ספר צפת
דורות שהטביעו חותם על תקופות גדולות
ושיוו דמותו של עם ,מהחשובים והגדולים שבהם
היא מ א ת השנים שתחילתה גירוש ספרד• עיני היה-
דות מקצה ועד קצה צופיות היו לצפתי גדולי תורה
וחכמה ,מקובלים ואנשי מעשה ,נקבצו באו לה ,ולא
נמצא ריכוז כזה וגיוון כזה בדורות הרבה• וויעוד זה,
זרמים וחוגים שונים נתכתשו בו ,הדליק א ת גחלת
האומה וניצוצות ניתזו לעברי פניה• מגמת כולם
היתה החזרת עטרת ישראל ליושנה•
כל שהוא מן המפורסמות במחקר — אין תועלת בו
לעניינו• מוניטין שיצאו לה לצפת לא עידתו מחקרה•
בא קובץ זה ולימד על פרשיות ידועות שאינן אלא
סתומות ועדיין צריכים אנו לנגר ובר נגר לפותחן•
נעשה כאן נסיון להקיף כמה תחומים ז הנהגות
ותיקוני״תפילה ,פיוט ושירה ,מוסר ומחשבה ,פילו״
סופיה וקבלה ,חישובי״קץ ושאלות הגאולה ,בעיות
הלכה וסדרי״קהילה ,סמכותם של חכמי צפת והש-
פעתם על הגולה וסיוע קהילות ישראל ליישובה•
כל אלה אינם אלא תרומה קטנה להישגים ולמעשה
הגדול שנעשה בצפת•
ח ל ק ראשון
מאיר בניהו נ הנהגות מקובלי צפת במירון ן שמואל
אביצור! צפת מרכז לתעשיית אריגי צמר במאה
הט״ז ״ ,זלמן דימיטרובסקי» ויכוח שעבר בין מרן
רבי יוסף קארו והמבי״ט״ ,אלכסנדר שייבר ומאיר
בניהו * פניית חכמי מצרים אל הרדב״ז וחכמי צפת
להשקיט מחלוקת שפרצה בקהילתם״ ,צבי ורבלובסקיי
תיקוני תפילה לרבי שלמה הלוי ף אלקבץ״ ,יוסף
בךשלמה * יחסו של רבי משה קורדובירו לפילוסופיה
ולמדעים ״ ,שמעון שלם :מחשבה ומוסר בפירושיו
>ץל רבי משה אלשיך ״ ,אהרון מירסקי :שירי נגר ובר
נגר״ ,דוד תמר ז אגרת מצפת בענין עשרת השבטים
משנת שפיה או שנת רפיה״ ,יוסף דן :סיפור רבי
מסף די״לה רימה״ ,שלמה סימונסון! שלוחיה של
צפת במונטובה במאות הי״ז והי״ח ״ ,יצחק בן-צבי»
שלוחי צפת באיטליה במאה הי״ח ״ ,יצחק עמנואל *
סייוען של קהילות הספרדים באמשטרדם ובקוראסאו
ל״ארץ הקדושה״ ולצפת ״ ,יוסף מייזל :רשימת יהודי
צפת וסביבותיה משנת תקצ״ט״ ,נפתלי בן״מנחם*
פירסומים על צפת )רשימה ביבליוגראפית(•  531עמי •
חלק שגי
דוד שמואל לווינגר ז רבי שם טוב בן אברהם בן
גאון ״ ,חיים זלמן דימיטרובסקי ז בית״מדרשו של רבי
יעקב בירב בצפת ״ ,מאיר בניהו» הסכמת צפת לפיטור
תלמידי״חכמים ממיסים״ ,ישעיה ת>ץבי» דמותו של
רבי משה קורדובירו בחיבור של רבי מרדכי דאטו;
דוד תמר! האר״י והרח״ו כמשיח בן יוסף״ ,שמעון
שלם :לחקר תולדותיו וחיבוריו של רבי משה
אלשיך״ ,מיכאל איש״שלום* ידיעות על צפת בספריהם
של נוסעים נוצרים; אברהם יצחק כץ* שלושה שלוחי
צפת באיטליה״ ,אברהם מאיר הברמן :׳פשרה׳ בין
שני שלוחי צפת באמשטרדם״ ,יצחק בן״צבי! מאורעות
צפת מבזת תקצ״ד ועד מרידת הדרוזים בשנת תקצ״ח״,
מרדכי אביר :תביעות יהודי צפת אחרי ביזת תקצ״ד״,
שמואל אביצור* מקורות הקיום של יהודי צפת״,
רשימת כתבי״היד ומפתחות לשני הספרים•
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ת ש ו ב ו ת רבי יום טוב צהלון
בענייני עבודת־אדמה בחצביה ובגליל

חיבה יתירה נודעה להם ליישובים הקדומים בארץ־ישראל ובגבוליה מנשיאה השני של
מדינת ישראל ,יצחק בן־צבי זיכרו לברכה .הוא ביקר בהם ורשם עדויות שאלמלא הוא
ספק אם היינו יודעים עליהם .מבקש היה להוכיח ״כי שאר הישוב היהודי לא נעקר מעולם
מהארץ״ ,וכי גם בימי הביניים היו ״ישובים חקלאיים ,ביחוד בגליל העליון ,ואף לאחר
גלות ספרד במאה הט״ז והי״ז עוד נשארו בה עקבות הישוב החקלאי היהודי״ כל שלא
מצא לו עדות מפי אנשי המקום חקר ובדק עד שהעלה וצירף מן המקורות פרט לפרט.
החשוב שבמקורות למחקריו על ארץ־ישראל היו לו ספרי השאלות והתשובות ,שבהם הירבה
לעיין ודלה מהם חומר יקר לספריו.
דומה שראוי ,איפוא ,לפרסם לעילוי נשמתו שתי תשובות שהשיב ר  ,יום טוב צהלון,
מגדולי צפת ,מתוך צילום קובץ גדול של תשובותיו שבכתב־יד באוכספורד)סי  824 ,ורשום
בקטלוג נויבאויר ,עמי  2 (166הנמצא בגנזי מכון בן־צבי ,שהנשיא המנוח היה לו לראש
ולפטרון.
א
למן גירוש ספרד וגידול היישוב בארץ־ישראל ,חזרו שאלות בהלכות התלויות בארץ
להידון הלכה למעשה .חכמים ממגורשי ספרד ומן הדורות שלאחריהם ,התעוררו לחבר
פירושים על ירושלמי סדר זרעים ועל משניות זרעים ,ובספריהם של חכמי צפת בני דורם
של הרדב״ז ,מהר״י בירב ומרן ר׳ יוסף קארו ותלמידיהם ,אתה מוצא שאלות ותשובות
הרבה יעל כך .יהודים מוסתערבים נמצאו בארץ־ישראל גם לפני הגירוש ,ומהם היו עובדי
אדמה ,אבל לא נתברר להם לחכמים אם מנהגים שבידיהם מבוססים הם ,ואף בענין קביעתה
של שנת השמיטה לא סמכו על השנה שהחזיקו בה המוסתערבים ונחלקו חכמי הדור
בקביעתה .3
אכן מלבד המוסתערבים ,מעטים היו היהודים שעסקו בחרישה ומריעה  . 4וכך מעיד
הרדב״ז :״ולקנות שדות או כרמים לא נהגו היהודים במלכות הזה ולא נסו ללכת באלה.
1
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הקדמה לספרו שאר ישוב ,חלק א ,כתבי בן־צבי ,ב ,תל־אביב תרצ״ו ,עמי .9—8
ותה*ר כ״י זה בני מאיר בניהו .עיין ת ש ו ב ו ת לקהילת עאנה לרבי יום ט ו ב צהלון ,קבץ על יד ,ה
)טו( ,תשי״א ,עמי קמח—קמט.
עיין בדבריהם של הרלב״ח בתשובותיו סי׳ קמג ,ויניציאה שכ״ה ,דף רמט ,בן המבי״ט ,בתשובותיו,
חלק א ,סי׳ כא ,ויניציאה שפ״ט ,דף ו ,גן ח ,אן ר׳ יוסף אשכנזי ב ש ו ״ ת ר  ,בצלאל אשכנזי ,ויניציאד.
שנ״ה ,סי׳ ב ,דף יו ,א .ועיין מ  ,בניהו ,תעודה מן הדור הראשון של מגורשי ספרד בצפת ,ס פ ד אסף,
ירושלים תשי״ג ,ע מ .125—118 ,
עיין י  ,בן צבי ,ארץ־ישראל ויישובה בימי השלטון העותמאני ,ירושלים תשט״ו ,עמי ,149—147
.193—188
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ויפה עשו לסבות רבות .ונתפרסם זה בין הנכרים ,עד שיש מן הטפשים שבהם שאומרים
כי היהודים אם נזרעו לא יצמח״  .5אך לא ברור אם דבריו של הרדב״ז מכוונים על מצרים
או על ארץ־ישראל .מכל מקום נמצאו בצפת חסידים ואנשי מעשה ,שביקשו לזרוע בידיהם.
וכך מעיד ר׳ יוסף אשכנזי ״התנא״ מצפת ,שיש ״המ]ת[נהג בדרכי חסידות וזורע מעט כדי
לקיים מצות הארץ״  .6משום כך התשובות שבענייני שביעית רובן הן על פירות שגדלו
בשביעית בקרקע גוי בארץ־ישראל אם פטורים מתרומות ומעשרות ,ובכולן אתה מוצא
בירור השאלה אם יש קנין לגוי בארץ־ישראל או לא .ברם ,שרידי המתיישבים הקדומים
בגבולות ארץ־ישראל ,הוסיפו לעבוד אדמתם בידיהם.
התשובה הראשונה נשלחה ״לקהלא קדישא ...אשר בחצבייא״ ,בשפולי הר חרמון בגבול
ארץ־ישראל .זכרה של קהילה זאת כמעט שלא בא במקורות ולא היה ידוע עליה אלמלא
מסורות שליקט המנוח י  ,בךצבי משרידי המקום .וכפי שנאמר לו היו להם ליהודי חצביה
״עסקים בזמנם וגם מעט אדמה כרמים וזיתים״  .7ואכן אגרתו של מהריט״ץ אינה אלא
בענין יהודי שזרע שדהו בשביעית בחצביה.
וכמה דברים נמצינו למדים על חצביה .תחילה שבימי מהריט״ץ היתה בה קהילה ממש,
אבל כנראה קטנה .רבה של הקהילה היה ״החכם הר׳ דוד ,שהוא מרביץ תורה ומלמד ושוחט
ושליח צבור״ .בראש הקהל עמד שייך יוסף מנשה .יהודי המקום ,מהם שעסקו בגידול
תבואה ומצבם ,כנראה ,היה טוב ,שכן כותב מהריט״ץ ״שבחצבייא לא יש עניים שירצו
לזכות ]בתבואה[ או אפי׳ עשירים לא ירצו לקחת ממנו מפני הבושה״ .אותו יהודי שזרע
שדהו בשביעית היו לו שטחי אדמה גדולים ,שמהריט״ץ חייבו לשלוח גם לעניי ארץ־־ישראל
״מנה יפה״ ,ממה שזרע בשביעית .מהריט״ץ עצמו ביקר ,כנראה ,בחצביה וידע מצבם של
היהודים ולא זו בלבד אלא שהכיר את האמיר ,שהוא קורא לו בשם עלי .הוא דרש מן
הקהילה ,שאם אותו אדם לא יטה אוזן לפסקם של חכמי צפת ,יענישוהו על־ידי האמיר
ויאמרו לו בשם ״חכמי ישראל״ שיקח ממנו כל התבואה.
חצביה נמצאת ,כאמור ,בגבול איץ־ישראל  .8וכל שהוא בעבר הירדן ובסוריה ,כבר פסק
הרמב״ם ששביעית נוהגת בו מדברי סופרים  .9מצודתם של חכמי צפת היתה פרושה גם
על הקהילות שבלבנון .לאזניהם הגיעה שמועה שיהודי מחצביה זרע אדמתו בשנת השמיטה,
כנראה בשוגג ,שסבר שכל שהוא מחוץ לארץ־ישראל אין דיני שביעית חלים עליו .מהריט״ץ
5
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ש ו ״ ת הרדב״ז ,הישנות ,ליוורנו תי״ב ,סי  ,קלח ,דף נב ,ד.
ש ו ״ ת ר׳ בצלאל אשכנזי ,סי  ,ב ,דף יו ,ג.
שאר ישוב ,ב ,כתבי בן־צבי ,ג ,עמי  .117—115ועיין גם שם ,עמי .95—93 ,87
יש הסוברים שסנפתא או ספנתא הנזכרת בברייתא המדברת בתחומי ארץ־ישראל היא א־ספינה שמצפון
לחצביה ,ואין לדבריהם ראיה .עיין תוספתא שביעית ד ,יא .מהדורת הר״ש ליברמן ,ניו־יורק תשט׳׳ו,
ע מ  ,181 ,ש ו  ;25 ,ספרי עקב ,פי׳ נא ושם הגירסא ספנתא; ירושלמי שביעית פ״ו ה״א .ויש גירסאות
אחרות ,עיין ת ו ס פ ת א כפשוטה ,זרעים ,ח״ב ,עמי  .535הר״ש ליברמן מעיר שלא נתברר לו מקום זה.
ואילו ש  ,קליין סבור שהיא א־ספינה .עיין בספרו ארץ הגליל ,ירושלים תש״ו ,עמי  ,140ו מ ה שהשיב
עליו ח׳ בר־דרומה בספרו וזה גבול הארץ ,ירושלים תשי״ח ,עכ.421—418 0
הל׳ ש מ י ט ה ויובל ד ,כז.
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תשובות מ הרים״ץ בענייני

עבודת־אדמה

כותב שראוי היה לקונסו ,לעקור כל מה שזרע ,שכן דברי הרמב״ם ,שהנוטע בשביעית
באיץ־ישראל ייעקר ,אמורים גם לסוריה לגבי זריעה .הזורע בשנת השמיטה נהנה ממנו
בשביעית ולכן חמורה זריעה מן הנטיעה ,שגם בארץ־ישראל אין היא אסורה אלא מדברי
סופרים .ברם ,כיוון שהוא איסור מדבריהם לא חייבו מהריט״ץ בעקירה ,אלא הורה שיש
לנהוג בתבואה בקדושת שביעית.
והנה ,בדורו של מהריט״ץ אנו מוצאים כמה תשובות על עבודת אדמה בסוריה ,והכוונה
כנראה ליישובים הקדומים שבגבול הלבנון .ר׳ יאשיהו פינטו מדמשק ,שהיה נושא ונותן
עם מהריט״ץ ,נשאל אף הוא :״איש יהודי היה בסוריא ויש לו כרם אחד מה דינו בשביעית
אם מותר לבצור כרמו או אסור ובאכילת הפירות אם הם נאכלים דוקא בקדושת שביעית
או נאכלים בלא קדושת שביעית״  .10הוא מסיק כיוון שנותן ארנונא ומס למלך ואין כאן
זריעה כי אם פירות האילן והכרם ,ולדעת רוב הפוסקים שביעית בזמן הזה דרבנן
וסוריה הוי תרי דרבנן ,לכן כל שהוא בסוריה ובמקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל,
רשאים לאכול פירות האילן כדרכם .ברם ,אם ירצה לעשות אליבא דכולי עלמא ,הוא משיאו
עצה ״שימכור או ישכיר את הכרם קודם שיהיו הענבים כפול הלבן״ -ב.1
שאלה זאת חוזרת גם בתשובות של חכמי הדור האחרים והם מצאו דרך אחרת לקולה.
בעלי הקרקעות היו מחריבים להעלות מס למלך מן היבול ,כנראה חומש ,והשלטונות היו
תובעים מהם לעבוד אדמתם ,שאם לא כן נמצאו מפסידים חלקם ,או שהיו נוטלים מהם
מחיר אותו חלק גם אם לא עיבדו שדותיהם .ר׳ יאשיהו פינטו כותב :״דבזמן הזה שיש
חק למלך על הכרמים לתת מדי שנה בשנה הוי ארנונא שהותר לזרוע מחמתה ,ואע״פ שאינו
נותן אלא החומש ,הותרו לו גם ארבע הידות ,וכל שכן שהותר האכילה של הכרם שאין בה
זריעה ועבודה כיון שהוא נותן ארנונא״ .12ובבירור השאלה ,אם חלקו של המלך נכלל
בגדר ארנונה או לא ,דן גם ר  ,יום טוב צהלון .13
נימוק זה נזכר גם בתשובת מהר״ם גאלנטי .הוא נשאל ״על קרקעות שהם מנהר קאסו־
מיאד 14,להלן לצד צידון מה יעשו בשביעי׳ ...בשביל הגויים שמאיימין אותם שיקחו
מהם שוורים וכל כלי המחרישה ושאר דברים״  .15כלומר ,שכדי שלא יפסידו מושלי הארץ
את המם היו מחייבים את היהודים לעשות עבודתם .ר׳ משה גאלנטי כותב שרק כל שהוא
 10ר  ,יאשיהו פינטו ,ש ו ״ ת נבחר מכסף ,ארם צובה תרכ״ט ,סי׳ כג ,דף לז ,א.
 11שם ,דף מ ,ב—מא ,א.
 12שם ,דף מ ,ב.
 13ר׳ להלן.
 14חציו ה ת ח ת ו ן של נהר אליטאני העובר לאורף הגבול הצפוני הטבעי של ארץ־ישראל נקרא אל־קסמיה.
מקורו של נהר זה מ ב ק ע ת הלבנון והוא זורם דרומה .בתחתיתו הוא פונה מערבה וזורם באפיקו
,
העמוק בין הרי הלבנון ובין הרי הגליל העליון ,לאורך הגבול הצפוני הטבעי של ארץ־ישראל .עיין י
פרם ,אנציקלופדיה ארץ־ישראל ,ג ,עמי  .621ועיין שם טעם לשם הנהר .ברם ,מ ה ר י מ ״ ט נותן טעם
אחר .עיין להלן.
 15ש ו ״ ת מהר״ם גאלנטי ,ויניציאה שס״ח ,ס י  ,נז ,דף ל ,ג .ועיין גם ש ו ״ ת מהרשד״ם ,יורה דעה ,סי
קצב ,שאלוניקי שנ״ו ,דף קל ,א.
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אינו ארץ־ישראל בלי ספק פטור ,אבל אם הוא'מכיבוש ראשון או סוריה חייב מדברי סופרים
בשביעית .ברם ,הוא מוצא דרך אחרת להקל :״קרקעות הללו כלם הם׳מהמלך יר״ה והם
מוחכרים אצלם לתת חומש למלך יר״ה וארבע ידות להם או כפי מנהג׳ .ובשנה השביעית
ימכרו כל אחד זכותו או חזקה שיש לו לגוי ס ת ׳  . . .ואח״כ כשיעבור השביעית יחזו #ויקנה
אותה ולית בזה בית מיחוש כיון שאינו ארץ ישראל ממש כבושה תחת ידינו ...אבל הם
בעצמם אסורים לשום יהודי להטפל לעשות שום עבודה בשביעית״ .ברם ,אם כופין אותם
לעשות מלאכתם ,״שהמלך רוצה שיזרעו וליטול חלקו״ ,הרי אפילו בארץ־ישראל מותר
גמור הוא ,״כל שכן במקומות אלו דרבנן״.
והנה אותה שאלה ממש נשאל עליה גם ר׳ יוסף מטראני וממנה אנו למדים שהשואלים
היו בעלי אדמות והמעשה היה בצידון בשנת שס״ב .וזה לשון השאלה :״פה צידון לעולם
החזיקו בה שהיא חוצה לארץ מן הנחל הנק׳ בערבי וואדי אל קסומיא ולהלן מהו לזרוע בה
בשביעי׳״  .16בחלק השני של השאלה מדובר על שותפות שיש להם עם גויים ,אם מותר
לגויים לזרוע לעצמם בשביעית .מהרימ״ט אינו נזקק לנימוקים של חברו ,שכן ״זה הנחל
שאומרים העולם שהוא גבול א״י ושמו שגור בפי הכל ,ישראל וגוי׳ ,שקורין לו בערבי
וואדי אל קאסומיאה והשם מוכיח שהוא לשון חלוק׳ הארץ ומרגל׳ בפומייהו דאינשי
שמהנהר ולפנים ארץ ישראל היא .ואני לא עמדתי על המקו׳ לבחון את הדבר״  . 17אם
הדבר כן ,הרי שאין למקומות אלה דין ארץ־ישראל והכל נחשב חוצה לארץ ,ומדבריו משמע
שלדעתו הכל מותר .וממילא לא היה צריך להשיב על החלק השני של השאלה .סברה זו
היתה איפוא יחידאה.
ב
בארץ־ישראל היו המתעסקים בעבודות האדמה נוהגים לחכור שדה מן הגוי והיו מורידין
בה אריסים גויים ,או שהיו קונים שוורים ונותנים אותם לגוי לחרוש בהם וכן הזרעים
הדרושים לזריעה ,ותמורת זאת היו מקבלים חלק בתבואה .בשנת השמיטה שכ״ז נשאל
המבי״ט מר׳ אלעזר בן יוחאי על ״ישראל ששכר )גוי( שדה מגוי לזמן עשר שנים במעו׳
בעין בכל שנה ושנה ,והתנה עם הגוי שלא יסלקנו לזמן עשר שנים .והישראל הוריד בשדה
ההיא אריסין גויים אשר היו אריסי בתי אבות בשדה ההיא מקדמ׳ ]דנא[ והגיע שנת השמיט׳
אם יניח הישר׳ האריסין גוים לעבוד את האדמה בכל שנה כמנהג ויקח חלקו״  ,18וכמובן
גם לתת לאריס תבואה וזרעים לזרוע כמנהג .המבי״ט השיב שישראל שחכר שדה מן הגוי
או אפילו השדה שלו ממש ,אם מוטל עליו ליתן מס למלך חלק ידוע בין אם יזרע את השדה
ובין אם לא ,הרי יש לכך דין ארנונה ואמרינן בגמרא שר׳ ינאי היה מכריז :פוקו וזרעו

16
17
18

ש ו ״ ת מהרימ״ט ,חלק א ,ק ו ש ט א ת״א ,סי׳ פג ,דף קד ,ג.
שם ,דף קד ,ד.
ש ו ״ ת המבי״ט ,חלק ב ,ויניציאה ש״צ ,סי׳ סד ,דף לב ,ד.
ניב[

תשובות מ הרים״ץ בענייני

עבודת־אדמה

בשביעית משום ארנונה  .19ואף־על־פי שפירושו של רש״י שזהו מס המלך לא נתקבל על
הכל ,לדעת הסוברים ששביעית בזמן הזה דרבנן ודאי יפה פירוש זה .וכל שכן אם חכר את
השדה מן הגוי  ,2°שאם יכריחוהו לפרוע חוק המלך אם לא יזרענו ,מותר לזורעו.
על הדרך השניה כותב באותו הזמן ר  ,יוסף אשכנזי ,שראה בצפת ״שקצת מאנשי העיר
יש להם פרנסה על זה הדרך :שהיהודי קונה שור או שני שוורין ונותן אותם לאחד מבני
הכפרים לחרוש בהם באשר ימצא מקום פנוי לזריעה .וכמדומה לי שהיהודי צריך ליתן
החיטין לזרע ואחר כך יחלוקו היהודים והעכו״ם התבואה שגדלה למחצה ולרביע כפי
התנאים שבניהם״!.2
מנהג זה היה נפוץ גם באותם הכפרים שמצפון לארץ־ישראל .באותה שאלה שנשאל
מהרימ״ט מצידון אנו מוצאים גם ן ״אם יש ישראלים שיש להם שדות בחברת גויים וצמדי
בקר אם הוא מותר שהגויי׳ יזרעו לעצמן בשביעית״  .22והנה לענין שביעית פסק המבי״ט:
״להשכיר שדה לגוי בשביעית אסור ,אבל שורו מותר להשכיר בשביעית דאינו מצווה על
שביתת בהמתו בשביעית כדאיתא פ״ק דע״ז״  .23ועוד הוא מסיק ,״דדוקא בשנת שביעית
עצמו או מקודם לצורך שביעי ,הוא דאסור להשכיר ,לגוי ,אבל בהבלעה כמה שנים שרי
אפי  ,עובדה בשנת השמיטה״ ,וכן שמותר למכור לו או להשאיל לו זרעים.
על מקרה כזה מוסבת התשובה השניה של מהריט״ץ )סי ,קכט( :יהודי שותף עם גוי,
היה נותן שור לחרוש וזרע לזרוע ,השדה היתה של הגוי ואף הוא היה נותן שור וזרעים.
את התבואה היו חולקים ביניהם .כלום מותר לו ליהודי לעשות זאת גם בשנת השמיטה ,או
להשכיר לגוי שורו ולקבל תמורת זה חלק בתבואה .מהריט״ץ השיב ,שכבר נשאל על כך
קודם לכן ,ואז הורה שאין לו ליהודי אלא למכור את חלקו לגוי מכירה גמורה בהקפה
ויקבל כמות חיטים כריבית .כל זה משום שסבר שהאדם מצווה על שביתת בהמתו בש־
ביעית כמו בשבת  .24אולם בתשובה זאת חזר בו והתיר להשאיל ולהשכיר השוורים לגוי
לצורך עבודה בשביעית ,שכן בשביעית לא נצטוונו אלא על שביתת קרקע .מענין הדבר
שטעם זה שלמדו המבי״ט מפסקי ר  ,ישעיה מטראני ,לא היה ידוע לו למהריט״ץ ,כלומר
שדברי שניהם לא היו בפניו .שאלה כזו ממש נמצאת גם בקובץ המודפס של מהריט״ץ 25׳
ואינו מזכיר כלל תשובתו זו שבכתב־יד ,אף־על־פי שהוא דן בה באותן שאלות .ואף
בתשובה זאת כתב ״דמותר למכור להם כלי עבודה אע״פ שמפרש בפירוש שהוא לעבוד
האדמה ...מותר לתת לו פרות וחטים לחרוש ולזרוע כדי שיתן לו מן היוצא השדה כך

 19סנהדרין כו ,א.
 20המבי׳׳ט ,שם ,דף לג ,ב.
 21ש ו ״ ת ר  ,בצלאל אשכנזי ,סי  ,ב ,דף יו ,א.
 22ר׳ הע׳ .18
 23ש ו ״ ת המבי׳׳ט ,שם ,דף לג ,ג.
 24בשאלה זו עסקו גם יתר הפוסקים .ר  ,בייחוד דברי ר׳ יאשיהו פינטו ,ש ו ״ ת כסף נבחר ,שם.
 25סי  ,מז ,דף ג ,ד—נא ,ב.
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וכך לפי שאין לו חלק בקרקע״  .26ואילו בתשובה שבכתב־היד אין הוא מוצא היתר ליתן
לגוי חיטים .מה שאין כן המבי״ט ,שכתב שנתינת זרעים לגוי לזרוע בשביעית מותר.
תשובה זאת נתן מהריט״ץ לעיון לר  ,סולימאן אוחנא ,אף הוא מגדולי צפת ,והוא הסכים
עמו שמותר להשכיר הבהמה לגוי ,אבל בהגבלה מפורשת ,שדווקא ככל ענין של שכירות,
אבל לא כשאר השנים שתמורת השוורים הוא מקבל חלק מן התבואה ,שכן בזה הוא נקרא
שותף לגוי .27
בתשובה זאת בא מהריט״ץ לדון גם במנהגן של הנשים להשקות בשביעית הזרעים אשר
זרעו בעציץ נקוב ,ונטה להתיר ,כיוון שהם זרועים מתחילה ואם לא ישקו אותם הרי יכמשו
ויאבדו ,ומה גם שכל האיסור הוא מדבריהם ובמקום פסידא לא גזרו .כל זה אם נתקשו לפני
ראש השנה אבל אם הם רכים לא זו בלבד שאין להשקותם אלא גם שאין לקיימם מפני
מראית העין.
והנה באותה תשובה ,כתב המבי״ט גם על עניינים שלא נכללו בשאלה .וזה לשונו:
״לענין השקאת ירקות ועשבים כמו חבצל  ,השרון ודמי,״ ,כל שיש בו פסידא מותר אפילו
למאן דאמר שביעית דאורייתא .28תשובה זאת הגיעה למהריט״ץ לאחר זמן ,שכן רשם
בגליון :״והרב המבי״ט ח״ב סי׳ ס״ד מתיר להשקותן .בעת פנאי אעמוד עליהם״ .כיוון
שהסימן הוא בדיוק כפי הנדפס ,משמע שראה זאת לאחר שחלק זה של תשובות המבי״ט
נדפס ,כלומר לא לפני שנת ש״צ.

 26שם ,דף נא ,א.
 27אותה שאלה של ש ו ת פ ו ת עם הגוי על־ידי נתינת השוורים והזרעים חוזרת ב ת ש ו ב ו ת מהריט״ץ )סי׳
קנט ,דף 426ב ואילך( לענין אחר ,אם מן ה ת ב ו א ה שמקבל היהודי בשכרו מ ן הגוי מחוייב ה ו א להפריש
ת ר ו מ ו ת ומעשרות .הוא דן בשאלה אם יש קנין לגוי בארץ־ישראל או לא ,ופוסק שאכן אין קנין
ו מ ש ו ם כך הריהו כאילו זורע בשדה של ישראל ומחוייב במעשרות.
 28ש ו ״ ת המבי״ט ,ח״ב ,סי׳ סד ,דף לג ,ג.
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ה ת ש ו ב ה לח צ ב י ה

]480א[ קהלא קדישא ,לכל דבר שבקדושה ,אשר בחצבייא ישמרם השומר אמת לעולם.
הן זאת על אשר שמועה שמענו את אשר הרע לעשות אדם אחד אשר הוא גר שם עמכם,
שהיה בעינינו בחזקת כשרות ועתה הבאיש את ריחו במה שעשה שזרע בשנת השמיטה.
ובאמת הפכנו בזכותו כי אולי חשב שכיון שאינה ארץ ישראל מותר לזרוע בה בשביעית,
וטעה במה שכתב הרמב״ם  1זלה״ה :אין שביעית נוהג בחוצה לארץ .ובאמת טעות היא
בידו ,שהרי כתב  2שעכ״ז שביעית נוהגת בעבר הירדן ובסוריא מדברי סופרים .נמצא
שעבר על דברי חכמים וגדול עונו מנשוא.
ומן הדין היה שנקנוס אותו לעקור כל מה שזרע אעפ״י שעשה בשוגג ואעפ״י שלא עבר
על איסור דאורייתא .תדע ,שכן כתב הרמב״ם :הנוטע בשביעית בין במזיד בין בשוגג
יעקור וכו .,אע״ג דהרמב״ם מיירי בארץ ישראל מכל מקום מנה נלמוד לסוריא ועבר הירדן.
והטעם דנטיעה אפי  ,בארץ ישראל אינה אלא מדרבנן כמו שכתב הרמב״ם זלה״ה פ״ק
דשמיטה דאין אסור מן התורה אלא זורע וזומר וקוצר ובוצר האמורים בתורה אבל שאר
כל עבודות אפי  ,נטיעה אינה אסורה אלא מדברי סופרים.
וכיון דאתא לידן צריך לתת טוב טעם ודעת לדבר ,שיש להקשות דזומר לא שייך אלא
בגפנים שהוא מין אילן .וכיון דזומר את הגפן עובר בלאו ,אמאי נוטע גפן יהיה פטור מן
התורה .היה לנו לומר שחייב ]480ב[ מן התורה מק״ו דזומר דתרויהו באילן הוו .אמנם
הנלע״ד שהטעם הוא דזריעה הוא דבר שנהנה ממנה בשנת השמיטה ,וכן זומר את הגפנים
או אילנות נהנה ממעשיו בשנת השמיטה ,ולכך עובר .אמנם נוטע אינו נהנה ממעשיו בשנת
השמיטה עד אשר יגדל נטיעתו ולכך לא גזרה תורה .אמנם מדברי סופרים גזרו גם על
הנטיעה  .3ואם כן כיון שהנטיעה שהיא מדברי סופרים אפי  ,בארץ ישראל כתב הרמב״ם
דיעקור אפי ,בשוגג  .4אם כן מינה נלמוד לזורע שדהו בסוריה או בעבר הירדן אפי  ,בשוגג
קנסינן ליה לעקור כיון דעבר אדברי סופרים .כך היה שורת הדין לקונסו שיעקור מה שזרע.
אמנם לפנים משורת הדין נקל עליו לענין זה כיון שהוא איסור מדבריהם ,ונאמר לפנים
משורת הדין שלא יעקור ,אמנם חייב לנהוג בפירות תבואת הארץ קדושת שביעית מדברי
סופרים ,ולא יעשה בתבואה סחורה ולא יכניס לביתו אלא ככל איש זר ומי שירצה לזכות
יזכה בו .ואינו יכול לקצור התבואה ולהכניסה לביתו כשאר השנים ,אלא יד הכל שוה בה
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הלכות שמיטה ויובל ד ,כה.
שם הל׳ כז—כח.
מהריט״ץ מסביר הטעם ש ה ת ו ר ה לא אסרה נטיעה בשביעית כשם שאסרה זריעה .אבל אין בדבריו
הסבר מנין ש ה ת ו ר ה לא אסרה ,אלא מ ס ת מ ך הוא על הרמב״ם .מהר״י קורקוס בפירושו להרמב״ם
נותן טעם ואומר שמשהוצרך ה כ ת ו ב לפרט זריעה וזמירה ובצירה וקצירה ,אף־על־פי שנלמדים ז ה
מזה ,אתה ש ו מ ע שאין לך אלא מ ה שנתפרש בכתוב ,שאם לא כן לא היה צריך לפרט זמירה ותינו
לומדים זאת מזריעה .עתה מ ש כ ת ב זמירה הרי שלא אסרה תורה אלא מה שפרטה .והטעם שלא אסרה
תורה ביאר מהריט״ץ .מהרי׳י קורקוס ,אזמיר תקי״ז ,דף קכה ,ד .ועיין מ נ ח ת חינוך מ צ ו ת שכ״ז.
שם ,פרק א ,הל׳ יב.

]טי[
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וכל הרוצה ליטול יטול אחד עניים ואחד עשירים .כך היא שורת הדין וכן צריך לעשות כדי
שיכופר לו העון אשר עבר על דברי חכמים.
,
ולפי שראינו שבחצבייאה לא יש עניים שירצו לזכות או אפי עשירים לא ירצו לקחת
ממנו מפני הבושה ,על כן ראינו לגזור עליו שיתן לעניי חצבייא כמו ]481א[ החכם ה״ר דוד
שהוא מרביץ תורה ומלמד ושוחט ושליח צבור ,יתן לו מנה יפה כפי מה שירצה לקחת,
ואפי ,לא ירצה מפני הבושה בכל זאת הוא יתן לו ,וגם אם יש שם עניים אחרים יתן להם
מנה יפה .וישלח לעניי ארץ ישראל מנה יפה ,והוא יקח כאחד מהם ואינו יכול לקבוץ על יד
לאצור .וכן אנו גוזרים עליו שכן יעשה ונסלח לו מחטאתו אשר חטא .ואם יתן כתף סוררת,
אגו גוזרים על הנבון ונעלה שייך יוסף מנשה שילך אצל האימיר עלי שדבריו נשמעים
בפניו ויאמר לו :חכמי ישראל דורשים בשלומך ואומרים לך שפלוני עבר על איסור
שביעית כפי דתנו ,לכן אם לא יעשה כתורה תקח ממנו כל התבואה היוצא השדה ,מלבד
שתענישנו כפי ראות עיניך על אשר הקשה ערפו ולא אבה שמוע אל דברי התורה ולדברי
חכמי ישראל ,ואנחנו בטחנו בחזקת כשרות שהיינו מוחזיקים בו ,שלא יטה לארץ מנלינו
וישמע לקולינו .ושומע לנו ישכון בטח וסר עונו וחטאתו תכופר ,ותיטב לה  ,משור פר
ועליו תבא ברכת טוב.
]יום

טוב צ ה לון[

ב .אם מ ו ת ר ל י ה ו ד י ל ת ת ל ג ו י שור ל ח ר ו ש
וזרע לזרוע בשביעית
ש א ל ה  .ראובן שהוא שותף עם גוי זה כמה שנים בעבודה ,וכל שנה נותן ראובן לגוי
שותפו שור לחרוש וזרע לזרוע ,והגוי גם כן משים חלקו שור וזרע ובימי הגורן חולקים
התבואה ביניהם ]אם יכול[ ראובן בשנה זו לתת שורו לגוי כמנהגו בכל שנה ,או להשכיר
שורו לגוי ונותן שכירות שורו תבואה ,אם יש צד איסור בדבר לומר שראובן הוי כמסייע
ומחזיק ביד עובד אדמה בשביעית ,מאחר שנותן לו שורו הוד! ליה כאילו עובד שאין לגוי
לחרוש בשור אחד ואין עבודת האדמה נגמרת כי אם באמצעות שור ראובן ,או דילמא יש
צד היתר לומר מאחר שאין לראובן שום חזקה ולא קנין בגוף הקרקע אלא הוא לגוי נאמר
בו כי טרח הגוי בדידיה קא טרח ,וראובן כשלוקח חלק או שכירות שורו בהיתר לוקח מאחר
שאינו מיטפל בעבודת האדמה כלל שהכל נעשה על ידי הגוי.
גם יפרש לנו רבינו לשון הרמב״ם ז״ל שכתב בהלכות שמטה ויוב)א(]ל[ בפרק ח׳ וזה
לשונו :מחזיקין ידי גוים בשביעית בדברים בלבד כגון שראהו חורש או זורע אמר לו
תתחזק או תצליח וכיוצא בדברים אלו מפני שאינם מצווים על שביתת הארץ אבל לא
יסעדנו ביד עכ״ל .יבאר לנו מורנו מהו פירוש אבל לא יסעדנו ביד שכתב הרמב״ם ז״ל,
אם הסעד הוא בגוף עבודת הקרקע ורוצה לומר שאסור לישראל לסעד לגוי בשביעית
5

ושכרו כפול מ ן ה ש מ י ם אמן.

]טז[

תשובות מ הרים״ץ בענייני

עבודת־אדמה

בעבודת הקרקע אעפ״י שאין לישראל באותו הסעד שמסעד שוס תועלת עם כל זה אסור
לסעד לגוי כפי דברי הרמב״ם ז״ל ,ומדבריו נוכל להביא ראיה לשאלותינו ]354ב[ שניתן
השור שנותן ראובן לגוי הויא כמו סעד בידים ,כי הגוי בשורו לבדו אינו יכול לעבוד
האדמה ורב תבואות בכה שור ראובן .או דילמא כי קא שקיל ראובן שכירות שורו קא שקיל
מאחר שאין לו שום חזקה וקנין בגוף הקרקע .ואם הוזמה שנותן הגוי לראובן בימות הגורן
אם יש פקפוק ואיסור בדבר .על כל זה ילמדנו רבינו ומקור החכמה מאתו יצא בנועם שפתיו/
יורנו מורה צדק ושכמה״*.54
ת ש ו ב ה  .זה ימים נשאלתי על דבר זה והשבתי שאסור• וגם מי שיש לו שוורים
בשותפות עם הגוי לא התרתי להם כי אם שימכור לו חלקו מכירה גמורה בהקפה ויאמר לו
שיתן לו רבית מפני מעותיו שעכבם בידו עד זמן התבואות כך כורים חטים כמו שיתפשרו
ביניהם .נמצא זה הגוי עושה מלאכה בשורו שכבר מכר לו חלקו ,והישראלי נהנה מהתבואה
שלוקח מהגוי כמו שלוקח בכל שנה ושנה ומישראל יחזור ויקנהו מהגוי כבתחלה .כך הוריתי
זה ימים.
ובאמת הוראה זו היתד! בלא ראות ובלא השגחה אלא החמרתי ,כי היה נראה בעיני איסור
שביעית אם היה משכיר שורו לגוי או משאילו לעשות מלאכה בשביעית ולעבוד את האדמה
שאסרה תורה בשביעית ,והייתי מדמה האי מילתא להאי דאסור להשכיר ולהשאיל בהמתו
לגוי שיעשה בה מלאכה בשבת ,והכא נמי אסור .אמנם האיר ה  ,את עיני ומצאתי להם התר
גמור להשאיל ולהשכיר השוורים לגוי ,והטעם דלא דמי לשבת דאסור להשכיר בהמתו לגוי
ולהשאילה ,משום דשאני התם דאדם מצווה על שביתת בהמתו ומקרא מלא דבר הכתוב
למען ינוח שורך וחמורך וכר ,הילכך שכירות ושאלה ברשות ישראל קיימא דשכירות לא
,
קגיא ,כדמסקינן בפרקא קמא דעבודה ]355א[ זרה הילכו ברשות ישראל קיימא ונמצא
בהמתו עושה מלאכה בשבת .אבל בשביעית אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית
דלא אסרה תורה אלא על שביתת קרקע שלא יעבוד האדם את האדמה ,אבל בהמתו לא
נצטווה על שביתתה .הילכך אפילו אם ישכירנה לגוי או ישאלינה ליכא אסור.
תדע דהכי גרסינן בגמ  ,פרקא קמא דעבודה זרה דף ט״ו ן אמר רבה מי דמי התם אין
אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית הכא אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת ע״כ
בגמ  . ,והתם מייתי לה על ההיא דאמר מנא תימרא דאמרינן כי האי גוונא דתנן בית שמאי
אומרים לא ימכור אדם פרה חורשת בשביעית ובית הלל מתירין מפגי שיכול לשחטה.
ופירש רש״י זלה״ה ומגא תימרא דהיכא דאיכא למתלי דלפני עור לא תתן מכשול תלינן
לקולא .להכי אייתי ראיה דהתם נמי תלו בית הלל לקולא והתירו למכור פרה חורשת
בשביעית לישראל החשוד ולא עבר על לפני עור לא תתן מכשול מפני שיכול לשחטה ,ועל
זה השיב ואמר דשאני התם שאינו מצווה על שביתת בהמתו ופירש רש״י זלה״ה וז״ל:
הילכך ליכא למגזר משום שאילה ושכירות וניסיוני ואי משום לפני עור תלינן בשחיטה.
אבל גבי גוי לענין שבת אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת ואיכא למגזר משום לפגי
עור לא תתן מכשול ומשום כל הני עכ״ל .הדי מוכח מהכא דאפי ,דמיירי בישראל החשוד
]יז[
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אמר בגמ  ,דלא מצווה המוכרח על שביתת בהמתו בשביעית וליכא למיחש למגזר לשכירות
ושאלה וניסיוני.
וכתבו התוספות וז״ל :מי דמי התם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית פירש
הקונטריס .וקשה דאם כן מאי פריך ,והרי שדה והרי לא שייך בה שאלה וניסוני וכו .,לכך
נראה לפרש התם אין אדם מצווה על שביתת שביעית לפי שאין האיסור תלוי בגוף הבהמה
אלא בגוף הקרקע ,הילכך השאיל ]355ב[ פרתו לגוי לחרוש בה בשביעית אין שום איסור
שביעית חל עליו ואין כאן גנאי ויש להתיר למכור לישראל השוד מטעם תליה דאמרינן
לשחיטה זבניה ,אבל גבי שבת שהאיסור תלוי בגוף הבהמה ואיכא איסור לבעלים אם
יחרוש בה אין להתיר למוכרה מטעם תליה וכו ,עכ״ל.
הנך רואה בפירוש שהתירו פרתו לגוי לחרוש בה בשביעית אע״ג דלישנא מטעי דקאמר
איסור על הבהמה ,משמע דוקא על גוף הבהמה אין איסור אבל על הבעלים אסור ,הא ליכא
למימר ,דכיון שאין איסור על גוף הבהמה אין על הבעלים איסור כיון שלא נצטווה על
שביתת בהמתו בשביעית ,אע״ג דיש דברים בלשון התוספות שצריך להגיה שמשמע בלשונם
תכלית אמרם דאין כאן גנאי משמע דברים בלתי מובנים .גם מה שאמרו אחר כך ויש
להתיר למכור לישראל השור נראה שצריך להגיה לישראל חשוד מפני שיש לתלות שקנה
לשחיטה .כך צריך להגיה .גם מה שכתב שאין כאן גנאי אולי צריך להגיה.
אמנם נפרש כפשוטו ,רוצה לומר שמא תאמר אע״ג דאין איסור שביתה בשביעית על
הבהמה גנאי הוא לישראל להשאילה לגוי שיעבוד בה בשביעית שנראה כמחזיק ידי עוברי
עבירה ,להכי כתבו התוספות דאפי ,גנאי אין כאן דלא מיקרי מחזיקין ידיהם אלא בעבודה
בגוף הקרקע שיסייעהו הוא בעצמו בעבודת הקרקע ,כדגרסינן בגמרא מסכת גיטין פרק
הניזקין גבי הא דתנן מחזיקין ידי גוים בשביעי ,והאמר רב דמי אין עודרין עם הגוי
בשביעית ,ומשני לא צריכא למימר ליה אחזוקי .ע״כ בגמרא .וזהו מה שכתב הרמב״ם
זלה״ה מחזיקין בדברים לאפוקי שלא יעדור עמו בקרקע שזהו נקרא מחזיק ממש וגנאי
הדבר דנראה כעובד אדמתו בשביעית ,אבל בהמתו אפילו גנאי ליכא .ואפילו להשאילם
התירו התוספות .ומעתה יצא לנו התר להשכיר הבהמות לגוים בשביעית ואפילו גנאי
ליכא ]356א[ ואפילו להשאילם התירו התוספות .כך נראה לע״ד.
איברא דלתת להם חטים לזרוע כמנהגם בכל שנה ודאי אסור אע״ג דאין השדה של
ישראל אלא של הגוי והגוי עושה מכל מקום אסור ,דהא אפילו תבואת הגוי שזרע בשדהו
הוצרך הרמב״ם זלה״ה להתירה מפני שלא גזרו על הספיחים אלא מפני עוברי עבירה.
,
והגוים אינם מצווים על השביעית כדי שנגזור עליהם עכ״ל הרמב״ם זלה״ה סוף פרק ד
מהלכות שמטה .והרב בעל כפתור ופרח הקשה על הרמב״ם על הדברים הללו עליו ,אם כן
אפילו במה שזרע הגוי בשדהו ומתבואתו הוצרך הרמב״ם להתיר מטעם שלא גזרו על ספיחי
הגוי לפי שאינם מצווים .אם כן כיצד נתיר שיתן הישראלי התבואה לגוי לזורעה והא לא
גרע מספיחים דאיכא למגזר כיון שהתבואה של ישראל .וזה פשוט ומבואר.
גם ראיתי לבאר ענייני הזרעים אשר זרעו בעציץ נקוב אם יכולים להשקותם בשביעית,
]יח[

תשובות מ הרים״ץ בענייני

עבודת־אדמה

דחזינא הני נשי נהגי בהו היתרא וכמדומה אין להם על מה שיסמוכו .ונראה לי דמן הדין
היה נראה להשקותם כיון שהם זרועים מתחלה .והיה מקום להביא ראיה על זה ממה שכתב
הרמב״ם זלה״ה פרק א  ,מהלכות שמטה :משקין בית השלחין בשביעית שהיא השדה
הזרועה שצמאה ביותר וכר .וכן עפר הלבן מרביצין אותו במים בשביעית בשביל האילנות
שלא יפסדו ועושין עוגיות לגפנים וכר עכ״ל הרמב״ם) ,וכל( הגם כל הנהו דשנינהו במסכת
שביעית ,וכתב הרמב״ם זלה״ה הטעם מפני מה התירו כל אלו ,שאם לא תשקה אותם תעשה
הארץ מליחה וימותו כל עץ השדה .והואיל איסור דברים הללו וכיוצא בהם מדבריהם לא
גזרו עליהם ,שאין אסור מן התורה אלא אותן שני אבות ושני תולדות שלהן כמו שאמרנו
עכ״ל.
ואם כן מעתה גם אגו נאמר אם אינן משקין העציצין הללו יפסדו וראוי להשקותם כיון
שאין האיסור אלא מדבריהם במקום פסידא לא גזרו.
]הערה בגליון :והרב המבי״ט ח״ב סי  ,ס״ד מתיר להשקותן .בעת פנאי אעמוד עליהם[,
]356ב[ איברא שמצינו להרמב״ם זלה״ה שכתב לעיל מינה וז״ל :מקיימין את האלוי
בראש הגג אלא אין משקין אותו עכ״ל .והם דברי הירושלמי ,ופירוש)ו( האלוי כמו העלוי,
דבר שעולה בגגות מאליו ,מותר לקיימו ואסור להשקותו .הרי דאסור להשקותו .וקשה אמאי
אסור להשקותו ואמאי לא ניחוש לפסידא כי היכי דשרינן בשדה האילן .ואין לומר דטעמא
משום דליכא פסידא דלא זרעוה אלא עלה מאליו על הגג הא ליכא למימר .אמנם עיקר
טעמא הוי משום דמצינו להרמב״ם זלה״ה שכתב בפרק ד׳ מהלכות שמטה וז״ל :וכן הירקות
כולם שהוקשו לפני ראש השנה מותר לקיימן בשביעית ואם היו רכין אסור לקיימן משום
ספיחים .וכתב הרב מהר״י קארו ז״ל וז״ל :וכן הירקות וכו׳ תוספתא פרק ב׳ דשביעית
וכו .,ומה שכתב רבינו אסור לקיימן משום ספיחים ,כלומר אעפ״י שהיה ראוי לקיימם כמו
שמותר לקיים הספיחין אסרו לקיימם מפני מראית העין ,שמתוך שהן רכין יבואו לומר
שנזרעו בשביעית עכ״ל .ובאמת פירוש זה שפירש הרב דחוק הרבה בלשון הרמב״ם ואין
הבנת הלשון אלא כפשוטו ,ואם היו רכין אסור לקיימן משום ספיחין כספיחי שביעית
שאסורים כמו שביאר הרמב״ם לעיל בכל אותו הפרק .ואין להקשות דלמא יהיה אסור
לקיימן ,דהא ספיחי שביעית נהי דאסור לאוכלן אבל מנא לן דאסור לקיימן .ועוד הוקשה לו
לישנא דתוספתא דקתני מפני מראית העין ואי איסורא משום ספיחים מאי קאמר מפגי
מראית העין .ואפשר דלהכי עיקם הרב מהר״י קארו זלה״ה הבנת לשון הרמב״ם ופירש מה
שפירש .ובאמת משום הא לא איריא ,והתימה על הרב יגיד עליו רעו מה שכתב לעיל מינה
הרמב״ם זלה״ה וז״ל :הדלועין שקיימן לזרע אם הוקשו לפני ר״ה ונפסלו מלאכול אדם
מותר לקיימן בשביעית שהן פירות ששית ואם לאו אסורין כספיחי שביעית ]357א[ עכ״ל.
ומה יענה הרב בדברים הללו ,הרי פירש בפירוש שהן אסורין כספיחי שביעית ובודאי
דאסורין דקאמר אסור לקיימן הוא דהא ברישא קאמר אם הוקשו מותר לקיימן ואם לאו
אסורין ,פירוש לקיימן .וכל זה הוא משנה שלימה מסכת שביעית .ואם כן היכי קאמר
הרמב״ם זלה״ה שאסור לקיימן כספיחי שביעית שאסור לקיימן היכא דאכא חשש מפני
]יט[

יצחק

נסים

מראית העין ,הרי ממש מה שכתב כאן אסור לקיימן משום ספיחין וזהו ]חסרה מילה[.
והשתא אתאן לזרעים שבגגות שעלו מאליהן אעפ״י שאין מפני שהן כספיחי שביעית
כיון שהן רכין מותר לקיימן משום דליכא חשש מראית העין ,דאין דרך לזרוע בגגות ולא
להשקותם .ומעתה יצא לנו חומר בעציצין הללו דלא מבעי׳ דאסור להשקותן אלא גם אסור
לקיימן מפני מראית העין שיאמרו שנזרעו בשביעית אלא אם הוקשו לפני ראש השנה.
אמנם אם הם רכין אסורין לקיימן ולא מבעיא להשקותם דאסור ,ולא דמי לאילנות דליכא
חשש מראית העין .אמנם הכא אם ישקה אותם יתרככו ויחשבו שזרען בשביעית הילכך
אסור בכל גוונא .וצור ישראל יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות אמן כה מעתיר
]יום טוב צ ה ל ון [
הצעיר
אלה דברי החכם השלם כמה״ר סולמאן ד אוחנא נר״ו*
נרלע״ד בענין אם מותר להשאיל או להשכיר שורו לגוי בשביעית פשוט הוא כמו שהוכיח
הרב מורה צדק נר״ו שמותר ,ואין לדמות זה לשבת ,דבשבת אדם מוזהר על שביתת בהמתו
מה שאין כן בשביעית .אמנם צריך להרחיב הענין מעט לפרש דבריו דדוקא להשכיר לגוי
כשאר שכירות דעלמא הוא שמותר ,אבל להשכיר לו שורו כמנהגו כשאר השנים למחצה
לשליש ולרביע ממה שמוציא השדה ,זה ודאי הוא אסור שהרי הוא כמו שותף לגוי ]357ב[
וכל מעשה הגוי כאילו הוא עושה בשליחותו ,וכמו שאסור הוא בעצמו הישראל לעשות
ולחרוש בשביעית לצורכו כן אסור לומר לגוי לעשות לו ,שבין בשבת בין בשביעית כל
שאסור לעשותו אסור לומר לגוי לעשותו וזה פשוט .ואעפ״י שהקרקע הוא של גוי אין קנין
לגוי בארץ ישראל.
הצעיר ס ו ל י י מ א ן א ו ח ג א

]כ[
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ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
תקנות אנרות־תוכחה שירים ופיוטים
משלו ומשל אחיו רבי יצחק

מן הקדומות שבקהילות ישראל בגולה הן קהילות כורדיסתאן .עמהן נמצאה תורה וחכמה
בימי הגאונים ולאחריהם ומתוכן קמו מעוררים משיחיים .הנוסעים ר׳ בנימין מטודילא,
ר  ,פתחיה מרגנשבורג ור׳ יהודה אלחריזי ,מצאו בכורדיסתאן קהילות גדולות .ברם,
מאותה תקופה ועד סוף המאה הי״ז ,כמעט שלא נודע עליהן דבר .כלום ניתדלדלו הקהילות
ונשתכחה מהם תורה ונתרופפו קשריהן עם התפוצה ,או שהוסיפו להתקיים גם בין המאות
הי״ג והי״ז ,וכל שאין אנו יודעים עליהן אינו אלא משום שלא הגיעו לידינו מקורות ?
יצחק בן־צבי עליו השלום ,שבראש מעייניו היה חקר קהילות ישראל נידחות ,נזקק גם
לגולת כורדיסתאן ,ובמבואו לתעודות שפירסם משלהי המאה הי״ח ומן המאה הי״ט ,כתב:
״ידיעותינו על קהילות אלו הן כה מעטות ,עד שאין אנו יודעים מה היה מצבן לפני המאה
הי״ז—הי״ח .בתקופה זו היו בה כבר חכמים הראויים לשמם ובוודאי לא במקרה צצו.
כנראה שהמצב הרוחני לפני כן לא היה מדולדל לגמרי ומן הדורות הקודמים ינקו החכמים
שבאו אחריהם״ אכן מכוח מה שזכה לעשות ,ביסדו את מכון בן־צבי ,יכולים אנו עתה
לומר שצפה הנשיא המנוח נכונה .התעודות החדשות שאנו באים לפרסם ,שהן הקדומות
ביותר שהגיעו אלינו מכורדיסתאן למן המאה הי״ג ,מעידות שכמה דורות לפני כן היו
בקהילות כורדיסתאן חכמים ויודעי תורה שקשרים אמיצים היו להם עם ארץ־ישראל•
הגדול שבהם היה ר׳ שמואל ב״ר נתנאל הלוי ברזאני המכונה ״אדוני״ ,שחי במחצית השניה
של המאה הט״ז וראשית המאה הי״ז ,וממנו נתרבתה תורה בכורדיסתאן.
חומר נכבד זה ,רובו נמצא גנוז ״במקומות המשונים ביותר״ ,כדבריו של גרשם שלום
שגילה תעודות חשובות על התנועה השבתאית בכורדיסתאן ובמזרח בכ״י ״תועי רוח״ . 2
על משקל זה אפשר לומר שבזכותו של אותו סופר ,שבינתיים נודע שמו ,יוסף ב״ר יוסף י,
נשתמרו התעודות החשובות ביותר על קהילות כורדיסתאן .לא היה כמות ר  ,יוסף ב״ר יוסף
שהקדיש זמנו להעתיק כתבי־יד מבתי גנזיהם של קהילות המזרח וספריות אירופה ,אבל
הוא גם האיש שגזר עליהן פיזור ובילבול יותר מכל בעל רשומות .מאות תעודות ופיוטים
העתיק בעשרות פנקסים בדיו חזקה ובקולמוס עבה על ניר גרוע .העתקתו נעשתה בדרך
מוזרה ביותר ,במקומות שונים בפנקס אחד או בפנקסים רבים ,לפי החרוזות ,לפעמים בציץ
המקור ולפעמים בלא כל רמז .ואיחויים של חלקי התעודות וזיהויים אינם מן הקלות .רובן
נכללו בשני פנקסים שלו שבגנזי בית־הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים .האחד

1
2
3

י׳ בן־צבי ,אגרות מכורדיסתאן מ ן ה מ א ו ת ד״י״ח—הי״ט ,סיני ,כרך כח ,תשי״א ,ע מ  ,פט.
ג׳ שלום ,תעודות ש ב ת א י ו ת ח ד ש ו ת מ ם  ,תועי רוח ,ציון ,שנה ז ,תש״ב ,עמי .172
מ׳ בניהו ,פנקסים בכתב־יד לחכם מדמשק ,קרית־ספר ,כרך לה ,תש״כ ,עמי .531—521 ;400—387
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סימנו  ,4°352ובו כלולות האותיות מ—ת )להלן :כ״י  ,*(2והשני נמצא אחר״כך באוסף
הנ״ל ומספרו עתה! ,4°352ויש בו אותיות ז—ל)כ״י  .(1מקצת דברים שהיו בפניו ,העתיקם
בפנקס ראשון )אותיות א—ו( שאבה ומקצת אגרות ופיוטים נמצא בכתבי־יד אחרים
מכורדיסתאן.

רבי

]א[
שמואל ברזאני ומשפחתו

דמותו של ר׳ שמואל הלוי ברזאני חקוקה על לוח ליבה של יהדות כורדיסתאן והוא המפורסם
מכל חכמיה וגדוליה .כל שידוע עליו אינו אלא מתחום המסורות שנשתמרו עליו בקהילות
אלו» .הידיעות שבהן אינן מאוששות .אף זמנו והקהילות שבהן חי אינם ידועים ומכתביו
לא נודעו עד כה אלא פיוטים אחדים וספר על הלכות שחיטה שנאספו במכון בן־צבי«•
והנה תעודות שלפנינו פותחות שערים להבנת תקופתו ותולדותיו .סתומות נעשות מפורשות
ומפורשות סתומות•
ז
,
מסורת אגדה בידי יהודי כורדיסתאן שאביו של ר שמואל ,ר׳ נתנאל הלוי ,היה מקובל ,
חי בעיר ברזאן ונקרא ״באבו סבא״ ,לאמור האב הזקן .אם נקבל זאת הרי שיכולים היינו
לשער שבשנת ש״מ התגורר במוצול ולא בברזאן ,והוא המקובל ר׳ אבא שידע גדולת הרח״ו •8
ברם ,דומה שמסורת זו אין לה על מה שתסמוך ונתערבבו בה שמות של שני אישים .סמוך
לזמנו חי בעמאדיה ״בבא בר ר  ,סבתו היושב בק״ק התחתונה של עמאדייא״  ,9ודרשה שלו
על הצדקה הגיעה לידינו .כלומר ששמו היה ר  ,אבא ושם אביו — ר  ,שבתי• שמות אלה היו
מצויים בכורדיסתאן באותה תקופה  , 10ובאבו סבא אינם אלא שני שמות שנוח היה לבעלי
אגדה לדורשם מחמת סמיכותם•
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תיאורו שם ,עמי •397—394
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בן־יעקב ,שם ,עמי .35—33
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8
מים על יד אליהו ז״ל כ מ ב ו א ר בספר חזיונות להרב הגדול מ ה ר ח ״ ו ז״ל״ )בךיעקב ,שם ,עמי .(208
בעקבותיו כ ת ב ב ף י ע ק ב ש ״ א י ן ספק״ שהרח״ו התכוון לר׳ שמואל )שם ,עמי  .(34ברם ,בשנת ש ״ מ
היה ר׳ אבא זקן מ ו פ ל ג ור׳ שמואל ה י ה בודאי צעיר לימים.
ר׳ יוסף ב״ר יוסף ,כ ״ י  ,2דף 294ב .בראוואר )ר׳ הע׳  (5אינו מזכיר כלל ענין באבו סבא ו ה ו א
9
ת ו ס פ ת של ריבלין — .הקהילה התחתונה ,שברובע התחתון .שני רובעים היו בעמאדיה ״ ש א ו ת א
אליתא )שכונה עליונה( ו ש א ו ת ה כתיתא )תחתונה( ,ובכל רובע ה י ה בית־כנסת .עיין בראוואר ,יהודי
כורדיסתאן ,ירושלים תש״דו ,עמי •56
 10ר׳ להלן ע מ  ,לב ,סו ,פה ,פז•

]כד[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
מר  ,נתנאל עצמו אין בידינו דבר .אין ספק שהיה תלמיד חכם ובנוסח ההשכבה של
קהילות עמאדיה נזכר בראש החכמים ונקרא ״הדיין המצויין הח׳ הגעלה כבוד מורינו ורבינו
לד׳ נתנאל היתה ספריה שנמצאו בה ספרים וכתבי־יד שהיו נדירים
חכם נתנאל הלוי״
,
מאד בכורדיסתאן ועברה בירושה לבנו ר׳ שמואל .אחרי פטירתו התלונן אחיו ר יצחק
שתובעים ממנו כמה ספרים ,אף־על־פי שכולם ״מר אבי קנאם ושם נחש על כל מי שימכור
א׳ מהם . •.ואינם ספרים שלי אלא של כל העולם ואני כאחד מהם״ ״.
לד׳ נתנאל היו שלושה בנים ושתי בנות .הגדול ר׳ שמואל ,צעיר ממנו היה ר׳ יצחק ,ור׳
ראובן שאין אנו יודעים עליו דבר .הוא נזכר באגרת של בן אחותו ר׳ יעקב ב״ר אברהם
)ריב״א( .משהגיעה אליו השמועה על ״מיתת ראובן אחי אמא״ ,הוא כותב :״מיד השלכתי
מצנפתי ]לארץ[ ועשיתי עליו קריעה״  . 13בת אחת נישאה לר  ,אברהם ,הוא כנראה ר׳
אברהם בג׳ילי .ואכן כורך ד׳ יצחק ב״ר נתנאל בתלונתו על בן אחותו את שמו של חכם זה,
וכותב :״וכי זה בן אחותי אוכל ומאכיל ...ר׳ אברהם בגיילי תמיד היה חוזר בכאן ובכאן
וקיבץ ממון הרבה״  . 14אף הוא נזכר באשכבות של חכמי עמאדיד״* .•1בת זאת היתד ,בעלת
מעשים ועליה אומר בנה ר  ,יעקב ״אשר במעשיה גברה על רבקה ושרה״ ״  .לדבריו היתה
נדיבת לב מאד ״ותמהו על אמי כמה היתד ,נותנת לשואלים ולחוזרי פתחים״  . 16הבת
השניה נישאה לכהן ,והיו לה שני בנים ר׳ אהרון ור  ,אברהם
משפחתו של ר  ,נתנאל היתד .כולה משפחת רבנים .בגו ר׳ יצחק מוכיח את אחד מראשי
קהילת עמאדיה שלא נעתרו לבקשתו ,שאף־על־פי שאינו חשוב ״היה לך לכבדני שאני מזרע
טהור משפחת תלויה וכל זרעי חכמים״  .18וברור שרצונו לומר ממשפחה שכל בניה חכמים.
ידיעותינו על ר׳ שמואל הן בעיקר מסוף ימיו ,ויותר משאנו למדים עליו מכתביו ,יש
באגרות של אחיו ר׳ יצחק ובן אחותו ר׳ יעקב .מסורת בידי יהודי כורדיסתאן שנולד בברזאן
ומשנגזר עליו להמיר דתו ברח לעיר סוריא ומשם לעמאדיה  ,19ולפי מסורת אחרת עבר
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12
13
14
*14
15
16
17
18
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ר׳ להלן ,נספח א .לפי מ ס ו ר ת יהודי כורדיסתאן נמצא קברו בברזאן .״ י ה ו ד י ברזאני אקר וזיבר בנו
על קברו בית לציון ומבקרים ינהרו אליו כ מ ו אל קבר הנביא נחום ה א ל ק ו ש י  . . .שם יתפללו ונדרו
נדרים ,אף גם ישבעו ב ש מ ו ש ל באבו־סבא״ )ריבלין ,שם( .ואכן ,מ מ ה שאין ש מ ו נזכר בין בני מ ש פ ח ת ו
הקבורים בעמאדיה )ר׳ להלן והע׳  ,(38נראה ש מ ס ו ר ת זאת נכונה.
אגרת כח.
כ״י  ,1עמי  .1022בתפילה )להלן ו ה ע  (38 ,נזכר גם עמרם בר נתנאל ,ולא ברור אם גם הוא אחיו
של ר  ,שמואל.
אג׳ כח .מ פ י חכם עלוואן אבידאני ומר יונה צבר ש מ ע ת י שבגיול ה ו א כפר ק ט ן סמוך לעמאדיה,
ואפשר שר  ,אברהם חי בכפר זה ונקרא על שמו.
,
נספח א .ור׳ להלן והע׳  .38ואכן בנוסח אחד הוא נקרא ״ ר אברהם חבירו״.
אגרת ששלח לר׳ מ ו ש א ן בחריר .כ ״ י  ,1עמי .910
כ״י  ,1עמי .1026
באג׳ הנז׳ בהע׳  ?13שם ,עמי  — .1025מ מ ק ו ר אחד יוצא כאילו היה לר׳ ש מ ו א ל בן א ח ו ת ש ש מ ו יצחק.
אך הדבר מ ו ט ל בספק .ר׳ להלן ,בתיאור כ״י אבני זכרון ,ע מ  ,נג.
א ג  ,כט .וכן שם להלן ״איני בן של חכמים״ ?
ר׳ ה מ ק ו ר ו ת שבהע׳ .5

]כה[

מאיד

בניהו

למוצול  .2°התעודות שבידינו מלמדות שאכן עשה ר  ,שמואל במקומות שונים ,לא ברור
אם נולד בברזאן וכמה זמן עשה בה .על שבתו בברזאן מלמד הכינוי ברזאני שנתכנה בו,
אך עדיין אין מכאן ראיה שנולד בה .אין ספק שגם בעיר זו העמיד ישיבה .ר  ,יצחק מספר
כיצד עזר לאחיו בלימוד בגי הישיבה ,״עד אותה שנה שנשרפה בארזניה וגלינו ]ממ-
קומנו . . . [...ואחי היה יושב ]קודם בעיר )?([חמוכא ומשכני לבארזניה״ .21כתב־היד
קרוע במקום החשוב ביותר ונפגמה הבנתם של הדברים .מכל מקום דומה ,שנדידתם ממקום
למקום לא היתד! אלא בעטייו של המצב המדיני .מברזאן נמלטו משום שהעיר נשרפה ,אולי
במלחמה .אף־על־פי שתורכיה משלה בכורדיסתאן ,היו השליטים המקומיים ,ביחוד שליטי
עמאדיה ,כוי־סנג׳ק ורוונדוז ,מתמרדים באדוניהם ומלחמות מקומיות היו פורצות תדיר .22
סמוך לזמן זה היה בכורדיסתאן ״מקרה רע ,נכנסו חיילות עליהם והרגו בהם הרג ואבדן ושבו
נשים ובתולות״  .23יהודים שעלתה בידם נמלטו ,אחדים הגיעו לחלב .בספר חזיונותיו של
הרח״ו נזכר חכם בשם ״שמואל בירוואנ״י״ ,שנמצא בדמשק בשנת שס״ז ,וכנראה זמן לא
מועט לפני כן .עליו הוא כותב ״מעולם לא דיבר עמי ולא נכנס לביתי .והוא איש נבון וירא
שמים ועוסק בתורה ופרוש מן הבריות ונושא ונותן באמונה״ .24דומה ,שיש לפון אם אין
צריך לומר נירוואני ,על שם העיר נירווא * .*2בליל ראש השנה שס״ז צרו על דמשק אנשי
ג׳אנבולאט ,המשפחה הכורדית ששלטה בסנג׳אק קליס בסוריה הצפונית ,והיה ר׳ שמואל
מצטער שלא היה לו מקום להחביא נכסיו וחלם שבזכותו של הרח״ו יגן ה  ,על יהודי דמשק.
נמצאנו למדים שבאותה תקופה עשה חכם מכורדיסתאן בדמשק ,עסק כנראה במסחר או
במלאכה ,הגה בתורה והיה מרואי החלומות .אם היינו יודעים שר  ,שמואל היה גם בנירווא
הסמוכה לברזאן ,יכולים היינו לשער שהוא החכם שהיה בדמשק ,שכן פרטים אלה הולמים
אישיותו ,ואף הוא היה רואה מראות .25
מקום אחר שבוודאי התגורר בו ר  ,שמואל היא העיר עקרון — עקרה ,באמצע הדרך ,מצד
מערב בין ברזאן לנירווא .ר  ,שמואל היה רבו של קהל זה ובאגרת שלא זוהו זמנה וכותבה,
ואין ספק שהוא ר  ,יעקב ב״ר אברהם בן אחותו של ר  ,שמואל  ,26נאמר ש״שוטר״ הקהל לא
יוכל לקלל ולחרף את הקהל אלא אם כן ״בדבר מורי אחי אמי כשיפול על איזה אדם דין
וימרוד״ ז . 2הקהילה נמצאה במצב קשה והיתד ,צפוייה לעונשים .ראשי הקהל עשו תנאים
במקרה שיצטרכו לתכנן בריחה מן העיר ,ובהן מתנה הכותב :״ואם יפרצו הגדר והשבועה
20
21
22
23
24
*U
25
26
27

בךיעקב ,שם ,עמי .207,34—33
אג׳ ל.
עיין א  ,בראוואר ,יהודי כורדיסתאן ,עמי .50
נספח ב.
ם׳ החזיונות ,מ ה ד אשכולי ,ירושלים תשי״ד ,עמי צה.
בדקתי צילום כתב־היד ש ל הרח״ו עצמו הנמצא במוסד הרב קוק וראיתי ש כ ת ו ב כ מ ו שנדפס .ברם,
יש לזכור שכ״י זה העתיקו רח״ו מ ת ו ך רשימותיו ,בשנת ש ״ ע )ר׳ עמי ח(.
ר׳ אג׳ ד ,עמי  ,2שו׳ .21—12
כפי שיוכח במקום אחר.
אסף ,באהלי יעקב ,ירושלים תש״ג ,עמי .135
נפי[

רבי

ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן

ישתדלו ויוציאו אדונינו הרב מביניהם .ואנו ...נשפוך עליהם סוללה ,להחרימם ולהחרידם״.
ואם ישמעו לשבועה ויקיימוה ״תהיו מובטחים שתשבו שאנן לבטח ועמכם הש״י וזכות אחי
ומדרשו״  ,28וברור שגם כאן צריך לומר אחי אמי .הכותב היה בעמאדיה והכוונה היתה
שמעקרון יברחו לעירו  .29וכנראה ניתנה הבטחה לר׳ שמואל ,שכן כתוב :״ויותר על זה
בשבועה כללית לכל ,שיהיו בדברי אחי אמי מורי הרב שיחיה ,על פיו יצאו ועל פיו יחנו,
לקיים השבועה שנשבעו לו לעניינו״ ,כלומר לסלול לו דרך לבריחה לעמאדיה .מן הרשימה
הראשונה שאחרי האגרת יוצא שראשי הקהל התחייבו ,שאם ייתפסו הבורחים יסייעו להם
לפדותם  . 30ברשימה השניה כותב ריב״א לדודו על שני הקהלים של עמאדיה ושמות
ראשיהם ,ולבסוף הוא מציע לו ״אך תכתוב לכל קהל כתב בפני עצמו ,במהרה תשלח״.
ונראה מכאן שהתעתד לעבור לעמאדיה .באגרת חשובה אחרת ששלח ריב״א לקהילות
כורדיסתאן ,דיבר בשבח קהילת עמאדיה ״ ו כ מ ה פ ע מ י ם פ ד י ת ם א ת א ח י א מ י נ״ע״ ,31
,

על שהותו במוצול אין בידינו אלא אותה מסורת וכן שירו של ריב״א ״במהלל הרב״)סי
כו( שבו כתב ״דיתיב על נהרא דאשורי״ .אם היה במוצול ,לא היה בסוף חייו ,אלא אולי
בצאתו מברזאן .אין ספק שבתקופת חייו האחרונה היה בעמאדיה ,חי חיי דוחק וצער,
וכספים שקהילות כורדיסתאן היו שולחים לו פירנס בהם צורכי ישיבתו .לפי עדותו של
אחיו ר  ,יצחק רעב ר׳ שמואל ,כנראה בסוף ימיו ,ללחם  .32לר  ,שמואל לא היו בנים כי אם
בנות  33והחשובה והמפורסמת שבהן היא אסנת ,שעמדה בראש ישיבה במוצול .על בנותיו
האחרות לא ידוע דבר.
לא זו בלבד שאין אנו יודעים מנין השנים שעשה ר  ,שמואל בכל קהילה וקהילה ,אלא
שגם שגת פטירתו נעלמה מאתנו .דומה שיש רגלים לדבר שנפטר בין השנים שפ״ה—שצ״ה,
שכן בתו נישאה לר׳ יעקב ב״ר אברהם * .3שנים רבות לא היו להם בנים ובסוף ימיו ילדה
את בנה שמואל .נכדו זה נחשב לתלמיד חכם בזמן ביקורו של ר׳ מתתיהו בלוך בכורדיסתאן,
בסוף שנות השישים של המאה הי״ז  .35אם כך הדבר ,אפשר אולי להניח שנולד בשנת
ש״כ בערך.
ר  ,שמואל פעל עד סוף ימיו ובקינתו של ר׳ יעקב ב״ר אברהם עליו אמר :״גם במותו
28
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שם ,עמי .136
עיין בלשונו שם :״ ו ה ש ב ו ע ה ה ז א ת לא לאלו בלבד מ ו ט ל ת אלא אפילו לאותם שישבו שם ,שלא באו
לעמדיא עמהם״ .שם ,ע ט  .136 ,האחרים הנזכרים באגרת ,באו לעמאדיה ונשבעו כנראה בפניו.
שם ,עמי .137
כ״י  ,1עט׳ .1026
אג׳ כח.
בתו כ ו ת ב ת ״ ב ע ו נ ו ת הרבים לא היו לו בנים כ ״ א בנות״ .מאן ,Texts and Studies ,חלק א ,עמי .511
ר׳ אג׳ ר׳ יצחק ,סי׳ כח .סבורני גם ,ש ש ת י האגרות ש פ י  ,מאן ,שם בסי׳ א—ב )עמ  (504—491 ,מבעלה
של אסנת ,אינן אלא של ריב״א ולא ר׳ יעקב בכד״״ר יאודה כפי שקרא מ א ן א ת החתימה .וברצות ה׳
אדון על כך במאמר על ריב״א.
שלום ,תעודות ש ב ת א י ו ת ח ד ש ו ת מם׳ תועי רוח ,ציון ,ז ,עמ׳  ?178מ׳ בניהו ,פיוטים ו ת ע ו ד ו ת על
ה ש ב ת א ו ת בכתב־יד מפרס ,ס פ ו נ ו ת ג—ד ,תש״כ ,עמי יב—יג.

]כז[

מאיד

בניהו

מתפילה שנאמרה על קברי הצדיקים בכורדיסתאן ,יוצא
לא גם לחה ולא כהתה אורו״
38
37
במפורש שר׳ שמואל נפטר בעמאדיה ובה תואר גם מקום קברו .וזה לשון התפילה  :״וזי
מאקבר מורינו ורבינו ועטרת ראשינו וגביר קהלותינו ,החכם הנעלה האב בית דין מורינו
הרב ר  ,שמואל הלוי בן רבינו נתנאל ברזני ,הנקרא אדוני .אלדי הוא פי מקאבר פי אל
עמידיי ,מקאבר אלכביר ,פוק מן סייג ,אל ביסתאן אל מסלמין ,פוק אל סאקי ,כלף רימאן
כורי .וז׳ ר׳ יצחק אחיו .וז׳ ר״ אהרון הכהן ואחיו ר׳ אברהם וז׳ ר׳ אברהם בג׳ילי וז׳ ר׳
עמרם בר נתנאל וז  ,כל החכמים והתלמידים והסופרים והמלמדים אלדי פי)אלדי( מקאבר
אל עמידיה״ ]בעמאדיה ,בקבורת הגדולים מעל גדר הפרדס של המוסלמים ,מעל השוקת,
מאחורי עצי הרימונים וכו .[,על קברו בנו בנין מפואר ויהודי כורדיסתאן נהגו להשתטח
עליו .בתפילות האשכבה נזכר שמו .כבר אחיו ד  ,יצחק ,בתו אסנת ובעלה העלו זכר קברו
של ר׳ שמואל בבואם לבקש עזרה מקהילות כורדיסתאן ,והדבר מעיד עד כמה קדוש היה
המקום בעיניהם .וכך כותבת בתו לעמאדיה :״שתרחמוני בעבור קבר אבא ז״ל והרב ז״ל
]ריב״א בעלה[ ,שלא תתבטל תורתם ושמם מאילו קהלות״ .39
כיצד הכירו קהילות כורדיסתאן בסמכותו של ר׳ שמואל ברזאני ומה ד״יתה השפעתו על
חיי הרוח והחברה ? דומה שאין לענות על כך אלא משנעמוד על מקור יניקתה של יהדות
זאת במאה הט״ז.
]ב[
ה ש פ ע ת ה של צ פ ת
כל שידוע לנו על קשריה של כורדיסתאן עם קהילות אחרות ,הריהם עם בבל וסוריה,
ובעיקר עם צפת .בחורים עלו מכורדיסתאן ללמוד תורה בישיבות צפת ושאלות דין והלכה
קשות היו חכמי כורדיסתאן מריצים למרכז התורה בגליל .הידיעות הראשונות על זיקה זאת
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להלן ,ת ע ו ד ה כז ,שו׳  .10בחיבורו ״ ח ר ד ת ה מ ח ב ר על דורו״ ,שיתפרסם במקום אחר ,כ ת ב  :״שהצדיק
מ ס ת ל ק מהעולם בעון הדור ו ג ״ כ מכפר עליהם ומדיח מעליהם הרעה .ו ז ה שדרשתי על פסירת הרב
ז״ל מ ש ״ ה ]מה ש א מ ר הכתוב[ ויצא יעקב מבאר שבע ,ר״ל יצא בהיותו עוסק ב ז  ,החכמות ,ש ב ע ה
ספרי תורה ,כנאמר ח צ ב ה עמודיה שבעה ,דהוה דלי לן ח ס פ א בפירושיו ו מ ס י ק מרגניתא .וילך ,ו ״ י
לנו שהלך ונסע ממנו ,שנשארנו בלא תורד.״•
גם באגדה שפי׳ ריבלין נאמר שר׳ שמואל נקבר ״ ב ב י ת החיים הנקרא ׳ ב י ת א ד ו נ י ם  . . . ,ועשו גדר
מ ס ב י ב לקבר ,אשר יקדישו אותו עד היום .אף גם הישמעאלים יקדשו א ת הקבר וקוראים לו ׳שירא
דין׳ ־ ^ ׳אור הדת׳״ )הד המזרח ,שם( .בנוסח שפי׳ בראוואר נאמר שקברוהו בקבורת החסידים ולא
״ ב י ת אדונים״ )ר׳ מאמרו הנז׳ בהע׳  ,5עמי  .(172יש גם מ ס ו ר ו ת על קברו של ר׳ שמואל ברזאני בעיר
בר־תנורא ובמוצול .ב ך י ע ק ב )עמי  (34ת ו מ ך ב מ ס ו ר ת שנקבר במוצול .ברם ,ד ו מ ה שר׳ שמואל הקבור
במוצול ,אינו אלא נכדו ,בנה של אסנת שהיה באשור ,כ מ ו כ ח מאגרתו .ר׳ מאן ,ח״א ,עמי .516
כ״י בידי ח׳ עלוואן אבידאני בירושלים .ר׳ מ ב ו א לנספח א .ק ט ע בלתי שלם נמצא גם בכ״י  ,2דף
463א .מלבד ר׳ ש מ ו א ל נזכר רק ״ ה ו א ור׳ אברהם כלילו ) = ח ב י ר ו ( ״  ,ואין ספק שהכוונה לר׳ אברהם
בג׳ילי .לפני כ ן נזכרו חכמים אחרים :״ ז כ ו ת הרב ר׳ אשר .ז כ ו ת הרב ר׳ מ ש ה אלשיך .ז כ ו ת בן אשר
ר׳ י ו ״ ט בר אשר .ז כ ו ת הר׳ ר׳ יצחק אלשושאן ,רב ש ש ת ו ה ״ ר ר׳ י ו ס ף ש ו ש א ך .
מאן ,שם ,עמי  .510ור׳ להלן ,עמ׳ קטז.

]כח[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
כלולות בחיבור של ר  ,יששכר בן סוסאן ,החכם המפורסם מצפת .בהקדמה לתרגום התורה
שלו ,אלשרח אלסוסאני ,שהשלימו בצפת בשנת של״א ,כתב :״ומתלמידי אני הצעיר הבאים
מסביבות שם ,אמרו לי שעוד היום שם כמה כפרים גוים מדברים בו ,שהוא ]הארמית[ לשונם
ואין להם לשון אחרת אלא הוא .ושני יהודים שבאו משם ,ראיתי אני שהיו עמי הארץ
גמורים ,שלא היו יודעים מהתורה דבר אפי  ,ברכת המזון ,והיו מדברים בו ברגילות
ומהירות גדולה זה עם זה כמונו בלשוננו ,וכשרצה האחד לומ  ,לחבירו להדליק אש ,אמ  ,לו
בלשון זה :אייתי ציבי דקיקי אדליק נורא .וכששמעתי מהם כן ,תמהתי ואמרתי להם ,מנין
לכם זה הלשון ואתם עמי הארץ ,שאפי ,בגמ  ,קמא  40שבא שם ,הוצרך רש״י ז״ל לפרשו
לחכמים הלומדים גמרא :ציבי עצים דקים .והשיבו לי זהו לשון ארצנו ,גוים נוצרים
ויהודים ,אגשים ונשים וטף״!,4
נמצאנו למדים שלד  ,יששכר ך סוסאן היו תלמידים מכורדיסתאן ,וכן שהיתה עלייה
מכורדיסתאן לצפת .ואבן יש בידינו כמה ידיעות על כך .בשנת שכ״ו נמצאו בצפת איש
ואשה ,כנראה מהורמוז .אותה שנה יצא הבעל להורמוז ושלח משם גט על־ידי שליח לצפת
לאשתו« .בשנת ש״מ עלה ר  ,אבא ,מקובל ממוצול לצפת ,ששמע האר״י והרח״ו הגיע
לאוזניו  .•42סמוך לשנת שנ״ה עלה ר  ,דוד מארבל לצפת ונשא שם אשה .סמוך אחר־כך בא
איש אחר מארבל לצפת ,ואף נזכר אדם שלישי« .בעניינו כתב גם ר  ,יום טוב צהלון
תשובה ,״לפי שעתה מקרוב בא מארץ לא עבר בה איש לבא לגבולותינו כי אם מזמן לזמן
לעתים רחוקות ...שהוא בחור ועני ומחמת ענייו בא לכאן ללמוד תורה ולהיות חכם יושב
בראש בארצו ,כדי שיתנו לו אשה ,הגם כי עני הוא״ .44כלומר שרק לעתים רחוקות היו
מזדמנים יהודים מכורדיסתאן לצפת .אבל הוא עצמו אומר שצפת שימשה מרכז ללימוד תורה
גם לקהילות כורדיסתאן ואלה שרצו לשמש רבנים בקהילות ,היו עולים ללמוד בישיבותיה.
״ומעשים בכל יום ,באים בחורים מארצות ההמה ללמוד תורה קודם שישאו אשה״ .ואכן
אנו יודעים על מקרה דומה בר  ,דוד תאבת מעאנה ,שעלה לצפת ובשנת שג״ז בערך סמכו
אותו ר  ,יעקב בירב השני וחכמי צפת ״לדון ולהורות בכל אותן הגלילות ,כלל הקהלות
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דף צג ,אן תענית כג ,ב .ושם פירשו רש״י.
כ״י ששון ,סי׳  ,159אהל דוד ,עמי  .65וצילומו במכון בן־צבי.
ש ו ״ ת המבי״ט ,חלק ב ,ויניציאה ש״צ ,סי  ,קלא ,דף ם ,ד .בר״ח אדר ש כ ״ ט דנו על כך בבית ה ו ע ד
בצפת ושם נאמר שהאיש שלח הגט יותר משלוש שנים לפני כן.
ר׳ להלן והע׳ .59
״ראובן מעיר אחד א ש ד מערי קורדיסטא״ן רחוק מחלב כט״ו ימים ,בא פ ה צ פ ת ת ו ב ב ו ב ק ש לישא
אשד .כ א ן  . . .ואחר ימים ש נ ש א א ת האשד .בא פ ה איש א׳ מעיר ראובן״ ן ״ א ח ר ימים רצה הבעל
להרחיק נ ד ו ד  . . .הלך אל ארץ אחרת ו מ ת שם ונשארה האלמנה ה ז א ת עגונה ז ה לה ח מ ש שנים״ .ש ו ״ ת
מהרימ״ט ,חלק א ,ק ו ש ט א ת״א ,סי׳ פב ,דף ק ,ג .ה ת ש ו ב ה נכתבה ב ש נ ת שס״א .להלן נזכר איש
שלישי ״גם ה ו א מאותם ה מ ל כ י ו ת ומדבר כלשון עמו״ .שם ,דף ק ,ד .ת ש ו ב ה בענין ז ה כ ת ב גם
מהריט״ץ .ר׳ ש ו ״ ת מהריט״ץ ,ויניציאה תנ״ד ,סי׳ כז ,דף כג ,ב .הוא כ ו ת ב ״ ז ה האיש ר׳ דוד בא
מקרוב מארץ מרחקים ארבל ש מ ה ״ )דף כג ,ג( .הוא נסע כנראה לקושטא ו א ו ת ה ש ע ה נמצא שם ״חכם
אחד ת ו ש ב ארבל״ ו א מ ר לאיש אחד ״לא תלך לארץ ישראל דרך ים ,שלא יארע לך כ מ ו שאירע ל ת ו ש ב
ארצנו ש מ ו ר׳ דוד ש נ ט ב ע בים״ )שם ,דף כד ,ד .ועיין גם ש ו ״ ת מהרימ״ט ,דף קג ,א(.
שם ,דף כג ,ג—ד.

]כט[

מאיד

בניהו

מזרח אשר מחלב ולהלן ...וקהלות כורדיסתאן...״  .45הרי שהמכותה של צפת נודעה
על קהילות כורדיסתאן .ולא זו בלבד אלא שבאותן השנים היו פונים לצפת בשאלות הלכה
וידועה שאלה משנת ש״ס—שס״א  ,46וסמוך לשנת שע״ה)נספח ב(.
קשרים אלה ,אפשר שעוררו את חכמי ארץ־ישראל לשלוח שלוחים לקהילות כורדיסתאן
המנותקות והמבודדות ,שהנסיעה אליהן היתד ,בחזקת סכנה .החכם הראשון מארץ־ישראל
שהגיע לכורדיסתאן וידוע לנו בשמו ,הוא ר׳ יעקב ב״ר יצחק אשכנזי ,שליח ירושלים שיצא
סמוך אחרי שנת ש״ע .הוא נזכר בשאלה שנשלחה מעאנה לצפת ונאמר עליו :״שטף ועבר
על ארצות מזרח ארצות כורדוסתאן וכדומה לה ,ועד עיר בגדאד הגיע ומשם שם פניו
לעירנו עיר עאנא״  ,47ונפטר בקהילה זאת בי״ב בתמוז שע״ו .והנה מן התעודות אנו למדים
על קשריו של שליח זה עם ר׳ שמואל ברזאני .בהיותו בכורדיסתאן התקין תקנות וריב״א
בתשובה ששלח לקהילת עמאדיה הזכירן :״אין לכם לעבור על גזירת החכמים שתקנו שלא
לעשות כסף קידושין אלא בקנין ובתנאי .וזה הדבר ראו מה נולד ממנו .וזה הקשר מי
יתירנו ,הרב ז״ל ור׳ מרדכי קפוטא ז״ל ור׳ יעקב אשכנזי ז״ל עשו זאת התקנה .ושלחתי
אליכם ולא שמעתם״  .48הרב ז״ל הוא ר׳ שמואל ברזאני ,ר  ,מרדכי קפוטא דומה שאף הוא
היה שד״ר ור׳ יעקב אשכנזי אין ספק שהוא שליח ירושלים.
על דרכו של שליח זה יכולים אנו ללמוד משהו מן התעודה מעאנה :״ויום שבת קדש
עמד ודרוש דרש בצבור ...ושם הזהיר את העם לשיתענו ויצומו ביום שני בשבת כי הוא
החולם חלומות רעים .ויצומו ביום השני״ .49דרכים אלו נקוטות היו בידי שלוחי ארץ־
ישראל שביקרו בכורדיסתאן ואפשר שכך נהג השליח גם בהיותו שם .ואכן שמו נזכר
כקדוש בכורדיסתאן ,ובתפילה על קברי הצדיקים ביקשו על עצמם גם בזכותו :״וז״ר
]וזכות ר  [ ,יצחק אשכנזי וז״ר יעקב אשכנזי שהוא בעמנא״  ,5°וברור שצריך להיות בעאנה.
ר׳ שמואל ברזאני עצמו לא ידוע אם ביקר באיץ־ישראל ,אבל אין ספק שנזקק הוא
לסמכותם של חכמי צפת והיו לו קשרים עמהם .בגזירותיו הוא משתמש בשמה של ארץ־
ישראל והשפעתו ניזונה בלי ספק גם מן התוקף שנתנו לו חכמי ארץ־ישראל .ריב״א כותב:
״וכל חכמי א״י הסכימו עמי להחרים ולנדות לכ]ל מי שימרוד בתורתי ולה[עליבני ,תחת
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מ׳ בניהו ,ת ש ו ב ו ת לקהלת עאנה לרבי יום טוב צד,לון .קבץ על יד ,ספר ה ,ירושלים תשי״א ,ע מ
קמב ,קנ.
מהריט״ץ כ ו ת ב  :״ ש א ל ה זו שלחו אנשי מזרח לשוחט מ ו ב ה ק שבארצנו ו ה ו א הגישה לפני״ .השאלה
היא בדיני טרפויות .ש ו ״ ת מהריט״ץ ,סי  ,לז ,דף לח ,ב .זמנה ניתן לקביעה .שאלה זו השיב עליה גם
ר׳ יוסף מ ט ר א נ י ) ש ו ״ ת מהרימ״ט ,ח״א ,סי  ,עו ,דף צז ,ג( .ת ש ו ב ו ת י ו סדורות כסדר כ ת י ב ת ן ) ר ׳ מ ש ״ כ
ב״ארשת״ ,ב ,עמי  (118ועל־פי זה נקבע זמנה של התשובה.
ת ש ו ב ו ת רבי יום טוב צהלון לקהילת עאנה ,שם ,עמי קסד—קסז.
כ״י  ,2דף 329א .ור׳ להלן תעודה א ו ה ע  .23 ,תקנה זו מזכירה ריב״א גם ב״חוטרא דתקנות״ שלו
)כ״י  ,1ע מ  .(1046 ,ברם ,אין הוא מזכיר אלא א ת שמו של שליח ירושלים :״ ו כ ן גזרתי למקדש אשה
עד כניסה לחופה אלא בקנין כתקנת ר  ,יעקב אשכנזי נ״ע״.
קבץ על יד ,שם ,עמי קסה.
להלן ,נספח א והעי  .10ואולי הוא ר׳ יעקב אשכנזי ש ש מ ו ע ה מפיו מביא ר׳ יצחק ב״ר מ ש ה הרירי,
בספרו נחלת ה׳ )ר׳ המאמר הנז׳ בהעי  ,3עמי  .(521על שליח אחר ר׳ להלן ,הוספה ,עמי קכה.

נל[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
,

אחי אמי הרב ג״ע״  .51כלום אין זה מסתבר שתחילה ניתנה הסמכות לר שמואל ואחריי
מותו עברה אל ממלא מקומו  .52על קשריהם של ר׳ שמואל ותלמידיו לארץ־ישראל אנו
למדים גם מכך שבשעה שתלמידו גבריאל ,הוציא דיבה על ר׳ יהושע ב״ר דוד במאראגה,
אף הוא תלמידו ,שלחו רבו לצפת ולארם צובה .53

התפשטותה

]ג[
של ה ק ב ל ה ב כ ו ר ד י ס ת א ן

לימוד התורה בכורדיסתאן במחציתה השניה של המאה הט״ז עמד בסימן התפשטותה של
חכמת הקבלה .לא רק ספר הזוהר נמצא בידיהם של חכמי כורדיסתאן סמוך אחרי הדפסתו
בשנת שי״ח ,אלא שהגיעו לידם גם כתבים ממקובלי ספרד ,ואחר־כך ספריהם של חכמי
צפת .דומה שהקשרים עם איץ־ישראל השפיעו על כך ,וכבר בראשית פירסומה של קבלת
האר״י הגיעה לכורדיסתאן .הידיעה הראשונה על התעניינותם של חכמי כורדיסתאן בקבלה
קודמת היא לזמן עלייתו של האר״י לצפת .ר׳ ישי בר עמרם הכהן אלעמאדיאני ,העתיק
בעמאדיה בשנת שכ״ה ספר אור זרוע ,סודות התפילה ,מחיבורו של ר  ,דוד ב״ר יהודה החסיה
שכנראה היה נכדו של הרמב״ן .54אחר־כך עלה לירושלים וכתב חלק אחר של החיבור
והשלימו בי״ח לתמוז שכ״ט  .55דומה שיש רגלים להנחה שחזר לעמאדיה .56
בזמן זה עבר בקהילות המזרח הנוסע התימני ר׳ זכריה אלצ׳הארי .הוא יצא מבבל
לכורדיסתאן בין שנת שכ״ב לשנת שכ״ז ,סמוך לביקורו בארץ־ישראל  ,57והוא מספר על
ריקנותם .בבואו לארבל מצא ״חברת אנשים ,נערים וישישים ,מלבוש החכמה לובשים,
יושבים ומתקדשים ...ונדבר בדברי חכמות גדולות ונעלמות ,פעם בדברי משל וחידה,
ופעם בדברי אגדה ,עד אשר הפלגנו בדברי הקבלה ,כי היא סגלה לסגלה ,ונדבר בספירות
ופעלותיהן ,והשמות המיוחסות אליהן ,והאיברים שהמדות רוכבות עליהן .ויקם אחד מן
האנשים ,ואנחנו מחשים ,ובראשו מצנפת ...ויאמר שמעוני אחי ועמי ,אם אתם מקשיבים
לנאומי ,אחד מכם יחבר שיר ,על זאת החכמה יעיר .יהיה כולל עשר ספירות ,ושמותיהן
המאירות ,יהיו כסדר כלולות ,עד אין סוף עלת העלות״  .58הוא הבטיח לעשות משתה למי
שיעשה זאת ,והשיבוהו ״וכבר נמנו וגמרו חסידי ,צור תעודה חתום תורה בלמודי״ ,כלומר
51

52
53
54
55
56
57
58

וכן הוא כותב ב ״ ה ס כ מ ה לקהלות״ :״וכל חכמי א״י הסכימו עמי להחרים ולנדות לכל מ י שימרוד
בתורתי .דבר א  ,לדור ולא ב  ,דברים לדור״ .כ״י  ,1עמי  .1356אף באגרת אחרת ,שספק של ר׳ שמואל
היא ספק של ריב״א ,אנו מוצאים שהכותב החרים קהילה א ח ת ״מפומייהו דחכמי בעלי תריסין דארעא
דישראל״)שם ,עמי  .1382ור׳ להלן ,ר ש י מ ת התעודות ,סי׳ ח—ט(.
אף החרם )תעודה ב( נעשה ״על דעת חכמי א״י״.
אג׳ ד ,עמי  ,1שו׳  .21הוא מזכיר גם את אהרן ממאראגה שהניח ״ ג  ,נשים מ ע ו ג נ ו ת  . . .אחת בחברון״.
על כ״י אחרים של חיבור זה ועל ר׳ דוד החסיד ,עיין ג׳ שלום ,פרקים מ ת ו ל ד ו ת ס פ ר ו ת הקבלה ,קרית
ספר ,שנה ד ,תרפ״ח ,ע מ .306—302 ,
כ״י ש ש ו ן  .1064ר  ,אהל דוד ,ע מ  .1009 ,הקולופונים בעמי  .393 ,321 ,290ור׳ צילום.
ר׳ להלן והעי .65 ,63
מ פ י מר יהודה רצהבי שההדיר א ת ״ספר המוסר״ שלו ועתיד לצאת בקרוב בהוצאת מ כ ו ן בן־צבי.
הדברים הובאו על־פי מהדורתו של רצהבי .ועיין בן־יעקב ,שם ,ע מ  89 ,ואהל דוד ,עמי .1022
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שכבר ספו תמו יודעי קבלה ביניהם .ואז קם הנוסע וחיבר שיר ועשו לו משתה .אהר־כך
ביקשו ״לחבר שיר על ספר הזוהר״.
שמע קבלת האר״י הגיע לקהילות כורדיסתאן כבר בראשית התפשטותה .ולא ברוד כיצד
ידעו עליה בעוד שהיתר .נסתרת וגלריה רק למעטים בצפת עצמה .אפשר שר׳ ישי הכהן
אלעמאדיאני ,שנמצא בירושלים בשעה שעלה האר״י לצפת ,ביקר גם בעיר זאת ואוזנו
קלטה שמץ דבר .עדות על קשרים אלה היא משנת ש״מ .ר  ,אבא ,עלה מאשור לבקר בצפת,
הרח״ו נמצא אותה שעה בירושלים ודי אבא נסע אליו .וכך סיפר :״הנה כשיצאתי מאשור
היא מוצ״ל ,צוד ,עלי חכם גדול ישיש אשר שם ושמו פלוני ,אך אני ]הרח״ו[ שכחתי שמו,
והוא חסיד מופלג יושב בעליה א׳ לבדו מתבודד ואינו רואה פני אדם ,ואליהו ז״ל מצוי עמו.
ויצוני שאדרוש שלומך משמו ואומר לך כי כל מה שהגיד לך רבך הר״י אשכנזי בענין
גלגולי נשמתך ומעלתה הכל אמת ויציב .ואל תתיאש מ ה ם  . . .וכל ימיו הוא בחשק גדול
לבא לראות פניך ,אלא שאין בו כח לבא ותמיד מצטער על זה לבא לדבר עמך פה אל פה
נמצאנו למדים ששמעם של האר״י והרח״ו הגיע לכורדיסתאן וכי אותה שעה
מעניגיך״
נמצא שם חסיד מופלג ,ובעוד קבלת האר״י היתד .נשמרת בסוד בין מקובלי צפת ,נודע
עליה במוצול .ואכן באותו כ״י אור זרוע שנעתק בידי ר׳ ישי מעמאדיה נמצאת הערה
ואם הערה זו נכתבה בידי ר  ,ישי ,הרי שהיא מן הזמן הנ״ל.
בגיליון מתורת האר״י
כתביו של ר  ,שמואל ברזאני יש בהם דברי קבלה .דומה שהיו בפניו פיוטיו הארמיים של
האר״י לשבת ,שכמה מפיוטיו אינם אלא חיקויים .אף הם כתובים ארמית ובדרך הקבלה .61
וממנו ראו וכן עשו כמה פייטנים בכורדיסתאן  .62ידועה היתד .לו לר  ,שמואל גם קבלת
ספרד ואותו כ״י אור זרוע נקנה אחר־כך על־ידו וליד הקולופון כתב ״שלי שמואל בכה״ר
נתנאל הלוי תנצב״ה״  .63בידו היה גם כ״י עץ חיים ,הכולל שבעה מתוך שמונה חיבורים של
ר  ,ישעיהו המכונה רב בן ר׳ יוסף הלוי)נתחבר בשנת פ״ד בתבריז .כ״י ביהמ״ד לרבנים
בניו־יורק ,סי׳ .•6* (374
אף תלמידים של ר  ,שמואל ברזאני הירבו לעסוק בקבלה .באגרתו לתלמידו ר  ,יהושע
ב״ר דוד בקהילת מאראגה )ד( הוא שואל על חיבורו על הזוהר :״ותמהתי על מאמר אחד
שפירש אותה בפרשת אחרי מות ,והיא מתניתין בנימוסי טהירין ,וראיתיה אצל ר׳
ישראל .ושאלתי ממנו מי פירש זה המאמר ,וספר לי ואמר ר׳ יהושע תלמידך ,ועוד הרבה
מאמרים מזוהר ומתיקונים פירש אותם .ומפני כך רוצה אני לראותו ,מפני יש לי כמה
39
60
61
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63
•64

ם׳ החזיונות ,עמי ז—ח .ור׳ למעלה והע׳ .8
״פי׳ ר״י לוריא ז״ל אהיה דע כי ה0פ׳ הם מ ד ו ת הבורא והם ש מ ו ת י ו  . . .״  .עמי  .136ש ש ו ן מ י ח ס
ה ע ר ו ת אלו למעתיק ,ר׳ ישי עצמו.
ר׳ להלן והע׳ .164
ביחוד ר׳ יצחק חרירי ובנו ר׳ פנחס ונכדו ר׳ חיים ,ר׳ פיוטיהם בספרו של בן־יעקב ,שם ,ע מ .180—165 ,
כ ״ י ששון ,עמי  .290ר׳ תצלום.
כ ת ה ״ י נכתב בכורדיסתאן ובדפים קמג ,קצ חתם את שמו .חלק מחיבור ז ה נדפס בשם סוד עץ הדעת,
ירושלים תרנ״א .ועיין ג׳ שלום ,כתבי־יד בקבלה ,עמי  ;43—41אהל דוד ,עמי .1071—1069 ,552

]לב[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
ספקות בקבלה ,צריך אני לראות אותו...״ .וכן הוא מזכיר גם ״מאמרים שפירש אותם
בזוהר ובקבלה והביא אותם ר  ,ישראל ושאר חכמים וראיתי אצלם ותמהתי ואמת אמרתי
גדולים מעשה חייא״ .כלומר שר  ,שמואל הופתע מרוחב ידיעותיו ועומק עיונו של תלמידו
בדברי הזוהר ורצה לראותו כדי להרצות בפניו ספקותיו בקבלה .אף ביקש ממנו לעיין
בהקדמת הזוהר ,״בספרא דצניעותא ובאידרא רבא וזוטא וסבא״ ,ולשלוח אליו פירושם.
חכמי כורדיסתאן נהו אף הם אחרי קבלת האד״י ודחו מפניה את השיטות האחרות ,עד
שבדור שלאחר ר  ,שמואל העיד מקובל חשוב ,ר׳ פנחס ב״ר יצחק חרירי ,על קבלת האר״י
והרח״ו ״זה דרכנו לילך בדרך חכמתם הקדושה וקבלתם האמתית״  .64בידי מקובלי עמאדיה
היה גם ס׳ סדר היום לר׳ אהרן ן׳ מכיר ,שנדפס לראשונה בויניציאה בשנת שנ״ט .ר׳
אברהם בן עבד רחים מעמאדיה ,שלידו עבר כתב־היד אור זרוע הנ״ל ,מביא ציטאטות
גדולות מספר זה  , 65ואף חכם זה היה בדור שלאחר ר׳ שמואל ברזאני .לא עברו שנים
הרבה ,לימוד הקבלה המעיט עיסוקם של החכמים בפשט ,עד שריב״א התריע על כך
בתשובה ששלח לשני הקהלים בעמאדיה :״ואתם ק״ק עליונה ותחתונה ...למה לא תעסקו
בדינים שהוא עיקר ונפניתם על הקבלה .מה תועלת בקבלה .מי עלה שמים וירד״ . 60
והדברים יצאו מפי חכם שהוא עצמו הגה הרבה בקבלה.

ריבוץ

]ד[
ה ת ו ר ה ב ז מ נ ו של ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י

ר  ,שמואל היה בעל השפעה עצומה .רב היה כוחו בהסברה ושיכנוע ומראה פניו כבש לבבות.
עליו כותב ר׳ יעקב ב״ר אברהם ״מלאך כדמות אדם פניו מזהירים״  .67מפעלו העיקרי היה
בלי ספק הרבצת התורה ובכך פעל בשתי דרכים ,העמדת ישיבות והרצת אגרות תוכחה
לקהילות .לא ידוע על בתי־המדרש שהיו בכורדיסתאן לפני זמנו ,ואין בידינו לשער מה
היו סדרי הלימוד בהם ,אך אין ספק שמפנה גדול בא בזמנו של ר  ,שמואל .״מדרשיו״
שימשו מרכז לתורה וליהדות לא רק לקהילה שבה התגורר ,אלא גם לכל כורדיסתאן.
תלמידיו היו יוצאים להורות במקומות קרובים ורחוקים ובהיותם חובשי בית־מדרשו
נשמעו להוראותיו והיו שולחים תמיכה לישיבתו .וכך מעיד אחיו ר  ,יצחק ״כל הקהלות
היו מרחמים על אחי נ״ע״״י .אפשר שישיבתו הכינה צעירים ,שיכולים היו לעלות
ולהשתלם בצפת.
 64בשירו לכבוד האר״י ש ב כ ״ י ירושלים  ,8°1011דף עח ,ב .ונדפס על־ידי בן־יעקב ,שם ,עמי  .174אף
בכ״י של ר׳ ש ב ת י ב״ר מ ש ה שנכתב בק״ק בירדוג בשנת תנ״ח הובאו דברי קבלה בשם האר״י .וכך
נזכר בו :״כי אולי יאורו עיני ואטעם מ ע ט קט מיערת הדבש וימתק חכי מ נ ו פ ת אמרי ספירי הקדוש
האלהי מהרי״א ה ש ו א ג כאריא דבי עילאי זלה״ה״ .כ״י ירושלים  ,8°480דף 11א .ועיין גם דף 14ב,
16א18 ,ב.
 65כ״י ששון ,עמי  .113באגרת ריב״א לק״ק עקרון נזכר אביו ״ כ י אני ו ה ש ר עבדאל רחים בדאגה
וברוגנה עליכם ,עד שנדע שלומכם מהמלך ושריו ועבדיו״ )אסף ,שם ,עמי  ,(135—134והיה מ ״ ש ר י
ק״ק ת ח ת ו ן ״ )שם ,עמי .(137
 •67אג׳ כח.
 67ר  ,הקינה עליו ,ס י  ,כז ,שו׳ .10
 66כ״י  ,2דף 329א.
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לא הסתפק ר׳ שמואל בתלמידים שנהרו לישיבתו מקהילות שונות ,אלא שלא חדל להוכיח
ולכתוב לקהילות להעמיד תלמידים ,לתמוך במורים ולהקים תלמודי תורה .״שכל קהל שאין
בה מדרש כאילו אין להם אלהים״  .68בתקנות לקהילות כורדיסתאן ,שהתקין לפני מותו,
כתב :״וכן גזרתי על מי שיש לו בן ולא ישימנו למדרש או למי שאין לו בן ולא יתן חיזוק
למדרש״ .69הוא מציין חשיבות התומכים ומקיימים ״המדרש וליתן הספקה למלמד מדי
שבת בשבתו״ .ובתפילה שתיקן לשבת שלפני ראש־חודש ייחד ברכה על ״המתעסקים
בצרכי המדרש ...המשתדלים להספיק בדקי בית המדרש ...המש)ת(משים לפני בית
המדרש ...המשתדלים להעמיד תורה בישראל״ .70
באגרת תוכחה לקהל התחתון בעמאדיה ,שלא העמיד ״מדרש״ ,הוא מרבה לדבר בשבח
לימוד התורה ומחזיקיה .הוא מספר על שיחה שהיתה לו עם אנשי קהילה אחת :״ואמרתי
לקצת אנשים :לכו ופייסו למלמד המדרש שישב במדרש ,ותשתדלו בכבוד המלמד ובחזוק
המדרש .וא״ל :לא יש לנו בנים במדרש ולא נפייס להמלמד ולא ניתן מממונינו לחזוק
המדרש ולא נשמח בלומד במדרש ולא במלמד המדרש״  .71והוכיחם קשות שגורלם לעולם
הבא יהיה רע ,שאף־על־פי שאין להם בנים צריכים הם להעמיד לימוד התורה .הוא משדל
את קהל התחתון להקים מדרש :״ואע״פ שאתם בצער ,זו היא צדיקות שלכם שתעשו
העניות — בתורה״ .המחזיקים ותומכים ב״מדרש״ שכרם גדול וחשיבותם רבה ובתקנותיו
מדבר בשבח המקיימים ״המדרש וליתן הספקה למלמד מדי שבת בשבתו״ ,ואף הזכירם
בתפילתו .ר׳ שמואל לימד תורה גם את אסנת בתו ואחרי מות בעלה יכולה היתד ,לתפוש
את ישיבתו במוצול .וכך היא כותבת :״ואני מיומי מפתח ביתי לחוץ לא יצאתי .בת מלך
ישראל הייתי .מאן מלכי רבנן .בין ברכי חכמים גדלתי מעונגת לאבי ז״ל הייתי .שום מעשה
ומלאכה לא למדני חוץ ממלאכת שמים ...וג״כ השביע את בן זוגי ז״ל ,לבלתי עשות בי
מלאכה .וכן עש ה ״ .72
ידוע שהיתה לו ישיבה בברזאז /בעקרון  73וכנראה גם בעמאדיה ובמוצול .אין אנו
יודעים מה היו סדרי הלימוד בישיבותיו ואם נמצאו עמו מורים .מכל מקום בתקופה
מסויימת סייע בידו אחיו ר  ,יצחק :״אני הייתי מלמד ,אחי לא היה יכול ללמד״ .74וגם
משכו ״לבארזניה״ .בישיבתו למדו גם לפסוק הלכה ואף נמצאו שהיו כותבים חידושים
וחיבורים .באגרת לתלמיד שלו שרבו חובותיו ,הוא ממליץ לסייע לו כדי שישוב לישיבה
68
69
70
71

72
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74

אגרתו לקהל ה ת ח ת ו ן בעמאדיה ,להלן סי  ,ה.
להלן ,תעודה א .וכן באגרת התנחומין :״ מ י שלא למד תורה ולא לימד לבנו לא יזכה לתורת עולם
הבא״ .להלן ,תעודה ג.
להלן ,סי  ,יד והע׳ .14
להלן ,סי  ,ה .ובאגרת ה ת נ ח ו מ י ן הוא מוכיח את אותם שאינם מחזיקים ״ ב ת ו ר ה וביד הת״ח ,עד
שמדוחקם מניחים תורתם והולכין למלאכתם״ .וכן א ת המלמדים ״שעוזבים תורתם ויושבים בשווקים
ובחנויות וברחובות״ .להלן ,סי׳ ג ,עט׳ עח—עט.
מאן ,שם ,ע מ .511 ,
ר׳ למעלה והע׳ .28 ,21
להלן ,אג׳ ל.

נלד[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
״ויוסיף וילמוד ויחדש כאשר מקדם חידש״ .75באגרתו של ר  ,שמואל לקהילת מאראגה,
נזכר מה היו לומדים בישיבה בכורדיסתאן .הוא כותב שיתנו לתלמידו ״כל מה שלימד
לבניכם .כל מי שקרא חצי התורה יתן חצי דמיו ביותר .וכל מי שקרא משנה וגמרא ועין
יעקב ופירושים יתן דמיו כמו שמנה גסים״ .כלומר ,שלמדו כל מה שהיו נוהגים ללמוד
בישיבות ודומה ש״פירושים״ אינם אלא מפרשי התלמוד.
תלמידיו נפוצו בקהילות כורדיסתאן .הם היו הרבנים ,החזנים והשוחטים .אף תלמידיו
העמידו בחייו תלמידים שקמו מהם מורי הוראות .באגרתו לקהילת מאראגה )ד( הוא אומר
״והעמדתי כמה תלמידים בכל אלו הקהלות והם שרי צבאות ישראל אשר בכל מדינות
הכורדיסתאן ,הם הם תלמידי ותלמידי תלמידי״ .הוא היה דואג גם למעמדו של המלמד,
שיהיה מכובד על הציבור ויעשה מלאכתו באמונה .קהילת מאראגה שלא נהגה יפה בתלמידו,
שלח אליה אגרת תוכחה.
כמה מתלמידיו נזכרים בשמותם באגרותיו .תלמידו ר׳ יהושע ב״ר דוד שימש בקהילת
מאראגה ועליו הוא אומר ״שנה וחצי היה אצלי״ .הוא עסק בקבלה .הקהילה לא נהגה בו
כבוד ולכן שלח אליהם ר  ,שמואל ״כמה שטרות וכמה דרשות בשביל כבודי .תפסו כבוד
תלמידי הוא התלמיד הותיק הנחמד בכל עיניני העולם סופר גדול בתפילין ומזוזה וס״ת
וחכם בכל החכמה ...והוא יותר אהוב אצלי מכל מחמדי וחכמי תורה״ .תלמיד זה עבר
למאראגה שנה וחצי לפני שנכתבה האגרת .באגרת זאת ניקבו בשמם גם תלמידים אחרים
שלו .גבריאל ויונה ,שלא שבע מהם נחת  76והוציאו דיבה על ר׳ יהושע .על גבריאל הוא
כותב ״ושלחתי אותו לצפת לארם צובה מפני רעתו״ .אפשר שחשב שבישיבותיהן הגדולות
יטיב את דרכיו .במאראגה נמצא גם תלמידו יעקב .עליו הוא אומר ״וכך שמעתי שאתה יותר
ירא שמים מכלם״ ,באותה קהילה .וכן מזכיר את אהרן ,בבאגץ ,חנוכה וזכריה ,ושלמה שכבר
נפטר ,שהיו תלמידיו או תלמידי תלמידיו ר׳ יהושע ור׳ שלמה .נמצאנו למדים שבקהילה
אחת היו לו לר  ,שמואל תלמידים הרבה ששימשו בקודש.
החשוב שבתלמידיו ,שכבר בחייו העמיד תלמידים הרבה והרביץ תורה בקהילות שונות,
הוא ריב״א .וכך העיד ״אחי אמי גורלי וחבלי ,מבאר נתיבי ושבילי ,בחכמה מאיר שכלי״ .•76
ר  ,שמואל ייעדו בחייו לממלא מקומו ואמר :״ובן אחותי ר׳ יעקב יצ״ו ,שהוא מקומי
ויורשי״ .77באותו כתב־יד של ריב״א ,שבו נמצאת אגרתו לעקרון ,נשתמרה גם אגרת
למאראגה .על אנשי קהילה זאת הוא כותב ״משענת תורתי ועמוד ישיבתי ...והם החזיקו
 75להלן ,אג׳ ז.
 76מן התקנות מ ש מ ע שנמצאו תלמידים שבעטו ברבותיהם )ר׳ להלן ,תעודה א( .א ף באגרת )ט( ששלח
כנראה לריב״א התלונן ר  ,שמואל על תלמידיו ״איש לדרכו יצאו לבהלה וללהבה להרבה בנים״.
דאגתו לתלמידיו היתר ,רבה .תלמיד שהעני ונעמם בחובות ,כתב למענו מ כ ת ב )ז( ,כנראה לריב״א,
וקרא לתלמידו ״בן .מרגועי נצר מטעי וילד שעשועי ,פקח נא עליו עיניך״ .וביקשו להשתדל למענו
שיוכל להחזיר חובותיו ״אז יכנס ויקבע לימודיו אל תורתו ואל בית מדרשו״.
 *76אגרת ריב׳׳א לר׳ מ ו ש א ן בחריר ,כ״י  ,1עמי  .910ועיין בקינתו עליו ,להלן סי  ,כז ,ש ו .25—24 ,
 77להלן ,אג׳ ד ,ש ר  .14ועיין להלן והעי .179—178 ,85
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בידי לתורתי אשר הרבתי והרבצתי תורה בישראל בכחם ובנדיבותם״  . 78והוא מונה
התועליות הגדולות שנגרמו לא רק לו ולקהילתו ,אלא גם ״לכל אלו ישראל שבאילו הקהלות
והגלילות שלמדו תלמידים הגרים  79במדרש שלי מד  ,פאות העולם עשיתם ,עד אשר יש
לי במצרים תלמידים ובקושטנטינא ובא״י ובגילאן ובאשר  80הקהלות״ .אך ספק אם הדברים
הולמים מעשיו של ריב״א בלבד ,שאם כן עלינו לומר שעלה על דודו בריבוץ התורה ,ודומה
שיש בהם גם בבואה של מעשיו של ר׳ שמואל .אחרי מות ריב״א המשיכה בכך אשתו אסנת
ובאגרתה לקהילת עמאדיה שיסייעו בידיה כתבה :״שאני נשארתי מלמדת תורה ומוכחת״
אכן בקינה שנשא ריב״א על דודו ,אמר ,שבמותו של ר  ,שמואל ״שוממו הישיבות וחרבו
המדרשים ,שבתו שוקדי תורה אנשי עיון נסתרו ...כי הלך איש אשר לא ידעך בלילה נרו,
גבור קהלות ,נר דולק במדרשים״ .82
עם שעסק ר׳ שמואל בחינוך ובהרבצת תורה ,היו מעייניו נתונים גם להמונות .אוזנו
היתה קשובה לכל אוושה ובעייה של יחיד או של קהילה .משגיח היה על תלמידיה לבל
תהא רבנותם קרדום לרדייה בעם שלא לשם שמים ,אלא יעשו תפקידם באמונה .תלמידיו
הפיצו בקהילות אגרות־תוכחה ודרושי־נחמה שלו ,ולהטפתו היתה האוזן קשובה .לשונו
פשוטה וברורה ,דבריו בהירים וקצובים ,מתובלים באגדות ובמדרשים ויש שהוא נאחז בהן
ומפתחן ויוצר מדרש משלו .נמנות באגרותיו פגימות וקלקלות שבדור והעונש הצפוי עליהן
ומעלות העושים לתיקונן וביטולן .במקום שהוא מוכיח הוא משמיע גם דברי נחמה ,ובמקום
שהוא גוזר גזירות הוא גם מברך ומעודד .אם לא הספיקו האגרות והאזהרות ,הריהו משתמש
בכוח החרם והנידוי .83
קהילות כורדיסתאן היו כפופות להוראותיו .התקין תקנות והריהן קבועות ועומדות .דומה
שסמכותו נודעה מכוח אישיותו וגדולתו .הוא היה ראש גולת כורדיסתאן ,אבל מעולם לא
הוכתר בכתר זה .הוא נקרא ״ראש הדיינים״ וכן ״אב בית דין סנ]ה[דרא רבא״  .84מעשיו
ופעולותיו ,תלמידים שהעמיד והתעניינותו הרבה בבעייות הקהילות נתנוהו עליון על כל
רבני כורדיסתאן .ר׳ שמואל עצמו תבע לעצמו זכות זאת ובאגרתו למאראגה הוא אומר
במפורש ,כיוון שהכל תלמידיו או תלמידי תלמידיו ,הרי כולם צריכים לסור למשמעותו
״ולכן אני גוזר לכל מי שימרוד בי ולא יקבל דברי הנה הוא בגזרת נח״ש״  •84דברים אלה,
אם טעונים אישוש והוכחה ,הרי יבואו דבריו שכתב בראש תקנותיו ,שאינן אלא צוואה
רוחנית לקהילות כורדיסתאן לפני פטירתו ,ויוכיחו זאת .הוא כותב :״ומעתה אתם אחי
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79
80
81
82
83
84
•84

אסף ,שם ,עמי  .134ור׳ למעלה ו ה ע .28 ,
כלומר שבאו ללמוד בישיבתו מקהילות אחרות.
אסף מ ת ק ן ובצילאן? ובשאר.
מאן ,שם ,ע מ .510 ,
להלן ,סי׳ כז ,שו׳ .9—6
ר׳ עדותו של אחיו ר׳ יצחק באגרתו לר׳ סלימאן בעמאדיה ,סי׳ כט.
ר׳ להלן ,פרק ז ,בתיאור כ״י אבני זכרון.
אג׳ ד ,צד שני ,שו׳ .8—1

נ לו[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
ועמי הק״ק בכל מקומות מושבותיכם ,אשר זה כמה שנים לא איסתייעא מילתא לשלוח לכם
בעניין התוכחות דברי מוסר ומישרים ,להעיר לב הקהלות לתורה ולתשובה ולתוכחות״.
ומחזק זאת ריב״א בהקדמה לתקנות ,שהפיצן בקהילות אחרי פטירתו של ר  ,שמואל ,וכתב:
״שידעתי שחביבים דבריו לקהילות ואף לאחר פטירתו תאבים וצמאים לשמוע דבריו...
שדבריו קיימים ויותר נשמעים מדברי זולתו״ .השפעתו זאת נודעה גם בגויים ואחרי
שריב״א מילא את מקומו ,היו אומרים ,לפי עדותו של ריב״א עצמו ,ש״היה מעלם הגדול
ונפטר וזה נשאר גדול ורב ליהודים .אחריו יתפזרו ויחרבו היהודים״  .85כלומר ,שראו
באישותו דמות המייצגת והמאחדת את גולת כורדיסתאן .הוא הרועה מקבץ הצאן ,שבלעדיו
יתפזרו ויאבדו .אכן ,נקרא ר  ,שמואל בפי גולת כורדיסתאן ״אדוני״ ,86שכל אחד ואחד
ראה עצמו תלמידו ,וכן ״גביר קהלות  ,׳ . 87
]ה[
מ צ ב ן ה ר ו ח נ י של ק ה י ל ו ת כ ו ר ד י ס ת א ן
תוכחותיו של ר  ,שמואל סובבות וחוזרות על עניינים שהיו בוודאי שכיחים ומושרשים
בקהילות כורדיסתאן .אגרותיו ,מהן היו מופנות לקהילה אחת ,ומהן לכלל הקהילות ,ודומה
שבעניינים העיקריים היה דינן של כל הקהילות שווה .בכל פעם היה ר  ,שמואל חוזר
ומתריע על הקלקלות ,ולא רק בתקנות ,אלא גם בתפילות ,שמן הברכות והקללות ,בוקעת
ועולה בת קול של בעיותיה הרוחניות של גולת כורדיסתאן בדורו ואף מלמדות על מצבן
של הקהילות לפניו ולאחריו.
יהדות כורדיסתאן מנוערת היתה מתורה .מעטים הם תלמידי־החכמים שהעמידה .החזנים
והשוחטים מילאו תפקיד של רועה רוחני והשלטון הממשי היה בידי השוטרים .כל שהגיע
לידינו עד כה מחכמי כורדיסתאן ,אינם אלא ספרי גורלות ופתרון חלומות ודיני שחי ט ה .88
מצב זה ביקש ר  ,שמואל לשנות .לפיכך העמיד ישיבות וגידל תלמידים והפיצם במקומות
רחוקים .הוא חייב את הקהילות ״להעמיד מדרש״ במקומן ולגביר אחד שסייע למדרשים,
אמר בשירו:
היום אב ושר גדול בישראל  /העומד לנס עמים עדת יקותיאל
לאנשינו החסרים מחכמה וממעשה  /האביונים המזרחיים השוכנים  /באלה
המערות ו ח ו ח י ם ו ע יי ם .89
דברים כלליים אלה ,על מצבה הרוחני של יהדות כורדיסתאן ,נאמרים גם בפרטות באגרתו
לקהילת מאראגה :״להיותכם בהמיים וחומריים להוטים אחר תאוות גשמיות ,אחר אכילה
 85כ״י  ,1עמי  .1026ור׳ למעלה והע׳ .77
 86ר׳ המקור שהובא למעלה והע׳  .38רדומה שתואר ז ה מצוי גם באגרתו של ר׳ שמואל לקהילת מאראגה
)סי  ,ד ,שו׳  (22,13,7ועיין גם אגרת ריב״א לעקרון ,למעלה והעי .28
 87ר׳ למעלה והע׳  38וקינת ריב״א ״גבור קהילות״ )סי  ,כז(.
 88ר׳ אסף ,באהלי יעקב ,עמי .137
 89להלן ,סי׳ יג.
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ושתיה ,עד שדשנתם נפש הבהמית וחומריית ונפש שכלית עשיתם רזה וחלושה ...לפיכך
אתם טועים ומתבלבלים אפילו בדברים קלים וברורים״  .9°לפיכך הוא דורש מן הקהילות
לכבד התורה ונושאיה ,שהם מומם להם הלכותיה .חכמים הרבה ,ודאי שידיעתם היתד.
רפופה וקלושה ולא תמיד אחזו בדרכם של תלמידי־חכמים .משום כך היה ר  ,שמואל תובע
מן הקהילות לשמוע למי שיודע תורה ,ומוכיח את החכמים שלא יורו הלכה מדעתם אלא
ילמדו ויתייעצו עם רבותיהם או עם מי שגדול מהם.
הירידה הרוחנית והמוסרית עשוייה היתד ,.לדעתו ,להיעצר אם היחס לחכמים ולתורה
היה משתנה .בתקנותיו הוא גוזר להכניע המבזים את התורה ותלמידי חכמים ו״לגרשם
מהקודש״ .בתפילתו לשבת שלפני ראש־חודש ,הוא מברך את ״המורי תורה בישראל וכל
אותם שדורשין ומודיעים דברי תורה לישראל״ .וכן ״אותם שאוהבים לתורה ואוהבין לשמוע
דברי תורה״ .ומקלל ״אותם קשי הלב שקצים בשמיעת התורה ...שרוצים לשמוע שיחה
בטילה ודברי הבל וריק ודברי מלכים ודברי רשעים...״ .91
ר  ,שמואל מתריע על מנהג שנשתרש בזמנו להוציא דיבה על תלמידי חכמים ולאיים
עליהם .ובתפילתו נזכרו ״המורדים בצבור ובדברי חכמים שיש בצבור ,וכל המגזם על
התלמידי חכמים והצבור״ .ואכן ממקום אחר אנו למדים שלא לחינם התריע על קלקלה
זאת .תלמידו יהושע ב״ר דוד במאראגה ,סבל מאנשי הקהילה ,וכך הוכיחם ר  ,שמואל:
״חפשתם עלילות שוא ,שאינו יושב במדרש ואינו אמת בתורה השם ,ובאים גלחים וישמעלים
במדרשו או עלילות אחרות״  .92נמצאו גם שהיו מהרהרים אחרי פסקי הדין של הרבנים.
וכך הוא מזהיר בתקנותיו ,ש״אין להרהר אחר הדיין שהתיר אשת פ  ,על שלקח שוחד״.
לעומת זאת הקהלים בעמאדיה הוקירו תלמידי חכמים ,ועליהם העיד ר  ,יצחק ברזאני:
״כל ת״ח שבעולם ,אפי  ,חגרים וסומים ,יש להם כבוד אצליכם ויש להם מזל״ .93
עיקרי תפקידיו של החכם הם להפיץ תורה ,ללמד את ילדי בני ישראל ,להוכיח את הקהל
ולהתפלל עליו  .9±להתיר הנדר ,״לחקור על עניין הנשים בשמירת הנדה כדין ...שלא
תטבול בלא ב׳ נשים או אשה כשרה שתעמוד עליה״  .95חובות אלו נזכרות גם בדברי בתו
אסנת ,״שאני נשארתי מלמדת תורה ומוכחת ודורשת לטבילה ולשבת ולנדה ולתפלה
וכיוצא״  .96על החכם להיות שקוד בלימודו ,לשנוא בצע ,לא להתגאות ,להתנהג בצניעות,
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להלן ,אג׳ ד ,ש ו .31—28 ,
להלן סי  ,יד .אף באגרת התנחומין ,ששיגר לקהילות לפני פטירתו ,ה ו א כותב ,שמי ״ ש ל א היה מתאווה
להאזין לדרשות ו ל ש מ ו ע ד ״ ת בעוה״ז ,לא יזכה לשמוע אותן הדרשות שדורשין בגן עדן״ ,וכן מדבר
בשבח החושקים ב ש מ י ע ת ה ת ו ר ה ״ומתדבקים תמיד ברגלי הת״ח״ .להלן ,אג׳ ג.
ר  ,להלן ,אג  ,ד ,צד שני ,ש ר .13—12
להלן ,אג  ,כח.
ר׳ להלן ,תקנות .ברכה מ י ו ח ד ת ייחד להם ר׳ שמואל בתפילתו :״ כ ל אותם הקנאים לה׳ וכל המוכיחים
והמשתדלים לתקון הדת והמשתדלים להוכיח אחרים על הדת״ )להלן ,ם י  ,יד( .ואותם שלא עושים
זאת אפילו השכינה ״ צ ו ע ק ת מפני המוכיחים והדרשנים שלא ידרשו ושלא יוכיחו״ )אגרת התנחומין,
להלן( .גם בהקדמתו ל ת ק נ ו ת הוא כותב על ה ח ו ב ה ה מ ו ט ל ת על ח כ מ י הקהילות להוכיח.
תקנות ,להלן סי  ,א והע׳ .21
מאן ,שם ,ע מ .510 ,

]לח[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
לא לרדוף תענוגות ומאכלות ,אלא להיות ״ענו וסבלן ומוחל על עלבונו ומוכיח ודורש ,עיניו
נמוכים ואוהב הטובים״ .לא להועיל לקרוביו ולקפח אחרים ,לא להקפיד על כבודו ומשום
כך להשתמש בחרמות .״לא יכה ולא יקלל ,אבל אחרים יכו ויקללו ויחרימו למי שמבזה
ומיקל בכבודם״ .97חכמים אלה ,שהם מועילים לציבור ,שמכבידים עליהם עול התורה
ועול שמים ,מחוייב הציבור להקל מעליהם עול המיסים ולפוטרם מן הארגוניות.
וכשם שהוא מרבה דרישה מן הציבור לנהוג כבוד בחכמיהם ,כך הוא יוצא נגד חכם שאינו
ממלא תפקידו באמונה ,או שאינו יודע ומתיר ואוסר  ,98ומתריע על אותם ״שמפסידין ממון
של ישראל בקמיעות רעות״ ״ .ואכן ,קיטרוג רב על חכמי הקהילות משמיע ר׳ יצחק אחיו.
הוא תובע עלבונה של תורה ומתמלא יאוש על דילדולה ונפשו אינה יודעת מה לעשות:
״ואם תאמרי אוליך חרפתך וחמסך לפני חכמי ישראל ,שהם בניך ועוללי טפוחיך אנשי
שלומך ובני בריתך ...הלא הם בגדו ביך ושברו עולך וקדרו אמבטי חכמיך והם מהרסיך
ומחריביך״ .100דומה ,שאין דברים אלה מבטאים המצב ההיסטורי ,אלא נכתבו בשעת
יאוש ,משלא עמדו חכמי עמאדיה לצידו.
כיוון שאי אפשר ליהודי להימצא במקום שאין בו שוחט ,היה מקצוע זה נדרש בכורדיס־
תאן והשוחט זכה למעמד נכבד  .101מכותלי דבריו ותפילותיו של ר  ,שמואל ,אנו שומעים
ששוחטים מוסמכים היו מעטים .לפיכך הגביל סמכותם של שוחטים והגדיר מה יוכלו
לעשות על דעתם בלבד ומה יצטרכו להתייעץ ולהימלך בדעת מומחים .תלמיד שהוסמך
לא ישחוט ,אלא עד שיתאמן ששה חודשים ,״שיעמדו עליו הבקיאים״  .102ריאד ,סרוכה או
ספק טריפה ,אין להכשיר או להטריף ״עד שיתקבצו כל השוחטים או ברשות הת״ח״ .103
כלומר שנתנו רשות לשחוט גם למי שלא היה בקי בפרטי הדינים וגם אם היה עם הארץ.
התפילה ״לחיי השוחט הצדיק שמחמיר בבדיקת הסכין יפה ובבדיקת הריאה יפה״,104
והתקנה שלא להעמיד שוחט שאינו הגון במקום שיש הגון  ,105מלמדות גם הן על מצב זה.
אבל הוא עומד על זכויותיהם של השוחטים .כנראה שריבויים של שוחטים שאינם בקיאים
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100
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102
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תקנות ,שם והע׳ .37
הוא מזהיר את החכם שלא יתיר הנדר ,אלא אם כן ילמד לפני כן ה  ,נדרים במשנה תורה או בשולחן
ערוך .ר׳ להלן ,תקנות.
יהי רצון ,להלן ,סי׳ יד.
להלן ,םי  ,כח.
,
,
על מעמדו של השוחט ,ר בראוואר ,יהודי כורדיסתאן ,ע מ .195—193
תקנות ,ור׳ העי  .103וכך מעיד בראוואר :״התלמיד מלווה את רבו במשך ש ש ה עד שמונה חדשים לשם
חינוך מעשי״ )עמי  .(194אף ריב״א יאמר :״גזרתי על כל ש ו ח ט שלא יתיר ספק סירכא ,מבלי
שיקבץ כל ח כ מ י העיר להוציא הספק בין כולם לאור״ .בהמשך אגרת התנחומין ,כ״י  ,1עמי .1036
תקנות .ור׳ שם עדותו על ש ו ח ט שחנק תרנגולת .באגרתו למאראגה הוא מתריע על כך שמתירים
״סירכא בבועה אפי׳ על ה ע צ ם  . . .שתלמידים שוחטין בלא ר ש ו ת ה ר ב ובלא הסמיכה״.
להלן ,בראש סי  ,יד.
סי׳ א והעי  .28אף בראוואר כ ו ת ב שלפעמים הירשו ״גם לשוחטים שעדיין לא קיבלו התרה לעסוק
בשחיטה״ )שם( .וכנראה שלכך התקין ריב״א ״צריך ה ש ו ח ט לחזור ל ש ח י ט ה בכל חדש לפחות פעם״.
ר׳ העי  .103ולהלן ,תיאור כ״י אבני זכרון ,עמי נא—נב.
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גרם זילזול וחשדות גם בשוחטים מומחים ,ולכן גזר ר׳ שמואל בתקנותיו ״שלא להרהר
אחר השוחט ,לומר שתה כוס ראובן לפיכך התיר צאנו ,או מקנאה אסר צאן פ,״.
מעמד נכבד היה גם לחזן  . 106ר׳ שמואל כותב שיש להתפלל ״לחיי חזן שמעמיד
התפלה״  107ודורש שלא להעמיד חזן שאינו הגון במקום שנמצא חזן הגון  .108ואף השמש
נחשב על כלי הקודש .ר  ,שמואל מדבר בשבח ״השמשים המשרתים לתורה בגופם״ .109

חיי

הציבור והחברה

על אירגונה של הקהילה בכורדיסתאן בתקופה זו ,למדים אנו בעיקר מאגרותיו של ריב״א
שכבר נתפרסמו  . 110ואנו אין לנו אלא להוסיף עליהן מתוך החומר שבכתבי ר  ,שמואל
ב״ר נתנאל.
בראש הקהל עמד ״שוטר /,שנקרא גם ״שר״  .113-הוא היה נבחר או מתמנה על־ידי פקיד
השלטון מבין עשירי הקהל ונכבדיו .לא תמיד נמצאו מועמדים מתאימים ולפעמים נתמנו
שוטרים בורים ומנוערים מתורה .כך אנו שומעים שר  ,יצחק ב״ר נתנאל מתרעם על מצב
הדור הירוד ואין לו למי לפנות :״ואם תאמרי אקבל קבלתך לפני שוטרי ישראל ושריהם,
הלא הם עמי הארץ והם שוכחיך ועוזביך״  .112ר  ,שמואל מזכיר בתפילתו אותם ש״פורשים
תקנות רעות לישראל״  ,113ומשהוצרך לכך ,אתה שומע שהיו בין השוטרים שעשו זאת.
השוטר היה ממונה על גביית המיסים מיחידי הקהל .לא תמיד היה עושה מלאכתו באמונה
ויש שהיה מטה את הדין לרעת העניים .ר׳ שמואל גזר ״על שוטר שיקח מס מעני כעשיר״,114
ולא זו בלבד ,אלא שבתפילה הוא מביא קללה על כל ״המחניף על העשירים להקל מעולם
ולהטיל עול כבד על העניים״ .תפקידו העיקרי של השוטר היה לצאת ולבוא לפני הקהילה
אל המושל והנציב ,ובכך היה משום סכנה .לא כולם עמדו לקהילה בשעת דוחקה והסתכנו
בימי גזירות ועלילות של מושלים .בקהילת עקרון ,שהיתה שתייה בצער ,נחתמה אמנה
שאם יהיה הכרח לעזוב את העיר ,״שיחיו בולם בעצה אחת אם בשקיעה ובישיבה ואם
בבריחה והליכה לאיזה מקום״  .115מצבו של השוטר היה קשה ,שכן הוא היה האחראי לפני
השלטון ,לכן התנו ״אם ירצה בבריחה ,השוטר אל יגלה סודם למלך ,אם לא ילך עמהם״.
בשל מצבו המיוחד ,הסכימו גם שאם יתפוש המושל את השוטר ״מכעס שהמריד היהודים
 106על מעמדו של החזן ,ר׳ בראוואר ,שם ,עמי .192—191
 107להלן ,בראש סי  ,יד.
 108סי׳ א והע׳ .28
 109אגרת התנחומין .ועיין גם התפילה ,להלן ,סי  ,יד .על מעמדם ר׳ בראוואר ,ע מ .193—192 ,
 110אסף ,שם ,עמי  .132,127—126ור  ,למעלה ו ה ע .27 ,
 111ר׳ להלן ו ה ע .118 ,112 ,
 112אגרתו לעמאדיה ,להלן ,סי׳ כח.
 113סי׳ יד.
 114תקנות ,להלן סי  ,א.
 115אסף ,שם ,עמי .135

]מ[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
והבריחם ,כל הקהל יתנו בפדיונו״ .במקרים כאלה עשוי היה ,כנראה ,המושל לפטר את
השוטר ולמנות תחתיו אחר ,שיכול שיהיה לרעת הקהילה .להוציא חשש זה ,נעשה תנאי ,שאם
״יאנוס המלך לאחר להקימו לשטרות ,ימסור עצמו לתפיסה ולא יקום ,אך הקהל יפדוהו״.
מכאן אתה שומע עד כמה היה מצב היהודים תלוי במשרה זאת .משום כך בוודאי מצאנו
שקהילת מאראגה הגבילה סמכויותיו של השוטר ,ובאותה תעודה נאמר :״וכן השוטר
נשבע שיהיה באמונה עם הקהל ,שיתן נפשו על פרוטתם ,וישליך עצמו להציל ישראל
חבירו בעזרת הקהל ובשבועתם עמו ,ואל יתן ממון ישראל להצלת ממונו ,ואל יחדש מנהגים
רעים ובדעי״ם עליהם .ואם יגזור המלך ליקח ענישה ,השוטר על]![ יקח מעצמו וימלך
בקהל ,אם יכולים ליתן יתנו ,ואם לאו יברחו ,ואל יעכב בידם ,אם ירצה השוטר ילך עמהם,
ואם לא יניחם שיברחו ,ואל ילשין עליהם .ואם יגלה עליהם הוא בנדוי .ואל יחרפם עוד
בקהל בקללות בנבלות הפה אך בדבר מורי אחי אמי ,כשיפול על איזה אדם דין וימרוד
ויהיה מותר לו לקלל ולחרף .ואל יעשה דבר מעצמו בלא עצת והסכמת עשרה חשובי הקהל,
קריאי מועד ,ואם יטיל עליהם המלך ענישה ,עד חמישים אל יתן עמהם השוטר .מחמשים
ולמעלה יתן עמהם מה שיפסקו הקהל עליו .וכן הם ג״כ יהיו בדברו והוא נשיא עליהם,
ולא יתגאו עליו ולא יעמדו בפניו ליקח השטרות ,אך אם יפשע בקהל ויפקיר ממונם ,אז
הקהל יעמידו להם שוטר אחר .ואם יהיה אדם נושה ומוצק מחובות ויברח אל ילשין עליו,
ואל ישתה יין כשילך לפני המלך ,קודם התפלה בשבת אל ישתה ,וכן כשיעשו איזה עצה,
שתהיה דעתו מיושבת עליו ,ואל יתקנא בשום אדם ,ויחשבם לבניו וממונם חביב עליו
כשלף׳ .116
לאורם של דברים אלה ,תובן ברכתו של ר  ,שמואל ״לחיי שוטר הצדיק שמציל ישראל
וממונו מידם״ .117הוא ראה בכך חובתו של השוטר ,ואף באגרת התנחומין הוא מזהיר
ומתריע על ״מי שלא נתעסק להצלת ישראל ולהרגיעם מיגיעתם״ ,ודבריו מכוונים בוודאי
לשוטר .ברם ,היה לו לשוטר גם תפקיד פנימי ,והדבר נשמע מדבריו של ר  ,שמואל שדרש
על הדברים שהשכינה צועקת עליהם ,ואחד מהם הוא ״מפני השרים והשוטרים שלא ימחו
ולא יכופו הקהל לתורה ללומדים ללמוד ולמחזיקים להחזיק״ .118
מלבד השוטר היו גם ״זקנים״ .הגדרת תפקידם נמצאת בתקנות :לא יעשה החכם ״איזה
דין או קידושין או גירושין או התרה ,בלא עצת הזקנים ,שהם עוסקים בצרכי הבהכ״נ
ובצורכי הצבור ,שנותנין עצמן להצלת הצבור״  .119הללו נבחרו או נתמנו במסגרת בית
הכנסת ,ודומה שתפקידם היה כשל שבעה טובי העיר .בקהילת מאראגה נזכרו ״י ,זקנים
ברורי הקהל״  ,120ואין אנו יודעים אם כך היה גם בקהילות אחרות .״הזקנים״ נקראו גם

 116אסף ,שם ,עמי .136—135
 117להלן ,סי׳ יד.
 118אג  ,ג ,ע מ  ,עט.
 119סי  ,א.
 120אסף ,שם ,עמי .135

]מא[

מאיד

בניהו

״גזברים״ ו״פרנסים״ .בברכתו של ר׳ שמואל ,מוצא אתה תארים אלה בלשון שנאמר למעלה:
״לחיי הגזברים שמעמידין הבתי כנסיות ועוסקים בצרכי צבור״  .121וכן בתפילתו ההוא מביא
ברכה על ״המשתדלים על תקון בית הכנסת וכל הפרנסים והגזברים העושים אותה באמונה
וכל המתעסקים בצרכיה״ .אף תפקידם של אלה היה קשה ,אם היו עושים באמונה ,היו
מעוררים נגדם קיטרוג ושנאה ,לכן העמיד ר׳ שמואל את ״המנהיגים והגזברים והקנאים
להש״י שמשניאים עצמן לנוכחים״ ,122עם שבעה אנשי הסגולה שבקהל .מלבדם היו
״גבאים״ ,וכנראה שאין הם זהים עם ה״גזברים״ ,שכן מונה ר  ,שמואל לחוד בברכתו
״הגבאים שגובין הצדקה והמדרש״ .123תפקידם היה ,כנראה ,מצומצם יותר והם היו
כפופים ל״זקנים״.
תלות זאת בשוטר ובגזברים היתד ,לפעמים מופרזת ולאורם של הדברים שנאמרו למעלה,
יובן הנוסח שנמצא באותו קטע בכתב־ידו של ריב״א ,שספק הוא שלו ספק הוא נוסח קדום
של דודו ר  ,שמואל .וזה לשונו :״כשמעמידים על הצבור שוטר על הקהל או הגזבר על בית
הכנסת וכיוצא אומרים לו :למה קמת ,לעשות מצות או לעשות עונות .בעבור עולם הבא או
בעבור עולם הזה בלבד ...בעבור ישראל או בעבור גוים בלבד  . . .בעבור להועיל לחלשים
ולעניים או עבור חזקים ועשירים ...ואם צדיק הוא משיב :אני בעבור הש״י ובעבור
חיי העה״ב ובעבור ישראל ועבור הצדיקים ות״ח אותם שעובדים להש״י .אני עמדתי
להעמיד ד ת  . . .בישראל ולהציל עשוק מעושקיו...״ .124
טבעי הדבר ,שבמצב זה היו נעשים נסיונות להתבדל מן הקהל או להיפרד ממנו .לא
תמיד נעשה הדבר בשל מעשיהם של הזקנים והגזברים ,אלא מחמתם של אלה שביקשו
גדולה לעצמם ,או שחשבו שאין דעתם של ראשי הקהל מכרעת .בתפילתו של ר  ,שמואל
מוצאים אנו שהוא מתפלל שיעקרו ״כל יצר הרע וכל גבהות וקנאה וכעם וחמדה ושנאה
וכל תחרות״  ,125ומבקש מה  ,שיתן בלב כל אחד ״שיבינו כל אחד ואחד מעלתו ושלא יבקש
כל אחד ואחד יותר מערכו ושיכבד כל אחד ואחד לגדול ממנו אם בחכמה אם בזכות״ .שכיחה
היתה ,כנראה ,התופעה שיחידים התחמקו מלשאת בעול שראשי הקהל הטילו על הציבור,
שכן מזהיר ר׳ שמואל בתקנותיו ובתפילותיו :״לא יהיה הקהל אגודות אגודות ,שלא יבדל
אדם מצרת הצבור״ ,ואף חוזר על זה בלשון אחרת ,״שלא יפרדו הקהל להרבה ראשים
ולהרבה אגודות״ .גוזר הוא להישמע למרות הפרנסים ולקבל עול הציבור .אם הציבור
מסכים ״לבנות בהכ״ג או בה״מ או לגזור תענית על כל צרה שלא תבוא והוא פורש מהם״,
ומדבר נגד המורדים בציבור שאינם נותנים חלקם ״במס ,בצדקה ,באורחים ...בקבלת

 121להלן ,בראש סי׳ י ה
 122אגרת התנחומין ,להלן ,ע מ  ,עח.
 123סי  ,יד ,עמי צו .ועיין גם באגרת התנחומין שדורש על גבאי הצדקה והמדרש א ת ה פ ס ו ק  :וכל
גבולך לאבני חפץ .להלן ,ע מ  ,עח.
 124אסף ,שם ,עמי .137
 125יהי רצון ,סי׳ יד.

]מב[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
הדין שגוזרין עליו הצבור ליתן קנס והוא לא י ת ך ^  . 1בתפילתו ,מברך הוא את ״כל
שמועילים לצבור וכל שנכנסין בצרת הצבור וכל אותם שמשתדלים בצרכי הצבור באמת
וביושר לבב״  , 127ולעומת זאת מקלל את ״הפורשים עצמם מן הצבור וכל אותם שאינם
סובלים בעול הצבור וכל שאינם נכנסים בצרת הצבור וכל אותם המורדים בצבור״.
כיוון שבמצב החברתי והפוליטי שהיו שרויים בו ,עשויים היו המורדים בציבור להרחיש
רעה על הקהילות ,דרש ר  ,שמואל להענישם :״וכל שימרוד בציבור כל הקהל יקומו
עליו להפילו ולהשפילו״  .128אנו שומעים גם שנמצאו בקהל אנשים שהיו ״מתגאים על
הצבור בגויים או בממונו וכן למגזם״  129ומפסידים ממון ישראל .ואכן עניין זה נמצא
גם בנוסח החרם  ,130שכנראה אף הוא מחיבורו של ר׳ שמואל.
יסוד הצדקה מקיף את כל יצירתו של ר׳ שמואל וטבעי הדבר .מצבה של יהדות
כורדיסתאן הזקיק אותה תדיר למעשי צדקה ,ולא רק הקהילה לעצמה אלא גם לקהילות
אחרות .צרכיה של קהילה בעת צרה או גזירה היו מרובות ,עשירים גדולים לא נמצאו
בה ולא יכולה היתד! לעמוד בלא עזרתן של קהילות אחרות .ואכן בכורדיסתאן היה מפותח
מאד מוסד השליחות .תלמידי חכמים ועניים היו נודדים מקהילה לקהילה ומפרנסים עצמם
בדרך זו .לרוב היו עושים זאת משנגזרה עליהם גזירת שמד ,כשהיו נתפשים למלכות
או כשבאו עליהם בעלילות .ר  ,שמואל כתב אגרות ״לשבוי הנחבש ביד אויב״  ,131וכמה
נוסחאות הן לאדם שבשל חובותיו אילצוהו להמיר דתו ותפשו את בניו שיערבו לו . 132
תופעה זו ידועה לנו גם משטרות ואגרות מפרס ל מ ן ה מ א ה ה י״ ז .133
מרובים היו השלוחים שיצאו ל״העמיד המדרש״ ,והם נזכרים ברוב התעודות שהגיעו
לידינו מר  ,שמואל ,מאחיו ומריב״א ,134וכל כך שכיח היה הדבר עד שנמצאו שהתחזו
כתלמידי חכמים והיו מסובבים בקהילות ומקבלים כספי צדקה .ר  ,יצחק ב״ר נתנאל
מזהיר את אנשי עמאדיה ,שתלמידי חכמים ״שבא]ו[ לפני ]אלי[כם אינם מזכים את הרבים,
אלא הולכים וחוזרים ולוקחים נדבה ,וילכו וישבו בבתיהם ,לא תורה ולא מדרש״ !35י
אכן ,בדרושיהם ותוכחותיהם של ר׳ שמואל וחכמי כורדיסתאן ,אתה מוצא שהם מזהירים
על חובת הצדקה .באגרת לשבויים דורש ר  ,שמואל ״שתהיה מתנתכם גדולה לצדקה
ולמצות״ .136ולאוו דווקא לאלה שידם משיגה ,אלא גם לאלה שנמצאו בצרה ובמצוקה,
 126תקנות ,סי׳ א ,עמ׳ ע.
 127יהי רצון ,סי׳ יד.
 128תקנות ,סי׳ א.
 129נוסח זה נמצא גם בתפילת יהי רצון.
 130ר׳ להלן ,תעודה ב.
 131להלן ,סי׳ י.
 132ר׳ מבוא לאג׳ ח.
 133ר׳ י׳ בן־צבי ז״ל ,במאמרו בספר שלפני זה ,עמי מח־־־מט .ור׳ להלן ,ר ש י מ ת ה ת ע ו ד ו ת ו ה ע .12 ,
 134ראה גם מאן ,שם ,עמ׳ .516—492
 135אג׳ ל.
 136אג׳ ו.
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כגון קהילת עמאדיה שהיתה שתייה בצער ,כתב לה להרבות צדקה ,שמעלתה גדולה
כ ש נ י ת נ ת מ מ י ש א י נ ו י כ ו ל ז״ .אף דרש :״מי שלא היה בעל צדקה ואוכל ומאכיל ומפרנס
עניים ות״ח ויתומים לא יזכה למן״ .138ובכל עת יש ליתן צדקה ברצון ,שכן השכינה
״צועקת כשישראל נותנין מסים וארגוניות לגוים בשמחה וכשיתנו פרוטה לתורה ולצדקה
יתנו בעצבון ובדאגה״ .139
כנראה שזיקת העשירים לקהילה היתה פחותה משל בני שאר המעמדות ,וכיוון שהשוטר
בא מן המעמד שלהם עשוי היה להקל מעליהם עול המם  . 140משום כך מוצאים אנו
בתרעומתו של ר׳ יצחק ב״ר נתנאל על אנשי דורו שכותב על העשירים ״הלא המה שמנו
עשתו ורם רוחם אליך״ .ועל העניים יאמר ״הלא הם שכבו בראש כל חוצות ופניהם חבוש
בטמון אין שומע להם״ .אבל שומעים אנו על עשיר אחד שעשה להרבות תורה ,שהשפיע
מעושרו למדרשו של ר  ,שמואל .142
היחסים הפנימיים ,דומה שלא היו מתוקנים .כבר נזכרו למעלה פגמים שנרמזו בדבריו של
ר׳ שמואל ״ .״גבהות וקנאה וכעם וחמדה ושנאה וכל תחרות״  .143יהודי היה קם על הבירו
והוצאת שם רע היתה ,כנראה ,מן הדברים שאדם היה דש בעקביו .בתקנות מפרט ר׳ שמואל
כמה דברים ,כגון שאומר אדם לחבירו ״אשתך זונה ולא ראה״ או שמעיד על אשת איש
״שראה בחור מתיחך ע מ ה ״ .144
רבות הן ההזהרות על מלשינות .האיסור שהטיל ר  ,שמואל שלא יגלה אדם כמה כסף יש
לחבירו ,לא בא ,כנראה ,אלא למנוע פירסום ,כדי שלא ייגרם נזק לבעל הכסף וכדי שלא
יבוא עליו המושל בעלילה .ההלשנה על יהודי לגויים או לשלטון נזכרת בתפילה :״ולהשמיד
ולבער כל שונאי ישראל וכל מלשין ומוסר ממון ישראל לגויים ...וכל המוסר גוף ישראל
לצערם ולהעיקן לגוים וכל המגלה סוד ישראל״  .145פעמים שההלשנה נעשתה לצורך נקמה.
ר  ,שמואל מתריע על ״כל המלשין על ת״ח או על הזקנים שיעשו דין ,כל הקהל יקומו עליו
לבערו״  .146והוא אוסר להלשין אפילו על אדם שעשה רעה .דומה ,שהיו מקרים שהותרה
בהם הלשנה ,שכן נאמר בתקנות ״אלא ימלך בב״ד ויקח מהם רשות״ .ראוי להזכיר שאף
על אישיות כמות ר׳ יצחק אחיו של ר  ,שמואל יצא קול שהלשין על ריב״א ,עד שהוצרך
להשיב בחריפות וכתב :״ואח״כ אמרתי לערל של מחמד אגא ,תלך אצל יעקב בן אחותי

 137אג  ,ה.
 138אגרת התנחומין ,סי  ,ג.
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 141אג  ,כח.
 142אג׳ י.
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]מד[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
ותקח לי הספרים בלבד .אבל לענין מלשינות לא אמרתי לו ולא עלה על ל ב י  . . .וכי כסיל
הייתי או בור שלא הייתי יודע שעון מלשינות כמה היא גדולה״ .147
מרובות הידיעות בתעודות על הקשרים בין יהודים לגויים .עמהם נשאו ונתנו ואפשר
שהתגוררו בשכונות שלהם והיו להם יחסי חברות .ידידות עם הגוים שימשה לפעמים
לאדם עליונות בחברה ,ואיפשרה פעולות שלא היה יכול לעשותם אלא אם כן ביקש את
עזרת הגוי .על אלה מזהיר ר׳ שמואל באומרו :״המתגאה על הצבור בגויים או בממונו
או למגזם״ .148ואף בנוסח החרם נאמר ״דמתגאי על ישראל בחוטרא דרשיעא דאומין
עובדי ע״ז״  .149ר׳ שמואל אסר על יהודי כורדיסתאן לא רק להזדקק לערכאות של גויים
״שלא ברשות הקהל״ ,אלא גם שלא לאכול גבינה שלהם ,סתם יינם ואפילו שכר ו״בצים
צלויים״ ,148וממה שמצא מקום להתריע על כך ,אתה למד שהיו רגילים לעבור על
איסורים אלה.
מרמזים שונים אפשר אולי ללמוד שיהודים וגויים שוחחו גם בענייני אמונה ודת .בתפילתו
של ר  ,שמואל נאמר :״וכל המגלה סוד ישראל וסוד תורה וסוד הדת לגרים״ .והחרם כולל
״דמגלי רזין לברא לאומי ולמלכי ,דמחי לישר  ,חבריה בפומיה ובלישניה ויתמיסיר ממונית
ופומיה דיש ,לעמין פלחי צלמיא״ .תוספת חיזוק לסברה ,שאכן היו מעשים כאלה בכורדיס־
,
תאן ,הם דבריו של ר  ,שמואל לראשי קהילת מאראגה ,כשהצהיבה פנים לתלמידו ר
יהושע ,כתב להם ״תפשתם עלילות שוא שאינו יושב במדרש ואינו אמת בתורה השם,
ובאים גלחים וישמעלים במדרשו או עלילות אחרות״ .150אם לא היו אנשי דת נוצרים
ומוסלמים נכנסים ויוצאים אצל יהודים ,כלום יכולים היו לומר דבר זה ? ואכן היו בכורדיס-
תאן מומרים ,רובם מאונס אבל כנראה גם מעטים ברצון ,לצורך נוחיות .151
העונש שהירבו להשתמש בו כדי להרתיע את הקהל הוא החרם .כבר נזכר שר  ,שמואל
התיר להחרים ״בסיבת עוך .תקנותיו של ר  ,שמואל כתובות בלשון גזירה ,אבל כמה מהן
נכללו בנוסח אחר בלשון חרם .והחרם חוזר ונזכר כמעט בכל התעודות  . 152ברם ,נגד
ה״מוסרים״ הותר לעשות הכל ,ור  ,שמואל כותב ״והמוסר מותר להורגו ולאבדו בידים״ ,153
ולא רק להלכה אלא ,כנראה ,גם למעשה.
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אג  ,כח.
תקנות .וכן בתפילת יהי רצון :״וכל המתגאה על ישראל בגוים שלא כדת ,וכל ה כ ו ר ת מישראל
לגוים״ .האם הכוונה לגורם להמרה? או אינו אלא כורת מנכסיו של ישראל?
תעודה ב.
אג׳ ד ,דף ב ,עמי א ,שוי .13—12
כגון אשר .במאראגה שבעלה המיר ו ה ג ט שניתן לה ה י ה פסול ,איימה שאם לא יתירו לה להינשא
תמיר עם בנה .אסף ,שם ,עמי  .133ור׳ להלן ,אג׳ ו.
ר׳ בייחוד נוסח ״ פ ת ח א ד ש מ ת א ״ לקהילת מאראגה .אסף ,שם ,עמי .133
סי׳ א והעי .34
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]ז[
פעולתו הספרותית
התעניינותו של ר׳ שמואל ב״ר נתנאל הלוי חרגה מן התחומים שהיו מקובלים בדורו
ובמקומותיו .מלבד בהלכה ובקבלה הגה גם בספרי פילוסופיה .באחד ממכתביו נשמעת
מעין חרטה על זמן שכילה בלימודים עיוניים .וכך הוא אומר לנפשו :״לבבך היום פונה
אחר השכל ונימוסיו ,את טוב סדריו וטכסיסיו .לדעת אן חוגה ואנה מוצאו ומובאף׳ ,154
והוא מהנדס לבור לו דרך לתיקון מעשיו .אף בשיר שהקדים לאגרת ששלח לידיד אמר:
העיוני וסעיפותי  /הן הנה כנפי וגדפותי
לפרוח בשמי השמים  /לחנות במחנה אלקים מח נ י ם .155
אף אחיו ר׳ יצחק מעיד שתקופה מסויימת הסיחו לימודיו העיוניים דעתו וצימצמו זמנו
מלעסוק בהוראה בישיבה ״]שהיה טרוד בעיוניו ,ואמר לי  5לא[ תניח שיגביהו התלמידים
את קולם כדי שלא יתבלבל דעתי״  .156מן האגרת נראה שהכוונה לתקופת ברזאן .אך ייתכן
שרצונו לומר עיון התלמוד והקבלה ,ולאו דווקה פילוסופיה .מכל מקום לא שרד בידינו
דבר מכתביו שיש בו משהו מתחום זה ,אלא מאחיו)לב(.
ר  ,שמואל הלוי הירבה לכתוב .כתיבתו קלה ורהוטה ולשונו צחה וברורה .בקי הוא
גם במליצה אבל אינו משתמש בה בתוכחותיו לקהילות ,שהמפורש צריך להיות בהם
מרובה על הסתום .הכתיבה היתה חביבה עליו ומצא בה נוחם ועידוד .הן כך יאמר:
אף קולמוסי ועטי  /הן הנה משענתי ושבטי
לאשר בהם אשען ואתהלך החוצה  /לרוץ ברחובות ובשווקים בנחיצה
רבי שמואל שלח ידו גם בשירה ,כתב אגרות־ריעים ובראשם שירים במעלות מהולליו,
כדרך שנהגו בספרד וכפי שמצוי הדבר בשירה הערבית .הירבה לכתוב פיוטים ותפילות
ומהם שנכנסו לסידור ולמחזור כמנהג כורדיסתאן .פיוטיו היו ידועים ומושרים בעל־פה
עד עתה לא נמצא אוסף של שיריו ופיוטיו ואין הם מקובצים בידינו
עד הדור האחרון
אלא מפוזרים בכתבי־יד שונים .כל סופר העתיק שירים שחפץ בהם ושנהג לשוררם .הגדיל
לעשות ר  ,יוסף ב״ר יוסף שברשימת הפיוטים שלו ובפנקסיו רשם והעתיק הרבה מהם.
משיריו של ר  ,שמואל לא נדפסו עד כה אלא ששה פיוטים ) (12 ,11,4—1שנאספו במכון
בן־צבי  .159עתה ידועים לנו מר  ,שמואל עשרים פיוטים ,שתי תפילות ,וארבעה שירים
שבראשי אגרות .שלושה פיוטים נזכרו ולא הגיעו לידינו) .(21 ,19 ,5שישה עשר שירים
154
158

159

 157אג׳ יא.
 156אג׳ ל.
 155אג׳ יא.
א ג  ,ים.
בשנת תרצ״ג ש מ ע הנוסע אברהם יעקב ברור מחכם שמואל ברוואנדוז ״על משורר גדול ר  ,שמואל
ב ר ז א נ י  . . .ואשר לשיריו ,שירי קודש ,מהלכים בין היהודים הכורדים .ה ז מ י ר ו ת לליל ש ב ת ש ש מ ע ת י
מ פ י חכם שמואל היו יפות ,אך לא יכלתי להעתיקן .בהשתדלותי להשיג כ ת ב יד משירי ר  ,שמואל
ברזאני טרם הצלחתי״ .א״י ברור ,מ פ ר ש ת מ ס ע ו ת י בסוריה ,בבל ואשור ,מ נ ח ה לדוד ,ספר היובל לר׳
דוד ילין ,ירושלים תרצ״ה ,עמי רמט.
נכללו בספרו הנ״ל של ב ך י ע ק ב  ,ע ט .164—158 ,

]מו[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
ופיוטים יידפסו במאמר זה לראשונה ,ותפילה אחת ) .(9תפילה אחרת ,שהיא מסוג הברכות
לקהל שהיו נהוגות בכורדיסתאן ,תפורסם ב מ קו ם א ח ר .160
פיוטיו של ר׳ שמואל טבועים בחותם האמונה התמימה ובהכרת חדלונו של האדם .לא
בכולם אתה מוצא טעם פיוטי והרבה מהם בנויים על פסוקים ,אבל יש בהם שרוח שירה
נסוכה עליהם ויפים הם .לשונו מקראית ולפעמים מתובלת היא בלשון חכמים ),25 ,23 ,7,3
 .(26שני פיוטים כתובים ארמית ) ,(6 ,4והם פיוט לקידוש ליל פסח וברכה לקהל ,שחותם
הקבלה טבוע עליהם.
אין ר׳ שמואל בקי במלאכת המשקל וכל שיש בשירתו הריהו
אינו נשמר בכל מקום .אבל שומר הוא על החרוז .יש שכל בית
פיוט אחד ) (1הוא משורשר ,שמילה שבסוף כל בית־שיר היא
אחריו .במרבית הפיוטים רמוז שמו הראשון או המלא וכן שמואל
ושמו ,או שאין כל אכרוסטיקון.

משקל ההברות ואף הוא
מסתיים באותו חרוז).(8
תחילתו של הבית שבא,
הקטן ,אך יש בסדר א״ב

פיוטים של משוררי ספרד ידועים היו לו ,אבל ספק אם כביר מצא .וקרוב לומר שכל
שידע —מתוך סידורים ומחזורים ידע .בשלושה פיוטים הוא מחקה פיוטי רשב״ג הן במשקל
והן בתוכן ואף במילים ,והם סי  .15—13 ,פיוט אחר ) (8הוא חיקוי לפיוטו של ר׳ אליקים —
אלהי עוז תהלתי .אך גם הוא מצוי בסידורים .הפיוט להגדה של פסח ) (4נכתב בעקבות
זמירותיו של האר״י לשבת ואף הוא בארמית ובדרך הקבלה .סי  22 ,דומה לו פיוט של
משורר מזרחי ,כנראה מכורדיסתאן ,ר  ,יפת ב״ר בניה ,ודומה שהוא קדם לר׳ שמואל,
שכן הלחן שבראש השיר הוא שירו של ר׳ יפת ב״ר בניה  161ואפשר שנקבע על־ידי ר׳
שמואל עצמו .פיוט לפורים ) (2דומה לו פיוטו של יהושע בר מרדכי וסי׳  — 5לפיוט של
ר  ,אכרהם .שניהם ממשוררי כורדיסתאן ,וכנראה שבאו אחריו וחיקו פיוטיו.
שיריו של ר  ,שמואל קודש הם .בקהילות כודיסתאן נהוג היה לחבר רשות לברוך שאמר,
לקדיש ,לנשמת ליוצר ולקדושה .מהם שנכנסו למחזורים שבכתב־יד ונאמרו בשעת העבודה
בבית הכנסת .אף מן התקופה הסמוכה שאחריו ,ידועים לנו רשות לנשמת ורשות לקדיש,
שחוברו לכבודו של שבתי צבי ונאמרו בקהילות אלו  .162ורבים הם הפיוטים שבכתבי־יד
מסוג זה  . 163הפיוט אזכרה שיר ואשירה במקדש הקדש ) ,(1הוא כנראה לברוך שאמר
במועד ,שמשולבים בו פסוקי דזמרה הנאמרים אחרי ברוך שאמר ומסתיים בפסוקים
האחרונים של הודו שלפני ברוך שאמר .הפיוטים הברורים לנשמת הם  16ו  ,17ואולי
גם  .11פיוט  5הוא לקדושה ו  ,14מסתבר שהוא רשות לשבת חול המועד פסח ופיוט 15
לנשמת ,כטיבם של הפיוטים המחוקים .פיוט  10הוא לחתן ,ובוודאי נאמר לפני הקדיש.
וכך היה נהוג בכורדיסתאן .אף פיוט  18הוא לחתן.
160
161
162
163

מאלה רק ארבעה ) (17 ,16 ,13 ,1לא נרשמו במפתח הפיוטים של ר׳ יוסף ב״ר יוסף ולא נעתקו
בכתיבותיו ,וכנראה שגם תפילה  9לא היתה ידועה לו.
ע״ע מ׳ בניהו ,פיוטים ותעודות על ה ש ב ת א ו ת בכתב־יד מפרס ,ס פ ו נ ו ת ג—ד ,ספר שזר ,עמי טז.
שם ,עמי כא—כד.
ר׳ למשל שם ,עמי יז—יח; ב ך י ע ק ב  ,עמי .192 ,179—175 ,168—165
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מצויים גם פיוטים לשבתות ) (12 ,7ולחגים .פייסני כורדיסתאן חיברו ״זמר״ לקידוש
ליל פסח ,על דרך הזמר לליל שבת של האר״י * .16אף פיוט  4הוא ״לראש ההגדה״ .מצויים
גם פיוטים שנאמרו אחרי קריאת המגילה  .165ר  ,שמואל חיבר לפחות שנים ) (22 ,2ועוד
פיוט לפורים ).(3
כמה פיוטים מדברים בשבח הבורא ונפלאות מעשיו ) .(16 ,15 ,11 ,5 ,1שני פיוטים
עניינם קושי שיעבוד הגלות והערגה לגאולה ) .(14 ,12שנים הם תוכחה לאדם על חדלותו
ואחריתו) ,(20,13והראשון נאמר בשעת פטירתו של אדם.
166
״ס׳ חרוזים״ של ר  ,שמואל נזכר כבר באגרת ר׳ יצחק  ,והוא כנראה כתב־היד שראה
ר׳ יוסף ב״ר יוסף ומכנהו ״כתבי מליצות״  .167שאלה קשה היא אם כל האגרות הן של
ר׳ שמואל ,כמה מהן ספק אם הוא חיברן או ריב״א .הסגנון ותוכן הדברים אינם יכולים
לסייענו ,שגם ריב״א הלך בדרכו ,ואין אתה יכול להבחין בשל הרב ובשל התלמיד .לא זו
בלבד שכמה אגרות עניינן וסגנונן שווים ,אלא דומה ,שאי אפשר להגדירם ,אלא כיצירה
משותפת .אחרי מות ר׳ שמואל ביקש ריב״א שישלחו אליו כתבי דודו וכבר הוציאו עליו
לעז שרצה להשתמש בהם .דבר זה אתה שומע מדבריו אלה :״ואם תאמרו לעצמי ארצה,
ג״כ אני הש״י לא עצרני מלדת .מעיין אני ומושך העיונים ממחשבתי .השמים יעידו ,אף
בחייו כל הכתבים והשירות אני הייתי מחבר על שמו״  .168אכן השירים שבראשי האגרות
יפים הם מן הפיוטים ויש בהם מן הלהט והסגנון של ריב״א .לעומת זאת יש דברים שאין
ספק שריב״א לקחם מר  ,שמואל  .169והרי כאן השפעה של לוקח ונותן.
דומה ,שלא כל ״כתבי המליצות״ של שני חכמים אלה הם פרי הגותם .בריתחת הויכוח
בין אחיו ר׳ יצחק וריב״א על הכתבים שהשאיר ר׳ שמואל ,גילה ר  ,יצחק מקור עלום
שהיה בידי ר  ,שמואל .דבריו מלמדים גם על נוהג לשאוב ממימם של אחרים ואת
שמותם לא להזכיר ,מבלי שייחשב הדבר לאסור .ואלה דבריו של ר  ,יצחק :״וגם חרוזים
של אחי ,מעט מהם] ,כלום[ אינם מחכמת סידנא מאשוואן .וכמה פעמים העתקתי מהם לאחי
נ״ע לשלחם בקהלות .כל חכמתו היתה על ניירים אדומים ,והגיעו כתביו ואגרותיו של
סידנא עד שהרזור וקהלות כולם״  . 170סידנא מאשוואן הוא ״סייד מנחם שהוא באשואן
למעלה מן גורנגא״ ,שיהודי כורדיסתאן הזכירוהו בתפילותיהם על קברי הצדיקים  .171אין
בידינו ידיעות על קהילות אלו .אבל חכם זה נתפרסם כמליץ גדול .אגרותיו היו נשלחות
לקהילות קרובות ורחוקות בכורדיסתאן וכל יצירתו נכתבה בצורת אגרות .הן נכתבו בניר
 164ר  ,למשל בניהו ,שם ,עמי טז? ב ך י ע ק ב עמי ) 197 ,179 ,172והוא פיוט שנדפס בסדר הגדה של פסח,
עברי־כורדי ,ירושליס תשי״ט ,עמי ה—ט(.
 165ר׳ ב ך י ע ק ב  ,עמי .195 ,186
 166א ג  ,כט.
 167ב מ פ ת ח שבראש כ״י  ,1עמי ט .ועיין להלן והעי .188
 168כ״י  ,1עמי .1025
 169ר׳ למעלה ,הע׳ /103׳להלן ,ר ש י מ ת התעודות ,סי׳ כו.
 170אג׳ כט.
 171נספח א והעי .25

]מח[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
חום או אדום ,שהיה חביב עליהם ואגרות הרבה שהגיעו לידינו מכורדיסתאן ומתימן כתובות
על ניר כזה  .172הרבה אגרות שלח לעמאדיה ,שהיווה כנראה החשובה שבקהילות כורדים־
תאן  .173וכך מעיד ר  ,יצחק שהאגרות ״מגניזת עמדייא הוציאם מ  ,חנניה ושלחם לאחי״ ,174
בגניזה חשובה זאת נטמנו כתבים הרבה ,והוסיפו לגנוז בה עד הזמן האחרון .בסיפור
ששמע בראוואר מפי יהודי מעמאדיה נמצא אף תיאורה .לפי מסורת זאת הוטמן בה
ר  ,שמואל והיא נמצאה בבית הכנסת ושלושה חדרים )תאים ?( היו בה .בשני שמרו בחורף
את ספרי התורה ובו חלון לחדר שלישי אפל ,שבמשך מאות בשנים גנזו בו מגילות וספרי
ודאי שנמצאו בה כתבים הרבה שאינם ידועים לנו מחכמי כורדיסתאן,
קודש שנפסלו
ואולי גם של ר׳ שמואל ,ומי יודע מה עלה בגורלה ?
חיבורים הרבה חיבר ר׳ שמואל ולא זכה להדפיסם .אכן פליאה היא שלא נדפס שום
ספר מחכם מחכמי כורדיסתאן בכל הדורות אלא אחד ,הוא ס  ,״ויבחר משה״ לר׳ משה חרירי
שנכתב בכוי־סנג׳אק בשנת תר״ע ונדפס בבגדאד בשנת תרצ״ג .אף כתבי־היד שהגיעו
לידינו הם מעטים ביותר .כיוון שהתאווה ר  ,שמואל להדפיס חיבוריו ולא עלתה בידו
מבקש היה להפיצם בכתבי־יד ,שיהודי כורדיסתאן יעיינו בהם ויושפעו מהם .באגרת
לתלמיד ,כנראה ריב״א ,ממליץ הוא לסייע לתלמיד כדי שיוכל לחזור אליו ״וגם יסייעני
להעתיק חיבורי ועיוני אשר כליתי בהם ימי ושני״  .176אחרי פטירתו שיגר ריב״א תקנותיו
לקהילות ,כדי ״לעשות לו קורת רוח ,שהשביעני על הדבר שלא זכו ספריו להדפם ,אך יהיו
דבריו ותקנותיו נדרשים בקהלות ,וזה די לו״  . 177ריב״א ביקש לקבל כתביו ,שלדבריו
הפקידו דודו על הגהתם ופירסום טיבם ,ותבע לקחת אותם מר  ,יצחק .״שישלח לי ספרי
עיונים של הרב ז״ל ואגיהם ואטרח בהם לקיים מצותו ורצונו ,כמו שצוני ,והורני דרך
עיונו ,וספריו הכללים לי מסר ,ומפתח עיונו בידי .כמה מהם מעיוניהם ואני הוספתי והגהתי
אותם ועשיתי ס׳ אחד ושלחתיה בין חכמים להראות חכמתו.178 ..
ספרים נדירים היו בכורדיסתאן .לא כל ספר היה תואם את צרכיהם ולא כל חיבור יכול
היה להשפיע עליהם .כתביו של ר׳ שמואל מילאו חלל זה ,ונאמנת על כך עדותו של
ריב״א באגרתו לר  ,שלמן בעמאדיה :״ותדע שעיוני אחי אמי ועיוני יותר מוכרחים לדור
 172ר  ,להלן ,רשימת ה ת ע ו ד ו ת ד ,לא.
 173אסף ,שם ,עמי .131
 174ר  ,הע׳ .170
 175ר׳ מאמרו הנ״ל בהע׳  ,5עמי  .171בנוסח שפי׳ ריבלין נוסף ״למקום הגניזה העתיקה שש מ א ו ת
שנה״ )ר׳ הע׳  .(5בגניזה זו מצא פרופ׳ ו״י פישל ״ ח ו מ ר מ ע נ י ך  ,ש ה ת ע ת ד לפרסמו ״ ב ק ר ו ב ״ ) ר ׳ מסע
לכורדיסתאן פרם ובבל ,סיני ,כרך ה ,תרצ״ט ,עמי רכז ,הע׳  .(20קרוב אני לשער שכל אותם כתבים
כורדיים שנתפזרו בספריות אמריקה )ביהמ״ד לרבנים ,קולומביה וסינסינאטי( וכן באוסף דענט בלונדון
)סי׳ ד( הובאו על־ידי מ ו כ ר הספרים ר׳ ליפא שוואגר ז״ל שביקר בכורדיסתאן ,והיא ״הגניזה העתיקה
מבבל״ ,שלפי עדותו מ צ א בה כתבים של ר׳ יצחק ב״ר נתנאל .ר׳ להלן ,פרק ח.
 176אג׳ ז.
 177הקדמה לתקנות ור׳ גם ה ק ד מ ה לאגרת התנחומין.
 178כ״י  ,1ע מ  .1025 ,ור׳ למעלה ו ה ע .77 ,

]מט[

מאי ר ב ניהו
ויועילו לך מכל למוד ספרים״  .179משנתרפה ריב״א להפיץ כתבי דודו שם עצמו חייב.
אף מספר הוא בהקדמה .לאגרת התנחומין של ר׳ שמואל ,שראה את דודו בחלום ״ואמר מדוע
לא תזכרני בין הקהילות ולא תדרוש עיוני בדורך ותשלחם לקהלותיך ,שהש״י הושיבך על
כסאי אחרי ושכחתני בקהלותי״ ?
כתביו של ר  ,שמואל נתפזרו אחרי מותו ,וספק אם מכולם נעשו העתקות .מהם אבדו,
כנראה ,בשלל סמוך אחרי פטירתו ומהם נשתמרו ונזכרו באגרת של אחיו ר  ,יצחק .ואלה
דבריו :״ספרי אחי כולם לא הלכו בשלל :ב׳ הנם במזוראן וגי הם ברוונדוז וג׳ בקלופי בתוך
שירווניים וב׳ אצל יעקב בן אחותי ,ס  ,דרשות וס׳ חרוזים היא ג״כ אצלו״  .18°חבל שסתם
ולא פירש מה היה עניינם ,ואנו ננסה לרשום חיבורים שנזכרו בספרים או שהגיעו לידינו.
ואלה הם:
181
,
א .ס׳ העיון .נזכר באגרתו של ר יצחק :״וס׳ העיון של אחיך שהביאה משרי״  .הלשון
מגומגמת וכנראה שהמכוון הוא לדי יעקב בן אברהם .ריב״א עצמו ביקש שישלחו אליו
״ספרי עיונים של הרב ז״ל״ .182
ב .ס  ,דרשות .היה בידי ריב״א ונזכר באגרת של ר  ,יצחק .והוא כנראה שנתגלגל לטינה
ושם ראהו ר׳ יוסף ב״ר יוסף .דרשות אחדות שהעתיק בכ״י  1ציין מקורן ״סכ״י לר  ,שמואל
בן נתנאל הלוי״  .183במקום אחר הוא מביאו בלשון זו :״סכ״י בסינא לה״ר שמואל״ ,184
דרשה בדרך הקבלה ,הוא מציין שהעתיקה מתוך ״סכ״י בסינא לר  ,שמואל״ .185בסוף
קטע מדרשה רשם ״סכ״י לדי שמואל הקטן בסינא״ .186ואכן בכמה משיריו רמוז שמו
בראשי הבתים — שמואל הקטן .בראש הדרשה בא נושא הכלול במילה אחת שאת אותיותיה
הוא מפענח כראשי־תיבות  .187דבריו מושתתים על דברי חז״ל וספרי קבלה .הרבה מן
הנושאים שהוא עוסק בהם הם ענייני צדקה ,תשובה וכף ,שכמותם אנו מוצאים באגרות.
ג .ס׳ חרוזות .נזכר לעיל  .188כלל גם חידות ומשלים .בין הקטעים שהעתיק ר  ,יוסף
ב״ר יוסף נמצאת חידה זאת :״חוד חידה ומשול משל .בנימין אמו אכל ויהודה כלתו אכל.

 179כ״י  ,1ע מ .1029 ,
 180אג׳ כט.
 181אג׳ כח.
 182ר׳ למעלה ו ה ע .178 ,
 183כ״י  ,1עמי  .233—232וכן ״ מ ו ק ש י מ ו ת אלו גזרות הרעות .ר׳ שמואל בן נתנאל הלוי״ .שם,
עמי  ,[2]434וכן שם ,עמי  .705בכ״י  ,2דף 298ב נמצאת דרשה בשבח הצדקה של ״ר׳ שמואל בכה״ד
נתנאל הלוי ז״ל״.
 184כ״י  ,2ע מ 308 ,אר-ב; 463א—ב; כ״י  ,1עמי  .174ב ע מ  ,שלפני כן ובעמי  [2]177מוזכר בסתם ״ ס כ ״ י
בסינא״ .וכן בכ״י  ,2דף 188ב? 233א.
 185כ״י 308 ,2א—בן 463ב.
 186כ״י  ,2דף 576ב.
 187כגון בדף 463ב :״וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו .ר ״ ת למפרע שמואל .סכ״י בסינא לר׳
שמואל״.
 188ר׳ למעלה והעי .167

]נ[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
פי׳ בנימין אכל בשר רחילה ויהודה אכל תמרים .בין המליצות לר  ,שמואל״  .189חידות
מובאות גם בפתיחה לאגרות  .*189כנראה שבספר זה נכללו גם שירים וחרוזים משל אחרים.
ר  ,יוסף ב״ר יוסף העתיק ״חרוזים שחיבר הר׳ יוסף היוני ז״ל והוא ה״ר יוסף בן יעבץ
זלה״ה מועתקים מסכ״י הנמצא בסינא״  .190תחילתו של השיר היא :יראים ואמונים סוחרי
פז  /לדת אל לבבכם חרד ונחפז .ובהמשך מובאים עניינים מספרו של ר  ,שמואל הלוי.
ד .ספר אבני זכרון .דיני שחיטה וטריפות .כבר נאמר למעלה שיודעי תורה ובקיאים
בהלכות לא היו רבים בכורדיסתאן .ספר לימוד לשחיטה ,שיעזור גם לשוחטים ,היה מן
המבוקשות .ואכן ספר זה הוא החיבור היחיד של ר  ,שמואל שנפוץ מאד עד ימינו ,ודומה
שהוא יחיד בכך שהתפשט גם מחוץ לכורדיסתאן ונעתק גם בתימן .טופס שלם ,שבו
נשתמרה הקדמתו של המחבר ,נמצא בגנזי מכון בן־צבי ויתואר להלן .וזה נוסח השער:
״בע״ה אתחיל לכתוב ספר אבני זכרון .כתוב זאת זכרון בספר  191ושים באוזני יהושע.
סדר ע  ,שחיטות פסולות וע  ,טרפות אסורות לדע  ,הרמב״ם ז״ל .וסדרם כה״ר שמואל בכהר
נתנאל בסימנים נכוחים  192ונוחים לתלמידים .ותהיה מסוגלת ומשוגרת בפיהם .וסדרה
הרב רבי שמואל בכה״ר נתנאל ב׳ ר  ,נ״ע בריש מלין לג׳ סגולות :למהר הלימוד ,ולמהר
הזכירה ,ולמהר ]3ב[ ללמד ממה שהוא כמפתח לפרקי הלכות שחיטה להרמב״ם ז״ל משום...
בדיני התורה מה שכתוב בהם :והיו הדברים האלה על לבבך ושננתם וקשרתם וכתבתם,
שתעשם שנונים ומקוצרים בתכלית האפשר עד שיופו כמגלה שרחבה כטוטפת שהוא
כמין ציץ שרחבה שתי אצבעות״ .ר  ,יוסף ב״ר יוסף מביא נוסח שונה * ״ע ,טריפות אשר
ציינם וביארם בסימנים טובים וישרים ללב ונכוחים לזכירה בעבור התלמידים לקיים מ״ש
שימה בפיהם .ודרשו חז״ל סימנה בפיהם .עם קצת חידושים אשר חידש בהם מהפוסקים
,
ז״ל ה״ה הרב ר שמואל בכמה״ר נתנאל הלוי זלה״ה דידיע בשם ש ח י ט ת ב ר ז א נ י ״ !93י
ואלה דבריו של ר׳ שמואל בהקדמתו :״הא לך פרט זה שקראתיו ספר זאת זכרון ,שכל
הרוצה שיה יושיענו מעצת החטאים השוכחים דבר מדיני שחיטה ובדיקה ,והיה להם
למכשול ולפוקה ,שישים דברים אלה באזנו וישננם בלשונו ויצפנ  ,בלבבו ,שהם השורש
־ ולפ״ח  194די לו בהם ,כמ״ש בהגהות מימוניות ]4א[ כי התופס בשרשים גם ענפים וגם
שרשים בידו .והוא קצר ומקוצר ללמוד הלימוד למהר הזכירה ,למהר ההלכה ,כמו שפירשו
לפניו להרב ,שבנקל ילמד לתלמידיו בהם ,שיהיו שגורים בפיו אפילו באישון לילה ואפילה.
וכן תועלת לו בהם שלא ישכחם ,שאם שכחוהו מיד יחזרוהו וגם יזכירהו התלמיד לרבו,
 189כ׳׳י  ,1עמי .1353
 •189ר׳ אג׳ ו והעי  ,152וכן אגרתו של אחיו ר׳ יצחק0 ,י  ,לא.
,
 190כ״י  ,2דף 463א .השיר לא נרשם באוצר השירה והפיוט .והוא בודאי כ מ ו כ״י ירושלים  .8°639ר
ר ש י מ ת יואל ,סי׳  ,183עמי .19
 191המחבר קרא ,כנראה ,לספרו בשם אחר .בהקדמה הוא כ ו ת ב  :״ ה א לך פרט זה שקריתיו ספר זא״ת
זכרון...״.
 192בראש כל פרק נתן ס י מ ן בראשי־תיבות לדינים הנכללים בו .ור׳ להלן בהקדמה.
 193כ״י  ,2דף 463א.
 194ולפיכך חכם?

