גבוזרצ קמפור
ומנהגו גנוזה עול והודו ~ המזרח
ק

עלוי

הלסטררי ואנתנרגראפל

מרק כהן וידידה סטרלמד
לזכרו המבורר של

מורנו ורבנו פרופסור ש " ד גויטיין

הקדמה
המאמר הזה מבקש לבחון את המנהגים שהיו נוהגים בגניזה המפורסמת של קאהיר
במיוחד ובקרב יהודי  -המזרח בכלל  ,משני הבטים המשלימים זה את זה

:

האחד  -ההבט ההיסטורי  ,הבוחן מחדש את המקורות המאוחרים על גילוי
הגניזה בקאהיר  ,ומבקש להסיק מסקנות ברורות בדבר השאלה ' איפה גנזו '  ,שעליה
חלוקים

החוקרים .

ההבט השני הוא אתנוגראפי  .כידוע  ,היתה מידה רבה של רציפות בחיי היום  -יום
של היהודים בארצות  -המזרח עד המאה ה  , 20 -ועל  -כן לכאורה ניתן לחקור את מנהגי

הגניזה של יהודי  -המזרח בעבר  ,על יסוד סקר אתנוגראפי בנדון בין יהודים שגדלו

בקהילות שבארצות  -ערב  .נוסף לכך  ,עשוי סקר זה לשמש תחום מחקר חדש  :מנהגי
הגניזה של יהודי  -המזרח  ,אשר לא זכו עד כה לתשומת  -לב

מרובה .

אין בכוונתינו למצות את הנושא הנידון  ,ובמיוחד ניתן להרחיב את המחקר
האתנוגראפי  .אולם כבר בשלב מוקדם זה של המחקר אפשר להצביע על מיגוון רב
של מנהגי גניזה שונים  ,אשר עצם קיומם מעמיד בספק את הגישה המנסה ללמד על

מנהגי הגניזה של יהודי פוסטאט בימי  -הביניים על סמך מה שנחשב לטופס אחיד של

מנהג גניזה .
מאמר זה והמחקר שביסודו משוחף לשניים  :מרק כהן עסק במחקר ובכתיבה של
הפרק ההיסטורי ( פרק א  ,להלן )  ,ידידה סטילמן  -של החלק האתנוגראפי ( פרק ב ,

להלן ) .

עם זאת  ,שני המחברים אחראים למאמר בכללו וגם ההקדמה והסיכום

משותפים

לשניהם .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה

:

בסוף המאמר .

המחברים חייבים תודה למכון בן  -צבי לחקר קהילות המזרח ולמרכז ירושלים למחקר
האנתרופולוגי על תמיכתם בביצוע המחקר שביסוד מאמר זה .

4

ן

כהל וסטילמל

א  .ד גבלזדו בקאהיר

( פוסטאט ) -

הבט היסטורי

~
על חיי היהודים במזרח נכתבו ספרים ומאמרים לרוב  ,שיסודם בכתבים שנמצאו
בגניזה הקאהירית  ,אך מעט מאוד ידוע לנו על מנהגי הגניזה של אותם יהודים אשר

כתביהם הגיעו אלינו בדרך זו  .אלפי מכתבים  ,שימושי בית  -דין  ,רשימות ותעודות
אחרות מגניזת קאהיר הגיעו אל ספריות שונות בעולם  ,והמחקר בהם נמשך מזה
כמאה שנים וחושף את מהלך חיי היומיום של יהודי ארצות הים  -התיכון בימי -

הביניים לפרטי פרטיהם  .אך בכל התעודות הללו אין אפילו רמז דק למנהגי הגניזה ,
ועל  -כן שאלות מרובות בנדון עדיין אין עליהן מענה  ,כגון  :איפה גנזו
היתה מלווה טקס מיוחד

?

איך טיפלו בכתבים

שנגנזו ?

?

האם הגניזה

מדוע לבד מדברים

שבקדושה  ,שנהוג לגונזם בקהילות ישראל  ,גנזו בקאהיר גם כתבים שבחולין

?

ן

בדברים שלהלן לא נשחזר מחדש את סיפור גילוי הגניזה בקאהיר  ,אלא נתרכז
במקורות הרומזים במישרין או בעקיפין לצורת הגניזה  ,ועל  -כן גם במנהגים שהיו
קשורים בה .

בהיעדר מקורות גניזה מימי  -הביניים  ,אנו זקוקים לסיפוריהם של מגלי הגניזה
עצמם במאה

ה, %9-

המתארים את צורתה  ,את מקומה וכמובן את תוכנה  .מקורות

מאוחרים אלה לא יוכלו ללמדנו הרבה על מנהגי הגנתה שהיו רווחים לפני כאלף
שנים  ,אולם הם עשויים להבהיר לפחות שאלה חשובה אחת  ,והיא

.1

:

איפה

גנזו .

