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?"˙‡Ê‰ ‰·ˆÓ‰ ‰„Ú" ÌÓ‡‰

˙Â„Â‡ ‰ÓÈ‰„Ó ˙ÈÏ‚˙Ï Â˙Â‡ ‰‡È·‰ Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏ È·¯ ˙·ˆÓ Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰ ‰˜ÏÁ ˙ÙÈ˘Á
‰"Î [‰ÙÈ˘Á‰ ˙Â·˜Ú· ‰˙Ú ‰Ê ‰Ï‚˙˘] ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈÏ - ÂÊ ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ˙Â„Ú Ï˘ ‰·ÈË
·˜"ÙÏ '˘ ˙˘ ÔÂ˘Á¯Ó

‰"Ú ÍÏÓ‰ „Â„Ï Ï"¯‰Ó‰ ˙ÁÙ˘Ó Ï˘ ‰ÒÂÁÈ ÏÚ
‡
ÌÈˆÂÙ‰ ÔÈÒÁÂÈ‰ ˙ÂÏÈ‚Ó· ,‰"Ú ÍÏÓ‰ „Â„ ˙È·Ó ¯ˆÎ Ï"¯‰Ó‰
È‡ÂÂÈÏ ‰„Â‰È È·¯ ÏÂ„‚‰ ÂÈ·¯ Ï˘ ÂÒÂÁÈ ˙Ï˘Ï˘ ¯˘‡ ÌÈ·¯ ˙· ¯Ú˘· ÌÒ¯ÂÙÓÂ ÚÂ„È
.‰"Ú ÍÏÓ‰ „Â„ ˙È· ÈÎÏÓÏ „Ú ˘„Â˜· ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÂÚÂ ˙Ï˘Ï˙˘Ó Ú"ÈÊ ‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰
ולא עוד ,אלא שבכתבי היוחסי מצאנו רשימה מפורטת מ  ,‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰דור אחר דור,
ב אחר ב  ,עד ¯·  ,ÔÂ‡‚ ‡¯È¯˘ ·¯ Ï˘ Â· ÔÂ‡‚ È‡‰ומש ואיל ממשיכי בפירוט הדורות דר
‚„ ,ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰Â ÌÈ‡˙‰ ÈÏÂעד לשושלת  ,‰„Â‰È ÈÎÏÓב אחר ב  ,עד ˘.Ï‡¯˘È ÍÏÓ „Â„ Ô· ‰ÓÏ
היחוס מתחיל בראש המשפחה ¯· ,‚‡¯ÙÓ Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏ Èאשר היה  על פי מגילות יוחסי
אלו  אביו של ¯· ,Ï‡Ïˆ· Èשהיה אביו של ¯· ,‡ÊÈÈÓ¯ÂÂÓ ÌÈÈÁ Èשהיה אביו של ¯· Ï‡Ïˆ· Èאביו
של  ‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰זי"ע.
לדברי כותבי יחוס זה ,נפטר ¯· Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏ Èבשנת ה' אלפי ר' ,ואילו  ‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰נולד
כבר לאחר פטירתו ,והוא נקרא על שמו.

·
‰ÎÂÏÓ‰ Ú¯ÊÏ Ï"¯‰Ó‰ ÒÂÁÈ· ÌÈ˜ÂÙ˜Ù
והנה ,כבר מלתינו אמורה ,ופירסמנו את הדברי מספר פעמי ב"ויתילדו" ובמאמרי
נוספי ,שיש הרבה לפקפק ביחוס זה .החל מהטענה שלפי המקורות הקדומי מסתבר של¯· È‡‰
‚‡ ÔÂלא נולדו מעול ילדי ,והוא לא השאיר אחריו צאצאי רח"ל.
כמו כ  ,מפורסמת הטענה הידועה ש"ראש המשפחה" ¯· ,‚‡¯ÙÓ È‡ÂÂÈÏ Èזה שנהגו לכנותו
בתואר " ,"Ô˜Ê‰על מנת להבדילו מ¯· È‡ÂÂÈÏ Èהנכד  ה"ה  ,‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰על פי הנראה ברור ,ה
מעצ מיקו מצבתו בבבית החיי בפראג ,וה מתו הנוסח המקורי שעל המצבה ,הרי שהוא
נפטר בשנת ה' אלפי וש' ולא בשנת ה"א ור'.
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אמור מעתה ,שלא יתכ ש ,‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰אשר נולד שני רבות לפני שנת ה' אלפי וש',
]שהרי נפטר בשנת שס"ט ,בהיותו כב צ"ז או פ"ז שנה[ ,היה נכדו הנקרא כש זקינו ¯·‰„Â‰È È
 Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏבעודו בחיי חיותו של הסבא.
˙Ï˘Ï˘ ˙‡ ÏÈÏÚ· ˙ÂÎÈ¯ÙÓ‰ ,˙ÂÙÒÂ ˙ÂÁÎÂ‰· Â·Á¯‰ ,¯·Ú· ÂÓÒ¯Ù˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯Ó‡Ó·Â
.„Â„ ˙È· ÈÎÏÓ „Ú ‰ÊÏ‰ ÔÈÒÁÂÈ‰

