תעודה

נמרוד מרדכי געתון

ידיעות חדשות על
ביקורם של שליחי
חברון בקהילת באיון
()1768

פתח דבר
אין שמחה גדולה לחוקר ההיסטוריה ,צעיר ולומד כוותיק ומנוסה ,כשמחה
על גילויו של תיעוד ראשון למאורע היסטורי בלתי ידוע .מעשה שהיה כך
היה :בביקור שערכתי בשנת  2013בעיר באיון ( ,)Bayonneבדרום־מערב
צרפת ,לצורך מחקר בארכיונים המקומיים ,זכיתי לפגוש גברת נשואת פנים,
פליסי סרוורה־מרזל ( ,)Félicie Cervera Marzalלשעבר נשיאת האגודה
הגניאלוגית של באיון ,שנודעה בעיר כמומחית להיסטוריה המקומית וכבקיאה
בסבך הארכיונים העירוניים ,העשירים אומנם עד כדי גודש ,אך גם לוקים
בחוסרים רבים .במהלך הפגישה מסרה לי הגברת סרוורה־מרזל תקליטור
שהכיל מידע היסטורי רב על אודות הקהילה היהודית בעיר .משך את תשומת
ליבי במיוחד עותק של מסמך נוטריוני בצרפתית שהתנוססו עליו בעברית
חתימותיהם של שני שד"רים (שליחים דרבנן) ,הרבנים הארץ־ישראלים אנשי
*

לכבוד לי להזכיר את פרופ' ג'ראר נהון ז"ל ,שסייע לי רבות
בפענוח הטקסט .רוב תודות לד"ר דב כהן ,ממכון סלטי
באוניברסיטת בר־אילן ,שאף הוא סייע לי בפענוח הטקסט,
ולפרופ' אורה ר' שורצולד ,מאוניברסיטת בר־אילן ,שסייעה
לי בתרגום חלקי התעודה הכתובים בלדינו .תודה גם לפרופ'
משה אורפלי ,מאוניברסיטת בר־אילן ,ולרב ד"ר בועז
הוטרר ,מישיבת הר ברכה ומכללת 'אורות' ,על הערותיהם
והמלצותיהם החשובות והמועילות.
פעמים ( 162תש"ף) ,עמ' 224-209
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חברון חיים רחמים בג'איו ויצחק זאבי .למסמך צורף מכתב בעברית מעורבת
בלאדינו שנכתב בכתב חצי קולמוס ,המקובל אצל יהודי ספרד.
מאחר שעד כה לא היה ידוע ששני שד"רים אלו ביקרו בבאיון ,זוהי הזדמנות
נאותה לחזור למסעם של הרבנים בג'איו וזאבי במערב אירופה וגם להרחיב את
היריעה על קהילות היהודים הפורטוגלים בדרום־מערב צרפת ,אשר המחקר
על אודותיהן בשפה העברית לוקה בחסר משמעותי .מטרת מאמר זה לחקור
את מסעם של שני השליחים ולדון במהות תפקידם .אברר מי היו שני הרבנים,
אסקור את שלבי מסעם ,בדגש על הביקור בבאיון ,ואחקור את תוכן המסמכים
הצרובים שעל התקליטור שנמסר לי.
רקע
קהילות הפורטוגלים בדרום־מערב צרפת החלו להתגבש במאה השש עשרה,
עם בריחתם של אנוסים מחצי האי האיברי ,מאימת האינקוויזיציה בספרד
ופורטוגל ,לצרפת .אנוסים אלו התיישבו בכל רחבי צרפת ,אך בעיקר בקצה
הדרומי־מערבי של המדינה ,בערים בורדו ובאיון .בבאיון ,השוכנת סמוך לגבול
עם ספרד ,בין הרי הפירנאים לבין חופי האוקיינוס האטלנטי ,התגוררו האנוסים
בפרוור מחוץ לחומות העיר בשם סנט אספרי לה באיון (Saint-Esprit-
 .)lès-Bayonneכמו כן פעלו קהילות קטנות באזור הכפרי שסביב באיון,
בעיירות בידאש ( ,)Bidacheפיירהוראד ( )Peyrehoradeולבסטיד קלראנס
( ,)Labastide-Clairanceשכן משם הם יכלו להמשיך בקלות לעסוק במסחר
עם חצי האי האיברי ,שממנו באו .האנוסים בבורדו ובאיון עסקו גם במסחר
ימי עם המושבות האירופיות במרחב האוקיינוס האטלנטי ,שאף בהן התיישבו
אנוסים רבים שנמלטו מאימת האינקוויזיציות האיבריות (קורסאו ,ג'מאייקה,
1
סורינאם ,מרטיניק ,המושבות הבריטיות בצפון אמריקה ועוד).
השלטונות הצרפתיים ,שראו במהגרים החדשים פוטנציאל משמעותי
לקידום הכלכלה המקומית ,העניקו להם החל משנת  1550כתבי זכויות
מלכותיים ,ובהם כונו 'סוחרים ופורטוגלים אחרים המוכרים כנוצרים חדשים'
(.)Marchands et autres Portugais appelés nouveaux chrétiens
כתבים אלו אפשרו לאותם אנוסים להתגורר באזור וכללו כמה זכויות מפליגות
שלא ניתנו באותה תקופה לזרים אחרים ,כדוגמת הזכות להוריש את רכושם
לבני משפחתם במקום לקופה המלכותית .עם זאת צוין בכתבי הזכויות כי
ניתן לגרשם לאחר התראה מראש ,על מנת לאפשר להם ליטול עימם את
1
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רכושם 2.כתבי זכויות אלו חודשו על ידי השלטונות מדי כמה שנים ,ובכל
פעם כללו זכויות מפליגות יותר ובראשן הזכות לפרטיות .אברהם פורטאדו,
אישיות יהודית חשובה בקהילת באיון בסוף המאה השמונה עשרה ובתחילת
המאה התשע עשרה ,הסביר את מתן הזכות הזו' :האיסור לחטט בחייהם של
הספרדים והפורטוגלים מלמד בבירור ,שהללו נודעו כיהודים ,ולא רצו לספק
לעם נימוקים חדשים כנגדם ,כי העם עדיין לא היה בשל להבין את המשמעות
3
המלאה של חקירה מעין זו'.
במאה השבע עשרה ,בסיועה הפעיל של קהילת אמסטרדם ,החלו חלק
מהאנוסים בדרום־מערב צרפת להסיר את המסווה הנוצרי ולחזור ליהדות
בגלוי .חלקם עזבו את צרפת ליעדים אחרים במערב אירופה ובצפונה וביבשת
אמריקה ,ואילו אחרים נותרו בצרפת ,מינו כלי קודש והקימו מוסדות קהילה
מסודרים ,כדוגמת אגודות צדקה לתרומת מלבושים לאביונים ונדוניה לעלמות
עניות ,חברה קדישא ועוד 4.במאה השמונה עשרה מנו קהילות באיון ובורדו
כ־ 1,500-1,000חברים כל אחת ,ואילו הקהילות הקטנות מנו לכל היותר כמה
מאות חברים 5.באותה עת הסירו יהודים אלו לחלוטין את המסווה הנוצרי ואף
זכו להכרה רשמית ביהדותם במסגרת כתב זכויות מטעם מלך צרפת שניתן
בשנת  .1723עם זאת עד המהפכה הצרפתית המשיכו רשויות הממלכה לכנותם
6
פורטוגלים ולעיתים אף 'נוצרים חדשים' במאמץ להתעלם מיהדותם.
בשל מעמדן המעורפל של הקהילות הללו בעיני השלטונות המקומיים
וריחוקן מהמרכזים היהודיים הספרדיים הגדולים באותה תקופה  -אמסטרדם
במערב אירופה וקושטא במזרח היבשת  -סבר ג'ראר נהון כי העדות העיקרית
לקבלתן של הקהילות הצרפתיות לכלל ישראל ניתנה במסעותיהם התכופים
של שליחים מקהילות הקודש בארץ־ישראל לדרום־מערב צרפת במטרה לאסוף
7
נדבות.
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7

