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 רבי שמואל אמר": 1ל"כמאמר חז,  ומקד� מקור לגאוות האומהמאז וו הלוח העברי היחישובי

ושמרת�  'שנאמר , מני� שמצוה על האד� לחשב תקופות ומזלות,בר נחמני אמר רבי יוחנ�

הוי ?  איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמי�,'עמי�ובינתכ� לעיני ה חכמתכ�ועשית� כי היא 

 ."אומר זה חישוב תקופות ומזלות

 את האליטה הרבנית אפיינו היו מסורי� ביד כל אד� ולא מסובכי� ומורכבי� אלו חישובי�

 שיפוצו, ]הלל[ הזה הנשיא כשראה", אול�. )2 העיבורÂÒ„:  מהביטוילמשלכפי שעולה (

 היה ימיו שעד, המועדות לחשבו� העברונות ג� להכל ומסר, לתורה המסורה כתב לכ�, הגליות

 .3"החשבו� להכל ומסר הוא ובא, ראייה פ"ע מקדשי� והיו, דינו ובית להנשיא בסוד

 עברונות שתפקיד� היה לחשב את סדרי הלוח על מכונו ספרי בנאספו אלו חשבונות

 . השמי�צבא ומהלכי ,מזגי האוויר, והשתקפותו על פי סדרי המזלות

 הכוללת את ,ת עממי' שנהלוח' המוקדמת ספרות דשה בעת החה ללוחות אלו נדפסבניגוד

 את המצוות קיי� החיוני ליהודי הרוצה להמידעכמו את כל , סדר ימות השנה ומועדי החגי�

 א� הלוחות ברוב המידע היהודי צויינו לצד. דשי�ו מועדי� וראשי חדוגמתכ, זמ�בהקשורות 

 משמעות היתה תאריכי� אלו �לציו. חגאותיה� וימי הקדושי� אשר לה�,  הלוח הנוצריישוביח

יש מ� התאריכי� שנועדו להוות תמרור אזהרה ליהודי� לבל יצאו באות� ימי� מבתיה� . כפולה

 אלו נבע תאריכי� לציו� הסיבהא� עיקר . 4אל רחובות הנוצרי� מפני הסכנות שארבו לה�

 יהלו שכניה� הנוצרי� ועל כרח� נע� דתי ניהלו את עסקיה� עוטיודי� כמ היה:מסחר מטרותמ

כ� , נוצריי� 'קדושי�' וימי תאריכי� פי רוב הירידי� נקבעו ל. הלוח הנוצרילפי עסקיה� את

 

אה ו שבעידוד� ובתמיכת� ר, חקר המורשת התורנית בגליציה ובוקובינה– והברכה למכו� עד הנה התודה * 

 .מאמר זה אור

 .א"שבת עה ע 1

: א"ע קיב כתובות עוד וראה". ברמזי� שנויה ברייתא, העיבור סוד: "ש� י"ורש, ב"ע כ השנה ראש ראה 2

 .ש"עיי, "עיבור סוד זה', יהיו לא מיע בסוד'"

 .ו אות ב פרק אבות, בועז, ישראל תפארת 3

 התפרס� צו מטע� העיר 13באביניו� של אמצע המאה ה, הגבלות רבות הוטלו על היהודי� בימי חג אלו 4

אסור לשו� יהודי או יהודייה בני יותר מתשע , מובא לחולי�] 'קודש'לח� ה[כאשר גופו של המושיע 'שלפיו 

, הכס הקדוש והיהודי�, סמנסו�. ש. ('אלא עליה� להסתלק ולהסתתר.  להישאר ברחוב היהודי בנוכחותוני�ש

 בעוו� הלוואה ,1517 זה נית� לציי� את צו גירוש יהודי טוסקנה בשנת בהקשר). 368�377' עמ, 1994,  אביבתל

, ירושלי�, הוצאת יד ב� צבי, רנסנסה בתקופת בפירנצה היהודי�,  דוד קאסוטומשה. ( בימי חג נוצריי�בריבית

 .108 'עמ ,1962 אביב תל, מסדה הוצאת, באיטליה היהודי� תולדות, רות בצלאל ;54' עמ, 1967
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 .5 אירופהליהודי היה חיוני והכרחי אותיושהלוח הלועזי וחג

נית� , נה במש� הדורות השלוחות זכו לה� בנסיבות אלו ובמידת הפופולריות בהתחשב

 במקביל,  הופכת ליותר ויותר שכיחה הלוח היהודיע� הנוצרי הלוח מזיגתלהבחי� כי 

 יוס� ' הגדרתו של רהיא אופיינית לכ� . מייצגתהיא הנצרות וכל מה ש� מטת מוחלהסתייגותל