אומה גנזו ?  -המחלוקת בוו החוקרלם

על שאלה מרכזית זו קיימת  ,כידוע  ,מחלוקת בין חוקרים  .הדעה הרווחת  ,שמקורה
בחלק מתיאוריהם של מגלי הגניזה במאה שעברה  ,היא  ,שהגניזה היתה חדר גדול

בתוך בית  -הכנסת ' עזרא ' בפוסטאט ( קאהיר

העתיקה )

ושרוב רובם של כתבי -היד

היקרים המצויים היום באוספי הגניזה בעולם נלקחו מאותו

תדר .

חלק על כך פרופסור נחמיה אלוני המנוח  ,שלדעתו  ,היו גניזות רבות  ,והמקור
העיקרי של כתבי הגניזה שמצאו שכסר ואחרים היה
דעתו על הנימוקים הבאים

:

בבית  -קברות .

2

אלוני ביסס את

( א ) ' גנז ' בלשון חז " ל משמעה לקבור  ( .ב ) סיפורו של

יעקב ספיר  ,הראשון שתיאר בכתב את הגניזה בקאהיר  ,מתאר לא חדר גדול בתוך
בית  -הכנסת אלא ' ארגז ' על
( בריבוי ) ,

הגג .

(ג)

מקורות אחרים מדברים בפירוש על ' גניזות '

לרבות גניזות בבית  -הקברות היהודי בבסאתין  ( .ד ) האנשים אשר הגיעו אל

הגניזה אחרי ספיר ולקחו כתבי  -יד ממנה  ,לרבות שכטר  ,קיבלו מה שקיבלו מגניזות

בבית  -הקברות או מסוחרי עתיקות  ,ואין כל יסוד לסיפורים  ,שלפיהם אנשים אלה

קיבלו את החומר מחדר גניזה  ( .ה ) מנהגי הגניזה של יהודי פוסטאט לא היו שונים
1
2

על הבעייתיות של מנהגי הגנחה של יהודי מצרים בימי  -הביניים -
ראה :

עיין  :גויטיין  ,חיי  ,עמ ' . 10 - 7

אלוני  .זה מאמרו המסכם והמעודכן ביותר בנדון  .המאמרים האחרים שכתב בנושא זה

קודם לכן מכרים במאמרו זה .

הגניזה בקאהיר ובמזרח

ן

5

מהמנהגים שרווחו בקרב יהודים בכל העולם  ,לקבור ספרים ישנים וניירות בלויים
בבית  -קברות  ,ואם אלה נגנזו בבית  -כנסת  ,היתה זו גניזה ארעית בלבד  ,עד גניזתם
לתמיד

בבית  -קברות .

באשר לשלילת החדר כמקום הגניזה בקאהיר  ,היה אלוני יחיד בדעתו  .מצד שני ,
חוקרים אחרים מודים  ,כי הגנתה בחדר היא תופעה חריגה  ,ופרופסור ש " ד גויטיין אף

זה .

ניסה להסביר ' חידוש '

גם חוקרים אחרים מודים בעובדה  ,כי בחלק מהסיפורים

3

בדבר גילוי הגניזה מוזכרות בפירוש ' גניזות '  ,ובמיוחד גניזות בבית  -הקברות היהודי

בבסאתין  .סיכומו של דבר  ,עדיין קיימות תעלומות בדבר גניזת קאהיר  ,ועל  -כן גם
בדבר מנהגי הגניזה של יהודי פוסטאט
3

בימי  -הביניים .

4

גויטיין הציע שני הסברים לכך בזמנים שונים  .ההסבר הראשון  ,משנת  , 1967המבוסס על השערה
בעלמא והוא טנטאטיבי מאוד  ,מקורו בעובדה שבגנחת קאהיר היתה כמות גדולה של כתובים

מצפון  -אפריקה  .כותב על כך גויטיין

:

נראה אפוא כי התוניסאים היו יוזמי הרעיון של גניזה קבועה ובמיוחד של הרחבת תכולתה
והכללת דברי חולין מובהקים  .באותו זמן היתה תוניסיה מרכז גדול של לימוד תורה  ,ויתכן
מאוד  ,כי אחד החכמים הגדולים הורה לבני קהילתו לעשות כן .
ראה

:

גויטין  ,חברה  ,א  ,עמ '

21 - 20

( המקור  -באנגלית ) .

מאוחר יותר הציע גויטיין הסבר אחר  ,מעניין יותר  ,בהיותו מבוסס על עדות בלתי  -ישירה
מהגניזה עצמה  .לפי תעודת גניזה מפורסמת  ,אירע בשנת

1011

מקרה נורא בתולדות הקהילה

היהודית בפוסטאט  .זה אירע תוך כדי תקופת הגזירות הקשות של הח ' ליף אלחאכם נגד לא -

מוסלמים  ,ובמהלך הרדיפות שליוו אותן נהרסו בתי  -תפילה רבים  ,הן של נוצרים

והן של יהודים .

המעשה שיובא להלן טרם נהרסו בתי  -תפילה של יהודים על  -ידי ההמון  .המעשה אירע ביום

האחרון לשנת  . 1011המון מוסלמי התנפל על יהודים בהלוויה של חזן מכובד  ,בהיותם בדרכם

לבית  -הקברות  ,שמחין לעיר

פוסטאט .