‚
""˙‡Ê‰ ‰·ˆÓ‰ ‰„Ú
למעשה ,מקורו של הקישור בי משפחת  ‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰כנצר תרשישי מגזע ˙È· ÈÎÏÓ
„ ÍÏÓ‰ „Âע"ה ,הוא ב ,"‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó Ï˘ ÔÈÒÁÂÈ‰ ˙ÏÈ‚Óשנכתב בפראג בשנת תפ"ז ,ונדפס
לראשונה בזאלקווא בשנת תק"ה ,בסו הספר "מטה משה" ]מאת הגאו ¯·Ó"¯Â „"·‡ ı"Î ‰˘Ó È
„˜"˜ .['ÊÂ·'ÊÚÓÂ ‡Ï˘ÈÓÚ¯Ù
כ נכתב ש על ¯· ,‡ÊÈÈÓ¯ÂÂÓ ÌÈÈÁ Èמי שהיה זקינו  אבי אביו  של :‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰
אבי אביו  של ¯·  Ï"‰ ÌÈÈÁ Èהיה נקרא בשמו ¯'  ,Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏ ‰„Â‰Èועל לוח מצבתו
חרות בזה הלשו ,ÌÈÂ‡‚‰ ÚÊ‚Ó ‡Â‰Â ...‰„ÂÚ˙ÏÂ ‰¯Â˙Ï ,‰„Â‰ÈÏ ˙‡ÊÂ ,È‡ÂÂÈÏ ‰„Â‰È ¯"¯‰Ó ,
 ,‰¯ÈˆÈÏ '¯ ‡"‰ ˙˘ ,‰ÏÚÓ Ï˘ ‰·È˘È· ˘˜·˙Â ...È˘È Ô· „Â„ ÂÈÂ„‡Ï ÌÈÒÁÂÈÓ‰ועד היו
המצבה הנ"ל בק"ק פראג בבית החיי" .עכ"ל.

*
באחד הקטעי הבאי ,הוא מוסי וכותב:
ועתה אחל לכתוב יחוס הגאו מופת דורו  ,‰"‰ÏÊ Ï‡Ïˆ· ¯"· È‡ÂÂÈÏ ‰„Â‰È 'Óותולדותיו.
וצרי אני להודיע ,כי הגאו הנ"ל היה מיוחס להיות  ÍÏÓ‰ „Â„ Ú¯ÊÓע"ה˙·ˆÓ ÏÚ ‡ˆÓ ÔÎ ÈÎ ,
˜·."Ô˜Ê‰ ‡ÂÂÈÏ '¯ ÂÓ˘· ‡¯˜ ‰È‰˘ ,‚‡¯Ù ‰Ù Â˙ÁÙ˘Ó ˘‡¯ ˙¯Â
]אגב .מנוסח זה ,לא נשמע בהכרח כלל ש¯· Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏ Èהוא אבי אביו של ¯·È·‡ Ï‡Ïˆ· È
 ,‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰כי א "ראש משפחתו" ,אחד החשובי במשפחה" ,דוד" ,או "ב דוד"[.

*
כא אנו מוצאי לראשונה את יחוסו של  ‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰עד ¯· ,‚‡¯ÙÓ Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏ Èומש
למעלה בקודש עד „ ÍÏÓ‰ „Âע"ה .מכא ואיל ,נעתקו הדברי בכל מגילות היוחסי .