  .ÂÁÂÏÌÈÏÂÓÈ� Ì�È‡‰ Ï˘ '6˙ ': הלוח הלועזי מזכיר אתכשהוא  נורליגנ�יוזפא הא�

 פולקלור של עיוותי לשו� – יצירה של שפה יהודית פנימית בתהליכי דו�א זה מרבמא

אתמקד .  באירופהטת לדת הנצרות השלגמכווני� ורמזי� גלויי� ונסתרי� המכילי� בוז ולע

 . העת החדשהבתקופת מהספרות הותבעיקר בשקיעתה הפתאומית והיעדר

'ı˜˘ Â�ˆ˜˘˙ ·Ú˙Â Â�·Ú˙' 

, ובעת ההכרח להזכיר�, 'קדושיו' חגאותיו ו, הנצרות� מייגותהסת התלמודי� מצויה בשני

 . שיבשו את שמ� באופ� גנאי ונלעג

 ): א"מו ע( עבודה זרה במסכת שנינו כ�

? הא כיצד, ' תשקצנו ותעב תתעבנו כי חר� הואשק�'ל "ת?  לא לשבח ולא לגנאייכול

 .� קו� עי�עי� כל ,  קורי� אותה בית כריא� אותה בית גליא �היו קורי

 : )א" הט" פשבת( כעי� אלו נאמרו ג� בירושלמי דברי�

 הוצאי.  צואה תאמר לו', תאמר לוצא' רבי שמואל רבי אבהו בש� רבי אלעזר אמר

. גדיא גלייא.  עי� קו�כוסעי� . את שקורי� אותו פני מל� קורי� אותו פני כלב. נבליהו

מקד� היו קורי� . 'בית אל אשר ע� בית או� מקד� להעי'רבי תנחומא בש� רב הונא 

 .7אותו בית אל ועכשיו קורי� אותו בית או�

 ללעוג על האלילי� באמצעות עיוות הש� למילת גנאי בעלת צליל דומה זלגה ג� הנטייה

על אלו שבגדו בעמ� והמירו וסיפו וקבעו את כינויי הלעג א� שה, לתקופת רבותינו הראשוני�

  : כותב רבינו ת�כ�. את דת�

 

 מהדוגמאות שתיי�להל� , 148�158: עמודי� palaces of timeעל נושא זה הרחיבה אלישבע קרליב� בספרה  5

תחילת החודשי� והחגי� לפי : כתבו כ�, 19 ה לוח שנה מליטא מסו� המאהעל. 1: שהובאו ש� לציטוט

ואלה שה� חוגגי� , [...]אלה שה� חוגגי� יחד : ברוסיה) הקתולית(והרומית ) אורתודוכסית(הכנסיה היוונית 

כללנו את . שכ� אלה יועילו מאוד לבני אד� התלויי� בירידי�,  לה�שורי�ע� כל הירידי� הק[...] בנפרד 

יוס� ראוב� ב� ' בדפוס ר, א" לשנת תרכווילנא לוח". ל הנוצרי� מחו� לארצנותחילת החודשי� ואת חגיה� ש

אנו מוצאי� תיעודי� שלמי� של , א� הוא מאותה מאה, ה לוח אחר מוורשעל. 2). 2' עמ. מנח� מ� רא�' ר

 הוצאת,  שנה וורשא על כל האל� השישילוח. (וא� את מחירי הנסיעות לירידי�, �שמות ערי היריד ותאריכיה

 ).'לוח קט� כללי על כל ימות עול�'שנת , אברה� וואקס

 ). זו' למהד מכוונות להל� זה לספר ההפניות. (257' עמ, ח"תרפ מ"פפד' מהד 6

 . א" ראה עבודה זרה ב ע� לחגיה� הוא ש� גנאי ,)עידיה�: או ('ימי אידיה�'ג� הכינוי הרווח במשנה  7
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ב� יודעי� כי כל המשומדי� בי� היהודי� מכני� אות� לגנאי יהודה יהודח  ולליבי