]נא[

מאיד

בניהו

התלמיד שבנקל יקחם לעל פה לזכירה ,ללמוד וללמד ,לשוטט בהלכות שחיטה בהרמב״ם
ז״ל ,שבאו ללמוד כמבוקשו כל דין ודין בפרקיו ,שהם י״א פרקים :ח  ,בם ראשונים הם
הלכות שחיטה שעקרם משד״ם הכד״ם ,וז  ,פרקים אחרים הם הלכות שחיטה ובדיקה ועקרן
]4ב[ וכל זה הכריח ,הוצרך לבקשת התלמידים .שיש תלמיד
ד״ן חנ״ף קנ״ש
במחובר יבחר ,למהר השנינה על פה ,ויש תלמיד במפורד יבחר .ובזה תוחלתי יותר מצפה
ואת אשר יבחר יקריב אליו .יברך ה  ,חילו גם יברך ה׳ חילינו יסיע ,ופועל ידינו ירצה,
ונצליח בכל אשר נעשה .ויעמידנו על כל דבר ממנו מופלא ומכוסה ,כי לזכות אחרים גחפי
ונרצה ,וכן יאמר המלך רם ומתנשא .זעירא דמן חברייא ,עבד פלח לאלהא דשמיא .שמואל
בכה״ר נתנאל הלוי נ״ע זלה״ה״.
בדף 6ב :״אתחיל לכתוב הביאור השחיטה אשר חיבר ראש הדיינים״ .בדף 15א נזכר
״ספר לב אריה״ ולא ידעתי מהו .ואולי הוא ספרו של ר׳ יהודה אריה ממודינה ,שנדפס
בויניציאה בשנת שע״ב? בדף 26ב :״הה ערעור גדול על אותם התלמידים שמוסרים
שחי׳ ובדיקה לתלמידים ,אף על פי שלא למדו פשט נביאים וכתובים כלל• ואין להנדז
עליהם על שלא למדו פרקים מתלמוד ,כי הלימוד הדינים שלומדים בפסקי דינים של
הרמב״ם או של שאר הפוסקים הוא במקום התלמוד ויוצא בהם מגדר עם הארץ ,ויש לי
ראיות לזה ממה שאמרו בסוטה...״ )ור ,למעלה והע.(102 ,
בדף 37א :״דין הסירכות שליקטם כה״ר שמואל הלוי בכה״ר נתנאל הלוי ברזאני נ״ע״
)אף כותרת זו חסרה בכמה כתבי־יד(.
בדף 41ב :״אמר שמואל דע שהתרתי אלו הסירכות בלי נפיחה והבאתי לך ראיות ודעות
שהותרו אלו הסירכות...״ .בכ״י אחר שבמכון בן־צבי ,הנוסח יותר מתוקן :״אמר יעקב
דע שהתרתי אלו הפרכות בלא נפיח  ,ומורי אחי אמי כה״ר שמואל ברזאני הסכים לדעתי
והבאתי לו ראיות ודעות שהותרו אלו הסרכות...״ )דף 35א( .195
ואלה הם כתבי־היד שהגיעו לידינו ן
א .כ״י שהיה בידי ח  ,יעקב חיים בן גדליה ז״ל מכורדיסתאן בירושלים«  .הסופר הוא
יצחק ודומה שהיה תלמיד של ר׳ יעקב ב״ר אברהם .הוא הוסיף בו הגהות אחדות הפותחות
בלשון ״ואני יצחק המגיה״ .ממובאה אחת שהעתיק בן־יעקב נשמע כאילו היה הסופר
בן אחותו של המחבר ,שכן כתב :״ואני יצחק המגיה ראיתי הרבה נוסחאות מחולפות
בדין הזה ...ואני ידעתי שהשבוש נפל מתלמידים אשר אין לומדים על פה אצל הרב
המחבר מורינו כמה הדר  197מסרפי שמואל הלוי וברזאני זלה״ה ומההעתק שלהם נפל
בהם השבוש״)ט ,א( .אך דומה שיש כאן מובאה בתוך מובאה והשניה ,מסתבר שאינה של
19

195
196
197

אף בכ״י ירושלים  ,8°821כ ת ו ב  :״אמר יעקב בן לא״א ה״ר אברהם ז״ל דע שהתרתי אלו הסרכות בלי
נפיחה ומרי אחי אמי כ מ ה ״ ר שמואל הלוי ז״ל הסכים ל ד ע ת י  . . .״ )ז,א(.
תיארו בן־יעקב ,שם ,עמי  ,35העי .42
אולי צ״ל :כמהר״ר.

]גב[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
הסופר אלא של מורו ,וחבל שאין בידינו לבדוק את כתב־היד עצמו .ספק גדול הוא אם
קראו לבן על שם אח אמו בחייו ,ולפי סדר הזמנים יוצא שאין זה אחרי מותו של ר  ,יצחק
ב״ר נתנאל .הלשון שהבאנו נתגמגמה ,ושיעור הדברים הוא ,שהשיבוש נפל מתלמידים
״אשר היו לומדים על פה״ אצל המחבר ,לא כולם קלטו נכונה ורשמו את הדברים כפי
שהבינום .הוא מזכיר את ריב״א כרבו .וזה לשונו :״ואני יצחק המעיין שאלתי השאלה הנזכר
ממורי כמ״ר יעקב ב״ר אברהם ז״ל והשיבני ...וכן מצאתי בכתיבת ידו וז״ל) ...כב ,ב(״.
וכן יאמר ״מורי כמה״ר יעקב ברזאני זלה״ה״ ,ומסתבר שהכוונה לריב״א עצמו .בכ״י זה
היו גם הגהות מתלמידו של יצחק הסופר.
ב .כ״י בית הספרים הלאומי והאוניברסיאי בירושלים  ,198סי  .8°821 ,הכריכה מבולבלת.
בדף מא ,א שער נאה ושם הספר ,אבני זכרון ,נכתב בכתיבה מאוחרת :״ברוך אשר זכני
לתת קסת סופר במתני ולקחת עט קנה בידי לחשק התורה להעתיק קושיות הרמב״ם ז״ל
לשקול וטרי בהון לפלפל התלמידים לבל ישלחו בעולתה ידיהם והיה לי למגה שנת לי״ד
שלו״ם ]ת״כ[ לפ״ק בחדש שבט״ .שם הסופר נמחק ובמקומו נרשם שם המחבר ״הצעיר
שמואל בכמוהר״ר נתנאל ברזני יצ״ו״ .אבל עדיין ניכר רושמו של המחק :״אני הצעיר
,
שמעון נר״ו״ ,ובדף מ ,א נמצאת חתימתו המלאה :שמעון בכה״ר יונה מזרחי ״  , 1ובעמ
שלאחריו—ישראל בכמה״ר בנימין ס״ט )בדף סט ,ב הוסיף לשמו הכינוי מזרחי( .המעתיק
היה בעמאדיה ובקולופון שבדף סח ,ב רשם :״פה עמדיא שנת התי״א ליצירה״ .אבל בדף
סט ,א ב״הקדמות לברית• קדש ותפלת המתים״ ,כתב ״פה כרכוך״ שנת מ ש כ נ י ׳ י לפ״ק,
היא שנת ת״כ.
בכ״י זה נוספו ליקוטים של ריב״א )ט ,א ואילך( וכן ״הלכות שחיטה להרמב״ם ז״ל על דרך
קושיא ותירוץ אשר חיברם לחדד התלמידי ,כה״ר יעקב זיבארי ז״ל״ )מב ,א(.
ג .כ״י גינצבורג  1086במוסקבה ,וצילומו במכון בן־צבי .יש בו חיבור של ר  ,פנחס חרירי.
בפרק חמישי כתב הסופר דברים מוזרים :״התלו בי ,גדול אנכי ,כבן י״ה שגה אנכי ,שבוק
אלהא מרדנא דמרדנן אנא בציצא קטן .י״ב שגה יש בי ,כבן ה  ,שנים אנכי ,כמהר״ר גרשון
בכמהר״ר רחמים .צפרדע יש בכרם גדעון בן שמואל יזייא ]יראה זרע יאריך ימים אמן[״.
אחרי הלכות שחיטה נמצא ס׳ אותיות דר׳ עקיבא ובסוף כתב־היד כתוב :״אני הקטן באלופי
וזעיר במיודעי גרשון בכה״ר רחמים יזיי״א .כתבתיה מכתיבת יד של ר  ,שמעון בכה״ר
רבי יונה שהיתה כתובה אצל מ  ,עזרא סרדשתי ,בשישי בשבת לחודש אלול בעשרים
ימים בו שנת התס״ד ליצירה .והרבה חשקתי בה וכתבתי אותה בכאן״• כלומר שכ״י זה
נעתק מכה״י שבסי׳ הקודם .המעתיק עצמו חיבר ספר שר׳ יוסף ב״ר יוסף מזכירו וקורא
לו ״ליקוטי ה״ר גרשון בכ״ר רחמים כ״י ב ס כ ל ג ״ ,200
 198והוא כתב־היד שתיארו אסף ,באהלי־יעקב ,עמי  .13&—137ברם ,תיאורו ט ע ו ן תיקון.
 199וכן בדף סז ,ב :הנני ה כ ו ת ב ה ק ט ן ש מ ע ו ן בכי׳ר יונה .בדף סח ,ב ח ת י מ ה אחרת :אברהם ב כ ה ״ ר . . .
על ר׳ יוגה ד׳ אג׳ ד והע׳ .103
 200כ״י  ,2דף 480ב .ועיין מאמרי הג״ל בק״ם ,עמי  *397כ״י  ,1עמי .[2]642
]בג[

מאיד
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ד .כ״י מכון בן־צבי ,סי  45 .2454 ,דפים .בשבעה הדפים הראשונים תוספתא לשבת
בשלח ולעשרת הדברות בארמית וכוי .דפים מבולבלים .עיבוד הספר בדרך שו׳׳ת .בסופו ן
״ ...זה שחיטה שלי אני יצחק בן שלמה...״ .נכתב כנראה במחצית השניה של המאה הי״ז.
ה .כ״י מכון בן־צבי  2028ובו שער מצוייר .הוא כתב־היד שממנו נעתקה ההקדמה 58 .דף.
בדף 10א כתב המעתיק :״אתחיל לכתוב הלכות שחיטה שחיבר החכם השלם הרב הכולל
אב בית דין סנ]ה[דרא רבא החכם השלם המצויין כמוה״ר שמואל בכ״ר נתנאל ברזאני נ״ע.
כתיבתי וגם שלי אני הצעיר עבד אלרזק בכ״ר בצלאל יצ״ו פה שוש שנת התע״א ליצירה.
ישמח הכותב ויגל הקורא״.
ו .כ״י מכון בן־צבי סי  47+1 .2029 ,דפים .הדפים הראשונים פגומים .המעתיק נזכר בדף
12א :״כתיבת ידי הצעיר שלמה בכה״ר מרדכי״ וכן בדפים 15א ן 19א ? 22ב; 31ב .בדף
20א :״ספר אבני זכרון לבני ישראל הצעיר שלמה בכה״ר מרדכי מזרחי״ .וחסרה בו
ההקדמה שנמצאת בכ״י ד בדף 25ב ואילך.
ז .כ״י ששון  .890מצורף לס׳ מטה משה לד׳ משה הלוי .תואר בקצרה באהל דוה עמי .753
נכתב בפרס במאה הי״ז)?( .חסר בראשו ובסופו .חיבורו של ר׳ שמואל נמצא בדפים
.48—39
ח .כ״י ששון  .267מצורף לס׳ מקור חיים .תיאורו בס  ,אהל דוד ,עמי  .196נכתב בתימן
בשנת תרנ״ב ,ונמצא בדפים .80—67

רבי

]ח[
יצחק ב״ר נ ת נ א ל הלוי

אישיותו של ר׳ יצחק ב״ר נתנאל צדדים שווים לה לר  ,שמואל וצדדים שונים .מה ר׳
שמואל היה מטלטל עצמו ממקום למקום ומרביץ תורה ,אף ר׳ יצחק היה יוצא לקהילות
ומלמד במדרשים ואף מסייע בכך לאחיו ,אבל לא הגיע לדרגת חשיבותו ולא חיבר חיבורים
כמותו .אין ספק שהוא היה צעיר מאחיו וחי כמה שנים אחריו .הוא התכבד תמיד באח
הגדול ממנו וביקש שתעמוד לו זכותו  . 201ר׳ שמואל מילא מקום אביו ר׳ נתנאל ,כל
הגדולה עברה אליו ואף ספרייתו ,ואחיו עמד בצל אישיותו .אחרי מותו ,ירש את כסאו ר׳
יעקב ב״ר אברהם ודומה שבשל כך נשתבשו היחסים בין ר׳ יצחק וריב״א .רק אז החל ר׳
יצחק לשלוח אגרות לקהילות בעד ישיבתו ובעד עצמו .על ריב״א הטיל אשמה שגזל חלקו!
״ולקח כל הספרים שלי והעלם לשם אצליכם״ ,בעמאדיה  .202קהילה זו חשדה בו בר׳ יצחק
שהלשין על ריב״א ,ולדבריו לא היה זה ,אלא שביקש מנוצרי שלוחו של מחמד אגה ,שילך
אל ריב״א ויקח הספרים השייכים לו .הוא מזכיר גם שהגיע לידו מכתב ״שהיה בו חרמות

 201באגרתו ששלח לעמאדיה )ל( אחרי פטירת אחיו ,שאל :״איני אחיו של אותו צדיק שנפטר״ .ו כ ן
בחתימתו בכתב־יד אחרי אזכרת אביו ציין ״אחי ר׳ שמואל הלוי נר״ו״ .ר׳ להלן ,עמי נז.
 202אג׳ כח .ועיין גם להלן ,ר ש י מ ת התעודות ,סי׳ ט ו ה ע .6 ,

]נד[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
לכל התלמידים של כורדסתאן ...והיה כתוב בהם שמסרופי קטן גונב מספרים של מסרופי
מעיוניו ושולח״  .203אותו מכתב ברור שנשלח על־ידי ריב״א* מסרופי אין הוא אלא מסרפו
הנד בעמוס )ו ,י( ,ושהספרדים מכנים בו אחי האם .כלומר שריב״א האשימו ,שאגרותיו
ותוכחותיו לקהילות אינן שלו אלא של ר׳ שמואל .ואכן על כך משיב ר׳ יצחק בהודאה:
״וכי כל החכמים מהיכן מעיינים ,לא מספרים אחרים״ ,ותוקף דרכו של ריב״א ,ששולח
חרמות לקהילות ,לאלה שאינם שולחים לו נדבה .עם כל זאת כבש לו ר  ,יצחק עמדה ,שכן
הוא כותב באגרתו לעמאדיה ״כל אלו הגלילות משגיחים עלי״.
ר׳ יצחק עסק כל ימיו בתורה ונהג בדרכי חסידות .שרד קטע מדבריו שיכול שהוא מעיד
על כך .וזה לשונו :״יצחק בכה״ר נתנאל :בדידי הוד .עובדא בר״ח אלול יצאתי למנחה
ראיתי אשה מגולה גופה .הלכתי לבהכ״ן והלקיתי עצמי ג  ,מלקיות .אמרו לי התלמידים:
נביא לך ראיה שאין לך עון בדבר ,שהרי ארז״ל :ג׳ איברים אינן ברשותו של אדם ,עינים
אזנים אף .אמרתי להם כשם שאמרו בדהמע״ה לא הי״ל ]היה לו[ להביט כל זו ההבט ,במקום
גבוה לראות הנמוך ,כי עכ״פ לא ימלט מלראות הנשים ,ג״כ היה לי להשחות ולכוף עיני
ל א ר ז וכו ׳״ ,204
נוהג היה לשמור כבוד הבריות .וכך הוא כותב :״מימי ]לא[ ראה שום אדם רעה
ממני״  .205כל ימיו היה עני מרוד .״וג״כ אני בעצמי לא ישבתי לפני מלאכה אלא מקטנותי
תורתי אומנותי מבקר לערב״  .206באגרתו לעמאדיה יאמר :״בזמן הגדולים שבכם היו
אוהבים אותי .יותר מאחי ...היו יודעים ערכי וכבודי ,אבל עתה בזמן הזה לא .ואח״כ
שלחתי כמה כתבים אחרים ג״כ לא השגחתם בי ונדבה לא נתתם לי״ .הוא היה בעל חוב.
לו ולאשתו לא היה מה ללבוש ולא היו אוכלים אלא מעט גריסים .לא היה לו אפילו כדי
הוצאה לשכור בהמה לנסוע לעמאדיה .במכתב לעמאדיה הוא מזכיר מצוקתו הגדולה וכספים
שסחטו ממנו ״אלו הארורים״ ,ואחר־כך כותב על ״זה האכזר אשר קצב עלי כל שנה עשרה
קרושים .ולא די כל זה אלא כל שבת ושבת פעם ופעמים ישלח ויקח צרכים אחרים״ .207
קשה להבין למי מכוונים הדברים ,אבל דומה שהכוונה לאגא .ואכן מזכיר הוא שהדרכים
משובשות וסגורות ואי אפשר לנסוע לחריר ושבט הזיכרים הלכו לדרך שירוניים.
מעט מאד אנו יודעים גם על מקומות שבתו .הוא היה בברזאן ומזכיר זאת במפורש .208
מאגרתו לסלימאן יוצא שאף הוא היה בעמאדיה ,וכנראה שלא עשה שם אלא זמן קצר .ברור
גם שהיה בעקרון ,שכן הוא כותב ״יום א׳ בעקרון גלה לי סודו״  ,209אבל ספק אם התיישב
שם ,ואפשר שנסע לאיזה צורך .בשליחות ישיבתו של אחיו יצא לנציבין ,מרדין ,המדאן
 203אג  ,כט.
 204כ״י  ,1עמי .1028
 205אג׳ כט.
 206אג  ,לא .והשווה אגרתו לר  ,סלימאן ,סי  ,כס.
 207ר׳ אג׳ ל ,עמי קטז.
 208ר למעלה והעי .21
 209אג׳ כח.

]גד״[
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ו ת ב ר י ז !0־ .לא ידוע גם אם היו לו בנים תלמידי חכמים .מכל מקום ,במקום אחד הוא
נשבע ״בחיי בני הנעים״ ״ ,2וכנראה אותה שעה לא היה לו אלא בן אחד בלבד.
עיקר עיסוקו של ר  ,יצחק היה בהוראה ,והוא כותב לקהילת עמאדיה ״]שמיום[ שעמדתי
על דעתי אני הייתי מלמד״  .212לדבריו היה זמן שכל תפקידי ההוראה של אחיו היו מוטלים
עליו ,משנתעסק בלימודים העייוניים .הוא היה דואג לצורכיהם של התלמידים ואף בדוחקו
,
הצהיר ,שאין לו אפילו ארבעה גרוש ונשבע ״כל מי שיש לו עשרה קדושים או אפילו ד
קדושים ולא יאכל ולא ישתה ולא יאכיל תלמידים ואורחים וישאל ג״כ ,הש״י יתפרע
ממנו״ .213
דרישתו מן הקהילות היתה לא תביעה תקיפה ,אלא תחנונים .״אין לי הכרח על שום אדם.
אם ירחמו בטוב ירחמו ,אם לאו ירחם ה  ,״  .214יש שהוא עצמו היה יוצא בשליחות המדרש,
ויש ששלח שלוחים .ונזכר תלמידו שם טוב שיצא מטעמו בשליחות המדרש  .215לקהילות
אחדות הסתפק בשליחת אגרות .באגרת ששלח עם תלמידו שם טוב לקהילות כורדיסתאן,
הוא מדבר בשבח הנדיבות ובצורך להחזיק בלומדי תורה והעונש המוטל על אלה שמונעים
זאת .״ואני אין לי פנים שאחזור בעצמי בשנה פעמים או פעם בשנה .ועתה מדוחקי שלחתי
ושאלתי מכם ,ש]זה[ כמה שנים לא באתי בתוככם לא בעצמי ולא שלחתי ג״כ״.
,
כנראה שר׳ יצחק לא חיבר חיבורים כאחיו .אף הוא מביא בכתביו דברי הזוהר )לא( .סי
לב הוא קטע מדרוש על השגתנו את האל ,ומעיד שעיץ בספרי פילוסופיה .נשתמרו מדרשים
שהעתיק בחיי אביו ,והטביע עליהם חותמו .הם נמצאים בגנזי בית־המדרש לרבנים בניו־
יורק ,ולפי עדותו של המוכר ,ר  ,ליפא שוואגר ז״ל ,נמצאו ב״גניזה עתיקה מבבל״ .המוכר
הפרידם ובלי ספק היו בכריכה אחת ,והגודל והקרע הדומה בשניהם ,מעיד על כך .וזה
תיאורם:
כ״י  .0907דף 1אן דרש למש]ה ?[ .וכנראה אינו אלא למעלת הצדיקים .הדף קרוע לאורכו.
כנראה הקדמה שלו למדרש ,ותחילת המדרש עצמו בדף 2א :אחע״ה ]אמרו חכמים עליהם
השלום[ ז כתות הן של צדיקים שהן עתידין לעמוד לפני חי וקיים הב״ה .שני שובע
שמחות ...כת ראשונה היא הנקראת כת חסידים ...וכר .מקביל ל״סדר גן עדן״ ,נוסחא
ב׳ שפי  ,ילניק בבית המדרש שלו  , 216אבל הסדר שונה ,ובנדפס נוסח יותר רחב .ברם,
בכתב־היד חוזר הוא ומזכיר הכיתות וקורא עליהם פסוקים אחרים .אין ספק שהמעתיק
הוסיף עניינים אקטואליים .כל כת הסברה כוון לדורו ,כגון על כת הראשונה כתב :״הם
שעושים לפנים משורת הדין ומחמירין הרבה...״ .דברים שיש להם מקבילות בכתבי אחיו.
210
211
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216

אג׳ כט.
אג׳ כח.
ועוד הוא כ ו ת ב  :״שמקטגו׳ ועד עתה לתורתי עמדתי ללמוד וללמד״ .אג׳ כט.
אג׳ כח.
אג׳ כט.
אג׳ לא.
בית המדרש ,חלק ג ,עמי  133ואילך.

]גו[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
תוספות אלו כתובות בצורה חפוזה ולא באותה כתיבה יפה ומסודרת של כתב־היד עצמו•
3א :פטירת אהרן .מי גבר יחיה ולא יראה מ ו ת  . . .ר״ל שאע״ם שיהיה אדם גדול ועשיר
וחכם לא יכול להציל נפשו ממשפט המות .כנראה הקדמה שלו .בדף 3ב :דרש לפטירת
אהרן ,ומסתיים בדף 6ב .מדרש זה ,בשינויים קלים ,נמצא אף הוא בבית המדרש לילניק
ונקרא מדרש פטירת אהרן .217חתימתו של המעתיק נמצאת בדף 3א :יצחק בכה״ר נתנאל
הלוי יצ״ו נר״ו יזיי״א אנס״ה ]יראה זרע יאריך ימים ,אמן נצח סלה[ .כלומר שאותה שעה
היה ר׳ נתנאל בחיים.
,
כ״י  .0908דף 1א * פרק עשרים .דין השטן ומשפטו לגיהנם ועולם הבא ויש בו ז חלקים
חלק דין שעושה הב״ה עם השטן .חלק ראשון דין שעושה הב״ה עם השטן לעתיד אחר ימות
המשיח .אמרו חכמים עליהם השלום לעתיד לבא אחר ימות המשיח מבטל הב״ה את השטן
מן העולם ומבלעו באש של גיהנם...
2ב :חלק שני משפט שטן בגיהנם .ומסתיים בדף 4ב ,שאף הוא קרוע לאורכו .ואינו אלא
המדרש שנדפס על־ידי רש״א ורטיימר במדרשות אלפ׳יא ביתו״ת ונקרא ״מסכתא ש ט ך .218
בסופו כתב המעתיק :תם הכותב ה מ ר ] . . .דל שב[דלים וקל שבקלים זעירא דמן חבריא
אחי ר  ,שמואל הלוי נר״ו
]מתאבק בעפר[ רגלי חכמים יצחק בכה״ר נתנאל הלוי
יצ״ו אמן וכן ]יהי[ רצון אמן.
ראוי לציין שמדרשים אלה נמצאים בכמה כתבי־יד מכורדיסתאן ופרם שבגנזי מכון
בן־צבי  219ואף וורטהיימר מציין שכתב־היד שהיה בידו נכתב בבוכארה.

רשימת

התעודות

א .תקנות לקהילות .התקינן ר  ,שמואל ברזאני סמוך לפני פטירתו ״לשגרם בקהלות״.
מהעתק ששלח ריב״א לשני הקהלים בעמאדיה אחרי פטירתו של ר׳ שמואל .אף הוא ביקשם
להעתיקן ולשלחן לקהילות .כ״י  ,2דף 444א—445א.
,
ב .נוסח החרם .כתוב ארמית .תוכנו זהה לתקנותיו של ר שמואל וכן לתפילה ויש
להניח שאף חרם זה משלו הוא .כ״י האוניברסיטה קולומביה  ,X 893—Z 812דף 22א—ב
ותצלומו במכון בן־צבי .שם כותבו לא נזכר ,אבל אין ספק שהוא ר  ,עבדאלה בן סיבר,
שבשנת ת״ז השלים דרשות על התורה שבכ״י קולומביה  ,X 693 — M 6868וכנראה
ששניהם אינם אלא כתב־יד אחד שנחצה.
,
,
ג .אגרת התנחומין עם כתב ובשורות העוה״ב והענוגים בשבעה עסקים וז הבטות וז
 217שם ,חלק א ,עמי .95—91
 218בתי מדרשות ,כרך שני ,תשי״ג ,עמי תלא—תלג .ועיין לוי גינצבורג ,Legends ,כרך ה ,עמי .85
 219כגון כ״י ניו־יורק  ,0379-0381שיש בו המדרש על פטירת משה .וכן ״דרש למעלת הצדיקים״ ,בכ״י
ירושלים ) 8°480דף 29א( ,שנכתב בשנת תנ״ח בידי ר׳ שבתי בכ״ר משה בק״ק בירדוג] .עתה מצאתי
״משפט שטן בגיהנם״ בכ״י נירווא שבידי ח׳ עלוואן אבידאני .ר׳ מבוא לנספח א[.
ר  ,למעלה ,עמי מג ,מה ,ולהלן עמ  ,סט.
1
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דגלים .אף היא נכתבה בסוף ימיו של ר׳ שמואל ושלחה ריב״א לקהילות אחרי פטירת דודו
על־פי חלום .ההעתק שהיה בידי ר  ,יוסף ב״ר יוסף נשלח לשני הקהלים שבעמאדיה ,כדי
שיעתיקוה ויפיצוה בקהילות .ריב״א השתמש בה גם לשם השגת סייוע למדרש שלו .ויותר
מאשר היא אגרת תוכחה הריהו דרוש ״לנחמת הגלות׳ /כפי שכתב ריב״א באגרתו .סגנונה
קרוב לסגנון המדרשים הקטנים המאוחרים ,ואי אפשר לדעת אם לא היה בפניו מדרש
שממקורו שאב ושילב בו דברים אקטואליים לאנשי דורו.
המעתיק חילקה לחלקים שונים ,והם פזורים בכ״י  ,1עמי ,507—506 ,531 ,1035—1034
 .513 ,536אחרי הכותרת כתב ר׳ יוסף ב״ר יוסף ״במערכת ז  ,״ של ספרו .ההתחלה של
מערכת זאת חסרה ,והיתה בוודאי לפני עמי ) ,498עמ  497—462 ,אבדו( .ואכן בסוף הקטע
שהעתיק בעמי  1035כתב :״לבי בעת צוקו ,במערכת ז  ,״ ולא מצאתי זאת בכל כתב־היד.
באות ז כלל ר׳ יוסף ב״ר יוסף דברים הרבה שעניינם המספר שבעה .קשה לברר מהו מר׳
שמואל ומהו ממקורות אחרים .קטעים אחדים רשם בסופם ״ריב״א״ .הכותרת לאגרת איננה
תוספת של המעתיק ,שכן ר  ,שמואל וריב״א נהגו לקרוא לאגרות בשם .אם כך ,הרי שהדברים
יוחסו בטעות לריב״א ,ואפשר משום שהאגרת נמצאה בכתביו.
,
בעמ׳  : 507״ראיתי להסמיך דרכי העבודה על ז  ,עמודים ...הא׳ התורה...״ בעמ
 : 509״ותפק לרעב נפשך ...תראה איך רמז בה ז׳ מדות שמנו במס׳ אבות שנתקיימו בר״/
לא צויין בהם שם מחברם ,אבל מדרשת ז׳ ההבטות נראה כאילו של ר׳ שמואל הן ,ואכן
בעמ׳ שלאחריו בא הקטע על ז׳ התפילות שיש לתלמיד חכם להתפלל על הקהל )להלן,
בראש סי׳ יד( לר  ,שמואל .הקטע שבעמ׳  ,513שהועתק להלן ,לא כתוב מיהו מחברו ,והוא
מקביל לקטע שבעמ׳  536שר״י בר יוסף העתיק מתוך ״סכ״י״ מבלי לציין זהותו ,ואפשר
שהם שייכים לאגרת זאת ולפיכך נעתקו .מכל מקום ברור שאם לא ר׳ שמואל חיברם
ריב״א כתבם.
ד .אגרת לקהילת מאראגה .עוסקת בפרשת היחסים בין קהילת מאראגה ור׳ יהושע ב״ר
דוד תלמידו של ר  ,שמואל ברזאני .עליו יצא קול שר  ,שמואל וריב״א כתבו נגדו .נזכרים
בה חכמים וראשי קהילה הרבה .כ״י מוסד הרב קוק בירושלים )אוסף דענט( .כתובה בעצם
ידו של ר׳ שמואל ברזאני ,בניר חום  4 ,2עמ׳ .דף אחד חסר חלקו העליון ,ובוודאי היה עוד
דף אחד שאבד .המילים בשוליים נחתכו)ר׳ תצלום( .דומה שאף אגרת זאת הובאה על־ידי
מוכרי הספרים שוואגר ופרנקל מאותה ״גניזה עתיקה מבבל״  , 3ונמצאה בכריכת ספר.
נכתבה כנראה באשור .באגרת נזכר ר  ,ישראל שר׳ שמואל ראה בידיו ספרי קבלה ופי׳
הזוהר לתלמידו ר  ,יהושע .חכם בשם זה ״מ׳ ישראל מאשור״ ,הזכירו ר׳ יצחק אחיו באגרתו
לקהילת עמאדיה  .4ברם ,ר  ,שמואל כותב דברים ששמע מפי מקדסי ,ואף שם זה ,״מקדסי
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ר  ,למעלה והע׳ .172
ר׳ למעלה והע׳  .175מר שוואגר ז״ל מסר לי שרובי כתבי־היד שבאוסף זה נקנו ממנו.
להלן ,אג׳ כח.

]נח[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
נמלו״ מובא באגרתו של ר׳ יצחק ,ואנו שומעים מדבריו שהיה מגדולי קהילת עמאדיה
ובעת כתיבת אגרתו לא היה בחיים .5
ה .אגרת לקהילת עמאדיה )נזכר בה ״הקהל העליון״ ו״הקהל התחתון״( .קהל התחתון
היה שרוי בצער ובעוני ולא רצה לתמוך במדרש .ר׳ שמואל כותב להם על החייוב לתמוך
במדרש של הקהל העליון אף־על־פי שאינו שלהם ואין ידם משגת .כ״י  ,1עמ׳  .[2]461חסר
חלקה הראשון.
ו .אגרת לפדיון אסורים .שתים־עשרה נפשות נחבשו והיתה סכנה שימותו במאסרם או
יאלצו להמיר דתם .אבי המשפחה המיר וחי עמהם בביתם והם לא הסכימו להמיר .נזכרו
קהילות כרכוך ,ארבל ועקרון שתרמו לפדיונם /ואפשר שאגרת זאת נשלחה לעמאדיה .כ״י
 ,2דף 476ב .החלק הראשון ,שהיו בו בוודאי דברי תוכחות ,לא נעתק בכתב־היד.
ז .אגרת המלצה שכתב ר׳ שמואל לאחד מן התלמידים המובחרים שלו ,שרבצו עליו
חובות הרבה והוצרך לנסוע לקבץ כסף בקהילות .הוא מבקש לסייע לו ולהדריכו למען יחזור
לתלמודו .האגרת נשלחה כנראה לריב״א ,שכן בפתיחה הוא כותב ״גואל קרוב ניתן לנו״
ובראש האגרת רמז אולי לשמו במליצה ״אביר יעקב״ .אף הוא מעמידו בראש החכמים
״אין כערכו בכל תלמידי רשב״י״ .כ״י  ,1עמי  .1353לאגרת זאת רומז ר  ,יוסף ב״ר יוסף
במפתח הפיוטים שלו :״אור ישראל אביר יעקב .כתב חרוזות לד  ,שמואל בן נתנאל מחולק״
)כ״י  ,1עט .(335 ,
ח—ט (1) .אגרת המלצה למי שהוכרח להמיר בשל חובותיו .וספק אם כותבה הוא ר׳
שמואל .כ״י  ,1עמי  (2) * 1395כתב מליצות .תוכחה לדור ולעצמו בפרוזה חרוזה .לא ברור
אם חלקה השני שייך לאגרת זאת ,ואין ספק שחלק זה נשלח לריב״א ,שכן מדובר עליו
כמובחר שבתלמידים ובשלו סבל הכותב ״ריבות ומחרפות״ ,״אם מרחוקים אם מקרובים
מביתיך ואנשיו״  .6כנראה שסוף האגרת חסר .כ״י  ,1עמ .1379 ,
,

״כתבי מליצות״ הרבה ,שספק הם מר׳ שמואל ספק הם לאחרים ,נמצאו כנראה בס
״חרוזים״ שלו  ,7והוא כתב־היד שר  ,יוסף ב״ר יוסף מכנהו ״כתבי מליצות״  .8אגרות אלו
שונות הן מאגרות התוכחות .בראשן לא באו תוכחות ודרשות ארוכות ,אלא שיר או מליצה
בפרוזה חרוזה ,בשבח מי שאליו נשלחה האגרת ,ורק בחלק האחרון בא הענין שלשמו
נכתבו .ר׳ יוסף ב״ר יוסף מציין מתוך כ״י זה :״כתב תוכחות מוסר לשלח איש לרעהו
שלומות ושורות מנוחה במוסר הבנים משמואל לשבתי בראשי החרוזות  .9כתב אחרת לשואל
ספר מחבירו .כתבי מליצות לד  ,שמואל״ .אף הוא כותב :״ה״ר שמואל בן נתנאל יש לו איזה
5
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9

מאן ,שם ,עמי  .498שם זה היה נפוץ וגם באגרתו של ריב״א נזכר בין גבירי ק״ק תחתון בעמאדיד.
מקדסי נחום.
על יחסו של ר  ,יצחק ב״ר נתנאל לריב״א ,בן אחותו ,ר׳ למעלה והעי .203,202
ר׳ למעלה והע .167 ,
במפתח שבראש כ״י  ,1עמי ט .ועיין למעלה והע׳ .188
בכ״י  ,2עמ  ,384 ,רשם :״בחרז כתב״ ,ומוסיף בסוף הקטע ״וכן כתבים רבים הובאו בחרז כתב״.
ר  ,שבתי הוא כנראה החכם מעמאדיה .ר׳ תעודה א ,הע .1 ,
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כמה אגרות העתיקן ר  ,יוסף ב״ר יוסף בחלק השני של ספרו,
חידושים ומליצות בכ״י״
שהוא הראשון שהגיע לידינו ,בערך ״כתב״ .אגרות הרבה נעשו איברים איברים ונתפזרו
בספרו ,מהם שניתנים לאיחוי מהם שלא נמצאו בחלקים שבידינו .כגון הללו שנזכרו למעלה,
שלא נמצאו בכתב־היד .אף לא ברור אם כולן מידי ר׳ שמואל יצאו או יש מהן שריב״א
כתבן ״  .ואנו נציין אגרות אלו:
עמ  : 1354 ,כתב נחמה ורחמים וישועה .מי המרים .נעתקה רק הפתיחה המליצית .אחריה
נעתקו כתבים לעזרה מן הנוסחאות המצריות ביותר גם בפרס ״  ,ללא כל ענין.
,
עמי  : 1355נוסח אגרת לקהלות מהקדמת ס  ,חרדים .המחבר נטל הקדמת ס חרדים
)ויניציאה שס״א( בלשונה מראש דף ב ,א עד סוף ג ,א ובמקום שבעה האבות כתב בסוגרים
שבעה טובי העיר .ר  ,יוסף ב״ר יוסף מציץ בסופו המקור ,״סכ״י״ ,אבל אחריו ממש באה
״הסכמה לקהלות״ של ריב״א.
 1359כתב מליצה .להלן סי׳ יא.
—1380־ : 1382כתב מרידה ופשיעה ברבו .בא מיד אחרי טכסט שנעתק מ״סכ״י לריב״א״,
והולם כנראה יותר את דרכו של ריב״א.
 : 1382גזירת חרם באגרת תוכחה לתלמידים .כנ״ל.
 1383אגרת תלמיד לרבו ששכחו .האם של ריב״א היא ונשלחה לר׳ שמואל ?
 1383כתב המלצה לעשיר שהעני ויצא לקבץ כסף .ממש כנוסח האגרות מסוג זה שהגיעו
לידינו מפרס.
,
,
 1384פתיחה לאגרת כתובה מליצה בארמית .מופנית לחכם ולסופר .ר להלן ,סי כו.
)א( כתב לעני שלא נשא אשה ויצא לקבץ כסף בקהילות )) ; (1384ב( אגרת לקהילת
עמאדיה ) .(1386בלתי שלימה .הכותב מוסר ״כי כמה שנים אני נפרד מהם ואחד מהם לא
יזכרני״ .וכנראה שהיא לריב״א; )ג( הלצה לכתב ) .(1387קטע .כנראה לריב״א .ואחריו
כתב מספר תלאותיו וממליץ לנדב לפלוני; )ד( כתב מליצת המחבר ) .(1388על צורכי
מדרשו ועל יתומים שפרנסתם הוטלה עליו .כנראה לריב״א )ה( קטעי אגרות ומליצה ללא
ערך ) 0) ; (1396—1395פתיחות לאגרות ואגרות קיבוצים כנ״ל ) 1398ואילך(.
י .שיר ואגרת לפדיון שבוי יהודי .נשלחה כנראה אל יחזקאל ששמו רמוז בסוף השיר.
הוא היה מטיף ומנהיג — ועליו הוא אומר בשירו :״מושך בעוז תבונתו לבב ע ם  . . .ומאד
,
דוי לבבות הוא מרפא״ .ואולי הוא יחזקאל ,מראשי קהילת עמאדיה ,שנזכר באגרתו של ר
יצחק ב״ר נתנאל )כח( בברכת המתים .כ״י כורדיסתאן באוסף בניהו ,דף 33א .כתב־היד
כולל מעשה אברהם ונמרוד ואותיות דרבי עקיבא .בסוף חלק זה כתוב :״וכתבתי זה הספר
בטהרה ונקייה ובנפש רצויה ומשבחת לפני יה כל הנשמה הללויה .ואני גבריאל בכה״ר

 10כ״י  ,2עמי 467א.
 11ד׳ למעלה וד״ע׳ .168
 12ד  ,למעלה והע .133 ,

]ם[

ר ב י שמואל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
יוסף יזיי״א בשנת התי״ז באדר ראשון ביום שישי בשבת השלמתיו״ )דף 32א( .בעלותו של
ר  ,שמואל על השיר מוכחת מן האכרוסטיקון * שמואל הלוי.
יא .כתב מליצה .על צמאונו ללימודים עיוניים ותשוקתו ללמוד מפי חכמים .לא נותר
אלא השיר שבראשו .שם המחבר רמוז בראשי הבתים ? שמואל הלוי .כ״י  ,1עמ  .1359 ,ר׳
למעלה ,סי׳ ח־־־ט.
יב .שיר שבראש אגרת .נכתב לכבודו של איש אשר היה מעמיד תורה ואורו היה ״אור
למזרח״ )כורדיסתאן( ,שחסידותו ״בקהלות מושלת״ ,אף הוא מרבה חסד ומוכיח לקהילות.
אין רמז בשיר למי הוא נשלח ואולי לריב״א ? החרוז ״לכונן תורה לקהלות יעקב להקים
סוכת דוד הנופלת״ ,עורר כנראה את חשדו של ר׳ יוסף ב״ר יוסף ,שהשיר נשלח לשבתי
צבי ,וכתב ״לשמע הש״ץ יש״ו״ .בסוף השיר  3שורות ,כנראה של האגרת הזאת ואחר־כך
מליצות מאגרות אחרות ,בוודאי ספרדיות .בראשי הבתים :שמואל קטן .כ״י  ,1עמי •[2]061
יג .שיר שבראש אגרת .נשלח אל ״אב ושר גדול בישראל העומד לנס עמים עדת י ק ד
תיאל״ ,אשר היה לו לכותב כאב ,ומדבר בשבחו .מצב דברים זה הולם יותר את היחס בין
ריב״א לדי שמואל ברזאני .אבל נמצא השם שמואל הקטש וכר )עיין העי  12לשיר( .כ״י
 ,1עמי .1353
יד .תקון הכרזת ראש חדש .ר  ,רשימת הפיוטים ,סי  .9 ,ארבע־עשרה תפילות 3—1 .הן
בקשות כלליות ,ושתים הראשונות מן הנוסח הידוע ומצוי בסידורים ?  8—4ברכות לחכמי
ישראל וכל העוסקים בתורה ועושים למענה וכוי הנדיבים והמתעסקים בצורכי הציבור >
הזריזים לקיים המצוות ולהעמיד התפילה? הקנאים והמוכיחים ,11—9 .קללות לעושים
היפך מן הנ״ל 12 .תשובה ומידות 13 .גאולה 14 .בקשה לקבלת התפילות.
טו—כה .פיוטים .ר׳ רשימת הפיוטים ,להלן.
כו .מליצה במהלל הרב נר״ו .אין ספק שהוא ר׳ שמואל ברזאני והמחבר הוא ריב״א.
במליצה נאמר עליו ״דיתיב על נהרא דאשורי״ ומברכו ״ויזכי לבני שפירי חכימי ויקרי״,
והן לא היו לו לר  ,שמואל בנים כי אם בנות  .13כ״י  ,2דף 374א .מפליא הדבר שבכ״י ,1
עמ  1384 ,בא נוסח דומה בהשמטות מעטות בפתיחה לאגרת לחכם ולסופר )ר׳ סי  ,ח—ט(.
כלום אף אותה אגרת היא מריב״א ,או שריב״א הכינה לר׳ שמואל ? אם נאמר שהאגרת
כתבה ר  ,שמואל ,הרי לא יעלה על הדעת שריב״א העתיק אגרת שלו והפכה שיר לשבחו ן
אלא אם כן ריב״א כתבה על שמו )ר ,למעלה והעי .(160
כז .קינת ריב״א על ר׳ שמואל .אף בה לא צויין מיהו מחברה ועל מי נאמרה .ברם ,אין
ספק שהכותב היה תלמידו של הנפטר והרב היה ״גבור קהלות נר דולק במדרשים״ והאי-
שיות החשובה ביותר בכורדיסתאן .הוא כותב שהאבידה היא ל״בני מזרח״ .אף הסגנון מלא
הלהט וכשרון ההבעה ,אינו אלא של ריב״א.
כח .אגרת ר׳ יצחק ב״ר נתנאל לקהילת עמאדיה .בראשה מליצה בפרוזה חרוזה על צרת
 13ר׳ למעלה והע׳ .33
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דורו .הכותב מלא יאוש על השממה הגדולה שפשטה בקרב תלמידי החכמים וראשי הקהל,
העשירים והעניים .עניינה ספרים של אחיו שנשארו בידי ריב״א ,ותשובה על החשד שהלשין
על בן אחותו זה .כ״י  ,1עמ .1043—1041 ,
כט .אגרת ששלח ר׳ יצחק לסלימאן בעמאדיה .בענין הנ״ל ובהמשכה עמי .1045—1044
ל .אגרת ר׳ יצחק לקהילת עמאדיה ,לבקש עזרה ותמיכה .מספר צרותיו ועונייו .בהמשך
הנ״ל ,עמי  .1045שלוש אגרות אלו אפשר שאינן אלא אחת .מצוי הוא שהכותב מסיים
אגרתו וחותם ומוסיף עליה אחר־כך ,וכן שמפנה הוא אגרת אחת לאיש מסויים ועובר
לקהילה ולהיפך .עיין דרך משל אג׳ ד.
,
לא .אגרת ר׳ יצחק לקהלות כורדיסתאן לסייוע בית־מדרשו .נשלחה בידי תלמידו ר שם
טוב .בראשה שיר ובאכרוסטיקון :יצחק חזק ,וכן פתגמים .בחלק הראשון דרשה בשבח
ותועלת הצדקה והנדיבות וההחזקה בידי תלמידי חכמים ולומדי תורה .עצם כתב־ידו,
,
בגנזי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ,סי  4 ,8°1262 ,עמי .ניר חום )ר
תצלום(.
לב .קטע מדרוש פילוסופי .על האל שאינו מושג מעצמותו אלא מצד פעולותיו .כ״י ,1
עמי .[2]429
נספחים
,

כ״י ר׳ מרדכי בן ר
א .קטעים מתפילה על קברי הצדיקים והשכבה לחכמי עמאדיה
שמואל מעמאדיה ,כ״י מכון בךצבי ,סי  ,2030 ,דף 22א—23ב; 30ב .התפילה כוללת שמות
גדולי ישראל למן האבות ועד חכמי צפת ותורכיה במאה הט״ז וחכמי כורדיסתאן עד המאה
הי״ז .בידי מחבר התפילה היה בודאי ספר שבו נזכרו השמות ,כנראה שלשלת הקבלה.
אחרי התפילה באו שמות נפטרים למשפחותיהם ,שאין כאן עניינם .בראוואר מונה בין תפ־
קידיו של החזן לערוך את פנקס הקהל ״דפתר כנישתא״ ואת רשימת המתים ״דפתר מיתי״
להשכבה ,וביום הכיפורים היה קורא ״את שמות כל המתים שנרשמו בפנקס זה״)עמ .(192 ,
להלן יובאו רק הקטעים שיש בהם ענין וכן מקומות הקדושים .ההשכבה פותחת בר׳ נתנאל
ברזאני וב״ר שמואל בנו ומזכירה שמות חכמי דורם ותלמידיהם החשובים בעמאדיה,
שכמה מהם נזכרים בתעודות שלפנינו .נוסח אחר של התפילה ,בקיצורים רבים מאד ,נמצא
בכ״י ר  ,שבתי בכ״ר משה מעיר בירדוג שנשלם בשנת תנ״ח )ר׳ דף 49א50 ,א( ,בגנזי בית
הספרים ,סי  ,8°480 ,דף 81ב—82ב .בהערות צויינו השינויים .נוסח זה רובו כתוב ערבית,
,
בכ״י ירושלים הוא מקוצר ,אבל כנראה הנוסח הערבי המקורי היה .ארוך .הקטע על ר
שמואל ברזאני בנוסח הערבי שהובא למעלה והע׳  38מקביל לנוסח העברי שבכ״י זה והוא
ארוך ונשתמרו בו התארים .ואכן מצאתי עתה נוסח ערבי שלם בכ״י שבידי ח  ,עלוואן
אבידאני מחכמי עמאדיה בירושלים .זהו אוסף דברי תפילה ופיוטים ,קבלה וסגולות ,שחלקים
אחדים נכתבו בודאי בידי ר  ,יצחק בן עבדאל מנירווא )ר  ,רשימת הפיוטים׳ סי׳ .(9
14

קטע מן ההשכבה ר  ,בניהו ,ספר שזר ,עמ  ,יז.
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תפילה זו בנוסחה העברי הועתקה גם בכ״י תפילות וסגולות מסינדו ,משנת תקנ״ט ,בידי ת׳
משה בן מנשה סנדוני הלוי מזרחי .כ״י בידי מר מצליח אליעזר מירושלים .15
ב .מכתב מעמרם מזרחי מכורדיסתאן ותשובתו של ר  ,יום טוב צהלון .הכותב נשא אשה
בכורדיסתאן לעת זקנה ואחר־כך ,״כשנכנסו חיילות עליהם והרגו בהם הרג ואבדן ושבו
נשים ובתולות׳ /ברח על נפשו והשאיר את אשתו .משהגיע למקום מבטחים חיפש את אשתו
ונודע לו שאף היא ברחה עם אביה אל מחוץ לכורדיסתאן .הוא נסע אליהם אבל האב לא
רצה להחזירה אליה כיוון שהגיחה לנפשה .לבסוף נעתר להפצרת כמה אנשים והסכים.
בשעת כושר ברח חמיו עם בתו לארם צובה ,כדי לחזור ולהוציאה ממנו .רבה של קהילה
זו הורה לאבי האשה להחזירה לבעלה ,אך לא נשמע להוראתו .כיוון שכך הוליכוהו לערכאות
והכוהו עד שהודה שגירשה ואחר־כך הצריכוהו לתת לה גט .הבעל עלה לצפת ופנה למה־
ריט״ץ ,״כי קול משפט ושררות האדון מרעיש ארצות״ ,ודבריו יתקבלו בארם צובה.
תשובתו של מהריט״ץ היא קצרה ,ואין בה אלא גזירה בחרם שלא להוציא האשה מבעלה
1
6
 M i c h . Addי סי  ,רי ,דף
.
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582א—586ב.
רשימת

הפיוטים והשירים

הפיוטים והשירים רשומים לפי מפתח הפיוטים שבכתבי־היד 2 ,1

 [1אזכרה שיר ואשירה במקדש הקדש .״שבח נאה״ ,ונראה שהוא רשות לברוך שאמר למועדים.
בסדר א״ב ובסופו שמואל .משורשר .בן־יעקב ,קהילות יהודי כורדיסתאן ,עמי .160—158
לא נרשם במפתח שבכ״י ר  ,יוסף ב״ר יוסף.
 [2אמונים בכל יום .לפורים .בסדר א״ב .שם ,עמי  .163נרשם במפתח ,כ״י  ,1עמי ג ן כ״י ,2
עמ  .344 ,ומובא בדף 271ב .אף נזכר חיקוייו :״אמונים בכל יום ,סי  ,יהושע בר מרדכי,
שאומרים בפורים אחר המגלה .נכתב ]במערכת[ בפורים״ .השיר עצמו נעתק בדף 252ב.
 [3אמונים נאמנים בכל ימים ושנים .לפורים .בסדר א״ב .שם ,עמי  .163צויין במפתח שבכ״י
ר  ,יוסף בר יוסף ,שם .נעתק בכ״י  ,2דף 272א! ״פיוט לפורים ע״ס א״ב אמונים נאמנים״,
מבלי לציין שם מחברו.
 [4אמלל פתגמא בנהורא דיממא .פזמון לימים טובים ולפסח .בבית ראשון נאמר ״בהדין פסחא
יקירא״ ,אבל הבתים האחרונים הם על האושפיזין .סי׳ שמואל בר נתנאל הלוי יתרים .שם,
עמי  .161—160מפתח כ״י  ,1עמי ד :אמלל פתגמא לראש ההגדה לר  ,שמואל! וכן במפתח
כ״י  ,2עמי  .344נעתק בכ״י  ,2דף 271א ,רק חמשה הבתים הראשונים .בכ״י נירווא )ר׳
להלן סי ,(9 ,דף 98ב ,נמצא בשינויים והיפוך הסדר.
 [5אשנן מפעלות אל .לר׳ שמואל ליו״ט ,בשבח האל וקדושתו .לא הגיע לידינו .נרשם במפתח
 15קטע קצר נדפס בספרו הנ״ל של בךיעקב ,עמי .66—65
 16קטלוג נויבאור סי׳  ,824עמ  .166 ,ותיאורו במאמר הנז׳ למעלה העי  ,45עמי קמח—קמט.
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כ״י  ,1עמי ג ? כ״י  .349 ,2ומוסיף :ועוד אחר ע״ם א״ב לר  ,אברהם בקדושה .והוא הנדפס
שם ,עמי .185
 [6ברכתא רבתא .לר׳ שמואל הלוי ,בחרז ברכה .מפתח כ״י  ,1עמי ז מפתח כ״י  ,2עמ .353
חלק זה של כתב־היד לא הגיע לידינו .ברם השיר נמצא בכ״י ירושלים  ,8°480דף 82א
ד96א ,והוא ברכה לקהל ,ויתפרסם במקום אחר.
 [7הנה ראיתיה יושבת .פיוט לר׳ שמואל לשבת )להלן ,סי׳ טו( .מפתח כ״י  ,1ז; מפתח כיי
 .359,2נעתק בכ״י  ,2דף 491א.
 [8חשוקי אל ישועתי• לדי שמואל ,בחרז זק) .להלן ,סי׳ טז( .מפתח כ׳יי  ,1ט ן מפתח כיי ,2
 .363ונמצא בחרז זק ,כ״י  ,1עמ .535 ,
 [9יהי רצון ורחמים מלפני אלקי השמים )להלן ,סי  ,יד( .תקון הכרזת ראש חדש לרבי שמואל
ברזאני תנצב״ה .כ״י נירווא 82א .הוא כתב־היד שנכתב בידי יצחק בן עבדאל בשביל
פינחוס בן רחמים מן כארא )כפר ליד עמאדיה( ,בשנת תמ״ו .כתב־היד נמצא בידי מר משה
יונה במעוז ציון והעירני עליו בטובו הרב פרופ  ,לוי יצחק רבינוביץ ,ותודתי אמורה
לשניהם .מידי מעתיק זה הוא גם כ״י ירושלים  ,8°1010פיוטים ותפילות ,שנכתב בשנת
תכ״ה בשביל התלמיד ספתו בר איליו סאג׳י; כ״י ירושלים  ,8°496״פשט״ בארמית־כורדית
לויחי ובשלח ,שנכתב בשנת תכ״ט בשביל שמסו בן ספתו )30ב(״ ,כ״י קולומביה X893
 , 5 8 4 4תפסיר ויחי ,שנכתב בשנת ת״ל בנירווא בשביל משה ב״ר יצחק בי אצחוק והוא
M
בן אחות אמי .עיץ גם למעלה ,מבוא לנספח ב .בכ״י ירושלים  ,8°480דף 63א—64ב
מובא הנוסח בשינויים ובקיצורים הרבה.
 [10ישתבח האל ויתהדר בעצמה .פיוט לחתן לר  ,שמואל לקדיש )להלן ,סי׳ יז( .סי׳ שמואל.
מפתח כ״י  ,1י; כ״י  ,382,2ושם ויתפאר .נמצא בכ״י  ,1עמ .693 ,
 [11שבחה במו פי .לדי שמואל ,בחרז מה .בךיעקב ,עמי  .161צויין גם במפתח כ״י  ,1יח? כ״י
 .407,2ונמצא בכ״י  ,2דף 59ב.
 [12שובה ה׳ חלצני .פזמון לר  ,שמואל הקטן חזק ז״ל .למוצאי שבת .בן־יעקב״ עמי  .162מפתח
כ״י  ,1יז ? כ״י  .409 ,2נמצא גם בכ״י ירושלים  :8°480פיוט נאה לר׳' שמואל הקטן שובה
ה׳ חלצני ואל באפך תוכיחני)45א(.
,
 [13שוכני בתי רפש למה לא תשאו נפש )להלן ,סי׳ יח( .תוכחה .סי שמואל הקטן .חיקוי לשירו
של רשב״ג .אינו בכ״י ר  ,יוסף ב׳׳ר יוסף ונמצא בכ״י ירושלים  ,8°480דף 78אי—81ב.
 [14שורש בנו ישי .לר׳ שמואל ,בחרז מים )להלן ,סי׳ יט( .מפתח כ״י  ,1יח ! כ״י  .409,2והשיר
עצמו בכ״י  ,2דף 60ב.
,
,
 [15שחר אשחרך קוני .לר שמואל ,בחרז כי)להלן ,סי׳ כ( .סי שמואל .מפתח כ״י  ,1ט ,יט ז
כ״י  .410,2ונמצא בחרז כי ,כ״י  ,1עמ׳ .1352
 [16שירה לאל חי אשיר בשבחי .פיוט לר׳ שמואל בכה״ר נתנאל לנשמת )להלן ,סי׳ כא( .סי׳
שמואל .כ״י שבידי פרופ׳ מרדכי מרגליות)צילומו במכון בן־צבי( .עיין בניהו ,ספונות ג—ד,
עמי טו—טז .ואינו נזכר בכ״י ר׳ יוסף ב״ר יוסף.
]סד[
,

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
 [17שירי למול צורי אעיר בקול מרי .סי  ,שמואל )להלן ,סי׳ כב( .נמצאות רק אותיות ש מ ו .
כ״י הנ״ל .אף פיוט זה לא היה ידוע לר  ,יוסף ב״ר יוסף.
 [18שמח קהל בחתני לר׳ שמואל הלוי .בחרז חתן)להלן ,סי  ,כג( .סי׳ שמואל .מפתח כ״י  ,1יה;
כ״י  .413,2נעתק בכ״י  ,1עמ .692 ,
 [19שמע אל בעת צרה לר  ,שמואל בן נתנאל .מפתח כ״י  ,1יח ן כ״י .413,2
 [20שנותי כלו וימי בלו .פיוט לר׳ שמואל )להלן ,סי׳ כד( .תוכחה .מפתח כ״י  ,1יב ,יח ,ונעתק
בכ״י  ,1עמי .[20]50
 [21שפל ואיש עני .לר׳ שמואל ,בחרז ב ע  .מפתח כ״י  ,1יח; כ״י  .415 ,2ולא נמצא חלק זה
בידינו.
 [22תנו שירה וגם שבחה .פיוט לר׳ שמואל לפורים ,לחן תנו שירה )להלן ,סי׳ כה( .סי׳ שמואל.
מפתח כ״י  ,1טו * נעתק בכ״י  ,2דף 271א .נמצא גם בכ״י מכון בךצבי ,סי׳  ,18דף קג ,ב
נעתק במכונת כתיבה בידי ח׳ עלוואן ב״ר שמעון אבידאני(.
שירים

[23
[24
[25
[26

שבראשי

אגרות

שיטת כתיבתי ידועה .כתב מליצה )להלן ,סי׳ יא( .סי׳ שמואל הלוי .כ״י  ,1עמ׳ .1359
שלום על ידידנו מסקל דרך .פתיחה לאגרת)להלן ,סי׳ י( .סי׳ שמואל הלוי .כ״י מכורדיסתאן
באוסף בניהו ,דף 33א.
,
שמחה לי כפולה ומכופלת .סי׳ שמואל קטן וכו׳ )להלן ,סי יב( .מפתח כ״י  ,1יח .ונמצא
בכ״י  ,1עמי .[2]061
,
שעשעתיך בכתבי הידידות .סי שמואל הקטן )להלן ,סי׳ יג( .מליצה לאגרת .כ״י ,1
עמ׳ .1353

מאיר

בניהו

]א[

תקנות
א.

וגזירות

תקנות לקהילות

]444א[ גזרת חרב מתוחה על אלו הת״ח אם לא ידרשוה ,למי יוסף ולמי שבתאי  1לק״ק
עליונה ,ולמ  ,שלמן  2לק״ק תחתונה ,ולמי מזוראן ולמי נירוא  .3והמקיים דברי יהיה ברוך.
ת ק נ ו ת של ה ר ב ז ״ל
5

וארז׳״ל החיים יודעים שימותו* אלו הצדיקים ,שאפילו במיתתם קרויים חיים  ,שתקנותיהם
וחוקותיהם קיימים לעולם ואפי׳ לאחר מותם שהרי מרע״ה תקן לישראל כמה תקנות
ומקיימים אותם לאחר מותו ,דגדולים הצדיקים במיתתם יותר מבחייהם  6שני ויהי הם
קוברים איש והנה ראו את הגדוד וישליכו את האיש בקבר אלישע ]וילך[ ויגע האיש בעצמות
1

2

3

4
5
6

תלמידו של ריב״א והוא שנקרא בסוף התקנות בשמו הכורדי ספתו .ריב״א מזכירו גם באגרת שפי׳
מאן )עמי  .(502ואפשר שהוא הנד בהשכבות עמאדיה )נספח א( .פיוטים שלו נדפסו בספרו של בן־
יעקב ,עמי  .194—192במפתח השירים שבכ״י  2מזכיר ר  ,יוסף ב״ר יוסף פיוט נוסף שלו ״שדי פדני״
)עמי  .(408ואין ספק שהוא ר׳ שבתי ב״ר אברהם שלמון שסידר קיצור ס׳ תקון יששכר לר  ,יששכר ך
סוסאן ,בשנת תי״ו ,והתכוון להדפיסו )אסף ,באהלי יעקב ,עמי  .(140—139הוא נדד בכמה מדינות
והגיע לדאגיסתאן ,וכיוון שמצא שהיהודים שם בורים ואינם יודעים בקביעת הלוח ,חיבר ספר זה.
בספר נזכר גם חיבור אחר שלו ,״באר שבע״ ,על הלכות שחיטה .ועיין גם רשימת התעודות ,סי׳ ח
והע .9 ,
,
,
אף הוא תלמידו של ריב״א .רבו של ק״ק תחתון בעמאדיה .ר בסוף תעודה זאת ובאג ג .ונזכר גם
באגרת ריב״א שפי  ,מאן)שם ,עמ  .(503—502 ,497 ,עליו אומר רבו ״ושלמן ה״י צדיק אבל עצל ורפה
הוא״ )עמ  .(503 ,והוא שלמן בן דוד ששמו נכלל בהזכרת הנשמות )להלן ,נספח א( .ואולי הוא סלימאן
מעמאדיה שעמד לימינו של ריב״א בריבו עם דודו ר  ,יצחק ב״ר נתנאל )סי  ,כט( .פיוטים שלו נמצאים
בכ״י  :1א .פיוט לר׳ שלמן על חשק כנ״י ]כנסת ישראל[ עם דודה .יפה יפה יפה  /מי זאת
הנשקפה  /תורה מגלה עפה )עמי  ?(688ב .טלה נא גיל בהלולאות )עמי  .(854בכ״י נירווא נמצאים
עוד פיוטים אלה :ג .אלקים אלי אתה אשפיל רום גאותי .סי  ,אני שלמן בר דאוד )48א(; ד .מלאכי
מעלה מרננים בצהלה .לר  ,שלמן חזן עמאדיא )53א( .פיוט ג נעתק גם בדף 165ב—169א .ופיוט ד
״זמר ליושב תהלות״ ,שם 169א—170ב .בדף 132א :אתחיל לכתוב בקשות לשבתות לרבי ישראל ולמי
שלמן נ״ע״ ,והכוונה כנראה לפיוט )ה( אספר פלאות אל ארוממו )135א( והפיוט )ו( יחיד רם על כל
נאזר בגבורה לר׳ שלמה )147א( .אף נמצא בכ״י זה ״תפסיר לעת שערי רצון להחכ׳ מ׳ שלמן חזן
עמדיא תנצב״ה זלה״ה״ )נ15א—154א( .נמצאנו למדים שנפטר שנים אחדות לפני שנת תמ״ו )זמן
העתקת כ״י נירווא ,ר  ,רשימת הפיוטים ,סי  .(9 ,ועיין במאמר והע .179 ,
אין הם אלא שמות קהילות ,אף־על־פי שהקידומת היא מ׳ — מעלת ,שנוהג ריב״א לכתוב לאנשים.
קהילות אלו היו נתבעות להשתתף בהחזקת המדרש שלו .באגרתו של ריב״א שבה העתיק את אגרת
התנחומין )סי׳ ג( ,הוא כותב :״ולעניין בני מזוראן שלח אלי תלמידי מ׳ איצק דברים קשים ונדיתי
א ו ת ם  . . .וגם קהל נירוא לא שלחו נדבתי״ .וכן הוא באגרת שפי  ,מאן )שם ,עמ .(503—502 ,
קהלת ט ,ה.
ברכות יח ,א.
חולין ז ,ב.

]סו[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
אלישע ויחי ויקם על רגליו ׳י .ואם היה בחיים אע״פ שהיה המת נוגע בו לא היה חי ,עתה
לאחר מותו נגע המת בקברו וחי .לפיכך תקנת הצדיקים קיימת לעולם ודבריהם חיים.
ועתה הוצרכתי לכתוב תקנות הרב ז״ל שכתב לשגרם בקהלות ולא אסתייעא מילתא.
ואמרתי עתה עת לעשות לה׳ אשגר תקנותיו בקהלות מאלה הסיבות :הא׳ שיהיו שפתותיו
דובבות בקבר  ,8כשנזכרים דבריו בקהלות ,עד״ש דובב שפתי ישנים ב׳ לפי שידעתי
שחביבים דבריו לקהלות ואף לאחר פטירתו תאבים וצמאים לשמוע דבריו כאלו הוא בחיים.
ג׳ לפי שדבריו קיימים ויותר נשמעים מדברי זולתו נאמר דבריו בשמו .ד׳ לעשות לו קורת
רוח שהשביעני על הדבר ,שלא זכו ספריו להדפם ,אך יהיו דבריו ותקנותיו ועיוניו נדרשים
בקהלות .וזה די לו .וז״ל של הרב ז״ל:
לפי שיש לכל בר ישראל לחדש בכל שנה ואפי׳ בכל יום תשובה כמ״ש ורוח חדשה אתן
בקרבכם  10וכן עמשארז״ל אם אדם כל ימיו היה צדיק ובעת מותו נעשה רשע איבד הכל
ואמרה תורה ואהבת ]444ב[ לרעך כמוך .ר״ל
ואם בהפך הוא צדיק ועיין במס׳ קידושין
כשם שאתה אוהב עצמך שלא ישאר בידך שום עון ומכשול כך תעשה לחבירך .וארז״ל אם
הת״ח הוא דומה לעץ מאכל ממנו תאכל ואותו לא תכרות  .12כך הת״ח ,אם הוא מלמד
וקנאי ומוכיח תדבק בו ואם הוא כעץ סרק שממנו לא תאכל שאינו מוכיח ואינו מלמד ואין
בו תועלת בעולם אותו תכרות .במס׳ תעניות.
ועוד ארז״ל כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס בעדם תחי׳  ,13וכל המבזה
ת״ח אין רפואה למכתו  . 14כי כן יש לשבח למוכיחים ולכבדם ,כמ״ש ר׳ יוחנן בן נורי
מעידני עלי שמים וארץ שכמה פעמים נלקה ע״י רע״ק לפני ר״ג ואדרבה היה מוסיף לי
אהבה על אהבתו לקיים מ״ש הוכח לחכם ויאהבך  ,15ונמשל הענין כמדבר הזה שהכל דורסין
בו .ר״ל כל בני אדם יכולים להוכיחו ואז תורה ניתנה לו במתנה וכו׳ .ואם זחה דעתו עליו
מבמות הגיא שחובטין אותו בקרקע ואמרינן בהגדת קהלת  16א״ר משום עדה קדושה ראה
חיים עם האשד ,אשר אהבת קנה לך אומנות עם התורה ,ולמה קורין אותה עדה קדושה שהיו
משלשין היום שליש לתפלה שליש לתורה שליש למלאכה ,וי״א שהיו יגעים בחורף במלאכה
ובקיץ עוסקין בתורה ,וי״א שהיו נוחין לשמועה ואפי׳ קטן היה יכול להוכיחם ונער קטון
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מלכים ב יג ,כא.
יבמות צז ,א.
שיר השירים ז ,י.
יחזקאל לו ,כו.
קידושין מ ,ב.
תענית ז ,א.
שבת נד ,ב.
שבת קיט ,ב.
ערכין טז ,ב? משלי ט ,ז.
קהלת ט ,ט ן קהלת רבה על הפסוק.
]0ז[

מאיר

בניהו

נוהג בם .ואמר התנא יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה
ונאמר זה כלפי כמה אנשים בעלי גאוה ובעלי טפשות לא יקבלו
בצמא את דבריהם
מוסר ולא ילמדו חכמה ולא יזמינו התוכחות משום אדם.
ומעתה אתם אחי ועמי הק״ק בכל מקומות מושבותיכם ,אשר זה כמה שנים לא איסתייעא
מילתא לשלוח לכם בעניין התוכחות דברי מוסר ומישרים ,להעיר לב הקהלות לתורה
ולתשובה ולתוכחות להוכיח הרעים ולכוף המורדים כטובים שבכם וכדת אלהיכם ,עם החוב
המוטל עלי ועל כל הצדיקים יסודי עולם מבני עליה ,השרידים אשר ה׳ קורא בכל עיר
ועיר זעיר שם זעיר שם .והשאלה הזאת נשאלה בבית המדרש ,מי יהיה גדול לעוה״ב,
והשיבו מי שיהיה רועה בעוה״ז יהיה רועה ג״כ לעוה״ב ומי שהוא צאן בעוה״ז יהיה ג״כ
צאן לעוה״ב .ר״ל מי שמחשב עצמו גדול בעוה׳יז בצדיקות ומבקש שיהיה לו שכר גדול
לעוה״ב ויהיה ראש וקצין לצדיקים בעוה״ב ,יעשה עצמו רועה בעוה״ז ,שיוכיח וינהיג
אחרים לתורה ולתפלה למדרש ולתשובה ,יהיה ג״כ רועה ושר לעוה״ב .ואם ישים עצמו צאן
בעוה״ז שאחרים יוכיחוהו וינהיגוהו ,ג״כ לעוה״ב יהיה צאן מכ״מ  18כמ״ש כי מנהלם
ינהגם ועל מבועי מים ינהלם .19
ולפי שידעתי שיש בכם צדיקים ומבני עליה אוהבי התורה ומקנאי קנאת הש״י ולוחמים
מלחמות ה׳ ,ויש בכם ג׳׳כ קשים שאינם שומעים לדיינים ואינם חפצים בתוכחות ולא יקשיבו
לאותם הקנאים המבערים קוצים מכרם ה׳ צבאות לגרשם מהקודש ולהכניע המלשינים ואתם
המבזים התורה ות״ח המנאפים והגזלנים אוכלי ממון ישראל והמורדים בצבור ,ומשתדלים
להציל עשוק מיד עושקו ,להתמיד תפלות שמ״ע  20בצבור ולקיים המדרש וליתן הספקה
למלמד מדי שבת בשבתו ,ולחקור על עניין הנשים בשמירת הנדה  21כדין לבדיקה בכל ז׳
נקיים ולטבילה כשרה שלא תטבול בלא ב׳ נשים או אשה כשרה שתעמוד עליה לראות שלא
ישאר כעדשה מגופה בלא טבילה או אפילו שער א  ,למעלה .וכן יחקרו שלא יהיה מוסר
בצבור שמלשין ומוציא סוד הקהל לגויים לבערו מן הקהל .וכן לא יהיה הקהל אגודות
אגודות שלא יבדל אדם מצרת הצבור.
וכן גזרתי שלא יעשו קידושין לנשים אלא עד ליל כניסה לחופה כי אם שיעשו בקנין
ובתנאי  ,22וכל המבטל דבורו ותנאו יתן לחבירו ה׳ קרוש .וכן לא יקחו אשה שלא מרצונה
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אבות א ,ד.
מכל מקום.
ישעיה מט ,י .וצ״ל כי מרחמם.
שחרית ,מנחה ,ערבית.
ר׳ למעלה במאמר והע׳ .96—95
בקהילות המזרח נעשו קידושין בפזיזות ורבו התקלות בשל כך .תקנה קדומה היתה בבגדאד ״שאין
מקדשין החתנים כי אם סמוך לחופה״ ,וחידשוה בשנת תקע״ב .ר׳ מ׳ בניהו ,מסע בבל לר׳ דוד ששון,
ירושלים תשט״ו ,עמי רא .תצלום התקנה שם ,לוח נא .אף בארץ־ישראל נהגו אחרי גירוש ספרד לקדש
רק בשעת חופה ,ובזמנו של ד״רדב״ז גם במצרים )א  ,פריימאן ,סדרי קידושין ונישואין ,ירושלים תש״ה,
עמ  ,קד ,(,אך לא בסוריה וכמה מערי המזרח )שם ,עמ  ,קה ,קטו ואילך( .על תקנה זו בכורדיסתאן ר״
במאמר והע׳ .48

]סח[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
ומרצון או״א ואחיה וקרוביה  .23ולא ימשכו אשת בגויים וכן שלא לקדש אשת בלא ע ש ר ד .24 ,
וכן גזרתי שלא יפרדו הקהל להרבה ראשים ולהרבה אגודות וכל שימרוד בצבור כל הקהל
יקומו עליו להפילו ולהשפילו .וכן כל תלמיד שמינוהו לשחיטה אל ישחוט בינו לבין עצמו
עד שיעמדו עליו הבקיאים בשחיטה לפתות עד ו  ,חדשים  .25ולא ידינו ריאה סרוכה או
ספק טריפה עד שיתקבצו כל השוחטים לברר הדין יפה .זהו מרב אשי מחבר התלמוד ,שלא
היה מתיר שום ספק עד שמביא כל הבקיאים ,אמר כי היכי דימטי ליה לכל חד שיבוא
מכשורא .26
וכן אנדה ואחרים למי שאוכל גבינת הגוים או שותה סתם יינם או שכר של גויים או בצים
צלויים של גרים .וכן מי שילך בערכאות של גרים אם לא ברשות הקהל.
27
וכן גזרתי על כל מי שמוציא שם רע לישראל רעהו .כגון שיצעק על חבירו בשוק כו״כ
ממון יש לך ,או אשתך זונה היא ולא ראה בעיניו ויעיד .או יחיד שמעיד על א״א שראה בחור
מתייחד עמה.
וכן גזרתי על תלמיד הבועט ברבו ושוחט בלא רשות רבו .וכן אל יעמידו חזן ושוחט
שאינו הגון במקום שיש שוחט או חזן הגון  ,28כמ״ש לא תקים לך מצבה ולא תטע לך אשרה
אצל מזבח ה  ,אלהיך  29ובאה הקבלה בזה אזהרה לבל להעמיד דיין שאינו הגון במקום
דיין הגון.
וכן גזרתי על השוטר שיקח מס מעני כעשיר שנאמר לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו.
וכן גזרתי על כל מי שמכה או מלשין לחבירו אע״פ שעשה עמו רעה ,אלא ימלך בב״ד
ויקה מהם רשות והם יעשו ]445א[ דין שלו וכמ״ש לא ירצח גואל הדם את הרוצח עד עמדו
לפני העדה במשפט  .3°וכן יתנו רשות למוכיח להוכיחם ולדרשן לדרוש .וכן אין מתירין
נדוי או שבועה או נדר בלא ג׳ שיודעים לקרות ה׳ נדרים בהרמב״ם ז״ל או בשו״ע .וכל
העובר על נדרו ועל שבועתו ,כגון שנשבע שלא ילבש חלוקו ואח״כ עבר ולבשה ג׳ ימים
בלא התרה ,ה״ז  31יפשוט חלוקו ג  ,ימים כנגד ימים שעבר ויתירו לו את נדרו וילקה מ׳
על שעבר על נדרו.
וכן גזרתי על מי שיש לו בן ולא ישימנו למדרש ,או למי שאין לו בן ולא יתן חיזוק
23
24

25
26
27
28
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31

ר׳ להלן בנוסח החרם ,סי׳ ב.
מיד אחרי בואם של המגורשים מספרד לפאם ,בשנת רנ״ד ,התקינו שלא יהיו הקידושין אלא ״במנין
,
עשרה ובתוכם חכם מחכמי העיר הנפרעים מהקהל״ ואם לאו מפקיעין הקידושין )פריימאן ,שם ,עמ
קב( .תקנה זו חזרה ונתחדשה כמה פעמים והוטלו גם קנסי ממון ,אבל ביטלו ההפקעה .גם במצרים
אסרו לקדש שלא ברשות בית דין ועשרה )שם ,עמ  ,קו( ,וכן בירושלים ,בצפת ובארם צובה במאה
הט״ז)שם ,עמ  ,קיג ,קיד ,קיט(.
,
ר  ,במאמר למעלה והע׳  .105—102ולהלן והע .28
סנהדרין ז ,ב .והנוסח שונה במקצת.
כך וכך.
ר׳ הע׳ .25
דברים טז ,כא—כב.
הפסוק הוא :והיו לכם הערים למקלט ולא ימות הרצח עד עמדו לפגי העדה למשפט .במדבר לה ,י ם
הרי זד-

] סט[
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למדרש ,או למי שמבטל התפלה ויושב בבית בטל  .32או הקהל מתקבצין לבהכ״נ והוא יושב
בחוץ .וכן מי שאין לו תפלין בראשו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו .וכן למי שמבטל סוכה
והצבור יעשו והוא לא יעשה .הצבור מסכימים לבנות בהכ״נ או בה״מ או לגזור תענית על
כל צרה שלא תבוא והוא פורש מהם .וכן מי שאוכל בלא נט״י .וכן למי שמתגאה על הצבור
בגויים או בממונו .וכן למגזם.
וכן גזרתי לקהלות לכבד ת״ח שהוא תמיד שקוד לתורה יותר מחביריו .ולא יתגאה
בתורתו ,שפל ברך וענו וסבלן ומוחל על עלבונו ומוכיח ודורש ,עיניו נמוכים ואוהב הטובים
ואינו להוט אחר התאוה וגרגרנות אכילה ושתיה וטיול בשבתות ובי״ט  . 33עוסק בתורה
ואינו אוהב שינה ואינו להוט אחר הבצע וכל חביריו יכנעו תחתיו ואל יתירו שום סירכא
או איזה דין מסופק בלא רשותו.
וכן גזרתי שלא יעשו הת״ח איזה דין או קידושין או גירושין או התרה בלא עצת הזקנים
שהם עוסקים בצורכי הבהכ״נ ובצורכי הצבור ,שנותנין עצמן להצלת הצבור ,על פיהם יהיה
כל דבר ולא יעשו חנופה לקרוביהם ולמועיליהם ,ויגביהו הטובים והנמוכים שבצבור
וישפילו הכיליים והקמצנים והמורדים בדין ובפרט לז׳ מורדים .ואלו הם :המורדים במם,
בצדקה ,באורחים ,בתלמידים ,במדרש ,בתפילה ,בקבלת הדין שגוזרין עליו הצבור ליתן
קנם והוא לא יתן .ולהקל עול המלכות ממי שמכביד עליו עול התורה ועול שמים .ושלא
להרהר אחר השוחט לומר שתה כוס ראובן לפיכך התיר צאנו .או מקנאה אסר צאן פ׳ .וכן
אין להרהר אחר הדיין שהתיר אשת פ  ,על שלקח שוחד .וכל המלשין על ת״ח או על הזקנים
שיעשו דין ,כל הקהל יקומו עליו לבערו .ות״ח המועילים לצבור יהיו פטורים מן המסים
וארגוניות .והמוסר מותר להורגו ולאבדו בידים .רב כהנא הרג למוסר עיין במ ם  /ב ״ מ .34
וכן רב שילא הרג אותו האיש שרץ להלשין עליו שקרא לגויים ,בפרק הרואה . 35
ודרך הת״ח שיהיו ענותנים וצנועים ויהיו מן הנעלבים ולא מן העולבים .ר״ל מן המבוזים
ולא מן המבזים ,מן המקוללים ולא מן המקללים ,כדאיתא בסנהדרין משל דאמרי אינשי תהא
לוטא ולא תהא מלטטא  .36ר״ל תהיה מן המקוללים ולא מן המקללים ,לפי שסוף קללת חנם
לשוב אחור אל המקלל .ולעולם תהיה מן הנרדפין ולא מן הרודפין שאין לך נרדף יותר
מתורים ובני יונה והכשירן הכתוב למזבח .ולא יעשו קטטות וצעקות עם שום אדם כמ״ש
לא תקום ולא תטור .והוא לא יכה ולא יקלל ,אבל אחרים יכו ויקללו ויחרימו למי שמבזה
ומיקל בכבודם ,כמשארז״ל אין אדם דן דין לעצמו אבל אחרים יעשו דין עליך .37
32
33

34
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36
37

על כך מתריע גם ריב״א באגרות התוכחה שלו .ועיין גם אג׳ ג והע׳ .81
ההמון שהיה בטל ממלאכה היה יוצא לטיולים בגנות ובפרדסים ,והיו יוצאות מכך תקלות .ר  ,דרך
משל התקנה של ר׳ צדקה חוצין מבגדאד .מסע בבל ,עמ׳ קפח .ועיין גם על מנהג דומה בחג השבועות
בקורפו ובשאלוניקי ,ספונות ,א ,תשי״ז ,עמי שיג.
צ״ל בבא קמא קיז ,א.
ברכות נח ,א.
סנהדרין מט ,א.
בבבא קמא כז ,ב נאמר :עביד איניש דינא לנפשיה .וכן פסק הרמב״ם :יש לאדם לעשות דין לעצמו
)הל  ,סנהדרין ב ,יג(.

נע[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
ויש לת״ח להתפלל על הקהל ולשלום הצדיקים המעמידים הדת ,ומה גם על השוחט
הצדיק שמחמיר בבדיקת הסכין יפה ובבדיקת הריאה יפה ,לאפוקי שוחט מקולל שלא יבדוק
הריאה והסכין יפה .ואני בתחלה לא הייתי מדקדק על השוחט ,עד שיום א׳ שחט לי השוחט
תרנגולת .אמרתי הביאה לי התרנגולת אבדקנה ,וראיתי שחנקה וחתך העור ולא הסימנים
וקללתיו ולקחתי ממנו תרנגולת אחרת .וכן פעם שניה .וכן הלכתי לטבחים וראיתי ריאה
מושלכת .אמרתי זו הצאן טרף או כשר .אמרו כשר .לקחתי הריאה וראיתי בה בועא בשפול
בלא בשר מקיף ,וכן התיר סרכא ,ראה הטבח והביא אצלי הסרכא .אז עמדתי עליו בבהכ״ג
והכתיו ונדתיו ופסלתיו משחיטה עד שנזדרז וחזר לשחוט .ולפיכך כתבתי המעשה הזה,
לזרז השוחט שלא יבטח בידיעתו ובבקיאותו אלא ידקדק יפה.
וכל המקיים  38אלו הדברים יהי ברוך ומבורך מפי אל שדי ומפי ס״ת ומפי הרב ז״ל
ומפי ג״כ .ואל תאמרו הרב נפטר שגזירותיו הן קיימות .ואני עבד התורה באתי אחריו
להחזיק דבריו אע״פ שדבריו אינן צריכין חזוק אלא לאוושא דמילתא .כה אמר המתפלל
לקהלותיו ועומד במשמר המלאכים והחסידים עומד בפרץ לדחות גזרות מקהלותיו בתפלותיו
ובברכותיו.
ש מ ו א ל ב ן ל א ״ א נ ת נ א ל ה ל ו י ז״ל
וגזרתי עליכם תלמידי מ  ,שבתי תדרשנה בקהלך ואח״ב תשלחנה לק״ק התחתונה למ  ,שלמן
יצ״ו .ג״כ תדרשנה ותעתיקו ממנה לי ב  ,העתקות .א׳ יעתיק מ  ,ספתו וא׳ שלמן יצ״ו
ותשלחו לי זו כתיבתי וההעתקה תשלחוה לקהלות אחרות.

ב .נ ו ס ח ה ח ר ם
בה״י בם״ך39
]22א[ ממה שראוי לתקן ולגדור גדר וסייג על גדר התורה שלא יהרס ואסמכוה אקרא
ושמרתם את משמרתי ,עשו משמרת למשמרתי  . 40כי הכרם בלא סייג וגדר יבערוהו,
כע״ש  41יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה .ועשיתי גדר וסייג בגזרה ובתקנה המחוזקת
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פיסקה זאת היא תוספת של ריב״א .ברם ,לא ברור אם עד סופה ,מסתבר עד לאושא דמילתא .אף
השורות שלאחר החתימה הן מריב״א.
בעזרת ה׳ יתברך ,בסייעתא דשמייא .עיין נוסח החרם בספר כלבו ,סי׳ קלט ומשפט החרם להרמב״ן,
בסוף ס׳ כלבו .וכן ״נוסח החרם למלשינים״)בערבית( ,שחתמו עליו הריב״ש והרשב״ץ .שו״ת רשב״ש,
ליוורנו תק״ב ,סי׳ שנב ,דף סח ,ד .ביבליוגראפיה על חרם ,ראה אייזנשטט ,עין משפט ,ירושלים
תרצ״א ,עמי  ;176—175אסף ,העונשין אחרי חתימת התלמוד ,ירושלים תרפ״ב ,עמ  ;35—31 ,א׳
שולמאנן ,לקורות החרם ,הגרן ,ג ,תרס״ב ,עמי .97—90
מועד קטן ה ,א.
כענין שנאמר .תהלים פ ,יד.
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ומוגדרת ומסוייגת בגדר חכמים ז״ל ובסייגם בנדוי ובחרם ושמתא« .בגזרת עירין
פתגמא  43ובמימר קדישין שאילתא .על דעת המקום ברוך הוא« ,ועל דעת חכמי א״י.
אנא מנדה ומחרים ומקלל ומארר ומשמיתנא בשיפורי ובספרי  46צנתרי סנהדרי  47ובדרדקי
דקרי וצווחי בשקקי דמתא  . 48בהורמונותא דלעילא מילתא מסתרתא באגרתא קיש קיש
]תרגום[
קריא  49במכתבא גללא בזעא .50
בשמתא שהיא חריפה וחמימה ,בשלהבת נר
בשמתא דחריפתא וחמימתא .בשלהוביתא
של אש ,ששורפת הבשר והעצמות ורוח
דבוצינא דנורא  51ומתוקדא בשרא וגרמא
ונפש .בבית ,בעצים ואבנים .בגרזן שהולך
ורוחא ונפשא .בביתא באעי ואבני כנר-
ומכה והורג ושורף ,על בני אדם גבר
גא « דאזיל ומחי וקטיל ושריף על אינשא
ואשה ,בן ובת שמגלה סודות לחוץ לאומות
גברא ואיתתא ,ברא וברתא ,דמגלי רזין
ולמלכים; שמכה לישראל חברו בפיו וב-
לברא לאומי ולמלכי; דמחי לישר  ,חבריה
לשונו ,וימסור ממונו ופיו של ישראל לע־
בפומיה ובלישניה ,ויתמסיר ממוניה ופו־
מים עובדי הצלמים; ולמי שמתגאה על
מיה דיש  ,לעמין פלחי צלמיא; ולמאן
ישראל בשבט הרשע של האומות עובדי
דמתגאי על ישראל בחוטרא דרישעא דאו־
עבודה זרה״ .ולכל בן ישראל שעושה
מין עובדי ע״ז? ולכל בר יש  ,דעביד
במזיד ובזרוע נטויה ,לבטל גזירות התורה
בהזידא ובד]ר[עא מרממא ,לבטלא גזירתא
שיצאה מפיו של הקב״ה בניצוצות של אש,
דאוריתא דנפקת מפומיה דקב״ה כזיקוקין
והשליך שלשלת וטבעת של חותם החתום
דנורא .ורמי שלשלתא וגושפנקא דחותמא
על כל מילה ומילה בארבעים וחמשה קש־
דחתים על כל מלה ומלה במ״ה קטרין
רים ואיסורין וחותמות; ולכל מי שישא
ואיסרין וחותמין; ולכל מאן דינסיב אי־
אשד ,בלא רצון ורשות שלה ושל בית אביה
תתא בלא רעותא ורשותא דילה ודבי אביה
באונס ׳שנותן ממון למלכות ולוקח אותה.
באונסא דיהיב ממונא למלכותא ומיסב יתה.
ואנו נקום ונגזור על אותו האיש ,לא
ואנן ניקום ונגזור ]22ב[ על ההוא גברא
ישמח ולא יצליח בבנים ולא בנכסים ולא
לא יחדי ולא יצלח בבני ולא בנכסי ולא
42
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ההבדלים שביניהם ראה טור יורה־דעה ,סי  ,שלד ובבית יוסף שם .ועיין אוצר הגאונים למועד קטן ,דף טז.
דניאל ד ,יד.
בגזירת עירין הדבר ובמאמר קדושים השאלה )הענין(.
עיין שבועות לט ,א.
בשופרות ובספרים .שופרות ,נזכרים במועד קטן טז ,א .ובספרים —ספרי תורה ,שהיו מנדים בפניהם.
מליצה על־פי זכריה ד ,יב .סנהדרי כינוי לחכמים ,ושניהם תוארי כבוד.
נהוג היה לפרסם את המנודה בשווקים וברחובות .עיין שו״ת הריב״ש ,סי׳ קעג .דומה שמתעודה זו
משמע שבכורדיסתאן היה נהוג שבעת ההחרמה היו הנערים יוצאים לשווקים ולרחובות ומכריזים
על המנודה.
ברשות ]בית דין[ של מעלה ,דבר המסותר באגרת קיש קיש קורא .מליצה על דרך הפתגם :אסתירא
בלגינא קיש קיש קריא .בבא מציעא פה ,ב.
עבודה זרה כב ,ב .ושיעורו :רכיל ובליעל מכיר בחבירו וירא מפניו)רש״י ,שם(.
בשלהבת נר האש ,שהחרם נעשה בנרות דולקים ,וכאן הוא רואה בהם סמל לאש שתשרפנו.
ברכות נד ,ב.

]עב[

רבי שמואל ברזאני

אש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן

בחיי .ויוליד מינה בבי לילין שידין מגש־
מתין דמלאכין מחבלין .ולשנקא נפשיה.
ולמישחלא כפיטורא בפי ושט וכגבבא דע־
מרא בחיזרי בתר נתרה  . 53כדין תהוי
נשמתי  ,בצערא ובדחיקו .ולההוא גברא
דעביד מנהגין ונימוסיו בישין ליש׳ דלא
כחוק וכנימוסין דעבדי קדמי ובמצבה שה־
ציבו ,ויקום גברא בישא בישותיה מחויה
לאקשויה קדליה לאוספא נימוסא בישא
לישראל למספד ציבורא בממונא יתירא.
ורבצה בו האלה הכתובה בספר למחות שמו
ולאבד זכרו או עד דיעביד תיובתא בשלו־
מותא בליבא תבירא .או תיתי עליה תבי־
רותא על תבירותיה ויהוי גבר ערירי בימיו
לא יצליח  54וילבש קללה כמדו ,ותבא כמ-
ים בקרבו וכשמן בעצמותיו תהי לו כבגד
יעטה ולמזח תמיד יחגרה  . 55והמחזיק
בתקנה ובגזרה הלז יפרוץ וירבה בברכה
בבנין ובבנתין ובחיץ ובנכסין .והשומע
ומקבל ישכון לבטח עליו תבוא ברכת טוב
ויהיה שליו ושלאנן  50על יובל ישלח שר־
שיו רטוב ורענן  57כתפלת הנביא בהר
הכרמל  58ברפאו מזבח ההרוס וזבח כהני
במה והוריד אריה  59אש מן השמים על
מספר שנים עשר שבטי יעקב.

53

54
55
56
57
58
59

בחיים .וילד ממנה בני לילית שדים מג-
שמות מלאכי־חבלה .ולחנוק נפשו ולמושכה
]ממנו[ בחבלים מפי הושט ,כגיזת צמר
כך תהיה נשמתו
בסירים לאחר משיבתן
בצער ובדוחק .ולאותו האיש ,שעושה מנ-
הגים ונימוסים רעים לישראל שלא כחוק
וכנימוסין שעשו לפניו ,כמו המצבה שה-
ציבו ,וקם איש שרעתו ]קשה[ מרעתו של
הנחש ,להקשות עורפו להוסיף נימוס רע
לישראל ,להפסיד את הציבור ממון יתר.
ורבצה בו האלה הכתובה בספר למחות שמו
ולאבד זכרו .או עד שיעשה תשובה בשלי־
מות בלב נשבר .או יבוא עליו שבר על
שברו ויהיה גבר ערירי בימיו לא יצלח ״ ,
וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכ-
שמן בעצמותיו ,תהי לו כבגד יעטה ולמזח
תמיד יחגרה  . 55והמחזיק בתקנה ובגזרה
הלז יפרוץ וירבה בברכה בבנים ובבנות
ובחיים ובנכסים .והשומע ומקבל ישכון
לבטח ,עליו תבוא ברכת טוב ויהיה שליו
ושלאנן  , 56על יובל ישלח שרשיו רטוב
ורענן  ,57כתפלת הנביא בהר הכרמל ברפ־
או מזבח ההרוס וזבח כהני במה והוריד
אריה אש מן השמים על מספר שנים עשר
שבטי יעקב.

עיין ברכות ח ,א :מיתת ״אסכרא דמיא כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא ,ואיכא דאמרי כפיטורי
בפי ושט״ ,ואילו מיתת ״נשיקה דמיא כמשחל בניתא מחלבא״ ,כמשחיל שערה מן החלב .ועיין פי׳
רש״י שם .הגאונים מפרשים פיטורי—פטריות בפי הוושט .ר׳ אוצר הגאונים ברכות ,חלק פירושים,
עמי  ,8ושם עמ  6 ,פי׳ ר״ח ,שפירש בגבבא דעמרא בחיזרי בתר נתרה ,ובתר נתרה חוזר לקוצים
שאחר נשירה ולא לגבבא דעמרא כפי  ,רש״י.
על־פי ירמיה כב ,ל.
תהלים קט ,יח.
איוב כא ,כג.
ירמיה יז ,ח.
אליהו .מלכים א ידו ל—לא.
״חמשה דברים נאמר באש של מערכה ,רבוצה כ א ר י  . . .״ יומא כא ,ב .ועיין פי׳ רש״י שם.

נעג[

מאיר

בניהו
]ב[

אגרות תנחומין ותוכחה
ג .א ג ר ת ה ת נ ח ו מ י ן
אגרת התגחומין עם כתב התוכחות ובשורות העוה״ב ותענוגים
בשבעה עסקים וז  ,הבטות וז  ,דגלים
]) [1034ומצאתי כתוב עליו 0 60
שבועה לת״ח ראשי הקהלות לדורשו ולבארו יפה בקהלות ושומר נפשו ירחק מהגזרה
וידרשנו וינצל.
61
יגיע ליד שלמן תלמידי יצ״ו ותדרשנו בקהלך ,ותשלח לקהל העליונה .ואח״כ תעתיק
ממנו לקהלות ותזרזם לנדבתי .ודי לך בעצלות.
אמר יעקב; הרימותי ידי אל התורה שלאחר פטירת בני בנימין נ״ע בא אלי בחלום
הלילה הרב ז״ל אחי אימא נ״ע ואמר :מדוע לא תזכרני בין הקהלות ולא תדרוש עיוני
בדורך ותשלחם לקהלותיך ,שהש״י הושיבך על כסאי אחרי ושכחתני בקהלותי .ובבוקר
עמדתי מרעיד על החזון .אמרתי ירצה הרב לדרוש דרשותיו בקהלות .וחפשתי בין עיוני
ומצאתי הדרוש הזה שראוי לדורשו לנחמת הגלות .ודבריו ראויים אליו .והוספתי עליהם
נופך ושלחתיהו אליכם ק״ק גבירי הקהלות וראשי הגולה משועי יהודה ונגידי ישראל ,כי
מנוחה ותועלת לצדיק בזכרונו לומר דברים טובים משמו .כתפלת משיח אלהי יעקב אגורה
באהליך עולמים  .62והקשו  63וכי יכול אדם לדור בב׳ עולמים .אלא התפלל שיהיו ישראל
עוסקים בתפלותיו וכאלו חי בב׳ עולמים בעוה״ז ובעוה״ב כמ״ש דובב שפתי ישנים.
ואמרינן במס׳ שבת  64מה כומר ענבים כשנוגעין בו מיד היין דובב ,כך כשמזכירין דבר
מפי ת״ח שפתותיו דובבים .וכן איתא בזוהר פ׳ פנחס :ר׳ אבא ור׳ יוסי היו הולכים בדרך
והיו אומרים דברים חדשים ששמעו מרשב״י וראו שנפל צל באותו מקום ונפל ר׳ אבא על
פניו אמר ודאי ר׳ פנחס נזדמן בכאן שאני זוכר בזה המקום היה אומר לנו אלו הדברים ,65
] [1035הרי כשמזכירין הצדיק מיד נשמתו מזדמנת לשם שהצדיקים חיים במיתתן כר״א
וכן ר׳ יוסי
הגדול שצוה לאשתו לתקן מטתו לאחר פטירתו שיבוא לשם ,במדרש הנעלם
הגלילי היה בכל בין השמשות בא לביתו  67וכן מוכח על רבינו הקדוש עד דאתייא האי
איתתא קא צווחת אבבא א״ל אמתיה דר  ,שתוקי דר׳ יתיב במס׳ כתובות  .68וכן אתם ק״ק
60
61
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64
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68

דברי המעתיק ר  ,יוסף ב״ר יוסף.
ר׳ למעלה ,סי  ,א והע׳ .2
תהלים סא ,ה.
יבמות צו ,ב .והנוסח כאן ולהלן מעובד.
צ׳׳ל יבמות צז ,א.
עיין זוהר במדבר רב ,א.
לא מצאתי .ומפי גב  ,רבקה ש׳׳ץ נודעתי שבמדרש הנעלם ליתא.
הדברים אמורים על רבי .ר׳ הע׳ .68
כתובות קג ,א.

]עד[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
כשתזכירו דרשות הרב ז״ל נשמתו תבוא אצליכם ושכינתו מחופפת עליכם ושכינתו עמכם•
ומעתה שמעו דבריו וישמעכם אלהים חיים .וז״ל הרב:
שמעו אלי קהלה קדושה וישמע אלהים לקול עתירתכם ,ויגן כבודו עליכם ,ויפרוס סוכת
שלום על קהלכם ,ויצילכם מדבר ומרעב ומחרב ,ויבשרכם בשורות טובות ,בשורות של
ישועה ונחמה ויפדכם מיד אויב וצר .שובו בגי יעקב אל אלהיכם ,תלמידי מרע״ה אל אלהי
אבותיכם ,הסירו אלהי נכר מקרבכם ,טהרו והחליפו שמלותיכם ,כבסו מרעה לבכם,
וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ,חזקו ויאמץ לבכם .שובו מפשעיכם ומחמם אשר בקרבכם.
הסירו לב האבן מבשרכם ,ולב טהור בראו לכם ,ורוח נכונה חדשו בקרבכם .השליכו
כל הרהורים רעים וכל תאוות רעות ואמונות רעות הרחיקום מאצלכם ,ואת אלהי אבותיכם
זכורו ואל תזוזו מאהבתו וחשקו בתורתו ואל יליזו מעיניכם .כצרור המור תקשרו
שמו ואהבתו על ידיכם ,וכנזר הזהב קודש תשימו יראתו על ראשיכם ,וכטוטפות על מצחכם,
וראו במעשי אבותיכם ,וכן תעשו גם אתם עם ה  ,אלהיכם .הרגו לאהבתו נפשכם .תתנו
גופכם להכאות וממונכם ,וכל מחמד אוצרותי׳ ,להש״י כל כספכם וזהבכם.
תשליכו עוה״ז ותקחו עוה״ב כולכם .תשליכו עולם הקטן ותקחו עולם הגדול .תשליכו
עולם החשך ותקחו עולם האור .תשליכו עולם המות ותקחו עולם החיים .תשליכו עולם
הצרות ותקחו עולם השלוה והמנוחה .תשליכו עולם המרה ותקחו עולם המתוקה והעריבה.
עוה״ז הרעה לרעים ,ועולם הטובה לטובים .עוה״ז עולם השקר לשקרנים ,עוה״ב עולם האמת
לאמתיים .עוה״ז עולם השיטות לשוטים ,עוה״ב עולם הדעת לדעתנים .עוה״ז בזוייה לבזויים,
עוה״ב הנכבד לנכבדים .הלילה זמן לחיות השדה והיום זמן לאדם ,וכן עוה״ז החשוך
לרשעים ועוה״ב המאיר לצדיקים .ולפיכך אל תתמהו ]ש[עוה״ז עולם הקטן עולם החשוך
לגויים ולרשעים ,ועוה״ב עולם הטובה והגדולה לישראל הצדיקים .ועז״א דהמע״ה  69תשת
חושך ויהי לילה בו תרמוש כל חייתו יער ,אל]ו הר[שעים שדומים לחיות הטורפים ,שיוצאים
בלילה לטרוף טרף וכשיזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון .ר״ל כשימותו וילכו לעוה״ב
ויזרח השמש לצדיקים ,והרשעים נאספים לגהינם וזו היא מעונותם ומדור שלהם .ויצא אדם
לפעלו ולעבודתו עדי ערב ,אלו הצדיקים היוצאים לקבל שכרם ולטייל בג״ע ולעונג
ולשמחה ש]הי[א מלאכתם ועםק ם ב ג ״ע .70
] [531א׳ הבטה בדגל הראשים ,שרי הקהלות שעוסקים בציכי בהכ״נ והצבור ,כל א׳ דורו
עמו ובדגל החכמים שיוצאין להם קרני הוד כשמש בגבורתו.
ב  ,הבטה בדגל הנביאים ,ישעיה ודגלו ,ירמיה ויחזקאל ודגליהם.
ג׳ הבטה בדגל המלאכים ,גבריאל ודגלו ומיכאל ודגלו נוריאל ודגלו ומט״ט ודגליהם.
 69ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום .תהלים קד ,יט.
 70כאן רשם המעתיק בסוגריים ״לבי בעת צוקו במערכת ד״ ,וכנראה שהעתיק במערכת זו את ההמשך,
אך חלק זה לא נמצא בכתב־היה ר׳ רשימת התעודות ,סי׳ ג.

נעה[

מאיר

בניהו

ד  ,הבטה בדגל האבות ,אברהם ודגלו ,יצחק ודגלו יעקב ודגלו.
ה  ,הבטה בדגל המשיח ודוד ושלמה ועמהם המון צדיקים לאין מספר.
ו  ,הבטה בדגל השכינה ובמרכבותיה ושירת החיות נושאי הכסא ושירת נהר דינור.
ז׳ הבטה ברשעים בגהינם לעשות להם סניגורייא ופגיעה שצועקין ,והצדיקים מתפללים
עליהם ומוציאין אותן מגהינם ,כגון לקרוביהן ומועיליהן ומשמשיהן ושעשו להם מנוחה
וקורת רוח מה בעוה״ז לעוה״ב מצילין אותן מגהינם .על אלה השמחות נאמד תזרח השמש
יאספון אלו הרשעים שבגהינם  .71יצא אדם לפעלו אלו הצדיקים ,ולעבודתו אלו י״ד העסקים
שאמרנו .עדי ערב ,עד שישתלם עולם הנשמות שמעריב ומחשיך העולם בזמן התחיד.
וחוזרים ונכנסים הנשמות אל גופותיהן שנברא להם גוף מבהיק כראי מוצק.
ד״א עדי ערב ,היינו אחר המשיח ועולם התחיה שיחרב העולם עד אלף שנה ואח״כ
יחדשנו הש״י שני ונשגב ה  ,לבדו ביום ההוא  .72הצדיקים מה הן עושים ,הקב״ה עושה
,
להם כנפים ושטים על פני המים כיונים  . 73ושמא תאמר יש להם צער ,ת״ל וקויי ה
יחליפו כח* . 7
הרי עולם הרעה לרעים ועולם הטובה לטובים .שהרי אין רעה אלא עוה״ז ,עולם החשך
ועולם הצרות ועולם המרירות ועולם היגונות ,עולם הפחד ועולם הבשורות רעות ,עולם
היגיעה ועולם הבכיה ,עולם האבלות עולם החולי עולם ההפסד ,עולם האנחה עולם המיון
עולם הטומאה עולם הכיעור עולם המחסור .עולם הענן והערפל עולם העונות .אשדי מי
שגדל בש״ט ונפטר בשייט מעוה״ז  75ולא ראה פגעים ואידים רעים וחתמו ימיו בקדושה
ובטהרה .ואוי למי שחתמו ימיו בטומאה ובשם רע ובעבדות ובמעשים רעים ומכוערים.
אשרי מי שיזכה לאותה השמחה ולאותם הנחמות וההבטחות שהבטיחו הנבי  ,והחכמים,
כמ״ש מה רב טובך וגר * .7ודניאל אמר שיאירו הצדיקים ככוכבים וכמאות׳ שנ  ,והמשכילים
יזהירו וגו  ,״ .
אשרי מי שיזכה לעוה״ב ,עולם האמת ,עולם האורה ,עולם ההשקט והשלוה ,עולם הבשורות
טובות ,עולם המתיקות ,עולם השמחה ,עולם המנוחה ,עולם החכמה והדעת .ועליה אמר איוב
שם רשעים חדלו רוגז ושם ינוחו יגיעי כח  .78ואמר דוד בתאותו עליה תודיעני ארח חיים
ז  ,שמחות  ,79ר״ל ארח ג״ע שהוא החיים האמתיים שאין להם קץ ותכלית ואין אדם זוכה
אליה אלא בכיבוד או״א ,שנ  ,כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך  ,80בעולם שכולו
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ר׳ ילקוט שמעוני לפסוק.
ישעיה ב ,יא.
סנהדרין צב ,ב? הקדמה הזוהר ,דף יב ,ב .והגירסה בשניהם—׳כנשרים.
ישעיה מ ,לא.
ברכות יז ,א.
תהלים ל ,כ.
דניאל יב ,ג.
איוב ג ,יז.
שובע שמחות .תהלים סז ,יא.
שמות כ ,יב? דברים ה ,סז.

נעי [

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
טוב ועו  ,שכולו ארוך .ד״א אביך׳ רבותיך וחכמיו שלומד מהם תורה יכבדם יותר ממלך
ב״ו .אמך זו תורה ,ישמח בתורה ויכבד מצותיה ועוסקיה אם בלימודה אם בשימושה אם
בשמיעתה יותר מכל המזימות.
,
והנה אלו הז  ,עסקים של עונג לנשמה בג״ע בזכות ז׳ דברים ,וז אנשים לא יזכו בהם.
הא׳ מי שלא היה רגיל בתפלה עם הצבור  81לא יזכה לאותן השירות והתשבחות שמשוררין
הצדיקים בג״ע .ב  ,מי שלא למד תורה ולא לימד לבנו לא יזכה לתורת העוה״ב .ג׳ מי שלא
היה מתאוה להאזין לדרשות ולשמוע ד״ת בעוה״ז לא יזכה לשמוע אותן הדרשות שדורשין
בג״ע .ד׳ מי שלא היה בעל צדקה ואוכל ומאכיל ומפרנס ] [506עניים ות״ח ויתומים לא יזכה
למן שיורד לצדיקים בג״ע .ו׳ מי שלא נתעסק להצלת ישראל ולהרגיעם מיגיעתם לא יזכה
לאותם הטיולים על עוה״ב .ד מי שלא היה צנוע מהביט בנשים ובחנופה הנעשה לרשעים
או שיראה רשעים חוטאים ואינו מוכיחם לא יזכה לאותם הד הבטות של ג״ע.
וכן ד הבטות האלה אין האדם זוכה להם אלא בזכות ד זכיות מכ״מ  .82הא׳ בזכות שיקבל
דברי המוכיחים ותוכחותיהם יזכה להבטה הראשונה של דגל הראשים .הב׳ אם יקבל דברי
החכמים יזכה להבטה השניה של הנביאים .ג׳ אם כיבד או״א ומלמדיו יזכה להבטה הג  ,לדגל
של האבות .ד  ,אם יצפה למשי׳ ויאמין בגואל יזכה להבטה ד  ,של דגל המשיח .ה  ,אם יקדש
עצמו בשבירת התאוות כמלאכים יזכה להבטה ה  ,של דגל המלאכים .ו׳ אם ישתדל להוכיח
את הרשעים וילחום מלחמות ה׳ יזכה להציל רשעים מגהינם .ד אם הטריח גופו לעבודת
הש״י וימסור עצמו לקדושת ה  ,יזכה להבטה שביעית של שכינה.
הרי בזכות התפלה ולמוד התורה וצדקה ואורחים והצלת ישראל וצניעות יזכה לד
העסקים של עונג בעוה״ב .וכן בזכות הענוה מן הגזברים וקבלת דין וכיבוד או״א ואמונת
המשיח וקדושה ועבודה ויגיעה במצות ה  ,ושנאת הרשעים ולהתקוטט עמהם יזכה לד הבטות
של שמחה שיש בג״ע .ואם לא נזהר באלה הד דברים ומת בלא תשובה לא יזכה לאלו הי״ד
תענוגים שכתבנו .ולא עוד אלא שנידון בד מיני עונשים .דין של דאגה והכלמה שבאים
קרוביו ואוא  83בשעת פטירה לבושים שחורים ועטופים שחורים להאדיבו ולהכלימו .וכן
דין קליעה  .8±דין חיבוט .דין גהינם .דין גלגול בבהמות ובחיות .דין גלגול בשדים מעץ
ד דברים.
הא׳ דין הכלימה מעון ליבון פנים שהיה עושה לישראל למען עצמו שלא לש״ש ,ג ׳ 85
חבוט הקבר מעון אסור ומאכלות אסורות עד שכריסו נבקעת על פיו וא״ל טול מה שנתת
בי .ד  ,גהינם מעון ג״ע  86שנכשל בעבירה באש של היצה״ר לכך נידון באש של גיהנם.
ב׳ דין הקליעה מעון ביטול צדקה וצרות עין שהיה ] [507דוחף עניים ואורחים לחוץ .ה  ,דין
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ד׳ למעלה והע .32 ,
מכל מקום.
ואביו ואמו.
שנשמתו נקלעת בכף הקלע ונודדת בעולם.
סי׳ ב נמצא אחרי ד.
גילוי עריות.

נעז[

מאיר

בניהו

גלגול בבהמות מעון מאיסת הדת שלא היה רוצה לשמוע לדת ושם עצמו כבהמה סכל ובהמי
מבלי שכל ובלא ידיעה בשום דין של איסור והיתר וסודות של עולם לפיכך מתגלגל
בבהמות .ו׳ דין של אפר מעון של גאוה ומעון של כפירה בתח״ה  87לפיכך יעשה אפר.
ז  ,דין נדוי וטרוד מבין הצדיקים מעון אונאה ומוסרות שעשה לישראל כמעשה עוקבא
פחמי עם רע״ק  88בהקדמת המנורה ,והיינו כשלא עשה תשובה)ריב״א( .89
] [536יש לדייק  9 0ולהבין למה כפל ז׳ לשונות :מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספי׳ ושמתי
כדכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ וכל בניך למודי ה׳  .91כנגד
ז  ,מיני סגולות אנשים בקהל ״ .אחד כת חכמים אמר כנגדה בפוך אבניך ,אל תקרי אבניך
אלא בוניך ,כמשאר״זל  92בפסוק ארץ אשר אבניה ברזל  .93ב׳ שרים הרודים העם במקל
לתורה ,אמר ויסדתיך בספירים .ג׳ השמשים המשרתים לתורה בגופם ,אמר ושמתי כדכד
שמשותיך ופירש״י חומותיך ,דהיינו שהם חומה לתורה מגזרת כי שמש ומגן ה׳ .ד׳ העשירים
שמהנים לת״ח מממונם וביתם פתוח לרוחה ואין נועלים שעריהם בפני השואלים ות״ח,
כנגדם אמר ושעריך לאבני אקדח .ה׳ גבאי צדקה ובה״מ ,עליהם נאמר וכל גבולך לאבני
חפץ .ו  ,החושקים לשמיעת התורה ומתדבקים תמיד ברגלי הת״ח ושותים בצמא את דבריהם
כנגדם אמר וכל בניך למודי ה׳ ,שיזכו לשמוע דברים מפי עתיק יומין .ד המנהיגים
והגזברים והקנאים להש״י שמשניאים עצמן לנוכחים ,לפיכך אמר ורב שלום בניך .ד״א
כנגד ז  ,שערים והחושים שהש״י עתיד להחזיק החושים שיהיו משיגים למורגשיהם
ולמוחשיהם ביותר ,והם חוש הראות וחוש השמע וחוש הריח וחוש הטעם וחוש המשוש
והשכל וכח המוליד ,שהוא נותן שלום בבית)סכ״י(.
] [513ארז״ל ז  ,בכיות וצעקות בוכה וצועקת התורה בכל יום .הא׳ צועקת מהלומדי׳,
מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי  , 94שלא יעסקו בי וילכו למלאכות אחרות
ומניחים אותי .כלום לא אוכל למלאות אוצרותיכם בעוה״ז ובעוה״ב שנאמר להנחיל אוהבי
יש וגו  .93 ,וא״כ למה וילכו אחרי ההבל ויהבלו .ב  ,צועקת מהמלמדים שלא ילמדו בניהם
ותלמידיהם תורה ,וז״ש חכמות בחוץ תתנה  ,96מפני המלמדים שעוזבים תורתם ויושבים
בשווקים ובחנויות וברחובות .ג  ,צועקת מהמחזיקים שלא יחזיקו בתורה וביד הת״ח עד
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בתחיית המתים.
מנורת המאור ,נר א ,כלל א ,חלק ב ,פרק א.
עיין מבוא לתעודה זאת.
כלומר לדון.
ישעיה נד ,יב.
תענית ד ,א.
דברים ח ,ם.
ירמיהו ב ,ה.
משלי ח ,כא.
משלי א ,כ.

]עח[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
שמדוחקם מניחים תורתם והולכין למלאכתם וז״ש ותופסי התורה לא ידעוני ,ר״ל מחזיקי
התורה .ד׳ צועקת מפני המוכיחים והדרשנים שלא ידרשו ושלא יוכיחו ,וז״ש הנביאים לא
אמרו איה ה׳ .ה  ,צועקת ובוכה מפני השרים והשוטרים שלא ימחו ולא יכופו הקהל לתורה
ללומדים ללמוד ולמחזיקים להחזיק ,וז״ש והרועים פשעו בי .ו׳ צועקת כשישראל נותנין
מסים וארגוניות לגוים בשמחה וכשיתנו פרוטה לתורה ולצדקה יתנו בעצבון ובדאגה ,וז״ש
ההימיר גוי אלהים ,כביכול כאלו ממירים כבוד הש״י בכבוד ב״ו ומוראו במוראם .ז׳ צועקת
על הרשעים שלא ישובו בתשובה וז״ש מנעי רגלך מיחף וגו׳.
] [1035ומעתה הנה שלחתי אליכם הדרוש הזה מאלה הסיבות ן הא׳ מפחד החלום כמסופר.
ב׳ לזכותכם לכבוד הרב שתהיה זכותו מגינה עליכם שתדרשו דבריו בקהל .ג׳ ידעתי שאתם
חושקי התורה ומכבדיה כמאמר מילתא אליבשייהו יקירא לקמיה  97ומאן דשתי חמרא
חמרא
98
ד .א ג ר ת ל ק ה י ל ת מ א ר א ג ה
 1ועתה באתי להודיעכם ,ולאמצכם ולזרזכם ולנהלכם .בענין זה הרשע ,אשר
מבטן אמו פשע ,אחת ותשע .רחמים ,לא יקרא שמו רחמים ,אלא רעמים העמים .#98
בכל כחו מאודו ,לעשות רעה על רבו ומלמדו ,ולהמרות עיני כבודו ,להעציב רוחו .כאשר
התעיב עלילה ,והגדיל נאצה ,תקלה ושמצה .ולפרוץ גדר דתי תורתינו ואמונתינו,
 5אשר לא נעשה בקרבנו .וזה הרשע רחמים וזעמים ורעמים .הגדיל לצחנתו ,ועלה
באשו .וכל העם נצו לקול השמועה הרעה ששיקר מפי .ושמעתי ,כי לקול השמועה
צללו שתי אזני ,וזלגו דמעות עיני ,והביא שטר  99מפי ומפי בן אחותי  100ואמר ואדוני
שלח זה
השטר חרמות וקללות על ידידי ור׳ יהושע תוליך אותה למראגא .ועתה שמעתי
שקריתם השטר בתוך הקהל ,שביזתם את תלמידי ר׳ יהושע אשר יש קצת אגשים
 10נכשלים בכבודו וביזו אותו .השי״ת יבזה אתכם ואתם אינ]כ[ם מתיראים לנפשותיכם.
ועתה באתי לחדש דינך  101ולהעמוס משפטך ומשפט נידויך ולהכביד נחושתך
ולנעול דלתך ותהיה מנודה לשם יתברך כאשר לא בא פחד לנפשך .ובאת ואמרת זה
השטר שלח אדוני ,ואימתי נתתי השטר בידיך .חייכם הקהל אני ובן אחותי ר׳ יעקב יצ״ו
שהוא מקומי ויורשי לא כתבנו ולא אמרנו לאחרים כתבו השטר חרמות לר׳ יהושע,
 97שבת י ,ב.
 98האגרת היא בכתב־ידו של ר  ,שמואל ברזאני .קשה לדעת אם דף זה קודם לדף החצוי שבא אחריו,
מכל מקום החלק הראשון של האגרת אבד.
 *98על־פי ״מדכר עבדכוך ,פתיחה לתיקון הטל ותיקון הגשם בנוסח כורדיסתאן :לרחמים ולא לזעמים.
עיין שירי שמחות ,ירושלים תש״א ,עמי קלט ,קמג.
 99תעודה.
 100ר׳ יעקב ב״ר אברהם.
 101הדברים מכוונים לרחמים.

]עט[

מאיר

בניהו

 15אבל אמרו חכמים ומודה ועוזב ירוחם °2ג .ובא תלמידי גבריאל וספר מעט בגנותו
ואכער כמה דב[רים בעבורו כך כותב וכך אומר .לא קבלתי דבריו געיתי ב]בכ[יה
ואמרתי לו שוטה והוא תלמידי יהושע שנה וחצי היה אצלי לא ראיתי בו ערו]ת ד[בר
]ואתה[ אומר כך .לא קבלתי דבריו .ואח״ב נתחבר ונשתתף זה גבריאל ,לא יהיה גבר
תלמידינו בחט)?( הם שלחו אותה השטר .ואח״ב כמה חדשים וימים
בישראל ,עם היונה
,
 20שמעתי זה הדבר ,גבריאל ויונה שלחו כך וכך לר יהושע תלמידך .וגערתי בהם
ואיבדתי את גבריאל הנזכר ברגליו ושלחתי אותו לצפת לארם צובה מפגי רעתו.
ושמעתי זה הרשע זעמים הטעה אתכם ואמר לכם אדוני כתב זה השטר ונתן
לי ,אוי לאותה העין החשוכה כמעט רגע תתעכר ותתעור .וכן אוי לאותו האילן
שענפיו מרובין ושרשיו מועטין  1 0 4והוא עקור כמע]ט[ רגע רוח היא עוקרתו .ר״ל שענפיו
 25מרובין ,ר״ל גאותו ותאותו מרובה ,ושרשיו מועטין דעתו וחכמתו ואמו)ת(נתו חסרה,
ואינם דומים לאותו אילן ולאותה העין החולה והעכורה ,ששורש חכמתכם מעט ואוד
שכליכם חשך ועיניכם חולות וסומות ,בעלי עיניים לא יטעו .ואוי לכם תלמיד
קטן הטעה אתכם ,וזה להיותכם בהמיים וחומריים להוטים אחר תאוות גשמיות,
אחר אכילה ושתיה ,עד שדשנתם נפש הבהמית וחומריית ונפש שכלית עשיתם
 30רזה וחלושה ,עד שנס כחם)?( ^ 10ושכל שלה ,לפיכך אתם טועים ומתבלבלים אפילו בדברים
קלים וברורים ,וזה שאמר שלמה בחכמתו לתאוה יבקש נפרד  ,106ר״ל הדורש
המבקש אחר התאוות יהיה נפרד מחברת חכמים ,שלא יכול לישא וליתן עמם בחכמה
ובכל תושיה יתגלע  , 107ר״ל יתבלבל ויטעה .וזה רחמים הטעה אתכם
108
ושמעתי הרבה אנשים באו לאותה הק]הל
ואותה
35
על

הגליו ן

לאורך

הדף:109

ועוד אי תלמידי ,בהקדמת זוהר תעיין ,וכך היא הנוסחא כ״ף לא בעא לסלקא סמך לא בעא
לי ג״כ תעיין ותכתוב ותשלח במהרה ר  ,יעקב
למסעד / 1 1 0
102
103

m
105
106
107
108
109
110

משלי כח ,יג.
אולי הוא ר׳ יונה מזרחי ,אביו של ר׳ שמעון מעמאדיה שבשנת תי׳׳א העתיק חיבורו של ר׳ שמואל
ברזאני על הלכות שחיטה .ר׳ למעלה והע׳  .199מר׳ יונה זה הגיע לידינו פי׳ מילים בזוהר בכ״י
ששון ) 766אהל דוד ,עמי  .(441בכ״י ספר נפתלי שבמכון בךצבי )סי׳  ,2452דף 32ב( יש הגהה
מר׳ יצחק ב״ר משה חרירי בשמו ,וכותב :״שמעתי מהר״ר יונה נר״ו״ .סדר יחוסו היה :יונה ב״ר
בנימין ב״ר אברהם ב״ר שמעון מברזאן .בךיעקב ,שם ,עמי  .156ור׳ השכבות עמאדיה ,להלן נספח
ב והע׳ .37
עיין אבות ג ,יז.
דומה שצ״ל עד שנם כחה ושכל שלה.
משלי יח ,ב.
המשך הפסוק הנ״ל.
שורה זו ושלאחריה ,דומה שהן שתי השורות שבראש העמוד השני של הדף.
לא שייך לעמוד זה ,ואולי תוספת היא לעמוד שלפניו שאבד.
עיין הקדמת הזוהר ,דף ו ,א.

]פ[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
בכד״״ר I111

 1ושמעתי כמה אנשים באו לאותה הקהל ,ששטר היה בה מקודם זמן זה הרשע ,ובא לאותה
הקהל ולקח והביא אותה ,ואתם שמעתם לו והטעה אתכם .ומעתה אי הקהל אני מחלתי
לתלמידי ר׳ יהושע הוא חכם בדורו חייכם הקהל .ותמהתי על מאמר אחד שפירש אותה
בפרשת אחרי מות ,והיא מתניתין בנימוסי טהירין  ,112וראיתיה אצל ר׳ ישראל ״  . 1ושאלתי
ממנו
 5מי פירש זה המאמר ,וספר לי ואמר ר׳ יהושע תלמידך ,ועוד הרבה מאמרים מזוהר
ומתיקונים
פירש אותם .ומפני כך רוצה אני לראותו ,מפני יש לי כמה ספקות בקבלה צריך אני
לראות אותו .ואי יהושע תלמידי ,ארצה מכבודך תעיין בספרא דצניעותא ובאידרא
,
רבא וזוטא וסבא .ושמעתי יש לך אילן  114גדול כתובה לראש גויל ,תכתוב אותה בניירי
ותשלח לי או תביא עמך .וצריך לך לראות אותי כראות פני אלהים .ועתה תעיין ותשלח
מאמר
115
 10בפרשת ואלה המשפטים מאמר סבא ,וזהו עולמתא שפירתא ולית לה עינין וגו
נחשא דפרח באוירא  116וכו  ,הכל ענין סבא .ותשלח עם גוי או אחר ישראל ושלום .ואי
הקדעל[:
ויהי בעת נומי ואראה בחלומי והנה לפני קומה גבוהה ,כמראה אדם ותמונתו ,ויעריני ]![
,
כאיש אשר יעור משנתו .ויאמר אלי בן אדם :קום ,מה לך נרדם ,והתעורר וראה תלמידך מ
יהושע מיץ יתאדם .קום נא שבה ואוכלה מצדי אשר הבאתי לך מאשר תמצא ידי .וכמו
השחר
 15עלה ,קמתי בחפזון ואראה לפני יין ולחם ומזון ועם ג  ,אנשים לבושי בדי רזון ובידם נר
דולק ואורם לכל פיאה יחלק .ואען ואומר מה אלה אדוני .ואומר ייני ולחמי ...ישב
לאכול ולשתות עמי ,כי אהבתיך כאחד מבני אמי .ואני הודתי עליו חסדו וכבודו ואהבתו
:
ונדבת ידו .אמרתי אליו אדוני לא אוכל לאכול ולשתות עד התפלל למבין
צעדי ]וד[רכי ,אשר יעשה לי כל צורכי ,והשיב לי ,אחד מג׳ מה אתה בוחר ן ואמרתי רבותי
 20מאיזה מקום אתם ,ואמרו לי ממקום תלמידך יהושע ,כי הענשת אותו ,מה פשעו ומה
חטאתו ,כי דלקת אחריו וקמתי בבהלה ושאלתי מה המעשה ,שום שטר שלחתם לשום מקום.117
111
112
113
114
115
116
117

כנראה ריב״א.
משנה המדברת בסוד העריות .זוהר ויקרא ,דף עג ,ב.
ר׳ מבוא לתעודות והעי  .4ולהלן והע׳ .122
אילן הספירות•
זוהר שמות ,דף צה ,א.
שם ,בראש הדף.
כלום שלחתם איזה שטר לאיזה מקום?

]פא[

מאיר

בניהו

ואמרו גבריאל הנזכר עם יונה  .118ולכן כתבתי אלו הטורותים  119למעלת כבודכם להסיר
מכשול
מן הקהל ,ומחלתי לתלמידי יהושע .וארצה ממעלתכם מ׳ יעקב תלמידי ור  ,אהרן זעם אף
וחרון,
ומ  ,חנוכה ומי בבג׳אן ומ  ,רחמים הכהן לכו ופיסו את מ  ,יהושע תלמידי ותמחלו לו ,הקב״ה
 25יחמול עליכם ,מפני ראיתי בחזיון לילה ערכו וכבודו ואיני יכול לכתוב ולספר .ותלכו
לביתו ותקחו את לבו ,ותתנו לו כל מה שלימד לבניכם ,כל מי שקרא חצי התורה יתן
חצי דמיו ביותר ,וכל מי שקרא משנה וגמרא ועין יעקב ופירושים ,יתן דמיו כמו שמנה
ג ם י ם .120

וכל מי שמורד ולא יתן ,גזרתי עליו גזרת נח״ש ,בו אלה בו שמתא ,ויהיה פתו של כותיים
ויינו יץ נסך ושכיבתו שכיבת צרעת .כל האלה הכתובה בתורה בו יהיה .כל מי שתופס דמיו
 30ולא יתן אפי  ,אצל שוטר ונוגש ויתום ואלמנה ,תתנו דמיו ודמי הלמוד שלימד לבניכם.
אלף אלפי מצות עשיתם ,ג״כ תחשבו דמי זה הלמוד למצוה .וג״כ שמעתי שיש לו
,
אשת ארוסה בבית אביה ,ותעשו לו חופת חתנים כמו שלבו חפץ .ואי תלמידי מ יעקב.
וכך שמעתי שאתה יותר ירא שמים מכלם ,קום אזור כגבר חלציך ותקרא השטר זה
אצל אנשים ונשים ותעשו לי מחילה .וג״כ מחלתי לכם עד שיתנו דמי יהושע תלמידי
וכי אני לא יודע אותם דברים שקר הם שספרו בעבור תלמידי .מי יכתוב על הטבור.
וכי מות אדם ביד אדם .על ענין יששכר כל אלו דברים שמעתי וספר לי מקדסי  .121ושלום.
שמואל

בכה״ר נתנאל הלוי

וכל מי שיערער עליו יהיה בנדוי
על

הגליון

לאורכו:
,

וגזרתי על ר  ,אהרן שהוא זעם אף וחרון ,והניח ג  ,נשים מעוגנות בלא שאר וכסות ועונה א
לא הארכתי בדרשות
בחברון וא / ,
ותפילין וס״ת ואתן לך הבת נאה בטוב ולא תאחר ושלו]ם[.
וספר לי מקדסי הכל ע]ם[ מה נ ו  . . .ומה שיהי]ה[ ענין
חלמ ...ועניש ה ב ת  . . .מרוב ...ע ל י  . . .של w.ח ל  . . .ו . . .
ועוד שלו]ם[ עליך מ  ,זכ]ריה ?[ ש נ ע  . . .יגע]תי[
בך ו  . . .לא יש)?( בתוןככם ?[ ב י ה  . . .חיי ...ה י  . . .ב ה  . . .ד  . . .א . . .
118
119
120
121

הם הביאו שטר.
מכתב קצר בקרא בפי חכמי המזרח שורותיים ,שיש בו כשתי שורות ,ובארמית — טורותיים .ר׳
נספח ב ,בראשו.
מטבע גדולה.
ר׳ מבוא לתעודות והע׳ .4

]פב[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
]דף

שני,

חציו

נעמוד

העליון

אבד[

ראשון[

 1כתביו ועיוניו  122ועל מאמרים שפירש אותם בזוהר ובקבלה והביא אותם ר׳ ישראל ושאר
חכמים וראיתי אצלם.
ותמהתי ואמת אמרתי גדולים מעשה חייא .והעמדתי כמה תלמידי חכמים בכל אלו הקהלות,
והם שרי צבאות
ישראל אשר בכל מלכות הכורדוסתאן ,הם הם תלמידי ותלמידי תלמידי .ועתה שהשיבו על
התלמידים שלי אחור ימינם ונהפכו לסורי הגפן נכריה ,והיו לאיש אחר לאחור ולא לפנים
וישובו אחורנית לתלמידים שלי
 5ויכלא גשם נדיבותם ,וכיהתה עין צדקתם ,ונס לח רחמנותם ,ותששה כח טובתם כנקבה כי
נזורו אחור
פנו אחרי שטי כזב ,והיו מקור לאכזב .ושמעו לדברי הנבלים ,והצרי עין והנבלים .כי
רוח רכילות נשבה בם
והאספסוף אשר בקרבם ,וגברה על הטובים יד הרעים ,אשר נלחמו עמם הפרועים .וגם
טובים המירו
כבודם ,ושכלו את ידם ,והפיגו טעמם ,ושמעו כי הסיתום הנחשים ,המסיתים המדיחים
והמתלחשים.
ואספו רוח בחנפיהם .ושלחתי כמה שטרות וכמה דרשות :בשביל כבודי תפסו כבוד
תלמידי  123הוא התלמיד
 10הותיק הנחמד בכל עיניני העולם ,סופר גדול בתפילין ומזוזה וס״ת וחכם בכל החכמה,
ושלום ואמת עמו ,כמו
ר׳ יהושע בכה״ר דוד .והוא יותר אהוב אצלי מכל מחמדי וחכמי תורה .לא קבלתם ושלחתם
ריקם ובפחי נפש
ועברתם על פסוק לא ישוב דך נכלם * ,12כי חפשתם עלילות שוא שאינו יושב במדרש ואינו
אמת בתורה השם
ובאים גלחים וישמעלים במדרשו או עלילות אחרות .וכע״ש  125ויחפאו בני ישראל וכע״ש
ויחפאו עלי דברים
שירת דודי לכרמו וגר ויעזקהו ויסקלהו וגו  ,וגם יקב
ולא כן .וקראתי עליהם המקרא הזה
חצב בו וגר ויקו
122
123
124
125
126

של ר׳ יהושע ב״ר דוד .ר׳ למעלה והע׳ .113,112
רצונו לומר ,שאם לא למען התלמיד ,יהושע ,יעשו למען כבודו של הרב.
תהלים עד ,כא.
וכעניין שנאמר .מלכים ב יז ,מ.
ישעיה ה ,א—ב.

]פג[

מאיר

בניהו

 15לעשות ענבים ויעש באושים .והנה הכרם צריך לה׳ דברים  : 1 2 7גדרה פניה  128נטיעה
השקאה שמירה .וזש״א»!2
נעל

הגליון

לאורכו[:130

יא תלמידי יהושע .אותם הבנות ממזרים שלחתם הכתב אינם מ מ . . .
הבת ממזרת היא ובניה ג׳׳כ ממזרים .וספר המקדמי מעשה ש]היה[
 . . .וד לכם ]מו[דה בתורה ...תעודה .ותשלחו ...שודה מההיא
 . . .אחריתה כי אחים הם  . . .ני ההי״ן בהם  . . .לי אלפים
 . . .בראשיהם ...ניר והיו שניהם ...בעל עוון יהיו
] . . .ש[ניהם ...שמע כזאת ...מיד א׳ י ת ן  . . .בו י״ב ש ה יי ם !31
 . . .בשנים ל א  . . .משובך שולח ]ב[ם גזרות  . . .ל לא הניח ]מ[קדסי
וסיפר ]לי[ כל מה שהיה ]ב[תוככם ת ד ע  . . .אי מ׳ זכריה...
 . . .עשני י ש ב ת  . . .לי לא נהנתי ...וך ג״כ הנחת ]ל[מודך .ושלום.
]ש[מ ואל ב כ ה ״ ר נ ת נ א ל ]ה[לוי
ובכיוון

הפוך[

חייכם ל א . ; .
עמדו ח ב . . .
כדי לכת ו . . .
]ניכר שאף מימין לשורות נכתב בגליון[

]עמוד

שני[

 1או הם תלמידי תלמידים שלי .ואז״ל בני בנים הרי הם כבנים  ,132וכן תלמידי תלמידים
הרי הם כתלמידים.
ובני בנים הרי הם כבנים כענין שאמר אברהם אמנם אחותי בת אבי היא אך לא בת
אמי  133ופרש״י
בת אב מותרת לבן נח שאין אבות לגוי .וכדי לאמת את דבריו השיבם כן .וא״ת והלא בת
אחיו היתה ,בני
127
128
129
130
131
132
133

בראשי־תיבות :גפן השם.
לפנות את הכרם מן הקוצים ומן האבנים.
וזה שאמר.
אפשר שכל שבגליון ,בשני העמודים ,הוא תוספת שנכתבה אחרי שנשלמו שני הדפים ,ויש לקוראם
בהמשך אחד.
שהיי—מטבע קטנה.
יבמות סב ,ב.
בראשית כ ,יב.

]פד[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
בנים הרי הם כבנים ,והרי היא בתו של תרח .וכך הוא אומר ללוט כי אנשים אחים אנחנו ,134
 5אך לא בת אמי הבן מאם אחרת היה .ותלמידי תלמידים כתלמידים כמו שפרשו חז״ל .מהאי
טעמא תלמידי תלמידי כתלמידים .תלמיד הוא עבד רבו וממונו ג״כ לרבו ,היינו דאמרי
י חכמים ז״ל עבדי דמאן נכסי דמאן  .135ולכן אני גוזר לכל מי שימרוד בי ולא יקבל דברי
הנה
ומעתה שלום על כל קהל קדוש מראגא מפי עליונים
הוא בגזרת נח״ש.
בראשם כוג׳א בודך ,ואחריו אור עיני מלך ג׳לבי .ואחרן אחרן חביב כוג׳א אהרן
ואחיו אורי
 10וישעי מ׳ אליה .ועל כוג׳א איסק .וכוג׳א אלעזר ,והוא בן גדולי הדור .ואחריו כוג׳א ג׳מל
וכוג׳א רווד
ואורי כוג׳א חנניה וכוג׳א חנניה כהן וכוג׳א בכשי ואגד וניסים ,והוא בן ת״ח ובבא סולימאן.
שלום על חכמיהם בראשם ר  ,אהרן יצ״ו ומ׳ בבאגן יצ״ו ומי יעקב יצ״ו ומי חנוכה
יצ״וומי זכריה
תלמידי יצ״ו ושלום על כל הקהל מגדולם ועד קטנם ישמרם צורם ויוצרם אמן נצח סלה.
ומעתה הקהל הקדוש אותם תלמידים שלימד תלמידי מ  ,יהושע ומ׳ שלמה נ״ע ,ולקחתם
מפני
 15תלמידי ונתתם לר׳ אהרן שהוא זעם אף וחרון ,ורשותם  136שלי הם .והנה גזרתי להם שלא
ישחטו ,יהיה בנח״ש כל מי שאוכל שחיטתם ,עד שירצו ו]י[פיסו את תלמידי מ׳ יהושע,
ותתנו
לו שכרו כל מה שלימד להם וציער עמם שנה וחצי ,ותתנו שכרו ופיסו אותו בטוב כמו
שלבו חפץ.
ואח״ב ותקחו ממוני מהם שהם ג׳ אלפים דנרים ומתנה שלי ר״ל כ״א הבאה ומפני תלמידי
תלמי]די[
]נוצר
שלי הם וכל מי שימרוד ולא יתן יהיה בגזרת נח״ש
תאנה יאכל פריה
ה.

א ג ר ת ל ק ה ל ה ת ח ת ו ן ב ע מ א ד י ה ל ה ח ז י ק בימדרש׳137
,

בזכות אחד מה׳ אלה הדברים אשר יעשה אותם האדם וסי תשל״ח :תוכחה ,שימוש ,138
לימוד ,חיזוק לתורה ,להרים ,יהיה הוא ובניו נאהבים ויקרים ,ומצותיו ומעשיו לה׳ רצויים
וישרים ,ויזכה לעוה׳יב לתורה ולמושכלים החמורים ,ויהיה חכם ,כחכמים האבירים ,ופניו
 134בראשית יג ,ח.
 135אולי מתכוון למאמר חז״ל :עבדא כל מא די ליה למריה .בראשית רבה סן ,ה .והוא תרגום :מה שקנה
עבד קנה רבו .פסחים פח ,ב .ועיין הלשון גם להלן ,אג  ,כח והע .15 ,
 136רשות לשחיטה.
 137תחילתה לא נמצאת בכתב־היד.
 138שימוש תלמידי חכמים.

]פה[

מאיר

בניהו

כשמש מאירים .ואם לא עסק בתורה באחד מד׳ אלה העסקים הנאמדים /יהיה הוא ובניו
מאוסים לה׳ וזרים ,ומצותיו  139מתועבים ומכוערים ,ולא יזכה לעוה״ב לתורה ,כי אם יהיה
בור וחסר כשאר הבורים והחסרים ,ופני מואסי התורה כשולי הקדרים.
ואמרתי לקצת אנשים :לכו ופייסו למלמד המדרש שישב במדרש ותשתדלו בכבוד
המלמד ובחזוק המדרש .וא״ל :לא יש לנו בנים במדרש ולא נפייס להמלמד ולא ניתן
מממונינו לחזוק המדרש ולא נשמח בלומד במדרש ולא במלמד המדרש .אמרתי להם :אוי
עליכם ועל גורלכם ,שגורלכם רע ואחריתכם תוגה ,ולא תבכו לתלמידים ולא לאבותם אלא
לעצמכם תבכו .שכמו שיש בעוה״ז עשירים ועניים וחכמים ובורים כן בעוה״ב .מי שעושה
מצות וצדקה יותר מאחרים יהיה בעוה״ב עשיר ,ומי שיעשה פחות מאחרים יהי עני .ומי
שמשתדל בתורה בעוה״ז ,אם בלמוד אם בחיזוק אם בשימוש אם בתוכחות ,יזכה לתורה
בעוה״ב ואם לאו לא יזכה ,כי מי שלא עבד את הכרם איך יאכל מן הכרם ,שנ׳ נוצר תאנה
יאכל פריה וגו׳  .14°ובעוה״ב יבכה ויתאונן ותולש בשרו בשיניו כמ״ש הכסיל חובק את
ידיו ואוכל את בשרו  . 141והתורה מקוננת עליו עד מתי פתיים וגו׳ יען קראתי ותמאנו
וגו׳ .גם אני באידכם אשחק וגו׳ .אז יקראונני ולא אענה ישחרונני ולא ימצאונני .142
ומעתה הקהילות הקדושות שלמכון ישגא .שמעתי שהקהל העליון יש להם מדרש והקהל
התחתון לא יש להם מדרש .הי ברוכי ה  ,איני חפץ שיגרע נחלתכם מנחלת אחרים ,שכל
המחסר עצמו מחבריו אע״פ שהוא צדיק נקרא רשע בערך חביריו כמ״ש ושבתם וראיתם
בין צדיק לרשע ובין עובד אלהים לאשר לא עבדו  .143והק׳ בגמרא היינו צדיק היינו עובד
אלהים היינו רשע היינו אשר לא עבדו  .144ולמה כפל הדברים ? ותרצו אינו דומה שונה
פרקו ק״פ לשונה ק״א  .145הרי המחסר עצמו מחביריו נקרא לא עבדו ואפילו בדבר מועט
חד למאה.
ואע״פ שאתם עניים ,אין לכם לבטל חלקכם מתורה ,שכל קהל שאין בה מדרש כאלו אין
להם אלהים .שהתורה היא מזוהר הש״י ,כמ״ש אנכי אנא נפשאי כתבית יהבית .וכן נאמר
בס׳ יהושע נושאי ארון הברית אדון כל הארץ  .146הרי שהתורה היא אדון כל הארץ ומלך
העולם ואורייתא וקוב״ה כולא חד .ואע״פ שאתם בצער ,זו היא צדיקות שלכם שתעשו
העניות בתורה .והלא ארז״ל התפלה והתורה והמצות שיעשה האדם בהיותו בשלוה ובעושר
אינם צדיקות גמורה ולא עבודה חשובה .אבל הצדיקות והעבודה הגמורה שתהיה בעניות
ובצרה ובגלות ,כמ״ש ה׳ פקדוך צקון לח״ש מוסרך למו  . 147לחש בתפלה ,אי נמי ר״ת
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לא מובן.
משלי כז ,יח.
קהלת ד ,ה.
משלי א ,כב—כח.
מלאכי ג ,יח.
חגיגה ט ,ב.
מאה פעמים ,לשונה מאה ואחה
נתחלפו לו שני פסוקים ביהושע ג ,יא ו—יג.
ישעיה כו ,טז.

]פו[

ר ב י שמואל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
למוד חזוק שימוש ,דאע״פ שישראל הם בצרה ,שופכים לחש על תפלה ועוסקים בתורה,
קצת בלימוד וקצת בחזוק וקצת בשימוש ,אע״פ שמוסרך ,דהיינו יסורין או שע״מ  148ועול
הגלות עליהם.
ואינו דין לפליטי הדבר שתשלמו רעה תחת טובה .לבטל התורה והעבודה .וזו עזות מצח
וקשיות עורף ונאמר בתוכחות ואם לא תוסדר באלה וגו׳  .149תחסרו ממאכלכם ושתייתכם
ותחזקו המדרש ,ולא תעשו כמדת הרשעים ,כל שתוקפת עליהם עניות וגלות מחסרים
בתורה ובצדקה ובמצות ואינם מחסרים מאכילתם ומשתייתם ותענוגיהם .ומדת הצדיקים
הפך ,וכמעשה דבר חיון  150שהיה אוכל מעט ועושה צו״מ  151הרבה .כי כן הש״י יעזרכם
על דבר כבוד שמו וישים חלקכם בתורתו .כנפשכם וכנפש
ש מ ו א ל ב ן ל א ״ א נ ת נ א ל ה ל ו י ז״ל
]ג[

אגרות

המלצה

ו .א ג ר ת ל ה ו צ א ת א ס י ר י ם ח ו פ ש י
476ב יסדתי במשלים שלי הללו  152טובים וכי יוסיפו עוד וכבדו צדיקים לאמץ צדקתם:
מכבד צדיקים ינחל מהם ועוזר צדיקים שותפם.
ומעתה אתם הק״ק תחמלו על אלו האנוסים והאסורים בבית האסורים להתירם ממאס׳
ולהציל נפשם מני שחת ,ר״ל ממיתת העוה״ז או ממיתת העוה״ב ,שהרי אם לא ירחמו עליהם
הקהלות להצילם ,או יהורגו או ימותו במאסרם או ח״ו ימירו הדת ,והיא המיתה הגדולה,
מיתת הנפש בעוה״ב ,וכע״ש הצל לקוחים למות ומטים להרג אם תחשך  .153גם תחמלו על
עצמכם שתהיה מתנתכם גדולה לצדקה ולמצות ,כדי שתהיו גדולי׳ לעוה״ב ולא תהיה
מתנתכם קטנה ומועט  ,כי תהיו קטנים לעוה״ב .ואם לא תוכלו להיות מתנתכם גדולה לכל
המצות תהיה מתנתכם גדולה למצוד! רבה כזו ,היינו פדיון שבויים וכיוצא.
והנה נתנו ק״ק כרכוך עשרה פרחים ,וכן ק״ק ארבל עשרה פרחים ,וכוג׳א בבא נתן
מביתו ל׳ פרחים ,ופרח שלהם קרוש ,וכן ק״ק עקרון נתנו ח׳ קרושים חסר רביע .גם אתם
אל תחסרו מעלתכם מחביריכם ואל תמעיטו זכות קהלכם מזכות שאר הקהלות .ועוד יש
לכם להתאמץ בצדקה הזו יותר משאר הצדקות מהרבה טעמים .הא  ,לפי שהם אסורים
וחבושים ושאם יתעכבו בבית מאסרם ,או ימותו או ח״ו ימירו דתם ,לפי שהם נערים וקטנים
חלושי הדעת .ועוד שהם הרבה נפשות ד  ,בנים ו  ,בנות וב׳ נשים ואם שכולם אינם בבית
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שיעבוד מלכויות.
ויקרא כו ,כג.
שבת קלט ,ב.
צדקה ומצוות הרבה.
כנראה שהמשלים שבמקום זה בכתב־היד הם של ר׳ שמואל ב״ר נתנאל .ועיין במאמר והע׳ .•189
משלי כד ,יא.

]פז[

מאיר

בניהו

האסורים .ועוד שהם שושן מקוץ וכמ״ש תחת הסרפד יעלה הדס * ,15שהרשע אביהם המיר
155
ולחץ לכל אלו הי״ב נפשות בניו ובנותיו ונשיו ג״כ להמירם ולא קבלו עד כה ולע״א
שעד כמה שנים היה אותו הרשע דר אצלם ,והוא גוי והם ישראלים ובעל כרחם ,ולא טעו
ולא נתפתו אחריו .אשר על זה יש להחזיק להם טובה ולשבחם ולהללם ,וז״ש ישעיה אמרו
צדיק כי טוב  ,150ר״ל תשבחו מן והי האמירך ויתאמרו כל פועלי און .ויש להוסיף מעלתם
ולהרבות משאתם על משאת זולתם חמש י מ ת ביתר שאת ויתר עז ,ולמהר להושיעם מצרתם
ולקרוא לשבוייהם דרור ולאסירהם פקח קוח ולשלח רצוציהם חפשי .וכן הש״י יושיעכם
ויקרא לשבוייכם דרור ולאסירכם פקח קוח ולשלח רצוציכם חפשי ובא לציון גואל .כנפשכם
וכנפש החבוש ומתיר את האסורים ורחוק ונצרך ומתחנן לרחוקים ולנצרכים אחרים ,כי כל
המברך מתברך ומרוה גם הוא יורה  157וכנפש
ש מ ו א ל ב כ ה ״ר נ ת נ א ל ה לוי
ז.

א ג ר ת ה מ ל צ ה ל ת ל מ י ד ש ר ב צ ו ע ל י ו ח ו ב ו ת רבים158
כתב מליצות

] [1353על ישראל  159אביר יעקב רועה אבן ישראל  .16°אוצר דלים נחמות אומללים .אשר
עמד היום לגס עמים .אליו ידרשון כל המסוכנים והנדהמים .והיה כל הנשוך בכל הצרות
הצרורות שבעולם כלם .וראה אותו ולקח מפיו ואכל וחי לעולם .אין כערכו בכל תלמידי
רשב״י .וגם נשמתו נשמת כל חי .ויקרא שמה חוה כי היא האכ״ח  .161תל שהכל פונים בו
בתורת ה׳ אשר בקרבו .עיר עז לנו גואל קרוב ניתן לנו .ותהי משרת עמו על שכמו .פלא
יועץ ושר שלום בשמו .כה״ר פ׳ צדיק יתהלך בתומו.
רבות עשית וכן תעשה ותוכל .עץ חיים ופריו לכל מאכל .ולא יבצר ממך מזמה .כי עמך
מקור חיים וחכמה .ועיני כל ישראל עליך .כי שם ה  ,נקרא עליך .אף כי למכ״ד  162בן
מרגועי נצר מטעי וילד שעשועי .פקח גא עליו עיניך .כי אורך ימים בימיניך .ובשמאלך
עושר וכבוד ות״ת ונצח והוד .ותהי ידך עמו בשכבו ובקומו .ובעצתך הטובה תנחהו .ומנחל
עדניך תשקהו .ונתת מהודך עליו כי זך וישר פעליו .ומלאכיך תצוה עליהו .לשומרו בכל
דרכיהו .להעיר עליו רוח העדה .להכין דרכו ולסעדה .כי נפלו עליו חובות הרבה נשיים.
ושכבה נפשו את לבאים .והיה בהניחו ה׳ מכל אויביו .אשר ציוה ה׳ צריו סביביו .המונות
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ישעיה נד* יג.
ולא עוד אלא,
ישעיה ג ,י.
משלי יא ,כה.
נשלחה כנראה לריב״א .ר  ,למעלה ,מבוא לאג׳ זאת.
צ״ל :אור ישראל .ר׳ מבוא ,שם.
ר׳ בראשית מט ,כד.
היתד .אם כל חי .בראשית ג ,כ.
למוביל כתבא דנא.

]פח[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
נושיים כושיים .ובעלי חובות אשר עליו פה פוערים .סבוהו וגם סבבוהו כדבורים .אז יכנס
ויקבע לימודו .אל תורתו ואל בית מדרשו .כי נזר אלהיו על ראשו .כי לא נאוה וראויה
הישיבה והפנאי להסתופף בחצרות ה  . ,כריח השדה אשר בירכהו ה  . ,וינח מלאכתו וביתו.
ותהא רק מלאכת ה׳ מלאכתו ותורתו אומנותו .בזכותך יזכור תלמודו .כי כעת אזלת ידו.
לדעת מה יעשה כי לא פורש מה יעשה .ויוסיף וילמוד ויחדש כאשר מקדם חידש .וגם
יסייעני להעתיק חיבורי ועיוני .אשר כיליתי בהם ימי ושני .וגם גורלך תפיל בתוכינו .וכים
אחד יהיה לכולנו .ואז נמלא בתינו שלל וכל הון יקר נמצא .או הפקדון אשר הפקד אתו או
את האבידה אשר מצא .והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה׳ עמנו .והיטבנו לך כי ה׳ דיבר טוב
על ישראל ועל עמלי התורה ועל מחזיקה .ומידך נתנו לך .למען תברכך נפשי וחייתה נפשי
בגלליך .והיה שלום באהליך .ופועל ידיך ירצה .כרצונך וברצון אשר בך חוסה.
ש מ ו א ל ב ן ל א י ׳ א נ ת נ א ל נ״ע
ח .א ג ר ת ה מ ל צ ה ל א ד ם ש ה ע נ י ו ה ו כ ר ח ל ה מ י ר ד ת ו
] [1395מאחר עלו״ת ,בשיח רננות ,בבקשות ותחנות ,לנורא עלילות .יעלם גם עלה על גפי
מרומי ההצלחות ,ועל מי מנוחות ,בשובע שמחות .אכי״ר.
אותותינו אלה בלכתם ילכו ] [1396הלוך ודבר בקול תלונות ותרעומות אימות ראמות,
בלבב האיש הלזה מוביל כתבא דנא ההולך לפני מחנה קדושתכם ,אשר ירד לירכתי
המסכ״ן  1 6 3ונעשה עני ואביון ,ואיבד המרגלית אשר בידו ,והמיר עליו דתו .כי באו בע״ח
ותפשוהו ,וראו שאין בידו מאומה לא נכסי ולא מאי דאתקרי נכסי ,והכוהו ופצעוהו עד מות
ואזלא ידו ומעדה רגלו .והמיר עליו הזמן ולא עמד בו טעמו ,יגון לילו ואנחה יומו ,וצירי
המערכה ערכו לקראת מערכתו ,להומו ולהממו .שונרא וכרכשותא עבדו הלולא מבשריה,
על בישות מזליה וצנת גדיה  .164ומלאך המשחית לא השיב ידו מבלע ,ותשקע האש בקצה
מחנה גדודי כספו וזהבו וכל אשר לו ,גם בחנותו לקחו מידו .ולא הועיל ולא הגיע אפילו
לשליש ולרביע .והחובות אשר עליו עלו למעלה עקרבים ונושכים כחיוייא דלית ליה
אסוותא ,ובעלי חובותיו הם צרי״ם אכזרים אין מרחמים בדין .ותכפוהו צרות זו לזו ברצוא
ושוב כשוקת גבים  165ומכה אשר עד לאין מרפא ,והניח אשתו ובניו בערבון וישם אל
המדבר פניו ,אולי תהיה תרופה למכתו.
ויהי בעת לכתו בא וחילה פנינו לכתוב לו שורותיים להיותם לו לפה ולמליץ בעדו ,כי
מסוה הבושה על פניו ,אין לו פה להשיב ולא מצח להרים ראש .כי פתאום בא השודד עליו
ושקע שמשו בעת הצהרים ,קדמוהו מוקשי מות ומרירי יום ,והוכרח לצאת קרית חוצות
להיות גול״ל ודופ״ק על דלתות נדיבי עמים ,עם אלהי אברהם ,המתנדבים בעם לתת לאיש
די מחסורו .ובכן למען אחי ורעי פתחו שערים ושימו לו ידים דרך יד השער בדרך המצפה
 163מלשון מסכן .מליצה ע״ד שמות כו ,כב.
 164הנוסח בגמרא הוא :כרכשותא )חולדה( ושונרא עבדו הלולא מתרבא )מחלב( דביש גדא .סנהדרין
קד״ ,א.
 165צ״ל כמשק גבים .עיין ישעיה לג ,ד.

]פט[

בניהו

מאיר

ומתן בסתר ,איש את רעהו יעזורו ,העשיר ל״ו ירבה והדל לא ימעיט ,עד כיס״ו וה״ן עוזר
לו .ונאמן האל הגדול לשלם שכרכם במיטבא.
ט .כ ת ב מ ל י צ ה ש ש ל ח ל ר י ב ״ א ז
כתב מליצות
] [1379צורי לבבי ,העכירו כאבי .מדי יום יום ,יאיימוני איום .לאמר מדוע אתה יושב
ודומם ,תשתאה ותשתומם .ואין קול ואין עונה ,לבבך היום פונה .אחר השכל ונימוסיו ,את
טוב סדריו וטכסיסיו .לדעת אן חונה ואנה מוצאו ומובאו ,זרחו ומובאו .קרנא קרי ב ר ו מ י ,166
בשכבי ובקומי .לאמר שוב לך לאהליך ,כי אין יראת אלהים במקומיך .ולא זו הדרך ולא
זאת הנתיבה ,כי הדרך סרורה ומשובה .ואען להם ואומר ,בכל בכי ורע ומר .א״כ חתרו לי
חתור ,ועתרו בעדי עתור .לדעת מה אעשה ומה אפעל ,את אשר ישר בעיני שוכן מעל.
והמציאו לי תחבולה ,וברו לי דרך סלולה .והבו לי אנשים יועצים ויעצו ,ויאמרו לי את
אשר ירצו .ויגידו לי ימין או שמאל ,אם יש את נפשכם עלי לחמול .ויורני את הדרך אשר
אלך בה ואת המעשה אשר אעשה ,כי כאב הזה בלבי פשה יפשה .לדעת במה יתרצה עבד
אל אדוניו ,ויורידני אל בית גנזיו ואל בית עדניו ,ויקח העבד בידו כל טוב אדוניו .להן
מלכא מלכי ישפר עלך  ,167אם תשמעני אז תיטב משור פר מילך .דרך ה׳ חילך ,ויהי שלום
בחילך .עתה אתה ברוך ה  , ,שמעני נא קח מוסר ,ואז תהיה כאחד השר .אם יש בלבביך,
לרומם את אלהי אביך .את הדבר הזה תעשה ,לכבוד ומושיע ומחסה .את בדילך היום הסר,
אם אתה תיישר .חשוך עצמך מן המותרים ,אף כי מן האסורים .לך לך אומרים נזירא ,בכתב
זהב אופירא .סחור סחור לכרמא לא תקרב  ,168ועם זדים אל תתערב .משוך ידך מהם ,ובל
תלחם במנעמיהם .כי לחמם לחם כזבים ,ואל תפנה אל רהבים .ולא אל שטי כזב ,ולא תהיה
מקור אכזב .ולא יטו רגליך ,ולא ימעדו קרסוליך .ולא יהיו כלא סלולה שכליך ,ואז יברך
ה  ,חיליך .ואת פועל ידך ירצה ,בכל אשר אתה עושה .השכם והערב.
בני אתה אני היום ילדתיך ,על ברכי האהבה גדלתיך ,ועל עוללי השעשועים טפחתיך,
ובבוז וקלון רביתיך גם כבדתיך .ריבות ומחרפות סבלתי עליך ,אם מרחוקים אם מקרובים
מביתיך ואנשיך ,עד כי כל רואי א״ל מה המכות האלה בין ידיך ,ואומר אשר הוכיתי בית
מאהבי בגלליך ,ומה מתקו לי פצעיך ,ויותר מפרי בטני אהבתיך ,ומיוצאי חלצי יחלתיך,
כי אמרתי מזה יצא פרי לעד כללתיך .זה אמרתי ינחמני מעצבון ידי ,כי הוא יצא לדרכי
ולמעבדי ,אינהון בדידהון ואבן ב ד י ה ואיהו בדידי ,ובו אסיים  169עיני אויבי ושונאי,
] [1380ואגדע קרני אויבי .אף כי תלמידים קרויים בנים ,כי רבים בנים היו לי וכלים מכלים
שונים ,איש לדרכו יצאו לבהלה ,וללהבה להרבה בנים.
166
167
168
169

כרכות סב ,כ.
דניאל ד ,כד.
לך לך אמרינן לנזירא ,סחור סחור לכרמא לא תקרב .שבת יג ,א.
כנראה שצ״ל :ובו אסמה.

]צ[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן

1י[
ואגרות־ריעים*

שירים

י .א ג ר ת ל פ ד י ו ן ש ב ו י
נוסח כתב לרבי פלוני אהובינו ומשירי אהודיגו
דרך ,מע(וע 4לבבנו ושוקל.

£ 1לום על יךיךיבו ,מסקל
מועזך בעוז תבונתו לבב עם,

על הוד לקר אהובנו במקל.

ומאד דר לבבות הוא מרפא,

שם לו כאב אנושים הוא להקל.

אוכף בהוד לשונו לעריצים׳

קולו עלי גבעות הוא מקלקל.

' 5לאיע א עזר בהיכלו מתהלך
• TJ :״

ועזמם,
הומה אני על נזרו *

דרבן ,וגם מ£וד כל מעקל.
1

-

בבלתו לא Tתקל.
אנ^ז • :
כל T
אם T

לוטע ק0ך לבבות אם ??תל׳

מאיר לכל פניהם גם מקלקל.

ולכד כבוד ,עמו נ^זאר באךצו׳

דורעז וגם מלמד גם מסקל.

יערב נאום דרעזו ,אך אחרים

תפל ורוק ,כמו לחם קלוקל.

 10יום אם דבר ה  ,הוא ומןר,
לו מצאו לחזון גואליו ,אך

אך על ::קיר והם חזון ו^וקל.
דדה ךבר ה  ,אל לחז.קאל•

ומעתה על דברת מעלת תהלת הלת מצוד! רבה הזו ,מצוה פדיון שבויים ,אשר כל שער
עמים יודעים את רוע העקה הזו לשבוי הנחבש ביד אויב ,ואת משארות של צרות צרורת
* תודתי אמורה לגב׳ איילה לוינשטם שסייעה בידי בניקוד השירים ,קראה עלי הגהה והעירה הערות חשובות.
 1דומה שיש כאן תקבולת וצריך לשרם את החרוז הראשון ולקרוא :ידידינו ,משוש לבבנו ,מסקל דרך
ושוקל .ומילה זו פירושה כאן בוחן )איוב לא ,ו( ,נושא ונותן )שקלא וטריא( וכן מנדב ,שהרי מדובר
בפדיון שבויים 2 — .אהובנו ,הוא מהוללו .ויש לקרוא :שלום על הוד וכו  — . ,במקל ,נמשך כנראה למושך,
ושיעורו :מושך במקל ,כתקבולת למושך בעוז ,ושניהם מסמלים שלטון כלשון הכתוב :מטה עז ,מקל
תפארה .ירמיה מח ,יז 4 — .אוכף ,העריצים נאלצים להכנע בפניו מפני הוד לשונו .עיין משלי טז ,כו :כי
אכף עליו פיהו — .מקלקל ,מרעיש .ושיעורו :יחרדו הלבבות לקולו .על־דרך הכתוב :ראיתי ההרים והנה
רעשים וכל הגבעות התקלקלו .ירמיה ד ,כד .קול — מקלקל ,משחק מילים 5 — .דרבן ,בכתה״י :דרכן
וברור שצ״ל דרבן ,הברזל שנותנין אותו בראש העץ שמכישין בו הבקר .ר׳ שמואל א יג ,כא• כלומר הוא
מיישר דרך של צאן מרעיתו ,אם רואה שהם מעקלים דרכם ,כרועה שבידו דרבן .וכן להלן שו  :7 ,לוטש
קשי לבבות אם בברזל 6 — .אנוש בבלתו ,הדברים קשי הבנה ואולי רצונו לומר ,שכל כך סומך הוא
ובוטח בכושרו וביכולתו של מהוללו ,עד שלדעתו גם אדם שהוא חולה בנפשו ,וכמעט בלה ,לא יכול
להיות שלא יקל מעליו מחלתו ולרפאתו .ואולי אנוש — אדם ,בבלתו — בזולתו 7 — .בברזל ,ר  ,העי לשו׳
 — .5מקלקל ,על־דרך :אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל .קהלת י ,י .והמפרשים פירשוהו מלשון לטישה
והחלקה 8 — .ולוכד ,נוחל כבוד ,בשל מעשיו שנמנים בצלע השניה 9 — .המהולל הוא דרשן ומורה
לעדתו ,ודרושיו כל כך ערבים הם ,עד שדרושי זולתו נחשבים לעומתם תפלים 10 — .עתה ,אף־על־פי
שדבר ה  ,הוא יקר ,כדברי הכתוב :ודבר ה׳ היה יקר בימים ההם ,אין חזון נפרץ )שמואל א ג ,א( ,כל
שנמצא חזון הריהו נח על מהוללו — .ושוקל ,על דרך איה שקל איה ספר את המגדלים .ישעיה לג,

]צא[

מאיר

בניהו

על שמלתו על שכמו ,בשכבו ובקומו ,ותוגה לילו ,ואנחה יומה עד שהדיבור בה הוא מן
החותר  . 12כאשר גילו לנו רזל  , 13כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה  14וכי
נשגבים כל תלאותיה ונפלאים כל מגנותיה ,כאמרם שהיא קשה מן המות ומן החרב ומן
הרעב עד אומרם דכולהון איתנהו בה .עד מ״ש הרב המיימוני ז״ל בם  ,הזרעים  15ח״ל.
פדיון שבוים קודם ]33ב[ לפרנסת עניים ולכסותם ואין לך מצוה גדולה כפדיון שבוים,
שהשבוי הרי הוא בכלל הרעיבים והצמאים וערומים ועומד בסכנת נפשות ,והמעלים עיניו
מפדיונו הרי זה עובר על לא תאמיץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך ועל לא תעמוד על דם
רעך ועל לא ירדנו בפרך לעיניך  16וכפול  17מצות פתוח תפתח את ידך לו ומצות וחי
אחיך עמך ואהבת לרעך כמוך והצל לקוחים למות  ,18והרבה דברים כאילו.
יא .כ ת ב מ ל י צ ה על צ מ א ו נ ו ל ל י מ ו ד י ם ה ע י ו נ י י ם
כתב מליצה

5

&יטת כתיבתי ידועה

ותכלית תקותי ?זמועה,

ממנחת חטין מקובלת

ומשמן ולבונה מתובלת,

כעולה
ניחוח T 5
־
ולריח .
- .. .

למעלה
לרצון  :־ T :
.העולה  T :י
T T

אף קולמוסי ועטי,

הן הנה מעזענתי וקזבטי,

לאשר בהם א$ען ואתהלך החוצה,

לרוץ ברחובות ובשווקים בנחיצה.
כנפי וגדפותי
הגה •:ד־
,הן ״T
״י

העיוני וסעיפותי
לפרוח בשמי היזמים,

לחנות במחנה אלהים מחנים,

ולראות מלאכי אלהים ות...דיו,

ועבדיו
.משרתיו Sועושי :רצונו ־:־ TT
TJT :

ידוע ידעתי כי מאן מלכי רבנן,

יפה פרי זית רענן,

 10ולפניהם א^ב ואסוכה,

אבצע פת המוציא באהבה וחיבה,

ואקח לפניהם פרוסה,

,בשמחה וגילה ודיצה

יח 11 — .בכתה״י :יחזקיאל 12 — .צ״ל :ההותר 13 — .בבא בתרא ח ,ב 14 — .הפסוק הנדרש בגמרא
הוא :טובים היו חללי חרב מחללי רעב )איכה ד ,ט( ,שבי קשה מכול  ,דכולהו איתנהו ביה 15 — .הלכות
מתנות עניים ח ,י .מכאן ועד הסוף הוא לשונו של הרמב״ם 16 — .דברים טו ,ז; ויקרא יט ,טזן שם כה,
נג 17 — .צ״ל :ובטל 18 — .דברים טו ,ח; ויקרא כה ,לו; שם יט ,יח? משלי כ ה יא.
סימן

יא

 1שמועה ,לרבים 2 — .מקובלת ,כתיבתו מקובלת לשמים יותר ממנחת חיטים .ור׳ שו׳  4—.3ושבטי,
שבט־מוסר .על דרך משלי יג ,כד .והכוונה לאגרות התוכחה שהיה שולח לקהילות 6 — .וסעיפותי,
רעיונות והירהורים ,התבוננות .על־דרך תהלים קיט ,קיג .ואינו המסתעף מן הלימודים העיוניים ,שכן לא
אמר וסעיפותיו — .גדפותי ,כנפי ,בארמית 7 —.מחנים ,עיין בראשית לב ,ג 8 — .ו ת  . . .ד י ו  ,ותלמידיו?
ברם ,כלום ייאמר על הבורא שיש לו תלמידים? —  9רבנן ,עיין גיטין סב ,א — .רענן ,עיין ירמיה יא,
סז .־^  10ואסוכה ,יצוק מים על ידם של החכמים — .המוציא ,וכל שיוציא מהם ,כלומר מה שישמע מן

]צב[

ר ב י שמואל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
ואטעם במטעמיהם

ואלחם במנעמיהם,

משולחן בצפון ,מלחם הפנים,

פנים,
ויאירו ילי • T
 T:י

וימלאו לי 0אלותי המדוברות,

כמנורה בדרום בז  ,הנרות,

 15ויאמרו לי :אכול בלב טוב יינןד

כי כבר רצינו את מעשיף ורעיוניף,

ופנית והלכת לדרכך

וב^דך חפצך וצךכך,

ולא תלך פנוי וךמןם,

כי נועזאי השלום ומוביל המנחה,

ומה יל!ךה ךךכך בעיננו ,ואין לה פךיום,

חיקם
גמולם Tישוב Vאל ״ T׳
T :
על כי שמענוף ולא ראינוף בלתי היום,

זרחה
איגרתך לא
tttotf
! יוכי עד כה
T ST
• ־ T :י
VV
הנצרכות,
בנויותיגו ־״T:
•"T:

,
ברכות
מברכים ז T 5
חד^זות• • ! T
אמנם־ על•TפניםT-:
וכי T S
T•:

יב .ש י ר ל כ ב ו ד א ח ד מ ג ד ו ל י ה ח כ מ י ם ב פ ו ר ד י ס ת א ן
 1ישמחה לי כפולה ומכופלת,

כי באתי להתמיך בנחלה גדולה ומגודלת.

משדה תפוחים אריח ריח תוחלת,

משושנת עמקים או חבצלת.

ותמונת הקןדוךה והנכערת בגחלת,

נ^זקפה כמו עזחר ואיומה כנדגלת.

איברי

הכרועים והכרוכים

ביריעה
הגוללת׳

 5לשוני הקןצךה ממענה ותוחלת,

היום נמתחו לשבת בקובה המאהלת
היום בך מלאה תוכחות וךבר בין ממללת.

קורות הזמן איך אפעלה מהם,

ויקרתך על הזמן מתמרמרת ובו פועלת.

טורי ארזים אם יפלו עלי למעמס,

הכנת עמוךך הלא לי לעזרה סובלת.

נפשות הג ,,אם יתעטפו עלי למחסור,

טבעית חיונית ומשכלת,

החכמים ,יאכל — יקבל באהבה 12 — .במנעמיהם ,על־דרך תהלים קמא ,ה —  13בצפון ,יומא כב,
ב 14 — .בדרום ,יומא ,שם 15 — .מעשיך ,על־דרך קהלת ט ,ז .ואמר אכול יינך ,שהכוונה לתורה .על־דרך
שיר השירים ז ,י .עיין יבמות צז ,א 16 — .לדרכך ,עיין דברים טז ,ז 17 — .חיקם ,עיין תהלים כח ,ד
וע״ט ,יב 18 — .פדיום ,עיין במדבר ג ,מט ונ״א .ושיעור הדברים ,שאין לה תמורה 19 — .ר ברכות,
כתובות ז ,ב.
סימן

יב
,

 1שמחתו של המשורר גדלה על שעלה לו בגורלו לשתף עצמו בנחלה גדולה .ור׳ הע לשו׳  2 — .3שדה
תפוחים ,חקל תפוחין .מסמל בזוהר סודות עליונים — .חבצלת ,עיין שיר השירים ב ,א 3 — .כנדגלת,
שם ו ,י .ונראה שרומז על עצמו )ר  ,שו׳  ,(5—4שתמונתו הקדורה נראתה בשדה בהירה .וכן להלן ,רצונו
לומר שלא כבכל יום שצורתו ,אבריו ולשונו מסובלים בסכלותם ,היום יצאו לחופשי .כלומר שנחה עליו
ההשראה 4 — .קובה ,אהל .במדבר כה ,ח 5 — .ודבר בין ,על־דרך :ובין בדבר והבן במראה .דניאל ט,
כ ג  .־  6 -אפעלה ,אתפעלה .כיצד אהיה מושפע מצרות הזמן? — עמודך ,על־דרך תהלים עה ,ד .כלומר הקדמת
רפואה והקמת עמוד ,כדי לתומכו 8 — .נפשות ה ג  /ומנאם להלן .וכן אומר הרמב״ם :עד ששם ראש

]צג[

מאיר
עת ירעבו ,עת יכאבו ,עת ?תאבו,
1
התחתן
תורתם •  :־ ־ "
ספר TT
מחייתם "V
בכל • T T :
לעת T:
« : 10

• 1ד

י• •

בניהו
בך עע$ועם ,כיונק באומנת ומגדלת
וצךקןתך בהן תהי נפתלת,

וזרועך בנפע אהוב נאמניף תודיע,

בארץ בורית ובלתי נגאלת.

כעת אממע אוזן חעקתיף,

כי יד חסידותך בקהלות מו^לת,

לכונן תורה לןקהלות יעקב,

להקים סוכת דוד הנופלת.

והעולם ,עמע ממזרח תעלה

וארצינו עמ ע ממערב תעלה ומהלת,

לעולםfatotfaלגופות,
ומזרח :מאיר T T
• : 15
ופעמוני מעילך החסד ותוכחה,
כמאמר החכם :הדת חיי הדדים
לכן הגביר ,דע :לבבי אחריף ירדפו,
לבבי בתוך ^ם חעל!ך זרעו,
 20וממדי לקחך והעגחתך העודף,
ורוחך הטובה מהם אל תמנע,
ומארץ היגונות פניהם הרחץ,
ולמה יאכלם חולי ירקון ועדפון,
הלבבות,
כסולת ־ T :
סלותה V :
ומנחתם T :
'«TT
 25טעם האדון ,טעם פריץ עלי הלב
מנחתם,
ארוחתםTT:• ,
־על :־ TT
אתה ל!רוא בקרואיף,

ואורך אור למזרח לנפש האפלת.
להחיות הדת והמורים בארץ מעכלת,
וחיי הדת והמורים המזון והממעלת
גם נפעי ,התנגדה לצאת ולא נשאלת,
והיום הוציאו צמח וגם עבולת,
ועפעת מימין? עליהם תהי נוזלת.
ועל פניהם תהי נועבת ומתגלגלת.
וחלודתם מהם תפרח ונטלת.
וגדיית תבואתן במעיה מתבשלת,
וכלבונה זכה מפוטמת ומתובלת.
כמו מסעד ,ולחיך כמו דבלת.
והדרתך ככותרת על עמודים,
מכורבלת ומסותלת,
ומ$מן הידידות והכסופה מובללת.

ובמרחשת אהבה אפויה ומורבכת,
ועוד  29ידו נטויה עלי להצילי .וזרתיה מתוחה לקבלי .ועינו פתוחה ואזנו קשת למלי.
הרופאים פתיחת ספרו שהנפשות שלש :טבעית וחיונית ונפשית .שמונה פרקים ,פרק א ,מהדורת יוסף
גארפינקל ,ניו־יורק תרע״ב ,עמי  9 — .8עת ירעבו וכר ,שלוש הנפשות ,ושאול משירת ספרד — .ומחיתן
של הנפשות היא בתורה .ר׳ שו  — .10 ,כאומנת ,עיין במדבר יא ,יב 10 — .התחתן ,לא הובנה לי משמעותה
של מילה זו בהקשר זה — .נפתלת ,תהיה שזורה וקלועה בהם 11 — .בארץ בורית ,בלתי נעבדת ,ובלשון
חז״ל :״כדי שתהא בורה בידו״ )גירסת ר״ח בבבא מציעא קא ,א(; ״המקבל שדה מחבירו ליטע הרי זה מקבל
עליו עשר בורייות למאה״ )בבא בתרא צה ,א( ,ופי  ,רש״י ״שאין עושין פירי״ 14 — .בכל העולם השמש
עולה ממזרח ,אבל בארצו של המשורר השמש ,כלומר אורו של המהולל ,עולה ממערב .ולא ברור אם
הכוונה לארץ־ישראל ,או לקהילה שבמערב כורדיסתאן ,ואולי היא מוצול? —  15מזרח ,כורדיסתאן— .
 16ארץ משכלת ,קהילות כורדיסתאן ,שנתמעטה בהן תורה 17 — .כמאמר החכם ,לא מצאתי זאת במבחר
הפנינים ולא במקום אחר 18 — .לבבי גם נפשי אחריך ירדפו ,נפשי התנגדה לצאת .ולא הוברר לי משמעות
המילים התנגדה לצאת ולא נשאלת .בשיר השירים ה ,ו נאמר :נפשי יצאה בדברו ,וכאן כאילו היפוכו של
דבר 23 — .גדיית תבואתן ,תבואה שלא בשלה .עיין רש״י דברים יד ,כב 27 — .ומורבכת ,עיין ויקרא
ו ,יד 28 — .והכסופה ,הידידות והנפש הנכספת אליו 29 — .כנראה שפיסקה זאת ,היא ראשית האגרת,
שבראשה בא שיר זה .ר׳ מבוא לאג  ,זאת — .וזרתיה ,צ״ל וזרתה ,הזרת — של ידו ,מידת אורך היד• י -
 31והנעצוצים ,שיח קוצני .עיין ישעיה ז ,יט.

]צד[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
ואור השגחתו וצוויו עומדים למולי .להכניע הפריצים ,ולכלות מן הכרם הקוצים .המציקים
והמעיקים .והנעצוצים  3 1אשר ברגלי
יג .ש י ר ב מ הל ל מ ט י ב ו
? 1זע^עתיף בכתבי הידידות,

הךפל!תיף במליצת ההתיחדות.

לחכי,
מח^בה זו • • :
נמלצה ־ T T :
מה • T : :

מה במתק פריה לדרכי,

היעוצה,
העצה זו ־ T S
טובה Tי* T
ומה T

א^ר מן כליותי היא לןצוצה,

אשר באתי להתמך בחבליף,

להסתפח בנחלת גורליף,
)להסתפח( להסתבך באילן חמךתיןז.

 5להחזיק ב^ולי יקרתיף,
הלא ןןךאתיף מרחוק,

לא עת רק ,אך עת ע*מחה ועזחוק.

קטרתי לשמך ל!טוךת לבונה,

הניפותי זכרונה תחזה בחזה לתנופה
המנה.
pwn
 1 :־ TT

טכסיס תמונתך המיוקרת,

הצגתיה על הנאהבים לי ,פעל אמונים,
בעל עמודים וכותרת.

מצאתיה,
וע!מחה ־היום •לי T • T :
להבה :י T :
TTV

פגעזתיה.
חזק ׳ •כי  :־ T • :
ומבטח T T
מנוס • T :
בית T
העומד לנס עמים ,עדת יקותיאל,

בישראל,
 10היוםTאב :־ועזר Tגדול :י  T :״
לאנשינו החסרים מחכמה וממעעזה,

הדוכנים באלה המערות וחוחים ועיים.

האביונים המזךחיים,

ומוריו.
בעזמיו T
גנת TT:
ספריוV ,אל —
וגוללו TT J
נגנז ! :
:־הלא •:־

כי כמהר״ר פ  ,ועוצם אורי והךךי,

ברק׳ או
נהימותיו,
כקול T T
עלי S ,י
תוצאותיו  T־
T :
T
קול •:
I

החזק,
ופטיע• TT V
לבן ־ י
לי TכאבI •• :
היה :
:־ Vא$ר TTי

?:ק
סימן

יג

 Iהד0קתיך ,כנראה שרצונו לומר קרבתי אליך .השימוש דפיקת דלת במשמעות של שיחור פנים מצוי
הוא בסליחה ״לך ה  ,הצדקה״ :דלתיך דפקנו רחום וחנון אל תשיבנו ריקם מלפניך 2 — .הפרי מתוק
לחיך )עיין שיר השירים ב ,ג( ,אך השתמש כבר במילה זאת בדברו על המחשבה 3 — .קצוצה ,כאן
במשמע יצואה ,כליותיו הן אשר הוציאו ,העירוהו עצה זאת 5 —.בשולי יקרתיך ,מדמה יקרה לבגד או
למעיל ,אשר לה שוליים .ר׳ שמואל ב א ,יא :ויחזק דוד בבגדו — .להסתפח ,נשתרבבה מן השורה
שלמעלה ממנה 6 — .מרחוק ,אפשר שמליצה זו לוקחה מן הכתובים בירמיהו :מרחוק ה  ,נראה לי)לא ,ג(,
זכרו מרחוק את ה ׳ ) נ א  ,נ( 7 — .שוק המנה ,עיין ויקרא ז ,לג—לד 8 — .טכסיס פי  ,מערך מלחמה ,וכאן
התכוון כנראה המשורר לומר שתמונתו ערוכה אצלו? —  10עדת יקותיאל ,עדת ישראל .יקותיאל הוא
משה ,נותן התורה לעם ישראל .ר׳ ויקרא רבה א ,ג ) מ ה ד ו ר ת מ׳ מרגליות ,ירושלים תשי״ג ,עמ  ,יא(— .
 IIהמזרחיים ,אנשי כורדיסתאן 12 — .הלא נגנז ,מכאן משמע שנפטר ,ואין הדבר הולם דברים של מעלה.
ואפשר שמה שלמעלה אמור על גדול שבא במקומו של הנפטר ,שהמשורר רצה להתאבק בעפר רגלו.
מסתבר יותר לומר שריב״א כתב זאת ולא ר׳ שמואל ,שמצב הדברים הולמו .ברם ,אם ריב״א חיבר שיר
זה ,הרי לא היה כותב בראשי הבתים שמואל הקטן — .וגוללו ספריו ,ונסגרו ספריו ,כלומר נסתתרה
חכמה 14—.לנפץ ,כמו כלי מפץ הנכון לנפץ וכפטיש אשר יפוצץ סלע ,והמכוון לעוצמת הקול ,כלומר

]צח[

מאיר

בניהו
וכפטיעז סלע לפוצץ,

וכלי מפץ לנפץ,

המוךךים ופריצי החיות,

 15החזקים מסלע ועזים מאריות,

יסדם בשוטים ובעקרבים.

הממאנים והסלובים והסרבים,

]ה[

ופיוטים

תפילות

יד .ת ק ו ן ה כ ר ז ת ר א ש ח ד ש
]בכ״י  ,1עמי  ,513נמצא קטע זה שהוא שייך לענין;
יש לת״ח להתפלל על הקהל ולשלום הצדיקים המעמידים הדת והם ז  .ואלו הן :הא
לחיי חזן שמעמיד התפלה .ב׳ לחיי המלמד שמרביץ התורה .ג  ,לחיי הסופר הצדיק שמזכה
את העולם בתפלין ובמזהות .ד׳ לחיי שוטר הצדיק שמציל ישראל וממונו מידם .ה׳ לחיי
הגזברים שמעמידין הבתי כנסיות ועוסקים בצרכי צבור .ו׳ לחיי הגבאים שמבין הצדקה
והמדרש .ז  ,לחיי השוחט הצדיק שמחמיר בבדיקת הסכין יפה ובבדיקת הריאה יפה.
,

,

ר׳ ש מ ו א ל ב כ ה ״ ר נתנאל הל ו י [
תקון הכרזת ראש חדש לרבי שמואל ברזאני תנצב״ה
2

1

מלפני אלקי השמים ,לכונן את בית חיינו ולהשיב שכינתו לתוכו במהרה

יהי רצון ורחמים
בימנו ואמרו אמן.
יהי רצון מלפני אלקי השמים ,לרחם על פליטתנו ולעצור המגפה והמשחית והחרב והרעב
ותשבי והבזה מעלינו ומעל כלל עמו בית ישראל  3ואמרו אמן.
יהי רצון מלפני אלקי השמים ,לעקור כל יצר הרע וכל גבהות וקנאה וכעס וחמדה ושנאה
וכל תחרות מלבינו ומלב כל ישראל ואמרו אמן.
5
יהי  4רצון מלפני אלהי השמים ,לקיים ולהשאיר לגו כל חכמי ישראל  .וכן לקיים
ולהשאיר לנו כל אותם המוריןם[ תורה בישראל  6וכל אותם שדורשין ומודיעים דברי
תורה לישראל .וכן לקיים ולהשאיר לנו כל אותם שאוהבים ]82ב[ לתורה ואוהבין לשמוע
כוח תוכחותיו למורדים בתורה ובמוסר ,הנזכרים בשו׳  16 — .15והסלונים ,עיין יחזקאל ב ,ו.־־בשוטים,
מלכים א יב ,יא.
סימן

יד

 1שינויי הנוסח הם עליפי כ״י ירושלים ) 8°480להלן :ב( .בראש התפילה ,בדף 63א כתוב בכ״י זה :תקון
ר״ח לה״ר שמואל הלוי בכה״ר נתנאל זצ״ל .בשבת שלפני ר״ח מכריז החזן ואומר .שתי הפיסקאות
הראשונות הן כנוסח הנמצא בסידורים .הפיסקה השלישית חסרה בכ״י  2 — .480ב ליתא 3 — .ב ומעל
עמו ישראל 4 — .בכ״י ב נוספה מכאן ואילך המילה ״וכן״ לפני כל ״יהי רצון״ 5 — .ב :כל החכמים
מחכמי ישראל 6 — .ב נוסף :וכל אותם המרבים תורה בישראל 7 — .מקוצר :ולבם לעשות דבריה— .

