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 והחקירה לימודי(, צריכים אירופא עמי את בהם לקרוא בעברית הנהוגים השמות

 ו־ספרד׳, ♦אשכנז׳ הם ביותר החשובים האלה השמות בין אליהם. ניגשה לא עוד במעט

 לשמות בינם ההבדל השימוש. תכלית עד בלשוננו הם ומשודשים ביותר, נהוגים הם כי

 חשה כאלו *צדפת׳׳, רק אחת בשורה עמם להיערך ויוכל מאד, דב המין אותו של אחרים

 עיקד הן אשד אירופא ממלכות לג׳ הנצרך הציון את עברית לדוברי להמציא הלשון רוח

 או ביצאנץ, למלכות וכדומה *יון* למשל אחרים, ששמות בעוד בעולם, אשר ליהודים ויסוד

היסטורי. ערך אלא להם ואין כך כל מהלך להם הסלאווימ-אין משפחות ליחידי *כנען*

 ומדינותיה, גרמניא אל ששייך מה כל -אשכנז׳ לקרוא אצלנו הוא ומקובל מוסכם

 שמסתעף מה ולכל בכלל, ופורטוגאל היספניא, אל ששייך מה כל •ספרד״ בשם ולקרוא

 דבים דעותיהם חיוו כבד אלה שנים שעל וודאי זה? מה ועל זה מה הטעם? מהו -ממנה.

 מקום יש שעוד לי כמדומה אבל הנכון, הפתרון את למצוא הרוצה הראשון אני זלא

משובח. זה הדי בו לחקור המרבה שכל לומר, ראוי בזה וכיוצא זה ועל לחקירה,

 •אשכנז״ השמות החקירה• מהות את להגדיר עלינו הענין, על לחקור בבואנו

 מבארי על מוטל זה כי דנים, אנחנו זה על ולא במקרא, נמצאים שניהם ז-ספרד*

 יש עזרה■ לשם שלנו נידון אל ונכניס בקצרה נזכיר מחקרם תמצית את רק (,2המקרא

/ בבראשית האומות* ב׳׳לוח כתוב שהראשון במובן, בו ו*ספרד׳ *אשכנז* בין הבדל  י

 דק היא וגם נבואה, לשם בא ש״ספרד* בעוד (,3הרבה ובתרגום ובמדדש בתלמוד ונדרש

 כך כל נזקקו לא וגם למדי ניכרת מציאותה ואין עובדיה(, של כ׳ )בפסוק אחת פעם

 השמיעו כ*ז נ*א )ירמיה אחד במקום גם הקדש בכתבי באה -אשכנז״ במהותה. לדרוש

ואני פירוש. כעין לה מעלים ובזה ב-סמוכיך ונדרשת ואשכנז( מני אררט ממלכות עליה

 ז בעברית״ בקראות הן איך המודרניות הארץ ״ממלכות במאמרי במקצת בהם התעסקתי (1
ם ג׳ והחכם ;810 ,790 ׳769 'מע 1926 ב״העולם" ע ז ע י .238 ,עמ 1927 שם והערות תיקונים עליו כתב מ
אן ל די של ביאורם למשל עיין (2  על מציינים והם (,1925 גנסים )דיא ג י אב ק ושל מ

, של מלונו עיין השמות ולכל הספרות. ס ו י נ י ס י ט"ו. הוצאה ג
תלמודיקא״ ״מנומנטא של ה' בכרך ראמער״ אונד ״גריעכען בספרי ידי השגת כפי ביארתיו (3

9־־־86 ב' כרך ״סיני״ במ״ע (1929) מחדש ועתה הספרות? מובאה ושם א/ >םי'  הדפסתי )בוקרשט( 1
.72 ג׳ יללינק הוצ' המדרש בבית העמים שמות על *מאמר
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 בכתבי מקומן לפי כלומד באמת, הן מה ו־ספרד' ״אשכנז* אחדי לחפש כאן באתי לא

 באתי אלא התלמוד, חכמי בהן שדברו מה את לבאד לחובה לי שמתי לא וגם הקדש,

 ״אשכנז״ בשם שהשתמשו היינו המאוחדים, בימים בהן נפל אשר הזר השימוש על לחקור

ומדינותיה• -היספניא״ בהודאת וב״ספרד׳ ומדינותיה ״גדמניא״ בהוראת

אחריה, להרהר שאין השמים מן גזירה כעל עליו לדון אין הזה הלשון שימוש

 הרומי המשורר שאמר כדרך וסברא, טעם בלי קבע ועשאוהו בכך שהורגלו כלומר

א ה ל  עברו אשר גלגולים וגם כאן, יש וסברא כאן יש טעם אלא ,usus est tyrannus ץ ו

 הוא עליה, להראות שנוכל ביותר החדשה בחקירה והשתלשלות• התפתחות וגם עליהן,

 בפשיטות, נאמד ״אשכול״(, >הוצ׳ היהודית האנציקלופ׳ של ״אשכנזים״)בגרמנית( המאמר

 ״אשכנז/ של אביהו ב׳(, י׳ )בדאשית ״גומר״ שנדרש מה על מתיסד הזה הלשון ששימוש

ה, הכותב, של לדעתו שהוא, ע״ב(, א ע׳׳ מגלה ידוש׳ א׳, י׳ )יומא ״גדממיה״ בלשון מני ר  ג

 תיאודור( ׳הוצ 343 עמ׳ א׳ ל״ז רבה )בראשית אחד שבמקום הנפלא, לחזיון יאמר ומה

 במקומו שלא ״גרמגיא• מוטל וא״כ וכר, ומדי וגרמניא אפריקי כך: הזה הפסוק נדרש

 )שם( אחר בדרש ועוד גרמניא, היא היא -תגרמה״ )שם( אחר ובדרש ומדי, אפריקי בין

 )עיין יודעים ואנחנו ן גרמניא עם היא אחת זו גם האם - ״גרמניקיא" זה במובן נאמר

ר, י י ו ב י י  מה מן ברוד יוצא וכן הקטנה, באסיא היא מדינה שגדמניקיא (423 גיוגרפיא נ

 לה יש ידועה במדה ורק לאסיא, נחשבת שהיא מדי ובין אפדיקי בין ״גרמניא* שהוטלה

 בפסוק שנקרא למה גרממיא״ *מדינת יאמר ובתרגום להלן(. )עיין שלנו הענין עם ענין

 גרמניא על אם זאת, כל יתכן ואיך תוגדמדר! «בית ו׳( ל״ח ושם י״ד כ״ז )יחזקאל

 ובין הכתוב של ״צמד' בין שיש השווה שהצלצול (,5שאומר מי ויש כוונו? הידועה

 שגי עוד לגמר יש כבד אבל גדמניא, על ״אשכנז״ שדרשו הגורם הוא הוא *גדמניא״

 שיטה בזה להם היתה לא א״כ ״גדמניא', דרשו כאן שגם וראינו, ותגרמה(, )ריפת בנים

 שהיא-גדמניא, ״אשכנד על ישר דרשו לא מה מפני הוא, ביותר הגדול הקושי מסויימת•

מצאנו! לא וכזאת

א ס א בלשון )שם( נדרש ש״אשכנז* מצאנו, לעומתו  - ותגרמה וריפת )אשכנז י

 (י״ג הערה 1 סי׳ ה׳ כרך תלמודיקא )מנומנטא העידותי וכבד וגרמניא(, וחדיב אסיא

 אחת אומה שם עוד (13 סי' שם תלמ׳ במנומנטא )עיין והמדדש התלמוד חכמי שלדעת

 ובמימרא ודמשק, ואספמיא אסיא - הקדמני ואת הקנזי ואת הקיני )את יא ס א על מודה

 מהו נכון על ידעו הזה הדדש שבעלי ברור, יוצא ומכאן ותרקי(, וקדתיגני אסיא אחרת:

 :דהיינו באסיא, - המלה מובן במלא אם כי אחד במקנם אותה לקבוע אפשר ואי ״אסיא״,

 שנקראת אפסוס, העיר היותר לכל או (53הקטנה אסיא היא החכמים בלשון -אסיא'

