
בתוכה מתח  מגלמת  היא  היא:  כן  ספרות המסעות כשמה 
מתמיד בין המסע, התנועה הפיסית במרחב, לבין הטקסט 
הלוכד תנועה זו. מסכת היחסים בין המסע לטקסט מגוונת 
שעורכים  המסעות  הם  במיוחד  מרתקים  ורבת־הפתעות. 
שכתבו  הנוסעים  חיי  שלאחר  בשנים  עצמם  המסע  ספרי 
התעודה  המקוריים.  סיפוריהם  פרסום  ולאחר  אותם 
המובאת כאן מעידה על מסע חומרי, לשוני ותרבותי, שערך 
מסעות  ביותר,  והאהובים  מהידועים  אחד  מסעות,  ספר 
השתים־עשרה.  המאה  בשלהי  שנכתב  מטודלה,  בנימין 
זהו אחד הטקסטים המרכזיים של ספרות המסעות הימי־
ביניימית, היהודית והכללית. בנימין בן יונה מהעיר טודלה 
ככל  בספרד  ביתו  את  עזב   ,)Navarra( שבנווארה   )Tudela(
לשער,  אפשר   .1173 בשנת  לשם  וחזר   1167 בשנת  הנראה 
להרשות  יכול  היה  ולכן  בידיו  שעתותיו  סוחר  היה  כי 
לעצמו לצאת למסע ממושך. התיאורים הרבים של הערים 
ובגדד(,  קונסטנטינופול  רומא,  )בייחוד  מסעו  נתיב  לאורך 
המידע החשוב על אודות הקהילות היהודיות בהן ותיאורי 
המקומות הקדושים בארץ ישראל, הפכו את מסעות בנימין 
לטקסט מרכזי בשביל חוקרים של התקופה מדיסציפלינות 
שונות — למשל, היסטוריה, ספרות ובלשנות. אך השורשים 
השש־עשרה,  במאה  נמצאים  הזו  המלומדת  המסורת  של 
התרגום  של  לאור  צאתו  עם  הנוצרי,  הֵהְּבראיזם  בעולם 
ללטינית,  מעברית  הטקסט  של   )1575 )בשנת  הראשון 
המקרא,  וחוקר  האוריינטליסט  הספרדי,  המלומד  על־ידי 
בניטו אריאס מונטאנו )Montano(. מונטאנו לא העביר את 
כאדם  גם,  אלא  למשנהו,  אחד  לשוני  מעולם  רק  החיבור 
הממוקם במרכזם של הפוליטיקה, הדת והידע בספרד של 

פליפה השני )Felipe II(, למרחב תרבותי חדש. בידי מונטאנו 
הפך בנימין לנוסע איֵּברי מופתי, מגלה ארצות שהטרים את 
עידן התגליות. הספר מסעות בנימין עזב כך את גבולות הים 
התיכון ונקרא על רקע ההקשר המָידי של ספרד ופעילותה 
דיון  לפתוח  מאפשר  בנימין  של  המקרה  החדש.  בעולם 
הגאוגרפית  בספרות  עבריים  מקורות  אודות  על  יותר  רחב 
כיום,  מבינים  אנו  ויותר  יותר  החדשה.  העת  ראשית  של 
דיסציפלינה  היתה  החדשה  העת  בראשית  הגאוגרפיה  כי 
הומניסטית ומבוססת על טקסטים לא פחות מכפי שהייתה 
מבוססת על תצפיות ומיפוי; ובצד החיבורים הקלסיים, גם 
לטקסטים עבריים ויהודיים היה מקום בלמדנות הגאוגרפית 