נהון ,היהדות ,עמ' .641 -640
שם ,עמ' .642
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השליחים
הרב חיים רחמים בג'איו היה בן למשפחת רבנים ועמד בראש ישיבת 'חסד
לאברהם ואמת ליעקב' בחברון ,מיסודם של גבירי אמסטרדם אברהם פריירה
8
ובנו יעקב .הוא חתום בין השאר על כמה איגרות לשד"רים אחרים.
הרב יצחק זאבי היה בנו של הרב אברהם ישראל זאבי ,מחשובי רבני חברון
בזמנו ובעל השו"ת 'אורים גדולים' 9.הרב יצחק הוא שהביא לדפוס את ספרו
של אביו בעיר איזמיר שבתורכיה בשנת תקי"ח ( ,)1758בעת שעשה בשליחות
להתרמת כספים לטובת קהילת חברון בערי תורכיה .בהקדמה לספר כתב
ר' יצחק זאבי כי נתייתם בגיל צעיר ,גדל בחברון בביתו של הרב חיים גומז פאטו,
ולמד בישיבה 'חסד לאברהם ואמת ליעקב' .על איגרת השד"רות שייפתה את
כוחו של זאבי לאסוף כספים עבור קהילת חברון היה חתום בין היתר הרב פנחס
10
מרדכי בג'איו ,בן משפחתו של הרב חיים רחמים ,שותפו של זאבי למסע.
הקשר בין שני השד"רים היה אפוא מעמדם התורני הבכיר בישיבה החברונית
'חסד לאברהם ואמת ליעקב' והיותם בנים למשפחות חברוניות בולטות.
השליחות
'השליחות מארץ־ישראל לארצות הגולה לשם שיתופם של בני הגולה בישוב
ארץ־ישראל ע"י תרומות לתמיכה בישוב ובמוסדותיו ,היא אינסטיטוציה
הקיימת בעמנו בצורות שונות מחורבן בית שני עד היום' 11,כתב אברהם
יערי בעבודתו המונומנטלית משנת ' 1951שלוחי ארץ ישראל' ,המשמשת
עד ימינו כאבן יסוד בכל מחקר העוסק בשליחי ארץ־ישראל לגולה .עיקר
משימתם של השליחים מקהילות הקודש בארץ־ישראל שפעלו במאות השבע
עשרה והשמונה עשרה במזרח התיכון ובאירופה ,לרבות בדרום־מערב צרפת,
הייתה להתרים כספים לטובת קהילותיהם :ירושלים ,חברון ,צפת וטבריה.
לכל אחת מקהילות הקודש בארץ־ישראל הקדישו קהילות ישראל בגולה קופת
תרומות נפרדת ומונה לה גבאי .לעיתים מונה הגבאי על ידי השליחים עצמם.
לדוגמה כאשר ביקר הרב יוסף חיים דוד אזולאי (חיד"א) בקהילת באיון באלול