בעקבות ההתקפה נתפסו

23

מנכבדי היהודים  ,ורק

בהתערבות הח ' ליף אלחאכם הם ניצלו ממוות  .כדי לחוג את הישועה הגדולה נכתבה על כך מעין
' מגילה '  .זמן קצר לאחר המעשה הזה התחילו להרוס גם בתי  -כנסת  ,וביניהם בית  -הכנסת של

הירושלמיים  ,קודמו של בית  -כנסת ' עזרא ' היום  .בתום הרדיפות  ,כאשר הורשו הלא  -מוסלמים
לבנות מחדש את בתי  -תפילתם ההרוסים  ,נולד  ,לדעת גויטיין  ,הרעיון לבנות חדר גניזה גדול
בתוך בית  -הכנסת  .ואלה הם דבריו

:

עלינו לדמות  ,אפוא  ,שכזמן שיקום בית  -כנסת הירושלמים היה לראשי הציבור רעיון

מיוחד  .למה לנו להפקיר חפצי קדושה ומלוויהם

להתנפלויות ?

הבה נכין מקום מהווח

בתוך בניין בית -הכנסת עצמו  ,ואנו ובנינו ובני בנינו נוכל להצניע שם כל מה שצריך גניזה
מבלי להסתכן

(

ראה

:

גויטיין  ,הישוב  ,עמ '

. )47 - 46

את השערתו זו הוא העלה בראשונה בהרצאת הפתיחה שנשא בכינוס לחקר הגניזה הקאהירית ,

באוניברסיטת תל  -אביב בשנת תשל " ו  ,אולם הרצאתו זו פורסמה רק בתש " ם  -ראה  :גויטיין ,

חיי  ,עמ ' . 10 -9
פאטמית  ,עמ ' . 7 - 6

את חידושו זה הוא פירסם גם  -כן במאמר באנגלית בשנת

- 1978

ראה  :גויטיין ,

הסכרו זה  ,השני  ,למנהג לגנוז בתוך חדר בבית  -כנסת  ,יסודו בהנחה כי המנהג הרגיל הוא

לקבור בבית  -קברות  ,כפי שטען אלוני  .בהמשך מאמרנו נראה  ,כי הסבר זה איננו נצרך  .לצורתה

של גניזת קאהיר נמצאו מקבילות בקהילות יהודיות  ,ועל  -כך מעידים מימצאי המחקר

האתנוגראפי  ,המובאים בחלקו השני של המאמר .
4

ברוח זו  ,ובדין  ,מסיים סימון הופקינס את מאמרו המצוין על גילוי הגניזה  ,שהוא הדיון המעודכן
ביותר בנושא זה  -ראה

:

הופקינס  .על הספרות הקודמת על גילוי הגניזה  -ראה במאמרי

הביבליוגראפי  :כהן  ,היהודים  ,עמ '
דברים  ,שיצאו לאור בשנות

. 176 - 175

1980 - 1973

המהדורה החדשה של אותו מאמר כוללת תוספת

 ,עמ '

. 231

6

.2

ן

כהן וסטילמן

עדוי 12של ועקב ספלר  -ראשך הכותבים על הגנוזה

נבחן עתה שאלה מרכזית זו  ,איפה גנזו  ,על יסוד המקורות על גילוי גניזת קאהיר ,
ונראה  ,כי לא בכל המקורות נעשה שימוש  ,וגם מקורות שניתנה עליהם הדעת לא

כולם הובנו כהלכה .
תשומת  -לב מרובה ניתנה לתיאורו של הנוסע הראשון שתיאר בפירוט את הגניזה ,
הוא יעקב ספיר  ,כפי שפורסם בספרו ' אבן ספיר '
' עזרא ' בשנת

% 864

( . ) 1866

הוא ביקר בבית  -הכנסת

בעוברו דרך מצרים במסעיו כשלוח מטעם קהילת ירושלים  .תיאור

זה צוטט כבר הרבה פעמים  ,על  -ידי אלוני ועל  -ידי

אחרים  ,אולם דברי ספיר לא הובאו

על כל פרטיהם הנוגעים לעניין  .נראה להלן  ,כי יש לפרטים אלה  ,ובמיוחד לתיאור
הכולל את מצב בית  -הכנסת  ,חשיבות לפתרון כמה מן התעלומות בסיפור

להלן דברי ספיר בנדון

...

הגניזה .

:

פה תצר גדול אחוזת נחלה ליהודים מקדם קדמתה עם חורבות רבות

ובתוכם

ביהכ " נ גדולה אומרים של עזרא הכהן . . .

זה אך מקרוב נתנו אחינו

יושבי מצרים אל לבם לרפאות שבריה כי מטה ולחזק בדקיה כי רבו
וללבנה וליפותה

וכנראה צ " ל

הביאני ]

 . . .ברחובות צרים ומובאות אפילות הביאוני [ השמש ,

אל חצר רחבת ידים סביבותיה חורבות ישנות נוטות

לנפול ומהם מתוקנות מחדש  .ואולם אחד גבוה עשרים אמה  .משם ירדתי
בשלש מעלות לבית הכנסת גבהה כאולם ארכה ורחבה כשלושים

רגל .