מעיקרו, מוכח הלא אסיא, - אשכנז כי היא שדעתם ולהיות ״אסיא״. כן גם בהעברה

ש גוטהרדט (5 ט י י •39 ג' ״הקדם״ במ״ע ד
5a) והו& ואי', 276 ענן' אלטרטימער מדיארישע ,ל ם ם ק זליג כבר משפטו עליו חרץ כזאת

ואי'. 61 עמ׳ כ״ז כרך וגרובער ערש של באנציקלופידיא ״יודען" הגדול במאמרו גם
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 להניח, צריך שכך, ומכיון באסיא. דהיינו הארץ, חלק באותו להישאר היא שצריכה

מיוחדת. לכוונה שדרשו מה דרשו והמדרש התלמוד וחכמי השמות, קצת נתחלפו הימים שבקרב

 הפסוק לפי באמת. ״אשכנז״ מהו ונראה במקומם, המדרשים את נניח עכשיו

ן אחת באומה נופל שהדיבור ספק אין ג׳ י' בבראשית ו פ צ  מן מוכח וכן הקטנה, אסיא ב

 מהותו, על העתיקות חוקרי עמדו וכבד ואשכנז, מני אררט ממלכות בירמיה: הפסוק

 ולפי •אישכוזא״, או •אשגוזא* בשם היתדות בכתבי הנזכרת האומה היא שהיא לאמר,

 אשר ההיא האומה (#ו״ו. במקום נו״ן שנשתבש אלא -אשכוך. לגרוס צריך היה האמת

 השם הוא והוא סקיתים,—skythai היונים בפי כן אחרי נקראת כתבי־היתדות אליה כוונו

 עולה חברתה או אחת שאומה שבמדה ידוע, הימים. בקורות עולם וזכר מהלך לו שיש

 ממנה. נעקד או אחוזתה אדמת על משתרש שמה ממנה, ויורדת ההיסטוריה במת על

ת הסקיתים של יורשיהם אחריה. הבאה האומה של שמה את מקבלת הארץ ואותר.  בגלילו

ט רבים ימים בקרב היו ההם ר ס  ומן תרבות, ומחוסרת ונדה נעה אחרת אומה ם, טי י ה

שכנד ששם ההכרח  ארצם אלא מעתה אינה •אשכנז* דהיינו הזאת, האומה על הוסב -א

ס, בדברי רואים אנחנו הזה המצב את הסרמיטים. של ו מ י נ ו ר י .  שהיו הגדול המלומד ד

ת לו  (Quaestiones Hebr). עבריות״ -שאלות בספרו אומד הוא שכן היהודים, מן קבלו

.Aschenez, a quo Sarmatae quos Graeci Reginos vocant7) ההוא: לפסוק

 שנפל ועם עם כל יקרא -אשכנז״ והתרתה: שאלתנו פתרון שזהו לי, כמדומה

 אסיא לבין ארמיניא בין קוקזוס הדי מורדות על ההוא בגליל יושב להיות בגורלו

 בכתבות־היתדות, הנזכר ובממשו, בעיקרו •אשכנז* הוא קדמתה, מקדם בראשונה׳ הקטנה•

 (,9והסדמיטים (,הסקיתים אדמתם את ירשו אחריכן !כתבי־הקדש פסוקי כוונו אליו ואשד

 השם בני־התרבות. תבל יושבי כל מפניהם ורגזו חלו אשד ועזים, נוראים עמים

Sarmatia ובולגא ויסטולא הנהרות בין הגדולה ההיא הבקעה כי היום, עד נשכח לא 

 בקרבה קלטה - הגדולה רוסיא הסרמיטית׳. -הבקעה בשם בגיאוגרפיא היום עוד תקרא

 ירושתם בארץ תמיד נשארו לא ונדים נעים להיותם כי האלה, הפראים העמים כל את

ה, נ ו ש א ר  למרעה, ביותר נוחות ארצות אל והתפשט, הלוך הלכו כבירים מים כזרם אלא ה

ה אשר עד ע ק  גם קונסרבטיבי להיות נאה ולמי שמם• על ונקראת בה ונאחזו מצאו ב

 בפי עוד נשאר כנראה, ז היהודים לעם לעם־עולם, לא אם הארצות, שמוח בהזכרת

 האלה הגוים ארץ את להם המציין התלמוד, ממדרשי להם הנהוג -אסיא׳׳, השם היהודים

״ -מלך מצאנו כן על כי הנזכר, בגליל א סי שהוציא הגניזה מן ההוא בדוקומנט א

י של מלונו עיין זה לכל (6 י ג ג של וביאורו ם ו בי ז י נ א כנ״ל. ק
 הזה הכותב אולם ;הסרמיטים מהם - אשכנז :הנודע בספרו מסביללא Isidorus מוסר וכן ז(

 ;291 ,עמ כנ״ל בספרו ל ם קם הוא גם מביאו עדות. כדי במסירתו ואין הירונימום של בדעתו תלוי
ה, של תרגומו על עוד )שם( קססל שהראה מה אך די ע  הגאון של לשונו וזה קצת, תיקון צריך ס

: י׳ בראשית ואלברגאן. ופרנגה אלצקלאבה גמר בנו ג׳
8) Skyth ia 583 ב' שלי לעהנווארטער עיין ג׳, ק״ט ושם י״ד כ״ה תהלים במדרש נזכרת.

 ההם שהחכמים לעין, ייראה ומשם ,414 שם לעהנוו׳ עיין במדרשים, נזכרת הזאת האומה גם (9
״סרמיטים". כתיבתי טעם וזהו המ״ם, אחר ביו״ד המלה את ביטאו
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ר ש׳ החכם לאור ט ם, בענין #!( שכ י ר ז ו כ  ולפי הכוזרים, עם ההוא המלך שנלחם ה

 של נומאדים שבטים של מלכם אלא הזה אסיא' ב־מלך לדאות לנו אין הדברים מצב

 אינה והמלה זה, במובן -אסיא' במלת להשתמש היהודים יכלו אם ההם"(. הגלילות

 המלה את בלשונם לשמור שיכלו וכמה כמה אחת על החכמים, מדברי אלא לקוחה

חקירתי. של תוכה בתוך נגעתי ובזה !הקודש לשון טהרת על שהיא *אשכנז״,

ם על בראשונה הונח ■אשכנז״ השם י ר ז ו כ  המהם הכוזרים, זהעתה• שהזכרתים ה

 והסרמיטים, הסקיתים מקודם עליהן תקפו אשד המדינות, באותן ממשלתם את יסדו אשד

 מן זכרם אבד וכמעט הכוזרים, של עולם תחת ונכנעו אלו של ידם רפתה כן ואחרי

 וקורא ההיא, ירושתם ארץ על שמם את הטביעו החדשים, הקשים האדונים ואלה העולם,

 לקרוא המשיכו עוד ממנה, נעתק לא העתיק שמה גם אבל כזריא! ארץ חדש: שם לה

 *שם נאה ולמי בכתבי־הקדש, הימצאו ע׳י שנתקדש השם הנושן, הישן בשם גם אותה

המתגיירים? לכוזדים לא אם כזה קדושה־

 של מכתבו לפי והן (12יוסיפון ספד עדות לפי הן הכוזרים שנתייחסו אמת, הן

ה, אל (13שפרוט אבן חסדאי אל כוזרי מלך יוסף מ ר ג  תגרמים, גם נקראים שהם וזהו תו

 של הוא ואחיו גומר מבני הוא ג׳ י׳ בראשית העמים בלוח *תגדמה* סוף סוף אבל

שיו שמקובל מה ולפי אשכנז! כ  האשכנזיט־גרמנים משפחות בין יש רב הבדל בינינו, ע

ע אבל אחר, מצד התוגרמים־טורקים ולמשפחות זה מצד ז ג ס ה ח הי  אף יעכבונו לא ו

 וכאן השמות, ירושת תורת על אלא חקירתנו, נבנית תודת־היחס על לא כי אחד, רגע

ם כאן לעם. מעם בירושה הוסב השם שאותו ראינו, קו מ ם• ה ד  ההיא הבקעה עמי גו

 הכוזרים גם כן ונקראו *אשכנז*, עמי ומקדם מאז נקראו ובולגא ויסטולא הנהרות יד על

נאמנים. עדים לי אעידה זה ועל במקומם. נאחזו אשר

(:14אמוד 120 ד׳ יללינק ד.וצ׳ המדרש בבית הנדפס יוחאי״ בן שמעון ד׳ ב-תפלת א(

ם אשור, בארץ אשד לדבורים לשרוק הקב׳ה ועתיד לזבוב, ה׳ ישרוק ההוא *ביום שי עו  ו

ה מ ח ל ם, עם מ י ז נ כ ש א ד (15]מועויא[ )ומוצא( אותם מנהיג ראשון ומלך ה ד מ על ש