 8אבישר ,עמ'  .207על ישיבת 'חסד לאברהם ואמת ליעקב' ראו
גם :ברנאי ,עמ' .250
 9גאון ,עמ' .181
 10יערי ,עמ' .585 -584
 11יערי ,עמ' יא.
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תקל"ז  -תשרי תקל"ח (סוף קיץ  ,)1777הוא מינה את חבר הקהילה אברהם
פאטו ( )Patoלגבאי קופת חברון.
יעקב ברנאי ובעקבותיו ומתיאס להמן הצביעו על כך שבמאה השמונה
עשרה היה המרכז הארגוני של שליחויות ההתרמה בקושטא ,בירת האימפריה
העות'מאנית ,אצל 'ועד פקידי וגבירי ארץ־ישראל בקושטא' .עם זאת מוטת
השליטה האדירה של הוועד ,שהתפרסה על פני יבשות ואוקיינוסים ,לא אפשרה
לו לכפות את מרותו באופן ישיר ,וככל שקהילה הייתה מרוחקת יותר מקושטא,
כך קטנה השפעתם של פקידי קושטא עליה 12.בשל כך ,טען להמן ,היה האתגר
הבסיסי של הפקידים ,של השליחים ושל ראשי הקהילות בתפוצות לשמור
על יחסי אמון שיאפשרו את קיומה של מערכת שליטה שבסיסה בקושטא.
תפקידה של מערכת זו היה לנהל קשרים רצופים בין ארץ־ישראל לתפוצות,
חרף המרחקים העצומים ביניהן וקצב התקשורת האיטי בעידן שקדם להמצאת
13
הטלגרף ,הרכבת וספינות הקיטור.
לשליחים היו תפקידים חשובים נוסף על איסוף הכספים .להמן הסביר כי
מוסד השליחות היה המוסד היחיד בעת הקדם־מודרנית שקישר בין יהודים
באשר הם ,ואף שמוקד פעילותם של השליחים היה בקהילות הספרדיות
באגן הים התיכון ובאירופה ,הם הגיעו גם לקהילות אשכנז ,לקהילות יהודים
דוברי ערבית במזרח התיכון ובצפון אפריקה וליעדים רחוקים יותר ,עד יבשת
אמריקה .במהלך מסעותיהם שימשו השליחים כצינור חשוב להעברת ידיעות
ומידע בעולם היהודי וכסוכני תרבות שקישרו בין חלקים שונים ,לעיתים
מרוחקים ,בעולם היהודי וכן בין העולם היהודי לעולם הלא־יהודי 14.כך הם
תרמו לגיבושה של תודעת אחדות וסולידריות כלל־יהודית.
יהודי הגולה התהדרו בביקורי השליחים ונהגו לכבד את האורחים מארץ
הקודש בכיבודים שונים' .אם שהו במקום שד"רים מארץ־ישראל ,נהגו
להזמינם לשאת את דרשותיהם בבתי־הכנסת השונים ,וחברי העדה היו נודרים
מעל התיבה תרומות למען ירושלים ,צפת ,חברון או טבריה ,בהתאם למקום
מוצאו של השליח' ,כתב נהון על ביקורי השליחים בבאיון .הוא הוסיף כי
'קבלות הפנים שזכו להן השד"רים עוררו רושם רב :משראו אותם הנוצרים