של התקופה.
בניטו אריאס מונטאנו )1598-1527( היה מלומד ספרדי 
נודע, שזכה גם לקריירה כנסייתית מצליחה, אם כי לא תמיד 
לשפות  מומחה  לתאולוגיה,  דוקטור  היה  מונטאנו  שלווה. 
מזרחיות ומשורר, ובשנת 1560 זכה להתקבל למסדר הצבאי 
לאחר   .)Orden de Santiago( הקדוש  יעקב  של  היוקרתי 
 ,)Trento( טרנטו  ועידת  של  השלישי  במושב  השתתפותו 
של  לחצרו  מונטאנו  הסתפח  בהמשך,  ארחיב  עוד  שעליה 
פליפה השני, ובשנת 1576 מונה לתפקיד הספרן הראשון של 
מדריד,  שליד  והמנזר  הארמון   ,)El Escorial( האסקוריאל 
כתבי  אוסף מרשים של  ליקט  הוא  שנים,  עשר  ובו, במשך 
יד, ספרים וחפצים אחרים. את העשור האחרון לחייו בילה 
תקופת  אך   .)Sevilla( סביליה  שליד  באחוזתו  מונטאנו 
היצירה הפורה ביותר בחייו של מונטאנו החלה קודם, בשנת 
1568, כאשר נשלח לארצות השפלה כמפקח על אחד ממפעלי 
של  הרב־לשונית  הביבליה  המאה,  של  הגדולים  הדפוס 
אנטוורפן )1572-1569(. מונטאנו הפיק את המרב מן השהות 
המוציא   ,)Plantin( פלנטן  כריסטוף  במחיצת  שלו  הארוכה 
לאור המוביל באירופה, ומן החוג האינטלקטואלי הייחודי 
שאליו הוא הצטרף. בתקופה זו נוצרו כמה מקשרי החברות 
אברהם  הקרטוגרף  עם  למשל  כמו  חייו,  של  החשובים 
ליפסיוס  יוסטוס  ההומניסט  עם   ,)Ortelius( אורטליוס 
)Lipsius( ועם פלנטן עצמו. השלמת התרגום וההדפסה של 

מסעות בנימין שייכות אף הן לתקופה זו. 

תעודה

המסע של מסעות בנימין מטודלה 
במאה השש־עשרה 

צ ו ר  ש ל ו

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ד"ר צור שלו מלמד בחוג להיסטוריה כללית ובחוג ללימודי ארץ־ישראל 
 Sacred Words and Worlds האחרון:  ספרו  חיפה.  באוניברסיטת 
אור  ראה   ,Geography, Religion, and Scholarship, 1550–1700  

בהוצאת בריל בשנת 2011. התעודה המובאת כאן הוצגה בראשונה 
הפתוחה,  האוניברסיטה  על־ידי  המאורגן  וקונטקסט",  "טקסט  בחוג 

במפגש בינואר 2009.

zshalev@research.haifa.ac.il  :דוא"ל

ם /  גיליון 117 )חורף 2012( י נ מ 98  /  ז



בנימין מטודלה בסהרה, תחריט מן המאה התשע–עשרה

ם /  גיליון 117 )חורף 2012( י נ מ 99  /  ז



השתתף  מונטאנו  החיבור?  לידיו  התגלגל  כיצד 
הוועידה  של   )1564-1562( והמסכם  השלישי  במושב 
מעבר  הספרדית.  במשלחת  כחבר  בטרנטו  הכנסייתית 
הזדמנויות  שפע  הוועידה  לו  סיפקה  התאולוגית,  לעבודתו 
הוא  שבמסגרתם  וחברתיים  אינטלקטואליים  למפגשים 
את  ולשים  עתיקים  מטבעות  לבחון  השאר,  בין  זכה, 
מילאו  שכאלה  פריטים  הקודש.  ארץ  של  מפה  על  ידו 
מקראי,  אנטיקוואר  מונטאנו,  של  בעולמו  מרכזי  תפקיד 
אלא  רציניים,  תאולוגיים  דיונים  בין  דעת  כהסחת  לא 
יכולים  אנו  זה  רקע  על  כחוקר.  בעבודתו  כיסוד משמעותי 
להזדהות עם התלהבותו משכיית חמדה נוספת שנפלה לידיו 
בעברית  מודפס  ספר   — בנימין  מסעות   — הוועידה  בימי 
את  שהשיג  ונציאני  ידיד  על־ידי  לו  שנמסר  מאיסטנבול, 
את  קיבל  מונטאנו  כי  יודעים,  אנו  הולדתו.  בעיר  העותק 
היה  לא  וכי   )1543 )איסטנבול,  הראשונה  הדפוס  מהדורת 
יותר  והטובה  השנייה  המהדורה  של  לקיומה  כנראה  מודע 