„
˘Ï"¯‰ÓÏ ÔÈÒÁÂÈ‰ ˙ÏÈ‚Ó·˘ ‰·ˆÓ‰ ÁÒÂ· ÌÈ˘Â·È
בר ,מצבה זו ,נמצאת עד היו הזה בבית העלמי העתיק בפראג ,והנוסח המדויק שהיה
חרוט עליה ,נעתק בכמה מקומות .ראה בספר "גלעד"  פראג תרט"ו ,ובספר "כתובות מבית
העלמי היהודי העתיק בפראג"  מהדורת ירושלי תשמ"ח.
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ואחר העיו בדברי כותב המגילה ,נראה ברור שהכותב קיבל העתק שגוי של נוסח המצבה,
וכ אירע לו שהקדי את שנת פטירתו של ¯· Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏ Èבמאה שנה ,ועוד שינויי נוספי
שנמצאו בנוסח שעל המצבה כפי שנעתק במגילה ,בשונה מהנוסח שנעתק על ידי רושמי מצבות
פראג הנ"ל.

*
המהדירי ,במהדורות הבאות של המגילה ,בראות שכותב המגילה לא בדק את המצבה
בעת כתיבתו ,וכפי שנראה להל  ,ובהבינ שהעלה את הנוסח מזכרונו בלבד ,קמו ועשו מעשה על
דעת עצמ ,ומבלי לבדוק את המצבה בפראג ,איחדו וליטשו את שתי הנוסחאות לכדי גירסא
אחת משופצת ומעובדת וערוכה כראוי...
מעתה ,אי כא לפנינו שתי נוסחאות ,ואי לנו שאלות וסתירות ,והכל על מקומו בא
בשלו...

‰
‰ÏÈ‚Ó‰ È¯È„‰Ó Ï˘ ıÙÂ˘Ó‰ ÁÒÂ‰
הנה ,כ הוא הנוסח המקורי כפי שנכתב במגילת היוחסי של המהר"ל מפראג:
"כ נמצא על מצבת קבורת ראש משפחתו פה פראג ,שהיה נקרא בשמו ¯'  ,Ô˜Ê‰ ‡ÂÂÈÏבזה
הלשו :
,‰‡ÂÂÈÏ ¯"¯‰ÂÓ
,‰„Â‰ÈÏ ˙‡ÊÂ
,‰„ÂÚ˙ÏÂ ‰¯Â˙Ï
,ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ
,ÌÈÊ¯‡Â ÌÈ¯‰ ¯˜ÂÚ
,„ÂÓÏ˙‰ Ò"˘· È˜· 'È‰Â
,ÌÈÂ‡‚‰ ÚÊ‚Ó ‡Â‰Â
,È˘È Ô· „Â„ ÂÈÂ„‡Ï ÌÈÒÁÂÈÓ‰
ושארי התוארי הכתובי עליו לא רציתי להעתיק˙˘ÓÁ ˙˘ ,‰ÏÚÓ Ï˘ ‰·È˘È· ˘˜·˙Â ,
‡] ."‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÈ˙‡ÓÂ ÌÈÙÏדהיינו ,שנת ה' אלפי ור'[.

*
בקטעי הבאי ,כאשר כותב המגילה מזכיר שוב את נושא המצבה ,הוא מוסי וכותב כ:
"והיה נמצא חרות על לוח אב מצבתו:
,Ï"Ê ‡ÂÂÈÏ ‡„Â‰È ÔÂ‡‚‰
ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· Â˙ÂÓÎ ‡ˆÓ ‡Ï
·,ÔÂ¯ÎÊ·Â ˙Â‡È˜·Â ˙ÂÙÈ¯Á
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˘È‡ ˘È‡ ÒÁÈ‰ ˙Ï˘Ï˘·Â
.‰"Ú ÍÏÓ‰ „Â„ Ú¯ÊÓ
ועד היו המצבה הנ"ל בק"ק פראג בבית החיי" .עכ"ל.