 12ברנאי ,עמ'  ;145להמן ,עמ' .35 -26 ,2 -1
 13להמן ,עמ'  .11להרחבה על תפקידם של פקידי קושטא בניהול
כספי הקהילות הספרדיות בארץ־ישראל במאה השמונה
עשרה ראו :ברנאי.
 14להמן ,עמ' .109 -108
פעמים ( 162תש"ף)
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לבושים בבגדיהם המזרחיים ,וכל הסובבים אותם יוצאים מגדרם בגילויי הכבוד
15
כלפיהם ,היו נוהגים לומר ש"מלך היהודים" שוהה בבאיון'.
ביקורי השד"רים בדרום־מערב צרפת בכלל ובבאיון בפרט נדונו כאמור
במחקריהם של יערי ונהון ובעבודות נוספות ,כדוגמת מחקרו של שמעון
שוורצפוקס על הפנקס של קהילת בורדו 16.יתרה מזו ,החיד"א ,השד"ר
הנודע מכולם ,ביקר באזור זה פעמיים ,בשנים  1755ו־ ,1777ודיווח על
ביקוריו ביומן המסע שכתב 17.הידיעות האחרונות בסוגיה זו פורסמו במאמר
של נהון שראה אור בשנת תשל"ד ( .)1974בפרסום זה שיער המחבר כי כל
שליח שתועד ביקורו באחת הקהילות בדרום־מערב צרפת ביקר לפחות בשתי
הקהילות החשובות ,באיון ובורדו .השורות הבאות יחזקו את טענתו של נהון,
באשר לשד"רים הרבנים בג'איו וזאבי ,וישפכו אור על ביקורם של השניים
18
בקהילת באיון.
מסעם של הרבנים בג'איו וזאבי במערב אירופה,
תקכ"ג  -תקל"ב ( )1772 -1763
בשנת תקכ"ג ( ,)1763כאשר הקהילה היהודית בחברון הייתה שקועה בחובות
כבדים ,נשלחו הרבנים בג'איו וזאבי לקהילות יהודיות באגן הים התיכון
ובמערב אירופה לגייס עבורה כספים .זוג השד"רים עשו תעמולה נמרצת
לשליחותם והדפיסו איגרות המלצה ועידוד לשליחותם לא רק מטעם רבני
חברון אלא גם מטעם הפקידים הממונים על קופת חברון' ב'ועד פקידי וגבירי
ארץ־ישראל בקושטא' ,שניהלו כאמור את מסעות השליחים 19,ומטעם רבנים
20
בקהילות שבהן ביקרו ,כדוגמת קושטא ,ונציה וליבורנו.
15
16
17

18
19
20
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נהון ,היהדות ,עמ' .650 -649
שוורצפוקס ,הפנקס.
יומן המסע פורסם בראשית המאה העשרים .ראו :אזולאי .על
מסעותיו של החיד"א ראו :צור .צור עקב אחרי החלק הראשון
במסעו של הרב הארץ־ישראלי ,כלומר במזרח התיכון ,טרם
הגעתו למערב אירופה ,וחקר את מצבם של היהודים בכל
אחת מהתחנות שבהן עצר :אסתאנבול ,דמשק ,צידון ,חלב,
בצרה ,בגדאד וקהיר .כך גיבש תמונה כללית של מצב היהודים
בארצות האסלאם שבאימפריה העות'מאנית בסוף המאה
השמונה עשרה ובתחילת המאה התשע עשרה.
נכון ,שליחי ארץ־ישראל ,עמ' .170
להמן ,עמ' .35 -26 ,13 -9
יערי ,עמ' .587 -586
נמרוד מרדכי געתון  /שליחי חברון בקהילת באיון

'פקידי חברון' בקושטא כתבו שתי איגרות ובהן פירטו את הקשיים
הכספיים האדירים של הקהילה היהודית בחברון  -שהגיעו עד כדי איום מצד
נושיהם לגרש את היהודים מהעיר ולהביא במקומם גויים  -ואת התרומות
של יהודי קושטא לקהילה זו 21.בבואם לוונציה הדפיסו שם השד"רים קונטרס
מיוחד שכלל את איגרת השליחות ,את איגרות 'פקידי חברון' בקושטא ואת
המלצת רבני ונציה .השניים הדפיסו גם תמציות של האיגרות הללו באיטלקית
ובצרפתית ,ושלחו עותקים שלהן לקהילות הפורטוגליות בערים ניופורט וניו
22
יורק שבמושבות הבריטיות באמריקה (כיום ארצות־הברית של אמריקה).
יערי ציין כי מאחר שיהודי ניופורט לא ידעו לקרוא את תוכנה של האיגרת ,הם
נאלצו לפנות לכומר נוצרי מקומי בשם עזרא סטיילס ( ,)Stilesכדי שיתרגם
23
אותה עבורם.
בעיר טורינו ,הסמוכה לגבולה המערבי של איטליה ,חלה זאבי ולא היה
יכול להמשיך בדרכו .לפיכך המשיך בג'איו לבדו במסע  -הוא חצה את הגבול
לדרום צרפת ,וביקר שם בקהילות היהודיות בערים אוויניון וקרפנטרס ,שהיו
נתונות למרותו של האפיפיור .לדברי החיד"א בג'איו הרגיז את אנשי הקהילה
באוויניון ,מפני שלאחר שקיבל תרומות מקופת חברון המקומית ,הוא דרש מהם
24
סכומים גבוהים נוספים בתור מקדמה על חשבון השליחות הבאה.
בניגוד לטענתו של יערי שזאבי חזר והצטרף לבג'איו רק לאחר שהלה סיים
את ביקורו בצרפת ויצא להולנד 25,התעודה המפורטת דלהלן ורישומי פנקס
בורדו מעידים כי קודם לכן ביקרו השניים יחדיו בדרום־מערב צרפת ,בקהילות
בורדו ובאיון 26.נהון טען כי הנסיעה מקהילות 'ערי האפיפיור' ,בצפון חבל
פרובנס ,לקהילות הפורטוגליות בדרום־מערב צרפת ומשם לאמסטרדם ,הייתה
מסלול רגיל של מרבית השד"רים ,גם אם לא תמיד נותרו עדויות כתובות על
כך בארכיונים המקומיים .כך נהג החיד"א בשנת  27,1777וכך נהגו שליחים
21
22
23