]צו[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
דברי תורה ומטין אזניהם לשמוע דבריה ולבם לעשות ולקיים אמריה ובנפשם למלאות רצון
8
אוהביה ולומדיה  .7ולהאריך לנו שנותיהם וחייהם לטובה הם ובניהם ונשיהם ותלמידיהם
בכל מקומות מושבותיהם ואמרו אמן.
9
יהי רצון מלפני אלקי השמים ,לקיים ולהשאיר לנו הצדיקים שיש בתוך הקהל וכל
שמועילים לצבור וכל שנכנסין בצרת הצבור וכל אותם שמשתדלים  10בצרכי הצבור באמת
וביושר לבב ג . 1ולהאריך לנו שנותיהם  12ואמרו אמן.
יהי רצון מלפני אלקי השמים ,לקיים ולהשאיר לנו את כל הנדיבים וטובי העין והרחמנים
שיש בתוך הקהל  13וכל המתעסקים בצרכי המדרש וכל אותם המשתדלים להספיק  14בדקי
בית המדרש וכל אותם המשתמשים לפני בית המדרש וכל אותם המשתדלים להעמיד
]83א[ תורה בישראל .ולהאריך לנו שנותיהם לטובה ואמרו אמן.
15
יהי רצון מלפני אלקי השמים ,לקיים ולהשאיר לנו כל אותם הזריזים על שש מאות
ושלש עשרה מצות וכל יראי ה׳ המשתדלים על תקון בית הכנסת וכל הפרנסים והגזברים
העושים אותה באמונה וכל המתעסקים בצרכיה וכל המשתדלים שתעמוד תפלה בישראל
וכל אותם המשכימין ומעריבין בכל יום על פתחיה .ולהאריך לנו שנותיהם וחייהם לטובה
ואמרו אמן.
יהי רצון מלפני אלהי השמים ,לקיים ולהשאיר לנו כל אותם הקנאים לה׳ וכל המוכיחים
והמשתדלים לתקון  16הדת והמשתדלים להוכיח אחרים על הדת להעמיד דת בישראל.
ולהאריך לנו שנותיהם וחייהם לטובה ואמרו אמן.
יהי רצון מלפני אלקי השמים לאבד ]83ב[ ולהשמיד ולבער כל שונאי ישראל וכל מלשין
ומוסר  17ממון ישראל לגוים וכל  18המחניף על העשירים להקל מעולם ולהטיל עול כבד
על עניים וכל המוסר גוף ישראל לצערם ולהעיקן לגוים  19וכל המגלה סוד ישראל וסוד
תורה  20וסוד הדת לגוים וכל המתגאה על ישראל בגוים שלא כדת  21וכל הכורת מישראל
לגוים וכל  22המחליש דת ישראל לגוים .ולקצר שנותיהם למות ולרעה מהרה ואמרו אמן.
יהי רצון מלפני אלקי השמים ,לאבד ולהשמיד ולבער מקרב ישראל כל שונאי התורה
וכל אותם ששונאין דבריה וכל אותם ששונאין לומדיה וכל אותם ששונאין מצותיה  23וכל
אותם קשי הלב שקצים בשמיעת התורה וכל אותם שרוצים לשמוע שיחה  24בטילה ודברי
הבל וריק ודברי מלכים ודברי רשעים ]84א[ ודברים טמאים שמטמאין את הלב ואינם
רוצים לשמוע דברי תורה דברי מלך השמים דברים טהורים שמטהרין את הלב .מהרה
תבוא מפלתם ומיתתם לרעה או תבוא תשובתם לטובה  25ואמרו אמן.
 8ב ליתא 9 — .ב כל הצדיקים 10 — .ב וכל המשתדלים 11 — .ב וביושר ובר לבב 12 — .ב שנותיהם
וחייהם לטובה 13 — .ב בקהל .והמחזיקים ביד התורה וביד לומדיה והמתעסקים וכר 14 — .ממילה זאת
ועד המשתדלים ליתא בכ״י ב .וכנראה נשמטה שורה מעיני המעתיק בשל המילה החוזרת 15 — .בכ׳׳י ב
הנוסח מקוצר ושונה :הזריזים וכל יראי ה  ,המשגיחים על תקון בית המדרש וכל המתעסקים בצרכי בית
הכנסת וכל המשתדלים להעמיד תורה בישראל ולהאריך וכו  16 — . ,ב על תקון 17 — .ב וכל מוסר— .
 18מכאן ועד עניים ליתא בכ״י ב 19 — .ב גוף ישראל לגוים לצערו ולהעיקו בגויים 20 — .ב בקיצור:
וכל המגלה סוד תורה— .׳  21ב בדין 22 — .מכאן ועד לגוים ,ליתא בכ״י ב 23 — .ב ליתא ששונאים דבריה

]צז[

מאיר

בניהו

יהי רצון  26מלפני אלקי השמים ,לאבד ולהשמיד ולבער כל אותם שמוציאין מנהגים
רעים ובדעים  27רעים והפורשים תקנות רעות לישראל וכל אותם הפורשים עצמם מן
הצבור וכל אותם שאינם סובלים בעול הצבור וכל אותם שאינם נכנסים בצרת הצבור וכל
אותם ד,מורד]י[ם בצבור ובדברי חכמים שיש בצבור וכל המגזם על התלמידי חכמים ועל
הצבור וכל אותם שמעיזים פניהם כנגד תלמידי חכמים והצבור ,וכל אותם שמפסידין ממון
של ישראל בין בקמיעות רעות בין מכעס ומקנאה .רלקלנקל ?[ כל ימי חייהם ולקצר שנותיהם
הם ]84ב[ והנאים עליהם ואמרו אמן.
יהי רצון מלפני אלקי השמים ,לתת בלב כל אחד ואחד מישראל תשובה שלימה שישובו
לאלקיהם בכל לבבם הם ובניהם ונשיהם ושיתן להם לב טוב טהור לב חושק לתורה לב
ירא ה׳ לב של ענוה לב של נדיבות לב רחמנות ושיתן בלבם שיבינו  28כל אחד ואחד
מעלתו ושלא יבקש כל אחד ואחד יותר מערכו ושיכבד כל אחד ואחד לגדול ממנו אם
בחכמה  29אם בזכות אם בשנים אם בענוה אם בנדיבות וברחמנות אם בקנאת השם ובתו־
כחות אם בתועלת לעולם .ושלא יתגאו הקטנים בפני הגדולים  30ושיתבייש כל אחד ואחד
מן הגדול ממנו שיודע בו שהוא חכם ומשכיל יותר ממנו או שהוא חושק בתורה יותר ממנו
או שהוא צדיק  31אוהב וירא ה׳ יותר ממנו או שהוא ]ענו ו[שפל יותר ממנו או שהוא
מחמיר ]85א[ הדין יותר ממנו או שהוא נדיב ורחמן יותר ממנו או שהוא קנאי ה׳  32ובעל
תוכחות יותר ממנו או שהוא איש הקהל ומועיל לצבור ומאכיל עניים ואורחים יותר ממנו.
ולהאריך לנו שנותיהם וחייהם לטובה ואמרו אמן.
יהי רצון  34מלפני אלהי השמים ,שנשמע ונתבשר בשורות טובות בשורות ישועות
ונחמות מארבע כנפות הארץ ושישבור עול הגוים מהרה מעל צוארינו ויקרב ימי קץ
גאולתינו ויביא לנו משיח צדקנו ויקבץ כל נפוצותינו ויוליכנו קוממיות לארצנו ויבנה לנו
בית מקדשינו ויזכנו למחיצת אבותינו ולראות פני שכינה ופני משיח במהרה בימנו ולחיי
העולם הבא ינחילנו ועל מי מנוחות במעגלי צדק ינחנו ומטוב הצפון לצדיקים ישביענו
ואמרו אמן.
]85ב[ וכן יהי רצון מלפני אלהי השמים ,שתקבל תחנתינו ושועתינו ותפלותינו בעד אלו
הצדיקים שיש בישראל אותם שעוסקים בתורה ואותם שאוהבין התורה ואותם שמעמידין
התורה והמדרש בישראל ואותם שמעמידין התפלה והעבודה בישראל ואותם המעמידין
הדת והמצות בישראל ואותם שמעמידין תוכחות ויראת השם בישראל ואותם שמעמידין
אמת ושלום בישראל .ולהרבות שכרם וכבודם בעולם הזה ובעולם הבא לטובה ואמרו אמן.
מי שעשה וכו׳ . . . 3 5
ומצותיה 24 — .ב דברי שיחה 25 — .ב ליתא ענין התשובה .־ ־  26ב ליתא כל פיסקה זאת 27 — .אולי
צ״ל 2ודעים ,כלומר דעות 28 — .ב שיכירו 29 — .ב אם בחכמה אם ביראה אם בנדיבות אם בענוה
אם ב ר ח מ נ ו ת  . . .אם בתוכחות 30 — .ב לא יתגאו הקטנים לפני הגדולים 31 — .ב צדיק וירא ה׳ ומחמיר
הדין ומדקדק במצות יותר ממנו או שהוא ענו ושפל רוח יותר ממנו או שהוא נדיב וכו  32 — . ,ב בעל
קנאת ה׳ 33 — .ב ליתא ומאכיל עניים ואורחים 34 — .מכאן ואילך חסר בכ״י ב 35 — .הנוסח
המצוי בסידורים•

]צח[

רבי שמואל ברזאגי ראש גולת כ ו ר ד י ס ת א ן
טו .׳פיוט לו י׳ שמואל לשבת
יועבת
ראיתיה V V
הנהT • • :,
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,

בתוך גנים ופרדסים,

יוצאים בגן צמחים וציצים,

אנשים,
אצלה :־• T
הולכיםT : V
T :והיו  :־

נכנסים,
ומקצתם י !  Tי
מקצתם יוצאים «:׳TT
*TT»:
ערב עבת ,גואלים ודורשים,

יועזבים,
בנדבותיה" Tהם • :
V
ועזרים ! י :
מלאכים T :י
־ T :־
שמה,
עבת יהיא
אומרים VזהV Tלזה:
T :
־T
Sי
מתכנשים.
וכולם . . . . .
עבת T .
עזשים• - ,ך
T :והיו הם  * Tי

 5עמעתי עמועת שבת ,בלבי שמחתי.

אהבתי.
מכל  iימות עבוע עבת
 T־ ־  T T־! •
* T

בחרתי.
כולםT ,בה  : - Tי
מן T
טובה י '
ראיתי •היא T
• • T

מתקדעים.
לעבת
כולם
•:־'•:
T- : T

טינדדה?[,
מכל
עבת
עמורה
T :
יד
 דr
:

מנוקה.
חטא •היא IT :
ומכל״ :
•t

חשקה,
אהבתי
אליה T : T׳
ונפעי״ T V
אותה:־  :י
T
•S'T

כל עומר שבת 21צי[להו מן צרה וצול!ה,
חדעים.
יענים*עם:־־ • T
T:״

ומעתה,
במאכל ־ V :
שבתT -: - :
עמור T
־
T

ובימים אחרים הרבה

 10אל תאכל ואל תעתה,

חוץ מיום עבת תעשה

עלע סעודות במעתה ומאמנים,

הולכים
לעבת Tהיו • :
כולם  :־ T
T

למנוחה,
האל י T :
לגו "T
נתן׳ T
עבת - T
"י T

]והוא?[ בעצמו מלאכתו נחה.

ואנחה,
בעבת יצא מלבו כ ל יגון
 T Tי ־:־TT
:־T

וכולם נ] [...שבת מרחשים.

מוחלת ]לו?[,
עבת היא T :
Tכל עומד־ T

,
אער אלה לו.
לאיעV -:
פעליו• T,
ה T T:
 :־ ״יעלם T

 15תכנו בתורתו ביומו ולילו.

מעלעים
קדועה
וכולם
• : - :
ד
T:1:
ויבנה לנו בית תפארתינו,

האל חי ישיבנו למקומינו,
שירתינו.
]א[שיר Vאת •  T״
ולש  Tי
S

וכולם לעמו מתלןךעים.

סימן

טו

שיר זה עשוי מחרוזת של שתי שורות וכן ארבע וחמש .בראש כל צלע אחרונה חוזרת המילה — וכולם.
תכנן של הסיומות שאול מקדושה למוסף יום הכיפורים לר׳ יהודה הלוי :ארץ התמוטטה והתפוררה.
 1הנה ,בכתה״י — הנך ,אבל במפתח הפיוטים הנוסח מתוקן .ר׳ מבוא — .ראיתיה ,השבת .מדמה אותה
למלכה היושבת בגנים )ר׳ שיר השירים ח ,יג( והכל מבקרים אצלה 3 — .מקצתם יוצאים וכוי ,מחמת
ריבוי האנשים ההולכים אצלה ,אבל המלאכים והשרים היו יושבים .וכל זה בערב שבת בשעת קבלתה .ר׳
שו׳  .4ועיין שבת לד ,ב :בין השמשות כהרף עין זה נכנם וזה יוצא 5 — .מתכנשים ,ארמיאזם מתכנסים.
ר׳ דניאל ג ,ג וכ״ז .ונמצא שימוש זה בקדושה הנ״ל לר׳ יהודה הלוי :יחד מתכנשים ומתרגשים— .
 8ישנים ,עיין שיר השירים ז ,יד 11 — .כולם ,כל המאכלים היו נשמרים לשבת 13 — .מרחשים ,בקדושה
הנ״ל מחרישים והמשורר כתב לצורכו מרחשים 14 — .מוחלה לו ,דרשת חז״ל על הפסוק :שמר שבת
מחללו)ישעיה נו ,ב( — מחול לו .שבת קיח ,ב — .לאיש ,בראשית לח ,כה.

]צט[

בניהו

מאיר

טז .׳פיוט לר׳ שמואל לחן אלהי עוז תהלתי׳
 1חעוקי ,אל ישועתי,
עמעני בבכייתי,

חזקני ואחזק.
ל ב ל אחלה ואגזק.

עמו ברוך בתוך לבי,
ומכאובי בתוך קךבי,
 5ואישם מתלהב בי,

לקול עועי תצו ישע.
נושע.
ואימתי אני
 :״  T־ :־* T
תעע,
פעמים עלי
T־ ״־
*TS
כמו בזק מאד בוזק.
וטפי דל וגם הוא רזה.
בחולי שוק ועם חזה.
ובזה.
בבא
בוער,
באש
זד
 r״
 :״

מחקזבותי מטורפים,

ואיברי הלא

רפים:
״

~T

:־

• T

ולא אדע הכי שפים

ולא אוזק בעוד אזק.
ותן מלכי שאלתי,
 10עעזה קימה למפלתי,
מאד רפה שדרתי,

שמעני בצוק לבי.
בעת ארעד ביגון כאבי.
חזק קעתי וגם חרבי,
וכחי ]יתחז[ק; ויחזק

אלי ישעך אני צופה,
כאיש רעב ולב רפה,
ירוה ,כאיש רופא.

חביבי אל ואור עיני,
והוא סומכי ,ורעבוני
ותן דרכי ואתנני,
הלא כרמך אני עוזק.

סימן

טז

חיקוי לפיוט אלהי עז תהלתי ל ד אליקים ,שלא ידוע אימתי חי ובאיזה מקום )צונץ ,ליטרטורגשיכטה,
עמ .(549—548 ,
 1חשוקי ,האל שבו חשקי .וכן בפיוטו של ריה״ל ,לך אלי תשוקתי ,בך חשקי ותאותי 2 — .לבל אחלה,
וכן בפיוט לר׳ אליקים :לבל אמות ואספה 5 — .מכאוביו הם כאש בוערת בקרבו .וכן יאמר ר׳ אליקים:
קשוב כי רב כאב לי  /כאש בוער בתוך קרבי — .עלי תשע ,תושיעני — .בזק ,בהיקות אור שמופיעה
פתאום בשחקים .ומבקש הוא שתשועתו תבוא חיש מהר 6 — .דל ,נראה שצ״ל :דל הוא וגם רזה— .
ואיברי בדומה לו בפיוט הנ״ל :וכחי הוא מאד רפה 8 — .שפים ,מלשון שוף ,שפשף ,כלומר למרק את
העוונות — .בבא ובזה ,בעולם הבא ,שהחוטא נידון באישה של גהינם ,ובזה ,הצער והיסורים שבאים על
האדם .ומבקש הוא שלא ינזק באש זו .אזק ,אזיק לאחרים ,וכנראה לשונאי ה׳ 14 — .ותן דרכי ,עיין ישעיה

]ק[

רבי שמואל ברזאני ראש גולת כ ו ר ד י ס ת א ן
' 15לשוני אם מקוצרת,
ואם נפעי מסוגרת,
ויונתי ממררת

לבבי הוא כעוף לוהג.
אבל חולץ מאד עואג.
כאיע נדהם ,והוא מאד דואג,
ןדע במה להחזק
.ולא

כבד,
חוליי :והוא  T״
רפא  :י
T S
בפה מתחיל ולב אובד,
 20חנוני רופאי עודד

וממנו אני ירא.
ברא
מטה :־הלא
.וכל
TT
 T5־T
והוא ילך ויזרה,
להנזק
יעמוד • •T • :
־!"
.ולאI

יז .׳פיוט לחתן לר׳ שמואל לקדיש׳

צמה

ד ״  : • :1־ -

T:T:

,

ויתגדל רתקדש עמיה רבא בעלמא.

עירים ומהללים אשורר להמוני,
אתפלל עליהם ואשפוך תחנוני,

בשמחת חתן וכלה; ,אירו עיני.
עלמא
כל
.קדם מלכא קדישא די ברא
 TS־TST T T: • T •1׳T

T:

ממהלל פי אתן לבורא חתנים
 5תחת כנפיו  rrrדעגים ורעננים,

וכלות נאות ,צנועות תוך החדרים כיונים.
זרעם יפרן רפרוץ ימה וקךמזז״

ונהמתי היום תעמוד חזקה,

ליוצר חתן וכלה העוקה

אודה בפי ,למצוה וחוקןה

עלמא
למשה
בני T : T
רבה ־על Tכל ••:
 r.דיפקיד v :

לעוני תהגה צדקף:
תכין טרף ,לחם חוקיף,

לחתן ולכלה ךבקיך,
.אלהי המחדש את פני אדמה

1

מג ,טז — .ואתנני ,מתני — .עוזק ,גודר )ישעיהו ה ,ב( .וכנראה הוא מפרש שומר 15 — .לוהג,
מדבר ,ורצונו לומר הומה .הלשון קצרה ואינה מסוגלת להביע את מכאובו ,אך הלב הומה כעוף הזה ,המרבה
להשמיע קולות 16 — .אבל ,גם כאן ניגוד בין הנפש הסגורה ושאגת המחלה הבוקעת ממנה 17 — .להדוזק,
להיאחז 19 — .מתחיל ,מלשון חיל ורעדה — .מטה אולי על־דרך הפיוט לאשמורת הבוקר :כל ברואי
מעלה ומטה יעידון .והלשון מוקשה בהקשר זה .או אינו אלא מטה ,סמל למכה שרק ה  ,יכול לרפאותה,
אף־על־פי שהוא שלח אותה 20 — .חנוני ,נראה שצ״ל חונני ,רופאי ,עודדני .או חינוני ,תחינתי שתעודדני
למען ארפה ממחלתי — .והוא ,חוליי — .ולא יעמוד ,בחולייו ,כדי שגופו לא יינזק.
סימן

יז

 1ויתהדר ,במפתח — ויתפאר )ר׳ מבוא( 4 — .כיונים המכונסות בארובותיהן)ישעיה ם ,ח( 7 — .דיפקיד,
צ״ל :די פקיד ,אשר ציווה .על־דרך :תורה צוה לנו משה וכו  8 — . ,לשוני ,תהלים לה ,כח .יש לקשור
זה עם סוף השיר ,ושיעורו :שתפילה בלשונו לה  —. ,דבקיך ,הדבקים בך )דברים ד ,ד( 9 — .המחדש,
תהלים קד ,ל.
][HP

בניהו

מאיר

יח ׳תוכחה לר  ,שמואל הלוי זצ״ל׳
נפע?
למה לא תעאו
• VV :
TT

 1עוכני בתי רפע
עד אן תהיו סודה ומורה
לדעת כי הוא היוצר

לדעת הבורא,
ואץ ב^דו עוצר.
ואתם בתוך אנחה.
כן Tדתו
כהיום ״ »
.ולמחר S־
TT:

בשמחה,
לכם T I • :
מהV T
5 T־ , T :
אכול ברבורים אבוסים,

היום ועתו

ושתו יין
וגרוניכם לבלוע יאתו,
ופיכם יין יתאב,
תביטנה

עכר,

יעבותו
הלילה לא
היום וכל
.כל
בנות הב • :
ולעלוקהTעתי -־ T :
:
 T־
הב.
Tי  :״ T
:
תעבענה
.עלוע אלה לא •T:™:
:

־ :־
ד

10

לןפךיסין.

עוכני

-

נעכר
ולב 7
לחולי  : vד
ראע • ••:
.כל T

T

ולראע 2קפיצון,
בקןנלןן נאסר
,דד

ורגליהם לרע לרוצון.
.ובטן רשעים תחסר

לפניהם תוף וחליל,
 TV־ TV! T :

״

5

1

ותרנגול על עפוד כליל.
יין בפה ,סגור ולא יפצה.
חזק.
לאחיו יאמר  T-:י
איע* T :

,

הלעד לא תפנה בית הבליעה,
הבטן בלהבה כרוכה?
הבטן ים הוא או המצולה?
עד אן תתמלא ולא תבקע,

:

עבעה.
עזים לא ״:ידעוT : T
כלבים ־ •
• T
או הךךקון טמון בתוכה?
אער אץ .קץ לגבולה.
כאהל תמתח ותךקןע.

סימן

יח

חיקוי לתוכחה שוכני בתי חמר לרשבי׳ג .ואף הוא כרשב״ג חתם שמואל הקטן .ר  ,שירמן ,השירה העברית
בספרד ובפרובאנס ,תשט״ו ,א ,עמי  .233—231ונראה שאינו שלם•
 1שוכני ,בני האדם .ר  ,איוב ד ,יט 5 — .אכול ,ישעיה כב ,יג 6 — .וברבורים ,מלכים א ה ,ג — .יין
קפריסין ,ברייתא כריתות ו ,א 7 — .יאותו וכוי ,שאול מן הסליחה רבונו של עולם אתודה על עבירות:
לבי ועיני לחטוא יאותו ,ויום ולילה לא ישבותו)בראשית ח ,כב( 8 — .ולעלוקה ,משלי ל ,טו 9 — .שלש
וכר ,משלי ,שם 10 — .כל ראש ,ישעיה א ,ה 11 — .ולראש יקפיצון ,על־דרך :הדיוט קופץ בראש .מגילה
יב ,ב — .ורגליהם ,ישעיה נט ,ז; משלי א ,טז 12 — .אדם ששולח ידו בקנקן ומשתכר ,הוא אסירו— .
ובטן ,משלי יג ,כה 13 — .תוף וכר /מבלים זמנם בתענוגות ,בזמר ובמאכלים ערבים — .אחד נכנם וכוי,
דומה שנמשך למה שלאחריו ,ליין .ושיעורו :גומע כוס אחת ומיד נוטל שניה .־־־  15תוכן לכינים ,שמות
ה ,יח .ולא הובנה לי משמעות הדברים בהקשר זה — .איש לאחיו ,ישעיה מא ,ו 16 — .כלבים ,ככלבים— .
 17כלום הבטן היא כלהבה ,שכדי שלא תדעך יש צורך להבעירה בלא הפסק ,ור׳ שו  — .18 ,הדרקון ,מחלד.

]קב[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
קןרוא
,העבר
־ :־ ״
,פקח

20
עד אן מ#טותך לא ת^זתפה:
ונגע לא יקרב באהליף.

לך האיע הנכפה,
מעליך
רוח רעה
־  V T •• T Tי
עיניך וראה הדמימה

ולבף ע:ין בחכמה.

אויבו,
לאדם •כי יגדיל S
טוב TT T
ואויבי איע אנעי ביתו,

ואורבו?
ולמחר יצא בדרך
 •• TT:״ ־ S 1 I V V
ויצרו זונה ותאותו.

 25הי^קט אי #כי י?זכב בחלקו

ונחtfנתון בתוך חיקו,
ויבקענו
בבטנו•  : -י v
בזנבו: • J
.כשכ^ז T:
• • •• :

הלא נעמוד עליו רעקיצינו,
לעזתותה? Tמזוג כוסו
נאה
T ! • VT

בטיפת לענה וארסו,
לחיכתו
תהיה T • :
עפר י V :
,כי TT
כי לדומן תהיה נבלתו.

ויתז מידי שתייתו
ויתרע^ז מידי אכילתו
 30ואיך יעלה אדים במלא חכיתו
או איך יקזמח אדם ב^תתו כוסו
או איך ייטיב לבו ב;ינו
ואיך יתפאר אךם במלבושו
ואיך יכתר אךם בהוד מצנפתו
ועטרה
בנזר
 35או איך יתעטר אדם
־ T -:ד
״  - : • I״ V : TT

־• :

רוחים

ולא יידע אם היוטב אחריתו?
ועליו קצף אלהים וכעסו?
?ובו יתרפו אבלו ואונו

י

:

 tfmהוא מכיע?
:וסופו TT
צונפתו?
וסופוTמיתה היא  :־
?ובהלה לו צגה ועטרה

ואיך יתחגר אדם באבנט או פתיגיל

רעדה תחת גיל?
תבואהו TT :
ולמחר  :״
TT:

מעילו
אדם :בהוד • :
יתפאר TT
איך .. T . .
או ״ I
או איך ינעל מנעלים או סנדלים

ולנצח יאבד בגללו?
ובלים?
רגליו • T
יבצקו ־ T :
:וסופו•  : :י
וקברו אופל ולא סךךים?
הלא ימים כצל בורחים?

וחדרים
1
עונג ־:־• T
בהיכלו V
אדם  :״ T
ירגיע TT
ואיך ••:
־
40
•T\ :
־ :־ •
•• TT •• - : • I
או איך יצתולל בצילים נאים ובאוירים
יפים
•T

הלא קברו נח^ים ועזרפים?

הנגרמת על־ידי הצטברות מים בחלל הבטן .עירובין מא ,ב 20 — .קרוא ,צ״ל! קראו— .־  21ונגע ,תהלים
צא ,י 23 — .טוב ,הטוב 24 — .ואויבי ,מיכה ז ,ו 27 — .הלשון מגומגמת ונראה שלשון שאלה היא:
כלום נאה לשתות הכום והרי היא מזוגה בלענה ובארם? —  30איך ימלא אדם פיו בשתייה מבלי שידע
מה יהיה באחריתו 32 — .ובו יתרפו ,ואיך ירפא בו .ונראה יותר שצ״ל :יתרבו 33 — .מכיש ,נגד החרוז— .
 34יכתר ,יראה עצמו מוכתר— .׳  36פתיגיל ,חגורה נאה לקישוט .ישעיה ג ,כד .־  41 -יצתולל ,יטייל

]קג[

מאיר
או איך לתהלל אדם כי גדל עוערו
או איך א ה ב ישים כסלו
־ :״
או איך לכתם יאמר מבטחו
 45או איך ישמח כי כביר מצאה;דו

בניהו
ולקוברו?
:
לרעתו :
אוליT T :
־
יולדה Tיבואו לו
?וחבלי
T
:
ונס ליחו
עינו
כהתה
בו
?הלא
: T־  T״ T:
־:
?ואיד נכון לצלעו ולהאבידו

״

נקמה ?
רמה
ויעעו בו T'T:
תעבר :־:־
זרועו •  T״
ולמחר :
TT:
וידT T T
זרוע־ 5
כי לו :
אדם •
יתעורר TT
איך •• • .
או I ..
או איך כי לו עוזרים רבים
הלא אתו סרבים סלונים ועקרבים?
או איך לתנעא כי המלכים גידלוהו
?הלא מאור לחועך יהדפוהו ומתבל ינדוהו
או איך יאמץ לזמן לו מצחק
 50או איך לבטח בעולם לו מרקז־ה
או איך לשמח בכוכבים המאירים

הלא את עצמו הוא מעחק?
ורעדה
תקראהו
?הלא פחד
TT :
׳  T • :״
?הלא את עורו הם מעחירים

:־

יט .׳פיוט לר  ,שמואל
1

,

עומד לנס עמים,
עד״אן תהי;שן

.עורה

T

ימים
עלי
:־ ״  T־

מלכי ראה עמך

צדיק ואיע תמים,

כולם עלי הודך

בוכים וגם צמים.

5

הנם בתוך אומים,
איך יאכלו כחם

ואיע • Tדמים
.רעע • :
TT

עבדים ־על
איכה:־  Tי
״ T

סוסים מרוקמים,

וערים עלי ארץ

מזועמים.
הולכים • T :
* :

לוחכים עלי עלחן

עונג ומטעמים,

 10וקהל מחוכמים

דוים ונדהמים.

בצל להנאתו .ור  ,נספח ב והע׳  42 — .39לרעתו ,ר׳ קהלת ה ,יב — .ולשוברו ,להביאו עד משבר— .
כסלו ,מבטחו .וכך הוא באיוב לא ,כד :אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי — .חבלי ,הושע יג ,יג.
 44כתם ,זהב משובח .איוב ,שם — .כהתה ,דברים לד ,ז 45 — .כביר ,איוב לא ,כה — .ואיד ,שם יח ,יב.
 46כי לו ,כאשר לו .־ ־  47סרבים ,יחזקאל ב ,ו 49 — .משחק ,שם עצמו לשחוק ולעג ,ואולי משחק.
 50מרקדה נחום ג ,ב.
סימן

43
—
—
—

ים

אף פיוט זה חיקוי הוא לרשות של רשב״ג לשבת חול המועד פסח :שורש בנו ישי עד אן תהי נקבר.
ר  ,שירמן ,שם ,עמ .242 ,
 1שורש ,המשיח .ר  ,ישעיה יא א ,י — .עד אן ,וכן בפיוטו של רשב״ג :עד אן תהי נקבר 2 — .עלי ימים,
מרוב הזמן 8 — .ושרים ,ישראל.

]קד[

רבי שמואל ברזאני ראש גולת כ ו ר ד י ס ת א ן
כ .׳לד׳ שמואל לחן שחר אבקשך
אגיע לך זבחי וגם נסכי.

 1ישחר אעחרך קוני ומלכי
מתוקף גבורתך אפחד ואתחלחל,

כי אתה תדע עניי וגם חלכי.

ומה אני בךמעה עווני בפני

אענה וגם אעחה ראעי וגם ברכי.

אדוני ,אתה בורא ומשגבי,

חעכי
.אתה תאיר נרי וגם
־  • T T״* :־ • : T

 5ילך אכרע ראע וגם קומה

ולמולך אעור אורחי וגם דרכי.

טבחי וזבחי ערכתי למלכי

בעירתי אער הכנתי בחכי .־

בא .׳פיוט לר  ,שמואל בכה״ר נתנאל לנשמת
1

ציצי וצמחי,

נעמת כל חי.

מהלל והלולים,

אעיר לאל אלים,

אנעים במקהלים,

חכי ומלקוחי .נכ״ח

ותנו מקודשים,

לאל לראעי ראעים,

עירים תמור איעים,

וזבחי .נכ-ח
עולות T T :

מנחת כלי חמדה,

לאלוניחחי .נכ״ח
 T״ :י T

לקוץ וגם תסיר,

צירי ומדיחי.

עירה לאל חי,

אכין לפי ציךה,
5

בעבחי,
אעיר •  T :־
* T

,

לנו מבער ציר,

תודה,
וגם
רינה
T
* : T־־
תעלח כי עת קציר,

כב .׳אחר

,

עירי למול צורי,

מרי,
בקול • T
אעיר  :י
 Tי

אבכה פני צורי,

אולי יחבני.

מורי בקול נאומו,

צוה עלי עמו,

עמחה וגיל עמו,

יהיו בקךבנו.

נברא,
ולכל• :יציר• T :
T :

,מאין ל?ע ברא

צרה,
וגם TT
רעה :־
TT

יסיר לעינינו.

אף כי

ל
כ

סימן

אף פיוט זה חיקוי הוא לרשות לנשמת של רשב״ג :שחר אבקשך צורי ומשגבי .שירמן ,שם ,עמי .238
 3דברים אלה קשה להולמם ואולי יש לסרס את הכתוב ולקרוא :ומה אני? עווני בפני ,בדמעה אענה• וגם
אשחה ,על־דרך :יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה .תהלים ו ,ז .ואפשר
ששיעורו :אשחה ,אכוף ראשי ואז המילה בדמעה מיותרת ,ויש לקרוא :ומה אענה ,על דרך שאמר ריד״״ל
בפיוטו ליום א  ,של ראש השנה ,אלהי אל תדינני כמעלי :״ומה א ע נ ה  . . .זדונותי למול פגי ועיני״— .
 4אתה תאיר ,תהלים יח ,כח 5 — .לך אכרע ,משירו של ראב״ע :אגדלך אלהי כל נשמה — .אשור ,איישר,
על דרך :והוא יישר ארחתיך .משלי ג ,ו.
סימן

כא

 2ומלקוחי ,חכי .תהלים כב ,טז 3 — .אישים ,קרבנות 5 — .עת קציר ,שיעורו :הגיעה העת לגאול את העם.
]קה[

בניהו

מאיר

כג7 .פיוט לחתן לר׳ שמואל תלוי׳
1

 J־

Tי T

כעמן טוב ועעוני.
תפארתו ותפארתינו.

־ :־ • T

עלי ראעי ,עלי עיני,
מאד חתן הוא נאה,
פניו SלTכ ל רואה
,דמות
TT
:

יפה תואר ומראה,
מבהילו ומבהילינו.

 5ומה כלה והיא כתמה,
ונקיה היא בתוך עמה,

חמה,
כזיו
זיו פניה
T* I T VT
אמנו.
ערה
:כמו
י ״
TT

אמת חתן ,בחייך

נצור תורה ודתיף,
וענותיף וימיף וימינו.

ל ך ירבו ענות חיים,

ובית ערך חזי עיים.
ולנו ולך חיים כנפעך וכנפעגו.

ראריך אל ימיף

ולנותו :פגוע ציים,
10
T: • :

כד .׳פיוט לר  ,שמואל׳
וימי Tבלו
-T:

ולילי דלו

בבלתי תועלת.

מאורי חעך

ורוחי מעך

ובטני נשך

רוח האולת.

והוךי נהפך׳

כבדי נעפך

כעמן עבפך,

ואבדה תוחלת.

נפלתי
אני
:־* T־  :י

בעיר רבתי,

יגון זיעתי

כדוב מעכלת.

לנפעי דאבון,

בלחם רעבון,

וגוייתי ךקןברן

מעע rהאוכלת.
״ ד

ולנעימות המלבוע,

בשק הלבוע

לעורי Tחבוע
 :י

כאע tהאוכלת
ד״

וחלבה,
בערה
)בעימות(
•TSV
TT:
:י

לנפשי רבה

יגון ועצבה

ובער המדולדלת.

ענותי Tכלו
1
 :־

5

סימן

כג

 5ומה כלה ,ומה נפלאה הכלה — .תמה ,שיר השירים ה ,ב 9 — .ערך ,שונאך .עיים ,עיי מפולת .ירמיה
כו ,יח .המשורר גיוון ושינה על־פי הכתוב :ופגשו ציים את איים .ישעיה לד ,יד .הם בעלי חיים המתרבים
בעת החורבן וחיים בעיי המפולת 10 — .ולנותו ,לביתו של השונא.
סימן

כד

 2משך ,על־דרך תמשך אפך .תהלים פה ,ו .ואף כאן הכוונה לכעס 3 — .כבדי ,איכה ,ב ,יא 4 — .בעיר,
איכה א ,א 6 — .ולנעימות ,במקום נעימות 7 — .נעימות ,כנראה מיותרת ונמשכה מן השורה שלפניה— .
בשרה ,נמשך עם מה שלמעלה ,כאש האוכלת הבשר והחלב ,ומרבה לנפשו יגון ועצב — .המדולדלת ,בשרו
געשה מדולדל ,על דרך אבר המדולדל באדם ובבהמה .כריתות טוx ,
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סימן

כה

פיוט זה כמותו הוא הפיוט תנו שירה וזמרה עם סגולה לאל עליון וקראו המגלה לר׳ יפת ב״ר בניה,
אף הוא לפורים .ר׳ מבוא והע׳  .161פיוטו של ר׳ בניה נמצא בכ״י  2בדף שלפני כן ,ונדפס בם׳ קהילות
יהודי כורדיסתאן ,עמי  .186בכ׳יי מכון בן־צבי ) 18ר׳ רשימת השירים למעלה ,סי׳  (22יוחס ״לר׳ שמואל
מיוחם״ ,ויש בו שינויי־נוסח )להלן :ב(.
 1גדול ,ב קדוש —.אשר ,ב לאל אשר 3 — .יקירי ,ב יקירים — .הגמולות ,ב תגמולות .על־דרך כי אל
גמלות ה  . ,ירמיה נא ,נו — .הן בידו ,ב הן לו הכל ובידו 4 — .עבדיו ,ב שרידיו — .חתומות ,הן
מחותמה של כל תקופה .וכן הוא בפיוטו של ר׳ יפת :והציל את עבדיו מגזרות בכל דורות ולא אדע
ספורות 5 — .וגזע נין ,ב ונין עמלק הכאיב ופיחה ,מלשון פיח .חלפו ואבדו כפיח — .לי יגונותי ,ב את
אבילתי לי 6 — .ששון ,ב נוסף ויקר — .החמוסה ,בידי אחשורוש .וכן ישראל נקראו החמוסים .ואמר
רשב״ג בפיוטו שנאנים שאננים ליוה״כ :בעד עמוסים החמוסים .ברם בכ״י ב ,חמודה 7 — .ומסיבה ,משלי
ל ,כט — .הולכה ,ב הליכה 8 — .לעמה ,ב לעמו — .דלה ,ב דאגה 9 — .משמר ,בנחמיה יב ,כד :משמד
לעמת משמר .ובקדושה ליוה״ב לריה״ל ,במרומי ערץ :שואלים אי מקומו משמר מול משמר .והכוונה
למלאכי השרת ,וכאן בני ישראל בזמנה של אסתר .וכן בפיוטו של ר׳ יפת :תחנת הקהלה הקדושה— .
עומדים ,ב חברים עומדים בחבורה 10 — .כולם ,ב ליתא — .העונה ,ב הרחמים 11 — .שושנה ,ב השושנה,
עם ישראל — .החוחה ,והוא על־פי שיר השירים ב ,ב .בכ״י ב בדוחה — .ושעה את שועתם — ,ב ושוועה
וצעקה 12 .ויזנב ,דברים כה ,יח 13 — .ומשורש נחש ,ישעיה יד ,כט — .צר ,ב צר ואיוב — .ראש פתנים,
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בניהו

מאיר

לעמו יעזראצוגם הפליא הגדולה,
וצהלה,
אורה
היתה
ליהודים
על כן
 T :דו t
T
T:T
•• • j - I
ואכלו משמנים וגם טבחו טבחה.

 15אקרא לאל עליון אער נתן הצלה
תלה,
בגיו אותם
והמן יעם
TT T
TT
IT T 5
ועעו להם ימי מעתה ועמחה
לאל אער לו נתכנו עלילות,
אשר הציל עבדיו מדורות שכולות
ITS

T

:־

:־

אקרא המגלה ואתנה תהלות,
והגאכלים אכלו אכליהם מאכלות.
לאיע תענוגים וגם לאיע אנחה.
ימיני והדסה ,שניהם חמודים,
עבד־ים היו לאדונים וגם אדונים לעבדים״
הבטחה
ותחת רוגז
.:ותחת קינה ת ה
 v־TT :
י׳ ז י ד  :־ -

T

הלא פורים בפי הכל צמוךים,
ואגגי עם זרע אשתו נדוז־ים.
ובימינו תועע יהודה בעמחה

]ו[

במהלל רבי שמואל ברזאני
בו .י מ ל י צ ה ב מ ה ל ל ה ר ב נ ר ״ ו ׳
קומטרא דספרי.
רישא דישרי ותמימי
 1טוביינא דחכימי
בוכבא דמנהר בצפרי
בוצינא קרדינותא דנהורי
ומסתכל באספקלריאי נהירי
גשרא קלילא דטייס באוירי
תבר טינרי שרי כל קיטרי גיברא דגיברי
שליטא ברברבי העירי
בהודיה ובהדריה ובזיו יקריה
דיתיב על נהרא דאשורי
 5סיני ועקיר טורי
בחדוה רבה בניגוני וממרי
ומזיג חמרא דאורייתא בכסי חיורי
וקטיר חרציה בקומרי דכהניא דמשמשין בתומי ואורי
בתושבחן ובקלא דכינרי
דאינשא ודחיותא ודבעירי
יהא רעוא מן קדם רבוניה דעלמין ומארי
דיורכון ליה חייוהי בתדירי
 10ויעייל יתהון בגנתא דקטרי
ומבעלי דבבותיה יהי חארי

ויזכי לבני שפירי חכימי ויקירי
וישתזיב משברירי ברירי ומקטבא דמרירי
ויהון קדמוהי עזורי

אכזר .דברים לב ,לג 14 — .גומץ ,קהלת י ,ח — .לראש ,ב לאיש .הוא מרדכי 15 — .אקרא ,תהלים נז ,ג— .
עליון ,ב ליתא 18 — .נתכנו ,שמואל א ב ,ג 19 — .מדורות ,ב מדיבות ,ונראה שצ״ל מדוכות שכולות ,והוא
רבים של דוב .ר׳ שמואל ב יז ,ח — .והנאכלים ,ישראל .על דרך כי אכל את יעקב .תהלים עט ,ז— .
 21צמודים ,בפיוטו של ר׳ יפת  -־ ערוכים 22 — .וגם אדונים ,ב ואדונים 23 — .ובימינו ,ב בימינו ובימיכם.
ירמיה כג ,ו — .הבטחה ,לגאול את העם.
סימן

כו

בכ״י  ,1עמ  1384 ,נמצא נוסח דומה בפתיחה לאגרת .ר׳ מבוא לסי׳ זה.
 1טוביינא ,גיטין כו ,ב 5 — .סיני ,הוריות יד ,א 9 — .ויקרי ,באגרת :כוותוהי אומני וסופרי דאורייתא
דרעייא מהימנא דיהב לבני כשרי .ואחר־כך בא גוף האגרת 10 — .ומקטבא דמרירי ,דברים לב ,כד.
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ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
וחייהון יהון קצירי
ולא יחזון בהורי דשמשא ודסיהרי
ולא יזכון למדמך בקברי
וינחתון לעומקא דתהומי ויאורי
ויתכנשון להון ריחשי ארעא דגורי דגורי
אלא בשריהון יתאכיל לחיזי ברי
 15לקיים הנאמר לא יספדו ולא יקברו ,לדומן על פני האדמה יהיו .ואתה וביתיך תז״ל רבות
ותחיו ,ושלומכם כנהר יאתיו ,ועיניך פני שכינה יהזיו ,ונפשותינו מדשן ביתך ירויו.
תרגום

 1מאושר שבחכמים ,ראש הישרים ותמימים תיבה של הספרים.
גר נצחי של אורות ,כוכב המאיר בבקרים.
נשר קל הטם באוירים ,ומסתכל במראות מאירות.
השולט בגדולים וקטנים ,משבר סלעים ,מתיר כל הקשרים ,גבור בגבורים.
 5סיני ועוקר הרים ,היושב על הנהר של אשור ,בהודו ובהדרו ובזיו יקרו,
ומוזג יין התורה בכוסות לבנים ,בחדוה רבה ,בניגונים ובזמירות,
בתושבחות ובקול כינורות ,וקושר את מתגיו בחגור הכהנים המשתמשים בתומים ואורים.
יהי רצון מלפני רבון העולמים ,ואדון האנשים והחיות והבהמות,
שיארכו לו חייו בתדיר ,ויזכה לבנים יפים ,חכמים ויקרים,
 10ויכניס אותם לחופה ,וינצל מרוח קדים ומקטב מרירי.
ומאויביו תהי נקמתו ,ויהיו עוזרים לפניו
ולא יראו אורות השמש והלבנה וחייהם יהיו קצרים,
וירדו לעמקי התהומות ויאורים ולא יזכו לשכב בקברות,
אלא בשרם יאכל לחיות בר ,ויתקבצו להם שרצי הארץ ערמות ערמות.
לקיים וכף.

כז.

ק י נ ת ר י ב ״ א על פ ט י ר ת ר ב י ש מ ו א ל
קול ברמה נשמע קול בכי וזעקה

 1אי שמים התקדרו ,מאורכם לא תאירו ,וכוכבי שחק ומזלות ושמשים בל ינהירו,
יען אור שהיה מאיר מכולכם לעולם ,עלה אל רום זבול ונטה שמה שפרירו.
כוכבי מעון ישבו בהספד ומתאבלים ,כי השמש הגדול המאיר מכל אסף אורו.
המזלות התכסו בשקים והתפלשו באפר ,גם שרפי מעלה דממו משיר ובקעה התאזרו.

סימן

כז
,

קול ברמה ,ירמיה לא ,טו 1 — .ושמשים ,רבים של שמש .ונמצא בפיוט .ר מילון בךיהודה ,כרך סו,
 2שפרירו ,ירמיה מג ,י ,ושיעורו :אהל ,אפריון 5 — .בני האלהים ,מלאכים .חדלו מלזמר•
עמי .7292
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בניהו

בני האלהים עזבו מזמר ,לקחו להם כלי קינה ודלתי השמחה נוטשו ושערי השיר סוגרו.
שוממו הישיבות וחרבו המדרשים ,שבתו שוקדי תורה אנשי עיון נסתרו.
נהפכו פני גיל לרעם ושחרות ,עולפו בלי תורה ,נושאי כלי ה  ,הופרו.
לבות המשכילים העלו אבק הוקדרו ,כי הלך איש אשר לא ידעך בלילה נרו,
גבור קהלות ,נר דולק במדרשים ,עם ישישים ממתיק סוד בנועם מאמרו.
מלאך כדמות אדם פניו מזהירים ,גם במותו לא נס לחה ולא כהתה אורו.
מחכים פתי ואיש בער ישכילהו ,ולב סגור יפתחהו ויתירהו ממאסרו.
שמעוני קהלות קדושות וקראו נהי אל מקוננות ותבאנה ,לבביות תאמרו,
יבכו עמכם עיש וכימה ושמש עם לבנה ,בתמרורים ובקינות יתמרמרו.
נשאר דור יתום ובני מזרח יתגרו ,יחגרו שק על בשרם ול]ש[פם יעטו ופניה 0יחוורו.
גבעות עולם ועמודי שמים יתפלצון ,נהרות תמות דגתם ירפשו מימיהם ויחמרו,
גם איילות השדה ויעלי צורים יאחזמו צירים ,יען יבשו עשבות הרים ,מצמאם נכמרו.
ארזי לבנון וברושים ועצי השדה יעבירו הרנה ומספד מר כיענים יאזורו,
גם חסידה בשמים שמרה חקה ,וכנפי רננים נמרטו וכנפי קינה יגבירו.
מלאכי משמר בל יביטו גרמי שחק ותנועות ,חשו מתנועותיהם עוד לא יזמרו.
חכמי תבונות עלף לבם ,בל יוכלו להבין שמועתם ,העלה לבותם חלודות ,התעפרו.
זקנים וזקנות ישבו בשפלה וינהו ,יען נעלם אביר הזקנים עפעפיהם התנשרו.
בחורים ובחורות ישליכו דומם הדרם ואדרם ,ילכו שחוח ושח גבהם ,בחשיכה נתעררו.
תורה תתכסה שחרות ,איו מבארה .עלי זכרו ושמו מתוק לחכי ,מעי חמרמרו.
אבכה כל יומי ולילי כי סר צלי והודי וממציא המצאות מאין ליש נאורו.
איה סופר איה שוקל מגדלי עיון ,יען עף הרב המורה ,ומבארי עמומות נגמרו.

־י־• ושחרות ,נשתחרו פניהם .הופרו משמחתם .הקריאה בכ״י לא ברורה ואולי צ״ל הוכרו ,כלומר שנסתרה
חכמת החכמים ונדמו להוברים שאין ידיעתם מבוססת ,אלא הוזים וחוזים בכוכבים .ושימוש זה מצוי
בתשובה של הרמב״ם :״כמו שבודים מלבם הטפשים הוברי שמים ,היאך היה מצוה לנו על ידי הנביאים עשה
כך״ .עיין מילון בךיהודה ,ב ,עמי —.1029לא נם ,דברים לד ,ז 12 — .וקראו נהי ,ירמיה ,ט ,טז — .לבכיות
תאמרו ,על־דרך לשחוק אמרתי .קהלת ב ,ב 13 .עיש ,איוב ט ,ט 14 — .ובני מזרח ,כורדיסתאן.
—•ולשפם יעטו ,ויקרא יג ,מה — .יתפלצון ,איוב ט ,ו 16 .נכמרו ,יבשו .איכה ה ,י 17 — .יעבירו
 21ויגהו ,יקוננו~ .
הרנה ,על דרך מלכים א כב ,לו 18 — .גם חסידה ,ירמיה ח ,ז.
 25איה סופר ,ישעיה לג ,יח.
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א ג ר ו ת רבי יצחק ברזאני
כח .א ג ר ת ר ב י י צ ח ק ב ״ ר נ ת נ א ל ל ק ה י ל ת ע מ א ד י ה
] [1041על פריצי עמנו יחרד לבבי ויתר ממקומו ,ולא ישקוט ולא ינוח מזעמו ,בלילו ויומו,
וכשכור יתרונן מיינו ומנומו .ואיש חכם וחרד ,על זאת יבהל וישתומם כי יראה ריב וחמם
במדינה ועושק המשפט ,מאן יכיל לסוברא כדין  1בזיון וקצף .איך יוותר הדין בזה להנחיל
העוברים רוח והזורה תבקע אפעה  ,2ולית דין ולית דיין שומע ושותק ומתרפה במלאכתו
מלאכת השמים ולא יתמלא עברה ,כי יראה עבריין יעשה בעברת זדון איש ריב ומדון .הה
לי עליך תורת יקותיאל ,אוי לנפשי עליך דת ישראל ,אהה על רוחי על מצות האל ,איך
היום ראיתם צאנכם נפוצות ואין דורש ואין מבקש להם .תורה קדושה אמונתך קדושה דתך
קדושה ,איך חוללו ,איך חומותיך נהרסו .אללי לי על מבצריך ,איך נפלו .אללי לי על
יסודותיך החזקים ,איך ערו.
ועתה אנה אני אוליך את צרתיך ,לפני מי אשפוך את דמעתיך ,ולפני מי אזעק על
נאקתיך ,ולפני מי אגלה את תלונותיו וקבלתך .ולמי צפית שיהיה מושיעך ויריבך ,ולמי
חכית שיהיה גואל דמך ויקח נקמתך ,ומי ראית שתשפוך  3לפניו שיחך ואגיד לו צרתך .או
מי ראית שיצר בצערך וילבש שק בחלותיך  4ויכאב לבו על מכאוביך .ואם תאמרי אוליך
צעקתך לפני המלך והשרים ,הלא הם גויים שונאיך ואויביך .ואם תאמרי אקבל קבלתך לפני
שוטרי ישראל ושריהם ,הלא הם עמי הארץ והם שוכחיך ועוזביך .ואם תאמרי אוליך חרפתך
וחמסך לפגי חכמי ישראל שהם בניך ועוללי טפוחיך אנשי שלומך ובני בריתך אוכלי לחמך
ושותי מימיך ,הלא הם בגדו ביך ושברו עולך וקדרו אמבטי חכמיך והם מהרסיך ומחריביך.
ואם תאמרי אוליך עלבונך לפני עשירים ,הלא המה שמנו עשתו ורם רוחם אליך .ואם תאמרי
אוליך עלבונך ודינו לפני עניי ישראל ,הלא הם שכבו בראש כל חוצות ופניהם חבוש
בטמון  5אין שומע להם .אך איעצה נא עליך אחותי יונתי תמתי אמי מלכתי גברתי .רוצי
אל גבוהי הכח ] [1042והיכולת ודלי הלב ושפלי הרוח ,בהם ימצא גביע שאלתך ותגיעי
למחוז חפצך ,והם יהיו בעוזריך על צריך ויהיו לרווחתך בצרתך ויתנשאו על מתנשאיך
ויתמרמרו על מתמרמריך וישתערו על משעריך  6וישברו מלתעות בוגדיך ומשיגיהם יוציאו
טרף.
ומעתה עליכם שלומי אמוני ישראל אנשי הקודש עם אברהם וחלק אל עליון בני אל חי.
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כזאת.
ישעיה נט ,ה.
צ״ל :שאשפוך.
ר׳ תהלים לה ,יג.
איוב מ ,יג.
יסתערו על אויביך ,ישיבו מלחמה השערה.

]?יא[

מאיר בניה ו
שרי צבאות ישראל אנשי האמת יודעי דת ודין .עבדי ה  /השרידים אשר ה׳ קורא  ,7החרדים
אל דברו ,מלאכיו וצבאיו ומשרתיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ,עושים קודם
ששומעים כאברהם דכתיב ביה  8אל הארץ אשר אראך ,ושמע ויצא מארצו ואח״כ הראה לו
הארץ ההיא .וכאבותינו במעמד ה״ס  9שאמרו נעשה ונשמע ,כתפוח שפריו קודם לעליו
וכמוהם כמה״ש  11ברישא לשמוע והדר עושי דברו.
זהירים ומאירים ומהירים כחמה ולבנה .זריזין ושמחים במצות בשעת עשייתה ואחר
עשייתה .רצים לעומת מצוד ,ועבודה אחרת כנאמר במשרתי עליון שמחים בצאתם ששים
בבואם עושים באימה רצון קוניהם .המשכילים ומצדיקי הרבים יזהירו ככוכבים לעולם
ועד .שומעים ועושים ,עושים ומעשים ,זוכים ומזכים ,צודקים וגם מצדיקים ,מתחזקים
ומחזיקים .אנשי אמת פועלי אמת יראי ה׳ מקיימי מצות אלקינו מאות א׳ ועד תיו לא יפילו
ארצה א׳ מדברו וממצותיו .העומדים על התורה ועל העבודה להכינה ולסעדה ,אשר שמעם
הולך בכל המדינות .הלא היא קהל המהוללה קהל עמדייא יצ״ו אלקים יכוננה עולם סלה.
אכי״ר.
מעתה באתי לגלות ולהשמיע לכם תלונתי ולהודיע לכם תרעומתי את אשר חששתם
והרהרתם אחרי שלא כדין ושלא כתורה .לא זאת הדרך ולא זאת הנתיבה .אינו ראוי לכם
ולקהל כמותכם .כיצד קהל כמותכם אשר יצא ריחה בכל העולם כאפרסמון ,ועליכם מוטל
להציל הנגזל מיד הגזלן והעשוק מיד העושק .ואם אתם לא תעשו כדין ולא תקבלו אנקת
עניים הקוראים ,מחמם אשר גזלני בן אחותי  !2ולקח כל הספרים שלי והעלם לשם אצליכם.
מה חוב היה לו עלי או מה דם הי״ל עלי שלקח ופרע את נקמתו ממני .וכמה ממון מירושת
אחי נשארה ,כי כמה כרמים ושדות של אחי נשארו .אבל אלו הספרים בלבד ,כ״ט מהם הלכו
בשלל ובשריפה ,ואותם האחרים אינם פרה ועז וכבשה שאחלבם ,ואינם פרדה וסוס וחמור
שאתן אותם בשכר ,ואינם נחלות שדה וכרם שאוכל מפריים .כולם ספרים מר אבי קנאם
ושם נח״ש על כל מי שימכור א׳ מהם .אותה שנת הרעב כמה אנשים מתו וכמה חובות נפלו
עלינו ,א׳ מהם לא מכרנו ,אלא הם קיימים עד עולם .כל מי שיקרא בהם י]קר[א ויקרא
במצות או״א  13נ״ע ,ואינם ספרים שלי אלא של כל העולם ואני כאחד מהם ,והוא חטפם
והוליכם .אם היו נחלות הייתי חולקם עמהם ,עם בנות ,וג״כ בת אחי  14שלי הי]תה[ ,עבדא
דקנה נכסי עבדא דמאן נכסיה דמאן  .15ומאחר שבת שלי היתה ,ממון ש]לי היתה ?[ ,ולפני
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יואל ג ,ה.
בראשית יב ,א.
הר סיני.
שכת פח ,א.
כמלאכי השרת .שבת ,שם.
ר׳ יעקב ב״ר אברהם.
אבא ואמא.
אסנת בתו של ר׳ שמואל ,אשתו של ריב״א.
ר  ,אגרת ד׳ והע .135 ,
]קיב[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
היתה ראוייה ,כענין בנות צלפהד ותהיינה בנות צלפחד לבני דודיהן לנשים  .16הבת חטפוה
בשקרים ששיקרו לפני אמה והאלקים יבקש את הנרדף.
ואתם האמנתם לדברי שקרים וסטי כזב והרהרתם אחרי שאני הלשנתי על בן אחותי ח״ו,
לא תהיה כזאת בישראל ,יהיה בגזרת נח״ש כל מי שהלשין על יעקב בן אחותי כלל ז, 1
ויהיה בגזרת נח״ש כל מי שהרהר אחרי .אבל לענין הספרים ,אחרי שבאתי מאצליכם אמרו
לי יהודים שהיו בהמדלאן  18שהוליך ר׳ יעקב בן אחותך את ם׳ לבוש מלכות  19ום׳
השרשים ,ום׳ העיון של אחיך שהביאה משרי  .20וכמה פעמים שלחתי לפני מחניכם שתקחו
את הספרים שלי וצעקתי חמם וא׳ מכם לא השגיח עלי ולא חלה על זה החמס ,והשלכתם
את כבוד הש״י ונפלתם אחר החנופה .ועליכם היה ראוי לגעור בו ולהציל נגזל מיד גזלן,
עשוק מיד עושק ,כי לא יש בכל אלו הגלילות בעלי צדיקות ונדיבות כמותכם .אם אתם לא
תשגיחו לאנקת אסיר ולעניים ולצרכיהם ולעשות כדין מי יעשה .איזה קהל אחרת יש
כמותכם שמנהגיה טובים כמותכם .כל ת״ח שבעולם אפי  ,חגרים וסומים יש להם כבוד
אצליכם ויש להם מזל אבל אני אין לי מזל עליכם .בזמן הגדולים שבכם היו אוהבים אותי
יותר מאחי אותו הצדיק מ  ,עמרם נ״ע מ  ,יחזקאל  *2°נ״ע מרדו ודרבישנו ומקדסי כמלו היו
יודעים ערכי וכבודי ,אבל עתה בזה הזמן לא.
ואח״ב שלחתי כמה כתבים אחרים ג״כ לא השגחתם בי ונדבה לא נתתם לי .כל אלו
הגלילות משגיחים עלי ואתם לא כן .ואח״ב אמרתי לערל של מחמד אגא תלך אצל יעקב
בן אחותי ותקח לי הספרים בלבד ,אבל לעניין מלשינות לא אמרתי לו ולא עלה על לבי
הש״י יתן לי כפועלי ,כבור ידי ולבי ישיב לי .וכי כסיל הייתי או בור שלא הייתי יודע
שעון מלשינות כמה היא גדולה לפני הש״י ,ועוני בצואר מי שחושדני ולא תהיה לו כפרה
לפני הש״י ביום אחרית .הש״י יקום נקמתי מיד הטורף והגוזל את ממוני אפי׳ חתיכה איני
מוחלו ,שאין לי לא ידים ולא רגלים  21ולא בעל אומנות ולא ממון וכל מי שיספר בגנותי
ויהרהר ,הש״י ינקום את נקמתי ממנו .ואין לי ממון כלל ,כל מי שיש לו עשרה קדושים
או אפילו ד׳ קרושים ולא יאכל ולא ישתה ולא יאכיל תלמידים ואורחים וישאל ג״כ הש״י
יפרע ממנו ויקח ממונו ממנו.
ועתה הישר בעיניכם תעשו ] [1043ואינו ראוי לכם להאמין על דברי שקר .וכיצד תניחו
שיאכל ממוני וזה אינו ממוני ,ממון של קהלות הוא .כל הקהלות היו מרחמים על אחי נ״ע
בשביל כבוד הש״י ,וארורה  22לא היתה מנחת לו שיאכל והיה בוכה מרעבונו והניחה הכל
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במדבר לו ,יא.
כאן העיר המעתיק ר׳ יוסף ב״ר יוסף :כנראה שהוא ריב״א ,וזהו שריב״א מזכיר אותו בכתביו בכל
פעם ואומר :ה  ,המליכגי עליכם תחת הרב אחי אמי נ״ע.
המדאן?
ם׳ הלבושים לר׳ מרדכי יפה,
אולי כפר שרינאן הסמוך לברזאן .ר׳ בךיעקב ,קהילות יהודי כורדיסתאן ,עמי .110
עמרם נזכר בהשכבה ,להלן ,נספח והע  .36 ,על יחזקאל ר  ,רשימת התעודות ,סי׳ י.
שיעורו ,שאין הוא יכול לעבוד ולהיעזר בידיו וברגליו.
כנראה אשתו של ר  ,שמואל?
]קיג[

מאיר

בניהו

לעצמה .וכי זה בן אחותי אוכל ומאכיל ,אינם יכולים להאכיל אלא יניחו לנשים חילם
ועושרם .ר  ,אברהם ב ג ׳ילי  23תמיד היה חוזר בכאן ובכאן וקיבץ ממון הרבה .ועתה הנה
מ ׳ י ש ר א ל  •23מאשור שמח בו .ודי יצחק מזרחי ג״כ ג  ,אלפים היו לו יום א׳ בעקרון גלה
לי סודו .ועתה משה בור ערטילאי בחריר שמח ]הוא בו[ ובממונו.
[ ואני הנה
ועתה תראו ותשאלו כל מי שיש לו עשרה קדושים אל תתנו לו עד ]
בשמים עדי ,בחיי בני הנעים ,במנוחת אוי׳א נ״ע שט׳ קדושים ]אין לי ,אני בעל[ חוב
[ כן
ואשתי כ״כ ערומה אין לפניה לא חלוק ולא מכנסים ולא מטפחת וכולם ]
בחוט ברגוז  24תפורים ,ואני מכנסיים שלי ברגוז וברגוז לפני .והייתי מ]שתדל לע[לות
לשם לפני מחניכם אבל אין לי בהמה לרכיבה ושכר לא יש שאתן ]  . . .וא[ין בביתי לא
תבואה ולא יין לפסח לד׳ כוסות .קהל העליונה שלחו לי מעט שתית]יו בשןבתות ובפורים
ומעט נשאר אבל נפגם טעמו אינו עומד לפסח .ותע]שו למעני כ[די הש״י יתמידכם ויתמיד
שלומכם וישבור עול הגויים מעל צוארכם .כנפשכם וכנפש הדורש שלומכם.
י צ ח ק ב כ ה ״ ר נ ת נ א ל ]ה ל ו י ז״ל[
כט .א ג ר ת ר ב י י צ ח ק ב ״ ר נ ת נ א ל ל ס ל י מ א ן ב ע מ א ד י ה
]אלהים[ יענה את שלומך מ  ,סלימאן  25יצ״ו
[ את
]] [1044כיצד[ נהפכת עלי לאויב ,נפלת אחרי דברי שקר והבל ואתה חסיד וע]ניו
ת״ח תן חלק לז׳ וגם לח׳  26מזה ומזה אל תנח ידיך י  . 2וכיצד תכתוב ]עלי דברים כאלה
מ[עלה ותספר בגנותי .ראוי הוא עליך שתספר בגנות ת״ח ותרא]ה משארז״ל[ רבי יוחנן
כמה פעמים נלקה ע״י רע״ק שהייתי קובל עליו לפני ר״ג ולא די שלא ]נתרעם עלי ,אדרבה[
הוסיף אהבה על אהבתי  .28ואתה לא ראית שום רעה ממני מימ]יך[ ,מימ]י לא[ ראה שום
אדם רעה ממני .ואל תחשבני שאני חכם אלא אני עפר ואפר ,אבל היה לך לכבדני שאני מזרע
טהור ממשפחת תלויה ,ו כ ל ז ר ע י  29חכמים ,ה י״ל  30לספר בכבודי .והנה שמעתי ששלח
יעקב בן אחותי אצלי ,שעשרה קדושים של אחיך יש בעמדייא תשלח ותקחם לך ,אבל לא
אמר להיכן הם אצל מי הם .ותעשה חסד ומצוה אם תדע אצל מי הם תקחם ותשלחם לי
והרבה מצוה יגיע לך .ותפלין של אחי וסדור תשלחם לי ומטה וחפצים אחרים יהיו לשם עד
שאעלה לשם .וב  ,תפלין שלי הלכו בשלל ,ושל אחרים הם בראשי ,עכ״פ תשלחם לי .ושלום.
י צ ח ק ב כ ה ״ ר נ ת נ א ל ה ל ו י תנצב״ה
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רי מבוא והע׳ .14
ר  ,רשימת התעודות ,סי׳ ד.
חוט גם ,בארמית־כורדית.
ר  ,סי׳ א והע׳ .2
קהלת יא ,ב .ועיין עירובין מ ,ב.
קהלת ז ,יח.
ר׳ סי׳ א והעי .15
וכל בני משפחתי.
היה לך.
]קיד[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א נ י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
וראיתי אותו כתב ששלחת כתבך עמו שהיה בו חרמות לכל התלמידים של בורדסתאן
ושלחו אותם אצלי והיה כתוב בהם שמסרופי קטן גונב מספרים של מסרופי  31מעיוניו
ושולח .וכי כל החכמים מהיכן מעיינים לא מספרים אחרים .וילקוט תורה ונביאים אינה
ייקוטה מספרים אחרים .וגמרא כולה אינה ממאמרי רבותינו ,מעט דברי תנאים מעט דברי
אמוראים וכן כולם .ועוד ספרי אחי כולם לא הלכו בשלל :ב׳ הנם במזוראן ,וג׳ הם ברוונ־
דוז ,וגי בקלופי  32בתוך שירווניים  ,33וב׳ אצל יעקב בן אחותי ,ס׳ דרשות וס׳ חרוזים
היא ג״כ אצלו .וגם חרוזים של אחי ,מעט מהם אינם מחכמת סידנא מאשוואן* ,3וכמה
פעמים העתקתי מהם לאחי נ״ע לשלחם בקהלות .כל חכמתו היתד! על ניירים אדומים והגיעו
כתביו ואגרותיו של סידנא עד שהרזור  35וקהלות כולם ,מגניזת עמדייא  36הוציאם מ׳
חנניה ושלחם לאחי .והנה כותב אחי מהם ,מהאלו דברי קש ששולח בקהלות .וקהלות האלו
אינם שומעים לדבריו .וכי אדם ראוי שישלח חרמות לת״ח של קהלות ויחרימם על שלא
יתנו נדבה ,אלא ת״ח יחרים על עון ,בתחלה מזהירים ואח״ב מענישים  .37והנדבה אינה
אלא בנדבה ,כל אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי ,אלא  38בענוה ,ישלח לקהלות שיתנו
לו וירחמו עליו בדברי תחנונים ורכות ,אם רצו שיזכו בו יתנו ואם לאו לא .וכמה פעמים
חזרתי בקהלות לנדבת אחי והלכתי ] [1045לנציבין ולמרדין  39ולאמדן  40ולתבריז ,והיה
מצוני אחי אל תחרים שום אדם שלא יתן נדבה ,כי אם בם •בת עון .ואני ג״כ מי ס ירצה
ירחם עלי ,שאיני בן מלאכה ,הכל תדעו שמקטנו  ,ועד עתה לתורתי עמדתי ללמוד וללמד,
אין לי הכרח על שום אדם ,אם ירחמו בטוב ירחמו אם ל^ו ירחם ה  . ,לא ראיתי צדיק
נעזב ושלום.
ל .א ג ר ת ל ק ה י ל ת ע מ א ד י ה מ ס פ ר ת צ ר ו ת י ו ו ע ו ב י י ן
הלא שמעתם ענייני מה עשו לי אלו הארורים ,כמה לקחו ממני .ועליכם אפשוט ידי אתילו
שאתם בצער גדול ,ואני איני דוחק ומתרעם כל מה שתתנו אקבל .ואני קודם לכל אדם,
איזה יותר הגון ממני שתזכו בי ,אם מצד עניותי ואם מצד משפחתי ,כלי מלא תמלאו או
ריקן תמלאו ,נפש נענה תשביעו או נפ^ז שבעה .תפקחו עיניכם ותראו בדקות שכליכם איזה
יותר טוב ואיזה דרך הלכו בה .והש״י יודע שאין בביתי לא לחם ולא שמלה ואשתי ערומה
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ר׳ מבוא והעי .203
אין בידינו ידיעות על יהודים במקום זה ,ולא ידעתי היכן הוא.
שירוואן .ונזכרה גם להלן והע׳  .41ליד ארבל נמצאו כמה כפרים בשם שירוואן )בךיעקב ,שם ,עמי
 ,(109ולכן נקט לשון רבים.
ר׳ מבוא והעי .171,170
שהרזור ,בגבול פרם.
ר׳ מבוא והעי .174
ר׳ סנהדרין נו ,ב.
אלא גם.
בכורדיסתאן התורכית .עיין עליהן בךיעקב ,שם ,עמי .139
ה&דאן.
ר  ,הע .33 ,
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ויחפה איגד ,יכולה לצאת לחוץ מפני הבושה .וי״ז קדושים חוב עלי זה נכנם וזה יוצאT i n .
שירוגיים סגורה מסיבת הזיכריים

42

שהלכו לשם .ודרך חריר סגורה אין יוצא ואין בא.

ונשארתי בצער ובע״ח אינם מניחים אותי עד בלעי רוקי כי כן תרחמו עלי .המעתיר בעדכס
יצחק

בכה״ר

נ ת נ א ל ה ל ו י תנצב״ה

ומעתה אתם ק״ק על דברת מעלת תהלת הלת מצוד״ זו ,אשר כל שער בת עמי יודעים א)״
רוע הצרה הבאה עלי ואת משארות של צרות צרורות על שמלתי על שכמי בשכבי ובקומ
ותוגה לילי ואנחה יומי ,אשר נפלתי ביד זה האכזר אשר קצב עלי כל שנה עשרה קדושים
ולא די כל זה ,אלא כל שבת ושבת פעם ופעמים ישלח ויקח צרכים אחרים .לא די לי שאני
בביתי רעב ומחוסר כל ש]איני יכול ל[טעום פירות ,לא יש תבואה בביתי חוץ ממעג
גריסים לילה ויום] .ואין אני יכול ל[טעום טעם תבשיל כהוגן .ואני ארצה שתרחמו עלי בזו
השבת שאק]נה ח ט ה . . .
הרשע אינן

[ קודם שתתייקר כי אין בידי דבר לקנות בו .המדרש לאותו
[ה ואתם יודעים בעצמיב׳ שמחודש כסליו באתי לכאן ,והייתי

מתןפלל עמכם  . . .ב[ב״ה ושום כבוד לא ראיתי מכם מיום שבאתי ועד עתה .ועןתה זאח
הפעם[ שאלתי ,ההכרח לא ישובח ולא יגונה שהכריחני הזמן .ואע״פ שאתם ]בצרה תעזרוני-
שד,ע[בודה בצרה יותר יש לה שכר שנ  ,ה׳ בצר פקודך
באכילה ובשתיה ובנדבה הש״י יודע כשיאכלו ]
אם לאו .ואלו הת״ח שבאים לפני ]

43

ואלו כמ]ה  . . .הם ממעטי1פ
 [<..אם יברכו ברה״נו

 [ . . . .לא בחכמה ולא בייחוס משפחה

ולא בהרבצת תורה ]כמוני שמיום[ שעמדתי על דעתי אני הייתי מלמד .אחי לא יכול ללמז
]משום שהיה טרוד בעיוניו ואמר לי לא[ תניח שיגביהו התלמידים את קולם כדי שלזו
יתבלבל דעתי וי]

[ ומלמד עד אותה שנה שנשרפה בארזניה וגלינו ]ממקומט

וכמה[ תלמידים היו לפני ,מעט גרים
 [ . . .חמוכא

מעט תושבי העיר .ואחי היה יושב ]קודם

ומשכני לבארזניה ולשם ג״כ לא בטלתי תורה .ואלו הת״ח שבא]ו[ לפני

]אלי[כם אינם מזכים את הרבים אלא הולכים וחוזרים ולוקחים נדבה וילכו וישבו בבתיהם
לא תורה ולא מדרש .ואתם לא תחשבוני ת״ח אלא תחשבוני שאני ח״ו בור אין בו תורה
כלל .איני אחיו של אותו צדיק שנפטר ,איני בן של חכמים .והנה העזתי פני בע״כ  * 5שלא
בטובתי ושאלתי מכם נדבה אל ישוב דך נכלם .ומכאן ואילך אתם יודעים אם תרצו תזכו
בי ותתנו לי בעין יפה ובלב טוב ונפש שמחה ותעזרוני על תורתי ויהיה לכם חלק עמי
כמו שהוא עם אחי שעזרתם אותו וחלקכם צפון עמו .ואס לא תרצו איני מכריח אתכם

42

שבט כורדי .ר׳ למעלה ו ה ע .207 ,

43

ישעיה כו ,טז.

44

מקהילות אחרות.

 •44יהודי כורדיסתאן קוראים לרחמים חמו ו ח מ ו כ א הוא שם געגוע .אך לא ב ר ו ר אם הכוונה כאן לשם זה,
45

בעל כורחי.

]קטז[

רבי שמואל ברזאגי ראש גולת כ ו ר ד י ס ת א ן
ממקום אחר ישלח שלומיו .הכ״ד

46

הדרוש שלומכם תמיד ערב ובקר ומיצר על עמו המר
י צ ח ק ב כ ה ״ ר נ ת נ א ל ה ל ו י תנצב״ה

ונאנח.

לא .א ג ר ת ר ב י י צ ח ק ב ״ ר נ ת נ א ל ל ס י י ו ע מ ד ר ש ו
עושה צדקה בכל עת .ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

47

לדידי עליון בבי סגולה

לאויביהם יתן האל מחלה.

צדילן הדור ?«בגולה

ירוממם האל מאד למעלה.

חובבי עניי אל והתורה,

,בותני ייבה וכל צרכה ומאכלה
״"T5

T :

ST

T

־:־TT

קול שועם יקבל בתפלה

ויעזבר עזובאיהם והם יעלו לגדולה.

ח #קו לשמוע מלי

ואגיד לכם את דברי,

זכרו לאלו הדברים,

מאד הם ילןךים,

יקבלו אותם באהבה

.ותסתלק מביביכם &באה ואיבה

אראה תבל דמתה אל גן וילדיה תוכה חציר ,מהם זכרו זכר בושם גם בם צמח יערוך «
חציר ,אך המות בהם חרמש ושאול יתן להם חצי ר .49
50

תוגות בלבבות

אם יחליק לך עולם לשון חשבהו חובר חבר ,כי טוב דרכו לתאים
ולהפריד חבר.
יגור זמן עונג ורך ישוב משד וחוסר
אמרו לקופץ יד עלי הונו ופני עניים מנתון טוחן
להיות טוחן .32
אשרי ראה כל טוב עולם חציר יצמח תוך גן ירק  ,53ונצור לב חשב תבל  54ובפניה
ירוק ירק.
דובק ביראת אלהים לבד נפשו ביום צוק יחליץ ,וביום תמותה יחזה צור ועצמיו יחליץ.
עלם ויפה קומה יגאה לבו ובאור פנים ירום ,יזכור לו יום וחשך צלמו גם תולעים
גופו ירום.
46

הלא כה דברי.

47

תהלים קו ,ג; ישעיה א ,כז.

48

ישווה לחציר.

49

המוות קוצר בהם ויחלפו מ ה ר ה כחציר .וכן ב פ ס ו ק  :מאנוש י מ ו ת ו מ ב ן אדם חציר ינתן .ישעיה נא< יב.

50

לא ידעתי מ ו ב נ ו כאן ,ו כ נ ר א ה שרצונו ל ו מ ר להביא יגון.

51

כנראה טו־חן ,ק מ ח הנטחן ?

52

יפחד בזמן ר ו ך ועונג ,פן י ה פ ך עליו הגלגל ,מ ה ר ם ו מ ח ס ו ר ויצטרך ל ה י ו ת טוחן .ודומה שיש כאן
אסוציאציה ל כ ת ו ב בישעיה מז—« ,ב :לא תוסיפי יקראו לך ר כ ה וענגה .קחי רחים וטחני ק מ ח .

53

כ ל שראה א ת העולם כחציר בגן שהוא חולף.

54

והשמד מ ה ח ש י ב א ת ה ת ב ל .
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כל איש פזר לאביונים חילו לאל רק ילונו ״ ,מה בצע כי יקפוץ ידו וביום מותו לא ילונו•
גרסינן בכתובות :א״ר אלעזר עמי ארצות אינם חיים  ... 5 6וכדתנינן בם  ,הזוהר מאן
דלעי באורייתא ולית מאן דאסמיך ליה ולית מאן דמטיל מלאי לכיסתיה לאתתקפא על דא
אורייתא משתכחא1] ...ב[ ...אינון יהבין ליה סמכין ושוקין לקיימא לאתתקפא בהו י־.5
אוי לאותו הדור שירצו ת״ח לעסוק בתורה ואינם מוצאים מי שיחזיק בידם בצדקה או
בפרקמטיא או בהלואה או בהצלתם מעול מלכות .ויגע בכף ירכו דתבר סמכין ורגנלין[
דאוריתא ,58ר״ל שסלק עשירים נדיבים מישראל שהם מחזיקים בידי ת״ח ועשה אותם
עניים .ועוד שנתן אכזריות וצרות עין בלב אותם עשירים שהן צרי עין שאינם מחזיקים בידי
ת״ח .ועוד גורמין לחויא בישא לשלטאה על עלמא ,ר״ל אלו מלכי א״ה אתתקף לישראל
ומצערין אותם ולוקחים ממונם לפי שלא החזיקו בידי ת״ח ,שאם יחזיקו בידי ת״ח יצילם
השי״ת ממלכיות ומחמם.
ועתיד השי״ת לא יציל את ישראל אלא בזכות צדקה ש׳ ציון במשפט תפדה ושביה
בצדקה .ועוד כשברא הקב״ה את האדם לא בראו אלא לעשות צדקה וחסד עם הבריות
כמ״ש א״ר סימון כשברא הקב״ה את האדם מיד נעשו מלאכי השרת שורות שורות אלו
אומרים יברא ואלו אומרים לא יברא ...א״ל הקב״ה מה אתם מדיינים הרי כבר נעשה
אדם  .59הרי האדם לא נברא אלא לב  ,מעלות :הא ,מעלות השכליות והב  ,מעלות המדות.
מעלות השכליות הוא לעסוק בתורה תמיד .ומעלות המדות הוא המעשה שיעשה מצות
וצדקות .כי בזמן שהיה ב״ה קיים היה אדם חוטא היה מביא קרבן ומתכפר  ,6°אבל בזמן הזה
שאין ב״ה קיים יש לקרבנות תשלומין בב׳ דברים :הא ,בשכליות והוא למוד התורה ש׳
ונשלמה פרים שפתינו ,והב  ,לעמי הארץ שאיני עוסקים בתורה יעשו מצות וצדקות ויחזיקו
בידי לומדי התורה .וצדקה יותר רצויה לפני השי״ת מקרבן וזבח ש  ,עשות צדקה ומשפט
נבחר לה  ,מזבח  ,61כזבח לא נאמר אלא מזבח לפי שהקרבנות לא היו מכפרים אלא בזמן
הבית שהיה קיים אבל עכשו אינם מכפרים ,וצדקה בין בפני הבית בין לאחר הבית .ועוד
,
שהקרבנות לא היו מכפרים אלא על השוגג ולא על המזיד ,שהמזיד היו דנין אותו בא  ,מד
מיתות ב״ד ,אבל השוגג היה מביא קרבן ומתכפר ,אבל ]2א[ ]הצדקה[ מתכפר בין בשוגג בין
במזיד .ועוד שהקדבנות אינם נוהגים אלא בעה״ז ,להסיר כתם העון ונגע הפשע מעל החטא,
לא שיסוגל מהם שכר לע״ה ,אמנם צדקה ומשפט כשיהיו על הנימוס האלקי הנה הם עושים
55

השווה :לוו עלי ואני פורע .ביצה טו ,ב.

56

דף קיא ,ב .מכאן ולהלן מ ו ב א ו ת גדולות ויש בהן שינויים מועטים וקוצרו .ה מ ו ב א ה מ כ ת ו ב ו ת היא
עד ״מדבק עצמו בשכינה״.

57

ז ו ה ר וישלח ,דף קעא ,א .וקיצרתי א ת ההבאה.

58

שם :כיון ד א ת ב ר ו סמכין דאוריתא מיד אוריתא לא אתתקף.

59

בראשית ר ב ה ח ,ה.

60

עיין ב ר כ ו ת יז ,א.

61

משלי כא ,ג.

]קיח[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א ג י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
לשם פירות ופירי פירות ,ש  ,רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד  , 62שאין חיים
ארוכים אלא לעולם שכולו ארוך.
ועוד אמר דוד לפני הקב״ה :עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעושקי  .63מלה״ד לסוחר
שמבקש לילך בדרך  , 64לקח כל פרקמטיא שלו ועשאה אבנים טובות ומרגליות ונטלם
בחיקו ויצא ,באו עליו לסטים ותפשוהו ,א״ל מה בידך ,אמר אין בידי אלא כלי זכוכית אלו.
א״ל אלו בכמה ,א״ל שתים ושלש בסלע .אמרו זה לזה בשביל אלו נהרוג אותו ,והניחוהו
והלכו להם .נכנס למדינה התחיל יושב ומוכר בדמים יקרים ,נכנסו הלסטים אצלו ,א״ל זו
בכמה וזו בכמה ,א״ל זה במאה מנה וזה ברבוא .א״ל ואתה הוא שאמרת ששתים ושלש
בסלע ,א״ל באותה שעה במקום המות היתי עכשו אם אין אתם נותנים כדמיה אין אתם
נוטלים אותה .כך ישראל בעה״ז מי שעושה מצוה אינו יודע מתן שכרה ,אבל לעתיד לבא
הם תמהים ממתן שכרה שאין העולם כולו יכול לקבלה .לכך נאמר שמרו משפט ועשו
צדקה כי קרבה ישועתי לבא וצדקתי להגלות.
כמה הפליגו חז״ל להמליץ במאמר הנכבד הזה אמתת כל מה שכתבנו ,כי האבנים טובות
והמרגליות ששמו דוגמת הצדקות והמצות אשר עליהם אמר בתחלה עשיתי משפט וצדק
ובסוף שמרו משפט ועשו צדקה ,הם אשר חשבום הלסטים הרשעים החומסים לכלי הזכוכית
שהם שתים ושלש בסלע ,כי לא נתן להם לב לדעת ועיניים לראות שום תכלית אלא תועלת
חיי עה״ז הנקל החלוט ובשבילו לבד יקיימום .אמנם הסוחר החכם ידע מכרם ומחירם
וזוכה ונוטל שכרם לעולמם ]![ בלי ספק ,אע״פ שלפעמים להכרח מונעים ומעכבים לזלזל
בם זלזול מה ,כענין זה הסוחר מפגי הלסטים שזלזל את המרגליות באמרי פיו .אמנם דוד
היה מתפאר שלא לזלזל בהם לשום סבה ,לזה אמר עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעושקי,
כלו  ,אני אפי ,לפני העשקים לא גרעתי חקם ולא זלזלתי בשוויים ,לפי  ,עליך מוטל שלא
תניחם שיעשקו ממני ואע״פ שהם יקרים מזהב ומפז רב.
ומעתה אתם אחי ועמי אתם ק״ק עזרוני כמנהגכם הטוב ,כי בשנה הזאת בלבד קראת״
עליכם ,ועתה עיני אל הרי עזרכם ,אע״פ שגם אתם עניים ודחוקים בין מפרנסתכם בין
ממלכות בין מעניי אלקיכם ,אעפ״כ ראוי שתרחמו עלי ,שג״כ אני תורתי אומנותי ואותם
עניים אחרים יש להם עוזרים בין ממונם בין מקרובים בין מקהלות שחוזרים ולוקחים.
ואני אין לי לא ממון ולא קרובים שיעשו לי מלאכה שיעזרוני למלאכתי וג״כ אני בעצמי לא
ישבתי לפני מלאכה אלא מקטנותי תורתי אומנותי מבקר לערב .ועתה עיני אל רחמיכם.
והנה שלחתי את זה תלמידי מ  ,שם טוב יצ״ו והוא יגיד לכם כיצד אני בצער העניות,
ויש לי עין מנדיבותכם שתרחמו עלי בעין יפה .ואני אין לי פנים שאחזור ]2ב[ בעצמי
בשנה פעמים או פעם בשנה .ועתה מדוחקי שלחתי ושאלתי מכם ש]זה[ כמה שנים לא
באתי בתוככם לא בעצמי ולא שלחתי ג״כ .והשי״ת יצילכם מכל צרה וצוקה ויצילכם
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שם כא ,כא.
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תהלים קיט ,קכא.
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עיין ש מ ו ת ר ב ה ל ,כב .ועיין ה נ ו ס ח במדרש ת נ ח ו מ א האזינו ,ג.

]קיט[

מאיר

בניהו

מעול גלות והעניות ,ויתן לכם אחרית ]ותקוה[ ,וישבור אויבכם תחת דגליכם .כנפשכם
וכנפש הדורש שלומכם תמיד ערב ובקר ,וקם על ברכיו וכפיו פרושות השמים שיתמיד
שלומכם וטובתכם .תעלא בלא עתיד.
הצעיר י צ ח ק ב כ ה ״ר נ ת נ א ל ה ל ו י ת נ צ ב ״ ה

לב.

ק ט ע מ ד ר ו ש על ה ש ג ת נ ו את האל

 [2]429אם האל מסתתר עמנו ועם כל נמצאיו הוא בלתי מושג מעצמותו כי לא יראהו
האדם ואפילו המלאכים החיים ומשכילים שואלים איה מקום כבודו להעריצו .מ׳ימ הנה
הוא מושג מצד פעולותיו כי האיש המשכיל על דבר קטון או גדול מפעולותיו ימצא טוב
השגתו ית׳ ממנה או מהדומם היותו מתחלף קצת מקצתו בפעולותיו וסגולותיו ,אשר יש
ארץ ממנה יצא לחם ולכסף מוצא אם תצוק נחושה ועפרות זהב וזולתו ומאבניה ברזל
בברזל יחד או אבני חפץ בכל גבולה ושאר סגולות מגולות ונסתרות ולא אמרים וחידות.
ואם מצד הצומח מינים ממינים שונים משונים במראיהם ובסגולותיהם וטבעם .מי יעלה
בהר ה׳ מההרים וישא עיניו אל יוצרם ומחברם במחברת אחת שני הפכים בנושא אחד:
והיה עלהו לתרופה רפא למעיים ,ויש בה הפכי ומחזיק  .66ועוד בם עשר ידות ככל הכתוב
בס׳ הרפואות הגנוז.
ואם ישקיף האדם בבע״ח הבלתי מדברים באופן הנהגתם איש איש מקצהו ,מהם טורפים
טרפם בזעת אפם ומהם שקטים ושאננים דשנים ורעננים יהיו על צמחים ואוחים ושושנה
בין החוחים ,ומהם בשגעון יתנהגו ולא יהגו בגרונם ,ומהם מספרים תהלות ה׳ בצחות לשונם
וארשת שפתם אתם ,ומהם חוזים ברוך חכם הרזים.
ואם ישא פניו השמים וראה השמש והירח והככבים במסילותם ומרוצתם לעשות
שליחותם ועצם השמים לטוהר כזוהר מזהיר בהיר הוא בשחקים ,בשוטט האדם שכלו על
הלק מהחלקים האלה אז יבין כי יש אלוה מרומם גבוה מעל גבוה שומר ,והוא בראם בכחו
הגדול וזרועו הנטויה בימי עולם ,והוא מחיה את כולם כיתושים הנטושים על פני השדה
המתהוים על זכר ונקבה כנודע ,שעם שהדבר המעופש נפסד בתות מהוה הויה ויהיה .מה
רבו מעשיך ה׳ כולם בחכמה עשית .ויותר מזה שברא עוה״ב וג״ע לצדיקים והצפינו כדכתיב
מה רב טובך אשר צפנת ליריאיך פעלת לחוסים בך  ,67לאותם שמאמינים ומפסידים ממונם
בעוה״ז ויש להם אמונה במחוייב המציאות שיפרע להם לעוה״ב.
כתבי ר׳ י צ ח ק ב כ ה ״ ר נ ת נ א ל ז״ל
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על־דרך מגילה סז ,ב.
צ״ל :ומזיק.
ת ה ל י ם לא,

o

ר ב י שמואל ב ר ז א ג י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן

נספחים
א.

ת פ י ל ה על ק ב ר י ה צ ד י ק י ם

1

2

וז  ,יונה בן אמתי הנביא שהוא בנינוה  .וז׳ יואל בן פתואל שהוא
]22א[
4
לפני הר הזתים  .3וז׳ חגי הנביא שהוא בתדמר .וזי סייד נחום האלקושי שהוא באלקוש .
]22ב[ וזה״ר  5שמואל בן סייד  .6וזה״ר פינחס לבית מאיר .וזה״ר ברוך בן מליך...
וזה״ר יצחק לורייא ...וז׳ מנארת של בגדאד  ... 7וז  ,רב שלמה לינאדו* ...וה״ר
שמואל אנגירא 23] . . . 9א[ וז״ר יצחק בן ביזנא .וז״ר חנא בן ביזנא .וז״ר יצחק אשכנזי.
וז״ר יעקב אשכנזי שהוא בעמנא  . . . 1 0וז״ר שבתאי ור׳ מוסיא .וז״ר שלמה הקטן ...וז״ר
וז״ר זבולון ור׳ ששון .וז׳ ר׳ נסים .וז׳ ר  ,שלום
יהודה ממודינא  . . .וז״ר אלעזר הבבלי
ורבעו ברוך...
]23ב[ וד מקבר משה רבינו ע״ה שהוא ברמה במצרים  .13וז ,מנארת אליהו הנביא שהיא
בהר הכרמל .וז  ,מנארת אליהו הנביא שהיא בעל בך .וז׳ מנארת אליהו הנביא שהיא
בזגירא  .14וז׳ מנארת אליהו הנביא שהיא בשאם .וז׳ מנארת אליהו הנביא שהיא בכנסת חלב.
וז׳ מנארת אליהו הנביא שהיא בכנסת חימץ .וז׳ מנארת אליהו הנביא שהיא בכנסת גיו־
באר .*14וז׳ מנארת אליהו הנביא שהיא בכנסת אשנו .וז׳ מנארת אליהו הנביא שהיא
1

תפילה זאת נמצאת בקיצור גם בכ״י ירושלים  ,8° 480דף 81ב—82ב .להלן :ב.

2

בכ״י ב ח ס ר מן השם ועד ס ו ף הפיסקה השלישית .על ק ב ר ו בנינוה ,ר׳ ה מ ס ו ר ו ת שהובאו ב ס פ ר י ה ם
של ש׳ אסף ,באהלי יעקב ,ע מ  ;124 ,א״י ברור ,מ נ ח ה לדוד ,ע מ  ,רמו; א׳ בן־יעקב ,שם ,ע מ  ?63 ,ז׳
וילנאי ,מ צ ב ו ת קודש בארץ ישראל ,ירושלים תשי״א ,עמי ריא.

3

מ ס ו ר ת זאת לא ידועה .ר׳ וילנאי ,שם ,עמי רז .וכנראה נ ת ח ל ף שם נביא זה עם שלאחריו .חגי ק ב ו ר
לפי ה מ ס ו ר ת בהר הזיתים )שם ,עמ  ,רטז( ויש מ ס ו ר ת שקברו של יואל הוא ב ת ד מ ו ר ) ש ם  ,עמי רז( .ואכן
מצאתי עתה נוסח ערבי של התפילה ,ובה כ ת ו ב  :״וז׳ יואל בן פ ת ו א ל אלדיפי אל ]מקום פנוי לשתי
מילים[ וז׳ חגי הנביא אלדי פי אל קדאם הר הזתים״ )כ״י בידי ח  ,עלוואן אבידני .ר׳ מ ב ו א ל נ ס פ ח זה(.

4

עיין אסף ,שם; ברור ,שם; בן־יעקב ,עמ  ;199,51 ,וילנאי ,עמי ריא—ריג.

5

ו ז כ ו ת הרב ר . ,

6

ה ח כ ם הספרדי ה מ פ ו ר ס ם שחי במצרים.

7

הוא כנראה הצריח העתיק ה ס מ ו ך ל ק ב ר יחזקאל הנביא באל־כפלי ר׳ מ ס ע בבל ,עמ  ,קסג—קסה ,וציור
ל״ב בעמ  ,רעה.

8

לנייאדו ,מארם צובה.

9

צי׳ל :אוזידה.

10

צ״ל :בעאנא .ר׳ ב מ א מ ר ו ה ע .50 ,

11

כנראה ה מ ש ו ר ר ר׳ אליעזר ב״ר יעקב הבבלי .בכ״י ח

,

עלואן הסדר שונה :״וז׳ ה ר ב ר׳ יהודה

מ ו מ ד י נ א  , , .ו ו ׳ אלעזר הבבלי ו ר  ,זבולון ור׳ ששון .וז׳ רבינו נסים ור׳ ש מ ח ה שלום בר רבינו ברוך״.
12

בכ״י ב :מקאם.

13

ב :אלדי פי ר מ ה פי אל מצר .ו כ ך להלן בכ״י זה ב ע ר ב י ת ובקיצור .על ה מ ס ו ר ו ת עיין וילנאי ,מ צ ב ו ת
קודש ,עמי קכא—קלג.

14

בכורדיסתאן הפרסית .מ ע ר ה זו לא נזכרה ב ס פ ר ו של בן־יעקב ,ע מ .144 ,

14י עיין י  ,בן־צבי ,כתבים ,כ ר ך ג ,תל־אביב תרצ״ו ,עמי .125—121

]קכא[

מאיר

בניהו

בכנסת מוצל .וזי מנארת אליהו הנביא שהיא בכנסת נירים  .15וז ,מנארת אליהו הנביא שהיא
בכנסת ביתנורי  . 18וז״ר יהודה בן בתירא שהוא בנציבין  . 17וז׳ ב י ח ז נ א ש ה ו א
ב ע מ ד י א  18לפגי כגסת סייד יחזקאל ,וזי סייד עזרא הסופר שהוא בכנסת ה ת ח ת ו נ ה . 1 0
וזי מ ק ב א ר מ ו ר י נ ו ורבינו החכם הנעלה כה״ר שמואל ברזאני הנקרא אדוני .הוא ור׳
א ב ר ה ם בג ׳ילי  20וחי יצחק אחיו של אדוני .וחי אברהם הכהן וזד אהרן אחיו  .21ומי שלמן
בן דוד  .22ומי עבדולא בן סיבר  .23ומי ספתו בן מנשה  .*23וז׳ סייד עזרא הסופר שהוא אצל
בצרה * .2וזי סייד מנחם שהוא באשואן למעלה מן גורנגא  .25וזי דניאל איש חמודות שהוא
בתבאנייה  .26וזי יחזקאל בן בהי על נהר כבר שהוא הולך לפני חילי ל .2וז׳ חנניה מישאל
ועזריה .וזכות כל הנביאים והחכמים.
השכבות

עמאדי ה

והחכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה .לא יערכינה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז .טוב
שם תהא מנת מחיצת הדין המצויין החי הנעלה כבוד מורינו
ש ם מ ש מ ן ט ו ב 28
3
29
ורבינו חכם נתנאל הלוי .על נשמת חכם שמואל .על נשמת חי יעקב  .על נשמת חי יצחק . °
ע״נ ח׳ אברהם בג׳ילי  . 31ע״נ חכם אברהם הכהן .ע״נ ח  ,אהרן הכהן .32ע״נ ח׳

15

בכ״י ב :נירם?.!!^.״!! כ פ ר בין שוש ובין עקרה .ב ך י ע ק ב  ,שם ,עמי  .65ולא נזכרה בו המערה.

16

שם ,ע מ  .52 ,בקטע שפי׳ בן־יעקב )עמ  (66 ,לא נמנו כל ה מ ק ו מ ו ת שלמעלה .ברם ,נ ו ס פ ה ״מנארת
אליהו הנביא ש ה ו א ב כ נ ס ת זאכו״.

17

שם ,עמי  139ואילך .ולא נ ז כ ר ה בו המערה שבכאן אלא במרדין.

18

בכ״י ב :בית אל חזאן אלדי פי עמדייא קדם כניסת סייד יחזקאל .בכ״י שבידי ח׳ עלוואן :אלדי פי אל
עמאדיי קדאם כ נ י ס ת אל סייד יחזקאל .וזי חזן דוד ו ז  ,חזן יוסף אכוה .וז׳ מיכאל תלמידו .ו ז  ,סיד
י ח ז ק  ,אלדי פי כ נ י ס ת פוקאנייה אלדי פי אל עמאדיה .ועיין אסף ,שם ,עמי  ;139ב ך י ע ק ב  ,עמי .74—73

19

בכ״י ב :אלדי פי מ ח ל ת תחתנייה )ועיין שם( .בכ״י ב בא בהמשך :ו ז כ ו ת מ נ ח ם אלדי פי אשואן )ר׳
להלן( ,והשאר חסר.

20

ר  ,למעלה ב מ א מ ר והע׳  ,14ולהלן והע׳ .31

21

,

בני א ח ו ת ו של ר  ,שמואל ברזאני .שם ו ה ע  ,17ולהלן ו ה ע .32

22

ר׳ אג׳ א ,הע  ,2 ,ולהלן והע׳ .33

23

ע״ע לעיל ,ר ש י מ ת התעודות ,סי׳ ב.

 *23אף הוא מ ק ו ב ל ו כ ת ב ה ג ה ו ת ל ס

,

,

נפתלי שבכ״י במכון בן־צבי ,סי׳  .2452ה ו א ח ו ת ם א ת שמו:

שבתאי בן לא״א מנשה חכים עמדי יע״א״ )31ב( .והוא הבז׳ להלן ב ה ש כ ב ו ת .
24

עיין מסע בבל ,עמי קט—קטז.

25

ר׳ למעלה במאמר והע׳ .171

26

בנוסח שהביא ב ך י ע ק ב )עמי  (66בתכנאיי .בכ״י שבידי ח  ,עלוואן נוסח דומה :תכאניא .לפי מ ס ו ר ת
שבידי יהודי כודיסתאן דניאל ,וכן חנניה מישאל ועזריה הנזכרים להלן ,ק ב ו ר י ם בכרכוך .עיין אסף,
עמי  ;125ברור ,עמי רמט; בן־יעקב ,עמ׳  ;120וילנאי ,עמי רלד ,רלו—רלז.

27

מסע בבל ,עמ  ,קנח—קסז.

28

איוב כו יב ,כ ; שם כח ,יז; ק ה ל ת ז ,א.

29

ריב״א.

30

ר׳ יצחק ב״ר נתנאל הלוי.

31

ר  ,למעלה ה ע .20 ,

32

ר׳ למעלה ו ה ע .21 ,

]קכב[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א ג י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
שלמן .33ע״ג ח  ,שבתאי .34ע״ב ה׳ עבדולא .-35ע״נ ח  ,אברהם הסופר .ע״נ ח  ,יוסף המלמד•*•
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ח׳ אברהם אשר מראהו כמראה האלהים .מלך הכבוד ברחמיו ינחם ...מלך הכבוד ״בין
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]585א[ אורך ימים ושנות חיים למורנו הרב אור ישראל ועמוד העולם השלם נר״ו אמן.
שורותיים אלו סוגרים ומסוגרים בדמע וחילוי ותחנון מדברים ,והם לפה ולמליץ על איש
עלוב ועשוק ,גר בארץ בא מארץ מרחקים ,ארצות המזרח ,ואין בלשונו מלה ,כי כבד פה
וכבד לשון הוא .והן הן דבריו בוכה בדמעות שליש על הצער אשר עשו לו.
ידיע להוי למר איך הזקן הזה נשא אשה בארצו והוציא עליה ששים גרושוש וקרה להם
בארצם מקרה רע ,נכנסו חיילות עליהם והרגו בהם הרג ואבדן ושבו נשים ובתולות ויברח
האיש אל נפשו וימלט .והניח אשתו והפליא ה׳ חסדיו עמה ובא אביה ולקחה וברח עמה
מעיר לעיר וממדינה למדינה כנס מפני חרב ושביה .והאיש הזה נפשו מרה לו על אשתו
לדעת מה נעשה בה ויגידו לו איך אביה הצילה והוא עמה במקום פלוני וישם האיש הזה
נפשו בכפו וילך אחרי אשתו585] .ב[ וכנראה ונשמע מדברי האיש הזה שחמיו היה לו עמו
שגאה ,בסבת שברח והניח אשתו .באופן כשהיה שומע חמיו שהיה מחזר ומבקש אשתו ,היה
חמיו לוקח בתו ונם למקום אחר .והאיש היה הולך אחריהם עד שפגע בהם .ונכנסו אנשי
חסד ביניהם ותווכו השלום בין האיש הזה ואשתו ,וישבו שניהם יחדיו כבני ישראל עם
נשותיהם .ונפקד ממנה בבת.
ובכל זאת לא שב אף חמיו ממנו ,עד שיום אחד הגיח את האיש הזה שהלך לעסקיו .וילך
האיש הזה עם בתו ויבא לארם צובה .וירדוף אחריהם עד ארם צובה .וישמח האיש הזה
לומר תהלות לאל שבא למקום המשפט ,שסוף סוף בארם צובה יש חכמים ויראי השם
ית׳ ויחזרו לו אשתו .ויבא האיש הזה לפני החכמים ויבכה ויצעק במר נפש על חמיו למד.
מעכב אשתו וממרידה על בעלה .ויגזור החכם  •38על חמיו וינדה ויחרים האשה שתחזור
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עם בעלה .ואותה חזרה היתה במרמה ורשע .ויוציאו עליו תחבולות ותואנות לומר לאיש
הזה אין לאשתך חפץ בך ,גרשנה .והוא היה ממאן מלגרשה עד שהוליכוהו לערכאות בחוזק
יד .והעני היה צועק לומר איני רוצה כי אם בדין התורה .באופן עד שתקפה ידם עליו
והוליכוהו לערכאות שלא ברצון חכמים והכוהו מכת מות ,עד שבעל כרחו הודה ואמר
לשופט שיכתוב שהאיש ההוא גירש את אשתו גירושין כדין האומות אבל בדין התורה לא
גירש והיא אשתו .כשראתה היא ואביה שהיא נתגרשה בדין האומות ,הקשו עורפם לומר לו
גרש גם כן ]586א[ בדין ישראל בגט כריתות .ולא רצה בשום אופן בעולם ועדיין היא אשתו
גמורה.
ויבא אבי האשה להסתופף ולהצתולל  39בבית שני אנשים מתושבי ארם צובה ,שם האחד
יו0פ ענתאבי ושם השני ר׳ יעקב עבדא .ולאנשים האלה בן ,ויראו האשה והיא ישרה
בעיניהם ,ויפתוה בדברים ללמדה לומר שאינה חפצה עוד בבעלה ,והם יעשירוה ויתנו לה
מוהר ומתן ויקחוה לבנם לאשה .וילך האיש הזה הומה וצועק וקורע את בגדיו לפני החכמים
לומר היעשה כזאת בישראל לפתות בנות ישראל ולהוציאן מבעליהן בגט מעושה .וכראות
האיש הזה שאין לו עוזרים ,ויש מי שהיה נראה לו שעול עשו עם האיש הזה ,ויש מי שהיה
עוזר את חמיו ואת בתו ,ולא היה כח ביד החכם להחזיר לו אשתו .ויקם האיש הזה ויבא
למקום המשפט והיושר לפני מעלת כבוד תורתכם ,כי קול משפט ושררות האדון מרעיש
ארצות .ועתה האדון יגזור אומר בחומרות ובחרמות חזקות על כל מי שיעמוד לפני האשה
הזאת ויקשה ערפה ,או יפתה אותה בשום אופן בעולם ,כי אשתו היא ואיסור גמור להמרידה
על בעלה והוא עץ פלילי .ואיש אשר יעשה כזה עונו ישא .וכל הכתוב הוא שמץ ומזער על
צער שעבר על האיש הזה עם חמיו ובתו ועם האנשים הנזכרים המפתים .ולכן בא העני הזה
להשתטח וללחוך עפר רגלי האדון להוציא דינו על פי התורה .שעל כיוצא בזה נאמר פתח
פיך לאלם .ובשכר זה אלהים חיים ומלך עולם יקיים לנו כל חכמי ישראל וישיבה שופטנו
כבראשונה .ויגדיל תורת ה׳ ויאדירה ושפת אמת תכון לעד אמן .כה מעתיר המר ונאנח
עשוק ועלוב .נאם הצעיר המצוה לכתוב
עמרם מזרחי
ת ש ו ב ה

]586ב[ שמעה אזני ותבן לה תלונות העני הלז מחמם וריב אשר עשו לו אנשי מצותו להמ-
ריד עליו אשתו ולהוליכו לערכאות לפני אויבינו פלילים לגרשה בדתיהם .אי שמים ישוממו
על זאת בעיר גדולה לאלהים אשר יש בה הרבה יראי שמים וקמי בפרץ ועיני העדה
החכמים השלימים העומדים על הפקודים על דבר המשפט איך לא קמו לעזרת ה׳ בגבורים
להחרים את עושי רשעה ולהקים דגל תורת ה׳ אלהינו .אשר על כן אם אמת ככל הכתוב
בשאלה והאיש הלז אינו מאותן שמנו חכמים שכופין אותו להוציא ,כמו איני זן ואיני מפרנס
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]קכד[

ר ב י ש מ ו א ל ב ר ז א ג י ראש ג ו ל ת כ ו ר ד י ס ת א ן
אלא מתהלך בתומו וקאים בסיפוקא אם הוא כן .ברשות
ודומיהן מאותן שמנו חכמים
בית דין של מעלה וברשות בית דין הצדק שבצובה אנו מחרימין ומשמתין ומקללין ומאררין
את כל המחזיקים ביד האשה המרשעת ואביה הפריץ ורשע עריץ שלא עשה כדת משה
וישראל רדפו אחריהם עד חרמה .ואם תשמע האשה ותשב תחת בעלה כדת בנות ישראל
הכשרות הרי טוב .ואם יתנו כתף סוררת כתבו עליה אגרת מרד ותשב עגונה עד שתלבין
ראשה .כי מה יתן ומה יוסף לה שגרשה בדיני האומות הרי היא זקוקה לבעל .ואשתו היא.
ואפילו אם היו מגרשים אותה בגט בדיני ישראל אם הוא בעל כרחו שלא כדין הוי גט
מעושה ולא מהני מדי .נמצא שהרשעו לעשות והעלו חרם בידן .וכל המחזיק ביד עני
ואביון וקם לעזרת ה  ,בגבורים יבורך מפי עליון .והאשה ההיא תשא את עונה ותשב עגונה
ושוממה ,והמחזיקים בידה ילכדו ]587א[ ברשת זו טמנו ויהיו ניצודים בחרמנ״ו וישכנו
נח״ש וחויא דרבנן דלית ליה אסותא .ושומע לנו ישכון בטח ועליו תבא ברכת טוב .וצור
ישראל יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות .אמן כה מעתיר הצעיר
]יום

טוב צהלון[

הוספה ל ע מ5 ,
סמוך ,אחר זמנו של ר  ,יעקב אשכנזי ביקר בכורדיסתאן המקובל ר׳ משה טרינקי ,שליח
ירושלים .לפני שנת ש״פ נסע מצפת לדמשק והיה גם בקושטא .בשנת ש״פ הדפיס
בויניציאה את ספר הכונות .אחר־כך יצא בשליחות ירושלים וגמר את שליחותו בשנת
ת״א או בראשית ת״ב מסתבר שבשליחותו זאת עשה גם בכורדיסתאן .בכ״י עברונות,
,
שחיטות וסגולות שנכתב בכורדסיתאן ונמצא בגנזי ביהמ״ד לרבנים בניו־יורק ,סי
 ,344כלל הסופר ״קיצור כונת ספירת העומר״ ,שהעתיק מכתב־יד שהיה בידי השליח,
ובקולופון כתב :״העתקתי מהחכם השלם משה טרינקי שליח ירושלים תוב״ב .נאום
נעצב ומתאנח ולבו לא שקט ולא שליו ולא נח ,נע ונד ,מטולטל מפוזר ומפורד מארצו
לארץ נכריה נסחף ונדחף מדחי אל דחי ומצרה אל צרה עמוס התלאות ...הצעיר דוד
בכה״ר אברהם סופר זלה״ה״ .כה״י נעתק בעיר אימיד ואולי הכוונה לעמאדיה?
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כ ת ו ב ו ת עז ,א.
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היו לו דין ודברים עם הקהילה בענין חלקו בכספי השליחות ושלח טענותיו לר׳ משה ב נ ב נ ש ת
בקושטא .בניסן ת ״ ב קיבל כ ב ר את ת ש ו ב ת ו  .עי׳ שו״ת פני משה ,ח״ב ,קושטא תל״א ,סי  ,צג ,דף
קעב ,ב .ודברי י ע ר י ) ש ל ו ח י ארץ־ישראל ,עמ׳  (271טעונים תיקון.
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ר א ש י ת ח י י ו של ר ב י מ ש ה ז כ ו ת

רבי משה זכות מגדולי חכמי איטליה היה ומחשובי הרבנים בדורו .מקורות הרבה נותרו
בידינו על חייו ועל פעולתו הספרותית .חשובות בעיקר אגרותיו הרבות ,שיותר מאלו
שנדפסו ,נותרו בכתבי־יד .אך על ראשית חייו כל שידוע המשובש מרובה על העומד .אף שנת
לידתו שנוייה במחלוקת .רובם של כותבי תולדותיו מציינים שנת שפ״ה ) (1625ראשון
שקבע שגה זו היה א׳ ברלינר ,שכתב ״מסביב לשנת  ,1625באמשטרדם״  .2אין הוא מביא
הוכחה לדבריו ,אך אין הוא מסופק בכך ,שכן הוא מעמיד את הרמ״ז עם מלומדים אחרים
שגדלו באותו זמן באמשטרדם .ברם ,לא הכל קיבלו דעתו .דה סילווה רוזה שיער שהרמ״ז
נולד בשנת ש״צ ) .3 (1630הוא קיצר חמש שנים משנותיו ואחרים הוסיפו עליהם חמש
שנים ,ולדעתם נולד בשנת ש״פ ) (1620בערך  . 4מקום נכבד לשאלה זאת הקדיש א׳
אפפלבוים והגיע למסקנה שנולד לא לאחר שנת שע״ב ) .(1612ונימוקו עמו :״בספרו ׳קול
ד״רמ״ד מביא את המהרש״א שתי פעמים בתואר ׳נר״ו׳ ,וזה לאות כי בעת כתבו את הספר
הזה היה המרש״א עוד בחיים .ואנחנו הלא נדע כי המהרש״א שבק לן חיים בשנת שצ״ב...
לדעתי מכרחים אנחנו להקדים זמן הלדתו עד שנת שע״ב בערך״  . 5הוכחה נוספת מצא
בדבריו של הרמ״ז על ר  ,יצחק אבוהב ,״בסגנון המוכח כי לא כתלמיד נחשב בבית הספר
הזה)כלומר בבית המדרש באמשטרדם( רק כאחד מבני גילם של המורים״•
מקור לכולם היה ספרו של החיד״א ,״שם הגדולים״ ,שבו כתב :״הרב הגדול עיר וקדיש
מהר״ם זכות נולד באמשטרדם .והיה תלמיד הרב שאול הלוי מורטירה .וראיתי באמשטרדם
ספר מודפס בלשון ספרדי מענין ישוב ק״ק ספרדים ומדרש עץ החיים אשר להם ,והוא
נמנה מכת ראשונה מלומדי המדרש בהתיסדו״ .אם כך ,מוטל עלינו לברר אימתי התחיל הרב
מורטירה ללמד בבית־מדרש זה .כמעט כל החוקרים ,וברלינר בראשם ,מקבלים את דעתו
של גריץ שבית־המדרש נוסד סמוך לאיחודם של שלושה הקהלים ,בשנת שצ״ט  .6הרמ״ז
היה מן התלמידים הראשונים ,וכיוון שכך לא היה יותר מבן ארבע־עשרה שנה .אולם ,כאן
1

כגון פ׳ לחובר ,ת ו ל ד ו ת ה ס פ ר ו ת העברית החדשה ,תל־אביב תש״ז ,עמי  ;8י׳ צינברג ,תולדות ס פ ר ו ת
ישראל ,תל־אביב תשט״ז ,ח ל ק ב ,עמי  ;337ב  ,רות ,היהודים ב ת ק ו פ ת הרניסאנם באיטליה ,ירושלים

2
3

תשכי׳ב ,עמי N. Tibor, Mose Zacuto, Budapest, 1940, p.. 8. .224
.A. Berliner, Jessod Olam, Berlin 1874, p. XXI
J. S. da Silva Rosa, Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam, 1593—1925,
68
..Amsterdam
1925,

4

ג׳ שלום ,האנציקלופדיה העברית ,בערכו.

5

אבא אפפלבוים ,מ ש ה זכות ,ל ב ו ב תרפ״ו ,עמ  ,ה .ב ס ו ף ה ס פ ר הדפים מ כ ת ב מ פ ר ו פ ׳ ל׳ בלוי ,שהפריך
טענותיו ו ת מ ך בתאריך המקובל.
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 .H. Graetz, Geschichte der Juden, Leipzig 1896, X, p. 8אין ג ר ח אומר במפורש שלא נוסד
בית־המדרש אלא אחרי שהקהילות נתאחדו ,אבל מסקנה זו מתחייבת מן ההקשר של דבריו.
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טעה גריץ ועירבב שגי מוסדות שהיו קיימים באמשטרדם .בית־מדרש בשם ״תלמוד תורה״
הוקם עשרים ושלוש שנים לפני כן ,בשנת שע״ו ׳י .״עץ חיים״ לא היה אלא חברה שנוסדה
כדי לסייע בידי תלמידי בית־המדרש ולספק להם צרכיהם )״הספקות״( .חברה זו נוסדה
בכ״ו בתמוז שצ״ז .8
גם על ראשית כהונתו של הרב מורטירה בתלמוד תורה ,יש לנו ידיעה מוסמכת .בה׳
באייר שפ״א נחתם עמו חוזה ,וכבר קודם לכן לימד בבית־מדרש זה  .9הרמ״ז ,שלפי דברי
החיד״א נמנה על תלמידיו הראשונים של הרב מורטירה ,היה איפוא בשנת שפ״א כבן ארבע
עשרה .אם כך הרי שעלינו לומר שנולד בשנת שס״ז בערך.
כיצד ,איפוא ,מאחר דה סילווה תזה ,שהעיר על טעותו של גריץ ,את שנת לידתו של
הרמ״ז בשנים הרבה ,לשנת ש״צ ) ? (1630בין תלמידי תלמוד התורה הראשונים שקיבלו
״הספקה״ מחברת ״עץ חיים״ ,מצא את שמו ,ואף ניתנה לו ״הספקה״ בשנת ת״ו ,ובשנת
תי״א עלתה הספקתו על כל תלמידי הרב מורטירה ,וקיבל תשעה פלורינים לחודש.10
מכאן הסיק גם שלא נמנה הרמ״ז עם תלמידיו הראשונים של הרב מורטירה.
והנה ,אותן שנים לא היה הרמ״ז באמשטרדם ,ובוודאי לא היה תלמיד בבית־המדרש.
מתוך חליפת מכתבים בין הרמ״ז ור׳
בשנת ת״ה היה מגיה ומהדיר ספרים בויניציאה
שמואל אבוהב ,שחלק מהם כבר פירסם מ׳ בניהו ,נמצא מכתב אחד שנכתב בשנת ת״ד
בויניציאה .במכתב אחר ,שנכתב בשנת ת״ב בהמבורג ,מודיע הרמ״ז שגמלה בלבו החלטה
לעלות לארץ־ישראל .אותה שנה היה נשוי והיו לו ילדים .אין לנו ,איפוא ,אלא לומר שלא
ר׳ משה זכות אחד היה ,והחכם האיטלקי אינו אותו משה זכות שהיה בין חובשי בית־
המדרש באמשטרדם גם בשנת תי״א .אף ידידותו עם ר׳ שמואל אבוהב ,שנולד בשנת שס״ט,
מעידה שהיו בני גיל אחד ,שכן הוא כותב אליו בדרך כבוד כתלמיד חכם וגדול בקבלה .על
כל פנים לא היה הפרש גדול בגילם.
אביו זקנו של הרמ״ז ,משה )אנריק( זכות ,חתם עם חשובי הקהילה הפורטוגיזית באמש־
טרדם על מגילת היסוד של תלמוד התורה בחודש סיוון שע״ו .12באותה שנה עסק עם
7

ב ש נ ת שע״ו החליטו פ ר נ ס י ק ה ל ״ ב י ת יעקב״ ,אחד מ ש ל ו ש ה ה ק ה ל י ם באמשטרדם לאחד שתי ח ב ר ו ת
של הקהל ,והם :ב י ק ו ר חולים ו ת ל מ ו ד תורה .ב ה ח ל ט ה צויין שהקהילה ס י פ ק ה צרכיו של ת ל מ ו ד
ה ת ו ר ה מ ר א ש י ת  TT0Y1V1ב ש נ ת ש0״ג )como nosso Kahal de bet Jaacob desde seu": (1603
 , d a־ principio o fundagao exercitou a misvah de talmud thorah". P a r a i r a

Silva Rosa

G e d e n k s c h r i f t . . . ter gelegenheid van het 300—jarig bestaan der onderwijsinrichtingen
Tora en Ets Hai'm, Amsterdam 1925,

p

..Talmud

3

8

שם ,עמי .24

9

שם ,ע מ  .22 ,ר׳ דוד פראנקו מינדים ב ס פ ר ו ״קול תפלה״ ,שחיברו ב ש נ ת  1769ונמצא בכתבי־יד באוסף
מונטזינום ב ס פ ר י י ת עץ חיים ,כ ו ת ב  :״  . . .ו ב ש נ ת שע״ו סי׳ למעני אעש״ה זכינו ל ר א ו ת פני מלך החי
כ מ ו ה ר ״ ר שאול לוי מורטיירה ,בחיר ה  , ,ו נ ת ק ב ל גם פ ה לב׳יד״ >עמ׳ ח .תצלומו במכון בן־צבי(.

10

פירירא־דה ס י ל ו ה רוזה ,שם ,ע מ .31 ,

11

ראה ,למשל ,מ׳ בניהו ,א ג ר ו ת רבי שמואל א ב ו ה ב ו ר ב י מ ש ה ז כ ו ת ובני חוגם בענייני ארץ־ישראל,
ירושלים תשט״ו ,ע מ  ,כה .אני מביע לו תודתי על שנתן לי ל ה ש ת מ ש ב ח ל י פ ת ה מ כ ת ב י ם בין הרמ״ז
ו ר ב י שמואל אבוהב ,שעומד ה ו א לפרסם.

12

.Gedenkschrift, p. 21

 Iקל[

ר א ש י ת ח י י ו של

רבי משה זכות

בנו מרדכי ,אביו של הרמ״ז ,במסחר היהלומים .קשרי מסחר היו לו עם אחת ממשפחות
האנוסים העשירות ביותר ,שהתגוררה בעיקר בהמבורג  . 13לעיר זאת עברה גם משפחת
זכות .כמה אנשים בשם זכות נמצאו בעיר זו וגם בעמדן הקרובה ,שבה היתד .אחת הקהילות
הפורטוגיזיות הראשונות בצפון אירופה  .14יש להניח שמשפחת זכות עברה להמבורג אחרי
שנתחדשה המלחמה בין ספרד לבין הולנד בשנת  .1621סוחרים פורטוגיזיים רבים ביכרו
לסחור בעיר הניטראלית  .15בבית הקברות של הפורטוגיזים באלטונה נמצאה מצבתו של
משה זכות ,שנפטר ב 14בפברואר ) 1623שצ״ג( ,ואפשר שהוא אבי זקנו של הרמ״ז  .16גם
היעדרו של השם זכות ברשימות של פרנסי הקהל בית ישראל וכן ברשימות אחרות של
יהודי אמשטרדם  ,17מחזק את ההנחה ,שכל המשפחה עקרה להמבורג.
משה זכות הצעיר ,שקיבל את ה״הספקה״ מחברת ״עץ חיים״ ,היה כנראה נכדו של משה
)אנריק( מבן אחר .אפשר שנשלח מהמבורג ללמוד בבית־המדרש המפורסם באמשטרדם.
בהמבורג לא היו בתי אולפנה ללימודי היהדות ובמאה הי״ז השתדלו היהודים שתינתן להם
רשות לבנות בית כנסת .רבים מתושבי העיר התנגדו ליהודים ולא עלתה בידם לפתח
מוסדות תורה .בני הקהילה שהקפידו לחנך ילדיהם באורחות היהודים ,שלחו בניהם
לאמשטרדם או לאיטליה .והן לשם כך נשלח ר׳ שמואל אבוהב לויניציאה בהיותו בן
שלוש עשרה.
הרמ״ז ישב על אותה המדוכה .ברם ,לא הלך למרכזים הספרדיים ,אלא נסע למקומות
שונים .תלמידו ר׳ בנימין הכהן מריג׳ייו ,מעיד עליו ,״שהלך בנערותו לקצוי ארץ וכיתת
רגליו כדי ללמוד תורה״  .18הרמ״ז עצמו כותב שלמד זמן מסויים בעיר פוזן  .19בזה ,שקיבל
תורה מפי מורים אשכנזיים ,היה בוודאי שונה מן הספרדים ,שבדרך כלל זילזלו ברבני
אשכנז ופולין .ואלמלא היה הרמ״ז גר בהמבורג ,בעיר שהספרדים לא נתרחקו מן האשכנזים
ספק אם היה נוסע לישיבות פולין .דומה שהיתה לכך גם סיבה אחרת .בפוזן גרו שגי
אחים לבית זכות ,ובשנת ש״פ ) ,(1620אסרה עליהם המועצה האזורית לעסוק בפרקמטיה .20
אפשר שהיו קרוביו של ר׳ מרדכי זכות ,אביו של הרמ״ז ,ולפיכך שלח את בנו ללמוד
בישיבתה של פוזן.

14.
15
16

)תאריך החוזהH. Kellenbenz, Sephardim an der unteren Elbe, Wiesbaden, 1958, (7.11.1616 :
.p. 118
M. Grunwald, Portugiesengräber auf deutscher Erde, Hamburg, 1902, p. 155
.Kellenbenz, Sephardim, p. 143—144
M. Grunwald, Der Friedhof der Portugiesen in Altona Hamburg, 1902, p.. 126

13

17

יצחק ש  ,עמנואל ,ידיעות ח ד ש ו ת על הקהילה הפורטוגיזית באמשטרדם ,אוצר יהודי ספרד ,ו ,תשכ״ג,
עמי .182—173

18

ר  ,בנימין הכהן ,גבול בנימין ,אמשטרדם תפ״ז ,דף ריד ,ב.

19

״ק״ק פוזנא יע״א ,ר ב ת בני אמון ומלאה מצוות כרימון ,כאשר ה כ ר ת י ה ו ה ו ק ר ת י ה ו ק ר ת י מ מ ק ו ר ה
מים חיים ב ש ב ת ה על תלה״ .א ג ר ו ת ד״רמ״ז ,ליוורנו תק״מ ,אג׳ ל ,דף לה ,ב.

.S. Baron, The Jewish Community, Philadelphia 1948, vol. 1, p. 333; vol. 3, p. 83 20
השערתו של בארון ,שאחד משני סוחרים אלה היה אביו של הרמ״ז אין לה על מה שתסמוך.

1קלא[

יוסף

מלקטן

ר  ,משה זכות נולד ,איפוא ,סמוך אחרי שנת ש״ע ,וכנראה באמשטרדם .הוא למד בבית־
המדרש ״תלמוד תורה״ ,שעל מייסדיו נמנה אבי זקנו .בשנת שפ״א ) (1621עברה המשפחה
להמבורג .כיוון שלא היה בעיר זו בית מדרש ,נסע הרמ״ז לפולין .בשנת ת״ב היה גר
בהמבורג וחשב לעלות לארץ־ישראל .בשנת ת״ג או ת״ד הגיע לויניציאה ועסק בהגהת
ספרים עבריים.

]קלב[

יהודה

רבי

דצהבי

שלם שבזי ו ש י ר ת ו

רבי שלם שבזי )רש״ש( ,משוררה הדגול של יהדות תימן במאה הי״ז ,נודע בספרות רק
במאה הי״ט .הוא נתפרסם בקהל ישראל על ידי ר  ,יעקב ספיר ,האיש שהביא לעם היהודי
את בשורת קיום שבט יהודי תימן ,פירסם כמה משיריהם ,וציין שרובם ״מאיש אלקים
קדוש מארי סאלם אלשבזי מעיר תעז ועל דרך הסוד״ .אף הדפים שירים משלו  1וסיפר על
תולדותיו מפי השמועה .עולי תימן הראשונים ,שהתיישבו בירושלים משגת תרמ״ב ואילך,
הביאו עמהם קבצים כתבי־יד של שיריהם וכך נודעה שירתם לחוקרי ישראל .ר  ,דויד
ילין פירסם בשנת תרנ״ז ,מתוך דיואן כ״י שבא לידיו ,כמה שירים ,ופירט שמותיהם של
שלושים משוררים תימניים  .2מידי עולים אלה נרכשו דיואנים כ״י לספריות העולם ומהם
נפתח אשנב לחקר שירת תימן .החוקר ב״ז באכר כתב שורת מחקרים על שיריהם ומשו־
רריהם של יהודי־תימן  , 3המשמשים עד היום מקור מוסמך ונאמן לחקר שירת יהודי
תימן .בעקבותיו ועל יסוד מחקריו פירסם חוקר זמירות ישראל א״צ אידלזון כמה מאמרים
על שירת תימן אחד על ר  ,שלם שבזי  ,5ואף אנתולוגיה של ״שירי תימן״  .6בשלושים
השנים האחרונות הופיעו כמה הוצאות ומהדורות של שירי־תימן הכוללות את מרבית שירי
רש״ש ,אך אין בהן אחת מוגהת וערוכה כיאות .לעומת זה לא נעשה שום מחקר של ממש
על שירת תימן ושירי רש״ש ,וחוץ מספרו של באכר ,שנכתב לפני למעלה מחמישים שנה,
והיה בחינת התחלה ,לא נוספה שום עבודת מחקר ראוייה לשמה.
לזכרו של יצחק בן־צבי ,נשיאה השני של מדינת ישראל ,שכל ימיו עסק בחקר שבטי
ישראל ותרבותם ,ייעשה כאן ניסיון לסקור את שירתו של רש״ש ואת תולדותיו  . 7לא נשתייר
חומר על המשורר ,לא ברשימות היסטוריות ולא בחיבורי בני תקופתו ושלאחריו ,מלבד
1

אבן ספיר ,ליק תרכ״ו ,עמי סז—סט ,פב—פו.

2

גנזי תימן ,השלח ,כ ר ך ב ,עמי .161—147

3

פירוטם עיין ברשימתו הביבליוגרפית של א

,

בראואר ,קרית־ספר ,שנה י ,עמי  .123—122ה ח ש ו ב

והמקיף שבהם הוא ס פ ר ו ״שירי־תימן״ ,בודפשט תרע״א ,שבו ה ו א מקדיש פ ר ק על ר  ,שלם שבזי,
עמי .50—33
4

בראואר ,שם ,ע מ .515 ,

5

המשורר התימני ר׳ ש ל ו ם בן יוסף שבזי ושירתו העברית ,מ ז ר ח ומערב ,א ,תרע״ט ,עמי ;16—8
 .140—128ר  ,ה ע ר ו ת ר׳ א ב ר ה ם אלנדאף למאמר ,שם ,ע מ .333—327 ,

6

בצירוף ה ע ר ו ת ו ה ג ה ו ת מ א ת נ״ה טורטשינר ,סינסינטי ,תרצ״א.

7

פרקים על ה ח ר ו ז ו ה מ ש ק ל וחידושי לשון בשירת רש״ש ,וכן רשימה מ ק פ ת של שיריו ופיוטיו יבואו
אי״ה ב מ א מ ר אחר .ה ס ק י ר ה נ כ ת ב ה על יסוד שירי רש״ש שהופיעו בדפוס ,ואשר שם ה מ ש ו ר ר מפורש
בהם ,אם בראשי ה ב ת י ם ואף בגוף השיר .ציון השירים נעשה לפי מ ה ד ו ר ת אידלזון־טורטשינר )מראי
ה מ ק ו מ ו ת מצויינים לפי מ ס פ ר ו הסידורי של השיר ולפי מ ס פ ר השורות( .שירים שלא נדפסו במהדורה
זו מצויינים לפי מ ה ד ו ר ת ״חפץ חיים״ )ח״ח( ,שירי שלום שבזי בצירוף פירושי יחיא בן שלום ק ר ח
״משכיל על נגינות״ ו״משכיל שיר ידידות״ ,הוצאת ש ל מ ה מקיטון ,ירושלים תש״ד .ציון השירים
למהדורה זו ניתן לפי העמי.

]קלה[

יהודה

דצהבי

שירתו .מכאן שחקר תולדות המשורר ותקופתו אינו קל ,על אחת כמה וכמה שהשירים
לא הגיעונו כסדר כתיבתם ולא נשתמרו כתבות עליהם .השירים פזורים בדיואן התימני
לפי חלוקה חיצונית של צורה  8או של מועדים וזמנים  .9ננסה לדלות פרטים היסטוריים
מרמזי שירה ,אף־על־פי שלא תמיד פרטים אלה הם בגדר אמת היסטורית מוחלטת.
א.

תולדותיו

שמו של המשורר ,כפי שהוא יוצא מתוך האכרוסטיקונים ,הוא שלם  10בן יוסף 11
אלשבזי  12משתא  .13בערבית מכנה הוא עצמו בראשי הבתים :סאלם ,אבן יוסף ״ ,ופעם
8

״ נ ש ו ה שירות ,זפאת ,הלילות״ .הסברים ל צ ו ר ו ת אלו ינתנו להלן ב מ ק ו מ ם .

9

שבת ,מועדים ,ב ר י ת מילה.

10

כ ך ולא ״שלום״ ,כפי שהוא שגור בפיהם של ר ו ב יהודי תימן .ב צ ו ר ה זו מופיע האכרוסטיקון
ב ע ש ר ו ת שירים ופעמים ר ב ו ת בגוף השירים :״נאום שלם״ )סי׳ 98ט(; ״לשלם עבדך״ )סי  107 ,י(;
״ושין למד ו מ ם בשמי״ )סי׳ 94יא(ן ״שין למד מם דע בסימני״ )סי׳ 105ט .יש ר ק מ ק ר ה אחד יוצא
מן הכלל )אכרוסטיקון שיר  126״שלום בן יוסף״( שלדעתי אינו בא ללמד על הכלל .ייתכן ש ה ב י ת
נ ו ס ף שלא על ידי ה מ ש ו ר ר ויעיד על כך המשקל הצולע ב ת י ב ה ״בדרכיך״ .״שלם״ הוא גם ה ת ר ג ו ם
המדוייק של צ ו ר ת השם הערבי ״סאלם״ ש ה מ ש ו ר ר מ ש ת מ ש בו ה ר ב ה )לדוגמה :סי׳ ,175 ,173 170
 195 ,176ועוד( .הצורה ״שלום שבזי״ המופיעה ב כ ת ב ו ב ע ל פ ה אצל יהודי תימן יסודה איפוא בטעות.
אין גם להגיח ש״שלם״ מ ק ו ר ה בפוניטיקה של ח ט י ב ת יהודי הדרום ,שרש״ש מ ת י ח ס עליהם ,ההוגים
א ת ה ח ו ל ם כצירי .אילו היה הדבר כן היה ה מ ש ו ר ר מ ש ת מ ש ב א כ ר ו ס ט י ק ו ן בצורה ״שלום״] .ברם,
גם יהודי מ א ר ו ק ו נהגו בדרך כלל ל ח ת ו ם שמם ,ב כ ת י ב ח ס ר כ מ ו במקרא ,שלם ולא שלום מפני שהוא
אחד מ ש מ ו ת ה ק ב ״ ה ואין כל ראיה ששמו של ה מ ש ו ר ר התימני לא היה שלום כפי המסורת[.

11

לצורכי ה מ ש ק ל מ ש ת מ ש לפעמים בצורה ״יהוסף״.

12

בכינוי זה מ ר ב ה ה מ ש ו ר ר ל ה ש ת מ ש יותר מ כ ל כינוי אחר .שם ז ה ניתן ל מ ש פ ח ה ע״ש מוצאה ״שבז״.
עד היום מצוי ליד תעז ,עיר ק ב ו ר ת רש״ש ,ה ר הנקרא ״גיבל שבז״ )ג׳ שלום ,ק ר י ת ספר ,שנה ה,
עמי  .(269מ ח ב ר »דרש ״ ח מ ד ת ימים״ ,שהיה בן ל א ו ת ה מ ש פ ח ה  ,מציין ב מ פ ו ר ש בהקדמתו ל ס פ ר ו :
״אני צעיר ה מ ח ב ר י ם שלם בירב יוסף בירב ישראל מ כ ו נ ה ע״ש מ ש פ ח ת י משתא ועל שם עירי
אלשבזי״.

13

כינוי זה הוא שני ב מ ע ל ה מצד השימוש בו בראשי בתי שיריו .ב ג ו ף השירים מ ש ת מ ש רש״ש בכינוי
זה כ מ ה פעמים בצורה מ ו ר ח ב ת  :אבן מ ש ת א )ח״ח ,שידות ה(; בך ל מ ש ת א )שם ,שנז(; ילוד משתא
)סי׳  87מא( .בשירים ערביים :אלמשתאי אלימאני )״משתאי התימני״ ,באכר ,שירי־תימן ,עמי  (15או
אלמשתאי

ח ב ר אליהוד )״משתאי ,חכם היהודים״ ,שם ,שם( .במדרש ״ ח מ ד ת ימים״ מ נ ו ק ד ת ה מ ל ה

״משתאי״ )ד״ם ששון ,אהל דוד ,ח״א ,עמי  .(85לפי עדות מ ח ב ר ״ ח מ ד ת ימים״ )ר׳ הערה קודמת(
הרי זה שם המשפחה.
על פירוש ״משתא״ נ ח ל ק ו החוקרים .באכר משער שהוא שם מקום .ש״ד גויטיין )Journal of Semitic
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 .מ ס ב י ר כי שם נקבי מ ו ז ר זה נגזר משתי מילים ״מא־אשתא״

)מה ]שאלקים[ רצה( והוא ניתן על־ידי אם שציפתה ל ז כ ר וילדה נקבה .סייעתא להשערה זו יש ל ר א ו ת
ב מ ס ו ר ת ש מ ס פ ר ר׳ יעקב ס פ י ר )מסע תימן ,מהדו׳ א׳ יערי ,ע מ  ,קלד( כי שם אמו של ה מ ש ו ר ר היה
״משתא״ .רש״ש מעיד ש״משתא״ הוא כינוי :״ מ כ ו נ ה בן למשתא״ )ח״ח ,שירות שנז( .ר׳ אברהם
אלנדאף )שרידייתימן ,דף ג ,א( גוזר א ת התיבה מהמילה ״משתא״ )עריבה של עיסה בלהג בני דרום
תימן( על שום מ ע ש ה נם שאירע בכלי זה ,לאחד מ א ב ו ת ה מ ש פ ח ה  .ח  ,לשם )״הבקר״ (30.8.57 ,מעלה
השערה ד ח ו ק ה כי ״משתא״ הוא טרקלין־תרבותי חורפי ,שבו ה ס ת ו פ פ ו משוררים וחיברו שיריהם.
ל ה ש ע ר ה זו אין אחיזה כלשהי בהווי של יהודי־תימן ,ולא כ ל שכן ,בהווי של רש״ש ה מ ת ל ו נ ן שאין
לו דירת אבנים מרווחת )ר׳ להלן הע׳  .(26היא גם נ ט ו ל ת יסוד מן הצד הדקדוקי ,כי ה״נסבה״ של
לפי ח ו ק י הדקדוק היא

או

* ^yLLאך לא

יש להניח ש״שבזי״ ו״משתא״ היו כיטיי״ם בלבד .ראייה לדבר ,שאנשי ח ט י ב ת הדרום אינם נושאים

]קלו[

רבי

שלם שבזי ו ש י ר ת ו

בגוף השיר ״אלמשתאי חבר אליהוד״ ) 15משתאי חכם היהודים( .כדרך הערבים משתמש
הוא פעמים רבות ב״כניה״ שלו ,על שם בניו ,אבל שלא כמותם אין הוא מתכנה על שם
בנו בכורו בלבד ,אלא אב שמעון  16או אבו שמעון  17ואבו יהודה  .18משפחת משתא היתה
משפחת סופרים ומשוררים עניפה .אלמוני ,בעל הקדמה לדיואן התימני ,פותח הקדמתו
במילים :״דע אחי המתעסק בדברי רבי שלום שבזי והוריו ובניו הבאים אחריו ,כי הם
חברו חבור לדעת הקדושים ,לכל קהלות מצוה מקדשים ,ולכל טעמי תורה דורשים ,גם
בפלפולים וחדושים ,מקבצים דברי תורה ומכנשים״  .19שנת הולדתו אינה ידועה .עד כה
סברו החוקרים שהוא נולד בשנת שע״ט ,על סמך דברי בעל ״חמדת ימים״ שמצא בכ״י
זקנו הר״ר ישראל ספרא ב״ר יוסף משתא ז״ל ,שהוא המחבר נולד בשנת שע״ט  .2°אך
כבר הוברר שמחבר ״חמדת ימים״ אינו המשורר .21בכמה שירים מכנה הוא את עצמו
״אבן אלמעלם״  22ושמא יש להניח ,על יסוד זה ,שאביו היה מלמד תינוקות או מרביץ
ש מ ו ת משפחה ,אלא נקראים ב ש מ ם ו ב ש ם אבותיהם ״פלוני בן פלוני״ .ה מ ש ו ר ר יוסף בן ישראל,
מ ש ת מ ש בשיריו בכינוי ״משתא״ בפיוט ,״אם אשמרה ש ב ת נפשי שמורה״) ,סי׳  ;(262וכן בשיר ״יקול
אלשאער אלנאטים״ )ח״ח ש י ר ו ת שיד( ,ואילו בכל שיריו ופיוטיו ־ ־ בשמו ו ב ש ם אבותיו .אחד מבני
ה מ ש פ ח ה שהעתיק א ת מדרש ״ ח מ ד ת ימים״ ב ש נ ת א ת ת ק פ ״ ג ל ש ט ר ו ת )תל״ב( כ ו ת ב א ת שמו ״ מ ש ה
בן אברהם

הידוע

מן בני משתא״ )ג  ,שלום ,ק ר י ת ספר ,שנה ה ,עמי  .(267וכן כ ו ת ב רש״ש

״מכונה בן למשתא״ )ח״ח ,שירות שנז( .גם לגבי ״שבזי״ מציין רש״ש שזהו כינויו .״ פ ת ו ר שין בית
זאן יוד ידידי כנויי״ )שמעו ק ו ל שופר ,ח״ח ,חגים מה(.
14

סי׳  ,175ח״ח ש י ר ו ת קעא ,שפז ,ת מ ח  ,סי׳  ,170ח״ח שירים פה.

15

ח״ח ,שירות עד.

16

שם ,ב ,ה.

17

סי׳  ;81,77ח״ח ,ש י ר ו ת טז.

18

סי׳  ,117 ,91 ,77ח״ח ,ש ב ת א .בשיר ״אבי יהודה״ )סי׳ 77א( גרם ה מ ש ו ר ר ״יודא״ כפי שיהודי תימן
כותבים א ת השם עד היום ,מ ח ש ש לשם הויה ,וכפי שמחייב מ ש ק ל השיר )מפעלים( ,אלא שהמעתיקים
החזירו את השם ל צ ו ר ת ו המקורית .זמרים קפדנים מדקדקים לבטא א ת השם ״יודא״.

19

שירי תימן ,באכר ,ח ל ק עברי ,ע מ  .51 ,על אישי מ ש פ ח ה זו יש לציין ,מלבד ה מ ש ו ר ר יוסף בן ישראל
והמעתיק משה בן א ב ר ה ם )ר  ,הע׳  ,(13א ת האישים ה ב א י ם :
א .האחים ישראל וסעדיה ,בני ה מ ש ו ר ר יוסף בן ישראל .לסעדיה ידוע הפיוט ״אדון עולם שהוא
ר ו כ ב על ערבות״ )ר׳ פיוטי תימן ,ביבליוגרפיה ,ק ר י ת ספר ,שנה כב ,ע מ  251 ,סי׳  .(13לפי ה ע ר ת
שוליים נפטר ר׳ סעדיה קודם שהספיק להשלים א ת הפיוט והשלימו אחיו ישראל .משער אני שישראל
זה הוא ״ישראל ס פ ר א בירב יוסף משתא״ ,ש מ ח ב ר ״ ח מ ד ת ימים״ מ ו ס ר ש מ ו ע ו ת מפיו )ח״ג דף ק,
א; קג ,ב; קמח ,ב(.
ב .מ ח ב ר מדרש ״ ח מ ד ת ימים״ שלם בן יוסף בן אביגד בן חלפון.
ג .סעדיה בן יעקב משתאי .מ ח ב ר מדרש ״חמדת ימים״ מעלה ש מ ו ע ו ת מ ש מ ע ו בלשון :״כך שמעתי
מפי ח ב ר א טבא סעדיה ב ר  ,יעקב משתאי ז״ל״ )במדבר ,דף נח ,א; דברים ,דף קלג ,ב(.
ד .ר  ,יוסף מ ש ת א י ) ח מ ד ת ימים ,ח״א ,דף ל ,ב( .אולי הוא הפייטן י ו ס ף בן ישראל.
ה .ה מ ש ו ר ר יוסף רצ׳א משתא .ידוע לו השיר ״יא כ׳ל יא מ ח ב ו ב ״ )ח״ח ,שירים נג(.
ו .המשורר שמעון ,בנו של רש״ש )ר  ,להלן ה ע .(36 ,
רש״ש

ראה עצמו הקטן

ב ח ב ו ר ת חכמי משתא ובאחד משיריו ה ו א ח ו ת ם ״קטן מ ח ב ר י משתא״

)סי׳ .(196
20

ח מ ד ת ימים ,ירושלים תרמ״ה ,פ ר ש ת בלק ,דף קג ,ב.

21

הר״ר עמרם ק ר ח זצ״ל בפירושו ״ ע ל מ ו ת שיר״ על הדיואן התימני )כ״י( ו כ ו ת ב טורים אלה )קרית
ספר ,שנה יז ,עמי  .(247—245ו ר  ,להלן והעי .66

22

כגון ח״ח ,ש י ר ו ת רמ.

נ קלז [

דצהבי

יהודה

תורה .אומנותו היתה כנראה מלאכת האריגה ,שהיא אומנות בני מחוזו עד היום .אסמכתא
לדבר יש לראות בבית שיר שלו ,שבו הוא מוכיח את נפשו:
מה לך לחיד־ה תחני בין אויבים
כמעט לכלהם תהי אורגת23.
•

:

-

•TN:

:

V T

•

פרנסתו לא היתה מצוייה לו בריווח .בשני שירים הוא מתלונן על עוניו ועל כספו שירד
ערכו  . 24בשירים אחרים נושא הוא עיניו לאלהי מרום שימלא חסרונו ויזמן לו פרנסתו
בכבוד י .2בשיר ״אהבת צבי ח ך קובל רש״ש על מצוקתו ועל שאין לו דירת אבנים
מרווחת  ,26והוא מתפלל שירווח לו כדי שיוכל להתמסר לשירתו•
ד ו ך בחי האהבה
יקומח לבבי אכתבה

תרחיב מקומי ליעזבה
27
ותזוגני.

בימי עלומיו הרבה לנדוד ברחבי תימן עקב רדיפות שאיננו יודעים מה טיבן  .28בכמה
שירים מתנה הוא מר גורלו כפליט ונכרי ,שאין לו ריע ומודע ושימורי פירוד וגדודים הם
מנת חלקו ,ומתפלל לתשועת ה  . 2 9 ,בשיר אחד נושא הוא תפילה לאל לחלצו מחוליו , 30
ובשיר אחר קובל הוא על הזמן שהכביד ידו עליו ,על דאגה ומצוקה ועל תקווה שלא
באה  .31הוא מתלונן על דלות ושפלות ועל חיים שקץ בהם בכפרים ובמדבריות  .32בחייו
לא זכה להערצה הגדולה ולפירסום שניתנו לו אחרי מותו ,שכן הוא קובל על אגשים המבזים
ומגנים אותו שלא בפניו .33
שני בנים היו לו ,שמעון ויהודה ,ולפי המסורת העממית גם בת בשם ״שמעה״ .34בנו
שמעון ,ואולי גם שאר בניו ,נולדו לו בצעירותו ,שכן קונן גם הוא על גלות מוזע  •35הוא
נחשב ליורשו הרוחני של רש״ש ,וממנו נחל את כשרון השירה .36
23

סי׳  107ח.

24

סי׳  136ו; 137כד.

25

סי 180לז? 186יב; ח״ח שירות רג.

26

ק ש ה ל ה ל ו ם דברים א ל ה לתנאי המגורים בתימן ,ש ה כ ל דרים ב ב ת י אבן מרווחים .כיוון ש ה מ ש ו ר ר
א ו מ ר ב מ פ ו ר ש שאין לו דירת בניין ואין לו מ ק ו ם מגורים )״שוכן בלא דירה ר ו ח ה וקיר היכן ישרה״(
מניח אני שהדברים נ כ ת ב ו ב ג ל ו ת מוזע )ר׳ להלן( משיצא עם הגולים.

27

סי׳  ,138בית אחרון.

28

ח״ח ,ש י ר ו ת עה—ער; תפד.

29

ח״ח ,ש י ר ו ת רנט ,שזן סי׳ 161א—ט; 147לב—ל167 0א—ד.

30

שם ,תנה.

31

שם ,תכט.

32

ם י 147 ,לג ואילך.

33

ח״ח ,ש י ר ו ת שעג.

34

האגדה מ ס פ ר ת שהיא נ פ ט ר ה בקדושה בימי עלומיה ,כאשר מ ו ש ל העיר ת ב ע ב כ ו ח להשיאה לבנו,
ו ק ב ר ה בעיר אלעדין מ ק ו ד ש עד היום.

35

עיין שירו של שמעון ״אדיב אלעקל״ ,ח״ח ,שירים ו.

36

ידועים ממנו ד׳ שירים )שירי תימן ,א י ד ל ז ו ך ט ו ר ט ש י נ ר עמי  .(283ח ו ת ם שמו באכרוסטיקון; שמעון
בן סאלם .ח י ב ר גם ת פ י ל ו ת ו ת ח י נ ו ת על דרך ה ק ב ל ה וצירופי ש מ ו ת הויה וקראן בשם ״מרגלית״.

]קלח[

ר ב י שלם שבזי ו ש י ר ת ו
רש״ש מצויץ בחכמת התורה ובחכמות חילוניות .שיריו הלימודיים מעידים שהירבה
להגות בפוסקים ,בקבלה ,במוסר ובמחשבה .הוא מזכיר במפורש את המשגה והחיבור )היד
ניכר שהיתה לו יד בתלמוד  .39השאלות ששאל בשיריו
החזקה( זג  ,את הזוהר והבחיי
את חכמי דורו מעידות שרש״ש לא היה בגדר שואל שאינו יודע ,אלא תלמיד חכם העומד
ידע את חכמת
בדרגה אחת עם הנשאל ,ויש שבשיריו מצביע הוא על מקור התשובה
העיבור ומחזור השנים« ,אסטרונומיה ואסטרולוגיה .42בקיאותו באיצטגנינות וקנאתו
לעמו ולאלקיו הניעו אותו ,לפי מסורת העם ,לעסוק באמנות זו .כשראה שבני עמו דורשים
במכשפים ובחוזים גויים היטה אותם אליו ,ובחכמת החול וסגולות שבידו ריפא תחלואיהם
ומילא משאלותיהם  .43השכלתו החילונית כללה גם ידיעת הלשון הערבית ,שהיא אחת
משלוש לשונות היצירה שלו—עברית ,ארמית וערבית—וספרות מוסלמית .בשיריו
מצויים מונחים אסלאמיים מובהקים :אלפאתחה ,אללוח אלמחפוץ׳ ,44סראט ממתקים . 45
בשיר שחיבר לכבוד השליט אחמד בן אלאחסן כשהתקיף את עדן ,הוא משתמש ברמזי
אותיות המופיעות בקוראן בראש ״סורת אלשורי״  ,46ובכמה שירים ערביים הוא משתמש
בתאריך מוסלמי ז. 4
דומה שסביבתו לא היתה עשירה בתורה ובחכמים .באחד משיריו נשמעת קובלנה על
זמנו ,שהושיב אותו בין אנשים ריקים מחכמה ומדעת ,והוא בבחינת אסיר בתוכם  .48מכאן
אולי הסבר לגעגועיו העזים לחברת חכמים ולישיבת צנעא ,הנשנים וחוזרים בשיריו ,49
בשירים רבים הוא מביע את תשוקתו לתורה ומהלל ״חברת בני תורה״  . 50החכמה היא
מרפא לנפש ,אור לשכל ומשוש החיים  .51נפשו נכספת לצלול בתורת המסתורין ולהשיג
סודות עליונים ורוחניים  .52חביבה עליו חברתם של אנשי הבינה והדעת והוא רואה עצמו
לדברי ר׳ יחיא בן שלום קרח ,מ פ ר ש הדיואן התימני ,ק ב ו ר שמעון בצבר )ח״ח ,ש י ר ו ת תמג( .בשטר
שבידי שלמה עמרם צויינה ״מסלה״ כ מ ק ו ם מגוריו.
37

מיי  ,145עמ 146 ,יד.

38

סי׳ 138כט .״בחיי״ הוא מדרש רבנו בן אשר על ה ת ו ר ה בדרך הפשט ,הדרש והקבלה.

39

באחד משירי ה ת ה י ל ה שלו לכבוד ״נשיא הדור בעירו״ )סי׳ 82ה( מ ר מ ז הוא על ידידו ,כי ראוי ה ו א
שתשרה שכינה עליו ,אלא שאין דורו זכאין לכך .בשיר אין הוא א ו מ ר זאת במפורש ,אך מצביע על
מ ק ו ר המאמר ״סוף גמר ס ו ט ה מאמרו״ ,והכוונה ל מ ס כ ת ס ו ט ה מח ,ב.

40

בשאלה אחת הוא א ו מ ר לנשאל ״ודע היסוד דבר רשב״י בספרו״ )סי 77 ,יב( .בשאלה אחרת מ ר מ ז
הוא ״תנה לי ה ת ש ו ב ה האמיתית  /דבר זוהר ראיותיו ב ר ו ר ו ת ״ ) ס י 80 ,ט(.

41

סי׳ 88ח.

42

באחרונה כ ת ב גם חיבור בשם ״אלרמל״ )החול( ,ר  ,להלן.

43

ר  ,אברהם אלנדאף ,שרידי תימן ,דף ד ,ב.

44

ח״ח ,שירות רמא.

45

שם ,שיא.

46

ר  ,י  ,רצהבי ,ת ע ו ד ו ת ל ת ו ל ד ו ת יהודי תימן ,ס פ ו נ ו ת  ,ב ,תשי״ח ,ע מ  ,רצו ,רצח.

48

ח״ח ,שירות קסז.

49

שם ,תכט.

50

סי׳ 142ר157 ;,ה

51

ס י  164 ,יז? 179ג? 190יז.

52

סי׳ 179ד ,יא.

 159א; 168א—ט.

]קלט[

יהודה ר צהב י
שותף להם ״ .מרבה בשבחם של לומדי התורה :״מה טובו אהלי בגי חכמה מעלתם מעלה
מאד רמה״
55
וחכמיה .ניכר שרש״ש ביקר בצנעא ולמד תורה
מקום נכבד בשירתו תופסת אוזל
בישיבה שלה .ייתכן שהתגורר בעיר תקופה קצרה ,אך אין כל סימנים שהיה תושב בה.
היגויו ודרכי החריזה שלו מעידים שנמנה על חטיבת יהודי הדרום .ישיבת צנעא נודעה
לשם ולתהילה ברחבי תימן ,והמשורר ,שמקום מגוריו רחוק מצנעא מרחק גדול ,מזכיר
בגעגועים את ביקורו באוזל ואת לימודיו שם .במסיבות של מצווה ,כשישב המשורר בחברת
חכמים ,נזכר הוא בהם )בחכמי צנעא?( ומביע את תשוקתו לבקרם או לראותם בין
המסובים  .56לישיבת צנעא הקדיש רש״ש שיר מיוחד  ,57והרי זה עדות לחשיבות שייחם
לה .את חכמי הישיבה הוא מכנה בשם ״גאונים״ ,ומציין את משאם ומתנם בתורה באהבת
ריעים .בשיר ״אהבת דוד״ מספר הוא על השמועה שהגיעה לאזניו ,בדבר ״חכמת בני אוזל״,
ושולח פרישת שלום לחכמיה  . 58כבכל הדורות היתה צנעא גם בימיו עיר של תורה
וחכמים .״אוזל חמד קריה אהל לתושיה״  .59רש״ש ממליץ לכל שוחרי החכמה לבקר בה:
]הוי המשתוקק למדע ולחכמה,
יא משתאק ללעלם ואלחכמה
בקר בצנעא ,מקום שפע הברכה.
זור צנעא חית׳ פאצ׳ת אלנעמה
בה חכמים שיענוך על כל דבר[.
פיהם אחבאר תפתיך בכל כלמה .60
בצנעא שוגה המשורר יומם ולילה ,בהקיץ ובחלום .באחד משיריו סח הוא חלום שחלם:
״בליל חלמתי ואני באהל הבנויה״ .יש להניח שהשיר נתחבר בגלות מוזע ,ועל רקע זה
תתפרש יפה ״הבנויה״ ,שכן בתי היהודים נהרסו עם צאתם לגלות .כנראה שמגיעים
מסויימים מנעו שובו לעיר וגזלו את שלוותו הנפשית .הוא שוטח תפילה לה׳ לחלצו
ממצוקתו ,לזכך נפשו ושכלו בתורה ולחדש ימיו כקדם בחברתם הנעימה של ידידיו חכמי
צנעא ,שעמהם הגה בתורה .כיוון שחברתם נשללה ממנו היה משגר להם מפעם לפעם
מכתבים ואף שירים כתשורה  . 61רש״ש מזכיר גם את חכמי רדאע  . 62ריחוק המקום
והפירוד העיקו על נפש המשורר ,ובחלומות לילה שוטטה רוחו ביניהם והסתופפה בצילם.
מחוץ לשירה לא הרבה רש״ש לחבר חיבורים ונראה שעיקר כוחו היה בשיר .ידועים לו
שני חיבורים באסטרונומיה ואסטרולוגיה :צ׳רב אלרמל וכתאב אלזיג  . 63,בהקדמתו
53

סי 164 ,יז; 179ג,

54

סי׳ 199כה.

55

היא צנעא בירת תימן ,שכן ת ר ג ו ם רס״ג ל כ ת ו ב ״ ו א ת הדורם ו א ת אוזל ו א ת דקלה״ )בראשית י ,כז(
לפי נ״א שבתאג׳ התימני הוא ״ ו ד מ א ר וצנעא וצעדה״ ,ג ערים ג ד ו ל ו ת ו ח ש ו ב ו ת בתימן.

56

ח״ח ,ש י ר ו ת קסז ,א—ב.

57

א ק ו ה חסדך ,ס י .95 ,

58

ס י 136 ,ה ,יא.

59

סי׳ 137יח.

60

סי׳ 146כא—כג.

61

ס י 194 ,לאן 147לג ואילך.

62

ח״ח ,ש י ר ו ת סא.

63

שניהם עדיין בכתב־יד .ר  ,מאמרי ס פ ר ו ת יהודי תימן ,ק ר י ת ס פ ר  ,כח ,סי׳ 207,207ב.

]קמ[

ר ב י שלם שבזי ו ש י ר ת ו
ל״צ׳רב אלרמל״ )גורל החול( מתנצל רש״ש על שנתן מכוחו לחיבור מעין זה .״ואני
נצרכתי לו מפני ששמשתי מלכים ,ואין בזה איסור ולא חילול השם ...ולא קנאתי אלא
מפני שנתמעטה חכמת ישראל בזה וחכמי ערב מתייהרין עלינו בחול ,ויש בו חכמה נפלאה
למשכיל ,ואמרתי וקוי ה׳ לא יחסרו כל״  .64כבר נאמר שמדרש ״חמדת ימים״ על התורה
בדרך הפרדס  ,65אינו אלא לר׳ שלם בן יוסף בן אביגד בן חלפון ,ומקור הטעות הוא השם
המשותף שלהם ושל אבותיהם  .66כנראה שלא כל חיבוריו הגיעו אלינו .יעקב ספיר ,שתר
בתימן בשנת תרי״ט ,מעיד שראה חיבוריו בקבלה בכ״י ״סודות נצורות ותפלות נעימות
וקבלה מעשיות כמו ספר רזיאל המלאך״ ז . 6פליאה שבשפע כתבי־היד שהגיעו אלינו מתימן
לא נשתמר בהעתקתו שום דיואן או ספר ,וכן אין שמו נזכר בשום מסמך או שטר ,למרות
התקדשות שמו וזכרו .מחוץ לשדה השירה אין חכמי תימן שעמדו אחריו מזכירים אותו או
מעלים שמועות משמו .מכאן יש להניח שגדולתו הצטמצמה בשירה בלבד .למרבה התמיהה
נעלמו גם כינוייו ״שבזי ומשתא״ מתוך יהודי תימן ,ואין תימני הנושא שמות אלו או
מתייחם על משפחתו.
לשם הבנת שירת רש״ש יש לשים לב גם לרקע ההיסטורי של זמנו .תקופתו היתד״
תקופה של ציפיה משיחית ושל הופעת שבתי צבי .גם גולת תימן הדוויה נסחפה בזרם
המשיחיות וציפתה לבוא המשיח .הם הכינו עצמם לגאולה :שבתו ממלאכה ,פיזרו ממונם
לצדקה ,עסקו בתורה ותפילה ,ואף גזרו על עצמם נזירות מבשר ומיץ .התסיסה במחנה
היהודים והשמועות על המלך שקם להם העלו את חמת שליט תימן אלמהדי אסמעיל
) .(1676—1644הוא שילח בהם את חיילותיו ואלה בזזו את רכושם וכבלו את ראשי הקהל
בשלשלאות .באיומים ועינויים קשים בבתי כלא במשך שלושה חודשים ניסה להשפיע
עליהם להמיר דתם .כשמאמציו עלו בתוהו הגלה אותם בשנת תכ״ט לכמראן ,אי נידח בים
סוף ,ואת יתר העם כלא שנה תמימה במבצרים ובמצודות שבהרים .בשנת תכ״ו הוצא
להורג ,בעטיו של שבתי צבי ,נגיד היהודים ר׳ שלמה גמל ,על שסירב להמיר דתו ומת
על ק

ידוש

ה ש ם .68

הדים לציפיה המשיחית בתימן בתקופה זו הגיעו אלינו באפוקאליפסה שבתאית בשם
״גיא חזיון״ ,שנתחברה בידי אחד מחכמי תימן בסוף שנת תכ״ו או בראשית שנת תכ״ז,
קודם שנודעה המרתו של שבתי צבי  .69אולם בכך לא נתמלאה סאת הסבל והיסורין של
גולי תימן .כעבור עשר שנים התרגשה ובאה הגזירה האיומה והאכזרית בכל תולדותיה של
64

ר׳ אברהם אלנדאף ,שרידי תימן ,דף ד ,א .ועיין להלן והע׳ .101

65

נדפס על־ידי ר׳ יעקב ספיר ,ירושלים תרמ״ג—תרמ׳׳ה ,ובשניה על־ידי אהרן חסיד ,ירושלים תשט״ז.

66

ר׳ הע׳ .21

67

מ ס ע תימן ,מ ה ד ו  ,א  ,יערי ,ע מ  ,קלה.

68

עיין י׳ קאפח ,ק ו ר ו ת ישראל בתימן לרבי חיים חבשוש ,ס פ ו נ ו ת  ,ב ,עמי רנב—רסב.

69

ב״ז באכר

Die hebräische und arabische Poesie der Juden Jemens, Budapest 1910,pp,.41

ו ב ע ק ב ו ת י ו א״צ אידלזון )מזרח ומערב ,א ,עמי  ,(13מ ב ק ש י ם למצוא רמזים ל ש ב ת י צבי גם בשירת
רש״ש ,אולם הדבר טעון בדיקה מדוקדקת ,כיוון ש ש פ ת ה ס מ ל י ם והרמזים מ ר ו ב ה בשירת ר׳ שלם
שבזי .ר׳ א ב ר ה ם א ל נ ד א ף ) ש ם  ,עמי  (331דחה ב ת ו ק ף א ת טענותיהם.

]קמא[

יהודה

דצהבי

יהדות תימן־־־ גלות מוזע .גלות זו היא נקודת האחיזה ההיסטורית היחידה שיש לנו לגבי
זמנו של רש״ש.
בשנת תל״ט ) (1679גזר האימאם אחמד בן חסן) (1681—1676על היהודים להמיר דתם
או לעזוב את הארץ .אחרי הפצרות ותחנונים המיר האימאם את הגזירה בגלות שלימה
לשפלת תהאמה ומוזע שבחוף ים סוף —ארץ גזירה ומשכלת .כעבור שנתיים מת האימאם
ובמותו בטלה גזירתו והיהודים הורשו לחזור לישוביהם .אולם רק כשליש מהגולים זכו
לחזור לבתיהם .השאר ניספו בגלותם ברעב ובצמא ,בחוליים ובמגיפות .רש״ש היה עד
ראיה לגזירה נוראה זו וגם הוא נטל מקל נדודים בידו ויצא לגולה עם בני עמו .כגדול
משוררי אותה תקופה קונן את שבר עמו בשלוש קינות  , 70ואף מזכיר אותה תכופות
בשיריו האחרים .בפסוקים קורעי לב הוא מעורר רחמי רחל אמנו על בניה הגולים:
בכי רחל בעירנו

לבנים נוךךים
יקומון עומדים
בחן מתיחדים
7
בצלו חומדים!.

והעיךי אבותינו
להזכיר את בריתנו
וחסד אל ילונו

תולדות רש״ש אחרי גלות זו לוטים בערפל ,ואין לדעת אם חי אחריה או שנספה בה .מכל
מקום הגלות חלה במחצית ימיו או קצת לאחר זה ,לפי שגם בנו שמעון מזכירה בשירן .72
השירים הלימודיים שהזכרנו אינם צורה ספרותית של הגשת חומר פרוזאי של חכמה
ומדע בצורת שיר ,אלא שאלות שנשלחו מלכתחילה לנשאל ,נוהג הקיים עד היום בקרב
חכמי תימן .משירים אלה אין להציל פרטים על החכמים ,שהמשורר היה קשור עמהם,
לבד משמם הפרטי .בכמה שירי ידידות מפייס הוא ידידים שלבם רחק מעליו  .73ואלה הם
שמות הידידים שהוא מזכירם בשירתו . 74
73
א .אברהם .עליו קונן המשורר את קינתו ״יא טאיר אלבאן״  .ת״ח מופלג בנגלה
ובנסתר .עניו ונדיב ,שפירנס עניים בשבע וברעב.
ב .הארון אלגמאל .76
ג .יוסף . 77

70

א ח ת ב ע ב ר י ת )מהמון קמי שחתי( ושתיים בערבית )וצלנא ה א ת ף אלאלחאן; אב שמעון יקול יא מרסלי(.

71

סי׳ 172לז—מ.

72

ח״ח ,שירים ו .על ג ל ו ת זו והשירים ש נ ת ח ב ר ו עליה עיין י׳ רצהבי ,ג ל ו ת מוזע ,ספונות ,ה ,תשכ״א,
עמי שלט—שצה.

73

ח״ח ,ש י ר ו ת שעב—שעג? שפז—שפח; שצב ,תפא.

74

הרשימה מ ו ג ש ת בסדר א״ב בצירוף הפרטים שניתן ל ד ל ו ת מ ת ו ך השירים.

75

ם י .155 ,

76

ח״ח ,ש י ר ו ת תכט.

77

שם ,שיב.

]קמב[

רבי

שלם שבזי ו ש י ר ת ו

ד• יחיא בר׳ אביגד .ת״ח גדול שהיה בקי גם בחכמת החשבון ,אסטרונומיה ,אסטרר
לוגיה ופילוסופיה .המשורר הקדיש לו ולישראל הסופר קינה אחת .78
ה .ישראל בן יוסף הסופר .כנראה בנו של המשורר יוסף בן ישראל .ידוע לו השיר
״מי נשקני ואני עומדת״  . 79רש״ש הכיר משורר זה ובמותו קונן עליו ועל יחיא בר׳
אביגד את קינתו ״יא עיני מא באלך שגייה״ .בכותרת על גבי הקינה נאמר :״תרת׳ייה
על ר׳ ישראל הסופר ומ״ו יחיא בר׳ אביגד״  .8°המשורר מכנה אותו ״נשיא וסופר הזמך
ומקונן על תורתו שפסקה במותו .81
ו .משולם .ת״ח בכל החכמות העונה לכל שאלה .82
ז• סלימאן .חיבר שלושה שירים לכבודו  . 83השיר ״יפת צביה״״ כולו רצוף אהבה
וגעגועים על פירודו .נראה שנפל דבר ביניהם ורש״ש מתנצל ומכריז שהוא מקבל עליו
הכרעת החכמים וגזר דינם.
ח .סעיד )חזמק באתב״ש( .מאחר שלידיד זה הקדיש רש״ש שירים יותר מכל אדם
אחר יש להניח שהיה ידידו האהוב ביותר .בשיר ״מגלות לבי מאד חרד״  85הוא מציינו
בידידו האהוב; בשיר שני  86הוא מתואר ככליל השלימות והבינה; בשיר שלישי מהלל
את חכמתו  ,87ובשיר רביעי  88הוא נמשל לכפיר .בשיריו אל סעיד דן רש״ש בעניינים
הבאים :שאלות באסטרונומיה על תנועות הגלגלים  ; 89שאלות על הנשמה  ! 90הסבריס
בענייני קבלה .e1
מצויים כמה שירי ידידות שאין המהוללים נקובים בשמותם ,ויתכן שהם מאלה שנזכרו
לעיל .כאלה הם :אלמוני המכונה ״נשיא הדור בעירו״ ;92ת״ח ״ראש נשיאים בדגל
יהודה״  ; 93איש האשכולות המשיב על כל מה ששואלים אותו  ; 94אהוב ,שרש״ש מפנה
אליו שאלות.

78

סי׳  .144ר׳ ערך ה.

79

סי׳ .51

80

ה כ ו ת ר ת אינה מופיעה בדיואנים שבדפוס ,ומצאתיה בדיואן כ״י ח ש ו ב ש ב ר ש ו ת מ ר ישראל ישעיהו.

81

סי .144 ,

82

ח״ח ,שירות קמח.

83

ח״ח ,שירים ד—הן ס י .176 ,

84

ס י .176 ,

85

ח״ח ,שירות שלז.

86
87

ס י .168 ,
ח״ח ,שירות סה ,ס ו ף השיר.

88

שם ,שם קסח.

89

שם ,שם רד.

90

ס י .168 ,

91

ס י 86 ,טו.

92

ס י 82 ,א.

93

ח״ח ,שירות פה.

94

ס י 173 ,א—ה.

]קמג[

י ה ו ד ה ר צ הב י
משירת רש״ש יש ללמוד שהיה אדם המעלה ,איש התורה ודמות מחנכת .שיריו מלאים
ציווים ואזהרות לבני עדתו לשמור את משמרת הדת ,ללכת בדרך הטוב והישר ולרסן
את התאוות והיצרים .ודאי שסתם משורר לא היה נוטל לעצמו סמכות של מטיף ומוכיח
אם הוא עצמו לא שימש מופת ודוגמה .פעמים שתוכחות המוסר שלו מופנות כלפי עצמו,
והוא מזרז את נפשו להרבות בתורה ובמעשים טובים  .95מצויץ הוא בענווה יתירה .כמה
כינויים שהוא מכנה עצמו בשירתו מעידים על כך :״הקטן הקל״  96״שמי שלום  97עפר
רגלי חכמים״  ; 98״עבד כ׳דאם״ ) 99עבד משרת( ז ״שמש סופרים״ .*99מכותרת של שיר,
שחיבר רש״ש כאשר הגיע אל המושל חסין בן שמם אלדין ביום שעלה לשלטון  !00יש
להסיק שהמשורר שימש גם כמנהיג וכנציג מטעם עדתו היוצא לבקר שליט ביום עלותו
לשלטון ונושא שיר לכבודו .קרוב לודאי שנהנה מפופולאריות גם בחוגי המוסלמים .סיוע
לדבר יש למצוא בהקדמה לחיבורו ״צ׳רב אלרמל״ ,גורל החול )אם שלו היא ואינה מיוחסת
לו( ,שנזכרה למעלה .101
רש״ש הוא גם דמות אגדית .בקרב יהודי תימן מהלכות עליו אגדות רבות .בחייו עסק
בקבלה מעשית ,ובנפלאותיו הציל פעמים רבות את בני עדתו מגזירות רעות .עני מרוד
היה שאינו מנצל את כוחו במעשי להטים וכשפים כדי להעשיר ,שמא ינכו לו מזכויותיו
בעולם הבא .הוא בעל מוסר המחנך בניו למעשי צדקה וחסד .הנה כמה ממעשי נסים
בחייו  : 102מכה בסנוורים שודדים ,שעמדו עליו בדרך להזיקו ולשדוד ממונו; משלח נחש
בגוי שביקש לטנף מקווה של יהודים ועוצר נקבים של בגי בית הגוי; מכה בחירשות
גוי ,שהיה הולך רכיל בין היהודים ומלשין עליהם אל המושל; בסגולה של כתיבת שם
הופך לקופים גזלנים גויים ,שרוששו יהודים בגנבות תכופות שהיו מבצעים בלילות;
מפליא לעשות להטים לעיני מלך רשע ,שהיה מציק ליהודים ,כדי להפיל עליו אימה.
כוחו הגדול במעשי נסים בחייו נמשך והלך גם אחרי מותו ,ומכאן פשר נהירת המוני
יהודים ומוסלמים לקברו לבקש אצלו סגולה ומרפא לנגעיהם ומדוויהם .ר׳ יעקב ספיר
מספר כי רש״ש ״גדול ,קדוש ונורא הוא להם .מספרים ממנו גדולות ונפלאות ומעשי נסים
ומופתים אשר עשה לישראל ועם המלכים האכזרים ,שהצירו והרעו לישראל בימיו...
ויקר שם מארי סאלם אלשבזי גם בעיני המים מפני מעשה שהיה ונשבעים אך בשמו״ ,108
ספיר מוסיף כי רוב הנדרים בתימן הם לשמו וכל היהודים היושבים בתעז ,עיר קבורתה
95

לדוגמה סי׳  87ב י ת אחרון.

96

סי׳  ,165אכרוסטיקון.

97

לדעתי ט ע ו ת וצ״ל ״שלם״.

98

ח״ח ,שירים יח.

99

שם ,ש י ר ו ת שנז .ור׳ להלן והע׳ .118—117

 •99ר׳ י׳ רצהבי ,פיוטי תימן ,מלואים ,ק ר י ת ספר ,כז ,עמי  ,379סי׳ .20
 100גוף ה כ ו ת ר ת והשיר פ י ר ס מ ת י ב ס פ ו נ ו ת  ,ב ,עמי רצג—רצו.
 101ר׳ ל מ ע ל ה ו ה ע .64 ,
 102ר׳ א ב ר ה ם ערומי זצ״ל ,״ ק ו ר א הדורות״ ,בכתב־יד.
 103אבן ספיר ,דף פב ,א.

]קמד[

רבי

שלם שבזי ו ש י ר ת ו

מתפרנסים מזה .חולים ,עקרות ומוכי גורל עולים להשתטח על קברו ומאמינים כי בזכותו
ובצדקתו ימצאו מזור לחוליים .בישראל נוסדו בתי כנסיות לרוב על שמו ונקבעו קופות
צדקה בשמו ורבים הפוקדים אותן ונודרים להן כדי למצוא מזור ותרופה בזכותו של
צדיק זה.
ב .ש י ר ת ו
רוח השירה פיעמה בו בשחר ימיו .בפתיחת שיר ערבי הוא כותב :״אלף אלפת לחני
ואלנצ׳אם פי צבאי ועאד אלקלב האם״) 104חיברתי מנגינתי ושירי בנעוריי בעוד הלב
חושק( .הוא היה משורר פורה וברוך כשרון ,ודומה ששיריו התמלטו בקלות ובזריזות מתחת
לעטו .באחד משיריו אומר הוא לריעיו על שירתו:
ושיריו לא יכילון הדרות1°5.

מרובין עזאלות עזלום ידידך

הדיו והעט הם ריעיו המשעשעים :״ואלקלם ואלדואה לי נדימא ,ולהאני״  .106לפי האגדה
,
חיבר רש״ש ט״ו אלף שירים כמנין הו״ד :ה  ,אלפים ״נשוד״ ,ו  ,אלפים ״שירות״ וד
אלפים ״זפאת״  ; 107אולם לנו ידועים ממנו כמאתיים וחמישים שירים ,כיוון שבשיריו
נוהג הוא לקבוע שמו בראשי הבתים ,והואיל ואין בדיואנים התימניים שירים ללא חתימה
המיוחסים לו ,הרי שיש להניח כי רק שירים ששמו קבוע בהם שלו הם.
שירתו היא קודש לשמים ,והמשורר נכסף לשורר בשבח קונו:
לבי ורעיוני
שירה לצור קוני
קולי ויךצני!08.

?תעורר
א^ירה
^אזינה

נושאים חילוניים המקובלים בשירת ספרד ,כגון :יין ,אהבה ,טבע ,תיאורי גנים ופרחים,
נעלמו כמעט מאופק שירתו .בתקופה של גזירות ורדיפות ושל ציפיה לגאולה ולישועה אין
המשורר רשאי ליתן דעתו על עניינים ארציים .ציר שירתו סובב סביב ארבעה יסודות
קבועים :כנסת ישראל ,הקב״ה ,התורה והמשיח .יצירתו מתפשטת מן הגשמיות ומרקיעה
לדברים שהנפש עורגת להם והלב מתרפק עליהם :ארץ־ישראל ,עולם הבא ,מסתורין וסוד.
תורת הקבלה ורזיה הם צרי מרפא לאומה דוויה וסחופה בגלותה ,ומכאן הסבר לדברי הזוהר
והקבלה המופיעים תכופות בשירתו  .109מדברותיו סובבים על ההוויה כולה :ארץ ושמים,
מלאכים ושרפים ,מזלות וגלגלים  .110רש״ש עצמו מתפאר ,שלא נתן מקום בשירתו לשירי
104

ח״ח ,שירות עד.

105

סי׳ 80ז .שלום—׳לדעתי צ״ל ״שלם״ )ר׳ הע׳ .(10

106

ח״ח שירות פד.

107

א״צ אידלזון ,״יהודי תימן ,שירתם ומנגינתם״ ,רשמות ,א ,תרפ״ה ,עמי «31

108

ח״ח ,שירות יז; עיין עוד סי׳ 86יד.

109

בעקבותיו ו ב ה ש פ ע ת ו נעשתה ה ק ב ל ה מוטיב יסוד בשירת תימן.

110

לדוגמה :סי׳ .96

]קמה[

יהודה

דצהבי

חשק ואהבה .״לם אצרף נצ׳אמי באלגזל״ ) 111לא השחתי שירי באהבים( .והרי זו ראיה
שאין לפרש כפשוטם תיאורים חושניים של החושק או החשוקה הפזורים פה ושם בשיריו.
אופיה הדתי של שירתו עשה אותה חדגונית במקצת ,ונוסף לזה מרובות בה החזרות.
בשירתו ראה המשורר שירה אליגורית־דתית:
ענד אלד׳י עלמה יפת
באלרמז קד צנפת קולי
112
עאלם צ׳מירי ואלרמוז .
ואגעלת אסם אללה חולי
לזה שמשיג את ידיעת הרמז.
)חיברתי אמריי ברמז
היודע צפון לבי ומסתריו(.
שויתי סביבי שם אלהים
בת שירתו אינה קול בודד בהוויה .כל הקוסמוס אומר שירה לפני המקום:
?זבח אומרים הכל לאל חי עובדים
113

חסדו וטובו זה לזה יודיעו.

מעלה יתירה לנשמת המשורר ,שכן בכוח השבחים שהיא עורכת לאל חולקים לה כבוד
מלאכי מרום האומרים שירה לאלקים ,והיא מתעלה ומתקדשת במחיצתם  .114רש״ש מכיר
בערך עצמו כמשורר ,ופעמים שהוא מכנה עצמו ״סאלם אלשאער״ ) 113שלם המשורר( או
״אלאדיב״) 110הסופר( ,אך אין הוא מתנשא ומתגדל בשירתו .מקובלים בפיו הכינויים:
״דל משורר״  ,117״עבדן חקיר״ ) 118עבד שפל(.
הנגינה נזכרת פעמים מספר בשיריו בהקשר עם חיבור השיר .״אשר נמתי השיר לצורי
בנגינה  . 119באחד השירים מזרז הוא את עצמו :״ילוד משתא שית לבך לחבר שיר
נגינה״  ,12°והרי זה ראיה ששיריו נתחברו מלכתחילה לזמרה ולנגינה .וכן הדבר עד היום
בקרב יהודי תימן :קריאת שירה ודקלום שירים אינם מקובלים אצלם ותכלית השיר היא
לזמר ולריקוד.
נקודה הטעונה בירור היא זיקת שירת רש״ש לשירת תימן הערבית בת תקופתה
אידלזון  121מדגיש את השפעת השירה הערבית התימנית ,שהיתה אז בפריחתה ,בעיקר
על שירי האיזור ,ואף משער ששירים רבים יהודיים ,בפרט שירי חול ,הם ״תרגום חפשי
מהערבית״ .מאין בידנו קובצי שירה מאותה תקופה לא נוכל לקבוע מסמרות ,אך דומה
111

ח״ח ,ש י ר ו ת עה.

112

ח״ח ,ש י ר ו ת רמא.

113

סי׳ 96יט—כ.

114

סי׳ 100ז—יב.

115

ח״ח ,ש י ר ו ת שמה.

 116סי* 161א.
117

סי׳ 94ה.

118

ח״ח ,שירים עט .ור׳ למעלה והעי •99—96

119

ח״ח ,ש ב ת ד.

120

סי׳ 87מא.

121

מ ז ר ח ומערב ,א ,ע מ .13 ,

]קמו[

רבי

שלם שבזי ו ש י ר ת ו

שאידלזון הפריז בהנחתו .אם היתה השפעה ערבית על רש״ש הרי היתד ,זו על שיריו
החילוניים הערביים המעטים ,שאין בהם יסודות דת ולאום.
ג .ג ל ו ת
גלות תימן ,המשופעת בגזירות ורדיפות ,תופשת מקום מרכזי בשירת רש״ש ומצויירת
בצבעים שחורים וקודרים .ישראל ,בחיר יה ,נרמ 6בגלות תימן ונרדף על צוואר.
בתימן כאבו נפ^י ושכלי
זמן גרם לדלותי וחשלי
בחן רעיה יחידתי עניה
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ונזכרתי עדת קדעז תרומה
ולבי סר אחזתהו מהומה!22
ובוכיה ביד פרא עצובה!23.
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מצבם של יהודי תימן בימיו מתואר יפה בבתים הבאים:
ראה כי עבךןז $כן

למול פתן

עלי רוב טובף נ^ען

לזה בלזיין וזה 2ען

ברע צפן

וזה פורה לרא^ז לען.

124

בשירי הגלות משווה רש״ש את ההווה העגום של האומה לעומת עברה המפואר .לפנים עם
גאה ובן חורין ,ועתה צאצאי האמה שולטים בבני הגבירה ומשפילים אותם עד עפר .אימת
הצרות אינה מביאה את המשורר לידי יאוש .הוא פונה למליצים ,שיעתירו בעד קהילות
ישראל שבתימן לפני אביהם שבשמים :לכנסת ישראל כולה שתתפלל ״בעד בנים אשר
נפשם עגומה״ ולשכינה שתזכיר במרום ״זכות משה רחימא״ .אולם גם עדת ישראל שבת*&ן
צריכה לפשפש במעשיה ולהיטהר מעוונותיה כי רק ״בתשובה תהא לנו תקומה״ .125יש
שהמשורר פונה לקהילות תימן ,שישאו תפילה בעד עצמם:
איומה בת מלכים התיומה

עדי כמה בגלותזד עלובה

לדוד בל^י והפריחי ל^זרעי

בהר ל!ךשי העידיני אהובה!26.
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הוא מלמד סניגוריה על האומה לפני הקב״ה :כגסת ישראל שריצתה את עוונותיה בסבל
הגלות ראויה היא שהאל ישפיע עליה חסדיו בזכות התורה שהיא הוגה בה ובזכות האבות .120
שפלות האומה בגלותה אינה פוגמת במאומה בגאונו הלאומי של המשורר .למרות מעמדו
העלוב של ישראל עדיין הוא הנבחר בעמים .אין המשורר חושש להכריז בשפת עם הארץ:
״בגי יעקוב מכ׳תארין עלא כל אלאמם״ ) 127בני יעקב הם הנבחרים שבאומות( ,או ״אל
122

סי 84 ,ד—ה.

123

0י 85 ,ד.

124

סי  175 ,טז—יז.

125

סי׳ .84

126

סי׳ 85א־־־ב.

 *126סי׳ .123
127

ח״ח ,ש י ר ו ת ת נ ה

]קמז[

י ה ו ד ה ר צ הב י
יעקוב הם כ׳ירת אלאמה״ ) 128בית יעקב הם האומה הנבחרת ביותר( .לעומת זה מעמדם
המזהיר של השליטים וההצלחה המאירה להם פנים אינם מחפים לגבי המשורר על
חסרונותיהם ומידותיהם המגונות .ללא מורא ופחד מטיח רש״ש בפניהם:
מתי^קי
שפלים כבהמות
תכונתם
:

TT

ואין חכמה
זמעים לעע(ות

עונםלאיב?ןר
הם מ^לים
מכוערת בדתם
ולא דעת ועצמה
:

:
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עךתע?ןר
מבוהלים
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ראי&ד גייסות
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ואהבתם
אבל ערמה
:

חכמתם גנובה
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T

ומחמיסות
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בעץ דעת תנובה
בסוד איבה חשובה
בלבותם נצובה
:

:

T
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T

S
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T

T

בלי מתן קצובה129.

לכאורה שירי גלות הם המקום שראוי לספר בהם על גזירות ורדיפות; אולם לא כן
סבור המשורר ,כי מה תועלת תצמח מסיפורי דברים החוזרים ונשנים דור אחר דור?
אף־על־פי־כן נשתיירו בשירים אלה רמזים מעטים שמהם ניתן ללמוד משהו על תכונות
השליט בימיו ועל יחסו לישראל .השליט מתואר כאכזרי וזועם ,״גאה ודוהר״ וכבעל מזמה
המערים על ישראל . 130
מבני ישמעאל
רע #הוא מתגעל
קם והכביד העול

T

:

>T

• :

• J

 :־

"T

T

פיו מנבל ורעזע מדבר

יתאלם
יכלם!.״

תועבים דת ידידך להחבר
ובן אמה יפזז

באגיאשה תגחש!32
בכל בקר יעקש
עלילות הוא מבקןtf
להון עמך ינקש

ויקזמע קול וכרוז
באמרה צאר מעוז!34

וינהב מן תפתש133
אעזר עולל וחד35.#ג

128

שם ,ש ב ת יח.

