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על כריכת ספרו של יהודה עמיחי 'פתוח סגור פתוח', שיצא לאור בערוב ימיו של המשורר, 

מופיע שבר מצבה שעליה המילה 'אמן'.1 אבן זו, שהייתה מונחת על שולחנו של עמיחי והוא 

עסק בה בכמה משיריו,2 היא אחת מאבני בית הקברות של העיר וירצבורג, עיר הולדתו 

של עמיחי, שהתגלו בה, ולאחרונה אף פורסמו, קרוב ל־1,500 מצבות ושברי מצבות מן 

המאה השתים עשרה עד המאה הארבע עשרה.3 שלא כבתמונת האבן שעל כריכת הספר, 

לרוב המילה 'אמן' אינה מופיעה בגפה על גבי מצבות וירצבורג או על מצבות בתי עלמין 

של  טיוטות  קראו  צ'צ'יק  דוד  ומשה  סטל  ישראל  יעקב  ישראלי,  עודד  הררי,  יובל  גריס,  זאב  ידידיי   *
מאמר זה וחכמתם משוקעת בו. ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי.

י' עמיחי, פתוח סגור פתוח, תל אביב תשנ"ח.  1
עמיחי )שם(, עמ' 5, 100, 178.  2

 K. Müller, S. Schwarzfuchs & A. Reiner, Die Grabsteine vom jüdischen Friedhof in  3
לפרסום   .Würzburg aus der Zeit vor dem Schwarzen Tod (1147-1346), Würzburg 2011
את  המנתחים  פרסומים  כמה  קדמו  מבוא  ופרקי  תרגומן  תעתיקיהן,  המצבות,  את  הכולל  זה,  מקיף 
הממצא. ראו: א' ריינר, 'שבר קרב אל שבר: גילויים מבית הקברות היהודי של וירצבורג', זמנים, 95 
)2006(, עמ' 52–57; הנ"ל, '"אבן שכתוב עליה": תוארי הנפטרים על מצבות בית העלמין בווירצבורג 
1147–1346', תרביץ, עח )תשס"ט(, עמ' 123–152; הנ"ל, 'מ"גן עדן" ועד "צרור החיים": על ברכות 
יוצאי  תאריך  'היצגי  הנ"ל,   ;28–5 עמ'  )תשע"א(,  עו  ציון,  הביניים',  בימי  אשכנז  במצבות  המתים 
 K. Müller,;147–143 עמ'  )תש"ע–תשע"א(,  עט  תרביץ,   ,'1346–1147 וירצבורג  במצבות  דופן 
 ‘Würzburg, The World’s Largest Find From a Medieval Jewish Cemetery’, C. Cluse (ed.),
 The Jews in Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries), Proceedings of the
.International Symposium held at Speyer, 20-25 October 2002, Turnhout 2004, pp. 379-380 

מימי  עבריות  'כתובות  אבנרי,  במאמר: צ'  התפרסמו  זו  תגלית  לפני  בווירצבורג  שהתגלו  מצבות   15
הביניים',Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 33 (1965), עמ' א־לד.
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אירופיים אחרים. כמעט תמיד היא מלווה באמן נוסף, לעתים בשניים, ורווחת גם המילה 

הקיצור  בדרך  או  סלה',  אמן  אמן  'אמן  המוכר  הביטוי  אפוא  הוא  הנפוץ  הביטוי  'סלה'. 

המקובלת שלו 'א' א' א' סלה'. להופעתה של חתימה זו, למשמעה ולדרכי תפוצתה ברצוני 

לייחד מאמר זה. 

בית העלמין הימי־ביניימי של וירצבורג הוקם בשנת תתק"ז )1147(, מיד לאחר אירועי   

מסע הצלב השני, שפגעו ביהודי העיר. כך מתאר ר' אפרים מבון ב'ספר זכירה' את אשר 

התרחש:

וביום המחרת ציוה ההגמון לאסוף את כל החסידים הנהרגים אל עגלות, כל נתח 

הנמצא  וכל  הקודש,  בשמן  הנטהרים  ורגליהם,  ידיהם  ובהונות  וכתף4  ירך  טוב 

מגופתם ומאיבריהם, ויאמר לקברם בגנו. ואחרי כן קנו ר' חזקיהו בן רבנו אליקים 

בית־הקברות  להיות  ונתנוהו  ההגמון,  מאת  עדן  הגן  לאותו  אשתו  יהודית  ומרת 
סלה. טוב עין הוא יבורך, כי נתן.5

מסע הצלב השני פגע בקהילת וירצבורג בכ"ב באדר תתק"ז )24 בפברואר 1147( ובו ביום 

 Memorbuchנספו קרוב לארבעים מיהודי העיר. את שמות רוב הנספים אנו מכירים מן ה־

המצבות  באוסף  אפרים,  ר'  של  תיאורו  נוכח  כמצופה  שלא  אולם  ב־6,1898  אור  שראה 

מזאת,  יתרה  הצלב.  מסע  מנרצחי  לאחד  בוודאות  לייחסה  שניתן  מצבה  שום  אין  שבידינו 

אין בידינו אף לא מצבה אחת משנת ד'תתק"ז, היא שנת ייסוד בית הקברות, ושתי המצבות 

שמאפיין  מה  ל־7.5.9.1148   28.8.1147 בין  שחלה  ד'תתק"ח,  משנת  הן  ביותר  הקדומות 

שתי מצבות קדומות אלו, הפותחות את אוסף מצבות וירצבורג, הוא שהחתימה 'אמן סלה' 

חלק  הוא  זה  פסוק  מלא'.  עצמים  מבחר  וכתף  ירך  טוב  נתח  כל  אליה  נתחיה  'אסף   :4 כד  יח'  פי  על   4
גם :  ראו  דומה  בהקשר  זה  בפסוק  לשימוש  הבבלי.  המצור  בעת  לירושלים  הנוגעת  פורענות  מנבואת 
בנוגע  ושם   .108 קטע   ,53–52 עמ'   ,1981 טיבינגן  ההיכלות,  לספרות  סינופסיס  ואחרים,  שפר  פ' 
נחונייא  ר'  שראה  'וכיון  הנוסח(:  שינויי  שם  ראו  שם;   ,N8128 כ"י  פי  )על  מלכות  הרוגי  לעשרת 
תנו   עשרה  לי  ואמר  הפנים  שר  מסוריא  שאלה  ובקשתי  למרכבה  והורידני  עמד  זו  גזירה  הקנה  בן 
]בכ"י אחרים: כתבו[ ב"ד שלמעלה ונתנו רשות לסמאל הרשע שרה של רומי לומר לך ותכחד מאבירי 

וכתף להשלים גזירה וגונב איש ומכרו ושמורה נקמה זו' )ההדגשה שלי,  ירך  טוב  נתח  ישראל כל 
א"ר(. ראו גם: י"ד אייזנשטיין, אוצר מדרשים, ב, ניו יורק תרע"ה, עמ' 448. גם שם מופיע פסוק זה 

ונקשר לעשרת הרוגי מלכות.
ר' אפרים בן יעקב מבונא, 'ספר זכירה', א"מ הברמן )מהדיר(, גזירות אשכנז וצרפת, ירושלים תשל"א,   5

עמ' קיט–קכ. 
 S. Salfeld, Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches, Berlin 1898, p. 12  6

אמנם רק על מעט יותר מ־400 מצבות )כלומר, פחות משליש( חקוק תאריך; שאר מצבות וירצבורג   7
)כ־1100( אינן אלא שברי מצבות, גדולים או קטנים, שחסר בהם חלק האבן שצוינה עליו שנת הפטירה. 
הכתובות חסרות התאריך תוארכו בעזרת כלים פלאוגרפיים בידי ד"ר עדנה אנגל מן הספרייה הלאומית 

בירושלים, והן מופיעות במהדורה הנזכרת )לעיל הערה 3( על פי תיארוך זה.
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אחריהן  הבאות  המצבות  בחמש  גם  הדבר  הוא  וכך  גביהן,  על  חסרה  השונות  לצורותיה 

מבחינה כרונולוגית. 