24
25
26
27

שם.
שם.
שם ,עמ'  .588על השפות שבהן הודפסו איגרות השליחים
והשפות ששימשו בתוך קהילות היהודיות ולצורך תקשורת
ביניהן ראו :להמן ,עמ'  .11 -9הכומר סטיילס עמד בקשר ישיר
עם שד"ר אחר ,הרב יצחק קריגאל .ראו :שם ,עמ' .146 -145
אזולאי ,עמ'  ;103יערי ,עמ'  ;589 -588כרמי ,עמ' .403
יערי ,עמ' .589
שוורצפוקס ,הפנקס ,עמ' .387
אזולאי ,עמ'  .118 -100בשליחותו הראשונה ,בשנת  ,1755נסע
החיד"א בכיוון ההפוך ,כלומר מקהילות דרום־מערב צרפת
לקהילות 'ערי האפיפיור'.
פעמים ( 162תש"ף)
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אחרים ,כדוגמת שליחי ירושלים ר' יום־טוב אלגאזי ור' יעקב לבית חזן בשנת
28
 1773ושליח צפת ר' שלמה חסאן בשנת .1787
ביקור השליחים בבאיון
לפי התעודה שבידינו 29ב־ 19ביולי  1768כבר שהו הרבנים זאבי ובג'איו
בקהילת 'נפוצות יהודה' ,ששכנה בפרוור סנט אספרי לה באיון ,מחוץ לחומות
העיר באיון .הם התארחו בביתו של אלוורס פיניירו ( ,)Pigneroשהיה מתרגם
31
במקצועו 30,ומילא תפקידים שונים בהנהגת הקהילה ,לרבות תפקיד המזכיר.
למוחרת ,בשעות אחר הצוהריים ,התייצבו שני הרבנים במשרדו של
הנוטריון הבאיוני פול דוהאלד ( ,)Duhaldeוהוצגו בפניו בתור 'שליחי
הקריה הקדושה של ישיבת חברון' (envoyés de la Sainte Cité de Jeciba
 .)de Hebronבמעמד נכח גם חבר קהילת באיון שמואל אלכסנדר הצעיר
( .)Alexandre Jeuneברישומי הנוטריון צוין כי אלכסנדר הצעיר ויעקב נונס־
טווארס (Tavares־ )Nunesמונו על ידי החיד"א לגזברי קופת חברון בעת
ביקורו בבאיון ב־ 1באוקטובר  ,1755וכי מינוים נרשם בפני הנוטריון המנוח
32
פייר קסולה.
מי היה גבאי קופת חברון שמואל אלכסנדר הצעיר? ככל הנראה היה זה
שמואל פרננדס אלכסנדר ,סוחר חשוב שהחיד"א התארח אצלו בעת ביקורו
בקהילת באיון בשנת  33.1755נונס־טווארס ,הגבאי השני של קופת חברון ,שלא
נכח בפגישה עם הנוטריון ,היה אף הוא סוחר עשיר ובולט בקהילה ושימש
28
29

30
31

32

33
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נכון ,שליחי ארץ־ישראל ,עמ' .168 -167 ,160
עותק של התעודה הנוטריונית שאיתרתי בתקליטור שמור
בארכיון מחוז הפירנאים האטלנטיים הצרפתיים ( Archives
 ,)Départementales des Pyrénées-Atlantiquesמספר התעודה
 ,III E 3455כתב הרשאה מ־ 20ביולי  ,1768עמ' .6-1
צוואה של יהודי מבאיון שתרגם פיניירו מפורטוגלית
לצרפתית בשנת  1760ראו :נהון ,האומות ,עמ' .461 -456
עותק של תעודת יושר שעליה חתום פיניירו בתור מזכיר
הקהילה שמור בארכיון מחוז הלאנד בצרפת ( Archives
 ,)Départementales des Landesמספר התעודה  .IV B 330ראו
גם :געתון ,עמ' .118
עותק של התעודה שהכין הנוטריון קאסולה שמור בארכיון
מחוז הפירנאים האטלנטיים הצרפתיים ,מספר התעודה III
 ,E 4657כתב הרשאה מ־ 1באוקטובר  .1755ראו גם :נהון,
מרכזים ,עמ' .384 -383
אזולאי ,עמ' .110 ,36
נמרוד מרדכי געתון  /שליחי חברון בקהילת באיון