שממון ותמהון רובצת בה  .הלוחות ושברי לוחות אשר היו על קירותיה מסביב
ובצד מזרח על ההיכלות והחגורות סביבות הבימה מלמעלה אשר היו חרותים
עליהם פסוקי תהלים ושמות אנשים נדיבים וזמנים שונים הורדו ממקומם עת
תקנו

הבית . . .

קירות הבית הכנסת מאבנים ולבנים וגגה קורות עצים וקרשים

והיא עומדת על שנים עשר עמודים שיש בשתי שורות וקשתות אבן עליהם
והקורות מונחות על

הקשתות . . .

במסע השנית קיץ תרכ " ד חזרתי וביקרתי פה כמה פעמים  .על הביהכ " נ עולים
מבחקו במעלות דרך מבוא התאים ועזרת נשים ושם גניזה לספרים בלואים
וקרועים וכי הגידו לי כי ישנה היא מאד בית מלא גנזי ספרים משנים

קדמוניות  .רציתי לחפש שמה אולי אמצא דבר מה והלכתי שמה יום

ב ' דר " ח

איר אשר אז יושב שם הגבאי והשמש והביהכ " נ פתוח כל היום ובקשתי
להראות לי הגניזה ולא רצו באמרם כי סכנה גדולה ונחש כרוך עליה  .ובאתי
עוד בר " ח סיון ואמרתי להם שיש לי רשות מהרב האב " ד נ " י והם שחקו עלי
ואמרו היתכן שיסכן אדם בנפשו על לא דבר כי גם לא ישלים שנתו  .התחננתי
לפניהם והראתי להם שיש עמדי מזוזה קטנה לשמירה מעולה גם ידעתי לחש
לנחש ולהשמש הבטחתי מתנה להביא לי סולם עד שאמרו לי לפני האנשים
ההיו שם עדים אתם היום כי העדנו בהחכם הזה לבלתי יסכן בנפשו לעלות

הגניזה בקאהיר ובמזרח

ן

7

ולאחוז בהגניזה ואנחנו את נפשנו הצלנו  .גם מהתראה הזאת לא נפל לבי
ואמרתי טוב טוב עדים אתם

היום .

השמש הראה לי דרך העליה גם הביא לי הסולם למעלה כי הגניזה בבית
מרובע על גג הביהכ " נ וסתום מארבע רוחותיה באין פתח בצדה והגג
פתוח מלמעלה אשר שמה יניחו או יזרקו בלווי וקרועי

הספרים .

ועליתי בסולם והיא מלאה גובה שתי קומות וחצי אבל בעת תיקנו

הביהכ " נ

הניחו שמה מלמעלה גם כל הלוחות ושברי לוחות וגם ערימות עפר ואבנים
וצרורות שנשפך שמה מהגג

שנפחת .

ואחרי עמלתי שני ימים ונמלאתי אבק ועפר בררתי והעליתי כמה דפים מספרים
שונים ישנים וכ " י ולא מצאתי בם תועלת וידיעות ומי יודע מה יש עוד
למטה כי נלאתי לחפש אבל גם נחש שרף ועקרב לא מצאתי ואסון לא נגע בי
ברוך

המציל .

5

אלוני גורס  ,כי המתואר בסיפורו של ספיר אינו חדר בתוך בית  -הכנסת כי אם ' ארגז ' ,

כלשונו של אלוני  ,שעל הגג  ,מחףן לבניין  .להוכחת טיעונו  ,הצביע אלוני במיוחד על
שתי פסקות ( שבדברי ספיר הן נפרדות אחת מן השנייה )  ,והן

:

( א ) ' על הביהכ " נ עולים מבחףן במעלות דרך מבוא התאים ועזרת הנשים ושם גנתה
לספרים בלואים וקרועים וכי הגידו לי כי ישנה היא מאד בית מלא גנזי ספרים משנים

קדמוניות ' .
( ב ) ' השמש הראה לי דרך העליה גם הביא לי סולם למעלה כי הגניזה בבית מרובע על
גג הביהכ " נ וסתום מארבע רוחותיה באין פתח בצדה והגג פתוח מלמעלה אשר שמה
יניחו או יזרקו בלויי וקרועי

הספרים ' .

קריאה זהירה בדברי ספיר מגלה כי אין סתירה משמעותית בין תמונת הגניזה
המצטיירת בספרו ובין צורת הגניזה כפי שהיא נראית היום  .ה ' בית ' ( במשמעותו
היסודית -

chamber

באנגלית ) מצוי קומה אחת מעל לאולם המרכזי  ,ביציע ששימש

כעזרת  -נשים  .עזרת  -הנשים בנויה בצורת האות ח ומקיפה את האולם המרכזי  ,כאשר
שני קצותיה מצויים בחומה המזרחית של האולם  ,היא החומה שבה מצוי ארון -

הקודש  .כדי להגיע אל הגניזה  ,יש לעלות במדרגות שמבחףן המובילות אל דלת
היציע  ,לעבור את דלת היציע וללכת עד הקצה הרחוק של עזרת  -הנשים  ,ושם מאחורי

הקיר הצפון  -מזרחי מצוי חדר

הגניזה .