 ,1179 משנת   8 מס'  מצבה  היא  הנ"ל  החתימה  עליה  שמתנוססת  הראשונה  המצבה   

קרוב  סלה'.  ']אמ[ן  כתוב:  הבאה  ובשורה  ]בצרור[',  בצ'  'צרורה  המילים:  בה  ומופיעות 

לשלושים שנה תעבורנה )וישרדו מהן 23 מצבות נוספות שעל גביהן לא תופיע חתימה זו(, 

עד שבמצבה מס' 31 משנת 1228 תופענה האותיות 'לה' המסיימות את המילה 'סלה', שאף 

הן היו צמודות ככל הנראה לברכה שבירכה את המת שתהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 

למופע הבא מסוג זה לא ניאלץ להמתין פרק זמן ארוך: מצבה מס' 38 משנת 1231 נושאת 

אף היא את החתימה 'א'מ'ן' א' ס'', וחותמת בברכה המברכת את הנפטר שינוח בגן העדן. 

מזמן זה ואילך, דהיינו משנות השלושים של המאה השלוש עשרה, הולך ביטוי זה ונפוץ עד 

שעל רובן המכריע של המצבות חקוקה חתימה זו, לרוב בצורתה המלאה 'אמן אמן אמן סלה' 

ולעתים בראשי התיבות 'א' א' א' ס''. 

תמונה דומה עולה מבתי עלמין נוספים באשכנז. מצבות מגנצא מימי הביניים פורסמו   

המצבה  במרשתת.8  אף  היום  נמצא  אלו  מצבות  של  ואוסף  שלושה,  שהם  פרסומים  בשני 

הקדומה ביותר היא משנת 1049 וממאתיים השנים הבאות, דהיינו עד שנת 1249, יש בידינו 

החתימה  לראשונה  מופיעה   1250 בשנת  מופיע.  זה  ביטוי  אין  מהן  אחת  ובאף  מצבות   19

'אמן א' א' סלה', ומזמן זה ואילך חתימה זו מופיעה במרבית המצבות עד סוף המאה הארבע 

עשרה.9 כיוצא בדבר עולה מעיון במצבות וורמס שתועדו בדפוס.10 13 המצבות הראשונות 

 E. L. Rapp ראו:  בוכר;  ואוטו  ראפ  לודוויג  יוגן  בידי  פורסמו  עשרה  האחת  המאה  מן  מגנצא  מצבות   8
 & O. Bücher, ‘Die ältesten Hebräischen Inschriften Mitteleuropas in Mainz, Worms und
 .Speyer’, Jahrbuch der Vereinigung ‘Freunde der Universität Mainz’, 8 (1959), pp. 38-86 
 iidem, ‘Die Mittelalterlichen hebräischen ב:  גם  ובעדכונים  בשינויים  אור  ראה  זה  פרסום 
Epitaphien des Rheingebiets’, Mainzer Zeitschrift, 56/57 (1961-1962), pp 155-182. מצבות 
'כתובות  אבנרי,  צ'  אבנרי:  צבי  בידי  גם  פורסמו  ממיינץ  עשרה  והארבע  עשרה  השלוש  המאה  מן 
עבריות ממגנצא בדורות ימי הביניים', ע' גלבוע ואחרים )עורכים(, מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ 
ישראל, חיפה תש"ל, עמ' 141–161. במסגרת פעילותו של מכון שטיינהיים שבראשות פרופ' מיכאל 
http://www.steinheim-institut.de/cgi- :ברוקה מועלות כתובות אבן עבריות מאשכנז לאתר המכון

של  מאובדנן  הנובעים  הבדלים  יש  שבמרשתת  המצאי  ובין  שפורסמו  המצבות  מצאי  בין   .bin/epidat
מקצת המצבות שתועדו בפרסומים הנ"ל, וגם מגילוין של מצבות נוספות לאחר מועדי הפרסום הנ"ל. 
מספר  מבחינת  במקצת  שונה  שטיינהיים  מכון  של  האינטרנט  אתר  מסקירת  המתקבלת  התמונה   9
 52 באתר  מתועדות   1250 ועד   1049 משנת  כדלהלן:  והיא  הכוללת,  במשמעות  זהה  אבל  המצבות, 
מצבות והחתימה 'אמן אמן אמן סלה' לצורותיה השונות אינה מופיעה אף באחת מהן. משנת 1251 ועד 

שנת 1300 מתועדות באתר 27 מצבות, ועל 17 מהן חקוקה חתימה זו. 
.1855 פרנקפורט  צדיקים,  נפשות  לויסון,  ל'  לויסון:  לודוויג  היה  מוורמס  מצבות  שפרסם  הראשון   10 
 M. Grunwald, ‘Le Cimetière de Worms’, :16 מצבות נוספות מוורמס ראו אור בידי מקס גרונולד
REJ, 104 (1938), pp. 104-108. מצבות נוספות מראשית היישוב בוורמס, שפייר ומיינץ ראו אור 

בפרסומיהם של ראפ ובוכר )לעיל הערה 8(.
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על פי מהדורת לויסון כוללות מצבות מראשית המאה העשירית )על פי תיארוך המהדיר(11 

משנת   14 מס'  במצבה  רק  מהן.  באחת  אף  מופיעה  אינה  הנ"ל  והחתימה  שנת 1254,  ועד 

1262 מופיע לראשונה 'אמן',12 ואילו בזו שלאחריה, משנת 1262: 'אמן א סלה'. משנה זו 

ואילך אין חתימה זו נעדרת כמעט מאף אחת מן המצבות.13 תמונה דומה עולה גם ממצבות 

בית העלמין של קלן,14 וגם ממצבות ארפורט, אם כי שם בצורה מובהקת פחות.15 עיקרו של 

דבר: ביטוי החתימה 'אמן אמן אמן סלה' היה ידוע באשכנז ונעשה בו שימוש זעיר פה זעיר 

שם,16 ואולם משנות השלושים של המאה השלוש עשרה נפוץ השימוש בביטוי זה מאוד, עד 

שכמעט שאין מצבה שאינו מופיע בה.17 

מוטעה  הנראה  ככל  הוא  זה  תיארוך  לשנת 905.  שבהן  הקדומה  את  שתיארך  לויסון )שם(,  לדעת  כך   11
 A. Epstein, ‘Ein wiedergefundener Grabstein auf dem ראו:   .1100 משנת  היא  זו  ומצבה 

Wormser jüdischen Friedhofe’, MGWJ, 50 (1906), pp. 190-195
לויסון )שם(, עמ' 26.  12

לויסון )שם(. מן המצבות שפירסם גרונולד )לעיל הערה 10(, עולה שלראשונה מופיעה החתימה 'אמן   13
סלה' רק במצבה התשיעית, משנת 1252. מפרסומן של מצבות מן המאה האחת עשרה והשתים עשרה 
אינה  אחת  אף  מוורמס,  שם  המופיעות  מצבות   43 שמבין  עולה   ,)8 הערה  )לעיל  ובוכר  ראפ  ידי  על 
מסתיימת בחתימה 'אמן אמן אמן סלה' למופעיה השונים. לאתר האינטרנט של מכון שטיינהיים הועלו 
עד ליום כתיבת הדברים 86 מצבות מן השנים 1083–1300. החתימה 'אמן סלה' מופיעה רק באחת מ־57 
מן  משנת 1144.  נוספת  במצבה  מופיע  ו'אמן'  משנת 1147,  במצבה  השנים 1083–1223,  מן  המצבות 
השנים 1223–1300 יש בידינו 29 מצבות, ועל 16 מהן חקוקה החתימה 'אמן סלה' לסוגיה, ועל ארבע 
נוספות – החתימה 'אמן'. מצבות וורמס טרם הועלו כולן לאתר ועל כן המידע משם חלקי ואינו סופי. 