שיצאה לאור בפררה )Ferrara( בשנת 1556.
בבית־ התרגום  את  לאור  הוציא  כאשר   ,1575 בשנת 

הדפוס של פלנטן, בחר מונטאנו להקדיש את הספר למכרו 

עת  באותה  שכיהן   ,)Ovando( אובאנדו  דה  חואן  הוותיק 
האימפריאלי,  במנגנון  ביותר  הבכירים  התפקידים  באחד 
נשיא "מועצת האינדיות" )Consejo de Indias(. הבחירה של 
כי  לחבר,  מחווה  בגדר  רק  הייתה  לא  באובאנדו  מונטאנו 
אם גם אמירה משמעותית על אודות חשיבותו של הטקסט 

בעיניו. בהקדשה לספר כתב: 
אחריותו,  תחומי  שאר  בין  אשר  אדם,  הוא[  ]אובאנדו 
הוא נזקק כידוע להכרה ושליטה בכל העניינים שאפשר 
על  המשתרעות  למלכנו,  המתווספות  בממלכות  למצוא 
בחוכמה  הזה  התפקיד  למילוי  כולו.  האוקיינוס  פני 
ובפיקחות, נעזרת בידע השימושי מאוד של הגאוגרפיה, 

שרכשת לעצמך בשקידה ובחריצות. 
לא  לממשל,  הכרחי  כלי  היא  גאוגרפיה  כי  הקביעה, 
הדברים  כתיבת  בזמן  במיוחד  מקורית  או  חדשה  הייתה 
בשלהי המאה השש־עשרה. אך הטענה, כי טקסט עברי בן 
כאן   — האימפריה  לניהול  ערך  בעל  עדיין  הוא  שנים   400
כבר ישנה אמירה חזקה וייחודית בהחלט. ייתכן כי למונטאנו 
הייתה מטרה מעשית בהקדשה הזו: הגיעה לאזניו שמועה 
בדבר גרסה מלאה של מסעות בנימין, שנשמרה בידי יהודי 

אלכסנדריה;
אם  מסוים,  בשלב  עותק  להשיג  מאוד  משתוקק  אני 
או בסיועו של אדם  נסיך כלשהו,  לנדיבותו של  הודות 
משכיל למען טובת הכלל, ולא אהסס לקבל על עצמי את 

משימת התרגום, אם רק תהא במסגרת כוחותי; 
זהו רמז עבה לחואן דה אובאנדו, איש רב־כוח ואף משכיל, 

שיוכל לסייע לו להשיג את העותק הנכסף;
שני  מציגה  בנימין  למסעות  מונטאנו  של  ההקדמה 
שהעם  הרעיון  את  מפתח  הוא  ראשית,  עיקריים.  טיעונים 

הספרדי הוא עם מתאים במיוחד לחקר ארצות ולמסעות. 
דומה כי האל העניק זכות ייחודית לבני העם הספרדי, 
שיותר מכל בני תמותה אחרים הם חוקרים את העולם 
ואת נתיבי הים והיבשה המרוחקים ביותר, באומץ רב 

ובהצלחה.
מונטאנו נוהג כאן על־פי מסורת הכתיבה המוכרת של שבחי 
)laudes Hispaniae(, מסורת שטיפחו  העם הספרדי וספרד 
הראשונה  המאה   ,Pomponius Mela( מלה  פומפוניוס 
ואיזידור  במפורש,  מתייחס  מונטאנו  שאליו  לספירה(, 
מסביליה )Isidoro de Sevilla, המאות השישית והשביעית(. 
האימפריה הספרדית שמעבר לאוקיינוס האטלנטי ובאסיה 
העניקה לטקסטים קנוניים כאלה משמעות חדשה ומידית 
יותר. לדידו של מונטאנו, עליונותם התרבותית של הספרדים 
כרוכה בשליחות דתית לניצחון על עובדי האלילים והבאתם 
לחיק הנצרות. דיונים שכאלה כלל לא היו חריגים בספרד 