6

דברי יעקב ספיר שצוטטו שוב בפיסקה

(א)

ספיר  ,דף כ ע " א  -כא ע " ב ( ההדגשות בציטוט הן מאת המעתיק ) .

5

ראה

6

על מבנהו של בית  -הכנסת ' עזרא '  -עיין לאחרונה  :בן  -דב  .על שני חדרי הגניזה  ,המצויים משני

:

צדי ההיכל ( שם  ,עמ '

, ) 38

אינני יודע מה מקורה של קביעה זו  .בהיותי בקאהיר ביאנואר

1983

ביקרתי בבית  -כנסת ' עזרא '  ,שהוא עתה בתהליך תיקונים ושיפוצים  ,במסגרת תוכנית שיקום

הממומנת על  -ידי הקונגרס היהודי העולמי  ,ועל  -כן המבקר בו נתון להגבלות  .המדרגות מבחתן ,

המובילות לעזרת  -הנשים ביציע  ,היו מקולקלות  ,ובגלל הסכנה נאסר למבקרים לעלות כהן  .כך

היה גם בביקורי השני בבית  -כנסת זה  ,באפריל  . 1983כדי שאוכל לעלות לעזרת  -הנשים שבה
נמצאת הגניזה  ,נסתייעתי כפתק בערבית  ,שכתב למעני אחד ממנהיגי הקהילה היהודית בקאהיר ,

8

ן

כהל וסטילמן

לעיל הולמים את המציאות  ,לבד מפרט אחד  ,והוא מקום הכניסה אל החדר  .הכניסה
כיום היא בפתח שבצד הקיר הצפון  -מזרחי של עזרת  -הנשים  .הפתח הוא בצורת חלון

ומגיעים אליו בעזרת סולם  ,שרגליו מוצבות על ריצפת עזרת  -הנשים  .בזמנו של ספיר
לא היתה הכניסה לגנתה דרך הפתח שבצד הקיר אלא על גג בית  -הכנסת  ,ואל הגג היו

עולים בסולם שהוצב בעזרת  -הנשים  .דרך העלייה לא היתה בולטת לעין  ,ולכן נזקק
ספיר לעזרת השמש  ,אשר הראה לו את הדרך והביא לו סולם לעזרת  -הנשים כי
' הגניזה בבית מרובע על גג הביהכ " נ וסתום מארבע רוחותיה באין פתח בצדה והגג
פתוח

מלמעלה ' .

7

שאר הפרטים בדברי ספיר הולמים את המציאות כיום

:

החדר שמאחורי הקיר

הצפון  -מזרחי של עזרת  -הנשים הוא אכן ' בית מרובע '  ,תיקרתו היא מתחת לגג הבניין ,
ממדי החדר הם בערך

.

 2א 2 5

מטרים  ,ואכן הרושם הוא שהחדר מרובע  ,עומק החדר

הוא כגובה קומת היציע  ,כלומר

6-5

מטרים .

8

בזמנו של ספיר היה קשה לחדור לחדר הגניזה  ,משום שהפתח שלו שעל הגג היה
מכוסה פסולת בנייה והריסות  ,שהוצברו עקב ' פחיתת הגג ' והתיקונים שנעשו במבנה

בית  -הכנסת  .אין דברי ספיר על עומק חדר הגניזה ' גובה שתי קומות
השערה  ,שמקורה בהגזמה  .שכן עומקה של הגניזה הוא קומה

וחצי ' אלא בגדר

אחתך

אבל בהיותה

מלאה  ,כבעת ביקורו של ספיר  ,לא היה אפשר לקבוע היכן קרקעיתה  ,ומהו עומקה
בדיוק  .ספיר קבע את ' העומק ' כנראה על סמך הסתכלות בגובה הבניין ( ואכן מבחוץ
הוא נראה כבן שתי קומות

וחצי )

,

ן

בגלל פסולת המבנים שכיסו את פתח הגניזה  ,לא הצליח ספיר למצוא בשני ימי

עבודה אלא ' כמה דפים מספרים שונים וכ " י ולא מצאתי בם תועלת וידיעות '  .בערימת
ניירות בגובה של חדר הגניזה  ,ודאי הוצברו בשכבות העליונות כתבים מתקופות
ובו הנחיות לשומר בית  -הכנסת להרשות לי לעלות לחדר הגניזה  .נזכרתי כי גם יעקב ספיר נתקל
ב ' סכנה ' ברצותו לגשת אל הגניזה ונזקק ל ' רשות מהרב האב " ד ' כדי לשכנע את השומרים  ,ולשם
כך היה צריך להבטיח ' מתנה ' לשמש קודם שקיבל את רשותו לעלות אל
7

הגניזה .