כאחד מפרנסיה 34.מיומנו של החיד"א אנו למדים כי שני הגבאים ,אלכסנדר
35
הצעיר ונונס־טווארס ,היו גיסים.
האיגרת
הרבנים בג'איו וזאבי הציגו בפני הנוטריון איגרת כתובה בעברית מעורבת
בלאדינו שקיבלו מ'פקידי חברון' בקושטא ,ברוך זונאנה ,משה ב"ר יעקב
אשכנזי וחיים יוסף ברוך 36,ותרגום שלה לצרפתית ,שעליו שקד הרב המקומי
בבאיון ,יעקב עטיאש 37.הינה הטקסט המקורי של האיגרת:
לך נא ראה את שלום שני המאורות הגדולים הרבנים המובהקים כמה׳׳ר
[כבוד מורנו הרב ר'] חיים רחמים באג"אייו נר׳׳ו [נטריה רחמנא וברכיה]
ומהר׳׳ר [ומורנו הרב ר'] יצחק זאבי נר׳׳ו שלוחי מעיר הקודש חברון תוב׳׳ב
[תיבנה ותיכונן במהרה בימינו] יהי שמם לעולם כי׳׳ר [כן יהי רצון].
מעיר קושטאנטינ"א יע׳׳א [יגן עליה אלוהים] והמגיעה [כך!] אל המקום
אשר המה חונים ישא ברכה מאת ה׳.
ב׳׳ה [ברוך השם]
טובים השנים מזהב פרוים הללו בעלי קרנים כי קרן אור פניהם דומה
לצהרים
הנה ִהנם הרבנים המובהקים שלוחי מצוה מעה׳׳ק [מעיר הקודש] חברון ת׳׳ו
[תיבנה ותיכונן] כמה׳׳ר רחמים באג׳איו יצ"ו [ישמרהו צורו ויחייהו] וכמה׳׳ר
יצחק זאבי יצ׳׳ו נרם יאיר כאור הלבנה ואור החמה יהיה שבעתים כיר׳׳א
[כן יהי רצון אמן].
בריש אמיר אמירה לגבוה סלק׳א למען יצ׳ו ה׳ אֹתם את הברכה ברכות
שמים.
לכם
לומר
[עליי
קי
דיזירליס
סירב'ירה
כתבא
רשים
ש־] הגביר סי'[ניור] דוד
אינריקיץ די קאשטרו ה"י [השם ישמרהו] תושב אמשטרדם יע׳׳א טיינה
אונה קאזה אין באיונה ,קי סוברי דיטה קאזה טיינה חיוב דאר אלגונוס
[יש לו בית בבאיונה ,שלגבי אותו בית יש לו חובה לתת פרטי הקדשות
34
35
36
37