  8... מנח� מלח�,אשר אשרה, אברה� אבר�

  :ל"מהמקורות הנ הנהגה אתרבי יהודה החסיד דרש  כיוצא בזה

 כגו� . Ì‰ÂÓÎÌ‰È˘ÂÚ ÂÈ‰È ',ÂÏ ˙Â�ÎÏ ˘È Ì‰ÂÓÎ 'שנאמר שהמיר מכני� לו ש� הודיי

ואפילו לצדיק וה� תועי� אחריו כגו� . זה וכ� כיוצא ב.א� שמו אברה� יקרא אפר�

 . 9שמעו� כיפה שאומרי� פטר חמור

 , המפורסמי�הנצרות' קדושי' מאחד זה מתייחס רבינו יהודה החסיד באופ� ישיר אל בציטוט

 ראויח ש"ריה קובע, "וה� תועי� אחריו" מאחר א� , צדיקבחזקת אישיתח מעמידו "א� שריה

 .10 גנאי� בש לו ולכנותוללעוג

למשל חג .  שהעניקו היהודי� לכמה מחגי הנוצרי�בשמות ג� לידי ביטוי ה בא זופרקטיקה

שמשמעותו הוא ליל ) wheyn nacht (–נקרא בדר� כלל וויי� נאכט , )weaeinachth(המולד 

כהתרסה למיתוס ' אשה' של מריה כונו בש� שמה עלהחגאות . ) שמא ליל הדמעותאו(היי� 

 . 11'התלויה'יש מ� הלוחות שא� הוסיפו לה תואר . ק בה לפי המסורת הנוצריתהבתולה שדב

 היה נוהג רווח נוצרי� וחגי� של קדושי� שמותיה� עיוות  כיהחי הוכ קרליב�אלישבע

י "כת( שנה נוצרי בכתב יד עברי לוח מובהקת היא דוגמה .12 בימי הביניי�היהודי�בקרב 

לחודשי� ניתנו .  מבחר ימי קדושי� נוצריי�המציג ,13) המוחזק בספריה הבריטית13�מהמאה ה

ינואר מזוהה ע� , לדוגמה. כמו ג� השמות המקבילי� בעברית) בכתב עברי(שמות צרפתיי� 

 רשימת ימי ופיעה מואחריו,  ימי�31נאמר לנו כי חודש זה הוא ב� . הש� העברי שבט

ה שלילית ולעיתי� מאד י רוב מעוותי� בצור" עפ'קדושי�'שמות ה.  החלי� בו'קדושי�'ה

 . ללא ספק זוהי השמטה מכוונת.)'קדוש'ל מקביל( נעשה שימוש בתואר סנט ,רחוקות

החודשי� של מי : "הלוח פותח בכותרת.  נעשה שימוש בלשו� ביקורתיתלוחה כל לאור�

יו� הקדוש הראשו� הרשו� בחודש ינואר הוא סנט שמעו� ".  שלה�ÚÂ˙‰Â·‰שאינ� יהודי� 

 

 .הכ' סי,  התשובותחלק �ספר הישר  8

 . קצה'סי , חסידי�ספר 9

 דברי על (קג' עמ, ב"תשנ שבות לו�א, ראשו� כר�, מועד סדר � ירושלמי, תמר עלי, תמר ד"ר עוד וראה 10

� קוסטנטינופול וכמו רשעי� שמות על שמ� שנקרא או רשעי� שיסדו הערי� ש� שינוי וכ�): "'הנז הירושלמי 

 ויהונת� ג"ה ט"פ בברכות עוד ועיי�. א"ע ו במגילה כמו אחר מוב� לשמות ונתנו, טבריה � וטיבריוס, קושטא

 ש"ע מנשה ב� בש� לגנאי אותו כינו. מנשה ב� לא וא� משה ב� זה א�, תלויה �"נו מנשה ב� גרשו� ב�

 ".ש"עיי, ז"לע כומר שנעשה

 . ש�, קרליב� 11

 .ש�, קרליב� 12

13 The Northern French Miscellany ,לוח זה נסקר על ידי סאשה שטר� במאמר אינטרנטי :

https://www.bl.uk/he/hebrew�manuscripts/articles/a�christian�calendar�in�the�northern�

french�hebrew�miscellany 



 בידרמ� נטע נת� הרב

 פ"ספר אחד עשר תש| ירושתנו 

ד

).  במקורSimaon(אלא כצימאו� , )הש� המקביל בעברית(אינו מופיע כשמעו� ש, )סטיליט(

 שני בההטיהור של מרי.  מופיעי� מספר פעמי� לאור� השנהההימי� המוקדשי� למרי

הנשמע , )מריה (Mariahשהוא עיוות של הש� , )חריה (hariah תחת הש� יע מופבפברואר

22�ב) St Peter’s Chair( ס פיטר הקדוש כ: ימי הקדוש פיטר. 14כמו המילה העברית צואה 

המילה . Peter hamor בתורמופיעי� באופ� קבוע ,  יוני29�פברואר ויו� הקדושי� פיטר ופול ב