JQ האנגלי במ״ע (10 R בספרי האלה הדברים את בחקרי הכותב ואני ,208 ג' חדשה נלהדורא 
 במ״ע )שם שכטר עם הצדק אבל י״,0לתקן«או רציתי 162 ענל' געשיכטע יידישען ,ביזאנט צור שטודיען

קוקזום. שבטי קצת על מוסב ש״אסיא" (193 האנגלי
% זאת בחקירה גדול יסוד וזהו בארץ, ונדים נעים היותם שייך האלה האומות של תכונתן אל (11

להלן. עיין
ן אצל עיין ״יוסיפון״ לפי והתיחסם כוזר ומשפחות שמות (12 י י ט ש ל ג ר, — פו ע עג  געשיכטע רי

ם׳ אין יודען דער E האונגרי במ״ע מאמר בו חברתי הכותב ואני ; 187 א׳ יי thnograph ia 'ואי׳. 360 ז
י עיין זה לכל (13 ב כ ר אי/ 73 י' הרוסי בהרווי ה הן ש' הרבה בו ודרש חקר ועוד ו  קו

 להביא וראיתי .,ואי 3° ׳מע 1881 בודפשט /,הגר ארץ של להיסטוריא עברים ״מקורות בהונגרית בספרו
י שהיו ״בשעה :6,עמ כרמולי ]![הוצ' יעקב״ דמר ״עקטאן הקטן הספר של לשונו את נ ר ב מ  עובדי גו

 הרי וכו/ כוזריא״ לארץ לו והלך אחיו מעל כוזר נפרד מיד ... להוכיחם אחיהם ר ז ו כ עמד זרה עבודה
גומר. אל כוזר נתיחם סוף שסוף

 מסע שעל דהיינו אחר, באופן גם יוחאי״ בן שמעון דר' *נסתרות על שדנים ידעתי ידוע (14־ 
שם. יעויין /37 ״שטודיען" בספרי חויתי אני דעתי ואת מתכוון? הוא הראשון הצלב

הענין. לפי הדבר צודק כמה להראות מאמרי/ בגוף תקוני את והצגתי הלשונות, קצת לתקן לי הרשיתי (15
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 ד(, מ״ט )ישעיה מושלים לעבד גוי למתעב נפש לבזה ה' אמר כה שג׳ (,,6]ו[ אדוני)המ(

.(,7זה אומר( )צ״ל אמר הוי הוא, מי מושלים ועבד .  כנען בני (,8אלו[ גוי ]למתעב .

ת- מכל מתועבים שהם מו או  על מודד והוא מושלים עבד שיהיה מושלים, לעבד (,9ה

 ועושים אדוניהם, על שמרדו אנשים »־(עמהם ומתקבצים אליו, מתקבצים והם אדוניו.

ורכושם״... ממונם את ויורשים גבוריהם את והורגים ישמעאל, בני עם מלחמה

 של במרדו שידובר האות והוא על'אדוניו, שמודד באיש כאן שידובר בזה העיקר

, ה י ו ע ו , הכליף על שמרד מ י ל 60 בשנות בדמשק ומלך חדשה שושלת לו ויסד ע -40 

 של עצתו ובעצם (,2,בעולם הכוזרים היו כבר ואז הנוצרים(, למספד 680-660) להגירה

 את להכניע רביע אבן סלמן של פקודתו תחת גדול צבא ששלחו הדבר נעשה מועויה

 דדבנד ממסגר פרצו אך הכספי, לים קוקזוס הרי בין חנו עוד ההוא שבזמן הכוזרים,

 המלחמה תוצאת מן היהודי המחבר הוא רצון שבע (.22וכלה הכות המושלמים את והכו

 על למפרע לו הוא ושמח הכוזרים של התיהדותם נודעה כבר שבימיו ניכר ובזה הזאת,

 למשל העובדות׳ עם יפה עולה שאינו מה האלה בשרטוטים יש בוודאי שהיה• מעשה

י ה־אשכנזים- עם מלחמתו את נהג הזה מושלים״ ש׳עבד ד ח  שבשעת בעוד מרדו, א

 הזאת, בפעולה הראשי המנהיג היה הוא שלא ועוד אדוניו, עם עודנו היה נאמן המלחמה

 למעשה שאין ברוד ולי השערה, כחוט המחבר עם לדקדק אין כזה נבואי בחזיון אבל

 נקראים שהכוזדים - ממנו היוצא והכלל ששיערתי. מה זולת אחד היסטורי תוכן המסופר

תמוה. שהוא אף בו, שתנוח צריך והדעת *אשכנזים/ בשם

ר קדמוניות״ *לקוטי בספד שמובא מה ב( ק ס נ י פ  ודיפת *אשכנז ד״ח: עט׳ ודא ל

כו משפחות וממנו איש, שם ... ר ה י ז ג הנקראים ם י נ א ד פ א ל  (,23רדב״א (Europaer)א

: בשער מני מלת כך מתרגם (24ועב״ס .ואשכנז מני מן .  הכוזרים שהם אומדים עם, שם .

מני, ששמו עם (,ט מ׳ה )ת׳ שמחוך מני ומזה ]בערבית[(, אלכזר אנה קיל קביל )אסם

לתקן. צריך כן ובכן אדוניו״, על מורד ״והוא נכון על נאמר תיכף אח״כ (16
ה; השם את להדרשן לו המציא הפסוק של הוא״ ״מי לדעתי (17 י עו  שנוסח שאף ואעיר/ מו

 באלף. מועויא נסחתי הוא" ״מי ובשביל שבוש שהוא )ומוצא( בשביל מ״מ בה״א, מועויה בערבית המלה
המורד. שם את כאן לכתוב המחבר רצה ולדעתי מאמר, איזה כאן וחסר מתוקן, בלתי שם המדרש בבית הטכסט

הפסוק. לדרש הנצרך לפי הוספתי (18
 בלי כנען", ״בגי בזכרו למה. ידעתי ולא יללינק, של בנוסחו כבר נמצא שמתי אשר הישר הקו (19

זאת. בחקירתי שהונח היסוד פי על מקודם/ שזכרם אשכנזים שהם דעתו לגלות רצה בוודאי צורך, כל
 אדוניו, על מורד ״והוא וצ״ל פעמים, שתי ״מתקבצים״ נכפל ולדעתי מגומגם? הלשון (20
.,וכו מלחמה״ ועושים רב[, ]עם האשכנזים( )עם ועמהם אדוניהם, על שמרדו אנשים אליו ומתקבצים

ד בימי כבר הכוזרים של הימצאם על (21 מ ח  רווי ־־ ) Keleti Szemle במ״ע מאמרי עיין מ
י שגם מצאתי ראיתי ואח״כ ; 176 —164 (19°°) 'א אוריענטאל( ר ב  י, ק די ל )נ מאוד אותם מקדים ט

(.61 ,עמ סאססאנידען, דער צייט צור אראבער אונד פערזער דער געשיכטע
H בזה מקורי (22 u art 9 לייפציג מצרפתית, )מתורגם אראבער דער געשיכטע X4)! '235 א.
 ר ק ם ג י פ עליו עיין אלפאסי, אברהם בן דאוד סלימאן אבו המכונה אברהם בן דוד ר' הוא (23

הספרות. שם ,54 ב' לקסיקון יידישעם בקובץ ן ו מרק יצחק של ומאמרו ואי', קי״ז עמ׳ שם
* סלימאן, בן עלי הוא (24 עי ק ס התנ״ך, בשרשי ״אגרון״ ספר כתב הוא גס קע״ה. שם פינ

