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קטע גניזה נוסף של פתיחת 'נאום טוביהו בן צדקיהו' ליוסף אבן שמעון

מאת

מתי הוס

מן  דף  מתוך  שמעון  אבן  ליוסף  צדקיהו'  בן  טוביהו  'נאום  פתיחת  את  ב'תרביץ'  פרסמתי  מכבר  לא 

הגניזה הקהירית, כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T–S AS 117.69 )להלן: כ"י קיימברידג'(.1 

דף הגניזה בן עשר השורות הועתק בחיי מחברו, והמשכו הישיר נמצא בכ"י לונדון, הספרייה הבריטית 

Or. 6197 )להלן כ"י לונדון(; חיים שירמן פרסם את הטקסט מכתב יד זה כקטע מחיבור אנונימי,2 ויוסף 

יהלום זיהה אותו כחלק מ'נאום טוביהו בן צדקיהו'3 ופרסם אותו במהדורותיו לחיבור.4 

בן  טוביהו  'נאום  פתיחת  בו  שמועתקת  נוסף  גניזה  דף  זינגר  ועודד  פרנקל  מרים  זיהו  לאחרונה   

VII 89.3.5 כתב היד הוא בן תשע שורות; בשוליו הימניים יש קרע  צדקיהו', והשמור באוסף מוצרי 

מן השורות. בשוליו  בכל אחת  מילים  חסרות בטקסט שלוש–ארבע  כך  ועקב   ,9 עד שורה   6 משורה 

השמאליים של כתב היד יש קרע בשורות 7–8, ובכל אחת מהן חסרות שלוש מילים. וזה לשון כתב היד:

ְנֻאם טּוִבָּיה ֶבן ִצ ]ְד[ִקָּי ]ה[ ָהִייִתי ְמַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְּבִעְסִקי / ּוְמׁשֹוֵטט    

ַּבְּמִדינֹות ְלַחֵּפׂש ַעל ִמְחָיִתי ְוֶלֶחם ֻחִּקי / ָוֶאְרַּכב ְּבָכל ]ְסִפיָנ[ה ָוֶאֱעבֹור   

]ְּב[ָכל ְמִד ]יָנה[ ּוְמִדיָנה / ָוָאבֹוא ְלֹנא ָאמֹון ִּבְתִחַּלת ַהֹחֶרף / ְוַהחֹום   

)תשע"ב(,  פ  תרביץ,  שמעון',  אבן  יהודה  בן  ליוסף  צדקיהו"  בן  טוביהו  "נאום  המקאמה  של  'פתיחתה  הוס,  מ'   1 

עמ' 241–260.

ח' שירמן, שירים חדשים מן הגניזה, ירושלים תשכ"ו, עמ' 417.  2

י' יהלום, ' "נאום טוביה בן צדקיה": המחברת של יוסף בן שמעון לכבוד הרמב"ם', תרביץ, סו )תשנ"ז(, עמ' 545.  3

שם, עמ' 561, שו' 1–6; י' יהלום, ליבבתיני: מחברות אוהבים מימי־הביניים, ירושלים תשס"ט, עמ' 75, שו' 1–9.  4

אני מודה לד"ר פרנקל ולמר זינגר על שהפנו את תשומת לבי לתגליתם.  5

מקורות: כ"י מוצרי VII 89.3 )נוסח הפנים, מ(; כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T–S AS 117.69 )ק(, 

פורסם על ידי הוס )לעיל הערה 1(, עמ' 243–244; כ"י לונדון, הספרייה הבריטית Or. 6197 )ל(, פורסם על ידי 

יהלום )לעיל הערה 3(, עמ' 561, שורות 1–6; יהלום )לעיל הערה 4(, עמ' 75, שורות 1–9.