של המאה השש־עשרה. 
של  לעיניהם  בלט  שוודאי  ייחודי  מהלך  וזהו   — שנית 
את  ממקם  מונטאנו   — זמנו  בני  האירופאים  הקוראים 
הזו:  הכללית  המסורת  בתוך  האיברים  היהודים  הנוסעים 

כריכת הספר מסעות של רבי בנימין ז"ל, בהוצאת אברהם אבן אוסק 
)Abraham ibn Usque(, פררה, שנת 1556
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אנשי  מונטאנו,  טוען  והעצלים,  המפוחדים  אחיהם  לעומת 
הקהילה היהודית האיברית הוציאו מקרבם אישים אחדים, 
"שנולדו והתחנכו בספרד ]...[ שהתבלטו כעזי־נפש ומסורים 
בנימין  מבורכות".  תוצאות  במסעות שהצמיחו  ידם  ושלחו 
הגאוגרפיה  לסופרי  בהשוואה  מתבלט  ואף  בראשם  עומד 

הקלסית. כך כתב מונטאנו בהקדמה: 
יצא  והלטינים  היוונים  מהגאוגרפים  אחד  לא  אף 
כה  בטרחה  כרוך  שהיה  שכזה,  אדיר  למסע  אי־פעם 
רבה ובמאמץ כה גדול, ואף השלים אותו. ואילו האיש 
ולחצות את  כמעט  כולו  העולם  אל  להגיע  הצליח  הזה 
באוקיינוס  באחרונה  שהתגלו  המחוזות  למעט  רובו, 

המערבי.
בנימין הרחיק במסעותיו הרבה מעבר  כי  מונטאנו האמין, 

לבגדד — השערה שאיננה מקובלת במחקר של ימינו.
למעשה  שהייתה   — ל"איבריזציה"  ההסבר  את 
לגיטימציה — של הנוסעים היהודים אפשר למצוא בהקשר 
נוסע  היה  בנימין  מונטאנו,  בעיני  החיבור.  של  הדתי 
ישראל  בארץ  שהותו  בעת  נהג  שבנימין  למרות  חילוני. 
אולי  או  בכך  מבחין  אינו  מונטאנו  דבר,  לכל  רגל  כעולה 
לחיבור,  אך  הנוסע.  של  הפרטית  מאמונתו  להתעלם  בוחר 
חשיבות  מונטאנו  של  דידו  לגבי  נודעת  בנימין,  למסעות 

דתית עמוקה:
כל הדברים שהוסיף, אלה שנראים ראויים לציון ביחס 
אגדות  בין  ברורה  הבחנה  מתוך  ולבני־אדם,  למקומות 
של  וברור  נוח  ציון  כדי  ותוך  מהימנים,  לתיאורים 
וקדומים  שונים  מונחים  של  המתאימות  המשמעויות 
בסמוך לאזכורו של כל מקום — כל אלה עשויים להועיל 
של  בייחוד  ספרים אחרים,  של  להבנתם  מופלא  באופן 

כתבי הקודש.
את  ומתאר  הקודש  בלשון  הכתוב  וספרו  היהודי  בנימין 
בעיני מונטאנו, אפשר  היו  הגאוגרפיה של ארצות המקרא, 
הקריאה  עצמם.  הקודש  לכתבי  קרובים  ֵעדים  להניח, 
למסתורי  מפתח  להציע  יכולה  הייתה  בנימין  במסעות 
הכתובים, כשם שהגילויים ב"עולם החדש" האירו פנים של 
דבר האל שהיו חבויים עד אז. לפנינו אם כן מקרה מעניין 
בהקשר   )hebraica veritas( העברי"  שבטקסט  "האמת  של 