״ ״בשער מוסד. ליסוד הג״ל דוד ר' של ה״אגרון״ את לו שם זו ולמלאכה ן  ואשכנז״ ״מני אלא דווקא, לאו מ
מני. אל ולא הכוזרים, את מייחם הוא ״אשכנז״ ואל בפסוק, מחוברים שהם כמות
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כן נראה ע״כ. ה- ם פינסקר מוסיף מז ה ש ר-  בערבי ובזר בעבדי אשכנז שמות מבינים לבא

 שאין בדודה עדות זוהי—(׳Franken)אפדאנג המזרח מאנשי הנקדאים האיבדופיים שהם

גאון. סעדיה של דודו בן הוא הזאת, הדעה בעל דדב״א, והקדאי ממנה, למעלה

שן)הוצאת בנצחון שנמצא מה הוא ענין מאותו עוד ג(  בפי - (170 (עמ ווגנזייל י

די-«כי המתווכח הו  אלא הם אבות מבני שלא שאומדים אדום... ונקדאים הם עשו בני הי

ומגוג, גומר יפת בני דכתיב הדברים נראים וכן ז כנען מבני (26וכנענים הם, יפת בני

ם וריפת, אשכנז גומד ובני י ו ג ה ם ו י א ר ק ם, נ י ז נ כ ש  שקורין הוא אדם בני ולשון א

 עיקר כל אבל מיעוטן, זהו (,27לעז לשון המדברים בהן שיש ואעפ־׳י אשכנז, ארץ להם

 בעיקרו הונח -אשכנז״ שהשם ידע שעוד קדמון יהודי איש של עכ״ל הם״, אשכנזים הגוים

 לתולדות ירושה שניתן השם הוא הצפון, בארצות היושבים הנוצרים, דהיינו הגוים, כל על

שכנגדם, הגוים על הקדם, בארצות שם, בני הביטו שכך כשנניח הדבר, ומוסבר יפת, בני

הצפון. ארצות בכל בכלל הנוצרים דהיינו

 פי ועל אשכנזים. בשם הכוזרים שנקראו ספק אין ב( בסי׳ האמור פי על ד(

 בשתי אשכנזים. בשם להיכלל יוכלו הנוצרים צבאות שכל ספק אין כן כמו ג( בסי׳ האמור

ר א׳ ראשונה לאוד הוציאו מהגניזה, אחד טכסט של פירושו תלוי האלה האפשרויות י י ו ב י י  נ

j האנגלי במ״ע q r ן י׳ ואח״כ 29-27 ט׳ א ת ולשם ואי׳, 253 כ״ג כדך בהתקופה מ  הבנ

:שורות אילו כאן להעתיק דאיתי הענין

נתמלא לא ועדאיין ..................

 נתקיים השנה שבזו י׳י ברוכי אחינו דעו אבל (28הגורן

ם ובאו אלהינו דבד 5 י ז נ כ ש א  (•2,לרוב מספר לאין ה

 ממונם כל ועם נשיהם עם הם אלפים אלפי

 והיהודים הגויים מהם ושואלים לגורן. אלהינו ויקבצם

 ומקומכם בתיכם הינחתם למה להם ואומדים

 והגדולים החשובים כך ואומרים ועונים ויצאתם•

 באוד נתגלו ועתה לנו קדובים חשך הרי שבהם 10

 ואין מספר אין עד ואוהלים אומה וראינו גדול

 מתוכם יצא אחד ואיש לשונם, מכירים אנו

באים אנחנו והנד. לדרככם לכו לנו ואמד

כזאת. רמיזה לגו גזדמגה וכבר הסלאווים, על בזה מרמז כמובן (26
 שפת אל בגיגוד הרומאגיות השפות ובכלל 5 צרפתית או איטלקית או רומית הוא ״לעז״ סתם (27

כאן. מדבר הוא בה אשר וגרמניה(, )סלאווים האשכנזים
 סתם מן שיוצא כזה ודבר משיחי, מובן כאן ולו י״ב/ ד' מיכה הפסוק פי על ״גורן״ (28

מצאתיו. ולא בן־יהודה של במלונו אחריו וחיפשתי במלונים, להירשם צריך היה המלה מובן
 אחד במקום שגם חיזוק, לשם להביא ראיתי ובכן הם, הכוזרים האלה //אשכנזים" להלן, ביאורנו לפי (29

 וחצי שמעון ״ושבט : 60 עמ׳ עפשטיין א' הוצ' הדני״ ״אלדד ראה * הכוזרים של אוכלוסיהם בהמון ידובר
 נתגלגל ששמעון על מס". להם פורעים והישמעלים מספר, אין עד רבים והם ... הכוזרים, בארץ מנשה שבט

.6 עמ׳ )כנ״ל( יעקב״ דמר ״עקטאן גם ראה הכוזרים, בארץ ונתיישב
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 ואנו ובאים נרדפים אנחנו זה ]ו[על *( ״•

 ולאשר דברו אלהינו קיים בודיי ]אחמדים 1*

 ובשעה האחרים. השבטים אילו היגלו בחשך

ם שילכו י ז נ כ ש א  ויתמלא ישראל בארץ כולם ה

וכו׳ ציון בת ודושי קומי אלהינו יאמר אז הגורן

ת י״י אל ושבו נזדזעזעו הקהלות וכל  בתעניו

 כשאמרו והלכו אלכזרייה ממקום (31בין ובצדקות 20

 אנו ואין העמים מדבר אל קהלות עשר שבעה

 ועם לא אם השבטים עם נתוועדו אם יודעים

(32כתבים עם שליח ששיגרו פרנגייאן מארץ

ן דוד מורי ע״י לראשונה ניתן הזה המעניין הטכסט של פירושו מ פ י ו  ז׳ל ק

ן י' שבא עד (,33הדברים ברוב אחריו כרוך והייתי א שי לעיין והכריחני )כנ׳יל( מ  בפירו

 על 5 בשורה -האשכנזים׳׳ פירשנו ואני שקויפמן הוא, בינינו הראשי החילוק הפעם• עוד

למסע־ הלכו שגדודיהם )=גרמנים(, ממש האשכנזים על מפרשו שמאן בעוד הכוזרים,

 של דבריו צדקו האם בביצאנץ. משיחית הזיה קמה ולרגלם ,1096 שנת של בקיץ הצלב

ח יהודי, והוא המכתב, שכותב הוא הכללי הרגש מאן? מ  האשכנזים של בואם לקראת ש

רך, ׳■התמלאות בביאתם ורואה האלה  ככה שידבר היתכן המשיח. ביאת קרבת דהיינו הגו

 ונניח היהודים? של ושודדיהם רוצחיהם נקיים, דם שופכי הפראים גדודי של בואם על

 אותות הכיר כבד גדודי־מלחמה בהידאות האם מעשיהם, מאכזריות הכותב שמע לא שעוד

 בהם לדאות לו יש ומה בשנה, שנה מדי כאלה גדודים למלחמה יצאו והלא המשיח?

 הם מלחמה שלעשות אחת מלה אף מלשונו המליט לא מה מפני ועוד, פלאים? פלאי

 במלכות הארץ יושב פשוט אלא יהודי אינו הכותב ואם ונוראה! עזה מלחמה באים?