חילופי גרסאות: הניקוד והלוכסנים המפרידים בין האיברים החורזים נוספו על ידי. קטעים החסרים בשורות 

1–6 ב־מ )נאם טוביה ]...[ אל החוף( הושלמו על פי ק; הקטעים החסרים בשורות 7–9 ב־מ )עומ ]דים[ ]...[ 

ק    ק   2 מחיתי[ מחייתי  ]ה[[ צדקיהו  ]ד[קי  ק   צ  ל.   1 טוביה[ טוביהו  פי  וכמעט( הושלמו על 

חקי[ חוקי ק   בכל[ כל ק   ואעבור[ ואעבר ק   3 לנא[ לנוא ק
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]ַה[ַּקִיץ ָנְתנּו ֹעֶרף / ְוַהְּסִפינֹות ִמֲעטּו ָלבֹוא ַבָּים / ִמְּפֵני ְׁשאֹון ְו   

ַּגָּליו ְוֹע ]ז[ ָּדְכָים / ִּכי רּוחֹוָתיו רֹוֲעִׁשים ּוִמְתּגֲעִׁשים / ְמצֹוְדדֹות   5

]ִּכים ַּב[ּבֶקר ֶאל ַהחֹוף ְוִהֵּנה ֲאָנִׁשים ]ם ֶאת ַהְּנָפִׁשים[ / ָוַאְׁש  ָׁש   

עֹוְמִד ]ים ִלְבִלי ֹחק / ְוֵנס ַהְּסִפי[ָנה ִנְרָאה ְלֵמָרחֹוק / ]ַויָי ִהִּטי[ל ]ֲא[ֵל ]יֶהם[  

רּוַח ]ְּגדֹוָלה / ְוַיְרִּתיַח ְּכִסיר ְמצ[ּוָל ]ה / ּוְתהֹום ֶא[ל ]ְּתהֹום קֹוֵרא ְּבָדְכָים[ /  

ַוְיִהי ]ַסַער ָּגדֹול ַּבָּים / ְוַהְּסִפיָנה ִמְת[מֹוֶגֶגת ְּבָרָעה / ְוִכְמַעט  

]דים[[ עמדים ל 4 שאון[ אחרי השי"ן בספק וי"ו   5 ומתגעשים[ ומתגועשים ק   7 עומ 

ושלוש  שורות  שתי  עליהן  ונוספו  קיימברידג',  בכ"י  המועתקות  השורות  עשר  את  כולל  היד  כתב 

העיקרי  הממצא  ביותר.  מועטים  היד  כתבי  בין  הגרסאות  חילופי  לונדון.6  בכ"י  המועתקות  מילים 

העולה מהם הוא שכ"י מוצרי, שלא ככ"י קיימברידג', נקט את הצורה המקוצרת של השמות טוביהו 

וצדקיהו.7 החשיבות של חילוף זה, כמו של החילופים השוליים באמות הקריאה, בכך שהם מבהירים 

זאת העובדה ששני  הנוסח שלהם. עם  קיימברידג' במסורת  כ"י מוצרי לכ"י  בין  ישירה  שאין תלות 

כתבי היד מציגים גרסה זהה של פתיחת החיבור, להוציא החילופים המעטים שציינתי, מאששת את 

המשכו  הוא  לונדון  שכ"י  קביעתי  את  ובראשונה  ובראש  קיימברידג',  כ"י  מניתוח  שעלו  הממצאים 

]ים ִלְבִלי  ]ִּכים ַּב[ּבֶקר ֶאל ַהחֹוף / ְוִהֵּנה ֲאָנִׁשים עֹוְמִד  הישיר של כ"י קיימברידג'. גרסת כ"י מוצרי 'ָוַאְׁש 

ֹחק ְוֵנס ַהְּסִפי[ָנה ִנְרָאה ְלֵמָרחֹוק' )שורות 6–7( מבהירה כי המשפט האחרון בכ"י קיימברידג': 'ָוַאְׁשִּכים 

ַבּבֶקר ֶאל ַהחֹוף',8 אכן נמשך מיד בשורה הראשונה בכ"י לונדון: 'ְוִהֵּנה ֲאָנִׁשים ֹעְמִדים ִלְבִלי ֹחק / ְוֵנס 

ַהְּסִפיָנה ִנְרֶאה ְלֵמָרחֹוק'.9 העובדה שבניגוד להשערתו של יהלום, בכ"י מוצרי, כמו בכ"י קיימברידג', 

אין כל ראיה לקיומו של פרולוג, מחזקת את מסקנתי ש'נאום טוביהו בן צדקיהו' נפתח – כפי שהעיד 

אלחריזי10 וכפי ששיערו בעקבותיו שירמן ופליישר11 – בנוסחת הפתיחה המקובלת במקאמה הקלסית 