המילים ' הגניזה בבית מרובע על גג הביהכ " נ ' הן שהביאו כנראה את אלוני לפרש  ,כי הגניזה

היתה ' ארגז ' על הגג  .לדעתי  ,יש למילים הללו משמע אחר  .כיוון שהכניסה לחדר הגניזה היתה
על הגג  ,תיאר ספיר את הגניזה כולה כאילו היא עצמה על הגג  .בעיניו  ,ככניסתה כן מקומה .
לאמיתו של דבר  ,חדר הגניזה היה מתחת לגג  .וכך הבין גם ספיר עצמו  ,שהרי תיאר את עומק
החדר כ ' שתי קומות וחצי '  .ועיין להלן ( ובמיוחד את תירוצו של אלוני לקושיה זו -

בהערה . ) 9

עיניים .

8

כל המימדים הניתנים כאן הם בגדר אומדן  ,המבוסס על מראה

9

אחת מטענותיו של אלוני נגד הימצאותו של חדר גניזה מבוססת על ההנחה ששום ' בית ' לא היה

יכול להכיל את כל החומר שמקורו בגנתה והמצוי עתה בספריות  .אלוני אף הציע לתקן את
הטקסט בספרו של ספיר  ,ובמקום ' שתי קומות וחצי ' לקרוא ' שתי אמות וחצ "  -ראה  :אלוני ,
עמ '  . 482לתיקון זה אין יסוד  .מתחת לחדר הגניזה  ,כלומר בקומת הקרקע של בית  -הכנסת  ,מצוי

חדר פינה שהיה מוקדש לאליהו הנביא  ,שעל שמו נקרא בית  -הכנסת כולו בסוף ימי  -הביניים ואף
באמצע המאה
10

עיין

:

ה - . 18 -

ראה

:

הופקינס  ,עמ '

. 147 - 145

בן  -דב  ,בציורים שבמאמר  .כל מה שנאמר במאמרו בדבר צורתו האדריכלית של בית -

הכנסת ' עזרא ' בימי  -הביניים  ,לרבות צורת חדר הגניזה  ,מבוסס על הנחה  ,כי בית  -הכנסת העומד

היום בפוסטאט דומה לבית  -הכנסת שהיה שם בימי  -הביניים  .כפי שנראה להלן  ,זו הנחה

נכונה .

ן

הגניזה בקאהיר ובמזרח

9

מאוחרות  ,ולכן לא מצא שם ספיר כתבים בעלי ערך  ,אלא דברי דפוס לרוב ומעט

כתבי  -יד ישנים .

אילו לא נבלמה הכביסה לגניזה וספיר היה יכול לבדוק את

ון

מעמקיה  ,היה מגלה את האוצר העשיר של כתבי  -היד
אחריו  .ספיר אף חזה את העתיד

.3

איקד

העדווות של

באומרו :

העתיקים  ,שגילוהו הבאים

' ומי יודע מה יש עוד

למטה ' .

2ן

נרנן אדלר

את מה שהיה ' למטה ' גילה יהודי אנגלי עשיר  ,עורך  -דין ואספן ספרים נלהב  ,בשם
אלקן נתן אדלר  ,באחד ממסעותיו המרובים בקהילות יהודיות בעולם  .הוא ביקר
בקאהיר פעמיים  ,בסוף שנת

% 888

ובהתחלת שנת

, 1896

ובשני הביקורים חיפש

מקורות של כתבי  -יד עבריים יקרים  .בביקורו הראשון נכשל  ,שכן בהיותו בבית -

הכנסת ' עזרא '  ,הממונים לא הודיעו לו על

הגנתה .

3ן

בביקורו השני לא זו בלבד

שהודיעו לו על הגנתה אלא הראו לו כיצד להיכנס אליה והרשו לו לקחת כתבים
מתוכה  .כדי להבין מה נשתנה בין שנת

1888

לשנת

1896

שגרם לשוני זה בהתנהגות

הממונים כלפיו  ,נעיין בשני התיאורים שכתב בעקבות שני מסעותיו

אלה .

נפתח בתיאור נסיעתו הראשונה  ,אשר פורסם בסידרת כתבות על מסעו במזרח ,
שהופיעה בדצמבר

בימינו

אין

בקאהיר . . .

% 888

ב ' ג ' ואיש כרוניקל ' בלונדון

למצוא מסמכים

:

בעלי חשיבות בעברית שאפשר לקנותם

שמעתי שלפני חודשים אחדים נקברו הרבה ספרים ישנים

בבית  -החיים של הפרושים  ,או היהודים האורתודקסיים בבסאתין ,
אבל הרשויות מצאו כי מה שנמכר כלל ספרים מודפסים בלויים וספרי  -תורה
מזמן מאוחר שהיו

פסולים . . .