נהון ,האומות ,עמ' .136
אזולאי ,עמ'  .36החיד"א ציין כי אלכסנדר היה חתנו של יצחק
נונס־טווארס ,אביו של יעקב ,ולפיכך השניים היו גיסים.
הפקידים זונאנה ,אשכנזי וברוך חתמו גם על איגרת השליחות
הכללית של הרבנים בג'איו וזאבי .ראו :יערי ,עמ' .586
על הרב עטיאש ופועלו בדרום־מערב צרפת במחצית השנייה
של המאה השמונה עשרה ראו :בארי.
פעמים ( 162תש"ף)
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כלשהם] פרטי הקדשות קי [ש־] נתחייבו בעלים הראשונים די איסטה קאזה
[של הבית הזה].
ובכללם איי  40ליראס טורניזאס [לירות של טור] לעה׳׳ק חברון ת׳׳ו אי
סיינדו קי פור הכרח דיל דיג'ו סי׳ דוד קיירי פאסאר איסטי חיוב סוב'רי
אוטרה קאזה קי טייני אליי אין באיונה קי דיזי קי איס מיג'ור קי לה אוטרה
[ומשום שמתוך הכרח של אותו אדון דוד ,הוא רוצה להעביר את החיוב הזה
לבית אחר שיש לו שם ,שהוא אומר שהוא טוב מן האחר  -כלומר מהבית
הנוכחי].
מוס אסקריב'יו קיאורדינימוס אלוס [הוא כתב לנו שאנחנו מצווים על
האדונים] סי׳ [האדון] שמואל אליחאנדרו ה"י אי סי׳ יעקב נוניס טואריס
שמנה והרשה
ה"י תושבי באיונה ומופקדים שם על עסקי עה׳׳ק חברוןִ ,
אותם הרב ח׳׳ר [חכם ר'] יוסף אזולאי ה"י ,קי איזייראן מודו אה דיסקארגאר
איסטי חיוב מהדרך [שיעשו שינוי להעמיס את (החיוב) הזה] הנז׳[כר] אי
פאסארלי אין לה אוטרה קאזה קי ליס אמוסטרארה סי׳ [להעבירו לבית אחר
שיראה להם האדון] דוד הנז׳.
אי סיינדו קירימוס אזיר פלאזיר אל דיטו סי׳ דוד ה"י מוס פאריסיו ביין
די דאר אב'יזו [ומכיוון שאנחנו רוצים לעשות טובה לאותו אדון] דוד ה"י
נראה לנו נכון להודיע לרום מעלתם קי בכח הרשאתם מירין סי פואידין
סיר ממלא [יראו אם הם יכולים למלא] רצונו של הגביר סי׳ דוד הנז׳,
אי סי איס קי [ואם] לעתות כאל עדין לא הלכו לבאיונה בע"ה [בעזרת השם]
בלכתם שם המה יביטו יראו אם כשר הדבר בעיניהם ובעיני הפקידים הנז׳
לעשות כדבר הזה .ואם באולי לייא די פאסארון [כבר עברו דרך] באיונה או
קי [או ש־] אין דעתם ללכת שם כה יעשו די איסקריב'יר אלוס סי׳ [שיכתבו
לאדונים] הפקידים הנז׳ לבאיונה קי סי ליס פאריסה ביין אל אוטרו מודו קי
ליס אמוסטרה איל דיטו סי׳ [שייראה להם טוב/נכון בצורה האחרת שיראה
להם האדון האמור] דוד ה"י פארה אסיגוראר לאס  40ליראס הנז׳ קי לו
אגאן לעשות [להבטיח את  40הלירות שיעשו] רצון הגביר סי׳ דוד הנז׳ די
באלה חפצנו .פור אב'יר זמן רב קי נו ריסיוימוס ליטרה [משום שזמן רב
לא קיבלנו מכתב] מכת"ר ה"י נו טינימוס אין קי סיר מאריך [איננו צריכים
להאריך] זולת חלות פני אל עליון ישלח מלאכו אתם והצליח דרכם ככל
אוַ ת נפשם הרמה ונפש נאמני אהבתם דורשי שלומם וטובתם.
פקידי עה׳׳ק חברון ת׳׳ו החותמים פה קושט׳[א] יע׳׳א ברב שלום.
ברוך זונאנה ,משה ב"ר יעקב אשכנזי ,חיים יוסף ברוך
יצחק זאבי ,חיים רחמים סט באגא׳׳ו ס׳׳ט [ספרדי טהור]
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[בשוליים הימניים ]:אני הצעיר אברהם נאה דורש בשלומם ומחוי קידה על
אפים
האיגרת דנה ברנטה שנתית בסך  40לירות של טור ( ,livres tournoisהמטבע
הראשי בצרפת במאה השמונה עשרה) ,שתרם לטובת עניי חברון דוד אנריקס
דה קסטרו ,יהודי מאמסטרדם ,שהיה בעל נכס בסנט אספרי לה באיון ,ברחוב
מובק ( ,)Maubecqהרחוב הראשי של הפרוור ,שהתגוררו בו יהודים רבים.
דה קסטרו תרם את הסכום מתוך שכר דירה שנתי ששולם לו עבור הנכס,
בסך  140לירות .פקידי קופת חברון בקושטא ,זונאנה ,אשכנזי וברוך ,ביקשו
מהרבנים בג'איו וזאבי לדון עם פקידי קופת חברון בבאיון ,אלכסנדר הצעיר
ונונס־טווארס ,כיצד ניתן להעביר את ההתחייבות לרנטה מהבית ברחוב מובק
לבית אחר שהיה בבעלותו של דה קסטרו .לדברי הפקידים בקושטא ,דה קסטרו
כתב להם והפציר בהם להסכים לשינוי ,ואף טען כי הבית החדש שממנו הוא
רוצה להפריש את התרומה עדיף מן הבית הקודם.
על בסיס האיגרת הכין הנוטריון דוהאלד כתב הרשאה עבור גבאי קופת
חברון בבאיון ,אלכסנדר הצעיר ,שהתיר לאלכסנדר לבצע כל פעולה נחוצה,
על פי החוק ,לצורך העברת הרנטה מבית אחד למשנהו .הנוטריון צירף למסמך
המקורי את תרגום האיגרת לצרפתית ,וציין בכתב ידו כי הוצגו בפניו האיגרת
המקורית ,שנכתבה בעברית מדוברת ,והתרגום של הרב עטיאש .במהלך
הפגישה אצל הנוטריון אישר גזבר קופת חברון אלכסנדר הצעיר כי התרגום
של עטיאש אותנטי ,והרבנים בג'איו וזאבי אישרו כי ייפוי הכוח שנתנו להם
הפקידים בקושטא אותנטי .כמו כן חתמו בפני הנוטריון שני עדים :עד יהודי,
שמואל באיז ( 38,)Baizועד נוצרי  -כמתחייב על פי חוקי הממלכה  -בשם ז'אן
סרבאירו ( ;)Sarrabairouxהם זוהו על ידי הנוטריון כעוסקים בתחום הרפואה
( .)praticiensהשד"רים חתמו על התעודה בעברית ,ומתחת לחתימותיהם
נרשמו שמותיהם באותיות לטיניות; 39שאר הנוכחים חתמו באותיות לטיניות.