שלא נועדה לשמש כעלבו� בלבד אלא שיש כא� משחק , 15 חמור בעבריתנשמעתהאחרונה 

ו� ' גסנט). first born ass(י החמור הראשו� להיוולד "מילי� חכ� המבוסס על הביטוי התנכ

 עיוות אהו" ימח שמו ".Yahoram(16(מופיע כיהור� ,  יוני24�שיו� הולדתו חל ב, הבפטיסטי

�אנטיה רגשות למעבר. John(17(ו� ' המקבילה העברית לש� ג,)Yohanan(הש� העברי יוחנ� 

תית  לנטרל את המשמעות הדהיתהכוונת כתיבה זו ,  הנחשפי� בעיוותי� אלההעמוקי�נוצריי� 

חשוב . 18של ימי הקדושי� ושל החגי� ולהימנע משימוש בשמות הקשורי� לעבודת אלילי�

כל עוד אי� שמ� , לציי� כי במקורות ההלכתיי� אי� כל איסור לקרוא לחגאות הגויי� בשמ�

 . 19מורה על עבודת כוכבי� בפירוש

 מזכירש� ,  בלי�ב ב� יעקאליעזר זו נמצאת א� בספר העברונות המפורס� שחיבר מגמה

 1[ולא יו� הקדושי� ' יו� הקדשי�'כמו , המחבר כינויי גנאי ורמזי� אנטי נוצרי� מובהקי�

 21[במקו� תומאס ' טומאה'].  בנובמבר2 [הקדושי�במקו� כל ' כל המתי�']. בנובמבר

 .י�ומודע לסיכוני� הכרוכי� בהפצת מסרי� אנטי נוצרי, שונוא� נראה כי הוא נזהר בל]. בינואר

Ï·‚‰˙Â ‰¯ÂÊ�ˆ‰ 

 ספר כדוגמת( את שמות החגאות מעוותי� הלוחות היו מצויי� המוקדמת החדשה עתב

 בלוחותו , בהדרגהתה ופחה הלכמגמהא� , )ז"זולקווה תט, העברונות להרב יעקב בלי�

 הלעג כינויי. 20החגאות מנת שהיו ולבוז ללעג זכר מופיע לא ר ואיל� כב18� המאה האמצעהמ

 

 . שבת מסכת ומירושלמי מגילה ממסכת ל"חז דברי ציטוט לעיל ראה 14

 .הובא לעיל, קצה'  ספר חסידי� סיראהעל כינוי זה  15

 ."Ì¯ÁÈזובח לאלהי� " :יט,  שמות כב על ש� הפסוקכנראה 16

י בעליו הנוצריי� מתקופה "כפי הנראה ע, השמות המשפילי� והמילי� המעליבות נמחקו בשחור בכתב היד 17

 האל� מתחילת יצירה רבנית באיטליה ידועה. מתחת לדיו השחורהא� עדיי� נית� לקרא� . מאוחרת יותר

והיא , )ח"נדפסה בלונדו� תרס(,  לרבי יונה רפא מרומיהמיוחסת'  זמני� זמניה�זמ� על פלפול'הנוכחית בש� 

 .העושה ללעג וקלס את אמונת הנוצרי�) ודומיה' מסכת פורי�'על דר� (מסוגת היצירות הפרודיות הידועות 

 M .Weinberg, Der Sulzbacherי " סבסטיא� קיק נרשמו עזור הקהילה היהודית לבי� הצנבי� ו�החיכ טיפר 18

Wandkalender fiir das Schop fungsjahr,קיר ולוחות כיס לוחות, 'היטנמייסטר לי ותורגמו על ידי ג 

' עמ, )ה"תשמ (1 כר�, ד, 9 היהדות למדעי העולמי הקונגרס: בתו�', בגרמניה גניזות משתי) 19�ו 18 מאות(
185�187.  