הלא־שגרתי של ספרות גאוגרפית.
בני  בקרב  להצלחה  זכה  לא  מונטאנו  של  הפרשני  הקו 
זאת  בכל  תרם  מונטאנו  אך  הבאות,  השנים  ובמאות  זמנו 
שעמדו  האוריינטליים  המקורות  למאגר  חשובה  תרומה 
הידע"  "רפובליקת  חברי  אירופה,  מלומדי  של  לרשותם 
השבע־עשרה  המאות  במרוצת   .)Respublica literaria(
נוספות,  אירופיות  לשפות  הספר  תורגם  והשמונה־עשרה 
חדר  בהדרגה  כך  מונטאנו.  של  הלטיני  התרגום  מן  לרוב 
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הקדמה למסע בנימין 
דומה כי האל העניק זכות ייחודית לבני העם הספרדי, שיותר 
מכל בני תמותה אחרים הם חוקרים את העולם ואת נתיבי 
הים והיבשה המרוחקים ביותר, באומץ רב ובהצלחה. מימי 
בראשית ובכל עת הם אינם נרתעים מפני סכנות וקשיי הזמן 
והמקום, אלא אם נמנע מהם לצאת לדרך בגין נדר או קץ 
החיים. הם, הנחשבים כתושבי קצה העולם, רואים עצמם 
דווקא כשוכנים במרכזו, כאילו היו אזרחי העולם; אין אתר 
שאליו לא באו וחדרו לתוכו, אין מקום שבו לא יוכלו לשכון 
זרות שבהם לא יבקרו. הלוא מלבד  ואין שווקים בארצות 
זאת, שאירופה בזמננו מלאה ספרדים — אנשי צבא, סוחרים, 
אנשי חצר, שרים בשירות נסיכים או מלומדים — לספרדים 
מן  באפריקה.  יותר  אף  ולרבים  באסיה  עסקים  יש  רבים 
אנשי  של  היוונים,  של  קדם  בימי  כי  הוא,  המפורסמות 
בלי  חשוב  משלוח  חיל  אף  יצא  לא  הרומאים,  ושל  קרתגו 

חייל ספרדי בין אנשיו. 
אומה זו תמיד מהירה ונכונה לקבל על עצמה משימות, 
להתייצב מול סכנות ולנהל בהצלחה כל מפעל שיש לעשותו. 
הם  מאוד,  עד  מאוזנים  ובנפש  בנוהג  ניחנו  הספרדים 
מקבלים את מנהגי כל העמים ומאמצים אותם לעצמם אם 
הם מוצאים בהם היגיון. לעומת זאת, אם המנהגים הזרים 

אותם  ולסבול  להתענות  נכונים  הספרדים  מאוד,  גסים 
באורח יוצא דופן. גם בתחומים אחרים הם נמשכים ללמוד 
את הדברים שיש לדעתם ולראותם. כל שנאמר לעיל מעיד, 
ביותר  והמזדרזים  המוכנים  המתאימים,  הם  הספרדים  כי 

לצאת למסעות. 
אחרים  של  לארצותיהם  מגיעים  שהם  ומשום  לפיכך, 
המסעות  בזכות  הספרדים  מזומנות,  לעתים  בהן  ונשארים 
כי  עד  כך,  כדי  העמים.  שאר  מכל  יותר  תרבות  בעלי  הם 
הם  אם  גם  הולדתם,  ארץ  את  עוזבים  שאינם  מקרבם  מי 
מאמינים טובים והגונים, נראים בעיני רבים כלא־מוכשרים 
מהם  רבים  עניינים.  לניהול  פחות  וכמתאימים  הצורך  די 
ולאסוף  לשמוע  לראות,  ובנוהג  בקריאה  מסתייעים  אכן 
גדול  כמה  עד  במילים  להסביר  קשה  אך  רבים.  דברים 
הפער בין מי שנעשים מלומדים וידענים רק על־ידי חייהם 
על־ידי  וידיעותיהם  השכלתם  שרוכשים  מי  לבין  הפרטיים 

יציאה למסעות.
להשגחה  והודות  האלה  הסיבות  מכל  כי  אני,  סבור 
ולחסדי אלוהים ולנסיבות המיוחדות בזמננו, שעודן זכורות 
בני עמנו,  זכו מלכי ספרד, על־ידי פעולותיהם של  לבריות, 
ליוונים  נודעו  לא  ביותר, אשר  שיתגלו המחוזות הרחוקים 
אמריקות,  הנקראים  אלה   — דורות  דורי  לפני  ולרומאים 

לאדון הנעלה הרם והנכבד חואן דה אובאנדו, נשיא מועצת האינדיות ומועצת הכספים, 
ברכות מבניטו אריאס מונטאנו.