יהלום )לעיל הערה 3(, עמ' 561, שו' 1–3; הנ"ל )לעיל הערה 4(, עמ' 75, שו' 1–4.  6

על מקורות נוספים הנוקטים בצורות המקוצרות ראו: הוס )לעיל הערה 1(, עמ' 244, הערה 11.  7

הוס )שם(, עמ' 244, שו' 10.  8

)לעיל  הוס  בפירוט:  כך  על  ראו   .1 שו'   ,75 עמ'   ,)4 הערה  )לעיל  הנ"ל   ;1 שו'   561 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  יהלום   9 

הערה 1(, עמ' 247. הצלעית החורזת הראשונה: 'ָוַאְׁשִּכים ַבּבֶקר ֶאל ַהחֹוף ְוִהֵּנה ֲאָנִׁשים ֹעְמִדים ִלְבִלי ֹחק', ארוכה מן 

הצלעית החורזת השנייה: 'ְוֵנס ַהְּסִפיָנה ִנְרֶאה ְלֵמָרחֹוק'. אך השילוב של צלעית ארוכה וצלעית קצרה החורזות זו בזו 

איננו חריג בפרוזה המחורזת, ונמצא ב'נאום טוביהו בן צדקיהו' במקומות נוספים בטקסט, ראו למשל: 'ָהִייִתי ְמַהֵּלְך 

ָּבָאֶרץ ְּבִעְסִקי / ּוְמׁשֹוֵטט ַּבְּמִדינֹות ְלַחֵּפׂש ַעל ִמְחָיִתי ְוֶלֶחם ֻחִּקי' )הוס ]שם[, עמ' 241, שו' 1–3(; 'ַוֹּתאַמְרָנה ָלּה ְּגִבְרֵתנּו 

4[, עמ' 82,  110–111; הנ"ל ]לעיל הערה  3[, עמ' 567, שו'  ָמָרה' )יהלום ]לעיל הערה  ְוַנְפֵׁשְך   / ָסָרה  ֶּזה רּוֵחְך   ַמה 

3[, עמ' 570,  ַוִּיַחן ָעֶליָה / ַוָּיָצר ְּבָמצֹוק ֵאֶליָה' )יהלום ]לעיל הערה  138(; 'ַוִּיֵּתן ֶאת ָּפָניו ֶאל ִעיִרי ֶאל ֵעין ִמְׁשָּפט   שו' 

שו' 168–169; הנ"ל ]לעיל הערה 4[, עמ' 86, שו' 209(. 

יהודה אלחריזי, תחכמוני, שער יח, מהדורת ח' שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובאנס2, ספר שני, א, ירושלים   10

ותל אביב תשכ"א, עמ' 142; יהודה אלחריזי, תחכמוני, מהדורת י' טופורובסקי, תל אביב תשי"ב, עמ' 190; יהודה 

אלחריזי, תחכמוני, מהדורת י' יהלום ונ' קצומטה, ירושלים תש"ע, עמ' 222.

שירמן )לעיל הערה 2(, עמ' 386; הנ"ל, תולדות השירה העברית בספרד ובדרום צרפת, בעריכת ע' פליישר, ירושלים   11

תשנ"ז, עמ' 274. 
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העברית: 'נאום טוביה)ו( בן צדקיה)ו('.12 חשיפת פתיחת החיבור בשני כתבי היד מבהירה כי הדובר 

המשמש כמספר בחטיבה זו הוא, כפי שציין יהלום, המספר טוביהו בן צדקיהו, אבל היא מבטלת את 

קביעתו ש'את הסיפור מספר טוביה בן צדקיה מפיו של אדם הנחשב בדרך כלל במקאמות גיבור'.13 

נוסחּה של הפתיחה בשני כתבי היד, שכאמור אינם תלויים זה בזה, מבהיר כי טוביהו בן צדקיהו לא 

הביא את דבריו 'מפיו' של ה'גיבור' וגם לא נפגש עמו ב'פתיחת המקאמה'.14 סיפור המעשה מובא מפיו 
שלו, ודבריו משקפים את עדותו שלו על שלביה הראשונים של העלילה.15

הוס )לעיל הערה 1(, עמ' 247–248.  12

יהלום )לעיל הערה 3(, עמ' 546–547; הוס )שם(, עמ' 248.   13

יהלום )שם(.  14

הוס )לעיל הערה 1(, עמ' 248–251.  15