והוא . אי� חשש להזכיר�,  חגי� שלה� שה� כשמות בני אד�ש�: "ב' סעי קמז' ד סי"ראה שולח� ערו� יו 19

 ".בלשו� חשיבות, שלא יקרא� כמו שמזכירי� אות� העובדי כוכבי�

20 M. Weinberg, Der Sulzbacher Wandkalender fiir das Schop fungsjahr, in: JJLG 17, 1926, 89–99. 
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 וא� ,)א"נתק�א"מתק(א ואיל� "הלוחות שנדפסו בזולצבא� משנת תקמ בכלהנזכרי� חסרי� 
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 . אנו עדי� להשמטה מכוונת של החגאות הקשורי� למריה,)ב" תקנפרנקפורט(

 מה למחוק כל שטרחה  הנוצריתצנזורהל את היעלמו כינויי הגנאי שקשרו  כאלהישנ�

  שנרש� בי� הקהילהמהסכסו�להביא  נית� כ� לסימוכי�. 22שיכול להתפרש כנוגד את דת הנצרות

על ידי המדפיס זלמ� ] 1723[ג " תפלשנת השלטונות סביב הדפסת לוח בי�להיהודית בזולצבא� 

,  קיקח הסופי של מפקח המדינה סיביסטיא�" את הדוטטיצ הפרשה בתיאור 23ווינברג. מ. פרנקל

  אתזהירהו הנ שלא הכניסו את השגיאות בכוושוכנע מהיה על כמה פרטי� א� המתלונ�

 הכינוי על קיק תוהה תלונותיו בי� . לדייק יותר בלשונ� כדי למנוע אי הבנות בעתיד�המדפיסי

 .24 הא� היהודי� מכחישי� את בתוליה של מריהואל שהואו ,למריה' בתולה'במקו� ' אשה'

˙Â¯Â˜Ó ÌÈ˘„Á ÒÂÒÈ·Ï ¯˜ÁÓ‰ ÌÈÈ˜‰ 

עדיי� לא ,  להיעדר כינויי הלעג א� הנתוני� המוכיחי� את הקשר המובהק בי� הצנזורהעל

 ואיל� אינ� 17� האהכי רוב הלוחות שנדפסו מאמצע המ,  וזאת.נאמרה הכרעה סופית בנושא

 .25ברשותנו �ינמצא

 כיצד כינויי אראה ,17� מקורות יהודי� שנכתבו במאה השנימתו� עיו� ב,  הבאותבשורות
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לער� ) 1630(צ " הספר נכתב בשנת ש.)ז"שצ�ל"ש( דמיי� מפרנקפורט נוירליג�רבי יוזפא הא� 

 .)1818(ח "ונדפס לראשונה רק בשנת תע

 מאת ,26'ניאסימני הירידי� והשווקי� בערי גרמ 'הנקראי "בכת השני הוא קוב� קצר המקור

 מוקדש לחישובי� ורוב .27)1685�1779; ט"תקל�ה"תמ( הנובר יליד לויה רפאל רביהחכ� 

 אזורב ה קוב� קצר של לוחות הירידי� בערי גרמניי�י מביא לתועלת הענבסופוו, בלוח העברי

 

 וויניציאלוחות , ה"כמו כ� בלוח פרנקפורט תק, יו לראשונה בלוח זולצבא� על שלל מהדורותושינוי זה ראיתי 21

 .'אוצר החכמה 'במאגרכל הלוחות זמיני� , ז ואיל�"משנת תקע

 .145' עמ קרליב� . 94 �89' עמ, ווינברג' מ 22

 .22' הע ראה 23

 . לחגאות אלוfrau הכינוי  מוצאי� אתמני�ראו לציי� כי ג� בלוחות גר 24

 .ש�, ייסטרהיטנמ 25

 .Ms. 134 IMHM film no. F 4774אנגליה , לונדו�, ספריית בית הדי� 26

 העוסק) ז"אמסטרד� תקט('  השמי�תכונת'התפרס� בעיקר עקב ספרו ,  ואסטרונו� יהודימתמטיקאי 27

טרונומיי� שוני� ומאמרי� כ� פרס� לוחות אס. �"ובו ביאור להלכות קידוש החודש של הרמב, באסטרונומיה

 .במתמטיקה
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 בחישובי תאריכי היריד רחיבא� מ, הוא מביא מספר מועט של ערי יריד באופ� יחסי.  פעלוב

 .לפי הלוח הנוצרי

 ת מתייחסי� בצורה ישירה לחגאושניה� מקו� מכל,  כי שני המקורות אינ� לוחות שנהא�

 וחמישי� ממאה יותר לאשחוברו בהפרש זמ� של ,  מדוקדק בי� שני המקורותבעיו�. הנוצרי�

 . את תהליכי השינוי יותר מכפי שידוע עד היו�צמצ� לנוכל, שנה

 השוליי� ובהערות, י הנזכר כפי שהעתקתיו" כא� את החלק הרלוונטי מתו� כתהאצטט

 . א"שכ בשנת, רייונא�לה�דיל ב"שי העברונות ספרלו' � אומיוס�' ספרלרו� השוואה אע
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