אני מודה לפרופ' ברוקה שאפשר לי להשתמש בנתוני האתר כבר בשלב זה. 
 A. Kober, ‘Jewish Monuments of the Middle Ages in Germany (part II)’, PAAJR, 15  14

(1945), pp. 1-80
 .T. Kroner, ‘Die Erfurter hebräischen Grabinschriften’, MGWJ, 33 (1884), pp. 349-363  15
 A. Kober, ‘Jewish קובר,  ידי  על  הן  אף  שהתפרסמו  שפייר  ממצבות  עולה  במובהק  שונה  תמונה 
 .Monuments of the Middle Ages in Germany (part I)’, PAAJR, 14 (1944), pp 149-220
במצבה הקדומה ביותר, משנת 1085, מופיע 'אמן סלה'. בשש המצבות הבאות, מן השנים 1144–1283, 
אין חתימה זו מופיעה, ואילו במצבה מס' 8 משנת 1317, ביטוי זה מופיע – ושוב אינו מופיע עד שנת 

1365. אולם מיעוט העדויות מבית עלמין זה אינו מאפשר הסקת מסקנות ברורה.
 G. Nahon, Inscriptions נהון,  ידי  על  אור  שראו  הזמן  בנות  צרפת  מצבות  בכל  בצרפת.  כך  לא   16
hébraïques et juives de France médiévale, Paris 1986, pp. 48-90, חתימה מעין זו אינה מופיעה. 
והיא מופיעה לאורך כל התקופה.   1213 זו מופיעה כבר בשנת  זאת, במצבות מאלזס חתימה  לעומת 
ראו:  לצרפתיות,  ולא  האשכנזיות  לאלו  אלזס  מצבות  סגנון  קרבת  על   .205–192 עמ'  שם,   ראו: 

א' ריינר, מגן עדן )לעיל הערה 3(, עמ' 13, הערה 32. 
גם קולופונים רבים מסתיימים בחתימה זו. כפי שעולה מנתוני מאגר המידע של המכון לתצלומי כתבי   17
מופיעה  זו  חתימה  ומאז   1264 בשנת  באשכנז  לראשונה  מופיע  סלה'  אמן  אמן,  'אמן,  בירושלים,  יד 
 ,)F72238 'לעתים מזומנות. ראו: ספר מקרא, כ"י לונדון, אוסף דוד סופר, 2 )מכון לתצלומי כתבי יד, ס
עמ' 304א: 'אני יהודה בר' יהודה כתבתי זה הספר לר' שמואל ]השם נמחק ובמקומו נכתב: שלמה בר 
שמעון זצ"ל מבדיא ממדינת פיהם[ בשנת חמשת אלפים וכ"ד לבריאת עולם בירח אדר הראשון ביום 
ג' כ"ז בו. השם יפתח לו מאוצרי טובו. ויזכנו לבוא. לגן עדן עם צדיקים שבו. ושיורישנו לבניו ולבני 
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השאלה שראוי לשאול עתה היא מדוע חדרה חתימה זו לשדה התרבות האשכנזי דווקא   

בתקופה זו, לקראת אמצע המאה השלוש עשרה. דומה שעיון בתולדות הביטוי ובמופעיו 

הקודמים עשוי ללמד דבר. הביטוי 'אמן אמן' מופיע כבר בפרשת הסוטה שבספר במדבר: 

ולשבעה  לאלה  אותך  ה'  יתן  הכהן לאשה  ואמר  האלה  את האשה בשבעת  הכהן  'והשביע 

בתוך עמך ]...[ ואמרה האשה אמן אמן'.18 כאן מתפקד הביטוי כאישור של שבועה: עצם 

אולם  עצמה.19  כשבועה  לאישה  נחשבת  אמן'  'אמן  במילים  החשודה  האישה  של  מענּה 

ברכה:  בחתימת  גם  הכפול  האמן  מופיע  נחמיה  בספר  בשבועה.  רק  לא  משמש  הביטוי 

'ויברך עזרא את ה' האלהים הגדול ויענו כל העם אמן אמן במעל ידיהם'.20 תופעה קרובה 

ניתן לזהות בחתימתם של שלושה מחמשת ספרי תהלים, שאמן כפול מופיע בהם בסמוך 

לברכה שנוספה בסיום הספר. כך פסוקי הסיום של פרק מא, האחרון שבפרקי הספר הראשון 

בתהלים, פונים אל האל בגוף שני: 'בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע אויבי עלי; ואני 

בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם', והפסוק הסמוך, האחרון בספר, מברך את האל בגוף 

שלישי ובסיום הברכה אמן כפול: 'ברוך ה' אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן אמן'.21 

לאמור: כל תפקידו של האמן הכפול אינו אלא חתימה של ברכה. כיוצא בדבר הוא סיומו 

של הספר השלישי בפרק פט: 'אשר חרפו אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך', ואו אז: 

'ברוך ה' לעולם אמן ואמן'.22 צורה זו מופיעה שוב, אם כי באופן מובלט פחות, גם בסיומו 

של הספר השני בסופו של פרק עב.23 

בספרות התלמודית נוספה לנוסחת האמן המוכפל המילה 'סלה', ובשני המופעים שביטוי   

מורחב זה מופיע בהם, הוא מופיע בחתימתן של השבעות שנועדו להגן על האדם. כך הדבר 

בבבלי במסכת יומא, בסופה של השבעה הנכתבת על עורו של צבוע והמיועדת לפעול נגד 

בניו עד סוף כל הדורות. אמן אמן אמן סלה'. אני מודה לדר' עדנה אנגל על סיועה בבירור עניין זה.
במ' ה 21–22.  18

ראו:  בעצמו.  לנשבע  אמן  העונה  את  עושה  שבועה  נוסח  על  'אמן'  שמענה  לכך  המקור  הוא  זה  פסוק   19
דכתיב  דמי  מפיו  שבועה  כמוציא  שבועה  אחר  אמן  העונה  כל  שמואל  כט ע"ב: 'אמר  שבועות  בבלי, 
עברית,  ללשון  האקדמיה  )יח ע"א; מהדורת  ה  ב,  סוטה  ירושלמי,  גם:  ראו  אמן'.  אמן  האשה  ואמרה 
תניי  אית  ואמן.  באמן  הנשבעין  כל  אף  ואמן  באמן  זו  מה  תני  תניי  טור 917(: 'אית  תשס"א,  ירושלים 
תני זו באמן ואמן ואין כל הנשבעין באמן ואמן'. ראו גם: מ' בנוביץ, פרק שבועות שתים בתרא: בבלי 

שבועות פרק שלישי, מהדורה ביקורתית עם ביאור מקיף, ניו יורק וירושלים תשס"ג, עמ' 471–473.
ואמן'.  ב'אמן  הסתיימו  בקומראן  בטקסים  שנאמרו  וקללות  ברכות  נוסחי  גם  דומה,  באורח  ח 6.  נחמ'   20
ראו: ב' ניצן, '4Q ברכות )4Q286-290(: המאפיינים הטקסטואליים והספרותיים והלך הרוח הדתי', י' 
הופמן ופ' פולק )עורכים(, אור ליעקב: מחקרים במקרא ובמגילות מדבר יהודה לזכרו של יעקב שלום 

ליכט, ירושלים תשנ"ז, עמ' 229.
תה' מא 13–14.  21
תה' פט 52–53.  22

 J. Milgrom, The JPS Torah Commentary: Numbers, Philadelphia & New :תה' עב 19. ראו גם  23
York 1990, p. 41
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נשיכת כלבים,24 ואילו במקור השני, בבבלי מסכת בבא בתרא, מופיע 'אמן אמן סלה' בתור 

חלק מהשבעה המיועדת למניעת טביעה בים.25 

בספרות המדרש המאוחרת מופיע לעתים הביטוי 'אמן אמן סלה' בסופם של חיבורים.   