129

ח״ח ,שירים טו .ה מ ש ק ל לקוי בבתים אלה .ב ב י ת שני צ״ל עפ״י החרוז ״ כ ב ה מ ו ת שפלים״ .ב ב י ת
האחרון ק ו ב ל רש״ש על ה ש ל ט ו נ ו ת המעמידים אנשי צבא ואינם משלמים להם שכר ,ו כ ת ו צ א ה מ כ ך
ח ו מ ס י ם המפקדים והחיילים א ת האוכלוסיה ,וביחוד א ת יהודי ה ח ס ו ת .

130

ס י 180 ,מד.

131

ח״ח ,ש י ר ו ת תמט.

132

בצבאותיו הפורצים.

133

בולש ושודד.

134

ב פ ק ו ד ת ו נעשה ח ס ר כל.

135

ח״ח ,שירות שנז.

]קמח[

ר ב י שלם שבזי ו ש י ר ת ו
ומתל^ה באגרת חתומה»!

מדוכה עם אויל מבאיע בכ^לי
ואויל זקן ממרה
;חפצה ימשוך
!אזבחהלעזוני דת יוצרי37.

דת עזךיךים נחמד
T

T ! J V

 :״

ופרא בא בתאניות
והחריב בית כנסיות
בנויות הם לתלפיות
גזל עגמין וטפלא .וקאצד כילטה׳ אלאדיאן * !37
הרדיפות והחמס מלבים בלב המשורר רגשות זעם ונקם .שירת הנקם של רש״ש היא עזה
ואכזרית כאכזריות השליט.
טמא לבב אטום אזן

ולא יקשיב ולא יאזן

ומתרוזן

זקן אשמה באש יועם
לשכלו יין אדום סלעם
בלא ריח ולא טעם
:

*

*• *

:

ורא^זו בלמסו דתן
ולבו סר ונצטנן

TS

־ T :

ונסתכן

באהלו א$ר שכן

ונתארגן

ולא השכיל להתבונן! ».

:

T: T
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 T־ י

3

בשיר אחר מתפלל רש״ש למפלתו של המושל ,איש הזעם ההפכפך הבז לתורת ישראל ודתו.
ויקזפך חרון אפו

בפרא הפכפכי

ועובר ומתעבי

ודתו מכועךי

מהתל עלי ךר2י
ובוזה לתוךתי
עטרתי
והסיר !• TT-
:״י
רמיו כצל עובר

ואידו ממהדי

ועמי ביד שומר

מעזובח מפואךי!39.

בחמתו הגדולה שואף המשורר לנקם גם בשלטון רומי)תורכיה(.
136

סי׳ 84ז.

137

סי׳  167ח—ט.

 *137כוונתו ל ע ר ב ב הדתות .ח״ח ,שירות שסד.
138

סי׳  175עמי 194ה—ט.

139

סי׳ 149כא—כז .גם בשירים )ח״ח ,שירות שסח; סי׳  (175ש ו פ ך ה מ ש ו ר ר ח מ ת זעמו על אויבי עמו
וממטיר ק ל ל ו ת על שלטון הרשע.

]קמט[

יהודה

רצהב י
רומי 0ל!ע

לב צר בל!ע
ע140

עלי.ילו
עודה מ
שלום כמי פי$ון14!.

ע

גלות תימן מצטיירת למשורר כגלות מצרים ,והוא מקיש על שתיהן :כשם שהפלה ה׳ את
מכות פרעה והוציא עמו ממצרים כך יראה נחת זרועו לשליטי הרשע בתימן ויגאל את
עמו משיעבודם .142
ד.

גאולה

אהבת ציון ,הכמיהה לגאולה ולעליה לארץ־ישראל הרעידו את נימי שירתו ,והם מובעים
בעוצמה רבה בשירתו .פעמי המשורר שוקעות ביוון מצולה של הגולה׳ אך עיניו נשואות
לשערי ציון .בחינת ״לבי במזרח ואנכי בסוף מערב״.
אהבת הדסה על לבבי נק^זרה
לו יש רשות לי אעלה אתחברה

ואני בתוך גולה פעמי צוללים
תוך שערי ציון אשר הם נהללים«.

יעלו כל בני גולה חברים

לתוך ציון אשר בחר אדני

ותחועזה לאליה יבעזר

בראש הרים לעמך אדני.״
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T

זכר ציון החריבה אינו נותן לו מנוח ונשמתו מפרפרת לציון.
1

יום אזכרה ציון ויהמה לבי«
לבי בתימן רק נשמה פרחה
1
ארץ צבי הומה כמו אילת•«
אהבתו לארץ־ישראל באה לידי ביטוי גם באגדה המהלכת עליו ,שכל ערב שבת היה פורח
לארץ־ישראל בקפיצת הדרך ,שובת שם ,ובמוצאי שבת חתר לעירו  . 147עבר האומה
ועתידה שלובים זה בזה בשיריו .הוא מזכיר חסדי האל על האומה בעבר ,עורג עליהם
ומתפלל להתחדשותם בעתיד .הציפיה לישועה גדולה בשיריו הואיל והיא בלבד תשכח את
תלאות הגלות ותכפר על העוונות:
140

ה ר ו ם חומתה.

141

סי׳ 102ז—ח )פרוש עלי שלום כנהר פישון(.

142

ח״ח ,ש י ר ו ת תמח.

143

סי׳ 79א—ד.

144

ס י  126 ,ז—ח.

145

סי׳ 102א.

146

ס י 108 ,ו.

147

כ ך מעיד ר׳ יעקב ספיר ,שראה בעיניו כ ת ו ב ב ס פ ר ו ״הייתי בירושלים וראיתי מ ח ז ה כך וכך ,ו ב צ פ ת
כ ך וכך״ .מ ס ע תימן ,מ ה ד ר יערי ,עמי קלה.

נקב[

ר ב י ש ל ם ש־ ב ז י
ןביאוני
מחכה קול תרועה
שאון גלי זמן
J

־ V

1

I

בחן חסדי אדוני
יום ישועה
אשכח בתימן
:

T

T

ושירתו
ביום בוא רא £גאוני
ודגליהם לפני
4
יכסה על עוני* *.

להר לןךשו
ושבטי יה
ודוד נאמן

רעיון הגאולה חוזר בשיריו לרוב ,והמשורר והשוגה בישועה ומצפה לה כל שעה אינו נלאה
מלבקש עליה ברוך ובתחנונים:
עזור ממעון לןךשך יךיךי וחמול
צופה וממתנת ליום בוא ישעף
ק(מח עניים המרוךים מגדוד

רחם יחיד־תי שהיא נופלת
ובחסזיף חרה ומתגלגלת
רחם עלי עפרה בף צוללת!«.

יום המודה רוחך בי תעבר
ואשמעה מפי ידידי מאמר:

אעלה להר ציון ב?זיר פוצח
ינון ואליה אני שולח!50.
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יש והוא רואה את הגאולה כאילו קמה ובאה והוא שר עליה בלשון עבר .אז כולו מתרונן
משמחה :הנה תמה הגלות והאומה מחדשת חייה על אדמת ישראל כקדם .151
לב^זי לבועז הדר

כי בא זמן י^זעך

זיו בת אדום לןךר

כי הרבתה מךעך!52.

הגותו בגאולה מביאה אותו לחשוב גם על פרטי פרטים שלה .באחד משיריו שואל הוא את
ידידו :בבוא הגאולה ושבטי ישראל יחזרו לארצם ,כשמשה רבנו בראשם ,כיצד יהיה סדר
153
הדגלים ?
בשירת הגאולה מתנער רש״ש מן המציאות הקודרת ופורח על כנפי החזון אל ימות
המשיח .בעיני רוחו רואה הוא את שבטי ישראל יוצאים מעמק הבכא ועולים בשמחה לארץ
הקדש .154הם באים בשערי ציון ואילו אויביהם בני הנכר נופלים לפי חרב  . 155בשיר
״איומה בהר המור״ קורא הוא לשריה ,שלפי ״הזוהר״  156מזומן הוא לבוא עם משיח בן
אפרים ,לחגור חרבו ולהשמיד את גדוד האויבים  .157ימות המשיח מצטיירים למשורר
כניגוד גמור לחיי הגלות :כאן עוני ודלות ואילו בארץ־ישראל ־  -ברכה ושפע .האל הזן
ומפרנס נותן לכל בדיה די מחסורה ו״טובו בכל מקום ממולא״ .ישראל עוסקים בתורה
148

ס י 94 ,ו—ח.

149

ס י 111 ,יב—יד.

150

סי׳ >109י—יא.

151

סי׳ .184—183

152

סי׳ 121יב—יג.

153

ח״ח ,שירות ק0ז.

154

ס י  87 ,א—ג.

155

סי׳  110ו—ז.

156

ויקרא קצד ,ב.

157

סי׳ 149ה—ט.
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י ה ו ד ה ר צ הב י
ופרנסתם מצוייה .בגולה ישראל מושפלים עד עפר ואילו שם קרנם רמה .ערי ישראל
עומדות על תלן והסנהדרין מתחדשת .בית המקדש נבנה על מכונו ועבודת הקרבנות
מתנהלת כ ק ך ם .158
כמה משירי הגאולה הם חזונות שרש״ש צפה אותם בעין שכלו ,והתיאורים כאן הם
סימבוליים :הנה שומעות אוזני המשורר את פעמי המשיח־הדוד ,והנה כנסת ישראל עוטה
לכבודו זוהר עליון גדול פי כמה משל החמה והלבנה .שניהם ,המלך והמלכה ,חוזרים
למעונם ,והמלך מזומן לסעודה על שולחן המלכה ,אליה מוזמנים גם ״עניי עם״ ו״ראשי
עם״ .למראה החזיון מתעודד המשורר ומזרז נפשו לאמר שירה:
ו^בחי לצור קוני
בקול זגי וךמוני!59.

#חי נפ0י ונגני
ונקביל את חמוד עיני

כינוסים של שמחה ומצווה כגון חתונה וברית מילה ,שבהווי יהודי תימן חתומים הם
בחותם של כובד ראש ויראת שמים ,שכן מזמרים בהם שירי קודש ומשמיעים דברי תורה,
היו שעות של התרוממות רוח למשורר .היה בהם משהו מעין ימות המשיח ,וטבעי שבאותן
השעות הוגה המשורר בגאולת האומה ובניין הארץ .אין פלא שהזונות הגאולה כרוכים לרוב
בשירי חתונה .הרי כך רואה רש״ש את קהל המסובים בחתונה;
עדת קדעז סחרחרה

ומנחרת באור תורה

בצל עזדי עזהוא נורא

מקור חיי ומעיני

הדרנו
נעים .. T-:
ומה . T
ורוח;ה תעירנו

לעירנו
.ביום Tנעזוב ....
בהיכלי ואדמוני

נחגי;ה וזכני

ואראה מחמד עיני
160

גאון עזי וחזיוני.

יפה עין ואדמוני

שירי הגאולה של רש״ש נתחבבו במיוחד על יהודי־תימן ,שכן הם מגלמים את כל כמיהתם
וכיסופיהם ,ועד היום הם מזמרים אותם ברגש ובהתלהבות.
ה .ד ת ו מ ו ס ר
הדת והקדושה ,האלוקים ,התורה ,יום הדין ועולם הבא ,מועדי ישראל ועברה של האומה,
חופפים כמעט על כל יצירתו .לשירים אלה היה גם צד מעשי ,שבהשפעתם נתחזקה אמונת
העם .אהבת ה  ,משכחת מלבו כל יגונותיו והיא מקור השראה לבת־שירתו.
158

ס י 87 ,ט—טז?  198בית אחרון״ ,ח״ח ,שירות שנז.

159

סי׳ 117יט־־כ.

160

ס י 81 ,יא—טז.

]קנב[

רבי שלם שבזי ו ש י ר ת ו
אני הדל

ועזי עיר ומגדל

ומבטחי וחלוקי עם אדני

לחן עדי
עביב נורא

אני נכסף בלי די
דמלכא אתקטייא

באהבתי ושכל רעיוני
בתוך לבי להסיר את יגוני™!.

כל הגותו וכל תשוקתו באלוקים.
יחידה בעיר דודי
ועמךי ויחדי

לאל חי ותני
ולבך תכוני
במלכי וכונני
בערבי ושחרי

וחעקי וכל סודי
ואליו אני נוהר
מחיה לנעזמתי
ועד וזמרתי
ואליו תשוקתי

וטובו מעוררי
באהבה מזוררי!62.

וחסדו אני זוכר
ולבי כאע בוער

דביקותו בה׳ ובטחונו בו הם ללא גבול  .163גדולה שמחתו בשירה שחננו ,שבה הוא מזמר
לבוראו .אולם יודע הוא ששירתו קצרת־אונים מלהביע שבחיו של מקום הנעלה על כל
השבחים:
וזמרה
דברה בעבח
לשוני
•:־ד •:•:ד
•:• • :ד

והוא נורא עלי כ ל השבחים

מנת נפשי ושכלי האנושי
בסוד לבי ועזרעפי יוי?
בקרבי

וכליותי עלי חסדו בטוחים
!אהודנו ורעיוני שמחים64.
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רש״ש שר על פלאי האלוקים בבריאה ,בטבע ובאדם  .165הוא מנהיג ההוויה כולה ,בשמים
ובארץ ,ואותו עובדים כל הברואים באימה .חביבים ישראל מכולם לפי שלהם ניתנו תורה
ומצוות ,שבת ומועדים  .166השכינה מופיעה תכופות כמליצה על גלות תימן לפני המקומי
ומלפגיה הוא מבקש לגונן על שארית ישראל .אף את זכות האבות ,במיוחד אברהם אבינו,
והאמהות מזכיר רש״ש לעתים קרובות ז.16
כמה שירים מדברים בשבח התורה ,מעמד הר סיני ומשה רבעו  . 1 6 8גדולה תורה
161

סי  94 ,א—ג.

162

ח״ח ,שירות מו.

163

ס י 166 ,א—ב.

164

סי 120 ,ג—ח.

165

סי׳ .165—164

166

סי 133 ,ד—ז; סי׳ .88

167

סי׳ 92א—ו; ס י .139 ,

168

סי  ;200 ,180 ,169 ,165 ,89 ,ח״ח ,שירות פב ,פד ,קפט.
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שבזכותה ישראל מחזיקים מעמד בגלותם והיא משכחת עלבונם ויגונם  .169שולחנה ערוך
לפגי כל אדם וכל החפץ זוכה בה  .17°יש שירים שהם הימנון לתורה וללומדיה  .171בתורה
חייבים להגות תמיד ,ואת הלילה יש לחלק לשלושה :שליש לשינה ,שליש לתורה ושליש
לתפילה  .172תיאור מעמד הר סיני נשנה וחוזר פעמים רבות  ,173ואין פלא בדבר .הזכרת
מעמד זה ,שבו נתייחדו ישראל מכל האומות עשוי לרומם את רוחם הנכיאה ,לפי שהוא
מעיד על מעלתם לעומת עמים אחרים .מאורעות לאומיים והיסטוריים — יציאת מצרים,
קריעת ים סוף  ,174הנדודים במדבר  ,175הנביאים  ,176ומלכות דויד ושלמה — הם נושא חוזר
בשירתו  . 177מהם הוא מדגיש כל שיש לו יחס כלשהו להווה :גאולת ישראל ממצרים
שהיא סימן לגאולה בעתיד ומתן תורה לעם סגולה המחייב עסק תורה וקייום המצוות.
המשורר מתרפק בערגה על אירועים גדולים אלה ומתפלל לגאולת ישראל ולחידוש תפארת
העבר .אך תנאי ראשון לכך :הכשרת הדור על־ידי עיסוק בתורה ,תשובה ומעשים טובים.
כמשוררי ספרד ,חיבר גם הוא שירים המספרים על בריאת העולם ,יצירת אדם הראשון,
חטאו וגירושו מגן עדן .שירים אלה מסיימים לרוב במתן תורה  .178נושא חביב עליו הוא
סיפור יוסף הצדיק המחנך לכיבוש היצר ולנכונות לסבל למען המוסר .סופו הטוב יש בו
מן העידוד והתקווה לגולים המתענים בגלל דתם ותורתם .עלייתו לגדולה של יוסף היא
אות ומופת כי יש שכר וגמול לצדיק עושה הטוב ,אפילו בעולם הזה .לסיפור יוסף הקדיש
רש״ש פואימה גדולה המושתתת על סיפור המקרא והמדרש .179
כמשורר דת ייחד רש״ש שירים לשבתות ומועדים .אין חג שלא קבע לו שיר או מספר
שירים  .18°שירי חתונה וברית מילה נכתבו לכבוד ידידים ,שנטל חלק בשמחתם  .181שיר
מילה אחד נשלח לידיד במרחקים לרגל שבוע הבן  .182שירים אלה הם השימושיים ביותר
בשירי רש״ש והם מושרים עד היום ,כל שיר בעתו.
שיריו ספוגים מוסר ויראת שמים .ולא רק לאחרים מטיף רש״ש ומוכיח ,אלא אף לנפשו.
שירי התוכחה לנשמתו ,להתנער מהבלי הזמן ולהתעלות למעלת הצור שממנו חוצבה ,הם
169

סי׳ 90א—ד־; —»1147ט.

170

ס י 90 ,א—ד.

171

ס י  ;190 ,ח״ח ,ש י ר ו ת ת מ ב ; שיר מיוחד מדבר בשבח המשנה )סי  (97 ,ואולי יש בזה ה ו כ ח ה ש ב ז מ נ ו
ה ר ב ו ל ע ס ו ק במשנה.

172

ח״ח ,ש י ר ו ת רמ.

173

ל מ ש ל סי׳ 93ט־-כד; 159טז—כט? .180

174

ס י .165 ,

175

ס י .150 ,

176

סי׳ .140

177

סי׳ .150

178

לדוגמה סי׳ .162 ,115

179

״אסבוז ל ר ב אלגוד״ .ב כ ת ב יד.

180

והרי פירוטם .ל ש ב ת  :סי׳  ;(?)132 ,187 ,157 ,154ח״ח ,ש ב ת א; ש י ר ו ת שלו .ל פ ס ח  :סי׳ .171 ,165
ל ש ב ו ע ו ת  :סי׳  .200לראש־השנה :ס י  ;88 ,ח״ח ,חגים מה .ל ס ו כ ו ת  :ס י  .125 ,לשמיני עצרת :ס י .124 ,

181

פזמוני מילה0 :י׳ .128 ,127 ;119

182

״שמעתי מ פ א ת י תימן״ ,ס י .127 ,

]קני[

רבי שלם שבזי ו ש י ר ת ו
183

מן המעולים בשיריה והם מצויינים בנועם לקחם וברוך הטפתם  .בשירי המוסר שוקד
רש״ש על תקנת הציבור וממריצם ללימוד תורה בחבורה ,לצדקה ולמעשים טובים ,לענווה
ולשפלות רוח  .184באחד השירים מטיף הוא להתנערות מן הגשמיות ולהיטהרות מן החטא
ויעזכילו בסודות נעלמים
לחידה עוררי בעלי הלכה
והסירי לטגופי גשמים
וגופי טהרי מכל כתמים!85.

והצליחי ל כ ל בעלי מלאכה
והורי לגשמה הנבוכה

נושאים שכיחים בשירי המוסר הם :הגוף והנשמה ,עולם הבא ,גן עדן  186וגיהנם ,יום
הדין ותחית המתים  . 187חטיבה מיוחדת בתוכחות המוסר הם השירים שפתיחתם ״מי
נשקני״ .סוג שירים זה אינו חידושו של רש״ש וכבר קדמו בהם בן דורו הקשיש ר׳ יוסף
בן ישראל .לתוכחות אלו פתיחה אחת ומשקל אחד ,ובהן שופכת כנסת ישראל מרי שיחה לפני
קונה ומתנה את כובד עול הגלות ופחדה מחטאיה .כאן מתערב המשורר ומטיף לכנסת
ישראל לפרוש מעוונות שבידה ולהיטיב דרכה ומעלליה ,או אז תזכה לראות בהדר מלך
המשיח ולחסות בצל דודה .188
בשירי המוסר שלו משוקעים פתגמי חכמה ומשלי עם לרוב ,וכמה מהם נעשו שגורים
בפי הבריות .להלן כמה מהם:
א .אם ננעלו דלתי נדיבים דלתי מרום לא נגעלו .189
ב .לא בד מא ללדין תסלים ) .19°אין מנוס מפרעון החוב(.
ג .ואגעל אלעלם גאיתך ) .191תהי החכמה תכליתך(.
ד .מן אפנא עמדה בנעמה מא ירבח אלא סלאמה ) .192המבלה חייו בטובה ירויח רק
בריאות(.
ה .מן ראד יתכמל יקרא ויתאמל ) .193החפץ להיות מושלם יקרא ויעיין(.
ו .מן ילוד  ,פיך מא יכ׳יב ) .194החוסה בך ]באלהים[ לא יתאכזב(.
ז .מן תווכל עלא אללה מא יכ׳שא ) .195השם מבטחו באלהים לא יירא(.
183

כגון סי  .122 ,114 ,104 ,100 ,ניתן לפרשם לא ר ק כמכוונים לנפשו אלא ל כ נ ס ת ישראל בכלל.

184

0י׳ 93א—ח; 115 ;101ג—ד? .177 ;148

185

ס י 91 ,ד—ו.

186

גן העדן בשירתו הוא ב ד מ ו ת מ ו ח ש י ת של פרדס נטוע עצי פרי ופרחים ,ש נ ה ר ו ת שוטפים ב ו
וצדיקים

ומלאכים מ ק ל ס י ם ומשבחים לפני מלך מלכי המלכים ה ק ב ״ ה )ח״ח ,שירות שיא ,ש ע ה

תנב; שבת ,ד(.
187

סי׳  168 ,135 ,100יט—כז? מצויינים בצוויהם המוסריים ה ם ש ל ו ש ת השירים :אכיר אלליל יא פ ת א
)ח״ח ,שירות סה; אלבס אלנור קצר א ל ה ו י י ה ) ש ם  ,צג(; מ ת א יא ר ע ב ו ב )שם ,שעא(.

188

סי' .108—107

189

153א.

190

סי׳  ,153עמי 159ט.

191

ח״ח ,שירות סו.

192

שם ,שם.

193

שם ,שסט.

194

סי׳  168בית אחרון .ב ה ש פ ע ת תהלים עא ,א.

195

ח״ח ,שירות צא.
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ח .מן תעזז בגיר אללה יהאן ) .196אשר זולת אלהיט משגבו יהיה לבוז(.
ט .מן תאב מסמוח ) .197החוזר בתשובה ייסלח לו(.
י .כל מכ׳לוק יחצד למא יזרע ) .198כל נברא קוצר מה שהוא זורע(.
ו .ק ב ל ה ו ס י מ ב ו ל י ק ה
הרצאת ענייני חכמה ומדע בשיר ,כגון :הלכה ,מצוות ,דקדוק וקבלה — אינה חידושו של
רש״ש או של שירת תימן .היא מצוייה כבר בשירת ספרד ובשירה הערבית ,וזו האחרונה
שאלה אותה מן הספרות הפרסית .ענייני קבלה פזורים בשירים רבים של רש״ש וחכמת
הנסתר היא מן הדברים המאפיינים את יצירתו .כנראה שהעסק בתורת הנסתר היה נפוץ
בימיו לא פחות מן העסק במדרש .199הוא מדגיש כי השגת חכמה זו תלוייה בשימוש
מקובלים ,ומביני סוד בלבד ירדו לעומק שירי־סוד שלו:
לבעלי סוד משרת...
עעזה עצמך
לדלתי ים םגורות200.
עדי תעזיג
זה שיר ילוד יוסף לאיעז יבין בסוד20!.
יש שירים שכולם קבלה  ,202ויש שרעיונות הסוד משולבים בהם עם עניינים אחרים.
שירים אלה כתובים בצורת שאלות ,שרש״ש הציג לחבריו או לתלמידיו .שירים רבים
מוקדשים לעשר ספירות  .203כנגדם שיר אחד דן בצירופי אותיות הא״ב על־פי הסוד .204
המקור העיקרי בספרות הקבלה המשמש אותו הוא ספר הזוהר ,וכמה רעיונות וציורים
שאובים מתוכו  .205הרי שתי דוגמאות :א .בשיר ״אהבת יום שבת״  ,206כותב רש״ש כי
יום טוב שחל בשבת אין עורכים בו שני שולחנות בכל סעודה ,כנגד שבת וכנגד יום טוב,
לפי שיום טוב אינו אלא אורחה של שבת המלכה ,ואם מכינים סעודה אחרת לכבודו פוגמים
במטרונית השבת .רעיון זה שאוב מן הזוהר  .207ב .בשיר הגאולה ״אלף אלפת קולי בתרתיב
אלמעאני״ ,מספר המשורר על הטבח שיעשה ה  ,באדום ביום הדין ,ומוסיף כי עופות
השמים יאכלו את בשר הטבוחים שבע שנים  .208אף זה לקוח מן הזוהר  .209רש״ש לא
196

שם ,ו.

197

״לבי ועיני״ .ב כ ת ב יד.

.198

ח״ח ,ש י ר ו ת יז .ב ה ש פ ע ת משלי כב ,ח.

199

בשיר ״יום אזכרה״ מחנן המשורר בעד ישראל ״שופעי דרשה ו ק ב ל ה ״ ) ס י ׳ 102יז(.

200

ח״ח ,שירים ט.

201

ס י  103 ,כב.

202

כגון סי  86 ,80 ,העוסקים בעשר ספירות ,בגלגלים ו ב מ ז ל ו ת .

203

סי׳  173 ,105 ,103 ,86 ,80ועוד.

204

סי׳ .145

205

רש״ש נ ו ק ב ב מ פ ו ר ש בשם הזוהר ו מ ח ב ר ו ר ש ב ״ י ) ס י 80 ,ט; 77יב(.

206

ח״ח ,ש ב ת ד.

207

ויקרא צד ,ב.

208

סי׳ 152מו—נד.
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רבי שלם שבזי ו ש י ר ת ו
,

הכיר עדיין את ספרות המקובלים המאוחרת ואינו מעלה מאומה מן חאר״י .ר יחיא קרח,
מפרש הדיואן ,חש בדבר ,והוא מעיר בפירושו לשיר ״אהוב לבי משמח לעצבי״ :דע אחי
כי הרב )שבזי( היה לומד בספרי המקובלים הראשונים ולא הופיע בימיו אור המופלא
ה א ר ׳  /י ,210

היסוד האליגורי חזק הוא בשירת רש״ש ,והוא מוצא את ביטויו בעיקר בשירי חתונה.
במסורת החיים בתימן אין החתונה שמחתם של החתן והכלה בלבד ,אלא היא שמחת כלל
הציבור הנוטל חלק בשמחה כל שבעת ימי המשתה .ההסיבה לשולחן משופע ושמחת המצווה
בשירת קודש ובריקוד שבדביקות היו שעות אושר מרנינות וקווי אור זוהרים במאפלית
הגלות .יש והמשורר המזמר את שיריו במסיבות החתונה רואה כל אשר סביבו בעין
הסימבוליקה :חתונה דלתתא אינה אלא סמל לחתונה דלעילא .החתן הוא הקב״ה והכלה היא
כנסת ישראל .לפנים ישבו הדוד והרעיה שבת אחים בבית המקדש בירושלים .אולם
כשקילקלה הכלה מעשיה ותעתה אהבים עם אחרים גירש אותה החתן בחימר .מביתו ,ומאז
היא נודדת בין גויים בנכר .בימי עוגיה וגלותה מתחרטת היא על מעשיה ,מתחננת ומת-
רפקת על דודה להשיבה אל נחלתה .החתן אף הוא מתנחם על מעשהו ,אלא שאין הוא מאמין
שתשובתה של הכלה שלימה והוא מייסר ומוכיח אותה על ששילמה רעה תחת טובה.
תחנוני הכלה מובעים ב״נשוד״ וגעגועי החתן ותוכחותיו ב״שירות״ .ה״זפאת״ שבהם
מלווים את הכלה לבית החתן אינם אלא סמל להתפייסות הדוד והרעיה .גם בריקודי
החתונה צפון סוד זה .זוג הרקדנים מסמל את שני הצדדים :תנועות ההתחמקות של האחד
וההתקרבות וההתחטאות של השני מסמלים את יחסי הכלה והדוד  . 211ברוח סמלית זו
נצטיירו הדברים למשורר ן איחוד החתן והכלה תחת החופה אות הוא לחידוש ברית האומה
עם קונה כקדם .שמחת העם בחתונה הריהי מעין השמחה לימות המשיח .הבשר והיין שלפני
המסובים הם דוגמה לבשר לויתן וליין ישן השמורים לצדיקים לעתיד לבוא ,ואז מאחד
המשורר זו עם זו :שמחת החתן והכלה בחתונתם ושמחת האומה בגאולתה ,ימות המשיח
והעולם הבא .והרי כך אומר המשורר:
ביבו עדת קדש בשירה חברה

חתן והכלה בחפה בכללים...

זה יום עזמחות לאימה יקרה

כי היא ודודה חן וחסד גומלים

יחדו אלי שלחן וכוס ד ו ך קרא

זמן שרידיבו וכל הגסגלים212.
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ויקרא פט ,א; לאלה יש להוסיף עוד שני רעיונות :א .נ ש מ ת האדם ה פ ו ר ח ת כל לילה לשמים ב ע ת
שהגוף נרדם ו כ ו ת ב ת א ת מעשיו באותו יום )סי׳ 163 ;151א—ח( .מ ק ו ר ו בזוהר בראשית צב ,א;
רכז ,א ועוד )עיין פירוט ב ס פ ר ו של ראובן מרגליות ,״שערי זהר״ ,ירושלים תשט״ז ,עמי (112ן
ב .קריאת ה ת ו ר ה ב ש ב ת היא ב מ ע ל ת מעמד הר סיני ו ש ב ע ה גברי הם כנגד שבעה ק ו ל ו ת שנשמעו
בסיני )ח״ח ,ש ב ת ב( .השווה ת ו ל ע ת יעקב ,קראקא שמא ,מז ,ב .עליהם יש להוסיף א ת שאלות
המשורר ה מ ת ב ס ס ו ת על הזוהר ורעיא מהימנא .עיין להלן ״נושאים לימודיים וחילוניים״.

210

ר  ,אברהם אלנדאף ,מ ז ר ח ומערב ,א ,עמ .328 ,

211

א״צ אידלזון ניתח יפה סימבוליקה זו במאמרו ברשומות ,א ,עמי .13—12

212

סי׳ 79ט—יד.

]קנז[
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פעמים שרש״ש מטיף למסובים לא להקל ראשם ולהעלות את ירושלים על ראש שמחתם.
וכשהוא מתפלל לביאת המשיח הוא פוקד עצמו בכלל הזוכים לראות בגאולה.
הדר כלה מאד יפה
ואז שרתי בניגוני...
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ואתבונן במצפוני«.

ילוד משתא יהא בזמן
ונטעם מצלוחית מן

שירי חתונה ,שמטבעם צריכים הם להיות שירי חול המתארים את יפי הכלה ומעלות
החתן ,נעשו בשירת רש״ש לפזמוני קודש שעיקרם :שבחי האלוקים ,התורה ועם ישראל .214
אף־על־פי־כן גונבו לשירים אלה ניצוצות חילוניים הנובעים מתענוגות משתה היין
והאווירה של מסיבת אחוה וריעות:
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חתן וכלה ישמחו
לבבי $בטים זרחו
מה טוב ונעים נקהלו.

־

215

השימוש באליגוריה אינו מצטמצם בשירת רש״ש ברעיונות בלבד ,אלא אף בלשון .בעקבות
המדרש והפיוט מרבה גם הוא להשתמש בכינויים .הנה לדוגמה הכינויים המקובלים אצלו
לכנסת ישראל :איומה ,126בת  , 217בת גלים  , 218בת נדיב  , 2 1 9חב צ ל ת  ,*?0חבצלת
צבית־חן* ,22רעיה.2•«5-
שרונים  , 221יחידה 22-2כלה
213

ס י 81 ,יז ואילך; ר  ,עוד ס י .153 ,

214

לדוגמה ״אילת חן״ )סי  ,(90 ,שמזמרים א ו ת ו בטכס ת ג ל ח ת ה ח ת ן ; סי׳ .153 ,99

215

ס י 153 ,לח—מא; וכן 166יא—יב; .192

216

ס י 84 ,א; 85א.

217
218

סי׳ 191כט.
סי׳ 128יז; 190יח.

219

סי׳ 146ב.

220
221

סי׳  139עמי 138יד.
סי׳ 145כח.

222

ס י 141 ,ז.

223

ס י 146 ,כה.

]קנח[

רבי שלם שבזי ו ש י ר ת ו
ז .נ ו ש א י ם ל י מ ו ד י י ם ו ח י ל ו נ י י ם
נושאים לימודיים ועיוניים ,שדוגמאות מהם נמצאו כבר בשירת ספרד ובשירת בן דורו
יוסף בן ישראל ,תקעו להם יתד נאמן בשירי רש״ש .נושאי שירה אלה סובבים לרוב על
הנשמה ,תחית המתים ועולם הבא .טבעי שעניינים מסוג זה ,שהעסיקו את המחשבה ,ימצאו
להם הבעה בשיר ,אף־על־פי שבתור דברים עיוניים אינם נוחים לשמש נושא לשירה
שקולה וחרוזה .חומר לימודי זה הגיש רש״ש בשתי דרכים מקוריות:
א .כשאלות שנשלחו בשירי ידידות לחכמי דורו .שירים אלה פותחים תחילה בשבח
הנשאל ובגדולתו בתורה ,מרצים את השאלות ומסיימים בשבח המקום ובתקוה לגאולה .226
ב .כשאלות שהושמעו במסיבות של שמחה .מסיבות ומשתאות שימשו לא רק לזמרה,
אלא גם למשא ומתן של תורה והלכה .שעות אלו של קורת רוח ושל התרוממות הנפש היו
שעות מתאימות להצגת שאלות בשיר וברמז .הרי כך אומר רש״ש במפורש ן
וקת מא אלכאס יסתדיר קף ויפתוך עלמהם ׳י) .22כשגביע ]היין[ סובב ]בין המסובים[
עמוד וישיבו לך מתורתם(.
נעימת ?זיר חדש בבית חתן זכרו

והיין מוגע ?זתו דודים ?זכרו

והעמידו שמ $יפה עין בחרו

ואז יצא הסוד עזאלות ותעזובות228.
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השאלות במסיבות לא היו שאלות תם או כדי לבחון ידיעותיו של הנשאל ,אלא באו לשם
שעשוע ובידור .ראיה לדבר שהמשורר מצביע לפעמים לנשאל על מקור התשובה .229
רש״ש היה מרבה בשאלות לחבריו ,ובאחד משיריו הוא מדגיש.
ועדריו לא יכילון הגירות230.

מרובין שאלות שלום ידידך

הרי כמה משאלותיו :כיצד מתחברת הנשמה ,שהיא אש הנאצלת מן האלוקים ,עם
גוף הבשר הכלה ואבד ,ומתי היא מתחברת  .231בשיר אחר שואל הוא :היכן מקום הנשמה
לפני בואה לעולם הזה אם בעולמות העליונים כיצד הורשה אדם ,שנברא מן העפר ,להיכנס
למקום רוחני ן בשיר שלישי :אם הנשמה קשורה למעלה או שהיא כמוסה בלב ,אם
היא עגולה או זקופה ,וכיצד היא מנהלת את תנועות הגוף 233ן בשיר רביעי ן אם בתחיית
232

224

ס י  138 ,א.

225

סי׳  140עמ 140ה.

,

226

לדוגמה סי׳ .77

227

ח״ח ,שירות סו.

228

סי׳ 189ה—ו .עיין ח״ח ,שירות קסז.

229

ז ו ה ר — ח״ח ,שירות קסז? סי׳  77יב; 80ט .זוהר ובחיי — סי׳ .138

230

סי׳ 80ז; ״שלום״ צ״ל ״שלם״ ,ר׳ הע׳ .10

231

סי׳  .138רש״ש מכוון א ת הנשאל לזוהר ובחיי ודורש מ מ נ ו ל ת ת ראיה לדבריו מן המקרא.

232

ח״ח ,שירים פה .השאלה מ ב ו ס ס ת על רעיא מהימנא ,פ ר ש ת קדושים ,פג ,א.

233

סי׳ .168

]קנט[

י ה ו ד ה ר צ הב י
המתים מתאחדת הגשמה ,שנזדככה וניטהרה בינתיים ,עם הגוף בקבר ,או שהגוף יעמוד
בנשמה אחרת פחותה הימנה .234
בבעיית תחיית המתים שואל הוא שתי שאלות נוספות :אם המת עומד בלבוש שעליו
או שמתחדש לו לבוש אחר ן וכשהוא עומד לתחיה האם אפשר לראותו או שהוא רואה
את האחרים .ותינוקות שיחיו כלום יכירו את אבותיהם ?  236שאלה אחת דנה בשכל :אם
מושבו ,לפני לידת האדם ,היה בגן עדן ועם לידתו הוא נכנם בו מספר ימי חייו ,ואחרי
מותו חוזר הוא למחיצתו הקודמת ,או שהוא ניכרת עם אובדן הגוף ז .23שירים לימודיים
אחרים עוסקים בארבעת היסודות — אש ,רוח ,מים ,עפר — וסוד צירופי האותיות ,238
בכוכבי הלכת והשפעתם על הטבע והבריאה  ,239בנפש ובשכל ובנבואת בלעם  .240תופעה
הראויה לציון היא כי בשירים הלימודיים שלו אין למצוא ענייני דין והלכה ,כגון אישות
ושחיטה ,המקז־בלים בשירת תימן.
שירי חול מובהקים מעטים מאד בשירתו .החשובים שבהם הם שירי וויכוח בין עצמים
דוממים ,צמחים ,ערים ,איברים — נושא חביב ומקובל בשירת תימן ,בהשפעת שירת
ספרד ,שאף היא נטלה אותו מן השירה הערבית וזו — מן השירה הפרסית .זהו נושא מבדח
ומשעשע מצד הוויכוח הרעיוני בין שני עצמים ניגודיים ,ומלווה מתח מצד ההכרעה
הסופית בין שני היריבים .שירים אלה ,עקב הפופולאריות שבהם ,נתחברו רובם בערבית
כדי לשבר את אוזן הנשים וההמון .מלבד זה שירים אלה דנים בעניינים ,שאינם נושאים
אופי של קדושה ויהדות ,והלשון הערבית נאה להם יותר.
235

נסקור תחילה את שירי הוויכוח :הראשון שבהם ״עין ולב יחד מריבים״ הוא ,כלשון
הפתיחה ,וויכוח בין העין ללב .העין מטיחה דברים כלפי הלב שהוא מלא חטאים ועוונות,
נמשך אחרי תאוותו ואינו מתירא מיום הדין .לעומתה טוען הלב כי העין היא גורם וסרסור
לחטא מאחר שהיא רואה והלב חומד .חוזרת העין וטוענת כי מחשבת הלב והרהוריו הם
המביאים את האדם לתור אחרי מראה עיניו .בסערת הוויכוח מתערב המשורר ומטיל דופי
בשניהם ,שרודפים הם אחרי העבירה ובעולם הבא יתנו שניהם את הדין .שיר וויכוח שני
הוא בין שני עצמים מופשטים ,הנפש והשכל  .241שניהם עומדים לפני המשורר ,וכל אחד
מונה מעלותיו וטוען שהוא גדול מחבירו .שיר שלישי הוא וויכוח בין צמחי הבושם השונים
וכל אחד מונה מעלותיו שלו«  .* 2מצויים שירי וויכוח נוספים ,בין הרווק והנשוי,
234

ס י 77 ,ח—ט .הרעיון שאוב ממדרש הנעלם קכו.

235

סי׳ 77י .עיין תלמוד בבלי סנהדרין צ ,ב.

236

ח״ח ,שירות קסז.

237

ח״ח שירות תכח.

238

ח״ח ,שירות תכו? קאל סאלם פציח א ל ל ס א נ י ) נ ד פ ס ב״לשם שבו״ לר׳ שמואל צ׳אהרי ,תל־אביב תשי״ח.

239

ח״ח ,ש י ר ו ת פח.

240

שם ,ס ב  ,שלו; אלבם אלנור ע ק ל י — בכתב־יד; על השירים הלימודיים יש להוסיף סי׳ ) 189החלק
הערבי( ו״אכ׳ר אלליל יא פתא״ )ח״ח ,שירות סה(.

241

״נפש ושכל שאלו לי״ )ח״ח ,שירות שעט( .ב כ מ ה כ״י מצויץ הוא כ״גואב״ )שיר מענה( ל״עין ו ל ב
יחד מריבים״.

 •241״תנאדם א ל מ ש מ ו ם בבסתאנה״ )בכתב־יד(.
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רבי שלם שבזי ו ש י ר ת ו
בין הקפה והטבק ,בין ה״קאת״ והקהוה  ,242בין הערים תעז וצנעא —
מייחסים אותם לרש״ש ,אך אין הוכחה מספקת שהם שייכים לו.
נושא אחר משירי החול שמצא לו מהלכים בשירת רש״ש הוא שירי ידידות .שירים אלה
נכתבו לכבוד רבנים וראשי קהילות ברחבי תימן ,שהיה למשורר שיח ושיג עמם .כיוון
שלא נותרו לשירים כותרות המפרטות נסיבות כתיבתם ,ואין האישים נקובים בשמותיהם
קשה להציל מהם פרטים היסטוריים .שירים אלה מונים את מעלות המהוללים ,גדולתם
בתורה ,פעמים גם הדר גופם ואיבריהם  ,244וחיבת המשורר אליהם .שירי ידידות מצויינים
בהתרכזות בנושא ,לבד מחתימת השיר ,שהרי אין לחתום שיר בלי הזכרת גא לת האומה
או בוא המשיח  .245מלבד שירי ידידות חיבר גם שירי פירוד ותלונות על ידידים  .246על
שירי החול יש למנות גם את שיריו ההיסטוריים —־ קינותיו על גלות מוזע ושיריו לכבוד
שליטי זמנו  — 247ושירים אפוקאליפטיים  .248שירי טבע ותיאורי פרחים וגנים כמעט
שאין למצוא בשירתו .שיר מיוחד במינו על עופות השמים למיניהם המזמרים ומרננים לאל
חי הוא השיר ״יא מטלק אלטיר״ .249
אשר ב א כ ר

ו שש ון 243

ח .צ ו ר ה ו ס ג נ ו ן
הצורות הנהוגות בשירתו הן אותן הצורות המקובלות בשירת תימן :נשיד ,שירה ,זפה,
הלל .נשיד )רבים ״נשוד״( מקביל לקצידה הערבית העתיקה ,שכל בתיה שקולים במשקל
אחד ואשר חרוז אחד מבריח את כולם )כולל הדלת של בית הפתיחה( .ה״נשוד״ הם
חדגוניים גם בצורתם וגם בניגונם .כתוצאה מכך לא ניתן ללוות את זמרתם לא בריקוד
ולא בכלי נגינה  .25°מקובלים הם בעיקר בשבתות וימים טובים ,שנקישה וריקוד אסורים
בהם ,ופותחים בהם את הזמרה בשמחות של מצווה בימות החול .251
שירה )רבות ״שירות״( עשירה בחילופי חרוזים ומשקלים ההולמים את מקצב הזימרה
והריקוד .שירי איזור )תושיח( הם יסוד ועיקר בה ,כמו בשירת תימן בכלל .מספר ה״שירות״
אצל רש״ש שווה כמעט למספר ״הנשוד״ והרי זה עדות לשליטה גדולה במשקל ובחרוז.
״זפה״ הוא שיר חתונה המושר בעת הובלת החתן לבית הכלה או בטכס תגלחת ראש
החתן .״הלל״ )רבים ״הלילות״( הוא פזמון שבח בפרוזה חרוזה שמשמיעים אותו במסיבות
242

שני צמחים חביבים ביותר בתימן ,הקהוה למשקה וה״קאת״ ללעיסה ולהנאה .ועיין י׳ קאפח ,ה ל י כ ו ת
תימן ,ירושלים תשכ״א ,עמי  222ואילך.

243

ל ק ו ר ו ת היהודים בתימן ,הצופה ל ח כ מ ת ישראל ,תרצ״א ,ע מ .19 ,

244

למשל בשיר ״ י פ ת צביה״ ,סי .176 ,

245

דוגמה לשירי ידידות הוא השיר ״אהוב לבי״ סי .82 ,

246

ח״ח ,שירות רסז—רע.

247

ר  ,מאמרי ,ס פ ו נ ו ת  ,ה ,עמי שלט—שצר ;,ס פ ו נ ו ת  ,ב ,עמי רצג—שב.

248

לדוגמה ״בריק אלמגארב״ ח״ח ,שירות קעג.

249

ח״ח ,ש י ר ו ת רנה.

250

לאמיתו של דבר לא נגינה מ מ ש אלא נקישה בכלי ,כי יהודי תימן אסרו א ת הנגינה בכלי זמר
זכר לחורבן.

251

המונח הערבי קציד )ריבוי :קצוד( נשאר בפי יהודי תימן והוא ניתן לשירי־עם חילוניים הקרובים
ברוחם ו ב ת ו כ נ ם לשירי המוסלמים ,שזיקתם ליהדות ק ל ה ביותר ו ש ל ש ו נ ם ע ר ב י ת טהורה.

]קסא[

יהודה

דצהבי

לכבוד בעל השמחה )חתן או נימול( או בעל הבית והמסובים .הוא מורכב מפסוקים או כתובי
מקרא החורזים זה בזה ,ופותח ומסיים בתיבה ״והללויה״.
לשונות יצירתו שלוש :עברית ,ארמית  *251וערבית ,ובשל! שתן שלט שלטון בלי מצרים.
לא זו בלבד שכתב בכל אחת מהן שירים שלמים ,אלא רבים הם השירים הכתובים עברית־
ערבית או עברית־ארמית חליפות .לא כמעשה אמנות ולהטוטי לשון ,כי אם דרך הבעה
רגילה ,ואין הדבר מהווה מכשול לרציפות הרעיון והמחשבה ,נוסף לכבלי החרוז והמשקל.
למעלה מזה ,בשיר שכולו עברית יש ומשתלב פסוק ארמי או ערבי  ,252ויש שיר שהדלת
בעברית והסוגר בערבית  .253פעמים שהוא כותב שיר בשלוש לשונות כאחד ,בית בית
חליפות ,ואין התחלפות הלשונות מכבידה על ההבעה .254
שירי רש״ש אינם מצויינים בהתרכזות בנושא ובעניין או ברציפות התיאור וההרצאה.
אין המשורר כובל עצמו בשיר אחד לנושא מסויים ומסדירו בסדר רצוף ,אלא כמה נושאים
משמשים זה בצד זה והקפיצות מעניין לעניץ מרובות .עבר ,הווה ועתיד משולבים זה בזה:
מתן תורה וכמיהה לגאולה ,תיאור החתן ותיאור המשיח .רגשות אישיים של המשורר
פתוכים ברגשות הכלל של האומה  .255עקביות מסויימת מורגשת בפתיחה ובחתימה של
השירים :פתיחת השיר מוקדשת לרוב לגבוה ,ודרך כלל מונה היא שבחיו של מקום,
גדולתו ומידותיו .חתימת השיר אף היא חייבת לסיים בהזכרת שם שמים או בענייני הלאום:
גאולה ,משיח ,שיבת ציון ,קיבוץ גלויות ,בנין המקדש ,שלום ישראל וכיוצא .יש בכך
מתפארת הפתיחה והסיום .אפילו שירים הרחוקים בעניינם מדת ולאום— שיר ויכוח בין עין
ללב ,שיר לימודי על גלגלים ומזלות ושיר בשבח המשנה — חייבים לסיים בגאולה ובקיבוץ
גלויות .256
הרי כמה דוגמאות לפתיחות ולסיומים:
פתיחות:

אדון הכל מחיה כל נשמה

יצו חסדו לבת נדיב

שבח אזכיר במזמור שיר ידידות
?זבח אל חי אשר ברא ל כ ל חי

בנועם קדר ליוצר העתידות258.
ומלכותו עדי נצח נצחים259.
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חכמה257.
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 *251בפיוט מ ר ו ב ה אצלו השימוש בלשון הארמית יותר מאשר בשירה ,והסיבה נעוצה במעמדה של
הארמית בתפילה ובבית־הכנסת.
 252לדוגמה סי׳  ,87הבית שלפני האחרון ״וטב לא תכשי״; סי׳ 94ג ״שביב נורא דמלכא אתקטירא״.
 253סי .197 ,
,
 254לדוגמה סי  197 ,162 ,158 ,151ן ח״ח ,שירים יז ,שירות ו.
 255למשל בשיר הגאולה ״איומה המשי״ )סי  ,(87 ,שר הוא על גאולת ישראל וימות המשיח ,ולפתע
הוא קופץ לעניין אינדיבידואלי טהור :לחלום שראה שהוא יושב בחברת חכמי הישיבה בצנעא.
אחר־כך הוא מספר במעלת התורה המגינה על ישראל בגלותם ומסיים בהטפת מוסר לעצמו להחכים
בתורה ולהצטייד במעשים טובים לעולם הבא.
256
257
258
259
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.97—96 ,116
78א.
119א.
120א.

]קסב[

רבי שלם שבזי ו ש י ר ת ו
סיומים:

זקן וגם בחור וכל העוללים260.

עלום כנהר לעדתי ינהרה
T

TT:

־

S־T

י

260

י : S־T
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צורי פדה עם יןך?זןז הנודדים
צורי #לח ינון ביןרוב
יבוא יקבץ עם עלובים
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ובקול מבעזר לי בחן ישמיעו26!.
וסלח ל כ ל ערן וחוב
יעלו לארצם רוהבי262.

שירים רבים מסיימים בפסוקים על מסיבה ומשתה יין ,אף־על־פי שאין להם כל זיקה לתוכן
השיר .לדוגמה:
ותם קולנא יא וד עאוד לנא כאם ממתלי ) .263תמו אמרינו ,הידיד! ]מזוג[ לנו בשנית
גביע מלא(.
והאת אלכאס יא ודי ואכרם סאדתי )תנה הכוס ,ידיד ,וכבד את רבותי.
נעלוז במסיבה זו
ונתרנן בד׳א אלחצ׳רה
264
בחברתכם ננצל את השכרות(...
גהתכם נגנם אלסכרה...
דבר זה מעיד שרש״ש חיבר שיריו לתכלית מעשית של זמרה בשמחות של מצווה .בעלי
שמחה נהגו להזמין את המשורר ,שידע שיר וזמר ,למסיבותיהם ומשתאותיהם ,ורש״ש היה
נאלץ להזכיר בשיריו את שתיית היין .זהו מעין פרעון חוב מצד המשורר למשתה ולמסיבה.
מוטיב היין חותם לרוב את השיר ,אך פעמים שהוא בא בראשו  265או באמצעיתו  .266יש
שלמוטיב משתה היין מצטרף גם מוטיב החתונה ושניהם כרוכים זה בזה .267
סימן ראשון המאפיין את סגנונו של רש״ש ,ושל שירת תימן מתקופתו ואילך ,הוא
ניתוקה המוחלט כמעט מן המליצה המקראית ומן הלשון המצוחצחת של השירה הקלאסית
הספרדית .בה בשעה שבשירת ר  ,זכריה אלצ׳אהרי ,שקדם לרש״ש במאה שנה ,אין בית
ואין שורה שאין בהם מליצה מן המקרא או שבר פסוק ,הנה בשירתו של שבזי השימוש
בלשון המקרא נדיר ביותר ושירים רבים תלושים לגמרי מן הסגנון המקראי  .268הלשון
היא לשון חכמים חופשית ,פשוטה וקלה ,משובצת פה ושם בחידושי לשון מקוריים ,ויותר
משהיא שירה היא פרוזה שקולה וחרוזה .לבוש לשוני זה נטל אמנם ממנה את הזיו והזוהר
של הפתוס המקראי ,אך מצד אחר פישט אותה וקירבה ללב ההמון .במקום לשון המקרא
הכבידה ,שפעמים זקוקה הוא לפירושים ,נתן רש״ש לפני הקהל לשון המובנת לכל אדם,
ובכך עשאה שירה עממית וחיבבה על העם .זהו סגנון ההולם יצירה לאומית הבאה להביע
260

סי׳  7 9כ ה

261

סי 96 ,כב.

262

סי׳ 116מה—מו.

263

סי .150 ,

264

סי׳  ;139וכן השירים סי  ;174 ,164 ,160 ,ח״ח ,ש י ר ו ת פד ,שצב ,שסח; ״לבי לחכמה״ ,״שלומות
יגיעו״ ) ב כ ת ב יד(.

265

ח״ח ,שירות נט—ם.

266

שם ,קמ; בשיר זה ח ו ז ר המוטיב גם בסופו.

267

ח״ח ,שירות צג ,קמ ,קסו.

268

מילים מ ק ר א י ו ת א ר כ י א ס ט י ו ת — כגון ״עדי״ )סי׳ 85א(— באות בשירתו בעיקר לצורך המשקל.

]קסג[

יהודה

רצה ב י

רגשות הכלל ומאווייו .היחס הפשטני ללשון מצד אחד וכבלי המשקל והחרוז מצד אחר
גרמו למיעוט הקפדה בחוקי הדקדוק והלשון ולחופש מסויים בחידושי מ ילי ם .269
תכונה אחרת המציינת את סגנונו היא ביטול קישוטי הסגנון למיניהם — לשון נופל על
לשון ,צימודים ,הפלגה וכיוצא — שהיו יסוד מוסד בשירת תימן לפניו  .*269אותו סגנון מאונם
העמום שפעי שפעים של צעצועי לשון נעלם מנוף שירתו .בכך הפשיט רש״ש מעל שירת
תימן את מחלצות קישוטי שירת התקופה הספרדית ושייר לה את המשקל והחרוז בלבד.
קישוט ישן מתקופת המדרש והפיוט ,שנותר בשירת רש״ש ,הוא שימוש עקיף בכינוי
או בתואר של השם במקום השם עצמו .כגון ן יונה ,גנת אגוז— כנסת ישראל; עמוסים,
רחומים — ישראל ן בית רגלינו ,אריאל — בית המקדש .270
הערכת

שירתו

הערכה ראשונה על רש״ש יצאה דווקא מעטו של לא תימני .הדיואן התימני הקדום
ביותר ,הכולל שירים משל שבזי ,שהגיע אלינו  271התגלגל לידי ר  ,יחיאל בן יהודה מטלון
וזה נתן אותו בטבת תע״ט ) (1719לאדם אחר ,לא תימני ,תמורת תפוחי־זהב .האחרון כתב
על גבי הספר הערכה על המשורר ועל שירתו בזו הלשון :״זה הספר של שירות שבזיאת מן
ספר מורי ורבי הרב הגאון הנשר הגדול בעל הכנפיים שחיבר אותו בחכמתו ובשכלו ,ולא
נודע לשום אדם מה הוא מחבר .אשריו ואשרי חלקו .ועל החשק שהם חושקים בו בארץ
תימן גם אני חשקתי בו״  .272מעתיק אלמוני שכתב הקדמה לשירי תימן ,נותן הערכה נלהבת
על שירתו ומרומם אותה על כל שירה אחרת .״לא בא כבשם ההוא ואחריו לא קם כמוהו.
כי כל המשוררים הבאים אחריו רצו ללמד משיריו ולא השיגו אבק רגליו ,לתוקף משליו
וחוזק מליו ,כי חבר בסודות השיר פלאים עצומים ,ונדמו שירי צחים בלשונם אלומים ,כי
כל שיריו ערבים מאד ונעימים יפתחו הלבבות הסתומים ,וילמדו לאדם שכל וחכמה ,ומוסר
ויושר ותומה ,וכל מדה נעימה״  .273מעתיק אחר ,שהעתיק כמה שירים מן הדיואן של
רש״ש ,כותב בראשם :״והולאי נשוד מן דיואן מ״ו סאלם אלשבזי זלה״ה .באמת אין ערוך
אליו ,בשיריו ומהלליו״ .274ר׳ יהודה גספאן ,מעתיק תימני נודע כתב על ר׳ שלם שבזי
בשנת תקס״ה :״ובראש כלם איש ישר מהולל בשערים ,כמוהר״ר שלום מחבר השירים,
שבזי מתכנה מגזע ישרים ,אשר דבריו נגלים ונסתרים ,מספרי רשב״י ובחיי המה מחברים,
אשר היו בארץ למאורים ,כזוהר הרקיע מאירים ,דברים מצודקים וברים ,אהבת בחור
269

ב פ ר ט ו ת ר׳ ב פ ר ק ״חידושי ל ש ו ך בשירתו של שבזי ,שיופיע ב מ ק ו ם אחר.

 *269להוציא שיר אחד ״שמוט מוט רע״ )ח״ח ,שירים צה( שבתיו בנויים על צימודים נפחתים .בשיר זד,
מ ג ל ה ה מ ש ו ר ר י כ ו ל ת א מ נ ו ת י ת ואין בו להעיד על שימוש טבעי בקישוט.
270

עיין לעיל ״ ק ב ל ה וסימבוליקה״ ,עמי

271

הע׳ .110

272

ס פ ר הזכרון לישראל אברהמס ,ניו־יורק  ,1927עמי .269

273

שירי תימן ,עמי  .356דבריו כ ת ו ב י ם ב ע ק ב ו ת דברי ר

,

יהודה אלחריזי על ר׳ שלמה בן גבירול

)תחכמוני ,שער יח ,מ ה ד  ,טופורובסקי ,עמ  ,(185 ,ו כ ב ר העיר על כך אידלזון.
274

כ״י ב ר ש ו ת דוד בשארי בנתניה.

]קסד[

רבי שלם שבזי ו ש י ר ת ו
בעלמא מעוררים ,על כנסת ישראל הם אמורים ,דברי תחנוניה אל אלהים אדירים ,אשר
היא בוכה ומתחננת בתמרורים ,על טלטולה וחרבן הדבירים ,מזכרת לפניו אהבת נעורים,
וזכות אבותיה הטהורים ,ובכל עת ורגע מצפה לדרורים״  .275הוא רואה את חשיבותם של
שירי רש״ש כמעוררי־תשובה וגאולה ובסגולה לעליית תפילתם של ישראל למרום .276
בסיכום ייאמר :בצדק רואים בשבזי את משוררה הלאומי של יהדות תימן .חוויות
אישיות של המשורר ונושאים חילוניים אינם מהווים יסוד ניכר בשירתו .לעומת זה ענייני
הלאום והדת כובשים בשירתו את המקום העיקרי .מה שהיה ר׳ יהודה הלוי ליהדות ספרד
היה ר  ,שלם שבזי ליהדות תימן .תקופתו ומאורעות ימיו היטו את יצירתו מן האפיק
האינדיבידואלי אל האפיק הלאומי ,והיטיב לבטא את מאווי התקופה וכיסופיה .שירתו דחתה
יצירות קודמיו ,מהן העולות עליה מצד הערך הספרותי והתוכן המגוון .הקהל זנח את
מחברותיו היפות והמשעשעות של ר׳ זכריה אלצ׳אהרי ,שחי כמאה שנה לפניו ,אף־על־פי
שנסיבות חיבורן אינן שונות כמעט מנסיבות התהוות שירתו של שבזי :הן נכתבו בתק פת
מאסרם של יהודי צנעא  277ונועדו לנחם את הגולים ואת הנרדפים .ברם ,הציבור לא ראה
במחברותיו בעלות התיכן החילוני מבע לרוחו .כנגד זה מצא בשירי שבזי ביטוי נאמן להגיגי
נפשו ולרחשי לבבו ודבק בהם דביקות גדולה .שיריו כונסו בקבצים מיוחדים או במדורות
נפרדים בדיואנים התימניים ,ונתכנו בשם ״שירות שבזייאת״  .278עד היום שיריו הנם הרוב
המכריע בדיואן ,והם מושרים בפי הבריות יותר משירי כל 1משורר תימני אחר .אין חג
ואין שמחה של מצווה שאין משמיעים בה משיריו .הט התרפקו על התקוות המשיחיות
המובעות בשיריו .פסוקים משיריו שצפתה בהם חכמת חיים ומוסר השכל מהלכים בפי
הבריות כמשל וכפתגם ,ואומרים ״קאל מארי סאלם״.
על הפופולאריות שזכתה לה שירתו עוד בחייו תעיד העובדה ,שבדיואן תימני קדום,
שנכתב עוד בחיי המשורר ,נכללו  121שירים משלו  .279שיריו ופיוטיו הם כרבע משירת
תימן ,28°וכמחצית מתוך השירים שנוהגים להעתיקם ולזמרם  . 281מצד לשונות היצירה
מתחלקים השירים כדלקמן :שישים בעברית ,תשעים וחמשה עברית־ערבית ,ששים
ערבית ,והשאר פיוטים ו״הלילות״ .היחס בין ה״נשוד״ ל״שירות״  282הוא כמעט שווה .283
275

שירי תימן ,עמי .7

276

שם ,עמ .356—355 ,

277

כ ך מ ס פ ר ר׳ זכריה אלציאהרי בהקדמתו ל ס פ ר ״המוסר״ .עומד להופיע ב ק ר ו ב בהוצאת מכון בן־צבי.

278

יצירות של שבזי על מ ש ק ל ״אסראיליאת״ .דוגמא ל מ ד ו ר ו ת כאלה ר  ,דוד ששון ,עמי .955 ,344

279

דיואן זה ה ו ע ת ק בימי ג ל ו ת מוזע והמעתיק יוסף בן שלמה בן סעדיה אלמנזלי סיים ה ע ת ק ת ו בד׳מאר
באלול אתתק״צ ל ש ט ר ו ת ) .(1678תיאורו ניתן על־ידי ראובן לוי ב ס פ ר הזכרון לישראל אברהמס,
ניו יורק  ,1927ע מ  .282—266 ,דיואן זה הוא לפי שעה הדיואן התימני הקדום ביותר ה כ ו ל ל שירים
של שבזי.

280

כמאתיים וחמשים מ ת ו ך כאלף שירים ופיוטים.

281

דיואן תימני רגיל ,בין בכתב־יד ובין בדפוס ,אינו מקיף א ת כל שירי תימן אלא את אלה המקובלים
בקהל.

282

הגדרתם של המונחים ״הלילות״ ,״נשוד״״ ו״שירות״ וביאורם ר׳ לעיל ״צורה וסגנון״.

283

שתי חמישיות ל ע ו מ ת שלוש חמישיות.

]קסה[

י ה ו ד ה ר צ הב י
שבזי הושפע משירת הה״ן ששגשגה בארץ־ישראל במאה הט״ז .קרוב לוודאי שקרא את
שירי ר  ,ישראל בג׳ארה והושפע מהם  .284שירת הרזין והמסתורין שלו ירדה כטל תחיה
על לבותיהם של יהודי־תימן ,אנשי הקבלה העיונית והמעשית ומחשבי הקצין .שירי תוכחה
לנפש ודברי מוסר לציבור לקיום התורה והמצוות מרובים הם ביצירתו .והכל כדי להכשיר
את הלבבות לגאולה ולחיי עולם הבא .אצל בן דורו הקשיש ר  ,יוסף בן ישראל ,שביסודות
שירתו אינו נבדל בהרבה מר׳ שלם שבזי ,עדיץ ניתן למצוא שירי חידה טהורים על עצמים או
על הלכה ודינים .אצל שבזי גם אלה נדחקו ונצטמצמו .שורשי שירתו יונקים מתורת ישראל
ומתולדותיו בעבר ונופה נוטה אל עתיד האומה המתחדשת בארצה ,כיעוד הנבואה וחזון
הגאולה .אין בה נטע זר ושלוחה נכרית .שירי חול ומוטיבים חילוניים זעומים מאד בה.
נקודות משותפות קיימות בינו לבין ר  ,יהודה הלוי ,ועקבות השפעת האחרון ניכרות
בשיריו  .285שירתו ,כשירת ריה״ל ,רכה וענוגה .גם בתוכחתו אינו סוער ורוגש .סבלה
ושפלה של האומה אינם מביאים אותו לידי תרעומת או הטחת דברים כלפי מעלה ,לבד
מתפילת זעם ונקם באויבי האומה ומעניה.
גדולתו בדורו האצילה על מעמדו בדורות הבאים ,שמצב היהודים בהם לא היה שונה
בהרבה מזה של תקופת המשורר .יתר על כן ,אחרי מותו נתעלה ונתקדש בעיני העם יותר
מאשר בחייו .ורש״ש נעשה אבי משורריה של יהדות זו.
משאת חייו של המשורר היתה לראות בנחמת ציון ולשאת בארץ־ישראל שירה חדשה:
לעלות ירו^לימה
אהבתי
תורה והחכמה
אלמד סיד
־

• T :

: V

־ :

־

:
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ז !

־ T :

T

ואני דל

גולה בתוך תימה

צור קוני

למשיחף תבע

אז אראה ציון והמקדש
יום יצמח ל^עך ויתלןךש
אתרונן אשיר ב^יר חד286...#
IV

-י

• T

S

י

TT

אמנם לא זכה לכך ,אך שירתו נאמרת בפי גאולי־תימן בארץ-ישראל .ולא קטן חלקה של
שירתו בגאולתם :היא ששמרה בלבם את גחלת האהבה לציון ,ומכוחה עלו ובאו לארץ-
ישראל ,כשצלילי זמרתה בפיהם .בתימן חזו בה את חזון התקווה והגאולה ,ואילו בארץ־
ישראל רואים בה נבואה שנתקיימה ואמת שנתממשה .ושירת רש״ש אשר עד כה היתה
זמרת יהודי תימן עתידה היא בישראל להיות גחלת העם וזמרת הארץ.
284

קיימות נקודות מ ש ו ת פ ו ת ר ב ו ת בין השניים בייחוד מצד ת ו כ ן שירתם.

285

בשירו ״ מ ע ל ו ת גלגל וחשמל״ )0י  (160 ,נראית לעין ה ש פ ע ת שירו של ריד״״ל ״יונה נ ש א ת ה על
כנפי נ ש ר י ם ״ ; בית השיר ״לך הכל חמוד עיני ו ה כ ל ממך״ )״לבבי יחשקה עפרה״ ,םיי  177ז( שאול
מריה״ל ״לך הכל ,ב ך הכל ועל הכל ח ס ד י ך ׳ )שירי ריה״ל ,מ ה ד ר ח׳ בראדי ,ברלין  ,1911עמי ,149
 .(9״ופדה את עמך ב ח מ ל ה  /כי אתה לך הגאלה״ )סי׳  189ה( שאוב מריה״ל ״כי אתה הגואל ולך מ ש פ ט
הגאלה״ )״שלומי עליון ישני מכפלה״ ,בית אחרון(.

286

ח״ח ,שירות יח.
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רבי יעקב ששפורטש ופרנסי ליוורנו

על ה ש י פ ו ט ה א ו ט ו נ ו מ י ב ׳ א ו מ ה ה י ה ו ד י ת
בשנת תמ״א

,

בליוורנו

תעודות שנתפרסמו עד כה על מחלוקת זו ,אינן אלא עדויות בלתי שלימות ,של צד אחד,
הלא הן אגרותיו של ר׳ יעקב ששפורטש נגד פרנסי ליוורנו

הרקע לדין ודברים החריף

בין פרנסי הקהילה ור״י ששפורטש והפרשה בכללותה עשויים להתבהר ולהתפרש על־פי
הסכמות והחלטות הקהילה שבהן נכללו גם אגרות בלתי ידועות של ששפורטש ומתוכן
ינתן לגו לעקוב אחרי הטענות משני המחנות.
הר״י ששפורטש הגיע לליוורנו בשנת תל״ח ונשאר בעיר זו עד שנקרא בשנת ת״מ
לאמשטרדם לעמוד בראש מדרש עץ־חיים .בהגיעו למארסיליה יצא נגד פרנסי ליוורנו ושלח
אגרות פולמוס לאישים בליוורנו ולקהילות ישראל אחרות ,ובהן לא ניקה את חכמי ליוורנו.
באגרותיו ובפתיחות וההסברים המלווים אליהן ,הוא מתריע על כך ש״בשנת הת״מ נעשית
הסכמה מהשנים עשר נצבים שלא ידונו דין תורה כי אם בדין הפרנסים ,ואף אם יהיה
אחד תובע דין תורה אין משגיחים בו ומשגיחים בחברו ,ואף אם יסכימו שניהם אין
משגיחים בהם״  .2בהחלטתם זו ,לא זו בלבד שהפקיעו הפרנסים כל דיני ממונות מסמכותם
של הרבנים ,אלא שנעלו גם בפני בעלי הדין את הדלת להתדיין בבית הדין אם ירצו בכך•
בספר ההסכמות של קהילת ליוורנו ,שנשתמר בארכיונה ומונח עתה במכון בן־צבי
בירושלים ,נמצאות תעודות אחדות שבכוחן לזרות אור על סיבות המחלוקת .הפנקס כרוך
קלף ורשום עליו:

"."Escamot e Estatudos do K. K. de Liome

הדפים צורפו משני

פנקסי הסכמות שנעשו בסמיכות זמן .הראשון כתוב פורטוגיזית ובו  96הסכמות שמספרן
עליהן .הראשונה היא מיום יח אדר תט״ו) 28במרץ  .(1655השני כתוב ספרדית ,ואין בו
אלא שינויים שחלו בהסכמות הקודמות ,תיקונן והרחבתן .בפנקס זה החלו לכתוב ביום יג
אדר א תל״ז) 14בפברואר  .(1677ההסכמות שבו מסודרות בשלוש מערכות .1:בענין הנהגת
הקהילה ן  .2הסכמות על הטלת קנסות  .3הסכמות בעונשי חרם .הדפים של פנקס ההסכמות
הראשון ורוב הדפים של הפנקס השני ,נתלשו מהכרך והונחו בתיק כדפים נפרדים.
במערכת השלישית של הפנקס השני  , 3נמצאת הסכמה ,שאינה אלא תשובת הקהילה
לטענות הר״י ששפורטש ,והיא נקראת :״גילוי דעת פומבי של ק״ק זה של ליוורנו נגד
תלונותיו הבלתי צודקות של הדף יעקב שפורטש וההחלטה החסודה שנתקבלה נגד
אגרותיו השנונות״ .כיוון שנושאי המחלוקת היו סדרי השיפוט ב״אומה היהודית בליוורנו״,
ראוי להקדים דברי הסבר על יסודותיו המשפטיים ,אירגונו ונוהלו.
1

י׳ תשבי ,א ג ר ו ת ר׳ יעקב ששפורטש נגד פרנסי ליוורנו מ ש נ ת תמ׳יא ,קבץ על יד ,ס פ ר ד )יד( מקיצי
נרדמים ,ירושלים תש״ו ,ע מ  ,קמה.

2

שם ,ע מ  ,קמח.

3

פ ר ק ב ,סעיף .7
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טואף ]ז״ל[

א .ס ד ר י ה ש י פ ו ט ב ״ א ו מ ה ה י ה ו ד י ת ״ ב ל י ו ו ר ב ו
חוקת היסוד של ״האומה היהודית בליוורנו״ ,שהוא שמה הרשמי של הקהילה ,היה הצו
,Livornina

שפירסם פרדיגאנדו הראשון לבית מדיצ׳י ,דוכס גדול של טוסקאנה ,בעשרה

ביוני  .1593בארבעים וארבעה סעיפיו נמנו הפריוילגיות המובטחות ליהודים ,שיבואו
וישתקעו בעיר הנמל החדשה .ואכן נקבצו ובאו לליוורנו פליטים רבים מספרד ופורטוגאל.
בסעיף כה נאמר :״רוצים אנו שלממונים ) (Massariשלכם בבתי כניסיותיכם תהיה
הסמכות להכריע ,לגמור ולהטיל עונשים שייראו להם על־פי תורתכם ומנהגיכם היהודיים,
בכל דין ודברים שיעברו בין יהודי ליהודי .והם יהיו רשאים לכוף על קבלת פסקי הדין
הרגילים ועונשים אחרים לפי ראות עיניהם .שכן רצוננו בזה הוא ששיפוטו וסמכותו של
שופטכם הנזכר לעיל * תוגבל ,והממונים יהיו רשאים להגלות את אותם היהודים שלפי
ראות עיניהם הם גורמים לשערוריה״.
בבית דינם של הממונים ישבו ראשיה הנבחרים של הקהילה והמדינה העניקה להם
סמכויות של שיפוט אזרחי ופלילי :שיפוט אזרחי ללא הגבלות ,שיפוט פלילי מוגבל
לעבירות קלות בלבד וכל שאין עליו דין מות ,דין עבודת פרך באוניות משוטים ,מלקות
וכיוצא בכך  .5לפסקי הדין של הממונים היה תוקף חוקי וחובת הוצאתם לפועל הוטלה על
ה

 ,Bargelloהזרוע המבצעת של שלטון הדוכסות .חוק המדינה ,כפי שהוגדר בצו משנת

 ,1593לא העניק שום סמכות שיפוטית לרבנים ,אם כי קבע במפורש שהממונים חייבים
לשפוט על־פי דין תורה )" ,(secondo il rito e modo vostro ebraicoאך לא רק על־פי
)"che possino mettere le vostre solite terminazioni e altre censure a modo
.("loro
בהסכמה החמישית בספר ההסכמות הראשון משנת תט״ו ,נקבע על־פי סעיף כה של
הפריוילגיות ,שחובה על כל יהודי המסוכסך עם חברו לתבוע מבית דין הממונים שידינוהו
לפי דין ישראל .וזה לשונה של ההסכמה :״כל יהודי שיהיה לו דין ודברים עם יהודי חייב

הממונים

8

]

 , [ S e n h o r e s do Maamadע ל ־ פ י הפריו־

0

ילגיה הנדיבה שניתנה לנו מידי הוד מעלתו בפרק  ;25האדונים הממונים כאדונים
מוסמכים לכך ,ישפטו לפי הדין או קרוב לדין

6

או כפי שייראה להם על־פי הצדק .ואיש

לא יוכל לטעון נגד יהודי אחר בפני ערכאה אחרת מלבד האדונים הממונים האמורים .וזה
בעונש חרם או עונשים אחרים שייראו לאדונים הממונים״)עמ .(86 ,
4

בסעיף העשירי נ ק ב ע מינויו ש ל ש ו פ ט מיוחד ״ ב ע ל ס מ כ ו ת ל פ ס ו ק ולהכריע בכל ס י כ ס ו ך ו מ ח ל ו ק ת
של יהודי ליוורנו ,א ז ר ח י ת ופלילית או שתיהן כאחת״ .ש ו פ ט זה היה ״דוקטור חילוני״ שהדוכס הגדול
היה מ מ נ ה אותו ,ואחרי דבריו לא יישנו .ה ע ב ר ת ה ס מ כ ו ת לדון בסיכסוכים שבין יהודי ליהודי מידיו
לידי הממונים ,היתה ה ה ג ב ל ה ב ס מ כ ו ת ו שעליה מ ד ו ב ר בסעיף כ ה של הצו.

5

״ פ ק ו ד ו ת מיום  5באוגוסט  1650לביצוע הפריויליגיות ה נ י ת נ ו ת ל א ו מ ה היהודית ועל ס מ כ ו י ו ת השיפוט
של שופטיהם״ ,ב ,Collezione degli Ordini Municipali di Livorno etc. :ליוורנו ,ג׳ורג׳י,1789 ,
עמי .304

6

ביטוי עברי ז ה נמצא ב ט כ ס ט ב א ו ת י ו ת לאטיניות.

נקע[

מחלוקת

רבי יעקב ששפורטש ופרנסי ליוורנו

הסכמה זו מכריזה במפורש שבית דין הממונים ישפוט לפי הדין או קרוב לדין ,אך ייפתה
את כוחו לדון במקרים מסויימים על־פי עקרונות משפטיים אחרים ,כלומר על־פי מנהגי
הסוחרים בנמל ליוורנו .ברם ,לא נקבעו בה בהסכמה העקרונות לחלוקת הנושאים לדיון
בין דין תורה לדין הסוחרים ובידי מי תהא זכות הבחירה וזכות ההכרעה על הנוהל המשפטי.
כן לא נאמר בה דבר על חלקם של רבני הישיבה בדין התורה .מן המעשים שנתהוו אחר־כך
אנו למדים ,שכבר אז כל שעניינו מסחר נידון בדין הסוחרים ,אלא אם כן דרש התובע או
הנתבע לדונו בדין התורה .הסדר זה נתגבש בהסכמה  69שנעשתה בשנת ת״ל ) 23במרץ
 .7(1670משתכפו הדרישות להעביר דיונים משפטיים מדין הסוחרים לדין תורה ,לרוב
מן הצד שיצא חייב בדין הסוחרים ,לא ראו הפרנסים דרך טובה מלקבוע הסכמה זאת.
מעתה כל שביקש להישפט על־פי דין תורה חוייב להודיע על כך במושב הראשון או השני
של בית דין הממונים ,ואם לא עשה כן איבד זכותו .אין בית דין הממונים חייב לקבל דעת
הרבנים בדין התורה ולא היתה דעתם אלא בבחינת סמכות מיעצת ,לפי שחוקת היסוד
אינה מקנה תוקף חוקי אלא לפסקי דין של הממונים בלבד .פירושו של דבר ,שלדין תורה
כפי שהורוהו הרבנים לא היה תוקף חוקי ,אלא אם כן סמכו הממונים את ידיהם עליו.
מהסכמה  69נמצאנו למדים :א .בית דין הממונים היה דן ענייני מסחר על־פי דין
הסוחרים ,אך היתה להם לצדדים זכות לתבוע שידיגום לפי דין תורה בכל שלבי הדיון.
זכות זו הוגבלה אחר־כך רק לשלבים המוקדמים של הדיון; ב .בענייני אישות או בכל
ענין אחר שנתבע בית דין הממונים לדון על־פי דין תורה ,היה פונה לחכמי הישיבה
הכללית .פסק דינם הועבר לממונים לשם אישורו ופירסומו כפסק דין בעל תוקף של בית
דין הממונים.
הדעת נותנת שהמצב המשפטי שתיארנוהו ,מלבד התפתחויות מאוחרות ,היה קיים
בליוורנו מראשית התארגנותה של הקהילה .אם נכונה השערה זו ,הרי שההםכמה החמישית
משנת תט״ו אינה אלא העתקה של הסכמה קודמת לה שנקבעה זמן קצר אחרי שנת ש^״ז
) ,8 (1597כתקנה לזכות בשיפוט האוטונומי שניתן להם בפריוילגיה .ושמא משום כך היא
נמצאת בין ההסכמות הראשונות של שנת תט״ו.
בשנת תל״ז ) (1677ניתן תוקף להסכמות חדשות .אחת מהן ,ההסכמה הראשונה בפרק
הרביעי של המערכת הראשונה ,חוזרת על תוכן ההסכמה  69בלשון קצרה ובהשמטת ההנמקה.
וזה תרגומה :״הרוצה בדין תורה יבקש זאת לא יאוחר מהופעתו השניה .לא ביקש זאת,
לא יינתן לו .מכל מקום ]יהא[ ברור ,שבכל מקרה תהיה דעתם של האדונים החכמים
מיעצת״.
7

ת ר ג ו מ ה של ה ה ס כ מ ה י ת פ ר ס ם להלן ,נספח ב.

8

מ ש נ ת שצ״ג ) (1593ועד ש נ ת שצ״ז ) ,(1597נכללה ״האומה היהודית בליוורנו״ באיזור שיפוטה של
ק ה י ל ת פיסא ה ס מ ו כ ה  .בפיסא ה ו ק ם בית דין הממונים על־פי א ו ת ו סעיף של צו ה ד ו כ ס הגדול שחל גם
על עיר זאת .ת ל ו ת מ ש פ ט י ת זאת ב ו ט ל ה על־ידי הדוכס הגדול ב 11ביולי  .1597ה ח ל ט ת ו ק ו ב ע ת
־

״ ש ב ת ב י ע ו ת ה א ז ר ח י ו ת ]של יהודי ליוורנרן ידונו הממונים עליהם בליוורנו ,אם תהיינה בין יהודים,
ואם תהיינה בין נוצרים יישפטו על־ידי האדון המושל בליוורנו״.

]קעא[

שבתי

טואף ]ז״ל[

ב .מ ח ל ו ק ת ר ב י י ע ק ב ש ש פ ו ר ט ש ו פ ר נ ס י ל י ו ו ר נ ו
זמן קצר אחרי שגעשו הסכמות תל״ו בא לליוורנו הר״י ששפורטש .שמו הלך לפניו .כבר
בשנת תל״ט היה חבר ,עם החכם משה נהר והמשכיל עמנואל אירגאס ,ב״ועד איסור והיתר״.
ועד זה היה הסמכות הרבנית העליונה בק״ק ליוורנו ,ובין תפקידיו היה גם ליעץ לבית
דין הממונים בדין תורה  . 9הר״י ששפורטש ידע היטב מקומו של דין התורה במערכת
השיפוט העצמאי בליוורנו ,סמכות שיפה הגדירה אחריו הרב פנחס חי עניו מפירארה
בתשובותיו ״גבעת פנחס״ שבכתב־יד .ואלה דבריו :״גלוי וידוע לכל העולם ,היודע בטיב
ב״ד שבעיר ליוורנו יע״א דכך הוא :מעלת הממונים הם דנים את כל הבאים לפניהם לדון
כפי שקול דעתם הזך והבהיר ,אבל כשא ,מבעלי הדין תובע ואומר שרצונו להתדיין כפי
התורה שומעים לו ,וע״כ יש שם מהמורים נר״ו והם שומעים דברי החלקים וכותבים מה
שהורו להם מן השמים .וכאשר אמרו המורים כן דנים מע׳ הפרנסים״ ם!.
נוהל זה לא היה ,כנראה ,למורת רוחו של ששפורטש ,שכן שיתף פעולה עם מוסדות
הקהילה בשנת כהונתו בועד איסור והיתר .הריב החל בשנת ת״מ ,כעדותו באגרותיו
ממארסיליה לחכמי ליוורנו  11ולגבריאל אריאס  ,12ידידו וחבר ב״ועד השנים עש ר ״ .13
ששה חודשים לפני שעקר החכם ששפורטש דירתו מליוורנו ,אישר ועד השנים עשר תקנון
בענייני שיפוט אשר הגביל עוד יותר זכותם של בעלי הדין לבקש דין תורה .דבר זה הגדיש
את הסאה ,ולדעת ששפורטש ביטלה הקהילה למעשה את דין התורה.
בפנקס השני לא נמצאה כל הסכמה שתצדיק את ההאשמה הכבדה של ששפורטש.
ההסכמה היחידה הדנה בענייני שיפוט ,היא הסכמה ראשונה בפרק הרביעי ,אשר ,כאמור,
אינה מחדשת דבר .אולם בעמי  ,58—55אחרי ההסכמות של שנת תל״ז ,נמצאת תעודה
חשובה שלא צויין בה מי התקינה ואינה חתומה ,והיא מתאימה בכל להאשמות של ששפורטש.
9

 G. Sonnino, II "Talmud Tora" di Livorno, Rassegna Mensile di Israelשנה י' ,חוב׳ ,5—4
 .1935ב ש נ ת ת ״ מ היה ששפורטש אחד מ״פרנסי ת״ת״ ,שהיו מ ת מ נ י ם מטעם ראשי הקהילה להשגחה
על מ ו ס ד ו ת הת״ת.

10

ר׳ פ נ ח ס חי עניו היה רבו של ק״ק פירארה ו נ פ ט ר ב ש נ ת תקכ״ט .על סדרי הדיון בליוורנו כ ת ב אם
כן זמן ר ב אחרי ה מ ח ל ו ק ת  .א״ח פריימן הי״ד ,הביא דבריו שלמעלה בהערה למאמרו של י׳ ת ש ב י
)ר  ,שם ,עמי קמז( ,ולדעתו מצב זה הושג כ פ ש ר ה ״על מ ק ו מ ו של דין ה ת ו ר ה ב מ ע ר כ ת ה ש פ ו ט אחרי
ה ת ע ר ב ו ת ם של הר״י ששפורטש ושאר גדולי המדינה״ .ברם ,הראיות שהבאנו מוכיחות ,שהדבר קדם
למחלוקת.

11

ר  ,י  ,תשבי ,שם ,עמי ק מ ז  - -ק מ ט .

12

ר׳ להלן ״גילוי דעת פומבי״ נגד ששפורטש .שם מ ו ב א מ כ ת ב זה בשלימותו.

13

ועד השנים עשר נוסד בצו של הדוכס הגדול מיום  15באוגוסט  ,1667שניתן ל ב ק ש ת הממונים .הוא
היה מ ת כ נ ס על־ידם ותפקידו היה לדון יחד עם הממונים על ״העניינים החשובים י ו ת ר הנוגעים ל ש ק ט
ולההנהגה
החברים

ה ט ו ב ה של האומה״ .בפעם ראשונה בחרו הממונים ב ח ב ר י הועד .אחרי כן ,שנים עשר
עצמם ,יחד עם הממונים ,היו

בוחרים בחברים חדשים ל ה ש ל מ ת מספרם .ר׳ ה ה ח ל ט ו ת

ש נ ת ק ב ל ו ב״צו מיום  15באוגוסט  1667על הממשל באומה היהודית״ ב
Municipali di Livorno

עמ

,

.306

על

האופי

,

הבלתי

מ ת ר ע ם ששפורטש ב א ח ת מאגרותיו .ר תשבי ,שם ,עמי קנז.

] קעב [

Ordini,

דימוקראטי של

Collezione degli

גוף זה

וסדרי

בחירתו

מחלוקת

רבי יעקב ששפורטש ופרנסי ליוורנו

אף־על־פי שאין זמנה עליה ,הרי ברור שנעשתה אחרי שנת תל״ז ,ומקומה בפנקס מעיד
על כך .תעודה זו תתפרסם להלן )נספח ב( .אין היא אלא תקנון סדרי הדיון ,ובה נקבע
מפורשות שעל בית דין הממונים מוטל לדון בענייני מסחר על־פי החוקים ומנהגי הסוחרים
בנמל ליוודגו ,והריהם מתקבלים ומתאשרים לצורך זה כאילו היו דין תורה .בעניינים של
״משפט האלוקי או הרוחני״ חייב בית דין הממונים לנהוג על־פי החוקים והמנהגים
היהודיים .בית דין הממונים רשאי להעבירם להכרעת הרבנים ,אך גם בעניינים אלה פסק
הדין יינתן על־ידי הממונים .לתעודה זו צורפו שתי רשימות ,האחת פירוט העניינים
״הנוגעים לדין תורה״ ,והם :דיני אישות ,כשרות ,חזקות ,עניינים רוחניים ,הלוואה בריבית
ומשכנתאות; השניה כוללת פירוט הנושאים שיובאו בפני ״האדונים הממונים״ ,וכולם
מתחום המשפט המסחרי והימי.
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הרשימות

בגילוי דעת של הקהילה על האשמות ששפורטש צויין ,שמשהותקנו התקנות החדשות
היה ששפורטש בליוורנו וקיבל שכר כחבר בישיבה הכללית .כנראה שנעשו בשלהי שנת
תל״ט או בתחילת שנת ת״מ .אותה שעה יצאו נגדן כמה מחכמי העיר ,לפי שראו בתקנות
ביטול דין תורה ,ובין המוחים לא היה ,כנראה ,ששפורטש  .14הממונים החזיקו בדעתם ,כי
הקושי בהתאמת דיני ישראל לחוקי ומנהגי המסחר הצריך פשרה מרחיקת לכת ,אך לא היו
יכולים שלא להתחשב בחומרת ההאשמה .הם היו נכונים להודות שהתקנות הן פגומות אבל
בצורתן ולא בתוכנן .את התקנות לא ביטלו באופן רשמי .ומה עשו? לא רשמו אותן בספר
,
ההסכמות הפומביות ,ועל־ידי־כך לא ניתן להן תוקף .זוהי ,איפוא ,הסיבה שהתקנות שבעמ
14

ר  ,סעיף  4ב״גילוי דעת פומבי״ ,להלן.

] קעג [

טואף ]ז״ל[

שבתי

 58—55אינן חתומות בידי הממונים ,אינן מקויימות בידי ״סופר״ המעמד ולא צויין בהן
זמנן ,תנאים הדרושים למתן תוקף חוקי.
החכם ששפורטש לא פרש אז ממשרתו .משכורתו ניתנה לו מהקהילה ,אם כי קוצצה
כשאר משכורות הקהילה בעטייו של המצב הכלכלי הקשה באותו זמן .נראה שתחילה עשה
החכם ששפורטש תעמולתו בלחישה .הוא יצא נגד התקנות והתרעם על הדרך שבה הלכו
הממונים ,שלא היתה הולמת לדעתו ,את חומרת הבעיה .רק בצאתו את ליוורנו עשה לדעתו
פומבי רב .האשמותיו הסעירו את הרחוב היהודי בליוורנו .הקהל תמך ללא ספק בעמדתו
התקיפה של ששפורטש .נפוצה אז שמועה שששפורטש הטיל חרם על פרנסי הקהילה .כדי
לברר אמיתות הדבר ,נדרש כל מי שהיו בידו מכתבים מששפורטש למוסרם לידי הממונים,
בגזירת חרם .שלושת המוסדות העליונים של הקהילה ,חכמי הישיבה ,הממונים והשנים
עשר ,התאספו לדון במצב .מכוח דיונים אלה חובר גילוי הדעת הפומבי ,בשפה הספרדית,
ועליו חתמו הממונים ,החכמים והשנים עשר ביום עשרים ושנים בדצמבר .1680
גילוי הדעת פורש בראשיתו מכלול היחסים בין ששפורטש ומוסדות הקהילה מעת בואו
לליוורנו ,ממשיך הוא במסירה אוביקטיבית של השקפותיו של ששפורטש על דין התורה
ובהעתקת שתים מאגרותיו ,האחת ממארסיליה אל אחד מאנשי המעמד ,שהוא בלי ספק
גבריאל אריאס ,והשניה מאמשטרדם לשלושה מבין חכמי הישיבה ,החכמים יעקב לופס,
שמואל קושטא ויוסף סניור  . 15אף־על־פי שלשונן חריפה ביותר ,הן נעתקו בשלימות.
נכללת בגילוי הדעת גם אגרת תשובתם של פרנסי אמשטרדם לפרנסי ליוורנו מעשרה
בספטמבר  ,1680שבה הודיעו להם שעשו כאשר נתבקשו)כנראה להשקיט את ששפורטש
ולשדלו להימנע מהפצת אגרות נוספות( ושלא ימנעו עצמם מכל מאמץ כדי למנוע סבל
מפרנסי ליוורנו ולהשכין שלום .בחלק האחרון מפרטים אנשי ליוורנו בשנים עשר סעיפי
האשמה את טענותיהם נגד ששפורטש על עצם מעשיו ועל התנהגותו שלדעתם לא הלמה
דרכו של חכם .אך בעיקרו מנמק גילוי הדעת את ההחלטה שנתקבלה לגופו של הענין.
שלושת המוסדות החליטו ״לתקן את כל ההסכמות שניכר בהן שחלה איזו שגגה בניסוחן
ושיושם לב אף לספק קל שבקלים ,אפילו יהיה זה רק במילים והכוונה מעידה עליהן; ולא
כפי שרוצה להורות החכם ששפורטש בדבריו עיל הסכמות דין תורה ,אלא כפי שמצווה
תורתנו .כי השארת ההסכמה על דין תורה בסמכות מיעצת  , 16דבר שהוא תומך בו , 17
היא התמדת המשוגה ולא בקשת תיקונה .ותיקנו ,שההסכמות שאינן הכרחיות למסחר לא
תהיינה היפך הדין ולא שהדין יהיה תואמך.
15

כולם לא היו חברים בועד איסור והיתר בשנת ת״מ אף לא בשנת תמ״א.

16

ה ס כ מ ה  ,1פ ר ק .4

17

ב א ג ר ת ל ח כ מ י הישיבה בליוורנו ,שנעתקה ב״גילוי דעת פומבי״ מציע ששפורטש ״שיתקנו ה ס כ מ ה זו,
הן כדי להשאירה כפי שהיתה בתחילה ,שיהיה דין ת ו ר ה כרצונו ,ומכאן יוצא שדין היחידים ההדיוטות
מותר?

הן שמהיום והלאה יהיה הכל נידון כ מ נ ה ג הסוחרים ,ומכאן יוצא שהפרנסים הם דיינים .אבל

לשם כך יש צורך שהדבר יהיה ב ה ס כ מ ת כל הקהל או רובו״ .ה צ ע ו ת לתיקון זה מזכיר ששפורטש
באגרתו ל ק ה י ל ו ת ישראל .ר  ,תשבי ,שם עמי קנו.

נקעד[

רבי יעקב ששפורטש ופרנסי ליוורנו

מחלוקת

החלטה זו הוכרזה חגיגית מעל התיבה בבית הבנסת ,ונראה שהתוצאה המעשית היחידה
היתה ,ביטול ההסכמה הראשונה בפרק הרביעי משנת תל״ז .בשולי העמוד בספר ההסכמות
הפומביות ,נכתבה הערה זאת :״ב 16בדצמבר  1680בוטל פרק זה בהסכמת האדונים
החכמים ,האדונים הממונים והאדונים השנים עשר״.
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ביטול ההסכמה
ג.

השיפוט העצמאי אחרי

המחלוקת

ביטול ההסכמה היה פעולה פורמלית ותו לא .יש להניח שבנוהל המשפטי לא השתנה דבר.
התקנות החדשות לא פורסמו גם לאחר מכן .כל שביקש לדונו בדין התורה עלתה בידו ,אלא
אם כן החמיץ את הזמן .דעת החכמים נתקבלה על־ידי בית דין הממונים ,כפי שהיה
מעולם  .18כעבור מאה שנה ,ב 29במרץ  ,1787יצא צו מן השלטונות ״על הסדרת הסיכסוכים
בין יהודים ליהודים״  ,19שבו נאמר :״דין התורה  ,20היינו המנהג היהודי ,יידרש על־ידי
התובע

21

בערכאה ראשונה תוך חמישה עשר יום מיום הגשת כתב ההתנגדות או ההס-

תייגות הראשון ...עבר מועד זה ,לא יהיה עוד מקום לדרישה .בערכאה שניה או אחרת
]עירעורים[ ,לא יוכל דין תורה להידרש אלא אם כן נדרש כבר בערכאה הראשונה :,ואם
נדרש בראשונה וניתן על־ידי הממונים ,לא ישבו בדין בערכאה השניה או האחרת לא שופט

וורנו ולא השופטים של ה

22

 , R o t a Fiorentinaאלא ייערך הדיון

החדש בפני בית דין הממונים על פי דעתם של רבנים אחרים״.
חשיבותו של צו זה נודעת גם מבחינות אחרות :הפנייה לבית דין הממונים בערכאה
ראשונה הותנתה בהסכמת בית המשפט האזרחי בליוורנו ,ונדרשה הסכמת בית המשפט
האזרחי לעירעורים מסויימים בפני בית דין הממונים משנחרץ הדין בערכאה ראשונה.
אלו הן סטיות עקרוניות מן הלשון ומן הרוח של הצו משנת  ,1593והגבלה ממשית של
18
19

קולורני ,בספרו

20
Locali

22

ר׳ ״גילוי דעת פומבי״ :״כי דין התורה בסמכות מיעצת כפי ההסכמה ,מלמד על קנאתם ,כי תמיד
אשרו את הוראות החכמים״.
״על הסדרת הסכסוכים בין יהודים ליהודים״ ,ראה Collezione Degli Ordini Municipali di,
 Livornoעמי .334
כך בטכסט האיטלקי.
 , G i u f f r e ,עמי  ,(323מעיר:
1945
) Legge Ebraica e Leggiמילאנו,
״מפליאה בהוראות אלה הקניית ז כ ו ת הבחירה בין הנוהלים לתובע בלבד ,אשר זוכה בעדיפות בלתי
מוצדקת בבוחרו להשפט על־פי החוק הנוח לו יותר״.
בית הדין הגבוה בדוכסות טוסקאנה.

ו קעה r

ש ב ת י ט ואף ]ז״ל[
האוטונומיה המשפטית של ״האומה היהודית״ .אך בענייני דין תורה ,מלבד ההגבלה של
זכות הבחירה לתובע ,לא שינה הצו את מעמדו .מעניין הדבר ,שבצו זה מזכירים שלטונות
הדוכסות לראשונה ששומה על הממונים להסתמך על דעת הרבנים במקרה של דין תורה
בין בערכאה ראשונה בין בעירעורים.
מצב זה נמשך ללא שינוי עד ששה עשר באוקטובר  .1808משסיפחו השלטונות הצרפתיים
את דוכסות טוסקאנה לקיסרות הצרפתית ,ביטלו את בית דין הממונים יחד עם כל בתי
המשפט הטוסקאניים .הממשלה הטוסקאנית שהתכוננה אחרי חידוש הדוכסות בשנת ,1814
קיימה את ביטול השיפוט האוטונומי האזרחי והפלילי של היהודים וחייבה אותם להיזדקק
לבתי המשפט של המדינה .״המנהג היהודי״ נשאר בתוקפו רק בענייני נישואין וגירושין
בלבד .גם עניינים אלה הובאו בפני ערכאות המדינה ,שהיו מחוייבות להתחשב ״בדעתם
המייעצת בלבד של ממוני האומה היהודית״  . 23בכך בוטל השיפוט האוטונומי בק״ק
ליוורנו.
אם נסיח דעתנו מן הצדדים האישיים הבלתי נעימים של המחלוקת הקשה בין החכם
ששפורטש לבין פרנסי ליוורנו ,שבדרך כלל הדעת מופנה אליהם במיוחד ,הריהי בעיקרה
ביטוי מאלף לקשיים שהשופטים האזרחיים היהודים היו נתונים בהם באותם הימים .היה
עליהם לכוון את המשפט העברי למשפט העמים שבתוכם חיו ולדרישות הזמנים המשתנים
וכלכלתם המתפתחת .נדיבותו וסובלנותו של השלטון בטוסקאנה הבליטו קשיים אלה כבר
בראשית אירגונם של החיים היהודים בליוורנו על־ידי כינון מערכת שיפוט אוטונומית,
בעלת סמכויות רחבות הכוללות זכות כפייה ,בלעדיות וכוח ביצוע.
ג י ל ו י ־ ד ע ת ה פ ו מ ב י של ק״ ק זה של ל י ו ו ר נ ו
נגד תלונותיו הבלתי־צודקות של הח  ,יעקב שפורטש
1
וההחלטה החסודה שנתקבלה נגד אגרותיו השנונות
דעת הבריות מדמה לה דברים חסרי כל שחר על אותם המקרים ,שהשמועה הפושטת
מצדיקה ותומכת בהם או מבקרת ומגנה אותם ,עד שדרוש לה לאמת מצרף זך ביותר כדי
שיעיד על טהרה ,בלי שיוכלו ספקות שויון־הנפש ,אם לא צללי התחרות ,להאפיל על אותם
האורות המבריקים בזוהר של חסידות ,נוצצים ביקוד קנאות ,ומאירים בטוהר של אמת.
ואם על בימות הנעלות ביותר מופיעים אותותיו של קולמוס מתרברב נגד דבר־קנאתה של
קהילה זו ,יופיעו נא על אותה בימה ,במבחן האמת ,ויהיו־נא ,בגילוי־דעת פומבי זה ,לשון
הרע ללא אוזן קשבת ,העלבון ללא תומך ,וקולמוס ללא הפלגה.
נם מן החומרות ,ובגיל שבו התחיל לשוח תחת משא השנים ,שהיו צפויות לו מצנות
הצפון ״ ,ובא מאמשטרדם כב  ,החי יעקב שפורטש ,לבקש במזגה הממוצע של איטליה אקלים
ליוורנוI. Rignano, La Universitä Israelitica di Livorno e le Opere Pie de Essa Amministrate,,
בילפורטי ,1890 ,עמי .29
1

תורגם מספרדית בידי מר יעקב חסון ,אותה שעה עובד מכון בן־צבי.

נקעו[

מחלוקת רבי יעקב שש פו רט ה ופרנסי ליוורנו
מתאים יותר לטבעו ,או מקלט בטוח יותר מפגיעתה של איזו צרות״עין שעמדה נגדו
להחשיך עולמו .בחר לו למחוז חפצו את נמל ליוורנו ,בטוח שיבוא הקץ לפגעיו בעיר שבה

העמוד

הראשון

של

גילוי־הדעת

ש ב ת י ט ואף ]ז״ל[
מאירה כל־כך בחסידותה קנאת תושביה .ובלא שהיתה עליהם כל חובה ,אלא כדי להיטיב
עמו ,בגלל אגרות אחדות שדברו בשבחו ,נתקבל על־ידי הכל בסבר פנים.
כיוון שידעו אנשי השלטון את מיעוט אמצעיו ואת גודל משפחתו או רוב בניה ,השתדלו
להקל עליו הקלה כלשהי במצוקתו ,כדי לעודדו בנפול עליו רוחו באין לו כל עוזר ותומך.
ואף־על־פי שעלולה הי תה לצנן להט זה בת־קול שיצאה ושכבר היתה מתנבאת באותם
זמנים ראשונים לסוף שאין לו תקנה ,לפי רום לבו וידיעת מה שעשה בקהלות אחרות,
קדמה הצדקה לחשש ונדחה הספק מפני החסד .קצבו לו מאה וחמשים פיזאם  2לכלכלת
שנה ,בלי שתהיה מוטלת עליו כל חובה מלבד ההוראה לתלמידים מועטים ,שכיוון שהיו
במדרגה הגבוהה ביותר ,כרוכה היתד .טרחה פחותה בהוראתם ,ונותר זמן רב יותר לעיסוקים
אחרים .קלה בעיניו ההצעה ,כי נעלב על שאין מכבדים אותו כחכם כשנוהגים בו כבמורה.
וכי מי הבדיל את ההוראה מן החכמה ? וכיצד אפשר לקיים פעולות הוראה בלא חכמה ו
ואם היה הדבר שהשכר נראה לו מועט למשרתו ,ישים את לבו לרבוי העניים ולהתחיבויות
האחרות וכן שלא היתה משרה פנויה ,ויכיר שישיבתנו עשתה עמו עד קצה גבול יכולתה •3
ואם נפגע בכבודו על־ידי התואר ,יעלה נא בזכרונו מקרים חדשים מימי־קדם ,שמהם ילמד
שההוראה אינה עלבון ,וישים אל לבו שלא היתה לו בשום קהילה באירופה משרה גבוהה
מזו .לא יורשה לה למידת הענווה להקיש מזילזולו זה ,כי ההגיון השקול יוכל להסיק
מעניינים קודמים מסקנות על אמת זו .נשאר ללא משרה ,ולפי דעת הכל ,ללא כבוד רב ן
כי מדת החסידות מקפידה כנגד היהירות ,או שהיא עושה את מעשה תוך כדי לחצה
והתנגדותה של קפידה זו .הציע לו אחד היחידים  , 4במסירותו ,מחסה באולפן ,או מדרש ,משלו.
האדונים המנהיגים )אף־על־פי שהדבר היה כנגד ההסכמה שלא לקבל לעבודת הכלל
אדם שיש לו משרה פרטית( הסכימו לתת לו שישה פיזאס דה אוצ׳ו בכל חודש ,כדי שישב
בישיבה הכללית עם כב׳ שאר החכמים ,בלי שיהיה.לו כל יתרון בכהונתו .קיבל את הדבר,
אולי מפני שנואש מלמצוא מדי יום תומכים בהצלחתו ,או כדי שיהיה לו יסוד לקדם את
תכליתו .נאמר לו שישים לב שאין ניתנת לו כהונה זו בתואר גבוה מתוארם של כב׳ שאר
החכמים ,כדי שלא תהיה לו סיבה לבקש לו יתרונות ,אלא שהכל יהיו שווים במעלתם,
וזמן הישיבה היה בדרך כלל מחצית השעה .בין הפעמים שנקרא ע״י האדונים הפרנסים
והאדונים השנים־עשר היתה פעם אחת שבה החליטו להפחית את מספר ההסכמות ,ולהקל
על אחדות מהן מעונש החרם ,דבר שנעשה בהסכמתו ובהסכמת אחדים מכב  ,החכמים ,בלי
לתת דעתם שמנין האנשים שביטלו איתן היה פחות ממנין אלה שהטילו אותן .5
כיוון שראו הממונים את הדחויים בדיון הנגרמים ע״י הברירה שבידי הצדדים  6להתדיין
פעמים לפי חומרת דין התורה ופעמים לאורם של החוקים והזכויות המיוחדות ,ומחמת
2
3
4
5
6

.Pieza de Ocho Reales

מטבע כסף ספרדי עתיק ,מחולק לשמונה ריאלים .ערכו כ 1.5ל״י של היום.

המינוי היה לחברות בישיבה הכללית ,עם תפקידי הוראה בלבד.
ממשפחת האנוסים החשובה סורייא .ר׳ תשבי ,שם ,עמי קמו.
אין בית דין יכול לבטל דברי חבירו אלא אם כן הוא גדול ממנו בחכמה ובמנין.
בכתד״״י נמצא כאן סי  ,* ,ובשוליים הערה שנכרתה והמילים שנותרו אין להן מובן.

] קעח [

מחלוקת

רבי יעקב שש פו רט ה ופרנסי ליוורנו

שהם מנוגדים למראית עין ,היו גורמים לעיכוב ,ניסו להגביל את המשא והמתן בכמה
מקרים למנהג הסוחרים  ,7בלי להתנגד לדין התורה .תיקנו את התקנה בקנאת־חסידות,
אבל הלבישוה מילים הסותרות את החסידות ,ואף־על־פי שהיה שיקול־דעתם נבון ,הרי
היה מגונה בלשונו .וכך נראה בעיני כב  ,אחדים מן החכמים .שנים מהם העירו את אוזן
כב׳ אחד הפרנסים ,וזה מיחה ,שלא היתה מחשבת המועצה להפר אף תג אחד ממה שמצווה
תורתנו הקדושה ,וממה שמורים חכמינו ,ושהם מוכנים לתקן את הדבר כפי שיורו להם;
כי אין להלביש את הנוחיות לבוש של חטא ,ואף לא לבקש לשם התיקון תואנות של עיקשות.
כי דין התורה בסמכות מייעצת ,כפי ההסכמה  ,8מלמד על קנאתם  ,6כי תמיד אישרו את
הוראות החכמים ,כמי שיודע למלא חובתו ולציית ולא להתנגד בשרירות לבו .ועם שיקול
דעת זה ,טרם הוצא התיקון לפועל ,נדחתה ה;צאתו לפועל בכך שלא נרשמה התקנה הנזכרת
בספר ההסכמות הפומביות .וכיון שלא זירזום שוב ,נשארו הממונים ,באין עוד תוכחת
פומבית ,בתום לב ,בטעותם.
עברו כמה חודשים ,וכיוון שנתרבו הנזקקים ,כי רב העוני ,ושקידת הממונים לתיקון דבר
זה מתגלה תמיד ביתר עוז ,ביקשו את הדרכים המתאימות ביותר להקלת המצוקה; והדבר
לא יכול להיעשות בלי הפחתת שכרם של כמה מנושאי המשרה .סבל גם החכם שפורטש
חלקו בהפחתה זו .ואף־על־פי שהיה הדבר קשה לו בגלל דוחקו ,יכול היה למצוא גחמה
במה שקרה לכב  ,שני החכמים ,שלהם היה העם מחזיק טובה יותר ,שאף הם סבלו אותה
הפחתה ,בלי לגלות בציבור את מורת רוחם .ואף־על־פי שגילה כמה פעמים את מורת־רוחו,
הוסיף עם כל זה לקבל את שכרו .החל להתלחש עם אחדים מחסידיו)כפי שנודע אחר־כך(
על ההסכמה בדבר דין התורה ,וקרא בשם אויבי ה  ,לאלה שקבעו אותה .נתגברה חמתו,
ואחרי־כן כשיצא מכאן ,כי נקרא מאמשטרדם לשבת בישיבה ,אז ענתה נקמתו מה שהסתיר
קודם חשבון תועלתו .וממרסיליה החל לשפוך בגלוי את ארס חמתו ,באגרת שכתב לכב׳
אחד מאנשי המעמד  .10וזו לשונה:
ה ע ת ק ה א ג ר ת מ מ ר ם יליד.
ישתבח אלהיט שהביאנו בשלום לנמל זה ,שאליו הגענו ביום השני עם עלות השחר בנסיעה
נעימה .איני יכול שלא להצטער על שלא נפרדתי מכב  ,כידיד פרטי ,ולא כאחד מאנשי
המעמד ,כי לגבי זה איני רואה לעצמי כל חובה .סיבת אי־קיום חובתי לגבי כב׳ היא שהיה
עלי להפליג לפתע פתאום ,וכיון שהיו רוב הקהל ,עם כב  ,החכמים ,מחכים לי בישיבה כדי
לעשות לי לוויה ,שלחתי לקרוא לכב׳ כדי שיזכה במצוה ,ולא בא ,דבר שיחסתיהו לאיזה
ד ר׳ נספח ב.
 8הסכמה מס׳  ,69מיום  23במרץ  1670והסכמה מם׳  ,1פרק  ,4משנת תל״ז.
 9של הממונים ,שהחוק הטוסקאני העניק להם הסמכות הטיפוסית היחידה .משהעבירו את הטיפול
לחכמי הישיבה ,אישרו את פסק הדין כדי ליתן לו תוקף .קנאותם היא ,שמעולם לא קרה שלא אישרו
את דעת החכמים.
 10גבריאל אריאס.

]קעט[

ש ב ת י ט ואף ]ז״ל[
מקרה דחוף .וכך באתי באופן שכב׳ כבר ראה .על האדונים של המעמד איני מתלונן בנוגע
למה שלא באו ,כפי שצריכים היו ,לעשות לי לוויה ,כי דבר זה הוא הקל שבכל מקרי
הזנחתם ביחס אלי ,כפי שנהגו תמיד ,ואזכיר אחדים מהם.והראשון הוא שמעולם לא העלו
על דעתם את צרכי ,למן היום שנכנסתי לאותה עיר ועד יציאתי זו ,דבר שצריכים היו
לעשותו ,כי היו מקרים שחייבו שאותם האדונים יעשו את הדבר ,כגון לידת אחת הבנות או
נשואיה של בת אחרת ,וצורכי כלכלת משפחתי ן ואף לא מתנת פורים או פסח; ולאחרונה
בשעת נסיעתי ,אף לא סייוע להוצאת נסיעתי ,כפי שצריכים היו לעשות ? ואפילו לא היו
עושים את הדבר לשמי ,צריכים היו לעשותו לכבוד הקהל שאני הולך לשרתם.
ונעזוב נא את זאת ונעבור לענין שש הפיזאס שקצבו לי אותם האדונים מרצונם שלהם,
כדי שאשרת קהל זה בכל הנדרש; הסכמתי לדבר ,בתיווכם של שנים מן הא׳ השנים עשר,
שלהם עניתי שהייתי מסתפק לשבת בישיבה בלי לקבל שכר עלוב זה ,בעשותי את הדבר
בקנאת התורה הקדושה ? ועדים נאמנים לאמיתות הדבר הם הא׳ רפאל קריספין ואברהם
אטיאס  ? 11וברור היה הדבר שלעולם לא אהיה נבחר על־ידי הצבעה מדי שנה כפי
שנבחרים השמשים .וצערי לא היה מפני דאגתי לתועלתי אלא מפני שכב  ,מקלים מאד
בכבודם של תופשי התורה והחסידות ,וצריכים היו להתחשב בכבוד שחלקו לי קהילות
אחרות ; ונראה לי כדבר במקומו ,כי במקום להתפרנס ממזונם של העניים טוב היה להניח
להם את הכל.
ורצתה ההשגחה האלהית ,כדי לרומם את התורה הקדושה ,שבו בזמן שהשפילוני
בליוורנו זו ,רומם אותי ,ברצון האלהים ,הק״ק באמשטרדם .ונראה שכך דורשת האהבה
והחיבה שתמיד הראו לי ,כי למן היום שיצאתי מאמשטרדם זו ועד היום התפרנסתי אני
וכל משפחתי מהדפסת ספרים שהדפיסו על חשבונם ,וכיוון שנסתיימה מכירתם של הספרים
האמורים שוב חזרו לספק מחדש  ; 1 2ומכאן אני רואה שהאלוהות רוצה שמזוני יימצא לי
ביתר כבוד ושויון .ובכל האמור עד כאן איני מתלונן בגלל עניינים של טובת הנאה לעצמי
או מפני סיבות אחרות המיוחדות לי .מה שאני מצטער עליו ושעליו חייב להצטער כל
שומר־דת הוא העלבון לה  ,ולתורתנו הקדושה ולמוריה .ומבטיח אני שהייתי מרוצה אלולי
היה כב  ,בהנהגה הזאת ,כדי שלא תהיה לו משרתו למשא ,כי בזמנו קרה בזיון התורה,
הזילזול במוריה וביטול דין התורה ,בתרועה מכוערת כל־כך ,שקולה הבזוי נשמע בכל
העולם כולו .כי די בהסכמות וחרמות כדי לבטל את השיפוט ,כפי שיראו את הדבר בזמנו
בדפוס באישורם של כל החכמים שיזעקו על העונש הרב הצפוי על־פי תורת ה . ,
ולכן נא ישתדל כב  ,לתקן את הדבר עם חבריו ,ולמנוע שערוריות .והיתד! מספקת
ההסכמה הראשונה על דין התורה בסמכות מעייצת  .13וזאת אני אומר מפני הכבוד והידידות
 11שניהם חתמו על גילוי הדעת.
 12כלומר לסיפוק צרכיו.
 13הסכמה מס  69 ,והסכמה  1פרק  .4לא ברור מכאן אם ששפורטש סומך עליהן את ידיו או שסובר
שאף מבלעדי התקנות הן עבירה חמורה .מהצעותיו לפתרון הבעיה ,הכלולות באגרתו לחכמי הישיבה
)ר׳ להלן( ,נראה שההנחה הראשונה היא הנכונה.

]קם[

מחלוקת

רבי יעקב שש פו ר ט ה ופרנסי ליוורנו

שאינם תלויים בדבר שאני רוחש לבב׳ ומפני החופש שבו גודלתי לדברים הנוגעים
לעבודת ה׳ .העתק אגרת זו נשאר ברשותי ,ואינו משמש לדבר אחר)?(.
נודע הדבר בקרב אדוני ההנהגה] ,עודם[ תמהים על לשונו ורגזו על הקול שעבר בעם
ששלח חרם .הכריזו שמי שיש בידו מאגרותיו שבהן דבר הנוגע לענין הקהל יגלה אותן.
זו סיבת ההכרזה שהיתה רעשנית כל כך לדעתו ,לא מפני שנתייראו מהחרם שלו ,אלא
מפני שדבריו היו מטעמי טובת הנאתו ויצרו ,וכן מפני שהקהל הזה אינו כפוף לו ,ומפני
סיבות אחרות שעוברים עליהן בשתיקה.
רצו הא׳ הפרנסים והשנים עשר להצדיק את טענותיהם בפני קהילת אמשטרדם ,תוך כדי
רמז על אי־צדקתו של הח  ,שפורטש .ובאגרת מלאת כבוד ומלווית ענווה ,הסבירו להם מה
שנעשה בענין ההסכמה על דין התורה ,עם העתק התקנה ,והודיעו להם על הפגיעה בכבודם
כדי שהדבר יתוקן .נתקבלה תשובה אדיבה מאד ,והיתד! סיבה לחשוב ,כפי שאפשר לראות
ממנה ,שהודות לחכמתם תמצאנה מחלוקות אלו קברן בדומיה.
העתק

ת ש ו ב ת ם של ה א ד ו נ י ם ה פ ר נ ס י ם מ א מ ש ט ר ד ם
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קיבלנו בזמנם את דברי כב  ,מ 16בספטמבר ,עם כל הכבוד שראויה לו קהילה דגולה כל כך
והחיבה מפני הקשרים שהיו תמיד בינינו וביניכם .ומצדנו נוכל להבטיח לכב  ,את המשכתם,
ושבכל מקרה לא נחדל מליתן אל לבנו לכל שהוא לטובת קהל קדוש זה .וכך הוצאנו לפועל
את כוונתנו ופעולנו בענין שכב  ,הטיל עלינו ,והכל ייעשה בדרך שנוכל להיות שקטים
שלא יקרה דבר שיגרום לכב׳ אי־נעימות קלה ביותר ,הן מפני שכך דורש השכל והן מפני
שכולנו חייבים לבלי לפגוע בדרכים הקבועים למען השלום והטוב .וזו המטרה שאנו שמים
תמיד לנגד עינינו בפעולותינו .יתן לנו אלהים חסדו כדי שנשיג כל חפצנו ויצליח דרכיכם.
הגיע הח  ,שפורטש לאמשטרדם וגילה ברבים את רגשותיו באגרת ששלח לישיבה הזאת .15
וכשהגיע הקול לאדוני ההנהגה על הדבר ,שהיה בו משום הוצאת לעז על בית הדין יותר
מאשר תוכחת לציבור ,והיה מערבב בו קללות לדיינים וגוונים של בקשת תיקון לתת לו
מראית עין של קנאה נתאספו הא  ,הפרנסים ,בהסכמת הא  ,השנים עשר הממונים ,וקראו
לכב  ,שנים עשר חכמים ,ובקנאת־גבורה כראוי לדביקותם בדת הסבירו להם ,שכיוון
שעליהם ,כרועים ,מוטלת חובת ההנהגה הרוחנית של צאננו הנפוצות ,נא יבקשו דרך
להיפטר מהלעז שהוציא עלינו על שלא תיקנו שגגה בראשיתה ,שאם אמנם נעשתה מתוך
הסחת־הדעת וללא אשמה ,באין תוכחת פומבית ,יכולה ההתמדה בה לעשותה קרובה יותר
לחטא .כי ראש שאיפתו ותשוקתו של עמנו הוא לקיים בדמו שלו אף את החלק הקל שבקלים
של מצוותינו האלהיות ,חוקות חכמינו והוראות רבותינו .והנה ההסכמות לפניהם כדי
 14מכתב זה כתוב במקורו בשפה הפורטוגיזית.
 15לחכמי הישיבה שלח ששפורטש אגרת ראשונה ממארסיליה .ר׳ תשבי ,שם ,עמי קמח.

]קפא[

ש ב ת י ט ואף ]ז״ל[
שיתקנו אותן ן כי לא עלה על דעתם לבכר את חשבון הנוחיות על חובה שמקורה אלהי ז
ואם אין המילים מתאימות לכוונה נא למתן אותן כדי שתתברר הכוונה .הראו להם את
האגרת שכתב הח׳ שפורטש לישיבה הזאת ,שבה הלביש את שגגות יצרו בשם המתקבל
על הדעת של קנאה ,בלי שישים אל לבו כי לשם השגת תיקון יצליחו דרכי נועם בלא
סייוע של דרכי שערוריה; כדי שיראו על־פיה מהו העונש שראוי לו מי ,שבלי שהתרה
בפומבי על השגגה ,כותב מילים מלאות ארס רב כל כך נגד ההנהגה ,משתמש במשלים
חסרי־טעם ,מזכיר שמות דיינים כדי לכלות בהם בתואנות שוא את חמתו .אלה הם דברי
אגרתו כצורתם ,והם קשים יותר בשפתו שלו ,שהיא העברית ,כי אי אפשר למסור את
מובנם בכל דייוקם בתרגום.
העתק

א ג ר ת ו של ה ח י ש פ ו ר ט ש ל י ש י ב ה זו
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יושבי במושב החכמה ,חכמי הישיבה של ק״ק ליוורנו ,הח׳ יעקב לופס ,ח׳ שמואל קושטא,
ח׳ יוסף סניור .אחרי דרישת שלום כבודכם ,אזכיר ה׳ ותהילותיו ,על שהגיעני בשלום
לק״ק זו ,והוציאני מ א פ ל ה ל א ו ר ה ונתן לי פרנסתי ב ד ר כ י ם ט ה ו ר ו ת ב ר י ו ו ח
ולא בצימצום ובכבוד גדול שלא זכה לו אף חכם אחד מן ה ס פ ר ד י ם  .ביום הראשון
לבואי באו הפרנסים לביתי וליווני והחכם אבוהב עמהם .והושיבוני בכסא כבוד וכל חשובי
העיר עומדים על רגליהם ,וקראו הפרנסים את אגרת האמנה וכתבוה בספרם וגמרו הקהל
על כבודי ,וכל שאר הקהל עומדים בחצר בית הכנסת ,ואמרו לי כולם :מזל טוב ,וענו כל
החברים ,החכמים והתלמידים :יחי מורנו ,רבינו .והיה היום ההוא כיום שבו הושיבו את
רבי אלעזר בן עזריה בישיבה  .17ביום שבת בראשית דרשתי דרשה גדולה ,ושמחו כל
הקהל מאד .ובקשו הא  ,הפרנסים והחתן בראשית ,שהיה הא  ,יצחק דה־פינטו ,שאדפיס
אותה ,וכן אעשה ,וכאשר תסתיים ההדפסה אשלחנה לכב /ועל ענין המתנות והתשורות
ששלחו לי איני מדבר ,כי די במה שנאמר למעלה.
מתפלא אני על כב׳ שלא לבשתם בגדי קנאה על אלה שהכריזו בבית הכנסת על אגרותי
שתובאנה כולן בפני הפרנסים ,כאילו היו אגרותי דברי מינות או אפיקורסות .ו ר א ו י י ם
ה י ו ה ם ל ה י נ ת ן ב נ י ד ו י על בזיון זה ,ולא אשקוט ולא אנוח עד שאסיים דברי
ההולכים ונדפסים ,ובהם אביא גם ענין זה ,כ ד י ל ה ו כ י ח ו ל ה ר א ו ת ש מ ו ט ל
ע ל י ה ם ח ר ם נ י ד ו י על ש ח ש ד ו ב י  ,ו א י ן ד ב ר זה קל מ ע נ י ן ר ב
ח ס ד א  ,ש ג ז ר נ י ד ו י על ז ק נ י ג ו נ ז י א ״ על ש ל א באו ל ד ר ש ת ו ,
ש ח ש ד שלא באו מפני שאינם ח ו ש ב י ם אותו לאדם גדול ,ועל
א ח ת כ מ ה ב ש ב י ל ח ש ד כ ג ו ן זה.
 16ההדגשות מצויות בכתב־היד ולא ברור אם נעשו בידי כותבי גילוי הדעת ,להדגיש ביטויים חריפים
של ששפורטש )ולא תמיד ,כגון המילה קרנות( או בזמן מאוחר ,לצייון דברים הראויים לעייון .ואולי
היו במקור העברי ,כלומר שנעשו בידי ששפורטש.
 17ר׳ ברכות כז ,ב.
 18לא מצאנו דבר זה בספרות חז״ל.

]קפב[

מחלוקת

רבי יעקב שש פ ו רט ה ופרנסי ליוורנו

וקודם שהגעתי ]הגיע[ מכתבם בשם ה ר א ש י ם ההם השוכבים על דינריהם  19לאנשי
המעמד הקדוש הזה ,וקיבלו האדונים את תשובתו ,כפי שהודיעו לי אחר־כך כשבאתי.
ועכשיו כשבאתי וסיפרתי את הדברים ,נעשו כל הקהל כאיש אחד חברים בקנאה כמו אש
ודיברו בחמה ובוז ,וסיפרו לי שבאו אגרות מויניציאה שהח  ,שמואל אבוהב התעטף כאבל
לשמע הידיעה הזאת .ואני כתבתי להמבורג ולהחכמים של ארץ אשכנז ,העומדים על
הענין הזה .ולכשתצאנה חתימותיהם וחתימות החכמים שבכאן ,אכתוב אגרות מלאות זעקה
גדולה ומרה לכל הקהילות ,נושאות קינה ומעוררות לבכי ,ואחרות עוקרות הרים ממקומם,
במחברת הנדפסת בעזרת ה׳ .ואפשר שבשבוע הבא אשלח אגרות ישיבה מכאן ומהמבורג,
אם יבואו .ולא אנוח עד שתחזור עטרת התורה ליושנה ,וכבוד לומדיה למקומו ,וכבוד הקהל
המוכתר בכתר תורה ,כתר שם טוב ומעשים טובים ,שייאמר עליהם שהם עשו הסכמה כדי
לפרוק עול תורה מעליהם חס ושלום ,ובגלל שלושה או ארבעה אנשים העושים בשרירות
לבם בלא הסכמת הקהל נכתם כבודם .ולכן אתם כהני ה  ,תיקראו ,חזקו ואמצו ,אל תערצו
מקול צווחותיהם ,אל תיראו מצווחוות קלגסיהם)?(  20אל תחפזו מקול ה ק ר נ ו ת  ,כי
ה׳ אלהיכם ,שאתם מקנאים לכבודו וכבוד תורתו ולומדיה ,הולך לפניכם ויושיעכם ,מפני
כבוד שמו ,ויוליך אתכם על גפי מרומי משגבי א ו י ב י ה ׳  ,ה א ו מ ר י ם ל ה ב י א
ח ו ר ב ן ל ע ו ל ם ו מ ל ו א ו  ,בזלזולם בדין תורה ,המקיים את העולם ,ולהשפיל עד עפר
כל הקורא בספר התורה .ועל אחת כמה ,שיודע אני שלא יתום ישראל מחסידים ואנשי
מעשה שיקומו לעזרת ה  ,בגבורים; ועוד שכל העדה כולם קדושים ,ואינם מסכימים לכך,
כי כל מה שהם דגים עליו אינם מדברים אלא אך בפיהם אך בלבם יחשבו ההפך .ו א ו ת ם
ב ת י ב ה  2 1ו י צ א מ כ ש ו ל זה מ ת ח ת י ד י ה ם  ,ה נ ה י ה י ו
ששימשו
בפרנסתם כעורב ,ובגופם כחם ,ובעבודתם ו מ ע ש ה
נידונים
י ד י ה ם כ כ ל ב  .אוי להם ,לא יעבור כחשם בתורה ימים או שנים עד שישובו מכחשם,
עד שיודו על עוונם.
ואני כותב לאנשי המעמד ,שיעמדו שוב על כל הדברים שעברו ,שיתקנו הסכמה זו ,ה ן
כדי להשאירה כפי שהית ה בתחילה ,ש י ה י ה דין תורה כרצונו,
ומכאן יוצא שדין היחידים ההדיוטות מותר; הן שמהיום והלאה יהיה הכל נידון כמנהג
הסוחרים ,ומכאן יוצא שהפרנסים הם דיינים ,אבל לשם כך יש צורך שהדבר יהיה בהסכמת
כל הקהל או רובו.
ועוד אני דורש כריתותי מהם כריתות ברורה ,שהכריזו על אגרותי כאילו היו חשודות
בעבודה זרה או מחנות .על זאת יש לנקום ולנטור כנחש .ואם לא ישתדלו לבקש מחילה,
 19ביטוי של זילזול על חמדנותם של פרנסי ליוורנו .עי׳ סנהדרין כט ,ב.
 20במקור  .Fogadosועיין סוטה ח ,א.
 21עיין סנהדרין ,קח :שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו ,כלב עורב וחם .כלב נקשר ,עורב רק וחם לקה
בעורו .וכוונתו של ששפורטש לאלה שהכריזו מעל התיבה בבית הכנסת וחייבו להביא לידי הפרנסים
את אגרותיו.

]קפג[

ש ב ת י ט ואף ]ז״ל[
חי התורה ועבודת בית־המקדש כי אשלח עליהם עונשם כתוב וחתום על־ידי חכמים רבים
כפי ש י ר א ו בגזר •נידוי חרם שמתא.
ואלה שנולדו ביהדות ,פלוני אלמוני ,הנני משליך עליהם ארס לשוני יותר מאשר על
האחרים ״  ,כי הם יודעי ספר .אבל בעוונותינו השררה מביאה את בעליה לגיהנם .ואם
,
יעשו את אשר הם ממונים עליו לעשותו ,תבוא עליהם ברכה ,ותיהפך הקללה לברכה ,וה
יתברך יברכנו בברכת שלום וישים על עמו שלום ברכה ושלום ,וירומם את שפלות התורה
,
מקרב העם ומאשפות דלים את לומדיה ,הנתונים למרמס רגל .ודירשו בשמי בשלום הא
טילקי ,טירנו ,אלחדיב ,שמואל פז ,וכל יודעי תורה .ירומם אלהינו את התורה ,ויחזק כוחם
מכוח אויביהם ,ויספק פרנסתם בנחת ולא בצער ,בריווח ולא בצימצום ,וישלח לכב  ,עזרת
קודשו להכין כסאכם כסא שלם ,כיש את נפש אחיכם ,הכותב בנחיצה ביום השישי לסדר
כי מלאה הארץ חמם ,והנני משחיתם את הארץ .23
וכאשר שקלו אחר־כך החכמים בדעתם שיקול מתון את כובד הענין הזה ,כשנקראו למועצת
הא׳ הפרנסים והשנים־עשר ,החליטו ,בהסכמת שלוש הדרגות ,לתקן את כל ההסכמות שניכר
בהן שחלה איזו שגגה בניסוחן ,ושיושם לב אף לספק קל שבקלים ,אפילו יהיה זה רק
במילים והכוונה מעידה עליהן ן׳ ולא כפי שרוצה להורות החכם שפורטש באגרתו בדבריו
על הסכמות דין התורה; אלא כפי שמצווה תורתנו .כי השארת ההסכמה על דין התורה
בסמכות מיעצת ,דבר שהוא תומך בו ,תהיה התמדת המשוגה ולא בקשת תיקונה .ותיקנו
כך שההסכמות שאינן הכרחיות למסחר לא תסתורנה את הדין ,ולא שהדין יהיה תואם עמהן.
ועשו אותן בפומביות הנדרשת לפי החוק; וכך התקינו וחזרו והכריזו מעל תיבה זו ,כדי
שהכל ידעו את הדבר .ואף־על־פי שלשונו השנונה והמתרברבת של הדד שפורטש ראוייה
היתד ,למחאה גדולה מזו ,החליטו ,תוך התחשבות במעלתו ,בקהילה הנדיבה שהוא מכהן
בה ,וכן כיוון שאין מעשינו מעשי נקם ,לא לעשות כדבר הזה ,ולהסתפק בגילוי דעת זה.
וכדי לשמור על שלוות עמנו ,ושלא יתעוררו מאגרותיו מחלוקות גדולות מזו ,ציוו שאותן
האגרות הדנות בעניינים אלו בלשון זו יועלו באש ,כדי להשתיקן לעולם ,ובעונש חרם
שאיש לא יורשה לכתוב לו בעניינים ציבוריים של ראשות הקהילה עד להוראה חדשה.״
ואם הוא יכתוב ,יובאו אגרותיו בפני הא׳ ]הממונים[ ,כדי להחליט מה הראוי ביותר לשם
השלום והשלוה שהכל רוצים בה.
וזה גילוי הדעת של אמת לענין כנותנו .ונראה־נא אמיתו של גילוי דעת זה והאמור בו
נגד הח׳ שפורטש:
מם׳ 1
מתלונן הוד שפורטש על שלא סייעו בידו בענין צרכיו על־ידי אותה תמיכה שהיה זקוק לה
מפני דוחקו ואותם אותות־הוקרה שנראו לו ראויים לאדם כערכו .הוי ,כיצד שכח מהר את
 150הפיזאס שהציעו לו בתחילה ,ושזילזל בהן בלא סיבה מוצדקת ,ושהוא השכר הגבוה
 22האנוסים שבין הפרנסים וועד השנים עשר.
 23בראשית ו ,יג .כלומר שהאגרת נכתבה בפרשת בראשית תמ״א.

]קפד[

מחלוקת רבי יעקב שש פ ו רט ה ופרנסי ליוורנו
ביותר הניתן כאן לנושא משרה ,ותאוות הכבוד שלו יכלה לבוא על סיפוקה בהיותו ממדרגה
שווה עם השאר ? וכיוון שלא היתה עליהם כל חובה להעניקם לו ,מפני שלא נקרא ,היה
יכול היבחרו להשביע את רצונו .ואף־על־פי שזילזול זה עלול היה לרפות את ידיהם
ולהניאם מלבוא לעזרתו שוב ,גברה מדת החסידות על טענות השכל ,ונשאר בישיבה כפי
שהוצע .ועל כך חייב היה להכיר טובה עד עולם ולהתיחס ביתר חיבה לקהילה זו .ומושך
עמו חסרון זה משא דיבה שאין למעלה ממנה ״ ,כי כפיות־הטובה אף־על־פי שאין החוקים
קובעים לה עונש ,היא עצמה עונשה הגדול ,כי היא מעשה מכוער ביותר המאפיל על
מעשים רבי־גבורה.
מס 2 ,
נפגע בסמכותו על־ידי כך שהכריזו שיגלו את אגרותיו .רק במעט פגעו בכבודו ,אם יושם
לב לסיבת הדבר ,שהיתה לברר אם היה בהן דבר מה נגד הקהל הזה ,כפי שיצא הקול ,וזאת
יכול לאשר מי שהיו בידו ,כי כשהיה ודאי שלא דן בענייני הציבור ,אף לא רצו לראותן•
וכיוון שמחזקת טענה זו דעת רבותינו שיש לדון מעשים הנשמעים לכמה פנים לכף של
זכות ולא להניח מראש תכלית מנוגדת שאינה מצדיקה אותם ,אכן יכול היה החב  ,שפורטש
לנהוג על־פי הוראת הכלל הזה ,ולא לחשוב לעלבון מה שלא היה אלא מידת זהירות מצד
הממונים.
מס׳ 3
נתונה כל־כך חולשתנו למרות החטא ,עד שאף הצדיק ביותר לא ימלט מכשלון ואינו יכול
להיבדל משאר בני האדם ולא לחטוא במעשיו .וכיוון שהחטא הוא מעצם טבעה של תבונתנו
האנושית ,והוא חמור יותר כשאדם מקשה ערפו ,או נמצא בו צד של זכות כשהוא חוזר בו
ממנו ,לא חפץ אלהים שהחכמים ,שהם הממונים על האזהרות ,ינקטו בלשון רחוקה מחסד
בבואם להשיב מחטאם את אלה ,שאף־על־פי שהם מכירים בחטא משתחווים לו מפני כוח
היצר .כי התרופות המטהרות מתאימות יותר לחולי שמכירים בו בתחילתו ,והחריפות
נבחרות כשמצב הבריאות נואש .ומכאן שיש להשתמש בתרופות אלו ביתר נועם לאותן
השגגות שנעשו בגלל הסחת־־דעת בלא כוונת חטא ,ועל אחת כמה לגבי דיינים ,שלגביהם
צריכה התוכחת לשמור יותר על מידה של כבוד ככל שכהונתם רמה יותר .ובבית מדרשם
של רבותינו יכול היה ללמוד מהי דרך התוכחת ,כי לפרי הסרק של עץ השדה נמשל
המוכיח בקפדנות ולשון רכה יותר משולה לנועם דברי אלהים * .2אכן משה נשא עוונו על.
,
שקרא לעם ממרים  ,25והצטער ישעיהו על שכנה ]את העם[ טמא שפתיים  .26נא ,ישים הח
שפורטש את החרם אל לבו ויתיירא ביתר שאת מן העונש ,כי בקהילה הוא פוגע בלא
שתהיה לו כל סיבה חוץ מסיבת יצרו .ואפילו היו זכויותיו גדולות יותר ,לא היתה כפרה,
לעזותו בשל לשונו סרת־הטעם.
 24אולי רומז לפסוק משלי כה ,טז.
 25דברים ט ז ,כי; שם לא ,מ .
 26ישעיה ו ,ה .עיין יבמות מט ,ב.

]קפה[

ש ב ת י ט ו א ף ]ז ״ ל [
י מס׳ 4
אילו קנאת הדת היא שהיתר ,מעוררת את הה  ,שפורטש לתקן את משוגות ההנהגה ]של
הקהילה[ ,הרי לא היה מניח לו להט אותה קנאה לכרוך את האזהרה במשוגה .אבל כיוון
שהתכוון לתועלתו ,חשש שיפסיד את יתרונותיו בשל התוכחת ,והעלים עיניו מן החטא
למען התועלת .תוכר־נא אמת זו במבחן * כי כהן הדת המקנא לה כל כך ,הנה כשנראה לו
שפוגעים בדת לא זו בלבד שאינו משמיע קול ,אלא אף אינו מוחה לא בגלוי ולא בסתר
על הפגיעה; וכשמפחיתים לא את שכרו ,הרי הוא זועק ומכריז על כך בדברים מלאי
התרגשות ובלא בינה יתירה .כי אין הפגיעה בתורה ,בעיניו ,הדבר שיש להצטער עליו
ביותר ,כי אובדן יתרונותיו הוא המצער ביותר .הוי על עוורון יצרנו המחניף לחטא ומכסה
עליו ,וכאשר חדלה התועלת רק אז יתחיל להכיר בערכו של החטא .ואם אמנם חטא בית
הדין ,בלא כוונה ,גדול מכך עוונו ,כי ידע על חטאו של בית הדין והעלים עיניו ממנו.
מס 5 ,
כבוד ה  ,קל כך בעיניו עד שמבקש הוא שהתיקון ייעשה יותר על־פי שרירות לבו מאשר
לפי עצת התבונה ,ושד,הסכמה תתוקן כפי שהוא מציע כדי שהדבר יהיה לו לתהילה ,אף־
על־פי שתישאר אחרת ששגגתה מרובה מזו .אומר הוא שתישאר ההסכמה על דין התורה
כפי שהיתר ,,ואינו שם על לבו שההסכמה על דין התורה בסמכות מייעצת ,שהוא תומך בה
באגרתו ,היא שוחה עמוקה יותר ואבן נגף לחטא .אבל קהילה זו בקנאתה לא תתקן עצמה
כפי שהוא מציע אלא תתקן עצמה כפי שהיא חייבת .כי אכן הצעותיו זרות הן כל כך כשם
שאלו שאנו מקבלים עלינו הן ישרות .ולאורם של חכמינו עושים אנו מה שמתיישב עם
התורה ולא מה שמורה יצרו.
מס׳ 6
הקל ראש במילוי תפקידו ,בעצותיו שהיה עליו לייעץ באותם המקרים שבית הדין ביקש
את עצתו ,עד שהניח לבטל הסכמות שהוטלו בעונש של חרם על־ידי מנין מסויים ולא
הזהיר שיש צורך במנין גדול ממנו כדי לבטל את החרם.
מס׳ 7
חוזרים ונשנים באגרתו דברי גידופים כנגד ההנהגה ,והוא מקלל את הדיינים בלשון שהיא
רחוקה כל כך מן השכל כשם שהיא תועבת התורה .ואם המקלל אדם אחד לחטא ייחשב לו,
מה עונש ראוי לו ומגדף את ראשות הקהילה .אל נא יראה אלהים את עוונו להביא עליו
עונשו ,אלא יעוררהו בעזרתו לשוב בתשובה.
מס 8 ,
מתפאר הוא וכותב שיש לו רשות מקהילת אמשטרדם להדפיס ספר נגד קהילתנו .אי אפשר
להאמין שקהילה נעלה כל כך תתן רשות זו .כי בחסידותה עליה להשקיט עזות פניו,
,
בצדקתה להזהירו על משוגותיו ,ובחכמתה לשכך את חמתו .ומדברי אגרתם של אותם הא
הפרנסים ,אין להסיק על החלטה כזו .אבל ,כשם שכוונת הח  ,שפורטש להפריד בין היחידים,
כך אינו נמנע מלהטיל מחלוקות בין הקהילות .אבל אין דברים הרחוקים מיישוב הדעת
נקפו[

מחלוקת

רבי יעקב שש פו ר ט ה ופרנסי ליוורנו

צריכים להאפיל על ראיית השכל .וגם איננו מאמינים ,אף־על־פי שכתביו לא יהיו חשובים
ביותר בעינינו כיוון שהם כפויי היצר ,שניתנת לו רשות זו ,כי הואיל והיא לשם מעשה לא
נכון ,היה הדבר פוגם בכבודו של מי שנתנה.
מם׳ 9
נוקט הוא בתכסיסיהם של מפיחי מרד ,והם להעמיד עצמם לצד העם נגד השלטון ,כדי
שבהיות אלה מפורדים יוכלו להטיל ביתר קלות מהומות ולראות נקמות ,באומרו כי קדוש
העם ,מכלה הוא חמתו בשלטון.
מס׳ 10
המתבונן באגרותיו בישוב הדעת יראה שאינן ראויות לרב ,וכך הוא מכריז על עצמו,
ולחכם ,ובכך הוא מתפאר ״ ,כיוון שמחשיב הוא כל־כך את הכבוד וערכה של הענווה מועט
מאד בעיניו .כי יש בהם רעיונות פוגעים כל כך ועירבוב עניינים מגונה כל כך ,כעירבוב
קדושת התיבה בפעולה שפלה ביותר כענין התשמיש .27
מם׳ 11
חושב הוא שלו מגיעה התהילה על שתיקן את משוגותינו ושעורר פעולה שממנה נמשך
התיקון .אבל אינו יודע שהא׳ החכמים עצמם ,שהזהירו על כך ,הכריזו על הדבר בזמנו
בקנאת חסידות ן וכיוון שידעו את כוונת ההנהגה ,חשבו על התיקון ואף השיגו חפצם ,כי
מפני שימת לבם לא נכתבה מעולם הוראה זו בספר הפומבי של ההסכמות .ודרכיהם היו
ראויות יותר ,כי אלה החסידות היא הגורמת להן והתורה היא המצווה עליהן ,ואילו דרכיו
פרי נקמתו הן והוראת תועלתו.
מם׳ 12
היה נראה יותר דבר קנאתו כדבר אמת אילו היתד! מטרת תוכחתו כללית יותר ,ואילו היה
משמיע אותה במקום שאין נזקקים לדין תורה אף בעניינים שיש בהם משום חובה יתרה,
ולא היה עושה עצמו למתקן במקום שמכבדים את הדין .כי יודע הוא ,כאדם שהיה בתוכה,
שקהילה זו אינה מסתפקת במה שמעניקה לה הרשאת השלטונות .כדי לחזק משפט זה
חודשה בזמנה ההסכמה  28בעונש חרם ,שבה כופים על כל העם להיות חייבים בדין ישראל.
ואף יתבונן־נא ביישוב הדעת בקהילות רבות ,שבהן אין מקיימים אותו ,וישמיע בהן את
קנאת הדת .כי בקהילתנו לא מנעוהו מעולם ממי שתבעו ,אלא אף בלי שיתבעוהו יתגלה
במשפט בלא יוצא מן הכלל .ועד הח׳ שפורטש למקרים רבים ,כי ישב בהם עם שאר הא׳
החכמים ,דבר שהיה מודה באמיתו ,אלמלא מנעו יצרו מכך .ואם יטען שאין מועילות
אזהרות אלו בענין קייום דין התורה במקום שהנסיך ,בכוח סמכותו על־פי הצווים או
החוקים העירוניים ,אינו מכיר בו ן הרי אין טענה זו מספקת כשכל החוקים מכירים במשפט
העולמי של בוררים ,שהוא קרוב כל־כך לשכל ואף נתמך על־ידי הנוחיות .ואם אפשר
לבחור במשפט זה במקום שדיני ישראל אינם מותרים ,חייב הח׳ שפורטש ,בקהילות שבהן
 27ר׳ למעלה והע׳ .21
 28הסכמה מם׳  5משנת התט׳׳ו .ר  ,בגוף המאמר.

] קפז [

שבתי

טואף ]ז״ל[

אין מקיימים אותם ,לשכנע שיקבלו את הדבר על עצמם על־ידי הסכמה כדי למנוע בדרך
זו את המשוגות ששוגה בהן כל העושה את ההיפך מכן ,כי אין באומתנו חטא מתועב יותר,
או שוד גלוי ,מאשר לנהוג בדיני האומות .ויכולים לשמש למופת אלה החיים בארצות

סופו

של

גילוי־ ה דעת

מחלוקת

רבי יעקב שש פ ו ר ט ה ופרנסי ליוורנו

תורכיה ,כי אף־על־פי שממלכה זו נתונה במידה מרובה כ ל ־ כ ך לשלטון הכוח בלי שיורשו
בה כל חוקים חוץ מחוקי שלטונם ,הצליחו ,הן בכוחה של טובת ההנאה והן מפני החסה
ובלי להתיירא מסכנות ,להעמיד עליהם את הדין ,בלי שיתנגד איש לקיומו.
יראו־נא ,איפוא ,המיושבים בדעתם באיזה נימוק מצדיק הח  ,שפורטש את קנאתו ,מה סיבתו
להעליבנו בכוונתנו ,ומה צדקתו בהלעיזו על אמיתנו .כוונת ההסכמה נבעה מן הרצון למנוע
עיכובים בשיפוט שבענייני משא ומתן ? ואם מדת הדעת לא עשתה את הדבר כראוי ,ידעה
לתקנו מדת החכמה .וכאשר בארם דברו לעלבון הקהילה דימה שתחזק לבה בעקשותה,
הנה מצאה נכונה לדברי נועם .אין למצוא באגרותיו תלונות אחרות חוץ מבענין התועלת
והכבוד ,שהם הקטבים שעליהם נשענים כובד גאונו ותאוותו לכבוד .כדי שיוכל להגות
דעות בלתי־ראויות כל כך לכהונתו נגד מוסד ההנהגה ,צריכות היו בתחילה לבוא הזהרות
בלשון רכה ,קודם שיבוא בחומרת קולות וברקים; ויכול היה לחשוש ,מפגי אי־צדקת
לשונו ,שיחזרו אליו חציו ודבריו הבזויים כל כך שבהם הוא פוגע בגו .יהיה עליו לקונן
עליהם עד עולם בהעלותו אותם בזכרונו ,כשהוא מכיר ומודה בחטאו .המקלל דיינים כלום
אינו חייב להתיירא מן העונש? המעורר מהומות הלא יפחד מהרס? והדוחה את הדת
מפני התועלת ולא יבוא עליו חורבן? ברוך יהיה ,איפוא ,כל המאיר עינינו בלא להט
היצר ,המורה אותנו בלי שיהיה נוגע בדבר ,והמוכיח אותנו במידת־החסד .כי כן נמצא
באפילה אור ,תועלת בהוראה ,ותקנה בתוכחת .וכיוון שרצוננו שתיראה אמיתנו בגילוי
דעת זה בלא כל פניות היצר ,אף־על־פי שנגזר להעלות באש את אגרותיו ,כדי למנוע
מחלוקת ,הוחלט בהסכמת הא  ,החכמים ,הפרנסים והשנים עשר ,שלא יישרפו ,אלא יידונו
לאלם עולם .וכל הכלול בגילוי דעת זה אושר ונחתם בידי הא׳ החכמים ,הפרנסים והשנים
עשר הנזכרים ,ביום  22בדצמבר.1680 ,
שמואל לוסינה
דוד ישורון
עמנואל אירגאס
מיכאל קאלבו
שמואל אגיאר

ח׳ אברהם קאנסינו
יצחק בואינו
יעקב ישורון לופס
עמנואל פראנסיש
שמואל קושטא
גרשון טילקי
יוסף סניור

גבריאל דה מדינה
אברהם אטיאס
יצחק בואינו
גבריאל אריאס
רפאל קריספין
גבריאל פארו
אב׳ בן משה פרנקו
אב׳ בן יצחק אירגאס

9ה למורנו ,ביום  22בדצמבר .1680
אני ממלא־מקום הסופר של האומה היהודית מאשר שכל הא  ,החכמים ,הפרנסים
והשנים עשר חתמו בפני על גילוי הדעת הנזכר למעלה ,ולאמיתות הדבר חתמתי .29
יצחק
29

אישור הסופר כתוב פורטוגיזית מהולה בספרדית.

] קפט [

ישראל הנריקס ,סגן הסופר

ש ב ת י ט ואף ]ז״ל[

הסכמות
הסכמה

מם

,

69

ספר ההסכמות הפומביות של ק״ק ליוורנו ,עמי 110

 23במרץ 1670
אחרי שראו אדוני המעמד והתנסו במכשולים אשר מהם נולדים משפטים ]חדשים[,
כשלפעמים מבקש אחד הצדדים דין תורה בכוונת זדון ,אחרי שכבר נטענו הטענות
בסכסוכים המסחריים ?,ואחרי שנועדו ]אנשי המעמד[ עם האדונים השנים עשר ונשטחו
בפניהם את המכשולים הנ״ל? ציוו לשם תיקונם ,שכל שיש לו דין ודברים והרוצה דין
תורה ,חייב לתבוע זאת בהופעה הראשונה או השניה במשפט .אם לא עשה כן ,לא יינתן לו.
וצריך לפרש ברורות שדעתם של האדונים החכמים תיחשב כדעה מייעצת ולא פוסקת ? וכמו
כן ציוו שיירשם צו זה כתקנת נוהל בספר ההסכמות של ק״ק זה.
ספר ההסכמות הפומביות של ק״ק ליווינו ,עמי 58—55

בראותינו שלפנים עברו הפרשות גדולים שחוזרים ומתעוררים תדיר בבית הדין של
האדונים הפרנסים בענייני שיפוט ,בגלל ההפרש שבין מנהגינו והחוק היהודי למשפט
האזרחי ,החוקים העירוניים ,מערכת חוקי המסחר והפריוילגיות המיוחדות שנתנו לאומתנו
ע״י הוד רוממותו ]הדוכס הגדול של טוסקאנה[ במדינותיו המאושרות? ומכאן דרישתו
של היוצא חייב בדין לשנות החלטות ולגרום להוצאות נוספות מופרזות? כדי למנוע
עיכובים אלה ולמצוא להם תיקון ככל האפשר ? ברשות הניתנת מן התורה ,בהיתרם של
חכמינו ובזכויות הניתנות מנסיכנו ,לתקן תקנות ,היינו לצוות צווים במנין ]מחוקקים[
מוסמך ]לכך[ ? בהסכמת המנין הנ״ל ,התקננו וצווינו התקנות דלהלן ,שקיבלנו על עצמנו
לשומרן ולא לעבור עליהן ,ואם יהיה צורך] ,תהיה הרשות נתונה לנו[ להוסיף עליהן או
לגרוע מהן את שיהיה או ייראה מתאים יותר .הכל למען שמירת אומתנו ,למנוע לא־סדרים
ולהקל על הצדדים המריבים.
 2לא תענה הישיבה כישיבה בכתב לכל שאלה שתשאל הן מהחוץ הן מן העיר ,בעניינים של
זכות וחובה ]מו״מ מסחרי[ ,בלי הסכמת האדונים הפרנסים.
 3בהיות שהרבה תביעות ומענות שבתחום המשפט האזרחי והמסחרי נמשכים מאד וגורמים
להפסדים גדולים משום שהצדדים דורשים מדי פעם להישפט על־פי חומרת הדין ]דין
תורה[ מבלי להתחשב בנוהל המסחרי ובמנהגים של העיר והמדינה ,אשר החלטותיהם
ופקודותיהם אינן תואמות תמיד את חומרת הדין? בהיותינו סבורים שסתירה זו עלולה
לגרום לאי־צדק בפסקי־דין בגלל היות אלה עסקים שעקרונותיהם נוצרו בדרך אזרחית
ומסחרית ז לפיכך ,בכדי להרים מכשול זה וקשיים אחרים] ,אנו[ מקבלים ,גוזרים ומכריזים,
שכל העסקים המסחריים — אשר יוכרז עליהם בזה ששייכים הם לדין הפרנסים ופקידיהם
]קצ[

מחלוקת רבי יעקב שש פ ו ר ט ה ו פ ר נ ס י ל י ו ו ר נ ו
אף אם אינם מפורשים כאן — יונהג בהם מנהג המסחר ,היינו החוקים המסחריים של עיר
זו שאנו מקבלים עלינו ומאשרים כאילו הוחלטו במפורש בדין תורה ,בלי שיידרשו
סמוכין אחרים ,וחובה שיקויימו ,יוצאו לפועל ועל פיהם יינתנו פסקי דין ע״י אדוני
המעמד ,גם אם יבוקש עירעור או בוררות כמו כן ]אנו[ מכריזים ומצווים שכל המשפטים,
תביעות ומריבות שבתחום המשפט האלוקי או הרוחני והמפורשים למטה וכל כיוצא
בהם ,תהא חובה על אדוני המעמר] ,שופטי[ עירעורים ובוררים ,כשופטים מוסמכים —
אף אם לא יידרש הדבר ע״י הצדדים — לגמור ולשפוט על־פי הדינים והמנהגים היהודיים.
לפיכך יהיו רשאים להעביר הדיונים הנ״ל לאדונים החכמים הנראים להם ,למען יחוו
את דעתם ופסק הדין יפורסם ע״י אדוני המעמד] ,שופטי[ עירעורים ובוררים.

עניינים

הנוגעים לדין

עניינים

תורה

הנוגעים לאדוני

המעמד

סחר ימי ויבשתי
קניה ומכר של סחורות ,תכשיטים
משכונות ,משכנתאות יבשתיות וימיות
בטוחים .החזרות חזקה.
נזקים לאוניות ולמטענים .ספרים
וחוזים מסחריים.
תיווכים ודמי־תיווך
ערבויות ,פקדונות
הלוואות
פשרות

כתובות ,לפי הפקודות ]?[
ירושות .גטין
חזקות ,לפי הפקודות ]?[
כשרות .משכנתאות
ריבית
עניינים רוחניים ,הנוגעים
למשפט האלוקי
צוואות
מתנות.

מיר היינו חילופין
החרמות ופשיטות רגל
חברות ,קומפרומיסין
העדפת פעולות משפטיות ]?[

ןקצאן

גרשם

שלום

ק ו נ ט ר י ס מראשית ימיה
של כ ת ה ד ו נ מ ה ב ש א ל ו נ י ק י

במקום אחר פירסמתי את הקונטריס ״צמיחת קרן בךדוד׳ /הנמצא אתנו בכתב־יד שבאוסף
אמארילייו במכון בךצבי ,סי׳  -12262אוסף תעודות נכבדות זה ,מן המחנה של מאמיני
שבתי צבי ,מכיל שני קונטריסים שמוצאם מראשית התפתחותה של כת הדונמה .ובכך ערכו
המיוחד ,שהרי לא נודעו לנו עד עתה תעודות ממחנה מאמיני הכת עצמם שאינם דברי
פולמוס ודעות ,אלא הרצאות של מתנגדים או עומדים מבחוץ .מקורנו העיקרי מתחילת ימי
כת הדונמה ,היו עד כה ספריו המרובים של אברהם מיכאל קארדוזו ,שהתנגד לכל הלך
רוחם ,תורתם ומעשיהם .תעודות נאמנות שהגיעו לידינו מחוגי הכת היו מזמן הרבה יותר
מאוחר ,כגון דברי הדרשן יהודה לוי טובה ,שחי לא בתחילת המאה הי״ח אלא בסופה  .2כל
שידענו על מה שהתרחש בחוגם של ראשוני הדונמה ,שהמירו דתם בדת האיסלאם והקימו
במסגרתה סיעה ,מתוך עדויות עויינות של מתנגדים ידענו ,ומתוך הדים רחוקים ומבולבלים
לא מעט ,שהגיעו אלינו מן האחרונים שבאנשי הכת עצמם .יש לברך ,איפוא ,על כל גילוי
של תעודה מקורית.
אומנם ,אין תעודות אלו מוסרות בידינו ידיעות היסטוריות מדוייקות ונאמנות .אדרבה,
הלך־הרוח בהן שונה לגמרי ומשקף התפתחות מהירה מאד של אגדת פלאים ,שכולה
מושרשת ושוכנת בעולם הדמיון .ברם ,עצם גידולי הפרא של דמיון זה ,יש בהם משום
עדות יקרה על הלך־רוחם .המהירות העצומה שבה נשתכחו ,או הושכחו ,מאורעות ומעשים
היסטוריים והוחלפו בסיפורי דמיון ,כחמש עשרה שנים אחרי פטירתו של שבתי צבי ונתן
העזתי נביאו ,יש בה ענין מיוחד מבחינה פסיכולוגית .אין ספק שמסורות נאמנות מרובות
נשתמרו במשך כל אותה העת שבה צמחה אגדה חדשה זאת .הדבר מוכח מתוך שאר מסורות
הדונמה הנמצאות בידינו .נראה שאמת ואגדה יכלו בנקל לדור בכפיפה אחת בליבותיהם של
המאמינים.
שני הקונטריסים הנ״ל בנויים כולם על אגדה חדשה זאת ,שכנראה מחברם רקם אותה
מכוח הגילויים הפנטסטיים שהיו לו ומכוח עיבודם החופשי האגדי של גילויים אלו .אין
ספק ששני הקונטריסים ,״צמיחת קרן בךדוד״ והקונטריס ״מה שאירע בהתעלמות אמיר״ה
מכ״י מהר״ן בעצמו אות באות״ ,מידי מחבר אחד יצאו ,ותעיד על כך אחדות הסגנון,
ההשקפה והענין שבהם .״צמיחת קרן בן־דוד״ מתארת את הביאוגרפיה ,כביכול ,של שבתי
צבי ואת המסיבות שפעלו בעולם העליון וגרמו להמרתו ,וכן את ראשית התארגנותם של
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תרביץ ,כרך לב ,תשכ״ג ,עמי .79—67
פירושו לפרשת לך לך נתפרסם על־ידי יצחק מלכו ורבקה ש״ץ בספונות ,ג—ד ,ספר שזר ,תש׳יכ,
עמ  ,תלה—תקכא .תוכנו מעיד שזמנו מאוחר .הוא רומז לשנת תקמ״ג) (1783כתחילת ירידת מלכות
ישמעאל ,והרי זוהי השנה שבה נכבשה קרים מידי תורכיה במלחמה עם רוסיה ,ובאמת היה בה משום
מפנה מכריע לרעה בתולדות הממלכה העותמאנית)שם ,עמ  ,תעח(.
]קצה[

גרשם

שלום

המאמינים הראשונים שהמירו עוד בחייו של שבתי צבי כדי להשתתף ב״מלחמתו״ .והכל
כאילו נתן העזתי )מהר״ן( עצמו מספר על הגילויים הראשונים .הדברים נכתבו בכוונה
תחילה בלשון מליצה תנ״כית מעורפלת ,השמות סימליים ומתוארים מעמדות ומעשים
שאירעו בעולם הדמיון בלבד ,אם כי משתקפים בהם מאורעות היסטוריים הברורים לנו,
כגון ההמרה שהוסברה כאן כתופעת לוואי של מלחמת הגואל וחלקו במלחמות הגדולות בין
שר ישמעאל וחייליו בשמים לבין שר אדום וחייליו .עם הגילויים באים גם אגרות מדומות
של שבתי צבי אל נביאו .הוא מצווה עליו כיצד לארגן את כת המאמינים ,ומגלה לו ״י״ח
הסדרים״ )מצוות ההנהגה היסודית( .הנהגות אלו הן בלא ספק התכלית העיקרית של
הקונטריס.
האופי הפסידאפיגראפי של קונטריס זה בולט לעין ,ואין בינו לבין דבריו האמיתיים של
נתן ולא כלום .בוקעת מתוכו בת קולו של חכם מראשוני הדונמה ,המדבר כאילו מתוך פיו
של הנביא ומציג את עצמו ,איפוא ,כדוברם של סיעת המאמינים הראשונים שהלכו בעק־
בותיו של ש״צ והמירו .המחבר ידע ,בלי ספק ,שנתן הנביא הגן על צעדם של ״בעלי
המלחמה״ הראשונים הללו ,וראה בהם בני עלייה שמעלתם גבוהה יותר ממעלתם של שאר
המאמינים שנשארו ביהדותם ושהצוו העליון ללבוש את המצנפת ,לא ניתן להם .דעותיו של
נתן בסוגייה זו ידועות לנו יפה מתוך דבריו הנרחבים של תלמידו וסופרו ר  ,ישראל חזן
מקאסטוריה בפירושיו למזמורי תהלים ,שעליהם הארכתי הדיבור במקום אחר .3
והנה ,גם בקונטריס השני שאביא כאן לפני הקוראים ,בולט האופי המיוחד הזה .גם כאן
נאמרים הדברים בשם נתן הנביא .המחבר ממשיך לספר על העניינים והמאורעות בעולם
העליון הקשורים בש״צ ,ונקודת הכובד היא בסיפור דמיוני על ״התעלמותו״ של המשיח,
כלומר על פטירתו .בסיפור זה שילב הכותב מעין סיכום של מאורעות שלאמיתו של דבר
קרו רק כמה שנים אחרי מותו של ש״צ וגם אחרי מותו של נתן הנביא עצמו .ודווקא מתוך
סיכום זה ,הנמצא בחלק האחרון של הקונטריס ,מתבררת המגמה המיוחדת של הכותב .מגמה
זו פולמוסית היא .היא מכוונת כנגד סיעה חדשה שקמה בחיק הכת שנים אחדות לאחר
ההמרה הגדולה בשאלוניקי בשנת תמ״ג) .(1683סיעה זו הביאה לידי הפילוג הראשון בכת
הדונמה ,שבעקבותיו אירע אחר־כך פילוג נוסף הכרוך באישיותו של ברוכיה .לפילוג זה
אין עוד כל זכר בקונטריס שלפנינו ,ואילו לפילוג הראשון ולאיש שגרם לו ,באו רמזים
ברורים שיש בהם כדי לזהותו.
מחבר הקונטריס יוצא חוצץ נגד יעקב קירידו ,הוא יעקב פילוסוף משאלוניקי ,אח אשתו
האחרונה של ש״צ .הערכים המקוריים של קבוצת המומרים הראשונה היו מקודשים בעיני
המחבר והתנגדותו לקירידו היתד! בשל התערובת החדשה והסטיות מיסודותיה של האמונה
שהחזיקו בה הדונמה .הדברים נכתבו אחרי מותו של קירידו ולאחר שבני חוגו התארגנו
כסיעה נפרדת ,וכנראה באו לשם החזרת ״המשפחה״ הסוררת לחיק הכת המקורית .כת קירידו
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עלי עי״ן ,מנחת דברים לשלמה זלמן שוקן ,תשי״ב ,עמ .211—175 ,
]קצו[
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נקראה בלשון הסתרים של המחבר ״משפחת הערני׳ /וברור ששם זה נבחר כיוון שקירידו
בגימטריה ערני .המחבר ידע שקירידו מת במסע של עלייה לרגל למכה ,ובלשון המחבר:
״והאיש הזה החביא עצמו בבית הסתרים של עזאל ]שהוא שרו של ישמעאל ,לדעתו[ והוסיף
על חטאתו פשע ויצמד לבעל פעור ויפול שמה בחלאים רעים וימות״ .קירידו מת בשנת
 1690בערך .מכאן שזמן חיבורם של הקונטריסים שלפנינו הוא המחצית הראשונה של שנות
התשעים למאה הי״ז)ת״נ—תנ״ה( ,לפני התחלת פעילותו של ברוכיה.
סדר המאורעות המסופרים בקונטריס כולו דמיוני .הוא פותח בעזה ומספר כמה גילויים
שספק הם מהימים שלפני ההמרה ,ספק לאחריה .נתן ההיסטורי ישב בעזה .שמע ההמרה
הגיע לאזניו ומיד עזב את עזה ולא חזר אליה עוד .אפשר שהמחבר כוון לתקופה זו ,אבל
קשה לקבוע כאן מסמרות כיוון שגם בשאר דבריו לא ראה עצמו קשור כלל למסגרת
היסטורית־גיאוגרפית אמיתית ,והכל לוטה בקונטריסו בערפלי הדמיון האגדי .התאריכים
כגון ערג ראש השנה ,ט״ו בכסליו ,ליל שבועות ור״ח כסליו של השנה שלאחריה ,נזכרו
מבלי שייאמר איזו שנה היא .ברם ,ניכר שהסיפור על הגילוי בליל שבועות הוא חיקוי
למאורע האמיתי שאירע בשבועות תכ״ה בביתו של נתן בעזה .מעזה עוברת בימת הסיפור
לשאלוניקי)״ארץ פתרוס״( ולמקום המכונה בפי הכותב ״ארץ כשדים״ .מארץ זו שלח נתן
המדומה שני ספרים של פירושי סודות לר׳ שמואל פרימו ,שבשנותיו האחרונות של ש״צ
ישב לרוב בעיר סופיה .שני ספרים אלה שייכים ,כנראה ,גם הם לספרות הפסידאפיגראפית
המיוחסת לנתן הנביא ,כי לפי המסופר יש בהם פירושים על אותם עניינים מיוחדים
וגילויים דמיוניים שנזכרו בקונטרסים שלפנינו ,הלא הם ספר רזא דמשיחא וספר קרבא
דמשיחא .נזכר כאן פעמים אחדות גם פירוש או סיפור יותר מפורט של כל החזיונות שהיו
לפסידו־נתן ונקרא ספר רזיאל .ספרים אלה לא נשתמרו .״רזא דמשיחא״ היה ,כנראה ,שונה
מקונטריס בשם זה או בשם דומה ״רזא דמלכא משיחא״ שנשתמר ,לפחות בחלקו ,בין
כתביו האמיתיים של נתן.
מארץ כשדים עובר המחבר בדמיונו לרומי ולפי פקודתו של ש״צ ,עושה שם מעשה
המכוון כנגד הנוקבא של סמאל .גם סיפור זה הוא מעין חיקוי למעשה השליחות של נתן
לרומי בשנת  1668אלא שהוא נקבע כאן בזמן הקרוב לפטירתו של ש״צ .ממסעו הדמיוני
לרומי חוזר פסידו־נתן לביתו בעזה ומשם עוד פעם לסביבתו של ש״צ .מיד אחר־כך בא
סיפור ארוך נוסף ,על גילוי אחרון של ש״צ בשעת פטירתו או התעלמותו באישקופיא.
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גם כאן יש ,כנראה ,תערובת דמיונית בין העובדה ההיסטורית שנתן הנביא נפטר בעיר זו
לבין גילויו האחרון של ש״צ בחיים חייתו .גלותו של ש״צ באלבניה לא נזכרה במפורש ורק
רמז קל אפשר לגלות ברדיפתו של המשיח אחרי כיתות הטומאה אל הבשן .הבשן יכול היה
לשמש בפי המאמינים כינוי תנ״כי למדינת אלבסאן באלבניה .בגילוי אחרון זה מצווה ש״צ
4
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עי  ,בספרי ״שבתי צבי״ ,כרך שני ,עמי  ,659—655ובמאמרי בספר היובל לפרום׳ הרי וולפסון,
שעומד להופיע.
שם ,עמי .794
]קצז[

גרשם

שלום

לנביאו על אירגון המאמינים ומחזק את הדברים שכאילו גילה לו כבר בקוגטרים הראשון
״צמיחת קרן בךדוד״ .מכאן עובר המחבר לספר על גילויים אחרים אחרי פטירתו של ש״צ,
שנגלו לו בלוז .עיר זאת תוארה במרכזם של המאמינים ומקום מושבו של ש״צ ,וכנראה
הכוונה לאדריאנופול .משם שב הסיפור לשאלוניקי ומסתיים ברמזים רבים על מה שאירע
בחוג זה אחרי מותו של ש״צ.
המחבר ידע ,לפי הנרמז ,את פרטי הקץ ואימתי יהיה הגילוי האחרון והסופי של המשיח
בגמר ״המלחמה״ ,אלא שנאסר עליו פירסום פרטי החזיונות .הוא מסתפק בציונים כלליים
ומזכיר תקופה של י״ב שמיטות שיעברו עד גילוי זה .כנראה ,ששמונים וארבע שנים אלו
יש למנותן מזמן מותו של ש״צ ,כלומר עד שנת  .1760כבר עמדתי על כך במאמרי על
״צמיחת קרן בן־דוד״ ,שחלו כאן שינויים ואולי עיבודים מאוחרים יותר ,שהרי בקונטריס
ההוא נזכרה תקופה יותר ארוכה של  120שנה .עצם קביעת תקופה שהיא מעבר לימי חייו של
המחבר ,לזמן הגאולה הסופית ,יש בה מן הענין .לא נודע לנו לפי שעה מה גרם לכך שאיחרו
את המועד על אף המשך האמונה המשיחית והאסכאטולוגית החיה בחוג זה .ראוי גם לציין
שנעלמה מקונטריסים אלה כל נטייה להעלות אישים מסויימים כממלאי מקומו של ש״צ או
כגילגוליו .חוג המאמינים המקוריים לא נמשך אחרי אמונות כאלה ,שלא בכיתתו של קירידו
וכיתתו של ברוכיח .פרטים אלה ,הן בשלילה והן בחיוב ,הולמים יפה את הידוע לנו
ממסורת הדונמה על הכת המקורית המכונה לעתים קרובות בשם ״איזמירים״ ,ונוכל לראות
איפוא בשני הקונטריסים תעודות יסוד של כת זאת.
הקונטריס נעתק מכ׳יי מכון בךצבי  ,2262עמי  .245—237לשונו המליצית המקראית של
המחבר עדיין לא השתבשה  . 6שיבושים אחדים מצויים בה ,כגון ״לעבור בכיה״ במקום
להעביר בכיה ,או ״הבית חישבה ליפול״ ,אבל גם שאר מקורות אינם נקיים משיבושים
כאלה ,ואין ללמוד מהם על התנוונות לשונית .עם גילוי תעודות מקוריות אלו יש אולי
מקום לקוות שעוד יתגלו מסמכים אחרים מסוג זה ,שיפיצו אור על ההיסטוריה הקדומה של
הכת ואולי יפרשו גם כמה סתומות היסטוריות שנרמז להן בקונטריס שלפנינו ,שלפי שעה
אין אנו יודעים כוונתם האמיתית.
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יש בהעתקה הערות קדומות אחדות שכבר היו לעיני המעתיק ,ורובן סומנו בסוגריים עגולים ,וכן
הערות מועטות של מעתיק הקובץ ,ר׳ אברהם מיראנדה ,מחכמי שאלוניקי במחצית השניה של המאה
הי״ח.

ן קצח [

קונטרים

מ ר א ש י ת י מ י ה של כ ת ה ד ו נ מ ה ב ש א ל ו נ י ק י

] [237מ ה ש א י ר ע ב ה ת ע ל מ ו ת א מ י ר ״ ה
מכי׳ י מ ה ר ״ן ב ע צ מ ו א ו ת ב א ו ת
ערב ר״ה ואני עומד ומתפלל בעיר עזה בביתי והנה צללים עוברים לפני ,ונתבלבלתי
בתפילתי ואשא עיני לשמים ואתפלל לפני ה׳ על המראות אשר חזיתי זה ימים כי הרע לי
מאד על המעשה שיהיה אח״כ נגד נבואתי אשר ראיתי בתחלה .והנה איש זקן ונורא נראה
אלי ויאמר לי ע״מ אתה נאנח וע״כ לא שרתה הרוח עליך זה ימים ועתה אכול בשמחה
לחמך ואח״ב שתה בלב טוב יינך וישוב הרוח להראות אליך וכדברו אלי הדברים האלה
ותשוב רוחי אל קרבי כי הייתי כאבן דומם ואען ואומר אל הדובר בי ואיך אני יכול לעבור
בכיה מעל פני בראותי חזון נפרץ ממני ובהסתכלותי בחזיונות אחרונות ראיתי מעשים אשר
אין ראוי לשמעם ואני אומר כי כל מה שראיתי בתחילה הוא נגד האחרונה.
והגה בט״ו בכסליו בא אלי יפיפיד 1 ,ויאמר אלי עמוד על עומדך ושמע דברי אלקים
חיים ואתקדש בקדושת שמי  ,ואשמע מדבר אלי את מי אשלח ומי ילך לנו להגיד לעם הזה
ואומר הנני שלחני ויאמר אלי לך ואמרת לעם הזה הסירו רוע מעללכם חדלו הרע  2כי
קרוב יום ה׳ ע״כ אשר העידותי בכם ע״י עבדי הנביאים .והנה צמיחת קרן בן דוד עבדי
נתגלה לכם בארץ תלאובות  3שופט בקרב ת״ת ישר׳ צרור בשמלת יאודה  4ואתם מרחיקי׳
אותי באומרכם שליח ה  ,מגואל הוא  5לכן הנה ימי׳ באים נאם ה׳ ובקשתם אותי בכל
חוצות ירושלם ערב ובוקר וצהרי׳ ולא תמצאון אותי והיה לעת נטות השמש יתגלה לעמו
הקרובי׳ אל משמעתו והיו זדים וכל עושי רשעה כמוץ לפני רוח כי רחקו מעל מזבח ה׳ ע״כ.
והנה בליל שבועות ואני עם החברי  ,לומדי׳ בביתי בעזה ואחר חצות לילה שמעתי את
הקול מאחרי הפרוכת מדבר אלי קום צא אל החצר החיצונה ושם אדבר אליך .וירגז לבי
ויצאתי אל החצר ושם ראיתי איש אחד לבוש אפוד בד ומראהו כמלאך ה׳ נורא מאד ויאמר
אלי הלא ידעת המלחמה אשר יש נגד מלכינו עם שרי עשו וישמעאל  6ושר ישמעאל גבר
מאד חזקו ואמצו אל תיראו כי ה׳ הוא הנלחם לכם ואני מן המערכה באתי להגיד לך
ולחברים להיותכם עזר מנגד אך ורק תגיד אל כל העם כל מי שאינו יוצא אחר המלך
והמטרונה למלחמה  7יומת )ז״ם  8עת לעשות לה׳ וכר( ולא יזכה לראות דגל מחנה יאודה
לקץ הימין .ואני נבהלתי משמוע דבריו ואפול על פני ולא יכולתי לדבר עד אור הבוקר
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שר התורה.
ישעיה א ,טז.
איזמיר ,עיין בקונטרים ״צמיחת קרן בן דוד״ תרביץ ,שם ,עמי .72
כוונת המשפט נעלמה ממני.
רמז להמרת שבתי צבי.
כפי שסופר ביתר אריכות ב״צמיחת קרן בן דוד״.
זוהי הטרמינולוגיה הקבועה של הוגו של ש״צ ואחר־כך של כת המומרים לענין ההמרה .המטרונה
הוא הכינוי הקבוע של אשתו של ש״צ ,וגם אשתו האחרונה נקראת כך.
זה סוד.
]קצט[

גרשם

שלום

ובאו לפני החברי  ,ואמרתי להם הדברי  ,ויתמהו האנשים מאד על המראה ולא ידעו מה
להשיב ובהאי פחדא יתיבנא  9עד ] [238יומא דנא ומקורי החכמה נסתמו ממני ולא אבכה.
ויען האיש ויאמר לי הוא הדבר אשר דברתי אליך על דבר זה נפרץ חזון ממך כי אין
לבוא אל שער המלך בלבוש שק ועתה הסר מעליך בגדי אנינות ואשמיעך את הגסתרו . ,
ובדברו אלי נהפך לבי לאיש אחר ושמחתי וישבנו עד עת ערב בשעת המנחה ענה האיש
ואמ״ל קדש עצמך ושמע את אשר אני דובר אליך ואשמע את קולו מדבר אלי בחזון אשר
ראית נתגלה אליך רמז חזון השנים  10והיה לעת נסות השמש יתגלה לעמו הקרובי׳ אל
משמעתו והיה לעת נצוח מלחמת המלכי  ,אשר ראית יתגלה לעמו הקרובי  ,אליו לסומכו
והמלחמה הזאת נתעוררה בעבור חטאת העם אשר פערו את פיהם נגד אדונינו יר״ה
ובאותה שעה נאחזו כמה ניצוצות עם חיילות עזאל שר ישמעאל ויטמעו שמה וע״כ נכנסו
,
אנשי אמנה  11במלחמה להצילם ולקבצם כי מבני עליה הם כנודע לך .ועתה הבט בחזיונו
ותדע הדברי׳ על נכון ומספר הנכנסים למלחמה ומה יהיה בסוף הענין עד עת בא מועד
הכל מפורש בכתב אמת ויהיה מרגוע לנפשך ותקרא כל הדברי  ,אשר אתה רואה ליודעי
חן הקרובי  ,אל משמעת  ,ואל תמנע טוב מבעליו ויעוף האיש ולא ראיתיהו ואשב משתומם
כמו שעה א  ,ואח״כ נתתי לבי להבין ולהשכיל בכל החזיונות והחלומות אשר ראיתי מהיום
אשר נתגלה אלי הרוח והכל כתבתי בכתב אמת וידעתי הכל על נכון אני והחברים .ושלחתי
כתב א  ,להרב שמואל פרימו נר״ו שיודיע הדברים לחברים ומסרתי בידו ס  ,ר ז א
ד מ ש י ח א וס  ,ק ר ב א ד מ ש י ח א ושם פירשתי הכל על נכון.
ויתוועדו כל החברי  ,ויבואו אלי בר״ח כסלו ואני הייתי עצור בדבר המלך אל ארץ
,
ושלחו אחרי ואמרתי להם שימתינו לי בארץ פתרוס  13וביום מועד אני מתגלה
כשדי
,
14
אליהם ויהי היום באתי אל ארץ פתרוס בבית הרב יצחק חגן נר״ו ושם היו כל החברי
חוגגים יחד וישבתי עמם ואותו היום ערבה השמחה עד מאד ושם נגלו אלי חזיונות כמפורש
ב ם ׳ ר ז י א ל  .15ובהיותנו יושבים ודורשים ויהי רעש גדול והבית חשבה ליפול עלינו
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סנהדרין צה ,ב.
עד הגאולה הסופית עם שובו של ש״צ.
אלה המאמינים שהמירו בימיו של ש״ץ .על מעלתם הגדולה האריך ר׳ ישראל חזן בפירושו למזמורי
תהלים שהארכתי בהם בם  ,עלי עי״ן ,הנד בהע׳  3למבוא.
בימת המאורעות הדמיוניים הועברה ,איפוא ,מעזה ,שכביכול היה יושב בה בתחלת הסיפור ,למקום
אחר .מהי ארץ כשדים ,לא נאמר כאן בבירור .כנראה הכוונה לאדריאנופול או לאחת הקהילות
במקדוניה .פרימו ישב אותן שנים בעיקר בסופיה.
שאלוניקי ,וכן גם ב״צמיחת קרן בן דוד״.
הדברים נכתבו כאילו ר׳ יצחק חנן עדיין בחיים ,וזה הולם הידיעות עליו .במצבה שעל קברו צויין
שר׳ יצחק חנין )כך נקרא שם ,ובספרות השבתאית חנן( נפטר בחי טבת תמ״ה ,עיין יצחק ש׳
עמנואל ,מצבות שאלוניקי ,כרך ב )בדפוס( ,סימן  .964הוא היה ראש תומכיו של נתן העזתי
בשאלוניקי.
לפי הקשר הדברים שהוא כולו דמיוני ,יש להניח שגם שלושה הספרים שנזכרו כאן ,אינם חיבורים
אמיתיים של נתן ,אלא חיבורים אפוקריפיים שנתלו בו ,בחוגי הכת .ספר רזיאל נזכר עוד פעמים
אחדות בקונטריס שלפנינו.

]י[

קונטרים
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ולא היה בגו דוח וכל החברים נפלו על פניהם ויאמרו לי עי׳מ זה .אמרתי להם אל תיראו
כי בשבילי היה הצער הזה לכם על אשר באתי אליכם קודם גמר המעשה אשר הייתי עושה
בארץ כשדים והנחתיהו תלוי ועומד על אשר אחרו השלוחי׳ אשר שלחתי אל אדונינו המלך
יר״ה ואמרתי בעוד שהם יבואו אלך להקביל פני החברים ולא אשיב את פניהם ריקם והנה
באו השלוחי׳ וזה הוא הרעש .ועתה הנני הולך לקיים דבר אדונינו המלך.
ותשאני רוח ויביאני אל ארץ כשדים ושם היו השלוחי  ,בכתב ממרן מלכא ושם נאמר.
שלום לך ראיתי את כל אשר שלחת אלי על שבט זבולון ונפתלי אשר הלעיגו על דבריך
אל תחוש אליהם כי הם למודים להלעיג מימי אבותי ובזמן קרוב הם שבים והזהר מל־
]ד״[ענישם כי יש בהם אנשים גדולים ויודעי חן ובני המלך מתגדלים עמהם ] [239ועתה לך
כנוס את כל הקהל ותגד להם את כל הדברים וצא עמהם אל פני השדה ושם מערה גדולה
ובפתח המערה עומד המקטרג הגדול ארמאל  16שר אדום ותאסרהו באלו השלשלאות אשר
ביד השלוחים ויהיה אסור תחת ידיך עד אשר אודיע אליך מה תעשה ראה הפקדתיך ואל
תירא ממנו כי נכנע הוא לפני שר ישמעאל וטוב לו ליפול בידך מליפול ביד שר ישמעאל,
ואח״ב תקום עם החברי  ,אל רומי וחוץ לעיר תמצא תועבה גדולה ושם אבן גדולה בצורת
נקבה כאשר ידעת ותעשה היחודים אשר מסרתי בידך והזהר מאד ממנה כי חיל גדול
,
,
סטר׳ דנוק  ,מסטר׳ דדכורא כאשר ידעת .ודע לך כי לה ז
סומכים אותה ולא יבהלוך וק
ראשים  17וסומכים אותה ובנפול ראשיה אלה תפול עליה אימתה ופחד והיא מעצמה תמסר
בידיך וכל חיילותיה יפלו חללים לפניך ובאותה שעה יתקיים וירד מיעקב וכר  18ובהיות
הזכר והנקבה בידיך תבוא אלי בראש מגולה והם בידיך ואודיע אליך מה תעשה ועשה
והצלח כי עת רצון היא .באותה שעה זרזתי את עצמי ושלחתי בעד החברי׳ ויבואו אלי
וכנסנו את כל העם הנמצאי  ,בארץ כשדים ועשיתי ככל אשר צוני המלך יר״ה.
ואקומה אני והחברי  ,והלכנו אל המערה וראיתי שם את המקטרג ויקם עלי וחיילותיו
וכאשר עשיתי לפניו אחד מהיחודי  ,נכנעו כולם ותפסתי שריהם ואסרהו בשלשלאו  ,החקוקי׳
בו השם הנכבד ואדע כי דרכי מתוקני  ,לפני .ואקומה משם עם החברי  ,לגמור הדבר וללכת
אל רומי הרשעה אל פני הבעל ואשב מנגד אני והחברי  ,ועשיתי היהודי  ,ובכל כריעה
וכריעה היה נופל ראש אחד ממנה ובששה בריעות נפלו ששה ראשים וכשראתה כן נתחזקה
בזעף היא וחיילותיה ויקומו עלי ביד רמה ויבהלוני בכל היחודי  ,ויברחו בהחבא מלפני
וישאוני לי ולחברי  ,וישליכונו אל עזה בביתי ושם נפלנו על פנינו כל היום בוכי  ,וגועים
איך לא עלתה בידינו ונתעכבה הגאולה כרגע.
ובהיותינו בוכים בא אלי שליח אדונינו ובגדיו קרועי  ,צועק ובוכה ובידו כתב מאדונינו
יר״ה ואתחזק עצמי ואקח הכתב מידו ואקראה וכן כתוב עליה עבדי נתן עד מתי אתה מיגע
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אפשר לקרוא גם אדמאל.
וקשייא.
״נחש של ז׳ ראשים״ נזכר באגרת הגדולה של נתן לרפאל יוסף ,עיין בספרי על ש״צ ,חלק א»
עמי  .222יש בסיפור מעין חיקוי למעשה האמיתי של שליחות נתן לרומי במצוות ש״צ בשנת .1668
במדבר כד ,יט.