ם א ה ץ- אנ צ  להיפך יודעים ואנחנו האלה? המשחיתים המוני על בקרבו לבו עלז בי

 אזרחי של דעתם עם דעתם השוו שבביצאנץ היהודים כאלה שלעניינים (34אחד ממקום

 הגויים מהם ששואלים זה מהו בנוסעי־הצלב, הוא שהדיבור מאן, ולדעת הנותרים. הארץ

 האלה נוסעי־הצלב האם (,8 )שורה ויצאתם' ומקומכם בתיכם הינחתם *למה והיהודים

עונים האלה ש-המצויינים♦ זה ומהו בלבם? אשר העצה את והסתירו בסתר מעשיהם עשו

אצלכם. להשלים: צ"ל (30
ן (31 א  לכן פתרון. בלי נשאר הלשון שכל אלא לבד, זה ולא מלות. איזו חסרות פה :מעיר מ

 *וכל ממנו: שלמעלה שורה אל ושייך )־*ביצאנץ( ״ביוך צ״ל «ביך הדברים: שיעור הוא שכן אומר, אני
 כשאמרו אלכזרייה, הוא( שיבוש )״ממקום׳- ה ו ק מ מ ובצדקות בתעניות ה' אל ושבו נזדזעזעו, ביון הקהלות

=  שהלכו ״שהלכו״( קרי מקום בשינוי ועכשיו הזדעזען, מעשה וזה הקהלות, שאמרו היינו אמרו/ כאשר )
המשיח(, לקראת הליכה להם הוא כזאת הליכה )כי העמים מדבר אל הכוזרים( )של קהלות עשר שבעה

 אם הקודמת( בהערה וכשנזכר הכוזרים, אל שנספחו השבטים )הם השבטים עם נתוועדו אם יודעים אנו ואין
 שגרו הנה )כי ששיגרו לא(/ או עמהם גתוועדו משם גם האם )כלומר פרנגייאן מארץ ועמם( )צ״ל ועם לא,

י״ג, י״ז ושם ח/ י״ד ירמיה הפסוק פי על הוא לפגים שהכנסתי ,״מקוה' שם(. עיין המעשה, כל ומספר
משיחי! עגין והוא ז׳, ג' ושם

. אצל עיין העתקתי, לא הדברים יתר (32 אן .,ואי 48 עמ' וכו' ״שטודיעף בספרי (33 מ
R במ״ע ביצאגץ בעניני חדש אחד בטכסט שכתבתי מה כעת עיין (34 E J 5 פ*ז כרך.



ס ש.430 רוי [8]ק

ד קרובים חושך *הרי ואומרים  *דמיונם אלא אחד טעם להם ואין וכר, (10 )שורה לנ

שונו והזיתם הנלהב  דובי של אות־הכרתם היה ואימתי ולמה מאן(• של הגדולה'?)מל

שהרי נשתתפו כולם שכמעט אירופא, עמי  האם אליהם? קרובים חושך במסעי־הצלב-

 היא פשוטה ידובר, בכוזרים שאם בעוד (?35 מקום־מושבם את לסמן אחר אופן להם אין

 האלה, שהנשאלים זה מהו עוד, לשאול אני ומתעקש מאד ומסתברת הזאת התשובה

 ואומרים (15 )שורה הפסוקים עצמם על דורשים נוסעי־הצלב, נוצרים מאן לדעת שהם

כו/ האחרים' השבטים אילו היגלו, בחשך ולאשר דברו אלהינו קיים -בודיי  בזה, שכיוונו ו

 שונאי הגויים בפי כזאת שמע מי - השבטים עשרת ועל משה בני על מאן, לדעת גם

 את הכותב ממשיך ולכן (,37 ורגיל נכון הכל הכוזרים, על משמעו אם אבל ? ישראל

ם שילכו ׳ובשעה (17 )שורה ואומד דיבורו י ז נ כ ש א  ויתמלא (38 ישראל בארץ כולם ה

 ובת לטובה העתים שנתמלאו כלומר וכר, ציון בת ודושי קומי אלהינו יאמר אז הגורן,

 לערוך לי נשאר עוד גדול היותר והקושי שם. הכתוב כהמשך בגוים, נקמתה תנקום ציון

ה אלכזרייה״ ״ממקום פתאום לפתע נזכר 20 בשורה מאן: של דעתו נגד י י ר ז כ - ר כ  מאן ו

 דרכו, יורה האמת אבל אליהם! לבא גשר ולא מעבר לא כאן אין הלא שמיה? דכר

 בשם למעלה הכותב שזכרם במד. הכוזרים, אודות על שמועה לקבל מוכנים כבר שאנחנו

ם, י ז נ כ ש  מתוך כיונים אשר הכוזריים. של צדקותם למראה הדברים: פירוש הוא וכך א

ו ב הקהלות כל נזדזעזעו - המשיח לקראת ומהרו חשו ארובותיהם ה (39 ן י קו מ  מ

שר «( אלכזרייה מרו)=כא שא  העמים מדבר אל קהלות עשר שבעה (41שהלכו אמדו( כ

 ביאת על המורים הפסוק דברי את לקיים לדעתם נצרך זה כי - ל״ה( כ׳ יחזקאל )ראה

שיח-)ופונה ו ואין ביצאנץ(: יהודי של רוחם בהלך לדבר הכותב עכשיו המ נ  יודעים א

ם אם הכוזרי תוועדו)  פרנגיאן מארץ !העולים[ ועם לא אם השבטים עם האלה( העולים נ

 אותם עם האלה( הנזכרים )הכוזרים נתוועדו אם יודעים אנחנו אין וכן כלומר וכו׳,

 והולך וכו׳, כתבים עם שליח ששיגרו היא( העובדא )כי פרנגיאן, מארץ אלינו( )שבאו

בשלום. מקומו על יבוא הכל ובזה שם, עיין הכתבים, דבר את ומספר

ד בשם השני. החקירה עבד אל פנינו נשימה ועתה ר פ  אנחנו כ׳( פסוק )עובדיה ס

כן עצמו במקרא אשכנז. בשם ראינו אשד הקורות אותן כמעט מוצאים ה- ונ כו  העלו ה

ד,(SaParda>Sparda על - המבארים ר פ ס ועוד הקטנה? אסיא מדינת אלא אינה שהיא -

 ,sapardai האומה שם את בכתבי־היתדות גרו( הוצאה גיסיניוס זה לכל )עיין המבארים מצאו

אשכנז. בענין שהעליתי וכמו הענין פי על כדרוש הכל ומני, מדי גמר בקרבת שהם

ואיך השבטים, עשרת בענין שנזכרו חושך בהרי נכין על מדבר 3 הערה (255 )בנדפס 254 עכל' מאן (35
ז חלומיהם בחזיונות כן שראו גוםעי־הצלב הנוצרים עמים אל ולהסבו הפשוט המובן ולעקר לשרש לבו מלאו

ן א׳ ועיין כידוע׳ קווקזום, להרי הוא כינוי חשך" ״הרי (36 י טי ש פ הדני אלדד לס' במבוא ע
X ,עמ X X II הרבה. ושם

. א' של בעיבודו הדני אלדד ם' ענין כל וביחוד למעלה, הערותי עיין (37 ן י טי ש פ ע
ישראל. בארץ ]וישתחוו[ כולם האשכנזים שילכו צ״ל ואולי מגומגם, הלשון (38
בהערה. למעלה כתיקוני (41 (40 (39



431וספרד אשכנז השמות[9]

 מעתיקים והפשיטתא שלנו התדגום כי השיטה, מוחלפת כבד אמנם התלמוד בימי

א בשם *ספרד' שם י מ פ ס  וכן הספניא, - החוקדים דוב לדעת שהוא באספמיא(, )די א

 האדץ שעל להאמין ממאנת הישדה הסבדא זאת בכל ודד״ק. צנאח ך יונה ד׳ בו פידשו

א היא זו ש-אספמיא' לומד, ואפשד התדגום, בעל כבד התכוון הזאת י מ פ  .Apamaea א

י מצדד )כן הקטנה באסיא לתהלה נודעת עיר ו  השלם עדוך ועיין שלו, התדגומי במלון ל

 כנצדך הקטנה, אסיא אדמת על עומדות רגלינו עוד כן ואם (,42ב( אספמיא עדך 188 א׳

 אל ה׳ דבר היה האלה הדברים *אחר פמ״ה בב*ר נזכרת הזאת שהעיד וידוע הכתוב, לפשט

הקטנה. באסיא אחת מדינה על הכוונה כרחנו על וכאן ואספמיא', אסיא אברם...דרמסקוס

ו נ רו י ה הלאטיני, שהמתרגם מה בתמיה, כלם על ועולה מ  מעתיק (,Vuigata) ם י

 (,44חשבו רבים (•43היהודי מורו גם מבאר שכן אותנו, ומודיע ,Bosphorus בלשון *ספדד*

 הים מן המוליך מיצר־הים שהוא קושטנטינא, אצל הנודע בוספורוס על בזה שהכוונה

 הידונימוס אלא היא, ולא התדקי. בוספורוס המלומדים בפי ונקרא מרמורא, ים אל השחור

 •דרך״ שהוא (,Kmimeri- במקרא )גומד הקמרי בוספורוס שנקרא מיצר־הים על התכוון

ש, או )תיודוסיא( כפא ט ד  ובכן (.45האזובי הים אל השחור הים מן המוליך דהיינו ק

 ספרד. הוא הזה, הרחוק בבוספורוס גם הזה* החל *גלות היות על לנו הוא עד הירונימוס

ת יהודים ישבו היונים בתקופת עוד  נתיישבו ואח*כ הרבה, גדים ועשו האלה בגלילו

ץ ביצאנץ במלכות נעשו אשד השמדות ע״י שנית די ג  גם הם והם ד׳(, ׳הוצ 173 ה׳ )

