"ספר הזיקוק" של דומיניקו ירושלמי ) (1621 1555והשפעתו על הדפוס העברי/
גילה פריבור
תקציר:
במחצית השנייה של המאה השש עשרה ע התחזקות סכנת הרפורמציה ,גיבשה
הכנסייה מדיניות מחמירה כדי לבער את סכנת הכפירה .פעולה זו ,המכונה קונטרה
רפורמציה ,כללה בי היתר בדק בית בכנסייה ,ביעור השחיתות בקרב הכמורה
וצנזורה על ספרי  .הכנסייה החלה בפיקוח ממוסד על הספרות הנדפסת בכלל ,ועל
הספרות העברית בפרט .החידוש בתקופה זו לא היה בעצ המאבק והרדיפה אלא
במאמ המתוכנ והעקיב למנוע הפצתה של ספרות המכילה דברי כפירה ודברי
בגנות הכנסייה .בולות אפיפיוריות פורסמו נגד ספרי אסורי וכחלק ממיסוד
הצנזורה התחילו לערו את האינדקסי הראשוני שכללו רשימות של ספרי
אסורי ) .(Index Librorum Prohibitorumבמש המחצית השנייה של המאה השש
עשרה פורסמו צווי ואינדקסי

בידי האפיפיורי  ,ובה צוינו התלמוד וספרי

עבריי נוספי .
יהודי איטליה שביקשו להציל את ספריה פעלו בשני כיווני  :מצד אחד הנהגת
צנזורה פנימית על הדפוסי העבריי  ,ומצד שני שתדלנות אצל האפיפיור ומנהיגי
הכנסייה להקל על ההוראות להחרמת הספרי ולאיסור הדפסת התלמוד .אחד
הויתורי שהשיגו יהודי איטליה היה הנהגת צנזורה על ספרי בכתב יד ובדפוס
שבידי הציבור היהודי ,כתחלי להחרמת ולהשמדת

של כל הספרי שהיו

בידיה  .המונח "זיקוק" ) (expurgatioהוא המונח הרווח בהקשר זה .לביצוע
הזיקוק העמידה הכנסייה לרשות הקהילות מזקקי  ,ברוב משומדי מומחי
בשפה העברית ,והקהילות התחייבו לשל את שכר  .תהלי הזיקוק כלל את
מחיקת או החלפת של כל הפסקאות שלדעת של המזקקי

נגדו את עקרונות

הנצרות ,מנהגיה ודרכיה או כאלה שהכילו דברי של חילול הקודש ,כפירה או
טעויות.
במקביל לאינדקסי שנתחברו לכלל הספרות ואשר כללו בתוכ ג התייחסות
לספרות העברית ,כדי לאכו את צווי הצנזורה ,יוחדו כמה אינדקסי

לספרי

העבריי  .האינדקסי של הספרי העבריי כללו רשימות של ספרי אסורי ,
ורשימות של קטעי שיש לזקק ,כלומר למחוק או לתק .
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האינדקס המקי ביותר והחשוב מבי האינדקסי העבריי  ,המכיל את המספר
הגדול ביותר של ספרי עבריי הוא" :ספר הזיקוק" של דומיניקו ירושלמי .הספר
התחבר בסו המאה ה  16באיטליה ,עדכונו והשלמתו נמשכו ג בתחילת המאה ה
שבע עשרה .הספר כולל מבוא הד בעקרונות הצנזורה ובעקבותיו דיו מפורט
בתוכנ של  426ספרי עבריי  .הוא כולל מובאות שונות מהספרי העבריי הללו
המכילות קטעי הפוגעי בדת הנוצרית ,שהיו פסולות בעיני המחבר וממלי על
מחיקת או לעיתי מביא הצעות לתיקונ  .הספר נועד לשמש כמדרי לצנזורה על
ספרי עבריי  .חיבור זה ,על א חשיבותו לחקר הספר העברי ,השפעתו הניכרת על
הצנזורה בסו המאה השש עשרה ובראשית המאה השבע עשרה והרגלי קריאה
בקרב יהודי איטליה ,מצוי בכתבי יד בלבד ולא פורס מעול בדפוס.
מחבר הספר ,דומיניקו ירושלמי ,רב שהמיר את דתו .בש שמואל ויואס נולד באר
ישראל בירושלי  ,בשנת  ,1555התחנ בגליל ,כנראה בעיר צפת ,ש למד תלמוד
וקבלה וא כיה כרב וכדיי  .הוא למד ג רפואה ,ובגיל  24נסע לקהיר ש היה
רופא .שימעו כרופא נודע למרחקי והגיע עד לאוזניו של שולטא תורכיה ,שהזמי
אותו לקושטא להיות רופא החצר ,בתפקיד זה הוא שימש כ  16שנה .כשהיה ב ,38
ב  6באוגוסט  ,1593המיר דומיניקו את דתו לנצרות ,על פי עדותו מניעיו להתנצרות
היו מניעי דתיי  .לאחר התנצרותו ,כמו מומרי רבי בתקופתו ,עבד דומיניקו
ירושלמי כצנזור של ספרי עבריי  ,עבודה שבה המשי עד שנת  ,1621השנה בה
נפטר .דומיניקו הוא אחת הדמויות הבולטות אשר פעלו בשירות הצנזורה הקתולית,
והיה מ המצנזרי הפעילי ביותר .על פי עדותו צנזר למעלה מ –  20,000עותקי
של ספרי דפוס וכתבי יד עבריי  .עדות לפעילותו אנו מוצאי בכתבי יד וספרי
עבריי רבי ששרדו מתקופה זו עד ימינו .בנוס לעבודתו כצנזור עסק דומיניקו ג
בחיבור כתבי בעברית שמטרת הייתה לשכנע את היהודי להגיע אל האמת ואל
האמונה הנוצרית.
מטרות המחקר הנוכחי ה :
א .לתאר את כתבי היד של "ספר הזיקוק" ולהגדיר את הזיקות ביניה .
ב .לפרס לראשונה את "ספר הזיקוק" ,חיבור שהיה מצוי עד היו
בכתבי יד ,בלבד ,על פי כתב היד שנמצא מוסמ ביותר לכ  .כולל
זיהוי וניתוח הפריטי הביבליוגרפי המופיעי בחיבור וחילופי
משמעותיי מכתבי היד האחרי .