נרא[

גרשם

שלום

את העם בארץ לא להם ובסיבה )שלד(  ' 19נשארו לקרח ביום ולהורב בלילה כי לולא
התמהמהת כי עתה שבנו כולנו מארץ והרבה טרחתי עליך שלא תפול בידם ועתה לא תנצל
בעת הזמי״ר וכבר נגזרה הגזרה מימי קדם .ועתה איעצך את אשר תעשה לך אולי יעלה
ארוכה באחרית הימי׳ דע כי המקטרג אשר תפסת והנקבה נחבאו במערת אשמדא״י אשר
באישקופי״א  2°ודעתם לעלות ולהתחבר עם שר ישמעאל הזהר ולך אל ארץ אישקופיא ושב
שם על משמרתי פן ימצא מקום לעלות ומרה תהיה באחרונה ומשם אני אקרא אותך בעת
הצורך ראה הזהרתיך .ואקומה אני והחברי  ,לבוא אל ארץ אישקופיא ושם ישבנו עד היום
והמקטרג ונקבתו לא עצר כוח לעלות עד יום פקודה.
] [240ובהיותי שם עצור ויקם שר ישמעאל עם כל מחניהו להוסיף על מחניהו קשתות
ורמחי׳ ממחנה העברי׳ ויערכו מלחמה נגד מלכינו ויבוא המגיד ויגד לי באותה שעה כתבתי
אל כל החברי׳ כל הדברי׳ אשר נעשו שיהיו על משמרת׳ לעזור במלחמה כי אין הדבר תלוי
אלא בהרבות חיל על מספר י״ב אלף ושלש מאות על סיבות ידועות כאשר פירשתי ב ס ׳
ר ז י א ל  .21וירא שר ישמעאל כי היתה אליו פני המלחמה פנים ואחור ויברח בהחבא אל
הבשן ויתחבר עם שר פלשתים וירדוף אדונינו אחריו אל הבשן לערוך עמו מלחמה להציל
את השרים ]נראה שצ״ל האסירים[ מבין אסיריו )ה״ס הנצוצות(  22ויקרא המלך לאחד
מעבדיו ויאמר לו לך הודע את כל הדברי׳ לעבדי נתן ויכנוס את כל המחנה אל הבשן אל
מול פני המלחמה מנגד עד עת מועד יהיו מוכנים ומזומנים לפני והנני הולך במחוזות השרים
בהרי מבצר כי שם נחבאו ובידם שרי צבאות ישר׳ ולעת מועד אני נגלה אליהם עם כל
השרים וכל אשר לא יצא אחר המלך במלחמה הזאת ידוע הוא שאינו בן ברית ואינו זוכה
לראות בנחמה .ויבוא אלי המגיד ויגד לי דבריו סתומי׳ וחתומי׳ ופירשתים ב ם ׳ ר ז י א ל
בלשון הקודש.
ויהי היום אשר נכמס אדוננו מלכנו ואני הייתי עצור בארץ אישקופיא עומד ומתפלל על
עכוב הגלות אשר נגזר עוד ע״י בסיבה ידועה ובהיותי מתפלל ותשאני רוח ויביאני אל ארץ
פלשתים בתוך הכרם אשר היה אחרי היכל אדוננו ״ והנה שם החברי׳ כולם כאחד עומדי׳
ומצפי׳ דבר מלכינו כי כולם ידעו את הדבר ובראותם אותי באו לפני בוכים ויאמרו לי אין
אתה יודע שהיום אדונינו נלקח מעל ראשינו אמרתי להם החשו כך עלה במחשבה לפניו
גם אני ידעתי והוא לפובתינו ובהיותו שם ארוכה ורפואה תהיה לנו עד בא קץ ועתה אני
באתי היום בדברו לדעת מה זה ועמ״ז וממנו אבין קץ הימין ואני מדבר עם החברים
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כנראה הוספת המעתיק ר  ,אברהם מיראנדה.
גם בדברי יעקב פראנק שהביא עמו את פולקלור הדונמה והוא עצמו היה באישקופיא ,נזכר ״הר
אשמדאי״ שעל יד עיר זו וכמה סיפורים על הר זה ,והוא סימן לדבר שיש לנו ענין בפרט פולקלוריסטי
מוסמך .עיין בכ״י של דברי פראנק בספרית האוניברסיטה בקראקא ,סעיף .39
עיין הע .15 ,
אלו הוספות המעתיק.
אם יש כאן פרט ריאלי ,נראה שהכוונה ב״ארץ פלשתים״ לאדריאנופול ולביתו של ש״צ שם.

]רב[

קונטרים
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וארכובותי דא לדא נקשן וזלגו עיני דמעות ובאותו היום בכי ושירות היה בינינו בכי על
הפרידה ושירות על ידיעת קץ הימין.
ובהיותי נופל על פגי והנה איש אחד בא מבית המלך פנימה ויעירני ויאמר לי קום לך
שאתה מתבקש לפני אדונינו .ותשאני רוח ויביאני לפניו והוא יושב על כסא המלכי׳ אשר
בארץ נפלתי על פני ואשתחותי אפים ארצה ז״פ כמשפט ואשמע את הקול מדבר אלי קום
לך ואשמיעך את דברי עמדתי על רגלי ושאלתי ממנו רשות לדבר לפניו קודם בא דברו
והרשני שאלתי ממנו עד מתי עת הזמי״ר יגיע אמ״ל אתה איש הבגי״ם ואין אתה יודע קץ
הימין אמרתי לו כבר הרבה פעמים נרמזתי מפי אדונינו האמת זולת החברי׳ מבקשים מופת
ע׳׳ד זה .אמ״ל החברי׳ הם מאמינים בלתי אות ומופת ואתה מבקש ממגי להתיר החבילה
לכל לדעת קץ הימין ] [241ו כ ב י נאמר  24לאברי לא גליתי לאברי דיקא .ודי בחברים
ובאשר יבואו אחריהם היודעים אותי עד עת בא מועד כי להם גלוי ולא לזולתם ועל ההמון
אל תפן אליהם לדבר זה כי כל הנכנס במלחמת ה׳ בלי שום אות ומופת הוא נכנס ״ ודי
להם ידיעת נצוח המלחמה ואיני מרשו לגלות להם כ״א מלחמת המלכים אשר יהיה אחרי
הגילוי עצמו בפי׳ כבר ידעת אתה והחברי׳ והבאים אחריהם כמותם ואתה לך לקץ ותנוח
ותעמוד לגורלך לקץ הימין ועתה עמוד ואשמיע׳ את דברי כי לא לחינם הביאותיך עד הלום.
דע לך שהיום אני נלקח מכם לסבות ידועות ובראותך עגני מעלה סביב הבית אל תזון
עיניך מזיום ראה הזהרתיך ואתה תעמוד על משמרתך בארץ אשר הפקדתיך עד בא איש אחד
2
מהפרתמי׳ מרואי פני המלך המפורסם שמו בשערים הוא נפתלי מזרעא דדן ואמו מנפתלי *
וע״ז נאמר לישועתך קויתי ה׳ כי אחריתו הפך ביאתו .ובאותו זמן יתגבר כארי לעשות
דברים להנאתו ולא להנאת עמו ואעפ״י שיהיה לך עזר וסומך מ״מ אין תוכו כברו וכל מה
שיעשה צריך תיקון גדול ע״י החברי׳ המפורסמי׳ והנה מגלה אני אזנך שכל פעם שנופל
לך דבר או ספק דבר תמתין עד בא דברי אליך ותפרשהו ואל תפרש שום דבר או גלוי בלתי
רשותי .ועתה תקום ותלך אל ארץ פתרוס ושם תמצא ג׳ חברי׳ ותכנוס את כל העם אשר
נגע לבם לקרבה אל ד«מלח]מ[ה ותקרא לפניהם את משפט המלחמה ואת אשר יעשו  27ותגלה
להם רמז דברים דוקא אבל לחברי׳ הידועי׳ לך הודיעם הדבר על בוריו .והדבר כמום יהיה
בלבם עד הגיע תר נצוח המלחמה .וביום המועד אשר יבוא לפניך האיש הזה נפתלי ועמו
מאתים אנשי׳ קרואים לפי תומם תערכם במקומך ושם יעמדו עשרה ימים ואתה תבוא אלי
אל לוז העיר ונקומה יחד ללכת אל עוז ]נר׳ שצ״ל עוץ והיא קוסטאנטינה כנודע[ ושם נעמוד
לפני עוזיא״ל השר ושם נקבץ את נדחי יתר העם אשר המה מפוזרי׳ בד׳ כנפות ושם
אשמיעך את אשר תעשה .ואל העם תאמר אל יראו ואל יחתו על הפרידה הזאת כי לתועלת
גדול אני נלקח .ותודיע להם הדבר אל נכון זולת אם יעמדו באמונתם עד בא הקץ ומחיצתם
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סנהדרין צט ,א ,והשווה תקוני זוהר סי  ,כא ,דף נ ,ב.
השווה לזה סעי  ,י  ,בי״ח הדברים בסוף ״צמיחת קרן בן דוד״ ,עמ .78—77
לא נודע למי מבין המאמינים כיוון בביקורת שלו.
הכוונה ב״משפט המלחמה״ לי״ח המצוות ,שכאילו נתגלו במכתב המיוחם לש״צ בסוף ״צמיחת קרן
בן דוד״ .וכן נאמר בפירוש בסוף הפיסקה.
,

]דג[

גרשם

שלום

לפנים מהבאי׳ אחריהם בקרוב הגלוי כי המה סמך ועזר המלך בהיותו נלחם עם השרים
כנודע לחברי׳ ואל יפרישו עצמם מהח״י סדרים אשר תיקנתי להם עם החברי׳ כי באלו
הודי סדרים יהיה להם עזר לנצוח המלחמה וזה הוא משפט המלחמה.
ובהיותי מבין הדברים לפניו והבית נתמלא עשן וקול המון גדול כהמית מים רבים וכל
החברים אשר היו שם נבהלו ורעדה אחזתם משמוע ויקם המלך על מושבו ויברך את כל
החברי׳ ויאמר להם אל תיראו חזקו ואמצו באמונתכם עד הזמן המועד ] [242ואם אין אתם
מחזקי׳ להלחם ולעמוד על נפשכם ואם יש בלבבכם איזה ספק דברו ויענו כולם ויאמרו ח״ו
אין בלבנו ספק כלל ועיקר כי כבר ידענו כי אין גואל אחר בלתו במהרה יתגלה לעינינו
ולעיני כל הדבקים אל משמעתו ועוונותינו גרמו הסילוק הזה עד בא קץ הימין ואנו מחכים
אותו בלבב שלם וסרים אל משמעתו כאשר יגיד לנו נביאו נאמן ביתו יחי אדונינו המלך
לעד .ובתוך דברי׳ אלו נכנס אדונינו בין הערפל ולא ראינוהו וחפשנו בכל החדרי׳ וכל
הבית ולא מצאנו כ״א בחדר אשר הוא היה יושב שם מצאו שם נפל מונח ולא נודע מה הוא.
ואעפי״ב כבוד עשו לו ויספדוהו וכאשר ראו אנשי לצון הדבר הזה היו מלעיגי׳ ומהם דבקו
באמונה ואוי למלעיגי׳ וראה מה עלתה להם לא נשאר להם שורש וענף עד היום הזה והם
מגזע׳ בישא דערב רב וע״כ אסור להתלוות עמו והמשכיל יבין .ובו ביום הרבה ניצוצות
דבקו באמונ׳ מלכינו קרוב לאלפים  28כי המה ראו פעולות רבות אשר נעשו באותו היום
וכולם באו לגמול חסד ומאותו היום עד הגלוי הם עולים ויורדים בהיכל המלך לשאול
בשלום המטרוניתא ובן המלך  29וכ״ז ראינו בעינינו אני והחברי׳ באותו יום .ובאותו יום
לא היה לנו ישיבה בשום מקום כ״א עמדנו בהיכל המלך כל היום דורשים במעשה מרכבה
אני והחברים עד נטות השמש.
ותשאני רוח ויביאני אל מקומי ומשמרתי והחברי׳ עמדו שם כמו עשרה ימים שלא
הורשו לצאת משם על סבה ידועה להם ואחר י״ב יום ואני עומד על משמרתי והנה זקן
א׳ בא לפני ומראהו כמלאך ה׳ ויען ויאמר לי האדון הוא הרואה אמ״ל אנוכי הרואה
אמ״ל ואם האדון הרואה למה מתעצל להכניס המחנה לקרבה אל המלאכה לעשות אותה
וכל החברי׳ ממתיני׳ בהיכל המלך פנימה ובשומעי דבריו נבהלתי כי לא נגלה אלי שום
דבר על זה ואמרתי עמוד עמי עד אשר אדע מה יהיה ונקומה ונעמדה יחד במקום אשר
יהיה שמה הרוח ועמו ישבתי כל היום נושאים ונותנים בסוד אדונינו יר״ה אך שאל ממני
האיש מה זה אומרו העי״ר הדמדתא )עי׳ דכ״ח(  30ולבש ילבוש וכלילתא וכי כליל קרא
לאותו מלבוש אמרתי לו כליל הוא כ״ז שהוא בראש החברי׳ ועוד שהוא בסוד הנצוח ובלא
 28אפשר שפרט זה כשאר הפרטים המסופרים ,אינו אלא דמיוני ,אבל לא מן הנמנע שנמצא כאן רמז
למספר בני הכת שהצטרפו למומרים אחרי מותו של ש״צ ,ובפרט בזמן ההמרה הגדולה בשנת תמ״ג.
 29בעולמו של מחבר הקונטרים שמור עדיין מקום נכבד לבנו של שבתי צבי ,שכנראה כבר לא היה
בחיים בזמן כתיבת הקונטרים.
 30בדף כח של הקובץ נמצא ״שיר שאמר אמיר״ה בעד העלם מועתק מכ״י הר״ן נביא אמת וצדק״ .שיר
ארמי זה )בסדר א״ב( נתחבר כחיקוי ל״נבואת הילד״ ומשתמש בכמה ממליצותיו בכוונה שבתאית .לא
אוכל להכריע בשאלה אם השיר חיברו באמת נתן ,אם כי אין דבר זה מן הנמנע ,אם לדון על־פי שאר
חרוזי קבלה ממנו הנמצאים בידינו .השיר מתחיל בבתים:

]רד[

קונטרים
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זה לא יתכן לנצח במלחמה וז״ם ואשר חרב גאותך וכר כנודע לחברי /ועל לשון העיר
הדמדתא כבר פירשתיהו ב.פ׳ המלחמה )נר׳ שהוא בם  ,קרבא דמשיחא שחבר כנז״ל(.
ובהיותינו יושבים ותשאני רוח ויביאני ארץ פתרוס בבית משפחת הירחמיאלי בתוך
הגנה ושם בן המלך יושב על כסא המלכי׳ ועומדי  ,לפניו ג׳ חברי׳ אשר ראיתי בחזון
והרבה הפצירו בו שיכנס בביתם ולא רצה כשראה אותי אמ״ל עד מתי אתה תעכבגי
מלבוא לראות פני המלך כי נפשו נכספה בי לראות אותו .אמרתי לו חי נפשך אדוני,
] [243אם ידעתי כי זה ימי׳ י״ב שלא ראיתי חזון עד היום שנתגלה אלי הרוח ועתה כחפצך
כן אעשה ותשאני רוח ויביאני עם החברי׳ אל לה העיר הגדולה של חכמי׳ בעלי אמנה
ותוץ לעיר היכל אדונינו בכרמי׳ ולפני ראות היכלו פגענו כל מחנה המלך חונים תחת
אילנות היער אשר מחוץ לעיר וירוצו להגיד בית המלך פנימה ויצא המלך להקביל פניו
בחיל גדול אשר עין לא ראתה עד היום הזה וסביב החיל אש ירוקה המאירה אל כל העולם
ובאותו יום היה שמחה גדולה והיו קורין אותו יומא דהלולא דמשיחא ובאנו אל בית
המלך פנימה ועמדנו שם ששה ימים .ביום הז׳ ואשמע את הקול מדבר אלי עמוד על רגלך
ואשמיעך את דברי באותה שעה נמצאתי עומד לפני הדרת כבודו ואפול על פני ואקוד
ואשתחוה .ואמר הכן עצמך בחרבות ורמחים וחצים לתת לכל קרב למלחמה והודע להם
משפט המלחמה על נכון ואל יפנה לבבם אנה ואנה ואתה הוא משוח מלחמה ועל פיך ישק
כל עמי כי עליך המלאכה לגמור באחרית הימי׳ וכל אשר ימרה את פיך יומת במלחמה
בחרב הערלים ערלי לב ולשון וכל איש ואשה אשר נדב לבם לקרבה למלח]מ[ה יקבלהו
אנשי האמונה בסבר פני׳ יפות ולמלאות כל חפצו שלא יהיה בעצבון כי כבר נתבטל מהם
גזרת העצבון ועוד כי בא באחרונה ולא ראה מאורות כ״א מפי השמועה ועכ״ז קרב עצמו
להלחם אשרי לו ואשרי חלקו כי בא להשלים המספר הידוע .ועד י״ב שמיטות יהיו נכנסים
ומשם ואילך עד הקץ יהיו שרים חברים נכנסים והגלוה אליהם כי המה כגופם דומה .ותדע
כי בי״ב שמיטות כל אשר יבוא ויכנס הם בעלי המלחמה עבדי המלך )וז״ס דוד לא היה
לו חיים( ] 32כך כתוב בהעתק[ ועד תשלום י״ב שמיטות יתקבצו כולם ולא נשאר מהם
כ״א שריהם וכהניהם אשר יבואו באחרונה לתקן ערוגות המלחמה איש על ידו ועל דגלו
ודי לנו באלה המספרים לעזר וסמך המלחמה .ודע לך כי מיום התחלת המלחמה עד היום
אתיא לאומתא פדיונתא
גביר מרומם לאחסנתא
העיר הדמדתא
זמן יהא נחבתא
השיר מסיים בראשי תיבות של שבתי צבי:
שעיעא ייתי נפילתא
תשלוט ימא ואדמתא
צולמא דפפייתא יקעקעתא
יפיק ויצמח דרדייתא.
 31דברים לג ,כט.
 32על פי הלשון בילקוט שמעוני ,ח״א ,רמז

ברתא יחידתא תאומתא
דפק לתרעא תרופתא
ולבש ילבוש וכלילתא
חלתיה יתבר גאייתא ובו׳.
בארעא יאודתא תקיפתא
ימה וקדמה דבקתא
בתרין יומין תכסחתא

מא.
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גרשם

שלום

הזה יצאו ב׳ משפחות לאין מספר מתחת יד עזאל ונמסרו לידו לסבות רבות ונתתי לבי
להוציא ד משפחות לידי ועד זמן קץ יבואו לידי מעט מעט וגרשנו לשר הזה כי כל גדולתו
ורוממותו הוא במשפחת העזיאלי כי לסיבות רבות נמסרו לידו ויש לו אחיזה רבה במשפחות
הנד .ובעת כניסת השרי׳ כולם יבואו לידי ואז תשוב העטרה ליושנה ותשב״י יתרץ
סתום וחתום הדברי׳ עד עת קץ ובכל חדש וחדש במלואי הלבנה תראו פני וכו׳ .ועתה
קח לך עשרה אנשי׳ מבית המלך ראשי אלפי ישר׳ ותמיד יהיו עומדי׳ לפניך וסרים אל
משמעתך אל כל אשר תשלחם ] [244בכל תפוצות העם לבשרם כל הדברי׳ אשר שמעת
וראית אל תמנע טוב מהם זולת קץ החתום אל תגלה כ״א למובחרים ובקרוב הגלוי המה
יבינו הדבר .ובקרוב הגלוי בזמן אחד יתנבאו הילדי׳ והילדות מהחבורה ומפיהם יתגלה
בתחי׳ הקץ וזהו רמז מפי עוללים ויונקים וגר .ועוד באותו זמן יתרבו ההלומו  ,באנשי
האמנה זה מספר חלום הה מספר חלום וידעו כולם סוף הדבר וסוף המלחמה מסופם
ידעו תחילתם ויהיו נלחמי׳ זה עם זה על עכוב ביאתם ליכנס ללחום כי עכבתם מעכב
גדולתם להתגלות וכל הזריז נשכר כאשר ידעת .ודע לך כי חטאת השרים גדולה תהיה
על אשר אחרו לבוא וציערו צבאות העם לחורב ביום כי אין הדבר תלוי אלא בביאתם כי
על ידם תהיה שוקטת המלחמה וישוב הכל לאיתנו הראשון ותיקון גדול אתה צריך לתקן
להם שלא יגיע אליהם רעה כי המה מעולם אנשי השם מזרעא דמלכא ואחר גמר המלאכה
יתכפר להם בזבח ומנחה בהתכן הבית על מתכונתה ואתה לך אל משמרתך ופרש כל מה
שראית על נכון.
ותשאני רוח ויביאני עם החברים אל ארץ פתרוס ושם קבצתי החברי׳ ראשי העיר
וספרתי להם כל המאורע ופרשתי להם כל המעשה על נכון והוצאתי כרוז בכל המחנה
מי אשר לו ספק דבר יבוא לפני ולא יהיה פוסע וכו׳ באות׳ שעה נתקבצו כל המחנה כאיש
אחד בבית הרב יצחק חנן נר״ו  33ויעמוד המתרגמן ויקר׳ את כל הדברים באזני המחנה
ויאמר מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב ולא ימם את לבב אחיו אנשי המלחמה ומרה
תהיה לו באחרונה .ויען א׳ מעבדי אדונינו העומדי׳ לפניו אמש ראיתי את משפחת הערני
מקהלת קהלות ברבים ודורשת בלי הורמגא דמלכא ובקשנו בכל המחנה אם יש א׳
מהמשפחה הנז׳ ולא נמצא .באותה שעה שלחתי איש אחד מהעומדי׳ לפני להביא המשפחה
הנז׳ לדעת הדבר וילך ויבא את כל המשפחה ושריה ואעז ואומ׳ אליהם ע״מ אתם פוסחים
על ב׳ הסעיפי׳ אם אתם מאמיני׳ באדונינו לכו אחריו ככל המחנה ואם לעזא״ל לכו אחריו
ואל תלעגו במחנה ותמהני אם יהיה לכם תקומה לעמוד בפני אויביכם באותה שעה בכו
כולם ואמרו מה פשעינו מה חטאתינו .ואען ואומר איש א׳ מכם דבר דברי׳ ואינם נכוחים
ולא מחיתם בו ולא שאלתם עליו מאיזה משפחה הוא כי לנסות אתכם הוא בא )וה״ס שבע
ב״ב( והוא ידע בכל הדרושים בנסתר ובנגלה ועכ״ז הוא מדבר כנגדו תנו את האיש הזה
אל פני המלחמה החזקה כי בן מות הוא ואם תסתירוהו על כל העדה שלכם יקצוף בעבורו.
והאיש הזה החביא עצמו בבית הסתרים של עזאל והוסיף על חטאתו פשע ויצמד לבעל פעור.
 33עיין ד,ע׳ .14
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ויפול שמה בחלאים רעים וימות  .34והאיש הזה הניא את לבב אנשי המשפחה הגז  ,וכמעט
שיאבד משפחה גדולה ממחנה ] [245העברים.
ואלו הם הדברי  ,אשר היה אומר להם .אם אמת כדבריכם למה היה הסלוק ונסתר ממנו ולא
ידענו בו אלא הכנסנו לשתות כוס התרעלה במלחמה והוא פנה לו דרך לפניו ולא חילה
ולא חש על מחניגו א״כ אין לנו חלק בו ובגאולתו כן היה משפטו אשר חרץ פי כסיל
מחיתה לן  35שנאבד מהעוה״ז והבא .ואתם בני המשפחה הוציאו מחשבות מלבכם ונקומה
ונעלה אל פני השדה עם כל החברי  ,ואגידה לכם את כל הדברי  ,על נכון ואת אשר תעשו
ותדעו האמת ולא יטה לבבכם מן הדרך אשר אני מורה אתכם וחלילה לי מחדול להתפלל
בעדכם.
ואקומה אני וכל העם אשר נמצאו בארץ פתרום לא נשאר אחד אל פגי השדה היינו
חוגי  ,ואדרוש לפניהם כל המעשה ואלמד אותם את הדרך ילכו בה כאשר שמעתי מאדונינו
ואגיד להם משפט המלחמה על נכון וגליתי להם מה שלא שמעו מעולם .באותה שעה גתגבאו
כולם לפני ולכל א  ,נפל פסוק בפיו ולכל אחד פירשתיהו ולא נשאר דבר באותו היום שלא
גליתי להם ע״ס קץ הימין ועיניהם ראו אור גדול אשר סביב כל השדה בשעת הדרשה
וידבקו כולם במלכם ויאמרו יחי אדונינו המלך ש״ץ יר״ה לעד במהרה יתגלה אלינו.
ובאותה שעה שלחתי החברי  ,בכל תפוצות המחנה לדרוש להם כל הדברי׳ אשר שמעו ואשר
ראו ויביאו לפני מספר המחנה הנלחמי  ,לפני אויביהם וילכו האנשי  ,ויביאו אלי מספרם
,
קרוב לתשעת אלפים ות״ק ושנים לבד מאשר לא הגיעו עדין לקרב המלחמה כי הם ג
אלפים ומאתים הם ובניהם וטפם והם מוכנים לקרב .ולחברי  ,ולשרי המלחמה הזהרתי אותם
שלא יקבלו במלחמה ממשפחות שבט אפרים ומשפחו  ,הכהנים כי כן קבלתי מפי אדונינו
מלכינו על סיבות ידועות כמ״ש ב ס  ,ר ז י א ל ליודעי חן .וקודם נסיעתי מלפניהם
קמו כל העם ויפלו לפני ויבכו ויאמרו התפלל בעדינו רצוננו לראות את מלכינו עין בעין.
ואומר להם הקשתם לשאול כי כבר הגזרה נגזרה להעלים ולא יתכן לראותו בגלוי ואגי לא
אשיבכם ריקם מלפני כי אתם אחי ורעי עבדי אדונינו מלכי  . ,בליל הד לנסיעתי כולכם תראו
אותו בחזיון לילה וכל מי שלא יראה אותו אינו מבני החבורה ולא יזכה לראות פניו בגילוי.
הנה גליתי לכם הדבר ותדעו נאמג  ,כי כל א  ,יראה מעלתו ומעלת חבירו ויספרו חלום
איש אל אחיו ויענו כולם ויאמרו יחי אדונינו משיחנו ונביאו לעד.
ותשאני רוח ויביאני אל משמרתי אני והי״ב חברי  ,אשר מסר לי אדונינו ובהיותי שם
פירשתי הנבואות אשר ראיתי בחזון בעוד אשר היה אדונינו יושב בארץ פלשתים ושלחתי
ע״י השרים בכל תפוצות וישמחו בי כי לא נשאר להם ספק ויעמדו כולם בברית עד בא
קץ האמיתי י׳יר שיתגלה בימינו אמן ו א מ ן .
 34מתוך סיפור הדברים ניכר ,שהכוונה ליעקב קרידו וכיתתו שנפרדה מעל כת המאמינים הראשונים.
קירידו)בגימטריה ערנ״י( עם כמה מחסידיו עלה לרגל למכה )״ויצמד לבעל פעור״( ומת בעליית רגל זו,
לפי העדות בם  ,מעשה טוביה.
 35משלייח ,ז.
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נחמיה חייא חיון ב א מ ש ט ר ד ם

מגנזי הקהילה הפורטוניזית באמשטרדם

בארכיון הקהילה הפורטוגיזית באמשטרדם מצאתי כמה מכתבים ,החלטות והסכמות,
בפורטוגיזית ובספרדית ,על הפולמוס שעוררו באמשטרדם הספרים ״שפת אמת״ וילקט
הקמח״ לר׳ משה חאגיז מירושלים ,וס׳ ״עוז לאלהים״ לנחמיה חייא חיון מצפת .פרשה זאת
ידועה היטב ,בעיקר מספרי הפולמוס הרבים שהדפיסו ר  ,משה חאגיז והחכם צבי וכן רבני
איטליה מצד אחד ונחמיה חייא חיון ,ר׳ שלמה אאילייון ופרנסי אמשטרדם מצד שני .ברם,
התעודות שבכתבי־יד מפיצות אור חדש על הפרשה ודומה שעל־פיהן יוכל ההיסטוריון
לקבוע נכונה השתלשלות המאורעות ומה היה חלקם של החכמים והפרנסים בהן .אף הערכת
דמותם של האישים שהיו מעורבים בפרשה תהא יותר מתייקת•
א• ת כ נ ן ש ל ה ת ע ו ד ו ת
)א( בספרו ״שפת אמת״ )אמשטרדם תס״ז( נקט ר׳ משה חאגיז לשון חריפה נגד אפוטרופסי
ההקדשים של האחים וויגא ואברהם נתן הדרים בליוורנו .הוא התרעם שיהודי אמשטרדם
קופצים ידיהם נגד אחיהם בארץ־ישראל וכל שתורמים אינו אלא דבר מועט1000—800 ,
פלורינים לשנה* העשירים מפזרים ממונם ״לעזא ועזזאל לזנות את בנות הארץ , 1
ובמרכבות ואכילת בהמות ובנין בתים וחצרות״  .2אשמה זו פגעה בפרנסים .מלבד הסכומים
שהזכיר ר׳ משה חאגיז שיהודי אמשטרדם נתנו להספקה השנתית ,הרי היו השלוחים
מקבלים מקופת הצדקה סכומים נכבדים ,אשר באותן השנים עלו התרומות ליותר מ־18.800
פלורין  .3עשירים היו מורישים הונם ורכושם לעניי איץ־ישראל ,לפדיון שבויים ,להכנסת
כלות יתומות ועניות ,לישיבת עץ חיים ולהוצאות הקהילה ,וכן להדפסת ספרים .אף חיבוריו
וחיבורי אביו ר׳ יעקב חאגיז נדפסו בסייועם.
הפרנסים ביקשו מר׳ שלמה די־אוליווירה ומר׳ שלמה אאילייון ובית דינם לחוות דעתם
על הספר .תשובתם היתה שהמחבר השתמש בביטויים חריפים וכתב דברים שאינם לפי
האמת .לכן אסרו הפרנסים בחרם על היחידים לקנות הספר או לקוראו ,ועל הרמ״ח אסרו
להפיץ הספר ולשולחו אל מחוץ להולנד אולם זמן קצר אחר־כך התפשר ,כנראה ,רמ״ח
עם הפרנסים ,כמו שמוכח מאגרת ב.
1
2
3
4

כוונתו לחגיגות וקבלות פנים מלאי הוד והדר שהעשירים היו עושים לשרי המדינה ,לנציגי ממשלות,
לנשותיהם ולבנותיהם.
שפת אמת ,דף כד ,א—ב.
עיין י״ש עמנואל ,סייוען של קהילות הספרדים באמשטרדם ובקוראסאו ל״ארץ הקדושה״ ולצפת ,ספר
צפת ,ח״א ,ירושלים תשכ׳׳ב ,עמ  ,תאי־תכד.
,
]האיסור על ם  ,שפת אמת נזכר פעם אחת בכתביו של רמ״ח .בם׳ מלחמה לה הוא כותב :״הרש״א
אילייון דוב אורב הוא לי וביום בואי למדינה זו קמתם עלי לרדפני .וספרי שפת אמת אסרתם אותו
ום  ,המקולל הזה ]חיון[ קיימתם אותו״ )דף מ ,א( [.ראוי לציין שבאותה העת היה החכם ר  ,שלמה
די־אוליףוירה.
]ריא[
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)ב( בשנת תס״ז הדפים רמ״ח באמשטרדם את ספרו ״לקט הקמח״ על אורח־חיים ויורה-
דעה והסכימו עליו ר׳ שלמה די־אוליווירה ור׳ שלמה אאילייון .בספר הזה נגע המחבר
בכבודם של אלה שלא היו תמימי דעים עמו ובייחוד פרנסי ליוורנו וקהילת ויניציאד״ . 5
הוא כתב על יהודי איטליה שהם מקילים ביין נסך ,בשעטנז ,״דבר הקדשות הקלות
והחמורות ...להתיר שתהיה קדשה מבנות ישראל״ ,גבינות הגרם וגילוח הזקן  .6רמ״ח
שפך חמתו על האפוטרופסים של הקדש אברהם נתן מרשיד וישיבת האחים וויגא מליוורנו ,7
וכינה אותם רשעים שחובה ״על כל גדולי ישראל לקללם ולארר אותם״  .8פרנסי ליוורנו
שלחו כתב תלונה לפרנסי אמשטרדם ,שהסכימו להדפיס ספר זה של רמ״ח ,שהוא ״איש ריב
ומדון״  .9חכם אאילייון ובית דינו ,המליצו במכתבם ששלחו לרבני ליוורנו בחודש אדר
תס״ט ,על רמ״ח ועל ספרו וכיסו על כל אשמיו  .10אף הפרנסים חסו על כבודו של רמ״ח,
וכתבו לפרנסי ליוורנו שבדקו טענותיהם ומצאו שאינן מוצדקות .אף־על־פי־כן קראו לרמ״ח
והבטיח להם שלא ידפיס שום ספר שיכול להיות גורם לתלונות חדשות וכן שהוא נכון
לעמוד על כך לדין ולקבל עליו דין תורה.
מלבד אגרת זאת ,כתבו הפרנסים ב 15במארס  1709לאברהם סולימה ,אחד מגבירי
ליוורנו ,ובניו והודיעו להם שבית הדין לא מצא כל פגם בספרים ״שראוי לקבל החלטה
תקיפה כל כך ,כאיומים שרצו ]הגבירים[ לאיים״ בהם על המחבר .הם יעצו להם לשכנע
את יחידי קהילתם להסכים להצעת רמ״ח ולבחור בדיינים ניטראליים .מכאן נמצאים אנו
למדים שיחסם של ר׳ שלמה אאילייון ופרנסי אמשטרדם היה אדיב ,לא שמרו לו טינא
והשלימו עמו למרות מה שכתב בספרו שפת אמת.
)ג( נחמיה חייא חיון הדפים ספרו ״עוז לאלהים״ בברלין בשנת תע״ג .מיד אחר־כך,
בתשעה בתמוז ,בא לאמשטרדם .הוא ביקש מהפרנסים רשות להפיץ ספרו .הם מסרו הספר
לרבם ר  ,שלמה אאילייון לביקורת ,ולבקשתו נלוו אליו עוד ששה אנשים חכמים וגבירים.
לא הספיקו לחוות דעתם *10וכבר עורר רמ״ח את החכם צבי ,להחרים הספר ומחברו ושניהם
הריצו אגרות לקהילות רבות נגד חיון וספרו ,וביקשו לשתפן בהוצאת האיסור עליהם.
מצאתי בספר הכרוזים של הקהילה ג ,1הכרזה בבית הכנסת בעשרים ותשעה בתמוז תע״ג,
שבה ביקשו הפרנסים מן היחידים למסור להם העלים שנפוצו באמשטרדם בעברית ובפור־
טוגיזית נגד ספר  •Bet Kodes a Kodasim eos leloimאף בעשרים באלול הכריזו בחרם
 5לקט הקמח ,א״ח ,ח״א ,דף יב ,ב; יג ,אן יו״ד ,דף קי ,ב.
 6שם ,דף סז ,א.
 7על הקדשות אלו עיין מאיר בניהו ,לתולדות בתי־המדרש בירושלים במאה הי״ז ,HUCA ,כרך כא,
 ,1948עמי א—יח.
 8לקט הקמח ,שם ,דף פז ,ב.
המכתב נדפס ב״מודעה רבא״ לנחמיה חייא חיון ,באמשטרדם תע״ד.
9
 10רמ״ח פירסם מכתב זה בסוף ספרו ״שבר פושעים״ ,אמשטרדם ]לונדון[ ,סוף שנת תע״ד.
] *10חוות הדעת שנכתבה בט״ו באב תע״ג היתה ״שאין שום שמץ פיסול בכל ה ס פ ר  . . .שמן הראוי היה שלא
להדפיס דברים כאלה העומדים ברומו של עולם ) . . .אבל( כדאי להמנות עם שאר ספרי קבלה״ .מלחמה
לה  , ,דף לג ,א; משטח חרמים לר״י גירון ,Rivista Israelitica ,כרך ט ,1912 ,עמי [.7
 11אקפ״א ]=ארכיון קהילה פורטוגיזית ,אמשטרדם[.Reguisto de Pregoens 5465 a 5528, p.33—34 ,
]ריב[

פ ו ל מ ו ס נחמיר .חייא חיון באמשטרדם
למסור כל הטפסים של עלים שנדפסו בעברית ובפורטוגיזית נגד חיוך ואסרו לשולחם אל
מחוץ להולנד .לעניות דעתי זריזותם של שני חכמים אלה ,החכם צבי ורמ״ח ,שקדמו והוציאו
איסור על ספרו של חיון ,לפני שרש״א ובית דינו הביעו דעתם ,גרמה להגנתם של חכמי
אמשטרדם ופרנסיה על חיון וספרו ,כיוון שהדבר פגע בסמכותם.
)ד( בין החכמים שהסכימו עם חכם צבי ורמ״ח היה ר׳ יהודה בריאל רבה של מאנטובה.
הפרנסים התרעמו על ר׳ יהודה בריאל שמיהר לחוות דעתו מבלי עייון בספר ומבלי לשמוע
נימוקיו של בית הדין הספרדי .ר׳ יהודה בריאל התנצל על כך ,אבל עמד בדעתו .באגרתם
של הפרנסים אליו הודיעו לו שפעמים אחדות ביקשו מן החכם צבי לבוא ולדון עמם על
כך וסירב ״בלי לוותר על מה שהוא״.
)ה( שוב כתבו לר׳ יהודה בריאל בחורף תע״ד ,כיוון שמיהר להתקשר עם חכם צבי,
ולדעתם לא היה אובייקטיבי ולכן לא יוכל לדון על הספר .הם הזהירוהו שלא יוסיף לכתוב
לו על כך וכן שלא יתערב בענייני קהילתם ,כשם שאין הם פוגעים בסמכויותיהן של
קהילות אחרות.
)ו( ר׳ יהודה בריאל פירסם שמונה סתירות וקושיות על ספרו של חיון .ר׳ שלמה אאילייון
ובית דינו השיבו עליהן בפורטוגיזית ושלחו לר  ,יהודה בריאל  12תשובתם .בתשובותיהם
מבקשים הם להראות שרוב מתנגדי חיון לא קראו ספרו וסמכו על מה שכתב חכם צבי.
הוא ורמ״ח לא תמיד מסרו הנוסח השלם של עוז לאלהים .הם הוסיפו או גרעו כמה מילים,
אף הוציאו איזה מאמר ממשמעותו או האשימו את המחבר בדברים שלא כתבם.
)ז( נוסח התראת בית הדין בחכם צבי שנשלח על־ידי הנוטריון בחשוון תע״ד .הם מסרו
לו על השתלשלות הענין והביעו רצונם לקיים השלום .ביקשו ממנו להתיר החרם על חיון
וספרו ,והתרו בו שאם לא יעשה זאת יהיו מחויבים לנקוט נגדו בכל האמצעים שבידם ,וכי
רק הוא יהיה אחראי על חילול ה׳ שיגרם.
)ח־ט( חכם צבי לא וויתר על עמדתו .בחשוון תע״ד הטילו הפרנסים חרם על היחידים אם
לא יתבדלו מחכם צבי ורמ״ח .כנראה ,שכמה יחידים לא נרתעו מן החרם ושלחו ילדיהם לרמ״ח
ללמדם תורה .לכן חזרו הפרנסים והכריזו בשנים בכסליו חרם על כל שיש לו קשרים עמהם
ועל כל השולח ילדיו לקבל מהם תורה  .13ולא זו בלבד ,אלא שהחרם הוטל גם על כל שידע
 12אחדים מתירוצים האלה נדפסו בשינויים במחברת ״קשט אמרי אמת״ הנקראת בספרדיתManifesto, 0 :
Relacion de 10 que ha passado en el examen del libro titulado Bet Kodes a Codassim y
Oz Leelohim Compuesto por el H. R. Nehemya Hiya Jayon y de los Procedimientos
 .השגותיו של ר  ,יהודה בריאל נדפסו
[
5
4
7
4
בשינויים ,תחילה בספר ״מלחמה לה,״ ,אמשטרדם תע״ד ,דף מד ,א—ב ושנית במחברת ״לחישת שרף״,
שניהם לרמ״ח ,הנאאו תפ״א ,דף י ,ב—יא ,א .מר מ׳ בניהו מעידני שהקושיות נדפסו גם עם
תשובותיו של חיון ,בקונטריס מודעה רבא ,דף ד ,א—ד ,ד.
 13הסכמות ,אסיפה של ב׳ בכסליו  .5474ראה מה שכתב על זה רמ״ח בס  ,מלחמה לה /דף מד ,א] .בכ״י
,
מונטיפיורי  36נזכרים חרמות אלו ובהם התאריכים המדוייקים :א .עדות מיום ה׳ חיי שרה )כ
חשוון( ,שדוד בן עטר הכריז מן הבימה התראה לשני החכמים ן ב .בי״ח בכסליו ״עשו כרוז בבהי׳כ
בחרם חמור שלא לדבר כל עיקר  . . .עם חכם צבי ומשה חאגיז ע״ד שאינם נכנעים וחוזרים מדיבורם
בלעז שהוציאו על ספרי הקדש וכר״)דף קה ,א—קו ,א([.
]ריג[

יצחק

שמואל עמנואל

מי מתהלך עמהם ולא יבוא להגיד לפרנסים .החרם הזה נשאר בתוקפו עד צאתם של חכם
צבי ורמ״ח מאמשטרדם ,סמוך לחודש אדר תע״ד.
)י( הכרזת חרם על הגביר אברהם סינייור בשל תמיכתו בחכם צבי ורמ״ח )ר׳ פרק ד(.
)יא( ר׳ אברהם יצחקי ,שעשה באמשטרדם בשליחות ירושלים בשנת תע״ב ,קיבל
מהפרנסים  18,831.17פלורין לשליחותו ״  .אף הוא הצטרף למתנגדי חיון וכתב לפרנסים
על המינות שמצא בספרו ״  .הפרנסים ענו לו ,שמכתבו מוכיח שאכן מה גדול הקשר שקשרו
נגד חיון .הם לא מצאו דופי בהתנהגותו כל זמן שהותו באמשטרדם ולא היה בה שמץ דבר
ממה שכתבו עליו .אין הם מחוייבים לשמוע אלא לחכם שלהם ובית דינו ולא לאחרים . 16
)יב( מענין מאד המכתב ששלח רמ״ח מעמדן אל האדונים סויזאס באמשטרדם ,בכסליו
תע״ז ,כשתי שנים אחרי שהדפים ספרו שבר פושעים .בין שבעה החכמים והגבירים שהגנו
על ספרו של חיון היה שלמה אבארבאנל סויזא ,פרנס ,בשנות תס״א ,תס״ב ,תס״ו ,ת״ע
ותע״ד .ידועים גם שמעון אבארבאנל סויזא ,פרנס בשנות תנ״ח ,תס״ד ותס״ח ואלישע
ןאבארבאנל סויזא[ הנזכר במכתב .רמ״ח כותב להם שהוא סובל הרבה מן המחלוקת וכי
מתנגדו רושש אותו .הכוונה כנראה לאהרן די פינטו שהיה חבר המעמד ,והעמיד לו תנאים
קשים .אם כן ,הרי שעליו הוא מרמז בדבריו בס  ,מלחמה ל ה  : ,״הבליעל די פינטו ימ״ש
א  ,מן הפרנסים״ ז ג  .רמ״ח ביקש ״השלום עם כל ההכנעה בתוך המעמד״  18ללא הועיל.
באותו זמן היה נהוג שלא להתיר חרם אם המוחרם לא היה דורש תחילה סליחה מהחכם.
יש להסיק מכאן שרמ״ח דרש סליחה מאיש ריבו ,החכם אאילייון .אפשר שמסר מודעה שלא
עשה זאת משום שהוא אשם אלא כדי להחזיר השלום על כנו .לא מובן כלל מה ראה רמ״ח
לבקש זאת זמן רב אחרי שיצא מאמשטרדם .מסתבר ,שאותה שעה היה נכון לעשות יותר
מעת שהתיצב בפני המעמד באמשטרדם .הוא סבר ,כנראה ,שהגבירים לבית סויזא יכולים
להשפיע על הפרנסים לקבל הכנעתו ויתירו החרמות על כל שיבוא עמו במגע .כלום ביקש
רמ״ח לחזור לאמשטרדם כיוון שלא מצא מנוח במקום אחר כבאמשטרדם ?
עד כאן תמצית הכתבים .נעמוד עתה על מקצת תכונות האישים שהיו מעורבים בפרשה.
14
15

16

17
18

עמנואל ,בספר צפת ,שם ,עמ  ,תטז.
בניהו מעידני :בעדותו של ר  ,משה חאגיז בפני המעמד אמד ,שר אברהם יצחקי הוא אשר גילה
מעשיו של היון בהיותו באמשטרדם בשנת תע״ב ,ולפני שנדפס ספרו :״מפיו פה קדוש שמעתי
שהודיע לרבים מקהלה זו דרך כלל ופרט להגי כללי דכייל האי קטיע רשיע חיוא חיון...״ )שבר
פושעים ,דף ]לח ,א[( .ועל פרשת יחסיו של ר׳ אברהם יצחקי עם ד׳ שלמה אאילייון ,עיין שם ,דף
]לה ,א[.
]ואכן מעיד ר  ,משה חאגיז שבשל עמדתו זאת של ר  ,אברהם יצחקי יצאו הפרנסים גם נגדו .ואלה
דבריו :״שהגיעו הדברים לקלל חרש הוא הגאון והחסיד מוהרר״א יצחקי נר״ו ,באומרם הוא בא וגזל
וחמס את ממון הקהלה והשליך האש בתוכם והלך לו״ .מלחמה לה  , ,דף לג ,א .עובדה היא שמלחמתו
של ר  ,אברהם יצחקי בחיון קדמה לפעולותיו של ר׳ משה חאגיז ולביקורו באמשטרדם .הדבר מוכח
מן העדויות של חיון עצמו במודעה רבא ,דף א ,אי־-א ,ג[.
דף ל ,ב .והוא בודאי ה״חצוף עלה נדף״ ,שנז׳ בם׳ שבר פושעים ,דף ]מ ,א[.
נכבדים שהוכרז עליהם חרם ,היו דורשים סליחה בצנעה ,רק לפני החכם והמעמד ולא בפני הקהל
בבית הכנסת .ראה י״ש עמנואל ,ידיעות חדשות על הקהילה הפורטוגיזית באמשטרדם ,אוצר יהודי
ספרד ,ספר ו ,ירושלים תשכ״ג ,עמי .165—162
,

]ריד[

פולמוס נחמיר .חייא חיון באמשטרדם
ב .ר ב י צ ב י ב ״ ר י ע ק ב א ש כ נ ז י ו ק ה י ל ת ה ב א מ ש ט ר ד ם
זמן מה אחרי שחכם צבי התחיל לשמש ברבנות באמשטרדם ,ביקשו  163מחשובי יחידי
קהל האשכנזים ,וביניהם הפרנסים ושלושה פרנסים מהשנה שלפניה ,מפרנסי הספרדים
לסדר הסכמות קהילתם ,ועל פיהם יקום דבר  .1eהללו נענו להם וסידרו ההסכמות .לפי
החוזה עם קהילתו ,אסור היה לחכם צבי לדרוש תשלום על פסק או שכר דיינות מהיחידים.
ברם ,חכם צבי פעמים שדרש שכר על טרחתו .הפרנסים האשכנזים לא שבעו ממנו נחת
ורצו להיפטר ממנו .הם עוררו יחידים לבוא אצל הנוטריון ולהתלונן נגד רבם .וכך אנו
מוצאים שאחד התרעם שהרב דרש שמונה רייכסדאלדירס  20בעד גט  . 21שבועות אחדים
אחר־כך בא אחר והעיד שהרב ביקש ״פסק געלד״ על דין ודברים שהיו לשני ב ע ל י די ב י ם ,22
ובא השלישי ואמר שהרב דרש ממנו גבינה ושנים עשר סטוייבירס וחצי בעבור ההכשר
שנתן על גבינות שקנה מיהודי פורטוגיזי  .23בו בזמן התלוננו יהודים ]אשכנזים[ אחרים
לפני הנוטריון ,שהרב מיאן לבוא לחתונת פלוני אם לא ישלחו לו מרכבה .כשאמרו לו
שהחתן הוא עני ,ענה :״שהחתן ימכור נעליו״  .24אחר התרעם שבחתונת פלוני סבלו בזיון
גדול על כי הרב לא בא לחתונה בגלל שלא שלחו לו מרכבה ,למרות שהחתן היה עני
והכלה יתומה .25
מעניינת העדות שמסר הסופר פינאס ]פנחס?[ ייאקובס ,אף הוא לבקשת הפרנסים
האשכנזים .בחוזה שנחתם על־ידי הקהילה וחכם צבי ,שהסופר כתבו ,הוסכם לקבלו לשלוש
שנים ולשלם לו אלף רייכסדאלדירס ,ר״ל  2.500פלורין ,לשנה .הסופר העיד שחכם צבי
ביקשו לכתוב ״שש״ שנים .הגבאים לא הסכימו והכניסו אות ל׳ בין שתי האותיות ונעשה
״שלש״ .לדברי הסופר איים עליו הרב בחרם שיכתוב בסוף החוזה ״לעולם הוא ינהיג אותנו
ואורו ידריכנו לעולם ועד״ .לבסוף חתם לשלוש שנים שתחילתן שמונה באדר שגי הת״ע .26
 19ארכיון עירית אמשטרדם ,כרך  ,7533נוטאריון ייואנים וויליקינם ,תעודה מיום  8באוגוסט  .1710שבעד.
הפרנסים האשכנזים ,החותמים ראשונה ,הם :פילים לוי ,שמשון בועז ,אלעזר דוד אימיריק ,סאלומון
יזאקס ,ייאקובוס מחים ,אלכסנדר שמואל קייזיר ויוסף פאן עמדען .שלושה הפרנסים הקודמים להם
היו :שלמה כהן די יונג ,יהודה פרינס ואהרן אברהמס )פולאק( .כמה מהם היו מתנגדי חכם צבי
)לפי רשימות וואס דיאס בכ״י( .כנראה שהפרנסים הפורטוגיזים ביקשו מהאשכנזים לפנות לנוטאריון
ולערוך בקשתם באופן רשמי ,משום שידעו שהפרנסים האשכנזים ,בינם לבין עצמם ,לא תמיד היו
חיים בשלום .הפרנס סאלומון יזאקס נגע בכבוד אביו ואמו של הפרנס אהרן אברהמס פולאק ולכן,
לפי גילוי דעת העשוי לפני הנוטאריון וויליקינס ,הדליקו בבית הכנסת של האשכנזים ״נרות שחורים״,
ר״ל החרימו את שלמה יזאקס ,שם ,כרך  ,7534תעודה מיום  20בינואר .1711
20
21
22
23
24
25
26

עשרים פלורין ,סך גדול באותו זמן.
שם ,כרך  ,7535נוטאריון וויליקינס ,תעודה מיום  12ביוני .1712
שם 26 ,ביולי .1712
שם 28 ,בדצמבר .1712
שם 21 ,בנובמבר  .1712ראה גם כן תעודה מיום  5ביולי  1712על מעשה שכזה.
שם 25 ,בנובמבר .1712
In eeuwigheyt zal hij ons geleyden, voor zijn״
שם ,תעודה מיום  24ביולי  .1712וזה לשונה:
" ;licht zullen wij in eeuwigheyt wandelenאכן גם חיון כותב :״כי כתוב בפטרו ]בשטרו[ שלש
שנים כשני ערלה .והסופר ליפות לשונו האריך דברים ויהי לכסלה .שכתב בסוף השטר הוא ינהגנו
על מ ו ת  . . .ולפני הערכאות כל יום עומד״ .הצד צבי ,אמשטרדם תע״ד ,בהקדמה.
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בתום שלוש השנים מיאן חכם צבי להתפטר והענין בא לפגי השררה .יש אמנם עדות מפי
ר׳ משה חאגיז שהשירה חייבה את הפרנסים להשיב את חכם צבי על כסא רבנותו ,אבל
לא נתבררה אמיתותה.
מתעודות אלו אפשר להסיק שהיחסים בין החכם צבי לפרנסי קהילתו לא היו טובים,
בטרם התעורר הפולמוס בגלל ספרו של היון ,ואף אחר־כד לא תמכו בו .הוא לא סר
למשמעתם ומיאן להתאסף עם בית הדין הספרדי )תעודה ו(; החרם שהטיל על חיון ועל
ספרו גרם ״מחלוקת גדולה ומבוכה״ בין האשכנזים למורת רוחם של פרגסיהס? אחדים
מהיחידים היו נושאים ונותנים עם הספרדים העשירים והיו מעוניינים לחיות עמהם בשלום.
רוב הפרנסים לא רצו שרבם ישאר על כנה אם משום שנשאר שלא ברצונם אם משום
שמידת הענווה היתה רחוקה ממנו .מלבד זה המשכורת  2.500פלורין לשנה היתה גבוהה
ואפילו חכם אאילייון ור  ,שלמה די אוליווירה ,היו מקבלים רק  1.200פלורין לשנה ,וכמנהג
הרבנים הספרדים ,לא היו מקבלים דבר מן היחידים ,זולת פרם קטן על כל כתובה ,שהיה
עולה בערך  300פלורין לשנה.
נותר לנו לברר מה היה יחסו של חכם צבי לד׳ שלמה אאילייון .דומה שעד הפולמוס
הזה היו יחסיהם תקינים 26י .ההחלטה בענין דרושו של ר׳ דוד נייטו מלונדון ,שכתבו חכמי
הספרדים באמשטרדם ,לא היתה דווקא שלו .הרב הראשון היה די אוליווירה ואאילייון היה
סניף לו .הדיינים שטיפלו בכך החליטו לסלק עצמם משאלה זאת ולא להשיב כלל .דעת
רש״א היתה שחובה להשיב ,ומסתמא להאשים את הדרשן ,אבל לא ניתנה לו האפשרות
לעשות זאת .מצד אחר יחסם של הפרנסים הספרדים לחכם צבי היה יחם של כבוד .אפשר
מפני שידע לדבר בשפתם והתחנך על ברכיהם של רבני שאלוניקי .החכם צבי צריך היה
להשתתף עם בית הדין הספרדי ,לדרוש ולחקור יחד ,לקרוא למחבר שיבוא ויצטדק ,ולא
להחרים על דעת עצמו הספר ומחברו .סירובו הוסבר על־ידי הפרנסים ,שחכם צבי ידע
מראש שרש״א ישכנע אותו )תעודה ד( .אחר־כך הציע ר׳ משה חאגיז שיקראו לאסיפה
המשותפת המוצעת גם את ר׳ נפתלי הכהן מפראג ,ר׳ גבריאל מניקולשבורג ור  ,יהודה
בריאל ממגטובה .הפרנסים לא הסכימו להביא במעמד רבנים מחוץ למקומם ,ומה גם
ששלושה מהם היו מחותנים אלה לאלה.
ג .מ ע ש י ו של ר ב י מ ש ה ח א ג ׳ י ז ב א מ ש ט ר ד ם
ר׳ משה חאגיז מצא באמשטרדם עזרה ותמיכה .ר׳ שלמה אאילייון לא רק שלא ראה בו
מתחרה אלא שיחסו אליו היו כשל אח לצרה .אי אפשר היה באותו זמן לאיש ליסד ישיבה
לספרדים באמשטרדם בלי רשות החכם והפרנסים ,ואלה תמכו בו .רבים מהגבירים נמנו
בין תלמידיו .הם תרמו להדפסת ספרי אביו וספריו .רש״א החשיד את רמ״ח שכל שעשה
לא היה מפגי שמצא בם׳ עוז לאלהים דברי מינות ,אלא משנאתו למחבר .אולי ידע דברים
 •26יעל נדב ,רבי שלמה אאיליון וקונטריסו בקבלה שבתאית ,ספד שזר־ספונות ג—ה ירושלים תשי״ם*-
תש״ב ,עמ  ,שו—שח.
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שלא גילה אותם ,אפשר אולי להעלות השערה שהשנאה של רמ״ח לרש״א נבעה מכך שביום
כא בכסליו תנ״ב ביקשו הפרנסים מגיסו ר  ,חזקיה די־סילוה ,שליח ירושלים באמשטרדם,
להיות עליהם רב יחד עם ר  ,יצחק אבוהב במשכורת של  1000פלורין לשנה .חכם אבוהב
המליץ על כך בפני הפרנסים ,אולם ר׳ חזקיה די־סילוה אמר שיכתוב לאשתו ,•*26וכידוע
לא קיבל הרבנות .בשנת תנ״ט עשה רמ״ח באמשטרדם ובאותה העת פנו כמה גבירים
,
לרש״א שהיה בלונדון וביקשוהו לבוא לקהילתם .רמ״ח ,שהיה גדול בתורה וקרובו של ר
חזקיה די־סילוה ,נפגע אולי ומשום כך היתד ,לו ,כנראה ,״משטמה שקטה ונוטרת״ גם כלפי
אאילייון עוד לפני בואו של חיון לאמשטרדם ז .2בצדק הסתפקה יעל נדב אם עדותו של
רמ״ח על ספרי השבתאי אברהם מיכאל קארדוזו היא מדוייקת ,וכי הפרנסים חשדו את
רבם לשבתאי ולכן בניגוד להוראתו ,שרפו את ספרי קארדוזו במקום לגונזם ,שלא כמו
שהורה רבם .28
האשמתו של רמ״ח ששבעה הדיינים שבדקו הספר עוז לאלהים היו ״דייני דחצצא...
מלאים טיט וצואת עונות וחטאים ...זקני אשמאי ...אומללה יולדת השבעה״  , 29היא
רחוקה מדייוק .ר  ,דוד ך עטר היה דיין שני ,שבאדר תס״ט חתם על ההמלצה שהוא
וחבריו שלחו לליוורנו בעד רמ״ח  . 30משרה זאת הוטלה עליו קודם לכן ,בשנת תס״ד,
ובשנת תע״ח תואר ״החכם השלם ,הרב המובהק״ ,בכתובת בתו; שמואל ב״ר אהרן צרפתי
היה אחד מתופשי התורה .הוא ור׳ דוד ן׳ עטר היו תלמידי ר׳ יעקב ששפורטש  3 1ן ר  ,דוד
ישראל עטיאש ,היה מורה לגמרא לתלמידי חכמים בישיבת עץ חיים ,מילא מקומו של
אאילייון בתורת רב הקהילה יחד עם משנהו ר׳ יצחק אבנדנא די בריטו ן שלמה אבארבאנל
סויזא היה אחד מזקני העדה .ידים מוכיחות שהיה בעל תורה ן הרופא שלמה די יצחק די
מיזה חיבר שו״ת ״שלחן שלמה״ )אמשטרדם תפ״ח( .הוא מתואר במצבת קברו ״החכם
השלם״ )נפטר בכ״ו בשבט תצ״ב( ״ ,הגבאי דוד מינדיס דה סילווה היה בוועד הזה Ex
 .officioהואיל והמשמעת בין הדיינים והפרנסים היתה גדולה מאד ,רשאים אנו לפקפק
אם אמנם ״אחד מן הדיינים של בה״ד של הספרדים נסוג אחור״ .32
מפליא ,איפוא ,שרמ״ח כותב באגרתו לאחים סויזא )תעודה יב( שתמיד כיבד את פרנסי
הספרדים באמשטרדם ולא עבר על הגבול שהיה מחוייב לכבדם .הן על רש״א ועליהם
כתב ״והבהמות שנתלוו עמו״  ,33ולא חסך מהם ביטויים חריפים אחרים .הפרנסים ,שכבוד
רבם והדיינים היה נחשב להם ככבוד כל הקהל ,לא סלחו לו אפילו שנים רבות אחרי מות
 , l i b r oדף .18—16

 **26אקפ״אdeMemorias,1688—1751,
 27שם ,עמי שז.
 28שם ,עמי שכו.
 29שבר פושעים ,דף ]ח ,א[.
 30שם ,בסוף הספר.
 31המשורר דניאל בארייום ,אופוסקולאם ,עמי .204
 32רמ״ח באגרתו לר׳ שמשון מורפורגו .עיין ישעיה זנה ,חליפת מכתבים בין ר׳ משה חאגיז ור׳ שמשון
מורפורגו בענין נחמיה חיון וסיעתו ,קבץ על יד ,ב )יב( ,ירושלים תרצ״ז ,עמי קסד.
 33שבר פושעים ,דף ]ח ,א[ .ועיין דבריו על הפרנס די פינטו ,למעלה עמ  ,ריד.
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רבם .בחודש טבת תצ״ה ,כשבע שנים אחרי פטירתו של ר׳ שלמה אאילייון ,שלח רמ״ח
מכתב אל אברהם פראנקו מינדים ,שהיה גבאי בשנת תע״ד ,מאלטונה בענין של משא ומתן.
פראנקו מינדים שאל לפרנסים אם מותר לו להתכתב עמו• הפרגםים דנו בשאלתו בישיבת
המעמד בי״ז בטבת תצ״ה ,ואסרו ע ל י ו ״  .עם שבעה פרנסים אלה נמנו יצחק די פיגטו
ויצחק די יוסף די פראדו .הראשון היה שאר בשרו של אהרן די פינטו ,פרנס בשנות
תע״ג—תע״ד ,והשני היה בגו של אחד מהפרנסים משנת תע״ד .מכאן אתה למד שהתמרמרות
הפרנסים על רמ״ח היתה רבה ונמשכה גם בדור השני.
ד• י ח ס ו ש ל ר ב י ד ו ד ג ו ג י ס ט ו ר י ם ל פ ו ל מ ו ס ה י ו ן
ר׳ דוד בונים טורים מתלמידיו של ר  ,יצחק אבוהב היה ״  ,ואשתו היתה נכדתו של הרופא
והחכם בנימין מוסאפיה  .36בשנת תס״ב ,זכה במחצית פירות ההקדש של עשרת אלפים
פלורין שאבי אם אשתו הנ״ל ,הקדיש בצוואתו לתלמידי חכמים של ישיבת עץ חיים .בשבת
תס״ז הדפים השגותיו על חידושי מד״רש״א .בשנת הת״ע ניתנה לו רשות מטעם החכם
אאילייון להדפיס התלמודים בבלי וירושלמי ״  .הוא היה חכם הקהילה הספרדית בהאג
כשחיון בא לאמשטרדם.
ר׳ דוד נוגים טורים העז להדפיס דברי ביקורת על בית הדין במחברת מיוחדת ואמר
שמהימנותא דכלא אינו אלא ספר מינות .בית הדין שלח לו ,על־פי בקשת המעמד ,טופם
של ה״מאניפיסטו״ ,הוא ״קשט אמרי אמת״ ,ולא שינה דעתו .לכן שלח לו המעמד הזמנה
על־ידי הנוטריון ,לבוא ולהתיצב בתוך שמונה ימים לפני בית הדין .הם כתבו לו שחכם
אאילייון והדיינים נכונים לענות לו ולתרץ כל שאלותיו על ספרו של חיון ,ולא בא .הפרנסים
סברו שמחברתו של נוגים טוריס משבשת היחסים בקהל וגורמת פירוד לבבות בין היחידים.
בית הדין נענה לדרישת הפרנסים והחרים את המחבר .הפרנסים כתבו עליו שהיה כפוי
טובה .הם עשו עמו חסדים רבים ,פירנסוהו וכילכלוהו ומינו אותו לחכם של כמה חברות
להחיות את נפשו .לא הסתפקו בכך ,אלא כתבו גם שאם ימות בלי תשובה לא יקבר בבית
החיים  • 38רגלים לדבר ,שאכן נאלץ אחר־כך לדרוש סליחתם של פרנסי אמשטרדם•
השפעתם של אלה נודעה על פרנסי האג ור  ,דוד נוגיס טורים עצמו היה זקוק לפרנסי
אמשטרדם ,שהיו אפוטרופסים על הקדש אבי אמה של אשתו .אכן ,אנו מוצאים שהפרנסים
מזכירים שמו אחרי מותו ככל חכם ,ללא שינוי.
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אקפ״א ,Conpendio de Hascamoth 5488—5574 ,עמי  .107חמישה הפרנסים אחרים היו :שמואל
הנריקים די מדינה ,יעקב נוגים הנריקים ,אברהם הנריקים פירירה ,דוד אבוהב אוזורייו ועמנואל די
•עקב קוריאל .חשוב לציין שרמ״ח ,חזר והדפים אף בשנת תפ״ו ,בם׳ לחישת שרף ,הגידופים גגו
רש״א ,אך הפעם ריכך את לשונם.
המשורר דניאל בארייום בספרו הנז׳ בהע׳  .31הוא כותב שהספיד את רבו ביום הרביעי לפטירתו,
בשנים בניסן תנ״ג.
ראה עליו ,עמנואל ,ידיעות חדשות וכוי ,ספר צפת ,עמי •170
אקפ״א ,יך1ף! sniiouiaj^ op 0אסיפה ביום  22בטבת  ,5470עמי .105
אקפ״א ,הסכמות ,5489—5472 ,אסיפה ביום ט באלול תע״ד ,עמי •65
]ריח[
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כששה חודשים אחרי מותו ,באביב תפ״ח  ,39פירסם אחד מידידיו מאמר על ספרו של
חיון על־פי מה שמסר לו ר  ,דוד נונים טורים בחייו .המאמר נקראExpose Concemant :
un nouveau Livre Hebreu imprime ä Berlin en Caracteres Rabiniques... dont
dire la Croyance de־ä־le titre est (Mehemuta) [Mehemenuta] de Cola c'est
 .40 tousבמאמר הזה אין המחבר מבקר את דרכם של חכם אאילייון ובית דינו ,אלא
שלדבריו רדפו הרבנים הפורטוגיזים את הרבנים הגרמנים ,וכוונתו על חכם צבי ורמ״ח.
אולם בסוף המאמר כתב המביא לדפוס בזהירותMais pour rendre la justice qui est :
due tant au Rabin Nehemia Hiya Hayon qu'aux sept Aprobateurs de son Livre,
nous croions etre obligez de faire remarquer ici que les Cabalistes Juifs tres&
renommez qui ont ecrit cette matiere sont du meme sentiment que l'Auteur
 . 41 les Aprobateurs du Livre & Commentaireדבר זה מלמד על התעניינותם של
נוצרים בספרו של חיון וכן שהוויכוחים היו גם מנת חלקם של הספרדים בינם לבין עצמם.
אכן ,גם בין הגבירים נמצא תומך לרמ״ח .אברהם די מרדכי סינייור  42התנגד לפרנסים,
התפטר מקהילתו ,שייסדה אחד ממשפחתו ,והיה ליחיד בית כנסת האשכנזים .הפרנסים
הזהירוהו שלפי ההסכמות אסור ליחיד להיפרד מעל הקהל ,ועליו להישמע ולחזור לקהלו•
משעמד בדעתו החרימוהו הפרנסים בכ״ז בשבט תע״ד .הוא היה מגדולי היחס .אמו היתה
אחותו של הבאתן אנטונייו ]יצחק ישראל[ לופיס סואסו .סינייור הצטער על החרם ותשעה
ימים אחר־כך דרש סליחה ,לא בפומבי ,כנהוג ,אלא בצנעה ,בפני החכם והפרנסים .הפרנסים
התירו לו את החרם בששה באדר תע״ד  .43אחרי שחכם צבי ורמ״ח יצאו את אמשטרדם,
התירו הפרנסים ליחידי קהלם לבקר בבית כנסת האשכנזי .הם מחלו לאלה שהתכתבו עמהם.
ברם ,ביום יא בניסן תע״ד הזהירו את היחידים ,שהחרם להתכתב עמהם במקומו עומד .•43
בינתיים הגיעו לאמשטרדם טפסים של הספר ״שבר פושעים״ .בי״ב מנחם תע״ה גזרו
הפרנסים ורש״א ,בחרם ,שכל יחיד שיש בידו ספר ימסרנו לידיהם בתוך שני ימים ,ודנו
אותם לשריפה .44
ה.

י ד י ע ו ת נ ו ס פ ו ת על ר ב י ש ל מ ה א א י ל י י ו ן

כבר הוכיחו גאסטר ובניהו שר  ,שלמה אאילייון נולד בשאלוניקי ולא בצפת  .45ודאי שנולד
39

ספרייתו נמכרה בהכרזה בהאג ביום  26ביולי .1728
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Bibliotheque raisonnee des ouvrages de l'Europe, Amsterdam, Oct.—Dec. 1728, pp.
 .335—352עיין גרץ—שפ״ר ,ח ,עמי .609 ,596 ,563
ביבליוטיק וכר ,עמי .352
רמ״ח מזכירו בספרו ״לקט הקמח״ ,א״ח ,דף לח ,א ומכנהו ״אהובי״ .על משפחתו באמשטרדם
 , P r e c i o u s Stones of the Jews ofעמי .307—301
Curagao,
1957
אקפ״א ,הסכמות ,שם ,עמי .49
שם ,עמ .57 ,
שם ,עמי .85
ר׳ במאמרה הנד של יעל נדב ,ספונות ג—ד ,עמ  ,שג ,העי .3
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שמואל עמנואל

לפני שנת תי״ח  .46בני משפחתו היו יחידי ק״ק אוטראנטו  47וידועים בשם אאילייון עד
ימינו אלה .בסיוון תס״ח חיתן את בתו גראסיה עם המדפיס נתנאל בן יחיאל פואה .ושלא
כנהוג ,הרשו הפרנסים לרמ״ח לחתום על הכתובה במקומו של חכם הקהילה ,הוא אאילייון,
וודאי בהסכמתו .בכתובה זאת ,כמו בכל הכתובות של משפחתו ,השם כתוב בבירור
״אאילייון״ .48
בזמן שרש״א בא לאמשטרדם נמצא שם גם הישיש ר׳ עזריאל בן ר  ,אהרן הכהן פרחיא
משאלוניקי שבא להדפיס ספר התשובות של אביו ,פרח מטה אהרן)תס״ג( .יש מקום להניח
שכשם שהפרנסים שאלו את רמ״ח עליו ,שאלו גם את ר׳ עזריאל פרחיא ,ולא ידע בו שום
פיסול משפחה ,שהלעיז עליו אחר־כך רמ״ח  . 49הפרנסים החליפו מכתבים עם קושטא,
צפת וירושלים .לרבים מהגבירים היו קשרי מסחר עם שאלוניקי ,איזמיר ואפילו עם
איסקופיה ונקל היה להם לדעת האמת .אסהדנא עלי ,שלא ראיתי בארכיון הפורטוגיזי שום
פיסול במשפחת רש״א .בניו יעקב ,משה ויוסף ,ובנותיו גראסיה ואסתר  50התחתנו במשפחות
מיוחסות באמשטרדם .נכדו אהרן בן יעקב ,היה מפרנסי עדת קוראסאו .לר  ,שלמה היה
אח צעיר ,בשם שלום ,בלונדון .בשנת ת״פ עשה צוואה באמשטרדם ,ובה הזכיר את אחיו
״אדון החכם שלמה אאילייוך ,את אחותיו רבקה אשת דוד נעמיאש בצפת וריינה אשת
מרדכי מונטיקייו בשאלוניקי ואת רבקה אאילייון בת דודו  . 51אביו יעקב היה אחד
מהחכמים בזמנו.
משהחליטו הפרנסים לקבל את רש״א לרב עליהם ,כתבו בספר ההסכמות :״לפי שהגיע
מלונדון אדון החכם רבי שלמה אאילייון ,וכיוון שקדמה לנו ידיעה על רוב חכמתו ומוסריותו
) ,(virtudeשנגלו בפועל בהתקדמות הגדולה שעשה לעבודת האל במשך השנים ששירת
באותה קהילה ,ראינו לצורך שלא להפסיד הזדמנות ז א ת  . . .מינינו שלושה מן הפרנסים
לדבר עם אדון החכם שלמה אאילייון הנזכר״ .*51
רש״א הרביץ תורה הרבה בישיבת עץ חיים והיו לו ארבעה ושלושים תלמידים .מהם
היה ר׳ יוסף שינייור מליוורנו ור ׳ רפאל ישורון מהמבורג .כמה מתלמידיו נתמנו לרבנים
 46בכתובת בתו שנכתבה בשנים בסיוון תע״ח הוא נקרא ״הישיש״.
 47י״ש עמנואל ,גדולי שאלוניקי לדורותם ,תל־אביב תרצ״ו ,עמי טז.
 48כן באה חתימתו באמשטרדם משנת תס״ב ועד פטירתו .לבירור שאלה זאת עיין במאמרה הנד של
יעל נדב ,שם ,עמי שכז—שכח.
 49יעל נדב ,שם ,עמ  ,שכו.
 50נולדה בלונדון בשנת תנ״ה ונישאה באמשטרדם בשנת תע״ח לדניאל די אברהם לופים ארייאם .היא
לא נזכרה במאמרו של יעקב דה סילווה רוזה lets over den Amsterdamschen Opperrabbijn
-Salomo Aylion en eenigen zijner familieleden, Nieuw Israelietisch Weekblad, Amster
.1913dam, 27 Augustבעקבותיו כתבה גם יעל נדב שגראסיה היתה בתו היחידה .ר  ,ספונות,
שם ,עמי שד.
 51ארכיון עירית אמשטרדם ,נוטארייו קורנילייו פאן אחטהורבן 8 ,באפריל  .1720ועיין מאמרי הנ״ל,
ם׳ צפת ,עמי תד.
 *51הסכמות  23 ,5472—5440חשוון  ,5461עמי  .299הפרנסים בלונדון ה מ י ר ו ברש״א להוסיף ולהחזיק
בכהונתו אצלם וסירב ,בצאתו העניקו לו  50גיניס.

]רב[

פולמוס נחמיר .חייא חיון באמשטרדם
ולדיינים באמשטרדם ובקהילות אחרות .כגון :ר׳ דוד לופים ישורון ,שהיה דיין באמשטרדם
והתיישב אחר־כך בירושלים  ; 52ר  ,אברהם גבאי איזידרו ,חכם בסורינאם ובארבאדוס,
מחבר ״האזהרות בארח שיר״)אמשטרדם תקי״ח( ,ר  ,משה לידיסמה ,חכם בסורינאם בשנת
תצ״ו ,ר׳ משה גומים די מיסקיטה ,דיין באמשטרדם ובלונדון; ר׳ רפאל ישורון ,חכם
בקוראסאו

53

ר׳ אברהם דה קושטה אבנדאנה ,דיין באמשטרדם

ר  ,דוד ישראל עטיאס,

שמילא מקום רבו והיה לחכם הקהילה ושני לו ר׳ יצחק אבנדאנה די בריטו .הפרנסים
הוקירו את פעולתו בישיבת עץ חיים ,ובאחד ממכתבם לועד פקידי ארץ־ישראל בקושטא
כתבו בשבחו .הם כיבדו את אלמנתו והקציבו לה  300פלורין לשנה .בניו נתנו למעמד,
מיד אחרי פטירתו 200 ,פלורין כדי שיאמרו בכל שנה ה״השכבה״ עליו ועל אמם אורו
״אאילייוך .אכן על מצבת קברו של ר  ,שלמה אאילייון חקקו ״המקובל האלהי ,יפה עם״,
יפה היה במשפחתו ,יפה בקהילתו ויפה בעמו.
ו.

פרנסי הקהילה הפורטוגיזית

הפרנסים של הקהילה הספרדית באמשטרדם בזמן המחלוקת בקיץ תע״ג היו :דוד די
פינידו ,יעקב לוי גומיס ,אברהם די משה פירירה ,אהרן די יעקב די פינטו ,אברהם מינדיס
דה קושטה ,אלישע אבארבאנל ]סויזא[ ואברהם פראנקו מעדים .מראש השנה תע״ד עד
שבת הגדול ,שירתו ארבעה האחרונים ועמהם אברהם ישורון הנריקיס ,אהרן אלווארים,
דוד מינדיס דה סילווה .משבת הגדול עד סוף אלול ,שלושה האחרונים ועמם שלמה
אבארבאנל סויזא ,יוסף די פראדו ,יוסף די לימה ויצחק אברהם די מיזה .מר״ה תע״ה עד
שבת הגדול ,ארבעה האחרונים ועמם דוד פראנקו דה קושטה ,נתן קוריאל ויצחק טישירה
די מאטוס .משבת הגדול עד סוף אלול ,שלושה האחרונים ועמם אברהם בואינו הנריקיס,
יעקב די אברהם נוניס הנריקיס ,יוסף די יעקב די פינטו )אחי אהרן( ודוד די שמואל
קוריאל ,מראש השנה תע״ו עד שבת הגדול ,שלושה האחרונים ועמם יעקב די פראדו ,משה
די יוסף מוקאטה ומשה די נתן קוריאל.
רוב הפרנסים היו עשירים מופלגים ,שכן ממקורות הזמן אנו למדים על הסכומים
הגדולים שנתנו לבנותיהם בתורת נדוניה .דוד בן הפרנס אהרן די פינטו נשא את לאה בת
הפרנס יצחק לוי שימיניס בלמונטי וקיבל  48.000פלורין .משה בן הפרנס נתן קוריאל
קיבל מרבקה בת הפרנס אברהם פירירה  60.000פלורין .עמנואל בן הפרנס יצחק לוי
שימיניס קבל מאסתר בת הפרנס אהרן די פינטו  40.000פלורין ,ארבעתם היו בזמן הפולמוס

 52ראה י״ש עמנואל ,חכם דוד לופים ישורון ונסיעתו לארץ ,מנחה לאברהם ,ספר יובל לאברהם
אלמאליח ,ירושלים תשי׳יט ,עמי .92—90
 53עליו ועל שלושה ועשרים מחבריו ,תלמידי רש״א ,ראה עמנואל Precious Stones of the Jews of

 ,Curasaoעמי .296—292
ורכאז

יצחק

שמואל עמנואל

עם רמ״ח בשנת תע״ד  . 5 4אף בסוף חייו של רש״א ,קיבל אברהם רפאל קוריאל מאשתו
ויאולאנטה בת הפרנס משה קוריאל ,בשנת  164,1725אלף פלורין ״ .
הפרנסים היו לא רק בעלי ממון אלא גם בעלי מעמד חשוב והשפעה רבה נודעה מהם
על השלטונות .נתן קוריאל היה בא כוח מלך פורטוגאל באמשטרדם .ליצחק טישירה די
מאטוס היו יחסים עם חצר מלך שוודיה .משאם ומתנם היה באמונה ובדרך ארץ .מקפידים
היו לנהל הקהילה אך ורק על־פי הסמכות הקהל ולהוציא לפועל החלטות המעמד ,בזהירות
יתרה ,עד כדי הפרזה והגזמה  . 56מניעת שערוריות ,חילול שם הקהילה וחילול שם
המשפחה היה להם לעקרון מקודש .משום כך התמרמרו על כי רמ״ח וחכם צבי קדמו
והחרימו ספרו של חיון ומחברו בלי להתחשב עמהם וגרמו בכך ,לדעתם ,חילול שם קהילתם
וחילול שם רבם.
המאבק היה קשה .בכ״ט בתמוז תע״ג ביקשו מהיחידים בכוח החרם למסור להם עלים
שנכתבו ונפוצו בעיר נגד עוז לאלהים ומחברו )תעודה ג( .בעשרים באלול דרשו להביא
אליהם קונטריס אחד שנדפס בעברית ובפורטוגיזית נגד ספרו של חיון ,ואסרו עליהם
לשולחו מחוץ לארצם .בששה בתשרי תע״ד אסרו עליהם בחרם לקרוא בקונטריס נגד חיון
שבא ממקום אחר ז . 5מקווים היו הפרנסים שראשי קהל אשכנזים ישכנעו את רבם להתאסף
עמהם ומשנוכחו ששערי השלום ננעלו פנו אל הנוטריון .בינתיים היה ,לדבריהם ,חכם צבי
״זורע מחלוקיות בעיר הזאת ובכל העולם״  .58יחד עם זה רצו הם והחכם אאילייון להיפטר
מחיון .בכ״ט באייר תע״ד הבטיחו לו הפרנסים לשלוח לו בכל שנה שמונה פיזוס אם יגור
״בארץ הקדושה״ .בכ״ד באדר שני תפ״ו הבטיחו לו  400פלורין וקיצבה שנתית של עשרה
פיזוס ,אם לא יחזור לאמשטרדם ואם לא יגור אלא בארץ־ישראל .נראה ,שחיון התעכב עוד
זמן מד״ באמשטרדם .לבקשתו נתנו לו הפרנסים בט״ז בסיוון תפ״ו שש מאות פלורין
לנסיעתו ,אחרי שנשבע בחרם ,בפני החכם אאילייון ,שלא יחזור לאמשטרדם  .59ואכן בשוב
היון לאמשטרדם ,זמן קצר לפני פטירתו של אאילייון ביום א׳ דראש־חודש אייר תפ״ח,
סירב החכם לראות פניו  .6°מי יודע ,אם לא הכיר בו בחיון שאין תוכו כברו וראה שלא
היה ראוי כלל להגנתו.
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הנני מוסר המקורות כסדרן :ארכיון עירית אמשטרדם ,נוטאריון דירק פאן דיר גרו 18 ,ביגואר  1714ן
שם ,נוטאריון פיטיר אישקאבאלי 20 ,בפברואר  ;1714שם ,נוטאריון דירק פאן דיר גרו 12 ,במארס
 1714ו 16במאי ) 1714לפי רשימות וואם דיאם בכ״י(.
נוטאריון ייאן סנוק 23 ,באוקטובר .1725
על חשיבות הפרנסים ועמדתם בחברה ,עיין עמנואל ,ידיעות חדשות וכוי ,ספר צפת ,עמי .168—166
אקפ״א ,הסכמות ,שם 20 ,באלול  6 ,5473בתשרי .5474
תעודה ג.
אקפי׳א ,Libro de Memorias ,1688—1751 ,עמי  ;125הסכמות ,שם ,עמי .374
יעל נדב ,שם ,עמי שי ,העי .43

]רכב[

 חייא חיון באמשטרדם.פ ו ל מ ו ס נחמיר

א
5468
En 19 de Thebet
• Termo da Resolusao que tomaron
os ss r?s do Mahamad
Sobre un Livro Intitulado
SEFAT HEMET
Avendo vindo a notisia dos s s " do
Mahamad se aver estampado e
distribuido nesta Cidade Un Livro
intitulado SEFAT HEMET composto por MOSEH HAGES sen aver
presedido a Lisensa dos ss*s do
Mahamad lhes pareso couveniente
mandalo rever por os ss r.s do Betdin os quais despois de aver exsaminado y feito difrentes reflecsoins
sobre 0 dito Livro Raportaron
Por fecho de las / as palabras
seguintes a saver Estas sao as Reflecsoins que achamos ser presisas
notar no livro SEFAT HEMET das
quais sao vinas mordases / outras
Picantes e nao Verdadeiras y Algumas con termos indisentes e escandalosos/. 0 Qual Visto por os ss™
do Mahamad resolveron Unanimes
e comformes de Proibir a Leetura
de dito Livro Como fasen por este
pregao ordenando a todos os 3sT.s
Jahidim deste Kaal Kados en cuyo
poder estiver dito Livro tanto en
hebraico como en qual quer outra
Lingua inteiro ou parte dele que
o venha entregar a qualquer dos
ss rs do Mahamad dentro de tres
o quatro dias sen que no inter
nen dupois povao Leer o dito
Livro nen mandalo para fora todo
sobre pena de B er aha y Paz sobre
Israel,
(firmados)
Ahron Alvares
Ab. 1 Penso Felix
Abraham Abendana Osorio
Mosseh De Pinedo
Moise Mendes da Costa
Copia do Recado se mando a o
dito Moseh Hayes que lie levaron
os Hahamim por ord dos ss™ do
Mahamad
de orden de oss™ do Mahamad
que nao venda nen distrybuya
Livros seya enteiro ou Alguma
״ העתיקה מהמקורות שושנה אמזאלאק
- השגיאות הר. אשת הכותב,עמנואל
בות בפורטוגיזית ובספרדית נמצאות
.במקור

5 4 6 8  ט ב ת19
נוסח ההסכמה שלקחו ]שעשו[ אדוני המעמד
על ספר שפת אמת
בהיות שנודע לאדוני המעמד שבלי רשותם נדפס
 כתוב,ונפוץ בעיר הזאת ספר הנקרא שפת אמת
 ראו אדוני המעמד לנכון,על ידי משה חאגיז
לדרוש מן האדונים חברי בית הדין שיבחנו
הספר• אשר ]והם[ אחרי בדיקת הספר שלחו חוות
דעתם באופן זה ן
אלו הן ההשקפות שמצאו לראוי לציין בספר
 מהם, ]יש בספר ביטויים[ עוקצים.שפת אמת
 מהם כתובים בלשון חוצפה,חריפים ולא אמיתיים
.ושערוריה
הסכימו אדוני המעמד בדעה אחת ובהסכמת
 וכן הם אוסרים,כולם לאסור קריאת הספר הזה
 הם מצווים לכל האדונים.על־ידי הכרוז הזה
יחידי הק״ק אשר ברשותם נמצא הספר הזה
, כולו או מקצתו,בעברית או באיזו שפה שתהיה
שיבוא וימסור הספר לאחד מן האדונים חברי
המעמד בתוך שלושה או ארבעה ימים בלי לקרוא
הספר לא בינתיים ולא אחרי ]הזמן המוגבל[ וכן
 והעובר.שלא ישלחו הספר אל מחוץ לארץ הזאת
 ושלום1 על ההסכמה הזאת י ה י ה ב ב ר כ ה
.על ישראל
 אברהם, אברהם פינסו פיליקס,אהרן אלוואריס
 מואיזי, ]ד״ר[ משה די פינידו,אבנדאנה אוזורייו
מינדים דה קושטה
העתק הכתב שנמסר למשה חאגיז הנ״ז על ידי
 שלא יוכל,החכמים על־פי פקודת אדוני המעמד
 להפיץ ולשלוח אל מחוץ לארץ הזאת,למכור
 בשלימותו,באופן ישר או בלתי ישר שום ספר
. המילים מודגשות במקור. ר״ל בקללה, לשון סגי נהור1

[]רכג

שמואל עמנואל

יצחק

folia ou follas en Hebraico. nen
en qualquer oitro Lingoage do
Livro intitulado Sefat hemet Como
taoben de oye por diante seile
advirte nao Posa estampar nenhun
oitro libro ou Papel sen pedir
Lisensa a oss* s do Mahamad Para
que o Manden Rever sobre Pena
de Beraha
Ishac Levy Ximenes
Moise Mendes da Costa
(Hascamoth, 5440—5472, p. 472)

 או באיזו שפה,או איזה דף או דפים בעברית
 כן מתרים. מן הספר הנקרא שפת אמת,שתהיה
בו שלא ידפיס מהיום והלאה שום ספר אחר או
, כדי שיוכלו לבודקו,גיר בלי רשות אדוני המעמד
.ואם יעבור על פקודתם יעונש בברכה
 מואיזי מינדיס דה קושטה,יצחק לוי גימינים

Copia de hua carta escritta a
os ssf e s parnassim de liorne acompanada com a ebraica q esta copiada ao fim deste Libro e firmado
por os ss^es do bet din

העתק ממכתב אחד כתוב לאדונים פרנסי ליוורגו
, שהועתק בסוף הספר הזה,בלווית ]הנוסח[ העברי
.2 וחתום בידי האדונים חברי בית הדין

Amstm a 8 marqo 1709

1709  שמונה למארס,אמשטרדם
אדונים מאוד נעלים

Muy Ilustres ss^s
Ao mesmo passo que fizemos a
devida estimagao da gratissima de
VMS de 7 Janro Sentimos Bastantem t e Reconeser os motivos della por que dezejarmos empregarnos
em seu servisso em modo que
todos ficassem Satisfeitos, esendo
o asunto de d a carta formar queixas contra 0 H. MOSSEH HAJEZ
por cauza dehums Livros q Imprimiu em Veneza en esta cidade
os quais aparecerao agora nessa
donde lhes parece que em divergos
passagems de d? s Livros Se alarga
e adianta a falar contra o geral e
particular dessa muy nobre Kehila,
e p ® nos capacitar sao servidos
Remeternos carta dos ssr®s Hahamim p* os ss r . es do nosso Bet din,
com Recomendagaö que ajamos de
fazer Reflecgao seo seu Contido,
avendolhes entregado a referida
carta, (de que Incluza vay areposta
e a que em geral nos Referimos)
nao podemos deixar de dizerlhes
que estranamos m*° que se atrevao
d°sss r.es Hahamim a dizer e Ca-

.472  עמי,5472—5440 הסכמות

בו בזמן שאגו מוקירים ]מכתבכם[ הנחמד משבעה
 אנו מצטערים מאד על הסבות המוכרות,ליאנואר
 אנו מתאבים לעמוד.[לנו ]שחייבו אתכם לכתוב
בשרותכם באופן שכזה שכולם ישארו שבעי
 היא להתרעם,  )היות()ש(תכלית האגרת הנז.רצון
נגד החכם משה חאגיז בשל איזה ספרים שהדפים
 כפי שתחזינה.3 בעיר ויניציאה ושהופיעו עתה כאן
עיניכם נמצאים בספרים האלה מאמרים שונים
]אשר המחבר[ מתרחב ומתקדם לדבר ]בהם[ נגד
 שהיא מאוד, ובפרט נגד הקהילה הזאת,הכלל
 כדי לשכנע אותנו אתם מסרתם לגו.אצילה
מכתב מהאדונים החכמים ]בליוורנו[ לאדונים
.חברי בית הדין שלנו והמלצתם לעיין בתוכנו
מסרנו המכתב הנד ]לבית הדין[ ופה צרופה
.2 התשובה אשר עליה אנו מתכוונים באופן כללי
אין אנו יכולים שלא להגיד לכם שאנו מתפלאים
 רמ״ח פידסמה. תשובת בית הדין לא ראיתי בארכיון2
.בסוף ספרו שבר פושעים
 ש״הדפיס מספרו חלק מרובה״, חיון האשים את רמ״ח3
 ברח ג״כ. . .  ״ושם רימה לבעל ה ד פ ו ם.בויביציאד
.( בהקדמתו,מאתו״ )הצד צבי

[]דכי

 ח י י א חיון ב א מ ש ט ר ד ם.נחמיר
lumniarnos de quedamos mao e
Consentimos q se estampem Livros
Hereticos, Couza contra a verdade
e ley q professamos, nao nos persuadimos a q VMS ajao tido
conecimto de Semelhante Termo,
e nao obstante q era motivo Bas־
tante p* entender que apaixao os
Levou a isso, Recomendamos Se
examinassem Com Todo o cuydado
todos os pontos q acuzao, e Segimdo nos Informarao os d ° s ssres de
nosso Bet din, nao acharao em
nenhü delies couza que possa obrigar a VMS apassar a extremidade
q nos Insinuao, pois ainda q
emalgums se possa Imaginar Levou
d p H. HAJEZ tengao contra algü
particular, odisfrassou de Calidade
q nao o entendera ninguem
Senao
aquelle q o quizer tomar p sy
ademais desta delig^ em Virtude
doque VMS nos pedem eser de
nossa obrigagao mandamos chamar
od ° H. HAJEZ p* Ihe remostrar
as queixas q VMS formao contraeile Como tamb™ a Carta do anno
5458 vinda de Jerusalaim firmada
p 4 Hahamim em que ordenao
onao conegao aelle em nenhua das
obras pias gerais e particulares,
em cuja defenga nos alegou diferentes couzas, e entre outras nos
mostrou hüa carta original dos ss*es
H ™desse K. K. JACOB JESURUN
LOPEZ Guerson TILQUE e SEMUEL COSTA todos de glorioza
memf escrita no a°. 59 aos ssres
H ™ de Jerusalaim naqual com
m f a efficacia Reprovao e condenao
a aquelles qescreverao contra o d °
H. etamb® vimos outra Carta do
a o 60 escrita em Jerusalaim e
firmada por 7 H « ״que Com effeito
gouvernavao a d*
cidade em q
confirmao averem incurrido empecado os que Injustam*f
injuriarao
ao dp H e assy mesmo no anno

פולמוס

מאד איך האדונים החכמים האלו העיזו להעליל
עלינו שהתנהגנו רע ]על כי[ הסכמנו שידפיסו
 דבר נגד אמיתות התורה שאנו,ספרי מינות
 אין אנו חושבים שהיתה לכם.מאמינים בה
 למרות שהיה,ידיעה מהפיסקה ]המעליבה[ הזאת
טעם מספיק כדי להבין שההתרגשות הביאה
 הננו מיעצים.אותם ]את חכמי ליוורנו[ למצב זה
לבחון בזהירות יתירה כל פרטי האשמתכם
 כפי שהודיעו לנו האדונים חברי בית הדין.אותנו
שלנו לא מצאו בשום אחד מהם ]מהפרטים[ טעם
שיוכל לחייב אתכם לעבור לקצה שאתם מרמזים
 ואפילו אם מי שהוא יכול לשער שחכם.לנו
 הוא,[חאגיז הנזכר חשב על איש פרטי ]ידוע
הסתיר אותו ואת תואריו באופן ששום איש לא
. מלבד מי שירצה לקחת הדבר לעצמו,יבין זאת
 קראנו, והיא חובתנו,מלבד זה על־פי בקשתכם
לחכם חאגיז הנזכר כדי להראות לו תלונותיכם
- מירו4 עליו וכן ]הראנו לו[ מכתב משנת התנ״ח
שלים חתום בידי ארבעה חכמים שמצווים שלא
יוודע ]ימונה[ בשום חלוקת צדקות כללית או
 הוא אמר לנו להגנתו דברים שונים.פרטית
וביניהם הוא הראה לנו מכתב מקורי חתום
:מהאדונים החכמים של הק״ק ]ליוורנו[ הנ״ז
, גרשון טילקי ושמואל קושטא,יעקב ישורון לופיז
 משנת ]הת[נ״ט לחכמי,כולם זכרונם לברכה
 אשר מוכיחים ומאשימים בתוקף רב5 ירושלים
 עוד.לאלה שכתבו נגד החכם ]חאגיז[ הנזכר
ראינו מכתב אחר משנת ]הת״[ס כתוב בירושלים
וחתום בידי שבעה חכמים שאל נכון היו מנהיגי
. חיון פירסמו במחברתו ״מודעה רבא״. מר״ח ניסן4
 לפי. עמי יא—יב,HUCA  במאמרו הנז׳ ב־,בניהו
מענת רמ״ח לא היו הבאים על החתום חכמי ומנהיגי
 אולם הרביעי.העיר ושלושה מהם היו אנשים פשוטים
.היה רבו רי אברהם יצחקי
, רמ״ח פירסם אגרת זאת בסוף ספרו שבר פושעים5
. כא—כב,  עמ, שם, ותמציתה במאמרו של בניהו. ו, סי

[]רכה

שמואל עמנואל
61 escreverao de d? Jerusalaim
tanto os que tinao o governo como
os Interessados na Jesiba de Vega
de pia mem a  ׳que nunca Sua tengao foy privar ao d p H. do lugar
q lhe Competia conforme Nossa
S* a Ley, enos admiramos mt° de q
VMS nao tenao noticia de todas
estas cartas, quando as duas vltimas
parao em Sua chanseleria de VMS
e assy lhes suplicamos Se Sirvao
tomar tudo isto em considragao,
ebalancear com sua m*a prudencia
os prejuizos que daqui podrao Rezultar nas Kehilot de Israel emcaz[o] q VMS passem adiante,
oque nao podremos evitar por ser
a defenga natural, mas antes be
de nossa obrigagao ex oficio procurar o sossego ea paz p a que
nao aja profanam*0 do nome de
0 SR Bendito edos professores de
sua Santa Ley, ea esse fim edebaxo
dessa condisao empenamo ao
H. HAJEZ, o qual nos prometeu
de nao Imprimir nenhü Livro q
possa dar motivos anovas queixas,
ejuntam t e nos ofreceo de querer
deixar todas suas pretengoims ede•
pendencias eo mesmo as que VMS
possao ter contra eile ao julgado
de din tora, tomando p^ esse effeito
Juizes neutrais earbitros abeneplacito e Com aprovagao de ambas as
partes, e Como esta prezentagao lie
tao justificada, nao duvidamos q
VMS a admitao efagao admitir a
qual quer dos ssf e s seus Jehidim q
tenao queixas contra o d p p f que
desse modo Se possao concluir
e difiner todas as diferengas o que
estimaremos m
Se Consiga eo
Sr nos aserta com Sua graga a
todos e g? e a VMS m J°s annos
[firmado] ISACK PEREYRA
BELMONTE
como Gabay da Sedaca

יצחק

 הם מקיימים שכל אלה שלא.®העיר הנזכרת
 וכן כתבו בשנת.בצדק הזיקו לחכם הנזכר חטאו
]הת[ם״א מירושלים אלה שהנהגת העיר היתה
. כמו כן המעוניינים בישיבת וויגא ז״ל י,בידיהם
שמעולם לא חשבו לקפח את החכם הנזכר ממה
 אנו מתפלאים מאד.שיכירנו מקומו לפי תורתנו
 כיוון ששני,שאין לכם ידיעה מהמכתבים האלה
 לכן הננו.המכתבים האחרונים נמצאים במשרדכם
מבקשים לחשב בזהירות יתירה הנזק אשר יכול
להגיע מכך לקהילות ישראל אם תמשיכו הלאה
,[ מה שאין אנו יכולים למנוע ]מכם,[]באיומיכם
 טרם כל.כי ההגנה ]מעלבונות[ הוא דבר טבעי
חובתנו היא להשתדל באופן רשמי להשיג השלווה
והשלום כדי שלא ]יהיה[ חילול השם ברוך הוא
, למטרה זאת.]וחילול[ המורים בתורתו הקדושה
, חייבנו את החכם חאגיז הנזכר,ולפי התנאי הזה
 שלא ידפיס שום ספר שיוכל להיות,והבטיח לנו
 וכן הודיע לנו שהוא.סיבה לתלונות חדשות מכם
נכון לקבל עליו דין תורה על כל תביעותיו
.ודרישותיו ואפילו על אלו שאתם טוענים נגדו
 דיינים ובוררים ניטראליים, למטרה זאת,לבחור
 ובהיות.שיהיו רצויים ומוסכמים על שני הצדדים
 אין לנו שום ספק,שהצעה זאת היא ישרה מאד
שאתם תקבלו אותה ותשפיעו על האדונים היחי־
.דים שיש להם תלונות נגד הנזכר שיקבלו אותה
,באופן זה אפשר לגמור ולברר כל ההפרשים
 והאדון הבורא יחון.שאנו מיחלים שישיגו זאת
.את כולם וינצורכם שנים רבות
 יצחק פיריירה בלמונטי בתורת גבאי:[]חתום
.[של קופת צדקה ]ק״ק ת״ת
 והיא חתומה בידי ששה רבנים ולא. ח,  סי, רמ״ח שם6
.שבעה
 על ישיבת. יא והשנה היא תס״ב,  סי, שם, רמ״ח7
, ראה שפת אמת, ישראל ויעקב וויגא,האחים אברהם
, ב; בניהו, דף פז, יו״ד, א; לקט הקמח, ב—כז,דף כו
. כ, ב, עמי א,שם

[]דכי

 חייא חיון באמשטרדם.פולמוס נחמיר
(Copiador de Cartas, 1702—
1723, 8 Margo 1709)
[Ao] 5473
EM 29 DE TAMUZ SE PERGOOU
DA TEBA, 0 SEGUINTE
HE bem notorio atodo este sancto Kaal que havendo aparesido
nesta sidade Serto Livro Imprezo
intitulado Bet Kodes akodasim ehos
leloim, os ss r״ez do Mahamad Cometerao o examem dele a os ss* ez
do Bet din de Sette e avendo intempestivam *e Saido a Luz Sertos
papeis tanto em hebraico como no
nosso linguajem vulgar, compostos
nesta Sidade, em que reprovao o
ditto Livro e Condenao o autor
dele com termos e expresoems Muy
fortes, representarao os dittos ss*ez
de

bet

din

aoss*es

do

Mahamad,

ser muy perjudisial e Ynda Sedizioso, destribuir Semelhantes papeis
em noso S*? Kaal, em q*° ocazo
esta em Litigio e Yndisiso, eq' era
presiso prevenir os incovenientes q
dahy podiao rezultar earequerimento de dittos ss' 08 do Bet din Rezolverao ^os dittos ss r®z do Mahamad
Em Sua Companhia ordenar epublicar deste Sancto Lugar que qual
quer dosses Nosos Yehidim que
tiver algum dos Referidos papeis
Sejao originais Copias ou fragmentos, escritos em qual quer limgoaxem que Seja, Sejao obrigados Sob
pena de Herem aentregalos no termo de duas 24 oras aos * Haham
ou aalgum dos ss™« do Bet din
recomendando ao Mesmo tempo
aos dittos SS* es Jehidim escuzem
discursos em pro ou em Contra
sobre este cazo p » evitar as disensoems que deles sepodem originar, e DJ nos Conserve em pas
ebendiga a Seu povo amen.
(Libro de Pregoens, pp. 33—34)

 מכתב,Copiador de Cartas 1702—1723 ,אקפ״א
 שישה הפרנסים האחרים באותו.1709 משמונה במארס
 יצחק מינדיז דה, שמעון אבארבאנל סויזא:מעמד היו
 יעקב די אברהם נוניס, אברהם די יצחק מיזה,סילווה
. אברהם מינדיז דה קושטה ויעקב לוי גומיז,הנריקיס

ג
5 4 7 3 [ ]כרוז כ״ט בתמוז תע״ג[ ] ש נ ת
: תמוז הוכרז בתיבה מה שדלקמן29ב־
ידוע היטב לכל הקהל הקדוש הזה שבעיר הזאת
הופיע ספר נדפס ידוע בשם בית קדש הקדשים
 אדוני המעמד הפקידו בדיקתו בידי.עוז לאלהים
 כיוון שהו־.האדונים חברי בית הדין של שבעה
 שנתחברו בעיר,פיעו שלא בזמנם ניירות שונים
 בהם מגנים, בעברית ובלשוננו ההמונית,הזאת
,הספר הזה ומאשימים מחברו בלשון חריפה מאד
הראו לדעת האדונים חברי בית הדין הנזכרים
לאדוני המעמד שהפצת הניירות האלה בקהל
 כיוון.הקדוש שלנו היא מזיקה ואף מסיתה
 ראו,שהענין שנוי במחלוקת ויש לגביו היסוסים
-לצורך לקדם פגי הרעה ולהרים מכשולים שיכו
 לדרי־, הסכימו אדוני המעמד.[לים להגיע ]מהם
,שת ועצת האדונים חברי בית הדין הנזכרים
 שכל שהוא,לצוות ולפרסם במקום הקדוש הזה
מן האדונים היחידים שלנו שיש בידו מהניירות
 או קטעים כתובים, מקור או העתקה,הנזכרים
 הם מחריבים בגזירת ]החרם,באיזה שפה שתהיה
.[למסור אותם למעמד
 הם מחוייבים בעונש,קטעים כתובים בכל שפה
 לאדון החכם, תוך שני ימים,החרם למסור אותם
 בו בזמן.או לאחד מהאדונים חברי בית הדין
 שיימנעו,הננו מיעצים לאדונים היחידים הנזכרים
 כדי למנוע,מויכוחים בעד או נגד הפרט הזה
 ישמור ויברך.פירוד לבבות שיכול להגיע מהם
. אמן,האלוקים את עמו בשלום
.34—33  עמי,ליברו די פריגואינם
.33 ,  עט,Reguisto de Pregoens

[]רכז

שמואל עמנואל

יצחק

ד
Amst™ [no hay fecha, pero
esta es en respuesta a la
suya de 14 Hesvan, 1713]
Muy eminente e Sapientisimo Sy
H. R. JEUDA BARIEL
De toda estimagao foypara Nos
a gratisima de S.M. de 14 de
Hesvan, e depois de aver ponderado as prudentes Consedragoims
que nella, nos reprezenta, Nao
podemos deixar de dizerlhe, que
todas tinhao seu lugar antes de
S.M. averse empenado, Comfermandose, Com o pareser do H.
SEBY unicam*e por Seu Informe
Sem aver visto nem examinado
olivro do H. HAY ON, pois nao
podia S. M. Ignorar que nesta
cidade avia hua Kehila de por tugezes que deus augmente muy to
nobre e Mais antigua que ados
tudescos e que nao esta Sugeita a
Nimguem Nem deve Seguir Nos
cazos que se ofressem outro pareser
que odo seu bet din pois he o
que deus manda, e da muyta Capasidade de S.M. Senao devia
esperar, que desse Sua Sentensa,
Sem Informarse primeiro o que se
alegava de hua e outra parte, eo
que Mais se deve Sentir he aver
levado a ditto SEBY de sua paixao,
mandando Imprimir a Carta que
S. M. e outros ss * es mais escreverao
a seu pedim t o sobre este particular
com, exprescoims tao fortes e Impraticaveis que Cauzao hum grande
profanam t° do nome do Seiior, e
nao obstante tudo oreferido mandou nosso Bet din / dezejando atallar escandalos / Suplicar ao ditto
SEBY se Juntasem, para Comferir
e Ventilar Juntos a Verdade, do
cazo, oque refuzou, por diferentes
vezes Sem Moverse a Nada mais q
aseminar parsialidades nesta e em
todo o Mundo que he Mostra Bastante de Nao ser Instigado de

5474 [? אמשטרדם ]כסליו
 מר חכם רבי, מאוד נעלח,לכבוד החכם השלם
.יהודה באריאל
14בכל הכבוד והוקרה קיבלנו מכתבו הנחמד מ
 אחרי שהתחשבנו עם הנימוקים השב־. חשון, לח
 אין אנו יכולים לה־,ליים שכבוד מעלתו מציג בו
מנע מלהגיד לו כי ]הנימוקים[ כולם היו במקומם
,טרם שכבודו התחייב והסכים לפי דעת החכם צבי
 בלי ראות ובלי,]וכל זה[ רק לפי מה שהגיד לו
 כבוד מעלתו לא.בחינת הספר של החכם חיון
היה יכול להתעלם שבעיר הזאת יש קהילה של
 מאד,[ שהאלקים יגדיל ]מעלתה,פורטוגיזים
 שהיא.אצילה ויותר עתיקה מאותה של האשכנזים
,איננה כפופה למי שהוא וכן שהיא אינה מחוייבת
 ]ללכת[ אחרי ראות,בעניינים המגיעים יום יום
, כי אם רק אחרי בית דין שלה,]בית דין[ אחר
 כיוון שלכבוד מעלתו.והכל כמו שמצווה האלוקים
 אי אפשר היה לקוות שכבוד,יש הכרה גדולה
מעלתו היה יכול לפסוק את הדין בלי לדעת
.ראשית מה שטוענים מצד אחד ומן הצד האחר
 מפני רגשותו,מה שיותר מצער הוא כי צבי הנ״ז
הדפיס המכתב של כבוד מעלתו ועוד ]של[ אדונים
- בבי, שכתבו לבקשתו בעד הענין הזה,8אחרים
טויים כל כך חריפים ובלתי רגילים שגרמו חילול
 בית הדין שלנו, למרות כל האמור.השם גדול
 ביקש מצבי הנ״ז להת־.תאב לעצור שערוריות
אסף יחד כדי להתיעץ ולעמוד יחד על אמיתות
לוותר.[ הוא סירב פעמים שונות בלי, ]ברם.הדבר
 רק לזרוע מחלוקיות בעיר הזאת,על מה שהוא
 זה מראה בעליל שאינו עושה בל.ובכל העולם
 אם. ויראתו,  משום קנאת ה, כמו שמפרסם,זה
 שנדפסו,הכוונה לשני הדפים ״לעיני כל ישראל״
 בסופו של עלון זה.באמשטרדם בראשית שנת תע״ד
 ולפניה, יהודה בריאל, נדפסה אגרתו החריפה של ר
. נפתלי הכהן, אגרתו של ר

[]רכח
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 חייא חיון באמשטרדם.פ ו ל מ ו ס נחמיר
Zello e temor, de deus, Como publica, por q se fora nao dexara, de
procurar a paz etratar de Convenser Com eVidensias aos que Continuavao Seu pareser, e lhe Negavao Suas proposceoims
tao descomedidas o que he patente, Como
Consta de hua relacao q remete a
S. M. os * Nosso Haham aylion
a q ™ avendo comonicado a carta
de S. M. nos dexe avia taobem resebido no mesmo correo outra, pa
eile em particular que Continha 0
mesmo e algo mais, e assi Nos referimos ao q ditto S r . B m respondera pois na Ventilado esta Materia em Comp ? de Nosso Bet din
com Maduro Consello, advertindo
a S. M. que o honor delles he o
do nosso Kahal cados. [O] SR
por Sua Misricordia Nos Conserve
empaz eaparte omal entre Nos
eguarde a S. M. os muy e felises
annos de seu dezejo,

 לא היה חדל מלהשתדל בעד,בך היה הדבר
השלום ולעשות כדי לשכנע בראיות את אלה
 ברור הדבר שאלה יכלו.שמחזיקים בדעותיהם
 זאת אפשר.לדחות השגותיו שהן כל כך נפרזות
להוכיח מקונטריס שהחכם שלנו אאילייון מוסר
 אנחנו הודענו לו ]על[ מכתבו.לכבוד מעלתו
ואמר לנו שקיבל באותו דואר מכתב פרטי מכבוד
[ שבו כלול אותו דבר ]תוכן מכתבו אלינו,מעלתו
 לכן אנו מתחשבים עם מה שיענה.וקצת יותר
אדון החכם הנ״ז שטיפל בכובד ראש בחומר הזה
 הננו מודיעים לכבוד.בלווית בית הדין שלנו
מעלתו שהכבוד שלהם ]החכם אאילייון ובית
- ינצור הא.דינו[ הוא כבוד הקהל הקדוש שלנו
לוקים בחסדו אותנו בשלום וירחיק הרע מעמנו
וישמור את כבוד מעלתו שנים רבות ומאושרות

Esta firmarao osss r?s do mahamad.
(Copiador, ibid., [Kislev?]
5474)

.כרצונו
.היו חתומים אדוני המעמד
.5474 , קופייאדור,אקפ״א

ה
Amst J" [sin fecha, pero debe
ser escrita entre 24 febrero,
1714 y 5 marzo, 1714] *
Muy eminente e Sabientisimo Sf
H. H. R. JEUDA BARIEL
Resebemos a de S. M. de 4 de
tebet enao nos admiramos de que
persevere em sua opiniao pois nao
podemos esperar outra couza visto
haveremse presepitado em Comformarse Com a do H. H. SEBY sobre
seo unico ynforme p que inda que
fose sugeito muy insigne e acreditado p a Su Mahala, era alfim
homem e Como tal podia errar
como erou e preocupado de seu
empenho ja nao estava em estado
de discurir neste cazo livre y desenteresado, Mas o que nos maravilla
Mutto he que precurando S. M.
.* הערת גברת עמנואל

.(1714  במארס5 בפברואר ל24 אמשטרדם )בין
חכם מאוד נכבד ר׳ יהודה באריאל
- אין אנו מת.קיבלנו מכתבו בארבעה בטבת
 אין אנו יכולים.פלאים על כי כבודו עומד בדעתו
 אחרי שכבודו מיהר להסכים עם,לקוות אחרת
10

 אף שהוא.9 החכם צבי רק על־פי מה שהגיד לו

איש מפורסם מאד ונחשב בעיני מעלתו לבר
 וזה יכול לטעות, סוף סוף הוא בשר ודם,סמכא
כבודו

 כבודו טרוד על כי התקשר.כמו שטעה

אינו במצב שיכול לדון בענין ללא משוא פנים
, מה שתמוה בעינינו מאד.ובלי להיות נוגע בדבר
 ברצותו לשכנע אותנו וללכת אחרי,הוא שכבודו
. על תוכן הספר עוז לאלהים9
. החכם צבי10
e preocupado"." , וטרוד, עם החכם צבי11

[]רכט

שמואל עמנואל
persuadirnos edispornos p* Seguir
seu dictamem uze de termos escandalosos e muy chocantes contra
onoso H H , e betdin E havendolhe
remostrado em nosa carta que o
onor dos dittos era ynseparavel, o
de todo noso kaal, os dogmas que
estes aprenderao sao os q insinao
os Mekubatim antiguos y modermos os quais nao admitem os obstinados prezumidos ignorantes, p que
a sua capasidade nao os comprende, os pontos q. S. M. nos sitta
aver achado, sao ecos ou repitisoems do que o H H SEBY publicou
em seus libelos en a apologia que
fes, o autor da sufisientem te rezao
atudo, coroborandoo com, bastantes
auturedades, e nao duvidamos Ihe
aja vindo a S. M. a mao, e talves
que seja oq dis em seu prefases
omotivo de sua yndiguar.ao, esta se
mostra com evidensia em havernos
remetido a Nos os dittos pontos
sem fazer mensao deles na que
escreve aos* Noso H. H. a quem
se deviao consultar em comp a de
noso Betdin, p em vemos nao o
entendeo S. M. assy, esertamente
p resoems rezervadas que o acompanhao — — Arecompensa disto
meresia aumisao p reposta, pem
como de obrigagao toco desabusar
a S. M. dos erros q padesse inda
despois da revista do Livro llie
remetemos com esta adfinisao dos
8 pontos desenganandoo, das falsas
conclusoems que dela saca, Nao
duvidando que os demais que nos
refere inda tem sejao do mesmo
calibre pelo que suplicamos a S.
M. nao se canse nem nos moleste
mais com suas cartas, p q nao 11avendo S. M. observado o q D .
manda q he ouvir as partes antes
de julgar, nao sera rezao nos persuada a que quebrantemos opreseito q d . nos encomenda deque

יצחק

 משתמש בפיסקית מבהילות ומעליבות,מאמרו
 ]אחרי[ שהודענו,מאד נגד החכם ובית הדין שלנו
.לו במכתבנו שכבודם בלתי נפרד מכבוד כל הקהל
עיקרי האמונה שהם למדו הם מה שמלמדים
12
 שאינם מקבלים,המקובלים הקדומים והחדשים
 מחוסרי ידיעה מפני שהם, יהירים,קשי עורף
 ההשגות שכבוד מעלתו מביא.אינם יכולים להבין
 הם בת קול או הישנות ההשגות,ולפי דעתו מצא
 הצ־.השגורים בכתבי הפלסתר של החכם צבי
טדקות המחבר ]חמן[ מצדיקתו למדי על הכל
 בלי,ומאושרת ע״י חכמים ]מקובלים[ בני סמכא
 אפשר שסיבת זעמו באה. 1 3 ספק הגיעה לידו
 זה נראה.1*[על כי חיון כתב בהקדמתו ]נגדו
 היות שכבודו מסר לנו ההשגות הנזכרות,בעליל
,בלי להזכירם באגרתו שכתב לאדון החכם שלנו
שעמו אנו צריכים להתייעץ בלוויית בית הדין
 בודאי, ברם אנו רואים שכבוד מעלתו.שלנו
 היה.15  לא כך הבין,על־פי טעמים הכמוסים אצלו
 כדי לשלם לו,ראוי ]לנו[ להשתמט ולא להשיב
 כיוון שחובתנו להראות לו טעויותיו,כגמולו אולם
 הננו מוסרים לו בזה,אפילו אחרי קריאת הספר
הפירוש של שמונה ההשגות ולדחות הצידה המס־
 אף כי שאר.[קנות המוטעות שכבודו מוציא ]מהן
]הפרטים הנזכרים במכתבו[ הם בלי ספק מאותו
 הננו מבקשים מכבוד מעלתו לא להוגיע עצמו,סוג
 כיוון שכבוד,וכן לא להפריע לנו שוב במכתביו
 אם יש בו תכונות אלו המונעות,אדם ללמדו קבלה
 וזה לשון המאמר.ממנו להיכנס לחכמת האמת
os dogmas que estes aprenderao Sao במקורו
os q insinao os Mekuba(t)[l]im antiguos y
moder(m)[n]os os quais nao admitem os obstinados prezumidos ignorantes, p que a Sua
.capasidade nao os Comprende
. היא ״מודעה רבא״,התשובה שהדפים חיון
:היון כתב על ר״י בריאל בהקדמה לס׳ ״הצד צבי״
 רק בתורת לאטי״ן,״אשר אין ידיעה לו בשיעור קומה
.ופילוסוף״
.ולכן לא כתב הדברים באגרת ששלח לר״ש אאילייון

[]יל
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13
14

15

פולמוס נחמיר .חייא חיון באמשטרדם
מעלתו לא מילא אחרי מה שמצווה האלוקים
לשמוע שגי הצדדים לפני פסוק הדין .לא יעלה
בידי כבוד מעלתו לשכנע אותנו ,להפר מצוות
אלוקים כשיש ספק בדבר ללכת אחרי הסכמת
בית הדין שלגו ולא אחרי שום בית דין אחר ,מה
גם שכבר עמדו בענין זה שבעה אנשים.
כבר שמענו ,שהספר אינו ראוי לקריאה לאיש,
ויכול להזיק לאיש מהמון העם .כן חיוו דעתם
חכמינו בפסקם .לכן החליטו שלא לתת שום
הסכמה להדפסת איזה ספר על החכמה הזאת.
תוכן הספר לא היה מתפרסם כאן ,אלמלא גילו
דעתם האדונים החכמים מאד נעלים בתרוצים
שדחו סברת כבוד מעלתו .הננו מתרים בכבוד
מעלתו :כשם שאין אנו חושבים שיש לנו הזכות
להתערב בשלטון של קהילות אחרות ,כן אין אנו
מרשים שמי שהוא יעז להפריע לנו ולשבש
האחדות שלנו .מי שינסה לעשות זאת ,ננהג עמו
בכל תוקף כמו שנמצא לראוי ,למען שלוות קהי-
לתנו .אנו מקוים שכבוד מעלתו ישים אל לבו כל
הכתוב בזהירות רבה .וכל שכבוד מעלתו ידרוש
מאתנו ,הננו נכונים בחפץ לב לשרתו ומאחלים
שהאלוקים ישמור את חייו שנים רבות.

nos cazos de duvida sigamos a
desisao de Noso Bet din e nao ade
nemhum outro quanto mais neste
cazo bem ventilado p 7 pesoas, que
o livro nao seja p a todos y q posa
ser de perjuizo p a ovulgo bem
ovemos, Y assi o exspresarao em
seu pesack nosos Hahamim
y q p a mesma rezao nao consentem se imprima nesta, Livro algum
que träte Desta Siensia, y aquy nao
ouvera saido aopublico o contiudo
deste Livro, senao divulgasem esses
sugeitos tao insignes q os redusirao
a S. M. aquem advertimos que da
mesma maneira que nao pretendemos yntermeternos na Jurdisao
de outras Keilot, nao consentiremos que nimguem se atreva aynquietarnos eperturbar nosa uniao
p que se prosedera com o q O
intentar com todo riguor que acharmos conveniente p* sosego de noso
Santo Kaal, pelo que esperamos
q S M, tome em Consideracao com
mutta prudensia todo oreferido y
em tudo o mais q se ofreser de seu
mayor agrado nos achara despos?tos p^ servilo Cuja vida g? e D
Muttos annoz
(Copiador de Cartas [Febrero)Marzo] 1714

אקפי׳א ,שם.

ו
העתק התשובות של בית הדין לשמונה ההשגות
של החכם באריאל על הספר בית קדש וכו
אדוני המעמד של ק״ק ת״ת מאד נעלים ,שהאלו־
קים יגדיל ]מעלתם[ .היות שהאדונים משתוקקים
לדעת התשובות להשגות ,שלדבריהם נמצאים
בספר בית קדש הקדשים ועוז לאלהים ,ושמחוץ
למדינתנו ציינו שהם דברי מינות .אנו משערים
שכפי הנראה מי שסימן אותם לא ראה הספר ,כי
לו היה רואה הספר כי אז היה נמנע ההשגות
,

]רלא[

da Absolusao do Bet
H.

COPIA

din aos 8 pontos do H.

olivro

que sita contra

Bariel

BET KODES etc.
?Muy Magnificos SS r . es do MM
do K. K. de T. T. que d* Augmente.
Visto VMS. desejarem saber
a absolusao s? os pontos
q dizem se achao no L° bet
kodes acodasim ehos Seloim, e

יצחק

שמואל עמנואל

אחדות .בכל זאת כדי להשביע רצונכם נשיב
לכם כדלהלן:
 .1מאשימים את המחבר על כי התפאר בשירו,
באחד מתרי עשר חרוזים ]שהדפים[ אחרי
שער ספרו ,שהוא י כ י ר מ ה ו ת א ה ל ־
ק ו ת .16
לזה אנו משיבים ,שהמחבר גילה דעתו יפה מאד
בדף ג ,א ,פרק ראשון ורביעי ב י ד י ע ה ר א -
שונה,

באומרו שאפשר להכיר האלקים ע״י

פעולותיו ה ר י ש מ פ ע ו ל ו ת י ו נ י כ ר ה ו א
ומהותו.17

הדבר הזה הוא ברור ושום איש

לא יוכל להעלים ]עין[ מזה ,כיוון שהכל מודים
שאפשר להשיג ולהכיר האלוקים ע״י פעולותיו.
]ועוד ש[אין מקשים על חרוזי שירה.
 .2שהוא ]היון[ מדבר בבירור נגד הפסוק כ י
ל א ר א י ת ם כ ל ת מ ו נ ה ״  ,דבר שהוא
מציינו בעמוד ד.
אין שום דבר הדומה לזה בכל אותו עמוד .אדרבה
הוא אומר :א ם כ ן ב ה י ו ת ש א י ן ע צ מ ו ־
ניכר

תו

ל נ ו ]מפני[ שמהות האלהות אי

אפשר לדרוש ולהכיר .בכל זאת כיוון שמציין
הפסוק כ י ל א ר א י ת ם כ ל ת מ ו נ ה צריך
)לפייסו( ]ליישבו[ עם פסוק אחר שנאמר על משה
רבינו

ותמונת ה

,

י ב י ט  . 1 9כל המאמרים

וביטויים המורים גשמיות הנמצאים בכתבי הקודש
והמיוחסים לה /יש להם בוודאי ביא.ר ואין איש
שיכול ח ם

ו ש ל ו ם להבינם כמו שנדמים.

 .3שהוא עושה בזוועה ריבוי האלהות נגד
16

17

18
19

כל המודגש כתוב בעברית במקור הפורטוגיזי ,אבל
נמצא לפניו תרגומו .החרוז בדיוק הוא :״יכיר מהות
האלהות בלי שהות בלי רפיון״.
בית קדש הקדשים ,דף ג ,א .גם ר׳ יוסף אירגאם
האשים את חיון בזה ,וכתב שכוונתו של חיון היא,
שהוא יודע מהות האלוה ולא האלהות )תוכחת
מגולה ,דף ו ,א; הצד נחש ,דף מא ,א(.
דברים ד ,טו.
במדבר יב ,ח.
]רלב[

q lhes apontarao deforma p ereticos, Suposto q quem os notta
paresse nao haver visto olivro p
q a havelo visto lhe nao obstarao algums delles, nao obstante
p satisfazer a VMS. lhes diremos, o seguinte
Jo Se lhe acremina que o autor
se jacta em seu poema q hum
verso de hua dosava que tras
no entroito de seu Livro de q
Conhese a esensia divina
יכיר
.מהות האלקות
A que se responde q o autor
se declara muy bem a f * 3 a
ידיעה ראשונה Cap? p r o e 4 ? na
dizendo q se conhese a D^ p
הרי שמפעולותיו ניכר seus efeitos:
 e isto he claro eהוא ומהותו
Couza q nimgem pode ignorar
pois todos confessao q D? se
alcansa eConhese p seus efeitos,
esobre versos poeticos nao ha
que Critisar
2 ° Que fala bem claro contra overכי לא ראיתם כל תמת״ so q dis
que nao visteis nemhua semelhansa p^ o que aponta a f f
4:
Em toda ella senao
acha couza que se lhe paresa
mas antes muy ao Contrario
אם כן בהיות שאין עצמותו pois dis
 se־  q a esensia de D sניכר לנו
nao pode ynvestigar nem Conheser, p em ja q aponta overso
 o deve conכי לא ראיתם כל תמונהsiliar com outro que dis p noso
ותמונת ה״ יביט Mestre MOSSEH
e todos os mais frases etermos
Corporeos que na sagrada escritura se atribuem a
que
sertamc® tem sua significasao
: pode enחם ושלום e nimgem— — — dender como soao
3 ° Que fas com horror pluralidade
na deidade contra overso que
 heה״ diz: tu foste a mostrado q
o deos nao ha afora dele, e
Contra aprofisao eprotestagao q

פולמוס נחמיר .חייא חיון באמשטרדם
הפסוק אתה הראתה לדעת כי ה׳ הוא
האלהים אין עוד מלבדו  ,2°ונגד המודעה
וההודאה האמורים בכל העולם ,פעמים בכל
יום בפסוק ״שמע״ ומפרסמים אחדות הא־
להים ברוך הוא.
מי שהירהר או העיר זאת בוודאי לא הבין מה
שכתבו המקובלים הקדמונים והחדשים ,שהם
מלאים ללמד שמדות האלוהים הנמצאות בכתבי
הקודש לא יורנו שום ריבוי אבל רק שמורות על
המידות שאפשר להכיר באלוהים יתברך כמו
הרחמים ,הדין

ו ס פ י ר ו ת אחרות או אורות

וכר ,כמו שאפשר לראות בזוהר בסוף פרשת
האזינו בענין הזהרה שהזהיר ר  ,חייא על הפסוק
צדיק

ו י ש ר ה ו א  , 2 1ועוד מקומות אחרים

בספר הזוהר הנז  , ,בפרט בסוף הפרשה על הפסוק
של שמע ,וכן ר׳ בחיי בפרשה ואתחנן על פסוק
הגד ,ומקובלים שונים וחדשים שהנחתי מלציין,
להיות העניינים האלה ידועים לכל שבקי בחכמה
הזאת .באופן זה אין בספר זה יותר ממה שאמרו
המחברים האלה והוא ]חיוך[ מסכים עמהם על
פרט זה של אחדות השם ברוך הוא  ,22שהוא כל
כך עיקרי וראשי.
 .4הוא מוצא שראוי לחקור בדברים העומדים
ברומו של עולם ואפילו אם יטעה בהם .23

universalm fe fazemos duas veses
Cada dia no verso da Semah
*publicando a unidade de D
benditto.
 fes este reףHe serto que q 1flexo ou reparo nao atendeu aos
Livros dos Mequbalim antiguos
? emodernos q estao cheos p
ensinar que os atributos de
de Ds que se achao na escritura
sagrada nao se entenda alguem
pluralidade mas que significao
os efeitos q se conbessem em
D> bendito como piadade rigor
 ou Luses &a.ספירות e as mais
 noזוהר Como se pode ver no
 daהאזינו fim da parassa de
 sobreר״ חייא advertensia q fas
 e variosצדיק וישר הוא overso
 parזוהר lugares mais em dpticularmente no fim de parassa
sobre omesmo verso da Semach,
 na parasa deר״ בחיי etambem
ואתחנן
sobre oreferido verso
 Modernosמקובלים e diferentes
q hee escusado apontar p serem
esas notorios atodos os Versados
Nesta Siensia em forma que
Neste Livro senao acha mais do
que dizem os dittos autores
eCom elles Se comforma sobre
este ponto tao importante eprinsipal da unidade de D s benditto

אם מעיר הערה זאת היה מאמין במה שכתבו
המקובלים לא היה מתרעם נגד המחבר כי אם
נגד בר הסמכא ,ר׳ נחוניא בן הקנה שאומר ממש
20
21
22

23

דברים ד ,לה.
שם לב ,ד.
היון כתב :״לית לעילא מניה ולא לתתא דשוי ליה.
איהו בורא בלא שותפא אחרא דאיהו חד בלא שותפא
כ ל ל  . . .ולית אלהא בר מיניה״ )עוז לאלהים ,דף
טו ,א(.
עוז לאלהים ,הקדמה ,דף ד ,א; ה ,א .גם ר׳ יוסף
אירגאם טען זאת נגד חיון ,אולם הוא המליץ בעד
חקירת סתרי הקבלה על אלו הבקיאים בהקדמות
הקדמונים אפילו אם יטעו )הצד נחש ,דף כ—כא(.

נדלג[

4° Elle quer se ajao inverterigar
couzas sobre Selestes inda q
seja erando
Se quem fas este reparo ou
reflecgao cree o que dizem os
 nao se quexe do autorמקובלים
se nao da autoridade q alega
 que dizר״ נחוניא בן הקנה de
 ad verbumספר הבהיר omesmo no
ידיעה ראשונה como se achara na
y hee muy aparente nao aver
visto olivro y que fala de outiva p informe de algum apaixoado

יצחק

שמואל עמנואל

אותו דבר בספר הבהיר ,כמו שנמצא ]בפרק[
ידיעה ראשונה ]בספרו של היון[ וברור שלא ראה
הספר ]עוז לאלהים[ ,אלא מדבר על־פי שמועה
או ממה שאמר לו איזה איש נלהב ]נגד היון[ .24
 .5הוא חושב שהחקירה האנושית תתעלה על
המקובלת.
דבר כזה לא נמצא אצל המחבר .יען שכל שאמר
הוא ,שמחוייב אדם לחקור על־פי מה שקיבל
מרבותיו וממליץ ]ללמוד[ סודות האלהות כמו
שאפשר לראות בעליל מהראייה שמביא מספר
יצירה ומהגמרא ,במסכת חגיגה ,במאמר של רבן
יוחנן בן זכאי עם תלמידו ר  ,אלעזר בן ערך
]כמו ש[מבואר היטב ]בפרק[ ידיעה ראשונה.
 .6הוא אומר שאפשר ללמוד חכמת האלהות
היותר עמוקה ואפשר להגיד ]חכמה[ שאין
לבטאה ,אפילו אם המלמדים יהיו כופרים
מפורסמים.
זאת היא ראיה ברורה שלא ראה הספר אלא
שחוזר על מה שפירסמו הנלהבים ]נגד חיון[
בכתב פלסתר שלהם  ,25שבודים כזבים על המ-
חבר ,בלי יראת שמים ,כיוון שדבר דומה לזה
לא נמצא בספרו .אדרבה ]בפרק[ ידיעה שניה,
]כתב[ מי ]שרוצה ללמוד[ אף אם ]המורה[ לא
יהיה חכם ,יכול להבין .26
 24היון ענה על תלונה זאת באורך בם׳ הצד צבי ,דף
א—י.
 25במודעה רבה )ד ,ג( כותב היון במפורש בתשובה
להשגה זאת שהם ״חגי״ז וצב״י״.
 26עוז לאלהים ,הקדמה ,דף ו ,א .כוונתו שמותר ללמוד
מכל אדם )שם ,דף ה ,אן ו ,א( .רמ״ח טען נגד היון
על גילוי דעת זה )שבר פושעים ,דף י ,ד( ,אלא שמסר
רק חלק של המאמר היכול להאשים את חיון ולא כולו.
דהיינו :״ואיוב הוא אחד מהארבעה שהכירו לבוראם
מעצמם ,מעצמם דווקא ,מאברים דגופם ,כדכתיב
ומבשרי אחזה אלוה ,ולא מפי סופרים אלא על ידי
חקירה״ .חיון הביא ראיה מהזוהר ,חיי שרה קל ,ב,
שרמ״ח השמיטה ,כאילו הדברים הם מחיון ולא
מהזוהר .ראה תשובת חיון לחכם צבי על זה ,הצד צבי,
דף לב ,ב — לו ,א.
]דלי[

5 ° Elle pretende q a especulasao
Humana Seja Superior a Atradisao
Tal couza nao se acha no
autor p q o que dis hee que
sobre atradisao resebida de seus
mestres se deve exspecular recomendandose nos misterios divinos o q Consta claramente do
 e daספר יצירה que alega de
 do passagemחגיגה guemara de
 com seuרבן יוחנן בן זכאי de
 espeר״ אלעזר בן ערך disipuloseficado com mutta clareza na
ידיעה ראשונה
ßo Elle dis que se aprenda atebologia mais reconditta y sepode
dizer inefable inda q os preseptores sejao Notoriamente impios
esta he prova evidente
q nao viu olivro, senao que
repite oq publicarao os apaixoados em seu Libelo inventando
falsidades contra o autor sem
temor de D ? pois semellante
Couza nao se achara em seu
Livro mas muy ao Contrario na
 donde qualquer Indaידיעה שניה
q Seja Ignorante opode ver eentender
7° Ele Sustenta q asua finguida
2 » Cauza Seja som . od s adoravel enao apr. a
Neste Se Mostra opouco versado q he nos Livros dos
 y se pretende saber ainמקובליםteligensia deste ponto veja o q
 como deזוהר o autor alega do
עבודת הקדש  y deר׳ דוד בן זמרא
חלק הייחוד• em
8 ° Elle afirma que q ® cree emsua
imaguinada pluralidade ainda q
seja perfido einico SeSalva e
q p nao oCree se dana ou Condena inda q aja vivido santam te

פולמוס נחמיר .חייא חיון באמשטרדם
Hum e outro he falso einventado repetindo oq lhe Calumniarao seus adversarios, pinralidade nao aha y he Suposta
p q m apropoem eodizer que
inda q seja pecador se salva
pelo Contrario dis oautor exspresamte em f ° 84 [88-] ep a
oSegundo nao dis q Se Condena
em absoluto mas sy que Negando a verdade da Cabala ou
que neglensiou aexspeculasao
desta Siensia tendo Capasidade
p isso, opr? Se Condena oSegundo nao tera ograu da Gloria
 aמ que alcansara oque seCansar
divina siensia y expeculagao visto ser Capax p f• isso oq corobo noזוהר ra com autoridade do

 .7הוא מחזיק במונח שהסיבה השניה הבדוייה
שלו ,היא לבד האל הנכבד ולא הראשונה.
בזה מורה מעט בקיאותו בספרי המקובלים .אם
הוא רוצה לדעת ביאורו של מונח זה יראה מה
שהמחבר אמר בשם הזוהר ]ומה שכתבו[ ר  ,דוד
בן זמרא ]ומחבר[ עבודת הקדש בחלק הייחוד ז. 2
 .8הוא מקיים מה שמאמין בזה הריבוי הבדוי
שלו אף אם הוא בוגד ,ולועג ינצל ]לחיי
העולם הבא[ ומי שאינו מאמין ניזק או
מרשיע את עצמו אפילו אם חי בקדושה .28
האחד והשני הוא כזב ובדיה וחוזר על מה שהע--
לילו עליו מתנגדיו .ריבוי אין  29והוא בדוי ממי
שהציע את זה .מה שאמר שאפילו אם יהיה חוטא
ינצל] ,זה אינו[ .להיפך המחבר כתב בבירור בדף
] 84פח ,א[ .בענין המונח השני הוא לא כתב
ש]מי שאינו מאמין[ יורשע בהחלט ,רק שאם
ימאן להאמין באמיתות הקבלה ,או שהתרשל
בלימוד החכמה הזאת ,אם הוא מכשר לכך ,הרא-
שון יאשם והשני לא יהנה מתענוגי עולם הבא
שהיה יכול להשיג לו היה מייגע את עצמו ללמוד
בחכמת האלהות כיוון שהוא מוכשר לכך וכמו
שהביא ]חיון[ ראיות מהזוהר בתחילת ספרו
ובסופו.

prinsipio efim deSeu Livro
)(Copiador de Cartas, ibid.

אקפ״א ,שם.

 27ראה על זה תלונת חכם צבי נגד היון ותשובת
האחרון ,המביא להגנתו ספר מגן דוד לר׳
דוד בן זמרא ,וכן עבודת הקודש ,חלק הייחוד,
פרק ח ,דף יג ,א )הצד צבי ,דף יב—יח ,ב(.
לפי רמ״ח )שבר פושעים ,דף ט ,ג( ,דלג חיון
על מילה מהנוסח המקורי של הספר מגן דוד.
 28מתנגדיו התכוונו על מה שכתב חיון ״שמי
שאינו מאמין בתלת קשרי דמהימנותא דאינון
חד לאו מבני ישראל הוא דהאי אמונה היא
אמונת ישראל״ )עוז לאלהים ,דף פז ,ב( .בית
דין אנ?שטרדם לא מצאו בזה ריבוי האלוהות
כיוון שכתב ״דאינון חד״.

 29ר׳ דוד נונים טורים סובר שלדעת חיון רק
״מלכא קדישא״ ,הוא האל היחידי הנערץ ,אף
כי התחשב עם ארבע רשויות .ואלה הם דבריו:
Apres cela il [Hayon] conclut que de
ces quatre Personnes [le Vieux Saint
), Roi Saintעתיקא קדישא( des Saints
),מלכא קדישא(
la Sechina ou Divinite
])נפש ), TAme de tous les vivansשכינלו(
כל חי(il n?y a que celle du Roi Saint ,
qui soit le Roi d'lsrael & le Createur
Universel qu'il estime seul adorable.
רדנ״ט ,שם ,עמי .351—350
]דלה[
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ז
COPIA DO PROTESTO QUE SE
FEZAOH. HM SEBY ESELEO
NA TEBA
Oss 1;es do Bettdin do K. K. de
Portugeses desta cidade de Amsterdam, vos mandao reprezentar (?)
a Vos H. Seby asquenazy por Mi
Notario.... que vendo Vindo aesta cidade ha algum tempo o H. Nehemia Hiya Hayon Com hü livro
Imprezo em berlin Intitulado mehemnuta de Cola Com dous Comentos
aolado Compostos por eile eque
avendose Sugeitado ditto Hayon
ao Julgado de dittos ss r f s do Bet
din eleytos por os ss * es domahamad
desua Nagao, Sobre asensura que
se fez contra adotrina, de
Livro dizendo era eretica e que
Nao obstante Constarnos que os
dittos ss *es do Bett din estavao
examinando ditto livro p * fazer
Seu rep orte, Vos tomasteis a autoridade eatrevim to de Vos antesipar
e pronungiar e publicar asentensa,
contra ditto livro, firmado por escritto
tanto em ebraico como em espanol,
distribuindoa, entre os Jehidim de
seu Kahal e Cauzando entre elles
g des desensoims edesordems, por
aver declarado, em d * Sentensa
p  ףtanto depois Mandestes Imprimir divergos pontos Contra a
Verdade, do que se acha em ditto
livro eoresto mal fundados, Sobre
os quais Reprovasteis e Maldizoasteis (?) o livro, declarando ao
autor / que Nao he de vossa
Nagao nem de Vossa Jerudigiao/
em Niduy Contoda a Maldizoims de
Nossa s*a ley, enao Contente, com
isso antes edepois de aver Sahido
oseu Pessack a favor de ditto livro,
pasasteis (?) e proseguisteis aescre־
ver fora de aqui adivergos Hahamim aquem Informasteis o que

העתק של כתב מחאה )שנעשה( ]שנשלח[ לחכם
.3° צבי ונקרא בתיבה
,האדונים חברי בית הדין מק״ק פורטוגוזיס
 שולחים אותי אני הנו־,מהעיר הזאת אמשטרדם
,חכם צבי אשכנזי

,32 לדרוש ממך

, 3 1 טאריון

[ מזה זמן בא בעיר הזאת החכם נחמיה:]כדלקמן
חייא חיון עם ספר נדפס בברלין בשם מהימנותא
 )ש(חיון הנזכר.דכלא עם שני פירושים בצידו
התחייב לקבל עליו גזר הדין שאדוני בית דין
- הנבחרים על ידי אדוני המעמד מאו,הנזכרים
 ]יתנו[ על הביקורת שנעשתה נגד דעות,מתו
. שאמרו עליו שהוא ספר של מינות,הספר הזה
בעוד שהאדונים חברי בית הדין היו בודקים
 הרשת לעצמך,הספר הזה כדי לתת חוות דעתם
 לבטא ולפרסם נגד הספר הזה,והעזת להקדים
 בכתב אשר חתמת והפצת, 33 בעברית ובספרדית
 זה גרם מחלוקת גדולה.בין היחידים של קהלך
 בכל זאת. מפני תוכן גזר דינך,ביניהם ומבוכה
אחר כל זאת הדפסת השקפות שונות ובראיות
. 3 4 משובשות נגד מה שנמצא בספר הזה באמת
אתה גנית וקללת הספר ונדית את מחברו בכל
הקללות של תורתנו הקדושה אף כי אינו מאומתך
 כי לפני, כל זה לא הספיק לך.35 ולא משלטונך
כאחרי שיצא הפסק של בית הדין בזכות הספר
כל הכרזה היתה צריכה להיות מוכרזת מעל תיבת בית
 וצ״ל בשליש השני. הכתב חסר התאריך.הכנסת
.לחודש חשון תע״ד
. שלא נתמלא,מקום פנוי לשם הנוטאריון
הנוטאריון השתמש לפעמים בלשון נוכח ולפעמים
. תרגמתי הכל בלשון נוכח.בלשון נוכח רבים
 אפשר לשער,כיוון שנכתב בספרדית ולא בפורטוגיזית
. בעריכת הנוסח הלועזי.שיד רמ״ח היתד
כלומר סירס ושיבש דבריו של חיון ושם בפיו דברים
. כדי להאשימו,שלא אמרם
. שאינו בן ארצו ולא יחיד קהלו,ודאי שרצונם לומר
[]דלו

30

31
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נ ח מ י ה ח יי א ח י ו ן ב א מ ש ט ר ד ם
vos pareseu, Reduzindo por essa
Via, a algums, aque Se Comformassem Com vossa opiniao, eque
alem de Condenarem olivro e autor
pasasem a Insultar omesmo Bet din
Com palabras indecentes eescandalozas Como Consta pellos papeis
e Cartas, que por vossa ord p1 Se
Imprimirao e repartirao nesta cidade, ese Mandarao a diferentes
partes, de donde dizerem (?) nao
averem visto nem examinado o dp
livro, Senao que unicam t e derao
asentensa Sobre Vosos Informes
que Sao Contra a Verdade e mal
fundados
E Nao obstante, oresentimento
que isto Nos devia Cauzar, dezejando Buscar apaze e evitar Mayores escandalos, e dissensoims,
Vos Mandarao Suplicar repetidamt e
por 3 Vezes en 29 e (?) de outubro Comtodos os termos honorifices
aque Veaseis Comferir Com elles p*
satisfazerem de parte aparte Com
aVerdade, enao foy posivel lograrerm Seu dezejo, por avereis alegado divergas escuzas frivolas eRefutatorias, oque os obrigou p : fazer
mais patente sua Boa tengao (?)
ocurir aos ss; e s Parnassim, de Vosso Mahamad p a que Solisatassem,
e Vos persuadissem [asistir] apresitendida Conferensia, Cuja delig a
tambem foy Imfrutifera Como Consta do acto da Reposta, que lhes
derao os dittos parnasim, que para
em Seu poder, a Vista de todo
o Referido Se achao obrigados alnsinuarvos como fazem por esta
L [etra] aque dentro de trez Vinte e
quatro oras, ajais de absolver, aod?
H. Hayon do Niduy em que odeclararao Contra Rezao edireito, eque
isto aja de Ser por escritto ou
estampa, na mesma forma em que,
oCondenasteis, ou pello menos absolvello empublico Na Vossa Sinagoga, p a que conste atodos Vosso

פולמוס

 המשכת לכתוב מה שרצית לא רק לכאן אלא,הזה
 באופן זה.[גם לחכמים שונים ]מחוץ להולנד
 מלבד.שיסכימו לדעתך

לאיזה מהם

שכנעת

 חרפת גם את,שהוצאת דיבת הספר והמחבר
 אפשר.בית דין במלים בלתי הגונות ושערוריות
להוכיח ]זאת[ מהנירות ומהמכתבים שנדפסו על־
פי פקודתך ונפוצו בעיר הזאת ונשלחו למקומות
 אלא,  ]אשר[ לא ראו ולא בחנו הספר הנז,שונים
שנתנו גזר דינם לפי מה שכתבת להם נגד האמת
.]ובראיות[ משובשות
 שאפנו,אף־על־פי שכל זה גרם לנו התרגזות
 כדי למנוע שערוריות ומחלוקות יותר.לשלום
 ושלוש פעמים, ביקשנו ממך פעמים רבות,גדולות
 שתבוא, עם כל הדרת הכבוד, באוקטובר29ב
להיועץ על זה עמהם ]עם בית הדין[ לשביעת רצון
 ]ברם[ אי אפשר היה.שני הצדדים לפי האמת
להשיג המטרה הזאת ]כי סרבת לבוא[ באמתלות
 אולם כדי להוכיח בעליל.ריקות שאפשר להכחישן
כוונתו הטובה ]של בית הדין[ פנו אל הפרנסים
 ]למען[ יבקשוך וישכנעוך לבוא,מהמעמד שלך
[ גם התיווך שלהם, ]אכן.ולהיועץ באספה המוצעת
 כפי שאפשר להוכיח מתשובת הפר־,היה לשוא
נסים ]האשכנזים[ הנזכרים שנמצאת בידם ]של
.[בית הדין הספרדי
[בהתחשב עם כל האמור נמצא ]בית הדין
 שתוך, והוא מיעץ על־ידי כתב זה,מחוייב ליעצך
/ יממות תתיר הנידוי לחכם חיון ה נ ז

שלוש

 זה צריך להיות בכתב.שנידית נגד הצדק והדין
 או לפחות, באותה צורה שהאשמת אותו,או בדפוס
 כדי, בבית הכנסת שלך,להתיר נידויו בפומבי
 מלבד זה אתה צריך למסור.שתוודע חרטתך לכל
להם ]לבית דין[ מכתבים פתוחים ]לשלוח[ אותם
לחכמים שאתה פירסמת ]פסקי דינם[ נגד הספר
 תודיע ששגית ושחזרת,לפי מה שהודעת להם
[ ] דלז

שמואל עמנואל
arependim to e que demais amais
lhes ajais de entregar cartas abertas para os dittos Hahamim que
Vos publicasteis escreverao Contra
o livro sobre Vosso Informe emque
declareis Vosso erro, em aver posto
em Niduy aodo Hayon, e que como
tal oabsolveis (?) pa que os dittos
fazao oMesmo, eemcazo que dentro
dos tres dias referidos nao dais
Comprimto aopretendido, Vos protestao que Serao percisados abuscar todos os Meyos q sabem, p
Vos Contringir a fazello, e que do
escandalo eprejuizo quede aqui
originär sereis vos mesmo Cauza
Vossa Sangre Sobre Vossa Cabega,

יצחק

בך על כי נידית לחיון הנד ולכן התרת את
. בכדי שאף הם יעשו כן,נידויו
אם כעבור שלושה ימים הנזכרים לא תציית
 הם ]בית הדין[ מוחים ]מעכשיו ומו־,לתביעתם
דיעים[ שיהיו מחוייבים לנקוט בכל האמצעים
ומתרים בך

, 3 6 הידועים להם לחייבך לעשות

שהאשמה על השערוריה והנזק שהדבר יגרום
.והם נקיים

37

 דמך יפול בראשך.יחול עליך

אברהם פראנקו
מננדיס
גבאי של צדקה

[אלישע אבארבאנל ]סויזא
אברהם ישורון הנריקיס
ארון אלווארים

eelles Livres
Abraham franco Mendez,
Gabay da Sedaca
Elisah Abarbanel
Abram Jtesurun], Henriques
Aron Alvares
David Mendes da Silva
Abraham Mendes da Costa
Aron De Pinto

דוד מינדים דא סילווה
אברהם מינדים דא קושטא
א]הרן[ ד]י[ פינטו

.48  עמי, שם, הסכמות,אקפ״א

(Hascamoth, 5742—5489, p. 48)

ח
A ? 5474: "Avendo remostrado
os ss 1;es do bet din aos ss r?s do
Mahamad opouco frutto que Sacarao das repetidas deligensias que
fizerao Com o H.H. SEBY, pa
buscar apas eatallar escandalos
Como paresse do ariba referido
eConsiderando Se deve prevenir
que o ditto Nao Se tome a autoridade de entremeterse na Jurdigao
denosso Kaal q sempre foy independente de todas as mais Keilot,
etambem precurar Manter esta yndependensia pelo M*° q ymporta
p a Nosa uniao eConservagao, Resolverao dittos ss^es do Mahamad em
Comp 3 dos ss r es do Bet din, ordenar Sopena de herem que nemhua pesoa de nosa Nagao aja de

 אחרי שהאדונים חברי.5474  חש־ן[ שנת20]
בית הדין הראו לאדוני המעמד מעט הפירות
שעשתה השתדלותם עם חכם צבי לדרוש השלום
, 3 8  כמוכח מן הכתוב לעיל,ולמנוע שערוריות
-וכיוון שיש למנוע מהנז׳ להתערב בהנהגת קהי
 שתמיד היתה חופשית מהתערבות הקהילות,לתנו
,עצמאות זאת

לקיים

להשתדל

וכן

,האחרות

 החליטו,החשובה מאד לקיום האחדות בינינו
אדוני המעמד הנזכרים בלווית האדונים חברי
בית הדין לצוות בחרם שאסור למי שהוא מהאומה

. להתיר הנידוי36
. יט, השווה יהושע ב37
. המחאה ששלחו לחכם צבי על־ידי הנוטאריון38
[ןרלח

נ ח מ י ה ח יי א ח י ו ן ב א מ ש ט ר ד ם
asistir Com seu Consello ao d9 Ha•
ham SEBY nem menos Solisitar ou
darlhe algum favor directa ou yndirectam te Contra as rezolusoems
dos dittos ssr.es do Mahamad e Bet
din, e nao obstante estar ja establesida esta pena pelas Ascamot
da Uniao e Jerais desta K, K, lhes
pareseu Confirmalas, assi em geral,
Como particularmente Sobre cazo
pa que ninguem possa alegar de
Ignoransia
£ de mais a mais Suplicao os
d tos ss res do Mahamad aos ss res
nosos Jehidim Sesirvao escuzar a
Comunicasao Com o ditto Haham
SEBY e tambem Com MOSSEH
HAYES
Como interesado neste
Cazo eynobediente ao Bet din, por
quanto oConsiderao assy conveniente p * ossosego universal de
noso Santo Kaal de q ™ D? aparte
todo oMal ebendiga a Seu povo
com a paz
"
1A
(Reguistro de Pregoens — —
5465 a 5528, p. 34)

פולמוס

 לא לדרוש, לעזור וליעץ לחכם צבי הנזכר3® שלנו
ממנו שום חסד ולא לעשות לו שום חסד באופן
 נגד הסכמות אדוני המעמד,ישר או בלתי ישר
 למרות שזה האיסור והעונש כבר.ובית הדין
 הם רואים,4° מקויים בהסכמות האיחוד של הק״ק
 ובענין הזה בפרט כדי,צורך לקיימם שוב בכלל
.שמי שהוא לא יטעון שלא נודע לו על כך
עוד מבקשים אדוני המעמד מהאדונים היחי־
 שלא להתקשר עם חכם צבי הנד וכן עם,דים
 כאיש נוגע בדבר בענין זה וכאיש,משה חאגיס
 למען השלוה הכללית,שאינו שומע לקול בית דין
 יבדיל האלוהים הרע מעמנו.של קהילתנו הקדושה
.ויברך את עמו בשלום
*

.34  עמי,Reguisto de Pregoens 5465—5528

ט
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TERMO DO QUE SEPUBLICOU
NATEBA, EN 2 DE KISLEB PASSADO SOBRE O H " SEBY

2 נוסח הכרוז על חכם צבי שנתפרסם בתיבה ב
כסליו העבר
 חשוון העבר הודיעו לקהל הקדוש בבירור20ב־

Em 20 de Hesvan passado Se fez
patente, aosanto Kahal, as Reiteradas deleguensias que fizerao os
ss res do Bet din para evitar e attallar os escandalos que Causarao
os escrittos que publicou, edistribuiu o Hm Sebi Contra arezolusao
de ditto Bett din, Sobre olivro Mehemnutta de Cola Com Seus Comentos, Sem averem podido Conseguir Seu Intento, o que obrigo
entao aoss* es do Mahamad ordenar,
Sopenna de Herem, que nemhua
pessoa de Nossa Nagao ouvesse de

שהאדונים חברי בית הדין השתדלו פעמים רבות
 למנוע ולעצור, בלי להשיג מטרתם,ובהתמדה
והפיץ

שפירסם

הכתבים

שגרמו

השערוריות

החכם צבי נגד החלטת בית הדין הנזכר על ספר
 לכן אדוני המעמד.מהימנותא דכלא עם פירושיו
,היו מחריבים לצוות בעונש החרם
איש מאומתנו לא יוכל לעזור וליעץ

הנזכרים
ששום

. מיחידי הקהל שלנו39
 האיסור לעבור על הסכמות הפרנסים קויים בהסכמת40
.איחוד שלושה הקהלים הספרדים בשנת שצ״ח

[ ] רלט

שמואל עמנואל
assistir Com Seu Consello ao ditto
Haham Seby, nem Menos Solisitar
oudarlle algum favor Contra as
rezolugoims de ditto ss* es do Maliamad e Bett din direita ou Indireitarnte ejuntam*® Suplicarao aos
ssres Nossos Jehidim escuzasem
acomonicagao Com ditto Haha»m
Seby, etambem Com Mosseh Hajez,
como Interesado Neste cazo, porlhes pareser assy conveniente, p *
ososego de Nosso s tp Kahal, eCom
Bastante Sentimento haö exprimentado que por averen uzado de Sua costumada Moderagao
Nao Selogrou, oque dezejavao, pois
heNotorio que algums ssr es Inda
que pocos levados de Sua pertinacia eserem amigos deNovidades
frequentao Como de antez, a comonicagao com os dittos Sugeitos,
em grande perjuizo do Sosego Comun pello que atendendo os dittos
s s res do Mahamad aobrigagao que
lhes ocore, deprecurar Conservar
Nossa uniao etambem manter Nossa
Independensia, para que Ninguem
tome aozadia de entremeterse em
Nossa Jerudigao pellas Roims Consequensias y graves Inconvenientes
que do Contrario rezultaria, Se
achao persizados avalerse do poder
quelhes dao as ascamot do Kaal
eda autoridade que lhes consederao
os ss* e s Burgamestres, e assy rezolverao unanimes eConformes, Nao
tao Som te Confirmar oHerem referido NoUltimo pregao, Mas Novam *e ordenar Como ordenao por
esta Com aCuncurensia epareser
dos ssres do Bet din que Nemhua
pessoa de Nossa Nagao aja deJuntarse Com os dittos Seby e Hajez, Nem Mandar, ou Consentir que
Seus filhos o fagao de Baixo de
qual quer pretexto que Seja Nem
Menos falarlhes, Comonicarse com
elles, por escritto oupor outra qual
quer via qf possa Ser Sem reserva
algua, recta ou Indirectamte tudo
Sopena de Herem, por quanto he
evidente que atensao dos dittos
Seby eHajez, Nao foy Nemhe outra,
Senao Seminar entreNos parsialidades ediscordias advertindo eprotestando que se algum Contravier
aesta ord1? (o q Senao pode esperar) Seprosedera Contra elle Comtodo origor Como Rebeldes eperturbadores dososego eUniao deste santo Kahal em que Consiste todo

יצחק

 וכן שלא לבקש ממנו שום,לחכם צבי הנזכר
[חסד או לעשות לו שום ח ס ה ]ושלא יעברו על
החלטת אדוני המעמד הנזכרים באופן ישר או
 בו בזמן ביקשו מהאדונים היחידים.בלתי ישר
שלנו שימנעו מלהתקשר עם חכם צבי הנזכר
 כאיש נוגע בדבר בענין,וגם עם משה חאגיז
 כי כן ראו הצורך למען שלוות הקהל הקדוש,הזה
.שלנו
,במתינות

התנהגו כדרכם

שהפרנסים

כיוון

 כי ידוע,לא הצליחו לצערנו להשיג מה שדרשו
 מודחים על ידי, אף כי הם מעטים,שיש אנשים
 מתרועעים,עקשנותם או שהם אוהבים חדשות
כמלפנים עם האנשים האלו ומתקשרים עמהם
- ברצות אדוני המע.וגורמים נזק לשלווה הכללית
- ]היינו[ להש,מד הנזכרים לעשות המוטל עליהם
 ולקיים העצמאות,להשיג האחדות שלנו

תדל

שלנו לבל יעיז איש להתערב בשלטוננו מפני
,התוצאות הרעות והמכשולים המסוכנים שיגרום
לכן מחריבים הם להשתמש בכוח הניתן להם
בסמכות הקהל ובכוח שנתנו להם האדונים יועצי
 ]לפיכך[ החליטו.[ושופטי העיר ]בורגירמיסטירס
 לא זו בלבד לקיים,בדעה אחת ובהסכמה אחת
 אלא לחזור,[ חשוון20] החרם הנזכר באותו הכרוז
, בהשתתפות וראות חברי בית הדין,ולצוות בזה
ששום איש מאומתנו לא יוכל להתחבר עם צבי
 וכן לא לשלוח או להרשות,וחאגיז הנזכרים
 לא לדבר או,שבניהם יעשו זאת בטענה כלשהי
 בלי,להתקשר עמהם בכתב או באיזו דרך שתהא
 הכל, באופן ישר או בלתי ישר,שום העלמה
.בעונש החרם
,כיוון שברורה כוונתם של אלה צבי וחאגיז
לא היתה ואיננה אחרת כי אם לזרוע בינינו
 אנו מזהירים ומתרים,מחלוקיות ופירוד לבבות
שכל מי שיתנגד לפקודה זאת )ואין אנו חוששים
שכך יהיה( נתנהג עמו בכל תוקף כמורד וכמפריע
[׳]רמ

נ ח מ י ה ח יי א חיון ב א מ ש ט ר ד ם
Seubem, eNaMesma penna Incurira
oque tiver Notisia de algum
transgesor do ariba de fendido,
eNao vier adeclarar, Pedindo a
SR Nos Conserve Empaz, etranquilidade, Nos conseda Seu amor
y temor para oservir Com Coragao
perfeito y aparte omal de entreNos,
amen, NB advirtem, avms os ss*es
do Mahamad que p » que nenguem
alegue de Ignorantia, Se avera deleer este pregao outraVez domingo
proximo entre Minha earbit.

פולמוס

 שהם האושר,שלוות הקהל הקדוש הזה ואחדותם
ש ל ג בכלל עונש זה כל שיש לו ידיעה מעובר על
 אנו מתפללים.האיסור שאמור למעלה ולא יגיד
 יטע בנו אהבתו.לה׳ שישמרנו בשלום ובשלווה
ויראתו לעובדו בלבב שלם ויבדיל הרע מקרבנו
•אמן
 אדוני המעמד מזהירים אתכם אדונים:הערה
 לכן צריך,כדי שלא יטעה אדם בשל חוסר ידיעה
לקרוא כרוז זה שוב ביום ראשון הבא בין מנחה
.לערבית
.5474  כסליו2 ,5489—5472 הסכמות

[ A ° ] 5474
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TERMO DESE AVER PROHIBIDO COM PENNA DE HEREM A
COMONICACAÖ COM ABRAHAM DE MORDOHAY SENIOR,
ESEPEREGÖO NATEBA EM 27
SEBAT OSEGUINTE

נוסח האיסור בחרם להתחבר עם אברהם די

Hevendose Retirado da Congregago Abm de Mordohay Senior, por
querer Seguir odictamem de algums
Sugeitos Seditiozos elr contra as
RezoluQoims dos ss re 8 domahamad, e Bettdin, seihe Notificou de
ordern, epor parte dos ss*es do Mahamad, que Nao fosse acongregar
Com os tudescos Sobpena de Beraha,
por ser contra as ascamot da Vniao
da Nagao aprovadas eadmetidas por
tödo osanto Kahal e Rateficadas
Com a autoridade dos ss* es domagistrado desta cidade, EConstando
Com evidencia que od ף
Ab™
Senior, Como inobediente, ha Incurido Na Referida pena, por aver
congregado Repetidas vezes Com os
tudescos desestimando portinaz aamoestagao que selhe fez
e
Considrando Ser este cazo da Ultima Consequensia, que Nao Se
pode Nem deve Dissimular pellos
grandes Inconvenientes que dahy
poderao rezultar, emprejuizo da

מרדכי סינייור
: כדלקמן. שבט27הוכרז בתיבה ב־
בהיות שאברהם די מרדכי סינייור סולק מחברותו
 מפני שנגרר אחרי סברת איזה אנשים,בקהילה
,מסיתים נגד הסכמות אדוני המעמד ובית הדין
הודיעו לו מצד אדוני המעמד ובפקודתם שלא
.[עם האשכנזים בעונש ברכה ]החרם

יתאסף

הכל לפי ההסכמות שנעשו בזמן איחוד האומה
 מקוימות ומום־,[]שלוש הקהילות בשנת שצ״ח
כמות על ידי כל הקהל הקדוש ומאושרות על ידי
 אחרי. שופטי העיר הזאת,האדונים חברי הממשלה
 אשר,שראינו בעליל שאברהם סינייור הנזכר
 לפי שהתאסף,בתורת ממרה נפל בעונש הנזכר
 ואימץ לבו לבל,פעמים רבות עם האשכנזים
התחשב בהתראה שהתרו בו וכיוון שתוצאות ענין
! זך* או אפשר להסתירם ואין אנו יכולים להסתירם
 מפני המכשולים שיכולים להגיע לקייום האחדותr
שלגו ובנזק הכבוד שצריכים ל ת ת לאדונים חברי
,המעמד כמנהלים עליונים של הקהל הקדוש הזה
[;]רמא

שמואל עמנואל
Conservagao de Nossa Vniao, eem
detrim* 0 do Respeito que Selhes
deve aos ss*eS domahamad Como
Supremos governadores deste K.K.
hao rezolvido dittos ss* es do Mahamad Vnanimes eComformes, ordenar Como ordenao, com acuncorensia dos * Haham, que Nemhua
pessoa de Nossa Nagao a ja de
fälar, nem comunicarse deboca ou
por escritto direita, ou Indireitamente, Sem Rezerva algua Com
oditto Ab ™ Senior Sob pena de
Herem, exceptuando Somente Seus
parentes ate ograo de primos Irmaos, porque achao Ser Muy precizo eConveniente para atallar Mayores desord 1 ^ e SR Nos asista
Com Sua graga e Bendiga Com paz
eVniao aseu povo amen
Em 6 de Adar Selhe Levantou o
Herem a Ab™ de Mordehay Senior
naCamara do Mahamad em prezensa dos ssr®s Parnasim eGabay
eos f Haham. Em ditto dia atarde
se pregoou da teba pudind[o]os
ss'es Jehidim falar Com eile
Abraham Franco Mendez
Gabay da Sedaca
Elisah Abarbanel
Abraham Jesturun]. Henriqu
Aron Alvarez
David Mendez da Silva
Abraham Mendes da Costa
Ataron] D[e]Pinto

יצחק

הסכימו האדונים חברי המעמד הנזכרים בעצה
 כמו, לצוות, עם השתתפות אדון החכם,אחת
שמצווים בכוח החרם שאיש מאומתנו לא יוכל
,לדבר או להתקשר עם אברהם סינייור הנזכר
 בלי שום, ישר או בלתי ישר,בדיבור או בכתב
 יוצאים מכלל זה רק בני משפחתו עד.העלמה
 מפני שאנו מחוייבים.הדרגה של שני בני אחים
 אדון האלוקים.בהחלט למנוע ולעכב חוסר סדרים
.יחון אותנו ויברך את עמו בשלום ובאחדות אמן
[אלישע אברבאנל ]סויזא
אברהם ישורון הנריקים
אהרן אלווארים
דוד מינדיס דא סילוה
אברהם מינדים דא קושטא
א]הרן[ ד]י[ פינטו
בשישי באדר התירו החרם לאברהם די מרדכי
,סינייור במשרד המעמד בפני האדונים הפרנסים
 אותו יום בערב הוכרז בתיבה.הגבאי ואדון החכם
.שהאדונים היחידים יכולים לדבר עמו
. גבאי של צדקה,אברהם פראנקו מעדים
.49  עמי,5489—5472 הסכמות

יא
CARTA AL MUY INSIGNE S ״
HAHAM R. AB  ץISCHAQUI
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״

מכתב ]מהפרנסים[ לחכם מאוד נעלה רבי אברהם

5474  אלול15 יצחקי אמשטרדם
elul 5474
האדונים אברהם סולימה ובניו שלחו לנו מלי־

Muy S? Mio Los ss'«« AB m SULEMA y hixos nos remitieron de
liorne dos cartas q S. M. nos
favoresco dessa, dattadas ambas
de 14 tebet deste prezente ano yp
ellas reconosemos quedar S. M.
gozando salud que mucho estimamos y rogamos a dios sela continue
siempre tan perfeitta Como sedezea
Por la una de dhas 2 cartas nos
Informa S. M. averse cobrado todas
las l * 8 que de liorne seremitieron
pra^edidos dela nedaba deste k. k.
Sinse aver padesido enellas el menor d°״, otro que alguna dilasion

.וורנו שני מכתבים של מע״כ שכיבדנו בהם משם
 ]מהם[ נודענו שמצב. טבת דנא14שניהם מ־
. הוא בטוב, שאנו מוקירים,הבריאות של מע״כ
-אנו מתפללים לאל שמע״כ ימשיך תמיד בברי
.אות שלימה כחפצנו
 הודיע לנו מע״כ,באחד משני מכתביו אלה
שגבה כל שטרי החובות מהנדבה של הקהל קדוש
 שנשלחו דרך ליוורנו בלי שום,[הזה ]אמשטרדם
. מלבד איחור כלשהו בתשלומים,איבוד ממון
[]רמב

נ ח מ י ה ח יי א ח י ו ן ב א מ ש ט ר ד ם

פולמוס

,את זה קיימו האדונים החכמים שמואל פינצי

enel pagamtp 10 que nos confirman
dessa los ssre® Hahamim SEMUEL
PHINSE HAIM QUESENO y
HAIM KAMHY — deputados de
Tierra S
[en Constantinople] a
quien fue remetido dho d r ° por
su carta que acompanha las de
S. M. escrita en 17 Xb r e del ano
pasado dequedamos Infinitas grasias adios dezeando que por medio
dellas y dela buena disposision que
se obiere tornado se emplee todo q
se Venga a lograr la buena atension y el efecto p » que fue aplicado, enlo que no dexamos de estar
algo desfruzados por Notisias frescas que hemos alcansado de la S*•
Tiera sei el mal Inremediable y que
sera 10 mismo que echar aseite en
el fuego para apagar el Insendio
que Sierto Susedendo assy (10 que
no esperamos) no sera por Nros
meresimientos nidelos ss r®8 que
nella abitan el dio p su Imensa
Bondad 10 remedie Como puede
Sacando de entrenos el odio de
balde y plantando en Nro Corason
Su amor y temor para hazer Su
Voluntad yp eJ° Servir Con prefeito
Corason, aproximando nra redension p su divina Misrecordia amen.
En la 2 * carta seemplea S. 1M.

 יאמין לנו באמת שלא קווינו.הדפים בגרמניה

NECHEMIA

לראייה פחות ברורה מזאת המקיימת ההתנכלות

unicamte sobre la persona del H.
HIJ A HAY ON y su

libro que hizo Imprimir en alemania Creanos en Verdad que No
esperavamos menos para prueva
sierta y confirmasion de la conspirasion que hasta aqui teniamos por
Indisios y Conjecturas, 10 que toca
a la persona del dho H. HAYON
No podemos dizer otro que averlo
allado en su comportam tp el tiempo
que se detuvo en esta, muyr 8conforme a 10 que diferentes ss ? de
liorne

entre ellos 10s S j

s

dhos

SSres SULEMAS, Informaron adiversos Jeehidim deste K.K. aquien

 פקידי ארץ־ישראל,חיים קיסינו וחיים קמחי
 שהכסף נשלח אליהם לפי המכתב,[]בקושטא
 ]על. הלוט למכתבי מע״כ, דצמבר אשתקד17מ־
 אנו מקווים שבשל.כך אנו[ מודים לאל ללא גבול
 שישמש הכל ]למען,כך וההסדר הטוב שנסדר
יישוב ירושלים[ ויזכו ]להשיג[ המטרה שלשמה
 אין אנו יכולים שלא להצטער במקצת.נתרם
 שהצרה,על החדשות מקרוב באו מארץ הקדושה
- כמי שמוסיף שמן לאש כדי לכ,היא בלי תרופה
 ואם חלילה תבוא ]הרעה[ לא תהא,בות הבערה
 יעזור.בשלנו ולא בשל האדונים הגרים שם
 להסיר מקרבנו, כיכולתו,האלוקים בטובו הגדול
שנאת חנם ויטע בלבנו אהבתו ויראתו לעשות
רצונו ולעבדו בלבב שלם ויקרב הגאולה למען
. אמן.חסדו
-כבוד מעלתו הקדיש מכתבו השני רק על האי
שיות של החכם נחמיה חייא חיון וספרו אשר

 אין אנו יכולים להגיד.לאישיותו של החכם חיון
 בהתנהגותו בזמן שנשאר, שמצאנו אותו,אלא זאת
 הכל בהתאם למה שאדונים שונים,בעיר הזאת
 כתבו, וביניהם האדונים סולימאס הנד,מליוורנו
לאיזה יחידי הקהל הקדוש הזה והמליצוהו בעד
 בכל עת שיתברר לנו.גודל חוכמתו וחסידותו
 בראיות ברורות אבל לא על־ידי אמירות,ההיפך
 אנו נייסר אותו כראוי• אולם,[ודברים ]בעלמא

10 recomendaron, de su grande
Eminentia y Hasidut y Siempre

 אנו מחוייבים לדון אותו ככל בן,כל זמן שלא

que Nos viniere aconstar 10 con-

 שכבוד מעלתו, ובענין ספרו.ישראל בחזקת כשר

trario p prevas evidentes y no p
dhos Ni palabras 10 sabremos Castigar conforme se allare conveniente, pero en quanto no, 10 devemos Jusgar y tener como a todo
hijo de Israel en Hasaka de bueno
y porlo que toca asu libro de q S.M.
trata sin haverlo visto
diremos se mando examinar p Nro

 נודיעו שצוינו,כתב עליו עוד טרם ראה אותו
 תודה לאל הם.לחכם שלנו ובית דינו לבודקו
מבינים אותו כמו האחרים ולא מצאו אותו כופר
.כמו שאחרים הכריזו עליו בלי הבחנה וראות
בלי ספק ידוע לכבוד מעלתו כל שעבר פה בשל
[]רמג

שמואל עמנואל
Haham y Bet din q grasias adios
10 entienden como qual quiera
delos que mas prezumen y no 10
allaron Eretico Como otros 1.0
pregonaron Sin averlo examinado
Ni Visto, y Supuesto no dudamos
q S. M. tiene el entero Informe
de todo 10 que aqui seha passado
neste cazo y pretendiamos No hazer
mension del I n o desta su segunda
Carta como ira razon evitaremos
lo mucho que teniamos q dezir
en su repuesta, q le mandaremos
solamte la copia del pesack y
manifiesto de Nro H. y Bet din
sobre todo 10 susedido neste Cazo
y dios perdone Se allare p donde
al H. SEBY BAR JAHACOB asquenasy y aeste MOSSEH HAJES,
el Hilul asem q cauzaron dip oner
en boca de la plebe y en lengua
Vulgar cozas q se deven ocultar
y pague a cada qual el zello con
que obro eneste cazo Nosotros nos
allamos muy desinteresados y satisfeitos conlo que seha dispuesto
de Nra parte y conlo obrado p Nro
H. y Bet din aquien devemos conoser y a Ningun otro para Siguir Jo
que nos mostraren, esto es 10 que
Nos encomienda dios Benditto a
quien Suplicamos con todo rendimiento Nos encamine Siempre
aasertar ensus*0 Servisio y que g
a S. M. m? s as
(Copiador de Cartas, 15 Elul, 5474)

יצחק

 היינו רוצים שלא להזכיר מכתבו.המאורע הזה
 ]לכן[ נמנע מלומר דברים שהיינו יכולים.השני
 רק נשלח לו.לכתוב כדי לענות לכבוד מעלתו
העתק הפסק וגילוי דעת של החכם שלנו ובית
 האלוהים יסלח.דינו על כל מה שעבר בענין הזה
,לחכם צבי בר יעקב אשכנזי ולמשה חאג״יז הלזה
 על חילול השם שגרמו לשים,במקום שנמצאים
בפי ההמון ובלשון לעז דברי ]קבלה[ שהיו מחו־
במסירותו

לכל אחד

 ישלם.להסתירם

ייבים

, אנחנו פעלנו בלא משוא פנים.וכפעולו בענין זה
ושבעים רצון ממה שעשינו אנו והחכם שלנו
, שלהם אנו מחוייבים לשמוע ולא לאחר,ובית דינו
 זה הוא מה שהקדוש.וללכת אחרי מה שיורו לנו
 אנו מתפללים בכל הכנעה.ברוך הוא מצווה אותנו
שידריכנו תמיד לעבודתו הקדושה וישמור את
.כבוד מעלתו שנים רבות

15  מכתב מיום, שם, קופייאדור די קארטאם,אקפ׳׳א
. המקור כתוב ספרדית.5474 באלול

יב
Copia da Carta que
MOSSEH HAJEZ aos?™
en Embden
3 Kisleu 5477.

escreveo
SOUZAS

Muy Nobles ssr?3 mios
Asi como Noble, Judio, y H™ fui
obligado Seguir asta el prezente
conladedios pör delante, aora Como
aora es Coza que toca a mi dittos
tres mis verdaderos titulos me obligan a dar demi y hazerlo que ellos
traen consi
Asaver, Um sr. elisah desi con
dios Save muy bien todo 10 que en
esse enredo passo y como um consifttio me se völtaesen las Cartas ne

העתק המכתב ששלח משה חאגיז מעמדן לאדונים
5477  כסליו3 [סוזאס ]באמשטרדם
רב תי האצילים מאד
 יהודי וחכם מחוייב הייתי עד כה,כאיש עדין
, עכשיו.]בזהירות[ ושויתי ה׳ לנגדי

להתנהג

 ]עלי[ להתחשב עם,כיוון שהוא ענין הנוגע לי
עם שלושה התוארים האמיתיים האלו

,עצמי

.ולעשות כפי שהם מחייבים
,הגד בשוותך

41

 אדון אלישע, כבודו,דהיינו

[ כבודו יודע היטב כל שאני סובל:ה׳ ]לפניך
 איך כבודו הסכים שהקלפים.הזה
[ ] רמד

מהבילבול

נ ח מ י ה ח יי א ח י ו ן ב א מ ש ט ר ד ם
la mano quando en todo y por todo
eran mias
Ums vieron Busque
la paz Con toda Sumision dentro del
Mahamad Con Aron de pinto y
fuera de el por el difunto Josseph
del prado que goze del cielo, fuera
10 que hocalm t« hize Conlos que
tenia por amigos y vi se boltaron
entrelas manos Si quisieren reconoser bien abran visto no hize
toda aquella Sumision por ser Cobarde ho ayarme Culpado, o falto
de fuersas como Cuidaron y sela
hize fue por onor de dios de Su
ley del propio K.K y demi propio
Contrario nada les aprovecho por
la gran Pasion
Alo que por dios por Su ley por
el K. fui forsado despicarme Contra ditto Contrario que a sangue
fria, del dia que entre Nessa fue
aroinarme Save dios que Siempre
fue sin razon como puedo provar

פולמוס

- האדו. 42 יהפכו בידי אחרי שבכל ולכל היו ממני
43

נים ראו ]איך[ ביקשתי השלום עם כל ההכנעה

ומלבדו מהמנוח

44

בתוך המעמד מאהרן די פינטו

 מלבד מה שדברתי פה, 45 יוסף דיל פראדו ז״ל
אל פה עם אלה שחשבתים לאוהבים וראיתי
 היו, לו רצו להודות.[שנהפכו מידי ]לשונאים
רואים שלא עשיתי כל ההכנעה ההיא להיותי
. 40  כמו שהוזהרתי, או חסר כוח, או אשם,פחדן
ואם עשיתי אותה הכנעה הוא לכבוד ה׳ ותורתו
 אולם זה לא הועיל יען כי.ובעד הק״ק ובעדי
.חמתם גדולה
,

הייתי מחויב למען ה ותורתו ולמען הק״ק
להצטדק עם מתנגדי זה שמיום שנכנסתי שם
, בחוסר לב רצה לרושש אותי,]באמשטרדם[ הוא
.וה׳ יודע שתמיד בלא צדק כמו שאוכל להוכיח
לוא היה רוצה לתקן מה שעשה נגדי היה נקל
[ וכך היו מוצאים תרופה ]לצרותי,לו לתקן
 נגיד עכשיו כי מי.מפני שהשעה צריכה לכך

Alo que el hizo Contra mi muy
fasilmente, selo quisiere remediar,
Seremediava asi, de que esto esfuersa, demos por oras por que
alouho de cada qual si quisiere
conoser la Verdad Sabra no 10
devia hazer, dexaremos esto p oras
porque onde estar el mayor que es
el Interes del K K y Su Paz, que
10 que Chaman 10ssr.esdel gobierno
Ser la fin que lleban, y asi visto
esto reconosco Ser obligado dar
Mano aello, y noser yo instrumento
de que naide padesca por mi nique
aiga Has Vesalom desunion enel
K. K.

שירצה להכיר האמת ידע ]שמתנגדי[ לא הטיב

Asi digo ss r e s mios si esses ss f e s
del gobierno quisieren dexar aun
canto 10 pasado Pasado, y al prezente, uzar desusoleta Clemensia
levantando todos Heremot que en
esse enredo Sean puesto y dexar el
Comersio Libre bien entendido No

, תס״ז, פרנס בשנת תם״ג.אלישע אבארבאנל סויזא
. ושבת הגדול תע׳׳ז,תע״ג—תע״ד
. אחרי שהכל היה מסודר,רצונו לומר
.13  הע׳,ר׳ מבוא
 תע״ג—תע״ה, תס״ה,פרנס בשנות ת״ם
.פרנס בשנת תע״ד
.כלומר שהפרנסים דרשו ממנו להודות שהוא אשם

 יען כי הדבר היותר, נניח זאת לעת עתה.לעשות
-חשוב לק״ק הוא השלום והיא המטרה של האדו
 לכן אני מודה שאני מחוייב.נים מנהיגי הקהילה
ולוותר ולא להיות גורם שמי שהוא

להסכים

. ושלא יהיה פירוד חס ושלום בק״ק,יסבול בעדי
 לו האדונים מנהיגי, רבותי,לכן אני אומר
 ולאחוז,הקהילה ירצו להניח בפינה העבר — עבר
במצב הנוכחי במידת הסליחה כנהוג אצלו ויתירו
 להניח,כל החרמות שהטילו ב]משך[ הזעזוע הזה

[]רמה
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שמואל עמנואל
dexar hazer Bandos de una ni di
otra parte, Castigando con todo
rigor aqien 10 hiziera Condiferentes
Modos de Castigos Serdos q Se
Uzan en todos los Magistrados en
Cazos Semejantes por questas con
del Pueblo — —
Aseria 10 que toca alonor de dittos ss r.cs del K. K. aquien Siempre
tuve el regardo que provare no
aver passado los terminos q por
Ley devia, les dare quanta Satisfasion fueren Servidos a fin de q
Se goze una paz general como
manda dios y tendran ellos la gloria de aver sigido en su Tiempo
y assi VMS pidan lisensia de
dittos ss*es del Mahamad aContractar Capitulasiones que respondere con toda Obedensia que trae
con si mi buena doctrina y Nobleza
Y a dittos ss'es digan VMS de
mi nombre queles pido les ruego
les suplico tomen y abrasen con
tiempo esta mi Sumision dedicada
a dios de Israel, verdadero, y ala
paz del K. y No Jusgen otra Coza
por que talves se allaran enganados y yo sere forsado buscar el
despique de mi vida y onor y
assi les suplico den orexas a mi
Verdad que me allaran dispuesto
aquanto fuere de Su gusto. Sin
perjuisio de dios el los dexe y nos
dexe asertar en todo 10 que sea
su gusto y Voluntad y me g?e y
prospere a VMS. afecto amigo de
VMS.
Firmado

MOZEZ

יצחק

 וכמובן לאסור לעשות אגודות, « המסחר ח פ ש י
 וכן לייסד בכל כוח ובכל,מצד אחד ומצד אחר
מיני עונשים הנוהגים בכל הערכאות לפי דינם
- ]אהיה[ נכון לע,[לכל מי שיעשה ]פירוד בקהל
 אשר כבדתי,שות מה שנוגע לכבוד אדוני הק״ק
 ואראה להם שמעולם לא עברתי הגבול,תמיד
 אדרוש סליחתם.הדין הייתי מתחייב

שעל־פי

כרצונם כדי שיהיה שלום כללי כמו שה׳ מצווה
בזמן

[השלום

]אחרי

שהלכו

יתפארו

והם

- בקשו מאדוני המע, רבותי, לכן אתם.[]הנהגתם
מ ד כדי שאוכל להמסר להם לעשות הכניעות
.ואענה בציות לפי השיטה הטובה והעדינות שלי
,נא להגיד לאדונים האלה בשמי שאני מבקש
מתחנן ומעתיר יקחו ויחבקו ההכנעה שלי מ י ה
,מוקדשת לאלקי ישראל האמיתי ולשלום הק״ק
 כי אז יהיו טועים ואני,ולא ידונו אותי אחרת
 לכן הנני.אהיה מחוייב לבקש ולהציל חיי וכבודי
 הם ימצאו אותי.מתחנן יטו אוזן לאמת שלי
מוכן ]לסליחה[ לפי רצונם בלי לחטוא לאלהים
- כחפצו ורצונו ויש,הוא ישמורכם וישמרנו בכל
מור ויצליח אתכם אהובכם המסור
חאגיס

מוזיז

. שם,אקפ״א

HAGES

(Copiador de Cartas, 3 Kislev, 5477)

. כלומר להסיר מעליו ההגבלות47
• כוונתו על סליחה הדדית בכבוד ולא שיתוודה על חטאים שלדעתו לא חסא48
[]רמו

ולטר

יוסף פישל

פדרו פירירה הסוחר היהודי בסוראט
1636

—

1721

א.

ההודי־אירופי*

מרכז הסחר

סוראט ,עיר הבירה של מחוז ג׳וג׳ראת הנמצאת כ־ 165מיל צפונית מבומבאי ,היא בעלת
חשיבות היסטורית מזמנים קדומים .משנכבשה ,בידי השליט המוגולי ,אקבר)(Akbar

;

בשנת  ,1572היתה לחלק של האימפריה המוגולית ושימשה יותר משתי מאות שנים

;

מושב לנציגו של הקיסר ״הנאוואב״ ושל האדמיניסטרציה המחוזית .נמלה המצויין ,סאולי'
) (Swallyהנמצא במרחק של  12מיל מסוראט ,היה נמל חשוב ביותר ושנה בשנה עברו

ז

בשעריו אלפי עולי רגל מוסלמים .חשיבותה המסחרית של סוראט גדלה בראשית המאה

:

הי״ז ,משהכירו חברות המסחר האירופאיות — הפורטוגיזית ,ההולנדית והאנגלית ,במעמדה
הכלכלי והאיסטראטגי המצויין וביקשו ליסד בה את סוכנויותיהם.
החברה האירופית הראשונה שהופיעה בסוראט היתד .פורטוגיזית ,שפתחה את סוכנותה ׳
בשנת  1611ונתקיימה שתי מאות שנים .לא יצא זמן רב ובאו לסוראט גם ההולנדים ) (1612י
והאנגלים ) ,(1632כולם ביקשו לקבל כתבי־זכויות שיהוו בסיס לסחר ההודי שלהם.׳
השתדלותם של הסוחרים האנגלים ליסד סוכנות מסחרית ,היא פרק מעניין .הראשונים
שעשו נסיונות היו תומס סטיפן ) ,(Thomas Stephensרלפ פיטש
ג׳ון ניוברי)nNewberry,1583—1579
),(Hawkins

קפטן בסט )(Best

h

o

J

),(Ralph Fitch

( ואחרים והמשיכו בכך קפטן האוקינס

וקפטן מידלטון ) (Middletonבשנים

.1608—1606

הדבר הובא לידי גמר על־ידי סיר תומאס רוי ) ,(Thomas Roeשנשלח בשנת ,1615
בשליחות דיפלומאטית מיוחדת על ידי ג׳ימם הראשון ,אל הקיסר המוגולי ג׳אהאנג׳יר
באגרה ) •(Agraהשלטונות המוגוליים חתמו על הסכם לייסוד סוכנות אנגלית בס^ראט.