לפני שנים אחדות, בטרנטו, נתן לי ידיד ונציאני ספר עברי בשם מסעות בנימין, שהובא מקונסטנטינופול. 
כשהראיתי את הספר למרטין דה איילה )Ayala(, שכיהן אז כבישוף של סגוביה )Segovia(, אדם מלומד מאוד 

ואדוק באותה מידה ובעל ידע לא־מבוטל בשפה העברית, הוא הפציר בי לתרגם אותו ללטינית, למען ציבור 
המלומדים. חברים אחרים, שבאוזניהם תיארתי את נושא הספר, דחקו בי אף הם לעשות זאת. באותה תקופה 

לא יכולתי למלא מבוקשם, כיוון שהייתי טרוד בעניינים אחרים.
ואכן, במסעותי הממושכים, גנבתי במידת האפשר כמה שעות מעיסוקי האחרים למען לימודי, לפחות במשך 

הלילה. בין שאר העבודות הקטנות שבהן עסקתי בלימודי הליליים, תרגמתי את הספר הזה ללטינית. תקוותי 
הייתה, שהמאמץ יצדיק את עצמו בעיני הקוראים, כיוון שהוא יניב ידע נרחב ומלהיב על אודות אזורים שונים 
ועל אודות עניינים אחרים בעולמנו. משגמלה בי ההחלטה לתרגם את הספר ללטינית, מיד הייתי נחוש בדעתי 

להקדיש אותו להוד מעלתך המהולל, בתקווה שלא יאכזב הדבר אדם כה מלומד כמותך בכל תחומי הדעת, מי 
שהתמנה בזכות השכלתו וכישוריו יוצאי־הדופן על־ידי מלכנו רב־התבונה למשרות הרמות שהוא ממלא; אדם, 

אשר בין שאר תחומי אחריותו, הוא נזקק כידוע להכרה ושליטה בכל העניינים שאפשר למצוא בממלכות 
המתווספות למלכנו, המשתרעות על פני האוקיינוס כולו. למילוי התפקיד הזה בחוכמה ובפיקחות, נעזרת בידע 

השימושי מאוד של הגאוגרפיה, שרכשת לעצמך בשקידה ובחריצות. 
אני סמוך ובטוח, כי היכרות עם אותו חלק של העולם שהמחבר מתאר כאן, כפי שנראה היה בזמנו שלו, 

תסב לך נחת, בייחוד משום שזמן קריאת הספר קצר הוא, שהרי אי־אפשר להרחיב עוד את מניינם הרב 
לאין־שיעור של העניינים, שמוטל עליך לדאוג להם בחריצות ובשקדנות. אם אינני טועה, ערך כלשהו טמון כאן. 
ונפשי מסורה לך מאוד כבר שנים רבות כל־כך, כפי שוודאי ברור לגמרי, כך אני מאמין, לאדם נעלה כמוך, ואני 
רוצה שיהיה הדבר ידוע ברבים, בימינו אלה ובעתיד לבוא )אם ֵּפרותיה הצנועים של עבודתי ישרדו זמן כה רב(. 