ג .לבחו את מבנהו הרכבו ומאפייניו של "ספר הזיקוק" ואת שיטתו.
כולל :מספר הספרי הנכללי ב"ספר הזיקוק" והתפלגות לנושאי
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שוני  ,הרכב הספרי לפי שנות דפוס ומקומות דפוס ,מספר
התיקוני הנדרשי בספרי השוני  .כמו כ לחקור את שיטתו של
"ספר הזיקוק" באפיו התכני הנדרשי זיקוק והדר המוצעת
לתיקו .
ד .לבחו את האפקטיביות והשימוש ב"ספר הזיקוק" הלכה למעשה
במסגרת הצנזורה החיצונית והפנימית .במסגרת הצנזורה החיצונית
מטרת המחקר לבדוק את עבודת המצנזרי  ,הא אמנ פעלו
דומיניקו ורעיו המשומדי בהתא להנחיותיו של "ספר הזיקוק".
ובמסגרת הצנזורה הפנימית מטרת המחקר לבדוק מה היו מאפייני
הזיקוק העצמי ,א היה כזה ,על חיבורי שנדפסו לאחר כתיבתו של
"ספר הזיקוק" ונזכרי בו .הא נמנעו המדפיסי מהדפסת מילי
קטעי וביטויי מסוימי

בבוא להדפיס מהדורות חדשות של

הספרי הכלולי ב"ספר הזיקוק" ,באיטליה במאה השבע עשרה.
ה .להוסי ידיעות על מאפייני אישיותו ופעילותו של דומיניקו ירושלמי,
עבודתו כצנזור כמחבר ומתרג  ,היק פעילותו ומיקומה .ולתת תיאור
מקי עד כמה שאפשר של תולדות חייו ופעילותו בהתבסס על ממצאי
המחקר הנוכחי והידיעות הקיימות אודות האיש.
עבודה זו מציגה מחקר בי תחומי – ביבליוגרפי היסטורי טקסטואלי ,ומבוסס על
שיטות מחקר כמותיות ,איכותיות ועל עקרונות מדע ביקורת הטקסט .מתודות
המשמשות במחקר הביבליוגרפי המסורתי ,ועוסקות בתיאור ובניתוח של כתבי יד
ודפוסי נדירי מ ההיבט החומרי והתוכני ,המתמקדות בחקר התפתחות
הטכנולוגיה של הדפוס ותולדות בתי הדפוס והמדפיסי  ,ומתרכזות באיתור ,זיהוי,
תיעוד ורישו של כתבי יד וספרי  ,משולבות במחקר זה בכאלה המשמשות ענ
מחקרי שהחל להתפתח בצרפת בסו שנות החמישי וידוע בש " :ספר וחברה" )
 .(Livre et Sociétéזהו ענ מדעי ,שבו מודגשת הזיקה של המקורות והעיוני
הביבליוגרפיי

ע תולדות התרבות וחקר החברה.

המקורות שעמדו לרשותי במחקרי ה כתבי יד של "ספר הזיקוק" ושל חיבורי
נוספי של דומיניקו ירושלמי ,מסמכי השופכי אור על הביוגרפיה של דומיניקו
ירושלמי ועל פעילותו ,מספר רב של כתבי יד וספרי נדירי השמורי בספריות
שונות בעול והנושאי עדות חיה לפעילותו בדמות חתימת ידו וכמוב המחקרי
ההיסטוריי והביבליוגרפי שנכתבו עד היו  .במהל המחקר נבדקו עותקי 1,082
ספרי הרשומי ב"ספר הזיקוק" בבית הספרי הלאומי והאוניברסיטאי
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בירושלי  ,בספריית אוניברסיטת בר איל ובספריית ישיבה אוניברסיטה בניו יורק.
מתוכ