*
עתה נראה את השילוב של שתי הנוסחאות ג יחד .השילוב הבלתי מוצלח ,אינו עולה
בקנה אחד ע מטרתו של הסופר הנכבד שביקש כנראה לחרוז על המצבה ,וכהרגלו מקדמת דנא,
אלא שמשו מה לא הצליח בכ עתה הפע ,והחרוזי קצת השתבשו לו...
להל  נוסח המצבה  המחורזת א ורק למחצה לשליש ולרביע  במהדורות המחודשות של
המגילה:
,È‡ÂÂÈÏ ‰„Â‰È ¯"¯‰ÂÓ
,‰„Â‰ÈÏ ˙‡ÊÂ
,‰„ÂÚ˙ÏÂ ‰¯Â˙Ï
,ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ
,ÌÈÊ¯‡Â ÌÈ¯‰ ¯˜ÂÚ
·˜,„ÂÓÏ˙‰ Ò"˘· È
,ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· Â˙ÂÓÎ ‡ˆÓ ‡ÏÂ
·,ÔÂ¯ÎÊ·Â ˙Â‡È˜·Â ˙ÂÙÈ¯Á
,ÌÈÂ‡‚‰ ÚÊ‚Ó ‡Â‰Â
,È˘È Ô· „Â„ ÂÈÂ„‡Ï ÌÈÒÁÂÈÓ‰
]כא באי דברי הכותב" :ושאר התוארי הכתובי עליו לא רציתי להעתיק" ,ולאחר מכ
סיו הנוסח[:
,‰ÏÚÓ Ï˘ ‰·È˘È· ˘˜·˙Â
˘˙ ] ÌÈ˙‡ÓÂ ÌÈÙÏ‡ ˙˘ÓÁר'[ ‰¯ÈˆÈÏ

Â
‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ „Ú ‡ˆÓ˘ ÈÙÎ ˜ÈÈÂ„Ó‰ ÁÒÂ‰ ÏÂÓ Ï"‰ ˙Â‡ÁÒÂ‰ ˙‡ÂÂ˘‰
כאמור ,נוסח המצבה נעתקה כיו במדוייק מילה במילה מתו המצבה עצמה .להל  ,הנוסח
האמיתי והמדויק כפי שנעתקה בשעתו על ידי מחבר הספר "כתובות מבית העלמי היהודי העתיק
בפראג" ]מהדורת ירושלי תשמ"ח[ ,מצבה מספר .37
‡ÂÂÈÏ ¯"¯‰Ó
‚‰„Â‰È ‰È¯‡ ¯Â
·˙‰„ÂÚ˙·Â ‰¯Â
ÂÈÓÈ ÏÎ Ì‰· ˜ÒÚ
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ˆ„˜ÂÈÓÚ ÈÈÚÏ Ô˙ ‰
ÌÈÂ‡‚‰ ÚÊ‚Ó ‡Â‰Â
ÌÈ‚Â‰Ó ÂÈ‰ ÂÈ˘ÚÓ
ÌÈ¯˙Ò‰Â ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ
ÌÈ¯„Ò ‰˘˘· È˜· ‰È‰
·˘ÏÊ‡ ‰·ÂË ‰·È
ÏÊ˙ ÂÈÏÚ ...
... È˘È ...
‰"·ˆ˙ ˜"ÙÏ '˘ ÔÂ˘Á ...

*
לכאורה ,למרות שאנו מוצאי כא שינויי רבי ,אול אי המדובר ככל הנראה בשינויי
משמעותיי.
והנה ,מלבד המילי והאותיות המחוקות ,מסתבר לכאורה שנמחקו כא ג כ כמה שורות
שלימות .שכ  ,השורות החרוטות על המצבה ,כפי שראינו כא  ,מנוסחות  כיתר המצבות שבק"ק
פראג  כאשר ה משולבי וכתובי בחרוזי.
משו כ ,יגענו ,ולא מצאנו ,את החרוז המשלי לתיבת " ,"È˘Èשכנראה היא שארית משורה
שנמחקה ,שבו נכתבו המילי המצוטטות לעילÔ· „Â„ ÂÈÂ„‡Ï ÌÈÒÁÂÈÓ‰ ÌÈÂ‡‚‰ ÚÊ‚Ó ‡Â‰Â" :
."È˘È
כמו כ נראה לכאורה ,שג עצ מיקומה של שורה זו לא נעתקה במקומה ,שהרי אי כא
המקו המתאי לפרט את ייחוס המפואר עד דוד המל ,ומקומו למעלה לצד החרוזÚÊ‚Ó" :
..."ÌÈÂ‡‚‰