היה שלום, וברך בשם האל את אריאס שלך.
אנטוורפן, 15 באוקטובר 1574
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גילוי המחוזות הללו[ הכירו  ]בעקבות  פרו וספרד החדשה; 
את  למדו  בני־האדם,  נוהג  את  בהם  והילידים  התושבים 
של  הפולחן  את  אימצו   — מכולם  הגדול  וההישג  דרכינו, 
הדת הנוצרית. כה רב הוא ההישג, עד כי שום מאמץ לא היה 
רות המשתווים לתוצאות של המאורע הגדול  ּפֵ יכול להשיג 

הזה.
הפורטוגלים, שאף הם ספרדים, נחשבים מסורים מאוד 
הכלל.  לטובת  מידה  באותה  ומחויבים  הדת  מצוות  לקיום 
כיום מכירה כל אומה עלי אדמות, כי ראויים הם לחלק גדול 
הפלגותיהם  באמצעות  כי  הדבר,  ידוע  האלה.  מן השבחים 
וההודי,  האתיופי  האטלנטי,  באוקיינוסים  מאוד  הארוכות 
בעודם עורכים בהצלחה מלחמה נגד אויבי האמונה הנוצרית, 
הם הכניעו בכישרונם הצבאי את כל היבשת המזרחית, עד 
לקצווי האזור של הסינים, עם כל האיים השוכנים בתווך, 
וגם קשרו קשרים עם האזור ההוא באמצעות נתיבי המסחר 
הנוצרים  כל  ולמען  עצמם  למען  להם  שניתנו  והזכויות 
ותועלתו  ומעבר לחשיבותו  השוכנים בחבלי מערב אחרים. 
של הדבר עצמו, אף הוכחנו בהרחבה בגאוגרפיה הקדושה 
)Geographia Sacra — חיבור קודם של מונטאנו על אודות 
תפוצת בני נוח( את כל מה שמסוגלים בני תמותה לדעת מן 

הֵּפרות של גילוי הארצות.
התשוקה לראות את חלקי התבל השונים ולהכיר אותם 
איש  שמוכיח  כפי  ספרד,  לאנשי  תמיד  אופיינית  הייתה 
)Baetica, פרובינציה רומית באזור אנדלוסיה של  באטיקה 
ימינו( פומפוניוס ֶמָלה, בספרו המלומד ביותר, תיאור העולם 
)De situ orbis(. אין אף לא סופר אחד, שדן בתחום זה של 
הידע, עשיר ויפה־סגנון ככל שיהיה, העולה על ֶמָלה ביופיים 
הנושאים  בריבוי  ובבהירות,  בתמציתיות  התיאורים,  של 

ובפירוטם.
ההוכחה הטובה ביותר לנטייה, לחריצות ולהצלחה של 
הספרדים היא העובדה, כי מקרב היהודים )בני העם, שהאל 
העולם  אומות  בקרב  מתהלכים  הם  ומאז  פניו,  מעל  דחה 
וחסרי־יכולת  עצלנים  פחדנים,  הם  ועל־פי־רוב  כשבויים, 
מכדי לנקוט מאמצים שכאלה( שנולדו והתחנכו בספרד, קמו 
אחדים שהתבלטו כעזי־נפש ומסורים ושלחו ידם במסעות 

שהצמיחו תוצאות מבורכות.
לבד מן המלומד משה בן נחמן מגירונה ]הרמב"ן[, היה 
ביניהם גם אחד, אברהם בן עזרא מטולדו, פילוסוף ורופא 
משכיל מאוד ופרשן מהולל של כתבי הקודש בעברית; הוא 
מונה כמה סופרים, שפרסמו ספרים ובהם מופיעים מחוזות 
שהותירו  מי  מכל  זאת,  עם  הים.  ואיי  השונים  היבשה 
לא  מכולם,  והעשיר  החשוב  זו,  מספרות  כתוב  דבר־מה 
מטודלה,  בנימין  היה  וכמתבונן,  כעד  גם  אלא  כסופר  רק 
הנקרא   )Cantabaria( קנטבריה  של  חלק  מאותו  שמוצאו 
בימינו נווארה, אדם יהודי, כפי שמעיד ספרו בבירור. הספר 
אף מוכיח, כי אף לא אחד מהגאוגרפים היוונים והלטינים 
כה  בטרחה  כרוך  שהיה  שכזה,  אדיר  למסע  אי־פעם  יצא 