כך בסוף מדרש זוטא איכה: 'כן יבטל הקב"ה מעלינו כל גזירות קשות ורעות במהרה בימינו 

ובזמן קריב אמן אמן סלה. סליק מדרש מגילת איכה'. 26 כפי שראינו בהופעות 'אמן ואמן' 

בספר תהלים, גם כאן ההקשר הבסיסי של הביטוי 'אמן אמן סלה' הוא ברכה שנוספה לקראת 

סוף הספר, ואין כאן ממד של סימון טכני של סיומו של ספר.27 

'אמן  וכן הביטוי המורחב  'אמן אמן'  ניתן ללמוד שהביטוי  כאן  מן הדוגמאות שהובאו   

אמן אמן סלה' תיפקדו בתור ביטויי אישוש להשבעות ולברכות, ואולם נוכחותם במרחבי 

ספרות חז"ל הקנונית היא דלילה, ורוב המופעים הם בסיומי חיבורים, ועל כן ייתכן שהם 

זו לברכה  או מעתיק שהוסיף חתימה  וייתכן שהם תוספת מוסר  שייכים לחיבור המקורי, 

שנהוגה הייתה להופיע בסופם של הללו. דלילות זו אין לטעות בה. עיון בלשונן של קמעות 

והשבעות מלמד שחתימה זו הייתה נפוצה בטקסטים מסוג זה עד מאוד. יוסף נווה ושאול 

פלניתא  בר  פלניא  אנא  עליה  וניכתבו  דדיכרא  דאפא  משכא  ניתי  אביי  'אמר  ע"א:  פד  יומא  בבלי,   24
אמשכא דאפא דיכרא כתיבנא עלך כנתי כנתי קלירוס ואמרי לה קנדי קנדי קלורוס יה יה ה' צבאות אמן 
אמן סלה ונשלחינהו למאניה ולקברינהו בי קברי עד תריסר ירחי שתא ונקלינהו בתנורא ונבדרינהו 
לקטמיה אפרשת דרכים'. הביטוי 'אמן אמן סלה' נמצא בכל עדי הנוסח של סוגיה זו חוץ מבכ"י מינכן, 

.hebr. 6 ספריית המדינה הבוורית
בבלי, בבא בתרא עג ע"א: 'ומחינן ליה ]לגל המאיים להטביע הספינה[ בעלוותא דחקיק עליה אהיה   25
 hebr. 19 אשר אהיה יה ה' צבאות אמן אמן סלה'. אמנם בכ"י המבורג, ספריית המדינה והאוניברסיטה
)שטיינשניידר 165(, בכ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית hebr. 95, בכ"י פריז, הספרייה הלאומית 
ebr. 115 אין החתימה 'אמן אמן סלה' מופיעה, ויש  héb. 1337  ובכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית 
בהיעדר זה כדי להעלות חשד בדבר מקוריות חתימה זו. לעומת זאת נמצא ביטוי זה בכתב יד פירנצה 
המשובח והקדום. על כך שמסורת הנוסח של חתימה זו בעייתית משהו ניתן ללמוד גם מדברי רשב"ם, 
היחיד  הנוסח  היה  לא  שהציג  שהנוסח  ומכאן  'גרסינן',  הוסיף:  סלה'  אמן  'אמן  המתחיל  דיבור  שעל 

שהכיר.
מדרש זוטא, איכה )מהדורת ש' בובר, וילנה תרפ"ה, עמ' 72(. לשאלת נוסחיו של מדרש זה ראו גם:   26
ע' רייזל, 'מדרש איכה זוטא: פרקי מבוא, הצעה למהדורה ביקורתית ודיון בסיפורים', עבודת מוסמך, 
יחסית.  מאוחר  מדרש  הוא  זוטא  איכה  מדרש  תש"ע, עמ' 18–53.  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 

לעניין זה ראו: רייזל )שם(, עמ' 6–9; ע' רייזל, מבוא למדרשים, אלון שבות תשע"א, עמ' 191–193.
והשוו:   .R. Ulmer, Pesiqta Rabbati: A Synoptic Edition, Atlanta 1977, II, p. 815  :גם ראו   27
פסיקתא רבתי, סוף פסיקתא לג )מהדורת מ' איש שלום, תל אביב תשכ"ג, עמ' קנח(: 'ומתנחמין בהוא 
דכת' אנכי הוא מנחמכם, כך דרש רבי תנחומ', אמן אמן סלה וכן יהי רצון'. הואיל והדרשן עובר מפסוקי 
בפסוק  המופיעה  לנחמה  ציפייתו  את  מביע  הוא  נחמה,  לפסוקי  'הוא'  המילה  בהם  שמופיעה  פורענות 
המצורף, ועל כך נסב האמן הכפול. למועד עריכתו של פסיקתא רבתי, המאוחר יחסית אף הוא, ראו: 
רייזל, מבוא למדרשים )שם(, עמ' 245–247. ראו גם: מדרש תנחומא, סוף פרשת פקודי )ד"צ ירושלים 
תשכ"ט, עמ' 137(: 'ולעתיד לבא שכינה אינה זזה מכם לעולם שנאמר )מלכים א ו( ושכנתי בתוך בני 

ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל, ברוך ה' לעולם אמן סלה. סליק ספר שמות'.
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שקד פרסמו שני כרכים של טקסטים מגיים משלהי העת העתיקה שהתגלו בארץ ישראל 

ובמסופוטמיה, וכן נוסחאות של טקסטים מגיים שעלו מן הגניזה. מכולם עולה שהחתימה 

'אמן אמן אמן סלה' לצורותיה השונות היתה נפוצה מאוד בתור חתימה למרשמים מגיים 

ולקמעות, ושכיחה גם בטקסטים המופיעים על גבי קערות מגיות.28 ברור אפוא ששתיקתם 

היחסית של המקורות הספרותיים כתלמוד וספרי המדרש יש בה כדי ללמד על כך שתרבות 

בית המדרש מיעטה להשתמש בהשבעות ובאביזריהן עד כדי דחייתן ממש, בשעה שבעולם 

את  הדברים,  מטבע  בהן.  השימוש  רווח  שבשדות,  העם  בקרב  המדרש,  לבית  שמחוץ 

שרידי תרבותם ועולמם של אלה לא נמצא בין עלים שמקורם בבית המדרש אלא בחפירות 

ארכאולוגיות, ולעתים רחוקות יותר בספרים ייעודיים לתחום זה שהורתם לא בבית המדרש 
הייתה.29