Ê
..."È˘È Ô· „Â„"Ï ÍÙ‰˘ ,"È˘ÈÓÁ"‰ ÌÂÈ‰
תור הדברי שהעלינו עד כא  ,נכתבו על ידינו טר ראינו צילו של המצבה עצמה .בר,
לאחר שהזדמ ובא לידינו תמונת חלקה התחתו של מצבת ¯· ,‚‡¯Ù· Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏ Èנדהמנו ביותר
ממה שראו עינינו...
הנה ,אנו מצויי עתה בשלב שבו אנו אמורי לפתור את תעלומת התיבות החסרות ,או 
לחילופי  לבדוק מחדש האומנ אכ חסרי כא שורות או תיבות?
ובכ  ,הבה ונראה.
כאמור ,לאחרונה נחשפה חלקה התחתו של המצבה ,אשר היתה שני רבות שקועה
באדמה .בצילו שעמד לנגד עינינו ,ÂÈ¯Ó‡Ó· Ô‡Î Û¯ÂˆÓÂ ,מצאנו תוספת של כמה מילי.
]התמונה נשלחה אלינו ללא ציו המקור ,ונשמח לקבל מידע על מקורה של תמונה זו[.
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א כי מדובר בתיבות בודדות בלבד ,אבל גילויי של תיבות אלו הדהי אותנו ביותר .שימו
לב:
·˘ÏÊ‡ ‰·ÂË ‰·È
ÏÊ˙ ÂÈÏÚ ...
‰"Î È˘È ...
˜"ÙÏ '˘ ÔÂ˘ ...

*
מה אנו רואי כא ?
ראשית ,רואי כא בבירור אשר לאחר סיו המילי " ,"ÏÊ˙ ÂÈÏÚמסתיימות בעצ השורות
המחורזות.
ברור מעתה  א כ  שהמילה " "È˘Èאינה קשורה כלל לשורה מחורזת כל שהיא ,וממילא
ג נפל החשש של מחיקת שורות .עתה נוכל לסכ בבירור ,שכל שורות החרוזי מצויי לפנינו,
ולא נחסרה לנו כא במצבה זו א לא שורה אחת.
והנה ,בשורה של תיבת "ישי" ,נוס לצידה תיבה זו ."‰"Î" :ומתחת לשורה זו שרדו המילי:
"..."˜"ÙÏ '˘ ÔÂ˘...
ברור הוא לכל המעיי היטיב ,שמעול לא נכתב כא "„!"È˘È Ô· „Â
אלא מאי?
לאחר בדיקת לוח השנה של שנת ש' לפ"ק ,נראה שהגענו בס"ד לפתרו התעלומות] .הודות
לסיועו של ידידינו  ÔÂ„ÂÏÓ Ë‡¯„‡ÂÂ˜ ‰ÈÓÁ ÛÒÂÈ ·¯‰בפיענוח המצבה .וכא המקו להזכיר את
הספר "נצר משרשי" ששימש לנו כבסיס למחקרינו[ .פתרו שמובילה אותנו לשתי מסקנות
ברורות .הראשו  ,שה  ‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Óשנולד לפני שנת ה' אלפי וש'  "לא" יכול היה להיות מבני
בניו של ¯· .‚‡¯ÙÓ Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏ Èועוד .שמעול לא נכתב על מצבת ¯· Ô˜Ê‰ È‡ÂÂÈÏ Èשהוא מגזע
„.ÍÏÓ‰ „Â
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ובכ  ,הא ל קורא יקר את מה שהיה כתוב בשורות אלו של המצבה ,ואיד  פירושא ,זיל
גמור:
"·˘,ÏÊ‡ ‰·ÂË ‰·È
,ÏÊ˙ ÂÈÏÚ ...
]‰"Î ,È˘È[ÓÁ ÌÂÈ· ¯ËÙ
]..."˜"ÙÏ '˘ ,ÔÂ˘[Á¯Ó ˘„ÂÁÏ

חשיפת השורות האחרונות במצבת רבי ליוואי הזק