רבה ומאמץ כה גדול, ואף השלים אותו. ואילו האיש הזה 
רובו,  את  ולחצות  כמעט  כולו  העולם  אל  להגיע  הצליח 
למעט המחוזות שהתגלו באחרונה באוקיינוס המערבי, או 
ולתאר  לנדוד בכל חציו של הכדור שלנו  בידו  עלה  לפחות 
את מסעותיו. לפני 401 שנים הוא יצא מספרד כדי לראות 
את כל היהודים שהתפזרו כמעט בכל חלקי תבל. הוא נסע 
דרך צרפת, איטליה, יוון, מקדוניה, איי הים האגאי, פריגיה, 
פמפיליה, ארמניה, כל אסיה הקטנה, שני חלקי סוריה, של 
והרחיק  והודו,  פרס  ערב,  מסופוטמיה,  ופלסטינה,  דמשק 
עד סין, אז לאיי האוקיינוס ההודי, אתיופיה שמעל מצרים, 
מצרים, מדבריות ערב, סיציליה, גרמניה ובוהמיה ופרוסיה, 

ורשם בקפידה את המרחקים שעבר בדרכו.
וברורה, עד  הוא תיאר את מסעו בצורה כה תמציתית 
הוא  ואין  מן הקדמונים  בכישרונו מאיש  נופל  הוא  אין  כי 
שנראים  אלה  שהוסיף,  הדברים  כל  במאמציו.  מהם  נחות 
הבחנה  מתוך  ולבני־אדם,  למקומות  ביחס  לציון  ראויים 
ציון  כדי  ותוך  מהימנים,  לתיאורים  אגדות  בין  ברורה 
שונים  מונחים  של  המתאימות  המשמעויות  של  וברור  נוח 
וקדומים בסמוך לאזכורו של כל מקום — כל אלה עשויים 
להועיל באופן מופלא להבנתם של ספרים אחרים, בייחוד 

של כתבי הקודש.
ואילו הגיע לידינו הספר בשלמותו, כפי שנכתב על־ידי 
המחבר, הוא היה מסייע אף הרבה יותר להרחיב ולהשלים 
הקצר  התיאור  מאשר  הטבע,  ענייני  על  המגוון  הידע  את 
שלפנינו; חיבור כה קטן וקצר מותיר בהכרח פערים ריקים 
רבים. לדאבון לב, דוגמאות של אובדן דומה מצויות לרוב 
באופן  נפגמה  שעבודתם  אחרים,  היסטוריים  סופרים  אצל 
בידי  שנעשו  קיצורים  עקב  הבאים  הדורות  מבחינת  חמור 
 ,)Florus( ופלורוס   )Justinus( יוסטינוס  למשל  כך  עורכים. 
פומפיוס  טרוגוס  של  הספרים  כל  קיצור  על  טרח  הראשון 
)Trogus Pompeius(, השני קיצר חלק נרחב מכתבי טיטוס 
של  ידיהם  את  כרתו  כמו  ובכך   ,)Titus Livius( ליוויוס 
כעס  גורמת  קצרנים  אותם  של  שקדנותם  האלה.  האנשים 
יותר מאשר תועלת לקוראים ולמבקשי האמת. אני שומע, 
עם זאת, כי החיבור השלם של אותו בנימין נשמר במצרים 
בקרב יהודי אלכסנדריה. אני משתוקק מאוד להשיג עותק 
או  כלשהו,  נסיך  של  לנדיבותו  הודות  אם  מסוים,  בשלב 
בסיועו של אדם משכיל למען טובת הכלל, ולא אהסס לקבל 
על עצמי את משימת התרגום, אם רק תהא במסגרת כוחותי; 
כדי  שנולדו  וטובים,  חכמים  יחסרו  לא  ממני,  ייבצר  ואם 
לעזור לבני־אדם, שיעלה בידם להשלים המפעל באופן טוב 

ושלם מאתנו.
כך או כך, כל עוד ברכת האל לחיים עמנו, נחושים אנו 
בדעתנו להקדיש עצמנו בכל עת מצוא למען טובת הציבור 
החסוד והמלומד בספרות הטובה, ובייחוד לטיפוח הלימוד 
של כתבי הקודש, הכל בהתאם ליכולת המעטה של רוחנו. 

יהא האל תומך בשבועתנו. 
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