. של מושבותיהם מקומות ם י ר ז ו כ  פעמים הרבה נאמר בספרד* אשד הזה החל -וגלות ה

, )עיין וחברותיה הזאת קרטש על ר ק ס נ י  מציין והוא בהערה׳ י״ז ח״א קדמוניות לקוטי פ

, על ד נ נ י י ועיין ,64 עמ׳ פדוספקטוס פ ר  מוסיף ואני ;257 ד' דדו-ד ווייס, ז547 שם ץ ג

, על לציין ר י י ו ב י י  עיר שם שנזכר 137*136 עמ׳ ביבליותיק פטרסבורגער דער אויס נ

, פ׳ ועיין לאלה, הדומים הלשונות מן ועוד ספרד׳ פה המדינה, ס׳ עיר ס/ ל ק נ א ר  פ

י ש׳ בהערה* 8 עמ׳ ל״א, החדשי מ״ע מתוך מיוחדה הדפסה שטודיען, קראישע ק ס נ נ ז ו  פ

בציונים(. להאריך הצורך מן ואין בזה, ודי (,46 28 י״ט zfHB במ*ע

 וספדד זה מצד וצרפת כנען לחלק, המאוחרים למדו שם בעובדיה הפסוק פי על

ם זה, מצד קלבי ם-ס שוני א ם, הר ם-פרנגי שכנזי  אידופא, יושבי כל נקראים כן כי וא

 וצריך מושלימים׳ הם והאחרונים נוצרים, הם הראשונים היספניא, יושבי הם והאחרונים

 הערבים ע*י שנכבש בהיספניא החלק על רק «ספרד׳ השם הונח לראשונה כי בזה, להיזהר

ה'52«ה במ׳׳ע להראב״ד הקבלה בס׳ ומילנר קליין מ' )עיין (.175 ה׳ פ

A ערך היהודית )אמריקאית( באבציקלופידיא אבי במאמרי ועיין (42 pamaea.
שמהרבה. ועוד ,66 עמ' תרפ״ח( )חיפה ישראל ובצורי יעקב שבטי י, א שד כ צבי בזה לדבר הרבה (43
בי. חוזרבי ועכשיו ,128 ,עמ וכו׳ *שטודיעך בספרי אבי, גם בתוכם (44
[.112—109 הסלאווים, ושפת היהודים הרכבי, כבר ]עי׳ (45
כבי א' החכמים אמבם (46 S ל׳ וה' הר track, פטרסבורג, ...ביבעלהאבדשריפטען הבר' דער קטלוג

X עמ' במבוא ,1875 X I/ ,בספרות ״ספרד״ בקראו לא מעולם ־־ ובספורום עיר( )שם פבטיקפיון אומרים 
 של הקטלוג על בדברו 139 א' ב״ציון" אומרים( הם )כן Reggio כבר מראה זה ועל היהודים,

 על עדות לבו יש ואבחבו כן, בכמו החליטו איך ותמהני, ;151 א׳ בחמד אוצר ועיין פירקוביטשן
 קוראים עצמם והקראים פירקוביץ, ע״י מזוייפות האלה הכתובות שכל ]מפבי !אופבים בכמה זאת ״ספרד״

אפ׳[. — רי״א. עמ׳ ל״ק ״ספרד״, לאבדלוזיא



ס ש.432 רוי [10]ק

 הקדמונים !היספניא על להורות -ספרד״ השם נתקבל מתי נכון על יודע אתנו אין

 דוגמאות. קצת ואביא שנתחדש. או׳כדבר בפשיטות הדבר את שמודיעים או בזה, שדיברו

ד (348 עמ' בכד )הוצ׳ כותב השדשים בם׳ צנאח אבן ש א , ״ ד ר פ ס  התרגום בו אמד ב

 על זה, על התנצלות כעין גנאח ף והוסיף ספדד*, הוא שאספמיא וידוע באספמיא, די

 ואומד וכותב כאלה, שמות להביא דדכו ואין פרטי, עצם שם שהוא ל׳יםפרד׳י מקום שייחד

.פירשנוהו אבל )שם(: .  ספרד, לאנשי שכן וכל התועלת, מן בידיעתו שיש מה בעבור .

ל אספמיא היא אשר כ ה ת ע ד י פ x ׳עמ בכד הקדמת )ועיין ל x i n,) מוחלט כך כל ולא 

 ציון בן )תרגום ישראל, שירת רמב״ע׳ בכתבי לו, מאוחד שהוא אף הדמב-ע, אצל הדבר

 ר׳ )והשווה שפניה' היא וספרד פדנציה, היא צדפת קבלה לנו •ויש ס־ב( ׳עמ הלפר,

 אמיתי טעם בלי המסורה, דק הוא לזה שהיסוד הרי י*ח(, שעד בתחכמוני חדיזי יהודה

 אל כתב נחשון( )רב הוא *ואף (201 שפ*ו)עמ׳ סי׳ הרכבי ד!וצ׳ הגאונים בתש׳ ופנימי.

,* א מי פ ס שונו מדייק שם עובדיה רד-ק אספמיא. החול: בשמה אלא קראה ולא א  בל

 נחה לא ודעתו הזה השם את שמע כאלו ספניא', שקודין ספרד •ואדצות לאמור

 בפשיטות לשונו על נשא לא ״אשכנז* שם את גם ההוא בפסוק אשד האיש, הוא הימנו.

(.47בפירושים אלא

 זמנם עד לנו אין דווקא, הכוזרים על ״אשכנז* השם שהונח הדבות הוכחותינו נגד

 דהיינו עכשיו, של במובן •אשכנז* בשם ששימשו נכונה ראיה שום ורש״י גרשום ר׳ של

ן (.48וחברותיה גרמניא בארץ היהודים על מ ז ם ב י נ ו א ג ד ה ן עו י ם א ש ה ה ץ, הז ר פ  נ

 קהלות ובכל אספמיא ״ובכל 5 עמ׳ ווארשא דפוס עמרם׳ רב ב-סדר לפנינו שנמצא מה כי

ד אשכנז* שבארץ ישראל ב כ - כו׳ ס א׳ ספק בו הטיל ו כ ר  יידיש־ דעד )יאהדבוך מ

 מנהגי לזכדון בנוגע הן כלומד צדדים, משני (31a העדן■ 347 ה׳ ליט׳־געזעלשאפט

ס שהעיד מה אמנם (!49אשכנז שבארץ ישדאל קהלות לזכרון בנוגע והן אספמיא כ ד  מ

 כי תיקון, קצת צריך הגאונים, בספרות נמצא בלתי •אשכנז״ ידיעתו שלפי )שם(, עוד

ג לוי ר ו ב צ נ י  רב בתשובת •אשכנזיים* שנזכרו מעיד, (2 הערה 150 א׳ )גאוניקא ג

 השימוש פנים כל שעל בזה, להכיר נוכל זאת ובכל קמ״ט, י<0 בגמ״ומ גאון י ו ט ל פ

 על בו כיוונו הנוכחית גרמניא על בו שכיוונו ממה ויותד בידיהם, וחלש רופף עודנו הזה

 לעובדיה הרד*ק של לשונו למשל )השווה הכוזרים של בשכנותם שהן הסלאווים ארצות

במובן, בו ב-אשכנז* שדיברו דהיינו הזה, החילוק ניכר הכנסת בית במנהגי וגם כ׳(, וק0&

 טיטום גלות הוא הזה, החל ״וגלות באריכות: רד״ק של לשובו את להביא הראוי מן (47
א ארצות העמים והס ;בארצות שהגל)ה(]ם[ י י ב מ ל א א י י ב ו ל ק ש א ת צקלאווים=םלאווים(, )ר״ל ו רפ צ  ו