קרוב הדבר שיש זיקה בין נוכחות החתימה 'אאא"ס' בטקסטים מגיים כקמעות והשבעות   

ובין נוכחותה המתחדשת של החתימה 'אמן אמן אמן סלה' על גבי מצבות באשכנז מן המאה 

ראו:  לדוגמה   .J. Naveh and S. Shaked, Amulets and Magic Bowls, Jerusalem 1987 ראו:   28
שם, עמ' 40 )מקור לא ידוע(, עמ' 44–46 )חורבת כנף ברמת הגולן, מאה רביעית–חמישית(; עמ' 56 
)חלב(; עמ' 90 )אזור קיבוץ נירים, מאה חמישית–שישית(; עמ' 146 )מסופוטמיה, לא מתוארך, קערת 
כישוף(; עמ' 152 )כנ"ל(; עמ' 158–160; 164; 172; 184; 191. תמונה דומה עולה ממקורות מגיים מן 
 J. Naveh and S. Shaked, :הגניזה שפורסמו שם, עמ' 224, 226, 230–232, 237–238, 240; ראו גם
 50 שביעית(; עמ'  מאה  מריש,  )חורבת  Magic Spells and Formulae, Jerusalem 1993, עמ' 43 
)טבריה, מאה שלישית–רביעית(; עמ' 62 )בקעת בית נטופה, לא מתוארך(; עמ' 91; עמ' 99; עמ' 113 
 P. Schäfer und S. Shaked,:מסופוטמיה, לא מתוארך(; עמ' 115 )מסופטומיה, לא מתוארך(. ראו גם(
 ,I לדוגמה:  שם  ראו   .Magische Texte aus der Kairoer Geniza, Tübingen, I-III, 1994-1999 

עמ' 33, 58 ועוד.
ד'  בישראל',  השבעות  על  'משהו  ליברמן,  ראו: ש'  בכלל,  מגית  לפעילות  חכמים  של  יחסם  לשאלת   29
רוזנטל )עורך(, מחקרים בתורת ארץ ישראל, ירושלים תשנ"א, עמ' 90–96; א"א אורבך, חז"ל: פרקי 
שאול  טען  זה  בעניין  פנים־יהודית  מעמדית  להפרדה  תשל"א, עמ' 82–86.  ירושלים  ודעות,  אמונות 
ליברמן בפתיחת מאמרו 'הנאות וחששות'. המאמר מופיע בלקט מאמריו, יוונית ויוונות בארץ ישראל, 
ירושלים תשכ"ג, עמ' 69: 'קשה להניח שהמוני העם היהודי בערים הגדולות נהגו על טהרת ההשקפות 
ואורחות  שכניהם  דרכי  את  מלחקות  הכרה  ומתוך  בהתמדה  נמנעו  שהם  להניח  קשה  החכמים.  של 
להתחרות  נתנם  לא  הכלכלי  שמצבם  שבגבולין,  הארצות  עמי  עין.  למראית  כך  כל  הנאים  חייהם, 
שבכישוף,  בדברים  שכניהם  אמונות  את  להם  קנו  וההידור,  ההנאה  אחר  ברדיפתו  הבינוני  במעמד 
שם ,  גם:  ראו  פה'.  ושבעל  שבכתב  התורה  מן  האסורות  תפלות  אמונות  מיני  ובכל  באסטרולוגיה 
עמ' 82–83. לניתוח ביקורתי של עמדת ליברמן ראו: י' הררי, הכישוף היהודי הקדום, ירושלים תש"ע, 
שם,  ראו:  קודמות,  מחקריות  עמדות  של  וכן  חז"ל  עמדת  של  ומעמיק  מקיף  לניתוח   .73–71 עמ ' 
רוחניות  מאגיה,  המפורש:  והשם  המכתב  'הכתב  גרינולד,  א'  ראו:  שונה  לכיוון   .297–272 עמ' 
ישראל  ובמחשבת  הקבלה  בספרות  מחקרים  משואות:  )עורכים(,  גולדרייך  וע'  אורון  מ'  ומיסטיקה', 
מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב, ירושלים תשנ"ד, עמ' 89–98. דיון מושגי ומתודולוגי עשיר 
מחקר  לאור  אליעזר  דר'  מיתוס: פרקי  מגיה  מימרה  שטיין,  שטיין: ד'  דינה  של  בספרה  הקורא  ימצא 

הספרות העממית, ירושלים תשס"ה, עמ' 169–188.
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ואולם  דברים,  של  בסופם  לכך  ואשוב  זו,  חתימה  של  תפקודה  מבחינת  עשרה  השלוש 

השאלה שראוי לשוב ולשאול עתה היא מדוע, משנות השלושים של המאה השלוש עשרה, 

חתימה זו חודרת ו'משתלטת' על מצבותיהם של בני אשכנז. מה קרה באשכנז דווקא בעת 

ההיא שהביא לשגשוג השימוש בביטוי זה על גבי מצבותיהם של בני הזמן? 

דומה בעיניי שפתרון אפשרי לכך נוכל למצוא אם נפנה מבטינו אל ספרות ההיכלות   

ובייחוד אל דרכי כניסתה למרחב התרבות האשכנזי. סקירת מופעי הביטוי 'אמן אמן אמן 

סלה' על קיצוריו המקובלים מגלה שבכמה מקרים היא מופיעה, כפי שכבר מצאנו בספרי 

זו, ולרוב לאחר  תהלים ובספרות המדרש, בסיומן של חטיבות ספרותיות שונות בספרות 

ברכה, כך: 'בא"י חכם הרזים ואדון הסתרים אמן אמן סלה, סליק פירקא'.30 במקרים שמופיע 

המופיעה  זו  חתימה  לתפקוד  דומה  תפקודו  האמורה,  הברכה  לאחר  סלה'  אמן  אמן  'אמן 

בסופם של ספרי תהלים וחיבורים מדרשיים, שהרי באלו ובאלו החתימה מתייחסת לברכה 

לביטוי  נזקקת  ההיכלות  ספרות  זה,  שימוש  לצד  חיבורים.  בסיומי  להוסיף  מקובל  שהיה 

'אמן אמן סלה' בסופן של נוסחאות השבעה שנועדו למטרות שונות.31 בעובדה זו אין הרבה 

חדש לעומת מה שכבר ראינו בפרשת הסוטה ובתלמוד הבבלי, שם מופיעה החתימה 'אמן 

אמן' ו'אמן אמן אמן סלה' בתור דפוס חתימה של השבעות, והחידוש הוא בעיקר בשכיחותה 

של החתימה בספרות זו. דומה שגם ריבוי זה אין בו כדי להפתיע, שהרי ספרות ההיכלות 

משופעת נוסחי השבעה שונים שעל תפקידם ומרכזיותם בספרות זו נשברו קולמוסים רבים 

במחקר.32 מכיוון שהשבעות מופיעות שם תדיר, הרי שלאור מה שנסקר בדברינו הקודמים 

שפר, סינופסיס )לעיל הערה 4(, עמ' 123, קטע 277. ראו שם שינויי הנוסח. בצורה דומה – ולא בכל   30
עדי הנוסח – מופיע הביטוי גם בעמ' 104, סעיף 237; עמ' 117, סעיף 268. באורח דומה, הפסוק 'ברוך 
ה' לעולם אמן ואמן', המסיים את הספר השלישי בתהלים, מופיע בסיומו של ספר הרזים, בחלק מעדי 
מ'  טיבינגן 2009, עמ' 88* )מהדורת  וב,  א  הרזים  ספר  שפר,  ופ'  רביגר  ראו: ב'  זה.  ספר  של  הנוסח 
מרגליות, ירושלים תשכ"ז, עמ' 109(. ברכת 'חכם הרזים' מופיעה בתוספתא, ברכות ו, ב, והיא נאמרת 
כאשר אדם רואה אוכלוסין מרובים. ההנמקה לאמירתה של ברכה זו, על פי התוספתא, היא 'לפי שאין 
פרצופיהן דומין זה לזה ואין דעתן דומות זה לזה'. בספרות ההיכלות אומצה ברכה זו והופנתה לכיוונים 
שונים מן ההקשר שהיא מופיעה בו בתוספתא. הביטוי 'אדון הסתרים' אינו קיים בספרות חז"ל ומקורו 
   Margarete :ככל הנראה בספרות ההיכלות. לגוון שבדרכי תפקודה של הברכה בספרות ההיכלות ראו
ירושלים  מחקרי   ,Schlüter, ‘The Eulogy "חכם הרזים ואדון הסתרים"  in Hekahalot Literature’