1

הודות לפעילותם המסחרית של סוחרים אירופיים ,היתה סוראט לאחד המרכזים המסחריים־
החשובים שבמערב אסיה ,מקום מפגש לסוחרים מאירופה מאיי הארכיפלגוס ,המזרח הרחוק ,י
סין ,סומטרה המזרחית ,ערב ,אפריקה המזרחית וכר -י.
,

י תפקיד פעיל בהמשך שיגשוגה של סוראט כמרכז מסחרי גדול ,נטלו סוחרים יהודיים' .
על אף מיעוטם של המקורות בדבר תחילת הקשר שבין המסחר היהודי וסוראט ,אפשר

1

לראות ,מתוך הערות מפוזרות פה ושם ,כי ראשית הקשרים שבין הסוחרים היהודיים וסוראט:,,
*

Bombay

י

תרגם מאנגלית מנחם פרידמן ממכון בן־צבי.
;
Ph. Anderson, the English in Western India
'being the History of the Factory at Surat, 2nd ed. London. 1856; A. Wright, Early
English Adventures in the East, London, 1917; C. J. Hamilton, The Trade Relations
^ between England and India 1600—1896, Calcutta, 1919; H:G. Rawlinson, British Beginnings in Western India (1570—1657), Oxford, 1920; M.J. Commissariat: History of
1957
,.Gujarat.
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יוסף

ולטר

פישל

הם מתחילת המאה הי״ז .במכתב לסיר תומם רוי ,מוזכר יהודי ששמו מאיר צפת ,כנראה
מארץ־ישראל ,שהיה שלוחו של מושל מוסלמי מ א ו ל פ ד )  1 2 , ( 0 ^ < 1מיל צפונית לסוראט • 2
יהודי מאחמדאבאד ,ששמו לא נמסר והיה סוכנם של סוחרים אנגליים ,עזר לשיחרורו
של סוכן המסחר האנגלי מ  ,היל ) (M. Hillמידיו של השליט מנסוף ח׳אן )Mansuf
 . 3 (Khanתיירים ומבקרים אירופאיים ,שביקרו בסוראט במאה הי״ז ,כתומס כוריאט
! ו א ל ה )  , ( P e t r o dellaValle,1 6 2 3ט ׳ ה׳

 , ( T h o mפ ט ר ו דילה

הרברט)H. Herbert,1626

, ( T .ומנדילסלו) , ( M a n d e l s l o,1638מזכירים את פעילותם

המסחרית של היהודים בסחר סוראט .טאווירנייה ) ,Tavernierלערך  ,(1640שסקר את
סחר היהלומים בהודו ,מזכיר יהודי בשם אדוארד פרדיננד),(Edward Ferdinandשהיה
סוחר יהלומים עצמאי בסוראט והשתתף עם החברה האנגלית להודו המזרחית ,כבודק
אבני־יהלום גדולים .סוחרי החברה ,כך ממשיכה הסקירה ,קנו אבן שחשבוה למשובחת
ביותר ,ומשקלה  42קרט .אבן זו נמסרה לאדוארד פרדיננד כשנסע לאירופה ,כדי למוכרה
בריווח הגדול ביותרOn arriving at Leghorn, he exhibited it to some of his" :
Israelitish friend who offered him for it nearly 25.000 piasters; but as he
was unwilling to take less than 30.000 he carried it with him to Venice. There
it was placed on the wheel previous to being set. Alas for his fond hope, the
"!4.supposed

diamond was broken into nine pieces

כשתקף סיוואג׳י ) ,(Sivajiשליט מהראטי ) (Mahrattiאת סוראט בשנת  ,1644נמצא
שם יהודי יליד קושטא ,שעקשנותו הפליאה״ ,כעדותו של ברניאר

) ,(Bernier״את

כולם״ .״סיווארג׳י ידע ,שאותו יהודי מחזיק ברשותו אבני אודם בעלי ערך ויש בכוונתו
למוכרם לחצר המוגולית .אולם היהודי הכחיש זאת למרות ששלוש פעמים כבר הועמד
על ברכיו והחרב נופפה מעל לראשו״  .5תיירים שביקרו בסוראט מאוחר יותר ,כגון ג׳והן

ראייר)nFryer,1672—1681

h

o

J

(

)Ovington ,1689

 ,המילטון

)

8

8

6

H.Hamilton,1

 ( T .וג׳ אווינגטון
6

 , ( J .הצביעו על פעילותם המסחרית של היהודים בעיר זו  .אולם אף

אחת מעדויות אלו אינה מראה על יישוב יהודי של קבע בסוראט ,אלא שעשו בעיר זמן
קצוב לצורך עסקי המסחר שלהם .רק משנת  1686לש לנו עדות דוקומנטארית על יישוב
יהודי קבוע בסוראט ,במיוחד של יהודים מאמשטרדם ,שנתחברו לחברה ההולנדית להודו
המזרחית.
2
3
4
5
6

Letters Received by the East India Company from its Servants, ed. W. Foster, London,
.1900, Vol. 4, p. 329
The English Factories in India (1622—1623), ed. W. Foster. Oxford, 1908, p. 73.
J.P. Tavernier, Travels in India, New York, 1889, ed. Ball, Vol. 2, p. 79
F. Bernier's Travels in the Mogul Empire (1656—1668), ed. Constable, 2nd ed., Oxford,
.1914, pp. 189—190
—A New Account of East India and Persia, ed. W. Grook, London, 1909, Vol. 1, pp. 225
226; A. Hamilton, A New Account of the East Indies, 2 Vols., ed. W. Foster, London
.1930; A Voyage to Surat in 1689, Oxford, 1929, p. 249
]רב[

פ ד ר ו פ י ר י רה ה ס ו ח ר ה י ה ו ד י ב ס ו ר א ט
ב.

מאמשטרדם

לסוראט

שאיפתם של ההולנדים ליסד סוכנות מסחרית בסוראט הוגשמה רק באמצע המאה הי״ז.
אמנם עוד בשנת  1602ניסו סוחרים הולנדיים לייסד סוכנות מסחרית בסוראט ,אך ניסיון
זה היה קצר ימים ונכשל .זכויות ההולנדים בסוראט ,לא היו דומות לזכויות הטריטוריא־
ליות־סוברניות שהיו להם בשטחי כיבושיהם בקוצ׳ין שבחוף מאלאבאר או במקומות אחדים
שבהודו המזרחית .בסוראט היתה זו רק תחנה מסחרית ,תלוייה בשלטונות המוגוליים.
עם שיגשוגו של הסחר ההולנדי בסוראט ,במחצית השניה של המאה הי״ז ,נמשכו גם
כמה מהיהודים הפורטוגיזים ,תושבי אמשטרדם ,לקחת חלק בהתפתחות המסחר הימי
ההולנדי בהודו .הקהילה הספרדית־פורטוגיזית בהולנד ,נהנתה מסבלנות דתית מרובה
ומחופש כלכלי ז  .יהודי הולנד יכלו לנוע באופן חופשי ,בכל הנחלאות ההולנדיות שמעבר
לים ,מברזיל שבמערב עד הודו שבמזרח .החברה ההולנדית להודו המזרחית לא שמה
מכשולים בדרכם של הסוחרים היהודים ,שרצו לצאת להודו ולקחת חלק בסחר היהלומים שם.
מששו מעיינים במקורות ,ובמיוחד בהעתקי המיסמכים של הסוכנויות ההולנדיות
והאנגליות  , 8המעלים לעינינו תמונה מלאה של הפעילות המסחרית של סוראט ,נתקלים
אנו לעיתים תכופות ביותר בשמותיהם של סוחרים יהודיים ובמיוחד בשלושה מהם:
פדרו פירירה ) ,(Pedro Pereiraאנטוני דו פורטו ) ,(Antony do Portoפרננדו מנדם
הנריקם

) .(Fernando Mendes Henriquesפעילותם המסחרית רשומה בפרטות רבה

משנת  1685ועד לשנים הראשונות של המאה הי״ח .בשלהם הועמד הקשר בין סוראט
והיהודים על בסיס קבוע ונפתח פרק בלתי ידוע עד כה בדברי הימים של היחסים בין
היהודים להודו.
בלי ספק משתייכים סוחרים אלה לאנוסים הפורטוגיזיים באמשטרדם .הרוח החייה
ביניהם היה ,ללא ספק ,פירירה .על חייו ,מלפני בואו לסוראט ,ידוע לנו מעט .נולד
באמשטרדם בשנת  1652בערך ,שכן בתעודה משנת  1690צויין שהיה בן  .38אביו יעקב
פירירה ,היה סוחר יהלומים נשוא פנים באמשטרדם ובנו השתתף עמו בעסקיו .היו לו
שלושה אחים; אברהם ומשה באמשטרדם ואהרן ,הוא אליאס פרנסים פירירה בלונדון .כיוון
שמחצית הונו של פדרו פירירה שייך היה לאחיו ,נראה ,כי פדרו קבל מאחיו את ההון
הנדרש כדי להתחיל בעסקיו בסוראט; אנטוני דו פורטו ,מוצאו היה מבורדו ,צרפת ,שאף

והנמצאים ב

7

J. Mendes dos Remedios: Os Jedeus Portuguese en Amsterdam, Coimbra, 1911; J J. do
Silva Rosa, Geschiedenes de Portuguese Jooden te Amsterdam, 1925; A.M. Vaz Dias in
Tydschrift voon Geschiedens, Amsterdam, 1936, pp. 165—172; I. Bloom: The Economic
;Activities of the Jews of Amsterdam in the 17th and 18th Centuries, Williamsport, 1937
.H. Kellenbenz, Sephardim an der unteren Elbe, Wiesbaden, 1958

8

—1685

 Algemeen Rijksarchief, Haag,ממוין לפי ) Kolonal Archiefלהלן; (.K.A.
1730
.the Surat Factory records housed in the India Office, London; the Bombay Record Office.
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בה היתה קהילה גדולה של אנוסים .עבר לאמשטרדם ושם נולדו בניו ,משה ואברהם ובת.
לבנו משה ולבתו הועיד סכום שנתי של  400גילדן מהכנסות החברה שהוקמה בסוראט,
כנראה כפיצוי על שעזב את עסקיו באמשטרדם .בנו ,אברהם אליאס ג׳והן הצטרף אל אביו
והועסק כעוזר ללא שכר בחברה של אביו ושותפיו; כל שידוע על פרננדו מנדס הנריקס
הוא ,שהיה חבר נאמן לפדרו פירירה ושיתף פעולה עמו בכל עיסקותיו הכלכליות . 9
ביודעם את האפשרויות הכלכליות הגדולות במסחר היהלומים בסוראט ,באו סוחרים
אלה ״לכלל החלטה ,ללכת מעיר זו אמשטרדם לסוראט אשר בהודו במטרה לעסוק במסחרינו
שם״ .מתוך רצון לפעול במשותף גייסו את הכספים שלהם ושל קרוביהם והקימו חברה
מסחרית עצמאית .בחוזה הגדירו בבהירות את הזכויות והחובות של השותפים ואת צורת
אירגונה הפיננסי והאדמיניסטרטיבי של החברה .תוקפו של החוזה הוא לשמונה שנים•
) 4לספטמבר  1685עד  4לספטמבר  (1693והוא אחד מהמיסמכים החשובים לתולדות
הכלכלה של אותו זמן .10
לא ידוע אם סוחרים אלה עזבו את אמשטרדם יחד ,או בנפרד .על כל פנים פירירה
יצא את אמשטרדם בפברואר ) 1686לפי מקור אחר ,בספטמבר  (1686והגיע לסוראט בסוף
שנת ) 1686לפי מקור אחר ב־ 7ל י ג א ר  .(1687הידיעות על בואו של פירירה להודו נפוצו
עד מהרה והגיעו עד לבארתולומיאו רודריגיס ) ,(Bartholomew Rodriguesמנהיג
הסוחרים היהודיים במבצר סנט־ג׳ורג /שהעביר את החדשה לממונה על הסוכנות ההולנדית
בפוליקאט

) ,(Pulicatמר ג  ,פיטם ) .(J. Pitsהפצתה המהירה של הידיעה מלמדת

על חשיבותו של פירירה .יתכן שנחשב למתחרה פוטנציאלי חריף במסחר ההודי

ואמנם,

מיום הגיעם לסוראט ,הקימו הסוחרים הללו ואלה שנתחברו אליהם אחר־כך ,מפעל עיסקי
גדול שהיו לו קשרים מסחריים לא רק במערב ,באמשטרדם ולונדון ,אלא גם בשווקי
המזרח — בקירבה של הודו ,בחצר הקיסר המוגולי ואף בסין .פעילותם המסחרית מתחלקת
לשתי תקופות עיקריות) :א( קשריהם המסחריים עם אמשטרדם ,באמצעותה של החברה
ההולנדית להודו המזרחית ז )ב( קשריהם המסחריים עם לונדון ,באמצעותה של החברה
האנגלית להודו המזרחית .התקופה הראשונה נסתיימה ,כתוצאה מניתוק הקשרים בין

בתעודות ההולנדיות והבריטיות מכונים סוחרים יהודים אלה בתמידותJoodse Koopluyden, Jews, :
9
)סוחרים יהודים( ,Hebrew ,סוחרים יהודיים המתגוררים כאן ,סוחרים מהאומה היהודית ,סוחרים
המשתייכים לאוכלוסיה היהודית בסוראט ,יהודים מהאומה הפורטוגזית ,פורטוגזים מהאומה היהודית,
סוחרים יהודים שהם נתיני האומה שלנו .סוחר יהודי היה מכונה) Joodsche Coopman :סוחר יהודי(,׳
 ,Judeosעברי מהגזע היהודי ,יהודי מהאומה הפורטוגזית ,מהאומה היהודית .וכר .לא היה בכינויים
אלה ,משום רצון להפלות או לבזות .היה זה נוהג כללי באותה תקופה בהודו לציין כל סוחר על־פי
מוצאו ,שייכותו הלאומית או האתנית.
 10החוזה בין שלושת הסוחרים האלה נכתב בפורטוגזית ותורגם להולנדית ,הוא נמצא ב .K.A. 1512
על השנים , fols 222—224,1685—86שנה 1700
,iol. 1037. 11שנה  K. A. 1318,1687על סוחר יהודי גדול זה ,במבצר סט גיורג׳ ראה פישל ,היהודים
בהודו ,חלקם בחיים הכלכליים והמדיניים ,מכון בךצבי תשכ״א ,עמי .168—154
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פירירה וההולנדים  ,12סביב שנת  .1699התקופה השניה נמשכת מאז ועד למותו של פירירה,
סביב שנת  .1720החברות ההולנדית והאנגלית סיפקו את שירותי התובלה שלהן לשלושת
הסוחרים היהודיים /אבל אלה לא היו סוכנים של איזו חברה אירופית בסוראט.
מסחרם כלל בעיקר

יהלומים ,תכשיטים ואבנים טובות אחרות .״רשימת הסחורות

הפרטיות שנשלחו מסוראט״ ,חשבונות שטרי המטען ומיסמכים מסחריים אחרים ,נותנים
לנו תמונה על צורת משלוח היהלומים לאנגליה והולנד .תהליך המשלוח כלל כמה שלבים:
לאחר תשלום המיסים ,המכס ודמי ההובלה ,היו כל החבילות צריכות להחתם בידי הסוחרים
בסימן פרטי .מגן־דוד היהודי היה סימן מקובל על

הסוחרים

היהודיים ואף מצוייר

על מיסמכים רשמיים .בשטרי המטען צריכים היו הסוחרים לציין את הנפח וערך
המשלוח ,סכום הביטוח ,שם השולח ושם המקבל .בשנים הראשונות לפעילותם ,היו הסחורות
מצויינות כמשלוח של שלושתם .כגון משהודיעו מנהלי החברה ההולנדית על משלוח
סחורה של שלושת הסוחרים נמצא כתוב :״הסוחרים היהודיים המתגוררים כ א ן . . .
מסרו לידינו קופסא עם יהלומים סגורה וחתומה וטבועה עליה חותמת החברה ההודית
מזרחית .הקופסא נשלחה עתה לציילון באוניה Spijik

te

 ,Huysכדי להעביר את הסחורה

אליך משם ,למוסרה באמשטרדם״  . 13החברה צירפה לכל משל! ח מכתב רשמי ,לפקיד המכס
בציילון המודיע לו ש״סוחרי היהלומים והתכשיטים כאן ,שלחו חבילות אלה בהסכמתנו,
לחשבונם

של סוכניהם ,כדי להעבירם להולנד״  . 1 4גודל המשלוח היה שונה משנה

לשנה ,בהתאם להיצע ולביקוש.
ג.

הסוחרים

היהודיים בלונדון

שנשלחו

אליהם

ואמשטרדם

הסחורות

מן המקורות אנו למדים ,שפירירה ,דו פורטו והנריקס ,עמדו בקשרי מסחר עם רבים
מהסוחרים

היהודים־ספרדים־פורטוגיזיים ,מהחשובים ומהידועים ביותר בחיי הקהילה

היהודית באנגליה ובהולנד .רשימת אותם ס,חרים ,מעידה על החלק החשוב שהיה ליהודים
הפורטוגיזים בסחר שבין סוראט ללונדון ומסוראט לאמשטרדם  . 15בין מקבלי משלוחי הסחורה
 12חומר רב יש במקורות על הסיכסוכים בין פדרו פירירה והסוכנות ההולנדית ,שנבעו ממותו של
אנטוניו דו פורטו והתביעות על בנו ג׳והן ,ראה במיוחד ;, fols 605—647שנה K.A. 1449,1695
, fol. 280 ffשנה , fols, 209—214; K.A. 1402, 1693שנה .K.A. 1397, 1693
 13שנה 1364, 1691
, fol. 621 ff 14שנה 1461, 1696.
 15להלן כמה משמות הסוחרים בלונדון שעמהם קיימו .שלושת הסוחרים מסוראט קשרי מסחר:
Moses de Anthony da porto; Samuel da Costa Albarenga; Joseph and Jacob Nunez da
Costa; Guilelmu (William) Felix alias David Penso and Company; Jacob Gabaj
Henrigues; Salomon and Mosess da Medina; Rodrigues Alvarez Pinto; Isaac da Costa,
Francisco Ximenes Belmout; Daniel da Mattos; Joseph Capadossa; Joseph Mendez da
Costa; Lopes Nunez da Ramirez; Luis Correa da Paz; Manuel and Samuel Ximenes
;and Company; Francisco Nunez da Costa; Pedro de la Parra; Francisco Salvadore
Manuel Mendes Flores, Charles Barbou; Rodrigues Nunez Henriques; Louis de
Azaveda; Joseph and Anthony de Prato; Abraham and Raphael Penso Felix; Manuel
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יוסף פישל

של הנריקס ראוי לצייון ג׳רונימו נוניס דא־קושטא)Nunez daCosta)16

,Geronimo

הידוע כסוכן הכתר הפורטוגיזי באמשטרדם ומילא תפקיד פוליטי חשוב בקהילה היהודית־
פורטוגיזית .קשריו של פירירה היו בעיקר עם בני משפחתו ,עם אחיו אברהם ומשה
באמשטרדם ובמיוחד עם אחיו אהרון ,הוא פרנסים פירירה מלונדון .פדרו פירירה
שלח אליו בקביעות כמויות גדולות של יהלומים ופנינים יקרות  .17משניתק פדרו פירירה
את קשריו עם החברה ההולנדית וקשר עצמו עם האנגלית ,לא נותק על־ידי־כך הקשר של
פירירה עם אמשטרדם .המשלוח עבר דרך לונדון ואחיו פרנסים קיבל משלוחים רבים
בצירוף בקשה ״להעבירם לאברהם פירירה באמשטרדם״ או במקרים שונים גם ״לחשבונו
ועל אחריותו של אנטוניו גבריאל נונים מאמשטרדם״ ואחרים .לעיתים פנה פירירה למנהלים
ההולנדים ,להשגיח על משלוחיו לאחיו אברהם .הוא אף כתב בלשון זו למושל הכללי
של הודו המזרחית ההולנדית ,וילהלם ואן אוטהורן) (Wilhelm von Outhoomבבאטוויה:
״אני מקוד ,שתרשה לי לבקש ממך ,שתתן הוראות ,שהחבילות עם האבנים שאני מעביר,
באוניות החברה ההולנדית להודו המזרחית ,לאחי אברהם פירירה ,יחולקו בין האוניות
הטובות ביותר ,שאתה שולח לארץ המולדת ,במשך המונסון הבא״  .18נראה שפדרו פירירה
שלח בזמנים שונים חבילות המכילות מתנות ,כאריג כותנה מסוראט ,מלמלה ,בד אטלס
וסחורות טכסטיל אחרות בעלות ערך ,עם ״פסי זהב״ ו״פרחי זהב״ ,בשביל משפחתו
באמשטרדם ובלונדון .19
החברות ההולנדית והאנגלית ,שבאוניותיהם שלחו הסוחרים היהודיים את סחורותיהם
לאירופה ,הפיקו ,כמובן ,ריווח גדול מכך .משום כך דאגו לביטוח המשלוחים מפני שוד ימי,
אובדן וכר .כי בפעילות מסחרית בהקף גדול כזה ,כלולה היתד .סכנה שאין להימנע
ממנה .כך למשל שלח פירירה בשנת  1694באוניה " ,"Defenseסחורות בשווי של עשרים
אלף רופיות ,לאלוארו דא־קושטא ) (Alvaro da Costaבלונדון ,אך האוניה נתפסה על־ידי
הצרפתים  .20משהגיש דא קושטא לחברה האנגלית את המיסמכים ״המאשרים את המשלוח

16

שה גח־־יאל

17

כגון

18
19

20

and William de Vega; (Peter) Pedro Henriques; Jacob, John and Philip Mendez
;da Costa; Salvadore del Campo; Abraham and Isaac da Rocha; Isaac Semah Aboab
Joseph da Trado; Joseph Nunez Marchena; Aron and Moses de Pinto; Simon and
Louis Rodrigues de Sousa; Balchior Franco Osoris; Jacob Salomon de Lima; Alvaro
 de Mosquita; Antonio da Costa jrואחרים.
) .(Moses Curielי א ה C. Roth, A History of the Marranos,
.Philadelphia, 1959, pp. 303. 338
1704
שלח פדרו פירירה לאחיו פרנסים ,מספר קופסאות של יהלומים שערכם למעלה  8300רופיות ,מושק
.בשבעה עשר כדי נחושת ,שערכם למעלה  8600רופיות ,ועוד סחורות אחרות
, fol. 242שנה .KA. 1472, 1697
"A bale containing several particulars for presents Consigne Mr. Francisco :
Pereyra of London to be exported by him to Mr. Abraham Pereyra of Amsterdam
freight left to the Court of Directors for Homble. English Company"; Surat Factory
.Records, Vol. 99, 1703/04
.Home Miscell, 1698, Vol. 36, fol. 358; Court Book, Vol. 37, fol. 636—637
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ואת אבידתו וכן על הביטוח שנעשה לסחורה בערך של עשרים אלף רופיות ,הוכרה
תביעתו ופיצויים נאותים שולמו״ .לעתים תכופות ,נזכר במקורות אובדן סחורות השייכות
לפירירה או שותפיו ,כתוצאה מהתקפת אוניות מלחמה צרפתיות.
התעודות רומזות כי נעשו על־ידי סוחרים יהודים ואחרים ,נסיונות להימנע מתשלום דמי
ההובלה הגבוהים ,על־ידי־כך שהעלו את צרורותיהם לאוניות ללא הרשאה .מיסמך הולנדי
מ 21באוגוסט  1696מספר :הוכח ש״היהודים שלחו שוב בסודיות שלוש עשרה חבילות,
או קופסאות ,עם תכשיטים באוניות  Beyerenו  Schoondijkeואתם נתתם להם לעבור...
אם ימשך נוהג זה יגרום הדבר לניתוק הקשרים עם השלטונות .הוסכם ,איפוא ,להורות לך
בזה ,שסחורות ,או תכשיטים ,לא יתקבלו יותר על־ידי אוניות החברה ,מהיהודים האמורים,
חוץ מאלה שיוצהר עליהם ,ולאסור על קציני האוניות לקבל מהם דבר ,אלא אם כן יש על כך
פקודה בכתב מהמנהל פיטר קיטינג ) .(Pieter Kettingדבר זה הוא על־פי רצונם של
אדוני העיר ) (Gentlmen Majoresועליכם להישמע לכך תדיר״  .21בפברואר  ,1702מצאו
השלטונות האנגליים לנכון ,כנראה בשל עיסקות לא חוקיות ,להודיע לסוחרים היהודים,
כי כל היהלומים ושאר התכשיטים באחריותם של הבעלים עומדים ,והחברה אינה אחראית
לסחורה.
הייצוא ללונדון ואמשטרדם ,הוא צד אחד בלבד של פעילותם הכלכלית של שלושת
הסוחרים היהודיים .הם גם ייבאו סחורות משווקים אחרים לסוראט .המקורות מזכירים עיסקה
גדולה של סחורה ,שספקיה היו כנראה פורטוגיזים והועברה ״לחשבונם של הסוחרים
היהודים בסוראט״ .שטר המטען מראה שמשלוח זה כלל :ארגזים של ענבר ,ששר ,כספית,
בדיל ,צימוקים ,בדים ,ערק ,אגוזי קוקוס יבשים ,גרעינים ,סוכר ,אלמוגים ,עצי בשמים,
יין מדירה וערק גואה .כמו כן נמסר ,כי בין מטענה של האוניה ״דה מאס״

)r(De-Maas

בהגיעה מבאטאוויה לסוראט ב 25בדצמבר  ,1691היו שתי קופסאות חתומות המכילות
״אלמוגים יפים וגדולים ,עגולים ואדומים״ .הסחורה היתה מיועדת ,כפי שצויין ,אל פרננדו
מנדס הנריקס ופדרו פירירה ,22
ברשימת סחורותיה של אוניה אנגלית אחת ,נמצא שכמות גדולה של ענבר ,אלמוגים
וכר הובאה לבומבאי בשביל הסוחרים היהודיים בסוראט .אפשר שלשם עיסקה זו נסע
הנריקס לבומבאי ,בשנת  ,1681בזמן שעיר זאת הובאה במצור המוגולים .את השקפתו על
המצב הצבאי וסיבלם של האנגלים בבומבאי מסר לשלטונות ההולנדיים .פרננדו מציין
בדו״ח שלו את הסתכנותם של האנגלים ״לעשות מלחמה נ ג ד  . . .המלך המהולל אאוראנ־
גזיב ) . . . (Aurangzjebשנעשה יותר מדי חזק משנוכל לעמוד כנגדו״ .ואף שהוא מציין
את התנגדות האנגלים ,הוא מספר גם ש״כשבעים־שמונים אנגלים נפלו בידי האויב ועברו
למחנהו וקיבלו את האמונה המאורית״ .הנריקס יעץ להולנדים ״להיות ביחסים טובים עם
 21שנה .K.A. 1023,1696
 22מסירתם של קופסאות האלמוגים הללו התעכב ,כי פועל האוגיה לא מצא את שטרי המטען ופקיד
המכס חשד כי סחורות אלה מוברחות הן .לאחר משא ומתן ארוך קיבלו הסוחרים היהודיים את
הסחורה לאחר ששילמו  3*%דמי הובלה; ,fol. 366 ff.שבד.K.A. 1402,1693 .
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 :מושל העיר ,שבכוחו לעשות לנו טובה או רעה גדולה .מתנה הגונה למושל וגם לפקידי
 ,המכס ופקידים אחרים .של המלך ,שאנו זקוקים להם כדי לקבל ולשלוח את סחורותינו,
תעשה לפעמים רוב טוב ה ״ .23
ד.

ב י ק ו ר ו של פ י ר י ר ה אצל ה ק י ס ר ה מ ו ג ו ל י
וקשריו

ה מ ס ח ר י י ם עם ס י ן

י לסוחרים היהודים שבסוראט ,היה ,כאמור ,גם יד בסחר הפנים ההודי ובהספקת יהלומים
ופנינים לקיסר המוגולי ופקידיו .באחד המקורות נמסר ,כי בהיותו ממונה על גביית המכס,
ראה המושל המוגולי של סוראט ,מוח׳תאר ח׳אן ,פנינה יפה ומושלמת ,שהובאה לסוראט
ממכרות גולקונדה) (Gulcondaעל־ידי סוחר היהלומים היהודי יוסף אלמנזא )Almanza)24
וראה לחובה להראותה ולמוכרה לקיסר אאורנגזיב .המושל ההודי האיץ בפירירה ,כמומחה
בשומת תכשיטים ,ללכת עמו לחצר הקיסר ,כדי ״לנהל את עסק המכירה״ .המושל מעוניין
היה שהאבן תמכר במחיר גבוה ,כי על־ידי־כך יקבל הוא קומיסיון גבוה ,הן מהקיסר והן
מהסוחר היהודי .לזר ,ומכל שכן לסוחר יהודי ,היה המסע לחצר הקיסר כרוך בסיכון רב.
לאחר היסוסים והתיעצות עם שותפיו ,החליט פירירה לצאת לדרך .כיוון שפירירה היה
נתין הולנדי ,היה נתון לחסותה של החברה ההולנדית להודו המזרחית .מושל החברה
בסוראט ) ,(G. Vosburghהציע לו את עזרתו בסידור הנסיעה לחצר המוגולית .הוא פנה
י ב 15לאוגוסט  1689לשגריר ההולנדי בחצר המוגולית) , J o h n Baccherus)25וביקשו ״לעזור
לפירירה עד כמה שהדבר אפשרי ,מבלי להזיק לאינטרסים החשובים של החברה״ .בתשובתו
) 5בספטמבר( כותב השגריר ,״נעשה ככל יכולתנו כשיבוא ,כפי שהורנו כבודו באיגרתו
האחרונה״ . 26פירירה הגיע ב 29לספטמבר ונפגש עם הפקידים המוגוליים החשובים ,שפתחו
בפניו את הדרך לראיון עם הוד מלכותו.
משאו ומתנו של פירירה עם פקידי החצר מתוארים בפרוטרוט במקורות .מלבד מחלתו
שתקפה אותו שם ,נתקל פירירה בקשיים רבים לפני שיכול היה למלא את שליחותו
 .המסחרית .עליו היה לשלם מם ולהרבות במתן לפקידים השונים ,לפני שנתקבל על־ידי
 .הקיסר .אף מחיר היהלומים היה ענין למיקוח ארוך .ראוי לציין שלקיסר המוגולי היו כבר
י ,קשרים עם יהודים ,כגון עם סארמאד ) (Sarmadהפאקיר והמיסטיקאי ,ואברהם נאווארו
 .שהלך ,בשליחותה של החברה האנגלית להודו המזרחית ,כשגריר לקיסר המוגולי .27
שנה .K.A. 1364,
fol. 32 23 ,1691
 24צואתו של יוסף אלמנזה השמורה ב־Literary Department of Somerset House, London, (1692,
, ,(Fane 145מכילה פרטים רבים על פעולותיו בהודו.
ראה עליו, :שנה Manucci, Storio do Mogor, Vol. II, pp. 383—388. K.A. 1364, 1691
,
25
204.170..fol
26
כללי במבוא לספרו של )Dirq van Adrichem's "Hofreis naar den Groot-Mogol (Aurangzeb
 in 1662" ed. A J . Bennet Kempers, s^ravenshage, 1941.ראה גםJ J . Ketelaar Journaal :
.(1711—1713), ed. J. Philip Vogel, s'Gravenshage, 1937
 27ראה פישל ,שם. ,עמי .145—125 ,88—80
]רני[

פדרו

פירי רה הסוחר היהודי ב ס ו ר א ט

שאיפתם המשותפת של הסוחרים היהודים ושל הסוחרים האירופיים הגדולים בסוראט
היתה ,לקיים קשרי מסחר עם סין .כשם שראשי המסחר היהודי במושבת הסוחרים שבמאד־
ראם  ,28בארתולומיאו רודריגיס ואלווארו דה־פונסיקה ,שכרו בשנת  1689למטרה זו ,את
האוניה האנגלית ״הנסיכה אן׳ /אף פירירה ,יחד עם הסוחר האנגלי ג׳ורג׳ באובר )George
 (Boucherחתמו על הסכם ) 2במאי  (1700עם מועצת החברה האנגלית ונשיאה )(N. Waite
על חכירת שלוש חמישיות מנפח האוניה  Rock Galleyלצורך המסחר עם סין .טיוטת
ההסכם הוא מיסמך חשוב להיסטוריה הכלכלית של הקשרים ההודיים־סיניים .29
ה.

נ א מ נ ו ת ו של

פירירה לארצו וליהדותו

פדרו פירירה לא חדל מלציין נאמנותו לחברה ההולנדית ואת גאותו על היותו נתין של
״הארצות המאוחדות״ )הולנד( .מכתביו הרבים מלאים זאת .ב 19בינואר  1691פנה אליו
מ׳ רוק ) ,(M. Roques״השני באומה הצרפתית׳ /היינו בסוכנות הצרפתית בסוראט ,וביקשו
לעכב בסודיות את המכתבים ההולנדיים ולרגל למען הצרפתים .פירירה שלח את מכתבו
למנהלי החברה ,וכתב ן ״אתמול בערב קיבלתי מכתב ממסיה רוק ,שני לאומה הצרפתית
במקומכם ,שאלמלא הייתי מביאו לידיעתכם ,אני סבור שהיה מביא נזק לכבודכם .אדם זה
סבר בטיפשותו שאני מוכשר לפעולות שאזרח נאמן)תמיד גאה אהיה להיות כך( לא היה
עושה״ .פירירה שלח גם תשובה למימיה רוק :״יש במכתבך כמה מחמאות לי ,אבל הוא
זיעזע אותי ,בהיותך חושב שאני מוכשר לבצע מעשים בלתי מהוגנים כאלה כמו שהצעת לי.
צריך אתה לדעת שנולדתי בהולנד ושהאדונים ׳ממועצת המדינות הכללית׳ של הפרובינציות
המאוחדות ...הם אדוני הנכבדים ב י ו ת ר  . . .פדרו פ י ר י ר ה  . . .הוא נתין הגון ושומר חוק,
בעל כללים ועקרונות ,המשמשים רק את הטובים שבאומתו ,קושר עצמו ב פ ע  .ל ו ת . . .
הנאים לקרניה של השמש המכובדת .אני מבקשך כי בפעם הבאה יהיו מחשבותיך עליי
הוגנות

י ו ת ר ״ ,30

דמותו של פירירה מצטיירת כבעל אומץ לב ,שיפוט עצמאי ,הכרה פנימית חזקה ונכונות
להילחם על הכרתו .כל פגיעה בכבודו ,כיהודי ,עוררה תגובה נמרצת שלאדם מן החוץ
יכולה להיראות ביהירות .תודעתו היהודית העמוקה ,אפשר שנבעה ממסורת משפחתו,
שהיתה מראשי ומנהיגי הקהילה באמשטרדם.
העדויות מורות ,שפירירה נחשב למנהיגם ודוברם של קבוצת הסוחרים היהודיים הקטנה
בסוראט ונלחם נמרצות נגד כל הפלייה נגדו או נגד חבריו .משבז לו הפקיד ההולנדי

 Pieter van Hבמכתבו לשלטונות בבאטווייה ,וכינהו

"

1

, M e r c a d o r e sJudeos"3

דרש שיקראו לו בשמו שלו ,כי ״שמות וכינויים באו לעולם כדי להבדיל אדם אחד ממשנהו״.
 28ראה לעיל הע׳ .11
 29על המסחר הסיני ראה OC 56, no. 7027; 7049, OC 57, no.. 7647
31

K.A..

 ,fols. 217—218שנה 1397, 1693

]רנז[

ולטר

יוסף פישל

בתזכיר שכתב הלסדינגן בעשרים למאי  ,1693כונה ״היהודי ,או היהודון )(Sheeny
פירירה״ .פירירה מיחה וכתב :״אם אני הייתי יהודי ויהודון /הפקיי הפיסקאלי הלסדינגן
היה בן בלייעל .הוא נהגה בקוראו לי היהודי או היהודון פירירה ,כאילו לא ידע אותי או את
משפחתי .שילמתי לו כגמולו ,כדי להראות לו שנולדתי להורים שדמם לא יכול לסבול
דברים אלה .יש לי הכבוד לעסוק ולסחור עם כמה משליטינו ומלכינו והם קוראים לי תמיד
פירירה״ .32
במכתב שנשלח ב 22ליולי  1696למושל הכללי של הולנד בהודו המזרחית ,התלונן פירירה
על הפלייתו של סוחר יהודי לרעה .מנהלה של הסוכנות ההולנדית בסוראט,De Keayzer ,
סירב להרשות ליהודי ,מלטש יהלומים מאמשטרדם ,להעביר באוניות החברה ,חבילת
אבנים טובות בשווי של  500רופיות ,לצורכי מחייתה של אשתו ושמונה ילדיו באמשטרדם,
בנמקו זאת :״היהודי האמור לא בא לארץ עם אוניות החברה״ .ברם ,כיוון שסוחר ארמני
מאיספהאן בסוראט הורשה לשלוח סחורה באוניות החברה ,אף־על־פי שלא בא להודו
באוניה הולנדית ,ראה פירירה בכך פגיעה במדיניות הרשמית שהמסחר צריך להיות חפשי
לכל שגר במדינה זו .״משהו מסתתר מאחורי זה״ ,כותב פירירה .״אני משאיר זאת להבנתך
הרבה לתקן את הנדרש״ .33
ו .פ י ר י ר ה ו ה ש ג ר י ר ה א נ ג ל י ב ח צ ר ה ק י ס ר ה מ ו ג ו ל י
בסוף המאה הי״ז יסדו כמה סוחרים ובנקאים בעלי השפעה ,שלא היו מרוצים מפעולותיה
של החברה האנגלית להודו המזרחית הקיימת ,חברה חדשה .הם קיבלו צ׳ארטר מויליאם
השני ובתמיכתו נשלח שגריר לקיסר המוגולי כדי שתינתנה זכויות מסחריות לחברה ״החדשה״
השגריר היה סיר ויליאם נוריס ,(Norris),אריסטוקראט מליוורפול וחבר הפרלמנט משנת
 .1694ניתן לו כתב סמכות של ״שגריר מיופה של הוד מלכותו״ וסכום עצום של כסף,
זכירים ומשרתים .בעשרים בספטמבר  1699הגיע למאסוליפאטנאם

)

Masulipatnam) ,

בחוף המזרחי של הודו כדי לנסוע משם אל הקיסר .תשעה חודשים שהה שם לשוא ,לכן
החליט לנסוע דרך סוראט .בשנים עשר בדצמבר  1700הגיע לסוראט ונתקבל בכבוד גדול
על־ידי נציג החברה החדשה ) ,(Nicholas Waiteשמונה אותה שעה ״לקונסול וציר של
הוד מלכותו״ .כבר בראשית דרכו נערמו עליו מכשולים רבים שהושמו על־ידי החברה
הישנה .נוריס כתב יומן מפורט על שליחותו ,ונשתמרה גם חליפת מכתבים גדולה עם
החברה ״החדשה״ .34

 34המקורות העיקריים לשליחותו של סיר וויליאם נורים הם :יומנו השמור ב Bodleian Library, Oxford
;Mss. Rawlinson, C. 912 I; C. 913; British Museum, Mss. Add 28943 and 31302
Public Record Office, London, CO 77/50; CO 77/51. Surat Factory Record, in the
 .שנים India Office, Vols, 19—20, 1700—1702
.
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ראיH.H. Das, The Norris Embassy to Auranggeb, Calcutta., 1959 .
]רנח[

פדרו

פ י ר י רה ה ס ו ח ר ה י ה ו ד י ב ס ו ר א ט

מקורות אלה מגלים שלסיר ויליאם נורים היו קשרי ידידות הדוקים עם פירירה מראשית
בואו לסוראט .הענין הראשון הרשום ביומנו ,לאחר שהגיע לסוראט ,הוא על ביקורו של
פירירה  .35וזה לשונוThis day Mr. Pereira a Jew who has been resident foryears":
at Surat and employed by Merchants in London in the Diamond trade for
which he has 10 percent commission, came to make me a visit with the consul.
A brother of his in London is a particular friend and an acquaintance of mine
who I suppose had written to him to offer his service and show me all meane
 ".of respectהקשרים נמשכו גם אחרי שנוריס עזב את סוראט ,ואין צריך לומר משחזר
אליה אחרי שהותו בחצר הקיסר .פירירה היה מבקרו מידי יום ביומו ונשא ונתן עמו
בעניינים שונים .נסיונו העשיר של פירירה היה לעזר רב לנוריס .ממנו קיבל ידיעות
מתייקת על המצב בסוראט ,על בעיותיה של החברה הישנה ,על מצבה המסחרי והכספי ועל
היחסים האישיים השוררים בה .תועלת מרובה הפיק מכך ,שפירירה עצמו עשה בארמונו של
הקיסר כמה שנים לפני כן .מפיו שמע על כללי הנימוס בחצר ואת כללי הטכס בשעת קבלת
אורח על־ידי הקיסר .הוא לימדו ,כי אין להסיר את הכובע כשניגשים לקיסר ,ששום אדם
אינו מורשה לשבת במעמדו ,אפילו לא בגו ,שהקידה וההשתחוייה ונוהגי השתיה חייבים
להישמר וכו  . ,הוא אף יעץ לו שמכתבו של מלך אנגליה ,המבקש זכויות לחברה החדשה
לא יימסר בידיו לקיסר ,אלא למיניסטרים .וכי אין בהודו ובודאי לא בחצר הקיסר ,מעשה
מועיל מלהעניק ביד רחבה מתנות לקיסר ולשריו.
פירירה מנע מנורים מבוכה וביזיון ,בבודקו את תרגום בקשתו של נוריס למושל סוראט.
התרגום היה פגום וכמה מינוחים שנמצאו בו היו לא רק בלתי נכונים ,אלא גם מעליבים.
לפיכך הציע לו מתרגם .ניקולם וויט כתב לסיר ויליאם נוריםWe have entertained a" :
Jew by the name of Isaak Toby recommended by Senior Pedro Pereira, who
stands engaged for his integrity being well-versed in the Persian, Indostand,
Arabiek, Turkish, Portugeez and Lingua Franca Languages and believe may be
of use to your Excellency. We have paid him Rupees 100 and left his Salary
what your Excellency find he deserve

".unto

יצחק טובי שנמנה על־ידי־כך על פמלייתו של נוריס ,גרם לקשיים מרובים בחצר הקיסר
בשל התנהגותו .הוא עורר מחלוקת ולא גילה יכולת לשמש תורגמן בשפה הפרסית .לבסוף
.נאלץ נורים לעוזבו
ב 27ביאנואר  1701עזב נורים את סוראט בדרכו לחצר הקיסר .כל חשובי סוכנות המסחר
האנגלית החדשה ובכללם פירירה יצאו ללוותו .במכתבו מיום  25באפריל ,לסיר ניקולם
ווי ט ,נאמר"Give my service to Mr. Pereyra and let him know that I received :

35
הגם136;104;53—50;45;37

—Mss. Rwlinson, C. 913: fols 27—31; 35
•OG No. 7762, 7763

] רנט [

יוסף פישל

ולסר

 מכתביו של פי־his letter which I will answer by the next Pattamar from hence."
. מעידים אף הם על יחסיהם ההדוקים,(1701  בנובמבר20 ו1701  במאי28) רירה לנורים
 על כך אנו שומעים ממכתבו של. ופירירה הלווה לו מכספו, נזקק נוריס לכסף1701 בי ני
If plentiful supplies were not remitted to" :( ליוני21) נשיא הסוכנות בסוראט
him . . . it would be of little other service than to bring him back as lie
should the Embassy want a further supply" : במצב זה החליטה החברהwent. . .״
then what money and credits already remitted, that thirty thousand Rupees be
accepted and received of Senr. Pedro Pereyra at 3/4 per-cent Interest for
We the President andCouncil": וחתמה עם פירירה על ההסכם הבאsaid use ...יי
for affairs of the Honble. the English Company tradeing to the East
Indies do hereby acknowledge to have borrowed and received of Mr.
Pedro Pereyra thirty thousand ruppees, for which we promise on the
behalfe of said Company whom we hereby oblige to pay upon the arrival 1
-of the first ship if demanded, with interest at the rate of three quarters per
 הגדילה את כבודו וערכו בעיני,פעולה בנקאית זו של פירירה

cent per month.. .״
.30 מנהלי החברה

 שליחותו נכשלה. נסתיימה בקול דממה דקה,יציאתו של נוריס למחנה הקיסר בכבוד
 ביקרו תדיר, פירירה שמר לו אמונים, ברם,והסתייגו ממנו אפילו נציגי החברה החדשה
. כפי שמתברר מיומנו, נוריס הוקיר את ידידותו של פירירה.בביתו עד שיצא לאנגליה
having sent me word yesterday, he designed to make mea":  כתב1702  לאפריל16ב
visit today not coming as he usually did in the morning, I sent to know
whether he was well. He returned informing me he was very well and was
He was" ;ריס1 כותב נ, על הסיבה לאיחורו של פירירה אותו יום."coming to see me
stopped at the city gate . . . not being practised on him before . . . it was done
by instigation and meanness of the Consul as well as reflection on him, there
being a dispute between the Consul and in relation to some money matters as
".likewise

to hinder any discourse with me

, הוא מסר לו מכתב לאחיו. באפריל ביקר פירירה את נוריס בפעם האחרונה21 ביום
1702  בחמשה במאי. היה זה הסופה של הידידות.ידידו של נוריס וחבילה לאחיו האחרים
. לאוקטובר16 חלה בלב ים ומת ב,הפליג נוריס בדרכו לאנגליה

.Public Record Office, CO 77/50, fols. 136. 249. 254; CO 77/51 fols. 7. 11.16.38.40 36
A.F. Moniz, "A Fei37
"O Oriente Por-  בtoria Portuguesa de Surrate, sua Importancia pditica e comercial"
tugues, Revista da Comissao Arqueologica da India Poruguesa,", Nova Goa, 1918, Vol.
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הידיעה האחרונה על פירירה בסוראט היא משנת  ,1721שנה לפני מותו .בשעת בדיקת נכסיו
של סוחר יהודי פורטוגיזי  John Gomes Febosמסוראט  , 37שמת בשנת  ,1725נמצא כי פדרו
פירירה נתן ביוני שנת  ,1721הרשאה בידיו ,לקבל סך  39,956רופיות .פבה השתמש בסכום
זה לצרכיו שלו ורק שבעה עשר חודשים אחר־כך הודיע לאברהם פירירה ויורשיו
על פקדון זה .בית המשפט האנגלי בבומבאי פסק ,שכיוון שהחשבונות לא נוהלו
ביושר ולגומז פבוז היו כוונות רעות ,יש ליתן לאברהם פירירה  39,956רופיות וכן
דיוידנדה מיולי  .1721אברהם פירירה אינו אלא אחיו של פדרו ובשנת  ,1730כאשר
נתגלו דרכיו הבלתי ישרות של פבוז ,כבר לא היה בחיים .היורשים האחרים של
פדרו היו אחיו משה מאמשטרדם ופרנסים מלונדון .אם בסופו של דבר קיבלו סכום כלשהו
מרכושו של פבוז ,אין אנו יודעים.
ג׳והן דו פורטו מת ב 11לדצמבר  1703בסוראט .בדיקת נכסיו הראתה כי מעט מאד
מהתביעות הכספיות נגדו אפשר יהיה לשלם .כיוון ש"The deceased Mr. John doPorto
having a long time ere his decease, kept a Georgion woman, wife to a Frenchman in this town, who made herself mistress of all he left behind in his house

it as h

 , " . c l a i m i n gהדבר גרם להפסד רב לסוחרים בסוראט .38
גם על פירננדו מנדס הנריקס ,אין ידיעות אחרי העשור הראשון של המאה הי״ח .ייתכן
שעזב את הודו .שמו נזכר במכתב משנת  ,1709מקיפטאון ל״מועצת השבעה עשר״
 ( ( C o u n c i lבאמשטרדם

of seve

וייתכן

ששני

יוסף

בן שמעון הם.

באותו

מכתב כתוב! "The following persons have been allowed to pay passage for
their slaves to the father land—the Jewish passenger Fernando Mendes
Henriques, returning home by the "Gamron" pays 50 Reich dollars for a
.39"...slave, likewise a Jew, and consequently not eating our ships provisions
פדרו פירירה וחבריו היו ,בלי ספק ,הסוחרים הבולטים ביותר בסוראט באותה תקופה,
אבל נמצאו בסוראט גם סוחרים יהודים אחרים שלקחו חלק פעיל בסחר היהלומים .פירירה
עצמו הזמין שני יהודים מאנגליה כשותפים ומזכירים  .40בין הסוחרים היהודים בס .ראט
נמצאו בשנות  1690—1686אחיו של דומינגו דו פורטו ) (Domingo do Portoממבצר סנט
ג׳ורג׳ )איננו בן משפחה של אנטוניו דו פורטו( .במיסמכים האנגליים מסנט ג׳ורג׳ נזכרת
עובדה ,שאחיו של דומינגו דו פורטו ,היה מעביר ידיעות חשובות לאחיו שבסנט ג׳ורג , ,

38

, (rd set), fol. 58; Surat Factory Records,שנה Surat Factory Records, Vol. 101, 1705

, fol. 29/30שנה .Vol. 5, 1706
.L. Herrman, A History of the Jews in South Africa, Capetown, 1946, p. 55ff 39
, fol. 229 40שנה .K.A. 1402, 1693

]רסא[

ולטר

יוסף

פישל

והלה היה מעבירם לידיעת המועצה של סנט ג׳ורג׳

כבר הזכרנו שבתקופתו של פירירה,

הגיע לסוראט יוסף אלמנזה מגולקונדה ועמו יהלומים ,הוא לא שהה בסוראט זמן רב ,חזר
לאנגליה ומת שם בשנת .42 1692
המושבה היהודית בסוראט כללה כנראה לא רק סוחרים .יצחק טובי שימש ,כאמות
מתרגם לסיר ויליאם נוריס .יהודי זקן ,דובר פורטוגיזית ושפות אחרות ,שימש מתרגם
לפטריארך הסורי שהגיע מבבל ,בקשר לענייני הדת של קהילתו .לא ברור אם אברהם
נאווארו ,השגריר היהודי ,שמונה למשרת ״גזבר ימי״ בחברה האנגלית להודו המזרחית
) ,(1690הצטרף לקבוצת הסוחרים היהודיים בסוראט .אולם יש להניח שבתוקף תפקידו
החשוב ,היו לו קשרים מסחריים ואולי גם חברתיים ,עם אותם סוחרים יהודיים שהשתמשו
בשרותיה של החברה ההולנדית להודו המזרחית .סוחר יהודי אחר ,אנטוניו יוסף פינטו
נזכר בקשר לרכושו של ג׳הן גומז פבוז .בנז׳מין פרנסיס )(Benjamin Francia

הועסק

בתפקיד בכיר בשירותה של הסוכנות האנגלית בסוראט .כל אותם יהודים תושבי סוראט,
היו קשורים אם בחברה ההולנדית ואם בחברה האנגלית ,מלבד שנים שמילאו תפקיד
בשירותה של החברה הפורטוגיזית להודו המזרחית ,והם ג׳והן גומז פבוז ומשה טוביאש
).(Moses Tobias

 ,שם ,עמי

אד מקושטת .ראה

.169—165

41
 42.ראה לעיל ,הע׳ 24
 Benjamin Francia 43היה חבר הועדה לבדיקת רכושו של פבוז .צוואתו שנעשתה בבומבאי בשנת

Bombay Wills 1732—1738, Range 416, Vol. 78, fols. 28—30
1730
.Surat Factory Records 1730, Vol. 14, fol. 47
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התעודות העבריות שבגנזי הקהילה היהודית בקהיר

התעודות העבריות שבגנזי הקהילה היהודית בקהיר

1

הן מארבע מאות השנים האחרונות

ומספרן שישים ושל!ש .הראשונה היא משנת שכ״א ) (1561והאחרונה משנת תרל״ג).(1873
רובן ,ארבעים ושש תעודות ,הן ממאה ושלושים השנים שבין שנת ש״ע לשנת ת״ק )—1610
 .(1740משנות ת״ר ) (1840ואילך אין באוסף אלא שלוש תעודות ,ויש עוד שלוש תעודות
חסרות תאריך .כל התעודות העבריות ,הערביות והתורכיות ,שמניינן  ,549מויינו וסודרו
על־ידי ,מטעם הקהילה ,בשנות תרצ״ב—תרצ״ט ואף נקבעו להן מספרים .ואלה הם סימניהן
של התעודות העבריות שתיאורן יבוא במאמר זה,351—328 ,326—323 ,212 ,209—169 :
 .549—544 ,542 ,540—533מתוך התעודות העבריות לא נדפסו אלא שתים )סי׳ .2 (347,169
תשע אחרות נמצא תצלומן בידינו והריהן מתפרסמות במאמר זה .יתר התעודות אין לנו
לפי שעה גישה אליהן.
מציאותן של תעודות בלשון העברית ,מעידה על עצמאות פנימית שהיתה להם ליהודי
מצרים בתקופה התורכית .לא תמיד היו נזקקים לבתי המשפט הדתיים המוסלימיים
)אלמחאכם־אלשרעיה( .בתקופה שלפניה ,נכתבו כל התעודות בענייני נכסי דלא ניידי
ובשאלות משפטיות אחרות בלשון הערבית בלבד .חומר היסטוריוגרפי זה זורה אור על חיי
המסחר והכלכלה וחיי החברה והדת .לפנינו רשימה ארוכה של רבנים ,דיינים ,פרנסים
ועוסקים בצורכי ציבור ,רופאים וסתם יהודים משכבות שונות ואף נשים כבודות .כגון
״סת אלבית״ ,בתו של ר׳ אברהם אמשאטי ,המקובל ) ,(180״סת אלבית״ אשת ר  ,יוסף הלוי
) ,(175שתי בנותיו של ר׳ חיים כפוסי) .(187 ,170אנו למדים גם על יחסי הקהלים השונים
בקהיר ,ובעיקר על הרכוש היהודי בכמה רחובות וסימטאות שבגיטו היהודי )חארת
אליהודי( .רובן הן על דרב אל נציר ,אלמובלט ומיעוטן על בתים בדרב כניס אל
מצריין ,שבו נמצא בית הכנסת הקדום ביותר בגיטו היהודי ,בחארת אלסקאלבה ,בחארת
אלמערבה ,בחארת אלסמרה )רובע השומרונים( בדרב אלקצ׳יב ועוד ,שהיו מאוכלסות יותר
בתקופות ההן .הרבה תעודות אבדו או שנטמנו במקום אחר שלא נמצא עד היום  .3חסרות

1
2
3

ראה י׳ בךזאב ,ארכיון הקהילה היהודית בקהיר ,ספר הכינוס העולמי למדעי היהדות ,קיץ תש״ז,
כרך א ,ירושלים תשי״ב ,עמ .438—435 ,
האחת על־ידי טולידאנו ,ר  ,להלן והע׳  ,18והשניה על־ידי אסף ,ר  ,להלן ,הע׳ .4
]הצילומים של התעודות ותוכנן מעידים עליהן שלא היו שמורות בגנזי הקהילה״ .אלא הן שרידים
מאלפי תעודות מן השנים הללו שבגניזה ושכמותן נמצאות בידינו למאות .מכון בן־צבי כינס הרבה
מהן ממקום תפוצתן והוא עתיד לפרסמן .ר  ,מחקרים ופעולות ,ב ,תשי״ז ,עמי  .7ואכן מזכיר טולידאנו
תעודות מהגניזה ש״באוצר הקהילה בקהיר״ )ר׳ מאמרו ,בתי הכנסיות העתיקים באלכסנדריה
וסביבותיה ,HUCA ,כרך יב—יג ,1938 ,עמי  —.(713המערכת[.

] רסה [

ישראל

בן־זאב

לנו גם תעודות מן הרובע של הקראים )חארת אלקראין( ורק פרטים נמצאים עליו בתעודות
הערביות שבארכיון הקהילה.
א.

הקהילה במחלה אלכוברא

ערך רב נודע לתעודות מן העיירה מחלה אלכוברא ,בלב הדלתה ,יותר ממאה קילומטר
מצפון לקהיר בקו הרכבת בנהא־טנטה ומנצורה שבימינו

אין אנו יודעים שם המקום

בתקופת התלמיים .הישובים היהודים היו מפוזרים באזורי הדלתה שבהם עסקו בחקלאות,
ויתכן שגם במחלה היתה קהילה יהודית .קהילה זאת נזכרת לראשונה במגילת רב אביתר
גאון בשנת ד״א תתנ״ד  . 5באמצע המאה הי״ב השתתפו יהודי מחלה בפדיון שבויים
מביזנטיה שהובאו למצרים  . 6בשנת ד״א תתקמ״ז ,בימי הרמב״ם ,תיקן בית הדין
באלפוסטאט והטיל ״על אנשי הכפרים השוכנים בדמנהור ,בולביס ובלמוחלה לבל ישא
אדם א ש ה  . . .באלו הכפרים אלא על ידי אלו הרבנים שבכפרי מצרים והם ר׳ חלפון דיין
דמנהור או על ידי ר  ,יאודה הכהן דיין בולבים או ע״י ר׳ פרחייא דיין אלמוחלה ...והיה
זה בשליש אחרון של חדש טבת שנת אלף ותצ״ח לשטרות״  .7הישוב היהודי גדל בה לאחר
השריפה הגדולה באלפוסטאט בשנת  ,1168שבה נהרס רוב רובה של העיר .אולם הרובע
שבו נמצאו שני בתי ד#בנ0ת העתיקים של יהודי ארץ־ישראל )שאמיין( ושל יהודי בבל
)עיראקיין( ניצול מן השריפה  .8מחורבנה של אלפוסטאט נתמלאה מחלה ביהודים.
מחלה לא היתד ,תלוייה בקהילת אלכסנדריה .מצודתו של בית הדין באלפוסטאט היתה
פרושה עליה ואחרי דילדולה והפיכתה של קהיר למרכז הישוב היהודי במצרים היה בית
הדין בקהיר ממנה את הדיינים ,השוחטים ושאר המשרתים בקודש ,וחלק מהכנסות הקהילה
במחלה נשלח לקהיר.
ביקרתי במקום בשנת תרצ״ב ) (1932ומצאתי מאחורי גדר הגיטו בית קברות עתיק ובו
מצבות הרבה מזמנו של הרמב״ם ולאחריו .דורות רבים היו מביאים מכל ישובי הדלתה את
המתים לקבורה במחלה ,ויחם קדושה זה דומה שיש בו לחזק את ההשערה ,שמחלה היתד.

4

הרב שמחה אסף ז״ל כתב על־פי מאן כי ״אלמחלה הגדולה הסמוכה לפוסטאט״ ,ואין הדבר כן .ראה
מאמרו שרידים מן הגניזה ,ספר קלויזנר ,תל־אביב תרצ״ז ,עמי  .232על מחלה ר׳ גם :י״מ טולידאנו,
גדולי היהודים במצרים] ,תדפיס[; הנ״ל ,בתי הכנסיות העתיקים באלכסנדריה וסביבותיה,HUCA ,
כרך יב—יג ,1938 ,עמי  ;714—713הנ״ל ,בעתון אלשמס בערבית מיום  ;6.7.1938הרב חיים נחום

הרב הראשי בקהיר ,במאמרו .Au sujet du Sefer du Temple de Mehalla, L'Aurore, 28.9.1933:
אלפרד ילת Bulletin de la Societe d5Etudes Historiques Juives d'Egypte, Le Caire,
. 1 9 2 9
,1
.No
5

שכטר ,Saadyana :עמי .91

6

Jacob Mann: The Jews in Egypt... Vol. II, 1922,p..239

7

תשובות הרמב״ם ,מהדורת א״ח פריימן ז״ל ,ירושלים תרצ״ד ,סי׳ קנו ,עמי  ;153מהדורת בלאו,
תש״כ ,ח״ב ,עמי  .624סמברי ,לקוטים מס׳ דברי יוסף ,מהדורת נויבאויר ,בסדר החכמים וקורות
הימים ,א ,עמי  ;133ר׳ רפאל אהרן בן שמעון ,נהר מצרים ,כרך ב ,אלכסנדריה תרפ״ח ,דף קסט ,ב.
אלמקריזי ,חטט ,דפוס קהיר ,חלק ב ,עמי .143
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התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

אחד הישובים היהודיים הקדומים .בגיטו )אלדזוחה( מספר בניינים ,מהם עתיקים הבנויים
על נדבכים עתיקים יותר ,ובית כנסת .השטח מוקף חומה עם שער ופשפש עתיקים שאף
בראשית המאה היו נסגרים בלילות על מסגר.
מחלה היתה אחד המרכזים החשובים של השיירות מסוריה ואיץ־ישראל לקהיר וצומת
דרכים חשובה בין אלכסנדריה לקהיר .משום כך נוצר בה ריכוז של יהודים .ר׳ בנימין
מטודיילה מצא במחלה בשנת  1168חמש מאות משפחות של יהודים  . 9אז נמצא בה ר׳
פרחיה בר יוסי שנתמנה על־ידי הנגיד ר׳ נתנאל הלוי שר השרים  . 10במחלה התיישב
כנראה לאחר השריפה הגדולה באלפוסטאט  , 11החכם רבי חיים בר חננאל בן אברהם
אלאמשאטי בן דורו של הרמב״ם .בתעודה מן הגניזה משנת  ,1162נזכר רופא מפורסם
וידוע גם בחצר החליף הפאטימי האחרון אלעאצד לדין־אללה .ובכינוייו הערבי ״אלשיח
אבו אלפחר אלעטאר אבו אלאמשאטי  .12היהודים קראו לו אלאוסתאז)המורה( ,כינוי שכיח
לחכמים ,רופאים ופילוסופים בימים ההם .ספר תורה שנדב לבית הכנסת של הירושלמים
)כניס אלשאמיין( באלפוסטאט בשנת אתצ״ד לשטרות ) (1183הובא עמו לאל מחלה .בתיק
העץ של ספר התורה מצאתי כתובת זאת : 1 3
מה שזכה חיים בר חננאל
המודע פצאיל בן אבו עוי בן
אברהים אלאמשאטי נ״ע
לכנסת הירושמין)הירושלמין(
הרחמן שמרה
עלי ועל שני אחי
שמואל ומנשה
ועל כל משפחתו
סימן טוב וסימן ברכה
א ב מ
תשרי אתצ״ד
סמברי כותב :״בעיר אלמחלה יש בבה״כ שלה ספר אחד קדוש והתיק שלו מנחשת קלל
9
10
11

12
13

מסעות ר׳ בנימין ,מהדורת גרינהוט ,ירושלים תרס״ד ,עמי .95
ר  ,תשובות הרמב״ם הנז׳ בהעי  ;7מאן ,שם ,עמי  .317ועיין עוד על מחלה שם ,ח״א ,עמי ;232 ,189
ח״ב ,עמ  .290,289 ,247 ,גוטהייל הנד בהעי .24
טולידאנו ,HUCA ,שם ,עמי  .713במוזיאון שבבנין הספריה הערבית הממלכתית )דאר אלכתב
אלמצריד (.בקהיר ,נמצא לוח עץ שהיה תלוי ממעל למשקוף בית הכנסת אבן עזרא באלפוסטאט
ונמסר לשלטונות המצריים .בלוח חרותים מילים אלו :״הנדיב יהשוע בר כג׳יק )כבוד גדולת קדושת(
מור חננאל הזקן היקר נע ברב כג״ק מ ת א ורבנא אברהם הזקן הידוע אלאמשאטי״ )ר׳ תצלום( .ואולי
הוא אחיו של ר׳ חיים אלאמשאטי.
ר׳ התעודה מן הגניזה משנת  ?1162מאן ,שם ,ח״ב ,עמ  .293 ,גם ההיסטוריונים הערבים קראו לו
בתואר זה .ר  ,מאמרו של הרב נחום הנ״ל בהע׳ .4
]טולידאנו מביא נוסח אחר .ר׳ מאמרו ,שם[.

]רסז[

ישראל

בן־זאב

וחרות על התיק אלו שמות הקדש וצרופים של שם בן ע״ב היוצא משלשה פ ס ו ק י ם . . .
ומנהגם אינם קורים בו אלא מר״ח לר״ח בלבד .ואמרו שכל אדם שישבע עליו לשקר אינו
משלים שנתו״  . 14מכל חלקי מצרים נהרו אליו ,פעם אחת בשנה בראש חודש אייר .עד
הזמן האחרון נוהגים היו יהודי מחלה לעשות הילולא ביום זה ,והיו משתתפים בה גם
מוסלמים וקופטים ,רוקדים לפניו ,ומקיפים בו את בית הכנסת ומדליקים לפניו שמן זית.
בליל ההילולא היו נוהגים לשחוט כבשים ועזים ולחלק את הבשר בין עניי העיר שהתאספו
בחצר בית הכנסת ,בלי הבדל דת.
בישובים החקלאיים הקדומים של היהודים בדלתה ,מית־עמר ,זפתה ,כפר אלזיאת,
דמנהור ,בנהא וטנטא רשיד ודמיאט ,היה אורח החיים כאורח חייהם של החקלאים המוסלמים,
רמתם היתה ירודה ולא שמענו על רבנים שקמו להם .החכמים היו באים מאלפוסטאט,
קהיר ,אלכסנדריה ומחוצה למצרים .קהילות אלו החלו להתמוטט משנהרו האכרים באמצע
המאה הי״ט אל הערים הגדולות .גם מחלה נתרוקנה  .15בראשית המאה העשרים נמצאה
בה קהילה קטנה ומדולדלת .בשנת תרצ״ב מצאתי בה חמש עשרה משפחות יהודיות .בראש
הקהל עמד אסלאן אבו קציץ ,בעל נכסים ממשפחה קדומה במחלה .שלוש משפחות עניות
גרו בגיטו העלוב שבה נמצא בית הכנסת העתיק והמפורסם בין יהודי מצרים .חלק מיהודי
מחלה עסקו ברוכלות בישובים הכפריים הסמוכים ,ביניהם גם מספר משפחות אמידות
שהתפרנסו מן המסחר והתעשיה של המקום .היהודים גרו בין המוסלמים .הילדים נתחנכו
בבתי הספר המקומיים וכמעט שלא היו להם ליהודי המקום קשרים עם שאר הקהילות
במצרים.
שלוש תעודות עבריות ושלוש תעודות ערביות מצוייות בגנזי הקהילה בקהיר על
מחלה  .16הראשונה )סי׳  ,(169משנים באדר א תל״ב ,נתפרסמה על־ידי הרב אסף ז . 1כמה
מן החותמים לא חתמו בעצמם אלא ״ציוו לחתום״ .מכאן שלא ידעו לחתום שמם .גבאי בית
הכנסת ,שלום בן יהודה לוי ידיע בקבש ,שימש ראש הקהל .השוחט יצחק בן שלמה כהן
ידיע כרמון היה גם מלמד תינוקות ,ש״צ וסופר הקהילה .משכורתו היתה  45מאיידים
לשבוע .הגבאי ר׳ של ם לוי בקבש היה מעשירי הקהילה .יורשיו היו בעלי נכסים במקום
כנזכר בתעודות הבאות .הוא הגיע ,כנראה ,לכהונתו לאחר תקופה של מריבות פנימיות,
שכן התחייב ״להתנהג עם הקהל בסבר פנים י פ ו ת  . . .לא יקניטם ולא יכעיסם ולא יזלזל
בכבודם ולא ינהוג שררה אליהם״ .הקהל העניק לו סמכויות רב:ת וקיבל ״לכל אשר יגזר
ה ג ב א י  . . .ולא ימרו את דברו״.
14
15
16

17

סמברי ,סדר החכמים וקורות הימים ,א ,עמי ] .119ועיין תיאורו של ר  ,יעקב ספיר בם׳ ״אבן ספיר״,
חלק א ,ליק תרכ״ו ,דף כא ,ב—כב ,א[.
]בשנת תרי״ט היו בה ,לפי עדותו של ר  ,יעקב ספיר ״כעשרים בעלי בתים ולהם חצר גדול אחוזת
נחלה מימי קדם״ .שם ,דף כא ,ב[.
]י״מ טולידאנו )שם ,עמ  (713 ,מציין שתי תעודות מן הגניזה שהיו שמורות בקהילת מצרים ובהן
״רשימות אנשי אלמחללה שנדבו סכומים לפדיון שבוים שהובאו לאלכסנדריה פעם בימי רבי שמואל
הנגיד ופעם שנית בימי הרמב״ם״[.
ספר קלויזנר ,שם ,עמי .232—231

]רסח[

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

התעודה השניה )סי׳  (336היא מחודש חשון תפ״ז )להלן ,סי׳ ז( .אחד מבני משפחת
בקבאש ,רפאל הלוי ,קנה חורבה ,שהיתה קודם שני בתים ,סמוך לבית הכנסת ,מכר אותם
״להקדש הבית הכנסת הנד״ אחרי שאשתו עזיזה בת שלום הלו י ידיע בקבש סילקה שיעבוד
כתובתה מעל המקומות האלה .מחיר המכר היה  35זהובים ג׳וזרליס וקיבלם ״מהגבירים
וטובי העיר שבפה מצרים״ .אנו למדים מכאן שכל חיי הקהילה היו מרוכזים סביב בית
הכנסת וכבר אז היו יהודי מחלה נתונים להנהגתם של ראשי הקהילה בקהיר.
התעודה השלישית ) ,177להלן סי׳ ח( נכתבה שנתיים אחרי הקודמת ,באדר שנת תפ״ט.
לש ,נה אינה עברית אלא לאדינו  .18גבאי הקהל היה ר  ,אברהם צדיק .כנראה היה תלמיד
חכם שכן הוא מכונה כמוהר״ר .הוא השתדל לבנות ״הכוכה ]הגיטו[ שיש בק״ק הגדול של
מחלה״ והיה גבאי מכמה שנים .התעודה היא אישור שנמסר בידיו שכל ההוצאות ופעולת
הבנין נעשו על־־ידו .חשיבותה של התע,דה היא בכך ,שממנה אנו נמצאים למדים על
מציאותה של קהילה ספרדית במחלה .עצם העובדה שלשונה לאדינו וכן שמות הנזכרים
אינם מותירים מקום לספק שלא רק אותו קהל של תושבים מוסתערבים בלבד היה במחלה
וכי קהל הספרדים היה עשיר ,כנראה ,ממנו.
אברהם צדיק נזכר גם בתעודה הבאה ,שכתובה ערבית )סי׳  .(255הוא היה סוחר אריגים.
כרגיל בארצות האיסלאם לא היו היהודים רשאים לבנות בית כנסת או לחדש את בניינו
אלא אם כן קיבלו על כך הסכמת הסמכות הדתית המוסלמית .תעודה זאת ,פסק דין בית
הדין המוסלמי במחלה ,מלמדת שענין הבנין נמשך זמן רב .בשנת  1155להגירה ,היא שנת
תק״ב ) ,(1742כלומר כשלוש עשרה שנה אחרי שנכתבה התעודה הקודמת ,שבה נזכר
שכבר עברו כמה שנים מעת שהחלו בבנין ,נדרש אברהם צדיק לתקן ולבנות את הכותל
המתמוטט שסמוך לטחנת של חסין עבד אלג׳מג׳מוני .בנין זה לא יתרומם על בנייני
המוסלמים .כן מונע פסק דין זה לפגוע ביהודים בעת פעולתם בבדק בית הכנסת .ר
אברהם צדיק נקרא ממונה על בית הכנסת היהודי בשיכון)

,

( אשר במחלה הגדולה

התעודה החמישית )סי  (448 ,נכתבה בלשון הערבית המדוברת בעשרה ברג׳ב 1263
להג׳רה )תר״ז( .הכותב הוא אברהם הנפח ,ודבריו הם תשובה לחכם באשי בקהיר ,שדרש ממנו
להעביר עודף סכומי הכסף של תרומות המבקרים המגיעים מקהיר ,אלכסנדריה ,ארץ־ישראל
וסוריה לקופת הרבנות בקהיר .על כך הגיש דו״ח מפורט של הכנסות והוצאות וציין כי לא
נשארו כספים בקופת בית הכנסת ,בגלל תיקונים בחצר ובבנין בית הכנסת .הכספים לא
הספיקו ומש .ם כך הפסיק את בדק הבית .הכותב משתמש בלשון בלתי נקיה .הוא כותב:
״אין אנו עבדים העומדים לרשותכם ...לא די ,איפוא ,לכם שהמושלים עושקים אותנו
האזרחים המוסלמים ,הנוצרים והיהודים ,החיים בדחקות וכליון ,החומסים את הממון
וגוזלים את הילדים ...אני מבקש כשיגיע מכתבי זה אליכם תזדרזו לשלוח את מיופה
18

תרגמה לעברית מר יהודה דאנון מעובדי המילון לאדינו־עברי במכון בךצבי ואמורה לו בזה תודה.

]רסט[

ישראל

בן־זאב

הכה שלכם שיקבל לידו את רכוש המקום באמצעות השלטון המקומי ובית המשפט המוסלמי
המקומי במחלה״ .בהמשך המכתב מבקש הכותב לפנות אל השלטון המרכזי בקהיר ולדרוש
חסות לו וליהודים אחרים .הוא מסיים את המכתב בדברים הבאים :״הוי עושק

)^(ul

אבד משפט בגלל שערצתם בנו בלי צדק ובלי חוק ואין מקום להאריך בדברים•..״.
הלשון הערבית בלהג מצרי מעידה על הכותב שהיה עם הארץ .יתכן שהסופר היה מוסלמי
שלא ידע תאריך עברי ולכן התאריך כאן הוא להגידה בלבד .החכם באשי הוא ר׳ אליהו
ישראל מירושלים שנתמנה אותה שנה  . 1 9כנראה שרצה להכניס תיקונים יסודיים בחיי
הקהילות הנתונות למרות הקהילה בקהיר .מסיבה זו פנה גם אל האחראי על ההוצאה
וההכנסה בקהילת מחלה ,והלה נתעוררה חמתו שאיש שבא מחוץ למצרים משתלט על
הציבור המקומי במצרים.
התעודה השישית )סי  (423 ,היא אישור שהעדה היהודית במחלה שילמה לנציגו של
הווזיר אחמד סך  500חצאי כסף ,כמנהגם של יהודי המקום לשלם בעבור בית הכנסת שלהם.
היא נכתבה בשנת  1286להגירה ,היא שנת תרנ״ו ) .(1896בראשיתה של הקבלה אישור
קבלת הסכום הנ״ל בלשון התורכית.
ב.

ע נ י י נ ן של

ה ת ע ו ד ו ת ה מ ת פ ר ס מ ו ת ב מ א מ ר זה

משבע התעודות האחרות ארבע הן בענייני משפחת כפוסי .ר  ,חיים כפוסי היה אחד
החכמים החשובים ביותר במצרים וידיעותינו עליו הן מעטות ביותר .רק לאחרונה
נתפרסמו תעודות אחדות עליו המוסיפות לידיעת תולדותיו  .20מוצא משפחתו מאלג׳יריה
והיא מתיחסת על מגורשי ספרד .על ראשית חייו לא ידענו דבר עד שלאחרונה הראה
מ׳ בניהו

21

שאכן בגיל צעיר היה בקהיר וכי עיקר תלמודו היה בעיר זאת ובשנת שט״ו
,

בערך כבר היה מתלמידיו המובהקים של ר׳ יצחק בירב ,בגו של ר יעקב בירב מחדש
הסמיכה ,ובזה מתחזקת השערתו של טולידאנו שנולד בשנת ש׳ בערך .ר׳ חיים כפוסי
נפטר בשנים־עשר בשבט שצ״א.
מתעודות אלו אנו למדים שלר׳ חיים כפוסי היו שתי נשים חנה ולונא )תעודה ג וזו
שפי׳ טולידאנו( .שלושה בנים נולדו לו ,ר׳ מאיר ור  ,יוסף ,שמת על פני אביו והיה לו
בן שנקרא על שם הסב חיים ,והושעיה )תעודה ג( .כן היו לו שתי בנות :ריקא ,אשר
בתה היתה נשואה לר  ,יוסף דמתקרי שחאתה וייליאריאל )תעודה ב( ושמחה ,שהיתה
נשואה לחביב הלוי מנשה בן רפאל)תעודה ה(.
 19טוב מצרים ,דף לב ,ב.
 20ר׳ רפאל אהרן בן שמעון ,טוב מצרים ,ירושלים תרס״ח ,דף טז ,א—בן י״מ טולידאנו ,הכפוסיים
באלג׳יר ור׳ חיים כפופי במצרים ,סיני ,כרך ל ,תשי״ב ,עמי עו—עט .ר׳ גם מאמרי בספונות ,א ,עמי יא.
 21מ׳ בניהו ,כתב־יד פירוש סוגיות בתלמוד בבלי מבית־מדרשו של האר״י במצרים ? ,ספר אלבק ,ירושלים
תשכ״ג ,עמ  .79 ,בניהו מזכיר גם קובץ תשובות שלו בכתב־יד בניו־יורק .הוא אף פירסם אגרת משלו
משנת שס״א בערך .ר  ,מאמרו ,אניות טעונות צמר וכסף ששלחה קהילת קושטא לעזרתה של צפת,
אוצר יהודי ספרד ,ה ,תשכ״ב ,עמי .108—106

נרע!

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

כל התעודות מוסבות על חזקת ״הקאעה״

בקהיר

דירה בקומה ראשונה ,עם חצר אל
,

בלעדיה( שהיה ר  ,חיים כפוסי דר בה בדרב אל נציר .הראשונה היא זו שבסי ב .שחאתה
וייליאריאל קנה שליש החזקה מר  ,יהודה גאביזון ואשתו וחודשים אחדים אחר־כך ,ביום
כב בסיוון שע״ט ,מכר אותה לחותנתו ריקה בת ר  ,חיים כפוסי .התעודה השניה פירסמה
טולידאנו והיא משלושה עשר בתמוז שפ״ט .ר  ,חיים כפוסי מכר החזקה שלו בקאעה לבנו
מאיר ולנכדו חיים .אחרי מותו נעשה שטר חדש באלול שצ״ט )תעודה ג( ובראשו נזכר השטר
הקודם וכן שני שטרות שנעשו אחריו ביום טז בסיוון שצ״ז ,ולא נשתמרו בידינו .בראשון
הודו הושעיה בנו השלישי של ר  ,חיים כפוסי ואשתו ,שאין להם זכות בחזקה ההיא; השני
הוא שטר מכר של חלק מהחזקה שמכר מאיר לבן אחיו חיים; תעודה ג היא מכירת כל
שנותר מחלקו של מאיר לחיים .תעודה ו היא משנת תמ״ה ומלמדת למי עבר הבית.
לד׳ חיים כפוסי השני היו כנראה רק שתי בנות; אשכנז אשת שלמה בן מרדכי ]בוחירי ?[,
שנפטרה לפני כן ,ושמחה אשת חביב הלוי בן רפאל מנשה .שלמה רכש גם את החלק של
האחות השניה בשנת תל״ג ומכר את כל חלקו ליצחק בן יוסף ידיד בשנת ת״מ .בשנת תמ״ה
נמכרה חזקת הקאעה לר  ,נסים טאויל .למכירה זו מצורפת ״חגה שרעיה״ בערבית מחודש
צפר שנת  1096להגירה.
מענין הדבר שבאותה סימטה ,דרב אל נציר ,נמצא ״הק״ק הנודע למורנו הרב כמהר״ר
חיים כפוסי״ )סי  ,(332 ,הוא בית הכנסת שאליו נוהרים יהודים ביום פטירתו מכל חלקי
מצרים עד היום הזה .22
ואלו הן יתר התעודות:
,

א )סי  .(180 ,שטר מכר מחודש אלול שכ״א .סת אל בית ,בתו של ר אברהם אלאמשאטי,
מכרה נכסי דלא ניידי ב״דרב כנים אלמצרייך ,היא הסימטה שבה נמצא בית הכנסת הקדום
ביותר בקהיר ,שנבנה שנים מעטות לאחר ייסוד העיר קהיר עצמה .דורות רבים נודע גם
בשם ״כניס אלמוסתערבה״ ,וכן בשם ״כניס אלאסתאז״ ,על שם ספר התורה אלהלאלי
הקדום המפורסם שהיה שמור בו ואשר ממנו נעשו העתקות שונות לצורכי קהילות ברחבי
הגלויות .במקורות הערביים נקרא בשם כניסת אלרבניין )לעומת בית כנסת הקראים
והשומרונים( .בית הכנסת נסגר בימי שלטון החליף הפאטמי אלחאכם באמר־אללה
) (1020—996לתקופת ארבעים שנה עד לאחר הרצחו של מושל זה  . 2 3הקושאן של בית
הכנסת נעשה בשנת  ,1038והוא אחת התעודות הקדומות ביותר ששרדו לנו בארכיון
הקהילה בקהיר .24
ר  ,אברהם אלאמשאטי היה מקובל ועסק גם בקבלה מעשית .בארכיון הקהילה נשתמר
מגן וחרב שהיו המקובלים המעשיים משתמשים בהם .בזמנו היה האר״י במצרים ,למד
 22טוב מצרים ,דף טז ,ב ודף לה ,א.
 23סמברי ,עמ  ;119 ,טוב מצרים ,דף לד.

Richard J.H. Gottheil, An Eleventh Century Document Concerning a Cairo Synagogue, 24
JQR, Vol. XIX, 1907, pp. 2—75
]רעא[

ישראל

בן־זאב

בבית כנסת זה מפי הרדב״ז והושפע בודאי מן האווירה של המקובלים אשר ר׳ אברהם
אלאמשאטי היה מן הגדולים שבהם.
ד)סי׳  .(171כסליו תל״ט .שטר חזקה בעבור ארבעה מקומות אשר בחוש אלצוף ,ביניהם
דירה ״הקורין לה־קצר קטאר וכל תשמישיהם״ .תעודה זאת מעידה על קדמותה של
משפחת קטאוי אשר מבניה שימשו במצרים ראשי קהילות ונשיאים מפורסמים מאמצע
המאה הי״ט ,מראשית שלטונו של עבאס הראשון נכדו של מחמד עלי ) .(1850למשפחת
קטאוי עוד חמש תעודות בערבית שנשתמרו בארכיון הקהילה .משפחה זו מתיחסת
לר׳ יוסף סמברי ידיע קטאוי .בראש הקהילה עמד אז הגביר ר  ,יצחק נבארו ועמו מספר
עשירים ,שעליהם הוטל ״לאסוף ולקבץ את מגבת־הגאבילה ...ולפרוע החוק הנהוג לקופות
התמיד של עניי עירינו והחק הקצוב לת״ח תופסי התורה ובכוללות לארץ ישראל תוב״ב
כל אחד בזמנו הקבוע לו ולת״ת ולמנקירי הבשר״.
ט)סי׳  .(185שטר הודאה מהגביר יוסף הלוי סכנדרי שה״קצה״ אשר בחארת אלסקאלבה
שקנה ,אינה שלו אלא לשם הקדש ק״ק מוסתערבים ,ולא נרשם על שמו אלא ״כדי
שלא לפקוח עיניהם של המים על הקדשים״ .יוסף הלוי סכנדרי ,ספק אם הוא ממשפחת
סכנדרני הקדומה שהתיישבה במצרים אחרי גירוש ספרד  , 2 5שכן לא צויין שהיו לויים.
הוא היה מראשי הקהילה והחיד״א הזכירו בדרשתו ביום הכתרתו לרבה של מצרים בשבת
תשובה תקכ״ה .ה א נהרג בערב שבת בשלח ,יב בטבת תקכ״ט והספידו החיד״א . 26
ג.
170

ת י א ו ר שאר

התעודות

העבריות

שטר חזקה על קאעה ברחוב היהודים ,שנמכרה על־ידי רחל בת הרב הכולל מנחם
,

הכהן ובעלה יושע ב״ר דוד בשנת תנ״א .ר מנחם ב״ר יעקב הכהן היה מגדולי חכמי
מצרים .ר  ,שמואל בן חביב כותב עליו ״ריש מתא וריש מתיבתא״ )מ׳ בניהו ,תשובות
בענייני השבתאות בכ״י ״שבח נעורים  ,לרבי שמואל בן חביב ,סיני ,כרך מז ,תש״כ,
עמי נא( .ר  ,מנחם הכהן נזכר גם בתעודה משנת שצ״ו .ר׳ סי׳ .346
172

שטר מכר של חזקות בחארת אליהוד ,יום א כא באייר תמ״ז .״זכות החזקת העליה

החדשה בחארת אלסקאלבה״ של שמואל אבו אל כייר ,עברה אל בתו גראסיוזה הידועה
בשם סוכר אשת יאודה מר עלי בן סעדיה ,ונמכרה לאסתר בת יוסף סוכר אלמנת אליה
חצר אלשמאייל  .27את דמי המכירה קיבל יאודה מר עלי ביום ה כ בחשון שנת תל״ג .אסתר
בת יוסף סוכר קנתה את חזקת העליה שמול חארת אלקראיין בכ״ב חשוון תל״ו וכן את החנות
מול חארת אלקראיין מאת האחים חצר ואברהם בניו של המנוח נסים שבע )אריה( ביום
ו ז לאדר א תל״ד .כל החזקות הנ״ל עברו בירושה לאחותה של אסתר הנ״ל ,סבתיא בת
יוסף סוכר ולבאי כוחה לאחר מות אסתר ,וממנה אל שני בני סבתיא לאחר מותה .ואלה
 25עיין מ׳ בניהו ,תעודה מן הדור הראשון של מגורשי ספרד בצפת ,ספר אסף ,ירושלים תשי״ג ,עמי .113—111
 26מ׳ בניהו ,רבי חיים יוסף דוד אזולאי ,ירושלים תשי״ט ,עמי כב ,תקמט ,תקעב—תקעג.
 27אלשמאייל — שמואל הקטן.

]רעב[

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

הם :ישראל מזרחי בן שמעון ומשה הכהן סומאק בן סעדיה )שני בנים משני בעלים(,
חלוקה שווה .התעודה נכתבה בשנת תמ״ו .הרכוש הנ״ל הועבר לזכות ״ק״ק מסתערב״
לידי האפוטרופוס שלמה אסכנדרי.
 173שטר מכר של חזקה בדרב קציב .יום ה׳ א דראש־חודש אלול תכ״א .החזקה היתה של
הישיש נסים זדגין ועברה בירושה לשני נכדיו בני מסעוד ,נסים ויהודה .נסים מכר את
חלקו לאחיו יהודה ביום ב טז לתמוז תי״ט .יהודה מכר את החזקה לאברהם אלקלעי
אלחלבי סגי נהור בן ר  ,חיים.
 175שטר מכירה של קאעה וחאצל בפתח ק״ק תלמוד תורה .שנת תמ״ו .ר׳ דוד יעיש מכר
את ״הקאעה מעלקה והעליה שעל גבה והחאצל שתחתיה שבצד פתח הק״ק תלמוד תורה״
לצנועה ״סת אל בית״ אשת ר׳ יוסף הלוי .חאצל הוא מחסן לאגירת צרכי אוכל הדומה
בדרך כלל למרתף מתחת לבית .אך יש גם חאצל על עלייות הבתים.
 178שטר שותפות בנכסי דלא ניידי .נכתבה בידי הסופר ר  ,שמואל בן יוסף סומך הכהן.
שלהי חשוון שפ״ב .ר  ,יוסף בוחירי והיקר ר  ,אלעזר סכנדרי שותפים בקאעה הקטנה
שהיא בת חמשה קראריט ,שלושה מהם לר  ,אלעזר ושנים מהם לר׳ יוסף .הוסכם שר

,

אלעזר יגור בה שלוש שנים ואחרי־כן יפנה את הקאעה לר׳ יוסף לשתי שנים ״וחוזר
חלילה״.
179

מכירת זכות חזקה בדרב אל נציר .נכתבה בידי הסופר ר׳ שמואל בן יוסף סומך הכהן.

יום ג יד מנחם ש״ע .ר׳ שלמה בן ר׳ יהודה מכר את זכות החזקה בעלייה אשר בדרב
אלנציר לצנועה מרת קמר בת הגביר המנוח עבדיה דג׳אג׳י הלוי אלמנת ר׳ מרדכי מימון.
 181שטר הלוואה .ר׳ אברהם יעבץ לווה מאת חמותו הרבנית רחל אלמנת הרב שבתי
סכנדרי כדי ״להתעסק בהם בתורת עסקא הנהוגה עפ״י בית דין״ .ראש־חודש תמוז תקע״ב.
182

חזקה שבראש דרב קשטרו אלצעיר ,שחלונותיה פונים אל ״חארת אלסמרה״ ,היתד!

שייכת לר׳ אהרן מלטי .הוא קנה אותה מר׳ יוסף חכמון .מסכימים לשלם בעבור תיקונים
לר׳ אברהם קשטרו בעל ״הקאעה מעלקה בלי עכוב וסרוב״ .חשוון תצ״ד.
183

ר  ,אלעזר בן החכם כה״ר שלמה סכנדרי ״מכר כל כח רשות וזכות חזקה שיש לו

בחזקת שתי חנויות בשוק אלציארף״ לאחיו ר׳ אברהם סכנדרי ,ביום ג יג אייר שע״ה.
184

ראשי עדת ק״ק מוסתערבים של בית הכנסת בדרב אלקציב מינו לגבאים את שני

האחים ר׳ אלעזר טויל ואת משה טויל ,״שנים כרובים זהב טהור ואת הנבון והחכם הנשא
והנעלה לכבוד ר  ,יוסף הלוי פוריך ואת הנבון החכם המרומם שלשלת היחס והמעלה ר

,

יעקב סכנדרי ואת ר׳ נסים הכהן למפקח ולמשגיח על בית הכנסת הקדוש״ .שנת הנה
ישעך ,ת״ס.
188

הגבאי המפואר כה״ר יוסף הלוי פוריך ,מכר את החזקה שבחארת סקאלבה אשר לה

חלונות פונים על אם הדרך להבחור רחמים מלכי .ניסן תע״ז.
 209חזקה אשר בחארת אלמערבה ,חציה רכוש ״הכולל״ וחציה בידי יורשי משה מוצרי.
אחד היורשים ,אליהו מוצרי ,מכר את חלקו ליוסף משה מוצרי .טו״ב לאלול תרכ״ו.
]רעג[

ישראל

בן־זאב

התעודה אושרה בידי ר׳ אליהו ישראל רב הקהילה .בגב התעודה מסר יוסף משה מוצרי
הודעה ש״הקדיש שני קיראטים מזכותו לזכות הכולל״ .הסכמה זו נכתבה בא  ,שבט תרל״ג.
זאת היא התעודה האחרונה שבארכיון הקהילה.
,

 212ר׳ יוסף שודיה נתמנה לאפוטרופוס על היתומה ביינא בת ר יצחק ברזילי .היתומה
היתד ,נכדתו .עליו היה לחסל את העזבון המשותף שהיה לד׳ יצחק ברזילי עם שלמה בן
יקר ויוסף ברוך .שליש ראשון לחודש אדר שנת ״אם אתן׳ /תצ״ב.
 323חיים טאויל ושלמה סכנדרי ,גבאי ק״ק מוסתערבים ,תבעו לדין את האחים דוד
ואלעזר בני ר  ,יצחק בגלל זה שלא העבירו את ״החלק המגיע להקדשים מן הפרות״
מהקאעה שבדרב אלמע׳רבה שדר בה הישיש יוסף גמילה .אל הקאעה היו מגיעים מן
״חוש אלג׳דיד״ עם שתי העלייות אשר על הקאעה .שני האחים נקראו לדין תורה ולא
הופיעו .האחד ,דוה ניסה למכור את חזקת המקומות הנ״ל לאנשים אחרים .הגבאים
מצהירים שאם יאלצו להתפשר או למחול על זכות ההקדש תהיינה הפשרה או המחילה
בטלות ומבוטלות ,מחמת שנעשו מתוך אונם וכפיה .שנת ת ) . . .הסוף קרוע( .שלמה
סכנדרי נזכר בתעודה  328משנת תנ״ג.
 324ר׳ יוסף ובן אחיו כליפה מכרו חזקת הקאעה מעלקה אשר בחארת אלקראיין ואת
חזקת האוצר )חאצל( שמתחת לקאעה לר׳ אלעזר חושאי ולר  ,מאיר הלוי ״גבאי התמיד״
של ק״ק מוסתערבים ,להקדש התמיד .יום כח אייר ש״צ.
 325חזקה שבדרב אלמוסתערב אשר בקרן זווית הראשונה שנמצאה בידי ר׳ שלמה
אלמושנינו בן אבי שלום ,נמכרה לר׳ אברהם הכהן סבאכ )

 ( ilבדאר אלצ׳רב בשנת

תקט״ו .דאר אל צ׳רב הוא בית יוצר המטבעות ,בה יצקו )אלסבאכון( את המטבעות.
ליהודים היה מעמד חשוב ב״דאר אלצ׳רב״.
 326חזקת החנות שבחארת אלסמרה עברה לרשותה של מרת עזיזה אחרי מות בעלה ר

,

אלעזר ,והיא העבירה זכותה לרשות בעלה השני ר׳ מנחם .שניהם מכרו את זכות החזקה
לר׳ ברוך .לבסוף קנו מנחם ואשתו עזיזה את החזקה שנית לעצמם .יח טבת תי״א.
 328חזקת ובעלות הקאעה שבדרב אלקצ׳יב שליד בית הכנסת שהיתה רכושו של הישיש
נסים זגדין .מידו ירשו שני נכדיו נסים ויהודה בני ר׳ מסעוד בנו)ראה סי׳  .(173יהודה
מכר את חלקו לר׳ אברהם קלעי חלבי סגי נתור כנזכר בשטר המכר משנת תכ״א ,הוא מכר
את חלקו לשני האחים רחמים ויוסף בני ישועה נחמן הלוי .רחמים נפטר ולא השאיר
אחריו ״שום זרע כלל״ .יוסף אחיו קנה מאת אלמנת אחיו שמחה את חלקו באופן ,״שרשות
וזכות וחזקת ושעבוד של החזקה עברה אליו״ .אחרי־כן מכר יוסף לגבאי המפואר כה״ר
שלמה סכנדרי את כל החזקה הנ״ל .ניסן תנ״ג.
329

החזל!ה)^

£

בדרב קאעת תצפית אלפצ׳ה

<*13

של

המנוח יוסף חושאי עברה אל אלמנתו .האלמנה מכרה זכותה למסעודה בת ר׳ יעקב אגי
אשת נסים הכהן .מסעודה ובעלה נסים מכרו את כל הזכויות להקדש ק״ק פורטוגיזים על
שם הגבאים יעקב הלוי ואברהם די קושטא .שנת תמ״ד.
]רעד[

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

 330״היקר נשא ונעלה לש״ט ולתהלה כה״ר אברהם הכהן״ השליש בידי ר׳ יצחק מנשה
 500ריאלים ,עזבון המנוח דוד בן משה הכהן ,שנפלו לו בירושה .הבן הקדיש את הסכום
להקדש בעבור חכמים שילמדו שלוש פעמים לשבוע ויתפללו לנשמת המנוח .החכמים
יהנו ״מפרות הירושה״ .שליש ראשון לחודש שבט תקמ״ו .יצחק מנשה ,ראש הקהל ,היה
מארחו של חיד״א בבואו למצרים בשנת תקכ״ד .הוא נפטר באדר ב תקכ״ז ונספד על־ידי
חיד״א)עיין בניהו ,חיד״א ,שם ,עמ  ,כב ,שטז ,שפז ,תקמט ,תקנז ,תקעב(.
 331השותפים יצחק ויהודה קודמי קיבלו סכום כסף בהלוואה מאת קופת ההקדש של
ת״ח .הם התחייבו להחזיר את ההלוואה בתקופת שלוש שנים .טבת תקכ״ו.
332

בעלות )

 ( diuהקאעה ושתי העלייות אשר בדרב אלנציר שכנגד הק״ק הנודע

למורנו הרב כמהר״ר חיים כפוסי ,שהן בשותפות בין הקדש ״קפת התמיד״ של ק״ק
מוסתערבים ובין החכם אהרן זייתון ובין מרת רחמה בת אהרן אשת משה גרשם ובין
מרת נג׳מה בת אליה חנניה אשת יצחק שושין .לקופת התמיד  12קראריט ולכל אחד
משלושת השותפים האחרים  4קראריט .הממונה על הקדש התמיד היה ר  ,שלמה סכנדרי
)ר׳ סי׳  .(328,323יום ג ח שבט תכ״ג.
334

בעלות החזקה של ר׳ יעקב בן ר׳ יעקב אבוהב שבחארת אלסמרה בתוך דרב מרזוק,

נמכרה לשני האחים ״הגויים אסמעיל וסידי יאסין בני שהאב אל דין אבו טקיה״ .המכירה
נעשתה ב״שלשה ימים בשהר שואל סנת אחד בעד אלאלף״ ,ב לתמוז שנ״ג.
 335הרב יצחק ידיד מכר את חזקתו בדרב אלנציר למרת אסתר בת ר׳ יעקב כהן ,אשת
החכם רחמים בן ישעיה הלוי ,וחזר וקנה את החזקה והתחייב ״לפרוע במשך עשרים
וארבעה חדשים ,תשעים מאידיש בכל חדש״ .ו חשוון תמ״א .מן הצד השני של התעודה
נכתב ,שמרת אסתר הנ״ל קיבלה מאת ר  ,יצחק הנ״ל  5000מאידיש כסף בשלימות .החזקה
חזרה לרשות וזכות ר׳ יצחק וליורשיו .יא שבט תמ״ב.
 337חזקת הקאעה והעלייה שעל גבה בדרב אלקצ׳יב שהיתה לאחים רחמים ויוסף בני
ישועה נחמן הלוי)ר׳ סי׳  (328וקנאה אברהם הלוי סגי נהור ,עברה לידי מרת שמחה בת
יוסף הלוי עטאר .יום ה ,י תמוז תמ״ה.
 338ר׳ מנחם חדאד מכר לחכם יוסף קאשטרו בכוח הרשאה שבידו ,מיכסת מרת אורו בת
המנוח יצחק קאשטרו שניתן לה בנדונייא בצוואת אביה .המכירה נעשתה בהסכמת אפרים
חדאד שהשתדך עם מרת אורו וקיבל מיכסתה ,תמורת נדונייא ,קאעה בחזקה שבדרב
ק^שטרו .המכירה נעשתה ביום ד יז שבט תל״א.
 339הקאעה אלמועלקה הגדולה בדרב קאשטרו אלצ׳עיר ,נקנתה על־ידי יצחק קאשטרו
במעות ק״ק אנדלוסיס ספרדים .הוא הקדיש גם את המחצית שקנה לעצמו במעותיו לק״ק
הנ״ל ״לאחר שיכלה זרעו״ .את הפירות מסרו שני בניו ר׳ אברהם ור׳ יוסף לגבאי ק״ק
הנ״ל .לאחר שנפטרה בתו של אברהם קאשטרו ״ולא השאירה שום זרע אחריה״ ,נמסרה
״הקאעה על תשמישיה גוף ופרות״ לק״ק הנ״ל .גבאי ק״ק הנ״ל ר׳ חיים יוסף מסר את
הקאעה על תשמישיה לר׳ אלעזר הכהן מעלי במחיר  13,500מ״כ )מאידיס כסף( ״מכירה
]רעה[

ישראל

בן־זאב

גמורה לחלוטין״ .שליש אחרון לחודש כסליו תקמ״ח.
 340ר׳ יוסף בן ר  ,שלמה שאנג׳י מכר חזקת קאעה מעלקה בדרב תלמוד תורה למרת
אסתר אשת ר  ,יעקב לוריא אשכנזי והשכירה את החזקה לר׳ יוסף הנ״ל ״שכירות גמורה״
לזמן ששה ושלושים חודשים עם התחייבות לפרוע את השכירות ״בלי ערעור ודחיה
וטענה״ .יום ד ,ה אייר תי״ח .מן הצד השני נכתב שיעקב לוריא ואשתו אסתר מכרו את
החזקה לר  ,יוסף שאנג׳י הנ״ל .שליש ראשון לחודש ניסן תכ״א.
 341ארבעה קראריט מכלל עשרים וארבעה קראריט בקאעה ובשתי העלייות שבדרב
אלנציר היו מתנת נדונייא למרת מרים אשת רחמים בת המנוח נתן זיתון מאת זקנה ר׳
אהרן זייתון )נז  ,בסי׳  .(332זכות זאת נמכרה לר  ,יעקב שאטה ביום א י ניסן תל״ה.
מאחורי הכתב נרשם שר  ,יעקב מכר את ארבעת הקראריט לבעלים הקודמים מרים
ורחמים בכ״ה שבט תל״ד.
342

חזקת הקאעה ושתי העלייות שעל גבה אשר בדרב קאעת תצפית אלפצה ) ג ע  0׳<a:
־׳י*ג< ( ,שהיו בחזקת ר׳ חיים אבולאיש ,עברו בירושה לבנו ר׳ יעקב .אחריו עברו

אל אלמנתו ,והיא חילקה את הירושה בין בנה ר  ,חיים ונכדה ר  ,יעקב .ר׳ יעקב השכיר
את חלקו לר  ,יעקב דיויש לאחד וארבעים חודש .יום ה ,כג אדר תי״ז.
 343חזקת העלייה הפנימית אשר בדרב קאעת אלפצה נמסרה על־ידי בת יוסף חושאי
)ר׳ סי׳  (329״ברצונה הטוב בלי שום אונס וכפיה״ להקדש ק״ק פורטוגיזיס ע״ש הגבאים
ר׳ יעקב הלוי ואברהם קושטא .שבט תמ״ו.
334

חזקת העלייה בדרב אלמבלט ,שהיתה למרת אסתר אלמנת ר  ,סעדיה ולמרת בואינה
,

ולבעלה ר׳ יצחק עמנואל ,עברה לאחר מות הנ״ל לרשות בנות בואינה ור יצחק ,שמחה
הנשואה ליהודה יעיש והבתולה אסתר .שמחה ובעלה נתרצו להעביר את זכות המחצית
השניה של הירושה לאסתר .שלהי אדר ראשון תס״ד.
 345חזקת הקאעה הגדולה והחוש )חצר( אשר בדרב אלמובלט שהיתה לר׳ יצחק ברזילי
עברו בירושה לבתו ״סגיאת נהורא״ בואינא אשת ר׳ רפאל מאריגאס .חילוקי דעות נפלו
בין ר  ,רפאל וחותנתו ,לפיכך הוסכם להעביר את כל החזקה לזכות היורשת בואינה,
והותנה ״שבאם יהיה לה זרע תעבור מחצית החזקה לרשות בעלה ר  ,רפאל ומחציתה
השניה של הירושה לידי קרובי בואינה הנ״ל״ .חמשת אלפים וארבע מאות ותשעים וחמש.
 346חזקת המנוח שמואל סכנדרי עברה בירושה לשני בניו אלעזר ואהרן .אלעזר מכר את
חלקו לר  ,שלמה בן נתן דרגי .יום ו ,כו תשרי שפ״ז .בצדו השני של השטר נכתב ,ששלושה
קראריט מן החזקה הנ״ל נמכרו לד׳ מנחם הכהן)ר  ,סי  (170 ,ביום ו לאייר שצ״ו .הנ״ל
קנה עוד שלושה קראריט בכ״ו לתמוז שצ״ו .באותו יום קנה עוד שני קראריט ובכ״ב
תשרי שצ״ז עוד שני קראריט.
 347חזקת העלייה ״בעמראת קאצ׳י אלעסכר״ בדרב אל מובלט של מרת ולירא אלמנת
ר׳ יצחק באגילייר ,נמכרה על־ידה לר׳ סעדיה בן יהודה אבו אלכייר .יום ג ,כט תשרי ש״צ.
 348חזקת ובעלות העלייה הגדולה אשר בדרב מרזוק הנודע בשם קאעת אלתצפיה,
]יעו[

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

״שעולים לה מהסולם שבצד ק״ק פורטוגיזיס״ ,שהיתה של המנוח ר׳ משה קולון ,עברה
לאחר מותו לבן אחיו ,ששילם לאלמנת המנוח הנ״ל את חלקה בכתובתה ,ולמרת רחל
אשת הדיין ר׳ אברהם הלוי .רחל ובעלה מכרו את חלקם ״להקדש תלמידי חכמים״
באמצעות הגבאים דוד שמחון ויוסף רומאנו .שלהי סיוון תנ״א .ר  ,אברהם הלוי הוא החכם
המפורסם בעל שו״ת ״גנת ורדים״.
 349החזקה בדרב אלנציר על קאעה אחת ושתי עלייות הן בשותפות ר  ,אהרן זייתון)ר

,

סי  ,(341 ,ר  ,יעקב ירושלמי ור׳ אברהם דגאגי הלוי .שנת שצ״ו .בצד השני רשומה
התחייבות בין השותפים ר׳ אהרן זייתון ור׳ אברהם הנ״ל לערוך את כל התיקונים
הנחוצים בחזקה הנ״ל .שנת שצ״ז.
 350הקאעה הידועה בשם ק״ק מולינא בדרב אלמובלט ,נדחתה העברתה אל היורשת,
מרת לונא אלמנת ר  ,יוסף בן החכם ר  ,דוד ,בשל קשיים בסידור חליצתה .האלמנה
הסכימה להקדישה לאחר מיתה לק״ק הנ״ל ,משנדב הגבאי ר׳ נתן בן נח דמי מקנת החזקה,
והותנה שהאלמנה תשאר בה ״כל ימי חייה ואין לשום איש זכות על החזקה בחייה״.
שנת)?( .ק״ק מולינא ,אפשר שנקרא על שם החכם המפורסם ר׳ יצחק די־מולינא שהיה
במצרים בתקופת הרדב״ז)עיין מ  ,בניהו ,ספונות ,ו ,עמי קל(.
 351מרת חביבה אלמנת ר׳ משה אסעד ובנה הבחור ר׳ שמואל מכרו את זכויותיהם על
שלושה קראריט בחזקה שבדרב אלנציר ,שהיא קאעה אחת ושתי עלייות ,לישיש ר׳
יעקב ירושלמי )ר׳ סי׳  (349בן המנוח ר׳ אברהם ירושלמי מכירה על תנאי בחודש אדר
שגי ת״ב .לאחר פטירת בנה ר׳ שמואל מכרה האלמנה את זכויותיה לר׳ יעקב הנ״ל .שליש
ראשון לחודש חשוון תט״ו.
533

ר  ,מאיר בן ר  ,חיים כפוסי מכר עשרה קראריט שקיבל בירושתו ״בלי כפיה ואונס״

לר׳ יעקב נקיב .שנת שצ״ט)ר׳ למעלה ,מבוא(.
 534חזקת ר׳ חיים כפוסי שהיתה ברשות ר׳ שלמה בן המנוח ר  ,מרדכי אשכנזי ,נמכרה
לר  ,יצחק ידיד והוא מברה למרת אסתר בת ר׳ יעקב כהן .ממנו קנה את זכויות החזקה ר׳
נסים בן הרופא ר  ,חיים טאויל נ״ע .יח אדר תמ״ב .החזקה היא על הקאעה הגדולה ,העלייה
שעל גבה ,החואצל והבור והחורבה ותקועה הקטנה שבצד הפתח החיצון הסוגר על הקאעה
הגדולה.
535

ה״מצטבה״)מסטבה( שבראש דרב אלמצריין שנעשתה הפקר ״בלי דלת ובלי מנעול

והיתה כמו חורבה״ ,תוקנה על־ידי שבתי סכנדרי בכספי הקדש ק״ק מוסתערבים ,בעלי
החורבה ,וסידר שלוש חנויות .את שכירות החנויות העביר לקופת הק״ק הנ״ל .טבת תק״ע.
מסטבה היא דירה קטנה של חדר אחד סמוך לרחוב המשמש להכנסת אורחים לעניים ,גם
ספסל אבן לאורך קיר שעליו יושבים הולכי דרך כדי לנוח ולהחליף כוח .בגיטו היהודי
היתה מצטבה משמשת גם למרכז לקניות ולמכירות ולשיחות בעניינים חברתיים .המצטבה
נמצאת בדרך כלל בכניסה אל הגיטו .״מסאטב״ בדרך כלל נמצאות ליד הכניסות אל
המסגדים הגדולים בערים הגדולות במצרים.
]רעז[

ישראל

בן־זאב

 536״הגבאי המפואר ר׳ נסים טאויל״)ר׳ סי׳  (534 ,335״והיקר גביר נשא ונעלה לתהלה
המשנה המפואר הגבאי הנהדר כב״ר יצחק סכנדרי״ ,השכירו את הקאעה אשר בדרב
אלדהאן לר׳ לוי לשנים עשר חודש בשכר שלושים מאידיס לחודש .שליש אחרון לחודש
כסליו תע״ב.
538

חזקת החנות אשר בחארת אלקראיין ,שמצידה האחד פתח חזקת העלייות של ששון

בוכוס ומהצד השני החנות שבצד דרב ״ק״ק גבאליא׳ /היתד ,של פורייגה מרזוק בן הישיש
כליפה מרזוק .כיוון ״שלא ערער שום בר ישראל בשום אופן על פורייגה מרזוק המחזיק
בחזקה׳ /אישרו עדים את זכויותיו על החזקה הנ״ל .יום ו ,יג סיוון תי״א.
 539הצעיר יעקב רחמים בנדרלי ,ששכר מגרש ,חאצל וקאעה שהם בבעלות וזכות ק״ק
מצריין ,התחיב לשלם שנים וארבעים גרושים לחודש .הקאעה ״היתה שכורה ביד עושה
מלאכת הזהב ונקראה קאעת אלמורדייך .שליש אחרון לחודש סיוון תר״ט.
540

חזקת האלמנה בואינה אשת המנוח ר  ,יעקב אלאיש )ר  ,סי׳  342שבה נזכרת אלמנת

ר׳ יעקב אבולאיש ,״אלמנה״ בסתם( ,שנמצאה בראש דרב קאעת תצפית אלפצ׳ה,
שמחציתה עברה בירושה לבנה ר  ,חיים ״דמתקרי אלאגרא״ )אלאקרע ,היינו הקרח(
ומחציתה לנכדה ר׳ יעקב אבולאיש )ר׳ התעודה הנ״ל( .אחרי פטירת בואינה )לפני כתיבת
תעודה זו( ,וויתר האב חיים על זכות חצי הקאעה לבנו ר  ,יעקב )בתעודה הנ״ל נזכר כי ר׳
חיים השכיר את חלקו ,היינו בשתי העלייות ,כי באותו מועד וויתר על חצי מן החזקה(.
כג אדר תי״ז.
542

קבלה בלאדינו :״מודה אני הכותב כאן שקיבלתי מהגביר פרנסיס דק״ק מצרים

יע״א )יכונניה עליון אמן( בעבור חאליא )

מקום ריק ,עזוב( של הסיניור בכר

פאשא עשרים וחמש סומא .ועל זה באתי על החתום שנת  (? 5496) ? 96פה מצרים יע״א.
הצעיר
544

אברהם

אזולאי/,...

קבלה :״מודה אני הח״מ שקבלתי מכוללות ברוך עמי מצרים מאידיש עשרת אלפים

תשלום לפשה .חמשת אלפים שנת  5506והשאר חמשת אלפים לשנת  5507ולראיה חתמתי
שמי ד׳ תשרי שנת  .5508י ו ס ף ח י ו ן ״.
148

צו מאת שליט מצרים עלי ביך אלכביר ) (1773—1768להמציא לו  20.000ריאל.

כתובת ערבית אך חתימות גדולי העדה היהודית הן בעברית ובערבית .נתפרסמה במאמרי,
עלי ביך אלכביר והיהודים במצרים ,ציון ,ד ,תרצ״ט ,עמ .249—237 ,
545

רשימת תרומות של מתנדבים מעשירי היהודים בסכום  5900פרוטות .תוכנה פורסם,

שם ,הע׳  ,33עמי .245
546

קבלה בלאדינו :״מודה אני הח״מ שקבלתי מאת השר הגביר המרומם גבר אברהם

שיגראנו הי״ו סך עשרים ושנים אלף ארבע מאות חמשים וארבע פאראס כסף .ולראיה
חתמתי שמי פה מצרים היום מר חשון שנת חמשת אלפים ארבע מאות תשעים ותשע
ליצירה .הצעיר ר פ א ל א ב ר ה ם ל ו י ״)ר׳ סי׳ .(549
 547רשימה באותיות עבריות ולשון ערבית :רבע קראת ביע) :מכירת רביעית קאראט(.
]רעח[

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

ופי ען ופא דיון כה״ר משה א׳ סעד נ״ע להרב אהרן זייתון נר״ו)פרע חוב שהיה ר  ,משה
א  ,סעד נ״ע חייב להרב אהרן זייתון(.
 548בקשה בעברית ובערבית לקבלת גמילות חסד ממוסלמי נדיב .השולח ,המוען והתאריך
חסרים) .החלק העברי (:״אל האח יקר ונשא ונעלה לשם טוב ולתפארה ולתהלה״) .החלק
הערבי (:״לאחר פריסת השלום לא נעלם מאתנו הנהוג ,לפי הכרת הטובה של מוסלמי
נדיב ]שאינו מתכחש למטיבו[ .אנא התרצו ושלחו אלי גניה אחד שארית ההוצאה כ י . . .
ה  ,ישלח רוחה בקרוב ואנחנו )שוב בעברית( ״ותזכו לשנים רבות״) .בערבית( אוהבכם.
תעודה מוזרה זו נשלחה אולי אל מוסלמי שגר בשכנות עם יהודים או שנשלחה אל מי
שהמיר דתו לאיסלאם ,שאם לא כן לא יובן שימוש עברית עם הערבית.
 549קבלה בלאדינו :מודה אני הח״מ שקבלתי לחליה דילפשה דקאימה דח1ש די לא
סיודאד של היהודים ]בעבור המקום העזוב של הפאשה הנמצא בחצר שברחוב היהודים[
בעבור שנת חמשת אלפים וחמש בשלימות ,שהם שלושים ושמונת אלפים פאראס .ולראיה
חתמתי שמי פה מצרים יע״א ביום יט אדר .הצעיר ר פ א ל א ב ר ה ם ל ו י ) ר ׳ סי׳ .(546
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תאריך

ישראל

בן־זאב

התעודות*
ראשון

שטר

אנו עדים התומי מטה יודעים ומעידים עדות ברורה איך בפנינו מכרה היקרה סת אל בית
בתכה״ר אברהם ידיע אמשאטי ליקר כה״ר ישועה יצ״ו בר הנשא ונעלה כה״ר עבדיה הלוי
ידיע דגאג׳י יצ״ו השלשה קראריט

1

שהם ידועים בבית שבדרב אל כנים שדר היום

בקאעה שלו כה״ר יצחק פחימה יצ״ו .והשלשה קראריט הנד הם במלך הגד משאע שהוא
הקאעה הנד ,וכל העליות שעל גבה הם וכל תשמישיהן כל הנכלל בארבעה מצרנני המלך
בחלק השלשה קראריט הנד ,הכל מכרה לכה״ר ישועה הנד מכירה גמורה מעכשו שרירא
וקיימת לחלוטין .והמלך הנד הוא ,שמצדו האחד דר היום כ״ר יוסף ארוך וכנגד המלך הנד
הבית שדר בו היום כה״ר יוסף ידיע סדקארו מכרה השלשה קראריט שבמלך הנד כנד
בסך חמשים פרחים זהב בנאדקה  .2ובפנינו קבלה סת אל בית הנד החמשים פרחים הגד
משלם עד פרוטה אחרונה .והמכירה הנד היא בזה האופן ,שהקונה הוא ובאי כחו לא יוציאו
אותה מהמקום שהיא דרה בו עתה ,שהוא המרקד שבאל וצט אל בית  3כל ימי חייה .ואחר
פטירתה לא ישאר לה שום חזקה ולא שום דבר בעולם לא היא ולא באי כחה.
וקבלה על עצמה סת אל בית הנד ,שאם תצא לדור בעיר אחרת זולת העיר הזאת לא
יהיה לה שום חזקה ולא שום זכות כלל לא היא ולא באי כחה .ומעכשו סלקה עצמה ורשותה
סת אל בית הנד מן השלשה קראריט הנד זולת הדירה של המרקד הנד ככל הנד ,ונשארו
קראריט הנד ברשות וקניית כה״ר ישועה הנד על פי התנאי של דירת המרקד הנד כנד
לעשות בהם כרצונו וחפצו על פי התנאי הנד .וכך אמרה סת אל בית הנד לכה״ר ישועה
הנד •,לך חזק וקנה ועשה בו רצונך כדין כל הקונים ואני סלקתי עצמי ורשותי מכל
השלשה קראריט הנד ככל הנד .וחומר שטר זה קבלו עליהם כה״ר ישועה וסת אל בית
הנד כחומר וכחוזק כל שטרי שרירי וקיימי דנהיגין בישראל כתקון חז״ל דלא כאסמכתא
ודלא כטופסי דשטרי וקנינו מידם על כל הכתוב עליהם לעיל קנין גמור מעכשו במנא דכשר
למקנייא ביה כרצונם ומדעתם בלי שום אונם כלל .גם קבלו עליהם בשבועה חמורה בשי״ת

4

לקיים כל הכתוב עליהם לעיל .והיה זה ביום ששי ארבעה ועשרים לחדש אלול שנת השכא
ליצירה פה מצרים לפני החכם הנעלה כה״ר ישועה נר״ו והכל שריר וקיים.
אהדן עמאגי
*

משה

גבאלי

תודתי אמורה לגב׳ שרה לולקו ,מזכירתו של מ׳ בניהו במכון בן־צבי ,שהואילה להעתיק התעודות מן
התצלומים בהדרכתו ובהשגחתו.

1
2

קדאטר ,ברבים קראריט ,קרטן  1 /24של יחידה.
ויניציאה נקראת בערבית בונדוקייה

מטבע ויניציאנית שהיתה עוברת לסוחר במדינות ים התיכון.

וברבים בנאד׳קה.
3

האיצטבא שבמרכז הבית.

4

בשם יתברך.
]רפ[

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית בקהיר
שני

שטר

בהיות שמכרו הנבון והגעלה כה״ר יהודה גאביזון יצ״ו ואשתו היקרה מ  ,שמחה ת״מ

5

בת

החכם כהה״ר חיים ך חביב יצ״ו כל כח ורשות וזכות וחזקה שיש להם בשליש חזקה
הקאעה שבראש דרב אל נצר מכירה גמורה בשטר לנבון ונעלה כה״ר יוסף דמתקרי שחאתה
וילייאריאל יצ״ו ככתוב בארוכה בשטר המכר הנד שזמנו ביום שני שמנה עשר יום לחדש
אדר שעבר משנתנו זאת .ואני משה ראובן הסופר

6

החתום מטה וכ״ר עטייה תמם י״צ

חתומים בו .עכשו בפנינו עדים חתומי מטה מכר כה״ר שחאתה הנד כל כח ורשות וזכות
וחזקה שיש לו בשליש חזקת הקאעה הנד מכירה גמורה מעכשו לחמותו היקרה וצנועה מ

,

ריקא ת״מ בת החכם השלם מורנו הרב כמהר״ר חיים כפוסי נר״ו בחמשה ושלשים גרושוש
משלשים מאידי׳

7

כסף כל גרוש והודה כה״ר שחאתה הנד שקבל ממ  ,ריקא הנד כל הסך

הנד כנד בשלמות וסלק עצמו וכחו ורשותו וזכותו וחזקתו וכח ורשות וזכות וחזקת כל
הבאים מכחו מעל חזקת הקאעה הנד סלוק גמור מעכשו .ונשארה שליש חזקת הקאעה הנד
בכח ורשות וזכות וחזקת מ׳ ריקא הנד ובכח ורשות וזכות וחזקת כל הבאים מכחד ,לדור
ולהשכיר ולהשכין ולמכור ולמשכן וליתן במתנה ולעשות בה כפי חפצה ורצונה בכח
המכירה הנד שהיא מכירה חלוטה וחתוכה כדת וכהלכה ,מכירה גלויה ומפורסמת מכירה
שרירא וקיימת ,מכירת עולמין דלית בה שום מין חזרה וחרטה כלל מיומא דנן ולעולם.
מכירה מבלי שום מין שייור ותנאי כלל בעולם.
וקבל עליו כה״ר שחאתה הנד להעמיד המכר הנד ביד מ׳ ריקא הנד וביד כל באי כחד,
העמדה גמורה בשופי ולסלק מעליה ומעל כל באי כחד ,כל מין ערעור ונזק והפסד שיבא
לה מהגוי הג׳אבי ומבעל שני שלישי החזקה הנד מצד השכירות של הזמן העבר ועד היום
סלוק גמור בגופו ובממונו .ונתרצת מ׳ ריקא הנד בקניה הנד רצוי גמור מעכשו .וקנינו
מיד הכ״ר שחאתה הנד על כל הכתוב עליו לעי  ,קנין שלם מעכשו כתקון חז״ל דלא
כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי מדעתו ורצונו הטוב מבלי שום אונס כלל .וקבל עליו כה״ר
שחאתה הנד בשבועה חמורה כדת וכהלכה לגמור ולקיים כל הכתוב עליו לעי׳ בלי ערעור
כלל .והיה זה ביום שלישי שנים ועשרים יום לחדש סיון שנת חמשת אלפים ושלש מאות
ושבעים ותשע ליצירה פה מצרים.
שי״ש לה״ם בשלי״ש חזק״ת הקאע״ה

8

ביני שיטי ודא קייומהון והכל שריר ובריר וקים.
אברהם

מש ד  ,ר א ו ב ן
הסופר עד

קאדן)?(

ס״ט
שטר

שלישי

בהיות שראינו שטר ועניינו שמכר החכם השלם מורנו הרב כמהר״ר חיים כפוסי זלה״ה
5
6
7
8

תבורך מנשים.
חתום גם על השטר שפי  ,טולידאנו ,סיני ,שם ,עמי עט.
מאיידים ,מטבע כסף מצרי מתקופת הממלוכים שהיו לו מהלכים גם בתקופה התורכית ונקרא גם פארא.
חמש תיבות אלו כתובות בשורה השניה בין השיטין.

]רפא[

ישראל

בן־זאב

כל כח ורשות וזכות וחזקה שהיה לו בחזקת הקאעה שהיה הוא דר בה שבדרב אל בציר
ובכל תשמישיה ותשמישי תשמישיה ובעליות שעל גבה ובחואצל

9

מהפתח החיצון הסוגר

על כל המקומות הנד ולפנים ובחזקת הבור שבצד הקאעה הנד מכירה גמורה לבנו הנבון
ונעלה כה״ר מאיר יצ״ו ולנכדו המשכיל כ״ר חיים יצ״ו בן בנו המנוח כה״ר יוסף נ״ע.
והמכר הנד היה אחרי שסלקו היקרות מ׳ חנה ומ  ,לונא שתי נשי הכמהר״ר חיים הנד
שעבוד כתובתן סלוק גמור כדחזי ,ככתוב כל זה בארוכה בשטר שזמנו ביום רביעי שלשה
עשר יום לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושלש מאות ושמנים ותשע ליצי׳ ואני משה
ראובן הסופר החתום מטה וכה״ר יצחק הגר יצ״ו חתומים בו .10
וראינו שטר אחר ועניינו שהודו הנבון כה״ר הושעיה יצ״ו בכמהר״ר חיים הנד ואשתו
מ  ,רחמה ת״מ ,שאין לשום אחד מהם על הכ״ר מאיר הנד ולא על כ״ר חיים הנד שום
תביעה וטענה בעולם מצד חזקת הקאעה והחורבה והבור והחואצל הנד בשום צד ואופן
כלל ובשום זמן בעולם ,ככתוב בארוכה בשטר שזמנו ביום שני ששה עשר יום לחדש סיון
שנת חמשת אלפים ושלש מאות ותשעים ושבע ליצי  ,ואני משה ראובן הסופר החתום מטה
וכ״ר חנניה רומירו יצ״ו חתומים בו.
וראינו שטר אחר ועניינו שמכר הכ״ר מאיר הנד לה״ר חיים הנד שני קראריט מכלל
השנים עשר קראריט שיש לו בכל המקומות הנד מכירה גמורה באופן שנשארו לכה״ר
חיים הנד בחזקת כל המקומות הנד ארבעה עשר קראריט ולהכ״ר מאיר הנד עשרה קראריט
בלבד ככתוב בארוכה בשטר שזמנו ביום שני הנד שאני משה ראובן הסופר החתום מטה
וכ״ר חנניה הנד חתומים בו.
עכשו בפנינו עדים חתומי מטה מכר הכ״ר מאיר הנד כל כח ורשות וזכות וחזקה שיש
לו בכל העשרה קראריט שנשארו לו בחזקת הקאעה והעליות והחואצל והבור הנד ובכל
תשמישיהם ותשמישי תשמישיהם מהפתח החיצון הסוגר על כל המקומות הנד ולפנים
מכירה גמורה מעכשו לכה״ר חיים הנד בסך ידוע ביניהם .והודה הכ״ר מאיר הנד שקבל
מכה״ר חיים הנד כל הסך ההוא בשלמות בזה האופן שחייב עצמו כה״ר חיים הנד לפרוע
ליקר ונעלה כה״ר יעקב נקיב יצ״ו כל מה שחייב לו דודו הכ״ר מאיר הנד על חזקת
המקומות הנד על פי השטר שביד הכ״ר יעקב הנד מהסך ההוא ושכל מה שנשאר על כה״ר
חיים הנד מהסך ההוא קבלו ממנו בשלימות .והודה הכ״ר חיים הנד שהוא יודע בבירור
כמה חייב דודו הכ״ר מאיר הנד להכ״ר יעקב הנד מהשטר הנד וחייב עצמו הכ״ר חיים
הנד חייוב גמור מעכשו מדעתו ומרצונו הטוב מבלי שום אונס כלל לפרוע להכ״ר יעקב
הנד כל מה שנשאר לו מהשטר הנד על פי האופן הכתוב בשטר הנד פרעון גמור בשלמות
מבלי סרוב ועכוב כלל ובלי ערעור ודחייה וטענה בעולם.
וסלק הכ״ר מאיר הנד עצמו וכחו ורשותו וזכותו וחזקתו וכח ורשות וזכות וחזקת כל
 9מחסן ,חדר מאגר לצורכי מזון.
 10הוא השטר שפי  ,טולידאנו ,שם ,עמי עח—עט .טולידאנו הסתפק בקריאת השם הגר והניח סימן שאלד».
מכאן מתברר שקריאתו נכונה.

]רפב[

התעודות

בקהיר

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

הבאים מכחו מעל חזקת כל המקומות הנז  ,ומעל כל תשמישיהם ותשמישי תשמישיהם סלוק
גמור מעכשו .ונשארו כל העשרה קראריט הנז  ,בכח ורשות וזכות וחזקת כה״ר חיים הנז

,

ובכח ורשות וזכות וחזקת כל באי כחו לדור ולהשכיר ולמכור ולמשכן ולתת במתנה
ולעשות בחזקת כל המקומות הנד כפי חפצו ורצונו ובכח המכירה הנז /שהיא מכירה
חלוטה וחתוכה כדת וכהלכה מכירה גלויה ומפורסמת מכירה שרירא וקיימת מכירת עלמין
דלית בה שום מין חזרה וחרטה כלל מיומא דנן ולעלם מכירה בלב טוב ובנפש חפצה ובדעת
נכונה מכירה מבלי שום מין אונס ושום הכרח ושום פיתוי כלל .וקבל עליו הכ״ר מאיר
הנד להעמיד המכר הנד ביד כה״ר חיים הנד וביד כל באי כחו העמדה גמורה בשופי ולסלק
מעל כה״ר חיים הנד כל מין ערעור ונזק והפסד שיבא לו מכל יהודי שבעולם מצד המכר
הנד סלוק גמור בגופו ובממונו .ונתרצה כה״ר חיים הנזכר בקנייה הנד ]רצוי גמור מעכשו[
והמכר הנד היה מהכ״ר מאיר הנד אחר שסלקה אשתו שעבוד כתובתה שיש לה על בעלה
הכ״ר מאיר המוכר הנד מעל חזקת כל המקומות הנד סלוק גמור מעכשו כדחזי בקנין שלם
ממנה תחלה מבלי שתוכל לומר נחת רוח עשיתי לבעלי .ואח״ב קנינו מיד בעלה הכ״ר מאיר
ומיד כה״ר חיים הנד על כל הכתוב עליהם לעי  ,קנין שלם מעכשו כתקון חז״ל דלא כאסמב־
תא ודלא כטופסי דשטרי מדעתם ומרצונם הטוב מבלי שום אונם כלל .וקבל עליו כה״ר
מאיר הנד בשבועה חמורה כדת וכהלכה לגמור ולקיים כל הכתוב עליו לעי  ,בלי ערעור
כלל .ונגמר זה ביום ששי עשרה ימים לחדש אלול שנת חמשת אלפים ושלש מאות ותשעים
ותשע ליצירה פה מצרים והכל שריר ובריר וקים.
מודה אני על כל הכתוב לעיל הצעיר מ א י ר כ פ ו ס י
הכ״ד י צ ח ק ק ש ט י ל יצ״ו

הסופר עד

יצחק קשט י ל

עד שני

משה ר או בן

ס״ט

שטר

רביעי

בעה״י
בהיות שחזקת וכ׳לוו

11

המקומות שבחוש אל ציופ שהם עלייה וחאצל

12

דירת הר  ,שמואל

הכהן עטאר יצ״ו וחאצל בצד דאוד אל ג׳באן  , 13וקאעה דירת המי סת אל בית אל
דלאלה  ,14ועלייה דירת מושקאטילא ,,ועלייה דירת אל כ׳באז

15

וכל תשמישיהם ,ובתחת

אל ג׳אמע מלך עלייה קטנה דירת הר  ,אליהו סאגס יצ״ו וחנות קטנה שתחת העלייה הנד
ועלייה הקורין לה קצר דירת קטאוי וכל תשמישיהם .כל המקומות הנד הם בשותפות בין
שני האחים היקר נבון ונעלה הר  ,יצחק יצ״ו והבחור הנחמד יעקב יצ״ו בני המנוח החכם
כה״ר אברהם ירושלמי ז״ל ,מלבד עלייה שבחוש אל ציופ הנד דירת אריפול נר״ו וקאעה
11
12
13
14
15

כ׳לוו זכות לדמי מפתח.
ר  ,הע׳ .9
הגבן ,עושה בבינה.
הסרסורית.
האופה.

]רפג[

ישראל
קטנה דירת ידיד אל כייאט

16

בן־זאב

שהם של הבחור יעקב הנד לבדו כנגד מה שמכר אחיו הר׳

יצחק הנד מחמת דוחקו מהמקומות שבחוש אל ציום שהם עלייה אחת דירת אסלאוי וכל
תשמישיה ,ובהארת אל קראיין קאעה ועלייה על גבה כנגד כותל הטאחון

17

שברחבה

שבחארת אל קראיין הנד.
,

עכשו בפנינו עדים חותמי מטה נתרצו ונאותו ביניהם האחים הר יצחק והבחור יעקב
הנד ע״י אמן היקרה וצנועה מ׳ בואינא ת״מ שהיתה אפוטרופוסא עליו רצוי גמור מעכשו
מעצמם ומדעתם ורצונם הטוב מבלי שום אונס כלל לחלוק כל המקומות מלך וחזקה הנד
שהם בשותפות ביניהם כנד כדי שישלוט כל או״א

18

מהם בחלקו לעשות בו כפי חפצו

ורצונו .והעמיד להם שמאים בקיאים בשומת הקרקעות ושמו והעריכו השמאים כל המקומות
שהם בשותפות בין האחים הנד המלך ל ב ה והחזקה לבד .ואחר החקירה והדרישה והיישוב
והעייון במתון רב ודקדוק נמרץ בכל מה שיצטרך לדקדק בהפרש שיש בין ערך מקומות
המלך ממקומות החזקה והכ׳לוו ובין מה שהוא בנוי מחדש למה שהוא בנוי ישן ומה שהוא
צריך להבנות ובין מה שיש עליו תובעים ושכירות וחלוואנאת לנוצ׳אר

19

וזולתו ובין מה

שאין עליו שום דבר מזה וזולת זה מההפרשות שיש בשומת הקרקעות הכל כאשר לכל
הקיפה דעת השמאים הנד הקפה שלמה ונראה להם על נפשם ויהדותם שמקומות המלך
שתחת

א ל ג ׳ א מ ע  2 0הנד ראוי לשום אותם ולהעריכם כנגד כל המקומות של החזקה

והכ׳לוו שבחוש אל ציופ הנזכרים ואעפ״י שפירות מקומות החזקה יתרים על פירות מקומות
המלך ,הנה להיותם מלך ובנויים מחדש מקרוב וקרובים זה אצל זה ומסולקים מתביעות
גוי ומערער ,הנה הם יותר יקרים וחשובים ממקומות החזקה והכ׳לוו וראוי להעריכם בשוה
אלו כנגד אלו.
ועפ״י שומת השמאים נתרצו האחים הנד רצוי גמור מעכשו ,ולקח הר׳ יצחק הנד מקומות
החזקה והכ׳לוו לעצמו ,ולקח אחיו יעקב הנד מקומות המלך לעצמו עפ״י מה שיעצוהו
השמאים הנד ואמו הנד כי הוא תועלת גדול וזכות לו ,וסלקו האחים הנד עצמם וכחם
ורשותם וזכותם וחזקה ומלך ושעבוד ושלטנות ואחיזה ותפיסה וירושה ונחלה ועזבון שיש
לכל א׳ מהם ולכל הבא מכחו מעל החלק שלקח אחיו סלוק גמור מעכשו מבלי שום מין
שייור ותנאי כלל בעולם ,באופן שנשארו מקומות החזקה והכ׳לוו שבחוש אל ציופ שהם
עלייה וחאצל דירת שמואל הכהן עטאר יצ״ו .וחאצל שבצד דאוד אל ג׳באן וקאעה דירת
סת אל בית אל דלאלה ,ועלייה דירת מושקאטילא ,ועלייה דירת אל כ׳באז וכל תשמישיהם
בכח ורשות וזכות וחזקה וכ׳לוו ושעבוד ושלטנות ואחיזה ותפיסה וירושה ונחלה ועזבון הר׳
יצחק הנד וכל באי כחו לדור ולהשכיר ולבנות ולנתץ ולתקן ולמכור ולמשכן להוריש
להנחיל ולהחליף ולתת במתנה ולעשות בהם כפי חפצו ורצונו וחפץ ורצון כל הבא מבחו
16
17
18
19
20

החייט.
הטחנה.
אחד ואחד.
וחלוואנאת לנוטאר :ותשלום לממונים על השמירה.
מסגד.

]רפד[

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

בכח החלוקה הנד ,שהיא חלוקה חלוטה וחתוכה כדת וכהלכה גלויה ומפורסמת שרירא
וקיימת ,חלוקת עלמין דלית בה שום מין חזרה וחרטה כלל מיומא דנן ולעלם ,חלוקה מבלי
שום מין שייור ותנאי כלל בעולם .ומקומות המלך שהם תחת אל ג׳אמע שהם עלייה קטנה
דירת הר׳ אליהו סאגס יצ״ו וחנות קטנה שתחת העלייה הנד ,והעלייה הקורין אותה קצר

21

דירת קטאוי וכל תשמישיהם ,ועלייה שבחוש אל ציום דירת אריפול נר״ו ,וקאעה קטנה
דירת ידיד אל כ׳ייאט שהם חזקה וכ׳לוו וכל תשמישיהם בכח ורשות וזכות וחזקה וכ׳לוו
ומלך ושעבוד ושלטנות ואחיזה ותפיסה וירושה ונחלה ועזבון הבחור יעקב הנד וכל באי
כחו ,לדור ולהשכיר ולבנות ולנתוץ ולתקן ולמכור ולמשכן להוריש להנחיל ולהחליף ולתת
במתנה ולעשות בהם כפי חפצו ורצונו וחפץ ורצון כל הבא מכחו בכח החלוקה הנד ,שהיא
חלוקה חתוכה וחלוטה כדת וכהלכה מבלי שום מין שייור ותנאי כלל בעולם.
ומה שנשאר בשותפות בין האחים הנד הוא חזקת הקאעה הגדולה שתחת אל ג׳אמע שהם
דרים בה כעת ומלך העלייה שעל הליוואן הקטן שבקאעה הנד העולים לה מדרב קצ׳יב וכל
תשמישיהם .ולהיות שייחדו האחים הנד שכירות העלייה הנד לפרוע שכירות הקאעה הנד
התנה ביניהם שכל מה שיצטרך יתר על שכירות העלייה הנד להשלים שכירות הקאעה הנד
הוא על כל א׳ מהאחים הנד המחצית .ומה שהוא בחזקת אמם שאין להם בו רשות השתי
קאעאת שבכתלים .הקאעה הנד שתחת אל ג׳אמע הנד שהא׳ דר בה הר  ,יהודה קצין יצ״ו
והא׳ היה דר בה הר׳ יעקב מלמד יצ״ו .עוד התנה ביניהם שמענין שיל אל קלטה

22

כל א

,

יתן בהוצאה כפי מה שיגזרו אומר עליו שני שמאים בקיאים בענין הבתים ,ולהיות ששכירות
הגוי שעל הקאעה והעלייה שבחוש אל ציופ שהם לחלק הר׳ יעקב הנד לבדו כנז״ל הוא
כלול בכלל שכירות המקומות של אחיו הנד ,מעתה קבל עליו הר׳ יעקב הנד לפרוע לאחיו
הר׳ יצחק הנד עשרה מאידי׳ כסף בכל חדש בעד השכירות הנוגע לגויים על הקאעה
והעלייה הגז׳ מדי חדש בחדשו פרעון גמור בשלמו׳ מבלי סרוב ועכוב כלל ובלי ערעור
ודחייה וטענה כלל בעולם שכן העריכו השמאים הנד .ונתרצה הר׳ יצחק הנד בהעשרה
מאידי׳ כסף בכל חדש בעד שכירות השתי מקומות הנד של אחיו הנד רצוי גמור מעכשו.
וקבל עליו הר׳ יצחק הנד לסלק מעל אחיו הר׳ יעקב הנד ומעל כל הבא מכחו כל מין ערעור
ונזק והפסד שיבא לו מהגויים בעלי וקפיית

23

המקומות הנד מצד השכירות הנוגע להם

על כל המקומות שבחוש אל ציופ סלוק גמור בגופו וממונו באיזה צד ואופן וזמן שיהיה.
ונכתבו חג׳ג׳ שרעייאת

24

ביניהם בבירור כל א׳ וא׳ מהאחים הנד חלקו בבאב אסעאדה

ואל כרם והחלוקה הנד היתה מה״ר יצחק הנד בסלוק שעבוד כתובת אשתו שיש לה עליו
מעל המקומות חלק אחיו יעקב הנד סלוק גמור מעכשו מבלי שום מין שייור ותנאי כלל
בעולם בקנין שלם ממנה מעכשו מבלי שתוכל לומר נחת רוח עשיתי לבעלי .גם קנינה
21
22
23
24

ארמון.
שיל אל קלטה ?
הקדש.
שטרי קנין בבית הדין הדתי.

]רפה[

ישראל

בן־זאב

מיד כל א׳ וא׳ מהאחים הבז ,על כל הכתוב עליהם לעיל קנין שלם מעכשו כתקון חז״ל דלא
כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי מדעתם ורצונם הטוב מבלי שום אונס כלל .וקבלו עליהם
בשבועה חמורה כדת וכהלכה לגמור ולקיים כל הכתוב עליהם לעיל בלי ערעור כלל.
והיה זה ביום שלישי שבעה ימים לחדש כסלו שנת חמשת אלפים וארבע מאות ושלושים
ותשע ליצירה פה מצרים .וכתבנה תרי נסחי .והכל שריר ובריר וקים.
שלמה
הכהן

ברכ״ר

הצעיר

שמואל

ס ו מ ך הסזפר ז״ל

נסים

ס כ נ ד ר א נ י)?(
הסופר
עד

מודה אני על כל הכתוב עלי לעיל וברצוני
הטוב נעשה ונגמר כל הנזכר לעיל
כהר יעקב
ירושלמי
שטר

חמישי

בעה״י
בהיות שחזקת הקאעה הגדולה שבדרב אל נציר לצד ימין לנכנס לדרב הנד שדר בה כעת
היקר גבת ונעלה כה״ר נסים טאויל יצ״ו בן החכם המנוח הרופא המובהק כה״ר
]והע[ליות שעל גבה והחאצל שבצד סולם העליות הנד והבור שבצדו והקריעה הקטנה שדר
בה כעת היקר ונעלה כה״ר שלמה בוחירי יצ״ו והחורבה שבצדה ]כל המקו[מות הנז׳ וכל
תשמישיהן ותשמישי תשמישיהן מהפתחים החיצונים הסוגרים עליהם ולפנים הכל כאשר
לכל היו של היקר נבון ונעלה כה״ר שלמה ]בוחירי[)?( יצ״ו בכה״ר מרדכי ז״ל בזה האופן:
מחצית המקומות הנד מקנת כספו שקנה אותם מאחות אשתו היקרה וצנועה מ  ,שמהר ,ת״מ
בת המנוח כה״ר ]חיים[ כפוסי נ״ע ומבעלה היקר ונעלה כה״ר חביב הלוי מנשה יצ״ו בכה״ר
רפאל נ״ע קנייה גמורה בסך שנים עשר אלף מאיידיש כסף ככתוב כל זה בארוכה ]וב[פרטות
בשטר הקנייה הנד שזמנו ביום ראשון שלשה ועשרים יום לחדש חשון שנת חמשת אלפים
וארבע מאות ושלשים ושלש ליצירה .ואני יעקב אל פלאם הסופר החתום מטה והמנוח
כה״ר פינחס לאכוה הסופר נ״ע חתומים בו .והמחצית השני בא לו בירושה מאשתו הנוחת
נפש מ׳ אשכנז נ״ע בת הכה״ר חיים כפוסי הנז״ל .ומכר הכה״ר שלמה הגד כל כח ורשות
וזכות וחזקה וכ׳לוו ותואג׳ר ודיין עלא אל ווקפ

25

ושעבוד ושלטנות שיש לו ולכל באי כחו

בחזקת כל המקומות הנד ובכל תשמישיהן ותשמישי תשמישיהן מהפתחים החיצונים
הסוגרים עליהם ולפנים מכירה גמורה לחלוטין להיקר נבון ונעלה כה״ר יצחק ידיד יצ״ו
בכה״ר יוסף נ״ע בסך עשרה אלפים וחמש מאות מאיידיש כסף ,ככתוב כל זה בארוכה
ובפרטות בשטר המכר הנד שזמנו ביום חמישי חמשה ועשרים יום לחדש אלול שנת חמשת
 25לצורכי מסחר ושיעבוד לזכות ההקדש.

]רפו[

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

אלפים וארבע מאות וארבעים ליצירה ועדיו הם הנבון ונעלה כה״ר שלמה סומך הכהן
הסופר יצ״ו וכה״ר יאודה קצין יצ״ו.
,

עכשו בפנינו עדים חותמי מטה ]מכר[ הכה״ר יצחק ידיד הנז כל כח ורשות וזכות וחזקה
וכ׳לוו ותואג׳ר ודיין אלא אל ווקפ ושעבוד ושלטנות שיש לו ולכל באי כחו בחזקת ד״קאעה
הגדולה והעליות ]שעל גבה והחו[אצל שבצד סולם העליות הנד והבור שבצדו והקריעה
הקטנה והחורבה שבצדה הנז״ל וכל תשמישיהן ותשמישי תשמישיהן מהפתחים החיצונים
]הסוגרים עליהם[ ולפנים מכירה גמורה מעכשו להכה״ר נסים טאויל הנז״ל בסך שנים עשר
אלף מאיידיש כסף .והודה הכה״ר יצחק הנד שקבל מהכה״ר נסים הנד כל השנים עשר
]אלף מאיידי[ש כסף הנד והגיעו לידו בשלמות עד סוף פרוטה אחרונה .וסלק הכה״ר יצחק
הנד עצמו וכחו ורשותו וזכותו וחזקתו ושעבודו ושלטנותו וכח ורשות וזכות חזקה ]וכ׳לוו[
תואג׳ר ושעבוד ושלטנות כל באי כחו מעל חזקת כל המקומות הנד ומעל כל תשמישיהן
ותשמישי תשמישיהן מהפתחים החיצונים הסוגרים עליהם ולפנים סלוק ]גמור[ מעכשו
כדין וכהלכה מבלי שום מין שיור ותנאי כלל בעולם .ונשארו חזקת כל המקומות הנד
וכל תשמישיהן ותשמישי תשמישיהן מהפתחים החיצונים הסוגרים עליהם ולפנים בכח
ורשות וזכות וחזקת וכ׳לוו ותואג׳ר ושעבוד ושלטנות הכה״ר נסים הגד ובכח ורשות וזכות
וחזקת וכ׳לוו ותואג׳ר ושעבוד ושלטנות כל באי כחו ,לדור ולהשכיר ולמכור ולמשכן
ולבנות ולתקן ולהוריש ולהנחיל ולהמיר ולהחליף ולתת במתנה ולעשות בהם כפי חפצו
ורצונו וחפץ ורצון כל באי כחו ,בכח המכירה הנד שהיא מכירה חלוטה וחתוכה כדת וכהלכה,
מכירה גלויה ומפורסמת שרירא וקיימת ,מכירת עלמין דלית בה שום מין חזרה וחרטה
כלל ,מכירה דלא להשנאה בה ודלא ]למהדר[ מנה מיומא דנא ולעלם ,מכירה מבלי שום מין
א;ג 0ושום מין הכרח ושום מין כפיה ופתוי כלל מכירה בלב טוב ובנפש חפצה ובדעת
נכונה וברוח שלמה ]

[ מבלי שום מין שיור ותנאי כלל בעולם מכירה בכל חזוקי סופר.

וקבל עליו הכה״ר יצחק הנד להעמיד המכר הנד ביד הכה״ר נסים הנד וביד כל באי
כחו העמדה גמורה ]בשופי ולסלק[ מעליו כל מין ערעור ונזק והפסד שיבא לו מכל גברא
שבעולם מצד המכר הגד ומהמים בעולי הווקף מצד השכירות הנוגע להם בחזקת כל
המקומות ]הנד  . . .מ[סוף שבט שעבר משנתינו זאת שהוא שהר צפר סנת סתה ותסעין
ואלף לחשבונם בכל צד ואופן שיהיה סלוק גמור בגופו ובממונו .ונתרצה הכה״ר ]נסים
הנד[ בקנייה הנד רצוי גמור מעכשו כדין וכהלכה .והמכר הנד היה מה״ר יצחק הנד אחר
שסלקה אשתו היקרה וצנועה מ׳ שרה ת״מ בת המנוח כה״ר יצחק מאג׳ורו נ״ע ]כל[ כחה
ורשותה וזכותה וחזקתה ושעבוד כתובתה שיש לה על בעלה הנד מעל חזקת כל המקומות
הנד ומעל כל תשמישיהן ותשמישי תשמישיהן סלוק ]גמור[ מעכשו כדין וכהלכה בקנין
שלם ממנה תחלה כדחזי מבלי שתוכל לומר נחת עשיתי לבעלי .ואחר כך קנינו מיד
בעלה הבהיר יצחק הנד ומיד הכה״ר נסים הנד על כל הכתוב עליהם לעיל קנין שלם
מעכשו כתקון חז״ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי מדעתם ורצונם הטוב והגמור
מבלי שום מין אונס כלל .וקבלו עליהם בשבועה חמורה כדת וכהלכה לגמור ולקיים כל
]רפז[

ישראל

בן־זאב

הכתוב עליהם לעיל בלי ערעור כלל .והיה זה בשליש ראשון מחדש אדר ראשון שנת חמשת
אלפים וארבע מאות וארבעים וחמש ליצירה ]פה[ מצרים והכל שריר ובריר וקים.
הצעיר
יעקבאלפלאס

מודה אני על כל הכתוב

א ב ר ה ם בכמה״ר

עלי לעיל הצעיר

משה הכהן

יצחק
שטר

ידיד

ס״ט

שישי

בהיות שכל יחידי קהלינו הסכימו בהסכמת החכמים השלמים הדיינים המצויינים יהי שמם
לעולם אכי״ר שלעולם ימכר הבשר אל בקרי

26

במאיידי כסף אחד ושתי פרוטות כל ליטרא

בכל ימות השנה גם קיץ גם חורף לא יפחות מהערך הנד ואפי׳ בזמן שיהיה שוה בין
המים ששה פרוטות כל ליטרא כאשר כתוב וחתום כל זה בהסכמה אשר ביד הגביר נשא
ונעלה לתהלה רודף צדקה וחסד הגבאי המפואר כה״ר יצחק נבארו נר״ו.
וכעת העיר ה׳ את רוח הגבירים נבונים ומעולים הלא הם כה״ר שלמה הלוי כאתב נר״ו
וכה״ר יעקב נר״ו וכה״ר יעקב ראובן נר״ו וכה״ר יצחק אזוביב נר״ו וכה״ר יצחק הכהן
נר״ו וכה״ר יעקב סרגוסי נר״ו וכה״ר משה ראובן נר״ו וכה״ר יצחק גרשון נר״ו וכה״ר
יום טוב נחום נר״ו וכה״ר רחמים דאסה נר״ו וכה״ר ישראל ברוכאל נר״ו וכה״ר יוסף דנון
נר״ו וכה״ר יעקב ן׳ חביב נר״ו וכה״ר אליעזר עזרא נר״ו וכה״ר משה גומיץ נר״ו וכה״ר
יעקב מצליח נר״ו וכה״ר יוסף הלוי סכנדרי נר״ו אשר נדבה רוחם אותם לעמוד ולשרת
בעד כל יחידי קהלינו ולהשתדל השתדלות נמרץ בכל מאמצי כחם בעסק הגאבילה ולכל
הנתלה והנטפל והנודע לה לזמן שנים עשר חדשים תחלתם מחדש כסלו זה שאנו בו ,לאסוף
ולקבץ מגבת הגאבילה הנד בכל הזמן הנד ולפרוע החק הנהוג לקופות התמיד של עניי
עירינו והחק הקצוב לת״ח תופסי התורה ובכללות לארץ ישראל תוב״ב כל אחד בזמנו
הקבוע לו ולת״ת ולמנקירי הבשר לכל אחד ואחד בזמנו הקבוע לו ואם יותיר יהיה לצבור
ואם יפחות משלימין משל צבור .ישלם ה׳ פעלם ותהי משכורתם שלמה וחפץ ה׳ בידם
יצלח אכי״ר.
עכשו בפנינו עדים חתומי מטה נתרצה הגביר כה״ר יצחק נבארו הגבאי של הגאבילה
הנד רצוי גמור מעכשו ונתפשר עם האנשים האלה בעד מגבת הגאבילה של כל הזמן הנד
בסך אחד וארבעים אלף מאיידיש כסף .וקבלו עליהם ונתחייבו כלם כאחד בחיוב גמור
מעכשו לפרוע להגביר כה״ר יצחק הנד כל האחד וארבעים אלף מאיידיש כסף הנד בהמשך
השנים עשר חדשים הנד שתחלתם מחדש כסלו זה שאנו בו פרעון גמור בשלמות מכל כך
מעות יפים וטובים עד סוף פרוטה אחרונה בזה האופן :שמנה מאות ושלשה ושלשים
מאיידיש כסף בכל חדש מדי חדש בחדשו ולא יעבור .ובר״ח אדר הברע״ל  27סך שמנה
אלפים ושלש מאות ושלשה ושלשים מאיידיש כסף .ובחדש ניסן הברע״ל אחד עשר אלף
 26בשר בהמה גסה.
 27הבא ראשון עלינו לטובה.

]רפח[

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

ושלש מאות ושלשה ושלשים מאיידיש כסף .ובסוף חדש אלול הברע״ל אחד עשר אלף ושלש
מאות וארבעה ושלשים מאיידיש כסף .מבלי סרוב ועכוב כלל בעולם.
עוד קבלו עליהם לפרוע למנקירי הבשר ששים מאיידיש כסף בכל שבוע ולגבאי ת״ת
ששים מאיידיש כסף בכל חדש מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו ואח״כ פרעון כל הסכים
הנז״ל אם יותיר סך מגבת הגאבילה על הסכים הנז״ל יהיה לצבור ואם יפחות מהסכים
הנז״ל נתחייבו ]להשלים[ ולגבותו מהצבור תכף ומיד מבלי סרוב ועכוב כלל .ונכנסו הגביר
נשא ונעלה כה״ר שלמה הלוי כאתב נר״ו והיקרים נבונים ומעולים כה״ר משה ראובן נר״ו
וכה״ר יצחק גרשון נר״ו וכה״ר יעקב ך חביב הנז״ל ערבנים קבלנים פרענים בעד כל
[ גמורה מעכשו כדין וכהלכה באופן :רצה

השאר לפרעון כל הסכים הנז״ל ]

הגביר כה״ר יצחק הגבאי הנז  ,לגבות כל האחד וארבעים אלף מאיידיש כסף הנז״ל מאיזה
]אחד מהם גובה ,רצה[ לגבות משנים מהם גובה רצה לגבות משלשה מהם גובה רצה לגבות
מארבעתם יחד גובה .עוד קבלו עליהם כל ]הנד שלא[ לטעון בסוף הזמן הנד שום מן טענת
חזקה ולא שום מן טענת הפסד לא מצד מה שישאר עם הגוים מ  . . .בש

שכר

הקצבים ולא מצד המחתסב

28

כה״ר יצחק ]נבארו

כל א[חד מהם על כל הכתוב עליהם לעיל קנין שלם מעכשו

במדל״ב

29

וזולתו בשום צד ואופן וזמן כלל בעולם .וקנינו מיד הגביר

כסף חז״ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי ד]שטרי מדעתם ורצו[נם הטוב והגמור

מבלי שום מן זכר אונס כלל .וקבלו עליהם שבועה חמורה בשי״ת

30

כדת וכהלכה לגמור

]ולקיים כל הכתוב עליהם לעיל ב[לי ערעור כלל .והיה זה בשליש ראשון מחדש כסלו שנת
חמשת אלפים וארבע מאות וחמשים ושתים ליצירה פה מצ]רים והכל שריר ובריר[ וקים.
הצעיר ג ב ר י א ל ) ? (

הצעיר
שלמה

הסופר עד

הל וי

כאתב
יצחק אזוביב
ס״ט בעה״י

הצעיר
רחמים
דאסה

יעקב
נבארו

הצעיר
] מ ש ה ג ו מ י ץ[
יעקב
ן ,חביב

 28המחתסב,

יעקב
מצליח
ידיע
ןי...

הצעיר
משה
ראובן

יוסף
לוי
סכנדרי
הצעיר
יום טוב
נחום

המפקח על המידות והמשקלות.

 29במנא במנשר למקניה ביה.
 30בשם יתברך.

]רפט[

הצעיר
יצחק
כהו

הצעיר
יוסף
דנון

יעקב
סרגוסי

אליעזר
עזרא

יצחק חיים
גרשון

הצעיר
יעקב
ראובן
הצעיר
ישראל
ברוכאל

ישראל
שטר

בן־זאב
שביעי

בהיות שראינו חג׳ה שנכתבה מן אל באב אל עאלי ועניינה הוא שהיקר נבון ונעלה לשם
טוב ולתהלה כה״ר רפאל הלוי ידיע בקבאש יצ״ו קנה שנים עשר קראריט מלך מכלל
ארבעה ועשרים קראריט בחורבה שהיתר! שתי בתים הסמוכה לבית הכנסת שבמחלת אל
כוברה מהערל ששמו עטייה אבן בשארה שהוא ועל אשתו צביחה בנת ג׳רג׳ס ובתה נעמה
בנת ברכאת ,בסך שלשה אלפים ומאתים מאיידיש כסף כנז  ,כל זה בארוכה ובפרטות בחג׳ה
הנד שזמנה פי עושרין ג׳מאד אל אכר סאנת אלף ומאייה כמסה ועושרין לחשבונם .ועוד
ראינו חג׳ה שנכתבה באל באב אל עאלי הנד ועניינה הוא שקנה הכה״ר רפאל הנד המחצית
השני במקומות הנד שהוא שנים עשר קראריט כלוו מהערל ששמו גבריאן אל אוסקופ אל
נאצ׳ר אל שרעי עלא וקפ אל קודס אל שריפ

31

והשכיר לו שלשים עקד

32

שהם בתשעים

שנה תחלתם מהשנה שנכתבה בו החג׳ה הנד בסך שלשה אלפים ומאתיים מאיידיש כסף
כנד .כל זה בארוכה ובפרטות בחג׳ה הנד שזמנה פי עשרה ג׳מאד אל אוול סאנת אלף
ומאייה כמסה ועושרין לחשבונם .באופן שנשארו כל המקימות הנד וכל תש  ,ותש׳ ת ש 33 /
בכח ורשות וזכות ומלך וכלוו ותואג׳ר ושעבוד ושולטנות הכה״ר רפאל הנד וכל הבא מכחו
למכור ולמשכן ולתת במתנה ולעשות בהם כפי חפצו ורצונו בכח הקניה הנד.
עכשו בפני הב״ד י״ב

34

ובפנינו עדים חותמי מטה ,מכר הכה״ר רפאל הנד כל המקומות
35

הנד להקדש הבית הכנסת הנד בסך חמשה ושלושים זהובים ג׳וזרליס  ,והודה הכה״ר
רפאל הנד שקבל כל הסך הנד מהגבירים וטובי העיר שבפה מצרים ישמרם השומר אמת
לעולם והגיעו לידו בשלמות עד סוף פרוטה אחרונה .וסילק הכה״ר רפאל הנד כל כח
ורשות וזכות וחזקה ומלך וכלוו ותואג׳ר ושעבוד ושולטנות שיש לו ולכל הבא מכחו
במקומות הנד ובכל תש׳ ותש׳ תש  ,סילוק גמור כדחזי מבלי שום מין שייור ותנאי כלל
בעולם .ונשארו כל המקומות הנד בכל תש׳ ותש׳ תש׳ מהפתח החיצון הסוגר עליהם
ולפנים בכח ורשות וזכות ומלך וכלוו ותואג׳ר הבית הכנסת הנד וכל הבא מכחו להשכיר
ולמכור ולמשכן ולבנות ולנתוץ ולתקן ולהמיר ולהחליף ולעשות במקומות הנד ובכל תש

,

ותש׳ תש׳ כפי חפץ ורצון כל הבא מכח ההקדש הנד בכח המכירה הנד שהוא מכירה חלוטה
וחתוכה כדין וכהלכה ,מכירה גלויה ומפורסמת שרירא וקיימת ,מכירת עלמין דלית בה
שרם מין חזרה וחרטה כלל ודלא להשנאה בה ודלא למהדר מינה מיומא דנן ולעלם ,מכירה
בלב טוב ובנפש חפיצה וברוח נכונה ובדעת שלימה מבלי שום מין הכרח וכפיה ופתוי כלל
ומבלי שום מין שייור ותנאי כלל בכולם ,מכירה בכל חיזוקי סופר.

31

32
33
34
35

^ *J

^jläM

^-ü-Vl
הקדשות ירושלים הקדושה.
* JÜתקופת עשר שנים ,חוזה לתקופת עשר שנים.
תשמישיהם ותשמישי תשמישיהם.
הבית דין ינון בצדק.
צ״ל זינגיירלי ,מטבע עוברת לסוחר בתורכיה ובמצרים ונקראת כך רק בפי היהודים הספרדים.

]רצ[

^

גבראן הבישוף ,הממונה הדתי על

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

ומעתה קבל עליו הכה״ר רפאל הנד להעמיד המכר הנד ביד הגבירים וטובי העיר הנז

,

וכל הבא מכה ההקדש הנד העמדה גמורה בשופי ולסלק מעליהם כל מין ערעור ונזק
והפסד שיבא להם ח״ו מכל נברא שבעולם מצד המכר הנד סילוק גמור בגופו ובממונו.
ונתרצו הגבירים וטובי העיר בקניה הנד ריצוי גמור מעכשו והמכר הנד היה מהכה״ר
רפאל הנד אחר שסילקה אשתו היקרה וצנועה מ  ,עזיזה תמ״ב

36

בת הישיש המנוח כה״ר

שלום הלוי ידיע בקבש נ״ע שעבוד כתובתה מעל המקומות הנד סילוק גמור כדחזי מבלי
שום מין שייור ותנאי כלל בעולם מעצמה ומדעתה ורצונה הטוב והגמור מבלי שום אונם
כלל בקנין שלם ממנה תחילה ,מבלי שתוכל לומר נחת רוח עשיתי לבעלי .ואחר כך קנינו
מיד בעלה הכה״ר רפאל הנד על כל הנז״ל בקנין גמור ושלם מעכשו במדל״ב
חד׳ל דלא כאסמ׳ ודלא כט״ד

38

37

כתקון

מעצמו ומדעתו ורצונו הטוב והגמור מבלי שום אונס כלל.

וקבל עליו בשבועה חמורה בש״ת לגמור ולקיים כל הנז״ל בלי ערעור כלל .והיה זה בשליש
אמצעי מחדש חשון שנת הת״פ ושבע ליצירה פה מצרים והכל שריר ובריר וקים.
מודה אני על

הצעיר חיים
ן  ,היני ס״ט
סר

כל הנז״ל
הצעיר ר פ א ל ה ל ו י

אהרן
חנוך
עד

ס״ט
שטר

שמיני

בע״ה
אטורגאמוס מוזוטרוס לוס אפ׳ירמאד׳וס אבאשו פור סיר קומו ב׳ינו אה קי הנבון נשא
ונעלה לשם טוב ולתהלה הגבאי המפואר כמהר״ר אברהם צדיק נר״ו פור סיר קומו פ׳ואי
משתדל בכחו וגופו ובממונו די פ׳ראגואר לה פ׳ראגואה די לה ב׳וב׳ה קי איי אין אייה ק״ק
די לה מחלה לה גראנדו די זמן די ראש חדש טבת עד סוף ראש חדש אדר שני גאסטו סך
הכל מאיידים דיוואניס ארבעה עשר אלף וששים וחמשה הינו קאטורזי מיל אי סיינטו אי
סיסינטה אי סינקו אי פ׳ואירה די לו קי גאסטו די לו פאסאדו דיל טיימפו קי לו איזיירון
גבאי איל צבור די ק״ק דיל מחלה הנ״ז דיל מודו קומו טיינו סי קאיימאם אפ׳ירמאדאס וגם
דיל מודו קי איסקריבייו חוג׳ית פור ב׳אנדה די שופט די לה מחלה הנ״ז פור דיטוס מיין
הנ״ז .וגם מהיום שנברא העולם הזה והיום והלאה קי סי סוליב׳אנטארי אלגון אומברי או
אלגונו די לום גבאים די לוס פאסאדוס אי דירה קי איסטאם קאזאס לאם פ׳ראגואימוס
מוזוטרוס סיראן לוס סינייורוס חכמים גוזרים סוב׳רי אלייוס פור איסטה אב׳לה דיטה אי
פור סיר ב׳ירדאד מוס אפ׳ירמאמוס אבאשו קי דאמום עדות לשם שמים פור טודה אב׳לה
דיטה והיה זה היום ה׳ שנים ועשרים לח׳ אדר שני וסימן כי קדש קדשים היא שנת חמשת
 36תבורך מנשים באהל.
 37במנא דמכשר למקניה ביה.
 38דלא כאסכמתא ודלא כטופסי דשטרי.
]רצא[

בן־זאב

ישראל

אלפים וארבע מאות ושמונים ותשעה ליצירא וסימנם ברחמים בי״תי יב״נה פה מחלה אל
כוברא שיש בו ספר נחאם והכל שיריר ובריר וקיים.
הצעיר ש מ ו א ל
בכה״ר יוסף)?(...
ס״ט

לצוד,

39

ה״ר שלמה קולון

לחתום בעדו על כל
הכתוב ע לי לעל 40

הצעיר
שלמה
סלאמה
נר״ו

אני הצעיר
אאיליון

יצחק

תרגום

עברי

אנו החתומים מטה מעידים בזה שהנבון נשא ונעלה לשם טוב ולתהלה הגבאי המפואר
כמהר״ר אברהם צדיק נר״ו הוא היה המשתדל בכוחו וגופו ובממונו לבנות הבנין של
הכוכה שיש בק״ק הגדול של מחלה ,ומן התקופה המתחילה בראש־־חודש טבת עד סוף חודש
אדר ב׳ הוציא בסך הכל מאיידים דיוואניס ארבעה עשר אלף ומאה וששים וחמשה ,דהיינו
מלבד מה שהוציא לשעבר מאז מינהו הציבור של ק״ק מחלה לגבאי .הוא מחזיק בידו
מסמכים חתומים גם על המעות הנד הרשום בחוזה הרשמי שנכתב מטעם השופט של מחלה.
מהיום שנברא העולם הזה והיום והלאה ,אם יקום איזה איש או מישהו מהגבאים לשעבר
ויטען ויגיד ״אנחנו בנינו את הבתים האלה״ על הרבנים ועל החכמים תחול החובה שיהיו
גוזרים על טענה זו.
ולהיות הדבר אמת אנו החותמים מטה נותנים עדות לשם שמים על כל האמור לעיל.
והיה זה היום ה׳ כ״ב לח׳ אדר שני .וסימן כי קדש קדשים היא שנת חמשת אלפים וארבע
מאות ושמונים ותשעה ליצירה .פה מחלה אל כוברא שיש בו ספר נחאם « והכל שידיר
ובריר וקיים.
שטר

תשיעי

בהיות שהגביר המרומם הגבאי הנהדר המשנה המפואר כמה״ר יוסף הלוי סכנדרי יצ״ו
קנה הקצה אשר בחארת אל סקאלבה אשר פתחו מכוון כנגד הפתח של רבע אשכנזי עם
השתי עליות אשר פתחיהן מרוחק קצת במקום הצר אשר בחארת אל סקאלבה הן ותשמישהן
ותש׳ תש׳ מהפתחים החיצונים הסוגרים עליהם ולפנים מארבע מצרניהן מתהומא דארעא
ועד רומא דרקיעא מהח׳ ד,מ׳ המשנה הנהדר כמה״ר יצחק ן׳ צהל ונכתבה חוג׳ה שרעייה
מן אל צאלחייה

42

שהגביר ה״ר יוסף הנד הוא הוא הקונה לו לשמו ואין לאחר עמו וגם

נכתב שטר מענין הקנייה הנד על זה האופן גם כן שהוא הוא הקונה ולא אחר.
39
40
41
42

צ״ל:
צ״ל:
ספר
שטר

לי ציווה.
עליו לעיל.
נתון במסגרת נחושת.
מכר מבית־דין המוסלמי באל צאלחייה.
]רצב[

התעודות

העבריות שבגנזי הקהילה היהודית

בקהיר

ובכן בפנינו עדים חותמי מטה הודה הגביר ה״ר יוסף הנז׳ הודאה גמורה שרירא וקיימת
מעכשיו מעצמו ומדעתו ורצונו הטוב מבלי שום זכר אונס כלל אלא בלב טוב ובנפש חפצה
ובדעת שלימה כמודה בפני ב״ד חשוב ,שהסך אשר פרע במקנה הבתים אינן משלו אלא
משל קופת ק״ק מסתערב מאשר אספו וקבצו הגבאים העומדים על הנידר והנידב לבית
הכנסת הנד ולא נכתבה החוגה לשם הגביר ה״ר יוסף הנז׳ אלא כדי שלא לפקוח עיניהם
של המים על הקדשים ולפיכך נכתבה החוג׳ה על שמו ונכתב השטר כפי כתיבת החוג׳ה
הגד כדי שלא יבא הפרש בין כתיבה לכתיבה ויהיו שוות זו לזו ובכן האמת הוא מנכסי
הק״ק הנד ואין להגביר ה״ר יוסף הנד בבתים הנד ותש׳ ותש׳ תש 7מהפתחים החצונים
הסוגרים עליהם ולפנים מארבע מצרניהן שום מין אחיזה ותפיסה ושליטה וחזקה ומלך
ותואג׳ר כלל אלא הם בכח וזכות ורשות ותפיסה ואחיזה וחזקה ומלך ותואג׳ר ושולטנות של
הק״ק הנד וכל באי כח הק״ק הנד באופן שמעתה ומעכשיו הרשות נתונה ביד גבאים הק״ק
הנד לעשות בכל הבתים הנד כחפצם ורצונם וחפץ ורצון כל באי כח הק״ק הנד לדור
ולהשכיר למכור ולמשכן ל]המיר[ ולהחליף ליפוי כח ההקדש הנד בכח המכירה הנד שהיא
לשם הק״ק הנד וקבל עליו הגביר ה״ר יוסף הנד .לסלק ]סילוק גמור כל[ טוען ומערער
אשר יקום ויערער מסירת הבתים סילוק גמור ולהעמיד הבתים הגז׳ ביד באי כח הק״ק
הנד;

העמדה גמורה בשופי כדחזי באופן המועיל ועולה כדין .וקנינו מיד הגביר ה״ר

יוסף הנד ע״כ הנז״ל קגו״מ

43

כחזל״ב דלא כאם׳ ודלא כט״ד מעצמו ומדעתו ורצונו הטוב

מבלי שום מין זכר אונם וערעור כלל ובשבועה חמורה כדת וכהלכה לגמור ולקיים כל
הנז״ל .והיה זה בשליש ראשון מחדש אייר שנת תק ועשרים ליצירה שחל בסדר כי קדוש
הוא ובש׳ ויהי ה׳ את יוסף ויהי איש מצליח לפ״ק פה מצרים יע״א.
מודה אני ע״כ הנ״ל
הצעיר
יוסף תלוי סכנדרי

הצעיר
יצחק בכר
מרדכי

הצעיר
יצחק
לירמא
עד

 43קבין גמור ושלם מעכשו במנה דמכשר למקניה ביה ,כתיקון ח ד ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי.

] רצג [

עזרא

תפסיר

ציון מלמד

תהלים

בפרסית

במחקרי זה אדון בתפסיר תהלים שבכתב־יד ,על דרכי התרגום ועל ההשפעות שבעבודת
המתרגם ועל טעויותיו .התרגום שנדפס בלונדון בשנת  1899בהוצאת ״בריתיש ופורין
באיבל סוסאיתי״)כך נדפס בשער!( אינו ענין לכאן.
א.

תיאור

כ ת ב י ־ ה יד

א .כתב־יד שלם שהיה באוצר ספריו של אבא מארי זצ״ל )להלן :מ( ,ובו  122דפים
 10.5:15.5ס״מ .כתוב בידי כמה סופרים (1 :מתחילת הספר עד צ ,י )תרגום המילה
״גז״( (2 :ממזמור צ ,י עד צט  (3 .2ממזמור צט עד קב ,כז ן  (4ממזמור קב ,כז עד סוף
הספר — בידי מעתיקים שונים לסירוגין .שומרי הדפים :עד ק״ב רשומים בכל עמוד ועמוד,
מכאן ואילך— בעמוד שני של כל דף בלבד .שני החלקים שונים גם במקומו של שומר
הדפים .מספר השורות בעמוד :עד קב —  19שורות ,מכאן ואילך  17שורות.
מן הקולופון שבראשו אנו למדים ,שהספר הועתק באותיות עבריות מתרגום שנעשה
באצפהאן לכבוד המלך  .3וז״ל הקולופון  : 4בהנו

5

בשמך רחמנא וחננא דר לג׳ת׳ ערבי מי

גוינד בסם אלאה רחמן ורחים ודר לפ׳ט׳ פארסי מיגוינד בנאם אן כ׳ודא בכ׳שנדה ומהרבאן
אל האל בעזרת האל וישועתו בוניאד מי כונם דר נוישתן פנג ספראי תהלים צנאן כה דר
צפ׳אהאן נוישתה שודה אז בראי המלך הגדול קבלה עאלם שהנשאר .יר״ה דר נהאיית מביני
ומשרחי מואפ׳ק ומטאבק אלפ׳אט׳ עברי נוישתה גרדידה ואלאה אעלם אינסת ספראי אוול
ומזמור א׳ רסד אוול רה א׳ שבת ]=בשמך רחמנא וחננא ,בלשון ערבית אומרים ׳בשם האל
רחמן ורחום /ובשפה הפרסית אומרים ׳בשם האל סלח וחנוך ,עתה בעזרת האל וישועתו
אתחיל לכתוב חמשה ספרי תהלים כמו שנכתבו בצפאהאן בשביל המלך הגדול לפני העולם
מלד־מלכים יר״ה מבואר ומפורש מאד ובאותיות הלשון העברית נכתב והי יודע .זה ספר
ראשון ומזמור א׳ ליום א׳[.
ובסוף הספר :תמום שוד אין תפסיר תהלים דר סאכין גאלל אל ותן קומשה אספאהון
דר און תאריך מורד מחמד כ׳אן אגר תאריך חודש אב י״ל  6דר שנת התקנז ל ע =] 7נגמר
תפסיר תהלים זה באותו תאריך מת מוחמד כ ׳ א ן  . . .תאריך חודש אב י״ל בשנת התקנ״ז ל״ע[.
1
2
3
4
5
6
7

סימון הדפים הוא עד קב ,אבל המסמן טעה ורשם ס במקום פ ,סא במקם פא וכו . ,
אבל בתחילת צא יש עוד כמה שורות מכתב־ידו של הראשון.
הוא נאדר שאה ,עי ,להלן על כתב יד ג.
קיצור של קולופון זה בכ״י שני ממכון בן צבי.
בשם השם נעשה ונצליח.
יהפך לטב.
לבריאת עולם.
]רצז[

עזרא

ציון מלמד

ב .כתב־יד מכון בן־צבי )להלן :ב(  84דפים 14.5:20.5 ,ס״מ 22—21 ,שורות בעמוד . 8
כל הספר נכתב בידי סופר אחה שהיה דייקן יותר מסופריו של כתב־יד מ .בראש הספר
הקדמה הכתובה פרסית ,שבה עסק המתרגם )=המעתיק( בהוראותיהן השונות של אותיות
השימוש ״משה וכלב״ ותרגום ההוראות לפרסית .כתב־היד חסר כמה דפים מן ההקדמה
הזאת .נשרד החלק העוסק בלמ״ד ובי״ת .אח״כ עוסק במילות ״אשר״ ו״כי״ ותרגומים
שונים של שורש ״שלח״ ו״את״ ושורש ״קרא״ ,הערות לטעמים ודגש חזק )״תשדיד״(
ומאריך ואתנח .בדבריו עוסק גם בשיטת הניקוד בערבית ומזכיר את התנוין והמזה)״חמדה״(
ומכון)״סאכן״(.
9

בקטע שנשרד נמצאת גם התנצלות המתרגם  :״שום אדם לא יחשד ולא יאמר שמעצמו
וברא מלבו

10

כתב אלה לפני הי״ת

אות )בלשונו :הר יך אותיות!(

12

11

ויתעלה גלוי וידוע שבשביל כל מלה או בשביל כל

כמה עמלתי וסבלתי חוסר שינה בכל לילה עם מלמולי

זיעה  . . . 1 3ורעבתנות שלא הנחתי לטעות שתיכתב ומסרתי את נפשי על תורה הקדושה
ודת אמת ועדת ישראל״.
הנעים המרומם ] [ . . . .

14

יהי רצון כה לימוזוזזמוע

16

ובחתימת ההקדמה :״נשלמה הקדמת תפסיר תהלים לאוהבי
בן המ׳

15

]  [ . . .א׳

14

נ״ע תאריך בקי״ו לשטרות )=תק0״ה(.

מבורך יהיה כיר״א.

בסוף הספר כתוב :נישלם בסדר ואל שדי יתן לכם רחמים כ״ד לחודש כסלו ביום
שניתכופל)!( בו כי טוב בשנת כל הנשמה תהלל )=תק0״ד (.יה הללויה לפ״ק על יד חקיר
כמתרין הצעיר ראובן כה״ר פינחס סימן טוב אומיד כה מבארך באשד בר נויסנדה ובר
כאננדה אוי״ר ] = ע ל ידי אני הזעיר ה צ ע י ר  . . .יה״ר מבורך יהיה הכותב והקורא אמן וכן יהי
רצון[ .ולמטה חתימה מסולסלת ,בשני צידי קולופון זה התנצלות על הכתב :אגר בינד כסי
אין כ׳ט זשתם  /נכונד מנע כה דר שב הא נוישתם ]=אם יראה אדם כתבי זה הגרוע ,אל
יוכיחני ,כי בלילות כתבתי[ .תפסיר המזמור האחרון ,כתוב בשורות הולכות וקצרות
)בקולופון שאחריו( ,ומשני צידיו :דסתם בזיר כ׳אך כ׳אהד שוד תבאה  /ביאד גארי במאנד
אין כ׳ט סיאה ]=ידי תחת עפר תבלה ,לזכרון ישאר כתב יד זה[ .17
בגיליון שבדף 14ב ו15א נוסף מאורע שקרה לעולים להתפלל על קבר יחזקאל הנביא,
ומפני חשיבותו אני מעתיקו בנספח.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

בעמי אחדים  20שר ו־ 23ש.,
אני נותנה בתרגום עברי .תיבות אחדות באו בעברית במקור.
במקום ״בדא מלבו״ )מ״א יב ,לג(.
השם יתברך.
כך קוראים יהודי פרם גם לאות.
השתמש במטבע לשון ,שהיה ידוע לו משו״ע או״ח סי׳ ה סעיף כא.
השם נגרד בכה״י.
המנוח.
לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם.
חרוז זה בשינוי נמצא גם בסוף עשרה הרוגי מלכות שבכ״י שלישי )עי׳ עליו בסמוך( :גד .דסתם
בזיר כאך כאהד שוד תבה  /זכמתרין במאנד יאדגאר אין כית סייא.
]רצח[

תפסיד

בפרסית

ת ה לים

ג .כתב־יד מכון בן־צבי )להלן :ג( 122 .דפים נכתב בידי ישראל בן המי אלעאזר לוי
בשנת התרכ״א .בסוף מדרש עשרת הדברות בפרסית הוא כותב :תמאם שוד רוז ב׳ש׳ י״א
אום חודש מר חשואן שנת התרכ״א לפ״ק )צ״ל :לפ״ג?( ]=נגמר ביום שני י״א לחדש
מרחשוון שגת התרכ״א[ ,וחותם את שמו :הבוטייח בחסד אל נאזאר הצעיר ישראל בן ה׳מ

,

אלעאזאר ,ובסוף תפסיד ״אם אפם רובע״ לר׳ אפרים מרגנשבורג ,חותם  :ישראל לוי .בדף 63א
נרשם בגיליון מלמעלן :אין הסת תפסיר תהלים נושתה א׳ ישראל חכים רא כאנום נאז מי
באשד .בסוף הספר נרשמה כמה פעמים בעלות הספר :אין תיילים אז מאלה אבראהים בן המי
ישראל לוי מיבאשד ,גם באותיות פרסיות .וכן :אין זבור דווד אז מאל אברהים בן ה׳מ

,

ישראל לוי מנוחתו בגן עדן הבותיח)!( בחסד אל נאזאר אברהים בן ישראל בן אלעזר נושתה
שוד שב דש )=ד׳ שבת( כט ח׳ טבת שנת תרנו

18

לפ״ק ] = נ כ ת ב בליל רביעי בשבת כ״ט

לח׳ טבת[.
כתב יד־זה כולל (1 :מדרש עשרת הדברות בפרסית  (2 :תחנונים ר״ת אני אליהו בכהר
דוד על דרך גימ׳ ונוט /בעברית ובפרסית כל בית ובית (3 :תפסיר אם אפס רובע  (4 :ג

,

שירי מוסר בפרסית ז  (5מעשה חנה ושבעת בניה  .19כל אלה — עד דף 43א של כה״י.
מדף 43ב עד דף 122ב ,תפסיד תהלים ,וזה לשון הקולופון :״בשמך רחמנא וחננא בעזרת
האל וישועתו בוניאד מי כונם בנושתן פנג ספראיי תהילים דר מובייני ומשרחי כה דר
אספ׳האן נושתה שודה בוד גהת נאדר שאה אינסת ספראי  /אזל״ .קולופון זה אינו אלא
העתקה מקוצרת של הראשון.
סופר זה טעה הרבה בהעתקת מילים עבריות .בדרך עבודתי העתקתי תיבות אלו )גם
כתיב מלא( :אימיך ,רעיך ,אליאה )או אליא( הנאבי ,גאלות ,חאס ושאלום ,לבת )=לבית(,
ימאלה )=ימלא( ,פינה )=פינו( ,בר זוך ) = ב ת זוג( ,נבראו ,המעראבי ,גלי)=גלה( ,תורא
)=תורה( ,אלעאזאר ,דישנתא )=דשנת( ,זרובאבל ,נאבי יחזקל ,צואר פשת מאלייו ,עאוון,
לו תשתוה )=לא תשתחוה( ,ליפני המלאך )=המלך( ,בקול ראם ,אויא לי ,העני שוליח,
כין ,לדויד)תמיד נ( ,חאסיתי.
ד .כתב־יד מכון בן־צבי )להלן 91 .(7 :דפים .חסר בראשו )עד מזמור כז( ובסופו
)מאמצע מזמור קמח( ובמקומות רבים באמצעיתו )לז—מג ,קט חלק ב ,קיט ט—כ ,קכז—
קלא ,קלד סיפא—קלז רישא ,קלט סיפא—קמה(.
מעניינת החתימה בסופו של כל ספר וציון החלוקה לימ ת השבוע ,ששונה היא מן המקובל:
אחרי מזמור מא כתוב :מ  :תמת ספר אל ואחד ,אינסת תפסיר ספר ת׳אני ,מזמור מ״ב; ג :
תמת אל ספר אל ואחד ואינסת ספר אל תאני מזמור מב רסד רוז ג׳ שבת ,ובגליון עי״א :אין
כם וזיאד שודסת נא סחיח הסת ,רוז ג׳ שבת רא אז נא באייד בכ׳אני אינסת למנצח מזמור
לדוד בבוא אליו נתן הנביא ]=זו שגיאה  ,20לא נכון ,יום שלישי עליך לקרוא מן נ״א ,היינו
 18בגיליון שלמטה בדף  119ע״ב נוסף בידי אחר)?( :נושתה שוד רוז גש )=ג׳ שבת( כו אילול תרנח.
 19בכותרת :מרים בת נחום ,אבל בסוף :ח נ א בת נאחום.
 20תרגום מדוייק :פחות ויותר ,והוא כינוי מפני הכבוד.
]רצט[

ציון מלמד

עזרא

למנצח .[...אחרי מזמור נ :מ  :רסד רוז סה שבת מזמור נ״א :ג  :בסוף עמוד :מזמור
ג״א למנצח ,ושומר הדפים :בתסביח גופתן סרוד אסת אז דאוד ,ובראש העמוד נוסף
עי״א :ליום שלישי.
אחרי מזמור קיח :ג תמת אל ספר חמישי ואינסת מזמור קיט רסד רוז שבת ,ובגליון עי״א:
רסד רוז שבת רא שיר המעלות ]מזמו[ר ק״ב הסת ]ובאייד ב[כאננד אלף בייתא ]רוז[ גומעה
הסת ] = ח ל ק יום שבת הוא שיר המעלות מזמור ק״כ ,וביום ששי צריך לקרוא אלף בייתא[.
ואחרי מזמור קיט הוסיף אותו מעיר בצד ״מזמור קב״ :יום שבת ,ובגליון העיר :רסד
רוז שבת אין הסת און יפי קלת הסת ]חלק יום שבת זהו ,וההוא טעות[.
ועתה נפנה אל דרכי התרגום.
ב .ת ר ג ו ם ש מ ו ת ה ק ו ד ש ו ה ר ח ק ת ה ה ג ש מ ה
א.

תרגום שמות הקדש

את השמות ה ׳ ו א ל ק י ם מתרגם הוא :כ׳ודא.
א ל ק י — כ׳אלק )בורא( ,ה

7

א ל ק י )ל ,ג( — אי כ׳ודא כ׳אלק מן .א ל מתרגם עפ״ר:

תואנה )בעל יכולת( ,ולפעמים :קאדר )קד ,כא :קי׳ יד( :א ל י א ל י )כב ,ב( — אי כ׳ודא
מן אי כ׳ודא מן :א ל א ל ק י ם )נ ,א( — תואנה ורב אל עלמין :האל ה׳ )פה ,ט( — אן
כ׳ודאי תואנה .ע ל י ו ן מתורגם בדרך כלל :עלאוי ,אבל נמצאים גם תרגומים אחרים:
בולנד מרתבה )ט ,ג( ,כ׳ודא )קז ,יא ,ב  :כ׳ודא עאלי( ,כ׳ודאי בולנד מרתבה )נ ,יד(.
י ה מתורגם כמעט תמיד :אזלי )פט ,ט :צד ,יב :קב ,יט( ,ונמצא גם תואנא )עז ,יב(:
הללויה — ותעריף כוניד )ב :גויד( כ׳ודאי אזלי רא )קד ,לה( ,מדח גויד כ׳ודא אזלי רא
)סוף קה ,ראש קו ,קיב ,קיג( .ש ד י — כ׳ודא)צא ,א(.
ושמות מורכבים :א ד נ י ה ׳ — אי כ׳ודא רב אל עאלמין )עג ,כח( ,ה
כא :קט ,כא :קמ ,ח :קמא ,ח( או ה

,

,

א ד נ י )סח,

א ל ק י ם )עב ,יח :פד ,יב( — כ׳ודאי רב אל

עאלמין ,כי ה ׳ ה ו א א ל ק י ם )ק ,ג( — כה כ׳ודא אוסת רב אל עאלמין.
את השם ״ צ ב א ו ת ״ תירגם כרבים של ״צבא״ :בעל צבאות — צאחב לשכר הא )מו,
ח( ,וכן א ל ק י ם )או ה ׳( צ ב א ו ת )פ ,טו :פד ,ב ,ד ,יג( — אי כ׳ודאי צאחב לשכרהא,
ה

,

אלקי

צ ב א ו ת )פט ,ט(—־אי כ׳ודא כ׳אלק מן

21

וצאחב לשכרהא ,א ד נ י

ה

,

צ ב א ו ת )סט ,ז ן פ ,ה ,כ :פד ,ט( — אי כ׳ודא רב אל עאלמין וצאחב לשכרהא :אבל
בכמה מקומות תירגם אחרת:

א ל ק י ם צבאות )פ ,ח(— אי כ׳ודאי רב אל עאלמין,

ו א ת ה ה ׳ א ל ק י ם צ ב א ו ת א ל ק י י ש ר א ל )נט ,ו(— ותו אי כ׳ודא רב אל עאלמין
רב אל וגוד כ׳אלק ישראל.
וכיצד תירגם ״אלהים״ חול ? פעמים תירגמו ״בות״)פסל( ,ופעמים תרגמו בוזורג)גדול(:
על כל אלהים )צו ,ד( — בר המה בותהא ,כי כל אלהי העמים )צו ,ה( — זיראך המה בותהא,
 21קרא :אלקיי.