[ מתוך הפרק מתיאורו  ,שפורסם

ב 14 -

בדצמבר

. ] 1888
אחד מאתרי העתיקות היהודיות החשובים ביותר בקאהיר או בסביבתה הוא
בית  -הקברות היהודי בסאתין  ,בגדה הימנית של הנילוס  ,עם מצבותיה

השטוחות המהוות ציון  -דרך כה מעניין בחלוף הרכבת על פניהן בדרכה אל

בתי  -המרחץ של חלוון  .אבל אפילו חלקת אלוהים קדומה זו  ,עם כל דממת
עברה הקדמון  ,היא בהכרח משנית בחשיבותה לבית  -הכנסת שבקאהיר
העתיקה  ,המכונה לפעמים

11

מדברי ספיר הסיק אלוני כי רוב החומר בגניזה ( ' בארגז ' ) היה דברי דפוס  ,בהתאם למנהג הרווח ,
שלפיו אוספים
נראה להלן  ,כי

12

' בבלי ' . . .

בית  -הכנסת מצוי באזור שנקרא לפנים

כתובים באופן זמני בבית  -הכנסת עד העברתם לבית -הקברות  ,לגניזה נצחית .
בקרב יהודי  -המזרח שכיח המנהג לגנוז לנצח במקום כלשהו בתוך בית -כנסת .

פיסקה זאת מוכיחה  ,כי ספיר ידע שכמות גדולה של חומר היתה מצויה יותר עמוק בגניזה
מהשיכבה שהוא הגיע אליה  .מכאן הפרכה נוספת לפירושו של

13

אלוני .

אף מכאן הסיק אלוני  ,כי חדר גניזה לא היה קיים  .להלן נציע הסבר אחר לשתיקתם של היהודים
המקומיים בדבר חדר הגנתה  ,בעת ביקורו הראשון של

אדלר .

ן

סד

כהן וסטילמן

פוסטאט  ,והדרך אליה מקאהיר עצמה היא די

ארוכה . . .

במדריכים לתיירים

נאמר  ,שמבנה זה שימש בעבר ככנסיית מיכאל הקדוש  ,ובסגנונו האדריכלי
הוא ודאי דומה לבאסיליקות הקופסיות הסמוכות לה  .אגדות מעניינות אחדות
על משה  ,אליהו ועזרא קשורות בשמו של בית  -כנסת

זה . . .

הידוע בפי

המקומיים כבית  -כנסת ' אל  -שאמיין ' או ' כניסת אליהו '  .מימין ומשמאל למעבר
המרכזי  ,המסתיים בארון  -הקודש הראשי  ,מצויות גומחות ובהן ארונות  -קודש

נוספים . . .

מעל ( בגובה

16

רגל בערך ) הפינה הימנית של הגומחה השמאלית

מצוי מדף קטן  ,ומעליו שמור ספר  -התורה שעזרא הסופר כתבו במו ידיו ,

לדבריהם . . .

היה לי קשה ביותר לשכנע את מורה  -הדרך שלי  ,שהיה בנו של

השמש  ,ובעצמו איש קדוש ומעורה בענייני דת  ,לאפשר לי לטפס על סולם
רעוע ולהצפן

שם .

לבסוף השגתי את מבוקשי  ,אולם כמעט אימתתי את

חששותיו שמקורם באמונות תפלות  ,שכן כמעט שברתי את מפרקתי  .שלבי
הסולם היו רקובים  ,ובעומדי על העליון שבהם מעדתי וחשתי  ,כמו מחמד  ,בין

השמים לארץ .
מצאתי דלת הסוגרת על פתח קטן  ,פתחתיה ומצאתי ספר קרוע  ,לח ועבש
כלשהו  ,שודאי היה פסול  .הכתוב היה קריא  ,ובעיניי הבלחי  -מנוסות  ,ודאי
מזמן מאוחר למדי  ,עד כי אהיה מופתע ביותר אם הוא בן

300

שנה . . .

בית  -הכנסת כולו הוא פנינה למתעניין בעתיקות  .עדיין מתקיימות בו תפילות
באורח סדיר  ,ואף שההשתתפות בהן מועטה יש הכרח להתקין במקום אמצעי

נוחיות .

ואכן שמעתי בחלחלה כי קהילת קאהיר הנכבדה החליטה

לסייד  ,לנקות ולחדש אותו תוך חודשים מעטים [ מתוך הפרק שפורסם

בשנת

. ] 1888

ב 21 -

בדצמבר

1888

נאמר לאדלר  ,כי אין בקאהיר כתבי  -יד עתיקים ויקרי ערך  .להיפך  ,נודע לו

14

שקודם לכך נקברו בבית  -הקברות ספרים בדפוס שנקרעו וספרי  -תורה שנפסלו  .יתר -
על  -כן  ,כשביקר בבית  -הכנסת ' עזרא '  -נודע לו על הארון הקטן  ,שנשמר בו  ,לפי
האגדה  ,ספר  -התורה שכתב עזרא הסופר  ,אבל על הגנתה בבית  -הכנסת לא נאמר לו

מאומה  .נראה  ,כי ההסבר לכך הוא מצבו של בית  -הכנסת באותו זמן  .ראינו לעיל  ,כי
בעת ביקורו של יעקב ספיר  ,בשנת  , 1864היה מבנה בית  -הכנסת במצב  -ירוד ואף מט
לפול ( ' שבריה כי מטה '  ,כדבריו ) וכבר החלו בתיקונים בו  .כעבוט
, 1888

24

שנים  ,בשנת

היה הבניין במצב כה רעוע עד שכמה חודשים לאחר ביקור אדלר החליטה

הקהילה לשקמו  .נראה כי אותם גורמים שמנעו את ספיר מלהיכנס לגניזה גרמו
במהלך הזמן  ,כי חדר הגניזה בבית  -הכנסת הוצא מכלל
14

ראה

:

שימוש .