במחשבת ישראל )חלק אנגלי(, ו )תשמ"ז(, עמ' 95–115.
חפצי  יעשה  'כן  במילים:  המסתיימת  השבעה   ,421 סעיף   ,180 4(, עמ'  הערה  )לעיל  סינופסיס  שפר,   31
ורצוני ובקשתי וכל שאלתי א'א'א'ס''; שם, עמ' 199, סעיף 506: 'והודיעני בתוך חלומי אם אגלה את 
פירושו אם אסתיר פירושו מן בני אדם שלא אכשל בדבר לפני מי שאמר והיה העולם ברוך הוא וברוך 
שמו ]...[ לישועתך ]כ[קויתי ה', לישועתך ]כ[קיויתי ה', א'א'ס' ועד'; עמ' 201, סעיף 510; עמ' 201, 

סעיף 515; עמ' 219, סעיף 576–578; עמ' 241, סעיף 645. ראו גם: שם, עמ' 218, סעיף 571.
שלא כדעת גרשם שלום, שראה במסע השמיימי, דהיינו בחוויה הדתית־אקסטטית, את הגורם המרכזי   32
בספרות ההיכלות, פטר שפר רואה בהשבעות מרכיב מכונן של ספרות זו. לדעתו, השבעות אלו נועדו 
דתיים.  יעדים  להשיג  דהיינו  עליונים,  לעולמות  כניסה  ולאפשר  ושלמה  נצחית  תורה  ידיעת  להשיג 
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זו אופיינית להשבעות  הופעת החתימה 'אמן אמן אמן סלה' צפויה אף היא, שהרי חתימה 

וריבוי ההשבעות יגרור מאליו ריבוי גם בהופעת הביטוי 'אמן אמן אמן סלה'. 

בספרות שמקורה באשכנז נמצא את החתימה 'אמן אמן אמן סלה' לראשונה, ובעיקר,   

שמהתא  הן  'אלו  מוורמס:  אלעזר  לר'  השם'  ב'ספר  כך  אשכנז.  חסידי  של  בספרותם 

]...[ וכשם שנתתו  השומרים לכל בני אדם בכל עת צרה אלו הן אילזו"ס סלח לעוונותי 

לחן ולחסד ולרחמים בעיני אדוניו כן תתן לי חן וחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי אמן 

אמן אמן סלה'.33 במקום אחר ב'ספר השם' מופיעה תפילה ארוכה אחרת הכוללת טכניקות 

של השבעה, ובסופה: 'יכתירו לך משרתיך כתרים וישירו לך שיר חדש כי אתה תיגע"ץ 

ישראל  ה' אלוהי  ]שמות אלה מופיעים בחלקי ההשבעה של התפילה[  צשמנע"ץ מנע"ץ 

'מלך  ואדון כל הסתרים אמן אמן אמן סלה'.34 כפי שראינו קודם לכן, הסיום  מלך הרזים 

הגיע  ההיכלות  שמספרות  ספק  ואין  ההיכלות,35  בספרות  רווח  הסתרים'  כל  ואדון  הרזים 

ביטוי זה לבית מדרשו של ר' אלעזר מוורמס, כשם שביטויים ורעיונות נוספים שמקורם 

בספרות ההיכלות אומצו בו. על מעבר רעיונות, פרקטיקות וביטויים מספרות ההיכלות אל 

בית מדרשו של ר' אלעזר מוורמס עמד כבר גרשם שלום.36 שלום האריך למעניתו בנוגע 

ומשם  איטליה  לדרום  להעברתן  ובנוגע  בבליות  למסורות  ההיכלות  ספרות  שבין  לקשר 

לאשכנז. לענייננו נוכל להוסיף שבסדר ההבדלה שהדפיס שלום על פי כתבי יד של חיבורים 

שמקורם בחוגו של ר' אלעזר מוורמס, הביטוי 'אמן אמן אמן סלה' מופיע לעתים תכופות 

בתור חתימה של נוסחי השבעות המופיעים בטקסט זה. כך לדוגמה:37  'ואסרנא אסר ונדרנא 

}תיקנתי{ נדר על רוח ושיד וטלני וחרשין ואיסורין וכישופין ועובדין בישין וכל עינא בישא 

וכל נשי בישי וכל מילה בישא וכל ביריא בישא דבעלמא תתגערון ותתבטלון מן מאתים 

וארבעים ושמנה איברים דית בפ' בר' פל' מן היום הזה והלאה בשם אדירירו"ן ה' צבאות 
קק"ק אאא"ס.'38

לאחרונה עמד משה אידל בהרחבה על זיהויו של חוג נוסף שפעל באשכנז בקרבת זמן   

 P. Schäfer, Hekhalot-Studien, Tübingen 1988, pp. 277-285; idem, ‘Merkavah :לעניין זה ראו
 Mysticism and Magic’, P. Schäfer & J. Dan (eds.) Gershom Scholem’s ‘Major Trends in
זה  בעניין  ומסכם  רחב  לדיון   .Jewish Mysticism’ - 50 Years after, Tübingen 1993, pp. 59-78

ראו: הררי, הכישוף )לעיל הערה 29(, עמ' 94–13, ושם הפניות נוספות.
ר' אלעזר מוורמס, ספר השם, מהדורת א' אייזנבך )ירושלים תשס"ד(, עמ' קכד.  33

ספר השם, שם, עמ' קמד.  34
ראו לעיל ליד הציון להערה 32.  35

ג' שלום, 'הבדלה דר' עקיבא: מקור למסורת המאגיה היהודית בתקופת הגאונים', תרביץ, נ )תשמ"א(,   36
בעריכת  א,  בדמונולוגיה,  מחקרים  ונשמות:  רוחות  שדים,  הנ"ל,  בתוך:  שוב  )נדפס   281–243 עמ ' 
י' ליבס, ירושלים תשס"ד, עמ' 145–182 )ציוני העמודים להלן הם על פי מהדורה זאת(. לתיאור מפורט 

יותר של תהליך מעבר המסורות ראו גם: הררי, הכישוף )לעיל הערה 29(, עמ' 211–212.
שלום, שדים )שם(, עמ' 156.  37

שם, עמ' 156, וראו שם הערות 13 ו־14. החתימה 'אמן אמן אמן סלה' מופיעה גם בעמ' 167–169, 179.   38
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ומקום לחסידי אשכנז, חוג שבמרכזו עמד הנביא ר' נחמיה בן שלמה מארפורט.39 לדעת 

זיכרון  למידה,  יכולות  להשיג  כדי  מלאכים  השבעות  של  תופעה  רווחה  זה  בחוג  אידל, 

משמות  נגזר  ששמם  מלאכים  של  מערך  פיתחה  זו  מלומדת  מגיה  ייחודיות.  ודרשנות 

אידל  גם  אלה.  לצרכים  הושבעו  והללו  שונות,  ויצירה  לימוד  פעילויות  ומשמות  ספרים 