ד וארצות א, צ ב ר פ שקורץ זזוא ר פ  ... הבזכרים ארצות לשאר גרו ואחרים ן א י ב פ ם שקורין ס
בי ל א ארץ בבי כי בקבלה, ואומרים ישמעאל, בארצות א מ  מפני כגעבי כשפנה כי כבעביים, היו י

א לארץ להם הלכו ... יהושע י י ב מ ל א א י י ב ו ל ק ש א  קוראים היום ועד ז, שכב א ארץ שקורץ ו
 שהלכו :זה בלשון רד״ק בשם מובא (84b א' וורשא )דפום הדורות שבסדר מעביין, - ״. ם י י ב בע כ אותם
= שם ש״ק ווירמז, הוא גרמישא לעיר אשכבז לארץ  אם ; (14a ,עמ ויביציא דפוס הקבלה שלשלת )

 כן גם מזכיר ב׳ י׳ לבראשית אברבבאל — אשכנז• הוא האלה הבסיס של מגורתם שארץ פשוט לו כן
(.Todeschi) הטודיסקי == הטוטי בגי אלמגייא, .בני

. 10 י״ג ZfHB גם עיין (49 בךיהודה. של במלונו אשכנז ערך עיין (48
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 נקראיט ההוא להגבול שמעדבה שהגלילות בעוד (,50עלבע נהד קדמת המדינות שהן

להלן. שיובא כמו אחר, .בשם

ה ה ,ך ב שהביא הדוגמאות מכל נשאר מה מעתה ד ט׳ ו ע מלונו)  על להודות (418 ב

 הוא ז ”הגאונים׳ בימי «כבר אומד, שהוא כמו או, קדמונים, בימים ״אשכנז״ הלשון שימוש

ראינו רב ס׳ על ■מציין ם-ו ר מ ט' לדברים עלרש*י מציין ז בספק מוטל שהדבר ע ר, ג' י שנ - 

עך •אשכנז* שלרש׳׳י מכאן, יוצא הפחות ולכל כנען', ובלשון אשכנז בלשון שלג כנ  ו׳

ד העיד כבד אכן לזה, זה קרובים )סלאווים( נ י ל ד  רש״י בהוצ׳ 427 עמ' )בלקוטים ב

 ולפי (׳51 כנען* בלשון באשכנז שלג •שם הנוסח אחד בכ*י שמצא תניינא( מהדורא שלו

א הנוסח הוא דעתו ל ה ד- ש ח הי כ ו  אשכנז ארץ בין הבדל כאן שאין א, די ה ל מ

 -אשכנז״ א״כ אשכנז, בארץ שמדוברת היא כנען שפת להיפך אלא כנען, ארץ ובין

 בדש*י עוד שנמצא אשכנז* «אדץ על לדון צריך זה דרך ועל הסלאווים, ארץ לו

 הגם (513ע״ב(, ע׳׳ג )ב־מ בדש״י עוד שישנו אשכנז״ •לשון ועל ע״א( צ׳ג )חולין

 של הרגיל במובנה אשכנזיות במלות דש״י השתמש שכבד ספק אין אחד שמצד

הודה של דוגמאותיו (.52המלה ץ ע׳׳י לנו נודעות כבד קצתן בךי נ ו  )ריטוס צ

תנו ושם (,h בהערה 66 ׳עמ  זאת ובכל -האשכנזים*, תקופת מדאשית דוגמאות עוד ני

 מוסיף ואני (.523להאריך ואין פידכא, יש הדוגמאות לכל כמעט כי בספק, מוטל הכל

 הם* תלמידיו תלמידי (53וכתים אשכנז גלות בני וכל ... גרשום ״ד' משלי: נופך קצת

 מצאנו שכבד אשכנז״, -גלות הלשון ומעניין כ׳א(? סי׳ ולותיד צרפת חכמי )תשובות

בעובדיה. הפסוק יסוד על וכולן דוגמתו,

 בשמות משתמשים היו גרשום ר׳ של זמנו שעד להוכיח, נוכל לדון, באנו ואם

ם י ר ח  ץ, נ ו )צ דיינוס* -סדר רינוס*, •אנשי -דינוס*, השם ידוע *אשכנז׳׳. השם זולת א

ר הוא הלא ולכאורה הלשונות, מן בו וכיוצא (67 עט׳ דיטוס ק י  ככה, שנקרא אשכנז ע

אחר• שם לפנינו הנה ואעפ״כ

ץ צ נ  חסדאי ר׳ של ובמכתבו ט׳ ו׳ ביוסיפון ״אשכנז״ שימוש על מדאה )כנ״ל( ו

סיפוך של שמחברו בזה, דעתי הכוזד* המלך אל שפרוט  ר׳ של דורו אל שייך כבד •יו

 לאותה קרוב הוא גם הנה חסדאי, ר׳ אל ובנוגע ז תמיהה שום לשונו בשימוש ואין גרשום

, בלשון«אדץ משתמש שעונהו הכוזר המלך הלא ולעומתו התקופה, ץ' מ  שזהו וידוע נ

טורקים, כוזרים, פרסים, עדבים, הביצנטים, הסופדים ע״י גדמניא לארץ הניתן השם

Alam בערך 9 א' יודאיקא גרמביא עיין (50 annien; הערך Aschkenazim בהאבציקלופידיא 
)אשכול(. היהודית

כבעך[. ״בלשון רק כ״י ]בכמה (51
51a) ע״ב ב׳ דף לצובץ-בלוך, רש״י תולדות עי' הרבה, עוד וישנם ב' ב״ה בגיטין גם הדבר ]אותו 

שם[. 12 !ובהערה
 )בהונגרית/ י ״ ש ר על כתב אשר בספרו .ווללם י׳ - אשכבז בשפת האלה הלועזות את מביא (52

.171 עמ' (1906 בודאפשט
, ז ב1כ ש א ב אבל :א׳ ע״ז בכתובות רש״י בדברי בעשה ]ומה (52* תי אי  היה שרש״י יודעים ואבו ר

אפ׳[״—! ? הסלווים בארצות לא אבל א, צ ב ג מ ו א ז י י מ ר ו ו .ב
JQ עיין (53 R דומים. = כתים ; 234 ז' ב׳-הצפה״ ומאמרי ,135 י״ב חדשה מהדו׳
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 שנזכר (255 כ״ג למעלה)התקופה הבאתי אשר בטכסט גם בו כיוצא ומצאנו (,54אונגרים

 הזה שהשימוש ספק ואין אשכנזי,̂ Niemec פשוט שהוא יינמטש, מיכאל איש שם בו

י שם הונח לא ובכן השני, מן קדום יותר ר ב  זמן לאחרי ודק האלה, העמים על כלל ע

ל א ש ו , של שמם •אשכנז-, ה ם י ר ז ו כ  -צרפת״ שגם למה דומה הדבר אלה. לעמים גם ה