]ש[

תפסיד

ת ה לים

בפרסית

ומלך גדול על כל אלהים )צה ,ג( — ופאדשאה בוזורגסת בר המה בוזורגאן ,אין כמוך
באלהים ה ) ,פו ,ח( — ניסת מאננד תו דר בוזורגאן אי כ׳ודא.
ב.

הרחקת

ההגשמה

ככל מתרגמי המקרא היהודיים השתדל גם מתרגם התהלים לפרסית להרחיק את הגשמת
הבורא ,הנה כמה דוגמאות:
 (1ילדתיך)ב ,ז( ,בוגוד אוורדהם תורא — יצרתיך.
 (2כבודי)ג ,ד( ,עזת דהנדה מן — מכבדי.
 (3ישמע)ד ,ד( ,קבול מי כונד—יקבל)השווה תרגום :יקבל צלותיה דדוד(.
 (4בינה הגיגי)ה ,ב( ,כה תו מי פ׳המי פ׳כר האי מן — שאתה מבין את מחשבותי.
 (5תחדהו בשמחה את פניך )כא ,ז( ,ושאדי גרדאנידי אורא אז שאדי הא כה נאזל מי שווד
אז פיש תו — ושמחת אותו משמחות היורדות מלפניך.
,

 (6כי טוב ה׳)לד ,ט( ,כה ניך כ׳אהסת כ׳ודא—כי רוצה טוב ה .
,

 (7ברוך ה׳— מתורגמן אפ׳רין בנאם כ׳ודא)כח ,ו ן לא ,כב( — ברוך בשם ה  ,או :בוזורג־
וארסת כ׳ודא )מא ,יד? פט ,נג; קמה א(— גדול ה  /וכן תרגם ברוך אלקים )סח׳ לו(.
אבל בקכ״ה ו תרגם :מבארך באד נאם כ׳ודא — ברוך יהיה שם ה׳.
 (8ואל משכנותיך)מג ,ג( ,ובמסכן גאי נאם תו — ובמשכן שמך.
 (9ולא תצא בצבאותינו)מה י( ,ומדד נמי פ׳רמאי בלשכר מא — ואינך מצוד! עזרה בצבאנו.
 (10עורה למה תישן ה׳ הקיצה אל תזנח ל נ צ ח ) מ ה כד( ,תו אג׳אהי פס צרא כ׳אב רפ׳תה מי
נמאהי תו אי כ׳ודא .פס מותוגה שוו ורד מכאן מארא תא אבד — אתה אדון למה אפוא .תראה
ישן אתה ה  , ,פנה נא ואל תזנחנו לעד.
 (11אלקים בקרבה )מו ,ו( ,נור אלאהי דר מיאן אוסת— אור אלהי בקרבה .השווה תרגום:
שכנתא דה  ,בגווה.
 (12לא שמו א ל ק י ם ) . . .נד ,ה( ,ובה גוזאשתנד תרס כ׳ודא רא — ולא שמו פחד ה . . . ,
 (13תחגר )עו ,יא( ,דור מי כוני — תרחיק .רש״י :תעכב.
 (14והנחם על עבדיך )צ ,יג( ,ותסלא דיה בבנדגאן כ׳וד — ונחם את עבדיך.
 (15ועודי עמך )קלט ,יח( ,והבוז גופ׳תאר מן בוד בא תו — ועדיין דברי היה עמך.
אבל פעמים שכח המתרגם ותירגם פסוק כצורתו .למשל ן
 (1עיניך תחזינה )יז ,ב( ,צשמאן תו נגאה מי כונת )ב :כונה וצ״ל :כוננד(;  (2בדבר
שפתיך )יז ,ד( ,אז סאכץ )ב :סוכץ( האי לב תוסת (3 .הט אזנך לי)יז ,ו( ,מאייל כון גוש
כ׳וד רא במן (4 .שלח ידך )קמה ז( ,דראז כון דסת כ׳וד רא .בכל אלה וכיוצא בהם תרגם
את שמות האיברים)עינים ,אזן ,שפה ויד( כפשוטם ,ולא כינה.
ג .מ י ל י ם ע ב ר י ו ת ש נ ש א ר ו ב ת ר ג ו ם
קשה היא מלאכת התרגום משפה לשפה שאינה ממשפחתה ,וכל מתרגם נאלץ להכניס
לתרגומו מילים כצורתן מבלי לתרגם אותן .כך עשו מתרגמי המקרא ליוונית ולרומית,
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ואין צריך לומר לארמית וסורית ,שהמתרגמים השתמשו לפעמים באותו שורש עברי ,אף־
על־פי שאינו מצוי ,או אינו שגור ,בארמית וסורית .כך עשה גם רס״ג בתרגומו הערבי .אף
מתרגמנו השאיר בתרגומו הרבה מילים עבריות:
 (1וערפל תחת רגליו)יח ,י( — ועראפ׳ל דר תחת אל רגל או .לא תירגם כאן ״רגל״ —
״פאה״ למעט הגשמה.
 (2וירכב על כרוב)שם ,יא( — סוואר שוד בר כרוב.
 (3חי ה ) ,שם ,מז( — חיי הסת כ׳ודא.
 (4מיד כלב)כב ,כא( — ואז דסת כלב)אבל בי״ז תרגם :כלבים — סגאה(.
 (5לאל חי)מב ,ג( — כה תואנא וחיי)ב :וחי( הסת ן אבל ״לאל חיי״)שם ,ט( תרגם :בסוי
כ׳ודא זנדגאני דהנדה מן— אל ה  ,נותן חיים לי.
 (6ימינך )מד ,ד( — ימין תו.
 (7גם בני אדם )מט ,ג נג ,ג( — ניז בני אדם ,ובן אדם )פ ,יח( — ובר בני אדם ,באדם )עח,
ס( — בבני אדם ,ואפי׳ ״אדם רע״)קמ ,ב( תירגם :אז בגי א ד ם ) ב  :אדם( בד.
 (8זבחי צדק)נא ,כא( — קורבאני הא רא אז סר צדק.
 (9וכנור )גז ,ט( — וכינור.
 (10ציים )עב ,ט( גמאעת ציים — עדת ציים.
 (11בישימון)עח ,מ( ,דר צחראיי ישימון — בשדה ישימון .22
 (12לויתן)קד ,כו( ,ואין מאהי בוזרג כה נאם און לויתן  23הסת — והדג הגדול ,ששמו לויתן.
 (13שלו)קה ,מ( — סלוו)ב :סלאו(.
 (14לצדקה )קו ,לא( — בצדקה.
24

 (15זכרך )קלה ,יג(— זכר תו .
 (16נחילות)ה ,א( אז נוואכ׳תהא רא נחילות גוינד.
כאז כדאי לעמוד גם על כתיב השמות הפרטיים שבתפסיר :יהודה או יאודה — כך עפ״ר,
אבל נמצא גם :יאודא )קיד ,ב( ,הארון — אהרן)קלג ,ב—ג״פ( ,האראן)מ( או הארון)ב(
)קלה ,יט( .וכמה שמות הוא מעתיקם כצורתם הערבית :סליימאן ,דאווד או דאוד ,אברהים,
קארון — קרח.
ואף בתרגום יש והוא משתמש במילה ערבית אף־על־פי שיש לו מילה פרסית .למשל:
עשיר )מט ,ג( — ג׳ני ,עשרם )שם ,ז( — ג׳ניגרי כ׳וד שאן ,מות)מט ,טו( — ומלך אל מוות,
עשרו)נב ,ט(—אמואל כ׳וד.
ד .ת ר ג ו ם ל פ י ה ע נ י ן
ידועה דרכם של המתרגמים לתרגם לפעמים לפי הענין :לפי הנמשל או לפי התוכן ,מבלי
לשים לב לדיוק מילולי .אף מתרגם זה בחר לפעמים בדרך זו.
 22יש לציין ,שמילת ״מדבר״ שבדלת לא תורגמה.
 23ב ניקד את המלה לויתן.
 24וכן בקמ״ה ,ז ב ,אבל מ תירגם דפר.
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)א( תרגום לפי הנמשל .ידועה דרכו של תרגום יונתן לנביאים אחרונים לתרגם לפי
הנמשל .גם מתרגמנו אוחז בדרך זו בכמה מקומות .למשל:
 (1ונחלי בליעל )יח ,ה( ,וגמאעתון נא בכאר .תירגם :ונחלי — ועדות ,וקהלות ,וכן ״חבלי
שאול״ )ו( — גמאעת גהנמיא . ,
 (2תחת רגלינו)מז ,ד( — בפ׳רמאן מא — במצוותנו ,במשמעתנו.
 (3ישלח דברו וימסם )קמז ,יח( — ומי פ׳רסתד אפ׳תאב — שמש.
)ב( תרגום לפי התוכן .למשל j
 (1כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך )ו ,ו( — כה מורדגאן יאד נמי כוננד ]זכר[)ב(
תו ודר גור כסי שוכר נמי כונד תורא — כי מתים לא יזכרו זכרך ובשאול איש לא יודה לך.
 (2כי דורש דמים אותם זכר )ט ,יג(— זירא כה טלב כוננדה כ׳ונהא הסת ובושתה שודה
גאן רא יאד כרד —יען שדורש הדמים הוא והרוגים זכר.
 (3חרפת אדם ובזוי עם )כב ,ז(— וסר זנש אדמי וכ׳ארי כ׳יש קוומאה — וחרפת אדם
ובזוי קרובים.
 (4מה בצע בדמי)ל ,י( —'צה סודהסת דר ניסתשודן מן .תירגם ״בצע״ כ״שוחד׳ /ו״דמי״
מן ״דמם״— כרת .וכן תירגם ״ידמו לשאול״)לא ,יח(— וניסת שונד בגהנם.
 (5ולחיותם ברעב )לג ,יט( — וקוט מידהד אישאן דר זמאן קחטי — וזן אותם בזמן רעב.
)ג( תרגום לפי הכתיב .רד״ק בפירושו נוהג לפרש כמעט בכל מקום גם את הכתיב.
מתרגמנו מתרגם בכמה מקומות לפי הכתיב ולא לפי הקרי .למשל:
 (1ולא)קרי :ולו( אנחנו)ק ,ג( — ונד ,מא .25
 (2המה ינועון)קרי ן יניעון ,נט ,טז( — אישאן הרכת מיכוננד .26
)ך( התאמת הסוגר לדלת .למשל:
 (1יצילני מאויבי עז ומשונאי כי אמצו ממני )יח ,יח( — כ׳לאץ מיכרד מרא אז דושמנאן
מן כה סכ׳תרנד אז מן ואז עדוי הא )ב :אעדאי( מן כה קוויתר בודן)ב ,מ  :בודנד( אז מן
— יצילני מאויבים שהם קשים ממני ומשונאים שהם חזקים ממני.
 (2נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה )לד ,יד( — נגאה דאר זבאן כ׳וד אז בד גופ׳תן
ולבאהי כ׳וד רא אז סוכץ גופ׳תן במכר — נצור לשונך מדבר רע ושפתיך מדבר מרמה.
 (3נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו)צה ,ב( — ומוקדם שוים  2 7בפיש או דר שוכר כרדן
דר תסביח הא נטר זנים בראי או .תירגם ״נראה״ במקום ״נריע״ .ב ; קלבגי כ׳וניד —
הריעו ,אך לפי ענ״ד אינו אלא תיקונו של המעתיק.
ה .ה ו ס פ ו ת ב ת ר ג ו ם
השירה שקולה היא ,ולפיכך מקצר המשורר בלשונו ומשמיט חלקים המובנים מאליהם .אבל
 25וכן פי  ,רש״י ורס״ג)הובא בראב״ע( ,תרגום כקרי ,וכן ראב״ע.
 26הקרי הוא מבנין הפעיל .קרי וכתיב כזה גם בש״ב טו כ.
 27הגהתי ,מ :שיי ,ב :שויד.
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המתרגם לעם מדרכו להשלים את החסר ולהוסיף למקרא הקצר ,כדי שהדברים יובנו
לקורא .כך עשו כל המתרגמים ,החל מן היווני והאדמי ועד מתרגמי המקרא בימינו .אף
בעל התפסיר הלך בדרך סלולה זו .למשל:
 (1דרכו להוסיף בתרגומו פעל עזר ״היה״:
כי אם בתורת ה׳ חפצו)א,ב( ,מגר כה בתווראת כ׳ודא ב א ש ד כ׳אהש או — כי אם בתורת
ה׳ יהיה חפצו.
כעץ שתול )שם ,ג( ,במאננד דרכ׳תי כה נשאנדה באשנד.
כוסי רויה)כג ,ה( ,וגאם מן פור באשד.
ורוח זלעפות מנת כוסם )יא ,ו( ,ובאד ממום באשד רסד ובכ׳ש אישאן — ורוח זלעפות יהי
חלקם ומנתם.
 (2אחרי ״אבד זכרם המה״)ט ,ז( הוסיף :אז כ׳לאיק — מברואים.
 (3ויוצאני למרחב )יח ,כ( ,בירון מי אורי מרא אז סכ׳תי בגאי רפ׳אה — תוציאני מצרה
למרחב.
 (4יח ,ל תירגם :כי בך ארוץ גדוד א ו י ב ובאלקי אדלג שור א ו י ב .
 (5אחרי ״ומעשה ידיו מגיד״)יט ,ב( הוסיף :לעולם הזה.
 (6נשכחתי כמת מלב )לא ,יג( ,פ׳ראמוש שודהם אז דל מ ר ד ו ם צדן מ ו ר ד ה —
נשכחתי מלב אנשים כמת .בפרסית יש כאן גם לנע״ל :מרדום ,מורדה.
 (7אחרי ״ופניהם אל יחפרו״)לד ,ו( הוסיף :לעולם.
 (8מה׳ מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ )לז ,כג( ,אז גאנב כ׳ודא קדמאהי)ב :קדם האי( מרד
ניכו כאר בראי כ׳וב מי רונד צונך כה בכרדאר ] ה א י [ )  0או כ׳אהש מי דארד — מאת ה׳
צעדי איש צדיק בדרך טובה ילכו ,כי במעשיו חפץ.
 (9נגדך כל תאותי )לח ,י( ,טאהר הסת דר נזר תו המה הווסאת מן— גלויה נגדך כל
תאותי.
 (10ותטעם )מד ג( .,ובנשאנדי דיגראן רא בגאי אישאן— ונטעת )או; הושבת( אחרים
במקומם.
(11בנות מלכים ביקרותיך )מה ,י( ,פאדשאהאן )ב ,מ ; פאדישאן( עאלם דוכ׳תר האי
כ׳וד רא בפיש אוורנד בראי עזת תו — מלכי עולם את בנותיהם יביאו ביקרתך .ב  :פישכש
אוורנד — מ נ ח ה יביאו.
 (12כי יקחני סלה )מט ,טז( ,מבאדא כה בסתאנד מרא ונגאה דארת מרא המישה —.פן
יקחני וישמרני תמיד.
 (13כורתי בריתי עלי זבח )נ ,ה( כה שרט כרדם בא פדראן שומא דר קורבאניהא — אשר
כרתי ברית עם אבותיכם בקרבנות.
 (14כאשר קוו נפשי )נו ,ז( ,צונך אומיד וארנד בגרפ׳תן גאן מן — כמו שמקוים לקחת
נפשי.
 (15כמו יתמ:ללו)נח ,ח( ,הוסיף ״חציר״; כמו חציר יתמוללו.
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 (16יראני בשוררי)נט ,יא( ,בנמאיד במן אכ׳ר דושמנאן מן — יראני אחרית שונאי.
 (17בחצותו את ארם נחרים ואת ארם צובה )ס ,ב( ,דר א נ ג א ם גנג כרדן או בא
מרדום

ש ה ר ארם נהרים ובא שהר ארם צובא — בסוף הלחמו עם אנשי עיר)!( ארם

נהרים ועם עיר א׳ צ׳.
 (18ועמק סכות אמדד)ס ,ט( ,וזמין עמק סוכות מי פיימאים — וארץ עמק סוכות אמדוד.
 (19אל תשיתו לב )סב ,יא( ,ומגוזאריד דל כיוד בטלם כרדן — אל תשימו לבכם לחמום.
 (20כוש תריץ ידיו לאלקים )סח ,לב( ,וגמאעת חבשי בעד אזאן נזדיך אוורנד פישכשהא]י
כ׳ד רא[ ) (2בראי כיודא — ועדת כוש אחרי כן יגישו מנחותיהם לה  . ,השוה רש״י:
ואז כשתחריב את עשיו ויקום מלך המשיח יביאו לך דורונות ממצרים ומכוש.
 (21מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ )עג ,כה( ,כיסת בראי מן ה ו א ד א ר ג  7י י ר
א ז ת ו דר אסמאן ו ג  7י י ר ז ת ו הם נכ׳אסתם א נ ת ע א ה י דר זמין — מי לי אוהב
בלעדיו בשמים ובלעדיך לא חפצתי עוזר בארץ .ועי  ,ראב״ע בשם רס״ג.
 (22ואין כמעשיך)פו ,ח( ,תירגם :ואין ע ו ש ה כמעשיך.
 (23אזכיר רהב ובבל  . . .זה ילד שם )פז ,ד( ,יאד מיכונם מוועגזהאי כה כ ר ד ה י ) ב  :שוד(
דר שהר )ב לי  ( ,מצר ובגידאד  . . .מי גוינד כה אין מועגז האי זאינדה שודהסת דר אונגה.
— אזכיר נפלאות שעשית בעיר מצרים ובגדאד  . . .אומרים כי נפלאות אלה נולדו שם.
 (24ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמנים שנה )צ ,י( ,איאם סאלהאי מא
מקטע שודהנד )בת״א לי  ,ב( דר הפ׳תאד סאל ואגר דר גברות ו ק ו ו ת ת ו

ב א ש ד מי

כשד תא בהשתאד סלא = ימי שנותינו נקטעו לשבעים שנה ואם בגבורות וכחך יהיה
ימשכו עד לשמונים שנה.
 (25וה׳ שמים עשה)צו ,ה( ,הוסיף :ולא אחר !
 (26פרש ענן)קה ,לט( ,הוסיף :על ראשם.
 (27רשע יראה )קיב ,י( ,טאלם מי בינד אין ניכו הא)י( רא = רשע יראה ט ו ב ו ת א ל ה.
 (28הים ראה וינס הירדן יסוב לאחור )קיד ,ג( ,תרגם :מי הים ראה וברח ו מ י י ם)!(
ירדן נסב לאחוריו.
 (29משפטיך שויתי )קיט ,ל( וחוכם האי תורא דר בראבר כ׳וד גוזאשתהם = ומשפטיך
שמתי לנגדי.
 (30רחבה מצותך מאד )קיט ,צו( ,אמא בי אגתהא ובסיאר וסיע הסת פ׳רמאן האי תו בי
נהאיית = אף בלי קץ ורחבה מאד מצותך בלי גבול.
 (31כשה אובד)קיט ,קעו( ,הוסיף :מרועהו.
 (32אשא עיני אל ההרים )קכא א( ,הוסיף ן עד אשר אראה.
 (33ה  ,ישמר צאתך ובואך )קכא ,ח( ,תרגם :ה׳ ישמר צאתך מ ב י ת ך ובואך ל ב י ת ך .
 (34כסאות לבית דוד )קכב ,ה( ,תכ׳ת הא רא מוהיא כרדה בראי נסל דוד )ב :דאוד(
= כסאות מזכנים לזרע דוד.
 (35כן יתן לידידו שנא)קכז ,ב( ,הוסיף ? במנוחה.
]שה[

עזרא

ציון מלמד

 (36וכדרך התרגומים הארמיים שמוסיפים ״יתבי״ ל״ארץ״ כן מוסיף בעל תפסיר ״קוום״
או ״כ׳לק״ וכיו״ב .למשל :על כל הארץ)פג ,יט( ,בר המה גורוהא רוי זמין = על כל האומות
על הארץ  :כל הארץ )צו ,ט( ,המה כ׳לאייק רוי זמין = כל הברואים על הארץ

בנאמני

ארץ)קא ,ו( .בר מועתמנדון כ׳לק זמין = לנאמני ברואי ארץ.
 (37וכדרך המתרגם הארמי של תהלים )וכן דרכם של המתרגמים הארמיים האחרים( להוסיף
״בית״ )בדבית יעקב ,דבית ישראל ,עח ,ה( כך מוסיף המתרגם לפרסית ״בני״)בעברית ולא
בפרסית!( :בני יוסף )עז ,טו( ,בגי ישראל )קכח ,ו( ,בני יעקב )עח ,ה ,כא; פה ,ב( ,בני
אפרים )פ ,ג( .ויש שמוסיף ״בני״ בפרסית :בארץ חם )קו ,כב( ,דר זמין פוסראן חם,
ביעקב )עח ,עא( ,בפרזנדאן יעקב ,יוסף )פ ,ב( ,פרזנדאן יוסף .ובכמה מקומות תירגם
״ישראל״—״גמאעת ישראל״ ,עדת ישראל )עח ,כא ,נט :פא ,ה( .אבל ״בית יעקב״ וכיו״ב
)למשל במזמ׳ קי ג—קיד( מתרגם :כ׳אנה אבאדה)=בית בנוי(.
 (38ידועה דרכו של תרגום יונתן לנביאים אחרונים להוסיף בכמה מקומות את הפעל ״אמר״
להסברת הענין או להרחיק טעות הבנה .השווה למשל התוספת ״נביא אמר להון״ )הושע
יב ,ד ,ו ,יג( ,אמיר על ידי נבייא )ישע ,מג ,כב( ,אמר )שם ,כו( .כך גם בתפסיר שלנו:
 (1לפני ״ננתקה״)ב ,ג( הוסיף :אמרו.
 (2לפני ״אשכילך ואורך״)לב ,ח( הוסיף :אמרת.
 (3שקר ה ס ו ס ) . . .לג ,יז( ,דורוג  ,הסת כה מי גוי]נ[ד ) (2א ס ב  . . .שקר האומרים
הסוס...
 (4לפני ״שמעי בת״ )מה ,יא( הוסיף :ויאמרו לבנותיהם )בהתאם להוספתו בפסוק יו״ד,
עי  ,לעיל(.
 (5לפני ״כרתי ב ר י ת  . . .״ )פט ,ד( הוסיף :אמרת ,שלא נטעה שהמשורר אומר זאת )עי

,

פסוק ג(.
 (6לפני ״אל תגעו במשיחי״)קה ,טו( הוסיף :וצוה.
כל ההוספות הללו שמנינו ,ורבות כיוצא בהן ,לא באו אלא לשם פירוש ובירור הענין
והרחקת אי־הבנה .אבל בכמה מקומות הרחיב את התרגום ,והרי לפנינו פ י ר ו ש במקום
תרגום .נביא כמה מן התרגומים המורחבים הללו:
 (1כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא )לו ,ג( ,כה נרם ואסאן נמוד כ׳וד רא וגונאהון
רא דר פיש נטר או תא אונכה פיידא שווד גונאה אזו תא כה אורא דושמן דארד כ׳ודא,
כי חלק ונוח הראה את עצמו ועוונות לנגד עיניו עד אשר נמצא עון ממנו עד אשר ה  ,שנא
אותו.
 (2בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישערנו)נח ,י( ,דר פיש אזאן כה רסידה
שוונד פ׳רזנדאן שומא ופיש אז אונך מאננד כ׳ארהאי קווי תיג  ,דאר ובוזורג שוונד תא
אנוז כה צון ג׳ארה נארס באשנד כה צ׳ינדה שוונד = לפני שיבגרו)בדיוק :שיתבשלו(
בניכם ולפני שיהיו כקוץ קשה חד וגדול בעוד הם כבוסר לא־בשל הנקטף.
 (3מלכי צבאות ידדון ידדון )סח ,יג( ,סר כרדהאי לשכרהאי אסמאן בפיש מי אוורדגד
]שח

תפסיד

תה לים

בפרסית

ופישתר מי אוורדנד אישאן רא ודוסתי מי גופ׳תנד = ראשי צבאות שמים מקרבים אותם
ומקרבים אותם יותר ומדברים )דברי( אהבה.
ו.

פ י ר ו ש י ו של

המתרגם

כל מתרגם הוא גם מפרש ,ביודעין או בלא יודעין .גם בתפסיר שלנו יש כמה שינויים
וסירוסים והוספות ,שהם פשט נאה ,וראיתי להביא בזה כמה מהם:
 (1בלב ולב ידברו)יב ,ג( ,בדל ראסת ודל כג סוכן מי גוי]נ[ד )ב( — בלב ישר ולב עקום
מדברים .השווה רש״י :בשני לבבות ,לי מראים שלום ויש שנאה טמונה בלבבם.
 (2פלטה נפשי מרשע הרבד)יז ,יג( תירגם :מיד רשע וממדבר•
 (3חמם ידיכם תפלסון)נח ,ג( תירגם :ואחרי החמס ידיכם תיישרון.
 (4יום צעקתי בלילה נגדר)פח ,ב( תירגם :יום ולילה צעקתי נגדר.
 (5ובשרי כחש משמן )קט ,כד( פירש את המי״ם כמי״ם שלילה ותירגם :ובשרי כחש
מבלי סיכה.
 (6המשפילי לראות בשמים ובארץ )קיג ,ו( תירגם :ובשמים מביט ורואה כל ענוים
)בדיוק :אוהבי שפלות(.
 (7אני שלום וכי אדבר המה למלחמה )קכ ,ז( תירגם :אני בשלום אדבר והמה
למלחמה עמי.
 (8באמונתד ענני בצדקתד)קמג ,א( תירגם :ענני באמונתד ובצדקתד.
 (9בנותינו בזויות מחוטבות תבנית היכל )קמד ,יב( תירגם :ובנותינו חבויות בזוית הבית
כמו מקדש .המתרגם השתמש כאן ב״מחראב״ ,שהוא מציין בעיקר החלק הפנימי שבמקדש.
ובכמה מקומות עשה כעצת אבי הפרשנים רש״י ,שאומר בכמה פסוקים ״סרס המקרא
ופרשהו״ ,ותירגם בסירוס ,ועל־ידי־כד פירש את הפסוק .למשל:
 (10חציר שנונים עמים תחתיד יפלו בלב אויבי המלד )מה ,ו( תירגם :חציר שנונים יפלו
בלב אויבי המלד ,עמים יפלו תחתיד .השווה ראב״ע.
 (11לכו שמעו ואספרה כל יראי אלקים אשר עשה לנפשי )סו ,טז( תירגם :לכו שמעו כל
יראי אלקים ואספרה הטובות אשר עשה לנפשי.
 (12וישבו שם וירשוה)סט ,לו( תירגם :וירשוה וישבו בה.
 (13שלום רשעים אראה)עג ,ג( תירגם :ורשעים בשלום אראה.
 (14כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים )פג ,טו( תירגם :כיער נשרף באש וכהד תלהטהו
להבת אש.
ז.

השפעת התרגום הארמי

בעל התפסיר נעזר גם בתרגום הארמי ובמפרשים שלנו .נפתח בהשפעת התרגום הארמי.
השפעה זו ניכרת בהרבה והרבה פסוקים .פעמים שהתפסיר אינו אלא תפסיד של לשון
התרגום הארמי .נסתפק בדוגמאות מועטות:
 (1ודמו סלה )ה ה( תרגום :ואדכרו יום מיתותא לעלמין ,וכן בתפסיר :וכ׳אמושי מרג רא
ביאד כ׳וד אווריד המישה — ושתיקת מיתה הזכרו תמיד.
]שז[

עזרא

ציון מלמד

 (2אשר תנה)ח ,ב( ארמי :דיהבתא ,תפסיר :כה דאדהי.
 (3ויהרגו ממסגרותיהם )יח ,מו( תר׳ :ויטלטלון מברניתד״ץ ,תפי :ואווארה מי שודנד אז
קצרהא וכ׳אנהאי כיוד = ויטלטלו מארמנותיהם ומבתיהם.
,

 (4המה יביטו יראו בי )כב ,יה( תר׳ :אנון מסתכלן מבזן לי ,ת פ  :אישאן נגאה מי כוננד
וכ׳ארי מי אוורנד במן = הם מביטים ומבזים אותי.
 (5אספרה שמך )כב ,כג( תר׳ :אחוי גבורת שמך ,תפ׳ :חכאית מי כוגם בוזורגוארי נאם
תורא=אספר גדולת שמך.
,

,

 (6כי לה׳ המלוכה )כב ,כט( ת ר  :מטול דמן קדם ה מלכותא ,תפי :זירא כה אז כ׳ודאהסת
פאדשאהת = כי מה  ,המלוכה.
,

 (7ה  ,למבול ישב )כט ,י( ת ר  :ה׳ בדר טופנא יתיב על כורסי דינא ,תפי :כ׳ודא בגמאעת
טופ׳אני הא ג׳צב כרד = ה  ,על עדת המבול קצף.
 (8קרעו ולא דמו )לה ,טו( ת ר  : ,מבזעין משכי ולא מפקין דמא ,ת פ  : ,בעד אזאן גר מי
שכאפ׳תן פוסת מן)ו(נמי )ב( צכיד כ׳ון אז בדן מן = אחרי כן אילו קרעו עורי לא נטף
דם מגופי.
,

,

 (9בעשן כלו )לז ,כ( ת ר  :ובתנן גהנם יגמרון ,ת פ  :ודר גהנם סוכ׳תה כ׳אהנד שוד
= ובגיהנם ישרפו.
,

,

 (10מה חדל אני )לט ,ה( ת ר  :אימתי אפסוק מן עלמא ,ת פ  :וכיי מי מירם מן = ומתי
אמות אני.
,

,

 (11הנה באתי )מ ,ח( ת ר  :הא עלית לחיי)קרא :להאי?( עלמא ,ת פ  :כה אומדהם באין
עאלם = כי באתי לעולם הזה.
,

,

 (12ועם מנאפים חלקך )נ ,יח( ת ר  :ועם גיופי שויתא חולקך ,ת פ  :ובא זנא כאראן קראר
דאדי בכ׳ש כ׳וד רא = ועם זונים שמת חלקך.
 (13הוות תחשוב ,לשונך כתער מלוטש )נב ,ד( ,כך פיסק הארמי ,ובעקבותיו גם התפסיר.
 (14לך דומיה תהלה אלקים )סה ,ב( ת ר  : ,קדמך מתחשבא היך שתיקותא תושבחתא ,ת פ : ,
בפיש תו כ׳אמוש בודן במאננד מדח גופ׳תן הסת = לפניך שתיקה כאמירת שבח היא.
 (15זה סיני )סח ,ט( ת ר  : ,דין סיני סליק ת נ נ י ה  . . .ת פ  : ,ודוד גין ]שוד[ ) (2מ ה סיגי
= ועשן הר סיני.
,

 (16שם בנימין צעיר רדם שרי יהודה רגמתם )סח ,כח( ת ר  :תמן בנימין זעיר בשבטיא
דמן שרויא נחת ל י מ א  . . .ובתריהון נחתו רברבי יהודה רגמו יתהון שבטיא א ב נ י ן . . .
תפ׳ :דר אונגה בנימין כוצכתרין סבטהא אוול פ׳ורוד רפ׳ת בדריא וסר כרדה סבט יהודא
סנג אנדאכ׳תנד באישאן = שם בנימין צעיר השבטים ירד ראשון לים ושרי יהודה רגמום.
 (17ומי מלא ימצו למו)עג ,י( ת ר  : ,ודמעין סגיעין מחתין להון ,ת פ  : ,אשך בסיאר מי בארנד
אז צ׳שמאן כ׳וד = דמעה רבה מורידים מעיניהם.
 (18נפש תורך )עד ,טז( תר׳ :נפשת מאלפי אוריתך ,ת פ  : ,גאן האי כ׳וננדגאן תורה תו =
נפש,ת לומדי תורתך.
]שח[

תפסיד

ת ה לים

בפרסית

 (19עשה להם כמדין)פג ,י( תר׳ :עבד להון איך עבדתא למדין ,ת פ  : ,בבון בא אישאן צבאן
כה כרדי בא מדין = עשה להם כמו שעשית למדין.
 (20מעין ישיתוהו)פד ,ז( תר׳ :בכין בכיתא חיך מעינא ישוויניה ,תפ׳ :ואשך מי בארנד
מאננד צשמה אב = ודמעה מורידים כמעין.
 (21ומעולם ועד עולם )צ ,ב( תר׳ :מן עלמא הדין עד עלמא דאתי ,תפ׳ :אזין עאלם תא
)עאלם תא( באון עאלם = מן העולם הזה עד העולם הבא .וכן תרגמו בק״ג יז וק״ו כח.
 (22השתחוו לו כל אלהים )צז ,ז( תר׳ :ויסגדון קדמוי כל עמיא פלחי טעוותא ,תפ׳ :סגדה
כ׳אהנד ברד בפיש או המה בות פרסתאן = ישתחוו לו כל עובדי אלילים.
 (23אל תגעמקה ,טו( לא תקרבון — נזדיך משויד.
 (24נפש שוקקה)קז ,ט( סריקא = גאן האי כ׳אלי רא = נפשות ריקות.
 (25עד קרנות המזבח )קיח ,כז( תר׳ :עד די תקרבוניה ותשדון אדמיה בקרנת מדבחא,
תפ׳ :תא רוז קורבאן כרדנד כה ברסד כ/ץ אישאן בר כונגרהאי קורבאן גאה = עד יום
ההקרבה שיגיע דמם לקרנות המזבח.
 (26יוליכם ה׳ את פועלי האון )קכה ,ה( תר׳ :יוליכנון בגיהנם חולקהון עם עבדי שקר,
תפ׳ :בברד אישאן רא כ׳ודא בראה גהנם בא המה כג עמלאן = יוליכם ה׳ בדרך גיהנם
עם כל עושי און.
 (27משיר ציון)קלז ,ג( תר׳ :מן שירתא דהויתון אמרין בציון ,וכן בתפ׳ :אז תסביחא כה
מי גופ׳תיד דר ציון.
,

 (28וגבוה ממרחק יידע )קלח ,ו( ת ר  :וגיותנא מן שמיא רחיקין ימאיך ,תפ׳ :ותכבור
כ׳אטראן כה דוראנד אזו אישאן רא מי שכנד = ואוהבי גדולה שרחוקים ממנו ישבר.
 (29בדרך עולם )קלט ,כד( תר׳ :באורח תריצי עלמא ,תפ׳ :בראי מוסתיקמאן עאלם
= בדרך צדיקי עולם.
ח.

תרגוםעל־פי

פירוש רש״ י

יהודי פרס נוהגים לתרגם בכל שבת בקבוצות את פירושו של רש״י לפרשת השבוע .בעל
התפסיר שלנו נעזר בתרגומו בפי׳ רש״י לתהלים בהרבה והרבה פסוקים .נביא חלק מהם:
 (1אערך לך)ה ,ד( הוסיף תפלתי ,וכן פירש״י וראב״ע.
 (2לא יגורך )ה ,ה( רש״י :לא יגור אצלך ,תפסיר :ומאוא נדארד דר נזד תו = לא יגור
אצלך.
 (3יחליקון)ה ,י( תפ׳ :נרמי מי גוינד = ידברו חלקות ,רש״י :יחליקון דברי חלקלקות.
 (4עתקה)ו ,ה( תפ׳ :וכוהנה שוד הסת = נתיישנה ,כפירש״י.
 (5אם לא ישוב )ז ,יג( רש״י :הרשע מרשעו ,וכך תרגם הוא :אגר בר נגרדד טאלם אז
טאלמי כ׳ד.
 (6ישועו)יח ,מב( רש״י :לע״ז שלהם ,תפסיר :פ׳ריאד מי זננד בבות האי כ׳וד = יצעקו
לפסיליהם.
]שט[

עזרא

ציון מלמד

 (7יכחשו לי )שם ,מה( רש״י :מחמת יראה ,תם׳ :אז חאלת תרם אנכאר מי כרדן במן
= מיראה היו מתכחשים לי.
 (8יורה חטאים בדרך )כה ,ח( רש״י :תשובה ,תפ׳ :נשאן דאדה כיטא כארון רא בראי
ת׳ובה = הורה חטאים בדרך תשובה.
 (9ויט אלי )מ ,ב( רש״י :אזנו )קרא :ויט!( ,תפי :ומייל כרד בר מן גוש ביוד = והטה
אלי אזנו.
 (10על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער )מב ,ז( רש״י ן ממה שעשית לנו בירדן
והרי חרמון ...מהר מצער מהר ס י נ י  , . . .תפסיד :באין גהת ביאד כ׳וד מיאוורם אחסאן
האי תורא כה כרדהי דר זמין נהר ירדן ומעגז האי כה כרד]ה[י ) (2דר מיה הרמון ודר
כוה סיני = על כן אזכור טובותיך שעשית בארץ נהר ירדן)!( ונפלאות שעשית בהר חרמון
ובהר סיני.
,

 (11שלח אורך ואמתך )מג ,ג( רש״י :מלך המשיח ...ואליהו הנביא ,ת פ  :בפ׳ריסת משיח
וכ׳דר )=אליהו( נבי כ׳וד.
 (12דמינו אלקים חסדך )מח ,י( רש״י :דמינו וקוינו אל חסדך ,תפ׳ :אומיד וארים כ׳ודא
יא = קוינו אלקים.
 (13מות ירעם )מט ,טו( רש״י :ל״א לשון רציצה ,תפי :ומלך אל מוות מישכאנד אישאן
]רא[)ב( = ומלאך המות משברם.
 (14כי ברבים היו עמדי )נה ,יט( רש״י :בשביל הרבים שהיו בעזרתי להתפלל עלי ,תפי:
זיראך גמעיית ביסיאר דאשתנד דר נימאז כרדן בא מן = כי קהלות רבות היו בתפלה עמי.
 (15כמו פתן חרש יאטם אזנו)נח ,ה( רש״י :הנחש כשהוא מזקין נעשה חרש באזנו אחת
ואוטם השנית ב ע פ ר . . .
תפי :ומאננד אפ׳עי כה יך גוש או כר באשד ובר זמין מי כ׳ושארת און גוש דיגרש ר א • . .
= וכמו אפעה שאזנו אחת חרש ובארץ מטמין את אזנו האחרת.
 (16הניעמו בחילך )נט ,יב( רש״י :הניעמו מנכסיהם ,ת פ  : ,אוארה כון אישאן רא אז מאל
כ׳וד = טלטלם מנכסיהם.
 (17אשליך נעלי)ס ,י( רש״י :מסגר שלי )פירש מלשון מנעול ,אבל בק״ח י פירש מלשון
מנעל( ,תפסיר :מי אנדאזם קולף  ,כ׳וד רא )וכן תרגם בק״ח י( = אשליך מנעולי.
 (18אתה רצצת ראשי לויתן )עד ,יד( רש״י ותר  : ,פרעה :ת פ  : ,תו כ׳ורד כדדי סרהאי
לשכרהאי פ׳רעון = אתה רצצת ראשי חילות פרעה.
 (19ויתן לשבי עזו )עח ,סא( ת ר  : ,אורייתיה ,רש״י :מסר הארון והלוחות ביד פלשתים,
תפי :דאד באסירי סנדוק תווראת כ׳וד רא = נתן לשבי ארון תורתו.
 (20ויך צריו אחור )עח ,סו( ,ת ר  : ,בטחוריא באחוריהון ,וכן רש״י :מכות אחורים בעפולים
ובטחורים ,וכן בתפסיר :דרד בואסיר = מחלת טחורים.
 (21אענך בסתר רעם )פא ,ח( רש״י :אתה קראתני ב ס ת ר  . . .ואני ע נ י ת י ך  . . .בפרהסיא,
ת פ  : ,כ׳ונדי מרא דר פנהאני ומן כ׳לאץ כרדם תורא דר בולנד = קראתני בסתר ואני
]שי[

תפסיר

ת ה לים

בפרסית

הצלתיך ביד רמה)או :בפרהסיא(.
,

 (22בעמק הבכא )פד ,ז( רש״י ...:והנם בעומקה של גיהנם ,וכן ת ר  :עם עמקי גהנם,
תפ׳ :דר דרה גהנם = בעמק גהנם.
,

 (23מידך נגזרו)פח ,ו( רש״י :נגזרו מן העולם ,ת פ  :אז דסת תו בורידה שודהנד א ז ) ב :
אזין( דוניא = מידך נגזרו מן העולם)ב ן העוה״ז(.
 (24סלית)קיט ,קיח( רש״י :רמסת ,וכן תפי ן פא מאל כרדי.
 (25מה עצמו ראשיהם )קלט ,יז( רש״י :חשבון ספירותיהם ,תפי :וצה קדר בסיארנד
שמארה און ]הא[)ב( = ומה מרובה מספרם.
 (26כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן) ...קלג ,ב( רש״י :שיורד מראשו אל זקנו אל פי
ראש הכתונת שלו ,תפסיר :מאננד רוג׳ן כיוש עטר כה ריכ׳תה שוד בר סר הארון ופירוז
מי אומר בר דם יכ׳ה או = כמו שמן טוב־ריח שנשפך על ראש אהרן והיה יורד על
דש בגדו.
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יהודי פרם עוסקים בשבתות גם במדרשים ובעין יעקב )הנקרא בפיהם ״מאמר״( ובימות
החול קוראים ״חק לישראל״ )הנקרא בפיהם ״קביעות״( .וגם בעל התפסיר שלנו היה
יודע ספר ובקי באגדות חז״ל ממקורות אלו וגם שמע דרשות שבע״פ,שתוכנן העיקרי הוא
אגדות ודברי מוסר ורמזים ,ומכל האוצר העשיר הזה דלה פנינים גם למלאכתו בתפסיר
תהלים .לפיכך נמצא פה ושם תרגומים ,שהם על־פי דרשות חז״ל ,שזכרונם עלה בלבו בשעה
שעסק בתרגום הכתוב .הנה כמה מקומות כאלה .ויש לציין מראש ,שכולם על־פי אגדות מן
הבבלי הנמצאות ב״עין יעקב״:
 (1יסדת עוז)ח ,ג( ,קראר דאדהי כ׳אנדן תווראת = קבעת למוד תורה .הוא פירש ״עוז״ —
״תורה״ ע״פ מדרש הכתוב ״ה ,עוז לעמו י ת ך )תה  ,כט ,יא( בזבחים קטז סע״א.
 (2בכמה מקומות תירגם ״שער״ — ״מחכמה״ = בית משפט ,כהנחת חז״ל בכ״מ :בשערי
בת ציון )ט ,טו( ,ודר מחכמה גמאעת ציון .יושבי שער )סט ,יג( ,נשוננדגאן מחכמאה.
אוהב ה  ,שערי ציון)פז ,ב( ,דוסת מי דארד כ׳ודא מחכמהאי ציון.
 (3אני בצדק אחזה פניך )יז ,טו( ,מן בגהת צדקה דאדן כ׳אהם דיד נור תו = אני בשביל
נתינת צדקה אראה אור פניך .בבא בתרא י ,א :אדם נותן פרוטה לעני זוכה ומקבל פני
שכינה שנא  ,אני בצדק אחזה פניך וגו . ,
 (4בזאת אני בוטח )כז ,ג( ,בתווראת מן אמן מי שוום = בתורה אני בוטח .ע״ז ב ,ב :ואין
זאת אלא תורה שנא  ,וזאת התורה וגו  . ,ומוטיב זה מצוי הרבה בספרי המדרש של יהודי פרם
הכתובים פרסית.
 (5קרבם בתימו לעולם )מט ,יב( ,קבר אישאן כ׳אנה אישאן הסת — קברם הוא ביתם .מו״ק
ט ע״ב:אל תקרי קרבם אלא קברם.
 (6אמר ה  ,מבשן אשיב אשיב ממצולות ים )סח ,כג( ,גופ׳ת כ׳ודא כה מורדהא דר בישה
)= בשן!( האי זנדה גרדאנם באז זנדה מי גרדאנם אופ׳תאדה שודגאן בקערהאי דריא הא
]שיא[
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ציון מלמד

אמר ה  ,המתים בבשן אחיה ,עוד אחיה הנופלים בקרקעית הים .השוה המדרש

בגיטין נז ,ב.
 (7ולשונם )עג ,ט( ,וזבאן בדי אישאן = ולשונם הרע .כך נדרש הכתוב בערכין טו ,ב.
 (8יודע כמביא למעלה )עד ,ה( ,מעולם מי שווד כה אומדה באשד אז אמר כ׳ודאי עאלוי
= יוודע שבא ממצות א ל עליון .ע״פ מדרש הכתוב בסנהדרין צו ,ב.
 (9יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם )קד ,לה( ,אכ׳ר שוונד גונהא  . . .טאלמאן
וכ׳טא כאראן באר דיגר נכ׳אהנד בוד = יגמרו עוונות ...רשעים וחוטאים לא יהיו פעם
אחרת .כך דרשה ברוריה )ברכות י ,א( .מעתיק ב הגיה וכתב במקום ״גונהא״ — ״גונאה
כאראך = חוטאים.
 (10עושה צדקה )קו ,ג( ,ומי דהנד צדקה רא = ונותנים צדקה .עי  ,כתובות נ ,סע״א.
 (11ויאכלו זבחי מתים )קו ,כח( ,וכ׳ורדנד זבח האי כה זבח כרדן בנאם בות האי כ׳וד
שאן = ואכלו זבחים שזבחו בשם פסיליהם .בכמה מקומות נקראת ״תקרובת ע״ד׳— ״זבחי
מתים״)למשל ע״ז מח ,ב ן נ ,א(.
 (12עת לעשות לה׳ הפרו תורתך )קיט ,קכו( ,וקת נמאז גוזאשתן בראי כ׳ודא ואבוד מי
כוננד כ׳אנדן תווראת תורא = .עת תפלה קבעו לה׳ ומפסיקים למוד תורתך .השווה שבת
יא ,א :דתניא חברים שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק״ש ואין מפסיקין לתפלה .א״ר יוחנן
לא שנו אלא כגון רשב״י וחבריו שתורתן אומנותן אבל אנו מפסיקין לק״ש ולתפלה.
 (13ימים יצרו ולא )כ׳( אחד בהם )קלט ,טז( ,כה דר שמארה רוז הא כה דויסת והפ׳תאד
ויך רוז מי באשד רנה יך רוז מי באשד דך גמע און = שמספר הימים שהם מאתים ושבעים
ואחד ולא יהיה יום אחד בכללם .השווה נדה לח ,סע״א :אמר שמואל אין אשד ,מתעברת
ויולדת אלא לרע״א יום או לרע״ב יום או לרע״ג יום .ותפס המתרגם שלנו מספר ראשון.
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בכמה וכמה פסוקים ניכרת בתפסיר שלנו השפעת פירושו של ראב״ע .נביא כמה מן
הברורים שבהם:
 (1אז ידבר אלימו באפו)ב ,ה( ,אן וקת בשכנת בוזורגאן אישאן = אז ישבר גדוליהם ,כי״א
בראב״ע.
 (2פן אישן המות )יג ,ד( ,כה מבאדא כ׳אב רוום בכ׳אב מרג = ״פן אישן שנת המות״
)ראב״ע(.
 (3עטרת פז)כא ,ד( ,תאג אז גוא]ד[,רהאי גראן קימת = כתר מן מרגליות יקרות ,ראב״ע:
עטרת זהב עם פז אבנים יקרות סביבה.
 (4בל קרוב אליך )לב ,ט( ,תא אונכה נזדיך נשוונד בסוי תו מבאדא גוזנד רסוננד בתו
= עד שלא יתקרבו אליך פן יזיקוך ,וכן מוסיף ראב״ע :ולהזיקך.
 (5ותט אשורנו)מד ,יט( ,ומייל נדאדהים)!( בראי דיגר = ולא נטינו בדרך אחרת .ראב״ע:
ולא תט אשורנו.
]שיב[
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 (6הוא ינהגגו על מות )מח ,טו( ,או מי ברד מארא תא וקת מ ו ר ה = הוא יוליכנו עד עת
מיתה .ראב״ע :והטעם עד מותנו.
 (7ואחריהם )מט ,יד( ,ופ׳רזנדאן אישאן = ובניהם ,כראב״ע.
 (8ויענם )נה ,כ( ,ופ׳קיר כונד אישאן רא = ועשה אותם עניים .ראב״ע :מגזרת עני
ידלדלם.
 (9לא פשעי ולא חטאתי)נט ,ד( ,נד ,תקציר כרדהם ונד ,כ׳טא דארם = לא פשעתי ואין חטא
לי .ראב״ע :הטעם כי לא פשעתי ולא חטא לי.
 (10באשמורות )סג ,ז( ,ראב״ע :הם שלש )עי׳ ברכות ג ,א( ,תפסיר.״ ודר ת׳ולת׳ האי שב =
ובשלישי הלילה.
 (11צחיחה)סח ,ז( ,ראב״ע :מקום צמאון ,תפ׳ :שהר תשנה זאר = עיר צמאון.
 (12ואמרו)עג ,יא( ,ראב״ע :י״א הרשעים .תפסיר! ומיגויגד טאלמאן = ואומרים הרשעים.
 (13מקרב חיקך כלה )עד ,יא( ,ראב״ע :ש ת כ ל ה  . . .שהוא אויביך ,תפ׳ :ודושמנאן רא
מיאן אג׳וש כ׳וד פ׳נאה כון = ואויבים מתוך חיקך כלה.
 (14מגננו)פד ,י( ,ראב״ע! הוא המלך ,...תפ׳ :פאדשאה מארא = מלכנו.
 (15צדק לפניו יהלך )פה ,יד( ,ראב״ע :ותחסר מלת איש )כלומר :צדק־איש לפניו יהלך(.
תפסיר :ראסתי אדמי רא מירוות בפיש פאהי או = צדק־איש ילך לפני רגליו.
 (16אם לדוד אכזב )פט ,לו( ,ראב״ע :שלא יסוף זרעו לעולם .תפסיר :כה נסל אורא קטע
נכונם = שאת זרעו לא אכרית.
 (17עקבות משיחך )פט ,נב( ,בגהת תאכ׳יר שודן אומדן מסח כרדהי תו = על אחור בואו
של משיחך .ראב״ע ...:והטעם שאחרו פעמיו לבוא.
 (18תשב אנוש עד דכא )צ ,ג( ,תוובה מי כונד אדמי בפירי = עושה תשובה אדם
בזקנה .ראב״ע ...:כי תשב אנוש בימי ז ק נ ה . . .
 (19ועז מלך משפט אהב )צט ,ד( ,ראב״ע :עז וכבוד הוא למלך שהוא אוהב משפט.
תפסיר :עזת פאדשאה אינסת כה באשד דוסתר חוכם ושרע = כבוד מלך זהו שיהיה אוהב
משפט וחוק.
 (20עדיך)קג ,ה( ,ראב״ע :ופי׳ עדיך פיך .וכן בתפסיר :דהן תו = פיך.
 (21כי רוח עברה בו ואיננו)קג ,טז( ,ראב״ע :ותיבשנה וכן בתפ׳ :כ׳ושך מי שווד = ייבש.
 (22פרי אדמתם )קה ,לה( ,ראב״ע :פרי העץ אשר הותיר הברד ,תפ׳ :מיוהא דרכ׳תהא
אישאן = פרי עציהם.
 (23על ארץ רבה )קי ,ו( ,ראב״ע :ור׳ משה אמר כי הטעם רבת בני עמון .תפ׳ :דר זמין
שהר רבה = בארץ עיר רבה.
 (24אם לא שויתי )קלא ,ב( ,ראב״ע :או שמתי כמו שויתי ה׳ .כוונתו לפסוק ״שויתי ה

,

לנגדי תמיד״ )טז ,ח( ,לפיכך תירגם מתרגמנו :אגר אונך קראר נמי דאדם תורא במנטור
כ׳וד = אם לא שויתיך לנגדי.
 (25וכל ארזים )קמח ,ט( ,והמה בי ת׳מר הא = וכל בלי פרי .תרגום תמוה מאד .בק״ה טז
]שיג[
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תירגם :״ארזי לבנון״ — ״סרווהא לבנון׳ /ובצ״ב ,יג תירגם :״ארז״—״סרוו״ .מה ראה
איפוא לתרגם כאן בדרך שונה ? התשובה היא :לשונו של ראב״ע כאן ״שאינם נותנים פרי״
שימש לו ליסוד תרגומו המשונה.

יא.

טעויות

בתפסיר

אף־על־פי שמתרגמנו עיין בתרגום הארמי ובפירושי רש״י וראב״ע ונעזר בהם בתרגומו,
נכשל בכמה מקומות בתרגום לא נכון ומוטעה .נביא כמה מהם:
 (1מרבבות)ג ,ז( ,אז ביסיארי = מריבוי.
 (2יפלו ממועצותיהם )ה ,יא( ,תא גודא שוונד אז מצלחת האי אישאן = עד שיפרדו
מעצותיהם .חשב ״יפלו״ משרש ״פלה״.
 (3עתה אקום )יב ,ו( ,אלחאל אנתקאם מי כשם = עתה אתנקם .קרא :אקום ,משרש ״נקם״
 (4תמותת רשע רעה )לד ,כב( ,מימירד טאלם אז מדג בד = ימות רשע ממיתה רעה.
 (5אויבי שקר )לה ,יט( ,דושמנאן מן ודורוג׳ מיאן מן = אויביי ומשקריי.
 (6ותנחת עלי ידך )לח ,ג( ,ואסאיש כרדהסת בנזד מן טרבת תו = ועשתה נחת אצלי מכתך.
פירש ״ותנחת״ מן ״נחת״ .וכן פירש ״בצור ירום ממני תנחני״ )0א ,ג( מן ״נחת״ ותירגם:
דר כוה בולנד אסאייש דיה מרא = בהר גבוה תן לי נחת.
 (7כי לא יריע אויבי עלי )מא ,יב( ,כה בד נכ׳אהנד כרדן דושמנאן מן במן = כי רע לא
יחפצו לעשות לי אויבי .פירש ״יריע״ מלשון ״רעה״.
 (8עלה אלקים בתרועה ה׳ בקול שופר )מז ,ו( ,בולנד שוד ג׳צב כ׳ודא בגהת גמאעת וקהר
ב׳ודא אז אוואז נפ׳יר זדן = עלה אף אלקים בקהל וחרון ה׳ בקול חצוצרה)?( .תרגום
משונה ולא ידעתי למצוא את שורש טעותו.
 (9עברו יחדיו )מח ,ה( ,וג׳זב נאך שודהנד יך סאן = ונמלאו עברה יחד .פירש ״עברו״
מן ״עברה״ = כעס.
 (10שמע תפלה עדיך )סה ,ג( ,מישנוי נמאז גמאעת כ׳וד = אתה שומע תפלת עדתך.
 (11פתוחיה)עד ,ו( ,דראהי אן = פתחיה.
 (12אלקים אל דמי לך )פג ,ב( ,כ׳ודא יא ניסת מאננד בתו = אלקים ,אין דומה לך.
 (13ואתה)פט ,לט( ,ואל חאל = ועתה.
 (14תחכמני מצותיך )קיט ,צח( ,עאקל תר גרדאן מרא ובפ׳רמאן האי כ׳וד = החכימני
יותר ובמצותיך.
 (15ה׳ צלך על יד ימינך )קכא ,ה( ,וכ׳ודא כ׳לאץ כונד תורא אז עזאב האי דסת ראסת
תו = והי יצילך מצרות יד ימינך!
ולבסוף אביא טעות תרגום ,שישנה רק במ ,אבל יש בה ללמד על דרכו של סופר כ״י
זה בהעתקה .״כפיו מדוד תעברנה״ )פא ז( — ב  :ודסת האי או אז טבאכ׳י גוזאשתן,
)וכן בג וד ,בשנויי כתיב ,כדרכם( = וידיו מבשול עברו .אבל מ  :ודסת האי או אז
]שיד[

תפסיד

תהל י ם

בפרסית

תבאה כרדן כותא שודן = וידיו מהשחית קצרו .חילוף זה אפשר להבין רק בטעות שמיעה
בפרסית .הסופר שמע מפי עצמו או מפי אחרים
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״תבאה״ במקום ״טבאך,״.

יב .ה ש מ ט ו ת ב ת ר ג ו ם
כל כתבי־היד שהיו לפני ,גם שני כה״י העיקריים ,לקויים בהשמטות רבות על־ידי שויוך
סופות )הומויוטילויטון( .באחדות מהן הרגיש סופר כה״י בעצמו והשלימן בין השיטין או
בגיליון .למשל סופר ב השמיט כל מזמור קכא ,והשלימו בגיליון .וכן יש בכל כ״י חזרות
וכפילות .יש שהרגיש בהן הסופר עצמו ומחק את היתר או ציינו בסימני מחיקה ויש שנמחק
בידי אחרים .אבל יש השמטות שחלו בכל ארבעת כתבי־היד .עובדא זו נותנת מקום
לשער ,שהשמטה זו באה מידי המתרגם עצמו .ביחוד אם ההשמטה היא תרגומו של פסוק
שלם בכתוב .מצד שני יש השמטות ,שחלו רק בשנים או בשלשה כתבי־יד .זהות זו בהשמטה
מעידה ,שאותה השמטה כבר חלה בכ״י שלפני סופרי כתבי־יד אלה .כתב־יד זה היה,
אפוא ,כלי שני)או שלישי( ולא מקור התפסיר.
)א( השמטות בכל כה״י:
,

 (1במזמור פט ,ו לא תורגם שם ה .
 (2במזמור צו ,יג לא תורגם ״כי בא״ פעם ראשונה.
 (3במזמור קו ,ז לא תורגמה מילת ״בים״ בכתוב :וימרו על ים בים סוף ,ובתפסיר רק:
וימרו על ים סוף.
 (4במזמור קט אין תרגומו של פסוק ה.
)ב( השמטות בשני כתבי־היד העיקריים ) מ ב ( :
 (1במזמור עז ,יז אין תרגום ל״ראוך מים אלקים״ .סופר כה״י שלפניהם דילג מן ״דידנד
תורא״)=ראוך( עד ״דידנד תורא״.
 (2במזמור עח ,יט אין תרגום של ״וידברו באלקים״ .בג׳ כי״י)חוץ מן מ( אין גם תרגום
של ״לשאל אכל לנפשם״.
,

 (3במזמור פ ,ג נשמט השם מנשה בג כ י ״ י ) מ ב ד ( :
רשמתי לי גם דיטוגרפיה אחת הנמצאת בכל כתבי־היד :במזמור לה ,טו :לנגאן לנגאן —
ב״פ .לנגאן = צולעים ,תרגום של נכים.
ולבסוף מילים אחדות על עקביותו של המתרגם .בדרך כלל הוא עקבי בתרגומו ואחיד•
למשל בכל מזמור ע״ה תרגם ״קרן״ ,״סר״ — ראש .יתהלל — פ׳כר כונד — יחשוב
)מט ,ז; נב ,ג סג ,יב ן סד ,יא( .אבל לפעמים מתרגם מילה עברית אחת באופנים שונים.
למשל הפעל ״הגה״ — חשב )א ,ב; ב ,א( ועסק )עז ,יג( .תוכחות )לט ,יב( גציחת ,מלשון
הוכח תוכיח ,ובמקום אחר )לח ,טו( הרף׳ מעקול — דבר נכון ,מלשון הוכחה )השווה רש״י
באיוב ו ,כה( .סלה מתרגם כרגיל ״המישה״ — תמיד ,אבל בהרבה מקומות תרגם ״תחקיק״
 28עי ,מ׳׳ש במבוא למדרשב״י ,עמי לט.

]שטו[

עזרא
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— באמת  29עד עולם סלה )מח ,ט( — תא אבד אל אבאה כתרגום ״עולם ועד״ )נב,י(,
אחרי שלילה מתורגם ״הרגז״ = לעולם׳ מעולם )סו ז(.
סיכום.

יש לו למתרגם שיטה בתרגום שמות הקודש ,וככל מתרגמי המקרא היהודיים

השתדל גם הוא להרחיק את הגשמת הבורא ,ורק במקרים מועטים שכח ותירגם פסוק
כצורתו .גם בתפסיר שלנו נשארו מילים עבריות .ותופעה זו הן מצוייה היא גם בתרגומים
אחרים של המקרא ,אף ביווני וברומי ואין צריך לומר בתרגומים הארמיים והסורי ,שלשונם
היא אחותה של העברית.
מתרגמנו תירגם לפי הענין ,לפי הנמשל או לפי התוכן ,ולא שם לב לדיוק מלולי )״אחר
לשון המקרא״ ,כהגדרת רש״י( .ובכמה מקומות תירגם לפי הכתיב )ולא לפי הקרי( .ופעמים
על־ידי תרגום לפי הענין התאים את הסוגר לדלת .ויש שהמתרגם השלים את המקרא
הקצר או החסר ,שמהותה של השירה דרשה אותו ,ואף בזה הלך הוא בדרכם של מתרגמים.
דרכו להוסיף פעל ״היה״ או ״אמר״ או משלימים שוגים להבהרת הענין .ויש שהרחיב את
התרגום ,ומתפסיר נהפך לפירוש הכתוב בפרסית .המתרגם הושפע מן התרגום הארמי,
אגדות חז״ל ,פירוש רש״י וראב״ע .אך בכמה פסוקים נכשל המתרגם בתרגומו :החליף
שרשים )נחת בנוח ,ריע ברעה( טעה בקריאה)קרא אקום ת׳אקום( ,ויש גם טעויות מתמיהות.
ולבסוף עלינו לענות על שתי שאלות :א( איזה דפוס היה לפני בעל התפסיר ? ב( למי
נועד התפסיר ? א( מכיוון שראינו שהמתרגם הושפע מן התרגום ומן פי׳ ראב״ע ,ועד כמה
שבדקתי לא מצאתי השפעה מרד״ק ,הרי ברור שהמתרגם השתמש באחד מדפוסי ויניציאה
שבהם בא התרגום הארמי ופירושי רש״י וראב״ע .וחיבתם של יהודי פרס לדפוסי איטליה,
שבאו אליהם דרך בגדאד ,ידועה.
ב( שאלתי את זקני יהודי פרם :מתי תורגמו בפרס מזמורי תהלים בציבור ? מדבריהם
יוצא ,שהיו שתירגמו מזמורי תהלים בתקון ליל הושענא רבא ,שבו מסיימים תהלים
וכן בליל שבועות ,יום פטירתו של דוד המלך .וזכורני מימי ילדותי ,שבבית הכנסת שלנו
בירושלים נהגו לתרגם כמה ממזמורי התהלים הנאמרים לפני הסליחות וכן באשמורת ליל
יום הכיפורים ,וכמדומני גם במזמורים שנאמרו בשחרית יום הכיפורים .ואולי תירגמו
מזמורים גם בשחרית של שבת .סייוע לכך מצאתי בחוברת במכון בן־צבי ,שהכילה תפסיד
של ״רננו צדיקים״ וכו׳ ,שכתבה הרב מו׳ אגא שאולי כהן זצ״ל בימי נעוריו לאחיו הצעיר
ר׳ בנימין זצ״ל .לפני כמה חדשים באתי לנחם אבלים סמוך לתפלת מנחה ,ומצאתי שם
אחד מישישי העדה יושב ומתרגם לפני צבור־המנחמים והאבלים מזמורי תהלים.
תפסיד תורה שגור יותר בפיהם של יהודי פרם ,ומשום כך לא הועלה על ספר ,כי כל יודע
תפסיר פתח בשבת לאחר סעודת שחרית את החומש והביט במקרא ואמר את תרגומו
 29ט ,כאן לב ,ד )אבל בסמוך ,פסוק ה ,תרגם ״המישה״(; נב ,ה :נז ,ז? סו ,טו :סח ,ח? ער ,י.

]שטז[

תפסיד

בפרסית

ת ה לים

בע״פ .ואביו או רבו שמע ותיקן לו .ולפעמים נתכנסו אצל אותו יודע תפסיר משכניו וקרוביו
ליהנות מדברי התורה בלשונם .אבל תחלים תורגם רק לעתים רחוקות ,ולפיכך נכתב בספר
והעתקים ממנו היו נפוצים בפרס.
משהוזמגתי להשתתף בקובץ זה ,נזכרתי שהאיש ,שלשמו הוקדש הקובץ ,היה אחד
מא הביה הגדולים של עדת יהודי פרס ,ולא מצאתי נושא למחקר מתאים יותר לזכרו
הנערץ של נשיא מדינת ישראל ר  ,יצחק בן־צבי זצ״ל מאשר תפסיר של תחלים שחיברו דוד
מלך ישראל.
נספח
בכתב־יד ב נוסף בגיליונות שבדף 15—14א מעשה שאירע ליהודים ,שעלו להתפלל על
קברו של יחזקאל הנביא באל־כפל ,ופגעו בהם ליסטים וניצלו בנס על ידי ״קאזאקים״.
אני נותן בזה את המעשה בלשונו ובתרגום עברי .בקריאת כמה מקומות קשים ובתרגומן
של כמה מלים נדירות נעזרתי בידידי מר משה לויאן נ״י ,ותודתי נתונה לו בזה.
ב״ה  /סאל התקסט ליציר׳  /כ׳ח׳ אום סידן ] /יד[ סאעת אז רוז גוזשתיה ] /דר[ מיון
שהרואן קזראבד ] /אמד?[ עלי כ׳אן בראדר חסן כ׳אן פ׳ילי  1בא פסר ע ל י ] /מור[אד
כ׳אן בא דה סואר ]קאתי[ר שם רשעים ירקוב)?(

2

] /ת[א רסידנד גופ׳תנד ] /נ[ור באשד

מא גופ׳תים ] /נ[ור בכ׳ייר פורסידנד ] /איא[ קאפ׳אלה עקב הסת ] /גופ׳[תים בלה
רפ׳תנד ] /קדר[ נים פ׳רסנגי רפ׳ת ב > ו < דן ] /דיד[ה בודן כה קאפ׳להי ] /צ׳יז[י ניסת
כ׳ודשאן רא ] /א[מוד סאכ׳תה בודן בר [ . . ] /תניד)?( מגמוע גיזה בדסת ] /ותום׳[
נגהא>?( צ׳אכ׳תכ׳י בר  /רוי שוניהשאון קאפ׳ל ]נסי[ב דושמן מון נבאשד ] /איס[תנד

3

מיץ מא הם אז ] /רוי[ אסבהא פאיין אומדים ] /שרוע[ בסנג סארהי דסת ] /בצ׳ו[ב בר
אין רשעים  [ . . ] /זיניל עבדין גלו דאר  4הם דסת ] /בר[ תופ׳נג המצ׳ון כה דידן /
]מא[ דסת דר אורדים און ] /רש[עים אה דסת בר ניזה ] /ותופ׳[נג בר רויה מא גולי /
]בר[ סר דושמנון מי באריד ] /מס[אל בארון דו סאעית נים ] /סד [,סאעת בא המדיגר
דעוא ] /מיכרחים דו גולי בא ד׳ה׳ זכ׳ם ] /שודן[ זיניל עבדין גלו דאר
]גוא[ני בינימן זאדה ] /מו׳ דאו[ד כ׳ונסארי
מא בם כיה דעוא כרדים

6

5

4

כ׳ור)ו(ד יך

כ׳ור)0ד ברוך השם  /אזארי נדיד

דיגר בי חאל  /שודים דסת אז גרן ומאל כ׳וד  /בר דאשתים

חלאלית אז  /אמדיגר טלבדים אסתכ׳אצה  /כרדים בה דרגאה הקב״ה כה יא  /נביא יחזקאל
ענון אז דסת  /מא דר רפ׳ת מא כה מרד גנגי  /ניסתים צנד ברכה ישראל בי  /דסת פא

1
2
3
4
5
6

ארבע תיבות אלו נוספו בידי הסופר בין השיטין.
הסופר כתב :ירשע ,ותקן.
צ״ל :איסתדנד.
שתי תיבות אלו נוספו בידי הסופר ביה״ש.
בין השיטין.
ד  ,תיבות אלו ביה״ש.
]שיז[

עזרא

ציון מלמד

בי עון אין גוים הם  /כה אופ׳תאד זן ביצה מא צשם  /בראה הסתנד מא ראה מצוד/ .
אמדהים קרבאן נשמה דויד  /המלך עד ,פ׳רמודיס אדני  /שומר את גרים יא הקיבה

7

בדיד /פ׳ריאד ברם תא אין הא בודים  /דידים אז בראבר צנד סואר  /ערב קאזאק בסר
מהיארק  /אסבהא יארק נוקריה  /סואר בודן במא רסידנד  /המצון כה דוזודהא
סואר  /הארא דידן כה כומך  /מא הסתנד  /סר באסב השתנד פ׳ראר  /כרדן סואר הא מא
הם  /עקב דוזד הא רפ׳תים  /דוזודהא דידנד כה פס  /סוארהא ור נמיאנד  /דוזודהא
גרוכ׳תנד רפ׳תנד יך  /קאתיר בוניה

8

8

דוזודהארא  /סוארהא גרפ׳תנד או  /אורדנד הבה

המצנון  /ניסים ונפלאותי אז  /בראי מא כרד גויא כה  /אין סוארהא מלאך  /בודן הר
רוז הקב״ה אז)רוז הקבר .אז(

בראי  /ישראל נס מי כוניד  /מא כור באטן הסתים  8נ מ י /

9

פ׳המים הקב״ה המצון  /ניסים ונפלאות אז  /בראי מא כרד
אשר יבטח  /באדני ג׳ /

10

דוניד שלום  /ברוך הגבר

 1 1ב ן המי  12יאדגאר  1 3נע.

בצד — שלש שורות קצרות ,שחלקן נחתך:
|  | . . .ר גופ׳תים
|  | . . .ד ן כ י בוד
|  | . . .נ ד דידן
וזה תרגום הטכסט

14

ב״ה בשנת התקס״ט ליציר  ,כ״ח בסיון שעה ]אחת[ עברה מהיום ]ב[עיר קזר אבד
עלי כ׳אן אחי חסן כ׳אן פ׳ילי

16

15

]באז[

עם ברעלי מוראד כ׳אן עם עשרה רוכבי פרדות שם

רשעים ירקוב)!( .עם בואם אמרו ׳אור יהי )לכם(׳ .אמרנו ׳אור בטוב׳ .שאלו :כלום
יש שיירה מאחוריכם? אמרנו :כן .הלכו כחצי פרסה .הלכו וראו שאין שום שיירה,
הכינו את עצמם להזיק)?( .כולם רמחים בידם ורובים משמיעי קול  1 7על כתפיהם ,אבוי! אל
יהי חלק שונאינו! עמדו באמצע .גם אנחנו ירדנו מעל הסוסים התחלנו בזריקת אבנים
ותפסנו מקלות נגד רשעים אלו .זיניל עבדין מורה הדרך אחז ברובה .כשראו שאנחנו
הוצאנו את ידינו רשעים אלו שמו יד על רומח ורובה כוננו מולנו ,וכדורים המטירו על
ראש אויבינו

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

18

כמטר .שתי שעות וחצי — שלש שעות היינו נלחמים זה עם זה .בכדורים

ב׳ תיבות אלו ביד״״ש.
בין השיטין.
דיטוגראפיה ,שנמחקה בידי הסופר .הווי אומר ,שלפנינו העתקה ולא מקור.
הגם כאן יש דיטוגרפיה?
שם הכותב שנגרד.
המרוחם.
אף שם זה נמחק ,אך שרידי אותיותיו ניכרים.
תיבות אחדות באו בעברית גם במקור.
עיר בסביבות איספאהאן.
שם שבט משבטי הנוודים בפרס.
בדיוק :תקתקים ,משמיעים קולות תק־תק.
ראשינו ,וכינה הסופר.
]שיח[

תפסיד

ת ה לים

בפרסית

נפצעו ארבעה חמשה .זיניל עבדין מורה חדרך נפגע ,בחור אחד בנימין בן־אחי ]מו  ,דאו!ד
כ׳ונסארי

19

נפגע .ברוך השם לא ניזק .אנחנו מרוב שנלחמנו יגענו )או :חלינו( נואשנו

מחיינו ומרכושנו ,ביקשנו זה מזה מחילה .התחננו לפני הקב״ה :הנביא יחזקאל ,הרסן נשמט
מידינו ,אנחנו לא אנשי מלחמה ,כמה

20

מישראל בלי יד ורגל

21

בלי עזן .גם הגוי

22

הזה נפל .נשינו ובנינו מצפים .אנחנו באנו בדרך מצוה .כפרת נשמת דויד המלך ע״ה אמר *
ה  ,שומר את גרים .הקב״ה ראה שמע צעקתנו .עד שהיינו)אומרים דברים( אלו ראינו ממול
פרשים מערביי קאזאק

23

רכובים על סוסים באוכפי כסף הגיעו אלינו .כשראו הגנבים

שהפרשים הם בעזרנו פנו אל סוסיהם וברחו .הפרשים וגם אנחנו הלכנו אחרי הגנבים .ראו
הגנבים שאינם יכולים

לעמוד נגד הפרשים ברחו והלכו .פרדה אחת בצידה של הגנבים

לקחו הפרשים והביאו .הקב״ה עשה לנו גיסים ונפלאות כאלה .פרשים אלו איפוא מלאכים

24

היו .כל יום עושה הקב״ה נס לישראל .אנחנו עוורים מלידה ואין אנו מבינים .הקב״ה ניסים
ונפלאות כאלה עשה לנו .דעו .שלום .ברוך ה ג ב ר . . .
מאורע זה ,שהועתק כאן ,מספר בתמימות על חייהם של עוברי אורח יהודים ,הן
ההולכים להתפלל על קברי הצדיקים בפרס גופה )קבר מרדכי הצדיק( ובבבל )קבר עזרא
הסופר וקבר יחזקאל הנביא( והן הנודדים בכפרים לצרכי פרנסתם ,מרוכלות או מיגיע
כפם .הרבה יהודים בודדים נהרגו בידי שודדים אלו ואין איש יודע את יום הריגתם ולא
את מקום קבורתם .מעשה זה הוא רק פרט אחד מחיים עלובים של אחינו ,ואלמלא הנם
שעשה ה׳ לתמימים אלו לא היינו יודעים דבר על כך.

19
20
21
22
23
24

מכונה על שם עירו כונסאר.
במקור :כמה ברכה .כך מוסיפים יהודי פרס גם כשהם מונים בני אדם :יך ברכה ,דו ברכה ,לבטל את
הקללה ,״לפי שאין ה ב ר כ ה מצויה לא וכו׳ ולא בדבר המנוי״ )תעני ח ,ב(.
חסרי ישע .השווה ״ובלעדיך לא ירים איש את ידו וגו  ,״..
במקור :גוים ,אבל הכוונה לאחד .השווה לעיל :אותיות — אות.
קוזאק ,ובא לפרסים ,דרך התורכית ,והכוונה לחייל או פרטיזן.
במקור :מלאך ,אבל הכוונה לרבים.
]שיט[

אברהם

י צ ח ק כ״ץ

ש ל י ח ו ת ו של ר ב י א ב ר ה ם בן א ש ר
מירושלים לאיטליה

הנשיא יצחק בן־צבי ז״ל דבק לאהבה בירושלים ,ונתגלגלה הזכות על־ידו שקבע מושב
הנשיאות בעיר הקודש .הוא היה איש השליחות וכל אשר עשה ראה עצמו כשליח ירושלים,
לב המדינה ולב האומה .אף במחקריו בתולדות היישוב הבליט מקומה ולא מעט עסק במחקר
שלוחיה .בנוסעי למוסקבה נתבקשתי על ידי מכון בן־צבי לצלם ,בין השאר ,כ״י גינצבורג
 ,1430שהוא קובץ אגרות של ר׳ משה חיים מורפורגו מאנקונה  . 1מתוך כ״י זה פירסם
יצחק בן־צבי ב״ספונות״ שמונה אגרות על שלוחי צפת ר׳ יום טוב סבאן ור׳ יוסף ן׳
ג׳וייה  . 2ואנו נדפיס האגרות על ירושלים שהן בענין שליחותו של ר׳ אברהם ך אשר,
שבסוף ימיו ,בשנת תקל״א ,נבחר ראשון לציון והיה הראש ליהודי איץ־ישראל.
שליחותו של ר  ,אברהם בן אשר היתה בזמן שרבו הצרות והחובות על קהילות ירושלים.
העלייה גדלה ובשל כך רבו דרישות השלטון מן היהודים .שלגחים יצאו לקהילות במזרח
ובמערב ועל ר׳ אברהם ך אשר הוטל לצאת לתורכיה ולפראנקיה עם ר  ,יצחק זרחיה אזולאי,
אביו של החיד״א .אחרי פסח תק״א נסעו לקושטא ובחודש תמוז כבר נמצאו שם .אולם ר

,

יצחק אזולאי חלה והחליט לשוב לירושלים על־פי חלום .מעתה כל השליחות הוטלה על
שכמו של ר  ,אברהם בן אשר  .3כל שאנו יודעים על דרך מסעו הוא שבתשרי תק״ב עמד
לנסוע לאיזמיר ומשם לאיטליה ולצרפת .בשנת תק״ב נמצא בבורדו .בניסן תק״ג היה
בליוורנו  .4בחורף תק״ד — בטורינו ובשנת תק״ט נמצא שוב בירושלים .חליפת האגרות
עם אנקונה מלמדת על פעולתו בקהילה זאת ובאיטליה בדרך כלל.
האגרת הראשונה )כה( היא ״חתימה״ בפנקס השליח שכתב ר׳ משה חיים מורפורגו בשם
הקהילה ,״ביום שנתלו בו המאורות שני ימים לח׳ ניסן ס׳ ושנת אשה ריח ניחוח לה׳ לפ״ג׳/
אין האותיות המרמזות לפרט השנה מסומנות בהעתק ,ודומה שהכוונה למילה ״אשה״
והאות ר׳ שלאחריה ,כלומר שנת תק״ו .ואכן באותה שנה נפל ב  ,בניסן ביום רביעי .לא זו
אף זו :באגרתו לשלוחי צפת הנ״ל כותב מורפורגו שימים אחדים אחרי פורים תק״ו היה
בביתו ר׳ אברהם בן אשר  . 5כלומר ששהה באנקונה כשני שבועות .ב״חתימה״ נזכרות
התעודות שהיו בידי השליח מבית הדין של ירושלים ופקידי איץ־ישראל בקושטא .השליח
1
2
3

4
5

מכתב־יד זה פירסם מ׳ בניהו האגרות בעניינות ספרים ,ארשת ,ספר א ,תשי״ט ,עמי .253—223
ור  ,תיאור כתב־היד שם ,עמי .224—223
י  ,בן־צבי ,תעודות על שלוחי צפת ,ספונות ,ו ,תשכ״ב ,עמי שסז—שפא .ועיין גם עמי שנח—שם,
עיין על כך מ׳ בניהו ,רבי חיים יוסף דוד אזולאי ,ירושלים תשי״ט ,עמי שט—שי .ושם ,בעמי שנא—
שנב ,תולדותיו של ר׳ אברהם בן אשר .עיין גם א׳ יערי ,שלוחי ארץ־ישראל ,ירושלים תשי״א,
עמי .391—389
מ׳ בניהו ,ישיבתו של ר  ,עמנואל חי ריקי בירושלים ,ירושלים ,רבעון ,שנה ג ,עמי כט—ל.
בן־צבי ,שם ,עמ  ,שסט.
]שכג[

אברהם

י צ ח ק כ״ץ

סיפר להם על התלאות אשר מצאו את יהודי ירושלים .קהילת אנקונה התנדבה ״להפריש
מממונם תרומה חדשה״ בסך  250דוקאטים ,מלבד  233דוקאטים ,הסכום הנהוג שהיו תורמים
לירושלים .את הכסף שלחו לידי פקיד ירושלים בויניציאה ,הוא העשיר שלמה רקח  .6הם
גם נתנו לשליח  4סקיני ״צידה לדרך״ והתחייבו שבמשך עשר השנים הבאות יעלו כל שנה
תרומה בסך  30דוקאטים מלבד כספי הקופה ,בתנאי שבמשך זמן זה לא יבוא שליח
מירושלים לאנקונה .בידי ר  ,אברהם בן אשר נמסרו גם  191דוקאטים שנצטברו בקופת
ירושלים בראגוזה ,ונמצאו בידי אחד מעשירי אנקונה.
האגרת השניה כתובה בעצם כתב־ידו של השליח ונמסרה לי על־ידי מ׳ בניהו ,שמצאה
בגנזי בית־המדרש לרבנים בגיו־יורק .היא נכתבה בערב שבת פרשת כי תבוא תק״ו ,כלומר
בשבעה־עשר באלול ,ונשלחה לר  ,משה חיים מורפורגו לאנקונה ,בתשובה לאגרת שקיבל
ממנו ביום י׳ באלול .אין ספק שאותה שעה היה ר  ,אברהם ך אשר בויניציאה ,שכן הוא
מזכיר :״בשבוע זאת הייתי בכלל המספידים על הרב ר  ,יצחק פציפיקו זלה״ה״ ,רבה של
ויניציאה .בקהילה זאת התמהמה זמן רב ,כיוון ש״רשעים הלשינו לשררה שהועד נותן
המעות השייכים לגוים לא״י״ ומשום כך עיכבו את הכספים .השליח היה צריך להופיע
בפני השררה ולקבל רשות להעברת הכסף לירושלים .מאגרת זאת אנו למדים שר  ,אברהם
ך אשר כבר עשה גם ברומא ובסיניגאליה ,ומקווה היה לסיים שליחותו ולחזור לירושלים.
האגרת השלישית )יט( היא ממורפורגו לשליח ונכתבה אור לכ״ה בשבט תק״ז .בינתיים
ביקר השליח גם בסיינה ופניו היו מועדות לליוורנו .בעיר זאת היו השלוחים מסיימים
שליחותם ומפליגים מנמלה לאיץ־ישראל .אין באגרת עסקי שליחות ,אלא מדובר בה על
על דין ודברים שעברו בקהילת פיסארו ,בענין ״החכם בן פורת״ שכיהן ברבנות ארבעים
שנה בקירוב .כמה מבני הועד ביקשו לסלקו מכהונתו ,״בפרט בשביל איזה דברי קנטורים
שנמצאו בגליון א  ,מספריו שכתב עליהם לשעבר״ .ברם ,רוב הקהל וחברי הועד דרשו
להשאיר את הרב על כסאו ,וחכמי אנקונה פסקו לזכותם .אחד החברים ,יוסף חיים הלוי,
זילזל בפסק הדין וקרע אותו .הוא ביקש מחכמי אנקונה לנמק על יסוד מה פסקו שאין
להסיר את הרב מכהונתו ,כיוון שרצה לערער על פסק הדין בפני דיינים אחרים ,ובפרט בפני
ר׳ אברהם ך אשר .הוא אף הפיץ שמועה שהשליח הבטיחו לעזור לו .מורפורגו מבקש,
איפוא ,מר  ,אברהם ך אשר להזהיר אותו חבר ועד שלא יחרחר ריב ושיסור למשמעתם של
חכמי אנקונה.
,

בשנת תק״ט היה רבה של פיסארו ר ישעיה ב״ר יוסף רומאנין ,כמוכח מהסכמתו לס׳ פחד
יצחק לר  ,יצחק לאמפרונטי )חלק א ,ויניציאה תק״י( ולא ברור אם בינתיים נפטר החכם
בן פורת או שבחייו הושיבו אחר על כסאו .החכם בן פורת אינו שם בדוי ,אף־על־פי שאינו
מצוי .תשובה שלו משנת תפ״ח נדפסה בם׳ פחד יצחק ז  .הוא חותם את שמו יעקב ישראל
בן שמואל שלום בן פורת .באותו ענין שעליו סובבת התשובה היתד ,לו מחלוקת עם
6
7

ע״ע מ׳ בניהו ,ר׳ יצחק קאריגל באיטליה ,אוצר יהודי ספרה ספר א ,תשי״ט ,עמי .31
אות ם ,דף עח ,ב—עט ,ב.

]שכד[

ש ל י ח ו ת ו של ר ב י א ב ר ה ם בן א ש ר מ י ר ו ש ל י ם ל א י ט ל י ה
ר  ,שמשון מורפורגו ,אביו של כותב האגרת

מאגרת אחת שלו יוצא שהיה תלמידו של
9

ר  ,חזקיה מנוח חיים ב״ר יצחק קורקום הרופא מרומא .
אגרת זאת מלמדת ,איפוא ,גם על התפקיד שמילאו שלוחי ארץ־ישראל בחיי הקהילות
שעברו בהן ומה גדולה היתה סמכותם .מלבד זאת יש באגרת ידיעות חשובות על דרכי
מינוי הרבנים בקהילות איטליה.
האגרת הרביעית )לז( חסרה תאריך והיא תשובה לאגרת שקיבל מורפורגו מר׳ אברהם
ן׳ אשר אחרי שסיים שליחותו ,וכנראה נשלחה מקושטא .יש לשער שאגרתו של מורפורגו
נכתבה בשנת תק״ח או תק״ט והשליח צריך היה להימצא כבר בירושלים .הוא כותב
שפרידתו מן השליח היתה קשה והוא מצא נוחם במכתבו.
*האגרות החמישית )לו( והשישית)נא( נשלחו זמן רב אחר־כך .הראשונה בי״ב חשוון תק״י,
אחרי שהגיעה לידו אגרת מר  ,אברהם בן אשר מכ״ג סיוון ]תק״ט[ ,והשניה כשלושה
חודשים לאחריה ,כלומר בחודש שבט .הכותב מודיע לר׳ אברהם ך אשר שאותו עשיר
מסיניגאליה בשם יעקב שלום ,שבהיות השליח באנקונה ציווה שאחרי מותו ימסרו חמש
מאות סקודי לירושלים ,כבר נפטר .את הכסף ציווה להפקיד בידי פקידי ירושלים בקושטא
והרווחים יחולקו בין רבני ירושלים ,כדי שילמדו לעילוי נשמתו .לקהילה היו תביעות
על כספו של הנפטר .ר׳ משה חיים מורפורגו יצא אז בשליחות מצווה לרומא ולא היה
ספק בידו לסדר הענין .בשובו התפשר עם הקהילה ,ושלח המחאה מויניציאה על הסכום
הנותר 490 ,סקודי ,על שם יצחק אנג׳יל ,פקיד ירושלים בקושטא.
עתה מבקש מורפורגו מר׳ אברהם ן׳ אשר לשלוח אליו פסקם של חכמי ירושלים בענין
ספר התורה שהאות וי״ו של שלום קטיעא נמצאה בה שלימה ,ושבשל כך התעוררו באיטליה
בשנת תק״א פולמוס ומחלוקת ולא שככו עד שנת תק״ט  .10באגרות אלו ובקודמת להן מבקש
מורפורגו מר  ,אברהם בן אשר שלא יפסיק קשריו עמו ומידי פעם בפעם יזכהו בחידושי
תורה שלו ,והוא עצמו ישלח אליו לירושלים תשובות בהלכה .באג׳ ר צירף אליו קונטריס
שלו בהלכה וביקשו לחוות דעתו עליו .כך היתה דרכו של מורפורגו לכתוב לכל שלוחי
ארץ־־ישראל שביקרו בביתו ושסייע להם!.1

 8שם ,דף עט ,ב עד דף קכג ,ב.
 9שם ,דף צ ,א .ועיין גם דברי רבו ,שם ,דף קיח ,א.
 10עיין על ענין זה בניהו ,ארשת ,שם ,עמי  .224גם בחודש אב תק״ז כתב לר׳ חיים משה אמארילייו
בשאלוניקי לשלוח לו העתק מפסקם של חכמי ירושלים .שם ,עמי .249 ,247
 11עיין בךצבי ,שם ,עמי שנט.

] שכה [

אברהם
אגרת

י צ ח ק כ״ץ
אל״ף

]12א[ מגילה ניתנה לקרות ולשנות ,מגילה עפה כתובה פנים ואחור ,קיגי׳ והגה מצרת
הבת ירושלם והעם היושב בה .מי אמרים המהדרים  1דעתו של אדם .הלא למשמע אזן דברי
חכמים כדרבונות ,המה הגבורים המאורות הגדולים הרבנים המובהקים זקני בת ציון
ב״ד הצדק שבעה״ק ירושלם תוב״ב ,ועמהם בדברי המשפט רבני גאוני ופקידי עיר תהלה
קושטאנדיגא יע״א ,המה יביעון בפיהם ובפי כתבם צער וסער אחינו שבעה״ק הנ״ל .קול בת
ציון תתיפח תפרש כפים מכמה ארפתקי דעדו עלייהו .וסוף דבר הכל נשמע בתוספת מרובה
כלל ופרט גלגולי דבריהם מציר אמונים ברוך מבנים ,החכם השלם הדיין המצויין רב ועצום
כמהר״ר בן אשר נר״ו ,שליח ומורשה עה״ק הנ״ל ,המודיע צערם לרבים.
אי לזאת העיר ה׳ את רוח נדיבי עמים ראשי ומנהיגי קהל עדתיגו יצ״ו לקום לעזרת ה׳
לסיוע עה״ק ,ונדבה רוחם אותם להפריש מממונם תרומה חדשה סך מאתים וחמשים דוקאטי
קורינטי  ,2מלבד הנוגע להם מאת הנידר והנידב סך מאה ושלשי  ,וחמשה סקודי העולים
למאתים ועשרים ושלשה דוקאטי קוריגטי .והכל כאשר לכל שלחנו ליד ורשות הגביר
הנעלה כה״ר שלמה רקח יצ״ו פקיד ירושלם שבק״ק ויניציאה .ונוסף על זה נדבה לצידה
לדרך למע׳ הרב השליח הנ״ל נר״ו ארבעה ציקיני מטבע שלנו .ומלבד כל זה באו הקק״י
עם מע׳ הרב הנ״ל גר״ו בקשר הברית לתת מכאן ולהבא לזמן עשר שנים באות ,מתחילות
מהיום וגומרות כסדרן ,לעה״ק הנ״ל סך שלשים דוקאטי קורינטי מטבע ויניציאה לכל
שנה ,מלבד פרי נדבת הקופה ,בתנאי וע״מ שלמשך זמן זה לא ישלחו מתם שום שליח
ומורשה ולא ידרשו ויבקשו ממנו בתוך זמן זה שום דבר לא ע״י עצמם ולא ע״י שליח לא
בכתב ולא בע״פ.
עוד קבל מע׳ הרב הנ״ל מהגביר המרומם כ״מ אברהם בכ״ר רפאל הכהן סך מאה
ותשעים ואחד דוקאטי קורינטי מטבע ויניציאה הנמצא בידו מהמקובץ בק״ק ראגוצא
בשנים שעברו לשם עה״ק הנ״ל ,מקצת יחידי סגולה שבמחנינו זה חמשה ציקיני ויניציאני.
ישלם ה׳ פעלם כי״ר .הטיבה ה׳ לטובים ,תן להם כפעלם וכמעשה ידיהם ,והשב ישראל
אל גרהו וארצו על משפטו ישב בב״א  .3נאם המדבר בצדקה ביום שנתלו בו המאורות שני
ימים לח׳ ניסן ס׳ ושנת אשד .ריח ניחוח לה׳ לפ״ג  4פ ה אנקונה.
אגרת

בי״ ת

כלל גדול בתורה ,דיינא דנחית לעומקא דדינא ,כל מידי דצייר וחתים ,מילתא דתלייא
באשלי רברבי לא ידע אנוש ערכה ,כי סגר ה׳ בעד רחמה ,גדר הדחויה .כונס לתוך שלו
1
2
3
4

על־פי :מי המרים המאררים .במדבר ה ,יח.
מטבע זהב ויניציאני ,הנקרא גם ציקינו.
במהרה בימינו אמן.
שנת תק״ו .ר  ,מבוא.

]שכר L

ש ל י ח ו ת ו של ר ב י א ב ר ה ם בן א ש ר מ י ר ו ש ל י ם ל א י ט ל י ה
ברחים של גרושות עד שמחזירן לסולתן .היה אור במושבותם ויאר את הלילה אר״ש
מאפליה .ומילתא די מלכא שאל ולית נגר דלפרקינה מפרק כלאחר יד .הפליא עצה הגדיל
תושיה .קולע אל השערה באר״ש ערב״ה .תלת מאה בעיי במגדל הפורח באויר .טהר וזקק
אותם בזהב וככסף וגלי רזייא .ה״ה החכם השלם הדיין המצויין סיני ועוקר הרים רב
ועצום כמהר״ר משה חיים שבתי מרפורגו נר״ו יאיר ויזרח כשמש במרומים עד כס
יה אכי״ר.
מראש מקדמי אר״ש אשלם במיטבא ושפתי יעשו דרך בקשה אל עליון יצרנהו כאישון
עינו וכצנה רצון יעטרהו ישיש ויפרח כגפן פוריה כי״ר.
דברות קדשו האירו אל עבר פגי ושמחתי ויגל לבי לדעת משלום המלך ומשלום כל
בני ביתו כי טבא הוא וטבא להוי .ולהיותי ביום ששי של שבוע שעברה ,ביום אשר קבלתי
הכתב ,בכאב ראש גדול ומצות המלך היא דוקא בכתב ידי ,לא יכולתי להשיב.
והענונותתיה]![ דמר קא סמיכנא ,כי מלך מוחל וסולח הוא .והנה בראשונה קבלתי ההסכמה
הידועה ותשואות חן חן .והנני מצפה מיום אל יום את אשר חנן את עבדו לשלוח הספרים,
ומה שיגזור מעכ״ת אתן לכסף מוצא.
בענין שליחותי כאן עדיין לא נגמר כי רשעים הלשינו לשררה שהועד נותן המעות
השייכים לגוים לא״י והשררה עיכב על ידם ,ואנו מצפים מיום אל יום שישבו בדין כדי
לילך לפניהם ולטעון טענותי .והקב״ה ברוב רחמיו ירחם עלי להוציאני מאפלה לאורה
ויחזירני במהרה לביתי לשלום .ומזה ידין האדון אם שכלי בראשי ואם אוכל ליקח ספר
ביד ,שאחר כל העמל והטורח וכמה זמן שבאתי לכאן יצא העגל הזה .י״ר

5

שיהיה

לכפרת עונותי.
בשבוע זאת הייתי בכלל המספידים על הרב ר׳ יצחק פציפיקו  6זלה״ה חיי אריכי למר
ולכל בני ביתו שבק .והנני מחלה פניו שיחזור לכתוב לרומה להרב על ענין החילוק,
ולאותו גביר על אשר פצה את פיו ושלח המעות על דעת עניי ירושלם ואח״ב שינה אותם
לעניי עיר אחרת ,שכמדומה לי שלא טוב עשה .וגם לכתוב לסיני גאלייא על ענין השטר.
ועמו הסליחה רבה על אשר אני מטריח את מעכ״ת ארבה)!( .והנני הנני משתחוה מרחוק
לנשוק ידי אימה של מלכות ולנות צדקו ולבן המלך

7

שלמא רבה מאלקא רבה .ולמר
8

אחיו כפילנא ליה שלמא ולכל האהובים אדברה נא ש״ר  .ובכן אצא מלפניו בקידה
ובתחינה לפני אל נורא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים חיים של שלום חיים של טובה
חיים של ברכה .וכסא תורתו ירום ונשא וגבה מאד כנפשו הרמה וכנפש עבדו נאמן אהבתו
דורש שלומו וטובתו והוא הצעיר.
אברהם
5
6
7
8

יהי רצון.
מויניציאה .ר  ,מבוא לאג׳ ב.
שמשון צמח .נולד בשנת תק״ג .עיין בניהו ,ארשת ,שם ,עמי .230
שלמא רבה.

]שכז[

ן

,

אשר

י צ ח ק כ״ץ

אברהם

עש״ק בם׳ ובשנת ונתנה  9הארץ פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה לפ״ג.
אגרת

גימ״ל

]8ב[ אחד היה אברהם ,גבר באחיו לתורה ולתעודה ,שלם הוא ושלימה משנתו במדות
ודעות ,מטע ה׳ להתפאר בכל מדה ,מאשר שמנה לחמו ,נתן מימיו נאמני׳ מים זכים נוזלים
מן לבנון ,אשר לו צדה ,והוא יתן מעדני מלך מלכו של עולם ,תורה חתומה מגילה ניתנה
הלכתא ספרא וספרי ,חכמת אדם תאיר פניו אשר לו יעדה .אחד המיוחד החכם השלם הדיין
המצויין עצום ורב כמהר״ר אברהם ן׳ אשר נר״ו יאיר נם״!• ,10
בתר דמחוינא קידה מול כסא כ״ת התמימה משיבת נפש .זאת אומרת איך זה לי חדש
ימים בקירוב באתי בתשובה לאגרת מעכ״ת הכתובה בסיינא ושלחתיה לליוורנו להגבירים
האחים סי׳ ליאוני ה״י על פי מה שמאז הודיעני שהיו פניו מועדות דרך שם ועדיין נעלם
ממני הגעתו לשלו׳ .ואצפה לשמועה זו ע״י מוקדם ת״ל

11

בתשו׳ לאגרתי הנ׳/ל שעליה

אין לי לחדש דבר מעתה.
הן עתה ההכרח הביאני לידי מדה זו להטריח מחדש למר ניהו רבה וי׳
משמי אלא אף בשם אלופי רבני הישיבה נר״ו שניהם

13

12

לא זו בלבד

כאחד טובים השואלים ודורשי

,

בשלומו הטוב ומשתחוים מרחוק לגלות אזנו ,מדין עסק ביש שאירע זה ימים ,ולחלות פניו
ביתר שאת יאזור כגבר חלציו ואף ידו תכון עמנו לכבוד ה׳ ותורתו .ידיע ליהוי למר כי
זה ימים באו במחנינו שני ממוני׳ ומורשי׳ מרוב בני הועד שבקק״י פיסארו ה״י מצד א /
ועמם היקר כ״מ יוסף חיים לוי יצ״ו הידוע למר ,דורש לעצמו ובעד שגי יחידים אחרי׳
מבני הוועד ובהסכמת׳ בא אצלינו לשמם ולשם שולחיהם להתדיין בישיבתינו על עירעורי
וגלגולי דברים שהיו ביניהם בהתמדת מינוי החכם בן פורת נר״ו העומד שם לשרת בקדש
זה ארבעי׳ שנה בקירוב ,שעל זה נחלקו לב׳ כיתות .וטרם כל העמדנו אותם בברית האלה
ושבועה בת״כ

14

לב׳ עדים כנהוג אצלינו לקיים השטר כל דבר אשר יצא מפינו על ענין

זה בלי פקפוק וערעור .וכן עשו בפנינו .והעדים כתבו ע״ז שטר הברירה

13

כנהוג.

ושרש הפרשתם היתה שהלוי הנ״ל ושנים אחרים עמו היו טוענים שאינם חפצים עוד
בהרב הנ״ל ,בפרט בשביל איזה דברי קנטורים שנמצא בגליון א׳ מספריו ,שכתב עליהם
לשעבר .ועל כן להיות שיש להם חק ונימוס נעשה זה כ׳ שנה מהשופט של אותו זמן שכל
הנדרים תיקוני׳ גדרי׳ או שאר עניני׳ הנוגעי׳ לצבור ,צריך שיבואו אליהם מידי זמן בזמן
מהממד ,ואם יגמרו דבר א׳ שלא דברו והביאו אליהם הממוני׳ ,יהיה בטל ומבוטל כמו
9
10
11
12
13
14
15

שנת תק״ו.
נצח סלה ועד.
תהלות לאל.
ויקירא?
ר  ,יצחק ב״ר אברהם אלקוסטאנטיגי ור׳ יחיאל ב״ר יעקב הכהן .ארשת ,שם ,עמ׳ .230
בתקיעת כף.
שטר קומפרומים.

]שכח[

ש ל י ח ו ת ו של ר ב י א ב ר ה ם בן אשר מ י ר ו ש ל י ם ל א י ט ל י ה
שאינו .מעתה הם הסכימו ונמנו ביניהם שלהיות כי בחדש ניסן הע״ל « יכנסו הם לשרת
ולהיות ממוני הקק״י ,והמנהג ביניהם שמידי שנה בשנה חוזרים ונמני׳ על מינוי החכם אם
יתמיד או לאו וכן בענין הפרעון והקצבה שיתנו לו ,מכיון שהדבר מסור בידם ורשותם,
אינם רוצים אפי  ,להזכי׳ מינוי זה החכם ויביאו אחר תחתיו ,לראות אם יסכימו בו רוב
הנועדים ,ואם לאו יהיו נשארי׳ קרח מכאן ומכאן.
נגד זה נתעצמו המבוררי׳ הנ״ל העושי׳ בשם רוב בני הוועד וגם שאר כללות הקהל רובו
ככולו הפורעי  ,ובלתי פורעי׳ ג״כ ,כמו שראינו מהכתבי׳ שהביאו בידם ,וטענו שאינם רוצים
לשלוח מאתם החכם ן׳ פורת יען לא מצאו בו שום דופי .וזה ארבעים שנה שהוא עומד על
התורה בקהלם וכבר הורגלו בו והוא בהם ,ודעתם נוחה בו והוא מרוצה לרוב מקק״י .ומדוע
א״כ יבגדו בו להחליפו באחר ,כי מי יודע מה יעלה בידם .ומכיון שמלבד כללות הקק״י
רוב הנועדים רוצים בו ולא באחר ,מה כח המיעוט יפה להכריח ולהכריע את הרוב נגד
הדין תורה ומנהג בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם ,שכל ענייני הציבור נגמרים עפ״י
דעת הרוב ואינם נגררים אחר המיעוט .ועל מה שסמכו על הסדר הנ״ל ,אמרים השיבו,
שמלבד שלעולם המנהג היה אצלם להזכיר תחלה בבאלוטאציוני
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מידי שנה בשנה הרב

שבעיר ,ובאם באולי לא יקויים מינויו עפ״י הרוב אז מזכירי׳ אחר תחתיו אבל לא באופן
אחר .וא״כ לאו כ״כ לשנות עתה מהרגיל .בר מן דין טוענים ,דלא יהבינן להו שיטתייהו,
שכל המינויים צריכי׳ שיצאו מפי הממוני׳ והם יביאום לבני הוועד.
מעתה הם רוצים לעמוד למנין תכף ומיד ולבטל סדר זה עפ״י הסכמת רוב הנועדים,
ולתקן שאף אם הממוני׳ הבאים לא ירצו להזכיר מינוי ]9א[ החכם ן׳ פורת ,יהיה ביד א

,

מבני הועד להזכירו ואם יקויים עפ״י רוב הנועדים יהיה שריר וקיים ,דהרי כח הרוב יפה
לשנות ולחדש מזמן לזמן כטוב בעיניהם ,והם אמרו והם אמרו ,בפרט שזה אינה לא תקנה
ולא הסכמה מהקק״י ,כי אם סדר שתקן להם זה עשרים שנה השר שהיה בימים ההם.
ועפ״י הדברים האלה וכיוצא בהם שראינו וידענו מסתורן של דברים עד היכן היו מגיעין
וגלגולי וסבובי ענייני׳ אחרים שלא נתנו להכתב ,גמרנו אומר ועסקנו בכתב כנהוג לזכות
רוב בני הוועד ,דכל כמה שרובם יסכימו במינוי זה החכם ולבטל אותו הסדר הקדום הרשות
בידם ,ואין ביד המיעוט להכריע את הרוב .ואם הממוני׳ לא יהיו רוצים הם להביאו לציבור
ובני הוועד יעמדו למגין להעמידו מחדש ויעלה בידם עפ״י רוב הנועדים כראוי שפיר מצו
ואין להרהר אחריהם.
והלוי הנ״ל בראותו כי לא נתקיימה מחשבתו בא בטרוניא ובעקיפין והפקיר בשליח ב״ד
שלא לקבל הפסק דין ,וחזר ושלחו אל הדיינים בטענות בדויות ואומדנות כוזבות .וסוף דבר
אחר שהדיינים הגזימו ואיימו עליו ע׳יי אחרים על זילותא זו ,בא וקבל עליו את הדין בפני
הדיינים והבטיח שלא לפקפק ולערער עוד בדבר ושאל מחילה מהם על מה שנהג חוץ
משורת הדין והכבוד.
 16הבא עלינו לטובה.
 17הערכה ,באיטלקית.
]שכט[

י צ ח ק כ״ץ

אברהם

ומעתה קול תרועה שמענו ,מלחמה במחנה ,דלא זו בלבד שהפקיר עצמו לקרוע מעל ספר
הקק״י הפסק דין הנ״ל ושטר ברירת הדייני׳ שהיה כתוב שם לזכרון ,אלא אף זו שהעיז
פניו והב  ,זנבות האודים שעמו
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להרחיב פה ולשון שלא לקבל עליהם את הדין .גם
,

במכתב לאמר העז איש לשאול שנכתוב בס טעם ויסוד הפסק דיננו ,כי הוא רוצה לירד
לדין ע״ז לפני חכמי ישראל ,ובפרט לפני מר ניהו רבה ה״י ,לראות אם באולי העוותנו
הכתובים וחייבנו את הזכאי וזכינו את החייב.
לקול הקריאה זו הומה שמענו ותרגז בטננו ,בראותנו הפקרותא כזו ,לא זו בלבד אלא אף
זו מלבד שנשאו לבו לפי הנשמע להטריח למעכ״ת בענין זה ולכתוב לו בשם הקק״י שלא
מידיעתם ולהעמי  ,דבריו כפי העולה על רוחו בדברים בטלים וטענות מזוייפות ,והתפאר
בלבבו לאמר שהאדון יהיה לו מעיר לעזור ,והשתבח בעיר אשר כן עשה ושכבר קבל
ממעכ״ת תשובה נצחת ע״ז ,כי מזכה הוא במקומו דבריו ודברי החברים המשחיתים שעמו.
אי לזאת חשבנו למשפט ,אף שאין אנו מאמינים כלל בזה ,כי ידעתי באמונה מדותיו
הישרים ומוחזקני בו ובתורתו שלא יצא מידו דבר שאינו מתוקן לתת חרב ביד המערערים
הנ״ל .ואדרבא אחלי יכונו לפני מעכ״ת בעשר חלות גם משם מע  ,בני ישיבתינו נר״ו ,יאחז
צדיק דרכו וימשוך בקסת לתומו אל האיש הנ״ל בצו לשון זירוז להזהיר להטות אזנו למוסר
ולשמוע דברי חכמים מבלתי סור מהם ימין ושמאל ,ושלא להיות גרמא בנזקין לחרחר ריב
ומדון בקהילות .ועם האדון עוז ותושיה לדבר על לבו בלשון חכמים מרפא ,א  ,קשה וא

,

רך ,להכניע קשיות ערפו ולצדקה רבה תחשב לו .ויגולל זכות זה ע״י זכאי כמותו.
ואין ספק אצלי כי ביודעו אמיתות הדברים כהויתן שהצעתי והצגתי לפניו ,לבבו יראה
כי לפי הדין אין בדברנו נפתל ועקש ויפה פסקנו וזכינו .ולכן ,מפני כן ,עליה דמר המצוה
הזאת להדריכו בדרך ישרה וזה חסדו אשר יעשה לזרז עצמו בזריזות האפשרי ולשלוח לידי
האגרת לשם האיש הלוי הנ״ל ,כדי שאוכל להגיעה לידו ולהוסיף לו מה שיצטרך ,בפרט
כי קרוב הדבר שבעת בא דברו הטוב המצא ימצא כאן במחנינו ופה אל פה אדבר בו כראוי.
ועמו הסליחה רבה על הטורח כי ההכרח הגיעני לידי מדה זו.
,

אצפה לדעת מתי יאחז צדיק דרכו לחזור לביתו לשלו  ,נכח ה דרכו .ובזה אשים קנצי
למלים ותפלתי קבע שלש איבעיות ביום לחיי מלכא ימים על ימי מלך יוסיף ושנותיו כימי
דור ודור ומלכים מחלציו יצאו ,מינייהו מלכי מינייהו אפרכי ,ומשכן שלו כאהלים נטע ה

,

על התורה ועל העבודה ,ויתענג על רוב שלו  . ,כנפשו החכמה והנישאה גם חסידה ,וכחפץ
נפש נאה דורש שלו  ,תורתו וגם בשם מע  ,אמי וזוגתי והבני  ,בני ה״י המשתחוים מרהוק
ונושקים י״ק לקבל ברכתו .נאמן כפוף לעבודתו כו״ח
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פה אנקונא בליל מש״ק אור לכ״ה

שבט ס  ,תרומה .20
]משה
 18שני היחידים הנ״ל שהצטרפו אליו.
 19כותב וחותם.
 20שנת תק״ז.

]של[

חיים

מורפורגו[

ש ל י ח ו ת ו של ר ב י א ב ר ה ם בן א ש ר מ י ר ו ש ל י ם ל א י ט ל י ה
אוסיף עוד חלות פני קדשו למען ה  ,יהיה זריז ונשכר למצוד! רבה זו ,ויכתוב לו בכל
תוקף ואומץ האפשרי ,פן ואולי ביני ביני יבער שלהבת המחלוקת ואין מכבה ,כי אנו
מבפני  ,ורואים תוכיות הדברים .וש״ש!.2
אגרת

דלי״ת

]17ב[ איש אלקים נורא גם במעלליו יתנכר גדול המעשה .איש הביבים מזוקק שבעתים
כל שיש לו שם במקומו בתלמוד ומעשה .איש חיל רב פעלים קנה שם טוב תורה וגדולה,
גדולה דיעה שניתנה ידיעה בתחילה ,מה למעלה במחשבה וסוף מעשה .איש אשר המלך
חפץ ביקרו דעייל בלא בר בבתי גואי שורות העליונות ותולדותיהן ,את שישנן בלמידה וגם
את המעשה .ה״ה החכם השלם והכולל עצום ורב זה סיבי כמהר״ר אברהם ך אשר נר״ו .ישב
עולם חי במשכבות מבטחים באהלי שם ,לו המדרש הוא העיקר וגם המעשה כי״ר.
פתח התיבה וקרא זה קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים ,כי יהב רחמנא שבעא לחיי שבע
רצון ומלא ברכת ה׳ בכל אשר הוא עושה כי״ר.
זה ספר כתב איש רבי ,גדול מרבן ,דבתווני דלבאי יתיב ,גם לי הנפש ,אותיות עליונות
דשלחו מתם מתא קושטנדינא זה ימי  , ,שהם הרהיבוני והיו לי למשיב נפש יתירה ,כי אבדה
ממש מיום נסיעת צדיק .אחרי מופלג לנסיעתו ממדינותינו חזו דאתא ואייתי בידיה דברים
היוצאים מקירות לבו לב טהור ותמים באהבה ,תיתי לי אם אמרתי אספרה כמה וכמה
שמחה כפולה הגיעוני בקראי מגילת סתרים דברי שלו  ,ואמת לא יכיל יריעה ,כי נאמן עלי
יודע תעלומות ,ככחי אז כחי עתה אחה בחבלי עבותות אהבה .ולדידי חזי לי כראות איש
האלקים פני  ,אל פנים ,ולא היו ההפסקות משמשות להפריד בסדר הזמני  , ,שבהם שאלתי
ודרשתי בדרישות וחקירות משלומו הטוב.
מעתה הנני נותן הודאה לשעבר כי לא זז מחבבני בקול האות הראשון ,ומתפלל לעתיד
לבא בבעו ומטו זה חסדו אשר יעשה יזכור ואל ישכח לפקדני מעת לעת ומפקידה לפקידה
באמרותיו הטהורות ואגרותיו החמודות .ויודיעני תחילה דרך כניסתו אל הקדש שלם בגופו
ממובו ותורתו ובות ביתו וכל הבאים משכן שלו אהל ישרים יפריח ,וכי הביח ה  ,לו על
התורה ועל העבודה לשרת בכל אות נפשו .וזכרון א  ,יעלה בו בפרק אגב חדא פרק א  ,או
הלכה א  ,מהנהו מילי מעלייתא דאתו מדרשא בבית מדרשו של שם ,כי מציון תצא תורה.
וזה חסדו עד האלקים יבא וזאת תורת העולה לגבוה סלקא על כל החסדים והטובות אלה
מוסיף על הראשונים .ודא תהא למיקם ,רחמתין עזיזא בקשר של קיימא ,אהבת עולם יתד
היא שלא תמוט .ואני על משמרתי אעמודה כמשיב תשובה שלימה א׳ לא  ,ולא יעבור אי״ה.
כל בני ביתי כקטן כגדול מרת אמי וזוגתי ,הבן יקיר והבנות בנותי הקטנות ,כורעים
מרחוק במודים והודאה ,ואלה יעמדו על הברכה מפי עליון ב נ י״ק  22שואלים ודורשים

 21ושלום שלום.
 22בנשיקת ידי קודשו.

] שלא [

אברהם

י צ ח ק כ״ ץ

בשלומו כן ירבה .וגם אני ארבה ולא ]אזוז[ מלהעיר לשומר נפשות חסידיו ישמרהו ויחייהו
על האדמה הטובה שקט ושאנן ובצל שדי יתלונן ,ומשכן שלו כאהלים נטע ה׳ נטיעותיו
כמוהו את מלכים לכסא ,מינייהו מלכי ואפרכי ,וכבודו חופף עליהם עד זקנה ושיבה ,בשובה
מחת עד עת קץ יבא גואל קרוב קודם בבי״א .כנפשו החביבה רמה ונשאה ,וחפץ נפש נאמן
בברית אהבתו ונפשו קשורה בנפשו וכו/
]משה
אגרת

ח י י ם מ ו ר פ ו ר ג ו[

ה״ ה

]16ב[ ראש השלישים ,מלא רוח חכמה ודעת קדושי /גבור בארץ ,רב גובריה וחיליה ,מפרק
הרים ומשבר סלעים .דאי ח״ו משתכחא תורה מהדרא ליה בפלפוליה .הולך ואור הא בבתי
גוואי כבשי  ,ללבושו ,דמטמרן גלייה ליה .ידע מה בחשוכה דברים שכיסה אותן ]17א[ עתיק
יומי  , ,נהירין ליה שבילי .מר ניהו החכם השלם הדיין המצויין עצום ורב ,המלמד ידיו לקרב,
מחמד עינינו משוש לבנו ,את שאהבה נפשינו ,כמהר״ר אברהם בן אשר נר״ו .ישב עולם
חי שבע רצון ומלא כי״ר.
זאת לפנים אל הרנה ואל התפלה כי אשא אל שמים ידי יפרח בימיו צדיק ורב שלו׳,
שלם טב לרבון טב .יצו ה  ,את הברכה משולשת במיטב תלתא כחדא ,חיי אריכי מזוני רויחי
ובני סמיכי ,ונחת שלחנו מלא ,בניו כשתילי .אכי״ר.
מודעת זאת פרק התקבל לי זה ספר כתב איש רבי מאורות נתן מס׳ כ״ג סיון .את קולו
שמעתי מתהלך בגן אלקים קול המוסיף שמחה שלימה באישור מוסיף וכולל זכרונו הטוב
עלי דידי כמאז מקדם .נאמן עלי הדיין מה מאד עלז לבי בו בפרק ותעבור הרנה במחנה
מודים מודים על בשורה טובה ,כי זה ימים צופה הייתי לקול האות זה ,ומעתה קמא דמטא
לידן זו ראשונה ,שמחתי בה כמוצא שלל רב ,איידי דחביבן לי טובא מילי דמר דקא ממסרן
בתווני דלבאי דבדידיה קא יתיב מר ,חותם על יד ימיני ממש ,לא זזתי ולא אזוז מחבבו כל
עוד רוחי בי .הפעם אודה את ה׳ שהחייני וקיימני והגיעני לדעת שלו׳ תורתו ,כן ירבה .והנני
מתפלל לעתיד לבא יוסיף שנית ידו כפעם בפעם מעת לעת ומפקידה לפקידה להודיעני
מהטוב ההוא אשר ייטיב ה׳ עמו .ואגב חדא לתני לן מר מהנהו מילי מעליתא דמתא מרן
בבי מדרשא פרק א׳ או הלכה א׳ כי באלה חפצתי ,ותחשב לי כראות פני מלך עין בעין
וכאשר פה אל פה אדבר בו ,וסימנא מילתא היא הלשון קולמוס הלב .ואעשה כן גם אני
בהרחיב ה׳ לי והיתה הרווחה ריוח בין הדבקים ,אני ארבה ולא אסור לעבור על בל תאחר.
ובכן אבא אל המלך כדרך יום כה וכדרך יום כה.
והן היום מכאן מודעא למר ניהו רבא ,כי זה כמשלש חדשים נפטר לב״ע הזקן כה״ר
יעקב שלום נ״ע מעיר סיניגאליא ,זה האיש אשר פצו שפתיו ובפיו מלא מתנה מחיים
והקדש גמור סך חמש מאות סקו׳ לכוללות עה״ק ירושלם תוב״ב ,כאשר עבר עלינו מר
גיהו רבא .ואותי צוה להשגיח בעינא פקיחא ולגבות הנידר והנידב מיורשיו .אך אמנם
אנשי הקק״י באו עלי בעקיפין ובטענות בדויות ,הם אמרו דקדמי ואתו לגבות מההקדש
]שלב[

ש ל י ח ו ת ו של ר ב י א ב ר ה ם בן א ש ר מ י ר ו ש ל י ם ל א י ט ל י ה
הנ״ל סך מה לפרוע פרעות חובות הקק״י ,ולהיות כי בו בפרק נקרוא נקראתי חוץ מביתי
וחומותי בשליחות מצוה לעיר רומי ,כעת פני מועדות להתאמץ עמהם בדין להוציא בלעם
מפיהם ,ואחר סמוך לקבלתם בלכתם ילכו באגרת לקושטנטינא ע״י הגביר המרומם סי״
יצחק אנג׳יל  .23וביני ביני אי ניחא קמיה דמר אם באולי לא יעלה בידי לגמר הענין כ״כ
בזריזות ,ישלח עזרו מקדש לאנשי הקק״י הנ״ל באגרת אוגרת

בצו

ל׳  24זירוז למען לא

ישלחו בעולתה ידיהם הראוי לקדש לקדש.
כל בני ביתי ומ  ,אמי וזוגתי והבן יקיר לי שמשון

צמח

ה ״י ל ע ״ ע  25כבן שבע למקרא

ולמשנה קורא ושונה בע״ה כפי כחו ,ובנותי שלשה אלה עמנו היום ה״י יחד כלם ת״ל
מתענגים על רוב שלו  , ,שואלים ודורשים את אשר לשלומו ,ואלה יעמדו על הברכה מפי
עליון בני״ק .וכמוני כמוהם מצפה תמיד לרחמי האל על יד על יד תפלותיו הקדושות ,כי רב
חילו וכי כביר מצאה ידו בעקימת שפתיו בוקעת ועולה לעשות פירות ופירי פירות .ומוצא
שפתי אשנה
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דרך בקשה נכח פני עליון ימים על ימי מלך יוסיף ,הנה שכרו אתו כאשר

ישאל בדבר האלקים את עצתו ימלא ,לירום רישיה אכולא כרכא ,ישא ענף ויעשה פרי,
אהל ישרים יפריח ,קול רנה וישועה באהלו ומלכים ממנו יצאו ברבבות נחלי .כנפשו
החכמה והנשאה המלאה לה רוח דעת ויראת ה  , ,וחפץ נפש נאה דורש שלומו וטובתו ,נקשר
בחבלי עבותות אהבתו ואת דתו ,גם לו הנפש וכר .כותב וחותם פה אנקונה בששי בשבת
לס׳ לך לך ,י״ב לחדש חשון שנת התק״י.
]משה
אגרת

חיים

מורפורגו[

וי״ו

]24ב[ גדול ומהולל מאד ,כזית הודו וריח לו .גדול הרועה כרועה עדרו נותן ,ככפיר ממעונתו
עליון יתן קולו .גדול אדונינו ורב כח חיליה לאורייתא את אשר יעדה ,אדם לעמל לתורה
ולתעודה ,אשרי מי שעמלו .גדול העונה הרבה תשובות בדבר ,כל הדבר הקשה תריץ יתיב
ריבה עליו ומבטלו .גדול דעה בינה יתירה נודעת לו ,כל סתום לא עממוהו העמוק עמוק
מי מדד בשעלו .החכם השלם הדיין המצויין המעתיק הרים כמהר״ר אברהם בן אשר נר״ו.
צדיק כתמר יפרח ויהי ברכת ה׳ בכל אשר לו .חכו ממתקים וכולו כי״ר.
בכורי קול קולי אל ה׳ אקרא ובמו פי אתחנן לו ,קרנו תרום בכבוד כסא וסמוכות
מרומים ישכון ,שקט ושאנן וסביב למשכן יחנו בנים ובני בנים איש על דגלו.
זה לי כמשלש חדשים באתי במגילת ספר בב  ,כתבים הבאי׳ דרך קושטנדינא ואיזמיר
בדברי שלו׳ ואמת ,ובכלל הדברים גליתי אזן מעכ״ת איך לימים חלפו למו נלב״ע בעיר
סיגיגאלא הזקן ומעולה כה״ר יעקב שלום נ״ע ,אשר עודנו בחיים זה שנים הפריש ממונו
23
24
25
26

יצחק ב״ר שמואל אנג׳יל מעשירי קושטא .עיין בן־צבי ,ספונות ,שם ,עמי שעא ,שעג ,שעו ,שעה—שעט.
לשון.
לעת עתה.
כלומר חוזר הוא ומבקש.
]שלג[

אברהם

י צ ח ק כ״ ץ

נדבה לה׳ סך חמש מאות סקודוס בתורת הקדש מאותו זמן ולאחר מיתתו לטובת עה״ק
ירושלם תוב״ב ,ובתנאי וע״מ שהמעות יושלחו ביד פקידי וגזברי עה״ק ירושלם ת״ו
שבקושטנדינה שהם ישימו הקרן באופן בטוח כנהוג אצלם וחפירות והדיווחים שיעלו מהם
מידי שנה בשנה ,יחלקו אותם לרבני ירוש׳ ת״ו ,ולעומת זה לעשות נחת רוח לנפשו ,מידי
יום ביומו ילמדו לו לשמו פרק א׳ או הלכה א׳ ויעשו לו השכבה וזכרון נפש כנהוג .ובו
בפרק אנכי הגדתי והשמעתי לאדון כי היו ערעורי דברים ותביעות עם הקק״י ההוא אשר
באו בטענה לנכות ולעכב ממעות ההקדש הג״ל סך מה לתשלום ופרעון מהא החשבון שחלו
להיות בחשבונם ,ואחרי מופלג לרוב גלגולי דברים שעברו ביני וביניהם על הדבר הזה,
זאת חשבתי למשפט להתפשר עמהם בסך עשרה סקודוש נוסף על עשרים וחמשה סקודוש
בקירוב שקבלו מאלמנת המנוח הנ״ל נ״ע לתשלום הפרעון שהעריכו ושמו בגלל הדבר הזה.
וידעתי באמנה דטבא ליה עבידנא להקדש ]25א[ להתפשר בכך .כי אם הייתי מתאמץ לבא
עמהם במשפט מי יודע עד כמה היה מתארך הענין ,נוסף על הוצאות הדרך לילך ולבא
מהכא להתם ,ויותר מהנה.
הגה כי כן נשאר מעתה סך ארבע מאות ותשעים סקודוש ,ובעדם לקחתי בויניציה אגרת
חלופין לשיווי שמנה מאות בכסף אריות ,והנני שולחם ליד הגביר מאד נעלה כמה״ר יצחק
אנגיל נר״ו לקושטנדינה ,כדי שיגבה המעות וימסור אותם לפקידי וגזברי עה״ק ת״ו ,למען
ישימו אותם במקום ואופן בטוח העושה פירות ,ולשלוח חפירות מידי שנה בשנה לחלקם
לרבני העיר ה״י ,לקיים דבר המצווה והמקדיש הנ״ל ,ושלעומת זה ישלחו לידי כתב קבלה
ושובר מהמעות ,אשר בו יבואר כי קיימו וקבלו עליהם לעשות כדת אשר צוה המצווה הנ״ל.
ובגלל הדבר הזה הנני מן המודיעים לרום מעכ׳ית כזאת וכזאת ,למען ישמיע הדברים למי
שצריך וישתדלו עם גבירי פקידי וגזברי קושטנדינה לגמר הענין בכי טוב ,ויגדיל חסדו
בו בפרק לשלוח לי כתב הודאה מרבני גאוני כוללות העיר ה״י שקיימו וקבלו עליהם
לקיים כל דבר האמור ,ולא יאחר לעשותו בכפל ענין בדרכי׳ שוני׳ למען יגיעו לידי בזריזות
האפשרי להקל מעלי משא החיוב שנתחייבתי על דנא פתגם עם אלמנת המנוח הנ״ל.
ואגב חדא ,כדי שלא תהא ביאה זו ריקנית מדברי תורה הנני שולח תוככי זאת קונט

,

שכתבתי זה ימים להשיב שואל הלכה למעשה ,ובמטותא מיניה ישים עין עיונו הזך והשגחתו
עליו ויודיעני במוקדם האפשרי דעתו הרחבה אם לקרב או לרחק מה שכתבתי ,ולחסד רב
יחשב .עוד זאת אדרוש מטובת האדון ,בהיות ידעתי ביהוד כי קצת מרבני גאוני עה״ק
ת״ו כתבו דעתם על הספר במחלוקת הידוע שנתהווה בגלילותינו זה שנים ע״ע ס״ת שנמצאת
בה וי״ו דבריתי שלו׳ בפ׳ פנחס שלימה ,מה דינה אם מיבעי לן להגיהם או לא .להיות שלא
זכיתי לראות דבריהם ולא הגיעו לידי ,אף שכעת דבר זה נשתקע ומונח בקרן זוית מזמן
רב אין דורש ואין מבקש ממנו ,עכ״ז
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מאד נכספה נפשי לראותם .לכן אחלה פניו יצווה

להעתיקם ויגיעם לידי שעה אחת קודם ,ועמו הסליחה.

 27עם כל זאת.
]שלד[

ש ל י ח ו ת ו של ר ב י א ב ר ה ם בן א ש ר מ י ר ו ש ל י ם ל א י ט ל י ה
כל בני ביתי ,מרת אמי וזוגתי והבן יקיר לי שמשון צמח ה״י ובנותי החוט המשולש
מנשי׳ באהל יבורכו ,שלי״ת** כלם עומדים על קו הבריאות כורעי  ,ומשתחוי  ,מרחוק
וני״ק להתברך מפי עליון .אלה יעמדו על הברכה ,ברכת הודאה ושלו׳ בפרט ובכלל ,לנות
ביתו וכל אשר לו ה״י .ובכן אברך על המוגמר ובמו פי אתחנן גם ה  ,יתן הטוב כי יהב
רחמנא שבעא לחיי די מחסורו אשר יחסר לו ,ובטח ישכון צדיק שאנן מפחד רעה ,מרומים
ישכון וכבוד יעטה וכרמילו קרנו תרום בכבוד כסא וסמוכות שלו׳ וכו . ,
]משה

 28שבח לאל יתברך.

] שלה [

חיים

מורפורגו[

מיכאל

איש־שלום

היישוב היהודי בחברון
לפי

מקורות

נוצריים

על יישוב יהודי בחברון ,אין בידנו ידיעות מפורשות למן חורבן הבית השני ועד המאה
השביעית

אב־הכנסייה אבסביוס )המאה הרביעית( ,שמזכיר כמה מקומות ב״דרום״ שהיה
2

בהם יישוב יהודי ,על חברת הוא כותב רק זאת שהוא ״היום כפר גדול מאוד״  .סוצומינוס,
שחי ופעל בארץ־ישראל במאה החמשית ,מספר שבאלוךממרא)טרבינתוס( שבקרבת חברון,
עולים לחוג ״ילידי המקום ,ואנשי פלשתינה הרחוקים יותר״ ואחרים .יהודים באים לכאן
״מפני שמתפארים באברהם אביהם״  ,3ואילו אנטונינוס פלאצנטינוס ,מסוף המאה הששית
) ,(? 570בדברו על מערת המכפלה ,מספר אומנם כי ״יהודים באים מכל הסביבה ההיא במספר
גדול מאוד ומביאים הרבה לבונה ונרות ,ונותנים נדבות לשמשים״

אך דבריו מכוונים,

כנראה ,לעולי־רגל שבאו להשתטח על קברי האבות .מתוך חיבור נוצרי ,שזמנו הוא ,כנראה,
מסוף המאה העשירית ,יש ללמוד ,שבמאה השביעית היתה בחברון קהילה יהודית ,שהיה
לה בית־כנסת משלה ,בקרבת־מקום למערת המכפלה  .5בחיבור זה נאמר :״אבל כשהתפלאו
אלה ]הערבים[ שבאו לחברון ]בזמן כיבוש העיר בשנת  [638על בנייתן החזקה והיפה של
החומות ]מסביב למערה[ ועל זה שלא נפתח שום פתח שדרכו אפשר היה להיכנס ,ניגשו
אליהם אלו יהודים אשר נשארו תחת שלטון היוונים בסביבה ההיא  ,6ואמרו להם ׳תנו לנו
חסות כדי שנחיה בתנאים דומים גם ביניכם ,ויורשה לנו להקים בית־כנסת לפני הכניסה
]למערה[ .אזי נראה לכם ,באיזה מקום עליכם להקים את השער׳

וכך נעשה״ ז .

א
מקורות מן ה״גניזה״ מעידים על קהילה יהודית בחברון במאות העשירית והי״א  .8מכאן
יש לשער שגם במאות השמינית והתשיעית ישבו יהודים בחברון .דברי ר  ,בנימין מטודילה
) 1170—1168בערך( ,כי ״בשדה המכפלה שם העיר ושם הבמה הגדולה ,שקורין שנט
1
2
3
4
5
6
7
8

ש  ,קליין ,ארץ יהודה ,עמי  ;193תולדות הישוב היהודי בארץ־ישראל ,עמ .26—25 ,
ספר האו־נו־מאסטיקון לאבסביוס )בתרגום ע״צ מלמד( ,עמי  ,2מם׳ .5
ספר הישוב ,א ,עמי .41
שם ,עמי  ;42ור  ,גם G. Beyer, Das Stadtgebiet von Eleutheropolis in 4 Jhr. u. Chr., ZDPV,
כרך  ,1931,54עמי .233
כפי שפירש י  ,פראוור ,היהודים במלכות ירושלים הצלבנית ,ירושלים תש״ו ,עמי  ;21—20שלא כדעתו
של ב״צ דינבורג)דינור( ,ציון)מאסף( ,ספר שני ,עמי .55
מעניין שגם במקור זה ,כמו אצל אנטונינום פלאצנטינום ,מדובר על יהודים ״בסביבה ההיא״ ,שיש
בזה משום תוקף להנחה שבסביבות חברון היו יישובים יהודים .ור  ,גם להלן.
ספר הישוב ,ב ,עמי .7—6
 ,J. Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Caliphsעמי ;204—203
עמ  ;330—329 ,ש  ,אסף ,מקורות ומחקרים ,עמ  44 ,ואילך; י  ,ברסלבסקי ,לחקר ארצנו ,עמי ;97—93
יוסף אליאש ,ספונות ,ספר שני ,עמי ז—יב.

] שלט [

מיכאל

איש־שלום

אברהם ,והיא היתד ,כנסת היהודים בימי הישמעאלים״  , 9מלמדים שבזמן הצלבנים לא
היתד ,קהילה יהודית בעיר  , 10שהרי לא הזכיר ר׳ בנימין דבר על כך .אף ר  ,פתחיה
מרגנשבורג ) (1180—1170אינו מזכיר אלא זאת שבאלוני־ממרא ,בקרבת חברון ,מצא זקן
1

אחד ובנו ״  ,אך לא בחברון עצמה ,ואולי הוא הצבע שמצא בחברון ר  ,שמואל בר  ,שמשון י-

)תתק״ע .(1210—1209 ,אותה תקופה נמצאו יישובים קטנים בסביבות חברון ,שכן אנו
מוצאים בימי ר  ,שלמה בן היתום )מסע הצלב הראשון( ,״כל סביבות חברון שמשגרין
מיתיהן לחברון״  .13כבר הראינו שאף במאות הששית והשביעית היה יישוב יהודי באותן
״סביבות״ ,אבל אין לדעת את מקומות היישוב לשמותיהם.
אף בתקופת שלטון הממלוכים ,מועטות הן הידיעות שבידנו על מציאותם של יהודים
בחברון .מהמאה הי״ד מצויות ידיעות על ביקור יהודים אצל מערת־המכפלה .סיר ג׳והן
מאנדוויל מספר )בשנת  ,(1336כי השלטון אסר על נוצרים ויהודים להיכנס אל מערת המכפלה,
״כיוון שאנשים נוצרים ויהודים חשובים בעיניהם ]בעיני המוסלמים[ ככלבים ,והם אומרים
שלא ייכנסו למקום כה קדוש״  .14על איסור זה כותב גם לודולף פון סוכם ]זונדהיים[ ,שנסע
למזרח בשנים  :1341—1336״ולא ירשו לשום נוצרי להיכנס לתוכה ,אבל הם מרשים
להתפלל על־יד הכניסה .הם מרשים ליהודים להיכנס  ,15אשר בזמני שילמו כסף לשם כך״.
והוא מוסיף ״בכל־זאת כנסייה זו ניתן להסתכל בה לנוצרים ,הן מבפנים ומבחוץ״  .10על אף
אי־הבהירות והסתירה שבדברים אלה ,יש אולי מקום להשערה ,שבזמנו קיבלו היהודים
היתר־־כניסה למערת המכפלה ,תמורת כסף.
על ביקורם של יהודים במקום ,אנו שומעים מדבריהם של נוסעים איטלקיים ,ליאונארדו
פריסקובאלדי וג׳יאורגיו גוצ׳י ,שביקרו בארץ־ישראל בשנת  .1384הראשון כותב .״וה־
9
10

11
12
13

14

ספר מסעות של ר  ,בנימין מטודילה ,הוצ׳ אדלר ,לונדון תרט״ז ,עמי מא.
דינור ,במאמרו הנ״ל ,סבור שיהודי חברון גורשו משכבשו הצלבנים את העיר .ברם ,כבר הראה
פראוור שהמקור אינו מתכוון לאותה תקופה .ואשר לדבריו של אלברט מאאכן)בתחילת המזור ,הי״ב(על
כיבושה של העיר על־ידי גוטפריד ,וכי המקום נערץ על היהודים והגויים ,אין לדעתי ,במשמעם
חברון דווקא ואפשר שהכוונה למערת־המכפלה ,ועוד ,שרצונו היה אולי לומר שהעיר )או המערה(
היתה נערצת על־ידי מאמיני הדתות השונות.
סיבוב ר  ,פתחיה מרעגענשפורג ,ר,וצ׳ גרינהוט ,ירושלים )תרס״ה( ,עמ׳ .35
מכתב מר׳ שמואל בר׳ שמשון ,עפ״י כת״י פארמא ,ר,וצ׳ שרגא שולץ ,עמי  .7בהמשך הדברים מספר
רשב״ש ״והלך הוא ]הצבע[ וסיעתו״ .כלום לפי זה יש מקום להשערה שהצבע לא היה היחידי?
ספר הישוב ,ב ,עמ׳  ;8ב״קינה״ שפירסם ש׳ אסף )ר׳ מקורות ומחקרים ,עמי  ;10—9ע׳  (13נזכר
״כפר חברונה״ ,ומבלי להתייחם אל זמנה של אותה קינה ,נדמה לי שאין הכוונה לעיר חברון עצמה
)כדעת החוקרים( ,אלא למקום־יישוב הסמוך לחברון .על־דרך כפר־לודים ,כפר עכו בתקופת התלמוד.
 .The Travels of Sir John Mandeville, London 1900, pp. 44—45בהמשך דבריו יאמר כי
״הסרצינים יקראו למקום זה בלשונם קרית ארבע ) (Karicarbaוהיהודים קוראים למקום זה ארבות״.
)בטכסט  ; Arbothור׳ בספר האונומאסטיקון לאבסביוס ,סי׳  .(5ואין ראייה שלא התכוון לעולי־
רגל יהודיים.

 15אם נכונה ידיעה זאת ,הרי יש בה ענין מיוחד ,שכן לא שמענו על היתר כניסה ליהודים משום מקור
נוצרי .על המקורות היהודיים ,ר׳ מ׳ איש־שלום ,קברי־אבות ,עמ׳ .41—39
 ,Ludolph von Suchems Description of the Holy Land 16בקובץThe Palestine Pilgrim's :
 ,Text Societyכרך יב ,עמ׳ .92—91
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מקורות נוצריים

סרצינים והיהודים מכבדים את המקום כשם שאנו הנוצרים נוהגים כ ן  . . .מן הקבר של
הפטריארך הנזכר ]אברהם[ יוצא שמן מסויים  ,17שבו יש אמונה רבה לסרצינים ,ליהודים
ולכל הנוצרים במחוזות אלה״  18ן ואילו גוצ׳י מספר כי ״הסרצינים ,וכן הרבה יהודים
מארצות רבות ,עולים לרגל לעיר הנזכרת ,כשם שאנו עולים לרומא״ .ובהמשך דבריו יאמר:
״וכאשר הלכנו פגשנו בהרבה יהודים וסרצינים כשהם חוזרים  :וישנו שמן מסויים אשר,
לפי שהם אומרים ,יוצא מהגופות הנזכרות של הקדושים״ .19
בסופה של המאה הט״ו היתה בחברון ,כעדותו של משולם מוולטירה)רמ״א  ,(1481קהילה
יהודית קטנה מאוד :״ולשם דרים כמו כ  ,בעלי־בתים ולא יותר״  .2°מספר זה נזכר גם
בדברי ר׳ עובדיה מברטנורא)סוף שנת  ,(1489והוא מוסיף ש״מחציתם מזרע האנוסים ,אשר
מקרוב באו לחסות תחת כנפי השכינה״  .21מדברי הנוסעים הנוצריים יש להעלות במפורש
רק על ביקוריהם של היהודים במערת המכפלה ,מבלי לדעת בבירור אם עולי־רגל יהודיים
אלה באו ממקומות אחרים ,או שעמם נמנים גם יושביה של חברון.
הנוסע סטיפאן פון גומפנברג )שנת  ,(1449שמת בירושלים ונקבר בהר ציון ,מספר״.
״לאחר־מכן רכבנו לעיר חברון ובאנו לכנסייה נוצרית :נאלצנו ללון בה מחמת הגויים ,22
כי במקום נערכה עלייה ברגל בה השתתפו יהודים ,גויים ,תורכים וכל מיני אנשים...
הלכנו לקבר א ב ר ה ם  . . .יהודי אחד הסביר לנו מדוע אין מניחים לאיש לרדת עד לתחתית
המערה ,כי ברגע בו יגיע למטה ,מות יומת  .23ברם ,אפשר לראות מלמעלה את תחתית
המערה ,כי הרבה אור ל מ ט ה . . .

למעלה ,על־יד הדלת הגדולה נמצא סורג לפני חלון אחד,

שם נתנו לנו וליהודים להתפלל :לאחר מכן חזרנו העירה .שם מייצרים כלי־זכוכית נאים
ממינים שונים .לאחר־מכן הלכנו לפונדק שלנו .כולם הלכו לבית־התפילה לשם קבלת ריבה
ולחם ,שנותנים לכל הצליינים — נוצרים ,יהודים וגויים״  . 24פרט אחרון זה בוודאי מהימן
הוא ,שכן גם ר׳ משולם מוולטרה כותב על כך ,ואפילו מתוך הגזמה יתירה ״ונותנים י״ג
אלפים לחמים בכל יום לפחות״  :ור  ,עובדיה מברטנורא מספר שמחלקים לעניים מכל העדות
״בין לעניי ישמעאל או יהודים או ערלים״ המבקרים במערה ״לחם ונזיד עדשים או תבשיל
אחר של קטנית״ .25
17
18

19
21
22
23
24

י ,עמי 126

לפי חברו היה השמן יוצא מן הגופות של הנקברים במערה.
Visit to the Holy Places of Egypt, Sinai, Palestine & Syria in 1384, by Frescobaldi,
Gucci & Sigoli, Transl. from the Italian by T. Bellarini & E. Hoade, Jerusalem 1948,
.p. 68
 20מסע משולם מוולטרה ,מ ה ד א׳ יערי ,עמי .69
שם ,עמ .123 ,
אגרות ארץ־ישראל ,מהד  ,א  ,יערי ,עמ  ;127—126 ,וכן ,שם ,עמ  :143—142 ,״והם כעשרים בעלי בתים
מכונסים במבוי אחד הסגור עליהם״.
בטכסט  ,Heydenהיינו עכו״ם ,והכוונה למוסלמים.
הנוסע ר׳ יעקב ב״ר נתנאל )מאה י״ב( מספר שניסו לסתור חלון באחד מכותלי מערת המכפלה ״ויצא
הרוח והמית את כולם״ .ר׳ מ  ,איש־שלום ,קברי אבות ,עמי .41
Herrn Stephans von Gumpenberg, etc., Reyss in Gelobte Lande, geschehen im Jahr 1449,
בקובץ  ,Reyssbuch des Heyligen Landsח״א ,עמי .445

25
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איש־שלום

מיכאל

שלושים שנה לאחר־מכן ,בשנת  ,1479מספר יוהאן טוכר כי ״הכניסה אליה ]אל מערת
המכפלה[ אסורה על נוצרים ויהודים; אולם אפשר לראות את הקבר מבעד לחלון ,וגויים
ויהודים רבים עולים לרגל למקום הזה״  .26אף הנוסע הגרמני הנודע ברנארד פוץ בריידנ־
באך )בשנת 4־ (1483מודיע כי הסרצינים ״אינם נותנים להיכנס לא ליהודים ולא לנוצרים,
אולם מבעד לחלון אפשר לראות את קברי האבות״  . 27בסוף המאה ביקר בחברון הנוסע
הצ׳כי מרטין קבטניק )שנת 2־  (1491וכתב שהגויים ״מכבדים מאוד את הקדושים האלה
והם מקשטים את קברותיהם במנורות רבות הדולקות יומם ולילה ,ואומרים שאלה הם
נביאיהם ,והם מחשיבים אותם בתור שכאלה .גם היהודים מכירים בהם ומכבדים אותם
כבוד רב ,והיהודים עולים אליה ברגל מירושלים וגם מארצות אחרות .אך הגן הזה הוא
בידי העכו״ם

הם אינם מרשים שהיהודים ישלטו בו  ,28אך מותר להם להיכנס לתוך הגן,

ואיש אינו אוסר על היהודים ולא על שום אדם אחר ,אם רע ואם טוב ,אם איש־עסקים ואם
אלא מקום לעליה לרגל למערת המכפלה .33
ב
חברון ,לא היתה אלא קהילה יהודית קטנה ודלה גם בראשיתה של המאה הט״ז .מעשרים
משפחות יהודיות ,נותר רק החצי .שש שנים לאחר הכיבוש התורכי ,התפלל ר׳ משה באסולה
)רפ״ב— (1522בבית־הכנסת שבחברון ומצא שב״חצר״ היהודים דרים ״ח׳ או י׳ בעלי־בתים
ולהם ב״ה שם״  . 30מפנקס המיסים ,שנכתב שלוש שנים אחר־כך ,מתברר שלא היתה
בחברון אף משפחה יהודית אחת ששילמה מיסים  . 3 1בדפתאר של השנים 1539—1533
נזכרו  20משפחות יהודיות ,ובדפתאר משנת 4־ 18 ,1553משפחות  . 32אלה היו משלמי
המיסים ,מכאן שמספר התושבים היהודים היה גדול מזה .אך ,בעיקרה ,לא שימשה חברון
אלא מקום לעלייה לרגל למערת המכפלה .33
רק פרטים בודדים יכולים אנו להעלות מדבריהם של הנוסעים הנוצריים במאה זו .הנוסע
הגרמני מארטין באומגרטן ביקר בה ,עם חבורתו ,בשנת  ,1507בהדרכת יהודי ששימש להם
מתורגמן .אף הוא יודע על כך ״שלא יהודי ולא נוצרי רשאים להיכנס״ למערת המכפלה,
ובנוסף לכך יספר גם על מה שקרה ליהודי אחד בסביבות העיר .ואלה דבריו :״עוד לא
26
27
28
29
30
31
32
33

Herrn Johann Tuchers von Nuerenberg, Beschreibung der Reyss ins Heylig Land, Jahr
) 1479בקובץ הנ״ל ,ח״א ,עמי .(671
) Bernharts von Breitenbach, Beschreibung der Rheyse . . . 1483בקובץ הנ״ל ,עמי .(136
אם אמנם יש ערך לידיעה שהיהודים רוצים ״לשלוט״ על הגן )!( ,מותר אולי לשער שהכוונה כאן
היא לא רק לעולי־רגל ממקומות אחרים ,אלא לתושביה היהודים של חברון ?
.Martin Kabatnik (1491—92), by Justin v. Präsek, Prag, p. 43
מסעות ארץ־ישראל לרבי משה באסולה ,מהד׳ בן־צבי ,עמ  .58 ,על דילדולו של היישוב בחברון העיר
כבר י׳ בן-צבי בספרו ארץ־ישראל ויישובה ,עמי  ,150אף עמד על רציפותו.
.B. Lewis, Notes and Documents from the Turkish Archives, Jerusalem 1952, p. 5
שם ,שם.
י׳ בךצבי ,שם ,עמי .166
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הרחקנו לכת מן העיר כשבא לקראתנו ממלוכי ,והתנפל כרעם על אחד מהחבורה שלנו
שהיה רכוב על חמור ולא היה בקו־הבריאות .הוא ירד מיד והציע אותו לממלוכי; אולם
כיוון שדעתו לא היתה נוחה מהחמור ,ציווה על היהודי ,שהיה רכוב על סוס ,לרדת .היהודי
השתהה במקצת ,וניסה להשפיע עליו במתק דברו .אבל הממלוכי התקצף על אי־הציות
שלו /הילקה אותו בשבט ,כשהוא מחרף אותו ,והשליך את היהודי הזקן ותשוש־הכוח ,מעל
סוסו .נוהגי הפרדות שלנו ניגשו לממלוכי בהתחננם אליו ובהפצירם בו לרחם על תשישותו
וזקנותו ,ונשקו הן את ידיו והן את רגליו ,והיהודי האומלל עשה כמותם ,וכך ניסו בתרופה
האחרונה .הם נתנו לו שוחד ושלחו אותו כשהוא בא על סיפוקו .אלא שהיהודי הולקה ונפצע
כה קשה ,עד שהיתה לו יגיעה רבה לעלות שנית בעזרת איש אחר״  .34על איסור הכניסה
למערת־המכפלה לנוצרים וליהודים מספר גם נוסע ספרדי — פראנציסקאני אלמוני )לפי
המשוער בש  ,35 (1558—1553 ,וכן הנוסע הפורטוגיזי ,פנטליאו דה־אביירו ) 1565בערך(,
אבל זה מוסיף ״אלא אם כן הם מוגנים ביותר״  .36אין להניח ,שהכוונה בתוספת זו היא
ל״הגנה״ ממש ,היינו ליווי צבאי או משטרתי .מותר ,אולי ,לשער שהנוסע התכוון להיתר־
כניסה למערה תמורת תשלום ,היינו שוחד־כסף .דלות הן ידיעות אלו ,אך מצד שני אין
נאמנים הדברים שבספרו של הנסיך הפולני ,ניקולאי כריסטופר ראדזיוויל )משנת ,(1583
כי ״הנזירים שראו מקומות אלה סיפרו כי חברון היא עיר מבצר קטנה המאוכלסת רק
על־ידי יהודים״  .37ראדזיוויל עצמו לא ביקר כלל בעיר ,ו״ידיעה״ זו קיבל מפי נזירים,
ובדרך כלל אין לדבריו יסוד.
גם במאה השבע־עשרה ,אין בספרות המסעות הנוצרית ידיעות מפורשות על יהודים
בחברון .בשנת  1601ביקר בחברון הנוסע־הסוחר האנגלי ג׳והן סאנדרסון .כיוון שנסע לארץ־
ישראל ביחד עם חבורה של יהודים הירבה למסור פרטים מעניינים על היהודים בארץ .אך
דווקא על חברון אינו מספר אלא זאת ש״היהודים מאמינים כי שם ]מקום קבורתו של
אברהם[ קבורים גם אדם וחוה ,שרה ,יצחק ורבקה ,יעקב ולאה .לתוך קבר זה אין מניחים
לאיש להיכנס ...היהודים עורכים את טקסי־תפילותיהם שם מבחוץ״  . 38האחד מבין
הנוסעים המזכיר את היהודים שבחברון הוא אבגניוס רוג׳ה ,שביקר בארץ ,כנראה ,בין
השנים  .1634—1629אומנם אף הוא מודיע לראשונה כי ״היהודים והמוסלמים מכבדים
אותה בגלל הפלאים״ שבה ,וכן ״הן הנוצרים והן היהודים אינם מעיזים להיכנס למערת
34
35
36
37
38

The Travels of Martin Baumgarten, Churchiirs Collections of Voyages & Travels,
.London 1732, vol. I, p. 413
A Spanish Franciscan's Narrative of a Journey to the Holy Land, transl. from the 16th
.Century Latin MS . . . by H. Ch. Luke, London 1927, p. 71
Pantaleao de Aveiro, Itinerario de Terra Sancta E Suas Particularidades, Revista E
.Prefaciada por Antonio Baiao, Coimbra 1927, p. 356
.Nicolai Christoph. Radzivill, Jerosolymitana Peregrinatio Illustrissimi Principis, An.twerpen 1753, pp. 64—65.
מ׳ איש־שלום ,מסע ארץ־ישראל לגיוהן סאנדרסן ,ירושלים ,מחקרי אחךישראל )ספר פרם( ,תשי״ג,
עמ  ,קסב.

]שמג[

מיכאל

איש־שלום

המכפלה״  .39ברם ,בהמשך דבריו יאמר במפורש ,כי ״עיר חברון זו מיושבת על־ידי תורכים/
מוירים ויהודים״  .4°נוסע אחר ,לאורנטיוס סליסאנסקי )בשנת  (1662מזכיר את היהודים
רק לרגל האיסור שחל על הנוצרים והיהודים לבקר במערת המכפלה .41
בשני הפנקסים שבהם היו רשימות מיסי הגולגולת בשנת 1־ 1690ובשנת 6־ ,1695לא
נזכרו יהודים כלל  , 4 2כיוון שהיו משוחררים ממס ,כפי שמודיע ר  ,גדליה מסימיאטיץ:
״חברון עיר הקודש יש להם חירות מן מלך ישמעאל שלא ליתן מס הנ״ל ]מס גולגולת[,
מפני שהאבר נקברים שם במערת המכפלה וכל הדרים בחברון בין ישראלים ,בין להבדיל
ערלים ,הם פטורים מן המס הנ״ל  ,43ואמנם ר׳ גדליה עצמו כותב ש״בחברון דרין יהודים
ספרדים לערך ארבעים בעלי בתים ,וכולן דרים בחצר אחד וגם ביה״כ ובה״מ הם בחצר
זה״ . 44
הקהילה היהודית הקטנה המשיכה בקיומה העלוב ,תוך תנאים קשים ביותר ,גם במאה
הי״ח :תלאות ,היטלים כבדים ,סכנת־גירוש ומאסרים ,ואף עלילת־דם )בשנת  (1775היו
מנת־חלקה במשך מאת־שנים זו .הנוסע השווידי מיכאל אנימן ,ששימש כומר־מטיף והיה
חוקר הספרות הרבנית ,ואת מסעו לאיץ־ישראל ערך בשנת 2־  ,1711מזכיר את היהודים
בחברון .ואלה דבריו :״שניהם ]האשכנזים והספרדים[ משגרים שליחים לקבץ נדבות מכל
המקומות; נדבות אלו נאספות בכל בתי־הכנסת באירופה מדי שבת בשבתו בשלוש קופות
נפרדות! אחת בשביל ירושלים ,אחת בשביל חברון ואחת בשביל צ פ ת  . . .לשם החזקתם
של המקומות האלה .לירושלים נשלח הכסף בשביל המקומות הקדושים ,לחברון בשביל
קברו של אברהם אביהם ,ולצפת —בשביל קברו של הלל״  . 45כפי שאנו יודעים היתה
חברון הראשונה לקופות ארץ־ישראל ,ולמעשה נוסדה קופת חברון בשנת תפ״ט )(1729
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.F. Eugene Roger, La Terre Sainte, Paris 1664, p. 217
שם ,עמי  .218על היהודים בחברון בתקופה זאת וביחוד על חיי הרוח ,ראה מ  ,בניהו ,רבי חיים יוסף
דוד אזולאי ,ירושלים תשי״ט ,עמי רצד—שה ,והמקורות המצויינים שם; א׳ יערי ,תעודות לתולדות
הישוב בחברון ,סיני ,כרך לב ,תשי״ג ,עמי רט—ריא.
Laurentium Slisansky, Newe Reisebeschreibung nacher Jerusalem Und dem H. Landte,
 .Anno 1662. (Voigtlaenders, Quellenbuecher — Band 76) Leipzig, s. 89כאן מן הראוי
לציין ,שד״ר אולף דאפר ,כותב בשנת  1677שחברון ״מיושבת כיום תורכים מוירים ויהודים״,
.אך משפט זה ,כמשפטים רבים אחרים ,אינו אלא העתקה מספרו הנזכר של אבגניום רוגיה
0 . Dapper, Asia oder genaue und gründliche Beschreibung des ganzen Syrien und
.Palestine, I—II, Nürenberg 1688 [Amsterdam 1681], s. 178
אוריאל הד ,יהודי ארץ־ישראל בסוף המאה הי״ז ,ירושלים ,מחקרי א״י ,תשי״ג ,עמי קעו ,קפד .על
היהודים במקורות העבריים ר׳ מ  ,בניהו ,אגרות רבי אברהם קונקי לרבי יהודה בריאל ,סיני ,כרך לב,
תשי״ג ,עמי ש—שט.
שאלו שלום ירושלים ,מסעות א״י ,מהד  ,יערי ,עט  ;331 ,מהד׳ שזר )ר«וצ׳ עירית ירושלים ,תשכ״ג(,
עמ .13 ,
,
שם ,עמ  ;351שם ,עמי .26
Michael Eneman, Reise im Orient 1711—1712, ed. K.M. Nylander Bd. Philosemitismus
im Barock, Religions — und Geistgeschichtliche Untersuchungen, von Hans Joachim
.Schoeps, Tübingen 1952, s. 202
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על־ידי קהילת ברלין  ,46אך מדבריו של הנוסע מסתבר שהיתה קיימת כבר בשנת תע״א
ויש להניח אף קודם לכן .ריצ׳ארד פוקוק ,שנסע לאיץ־ישראל בשנת  ,1738מספר מה
שהוגד לו ,שבאותו זמן פסקו הנוצרים מלעלות לרגל למערת המכפלה ,מחמת שהרגו מוסלמי,
אבל ״היהודים מבקרים באותם מקומות״ ׳י .4לעומתו מעיד במפורש הנוסע האיטלקי ג׳יאו־
באני מאריטי ,שביקר בעיר בשנת  ,1767על יישוב יהודי במקום ,אם כי אינו מציין את
המספר .וזו לשונו :״עיר זו מיושבת עתה על־ידי יהודים ומוסלמים ,ואשר כאלה כן אלה
מתייחסים אליה בהערצה יתירה״  .48ואומנם ,במחציתה השנייה של המאה הי״ח גדל באופן
ניכר יישובה היהודי של חברון .מתוך מקור יהודי אחד אנו למדים שבשנות־השבעים היו
בה מאה ושבע משפחות יהודיות  , 49ולפי ידיעה אחרת ״כמאה ועשרים בתי דירה״ , 50
ובמקור שלישי ,משנת  ,1782כתוב ״שלוש מאות נפשות מישראל״  .51המספרים השונים
נובעים אם משום שלא תמיד דייקו המקורות היהודיים ,ואם בגלל כך שבקרב תושבי חברון
לא היו צעירים ,וייתכן שכל משפחה לא מנתה יותר משלוש נפשות.
ג
ידיעות־של־ממש ,ביניהן גם מפורטות ,מצויות אצל הנוסעים הנוצריים על היהודים בחברון,
במאה הי״ט .בראשית המאה ,החלה האוכלוסייה היהודית להתרחב במקצת ,על אף התנאים
הקשים בהם היתה נתונה .בספרם של הנוסעים צ׳ארלס ליאונארד אירבי וג׳מס מאנגלס)שנת
8־ ,(1817יסופר! ״לאחר ארוחת הערב ביקרנו בביתו של הכוהן היהודי

52

בחברון יש

מאה בתים יהודים; מצאנו את שכונתם נקייה עד מאוד ומסוידת יפה ,וביחוד היה כך ביתו
של הכוהן ...הם היו אדיבים מאוד ,והציעו לנו מכתבי־המלצה למקומות שעמדנו לבקר
ב ה ם  . . .עתה הראו לנו את בית־הכנסת .משחזרנו לח׳אן נתן מר באנקיס

53

במתנה שעון

למושל ,הוא לקחו מבלי להעיר דבר באותו זמן ,אולם מיד לאחר מכן הסתלק ,ואיש אחד
בא והודיע כי המותסלים

54

לא היה מרוצה ממתנתו ונתנה לכוהן היהודי .מיד אחר־כך,

 46א׳ יערי ,שלוחי ארץ־ישראל ,עמ׳ .58
 ,Richard Pococke, A Description of the East and some other Countries 47כרך ב ,ח״א ,לונדון,
 ,1745עמ .45 ,
Abbe (Giovanni) Mariti, Travels through Cyprus, Syria and Palestine, transl. from the 48
 .שנים אלו הן שנות שליחותו של חיד״א מטעם קהילת
4
3
5.Italian,London
חברון לאירופה )תקי״ג ,תקל״ג( .על פעולותיו למען חברון ומצבה של הקהילה אז ,ר׳ מ׳ בניהו,
בספרו הנ״ל ,עמי ל—מח; על עלילת הדם בשנת תקל״ה וסבלותיהם של יהודי חברון ,ר  ,הנ״ל ,עניינות
חיד״א ,ספר החיד״א ,ירושלים תשי״ט ,עמ׳ לא—לו.
 49על כך הודיע ר׳ חיים יצחק קאריגאל ,בשנת  .1773ור׳G. A. Kohut, Ezra Stiles and the Jews,
131
..p
 50איגרת חכמי חברון ,משנת תקל״ד) ,(1774א׳ יערי ,שלוחי א״י ,עמי .587
 51באיגרת חכמי חברון ,משנת תקמ״ב ) ,(1782י  ,ריבקינד ,ירושלים לזכר לונץ ,תרפ״ח ,עמ  ,קלח.
 52הכוונה ,כנראה ,לרבה של חברון.
 53אחד המיסיונרים ,נלווה גם לבאקינגהאם ,בביקורו בבית־הכנסת בירושלים.
 54הוא הממונה על המחוז ,מייצג את נציב הפלך.

] שמה [

מיכאל

איש־שלום

הופיע איש שני באומרו שברצונם לסדר את עניין התשלומים למורי־הדרך וכר ז הוצעו
שלוש מאות וחמשים גרושים ,אולם אלה נידהו מיד ,כי ההצעה הראשונה היתד ,שלושת
אלפים וחמש מאות גרושים

אולם לאחר ביקור שני ,בביתו של היהודי ,שבו שוב מצאנו
55

את המושל ,שולמו ארבע מאות גרושים״  .נוסף לידיעה העיקרית על מאה משפחות
יהודיות ועל בית־הכנסת ,יש ללמוד מתיאור זה על התפקיד שמילא רב הקהילה במשא
ומתן שבין המושל התורכי לבין הנוסעים הנוצריים ,כדי ליישר את ההדורים ,ולהקל מעל
הנוסעים בהמשכת מסעם.
56

מסתבר ,שבביתו של אותו רב יהודי ,הוא כנראה ר׳ יום־טוב אליקים  ,ביקר בשנת
 1834תומאס סקינר .בשבתו במסיבה עם מושל חברון ,הגיעה אליו הזמנה לבקר בביתו של
הרב .הרובע היהודי בו עבר בדרכו לבית הרב היה צר ולא מהנקיים ביותר ,מה שאין כן
ביתו של הרב ״והוא עצמו היה אישיות נערצה ביותר ,בעל זקן לבן ארוך ,שמעולם כנראה
לא נגע בו ה ת ע ר  . . .בהיותו צעיר היה בוויניציה ,ולרווחתי הגדולה דיבר איטלקית...
דברי־מתיקה ותפוזים הוגשו לנו ,ואני בליתי ערב נעים .היצוע הנקי ביותר פורש על
הרצפה בשבילי ,ואני ישנתי מבלי להיות נעקץ ,זו הפעם הראשונה מאז שהייתי במזרח״ .57
באותה שנה נכבשה ,כידוע ,חברון בידי איבראהים פחה .המצור על חברון החל ב־ 24ביולי,
 .1834והכומר ניאופיטוס מקפריסין ,נותן פרטים שונים על התקפת חילות איבראהים פחה
וכיבוש העיר .ההמונים מצאו מקלט במערת המכפלה ,והשוד והביזה החלו בבתי המגורים
שבעיר .החיילים־הכובשים לא הסתפקו בכך ,אלא אף שרפו את רהיטי־הבית הכבדים ואנסו
את נשותיהם ובנותיהם של אנשי חברון .ועל היהודים כותב ניאופיטוס :״אותו גורל נפל
על המשפחות היהודיות הבודדות שם ,ושלוש נערות ,שהיו עדיין קטינות ,מתו בהפקרות
האכזרית של החיילים המצריים״  .58אישור לידיעה זו ותיאור מפורט על האסון שפקד את
הקהילה בחברון ,ניתן באיגרת משנת תקצ״ה ) ,59 (1835וכן באיגרת־שליחות של ר  ,נתן
עמרם ,שיצא לארצות־אירופה המערבית מטעם הקהילה הספרדית בחברון וחסידי חב״ד.
באיגרת זו יסופר ,בין השאר ״אשר ניתן מאתו רשות למשחית לשלול ולבוז אותנו ,וקמו
עלינו בזרוע עוזם ורצח בעצמותם ,מהם הרגו בקנה שריפה ,מהם חתכו בסייף ,נשים
רבים)!( ענו וטומאו ...ס״ת מחמדי עינינו קרעוהו פרעוהו ...קצוצי תפילין מ ו נ ח ו ת . . .
ברחובות קריה ,ס״ת מגוללים מדם ההרוגים בביהכ״נ ...בתינו החריבו ושברו וחפשו אחר
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58
59

Charles Leonard Irby and James Mangles, Travels in Egypt & Nubia, Syria & Asia
Minor, during the years 1817, 1818. Printed for private distribution, London 1823, pp.
.344—345
ר׳ עליו מ׳ איש־שלום ,בקובץ ״חמדת ישראל״ ,תש״ו ,עמ׳ .29—28
T. Skinner, Adventures During a Journey Overland to India by way of Egypt, Syria
.and the Holy Land, London 1836, vol. I, pp. 243—244
Monk Neophytos of Cyprus, Annals of Palestine, 1821—1841, Ms. ed. S.N. Spyridon,
Jerusalem 1938, p. 100
מ״ד גאון ,ירושלים)רבעון( ,שנה א ,תש״ח ,עמי קעח.
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מטמוניות ,ואשר בתוכם שללו ובזזו עד אשר לא השאירו ש ר י ד  . . .ערומים נותרנו...״ ; 6 0
גם ר׳ ישראל משקלוב מספר שבחברון ״סבלו צרות רבות ,ונהרגו כמה נפשות ,ועינו נשים
חיל השר בכיבוש העיר ,אבל לא נמשך רק יום אח ד ״!.6
שנה לאחר מכן ,בשנת  ,1835ביקר בארץ־ישראל ג׳והן לויד סטיפנס׳ עויך־דין אמריקני.
הוא מספר ,מתוך חיבה עמוקה ליהודים ,על סבלותיה של הקהילה בזמן כיבושה על־ידי
איבראהים פחה .הכל שודד ונלקח מהם ,נשותיהם ובנותיהם עונו על־־ידי הצבא הכובש,
לנגד עיניהם .נוסף לכך נותן הוא תיאור מלבב על קבלת־הפנים החמה ועל סבר־הפנים
היפות שהראו כלפיו .יהודי חברון ,כשאר יהודי ארץ־ישראל ,לא פסקו ,לדבריה מעולם
לחלום את חלום תקומת ישראל ,ולא רק תקומה דתית בלבד ,אלא אף תקומה חילונית.
ביחוד מתאר הוא בהרחבה את דמותו של רב הקהילה ,הוא ר  ,יום־טוב אליקים .62
ב 25במרס  ,1837ביקר בחברון הנוסע הגרמני גוטהולף היינריך פון שוברט .הוא נזדמן
לעיר ביום שבת .הנוסע מספר על יהודים אמידים בעיר ומתאר את הרובע היהודי .את
הנקיון של הרובע היהודי ,שלא כמקובל במזרח ,הוא מסביר על שום ההכנות שנעשו לקראת
חג הפסח .הוא וחבורתו נתקבלו על־ידי הרב הראשי שהיה יפה־תואר ,בעל הדרת־פנים
ולבוש הדר .בתלבושת עשירה היתה לבושה גם אשתו שהיתר ,צעירה ומשכילה .כששמעה
אותם מדברים גרמנית ,שאלה אותם בשמחה! Ihr spracht peilnisch; sehd ihr aus
 ;?Peilenבמקום  Polnischו־  ,Polenכפי שהיה בכוונתה לומר .והנוסע מוסיף שסבור
היה שהיא אומרת  Baherischו־  ,Bahrenואף הוא ענה לה בשמחה " . . . "Yaבמסיבה
זו השתתפו גם צעירים וילדים שדיברו גרמנית )בוודאי אידיש( והקשיבו לשיחה .בהזדמנות
זו למד לדעת שהיו אז בחברון ״יותר מששים משפחות יהודיות ,שיש להעריך אותן ,ללא־
ספק ,כשש מאות נפשות״ .לדבריו חלק נכבד מהם מוצאו מפולין ,אחרים — מרוסיה ,ספרד
וארצות אירופיות אחרות .מהם היו בעלי כרמים וזיתים ,נוסף לבתים שהיו להם .הוא מספר
בשבח מנוחת השבת שהיתה שוררת בביתו של הרב הראשי .הוא דיבר גרמנית ואשת הרב
תירגמה את דבריו .בעל־הבית שוחח במקצת איטלקית .את דבריו הוא מסיים בכך,
שהישראלים האדוקים בחברון עזבו הכל מאחוריהם ובאו לארץ־אבותיהם ,כמו רבים מהם
שהכירם בירושלים ,מתוך השתוקקות לביאת הגואל .63
בשנת  1838ביקר בחברון החוקר האמריקני הנודע אדוארד רובינסון .אף הוא מציין
שליהודים ניתן להסתכל ״בזמנים מסויימים״ לתוך מערת המכפלה .הוא מצא שם בתפילה
ובבכייה מספר נשים יהודיות ״פניתי לכמה מהן בגרמנית ,ואולם כולן היו מספרד ,ולא
 60י״מ טולידאנו ,שריד ופליט ,כרך א ,תש׳׳ה ,עמי .62
 61פאת־השולחן ,מ ה ד א״מ לונץ ,הקדמה ,דף ו ,ב.
[John L. Stephens], Incidents of Travel in Egypt, Arabia Petrae and the Holy Land, 62
 .by an American, 4th ed., New-York 1838, vol. II, pp. 117—119; 125—131כאן ניתנו
הדברים במקוצר; ובהרחבה ,ר  ,מ׳ איש־שלום ,במאמר הנד בהע׳  ,56עמ .33—28 ,
Gotthilf Heinrich von Schubert, Reise in das Morgenland, in den Jahren 1836 und 1837, 63
.Zweiter Band, Erlangen 1840, ss. 466—468
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מיכאל

יכולנו להחליף דברים בינינו״ .לפני שביקר ברחוב היהודים מוסר הוא על כך שהיהודים
עוסקים בעשיית היין ״תנובת הכרמים נודעת בכל איץ־ישראל .מכל מקום ,אין מייצרים
יין ולא יי״ש ,אלא היהודים; ואלה — לא בכמות גדולה .היין הוא טוב״ .את ביקורו בשכונה
היהודית ערך ביום ששי 25 ,במאי ,והרי תיאורו על ביקורו זה :״בשעה מוקדמת הלכנו
לבקר את הרב הראשי של היהודים  .64כאשר מצאנו יהודי צעיר לפני אוהלנו ,וכששאלנו
אותו על הדרך ,אמר שהרבי הוא מורהו והלך אתנו .משכנות היהודים נמצאים בחלק
הצפוני־מערבי של הרובע הראשי שבעיר .על־יד הכניסה נתקבלנו על־ידי יהודי ספרדי
בגיל בינוני ,יפה־עינים ויפה־תואר ,יוצא מן הכלל ,והוכנסנו ...אל תוך חדר צר ,אבל נקי
מ א ו ד  . . .וכל המראה הרבה יותר נקי ,מכל מה שראיתי עד כה בחיי־המזרח .הרבי הישיש
נכנס מיד ,עיוור בעינו האחת ,והיה בעל־זקן ארוך .בךלוויתי ראה אותו כאן עוד בשנת
 .65 1835הוא היה נתין אוסטרי ,מוויניציה

והיה זה אותו איש זקן ,שבשבילו השיג בן

ארצנו מר סטיפנס  ,66דרכון והגנה מהקונסול האוסטרי בבירות בשנת  .1836הוא נראה
עכשיו מלא הכרת טובה על חסד זה ,ושמח לשמוע שוב כמה ידיעות על הזר שהיה באופן
כזה מיטיבו .ההתנהגות של שני האנשים היתה אדיבה מאוד ,מבלי להיות ג נ ד ר נ י ת  . . .לא
ראינו כאן אף אחת מנשי היהודים ,מלבד בעברנו על־פני הדלתות הפתוחות של חדרים
שונים ,ששם הן ישבו ן הן בירכו אותנו לשלום ,באדיבות .אותן נשים פגשנו על־יד הח׳ארם,
ואכן כל אלו שראינו עד כה בארץ־ישראל ,היו לבושות ל ב ן  . . .חתיכה ארוכה של אריג לבן,
דומה לצעיף או מטפחת מושלכת על הראש ,מחוברת תחת הסנטר ,ונגררת למטה עד
לרגלים .רבות מנשי הערבים לובשות באותו אופן כשהן יוצאות לרחוב ,אולם הן נושאות
צעיף כדי לכסות פניהן ,בעוד שהנשים היהודיות אינן עושות כן .מראן של אלו האחרונות
היה צח ומלבב .אכן ,עד כמה שהדבר נוגע למצבם הכללי בשטח החיסכון ,הנקיון והבריאות,
הרי נראה שיהודי חברון הם במצב טוב הרבה יותר ,מאשר אחיהם בירושלים או באיזה
מקום אחר בארץ הקדושה״.
״כשעמדנו לפרוש ,הוליכו אותנו שני הרבנים ,מרצונם ,אל תוך בית־הכנסת ,שנמצא
מתחת לאותו גג .היה זה חדר דל ,אבל נקי ,מרוהט ספסלים; הוא שימש עכשיו בית־ספר
ובו היו ששה או שמונה נערים .כתבי־היד של התנ״ך מוחזקים בשני ארונות או תיבות בצד
אחד .ככל כתבי־היד העבריים ,הם כתובים על מגילות־קלף ארוכות ,שבכל קצה שלהן נקבע
מקל ,באופן שהן יכולות להיות נגללות אחורה או קדימה ,בשעה שהאיש קורא בהן? הטורים
הם במאונך ,לאורך המגילה .בארון הראשון נמצאים ששה או שמונה כתבי־יד ,סגורים
בנרתיקים מעומדים .המקלות קבועים בתוך חורים ,בראשה ובתחתיתה של התיבה ן ויוצאים
דרך הראש ,במקום שהם עדויים כפתורי־כסף גדולים ,שאינם מהודקים .המגילות נקראות
כשהן מעומתת בנרתיקים ,מבלי שהן מוצאות מן הארון .כתב־היד מגולל באופן כזה
 64הוא הרב ר  ,יופ־טוב אליקים ,הנזכר לעיל.
 65הכוונה ,כנראה ,לעלי סמית ,בן־לוויתו של רובינסון.
 66הוא הנוסע ג׳והן לויד סטיפנם הנזכר למעלה.
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מסביב ,ממקל אחד למשנהו ,עם ההתקדמות בקריאה

המקלות הם במרחק ניכר למדי זה

מזה ,כדי להשאיר באמצע טור שאינו מגולל .אף הארון השני היה מלא מגילות
בנרתיקים מצופים

כמה מהן

כסף או חפצי־קישוט .נאמר ,שניתנו במתנה על־ידי יהודים עשירים

באירופה  . 67אמרנו שלום לידידים אדיבים אלה מתוך רגשי־כבוד; והיינו שבעי־רצון
ביותר מביקורנו״  .68בהמשך דבריו מוסר רובינסון גם פרטים על אוכלוסייתה של חברון,
שקיבל מפי הנוצרי היחידי שהתגורר בעיר ״  .לפי הערכתו מנתה האוכלוסייה  10,000נפש,
מהם ״ 1500מוסלמים משלמי מכס ,וארבעים ואחד יהודים משלמי מיסים ,מלבד כמאתיים
יהודים בעלי־חסות אירופית״ . 70
המיסיונר וויליאם מקליור תומסן ,ששימש בתפקיד זה בסוריה ובאיץ־ישראל כחמישים
שגה ,מוסר כי בשנת  1838העריך את אוכלוסייתה של חברון בין  7,000ל 8,000נפש ,וכי
מספר זה לא נשתנה ,אם כי ישנה גם הערכה אחרת שלפיה מספר זה מוגזם בהרבה .מכל
מקום ,יהודים ״יש בה כשבע מאות״ ן המוסלמים שבעיר הנם ״בעלי אופי קנאי וחצוף
ביותר״ . 71

קשה לקבוע מכאן את התאריך המדויק בדבר האומדנה לגבי האוכלוסייה

היהודית.
בשנת  ,1839ביקרו בחברון אנדרו א׳ בונאר ורוברט מורריי מק־צ׳יין ,המיסיונרים
האנגלים שנשלחו מטעם הכנסייה הסקוטית .לראשונה יספרו כי לכשנודע על בואו של
המיסיונר ניקולייסון

72

לעיר ,קיבל יין מיהודי זקן אחד ,בשם ר  ,חיים ,שעליו ידובר גם

להלן .״מאורע קל זה בעיר שבה התגורר אברהם נגע במיוחד עד הנפש ,והראה באופן ברור
ביותר את רגשי הידידות שהיהודים באיץ־ישראל מגלים כלפי מיסיונרים פרוטסטנטיים,
אף־על־פי שהם יודעים נאמנה מה המטרה שהציבו לעצמם״.
על מערת המכפלה יספרו :״היהודים מאמינים כי בניין נפלא זה הוא אחד מהבניינים
שהוקמו על־ידי שלמה  .73לפי צורתו המיוחדת של הבניין והתבנית הגדולה של המבנים,

67

68
69
70
71

כנראה ,שהכוונה היא לר׳ צבי לעהרן ומשה מונטיפיורי ואחרים ,ור׳ אגרות א״י ,עמי  ;404אך לאו
דווקא מאירופה ,כי ביהכנ״ם לכולל אשכנז נבנה מכספי משפחת ששון ואחרים ,ור׳ בספר ״זכרון
ירושלים״ לר  ,שניאור זלמן בר  ,מנחם מענדיל ,ירושלים תרל״ו ,דף ט ,ב.
E. Robinson & E. Smith, Biblical Researches in Palestine . . . A Journal of Travels in the
.year 1838, London 1841, vol. II, pp. 446—448
שמו אליאם ,גם במסעות ר׳ דוד דבית הלל ,תקפ״ד ) ,(1824נאמר ״בחברון אין נוצרים יושבים כלל״
)ר׳ מסעות א״י ,מהד  ,יערי ,עמי .(509
רובינםוךםמית ,שם ,שם ,עמי  ;453לפי מפקד מונטיפיורי משנת תקצ״ט ) (1839עלה מספר יהודי
חברון ,לכדי  ,423ור  ,יוסף מייזל ,ספונות ,ספר ו ,עמי תכט.
William M. Thomson, The Land and the Book: Southern Palestine & Jerusalem, New.York 1880, p. 275
A.M. Hyamson, The British :
7
2
.Consulate in Jerusalem, Vol. I, p. 179

 73ואכן ,ר׳ יעקב ב״ר נתנאל הכהן )מאה י״ב( כותב :״חצי שבנה יוסף הצדיק; ואחרים אומרים שבנאו
שלמה המלך״; ור׳ אשתורי הפרחי)שנת  :(1322״ומקובל שזהוא מבנין שלמה ע״ה״; אך בעל ״יחוס
האבות״ )שנת  (1537כותב :״והוא בנין דוד המלך ע״ה״; ור׳ מ  ,איש־שלום ,קברי אבות ,עמ .44—40 ,
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ייתכן מאוד כי הבניין הוא מתקופת העברים .אין זה בלתי אפשרי מכל וכל שהוא נבנה
על־ידי היהודים כזכרון למקום קבורתו של אבי־עמם ואהוב ה  . 7 4 ,כעת מרשים ליהודים
רק להציץ פנימה דרך חור שליד הכניסה ,ולהתפלל כשפניהם מוסבות לעבר קברו של
אברהם״.
בהמשך דבריהם הם נותנים תיאור על הרובע היהודי ובתי־הכנסת המצויים בו .ואלה
דבריהם :״אחרי הצהרים ערכנו ביקור ברובע היהודי .הוגד לנו כי במקום זה נמצאים
כשמונים יהודים גרמנים ופולנים .יש להם שני בתי־כנסת ,אחד — השייך ליהודים הם־
פרדים ,והשני — ליהודים הפולנים .ביקרנו בתחילה בבית־הכנסת הספרדי ,הגדול שבין
שניהם .אורכו אינו עולה על ארבעים רגל ,ואף־על־פי שהוא נקי ,הריהו מרוהט באופן דל.
ספסלים שבורים למחצה שימשו מקומות־ישיבה ,דבר שהזכיר לנו אי־אלו כנסיות כפריות
מוזנחות שלנו .המנורות היו עשויות פיתוחי־נחושת .הבימה לא היתה אלא מקום מורם מן
הרצפה מוקפת סורג .הארון לא היה בו דבר־מה מושך ביותר ,והקישוטים היחידים הם
רימוני־הכסף הרגילים שעל ספרי־התורה וכמה פסוקים בעברית כתובים על הפרוכת ועל
הכתלים .ארבעה־עשר ילדים שעיניהם נוצצות היו ישובים על הרצפה כשהם מקבלים
שיעור בעברית מפי יהודי זקן .בית־הכנסת הפולני היה אפילו דל יותר מבית־הכנסת
הספרדי .לא נמצאה בו כל בימה ,מלבד כוננית אחת לספרים .בכל־אופן בית־כנסת זה עלה
על קודמו במנורותיו ,שכולן היו נאות ואחת מהן היתד ,עשוייה כסף — מתנת אשר בן
סמסון  ,75יהודי מלונדון ששלח לשם זה את הכסף לירושלים במקום שבו נעשתה המלאכה״.
״בעזבנו את בית־הכנסת נכנסנו אל אחת הישיבות .הספרים לא נשתמרו יפה ,ואף לא
היו נקיים .על אחדים מהם היה מונח אבק סמיך מאוד ,ורק שני לומדים נמצאו בחדר .ישנן
עוד שלוש ישיבות כאלה בחברון .לאחר מכן שמנו פעמינו אל בית ר  ,חיים ,הזקן והסגי־
נהור ,ששלח לנו אשכר יין עם בואנו .נתקבלנו באדיבות רבה בחצר החיצונה של ביתו ,שבו
הוזמנו לשבת ,ונתפתחה שיחה מלאת־עניין עם היהודי הזקן הזה .הוא בא לארץ זו בגיל
עשרים וארבע ,ועשה כאן חמישים שנה .כיצחק כהו עיניו ולא יכול היה לראות .כתריסר
יהודים וכמספר הזה של ילדים התאספו מסביבנו ,בעוד כמה יהודיות עמדו במרחק־מה
כשהן מקשיבות בשקט לשיחה .מר ניקולייסון

76

שוחח אתם בחופשיות ,סיפר על השליחות

שלמענה באנו ,והודיע על רצונם ומטרתם של הנוצרים בעניין ישועת היהודים .שמחנו על
שניתנה לנו ההזדמנות להיפגש עם ישראל בארצו .הם הביאו לנו שרבת

74
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ומים .שמתי

השווה :ישעיה מא ,ח )״אברהם אהבי״( ודהי״ב כ ,ז )״לזרע אברהם אהבך״( ן ובערבית אל־חליל
)האהוב ,הידיל(.
ואמנם באגרת משנת תקצ״ח ) (1838ששלח ד״ר אליעזר הלוי ,מזכירו של מונטיפיורי ,מחברון ,נאמר :
״הראוני מנורת כסף יפה תלויה לפני ארון הקודש .קראתי את הכתובת אשר עליה והנה היא נדבת
ר׳ אשר שמשון מלונדון ,אשר הירבה לנטות חסד ליושבי ארץ־ישראל מעודו ועד היום״ ,ור  ,א׳ יערי,
אגרות א״י ,עמ .407 ,
ר׳ עליו הע׳  ,72למעלה.
לימונה
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לב לכך שמלבושיהן של הנשים היהודיות הם מלאי־־חן ביותר וכי מראה־פניהן נאה ונעים;
רבות מהן עונדות תכשיטים יקרים ,אפילו כשהן עוסקות בעבודות־בית״ .78
הגב  ,ג  ,ל׳ דאוסוךדאמר ,סופרת אנגלית ממשפחה מיוחסת ,ביקרה בארץ ,כנראה בשנת
40־ .1839בהודיעה על האיסור שחל על היהודים לגשת אל מערת המכפלה ,היא מספרת על
ביקורו של משה מונטיפיורי במקום  ,79וזו לשונה :״העובדה כי מוחמד עלי נהג לאחרונה
לפנים משורת־הדין ביחס לסיר משה מונטיפיורי ,עוררה התרגשות רבה ,ודומני שגם גרמה
לשפיכת־דמים״  ,8°ובמקום אחר בספרה תספר כי ״יהודי ,שמר יאנג

81

התגורר בביתו

בחברון ,הראה לו תעודות שמתוכן יכול לעמוד על שלושת אבות אבותיו עד לשש מאות
שנה ועל נכסיהם בחברון״ .82
תיאור נרחב ,שנכתב ברובו מתוך גישה לבבית כלפי היהודים ,נמצא אצל המיסיונר-
המשומד ,הכומר האנגלי ,וו׳ ג׳ וודקוק ,שביקר בארץ בשנת  .1848את סיפורו יתחיל בכך
שמורה־דרך יהודי הביאו אל מערת ישי ,אביו של דוד  ,83ולאחר מכן הוא ממשיך; ״חברון
היא אחת מארבע הערים הקדושות של היהודים ,ומאחר שהיא שימשה מקום־מושב וקבורה
של האבות הרי נודע לה כוח־השפעה חזק על רגשות־הדת שלהם .לפיכך ,מצאנו אותם כאן
במספר רב למדי ,ובעיקר מבין כת המחמירים בדתם ה׳חסידים׳  , 84אשר על התנדדגותם
המוזרה בעת־ תפילתם כבר רמזתי מקודם .רובע היהודים נמצא באמצע החלק המרכזי של
חברון והגישה אליו מן הרחוב הראשי היא דרך פתח אחד המוליך אל מבוך של סימטאות
צרות ומעוקלות ,בהן נמצאים משכנות־העוני של בני־אברהם .אומדים את מספרם למעלה
ממאה משפחות  ,85מהן כארבעים משפחות של הספרדים ,ובין ששים לשבעים של החסידים.
ראיתי מביניהם מספר נשים בעלות יופי בלתי־רגיל .גון עור פניהן העדין ביותר וקלסתרל־
פניהן הקלאסי המובלט ,מובע על־ידי עינים שחורות ,גדולות ונוצצות ,ההולמות יפה את
השביס החינני המעוגל אשר עם הקפלים המתבררים של שמלותיהן ועם גזרתן התמירה,
שיוו לכל יהודיה את האצילות ,ההוד ואת מראה־הצניעות של אחת אסתר )המלכה(״.
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Andrew A. Bonar and Robert Murray McCheyne, Narrative of a Mission of Enquiry
to the Jews from the Church of Scotland in 1839, Edinburgh 1846, p. 179; pp.
.181—184
The Hon. Mrs. G. L. Dawson Darner, Diary of a Tour in Greece, Turkey, Egypt and
.the Holy Land, Vol. I, p. 293
Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore ,
8
0
.ed. by Dr. L. Loewe, Vol. I, pp. 183—184
וויליאם טאקר יאנג ,הקונסול הבריטי הראשון בארץ־ישראל.׳
בספרה הנ״ל של הגב  ,דאוסון־דאמר ,כרך ב ,עמי .6
על המסורות ר  ,מ  ,איש־שלום ,קברי אבות ,עמ .85—83 ,
במקור "the "Chasidim.
לפי מכתבו ) (25.5.1839של הקונסול הבריטי יאנג ללוירד פאלמרסטון ,עלה מספר היהודים בחברון
לכדי  750נפש )ר  ,חיימסון ,הקונסוליה הבריטית ,ח״א ,עמ  .(5 ,אם נקבל את מספרו של וודקוק
כמהימן פחות או יותר )על כך נודע לו מפי השמועה!( ,הרי יש לראות כי הירידה שחלה במספר
התושבים ,באה לרגל מכת־הארבה ,הרעב והשוד שפקדו את העיר ,שנמצאה באותה תקופה במצוקה
גדולה .ר  ,י  ,בךצבי ,ארץ־ישראל ויישובה ,עמ .371 ,
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מיכאל
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״בשלושה־עשר בחודש ,שבו חלה השבת של היהודים ,נוכחנו כולנו בתפילה בשני בתי־
הכנסת .תחילה הלכנו לזה של הספרדים ,שבו החלה התפילה בשעה השביעית בבוקר
בקירוב ,וחכינו שם עד לאחר קריאת־התורה .לא היה כל דבר שלא כסדר בהתנהגות האנשים
האלה ומלבושם המזרחי ,וטליתותיהם שיוו נוי ועניין לקהלם .וכאשר במקום מסויים בעת
התפילה עמדו הכל על רגליהם ושרו במקהלה חגיגית את שירת הנצחון על המצרים
שטובעו בים־סוף — ,הבעתם הרצינית ,לבושם העתיק ועיניהם הנוצצות של בני־ישראל
אלה ,שלומי־אמוני תורת משה על חומרתה הקפדנית ,וההרגשה כי אחרי תקופות כה רבות
של נדודים ,תהילות ,גלויות ורדיפות בני אברהם ,יצחק ויעקב עוד באים ומתגעגעים על
גאון שחלף ,ומקווים למלכותם בעתיד ,בתוככי עיר קברי־אבותיהם ,כל אלה העלו במחשבתי
עד מה רבה האמת שבכתבי־הקודש ,וניראו כמשמשים חוליה של אותה שלשלת־המיסתורין
המקשרת את ההווה אל העבר ,את השלבים התחתיים של הסולם שבחלום ,אל ראשו המגיע
השמימה .המשכנו דרכנו אל בית־הכנסת הפולני ,שם מצאנו את החסידים המוזרים כשהם
עושים את העוויותיהם הרגשניות ,צועקים וצווחים ומוחאים כף אל כף ,מתחבטים וצורחים
בצורה המתמיהה ביותר .כבר תיארתי את סדר התפילה שראינו הבוקר

אעבור ,איפוא,

לתיאור הפגישה שהיתה לנו עם הרב הראשי או החכם  .86הוא היה איש זקן ,ללא דבר
הראוי לתשומת־לב בחיצוניותו ,אך היה לו זקן לבן וארוך ,שלעתים תכופות לטפהו .אשתו
הכניסה אותנו לחדרו שבו היה ישוב על ספה ועד מהרה ניתן לנו אות ,כי נשב גם אנו סמוך
לו .אז ניצבה למטה מן החלק העליון של החדר ,ולאחר שהגישה לנו דברי־תרגימה ,הקשיבה
בתשומת־לב ענוותנית לשיחה״ .וכאן באה הערת המחבר :״הגברת הזאת הצהירה ,בטרם
נצא ,כי הייתי יהודי פולני וזה רק ששה חדשים שנכנסתי לנצרות

וכשיצאנו הקיפו אותי

צעירי היהודים ודרשו מאתי בספרדית ,עברית ופולנית ,להגיד להם את עמי ולהסביר
מדוע השתמדתי...״
הנוסע ממשיך בסיפורו :״מר מרגליות

87

מצא מיד נושא לוויכוח בדבריו של דוד,
,

במזמור תהלים ק״י ,אשר גואלנו כבר השתמש בו לצורך זה :׳נאם ה  ,לאדני שב לימיני
עד אשית אויביך הדם לרגליך  . ,אם דוד קורא בעומק־הלב :לו ,אדוני ,כיצד ייתכן שהוא
בנו? כדי לתרץ קושי זה העלה הזקן ספר קטן ,שנכתב על־ידי יהודי פולמסן בנושאים
מעין זה ,וביקש להוכיח כי המזמור נכתב על־ידי אחד מרעי דוד ונסב על המלך עצמך .89
מאחר שהודה )בטרם שעיין בספר זה( כי המדובר הוא במשיח ,הרי לא היתה ידו של הרב
על העליונה בעניין זה .אותה שעה בנו הקטן ,כבן שתים־עשרה ,בשמעו את האפיקורסים 89
)כפי שהם קוראים לנוצרים( תוקפים את עיקרי דת־אבותיו ,נכנם לפתע אל תוק הוויכוח

 86הוא ר׳ רפאל ישראל אליקים ,בנו של ר׳ יום טוב אליקים ,ור  ,במאמר הנד בהע׳  ,56עמ׳ .29
 87הוא הרעוו׳ משה מרגליות ,יהודיימומר ,מחבר הספר ) 2כרכים( A Pilgrimage to the Land of
1850
.my Fathers,
London
 88ור׳ פירושו של ר׳ אברהם אבן־עזרא וכן הפירוש השלם של רד״ק לכתוב זה )תהלים קי ,א(.
Epicursim.
 89במקור
]שנב[

על

ה י י ש ו ב היד! ו ד י

בחברון לפי מ ק ו ר ו ת נ ו צ ר י י ם

בתוקפנות יתירה ,כשהוא צועק ומכריז בקול רם נגד הנוצרים והנצרות ,ומכנה את כולנו,
ללא אבחנה ,בכינויים ,כגון כופרים ,׳משומדים׳  ,9°׳בלתי־מאמינים׳ ,וכיוצא בהם ,והקים
שאון כה רב בקולו הצרחני )כמובן שהוא לא התווכח אלא רק חרף וגדף( עד שכמעט שם
קץ לוויכוח .מקווה אני ,שאיני מלעיז על החכם הישיש ,אך נדמה לי כי מדי פעם בנסותו
להשתיק את צאצאו שאינו מקבל מרות ,הופיע על פניו ניצוץ של קורת־רוח למראה תקיפותו
של הקנאי הצעיר .ודאי שעתה היה פטור מלהשתיק בהוכחות את אשר ,הודות לצעקות בנו,
לא ניתן להישמע״.
״החדר נתמלא יהודים ,אשר השתוקקותם להתווכח ונכונותם להאזין לויכוחים כבמקרים
אחרים ,עשו עלי רושם רב ביותר .כשיצאנו את הבית נתמלאו הסימטאות של הרובע
היהודי בווכחנים־משתוקקים והכל היו נכונים להתווכח על עיקרי התיאולוגיה של הנצרות
והיהדות ,בעוד שחלונות הבתים הסמוכים היו מלאים ראשי נשים ,המתבוננות על הזרים
בעיניהן היפות המלאות חרדה .מר סיניאנקי

91

ומר מרגלית השיבו למטר השאלות והטענות

שהושלכו על מקלט־דתנו מצד ההמון המתאסף של חכמים ,רבנים ותלמידיהם ,עד אשר
לבסוף כשמצאנו בין המתקיפים שנים אשר ,כנראה ,חפצו ללמוד את תורת הנצרות ולתהות
עליה ,הועדנו אותם לבוא למחרת היום אל בית־המיסיון ,על־מנת לברר את העניק מתוך
שקט וכובד־ראש .כאן טען יהודי ,כלפי אחד השואלים שהוא גרם לישראלי לחלל את השבת
)כי מר ם׳ יהודי במוצאו( ,באשר גרם למר ס׳ לרשום את מועד הפגישה .אלו הן הבעיות
המסובכות והדחוקות המעסיקות את הקנאים הללו ,ודאי שהן מדגימות טענות דומות מאוד
לאלו שטענו כלפי אדוננו

92

בעניין השבת״ .93

מבין השטין של הדברים האחרונים ,יש לראות שהמיסיונרים לא ראו ברכה רבה בעבד
דתם בקרב העדה היהודית .ואמנם הקונסול הבריטי פין ,מודיענו כשלוש־עשרה שנים
לאחר מכן ,שהחברה המיסיונרית הלונדונית הפסיקה לבקר בחברון . 94
הכומר הגרמני א .וו .שולץ ,שביקר בארץ בשנת  1851יודע לספר רק זאת שבחברון
נמצאים ״בין ארבע מאות לחמש מאות יהודים״  ,95בתוך אוכלוסייה מוסלמית של —4,000
 5,000נפש  . 9 6באותו זמן )שנת 2־ (1851ביקר בחברון הקצין ההולאנדי וראן דה־וולדה,
שהראה עניין ביישוב היהודי ,וזה תיאורו את העיר ן ״אל־נכון ידוע לכם כי חברון ,ירו־
שלים ,טבריה וצפת ,נחשבות בעיני היהודים כארבע ערי־הקודש של ארץ־ישראל .ובכן,
 90במקור .meshumadim
 ,Mr. Sinyanki 91אחד המשומדים ,כפי שמעיד עליו הנוסע ,בהמשך סיפורו.
 92לוקאס ו 1 ,ועוד ור׳ י׳ קלוזנר ,ישו הנצרי)חוצי ר( ,ספר ב ,עמי .75—74

Rev. W. J. Woodcock, Scripture Lands being a visit to the Scenes of the Bible, London 93
.1849, pp. 230—235
 94במכתבו מיום  1.1.1861אל לורד ראסל .ר  ,חיימסון ,הקונסולייה הבריטית ,ח״א ,עמי .276
 95מתאים ,בערך ,למספר שקבע וודקוק ,ור  ,למעלה )העי  .(85לפי ד״ר א״ל פראנקל )בם׳ ירושלימה,
עמי 460ן וכן עמי  (198היו ,בשנת  ,1856בחברון  400יהודים ,כ  300ספרדים ,וכ  100אשכנזים.