מצא שספרות ההיכלות השפיעה על אופי ההשבעות של ר' נחמיה ועל תחומיהן,40 וקרוב 

אפוא שגם הסיומת 'אמן אמן אמן סלה' המאפיינת את סופן של ההשבעות בספרות ההיכלות 

ביסס  שאידל  היד  בכתב  עיון  זה.  נחמיה  של  מדרשו  בבית  שמקורן  לאלו  בסמוך  תימצא 

זה מסתיימות בסיומת  עליו את טיעוניו41 מגלה שאכן רובן המכריע של ההשבעות מסוג 

'א'א'א'ס'' או 'א'א'א'' 'ס'ס'ס''.42 

גבי  כזכור, על  ולשוב אל מצבותיה של אשכנז.  הגיעה העת לתת ראש  דומה שעתה   

מצבות בודדות בלבד באשכנז הופיעה החתימה 'אמן אמן אמן סלה' לצורותיה לפני שנות 

השלושים של המאה השלוש עשרה. הופעות אלו אין בהן כדי להפתיע, שהרי כפי שראינו 

השבעות  של  בטקסטים  וכן  והמדרש  התלמוד  בספרות  כבר  מופיע  זה  ביטוי  לכן,  קודם 

ובמזרח.43 שימוש מזדמן בביטוי אין בו אפוא כדי ללמד  וקמעות שהתגלו בארץ ישראל 

בהערות למקור זה העיר שלום הן על קרבתם של מוטיבים מסוימים לספרות ההיכלות והן על קרבת 
החתימה 'אמן אמן סלה' לנוסחי ההשבעות הארמיים.

ראו: מ' אידל, 'בין אשכנז לקסטיליה במאה השלוש עשרה: השבעות, רשימות ושערי דרשות בחוגו   39
שבעה  קדמו  זה  למאמר  עז )תשס"ח(, עמ' 475–554.  תרביץ,  והשפעותיהן',  שלמה  בן  נחמיה  ר'  של 
מאמרים פרי עטו שבהם הוארו צדדים שונים בפעילותו של ר' נחמיה ובני חוגו. ראו: שם, הערה 11. 
טפטפיה ',  והשם  דוד  מגן  על  הנביא  שלמה  בן  נחמיה  'ר'  אידל,  מ'  במאמרו:  ראו  זה  חוג  בעניין  עוד 
אלון  תא־שמע,  ישראל מ'  של  לזכרו  היהדות  במדעי  שמע: מחקרים  תא  ואחרים )עורכים(,  ריינר  א' 

שבות תשע"ב, עמ' 1–76. להפניות נוספות ראו: שם, עמ' 3, הערה 4.
אידל, בין אשכנז לקסטיליה )שם(, עמ' 492–493. על ספרות ההיכלות בחוגו של ר' נחמיה עמד אידל   40
גם במאמרו 'ר' נחמיה בן שלמה הנביא על מגן דוד והשם טפטפיה', ריינר, תא שמע )שם(, עמ' 6 ועוד. 
כ"י מונטנה, אוסף עמר סגרה, 145, עמ' 331–335. קודם לכן היה כתב היד באוסף ששון, וסימנו שם   41

היה 290. טקסט זה פורסם על ידי גרשם שלום. ראו: שלום, שדים )לעיל הערה 36(, עמ' 133–136.
וכך גם בהשבעה אחרת המופיעה בכתב יד זה ושעל פי הצעת אידל אף היא מקורה בחוגו של ר' נחמיה.   42
 ,)39 הערה  )לעיל  נחמיה  ר'  הנ"ל,   ;546 עמ'   ,)39 הערה   )לעיל  לקסטיליה  אשכנז  בין  אידל,  ראו: 

עמ' 41, הערה 204.
להגנה  גם  שנועדו  אלמנטים  בהן  שיש  דתיות  לפרקטיקות  הנוגעים  נוסחים  של  בסופם  גם  וכך   43
תרצ"ז ,  יורק  ניו  היגער,  י )מהדורת מ'  יט,  סופרים,  במסכת  המופיע  הלבנה  ברכת  נוסח  ראו  אישית. 
נוגע  ואיני  כנגדך  רוקד  שאני  כשם  פעמים  שלש  ואומר  כנגדה  פעמים  שלש  'ורוקד  עמ' 339–340(: 
בך כך אם ירקדו בני אדם כנגדי לא יגעו בי. תפול עליהם אימתה ופחד ולמפרע, אמן אמן אמן, סלה 
הורוויץ,  )מהדורת  רב  סימן  ויטרי,  מחזור  ראו:  לאירופה.  הדברים  הגיעו  סופרים  ממסכת  הללויה'. 
הרשלר  וי"א  מ'  קלא;  עמ'  רכט,  סימן  תש"ך,  ירושלים  הרוקח,  ספר   ;)183 עמ'  תרפ"ג,  נירנברג 
ירושלים  א,  השנה,  ימות  לכל  וסודותיה  התפילה  פירוש  מגרמיזא,  יהודה  בן  אלעזר  )מהדירים(, 
)תשנ"א (,  ה  אסופות,  ברכה',  של  גילגולה  לבנה:  'קידוש  גרטנר,  י'  גם:  ראו  תרה.  עמ'  תשנ"ב, 
עמ ' 327–343. כך גם בנוגע לשחיטת תרנגול הכפרות; ראו: מחזור ויטרי, שם, סימן שלט, עמ' 373: 
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רבות. ואולם שימוש מזדמן זה נעשה שיטתי על גבי מצבות אשכנז במהלך המאה השלוש 

עשרה: בבית העלמין של וירצבורג החל הדבר בשליש השני של מאה זו ואילו בבתי העלמין 

של מגנצא, וורמס וקלן הוא נעשה שיטתי קצת מאוחר יותר, בראשית המחצית השניה של 

המאה,44 ותופעה רחבה זו אומרת דרשני. 

אשכנז,  חסידי  בקרב  שונות  קבוצות  של  הרוחני  בעולמן  לראות  שיש  בעיני  קרוב   

ובעיקר בחוגיהם וביצירתם של ר' אלעזר מוורמס ור' נחמיה מארפורט, את המקור לתפוצת 

הביטוי באשכנז כולה, על גבי מצבותיה וכן על גבי קולופונים של כתבי יד שהועתקו בה.45 

חכמים אלו הביאו אל אשכנז במאה השתים עשרה ובראשית המאה השלוש עשרה עולם 

רעיונות וביטויים חדש, שאחד ממקורות היניקה הבולטים שלו היה ספרות ההיכלות. עולם 

זה לא נשאר מוגבל ליצירתם הספרותית של חכמים אלו ודומה שרעיונות אלו הם שגרמו 

לשינוי דפוס החתימה של מצבות אשכנז באמצע המאה השלוש עשרה. 