א אלא הידועה, לארץ והעיקרי התדירי השימוש אינו ג נ ד  בו פגשנו שכבר נקראת, פ

ו אותו שדק השם והוא הזה, במאמרנו גם במקדה ד ב ת למצוא יש ל  הגאונים בספרו

 (,55המערב לרוח גרמניא ארצות ליתד ״אלימניא* חול בשם משתמשים וכן זה• לצורך

 ומשערים הגדול, קדלוס של הגדולה בממלכתו המזרחיות למדינות קראו שכן ונראה

 הנהוגים השמות להם יצרו כבר ואז העשירית, המאה של מחציתה עד הזה השם שנשאר

 באותה רק שמצאנו מה לזה ומסכים השונות, הארצות בין להבדיל ו״ספרד׳־, •צדפת״

הנהוג. במובן •אשכנז״ השם את גם התקופה

 לראשונה ן •אשכנז" מלת בשימוש גדול שינוי שנעשה כלול כבר שלמעלה בדברינו

 כי הגרמנים, אל הוסב ומהם הסלאווים, על השם עבד ומהם הכוזרים, את כן קראו

 מזרחה מהם שמתפשט מה כל הכוזרים של מבטם לחוג כי בזה דעתי הגבולים• נטשטשו

 עם יתאחד גם כלל בדרך והוא יחשב, •אשכנז• על דהיינו הם, בחלקם נופל והלאה

ם, -ספרד* שנקרא מה דהיינו תימנה, מהם שהוא ומה הנוצרי, הישוב ה י פ  עולם הוא ב

 לאמר בדעתי שאין אף יחשבו. הספרדים אל הזה בישוב אשד היהודים וכל המושלימי,

 הטביעו לא לשונם דוח ואת רוחם את וגם הכוזרים׳ של מנפוצותיהם נתמלא העולם שכל

 הם אדמתם על נבדאו כנראה ו״אשכנז״ -ספרד* השמות שני מ״מ היהודים, יתר על

 האלה השמות את שמעו הכוזרים, ארץ דרך להם מפלט להחיש היהודים יתר ובבוא

מושבותיהם• ארצות כל אל עמהם והובילום אותם וקיבלו

 היהודים של התישבותם דאשית שאלת היא ומסובכה קשה ששאלה אמת, הן

 להם היו קווקזוס הרי סביבות מן שביחוד הוא, ברור אכן השונות, בארצות־מושבותיהם

 צריכים דשם שהיהודים המעשה, על החוקדים עמדו וכבר (,56רבות הגירות ליהודים

 השם מסירת את לנו שמסביר מה אירופא, יהודי אל ולא אסיא יהודי אל להיחשב

ש לנו ונמסר אחדים. ליהודים ״ספרדים' ו ר י פ  אחת הגירה על מאוחר( במקור )אמנם ב

ף יאמר כה כי המבוקש, הענין את לנו מבארת זמנה ולפי תכונתה שלפי ס ו ן י ה כ  בספדו ה

 הישמעאלים בין חזקה המלחמה למספרם 690 בשנת שבהיות ,9 עמי לטריס הוצי הבכא' -עמק

ויתהלכו חרב, כמפני פרם מארץ רבים יהודים -וינוסו אויביהם מפגי הפרסים ובהינגף והפרסים

ן ק ש' של ספרו עיין (54 ה ך. הערה 28 עט' למעלה״ שהבאתי )בהונגרית( ו
 ויש ן שהבאתי יוד' בגרמ' Alamannien ערך ואת ומאברבנאל, מהרד״ק שהבאתי מה עיין (55

א מני לי .103 'מע יבי׳ *שטודיעך ספרי עיין אחר, במובן א
ץ ג' של מאמרו עיין (56 ש לו *1909 פרים ,Melanges) דרנבורג ה׳ לכבוד היובל בספר ם

י ש׳ בזה שכתב ומה (81—67 ק ס ב נ ז ו R*v- Is. במ"ע פ r שייך זה לעגין ואי'. 185 !(9°9) 'ו 
 ועיין (,1910 לבוב בפולנית, חסדאי, לישצי ״גבלים", קרול ,Modelski) מודלסקי פ׳ ט' של ספרו גם

י ש׳ ק ם נ נ ז ו ואי׳״ 74 !(9*1) ט"ו ZfHB במ״ע פ
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 וימצאו ושויציאה, אשכנז וארץ רוסיאה ארצה ויבאו אחר, עם אל ומממלכה גוי אל מגוי

ם/ יהודים שם ד מת אשד אחד דב ומזכיר דבי ר פ ס  הוא אחדים ושנים שם, ויקבר ב

לחקירתנו. כנצרך ובדינוס, ב-אשכנז* א״כ ומבונד.( )מינצבורג( ממיצבודק מזכיר

ת במלת גם בערבוביא היו משתמשים הראשונים ובימים פ ר  פדנציא במובן הן צ

(.”הרבה דוגמאות יש ולזה גדמניא, במובן והן

ת ר ע : ה ך ר ו ע - אשר בעובדיה תירגמה הפשיטא שגם מכיון ה ד ר פ ס  ב

 ולקרוא להגיה (3 העדה להלן, שנד הרכבי כבר )עי׳ אי־אפשד ״, א י נ פ ם א ב •ד

 מסורת איפוא כאן יש »הנכבד המחבר ואחריהם צונץוגרץ שהגיהו כמו ״באפמיא׳ בתדגום

 סע״ז בעל גם סמך שעליה מיוסדה׳ היא מה על בדוד אמנם יודעים אנו שאין ידועה,

 צונץ, )עי׳ הראשונים ראשוני דמזו ואליה ספרד, היא לאספמיא (:71 ב ח׳׳ החכמים )סדר

 הרכבי ועי' )ספרד(, 157- 154 ושם אספנין( )אספניא, 140-142 ש״א, צייטשריפט

3 העדה 36 תרס׳׳ב פטרבורג מאסף, - (.10—9 העדה ושם 2

ש מו שי ה  וגם הגאונים בזמן בבבל גם רגיל ״אספמיא״ במקום *ספרד״ בשם ו

ץ בן פירקוי אומר סע״ז, בעל אחדי שנה כמאה הזמן• באותו באידופא תרבי אבוי)  ש״ב, ב

א ד פ "א מדינות בכל מדרשות בתי וקבע אתכם המק׳ שזיכה ושמענו (:396 י ק  ובכל י

, ובן־ב היא, אספמיא בוודאי וזו ,ד ד פ ס ב ש מקומות י ו ב  רב של תלמידו תלמיד א

 לאגרון בהקדמתו שאומר סעדיה דב וגם (.1תק״ס-תק״ע, ד״א בערך חי יהודאי,

ד ובני קנז בני גלות וגם : (160׳ קאמ׳ גאוני דער בספרי )עי׳מש־כ ר פ  וודאי נועז, ישיחו ס

, לארצות שכיוון ם י ר צ ו נ פ א וארץ אדום( עשו׳ מבני *אדום־)*קנז׳׳ ה אן ס  ו׳־אנשי מי

׳ ׳ ד ר פ  כ״א, סי׳ תשובות חגיגה, )אוה׳׳ג ע״א נ״ה זקנים, בטעם קידואן חכמי שבשאלת ס

 (20 ׳עמ )שם הגאון שבתשר אספמיא, = שם( ולוין 9 הערה שם הדכבי ועי׳ ,16 עמ׳

 העיר )שכבד 267 העתים שבם׳ הנגיד שמואל ד׳ ובדברי רה־ג שבתשו׳ ספרד״ *ואנשי

 הרכבי(, עליה )שהעיר שאפרוט אבן חסדאי דב שבאגרת *ספרד׳׳ מן וחוץ הרכבי(, עליהם

 וגם ממנו, שני מכתב עוד ,Texts and studies, 23 מאן של החדש בספרו עכשיו לנו יש

צל ]הגיעה[ אומד: הוא בו א חמן יקרתו ך עבדאלר ל > מ ד[ ד פ]  לאחימעץ יוחסין ובספר ס

י השלישי והמלך (:130 ,11 החכמים, )סדר ד ר פ ס =כליף ה  •אספמיא' יד על קורדובא(, )

״, יעקב בד ו*כלף (.128 )שם די ר פ ס  קידואן, לחכמי סקיליה קהל במכתב שנזכר ה

j מאן ע״י שנתפרסם q u 176 מהדו״ח ,i x ד משולם לרב השואלים ואצל (,16 )שו׳  ב

, שעוברין :שם משולם רב ובתשובת אספמיא, : (235 שכטר )גנזי קלונימוס ד ר פ ס  ב

שלפניו)עי׳ הזמן מאותו עוד וכאלה (•3 הערה שם הרכבי גם ומ

 אין יודען דער געשיכטע צור בייטראגע ם׳ מל מ צי ועיין ,244 ז' בהצופה העירותי כן ד»(
.112 ושט 86 עמ׳ /1926 יויען דייטשלאנד,

* .141—140 עמ' ב״ציובים" מש״כ עי׳ רע״ג, בסדר *ספרד״ על (1