נמצאו  300עותקי של ספרי מצונזרי אשר שימשו כמדג לבחינת

פעולת הצנזורה והאפקטיביות שלה .כמו כ נער עיבוד סטטיסטי של  709חתימות
של דומיניקו ירושלמי המופיעות בכתבי יד ודפוסי עבריי .
ממצאי המחקר מפורטי במחקר ולהל מספר ממצאי מרכזיי :
בהסתמ על בדיקה של כתבי היד של "ספר הזיקוק" והשוואת הוגדרו לראשונה
הזיקות בי כתבי היד .נקבע שכתב יד פריס כי"ח הוא הקדו ביותר בי כתבי היד.
כתב היד השני בסדר כרונולוגי הוא כתב יד וטיק  .273כתב יד וטיק  273שימש
מקור להעתקת של שני כתבי היד לונדו  1157וכתב יד בולוניה .התפתחות נוספת
ומאוחרת של "ספר הזיקוק" מציג כתב יד ברבריני אור  .53המחקר כולל פרסו של
"ספר הזיקוק" ,אשר היה מצוי עד היו בכתבי יד בלבד ,על פי כתב יד וטיק .273
המהדורה הנוכחית כוללת את תעתיק כתב היד בתוספת זיהוי הפריטי
הביבליוגרפיי המופיעי בחיבור וחילופי משמעותיי מכתבי יד אחרי  .כמו כ
כולל המחקר סקירת מבנהו והרכבו של "ספר הזיקוק" ותיאור שיטתו.
בשאלת האפקטיביות והשימוש ב"ספר הזיקוק" הלכה למעשה במסגרת הצנזורה
החיצונית והפנימית התברר שממצאי המחקר ,שבו נבדק מדג של  300עותקי
ספרי מצונזרי  ,מאששי את ההשערה ש"ספר הזיקוק" שימש מדרי מעשי
בעבודת השוטפת של חלק מהצנזורי ולמרות זאת לא היה השימוש בו רב .מספר
מצומצ של צנזורי שהייתה לה נגיעה בתקופה מסוימת ל"ספר הזיקוק"
השתמשו בו בעבודת  .אחוז ההתאמה של הצנזורה שנעשתה בפועל לבי הנדרש
ב"ספר הזיקוק" היה של  33.18אחוז בלבד ,וא בספרי שזוקקו על ידי דומיניקו
ירושלמי עצמו היה אחוז התאמה דומה ) .(33.84השפעתו של "ספר הזיקוק" הייתה
משמעותית יותר ביחס לצנזורה הפנימית ,בבדיקה מדגמית של ספרי והשוואה בי
המהדורות שנזכרות ב"ספר הזיקוק" לבי מהדורות של אות ספרי שנדפסו
לאחר כתיבתו של "ספר הזיקוק" נמצא שבחלק גדול מהספרי נערכו במהדורות
המאוחרות שינויי שנדרשו ב"ספר הזיקוק" ומתברר ש"ספר הזיקוק" ודרישות
הצנזורה השפיעו על תכנ הפנימי ועל הדפסותיה של מהדורות ספרי באיטליה
במאה השבע עשרה.
בנוגע לבירור הביוגרפיה של דומיניקו ירושלמי ,ופעילותו כצנזור של ספרי
עבריי  ,כמחבר וכמתרג  .ממצאי המחקר חשפו פרטי נוספי ואישרו חלק ניכר
מהידיעות שהיו עד היו אודות דמותו של דומניקו ירושלמי א למרות הידיעות
הרבות שהתבררו אודותיו עדיי רב הנסתר על הנגלה .האמביוולנטיות בולטת
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באישיותו .דומיניקו ירושלמי ,הרב שהמיר את דתו ,מצנזר ספרי עבריי ומחבר
ספר הוראות הצנזורה ,א כפי שראינו מצאנו ספרי רבי שחתימתו מצויה בה
וה אינ מצונזרי  ,או מצונזרי חלקית .יתכ שמדובר במבנה אשיות מורכב או
במניעי נסתרי

מעינינו .בכל מקרה נראה שמניעי מודעי או לא מודעי הנחו

אותו לסייע בשימור תרבות ישראל א הייתה זו כוונתו מלכתחילה או בדיעבד ,רק
מחקרי המש ועדויות חדשות יחשפו זאת.
חשיבות המחקר והחיבור נובעת מכ שהצנזורה על הספרות העברית השפיעה על
התפתחות הדפוס העברי ,על ההתפתחות התרבותית של יהודי איטליה ועל דפוסי
הקריאה שלה  .מאחר שאיטליה שימשה כמרכז דפוס של קהילות ישראל רבות
ושונות ,הרי למסקנות המחקר השלכות שחשיבות רבה ג ביחס לקהילות שחיו
מחו לערי איטליה השונות ועל כלל התרבות היהודית.
מס' מיו בספריה:
 A015.1פרי.ספ תשס"ד
מס' מערכת בספריה:
587930
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