E. W. Schulz, Reise in das Gelobte Land (Zweite Auflage), Mühlheim an der Ruhr, 96
.1853, s. 202
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מספרים שונים מסתבר כי מעולם לא היתד ,חברון לגמרי מבלי יהודים .אמנם נכון הדבר
שמספרם היה לעתים קטן ,ואף הגיע למשפחה אחת או שתים  ,97אולם מספר זה גדל והלך.
משפחות מספרד ומפורטוגאל ,ספרדיות ,ומגרמניה ,פולין ושאר מקומות ,אשכנזיות ,התיישבו
בהדרגה בעיר ,וכעת ישנן כששים משפחות ספרדיות וכחמשים משפחות אשכנזיות  .98לכל
אחת מהן יש בית־כנסת .את שתיהן תיארו וביקרו ווילסון ואחרים ,על בתי־הספר שלהן
וכל דבר אחר הנוגע למצבן מלא־העניין .מנת־חלקם היתה תמיד בוז וסבל .בתקופה האח-
רונה ,ובייחוד לאחר התקוממותו של עבד אל־רחמן ,שתפס את השלטון בחברון ,אירעו
מאורעות מעציבים של שפיכת־דמים וביזה תחת שלטון אבראהים פחה בשנת  .1834אחר־
כך שוב מרד עבד אל־רחמן ,והטיל מורא על סביביו .הרב שווארץ ״  ,בתיאורו הגיאוגרפי
של ארץ־ישראל ,שכבר הזכרנוהו כמה פעמים ,מוסר כמה תיאורים על סבלות יהודי חברון
מהנוגש האכזרי .״מי יתן ותשוחרר ארץ זו ,שנשטפה בדם ובדמעות תחת שלטונם העריץ
של המוסלמים״ .והלאה יציץ שערביי חברון הם ״כמעט כולם מוסלמים מהסוג הקנאי
ושונא־הנוצרים ביותר ,משאפשר למצוא בכל מקום אחר בארץ זו .בקרבם יושבים  280עד
 300יהודים״ ,100
שלא בנוסעים והמיסיונרים שהתעניינותם ביישוב היהודי היתד ,מועטה ביותר ,אנו
שומעים פרטים מעניינים מפיו של הקונסול הבריטי ג׳מם פין)ש׳ 6־ .(1853פין היה מעורב
בחיי היישוב ,והיה לו גם למגן בשעות צרה וסבל מרובות .אגרותיו למשרד החוץ של
ממשלת בריטניה ,על היהודים בחברון ,משמשות חומר נכבד לתולדות קהילה זו ולסבלותיה.
כאן נסתפק בהבאת המובאות שבספרו .על סדרי־הקהילה הוא כותב :״לקהילה היהודית
המקומית הזכות להחזיק בית־דין משלה לעניינים אזרחיים ודתיים ,ורבם הראשי הוא,
בדרך־כלל ,פקיד המוכר על־ידי השלטונות בתור השופט הראשי ,תמורת תשלום גדול
לשער  ,101אם כספי הקהילה מרשים את הדבר .בית־הדין רשאי ,בגבולות ידועים ,להוציא
אל הפועל את פסקי־הדין שלו עצמו .ברם ,את היהודים האירופיים רואים ,לצורך החוק,
כאירופיים ,בלא שימת־לב לדתם״  . 102במקומות אחרים הוא מוסר כמה פרטים על סב־
97

98
99
100

אשכנזים לא היו בחברון בסוף המאה הי״ז ,כפי שמוכח משו״ת גנת ורדים ,לר  ,אברהם הלוי )וז״א,
דף קכז ,ב( :״דאין נמצא בצפת וחברון תוב״ב אשכנזים רק בירושלים״ .ור׳ מ׳ בניהו ,ספונות ג—ד,
עמי קלה ,הע׳ .13
מותאם למספר של וודקוק )ר  ,הע׳  85לעיל( ,אלא שגדל מספר המשפחות הספרדיות על האשכנזיות.
הוא ר׳ יהוסף שווארץ ,בעל הס׳ ״תבואות הארץ״ ,והמחבר ,הנוסע ,מתכווין לספרו הגרמני
 Das Heilige Landשיצא לאור בפראנקפורט ע״נ מיין ,בשנת .1852
מספר היהודים שאותם מציין המחבר לאחרונה — לפי הערכה אחרת—הוא לצד המיעוט ,שכן מקודם
סיפר על מאה משפחות ויותר; ההנחה היא שאלו מונות בין  400ל  500נפשות; דבריו על חברון,

ר׳ C. W. M. Van de Velde, Narrative of a Journey through Syria and Palestine in 1851
52, Transl. under the Author's superintendence, Edinburgh and London 1854,
71—70
..II,
pp
 101ה״שער״ או ה״שער העליון״ ,היינו ארמון המלוכה בקושטא ,כלומר ממשלת תורכיה.

James Finn, Stirring Times or Records from Jerusalem. Consular Chronicles of 102
.1853—1856, London 1878, vol. I, p. 182
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לותיהם של היהודים מידי המורד עבד אל־רחמן

103

וגייסותיו :״בהשכמת הבוקר בא

רופא בית־החולים )אירופי( ואישר את השמועות הרעות על מעשי־הזוועה שנעשו על־ידי
המורד )עבד אל־רחמן( ואנשי כנופייתו ,והוסיף שהגידו לו ,כי מנוי וגמור עמהם להטיל
קנס של ארבעים ארנקים ) 200לירות בקירוב( על הרובע היהודי באותו בוקר״

ובהמשך

סיפורו יתאר את חרדת היהודים :״היהודים המסכנים שלי )כי היינו בביתו של הפקיד
היהודי־ספרדי  (105ואחרים נוכחו בשעת מעשה .בניהם של אברהם ,יצחק ויעקב ,קדושי
מערת המכפלה שבקרבת מקום ,הראו בהלה יתירה .פניהם חיוורים ועיניהם נוצצות כשהם
עוקבים אחרי כל מלה וכל תנועה ,מבלי דעת מה עלול האכזר לעולל עוד״

וכזה היה

גם מצב רוחם של היהודים בעלי הנתינות האירופית .״בעברנו ברחובות נכמרו רחמינו
לשמע קריאותיהם של היהודים האירופיים אחרינו ,לאמר ׳אך יש מורא בלבנו  , ,למרות מה
שמקודם אמרו את ההיפך ,בנוכחות עבד אל־רחמך  .107הקונסולים השתדלו אצל הפחה
כדי שיגן על היהודים ,ואמנם עלה הדבר לשכך את המהומות ,כפי שיספר :״בינתיים נפרץ
ונשדד ביתו של יהודי )נתין תורכי( .לפנייה המחודשת מצד פיצאמנו

108

ומצדי ,הבטיח

הפחה להביא פלוגות רגלים לחברון ולחנות שם עד שיתקבל הרשיון לכניסת חיל־קרבי.
דבר זה לא נעשה ,אבל עצם המחשבה על ההכנות לתנועות צבא סדירות ,היתה דיה כדי
לעצור בעבד אל־רחמן ,לבל יעבור את גבולות המותר״ .109
הוא כותב גם על רצונו של משה מונטיפיורי לבקר במערת המכפלה .הפחה ״הבטיח לסיר
משה להשיג בעבורו ,אם יוכל ,רשות כניסה לח׳ראם ,היינו מקום קדוש היא המכפלה ...אולם
הפחה לא היה בטוח כלל אם יצליח בדבר .הייתי שם לאחר זאת עם הפחה ,לרגל עסקים,
ומצאתי את סיר משה באוהלים הנטויים ,בשדה קטן ,מהלך כמה דקות מהעיר ,מצד ירו־
שלים ,והוא הבטיח בטובו ,במקרה שהפחה יצליח במשא־ומתן ,להרשות לי ללוותו אל
תוך המקום הקדוש ,דבר שהיה מסב לי עונג מיוחד .ביום המחרת היה החג הגדול של קרבן
ביירם של המוסלמים ,אשר הוחג ,כמובן ,ברוב חגיגיות ושמחה .סיר משה נדב מתנת 12

 103הנזכר למעלה ,מהכפר דורא שלמערב חברון ,שמשל בסביבה זו והגן על היהודים רק תמורת
תשלומי־כסף גדולים .הוא גם הילווה ליהודים כספים ,וכשלא יכלו לעמוד בפירעונם בזמן הנקוב,
הטיל עליהם קנסות קשים ,והם סבלו ממנו סבל רבן ר׳ י״ז הורוביץ ,א״י ושכנותיה ,עמי  ;254ספרי
הזכתנות של מתטיפיורי.Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore . . . , vol. II, pp. 55—56 ,
 104פין ,שם ,עמי .250
 105הכוונה כנראה ,לפקיד חברון ,ר  ,יוסף שלום .ור  ,עליו :מ״ד גאון ,יהודי המזרח בארץ־ישראל ,כרך
ב ,עמי  ;668וכן :חיימסון ,הקונסוליה הבריטית ,במקומות שונים )לפי המפתח שבסוף( ,וביחוד בעמי
 ,306שבו הוא מכונה כ״סוכן לעניינים חילוניים של היהודים בחברון״ .ור׳ לאחרונה :ב״צ גת ,הישוב
היהודי בארץ־ישראל ,ירושלים תשכ״ג ,עמי .177—176
 106פין ,שם ,עמ .253 ,
 107שם ,שם ,עמ .255 ,
,
 ,Pizzamano 108םגן־הקונסול האוסטרי בירושלים ,שנתמנה בשנת  ;1849ודי עליו :חיימסון ,שם ,עמ
 ;112וכן נ״מ גלבר ,ירושלים ,שנה א ,עמי צז—ק; רג—רו; רטו—ריט; וכן שם ,שנה ב ,עמי קעח,
קפח .ור׳ גם ירושלים ,מחקרי ארץ-ישראל ,ב/ה ,עמ  ,שז ,שטו.
 109פין ,שם ,עמי .259
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כבשים לחיילים במחנה לסעודת הערב שלהם ,ושנים־עשר נוספים בבקר ,וכן שניים
לאיכרים בעלי השדה והכרם ,מקום בו חנה״  . 110כידוע ,לא עזרה כל השתדלותו של
מונטיפיורי ,והוא לא הורשה להיכנס לתוך מערת המכפלה 11ג .
המיסיונר גריגורי מ  ,וורטאבט ,איש בירות ,שביקר בארץ בשנת  ,1855מוסר בשם הלורד
נוגנט  ,112כי מספר תושבי העיר אינו עולה על  8,000נפשות ״שמהם קרוב לשני שלישים
יהודים״  ; 113הרובע היהודי ״הוא חדש לגמרי .כפי שיש לצפות ,רובע זה הוא מלוכלך
ומזוהם ביותר ולא שהינו בו הרבה ,אם כי כמה מידידינו ,כפי שכבר הוזכר ,היו אורחיו
של הרב הראשי״ .בהמשך דבריו הוא מספר על תקרית אחת המלמדת אותנו על מצבם
העגום של היהודים בחברון .ברחוב נתקל אחד ממשרתי חבורתו בערבי שלא היה אלא
אחיו של המושל .הוא התנפל עליו וניסה לדקור בו ,אלא שהמשרת נחלץ ממנו ,בהשאירו
לו שריטה קלה בלחיו .הם באו להתלונן בפני המושל ,ולכשנודע לו מיהותו של המתנפל,
שינה את טעמו ועזבם לנפשם .וורטאבט הודיע למושל על־ידי שליח ,כי בשובו ירושלימה
יביא את תלונתו ,באמצעות הקונסול הבריטי ,בפני הפחה ,מתוך הדגשה שהמושל סירב
להתנצל על העלבון שנעשה להם .והרי המשך הסיפור :״שעה רדפה שעה

דומית־מיס־

תורין השתלטה על האולם ,אבל שום שליח לא הופיע ,ותשובה בפיו .אך עמדנו לעזוב את
הארמון ,לתמהוננו הרב התפרצו פנימה שלשה־עשר מהרבנים הראשיים של בית־הכנסת
של חברון .בהשתטחם לפנינו ארצה הפילו תחינתם לפנינו לוותר על מחשבתנו .הם הבטיחו
לנו נאמנה כי אם יבוא האיש על ענשו ,הרי זה יחול על ראשם; הואיל והמושל איים עליהם
כי במקרה שלא נסלח לו לאיש ,הוא יהרוג את כל יהודי המקום .ענינו כי נצטער מאוד אם
נביא עליהם צרות; אולם מלבד מה שאין אנו מאמינים כי המושל יעז לעשות זאת ,הרי
המקרה הנדון הוא כזה שנוגע לא רק לעצמנו ,אלא לכל הנוסעים בעתיד במחוזות אלה;
ולפיכך אנו סבורים שזהו מעשה־צדק הכרחי להעניש את הפושע .כאשר מצאו כי כל
תחנוניהם הם לשוא ,עזבו אותנו כדי למסור למושל על תוכן החלטתנו״ .בהמשך הדברים
יסופר על בואם של הקאדי והמופתי והתערבותם בעניין התקרית .הנוסעים הודיעו שלא
יוותרו על דרישתם והוסיפו ״כי אם על־ידי כך תצא תקלה אפילו ליהודי אחד ,הרי המושל
והמוסלמים של חברון לא יהיה להם אף אחד להאשים ,אלא את עצמם ,על התוצאות ,אשר
החלטנו כי יפלו עליהם״ .המשא והמתן לא נסתיים בכך .המושל חזר וניסה לפצות אותם
בכך שיאפשר להם את הכניסה למערת המכפלה ,ואם כי היה זה פיתוי גדול ,סירבו,
לתמהונו הרב ,גם לכך .לאחרונה הבטיח המושל שאם לבותיהם ״לא יתרככו כלפי אחיו,

110
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פין ,כרך שני ,עמ .337 ,
אין הדבר נזכר ביומנו של מונטיפיורי משנת ) 1855—6ר׳  ,Diariesכרך ב ,עמ  ,(56—54 ,בעוד שעל
הביקור במערת המכפלה בשנת  ,1839ניתן תיאור מלא ביומנים )שם ,כרך א ,עמי .(184—183
.Lord Nugent
למספר זה אין ,כמובן ,כל יסוד .למעלה )הע  ,(95 ,הבאנו שפראנקל קבע )בשנת  (1856את מספר
היהודים ל .400
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לאפשר לו עצמו ,להעניש אותו ן יתר־על־כן ,הוא אמר שיבכר להרגו־למחצה ,מאשר לעורר
את זעמו של הממונה עליו בירושלים״ .בזה נסתיים הדבר ,מבלי לדעת את התוצאות,
והמחבר ממשיך בסיפורו :״בהיכנסי לפרטי ההרפתקה הזאת במילואה ,היתד! מטרתי
להראות את דרכי הצדק בארצות החסות של תורכיה ,ועד כמה נמנע שם החוק ,במקום
להיות מקויים .וכאן יואיל־נא הקורא לזכור כי המאשימים היו אנגלים .שואל אני ,אם להם
נעשה צדק במידה כה זעומה ,אל מה יצפה נוצרי או יהודי בלתי־מוגן ,מידי הממשלה הזאת
שלהם ?״ והסיפור מסתיים במלים אלו

״עזבנו את העיר מתוך קללותיהם של המוסלמים

והדמעות של יהודים״ .114
על הרובע היהודי בחברון יספר גם הנוסע האמריקאני וויליאם קופד פריים ,שביקר
בחברון בשנת  .1856בירושלים נאמר לו ולבני־לוויתו כי יוכלו למצוא ברובע זה מקום
לינה נוח ,אולם הם התאכזבו :״יורשה־־נא לי בזה להזהיר את התייר העומד לבקר בחברון,
שלא יטעוהו ידיעות כאלו .התחרטנו מתוך יסורי־נפש ,במשך כל הלילה ,על שעזבנו
את אהלינו בירושלים .הבית היחידי בחברון שאליו כדאי לתיירים לבוא ,הוא ביתו של
יהודי ,שהכנסת־האורחים היפה שלו נבעה מתוך סיכוי לתשלום שכר מלא .היה זה בית
קטן ,ישן ומוזר ,שזמנו הוא מאז ימי אברהם ,שאליו הגענו דרך מבואות צרים ,מפותלים
וקודרים ,שביניהם נפתחו דלתות רבות של בתים יהודיים ,שמתוכם ניראו הרבה פנים
יהודיות יפות .חדר אחד שהועמד לרשותו היה פתוח לכוכבי השמים ,בהיותו אלקט
בלבד ,של חצר קטנה ופתוחה .השני — שהיה חדר סגור ,נפתח ממנו

115

ועל הרצפה היו

כמה שמיכות בצורת מטה ומצעות״ .116
בשנת  1864ביקר בחברון נורמאן מקליאוד ,מאנשי־הכהונה הנודעים בסקוטלאנד .הוא
התאכסן ,כנראה ,באותו בית של היהודי אותו הזכיר הנוסע הקודם ,אולם דעתו היתה שונה
עליו .כן יש לראות מדבריו שבתי היהודים בחברון נבנו בצורה כזו שיכלו ,בשעת־התנפלות,
לשמש מגן ומחסה ליושביהם .ואלה דבריו :״התושבים היהודים לובשים חלוקים בעלי
אבנטים וכובעים בצורת גוש־סוכר .מסלסלים שערותיהם לתלתלים זעירים ,ופניהם לבנים
ורכים ומעוררים רושם של נקביות גדולה .מארחנו היה יהודי .ביתו היה ניצב ומסודר
בצורה כזאת שעוררה מיד את המחשבה על סכנה ,על אפשרות התקפה ועל הצורך לערוך
את ההגנה .בתחילה עברנו מהרחוב דרך ,מה שאנו קוראים בסקוטלאנד ,פתח צר ,שאדם
אחד רחב־כתפיים יוכל למלאו בגופו :אחר־כך עברנו דרך פיתולי־עקלתון צרים ,שמעטים
יוכלו להגן עליהם נגד רבים .שלוש או ארבע מדרגות הובילו אל הדלת הצרה של הבית,
שנמצא בתוך נבכי־סימטאות וחצרות אחוריים עמוקים .אולם הכניסה היה חדר־שינה
שספות לו מכל צדדיו .ממנו הובילו שורה שנייה של מדרגות ודלת צרה שנייה אל המטבח.
Gregory M. Wortabet, Syria & the Syrians, or Turkey in the Dependencies, vol. II, 114
.London 1856, pp. 314—315; 318—323
 ,Alcove 115חדר קטן מצורף לחדר גדול.
.William C. Prime, Tent Life in the Holy Land, New-York 1865, pp. 240—241 116
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מכאן התרוממו מדרגות אל הגג השטוח .משמאל הובילו מדרגות מספר מהמטבח אל חדר
קטן ,שמסביב לקירותיו מצאנו את מצעיגו המוצעים .כך היתה לבית שורת־מבצרים בטרם
הגיעו לגג ,שהיה בעצמו מצודה .לחלונות של חדרנו היו מסגרות ותריסים ,אך חסרו בהם
זגוגיות; דבר זה איפשר לנו לפחות איוותר מלא .אנו סיפקנו כמובן את מזונותינו .הלילה
היה קריר במידה נוחה ,וכך — למרות יללת התגים בחוץ והתקפות החרקים המשותפות
ליהודים וגויים בפנים ,ישנו כרגיל שינה עמוקה״.
והרי תיאורו הפיוטי את מערת־המכפלה :״זהו המקום היחידי עלי־אדמות המושך אליו
את כל בעלי־הדת כאחת :׳אני מאמין באלוקים  . ,׳הקבר הקדוש  ,בירושלים מפריד בין
מוסלמי ,יהודי ונוצרי :פה מתאספים כולם יחדיו .המוסלמי שומר את המקום הזה כמקום
יקר וקדוש .היהודי בא לכאן מכל קצוות־תבל ביראת־כבוד ובאהבה ,ונשיקותיו הטביעו את
חותמן על אבני המקום .נוצרים מכל המשפחות ,שפות ואמונות מבקרים במקום זה ביראת־
כבוד חדורת־אהבה במידה שווה .ומי קבור כאן ? מלך גדול או כובש ? ואולי אדם מפורסם
בשל גאוניותו או חכמתו ? לא ,אין זה אלא רועה זקן שנטה את אוהלו לפני  4,000שנה בין
הגבעות האלה ,אדם זר ועולה־רגל ,בארץ זו ,ושהיה ידוע רק כאל־חליל ,הידיד .בשם זה
היה אברהם ידוע במשך שנות־חייו  ; 117ובשם זה הוא זכור במקום קברו  :ובשם זה קרוייה
העי

ר

ל ז כ ר ו ״ ,118

הנוסע הגרמני אוטפריד מיליוס ,ביקר בחברון בשנת 7־ ,1876וכל מה שיש לו לומר הוא,
שבין  10,000—8,000תושבי העיר היו ״כ 500יהודים

119

רבים מהתושבים סוחרים עם

שבטי הבדוים הנודים ואף הולכים אחריהם למדבר :נוסף לזה יש כאן מעט מלאכה

120

,

בייחוד הכנת נאדות מעור עזים ותעשיית זכוכית״  ,121מבלי לפרש מי הם העוסקים במ-
לאכות אלו .ג׳והן קאנינגהאם גייקי ,הכומר הסקוטי שביקר בארץ כמה פעמים ,כותב בספרו
שיצא־לאור בשנת  ,1887רק זאת ש״לרובע היהודי שערים הנסגרים בלילה ,והוא הנוהג גם
בשאר החלקים של העיר .באזור היהודי הליכלוך היה מעיק ביותר״  .122כנראה ,שסכנת
התנפלות ארבה גם לתושבים הערבים של העיר .ובהמשך דבריו יוסיף ,כי ״לפי דעת
המיסיונר הגרמני מנתה האוכלוסייה  17,000נפש ,שמהן  2,000יהודים  ,123והשאר מוחמי־
דנים קנאים ,בעיר כולה חמשה נוצרים בלבד״ . 124
 117ר  ,הע׳  ,74לעיל.
.Norman MacLeod, Eastward, London and New-York 1866, p. 213—216 118
 119מספר זה נראה קטן .ואמנם באותה שנה כותב ר׳ רחמים יוסף אופלטקה )תרל״ו —  ,(1876כי
מספר היהודים בחברון הוא ״בערך שבע מאות נפש ,כן ירבו״ ,ור  ,א׳ יערי ,מסעות ארץ־ישראל,
עמי .640
 120יש מי שמעיר ,ללא הסתמכות על מקור מסויים ,שרוב בעלי המלאכה בחברון ,היו הספרדים ,ואילו
האשכנזים ,ברובם ,היו סוחרים; ב״צ גת ,הישוב היהודי בא״י ,עמי .179
.Otfrid Mylits, Am Heiligen Grabe, Stuttgaru 1877, s. 339 121
.Cunningham Geikie, The Holy Land and the Bible, 1887, vol. I, p. 328 122
 123המספר מוגזם בהרבה ,שכן לפני כעשר שנים היה מספר היהודים רק  700בלבד ,ר׳ הע׳ .119
 124שס ,עמ  .331 ,נוסעים קודמים ,כמה מהם העירו שאין אף נוצרי בחברון ,ויש שאמרו כי נמצא
אחד בלבד.
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עד כמה לא התעניינו הנוסעים ביישוב היהודי ,יש לראות מדבריו של הרמן קונדה ,שביקר
בחברון בתחילת  .1889בדברו על האוכלוסייה הכללית המונה  10,000נפש ,הוא מציין,
שכולם מוסלמים ״פחות מאות אחדות״ ,והכוונה היא ,כמובן ,ליהודים שאינו מוצא לנכון
לקוראם בשמם .המוסלמים הם ״מלאי־שנאה ורעל נגד כל מה שקרוי בשם נוצרי ,כך
שלעתים לא רחוקות קראו לנוצרים שנזדמנו הנה בשמות־גנאי ויש שרגמו אותם באבנים״,
והוא מזהיר על כך את המבקרים הנוצרים .את היהודים הוא מזכיר רק דרך־אגב ,בציינו
ש״אנחנו סרנו לאחד הבתים הראשונים של יהודי ,שכרנו צעיר אחד למורה־דרך .אתו
הלכנו לעיר הפנימית״ ,125
הסופר הצרפתי הנודע פייר לוטי ,בדברו על חברון בספרו ״ירושלים״)בשנת  ,(1894יאמר
רק זאת ש״ערבים ויהודים נעים בהמונם ברחובות ,וצבעי בגדיהם נוצצים מעל הגון העמום
של הקירות שאינם מסויידים ולא־צבועים״ .ובהודיעו על איסור הכניסה לנוצרים וליהודים
אל מערת המכפלה ,הוא מוסיף שבביקורו במקום ״הערב ,שוהים פה עולי־רגל יהודים
עניים ,והם משרבבים צוארם כשועלים ממאורתם ,בנסותם להדביק את שפתותיהם על קבר
האב ,בה בשעה שפעוטות ערביים ,נחמדים ולגלגנים ,הנכנסים חפשית לחצר הפנימית,
מסתכלים בהם כשבת־צחוק של בזיון

126

ושל גאווה על פניהם״ ,127

שנה לאחר מכן)בשנת  (1895ביקרה בחברון האנגליה מרגרט תומאס ,סופרת ,משוררת
וציירת ,שאת ספרה כתבה לאחר שעשתה שנתיים באיץ־ישראל ובסוריה .בספרה על האיסור
שחל על נוצרים ויהודים לבקר במערת המכפלה ,היא מוסיפה כי במקום שמצוי חור בכותל
״שמים היהודים מכתבים כתובים אל אברהם  .128אפילו האבן ,אשר מאחריה אין רגלם
המטמאת כל ,רשאית לדרור׳ מסומנת בדייקנות״ .ואשר לאוכלוסייה :היא מונה 20,000
מוסלמים ואלף יהודים  129ז ״האחרונים החלו אך זה מקרוב לרכוש להם מעמד ש ם ״ .130
וכנראה שהדברים מכוונים להתעוררות לחיזוקה של קהילת חברון בסופה של המאה הי״ט,
בהשפעתו של ר  ,חיים חזקיהו מדיני.
אלו הן עדויות הנוסעים הנוצרים עד שלהי המאה הי״ט.

125
126
127
128
129

130

.Hermann Kunde, Eine Pilgerfahrt ins Heilige Land, Dresden 1895, s. 160
על התגרותם ותעלוליהם של הערבים ביהודים ,ר׳ בעתון ״הלבנון״ ,ז ,1870 ,גל  .5 ,מובא בספרו הנ״ל
של גת ,עמי .175
.Pierre Loti, Jerusalem, Paris 1912(?), p. 13, 16—17
וכן כותב ר  ,מנחם מנדל מקמניץ :״ונמצא שם חור בכותל אל המערה ומנהגם לכתוב על קלף איש
איש נגעי לבבו ,ומשליך שם בחור״ .קורות העתים ,מהד׳ ג׳ קרסל ,עמי סז.
מספר זה הוא לצד המיעוט ,שכן בלוח ארץ־ישראל של לונץ לשנת תרנ״ה ) ,(1895היינו בשנת ביקורה
של תומאם ,אנו מוצאים שמספר האוכלוסייה הכללית של חברון  ,14,295ומספר היהודים ,1,429
ספרדים —  ,810ואשכנזים — ) 619עמי כח(.
.Margaret Thomas, Two Years in Palestine & Syria, London 1900, pp. 223—224
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עד סוף המאה הי״ח לא ידוע לנו על יישובם של יהודים בכלכותה .היהודי הראשון שהתיישב
בה היה שלום בן אהרן בן עובדיה הכהן מארם־צובא )הלב( .הוא כתב יומן ,״ספר הנוורוז״,
משנת תקמ״ד ועד שנת תקצ״ד ) ,(1834—1784שבו כלל פרטים על קורותיו ונסיעותיו,
על אישים שנסעו מארם־צובא ומבבל להודו בזמנו ועל מאורעות וענייני מסהר .זהו מקור
יחיד שחשיבותו רבה .כתב־היד נמצא באוסף ששון בליטשוורת )סי׳  (1021,879והגיע לידי
ממכון בן־צבי ,שבו נמצא תצלומו .באוסף זה נמצא גם מכתב ששלח מכלכותה לבצרה ,אל
יהושע יחזקאל אליהו ,ביום כה בטבת תקע״א) ,סי׳  ,E 587אהל דוד ,עמ׳ ׳ (405והוא מוסיף
על ידיעותינו
שלום בן אהרן הכהן נולד בארם־צובא בכסלו תקכ״ג ) .(1762ביום כב בסיוון תקמ״ט
) 16ביוני  (1789יצא דרך בגדאד להודו .בבגדאד נמצא עמו ר  ,אהרן ברכה  2ביום א
בתמוז .בי״ד בחשוון תק״נ נסע לעיר חילה ,בכסלו נסע יחד עם שיך ששון ח  ,אברהם ושיך
בנימין שלמה אצלאן ,מנכבדי הקהילה ,לבצרה ,ובחנוכה עשו באל־־קאיג׳ .בבצרה התאכסן
בבית אחותו .מעיר זו יצא ביום ז באב בדרכו לבומבאי באוניה אנגלית ,עם משרת בשם
יוסף אל־צטנבולי ,והגיע בכ״ג באלול .בתשרי תקנ״א נסע לסוראת ,עיר נמל ומסחר בהודו
הבריטית שבה התגוררו יהודים שנסעו להודו לצורכי מסחר במאה הי״ח ,והגיע בחשוון.
כעבור חמשה חודשים יצא בדרכו חזרה לבצרה ,יחד עם השוחט יעקב סתהון  , 3משרת
ועבד .ביקר במסכת וחלה שם .לבצרה הגיע בט  ,באלול .כעבור ששה חודשים ,נסע לסוראת
והגיע בכ״ב בניסן תקנ״ב ורכש דירה .כשנתיים אחריו ,בשבט תקנ״ד ,הגיע מבצרה
לסוראת אחיו אברהם .בחודש תמוז קנה שלום הכהן בית במחיר  22,000רופיות ,שוב חזר
לבצרה )בניסן תקנ״ה( ,ביקר במסכת )ב באייר( והגיע יחד עם אחיו למחוז חפצו ,לבצרה,
בכ״ט באייר ,ויצא בתמוז תקנ״ה לשבועות אחדים לבגדאד .לסוראת חזרו בשבט תקנ״ו.
בשנים בטבת תקנ״ח נסע שלום בן אהרן עם פמלייה מסוראת לכלכותה ,עברו דרך בומבאי,
והגיעו בארבעה בטבת והתאכסנו בבית שיך יהודה יעקב סלימאן ,מהבגדאדים בהודו.
לקוג׳ין הגיעו בכ״ז בשבט ויצאו באוניה בי״ד באייר דרך נאגור ,תרינגבאר ומדרס .ביום
כו באב ) 5באוגוסט  (1798בערב הגיע לכלכותה .למחורת היום שכר בית בחמישים רופיות
1

2
3

מכתב זה כתוב בערבית באותיות עבריות זעירות .לצערי לא יכלתי לפענחו .על ראשיתה של הקהילה
היהודית בכלכותה ,ראה שלמה רינמאן ,מסעות שלמה ,וינה תרמ״ד ,עמי ) 182והשם ״שלום דוד הכהן״
אינו אלא טעות( .ראה גם David Ezra, The Earliest Jewish Settler in Calcutta, South Africa
15—13
.Jewish
Chronicle, October 1929, pp
ביום כ״ו בניסן תקפ״ט ,הזכיר ביומנו סחורה של ר׳ אברהם ברכה.
ברוב ממעיו בהודו ליוו אותו שוחט אחד או שנים ומשרתים ,כמנהגם של העשירים היהודים מארצות
המזרח.
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לחודש ,אך נאלצו להחליף את דירתם לעתים קרובות .בין בו באב תקנ״ח וח׳ בתמוז תקע״ה
החליפו שמונה דירות  . 4באייר תקנ״ט הגיעו אליו אשתו השניה ,בנותיו ואתן אברהים
היבא ואשתו וילדיו ומורדאי וגבריאל שעיב.
בתמוז תקס״ו עבר לכלכותה גם אחיו אברהם עם משפחתו .לא יצאו שמונה עשרה שגה
ומספרם של יהודי כלכותה היה חמישים נפש .לפי עדותו של המסיונר ט  ,רוברטסון היו
״מפולגים ביניהם לבין עצמם והם מתכנסים בשני בתי־כנסת מיוחדים״  .5בראשית תקפ״ג
)נובמבר  (1822נמצאו בה כמאה יהודים ובכללם ילדים  .6מאז הלך וגדל מספרם ומעמדם
היה ניכר בחיי העיר .7
שלום בן אהרן הכהן עסק במסחר .היה יוצא למרכזי התעשייה של בגדי משי או שולח
שלוחים מטעמו והיה מייצא את הסחורה אל מחוץ להודו .הוא התעשר עושר גדול .התקרב
למלכות והנסיך חלק לו כבוד גדול לירכב עמו על פיל .הוא בנה את בית־הכנסת ״צלא
אל־עתיקה״  8שנקרא על שמו ״נוה שלום״ .קנה חלקת אדמה ל״בית החיים״ ושימש כווזיר
בחצר הסולטאנים של לכנאוו ופנג׳אב  . 9בכ״ט בתשרי תקע״ז הגיע ללכנאוו והתאכסן
בבית מרזא גומאני ושילם  8רופיות לחודש .במקום זה שימש כווזיר .ביום כט בכסליו
תקע״ז נפגש עם נוואב ווזיר גאזי אל־־דין הידר פאדשאהי אווד והלביש אותו ״כ׳לעה״
)בגד כבוד ,ואולי הכוונה לאות כבוד( .ביום י  ,בניסן עבר לגור בבית ברידשא ,שנתן לו
הנוואב בשכנות לבית ברא צאחב .כעבור זמן מה באו גם יתר בני משפחתו מג׳ינסרא
אל לכנאוו והגיעו ביום ד בתמוז תקע״ז .ביום ט באדר תקע״ט קיבל מהנוואב ) 6533רופיות(
משכורת החודשים צפר ,רביע א ,רביע ב ושמונה ימים מג׳מאד אוול של שנת ) 1234להג׳רה(.
הוא ובני ביתו ,חתניו חיים ושמעון ומשפחותיהם עזבו את לכנאוו והגיעו לחוף הנהר גנגא.
ביום כט בתשרי תקפ״ח מת נוואב לכנאוו שנקרא ג׳אזי אל־דין ונתמנה במקומו בנו
סולימאן ג׳אה נציר אל־דין ן׳ פאדשאה אבו אל־מזפר מועז אל־דין שאהי זמן גאזי אל־דין
חידר פאדשאהי אווד ,שישב על כסא אביו ביום ב בחשוון תקפ״ח .ביום כו בניסן תקפ״ט
נסע שלום אל לכנאוו ,יחד עם שני בניו רפאל יוסף חיים ואהרן ,באוניה הנושאת סחורה של
שמואל דוויך והר  ,אברהם ברכה לבנארס ,ואתם היו שני משרתים .בהיותו בלכנאוו ביקר
אצל ברא צאחב מס  ,מידך .בג  ,בסיוון תק״צ חלה שלום הכהן ונתרפא ביז בניסן תקצ״א.
מעניין התיאור כיצד ריפא אותו רופאו נג׳ף כאן בדרך לא רגילה .הוא יצא מלכנאוו בכ״ו
בניסן תקצ״א וחזר אליה בי״ד באייר .בכ״ב בסיוון נסע אליו בגו דוד ,הם שהו כאן עד
4
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יומן ,כז אב תקנ״ח ,ו תשרי תקנ״ט ,כז אייר תקס״א ,כט מיון תקעי׳ב ,ח ניסן תקע״ג ,יז תמוז
תקע״ג ,ד חשוון תקע״ה ,ח תמוז תקע״ה.
במכתבו מכלכותה מיום  8ביולי .(The Jewish Expositor II, 1817, p. 39—40) 1816
שם ,שנה ח ,1823 ,עמ .238 ,
על תולדות קהילה זו עיין בספרי ״תולדות יהודי בבל מחוץ לבבל״)בכתובים(.
רינמאן ,שם.
שבועון ״פרח״ ,כלכותה ,שנה ז ,גל  .48 ,ועיין כ״י ששון ) 558אהל דוד ,א ,עמי  .(373—372הוא נזכר
גם בכ״י ששון ) 916שם ,עמי  (977ראה גם ביומנו ,כט כסליו תקע״ז ,שבו נזכרה פגישתו עם נוואב
וזיר ,גאזי אל־דין חידר והלביש אותי ״כלעה״ )בגד כבוד( והכוונה לאות כבוד.
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כב באלול תקצ״א ועברו לכאנפור .הוא חזר בתשרי תקצ״ב ועשה בה חמשה ימים וחזר אליה
בי״א בטבת תקצ״ב .שמחה אשת שלום הגיעה מכאנפור ביום טז בסיוון תקצ״ב ,בששה
בשבט עברו דירה .ביום ל בתשרי תקצ״ד עבר לגור בלכנאוו עם משפחתו.
בתקופה מסויימת גר בג׳נדר נגור .בכ״ד אלול תקפ״ז ,בעת מחלתו ,ירד לבית חתנו
סלמון דוויך הכהן ולאחר שהתרפא חזר לביתו שבג׳נדר נגור ביום ז בתשרי תקפ״ח ,ביום
יח בתמוז עזב את ג׳נדר נגור ועבר לגור בכלכותה ושכר שם דירה בבית המופתי עבד
צובחאן בעשרים רופיות לחודש.
ביומנו הוא מזכיר אישים חשובים :יעקב צמח נסים .יליד בגדאד .נסע להודו בחוסר כל,
התעשר עושר גדול וחזר לבגדאד לפני שנת תקצ״א ) .(1831פיזר כספים רבים לצדקה
במדינות שונות .נפטר בבגדאד בראש־חודש שבט תר״ז) .10 (1847מתוך היומן מתברר כי
בט״ז בטבת תקנ״ג הגיע עם משפחתו מבצרה לסוראת .אחותו נג׳ימיה נישאה באותה שנה
לשלום הכהן וקראה בשם שמחה .בח  ,באדר תקס״ג נסע מסוראת לכלכותה .בג  ,בתשרי
תקע״א נסע מבומבאי למדרס ומשם לכלכותה .כאן הסתכסך עם גיסו שלום הכהן בענייני
מסחר ,בטבת תקע״א ) (24.11.1811הם מינו בוררים .הללו מינו נאמן את אג׳ה סרכיס תיר
אוואניס ומסרו לידיו את הפינקסים והחשבונות לעיון .בדיקתו העלתה שצמח חייב לשלום
בן אהרן  60,000רופיות סכא

) .(Nawabi Rupiesצמח סירב ונתבע בערכאות )תקע״ב(.

בית המשפט אישר את פסק־הדין הנ״ל ושם את יעקב צמח במאסר ,כעבור שנה אירע
שוב סכסוך .באלול תקע״ב עירער יעקב צמח על מחיר המורג׳אן)אלמוגים( ותבע את שלום
אהרן ואת שיך נסים יחייא דוד למשפט .נסים יחייא נאסר )י באייר תקע״ג( .ביום כד בשבט
תקע״ו עזב יעקב צמח את כלכותה ועבר לבומבאי.
שיך יאודה יעקב סלימאן .בסיוון תקנ״ו נסע מסוראת לבומבאי עם אברהם אחיו של אהרן•
כנראה אחיו של סלימאן בן יעקב סלימאן ,יליד בגדאד ,שלדברי הנוסע ר  ,דוד דבית הלל,
שביקר בבומבאי באוקטובר  ,1825היה היהודי הראשון מארצות ערב שהתיישב בהודו
יוסף פרעון .כנראה מחשובי הסוחרים והנכבדים בהודו .נסע מסוראת לבומבאי בכ״ב
בסיוון תקנ״ג .התגורר עם שלום בן אהרן .בד  ,אדר ב  ,תקנ״ד כתב שלום  :״נעשו הוצאות
ביתי לחוד והוצאות האדון יוסף פרעון לחוד״ ; ובט״ו באלול :״פנקסי לחוד ופנקס האדון
יוסף פרעון לחוד״ .בכ״ו בשבט תקנ״ו נסע אל ג׳ינגבאד ובכ״ו בחשוון תק״ס אנו מוצאים
אותו בתרנגבאר.
יוסף עזרא ,המכונה ״בחר״ ,אבי משפחת בחר המפורסמת בכלכותה .בשנים באייר תק״פ
הגיע לפראנס דננא )היא ג׳נדר נגור( יחד עם שיך יוסף יעקב רפאל .בכי באדר א ביקר
עם יחזקאל בן עזרא וחיים דוויך הכהן .זהו המקור היחידי שממנו אנו למדים על ראשית
התיישבות משפחה עשירה ומפורסמת זו ,שעמדה בראש העדה היהודית בכלכותה עד
דילדולה.
10

תולדות יהודי בבל ,שיופיע בימים הקרובים בהוצ  ,מכון בן־צבי.
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שיך יצחק ישעיה סתהון .שותפו של שלום בן אהרן .ביום כה בתמוז תקנ״ט הגיע מבצרה
לכלכותה .שלום שלח אותו למדרס ביום כב בחשוון תק״ס ומסר בידיו מכתב לדניאל רפאל
באבוס שם ,כדי שישלח את שיך יצחק אל תרנגבאר לגבות כספו מיוסף פרעון .בכ״ה בסיוון
תק״ס שלח אותו שלום אל קאסים באזאר ,הסמוכה למורשידאבאד ,כדי לקנות סחורה
בשותפות ,ודאי מן המשי המשובח שהיה מיוצר בה .פעם אחרת )תקס״א( נשלח לצורך זה
לדהכא שבמזרח בנגאל ומפורסמת בבד ה״מוסלין״ שלה .כן חזר ונסע לשם בכ״ו באדר
תקס״ו ואולי גם בהיותו שם בשנת תקס״ה .בכסליו תקס״ב הגיעו לכלכותה אשתו ,אחותו
חבאבה ,יוסף ח  ,זכריה ויחיא חריר .בשנת תקפ״ב אנו מוצאים אותו בבומבאי ובכ״ב
בתשרי יצא משם לכלכותה.
שיך נסים יחיא דוד .הגיע מבצרה לכלכותה בי״ח בתשרי תקס״ב .היה אחד משלושה
הבוררים בסיכסוך שבין שלום הכהן ויעקב צמח .באייר תקע״ד נאסר בשל חילוקי הדעות
שנתעוררו בשל קביעת מחיר האלמוגים ,ויצא מבית הסוהר בא׳ בסיוון תקע״ד .ביום טז
בשבט תקע״ה חזר מכלכותה לבצרה.
אהרן שלמה לנייאדו .בן אחותו של שלום בן אהרן ,תושב בצרה .באלול תקס״ב הגיע
מבומבאי לכלכותה .בכ״ב בטבת תקס״ד נסע לבצרה כדי להביא את אשתו וילדיו .הם
הגיעו לכלכותה ביום כח באדר ב תקס״ה .ביום טז באייר תקס״ח נסע באוניה למוסקאט.
בט׳ בתמוז תק״ע הגיע ממדרס לכלכותה.
עזרא אלייא ן׳ מומו .נסע בי״ב בשבט תקס״א מכלכותא לבומבאי בשליחות שלום בן אהרן.
ר׳ יעקב מרדכי ישועה .נסע לכאנפור ביום כה בחשוון תקצ״ג והתאכסן בבית שלום בן
אהרן .ביום כה בחשוון תקצ״ג נסעו שניהם לבנארס יחד עם משרתים .בג׳ באדר תקצ״ג
ביקרו שניהם באילאה־אבאד .ביום יד בטבת תקצ״ד נסעו יעקב מרדכי ישועה ואהרן ,בנו
של שלום בן אהרן ,מן דאלי אל לכנאוו .למחורת הלך לכאנפור והגיע לשם ביום כה באדר א.
חכם יהודה קטן הנקרא מולא יחיא .שוחט ומוהל ,תפקיד שהיה דרוש מאוד לקהילה
היהודית ההולכת וגדלה בכלכותה .ביום ז בשבט תקפ״ד הגיע עם בנו הקטן משה מכבול
לעמבר סר .כנראה שהוא מולא יהודה ראובן ובנו משה אשר ביום יב בסיוון תקפ״ד נסעו
מעמבר סר אל לודיאנה יחד עם שלום בן אהרן .כן נזכר השוחט יוסף ח׳ זכריה שליווה את
שלום הכהן לג׳ינסרה.
משפחת דוויך הכהן .מראשוני המתיישבים בכלכותה .הראשון שבהם היה משה בן שמעון
בן יוסף בן שמעון בן שמואל דוויך הכהן מארם־צובא .הוא נולד בשנת תקמ״ה ) ,(1785יצא
מחלב בכ״ח בניסן תקס״ו ,עבר את בגדאד ובצרה ,יצא ממסכת בח׳ באלול תקס״ו והגיע
לכלכותה בליל טו בתשרי תקס״ז .אף הוא כתב יומן מפורט מי״ג בניסן תקצ״ו עד כ״ח
בטבת תרכ״ב ,שנת פטירתן .12
 12כ״י ששון ) 558 ,961 ,899 ,898אהל דוד ,עמ׳  ,373—372עמי  .(977 ,976בתאריך כ״ח בניסן תקס״ו
כתב :״אל יום טלעת מן חלב ומאפרת לבגדאד מע אל שנדמה ואסתחררית מע סלימאן אל עלי אל
פקיד ואהרן ך אברהם אהרן מטלון יצו״ )שם ,עמ .(976 ,
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לשלום בן אהרן היו בת אחת רבקה מאשתו הראשונה ועוד ארבעה בנים וחמש בנות
מאשתו השניה .ששה מהם התחתנו עם משפחת דוויך הכהן .13
שלום בן אהרן הכהן ,בניו ובנותיו וחתניו ביקרו במקומות שונים בהודו לעתים קרובות,
בעסקי מסחר או לטיול וחופשה .הוא בעצמו ביקר במקומות אלה j
אילאה־אבאד .בג  ,באדר תקצ״ג ,ביקר עם יעקב מרדכי ישועה .בשנת תקצ״ד נמצא כאן
דוד בן שלום אהרן ועזב אותה בט״ו בכסליו.
בנארס .עשה בה מי״ד באייר תקע״ו עד יט בתשרי תקע״ז ,וכן בכ״ו באב תקפ״ח ובכ״ח
בחשוון תקצ״ג .בד  ,בטבת תקצ״ג הגיע לעיר זאת שמעון בן משה דוויך הכהן ויהושע
לנייאדו ,שביקרו אצל ״מח  ,ברוך יצ״ו שמעון יצ״ו״.
בנדיל .בכ״ב באדר ב תקע״ג.
ג׳ינסרא .בכ״ו באלול תקע״ב ובכ״ח בשבט תקע״ו.
דהכא .בי  ,באלול תקס״ז באו מכלכותה לכאן אברהם ,אחיו של שלום ,יחד עם שש בנותיו
של שלום עם חבאבה אחות שיך יצחק ישעיה סתהון.
כנפור .שלום שהה כאן מכ״ז בניסן עד יג באייר תקצ״א .מכאן עברו אל לכנאוו וחזרו
אליה ביום כב באלול תקצ״א ,יצאו בי״ג בתשרי תקצ״ב וחזרו בי״ח בתשרי ,הבן רפאל
עזב את כנפור בט  ,בטבת תקצ״ב .למחורת עזב גם שלום את המקום.
לודייאנה .בי״ב בסיוון תקפ״ד.
מדרס .בכ״ד בסיוון תקנ״ח ,בדרכו לכלכותה.
עמבר סר .בסיוון תקפ״ד.
קוג׳ין .בכ״ז בשבט תקנ״ח ,התאכסן בבית אחד מנכבדי הקהילה חיים גבאי.
שלום בן אהרן הכהן נפטר בכ״ה בשבט תקצ״ו) ,(1836וזה אשר נחרת על קברו :״מצבת
קבורת השוע האציל הזקן נשוא פנים הנכבד העניו כה״ר שלום אהרן עובדיה הכהן נ״ע
נלב״ע ש״ק כ״ה שבט התקצ״ו ליצירה .נולד בכסליו התקכ״ג תנצב״ה״ ,14

 13ואלה הם בניו של שלום הכהן ,כפי שסידרם ר  ,דוד ששון ז׳׳ל בעמי  1של כתה״י (1) :לונה ,נולדה
בסוראת בכ׳׳ז בכסליו תקנ״ה ונישאה למשה דוויך הכהן הנ״ל ביום יא בשבט תקס״ז; ) (2שרה,
נולדה בסוראת ביום כז בחשוון תקנ״ז ונישאה לשמעון בן צמח דוויך הכהן ביום כו בכסליו תקע״ו;
) (3רבקה ,נולדה )מאשתו ראשונה( בסוראת ביום יג בניסן תקנ״ז ונישאת לחיים בן שמעון
דוויך הכהן; ) (8אהרן ,נולד בכלכותה בג׳ בניסן תקס״ה ונשא את צלחה בת אהרן בן שלמה לנייאדו
נולדה בכלכותה בי״ח באייר תק״ס ונישאה לסלימאן בן יחזקאל בן אליהו הכהן ביום כח באב תק״פן
) (5יוטף ,נולד בכלכותה בה  ,בתשרי תקס״ב ונשא את קאצ׳ון בת משה בן שמעון דוויך הכהן ביום ל
בשבט תק״פ; ) (6דוד ,נולד בכלכותה בכ״ז בחשון תקס״ז ונשא את שרה בת אהרן בן שלמה
לנייאדו בד באדר תק״פ; ) (7מיתי ,נולדה בכלכותה בכ  ,באדר תקס״ד ונישאה לסלמון בן שמעון
דוויך הכהן בזמן אחד עם אהותה רבקה .הוא הגיע מארברצובה לכלכותה ביום י באב תק״ע;) (4רחל,
בי״ד באדר תק״פ; ) (9קאציון ,נולדה בכלכותה בכ״א אדר ב תקס״ז ונישאה לשמואל בן שמעון
דוויך הכהן בכ״ב באייר תקפ׳׳ח בג׳נדר נגור .בח  ,בניסן תקצ״א נולד להם בן; ) (10משה ,נולד
בכלכותה בג  ,בסיוון תקס״ח.
 14אהל דוד ,ב ,עמי .975
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כ תב־ הי ד
כתב היד של ״ספר הנוורוז או דברי הימים של שלום ן  ,עובדיה הכהן ז״ל מארם־צובא״
נמצא בכ״י ששון :א .סי ) 879 ,אהל דוד ,ב ,עמ  ,(875 ,מועתק במכונת כתיבה מכתב־היד
המקורי בידי ר  ,דוד ששון ז״ל .עמ  ,מם  19—17 ,10—1 ,הועתקו ״אות באות  / ,בעמ׳ מם׳
 15—11רק ״ליקוטים״ מהיומן .בעמ  ,מס  1 ,תאריכי לידה של בניו ובנותיו ושמות הבעלים
והחתנים ,שסידרה ר  ,דוד ששון ז״ל .בעמ׳  19—17שיר ״אדם טרתי אל תדאג לממון / ,
ובו יט בתים ובכל בית ארבע שורות)חוץ מבית שישי ,שבו שתי שורות(.
היומן מתחיל בכ״ב בסיוון תקמ״ט ) 16ביוני  .(1789החלק המועתק אות באות מסתיים
בעמ  10 ,בד  ,בתמוז תקע״ז) 18ביוני  .(1817הליקוטים שבעמודים  15—11מתחילים בכ״ט
באייר תקע״ח ) 4ביוני  (1818ומסתיימים בי״ז בניסן תקצ״א ) 31במרץ  .(1931בראש עמי
 11כתב המעתיק :״את הדברים האלה ליקטתים מהנוורוז של שלום ן  ,אהרן ן  ,עובדיה
הכהן ז״ל שמתחיל ביום ש״ק ויגש שהוא א  ,ג׳אניווארי אלף תתי״ד ,ט  ,טבת התקע״ד ,ט׳
מחרם אלף רכ״ט ,קי״ח נוורוז .ומסיים ביום א׳ ל״א אגוסת אלף תתל״ד ,כ״ו באב התקצ״ד
כ״ה רביע אלתאני אלף ר״ן ,שס״ה נוורוז .וזה שלום הכהן מארם־צובא היה היהודי הראשון
שבא לעיר כלכתה  / ,בעל היומן סידר לוח )״עבור״( יומי שבו ציין בצד ימין את התאריך
הלועזי ,התאריך העברי ,תאריך המוסלמי להגירה ,מספר הנוורוז והיום בשבוע ,במקום
הריק שבצד שמאל רשם באותיות זעירות את אשר אירע לו באותו יום בקיצור נמרץ ,בשפה
הערבית המדוברת בארם־צובא ,באותיות עבריות .״לוח״ זה הכיל את שמות פרשיות השבוע
שנרשמו ליד ימי השבתות ועוד פרטים הנהוגים ביתר הלוחות המודפסים.
בסוף עמ  15 ,כתב המעתיק! ״מחדש אפריל  1830ניסן—אייר התק״ץ עד סוף הספר
שמסיים ביום א  31 ,אגוצת  —1834כ״ו אב התקצ״ד 25 ,רביע תאני  365 ,1250נוורוז.
הכתיבה אינה כל־כך יפה ובאיזה מקומות הכ״י משונה ואולי אחד מבניו כתבו על פי המחבר
ז״ל ,ובני משפחתו יש להם קבלה כי בסוף ימיו כהו עיניו מראות ל״א״ .15
ב .סי ) 1021 ,אהל דוד ,עמ  .(975 ,המשך ״ספר הנוורוז״ הנ״ל ,עמ .291—290 ,255—219 ,
הוא מתחיל ביום שלישי טז אדר תקצ״א ) 1במרץ  10 ;1831רמצ׳אן  1246להג׳רה(,
נוורוז מס  ,181 ,ומסיים בעמוד  255ביום שני כ באדר ב תקצ״ד ) 31במרץ  20 ; 1834דיל
קעדה ,נוורוז מס  .212 ,בשני העמ  ,האחרונים חשבונות מסחריים פרטיים.
צילום משני כתבי־היד הנ״ל נמצא במכון בן־צבי )מס׳  (118 ,140ובהם השתמשתי
במאמרי זה . 16
מרובעות

כתב־היד הראשון מתפרסם כאן במילואו מתורגם לעברית בסוגריים

ומהשני ,לקט של ידיעות המעניינות ביותר.

 15לא אליכם.
 16בזה אני מביע את תודתי למכון בן־צבי שהואיל בטובו לאפשר לי להשתמש בכ״י אלה ,ולבנו
של בעל האוסף ,הרב סלימאן ששון יצ״ו בליטשוורת.

] שסח[

יומנו
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כ״י

ששון 879

בהנ״ו.
כ״ב סיון התקמ״ט .טלעת מן חלב אילא בגדאד מע סאעי ומעי ]יצאתי מארמ־צובא אל
בגדאד עם מוביל דואר ועמי[ הר  ,אהרן ברכה יצ״ו.
א׳ תמוז התקמ״ט .וצלת אילא בגדאד וגזלת פי בית ]הגעתי לבגדאד והתאכסנתי בבית[
הר  ,פתחי שבירו יצ״ו.
י״ד חשון התק״ן .סאפרת מן בגדאד לל חליה ומלת פי בית ]נסעתי מבגדאד אל חליה
)=חילה( והתאכסנתי בבית[ שיד יחזקאל אברהם נסים יצ״ו.
כסליו התק״ן .סאפרת מן אל חליה לל בצרה פי קאיג ומעי ]נסעתי לבצרה ב״קאיג״
ואתי[ שיך ששון ח׳ אברהם ושיך בנימין שלמה אצלאן ,ועמלנא חנוכה פי אל קאיג
]ועשינו חנוכה ב אל־קאיג[.
י״א טבת התק״ן .וצלת לל בצרה וגזלת פי בית אוכתי ]הגעתי לבצרה והתאכסנתי בבית
אחותי[ סי׳ רחל מב״ת.
ד אב התק״ן .סאפרת מן אל בצרה אילא בומבאיי פי מרכב אנגליזי ומעי כאדם ]נסעתי
מבצרה לבומבאי באוניה אנגלית ואתי משרת[ יוסף אל צטנבולי.
כ״ג אלול התק״ן .וצלת אילא בומבאיי ומלת פי בית ]הגעתי לבומבי והתאכסנתי בבית[
אכמל אל דין.
תשרי התקנ״א .סאפרת מן בומבאיי אילא סורת ומלת פי בית ]נסעתי מבומבי לסוראת
והתאכסנתי בבית[ טאהא טופאל.
חשון התקנ״א .וצלת אילא סורת ומלת פי בית הנז ] ,הגעתי לסוראת והתאכסנתי בבית
הנזכר[.
י״ד ניסן התקנ״א .סאפרת לל בצרה פי דאוו ואליא ,וצאבנא טופאן וסלמנה אל רחמאן
ומלת אילא מסכת ומלת פי בית מ  . . .אבן סתורי ואתווג׳עת והקב״ה עפ׳אני ומאפרת לל
בצרה פי דאוו ]נסעתי לבצרה ב״דאוו ואליא״ ואירע לנו שטפון והשי״ת הצילנו וירדתי אל
מסכת והתאכסנתי בבית מ  . . .אבן סתורי ונחליתי והקב״ה רפא אותי ונסעתי לבצרה
בדאוו[ חסין אל בצרי ומעי ]ואתי[ שוחט יעקב סתהון.
ט  ,אלול התקנ״א .וצלת לל בצרה ומעי ]הגעתי לבצרה ואתי[ שוחט יעקב סתהון הנז/
וכ׳אדם ]ומשרת[ מורדאי ועבדי אבשלום.
א  ,אדר התקנ״ב .סאפרת מן בצרה ללסורת פי בוט אל נוואב מאל סורת והוא מרכב ברקלין
אסמו ]נסעתי מבצרה לסורת בבוט אל נוואב של סורת והיא האניה ברקלין ושמה[ רחמאני
בכ׳ש ו מ ע . . .
כ״ב ניסן התקנ״ב .וצלת ]הגעתי[ למורת.
ט״ז חשון התקנ״ג .דכולנא אילא בית כו ] ,נכנסתי אל בית האדון[ אצטיפאן אל גורג׳י .פי
סורת עטיתו כ׳מסת עשר אלף׳ רפיי מן גיר פ׳אידה ואכ׳דת מנהו אל בית מן גיר כרווא
]שסט[

בן־ י ע ק ב

אברהם

]בסורת נתתי לו חמשה עשר אלף יופייה בלי רווחים ולקחתי ממנו את הבית בלי שכר[.
ט״ז טבת התקנ״ג .וצל מרכב אל מסמא גראב אל בדרי מן אל בצרה מאל שי׳ צולטאן
מאג׳ד ואג׳א מעו יעקב צמח ואימראתו פרחה ואבוהא ואימהא ואוכתו ]הגיעה האניה
הנקראת גראב אל בדרי מבצרה של שיך צולטאן מאג׳ד ,ובא אתו יעקב צמח ואשתו פרחה
ואביה ואמה ואחותו[ נג׳ימיה ואליהו ך אבו אל פיוסא ]בעל הטרבושים[.
כ״ח טבת התקנ״ג .סאפיר דאוו עלי ן׳ נאצר לל בצרה ]נסע דאוו עלי ך נאצר לבצרה[.
י״ב שבט התקנ״ג .אל בארחה אל חקיר ]אתמול ה״חקיר״[ שלום אהרן עובדיה הכהן 0״ט,
איתזווג׳ת מע בנת ]התחתן עם בת[ שיך צמח נסים הנז״ל וסמיתהא ]וקראתיה[ סי׳ שמחה
מב״ת .יהי רצון שתהיה בסימן טוב ובמזל צומיח ועולה אמן כן יהי ר צ ו ן . . .
כ״ב סיון התקנ״ג .סאפר כר יוסף פרעון אילא בומבאיי ]נסע האדון יוסף פרעון לבומבי[.
ב  ,שבט התקנ״ד .וצל אכי אברהם יצ״ו מן אל בצרה מע ]הגיע אחי אברהם יצ״ו מבצרה
עם[ גראב אל בדרי מאל ]של[ שיך צולטאן ן׳ מאג׳ד ,ומעו כאדם ]ואתו משרת[ מעיד א ל . . .
כ״ג אדר א׳ התקנ״ד .כאן זוג׳ית כו ] ,היתה חת נת האדון[ יוסף פרעון ,מע]עם[ רוזה כאתון.
ד׳ אדר ב  ,התקנ״ד .צארת כ׳רגיית ביתי וחדי וכרגיית כר יוסף פרעון וחדו ]נעשו הוצאות
ביתי לחוד ,והוצאות האדון יוסף פרעון לחוד[.
י״א תמוז התקג״ד .אשתרית בית כו׳ ]קניתי את בית האדון[ אצטיפאן אל גורג׳י הנז״ל,
פי  22אלף רפיי פי סורת ]בעשרים ושנים אלף רופיה בסורת[.
ב׳ אב התקנ״ד .אל יום איתחוול כו׳ ]היום עבר האדון[ יוסף פרעון לבית אל מולא על
אל ג׳כלה.
ט״ו אלול התקנ״ד .צאר דפתרי וחדי ודפתר כו׳ יוסף פרעון וחדו ]היה פנקסי לחוד ופנקס
האדון יוסף פרעון לחוד[.
ז  ,ניסן התקנ״ה .סאפרת מן סורת אילא אל בצרה פי מרכב גראב אל בדרי מאל ]נסעתי
מסורת לבצרה באניה גראב אל בדרי של[ צולטאן אבן מאגיד נוכ׳דא אכ׳וה סעיד.
י  ,ניסן התקנ״ה .גליגא מן בארת סורת פי מרכב ]באוניה[ הנד.
ב  ,אייר התקנ״ה .וצלנא אילא מסכת פי מרכב הנד ]הגענו למסכת באוניה הנז׳[.
י׳ אייר התקנ״ה .סאפרת מן מסכת לל בצרה ומעי אכי ]נסעתי ממסכת לבצרה ואתי אחי[.
כ״ט אייר התקנ״ה .וצלת לל בצרה] .הגעתי לבצרה[.
תמוז התקנ״ה .סאפרת מן בצרה אילא בגדאד ומעי אכי ]נסעתי מבצרה אל בגדאד ואתי
אחי[ אברהם ושמעון ן׳ כאלי ]בן דודי[ מאיר ,ואתלאקית מע עיאלי ]ונפגשתי עם אשתי[
מרת סיתי מב״ת.
 . . .התקנ״ה .סאפרת מן בגדאד אילא בצרה ומעי סי׳ סיתי עיאלי וג׳מיע ]נסעתי מבגדאד
לבצרה ואתי סיניורא סיתי אשתי וכל[ הנז״ל.
כ״ט אלול התקנ״ה .וצלת לל בצרה מע עיאלי סי׳ ]הגעתי לבצרה עם אשתי סיניורא[ סיתי
מב״ת ,וסכנת פי כ׳אן ]והתגוררתי ב״כ׳אן״[ יוסף אברהם נח.
כסליו התקנ״ו .סאפרת מן בצרה לסורת ומעי עיאלי סי ] ,נסעתי מבצרה לסורת ואתי אשתי
]שע[
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סיניורא[ סיתי מב״ת ,ואכ׳י אברהם ועיאלו ]ואחי אברהם ואשתו[ ם י  /רחל בנת כאלי ]בת
דודי[ מאיר נ״ע פי מרכב ]באוניה[ אל קאדרי נוכ׳דה איברהים מולא עלי ,ומענא ]ואתנו[
יעקב סתהון ומשה ן׳ זבידה שוחטים ואפרים טבאך ]מבשל[.
כ״ג שבט התקנ״ו .וצלת ]הגעתי[ לסורת מע ג׳מיע ]עם כל[ הנז״ל.
כ״ו שבט התקנ״ו .אל יום אל מסא סאפר כו׳ יוסף פרעון אילא ג׳ינגבאר ומראדו ירוח למורים
ואסמהא בל אנגליזי איל פראנסי ]היום בערב נסע האדון יוסף פרעון אל ג׳ינגבאר ,ורצונו
ללכת למוריס ושמה באנגלית איל פראנסי[.
י  ,סיון התקנ״ו .סאפר אכ׳י ]נסע אחי[ אברהם יצ״ו ושיו יאודה יעקב סלימאן יצ״ו ,אילא
בומבאיי] ,אל בומבי[.
כ״ד סיון התקנ״ו .וצל אכ׳י ]הגיע אחי[ אברהם יצ״ו ,אילא בומבאיי ובקא מודא ורג׳ע אילא
סורת ]אל בומבי ,נשאר שם זמךמה וחזר אל סורת[.
י״א חשון התקנ״ז .אג׳א חוכם מן כלכתא פ׳י רפ׳ע אל אג׳ארה מן מראכב בצרה וסוכ׳א
וג׳דא וצאר כול תאג׳יר יחמל פי מרכב אלדי יעג׳בו ]בא חוק מכלכתה המשחרר כל תשלום
מהאוניות בצרה ,מוכא וגדא ,והיה כל סוחר מטעין)סחורתו( בכל אניה אשר ירצה[.
י׳יז טבת התקנ״ז .טלע אכי ]יצא אחי[ אברהם יצ״ו ,ועיאלו וסכן פי בית ]ואשתו וגר בבית[
טאהא טופאל.
ב  ,טבת התקנ״ח .אל מגריב סאפרת מן סורת אילא כלכתא ומעי ]בערב נסעתי מסורת
לכלכתה ואתי[ שוחט יעקב סתהון ועזרא אלייה ומאלם אל שרעבי טבאך ]המבשל[ .ויום
אל ג׳ומעה אל צ׳והר ]וביום הששי בצהרים[ ג׳לינא מן אל באראהום ויום ש״ק אל מגריב
וצלנא אילא בומבאיי ]וביום ש״ק בערב הגענו אל בומבי[.
ה  ,טבת התקנ״ח .וצלת אילא בומבאיי ונזלת פי בית ]הגעתי אל בומבי והתאכסנתי בבית[
שין יאודה יעקב סלימאן יצ״ו.
י״ט שבט התקנ״ח .סאפארת מן בומבאיי אילא קוג׳ין פי פטמארי ]נסעתי מבומבי אל קוג׳ין
בפטמארי[.
כ״ז שבט התקנ״ח ,וצלת אילא קוג׳ין ונזלת פי בית ]הגעתי אל קוג׳ין והתאכסנתי בבית[
סי  ,חיים גבאי יצ״ו.
י״ד אייר התקנ״ח .סאפרת מן קוג׳ין לכלכתא פי מרכב ]נסעתי מקוג׳ין לכלכתה באניה[
גוין הירב אסתיווינסין מעלים כ׳ליפה נוכדא ראשיד ווצלת לנאגור פי  15מיה כ״ט ופי 31
מיה ט״ז סיון ראפרת פי מרכב ]והגעתי לנאגור ב־ 15במאי)כ״ט אייר( .וב־  31במאי )ט״ז
במיון( נסעתי באוניה[ מוסא כאבה .ויום הנז׳ ווצלת אילא תרינגבאר וסאפרת  5ג׳ון ]הגעתי
אל תרינגבאר ב־ 5ליוני[ כ״א מיון.
,

כ״ד סיון התקנ״ח .וצלת למדרס ]הגעתי למדרס[ ויום ה  12ג׳ולאיי כ״ח תמוז סאפרת מן
מדרס פי מרכב ]נסעתי ממדרס באניה[ הנז  , ,ויום ג׳  24ג׳ולאיי ]ביולי[ י״א אב ,רכבנה
פ׳י פריא בוט ווצלנה ]רכבתי בפריא בוט והגענו[ להונלי יום א׳  29ג׳ולאיי ]ביולי[ ויום
ד  1 ,אגוסת ]אוגוסט[ י״ט אב ,רכבנה פ׳י הורי לכלכתא ]נסענו בהורי[ לכלכתה.
]שעא[

אברהם

בן־יעקב

כ״ו אב התקג״ח .אמם אל מגריב וצלת לכלכתא וגומת פי בית ]אתמול בערב הגעתי
לכלכתה וישנתי בבית[ יצחק מלכ׳אץ ,צהר ]חתנו של[ סרבים אוואניס ,ואל יום אסתכרית
]והיום שכרתי[ בית סנתיראם מלצק בית נארסים אוואניס פי  50רפיי פי אל שהר
]ב־ 50רופיה לחודש[.
ו תשרי התקנ״ט .איתחוולת מן בית הנד אילא בית ]עברתי מהבית הנד אל בית[ מסתרים
כירי פ׳י ]ב[ג׳ינא באזאר פי ]ב[פותיתא לאין

פי אל שהר רפיי!] 72ב־! 72רופיה לחודש[.
,

ג׳ אייר התקנ״ט .וצלת עיאלי ]הגיעה אשתי[ סי שמחה מב״ת ,ובנאת ]והבנות של[ סי׳
לונה וסי׳ שרה וסי׳ רבקה הי״ו ,ומעהום איברהים היבא ומראתו ואוולאדו ]ועמהן אברהם
היבא ואשתו וילדיו[ ומורדאי וגבריאל שעיב ,מן בומבאיי אילא כלכתא פי מרכב אל מסמא
]מבומבי אל כלכתא באניה הנקראת[ שיף כלידוניא קבטאן תומז.
כ״ח תמוז התקנ״ט .וצל ]הגיע[ שיך יצחק ישעיה סתהון יצ״ו ,מן בצרה לי בנגאלה אעני
כלבתא וחדו ]מבצרה לבנגאלה ,כלומר כלבתה לבדו[.
כ״ב חשון התק״ס .ארסלת ]שלחתי את[ שיך יצחק ישעיה סתהון יצ״ו אילא מדרס ועטיתו
כט ]אל מדרס ומסרתי לו מכתב[ לדניאל רפאל באבוס ,באן יבעת ]שישלח את[ שיך יצחק
הנד ,אילא ]אל[ תרנגבאר חתא יחצל פ׳לוסו מן כו ] ,כדי שיקבל כספו מהאדון[ יוסף פרעון.
כ״ו טבת התק״ס .וצלו מן קוג׳ין ]הגיעו מקוג׳ין[ אהרן קנדיל ואברהם שלמה גימל יצ״ו.
א׳ שבט התק״ס .סאפר כו׳ ]נסע האדון[ פתח אללה חנה אצפר אל חלבי ,אילא ]אל[ דהכא.
י״ג אדר התק״ס .וצל ]הגיע[ שיך ישעיה סתהון יצ״ו ,מן מדרס אילא כלבתא ]ממדרס אל
בלכתה[.
כ״ה סיון התק״ס .ארסלת ]שלחתי את[ שיך ישעיהו סתהון יצ״ו ,אילא ]אל[ קאסים באזאר ,2
יתסווק מאל פי אל שראכה ביני ובינו ]כדי שיקנה סחורה בשותפות ביני ובינו[.
י״ב שבט התקס״א .ארסלת ]שלחתי את[ עזרא אלייא ך דהוד מומו ,אילא בומבאיי מע
מרכב ]לבומבי באניה[ אכתיו קבטן גרינוויה.
ט׳ ניסן התקס״א .וצל ]הגיע[ ישעיה סתהון יצ״ו ,מן קאסים באזאר אילא ]מקאסים באזאר
אל[ כלכתא.
כ״ז אייר התקס״א .אתחוולנה אילא בית ]עברנו לבית[ פ׳יליב די כרוז ,מקאבל ]מול[
גאכסנס נאת ,פי  125רפיי פי אל שהר ]ב־ 125רופיה בחודש[.
ט״ו תמוז התקס״א .ארסלת ]שלחתי את[ שיך יצחק ישעיה סתהון יצ״ו אילא ]אל[ דהכא
פי אל שראכה ]בשותפות[.
י״ח תשרי התקס״ב .וצל ]הגיע[ שיך נסים יחיא דויד יצ״ו ,מן בצרה לי כלבתא ]מבצרה
לכלכתה[ פי מרכב ]באניה[ שיף מירי נוכ׳דא חסן עבדאללה ,ונזל ענדנה ]והתאכסן אצלנו[.
1
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ליד שם זה רשום בכתב־היד ,Colled by the natives also gudam :כלומר ,היא נקראת על־ידי
תושבי המקום בשם ״מדאם״.
ליד שם זה רשום בכתב־היד ,near murshidabad famous for its silks :כלומר ,היא נמצאת ליד
מורשידאבאד ומפורסמת במשי שלה.

]שעב[

יומנו

של ה מ ת י י ש ב ה י ה ו ד י ה ר א ש ו ן ב כ ל כ ו ת ה

כ׳ כסליו התקס״ב .וצלו מראת ]הגיעו אשת[ שיך יצחק ישעיה סתהון יצ״ו ,ואוכ׳תו
]ואחותו[ חבאבה ויוסף ח׳ זכריה ויחיא חריר הי״ו.
ב׳ אלול התקס״ב .וצל ן׳ אוכ׳תי ]הגיע בן אחותי[ אהרן שלמה לנייאדו יצ״ו ,מן בומבאיי
אילא כלכתא ]מבומבי אל כלכתה[.
כ״ה שבט התקס״ג .אל צ׳והר צאר ח ר י ק ה ] . . .בצהרים אירעה שריפה[...
ח  ,אדר התקס״ג .וצל ]הגיע[ שיך יעקב צמח גסים ,מע עייאלו ואוולאדו מן סורת אילא
בומבאיי ]עם אשתו וילדיו

3

מסורת אל בומבי[.

כ״ב טבת התקס״ד .סאפר ]נסע[ אהרן שלמה לנייאדו יצ״ו לל בצרה חתה יג׳יב עייאלו
ואוולאדו ]לבצרה כדי שיביא את אשתו ובניו[.
כ״ח אדר ב  ,התקס״ה .וצל ]הגיע[ אהרן הנז /ועייאלו מן בצרה אילא כלכתא ]ואשתו מבצרה
אל כלכותא[ .וצל ]הגיע[ שיך יצחק סתהון יצ״ו מן דהכא

4

אילא ]אל[ כלכתא.

כ״ו אדר התקס״ו .סאפר ]נסע[ שיך יצחק סתהון יצ״ו לדהכא.
כ״ג ניסן התקס״ו .וצל אילג׳י מן ממלכת אל עג׳ם אילא כלכתא ואסמו ]הגיע טבח ממדינת
פרס אל כלכתה ושמו[ מח׳)מחמד( נביא כאן.
כ״ז תמוז התקס״ו .אל בארחה וצל אכ׳י ]אתמול הגיע אחי[ אברהם ,ועייאלו ]ואשתו[ הי״ו
מן בומבאיי לי כלכתא מע ]מבומבי אל בלכתה עם[ שיף פ׳אלתני קבטן כריסתפ׳ן.
ח  ,אלול התקס״ו .אל יום רכב ]היום רכב )נסע([ שיך משה שמעון דוויך הכהן יצ״ו ,מן
מסכת אילא כלכתא פי מרכב אל עותמאני ]ממסכת אל כלכתה באניה העותמאנית[ נאכודה
סאלם כאגאד)?(.
ט״ו תשרי התקס״ז .נצף אל ליל וצל ]באמצע הלילה הגיע[ שיך משה הנד יצ״ו מן חלב
אילא כלכתא מע מר ] ,מחלב אל כלכתה באניה[ הנז׳ לשלום.
י״א שבט התקס״ז .אל יום אל עצר צאר זוואג] ,היום בערב התקיימה חתונת[ שיך משה
הנד יצ״ו ,מע בנתי ]עם בתי[ סי׳ לונה מב״ת יהי רצון שיעלה זווגן יפה בבנים ובני בני
בנים ועושר וכבוד לעבודתו יתברך אמן.
י  ,אלול התקס״ז .סאפ׳ר אכ׳י ]נסע אחי[ אברהם יצ״ו ורחל ,וסיתי בנאתי ]ושש בנותי[
הי״ו מע חבאבה אוכ׳ת ]עם חבאבה אחות[ שיך יצחק ישעיה סתהון יצ״ו לדהכא לשלום.
ט״ז אייר התקס״ח .סאפר ]נסע[ שיך אהרן שלמה לנייאדו יצ״ו ,אילא ]אל[ מסכת ,מע מרכב
]באניה[ תיתס קבטן רג׳יסן

).(Richardson

כ״א אב התקס״ט .איתחוול ]עבר[ שיך נסים יחיא דוד יצ״ו ,אילא בית וחדו פי ]לבית לבדו
ב־[ סוכיאס לאיין.
י״ב אייר התק״ע .רוחנא אילא ג׳ינסרא מע אל עייאל הי״ו לל אונסה ונזלנא פי בית ]הלכנו
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הכוונה לבנותיו ,כי לא היו לו בנים.
ליד שם זה רשום בכתב־היד ,Eastern Bengal known for its muslin :כלומר ,נמצאת במזרח בנגאל
ומפורסמת בבד המוסלין שלה.

]שעג[

בן־ י עקב

אברהם

אל ג׳ינסרא עם משפחתי הי״ו לשם שעשוע והתאכסנו בבית[ אוואנים סרבים ,עלה שט
אל גנגא ]על נהר הגנגא[.
ט׳ תמוז התק״ע .אל צובח ג׳ינא אילא כלכתא מע אל עייאל ]בבוקר באנו אל בלכתה עם
משפחתי[ הי״ו.
י  ,תמוז התק״ע .אל בארחה וצל ]אתמול הגיע[ אהרן שלמה לנייאדו יצ״ו ,מן מדרס ]ממדרס[
לכלכתה.
י׳ אב התק״ע .וצל ]הגיע[ חיים שמעון דוויך הכהן יצ״ו ,מן חלב אילא כלכתא ומן מסכת,
אג׳א פי מרכב ]מחלב לכלכותא וממסכת בא באניה[ שיך סאלם גלום.
ג׳ תשרי התקע״א .וצל ]הגיע[ שיך יעקב צמח נסים מן בומבאיי למדרס ומן מדרס אילא
]אל[ כלכתה ,ונזל פי ביתי ]והתאכסן בביתי[.
טלע ]יצא[ יעקב צמח הנד ,מן ביתי וסכן פי בית אכ׳י ]מביתי וגר בבית אחי[ אברהם יצ״ו.
כ״ח טבת התקע״א .רצ׳ה ]הסכים[ יעקב צמח ,פי תאלתי יחכמו ביננא והוא אסתכ׳ראהום
]בשלושה בוררים שישפטו ביננו והוא בחרם[ ששון ח  ,אברהם ונסים יחיא דוד ,ואכ׳י
]ואחי[ אברהם ויעקב יונה ,וכתבנא אווראק אל תאלתי

5

פי אל ערבי וארכנאהום אל יום

וסלמנאהום לבעצ׳נה ואל ועדה  6אשהור ולל אמין  3שהר ]וכתבנו נירות השלושה בערבית
והיום קבענו בהם תאריך ומסרנום לכל אחד ,וקבענו זמן  6חדשים ולמבקר  3חדשים[.
א  ,סיון התקע״א .תאלתי הנזכרים עיינו אמין ]שלושת הבוררים הנזכרים מינו מבקר את[
אגה סרכיס תיר אוואניס וסלמוה ג׳מיע אל דפ׳אתר ואל חסאבאת חתא ינצ׳ר ]ומסרו לידיו
את כל הפנקסים והחשבונות כדי שיבקרם[.
,

כ״ז אלול התקע״א .טלע אל חוכם מן ]יצא פסק־דין של[ אגה סרכיס הגז  ,עלה ]על[ יעקב
צמח ,יכון יעטיני סתין אלף רפיי סכא

6

פי  1אוכתובר ]שחייב לתת לי  60,000רופיה סכא

ביום  1באוקטובר[ .1811
י״ד תשרי התקע״ב .אשתכית עלה ]תבעתי את[ יעקב צמח ,פי אל עדאלה עלה מבלג במוג׳ב
ורקת חוכם אלדי עטאני ]בבית המשפט על סכום בהתאם לפסק דין שנתן לי[ אגה סרכיס
הנד.
ח  ,שבט התקע״ב .תבת חקי מבלג הנז״ל סתין אלף רפיי עלה ]אושרה זכותי לקבלת הסכום
הנז״ל  60,000רופיה מ־[ יעקב צמח הגד ,פ׳י אל עדאלה וראח לל חבס ]בבית המשפט
והלך לבית הסהר[.
כ״ט סיון התקע״ב .אסתכרינה ]שכרנו[ בית דייאל גנד אדי פי דרמה התא פי  110רפייאת
פי אל שהר ]בדרמא התא ב־ 110רופיות בחודש[.
כ״א בתמוז התקע״ב .אנתקלנה מן בית ]עברנו מבית[ פ׳יליב די כרוס אילא ]אל[ בית
דייאל גנד אדי הנז . ,

5
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כאן רשום בכתב־היד  ,arbitrationכלומר ,פסק־שליש ,או פסק בוררים.
כאן רשום בכתב־הידNawabi Rupees. :

]שעד[

יומנו

של ה מ ת י י ש ב ה י ה ו ד י ה ר א ש ו ן ב כ ל כ ו ת ה

כ״ו אלול התקע״ב .סאפרנא אילא ]נסענו אל[ גינסרא ,מע אל עייאל הי״ו וסכננא פ׳י בית
א׳ ]עם בני ביתי הי״ו וגרנו בבית אגה[ אוואניס סרכים עלה אל שט ]על הנהר[.
כ״ז אלול התקע״ב .מאפרת לענד אל עייאל אילא גינסרא אל מסא ועמל ]נסעתי אל בני
ביתי לגינסרא בערב ועשה[ יעקב צמח וארן עלה אל מרג׳אן ]על האלמונגים[.
כ״ב אדר ב  ,התקע״ג .סאפרת וחדי אילא בנדיל וגזלת פי בית ]נסעתי לבדי אל בנדיל
והתאכסנתי בבית[ קבטן ניכלס.
ח׳ ניסן התקע״ג .איסתכרו אל עייאל הי״ו בית ]שכרו בני ביתי הי״ו את בית[ קבטן מישל
פי  30רפיי פ׳י אל שהר ואיתחוולו יום ]ב־ 30רופיות בחודש ועברו לגור בו ביום[ א  ,י״א
ניסן הנד.
ביתי הנד לעגד אל עייאל הי״ו ]ביתי הנד אצל בני ביתי הי״ו[.
י  ,אייר התקע״ג .איחבס ]נאסר[ שיך נסים יחיא דוד יצ״ו פ׳י כלכתא מן שכוות ]בכלכתה
בגלל תביעה משפטית של[ יעקב צמח נסים עליה ועליי מ״ט )מן טרף( קימת אל מורג׳אן
]עליו ועלי בגלל מחיר האלמוגים[.
י״ז תמוז התקע״ג .אינתקלנה מן בית ]עברנו מבית[ קבטן מישל אילא בית ]אל בית[ מיגיר
סמית ואסתכרינאה פי  30רפיי אל שהר ]ושכרנוהו ב־ 30רופיה בחודש[.
א׳ סיון התקע״ד .טלע ]יצא[ שיך נסים יחיא דוד יצ״ו מן אל חבס ]מבית הסוהר[.
ד  ,חשון התקע״ה .אינתקלנה מן בית ]עברנו מבית[ מיגיר סמית אילא בית ]אל בית[ מסתר
מולדר ,פ׳י  40אל שהר ]ב־)40רופיה( לחודש[.
י״ט כסליו התקע״ה .אל יום אל מסא צאר שועלה פי כלכתא פי בית ]היום בערב היו אורות
בכלכתה בבית[ אל ברא צאחב וצ׳ייאפ׳ה מ״ט צולח אל אנגליז ואל פ׳רגסיס ]והזמנות בגלל
השלום בין האנגלים והצרפתים[.
ט״ז שבט התקע״ה .סאפר ]נסע[ שיך נסים יחייא דוד יצ״ו מן כלכתא אילא אל בצרה פ׳י
מרכב ]מכלכתה אל בצרה באוניה[ אל רחמאני נאכ׳דה מולא צאלח לשלום.
,

ח  ,תמוז התקע״ה .נקלנא גראצ׳נה מן בית ]העברנו את חפצינו מבית[ מס מולדר אילא
בית ]אל בית[ אגה מזד ]מחמד[ נג׳פי ואצלו ]שהיה[ בית מליך סית פי גיגסרא ]בגינסרא[.
ט  ,תמוז התקע״ה .ג׳ינא ג׳מיענה אילא בית ]באנו כולנו לבית[ אגה מח  ,נגפי הנד ,ותגידי
עלינה אל משאהרה מן אל יום פי אל סנה מאיית רפייה ]ונשלם חדשית החלק מהיום 100
רופיות לשנה[.
כ״ו כסליו התקע״ו .בסימן טוב ,אל יום אל מסא כאן זוואג׳ ]היום בערב היתה חתונת[
הר  ,חיים שמעון דוויך הכהן יצ״ו מע בנתי ]עם בתי[ סי  ,רבקה הי״ו וזוואג ]וחתונת[ הר׳
שמעון צמח דוויך הכהן יצ״ו מע בנתי ]עם בתי[ סי׳ שרה הי״ו יהיה רצון שיזכו לבנים
זכרים לחיים ועושר וכבוד ואורך ימים ושנות חיים בחיינו ובחיי כל ישראל אמן.
כ״ד שבט התקע״ו .סאפר ]נסע[ יעקב צמח נסים מן כלכתא אילא מגלי בנדר ]מכלכתה אל
מגלי בנדר[ ומנז׳ מראדו יסאפר עלה טריק אל בר אילא בומבאיי ]ומשם יש ברצונו לנסוע
בדרך המדבר )היבשה?( לבומבי[.
] שעה [

אברהם

בן־ י עקב

כ״ח שבט התקע״ו .סאפרת מן ]נסעתי מן[ גינסרא ומראדי ]ומשאלתי[ לכנאוו אל הקיר
]העניו[ שלום אהרן הכהן יצ״ו ,ואוולאדי ]וילדי[ רפאל יוסף חיים
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יצ״ו ודוד יצ״ו ומענה

]ואתנו[ שוחט יוסף ח  ,זכריה ובודו טבאך וכ׳ודאם שפיע ובהאדור פי וקת אל צוהר רכבנה
פי ספינה אסמהא אולאק

8

ופי תאני אולאק חמלנא באקי גראצ׳נא ואל מטבכייה ובעד 4

סאעות וצלנא לסוך סאגר ואל מסא וצל אילא גאכדא וספרנה כאן פי אל שט ]טבח ומשרתים
שפיע ובהאדור בעת הצהרים הפלגנו בספינה ששמה אולאק ובאולאק השני הטעננו את
שארית חפצינו וצרכי הבישול וכעבור ארבע שעות הגענו לשוך סאגר ,ובערב הגיע
לג׳אכדא ,ונסיעתנו היתה בנהר[ לשלום.
י״ד אייר התקע״ו .וצלנא אילא בנארם גמיע ]הגענו לבנארס כל[ הנז״ל לשלום אל מגריב
]בערב[ יום פסח שני.
ט״ז אייר התקע״ו .נזלנא אילא בנארס ואסתכרינה בית ]ירדנו אל בנארס ושכרנו את בית[
עבד אל חכים כאן פי  15רפייה אל שהר פי מחלית ]ב־ 15רופיות לחודש בשכונת[ דאל כי
מנדי ענד מחלית ]אצל שכונת[ כונדי טולא.
ט״ו סיון התקע״ו .אנתקלנה מן בית הנז״ל אילא בית סייד ]עברנו מבית הנז״ל אל בית
האדון[ עבד אל גפאר ,פי  10רפייאת אל שהר פי ]ב־ 10רופיות לחודש ב־[ מחלית מיהמא
כי נארה ,מקאביל ]מול[ מיהמא כי כוו.
י״ט תשרי התקע״ז .סאפרנה מן ]נסענו מ־[ בנארס ,אילא ]אל[ לכנאוו לשלום גמיע הנז״ל.
עלה טריק אל בר עלה ]כל הנז״ל בדרך המדבר)יבשה ?( על[ יכאת וגווארי.
כ״ט תשרי התקע״ז .וצלנא אילא לכנאוו לשלום ונזלנה פי בית מרזא גומאני פי  8רפייאת
אל שהר קריב אילא ]הגענו אל לכנאוו לשלום והתאכסנו בבית מרזא גומאני ב־ 8רופיות
לחודש קרוב אל[ גנגני סוכל כי טלאוו.
כ״ט כסליו התקע״ז .אתלאקית מע ]התראיתי עם[ נוואב וזיר גאזי אל דין חידר פ׳י לכנאוו
אל עצר ולבסני כלעה ]בלכנאוו בערב והלבישני כ׳לעה)בגד כבוד([.
י׳ ניסן התקע״ז .אנתקלנה אילא בית ]עברנו אל בית[ בריד שא ,אלדי עטאני אל נוואב
מותצל לבית ]אשר נתן לי הנוואב בשכנות לבית[ ברא צאחב .9
כ״ה ניסן התקע״ז .סאפרו עייאלי אילא טרפנה מן ]נסעו בני ביתי למקומנו מ־[ גינסרא
אילא לכנאוו ]אל לכנאוו[ לשלום.
ט״ו סיון התקע״ז .וצלו עייאלי הנד לבנארס ובעתו עזאל אל בית פי אל שט אל ג׳ומתי
ללכנאוו וחום רכבו עלה טריק אל בר מן בנארס אילא לכנאוו ]הגיעו בני ביתי הגז  ,לבנאדם
ושלחו את מפנה הבית )?( בנהר אל ג׳ומתי אל לכנאוו והן רכבו בדרך המדבר מבנארס
אל לכנאוו[.
7
8
9

כאן רשום :שנוי השם.
כאן רשום) houseboat :בית סירה(.
כאן רשוםResident Braditaw. :

]שעו[

יומנו

של ה מ ת י י ש ב ה י ה ו ד י ה ר א ש ו ן ב כ ל כ ו ת ה

ד׳ תמוז התקע״ז .וצלו עייאלי הנז״ל אילא טרפנה אילא לכנאוו ]הגיעו בני ביתי הנזיל
למקומנו אל לכנאוו[ לשלום .10
כ״ט אייר התקע״ח .בעד אל צ׳והר פי תלאתי סאעאת צאר אנדי אעני הווא טופאן ומן זוד אל
רמל גטא עין אל שמס וצאל עותמיה עצ׳ימי אלד׳י אל אנסאן ישיל אידו אבדן מא ישופהא
ומתל הל עותמיה אבדן מא שופ׳ת פי עומרי שי אלדי מא תתוצף] /אחרי הצהרים בשלוש
שעות היה ״אנדי״ ,כלומר רוח סערה ,ומרוב החול נתכסתה עין השמש ויהי חושך כבד אשר
האדם אם ירים ידו לא יראיה לגמרי ,וכמו חושך זה לא ראיתי מימי ,דבר אשר אי אפשר
לתארו[.
ט׳ אדר התקע״ט .שבת זכור .וצלני מן אל נוואב ]הגיעני מה״נוואב״[ יר״ה  6533משאהרת
]משכורות[ )של החדשים( צפר ורביע א׳ ורביע ב  ,ויום  8מן ]ושמונה ימים )מהחודש([
ג׳מאד אוול .1234
ז׳ ניסן התקע״ט .סאפרנה מן לכנאוו אל הקיר ואל עייאל ]נסענו מלכנאוו)אני( העניו ובני
ביתי[ וחיים ושמעון ועייאלהום ווצלנה אילא ח׳פת אל שט אל מסמא ]ובני ביתם והגענו
אל חוף )גדה ?( הנהר הנקרא[ גנגא יום ב׳ אל מסתקבל מקאביל כאנפור ומענה ]הבא מול
כאנפור ואתנו[ ספאהי  ,30ג׳כרא  ,25גארי  ,7פלכי  ,7ביראת  ,60באנגייאת  ,23ביראת
מאלנה .10
ל׳ שבט התק״ף .בסימן טוב אל יום בעד אל עצר עורס ]היום אחרי הערב חתונת[ בני
רפאל יוסף חיים הי״ו ,מע ]עם[ סי׳ קאצ׳ון בנת ]בת[ שיך משה שמעון דוויך הכהן יצ״ו.
ז׳ אדר התק״ף .עורס ]חתונת[ בני דוד הי״ו אל יום בעד אל עצר מע ]היום בערב עם[ סי

,

שרה ,בנת ]בת[ שיך אהרן שלמה לנייאדו יצ״ו בסימן טוב.
י״ד אדר התק״ף .בסימן טוב ,אל יום בעד אל עצר עורס ]היום בערב חתונת[ בני אהרן
הי״ו מע ]עם[ סי׳ צלחה בנת ]בת[ שיך אהרן שלמה לנייאדו יצ״ו.
ב׳ אייר התק״ף .אל יום אל מסא אג׳ו ]היום בערב באו[ שיך יוסף עזרא דלי)ר״ל המכונה(
בחר ושיך יוסף יעקב רפאל הי״ו לפ׳ראנס ת נ א ?.
כ״ב סיון התק״ף .אל יום ג׳א כ׳בר ען צולטאן אינגלנד כינג ג׳ורג׳ אל תאלת אינהו מאת
פי תאריך  17ג׳ינוורי אל מאצ׳י סנת  1820פי לונדון ]היום באה ידיעה אודות מלך אנגליה
המלך ג׳ורג׳ השלישי שהוא מת ביום  17בינואר העבר שנת  1820בלונדון[.
כ׳ אדר א׳ התקפ״א .אג׳א ]בא[ שיך עזרא יצ״ו ויחזקאל בן עזרא בשי יצ״ו וחיים דוויך
הכהן יצ״ו ,לי ]אל[ פ׳ראנס דננא.
,

כ״ה תשרי התקפ״ב .אל יום טלע ]היום יצא[ הר יצחק ישעיה סתהון יצ״ו מן במבאיי
גאייה לכלכתא עלה טריק אל בר ומעו ]מבומבי בלכתו לכלכתא בדרך המדבר ואתו[
סאלם שרעבי.
ד  ,אלול התקפ״ב .מוגיב כט ]לפי מכתב[ ה׳ יעקב דוויך ,לאכוה ]לאחיו[ ה״ר אהרן דוויך
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אחרי שורה זאת רשום :״אמר המעתיק :עד כאן העתקתי אות באות ומכאן והלאה לקוטים מן
הנוורוז״.

]שעז[

אברהם
הכהן יצ״ו תאריך ב״ז

חשון קפ״ג

בן־יעקב

ליל ד׳ בו אב ,קבל אל מגריב צאר זנזלה אל כ׳לק מא

תחסבת להא ובעד אל עשה צאר זנזלה תאנייה ]בליל רביעי כו באב לפנות ערב היתד!
רעידת אדמה שבני האדם לא שיערו להם ,ואחר ארוחת הערב היתה רעידת אדמה שניה[
אשר לא היתד! לעולמים ,כ׳רבת כמעט נוצף חלב וקתלית נאם כתיר מן ביני)!( עמינו ראח
יג׳י ] 600החריבה כמעט את חצי חלב והרגה אנשים הרבה מבני עמנו)=יהודים( כ־600
בערך[ המרחם הוא ירחם.
ז  ,שבט התקפ״ד .אל יום וצל ]היום הגיע[ חכם יאודה קטן הי״ו הנקרא מולא יחיא יצי׳ו
מן כבול ]מכבול[ לעמבר סר והוא שוחט ומוהל ,ומעו אבנו אל זגיר ]ועמו בנו הקטן[
משה יצ״ו.
י״ב סיון התקפ״ד .סאפרנה ]נסענו[ מן עמבר סר אילא ]אל[ לודייאנה לשלום ,אל חקיר
])אני( העניו[ ובני דוד הי״ו והר׳ חיים דוויך הכהן יצ״ו ומולא יאודה ראובן יצ״ו ואבנו
]ובנו[ משה יצ״ו.
י״ב סיון התקפ״ז .קהל קדוש כלכתא יע״א ,אתחוולו ]עברו[ לבית הכנסת ,אלג׳דיד ]החדש[
יהי רצון שיהיה סימן טוב אמן.
כ׳ תמוז התקפ״ז .וצל ]הגיע[ מס׳ אוליוויר ,מן בנארס ומעו צנדוק חוואסי וכ׳דא בכ׳ש
אילא פראנס דננא אלדי היא ]מבנארס ואתו ארגז ב ג ד י  . . .אל פראנס דננא אשר היא[
גנדר נגור.
כ״ד אלול התקפ״ז .אל בארחה נזלת לכלכתא לבית צהרי ]אתמ\ל ירדתי לכלכתא לבית
חתני[ הר  ,סלמון דוויך הכהן יצ״ו ,ואל יום רוחת ענד דכ׳תר אל כומפני אסמו ]והיום הלכתי
אצל רופא החברה שמו[ איגירננה ,וצ׳רב נשתר פי עיני אל ימין ואסקאני דווא וגולאבאת
וגיר וכלאלי בלאסתר עלה צדרי ובקית פי ביתו  3אייאם ]והכה ב  . . .בעיני הימנית והשקני
רפואה וגולאבאת ועוד )אחרים( ,ושם לי פלסתר על חזי ונשארתי בביתו שלושה ימים[.
כ״ז אלול התקפ״ז .אל יום כונת פי גיר חאל פ׳י בית דכתר הנד ואל צובח ]היום הייתי
במצב אחר )קשה מאד( בבית הרופא הנז  ,והבוקר[ אודה לאל י ת  /אלדי חט פ׳י עקלי
ורוחת לבית צהרי הנז׳ יצ״ו וג׳אבולי חכים זיל פוקאר עלי ידאוויני ]אשר שם בדעתי
ללכת לבית חתני הנז  ,יצ״ו והביאו לי רופא זיל פוקאר עלי לרפאותני[ מחסד האל ית׳.
אודה לאל י ת  /אלדי עטאני ]אשר נתן לי[ רפואה שלימה ,ואתווג׳הת

ר אלול התקפ״ז

לביתי לגנדר נגור אל סאעה פי אל  4בעד אל צ׳והר ]והלכתי לביתי לגנדר נגור בשעה
 4אחה״צ[.
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ז׳ אלול התקפ״ז  .אל יום אל צובח אל סאעה פ׳י אל  5צ׳רב אל טוב וצלת ]היום בבוקר
בשעה  5בעת ירית התותחים הגעתי[ לחיים טובים ולשלום  /לגנדר נגור . /
כ׳יט תשרי התקפ״ח .אל יום קבל אל צובח כאן ופ׳את נוואב לכנאוו אל מסמא ]היום לפנות
10״ כך בכתב־היד ,אבל הדבר אינו אפשרי ,שכן הדברים נרשמו באלול תקפ״ג ,ואולי יש לתקן שם תקפ״ג.
 11צ״ל :ו תשרי תקפ״ח.
 12צ״ל :ז תשרי תקפ״ח.

]שעח[

יומנו

של ה מ ת י י ש ב ה י ה ו ד י ה ר א ש ו ן ב כ ל כ ו ת ה

בוקר מת נוואב לנכאוו שנקרא[ גאזי אל דין הידר פאדשאהי אווה וצאר עוצ׳ו אבנו
]ונתמנה במקומו בנו[ הנד למטה.
,

ב בחשון התקפ״ח .אל יום קעד ן נד על תכ׳ת וכ׳טאבו ]היום ישב בן הנד על ספסל ,ויחוסו[
סוליאמן ג׳אה נציר אל דין חידד ך פאדשאה אבו אל מזפר מועז אל דין שאהי זמן גאזי
אל דין חידר פאדשאהי אווד.
י״א שבט התקפ״ח .אל יום כאן כסף קדושים ]היום היה )טכס( כסף הקדושים של[ שמואל
שמעון דיויד הכהן יצ״ו מע בנתי ]עם בתי[ סי  ,קאצ׳ון הי״ו בסימן טוב אמן.
כ״ב אייר התקפ״ח .אל יום ]היום[ בסימן טוב ,בעד אל עצר כאן זוואג׳ בנתי ]בערב היתה
חתונת בתי[ סי׳ קאצ׳ון מע ]עם[ הר׳ שמואל שמעון דוויך הכהן יצ״ו ובמזל צומח ועולה
אמן  /פי׳ ]ב־[ גנדר נגור . /
כ״ט סיון התקפ״ח .תווג׳עת לתפ״ץ מיום שבת קודש הנז״ל ואל יום נזלת לכלכתא לבית
צהרי ]נחלתי ולא תקום פעמיים צרה ,מיום שבת קודש הנז״ל והיום ירדתי לכלכתה לבית
חתני[ סלמון.
ג׳ תמוז התקפ״ח .אל יום תשאפית מליח שלי״ת עלה יד אל חכים ]היום הבראתי טוב
שלי״ת על־ידי הרופא[ מירזא אמיר ביג.
י״ח תמוז התקפ״ח .בסימן טוב ,אל יום נזלנה מזאלנה מן נגדר נגור אילא כלכתא וסכננא
פי איתאלי פי מחלה ]היום ירדנו ,למזלנו ,מנדר נגור אל כלכתה וגרנו באיתאלי
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בשכונה[

פדה פוכרייא ,פי בית ]בבית[ מופ׳תי עבד צובחאן פי  20רפיי אל שהר ותג׳רי אל משאהרא
מן גדא וכתבנא מעו  5אשהור ]ב־ 20רופיות לחודש ,והתחיל שכר הדירה ממחר ועשינו
אתו חוזה ל־ 5חדשים[.
כ״ו אב התקפ״ח .סאפרו ]נסעו[ לחיים טובים ולשלום ביני)!( דוד הי״ו ונב״ק סי׳ שרה
מב״ת ובתו סי׳ שמחה הי״ו וחתני הר׳ סלמון דוויך הכהן הי״ו ונב״ק בת סי׳ סיתי מב״ת
והר׳ מולא יאודה ראובן יצ״ו ובנו משה הי״ו ,ומעהום טבאך ]ואתם טבח[ ודליר כאן וגעפ׳ר
לבנארס לשלום ולברכה ולהצלחה אמן.
ה׳ חשון התקפ״ט .אל יום אל סעאה פי אל  10קבל אל צ׳והר בסאעתין רוחת לבית גוורניר
]היום בשעה  ,10שעתיים לפני הצהרים ,הלכתי לבית המושל)?([ ג׳נירל לארד וילים
כיבינדיש בינתינך.
ט״ז חשון התקפ״ט .אל יום חמית וגית מן אינתאלי לבית צהרי ]היום קבלתי חום)?( ובאתי
מאינתאלי לבית חתני[ הר׳ סלמון דוויך הכהן יצ״ו הקב״ה יעטיני ]יתן לי[ רפואה
שלימה אמן.
י״ב כסליו התקפ״ט .אל יום טלעת מן בית צהרי ]היום יצאתי מבית חתני[ הר׳ סלמון
דוויך הכהן יצ״ו וג׳ית לבית צהרי ]ובאתי לבית חתני[ הר׳ משה דוויך הכהן יצ״ו ,וג׳בת
ג׳מיע עזאלי מן אינתאלי ]והבאתי את כ ל  . . .מאינתאלי[ בסימן טוב.
13

צ״ל :אינתאלי ,כפי ששם זה מופיע בתאריכים :טז חשון תקפ״ט ,יב כסלו תקפ״ט.

]שעט[

אברהם

בן־ י ע ק ב

כ״ו אדר א׳ התקפ״ט .מן כאם יום אגיד״ חובם מן אירוף יכון ימשי חובם אינצאלוינת איבת
פי כלכתה מן תא׳ אל יום לי כ׳מס סנין ומן בעד ישופו כי יעמלו ואל מענה אל מהבום ומא
ענדו שי יחלף ומן בעד מא חלף יעמלו תגוויז פ׳י אל עדאלה ויטלע מן אל הבס] .מזה כמה
ימים בא חוק מאירוף )אירופה ?( שלפיו יונהג חוק ׳אינצאלוינת איכת׳ בכלכתה מהיום עד
חמש שנים ואח״ב יראו מה לעשות ,כלומר הנאסר ואין לו מאומה ,ישבע ,ואחרי שישבע
יעשו לו ערעור בבית המשפט ויצא מהמאסר[.
כ״ו ניסן התקפ״ט .אל יום אל סאעה פי אל  10אעני סאעתין קבל אל צ׳והר סאפרנה ]היום
בשעה  ,10כלומר שעתיים לפני הצהרים ,נסענו[ לשלום ולסימן טוב ולהצלחה ,אילא ]אל[
לכנאוו אל חקיר ואבני ])אני( העניו ובני[ רפאל יוסף חיים יצ״ו ,ואבני ]ובני[ אהרן יצ״ו,
פי פנסווי אלדי מהמלין פיה מאל ]בפנסווי אשר נושאת סחורה של[ אור עיני שמואל דוויך
הכהן יצ״ו והר׳ אברהם ברכה יצ״ו לבנארס ,ואסתכרית פנסווי זגיר לאג׳ל מטבכ׳ייה ומענה
כ׳ודאם ]ושכרתי פנסווי קטן לצרכי המטבח ואתנו המשרתים[ עזיז ועלי קולי ואל ירח פי
מזל דגים במזל צומח ועולה אמן.
כ״א כסליו התק״ץ .אל יום אתלאקית מע אל ]היום נפגשתי עם[ ברא צאחב מס׳ מידך
ואתרייקת ענדו פי לכנאוו ]ואכלתי אצלו ארוחת בקר בלכנאוו[.
כ״ד כסליו התק״ץ .אל יום רוחת אתרייקת ענד ]היום הלכתי ואכלתי ארוחת בקר אצל[
ברא צאחב.
כ״ט כסליו התק״ץ .אל לילה כונת מעזום בית ברא צאחיב לל עשווייה ואל ג׳א פנא כאן
מעזום וכדאלך אל צובח כונת ענדו מ״ט ]הלילה הייתי מוזמן בבית ברא צאחיב לארוחת
ערב ואל גא פנא היה מוזמן .וכן בבוקר הייתי אצלו בשביל[ כסמס די.
כ״ז ניסן התק״ץ .יום ב׳ י״ג אדר התק״ץ נפטר הר׳ סאלם סלימאן ג׳מל וחלי״ש תנצב״ה.
פי כלכתא מוג׳ב כטוט אלדי וצלני אל יום מן כלכתה תא׳ ]בכלכתה ,עפ״י המכתבים
שהגיעוני היום מכלכתה מתאריך[ י״ח ניסן נז  ,אילא ]אל[ לכנאוו.
ג׳ סיון התק״ץ .אתווכלת עלה ]סמכתי על[ השי״ת אל חי וקיים רופא חולים ,ואכדת
]ולקחתי[ גול פ׳י מצדני

14

מן חכים ]ברקתי מהרופא[ נג׳ף  ,כאן ג׳אב סיד חדיד זגיר ראסו

תכ׳ין קד אל רובע רפיי סוראיי דאר

15

חמאהי פ׳י אל צ׳וו וצאר אחמר אכתר מן אל צ׳וו

ועמל דאג פי מצדני אל איסר לאג׳ל לא ינזל מאי פי עיני ]שהביא שפוד ברזל אשר ראשו
עבה כדי רבע רופיה סוראיי חמם אותו באש והיה אדום יותר מהאש וסובב אותו באצדעי
השמאלי כדי שלא ירדו מים על עיני[ והי רופא חנם.

14
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כאן רשום) Temple of the head :הרקד׳ של הראשה(.
כאן רשוםgoblet holder = watter man. :

יומנו

של ה מ ת י י ש ב ה י ה ו ד י

הראשון בכלכותה

אמר המעתיק את זה מצאתי בסוף הנוורוז •ראיתי לכתבו כאן * :
א

ב

ג

ד

אדם טרחי אל תדאג לממון

ח

כי העושר הוא רע ושממון

מהר עשה צדקה ותשובה

עשה רצון קונך ושב בהמון

אל תתעכב ותתאחד למחר

צדיקים טובים מפז וממון

היום קצר ואין עת וזמן כי בא

ימי אנוש עלי ארץ כצל עובר

ט

אל תחשוב בחכמתך קבצת הון

ויצרו תמיד דולק עליו וגובר

חסד נתן לך לתת עני ואביון

והוא נרדם ואין מרגיש כי כלו

אם תקפוץ ידך ולא תתן להם

שגי חייו ברגע שותק ואין דובר

יאבד העושר ולא עוד לך חון

טרחת וממת רב קבצת

יוד עשה רצונו תן מהונו לצאנו

דאגה על דאגה הוספת

יוסיף לך כהנה עושר ממעונו

הזמנת לאחר והנחת

לא תחסר מאומה כל ימי חייך

מה הרוחת כי הכל עזבת

כל מה שנתת יחזור לך ונתנו
י״א שתי נקודות בשחק מאירות

חשבת העושר ממות יציל
יום העברה הממון לא תציל

בעולם בחסדו עושה גדולות

שכחת ואין מידי מציל

שוא חולם חירק הם הספירות

תורת אלהיך היא תציל

קובוץ שורוק ומלכות עושים פלאות

בן אדם הבט מהיכן באת ולאן אתה הולך

ו

הט אזנך לאמרתי הקשיבה

י״ב ברוך בורא ארץ ושמים

אחריתך רמה ותולעת ולשאול חושך

והמה זוג רכב ורחים

חיש מלט נפשך מיד צר ועשה פדיון

טוחנת אוכלת ליל ויומים

וסור מכל רע ותנוח באחריתך

צועקת עדין לא מלא מעים

מאומה לא הביא ולא יוליך עמו

י״ג בעלומיו אוהבים אותו כסרנים
ובזקנתו ישנאוהו כנכרים

ישאר בעולם רק ה׳ שמו

ולא יסד עוד גבר בן הגברים
ז

יאמרו כי הוא בער מן הבערים

נטע צדקה וחסד עלי מים שתול
תמיד ממנו תאכל ופריו לא יבול
ובצלו שב ולא תוזק ועליו גול

י״ד מה ינעם לגבר עלי ערסו בשוכבו

רחמיו לא כלו כי הוא כל יכול

איך יסבול כובד עפר עלי לבו

* לשונו של ר׳ דוד ששון ז״ל ,שהעתיקו.

]שפא[

אברהם

בן־ י עקב

ועוזר אין לו מכל סביבו

והסר הכעס מבשרך

אל הרחמן יצילהו מכאבו

הזהר מיצרך פן ישיאך
ולא תחטא כל ימי חייך

ט״ו זכור מה עשית בעלומיך
ולא שבת בתשובה בזקנתיך

י״ח לא השגתי אהוב אשר הורק

כלי ת חייך ברשעתך
איך לא פחדת האל ישפטיך

הוגו לצרכי בעת הדחק
חושה נא לשועתי משחק
אלהי מעזרתי אל תרחק

ט״ז שבחו למלך המפואר
אשר יפדה נפשכם מכל צר
יחייה גוייתכם מעפר

י״ט בן אדם על כרחך אתה נוצרת

אצבעותו לעולם לא תחסר

ועל כרחך אתה גועתה
אם תורת אלוהיך שמרתה
גילה בדרך ישר הלכתה

י״ז שימה פחד אלהים בלבך

]שפב[

אברהם

הטל

פ י ר ס ו מ י ם על י ה ד ו ת ל ו ב
רשימה ביבליוגרפית

עם פירסום הביבליוגרפיה על יהדות אלג׳יריה ,תוניסיה ומארוקו)ספונות ,ספר ה ,תשכ״א(,
הובלט הצורך להוסיף עליה את הפירסומים על יהדות לוב שבגבול תוניסיה .תפוצה זו,
שמבחינה גיאוגרפית שייכת כולה לאפריקה הצפונית ,יש לה כמה צדדים שווים )מנהגים,
אורח חיים ועוד( ליהדות תוניסיה בפרט וליהדות צפון־אפריקה בכלל.
מאמרים ומחקרים שנכתבו על יהדות לוב ,מועטים הם ומפוזרים בכתבי־עת שונים
וכתובים בכמה שפות ,בעיקר איטלקית .דומה שמיעוט החומר מחייב לא רק רישומם של
דברי מחקר אלא גם מאמרים פובליציסטיים ,ואף לפעמים קטעים במחקרים אחרים .ראינו
מקום לציין גם לחיבור החשוב של ר׳ מרדכי הכהן על יהדות טריפוליטניה שנשאר בכתב־
יד .הרשימה סודרה בסדר אלף־בית של שמות המחברים ובסוף הרשימה יבואו מפתח
המקצועות ,מפתח המקומות ומפתח אישים.
 341ספרים ומאמרים נכללו ברשימה על יהדות לוב ,וברור הדבר שקשה להגיע לידי
שלימות .אבל דומה שרשימתנו יכולה לשמש מכשיר ראשון לעוסקים בחקר יהדות לוב,
שעם תקומת ישראל חוסלה כמעט כליל ופורחת מחדש במדינת ישראל.
עבודה זו הוכנה במכון בן־צבי ,שיסד כב׳ נשיא המדינה מר י׳ בן־צבי ז״ל ועמד בראשו עד
יום פטירתו .דומה שאין טוב מלהקדיש אשר געשה מכוחו לזכרו הצרור והשמור בקרבנו.
רשימת

חשמ״ד
חש״ד
חמ״ד

הקיצורים
American Jewish Year Book

AJYB

Bulletin de l'Alliance Israelite Universelle

BAIU

Cahiers de l'Alliance Israelite Universelle

CAIU

Jewish Chronicle

JC

Journal of Jewish Studies

JSS

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums

]MGW

Revue des Ecoles de l'Alliance Israelite Universelle

RAIU

Revue des Etudes Juives

REJ

Rassegna Mensile di Israel

RMI

Revue du Monde Musulman

RMM

חסר שגה ומקום דפוס
חסר שנת דפוס
חסר מקום דפוס
נדפס שנית
] שפה [

Vessillo Israelitico

VI

sans lieu ni date
sans date
sans lieu
reimprime dans :

s.l.n.d.
s.d.
s.l.

אברה
[1אםרבנאל ,חיים :שנת-חיים לאוז׳יה בטרי-
פולי:

).(16.3.50 - 17.3.49

ילקוט

המזרח

התיכון ,חוב׳ (18-17) 6-5׳ םיוךתמוז תש״י,

הטל
השלטון הבריטי מ פ ק י ד א ת יהודי
[-][16
טריפולי בידי הפורעים הערבים .חרות ,שנה
א ,גל׳  ,38יט חשון תש״ט.

 -ר׳ גם ב ך א ב ר ה ם .

עמ׳ .87-85

 [2אדאדי ,אברהם חיים :קונטרים מקום

 [17א ס ף  ,ש מ ח ה  :מקורות ל ת ו ל ד ו ת החגוך
בישראל .ת ל  -א ב י ב  ,תרצ״ו ]טריפולי :כ ר ך
ג ,עמ׳ סז[

שנהגו ] .ע ל מנהגי יהודי טריפולי[ בתוך ס פ ר ו
ויקרא א ב ר ה ם  ,ליוורנו תרכ״ה ,ד פ י ם ק כ א ,
ב  -ק כ ח  ,א] .מנהגי טירופולי נמצאים גם
ב ס פ ר ו השומר אמת ,ליוורנו תר״ט[

 [18א פ ל ב א ו ם  ,ש׳  :יהודי קירינאיקה ו מ ר ד ם
בזמן טריינוס .ציון ,כ ר ך יט ,תשי״ד ,עמ׳ .56-23

פרקי הגנה .ספר

 [19אפערט ,פאלעט  :א באזוך ביי די אידן

יהדות לוב ,ת ל ־ א ב י ב תש״כ ,עמי .237-235

אין טריפאלי .אמעריקאנעד ,ניו־יורק 24 ,מרץ,
.1950

 [3אדאדי כ׳ וצ  ,פדלון:

 - [4ע ל י ה ב  . ,שם ,עמ׳ .273-269
 [5א ה ל  ,מ י ל א  :איש נדהם .ירושלים ,תשכ״ג,
 304עמ׳] .רומאן מחיי עולי ל ו ב בישראל[
 [6א ו י ע ר ב ך  ,ש מ ו א ל  :החינוך ה ע ב ר י ב ט ר י -
פולי .ס פ ר יהדות לוב ,עמ׳ .174-171

[7אורנשטיין )הארינשטיין( ,משה בן מיכל:
א ר ח ו ת משה] .מסעות בתורכיה יון וצפון-
אפריקה[ .חמ״ד ]למברג?[ תרכ״ב] .טריפולי,
עמ׳ כ ט  -ל ב [
 [8איזנברג ,י׳ :מחמיר מ צ ב יהודי לוב .ב ת פ ו -
צות הגולה ,שנה ג ,ח ו ב ׳  ,2תשרי תשכ״ב,
עמ׳ .53-52
 [9א ל מ א ל י ח  ,א ב ר ה ם  :מחיי היהודים ב ט ר י -
פוליטניה .מזרח ומערב ,ס ר ך ג ,תרפ״ט ,עמ׳
.135-124 ;55-50
 - [ 1 0ממנהגי היהודים בטריפוליטניה; חתונה
יהודית בטריפולי .ה ד ירושלים ,שנה א ,גל׳
מז־־מח ,ג׳ סיון ת״ש ,עמ׳ .3-2
 - [ 1 1בתי ה כ נ ס ת בטריפולי .סיני ,כ ר ך יג
תש״ג ,עמ׳ ק ל ז  -ק  1מ = ס פ ר יהדות לוב ,עמ׳
.122-103
 - [12בין שכוני ה מ ע ר ו ת בטריפוליטניה .הד
המזרח ,שנה ב ,גל׳ יא )יח( ,ה א ד ר ב תש״ג,
עמ׳  ;5גל׳ יב )יט( ,יט א ד ר ב תש״ג ,עמי .9-8
 - [13הציונות בטריפוליטניה ומחוללה .ה ד
המזרח ,כ ר ך ג ,גל׳ א ,ד סיון תש״ד ,עמ׳ .8-7

 - [14פזורי ישראל .ארשת ,תש׳יד] ,בטריפולי-
טאניה :עמ׳ תק[
 - [15ערי הפרעות בטריפוליטניה .הד המזרח,
כרך ד ,גל׳ כח ,יח כסלו תש״ו ,עמ׳  ;7-6גל׳
ל ,ג טבת תש״ו ,עמ׳  ;6גל׳ לא ,י טבת תש״ו,
עמ׳  ;9-8גל׳ לב ,יז טבת תש״ו ,עמ׳  ;8גל׳
לג ,כד טבת תשי׳ו ,עמ׳ .9

 [20א ר ב י ב  ,ג ב ר י א ל  :בית ס פ ר ״תלמוד תורה״.
ס פ ר יהדות לוב ,עמי .98-97
 [21א ר ב י ב  ,ר ו ב ר ט ו  :אגודת ״מכבי״ ] ב ט ר י -
פולי[ שם ,עמ׳ .160-156
,

,

 [22ב י ] פ ר י ג ׳ א ז ו א ר ץ [  :בגלות ג׳אדו .ס פ ר
יהדות לוב ,עמ׳ .199-197
 - [23ח ל ק ן של הבנות בהגנה .שם ,עמ׳ .245
] - [ 2 4געגועי יהודי ל ו ב לעליה[ .שם ,עמ׳
.293-291

 [25ב ך א ב ר ה ם ]אברהם אלמאליח[ :יהודי
טריפוליטניה חיים בגיטו מ פ ח ד פוגרומים
חדשים .המשקיף ,גל׳ , 2631ג מרחשון תש״ח.

 [26ב ך צ ב י  ,יצחק  :מסעות שליח צפת מאת
ר ב י י ע ק ב סיקלי הכהן .אוצר יהודי ס פ ר ד  ,ס פ ר
ז ,תשכ״ד ,עמ׳ .86-77
 [27בניהו ,מ א י ר  :שבחי ה ר ב חיד״א .ס פ ר
החיד״א ,קובץ מאמרים ומחקרים ,ירושלים
תשי״ט ] .ע ל ר׳ א ב ר ה ם כלפון :עמ׳ ק ע ח  -ק פ ד ;
ר ב אזולאי וראש השוחטים בטריפולי :עמי
קצז-קצח[

 [28בנימין ,ישראל בן יוסף  :מסעי ישראל.
תרגם ד׳ גורדון ,ל י ק תרי״ט ] .ט ר א ב א ל ו ם :
עמ׳  ;108-106ה מ ק ו ר ר׳ מס׳ [179
 [29ב ע ר ג מ א ן  ,א ׳  :ייד אין ליביע .יידישע
עקאנאמיק ,ניו-יורק ,כ ר ך  ,1938 ,2עמ׳
.285-284

 [30בר־גיורא ,נפתלי :עם

יהדות

לוב

ה מ ת ק ב צ ת  .ד פ י עליה ,הוצאת מ ח ל ק ת ה ע ל י ה
של הסוכנות היהודית ל א ר ץ  -י ש ר א ל  ,מם׳ ,22
ניסן תשי״ב ,עמ׳ .22-21

 [31ברנשטיין ,שמעון  :״מחזור

טריפולי״,

פייטניו ופיוטיו .סיני ,כ ר ך יט ,תש״ו ,עמ׳ צ ט -
ק ד  ,ר ח  -ר י ז  ,שיג-שלז; כ ר ך כ ,תש״ז ,עמי
סו-עו.

]שפו[

פירסומים

ע

 [32ברסלבסקי ,יוסף  :על המסחר היהודי
בין הים התיכון והודו במאה הי״ב )והד לשמד
היהודים בצפון אפריקה( .ציון ,כרך ז ,תש״ב,
ע מ .139-135 ,

יהדות

לוב

 [50דינור ,בךציון :תולדות ישראל; ישראל
בגולה ,כ ר ך א ,ת ל  -א ב י ב  ,דביר חש״ד ]תש״כ[.
]ישובי היהודים בצפון אפריקה :עמ׳ [300-297

 [51הירשברג ,חיים זאב :יהדות צפון-אפ-

 [33גאטליב ,שמואל נח  :אהלי שם ,תולדות
רבני הדור .פינסק ,תרע״ב] .טריבולי :עמ׳
[536 ,526 ,491

ריקה .הוצאת מטכ׳יל,
לוב :עמ׳ [55-54 ;8-4

תשי״ט] .על יהדות

 [52הכהן ,מרדכי :והגיד מרדכי ,קורות יהודי

 [34גביזון ,חי :חברת ״יגדיל תורה״ ]בטרי-
פולי[ .ספר יהדות לוב ,עמ׳ .96-95

טריפולי .כ ת ב  -י ד בבית הספרים הלאומי
והאוניברסטאי בירושלים ,מם׳ .8° 1292

 [35גביזון ,חי וגבריאל רקח :הישיבות בטרי-

 - [53הקאידים ]בלוב[ .ס פ ר יהדות לוב ,עמ׳
.93-92

 [36גוטמן ,יהושע :מלחמות היהודים בימי
טריינום .ספר אסף ,ירושלים תשי״ג ,עמ׳

 [54הלוי ,חיים שלום! השפעת מלחמת העולם

פולי .שם ,עמ׳ .102-99

.184-149

[37גויטיץ ,שלמה דב :סדרי חינוך בימי
הגאונים ובית הרמב״ם מקורות חדשים מן
הגניזה .ירושלים ,תשכי׳ב] .טריפוליטניה :עמ׳
לה[
 [38גויטע ,יעקב :היהודים בקירינאיקה ,בנגד.
ספר יהדות לוב ,עמ׳ .30-26
[39גויטע ,עמישדי :בין יהודי לוב ]מנהגי
פסח[ .הצופה ,גל׳  ,4358כ ניסן תשי״ב ,עמ׳ .4
 - [40פסח בין יהודי לוב .אגרת ,חוברת הדרכה
והסברה לעולי לוב ,יו״ל ע״י נציגות עולי לוב
שע״י המפלגה הדתית-לאומית ,תל-אביב,
מם׳  ,9ניסן תשי״ח ,עמ׳ .9-7
 - [41קהלת טריפולי ומוסדותיה .ספר יהדות
לוב ,עמ׳ .25-20

השניה ע ל התכונות הדמוגרפיות של עם ישראל.
ירושלים תש״כ ]לוב :עמ׳ ;159-157סטנסיל[

[55ועד

קהילות

לוב

בישראל :יט-כט

טבת; חוברת מוקדשת לימי זכרון למורינו
ורבותינו הרה״ג ר׳ משה אסרוסי זצ״ל ...ור׳
חואתו לוזון זצ״ל .ת ל  -א ב י ב  ,תשכ״ד 42 ,עמי.
 [ 5 6ז ו א ר ץ  ,משה :מתולדות היהודים בלוב.
אגרת ,חוברת ה ד ר כ ה והסברה לעולי לוב,
מם׳  ,9ניסן תשי״ח ,עמ׳ .21-19

[57זוארץ ,משה ויוסף רובין :תולדות הצי-
ונות בלוב .ס פ ר יהדות לוב ,עמ׳ .141-129
 [ 5 8ז ו א ר ץ  ,פריג׳א :החנוך העברי בטריפולי.
עם וספר ,א ל ו ל תש״ח ,עמ׳ .76-75
 - [59שיר ידידות להמשורר ר׳ א ב ר ה ם בן
יוסף ז״ל עם מבוא וביאור קצר .ירושלים
תשי״ז 32 ,עמי.

 - [42בית כנסת אבושאיף ]בעיירה זליתן[.

 - [60קליטת יהדות ל ו ב בארץ .ס פ ר יהדות
לוב ,עמ׳ .324-322

 - [43ארגון ״בן יהודה״ וביה״ם ״התקוה״ .שם,

 - [ 6 1הווי ומנהגים של יהודי לוב .שם ,עמ׳
.399-367

שם ,עמ׳ .125-123
עמ׳ .155-142

 - [62ספורי עם ואגדות ע ל אישים ומעשי נסים.
שם ,עמ׳ .420-403

 - [44גזירות השבת .שם ,עמ׳ .193

 - [45בגלות סידי עזאז ובוקבוק .שם ,עמ׳
.201-200

 - [46שלשה הרוגי מלכות .שם ,עמ׳ .2 02
 [47דובדבני ,ברוך :חיסול גולת לוב .דפי
עליה ,מם׳  ,22ניסן תשי״ב ,עמ׳ .12-6
 - [48פרקים בעליית גולת לוב .ספר יהדות
לוב ,עמ׳ .316-297

 - [63כ ס א אליהו הנביא בברית מילה בלוב.
י ד ע  -ע ם  ,כ ר ך ז ,מם׳  ,25תשכ״ב ,עמ׳ .63-62
 -ר׳ גם ב ׳ י . ,

 [64זילאי ]זולאי[ ,מנחם :הערות אחדות למא-
מר ״בהררי לוב״ ב״רשמות״ ד .רשמות ,כ ר ך
ה ,תרפ״ז ,עמ׳ .445-444

 [65חביב ,יוסף  :יהדות לוב לעלייה .דפי
עליה ,מם׳  ,4אלול תש״ט ,עמ׳ .30-28

 [49דומיגיץ ,יהודה :גולת לוב וחיסולה.
דפי עליה ,מם׳  ,22ניסן תשי״ב ,עמ׳ = 16-13
הצופה ,יב בשבט תשי״ב.

 [66חבס ,ב ר כ ה  :שנימ-עשר פליטים .ת ל -
אביב
[89-83

]שפז[

תש״ג] .שרידי הפליטים מבנגאזי :עמ׳

אברהם
 [67טהרן ,ח נ ה ה ל נ ה  :העדות בישראל ן פ ר ק י ם
בקורותיהן וחבלי האחזותן ב א ר ץ  -י ש ר א ל .
ירושלים תשי״ז] .טריפוליטאניה וקירינאיקה:
עמ׳ [61-59

[68טולידאנו,

יעקב משה  :״אלעלאמיך.

ה ד המזרח ,שנה ב ,גל׳ ז ,ע ר ב ראש השנה
תש״ג ,עמי .10
 - [69אוצר גנזים .ירושלים ,מוסד ה ר ב קוק,
תשי׳ב ] .ע ל טריפולי :עמ׳ ,149-148 ,82-80
[183-181
 [70י׳ ס  : 7די אידן אין טריפאלים.1918 ,
ב ל ע ט ע ר פ א ר יידישע דעמאגראפיע ס ט א ט י -
סטיק אץ עקאנאמיק ,ברלין ,1923 ,מם׳ ,3
עמי .204

 [71יעקובי ,יצחק :מטריפוליטניה לנגב .דבר,
יז סיון תש״י.
 [72יערי ,א ב ר ה ם  :יהודי טריפולי יוצאים
לשמוח באביב ונלכדים ברשת ע ל י ל ה  .ד ב ר ,
מוסף לשבתות ולמועדים ,כ ר ך יא ,גל׳ ל ב ,
יב ב א ב תרצ״ו.
 - [73שלוחי ארץ ישראל .ירושלים ,תשי״א.
]טריפולי ,ר׳ מפתח[
 - [74תעודות ל ת ו ל ד ו ת הישוב בחברון .סיני,
כ ר ך ל ב  ,תשי״ג] .אגרת חכמי תוניס א ל חכמי
טריפולי בענין שלוחי חברון ,תר״א ):(1841
עמ ,רכה-רכח[
 [75כ ה ן  ,י ה ו ד ה  :תפ׳אציל זיארה ל א ר ץ ״
ישראל .דגל ציון ,טריפולי ,שנה ד ,גל׳ ,43
 ,45 ,44יד ,כא ,כ ח ב א ב תרפי׳ד] .רשמי סיור
של ה מ ח ב ר בא״י בשנת תרפ״ד[
 [76כ ה ן  ,יונה :בין יהודי לוב .מ ח ב ר ת  ,בטאון
ח ב ר ת כי״ח ב ע ר י כ ת א ב ר ה ם אלמאליח ,שנה
א ,כ ס ל ו  -ט ב ת תשי״ג ,גל׳ י-יב ,עמי ] .89לא
נמשך[
 - [77מאורעות הדמים ביהודי לוב) .חשון
תש״ו( .ס פ ר יהדות לוב ,עמי .213-207

 [78לאנדסהוט ,אליעזר :עמודי העבודה.
ברלין תרי״ז] .ר  ,שמעון ך לביא :עמי [312-311
 [79לביא ,אליהו :פתח טוב למחזיקי תורה.
]הקדמה כוללת חומר היסטורי ונזכרים בה
שמות אישים מטריפולי[ בספרו גאולת ה׳,
ליוורנו תרכ״ד.
 [80־ נם בבנגאזי )בחג ה פ ס ח תרכ״ב( .ס פ ר
יהדות לוב ,עמי .204-203
 [81ל ה ו ן  ,י ה ו ד ה  :החינוך ה ע ב ר י בטריפולי.
עם וספר ,א ל ו ל תש״ו ,עמ׳ .61

הטל
 - [ 8 2ה ה ע פ ל ה מטריפולי .אגרת ,ח ו ב ר ת
ה ד ר כ ה ו ה ס ב ר ה לעולי לוב ,מס׳  ,4מ נ ח ם  -א ב ,
תשט״ו ,עמי .10-8
 [83ל ה ו ן  ,שמעון :ה ע ב ר י ת
ו ס פ ר  ,שבט תש״ח ,עמ׳ .38

בטריפולי.

עם

 - [ 8 4בית ה ס פ ר העברי .ס פ ר יהדות ל ו ב ׳
ע מ .177-175 ,
חמשים שנות הסטוריה.
 [85לון ,נ ר ס י ס :
,
ירושלים תרפ״ב] .טריפוליטניה :ח ל ק ב ,ע מ
 ;72-70המקור ר׳ מם׳ [230
 [86ליפשיץ ,י ע ק ב  :ב ת י  -כ נ ס ת ו ס פ ר י ־ ת ו ר ה
ב מ ל ח מ ה האחרונה ו ב מ ל ח מ ה הזאתן ט ר י פ ו -
ליטניה ,קירנייקה .ב י ת  -ה כ נ ס ת  ,גליונותבית-
הכנסת הגדול ב ת ל  -א ב י ב  ,שגה ג ,תש״ח,
עמ׳ .333 ,240
 [87מ י ל נ ע ר  ,י ו ס ף  :יידן אין א פ ר י ק ע ו ו ע ל כ ע
ל ע ב ן אונטער ד ע ר ע ר ד  .ד ר ו ם ־ א פ ר י ק ע  ,מם׳
 (68) 8א פ ר י ל  ,1954עמ׳ .25
 [88מימון ,י ו ס ף  :נציגי יהדות טריפולי בקונגרס
הציוני הכ״ג .ס פ ר יהדות לוב ,עמ׳ .166-165
 - [ 8 9ארגון ההגנה בטריפולי .שם ,עמ׳ -231
.232
 - [90פ ר ק י הכשרה ותולדות ה ה ע פ ל ה  .שם,
עמ׳ .268-257
 - [91העליה מ ל ו ב לפני קום המדינה .שם,
עמ׳ .296-295
 [92מ כ ל ו ף  ,א ל י ה ו  :ב ע ק ב ו ת מאורעות
נובמבר  .1945ס פ ר יהדות לוב ,עמ׳ —248
.254
 [93מ ר כ ו ס  ,שמעון :ס פ ר י ם מסות ומאמרים
ע ל יהדות ב צ פ ו ך א פ ר י ק ה  .בתפוצות הגולה,
פ ב ר ו א ר  ,1959עמ׳ ] .51-42סטנסיל[
 [94נוי ,ד ב  :חודש חודש וסיפורו  .1961 -חיפה
תשכ״ב] .סיפור מלוב :עמ׳ [20-17

 [95נכון ,שלמה אמברטו :יהודי לוב .ילקוט
המזרח התיכון ,חוב׳  ,1ט ב ת תש״ט ,עמ׳ .25-21
 [96נעים ,חיים :ה ה ע פ ל ה ד ר ך תוניס .ס פ ר
יהדות לוב ,עמ׳ .279-278
 [97נעים,
.247-246

ר פ א ל  :זכרונות מהגנה .שם ,ע מ

,

 [98ס ל ו ש ץ  ,נ ח ו ם  :ב ה ר ר י לוב ) ,מ ס פ ר
מסעותי( .רשמות ,כ ר ך ד ,תרפ״ו ,עמ׳ .76-1
)ר׳ מם׳ .(64

£ח[

פירסומים

עי

יהדות

לוב

 - [99מסעי ב א ר ץ לוב .ב חלקים ,ת ל  -א ב י ב ,
תרצ״ח-תש״ג.

 - ] [ 1 1 6עליחיירועליםבטריפוליטגיה .יו!עלים
שנה א ,תש״ח ,עמי קט-קיג.

 - [ 1 0 0פרשת השמדות בדורו של הרמב״ם.
א ז כ ר ה לנשמת ה ר ב א  ,י׳ הכהן קוק ,כ ר ך ד,
ד ב ר י מ ח ק ר  ,ירושלים תרצ״ז] .הרדיפות
ב מ ד ב ר ל ו ב  :עמי קיד-קכג[

 [ 1 1 7־ ־ קובץ ספרותי ל כ ב ו ד הגאון שמעון
ל ב י א זיע״א ל מ ל א ת  400שנה לבואו לטריפולי...
טריפולי 11 ,1949 ,עמי ]עברית[  49 +ע מ ,
באיטלקית.

קירגאיקה.

 - [ 1 1 8לוח לשנת תשי״א ונוסף אליו רשימות
ע ל יהודי לוב)היסטוריה( .חמ״ד [13] +18 ,עמי.

 - [ 1 0 1דרנה מ פ ת ח חצי
הארץ 3 ,בנובמבר .1941

האי

 - [102אוצר הכתובות הפניקיות .ת ל ״ א ב י ב ,
תש״ב] .כתובות מלוב :עמ׳ [227-215
 - [103חודש ניסן וחג ה פ ס ח בערי לוב .העולם,
שנה ל ,תש״ב ,עמ׳ .212-211

[119
גל׳
,31
,35

 - [104חג השבועות בתוניס וטריפולי .העולם,
שנה ל ב  ,תש״ד ,עמ׳ .280-279

 - [ 1 2 0תולדות היהודים בלוב .ס פ ר יהדות
לוב ,עמי .18-16

 - [ 1 0 5נפוצות ישראל ב א פ ר י ק ה הצפונית
מימי ק ד ם ועד ימינו א ל ה  .ירושלים ,ה מ ח ל ק ה
לעניני הנוער של ה ה ס ת ד ר ו ת הציונית ,תש״ו.
]גלילות לוב :עמי [87-86 ,32-5
 [106ע ׳ ג  ,טי :גלות סידי עזאז .חיינו ,טריפולי,
א ל ו ל תש״ט ,עמי .3-2
 [107עטייא ,שמעון :חטא ההגנה ועונשו .ס פ ר
יהדות ל ו ב  ,עמי .244-238
 [108פ ו ק ס  ,א ל כ ס נ ד ר  :אור חדש ע ל מ ר ד
הגולה היהודית בשנים  117-115לספה״ג.
האומה ,ירושלים ,ח ו ב  ,2 ,א ל ו ל תשכ״ב ,עמי
.213-207
 [109פ י ש ע ר  ,מ א י ר  :תולדות ישורון ת ח ת
ממשלת מאהאדי ואימאם־עדריס מ ל כ י מוי-
ריטאניא .פראג תקע״ז 85 ,עמי.
 [110פ נ ח ס י  ,מ ש ה  :הרהורים מימים ע ב ר ו
] ע ל ה ה ע פ ל ה מטריפולי[ .ס פ ר יהדות לוב,
עמי .287-284
ס ד ר קידושין
 [111פריימן ,א ב ר ה ם חיים:
ונישואין אחרי חתימת התלמוד .ירושלים תעדה.
]טריפולי :עמי קיא ,ר ע ב  -ר ע ג [
 [112קצין ,י ע ק ב ש  : ,תולדות ר  ,נסים נחום
)תרכ״ד-תרפ״ז( .בתוך ס פ ר ו פ ר י עץ הגן,
ח ל ק א ,ירושלים תרצ״א ,עמי ע ה  -ק ד .
 [113ר ח מ י א ל י  :בית ה ס פ ר ה ע ב ר י בבנגזי
וטריפולי .עם וספר ,א ל ו ל תש״ד ,עמי 49-44
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came into the author's hands via the Be11־Zvi Institute, which possesses a
photo-copy.
Shalom Hacohen was born in Aleppo in 1762. On June 16 1789 he left
for India via Bagdad, reaching Bombay on the 23rd of Ellul. A few weeks
later he travelled on to Surat, a trade port in British India with a number
of Jewish residents who had come on business during the XVIII century. After
staying there five months, he left on his way back to Basra.
He returned to Surat after Pesach of the year 1752 and purchased a house.
He was a merchant by trade, and used to travel forth to the centres of the
silk garment industry, or send agents on his behalf, and export the goods
overseas. He amassed a large fortune, became friendly with the princely house,
and the Rajah bestowed on him the great honour of letting him ride on the
royal elephant.
He built a synagogue called Neve Shalom in his name, bought a plot of
land for a cemetery, and acted as Court Vizier to the Sultans of Lucknow and
Punjab. At one time (1827) he lived in Chandernagore. Various important
personalities are mentioned in his diary.
Shalom ben Aharon had a daughter Rivka from his first wife, and four
sons and five daughters from his second wife. He and his family paid frequent
visits to various parts of the country, either on business or for pleasure and
relaxation. The list of localities he visited includes: Allahabad, Benares,
Bendil, Jinsrah, Dacca, Cawnpore, Lodiana, Madras, Ambarsar and Cochin.
He died in 1836 and was buried in Calcutta.

A BIBLIOGRAPHY OF
PUBLICATIONS CONCERNING LIBYAN JEWRY
by ROBERT ATTAL

Articles and studies on Libyan Jewry are few in number, scattered in various
periodicals, and written in a number of languages, mainly Italian. Hence not
only research material has been listed, but topical articles too, and even
occasional fragments from studies on other subjects.
The number of items total 341, which are listed alphabetically by author.
At the end of the list there are three indexes for subjects, places and names.
[21]

THE JEWS IN HEBRON IN CHRISTIAN SOURCES
by

MICHAEL

ISH-SHALOM

Early Christian sources have little to say on the Jewish population of Hebron.
Between the VII and XVII centuries, they mainly mention Jews visiting the
Cave of Makhpelah. From the XVII and XVIII centuries we have some
information aside from reports that Hebron Jews held their prayer services
outside the Cave, that there was a small and wretched Jewish community in
the town, which depended on aid from the Diaspora.
The main substantial information dates from the XIX century, when the
Jewish population startet to grew somewhat. Travellers dwell at length on
Jewish households and their way of life, lauding the hospitality for which
Hebron Jewry was noted. Missionaries — some of them converts — who visited
Hebron, made no headway in their work among the Jews. Nevertheless they
describe the sufferings of the Jewish Community under the various regimes,
giving statistical data of the Jewish population at that period. The scattered
items of informations are lacking in Hebrew sources, and therefore help to
make up a general picture of the History of the Jewish Community in Hebron.
All information contained in this article, is correlated by the author from
previous known sources, and checked from the historical point of view.

THE DIARY OF THE FIRST JEWISH SETTLER IN CALCUTTA
R. SHALOM BEN OVADIA HACOHEN OF ALEPPO
by

ABRAHAM BEN-JACOB

We have no report of Jewish settlement in Calcutta before the close of the
XVIII century. The first Jew to settle there was Shalom ben Aharon Hacohen of
Aram-Sova (Aleppo). Over the years 1784—1834 he kept a diary in which
he noted details of his experiences and travels, told of people who came from
Aleppo and Irak to India at that time, and described events and business
affairs. His diary is a unique source and hence of major significance. The
manuscript is part of the Sassoon collection at Letchworth (C. 879, 1021) it
[20]

of Hebrew words remained in the tafsir, a feature encountered with other
Bible translators, as well. The author translated according to topic, analogy, or
subject matter, paying no attention to verbal accuracy; here and there he
followed the ketiv and not the qeri.
In some places, by translating according to subject matter, he distorted the
original meaning. Where the Biblical text elliptical or fragmentary, he
sometimes filled in, if the poetic sense so indicated — a practice common to
others before him. Here and there he expanded his translation, turning the
tafsir into a Persian-language commentary. The Aramaic Targum, the legends
of the sages, and the commentaries of Rashi and Ibn Ezra all left their mark
on his tafsir. The translator made use of a Venetian printing-house, which
had put out the Aramaic Targum; Persian Jews always preferred to print
in Italy, as is well known.

R. ABRAHAM BEN ASHER'S MISSION TO ITALY
by

ABRAHAM I. KATSH

R. Abraham ben Asher's mission came at a time when debt and calamity
weighed heavy on the Jerusalem kehilla. Immigration had increased, and with
it the demands of the Turkish Administration upon the Jews, whereupon ben
Asher was asked to undertake a mission to Turkey and Western Europe.
In the summer of 1741 he journeyed to Constantinople, and all we know
of the route he followed subsequently may be summed up briefly thus: in
5502 he was in Bordeaux, in Nisan of 5503 he visited Livorno, in winter of
5504 Torino, and by 5509 he was back in Jerusalem.
Correspondence between the emissary and R. Moses Hayyim Morpurgo
of Ancona (1746—1750) in Ginzburg Ms. 1430, describes his activities in
that community, and in Italy at large. In 1746 ben Asher was in Ancona,
Rome, Senigalia, Venice and Siena, en route for Livorno, where emissaries
would embark for Eretz Yisrael upon the termination of their mission. In 1748
ben Asher indeed brought his errand to a close in that city, and sailed for
Constantinople.
The correspondence also throws light on the important role played by
emissaries from Eretz Yisrael in the life of the kehillot they visited, and the
considerable authority they wielded at the time.
[ 19]

1610 and 1740. The Hebrew, Arabic and Turkish documents, 549 in all, were
classified and arranged by the present author on behalf of the Kehilla over
the years 1932—39. Only two of the Hebrew documents had been published
previously (C. 169, 347). Nine more are now published in the present article.
This historical source-material tells us a great deal about commercial,
economic, social and religious affairs over the period. We have a long list
of rabbis, dayyanim, wardens and other communal functionaries, doctors,
ordinary Jews of all social strata, and even a few women of note. We have
information on the relations between the various synagogue congregations in
Cairo and, in particular, on Jewish properties in half the streets and alleys
of the Cairo ghetto.
Of especial value are six documents (1—6) from the township of Mahalla
el־Kubra, in the heart of the Nile Delta over one hundred kilometres north
of Cairo. Four others (7—10) deal with the family affairs of the famous
scholar, R. Haim Cafusi, and the remainder are title deeds and deeds of sale.
The introduction also contains a detailed description of the remaining Hebrew
documents which are still in the archives of the Kehilla, and to which we have
no access for the time being.

A PERSIAN TAFSIR OF THE PSALMS
by

EZRA ZION MELAMED

In the present study, the author discusses a tafsir (translation) of the Psalms
in manuscript form, of which three copies are to be found in the Ben Zvi
Institute's collection, and one in his own possession. All four date from the
XVIII and XIX centuries. Persian Jews had a very thorough acquaintance
with the tafsir to the Pentateuch, and it was therefore never committed to
writing; anyone versed in the tafsir could translate the Five Books by heart.
But the Psalms were very rarely translated; hence their tafsir was committed
to writing, and copies were quite common in Persia.
Mr. Melamed's monograph deals mainly with the techniques of the translation, the influences at work on the writer, and his errors. The translator had
his own method for rendering the names of the Deity, and like all Jewish
Bible translators, he too endeavoured to avoid anthropomorphism. A number
[18]

export of diamonds and other commodities to Jewish merchants in London
and Amsterdam, the methods of their commercial transaction, in close connection with the Dutch and English companies in Surat, the difficulties that
they encountered, their trade with China — all this is outlined on the basis
and in the light of hitherto unknown and unpublished sources, housed in
the Dutch Archives, in the Haag, in the Indian Office, London and in the
Archives and Record Offices in India. The commercial activities of Pedro
Pereira, who was the moving spirit in this early Jewish merchant colony in
Surat, brought him to the court of the Moghul emperor Aurangzeb (1689) in
connection with the sale of diamonds.
From the records we learn of Pereira's devotion to his native land, Holland,
and also of his strong Jewish consciousness, his fight against all discrimination,
and his defense of his fellow-Jews in Surat.
Of particular interest is Pereira's association with Sir William Norris, the
English ambassador of the East India Company (1700—1702), and the
personal bonds of friendship between the English ambassador, and the Jewish
merchant of Surat.
It becomes evident that it was with Pedro Pereira that a permanent settlement
of Jewish merchants hailing from various parts of the Jewish diaspora was
established and that in his own time the Jewish community in Surat grew
considerably, in number and influence.
During the author's recent six-months stay in India as a Fulbright Research
scholar, he collected new material on Surat in Jewish history during the 18th
and 19th centuries, which will be presented in greater detail in his forthcoming
English book on the Jews of India.

THE HEBREW DOCUMENTS
FROM THE CAIRO COMMUNITY ARCHIVES
by

ISRAEL BEN־ZE׳EB

The Hebrew documents from the archives of the Cairo Jewish Community
date from the past four hundred years, and number sixty-three all told. The
earliest one is from 1561, and the latest from 1873, while most of them —
forty-six — belong to a period of one hundred and thirty years between
[17]

the person under the interdict first asked pardon from the rabbi. From this we
conclude that Hages asked pardon from Haham Aylion, his adversary.
In his introduction to the documents, Mr. Immanuel also deals with the
relations between Haham Zvi and his Ashkenazi community in Amsterdam. The
documents lead him to infer that these relations were strained even before the
controversy arose over Hayon's book, nor did the community stand up for
their rabbi afterwards either. He paid no heed to their authority. Most of the
wardens would have preferred to see their rabbi quit his office, either because
he remained against their wishes, or because his vanity and pretentiousness
knew no bounds.
The author then discusses Hages' activities in Amsterdam, and the attitude
of R. Nunez Torrez to the Hayon controversy. This rabbi dared to print a
criticism of the court in a special pamphlet, and said that the Meheimanuta
Dekolla published by Hayon in his book was pure blasphemy. At the request of
the community leaders, the court sent him a copy of the "manifesto", but he
held to his opinion. Then they sent him a writ at the hand of a notary, to
present himself before the court within eight days; but he never appeared.
The wardens held that Nunez Torrez' pamphlet damaged relations within
the congregation, and set people against each other. The court complied with
the wardens' request and put the author under an interdict. In conclusion,
the author adds some hitherto unpublished information on the life of R.
Solomon Aylion, and on the wardens of the Portugese kehilla at the time of the
controversy. The documents are printed in the original Portugese, with a
Hebrew translation.

PEDRO PEREIRA — JEWISH MERCHANT
IN SURAT (INDIA), 1686—1721
by

WALTER J . FISCHEL

This study deals with Pedro Pereira and his Jewish associates, Antony do
Porto, and his son John do Porto, and Fernando Mendez Henriquez, who in
1686 moved jointly from Amsterdam to Surat in order to participate in the
lucrative Indian trade with Europe and to develop their own Jewish trading
firm. The role which these early Jewish merchants in Surat played in the
[16]

of kehillot to this effect, asking them to add their weight to the ban. The author
is of the opinion that the precipitate action of these two rabbis in issuing
their ban before the court had given its opinion only made the hahamim and
wardens of Amsterdam rally to the support of Hayon and his book since their
authority had been slighted.
4.

The wardens of the Spanish community in Amsterdam were incensed at

R. Jeuda Bariel of Mantua, who hastened to express an opinion on Hayon and
his book without having read it, or heard the reasoned judgement of their court.
R. Jeuda Bariel tendered his apologies, but did not change his mind.
5.

They sent a second letter to R. Jeuda Bariel in the winter of 1714, com-

plaining that he had hastened to apply to Haham Zvi, whom they considered
prejudiced and hence in no position to judge the book. They warned R. Bariel
to cease writing to the Haham on this subject, and stop interfering in the affairs
of their kehilla.
6.

R. Jeuda Bariel published an eight-point list of questions on Hayon's

book, R. Solomon Aylion and his court issued a reply in Portugese, which
they duly sent him. In this they assert that most of Hayon's opponents had
never read his book, and had taken Haham Zvi's opinion on trust. But Haham
Zvi refused to withdraw, and so the wardens issued a strict injunction to the
congregation to dissociate themselves from Haham Zvi and Hages.
10.

A promulgation of the ban on the wealthy Abraham Senior, because of his

support for Haham Zvi and R. Moses Hages.
11.

R. Abraham Ischaqui, who came from Jerusalem to Amsterdam on a

mission in the year 1712, joined Hayon's opponents and wrote to the wardens
of the blasphemies he had encountered in his book. The wardens replied that
they had found no fault in his conduct throughout his stay in Amsterdam, and
there was not the slightest truth in what had been written about him. They were
under the sole obligation to heed their own Haham and his court, and no
other.
12.

The letter sent by Hages from Emden, to the Souzas in Amsterdam, at

the end of 1747, some two years after he had printed his Sheber Poshe'im, in
which he wrote that he was suffering a great deal from the controversy,
and that his opponent was victimizing him, apparently a reference \0 Aaron
De Pinto, one of the wardens of Amsterdam. Now he wanted to make his peace
with the kehilla. At that time it was customary not to rescind a ban unless
[15]

THE NEHEMIA HIYA HAYON CONTROVERSY IN AMSTERDAM
DOCUMENTS FROM THE ARCHIVES OF THE LOCAL
PORTUGESE KEHILLA
by

ITZHAK SHMUEL EMMANUEL

The archives of the Portugese kehilla in Amsterdam contain a number of
documents in Spanish and Portugese on the controversy stirred up in that city
by the Sefat Emet and the Leqet Haqemah of R. Moses Hages of Jerusalem,
and the 'Oz LeElohim of Nehemia Hiya Hayon of Safed. A great deal is known
concerning this affair, especially from the numerous polemics published at
the time. However, the documents in these present manuscripts throw new light
on the episode, and appear to be of value to the historian in determining the
sequence of events correctly, and the part played by the hahamim and wardens
therein. It will also be possible to make a more precise appraisal of the various
personalities involved in the affair.
1.

This is an opinion of R. Solomon De Oliviera and R. Solomon Ay lion and

their court, on the Sefat Emet of R. Moses Hages (Amsterdam 1707). They
held that the author was excessively mordant in his references to the Amsterdam
kehilla and wrote untruths. Hence the wardens pronounced a ban on reading
or purchasing the book.
2.

In 5467 Hages printed his Leqet Haqemah in Amsterdam, and slighted the

wardens of Livorno, whereupon they complained to the wardens of Amsterdam.
Haham Aylion and his court wrote a letter to the rabbis of Livorno in 1709,
coming to his defence on all counts. The wardens supported him too, and wrote
to the wardens of Livorno that they had examined their complaints, and found
them baseless. Despite this, they summoned Hages before them; he undertook
not to publish any book which might give grounds for further complaint.
3.

Nehemia Hiya Hayon printed his 6Oz LeElohim in Berlin in the year 5473,

coming to Amsterdam immediately after. He asked permission of the wardens
there to distribute his book, and they handed it to R. Solomon Aylion for
examination. The latter asked for another six people to join him on the panel,
but before they could form their opinion Hages incited Haham Zvi to ban both
book and author, and the two of them sent hasty messages to a large number
[14]

A NEW TEXT FROM THE BEGINNINGS OF
THE DONMÄH SECT IN SALONICA
by

GERSHOM SCHOLEM

All our knowledge to date about the first members of the Donmäh sect, who
were converted to Islam and established a mystical group within it, is derived
from the testimony of opponents, and from distant and confused echoes which
have reached us from the last members of the sect. The discovery of this
original document, published from manuscript 2262 of the Ben-Zvi Institute,
is therefore to be welcomed. It adds to the other document from the same source
published by the present writer (Tarbiz, Vol. 32, 1932, pp. 67—79).
It is true that this document does not contain precise historical information.
The mood reflects the rapid development of a legend. The author developed it
on the basis of fantastic revelations he had. Most names of persons and
localities are symbolic and the events described occured in the world of fantasy,
but they reflect historical events, such as the conversion of the group. The
latter is described as a concomitant of the war of the Redeemer and his part
in the great battle between the Prince of Ishmael and his legions in heaven
and the Prince of Edom and his legions.
The statements of the text purport to come from the prophet Nathan of
Gaza although they were written after his death. Its centre is in the imaginative
story of the "disappearance" of the Messiah, that is of his death. Into this
story the author introduced a kind of summary of events which actually took
place after his death and that of Nathan. It is clear that the writer's aim is
polemical: he opposes a new sub-sect which arose a few years after the massconversion of 1683. The original values of the first group of apostates were
holy in the author's eyes, and his opposition is directed towards the circle
of Querido, the brother of Sabbatai Zevi's last wife, owing to the deviations
from some elements of the original faith professed by the Donmäh. All this,
apparently, was in order to return them to the bosom of the original sect.
Querido died during a pilgrimage to Mecca around 1690. It follows that the
present text was composed between 1690 and 1695. According to the author
of the article, it is one of the basic documents of the Izmirli sect, one of the
three sub-groups of the Donmäh.
[13]

mercial law. A later Haskamah, enacted in 1670 for the purpose of limiting
to the early stages of the hearing the right of the parts to ask for Din Torah,
is a definite proof that as rule the lay tribunal judged any commercial suit
according to the laws and usages of the Port of Leghorn, unless expressly
requested by one of the parts to pass judgement according to the Jewish law.
In that case the legal proceedings were handed over to Rabbis, but their decisions had no legal power until approved and published by the tribunal in
accordance to the law of 1593.
A revised code of Haskamoth, enacted in 1677, confirmed the Haskamah of
1670. Shortly afterwards the Massari and the Council of Twelve, in order to
obviate the inconvenience and the frequent miscarriage of justice inherent
in the possibility of one of the parts opting for Din Torah when losing
a suit judged by commercial law, decided on a reform. They ruled that
all suits pertaining to commercial and maritime law to be judged according
to the commercial laws and usages of the Port, while matters pertaining to
personal and religious laws had to be judged by Din Torah. These rules,
however, because of the negative reaction they aroused, were never made compulsory: they were simply not entered in the official Book of Haskamoth.
Sasportas was then in Leghorn. About that time he had been a member of
the rabbinical Commission of Issur ve-Etter and of the Yeshibah Kelalith. He
was therefore aware of the judicial reform; nevertheless he refrained from
action against it while in Leghorn. His violent attack started only when he
was on his way to Amsterdam in 1681. The defense of the Parnassim is
contained in a manifesto in Spanish issued by the Rabbis of the Yeshiva,
the Massari and the Council of Twelve. Following a circumstantial story of
the strained relations between Hacham Sasportas and the Community authorities, mostly on the ground of emoluments and standing, the cogent arguments
in favour of the proposed judicial reform are set forth, together with the
statement that, owing to the negative reaction aroused, its enforcement, which
had already been postponed, would be forgone.
The status quo existing in 1677 was therefore maintained and the position
of the Din Torah in the autonomous judicature upheld up to 1808, when the
French Imperial Governement, having annexed the Grand Duchy of Tuscany,
abolished the Tribunal of the Massari together with all the Tuscan tribunals.

[12]

verses representing a polemic between inanimate objects of similar nature,
written in Arabic for popular consumption.
About half of his work is regional poetry, rich in changes of rhyme and
rhythm, to fit the tempo of song and dance. His wide command of three
languages enabled him to compose poems with stanzas alternating in Hebrew
and Arabic, or Hebrew and Aramaic — not as virtuoso affectation, but as a
normal mode of expression.
His poems are not built around one single subject, nor do they present a
continuous development; instead, a number of subjects appear concurrently.
His style is marked by the absence both of Biblical metaphor and of the undulating language of the poetry of the Spanish period. He uses the language
of sages and scholars, simple and almost prosaic, a quality which endeared
his verses to the hearts of the people. The wide range of ornate style so common
in poetry of the Spanish period has no place in Shabazi's work.
Some two hundred and fifty of his poems and piyyutim have been preserved,
representing a quarter of all the Yemenite poetry that has come down to us.
Of all the poets of his community, his verses are the most loved and best
known; he won wide acclaim even in his own lifetime.

THE CONTROVERSY BETWEEN R. SASPORTAS
AND THE JEWISH COMMUNITY IN LEGHORN (1681)
by

ALFREDO S. TOAFF

The article describes the evolution of the autonomous judicature in the
"Nazione Ebrea di Livorno" since its inception in 1593. The Chapter 25 of the
"Livornina", the famous rescript by Ferdinand I, Grand Duke of Tuscany,
inviting the Jews to Leghorn, granted them a lay tribunal, the Tribunal of the
Massari, empowered to judge all civil suits among Jews and part of their
criminal suits. This privilege, even while establishing that the lay tribunal had
to judge as a general rule according to the Jewish law, did not recognize any
judiciary power of the Rabbis.
The Haskamah of the year 1655 bound the Jews to avail themselves of Din
Israel only, as administered by the Tribunal of the Massari in 3 ways: "lefi
ha׳diri\

"qarob la-din" or according to its best judgement, i.e. the local com[11]

Shabazi's poetry is a true mirror of the feelings of his generation — their
sufferings and hopes of redemption. He himself was a figure of legend, and
popular tradition represents him as a worker of miracles, who did wondrous
deeds to save his fellow-Jews. Belief in his saintly powers, which could avail
the sick and the unfortunate, persisted even after his death.
His poetry was devoted to sacred themes: Knesset Yisrael, the Almighty, the
Torah, the Messiah and the redemption, the world to come. Secular subjects,
such as wine, love, nature, and descriptions of gardens and flowers, hardly ever
occur. His songs of exile, in which he describes the lowly status of his own
people beside the grandeur of their masters, are steeped in national pride.
Israel, in all its poverty, is still the elect among the peoples of the world. His
songs of redemption are the heart of his poetic writings, and it was they
which made Yemenite Jewry accord him the same standing as Yehuda Halevi
and Israel Najjara enjoyed in Spanish Jewry; his work indeed bears traces
of the influence of the latter poets. His love for Zion, his longing for redemption and for the Messiah, for the upbuilding of land and people, find powerful
expression in his verses. In his poetry of redemption he transcends gloomy
realities, evoking a vision of the Tribes of Israel going up to their land, and
describing the life of freedom and the bounteous plenty enjoyed by the nation
in its own country, by contrast with its poverty and abasement in exile.
Many of his songs are devoted to national and historical events from Israel's
past: the lives of the Patriarchs, the Exodus from Egypt, the Giving of the
Law, the Prophets, the Kingdom of David and Solomon. His nation's past
grandeur is a source of faith and hope in the future restoration of its glories.
As a religious poet, he devoted verses to the Sabbath, the festivals, and the
ceremonies of wedding and circumcision.
There was a marked didactic and moralizing element in Shabazi's personality, while Cabbala and mysticism found powerful expression in his
writings. His cabbalistic verses were based on the Zohar, and on works of
Cabbala from before the Ari's time.
Scholastic and philosophical themes, drawn from mediaeval science, appear
frequently in his poetry. Thus he dwells on intellectual and philosophical
topics — creation, the origins of existence, the soul, the resurrection and the
world to come — in the form cf questions sent to the sages of his day. Secular
poems as such are very rare, and the most important of these are humorous
[10]

superior position in society and made possible activities which could not be
carried out without the help of the gentile. And against this R. Samuel warns.
R. Samuel's letters, his messages of exhortation, his regulations and his
prayers are a faithful reflection of various aspects of the life of the Kurdistan
Jewry.
R. MOSES ZAKUT'S EARLY YEARS
by

YOSEF MELKMAN

R. Moses Zakut was one of the greatest of Italian sages, and one of the
most important rabbis of his generation. Hitherto, no reliable information
on his early years was available. The present writer has advanced proof that
he was born shortly after 1610, apparently in Amsterdam. He studied at
the local Talmud Torah, which his great-grandfather Moses Enrik Zakut had
helped establish. In 1621 the family moved to Hamburg, but since there
was no Beth Midrash in that city, Moses Zakut travelled to Poland. In 1642
he was living in Hamburg, and contemplating immigration to Eretz Yisrael.
A year later he went to Venice, where he took to correcting Hebrew books
as an occupation.

R. SHALOM SHABAZI AND HIS POETRY
by

YEHUDA RASAHBI

R. Shalom Shabazi, the greatest Yemenite poet of the XVII century, eventually
took his place as the poet of Yemenite Jewry par excellence. His verses indicate
a profound knowledge of the Torah and a wide general education. He was fully
proficient in three languages — Hebrew, Aramaic and Arabic — and wrote in
all of them. Two of his works on astronomy and astrology have been preserved,
but his main fields were poetry and liturgical verse. The influence of his poetic
writings should be ascribed to the historical background of his times, for
he lived at a period when Jews suffered harsh restrictions and cruel oppression
— such as the infamous "Muza' expulsions" which wiped out two-thirds of the
Yemenite community — but when Messianic hopes and the advent of Shabetai
Zvi left their mark.
[9]

recent times. Of twenty liturgical poems, two prayers and four poems, only six
have been published before; the rest are published for the first time in this
article.
He wrote many works, which were not published. Only one book, "Avnei
Zikaron" which deals with the laws of shehita, has come down to us in its
entirety in a large number of Mss. Of his book of sermons and his book of
verses we have only remnants.
His brother, R. Isaac, regarding whom this article also publishes new
documents, was in some respects similar to R. Samuel and in some respects
different. He, too, went from place to place to teach To rah, but he did not reach
his brother's stature and did not write books as he did. After R. Samuel's
death, he was succeeded by R. Jacob ben R. Abraham and apparently for that
reason relations became strained between R. Isaac and him. The 'Ama'dia
community even suspected that R. Isaac informed against him to the authorities,
but R. Isaac strongly denied this.
The historical sources in the writings of R. Samuel and R. Isaac give us
a comprehensive picture of spiritual and social life in Kurdistan of their times,
and even of periods before and after their own day. Kurdistan Jewry had
been emptied of Torah. The actual rule was in the hands of the Shoter
("officers"). This situation R. Samuel attempted to change by bringing about a
new attitude towards scholars and the Torah and establishing academies
throughout the land.
The Shoter ("officer") was elected or appointed, by a government official,
from among the wealthy members of the community. Suitable candidates
were not always available, and sometimes ignorant persons were selected who
had no interest in matters of the spirit. The officer was in charge of tax collection and represented the community before the governor. In addition,
there were "elders," who functioned in the framework of the synagogue, and
"wardens" (gaba'im), who were subordinate to the elders.
Individuals frequently shirked their share of the public burden. Philanthropy
is emphasized throughout R. Samuel's work, and this is understandable
considering the great need of the communities, in view of decrees and plagues,
and the absence of men of great wealth. We find many warnings against
talebearing to the authorities. The Jews had contact with their gentile
neighbours. Friendship with the gentile sometimes served to give one a
[8]

in the yeshivot of Safed, and the Rabbis of Kurdistan dispatched difficult
questions of Halacha to the centre of Torah in Galilee. We do not know
whether R. Samuel ever visited Safed, but there is no doubt that he accepted
the authority of the sages of Safed and had ties with them. The study of
the Torah in Kurdistan in his period was characterized by the spread of the
Cabala: actually, soon after the Cabala of "Ha'Ari" (R. Isaac Luria) was
known it reached Kurdistan. R. Samuel's writings are filled with Cabala, and
even his disciples engaged in the "secret wisdom "
R. Barzani wielded tremendous influence. He was a master of explanation
and persuasion and his very appearance won men's hearts. His chief enterprise
was, without doubt, the dissemination of the Torah, which he accomplished
in two ways: by establishing yeshivot and by sending letters of reproof and
moral direction to the communities. His yeshivot served as centres of Torah
and Judaism not only for his particular community, but for all Kurdistan.
His disciples went out to teach near and far. They were the rabbis, the
teachers, the cantors, and the ritual slaughterers. His most important pupil
was R. Jacob ben R. Abraham, whom he designated to take his place.
We do not know the method of study in his yeshivot. Undoubtedly the
students learned to rule on points of Halacha, and there were those among
them who made original contributions to rabbinic literature. In his letter
to the Ma'ragha community mention is made of the fact that Mishna, Gemara9
Ein Ya'acov and commentaries were studied in that community.
R. Samuel was alert to every problem of the individual and the community.
He sent letters of moral guidance and sermons of consolation to the communities and stressed the importance of supporting the weak and the downtrodden. In his letters, which are written with great clarity and in afluent style, he
sets forth the failings of the generation and the punishment to be expected.
The communities obeyed his instructions and his regulations. He was the
head of the Kurdistan Diaspora although never formally invested with this
title. The Jews of Kurdistan regarded his personality as representing and
uniting them.
R. Barzani's interests went beyond the fields generality accepted in his
generation and region. In addition to Halacha and Cabala he also studied
philosophical works. He wrote poetry, prayers, and liturgical poems, some of
which were included in the prayer books of Kurdistan and were recited until
[נד

Was a Jew obliged to set aside heave-offering and tithe from that part of the
crop which he received as payment from the Gentile ? Sahalon ruled that
Gentiles had no status as property-owners in Eretz Yisrael, hence the Jew
was deemed to have sown in soil owned by Jews, and was thus liable to tithe.

R. SAMUEL BARZANI, LEADER OF KURDISTAN JEWRY
by

MEIR BENAYAHU

Among the earliest Jewish communities in the diaspora were the communities
of Kurdistan. The Torah flourished there from the times of the Geonim, but
we know practically nothing about the communities after the 13th century.
Were they really decimated, the Torah forgotten among them, and their ties
with the Diaspora attenuated? Or did they continue to exist between the 13th
and 17th centuries and the only reason that we do not know about them is
that sources did not reach us?
The documents published in this article, from the beginning of the 17th
century, testify that several generations previously there were Rabbis in
Kurdistan who had strong ties with Eretz Yisrael. The greatest of these was
R. Samuel Barzani Adoni, who lived in the second half of the 16th century
and the beginning of the 17th, and who spread Torah and knowledge in
Kurdistan.
R. Barzani lived in various places, his wanderings apparently being due to
political circumstances. He maintained a yeshiva in Barzan, in 'Aqra, in
Mosul and, towards the end of his life, in 'Ama'diya. He lived in staitened
circumstances, and used the funds which he received from the Kurdistan communities to support his yeshiva. He had no sons, only daughters. The most
important of these was Asnat, who headed the yeshiva at Mosul, and who
married one of the great Rabbis of Kurdistan, R. Jacob ben Abraham, her
cousin. R. Samuel died between 1625—35 and was buried in 'Ama'diya.
How did the Kurdistan communities recognize the authority of R. Barzani,
and what was his influence on spiritual and social life? To answer this we
must consider the sources of inspiration of this community in the 16th century.
All that we know of its ties with other communities is that these existed
with Baghdad, Aleppo and, particularly, Safed. Young men went to study
[6]

RESPONSA OF R. YOM TOB SAHALON
ON QUESTIONS OF FARMING IN HASBEYAH AND GALILEE
by

ITZHAK N I S S I M

After the Spanish expulsions, and the growth of the Jewish community in
Eretz Yisrael, questions of Halakha relating to farming once more became
practical issues. Apart from the "Mustarab" Jews (i.e. Arab Jews living in
Palestine before the arrival of the Sefardim), there were but few Jews who
earned their living from agriculture proper. There were a number of "devout"
in Safed, however, who felt an obligation to engage in agricultural activity, "so
as to fulfil the commandments connected with the Holy Land". Hence most
of the responsa dealing with the sabbatical year refer to fruits grown during
that year on Gentile land in Eretz Yisrael, and the question of their exemption
from heave offering and tithe. All of them debate whether or not non-Jews have
status as property-owners in Eretz Yisrael. Aside from these Hassidim, the
last few indigenous settlers dwelling in border-areas skirting Eretz Yisrael
still plied their hand at farming.
The first responsum was sent to Hasbeyah on the slopes of Mount Hermon,
just by the border of Eretz Yisrael. Some of the Jews there seem to have been
prosperous grain-farmers, and one of them had sowed his land during the
sabbatical year — apparently under the misapprehension that the sabbatical
laws did not apply outside the borders of Eretz Yisrael. R. Yom Tob Sahalon
decreed that the crop in question did indeed fall under the sabbatical laws.
Many Jewish farmers in Eretz Yisrael used to lease fields from non-Jews
and turn them over to Gentile tenant-farmers, or purchase oxen for ploughing with Gentile labourers, and seed for sowing, in return for which they
would receive part of the crop. In his second responsum, Sahalon ruled
that it was permissible to hire out animals to a non-Jew in the sabbatical year,
whereas his colleague R. Suleiman Ohanna held that the Jew might not receive
part of the crop, since this implied partnership with the non-Jew.
The question of partnership with non-Jews also recurred in another context.
[5]
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׳ספרי מכון בן־צבי
סמר הח*ד*א• קובץ מאמרים ומחקרים בעריכת מאיר
בניהו• מוסד הרב ק ו ק בשיתוף־ מכון בן־צבי,
ירושלים תשי״ט ,רב עמ׳י
ו ג י חיים יוסף דוד אזולאי ,מאת מאיר בניהו.
מחקרים ומקורות של מבון בן־צבי בהוצאת מוסד
הרב קוק! ירושלים תשי״ט• חלק א — תולדות
חייו; חלק ב—׳מחקרים ומקורות+2 ,תרח עמי,
 13+24ציורים ותמונות•
ספר היובל לשניאור זלמן שזר• מחקרים ומקורות
לתולדות התנועה השבתאית בעריכת יצחק בן״צבי
ומאיר בניהו• ירושלים תש״כ• תקסז 22+עמי.
 18ציורים ותמונות•
היהודים בהודו ,חלקם בחיים הכלכליים והמדיניים
מאת ולטר י׳ פישל )אוניברסיטת ברקלי ,קאלי-
פורניה(• ירושלים תש״כ 215 ,עמי •
רבי יעקב אליישר וחיבורו ׳מגילת פרס׳ ,על קורות
קהילת בצרה בשנות תקל״ה—תקל״ט ,מאת מאיר
בניהו• ירושלים תש״כ ,קלו עמי 6 ,ציורים•
קהילות יהודי בורדיסתאן ,מאת אברהם בן יעקב•
ירושלים תש״כ 256 ,עמי •
הליכות תימן ,חיי היהודים בצנעא ובנותיה ,מאת
יוסף קאפח• ירושלים תשכ״א•  344עמי31 ,
ציורים ותמונות•
ספד הזערון לישעיהו זנה• מחקרים ומקורות לתול-
דות קהילות ישראל במזרח; בעריכת יצחק בן-
צבי ומאיר בניהו•  526עמי• ירושלים תשכיא•
סדרי חינוך בימי הגאונים ובית הרמב״ם• מקורות
חדשים מן הגניזה ,מאת שלמה דב גויטיין.
ירושלים תשכ״ב• רכב עמי •4 +
מצבות שאלוניקי ,מאת יצחק עמנואל• נוסחם של
 1900מצבות מלפני שנת רס״ב ועד שנת תרצ״ב,
עם תולדותיהם של האישים• חלק ראשון :עד
שנת ת״מ• תשכ״ג•  414עמי 34 ,ציורים 1 ,מפה.
תולדות היהודים בדוכסות מונטובה ,מאת שלמה
סימונסון• חלק ראשון :קורות היהודים ומעמדם
במדינה ,הכלכלה היהודית ,הקהילה ומוסדותיה•
תשכ״ג•  361 ,14עמי 8 ,ציורים 1 ,מפה•
הספדים העבריים שנדפסו בירושלים ,מאת שושנה
הלוי• תיאורם של שבע מאות ושבעה ספרים,
עלונים וספרי פולמוס מראשית הדפוס )תר״א( עד
שנת תרנ״א•  202 ,2°עמי 35 ,ציורים•

ציור העטיפה :עמנואל גראו
דפוס סיון בע״מ ,ירושלים