 38לא מצאתי פרטים על באיז ,אך משפחתו ידועה כאחת
המשפחות הבולטות בקהילת פיירהוראד .ראו :נהון ,בית אל;
לבורד־סברו ,עמ'  ;301 -297 ,293 -291לוי ,עמ'  ;47גינסבורגר,
יהודי פיירהוראד.
 39על פי כתב היד נראה שהרושם היה אלכסנדר הצעיר.
פעמים ( 162תש"ף)
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המשך המסע וסיומו
מאחר שפנקס קהילת באיון אבד במרוצת השנים 40,איננו יודעים מתי עזבו
שני השליחים את העיר .אין אנו יודעים גם אם הם ביקרו בקהילות היהודיות
הקטנות בסביבת באיון ,דוגמת קהילת פיירהוראד (פניוראדה בלשון
הספרדים) 41.מכל מקום לאחר ביקורם בבאיון יצאו שני השליחים לעיר בורדו
והתרימו את חברי הקהילה הספרדית המקומית .מרישומי פנקס בורדו מתברר
כי ביקורם של השניים בעיר נמשך לכל הפחות כחודש וחצי ,מן ה־ 28באוגוסט
עד ה־ 10באוקטובר  .1768הקהילה הספרדית בבורדו תרמה בסך הכול 1,100
לירות של טור עבור קהילת חברון ועוד  350לירות של טור לכיסוי הוצאותיהם
42
של השליחים על המסע ודמי האכסניה .זאבי חתם על הקבלה עבור התשלום.
מצרפת יצאו הרבנים המכובדים להולנד .בניסן תקכ"ט ( )1769הם כתבו
באמסטרדם הסכמה להדפסת הספר 'חידושי המאירי' על מסכת מגילה ,והוא
יצא שם לאור באותה שנה .לאחר מכן המשיכו לצפון אשכנז; בכסלו תק"ל
( )1769כתב זאבי בעיר המבורג הסכמות לספר 'פרקי רבי אליה' לר' אליהו
בחור ול'יסוד מורא' לר' אברהם אבן עזרא ,והם נדפסו באותה שנה על ידי ר'
בנימין משה ב"ר חיים בנימין מעלי הכהן ,איש ירושלים 43.לבסוף חזרו השניים
לאיטליה ,לעיר ליבורנו ,ושם כתבו בסיוון תקל"ב ( )1772הסכמה לספר 'נהר
44
שלום' לר' שבתאי ונטורה ,והוא נדפס באמסטרדם בשנת תקל"ה (.)1775
בכך נסתיים מסעם והם שבו לארץ־ישראל .שליחותם בנכר ארכה בסך הכול
45
תשע שנים.

40
41
42
43
44
45
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גינסבורגר ,יהודי באיון ,עמ'  ;129שוורצפוקס ,הערות ,עמ'
 ;353וכן :נכון ,שליחי ארץ־ישראל ,עמ' .146 -145
על קהילה זו ראו מראי המקום לעיל ,הערה .38
שוורצפוקס ,הפנקס ,עמ' .388 -387
יערי ,עמ' .589
ראו נספח.
יערי ,עמ' .589
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סיכום ומסקנות
מן התעודה דלעיל מתברר כי השד"רים החברונים הרבנים בג'איו וזאבי ביקרו
בקיץ תקכ"ח ( )1768בקהילה היהודית הפורטוגלית בסנט אספרי לה באיון,
פרוור של העיר באיון ,בדרום־מערב צרפת .במסגרת ביקורם דנו שני השליחים
עם פקידי קופת חברון המקומית בסוגיות כספיות הקשורות בתרומה של יהודי
מאמסטרדם שהיה בעל נכסים בפרוור זה .לצורך הדיון הביאו הרבנים איגרת
מ'פקידי חברון' בקושטא.
דבר ביקורם של שני הרבנים בקהילת באיון לא היה ידוע עד כה .ידיעה חדשה
זו מחזקת את טענתו של נהון שביקוריהם של השד"רים מארץ־ישראל במערב
אירופה התנהלו במסלול קבוע ,שכלל גם את הקהילות הפורטוגליות בדרום־
מערב צרפת ,בדגש על קהילות בורדו ובאיון .חשוב מכך ,התעודה הנוטריונית
שחתמו עליה בג'איו וזאבי בבאיון ,בעקבות איגרת שהביאו מ'פקידי קושטא',
והספרים שכתבו להם הסכמות באמסטרדם ,המבורג וליבורנו ,מאששים את
טענתו של להמן שבעידן שקדם למודרנה ולפיתוח אמצעי תקשורת ותחבורה
מהירים ,נודע לשד"רים תפקיד חשוב ביותר כמקשרים  -הן בפן התורני והן
בפן הפיננסי  -בין חלקים שונים בעולם היהודי ,במיוחד אלו המרוחקים,
כדוגמת הקהילות הפורטוגליות בדרום־מערב צרפת.

פעמים ( 162תש"ף)
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נספח :הסכמות הרבנים בג'איו וזאבי לספר 'נהר
שלום' לשבתאי ונטורה ,ליבורנו תקל"ב ( )1772

מקור התצלום :ספריית מכון בן־צבי ,ירושלים ,אוסף פרופ' ג'ראר נהון ,מכל 1/22-300
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