'אמן אמן אמן סלה' הושפעה מחדירתה  זה, שהופעת החתימה  ההצעה העולה במאמר   

של ספרות ההיכלות לעולמם של חכמי הסוד האשכנזים, ומהם אל עולמם התרבותי של 

בני אשכנז בכלל, מתאימה היטב גם לשינוי בסגגנון ברכות המתים באותה העת. במחקר 

קודם הראיתי שעל גבי מצבות אשכנז מזמן זה ניכר מעבר מברכות שאינן מתייחסות לחיים 

ו'מנוחתו בשלום', אל ברכות המברכות את הנפטר  'מנוחתו בכבוד'  שלאחר החיים, כגון 

שמנוחתו תהא בגן עדן. תהליך זה התרחש, כפי שהראיתי שם, בשליש האחרון של המאה 

השתים עשרה ובראשית המאה השלוש עשרה.46 לענייננו חשוב יותר התהליך שהתרחש 

המת  את  המברכת  ברכה  ונפוצה  הלכה  ובו  עשרה,  השלוש  המאה  של  השלושים  משנות 

שנפשו תהא צרורה בצרור החיים, עד שזו הייתה במשך זמן רב לברכה הדומיננטית בסביבה 

שהתפתח  והרוחני  התרבותי  העולם  של  בהקשר  לראות  הצעתי  זה  שינוי  זו.  תרבותית 

וינצל  נפשו  וכופר  כפרתו  שחיטתו  ותהא  ארוכים  טובים  לחיים  זה  ויכנס  למיתה  זה  תרנגול  'ויצא 
מכל צרה וצוקה מכל יגון ואנחה וימצא מנוחה ששון ושמחה אמן אמן סלה ועד'. אין זה מפתיע אפוא 
קג ע"ב,  שבת  במסכת  התוספות  דברי  שמעידים  כפי  בקמעות,  מקובלת  חתימה  נעשתה  זו  שחתימה 
ד"ה בגלטורי: 'ויש מפרשים א"א היינו אמן אמן סלה שכותבין בקמיעין'. החתימה 'אמן אמן אמן סלה' 
מוכרת היטב גם מנוסח ה'הדרן' שנאמר בסיומי מסכתות ושמטרתו המקורית והעיקרית היא חזרה על 
לקיומו  הראשונה  העדות  ה'הדרן',  של  הנוסח  עדי  מצאי  פי  שעל  אלא  הזיכרון.  חיזוק  לשם  הדברים 
ראו :  זה  לעניין  ר"פ.  ונציה  התלמוד,  של  הראשון  בדפוס  שבת  מסכת  בסוף  שנדפס  ה'הדרן'  רק  היא 
מ' ביאליק לרנר, 'לתולדות ההדרן', ד' גוליקין ואחרים )עורכים(, תורה לשמה: מחקרים במדעי היהדות 

לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשס"ח, עמ' 197 ובייחוד הערה 121.
הערה 15(.  מצבות )לעיל  כתובות  ראו: קרונר,  ארפורט.  של  העלמין  בית  הוא  זו  תמונה  מכלל  יוצא   44
בשנים 1288,  מכן  ולאחר  משנת 1285  מס' 33  במצבה  בארפורט  לראשונה  מופיע  סלה'  'אמן  הביטוי 
1291, 1299 ו־1302. במצבה משנת 1391 מופיע 'אאא ססס'. צורת חתימה זו מופיעה בהשבעותיו של 

ר' נחמיה שהוזכרו לעיל. 
ראו לעיל הערה 17.  45

א' ריינר, מגן עדן )לעיל הערה 3(, עמ' 2–11.  46
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זה גם על  ר' אלעזר מוורמס, ושל השפעתו המדודה של עולם תרבותי  בבית מדרשו של 

בני הקהילות שלא נמנו עם שורותיהם של חסידי אשכנז.47 יש סמיכות זמנים ברורה בין 

הזמן שברכת 'צרור החיים' החלה להופיע תדיר על גבי המצבות באשכנז ובין הזמן שהחלה 

להופיע שם גם החתימה 'אמן אמן אמן סלה', ודומה שכל הנחלים נובעים ממקור אחד והוא 

בית מדרשם של חכמי הסוד האשכנזים בני התקופה.48 

אולם לא רק ביטוי ודרכי תפוצתו לפנינו. עם השתלבותה התדירה של סיומת המקובלת   

נועדה  היא  בראשיתה  תפקידה.  את  המצבה  שינתה  מצבות,  של  בחתימתן  בהשבעות 

בעיקר למסור פרטים על הנפטר, משפחתו ומועד פטירתו, ואילו עתה היו ברכת המתים 

וחתימתה למרכז המצבה, עד שנדמה שכותבי הברכה והחתימה מבקשים לכפות, להבטיח 

זיכרון לנפטר נעשתה המצבה אפוא  ואף להשביע את קיומה של ברכתם. מאובייקט של 

'אבל  הנפש  בספר חכמת  מוורמס, בכתבו  ר' אלעזר  הנפטר.  על  להגן  לאמצעי שמטרתו 

מזיקין  ואין  אחרים,  שמקדש  קדשו  כסא  נקרא  לכך  הצדיקים  קולט  הכבוד[  ]כסא  הכסא 

יכולין להזיקו כמו משה שנתרחקו מלאכי חבלה ממנו כשנגע בכסא הכבוד',49 ראה בעיני 

רוחו את המזיקים המסכנים את גופו ורוחו של המת. תודעה 'מזיקית' מסוג זה הצריכה כלי 

התמודדות חדשים. ברכת 'צרור החיים' המברכת את המת שיתחבר לכסא הכבוד,50 ועוד 

יותר מכך החתימה הרומזת לכך שהברכה היא סוג של השבעה, היו להפעלת כוח הכרחית 

כדי למנוע אותם מזיקים מלהתקרב אל גופתו ורוחו של הנפטר. 

ריינר, שם, עמ' 19–23.  47
'צרור  בברכת  השימוש  לריבוי  שגרם  השינוי  מקור  שבין  היחס  בשאלת  כאמור  דנתי  הנ"ל  במאמר   48
החיים' )והוצע שמקור זה היה חסידי אשכנז ובעיקר חוגו של ר' אלעזר מוורמס( ובין תפוצתו הנרחבת 
של הביטוי על גבי רוב המצבות באשכנז מזמן זה. הוער שם שיש לנקוט זהירות רבה בשאלת המעמד 
שהרי  בכללה,  האשכנזית  החברה  בתוך  אשכנז'  'חסידי  מכנים  שאנו  הקבוצות  של  וההשפעה  היחסי 
'בספרות חז"ל ובספרות ההיכלות זכה הביטוי לפירוש הקושר את "צרור החיים" לכיסא הכבוד. משבאו 
חסידי אשכנז והרבו לדרוש ולפתח פירוש זה, היו בני אשכנז בשלים לקליטתו המחודשת של הביטוי, 
שהרי הוא היה מוכר להם, ואף הופיע זעיר פה זעיר שם על מצבות אבותיהם. מעתה הפך הביטוי רווח 
בין בני הקהילות שלא נמנו עם חסידי אשכנז. העלייה בשימוש בביטוי המקראי נבעה אפוא מן  גם 
לחסידי  בו  המשתמשים  של  השתייכותם  על  ללמד  בכדי  בו  ואין  התקופה,  בני  בקרב  בו  הרב  העיון 
אשכנז כמו שאין בו כדי ללמד על שינוי בתפיסתם ביחס לחיים שלאחר המוות' )שם, עמ' 25(. זהירות 
זו הייתה מוכרת ממקורות  'אמן אמן אמן סלה'. חתימה  יש לנקוט גם בנוגע להופעת החתימה  דומה 
קדומים וגם היא מופיעה לעתים רחוקות על גבי מצבות אשכנזיות קדומות. אולם דומה בעיניי עתה 
שתהליך כפול זה מעורר שוב את השאלה שמא השפעתם של חסידי אשכנז לא הייתה מצומצמת כפי 
 H. Soloveitchik, ‘Piety, שהוצע שם, ועדיין המאזניים מעוינים. לדיון רחב ויסודי בעניין זה ראו: 
 Pietism and German Pietism: ‟Sefer Hasidim I” and the Influence of ‟Hasidei Ashkenaz”’,

JQR, 92 (2002), pp. 455-493
ר' אלעזר מוורמס, חכמת הנפש )מהדורת א' אייזנבך, ירושלים תשס"ד(, עמ' כו.  49

ריינר, מגן עדן )לעיל הערה 3(, עמ' 17–18.  50