5ן

כתחליף לו גנזו

אדלר  ,העדות ( המאמר במקורו פורסם באנגלית  ,ההדגשות הן מאת המעתיק )  .בית  -כנסת

.

זה מכונה בשמות שונים  ,במקורות מימנים שונים  ,כגון  ' :כניסת אליהו ' ' בית  -כנסת אל  -שאמיין ' ,

15

' ביכנ " ס עזרא '  ,או ' בן עזרא ' ועוד .
בזה אני מסכים עם הצעתו של הופקינס  -ראה

:

הופקינס  ,עמ '

. 158 - 157

ן

הגניזה בקאהיר ובמזרח

וו

יהודי קאהיר את מה שהיה טעון גניזה בבית  -הקברות בבסאתין  ,ועל כך אמנם הודיעו
לו כאשר שאל על מקורות של כתבי  -יד עתיקים  .ואולי גם בן  -השמש  ,שאותו מזכיר
אדלר  ,היה צעיר מכדי לזכור את חדר הגניזה  ,שהפתח שלו על הגג היה כמעט אטום

ב  , 1864 -כעדותו של ספיר  .יש משום אירוניה בעובדה  ,שבעלות אדלר על הסולם

הגניזה .

לראות את ספר  -התורה של עזרא הסופר  ,הוא עמד ממש מתחת ריצפת חדר

עם זאת  ,אפילו היה אדלר עולה לעזרת  -הנשים לא היה מגלה בכוחות עצמו מיד את
הגניזה  ,שהרי בשנת

1888

לא היה הפתח שלה מצוי בצידה וגם העלייה לפתח שעל

הגג לא היתה בולטת לעין  ,כפי שאנו למדים בעקיפין מתיאורו של
בין שנת

1888

לביקורו החוזר של אדלר בשנת

1896

ספיר .

חל השינוי הגדול במצבו של

בית  -הכנסת ' עזרא '  -סוף סוף שופץ מבנהו העתיק  ,ושינוי זה הוא שאיפשר את
גילוי הגניזה  .המבנה הישן נהרס בין השנים

על  -פי הדגם הישן .

ובמקומו נבנה מבנה חדש

1892 - 1890
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שיקומו של בית  -הכנסת ' עזרא ' מוזכר במאמרו של היהודי המצרי ז ' אק ( יעקב ) מוצרי  ,שככל

.

הידוע לי דבריו לא הובאו בחשבון בדיונים בנדון  ,ואלה דבריו ( ראה  :מוצרי בתי  -הכנסת  ,עמ '
 , 39המקור

באנגלית ) :

בית  -כנסת זה  ,אל  -שאמיין ' שבפוסטאט ( קאהיר העתיקה )  ,קיומו ממושך יותר מכל בתי -

ן

2ו

כהל וסטילמן

תוך כדי עבודת ההריסה נפתחה הגניזה מלמעלה ( מהגג ) ונתגלה לרבים תוכנה

העשיר  .ואכן באותן שנים  ,ועוד קודם ביקורו השני של אדלר  ,החלו כתבי -יד יקרים
לזרום מהגניזה לידיים פרטיות ולספריות .

7ן

על האירועים הקשורים בחדר הגניזה

ובתוכנו בעת שיקום בית  -הכנסת ידובר להלן  .לפני כן יובאו דברי אדלר  ,המתארים
את צורת הגניזה ואת מקומה בשנת

, 1896

בעת שגילה אותה ולקח ממנה את כתבי -

היד המהווים היום את אוסף הגניזה על שמו  ,בבית  -המדרש לרבנים

התיאור שלהלן כלול במאמרו משנת

1896

בניו  -יורק .

על קטע מן ' ספר העתים ' לרבי יהודה

בן ברזלאי מברצלונה  ,והוא המאמר הראשון שפירסם אדלר על תגליות הגניזה  ,ואלה
דבריו :

בסתיו שנת

% 888

ערכתי ביקור קצר בקאהיר  ,ראיתי בית  -כנסת זה בקאהיר

העתיקה וכן את בית  -הכנסת מימון במוסכי  ,חקרתי בדבר הגניזות  ,אך לא

קיבלתי כל מענה מניח את הדעת  .הרשויות היהודיות בקאהיר אמרו לי
שלפעמים הם קברו ספרים עבריים מודפסים וספרי  -תורה קרועים או

דהויים בבית  -החיים בבסאתני  ,אך שום דבר של ערך לא הושמד מעולם .
הם היו מאוד גאים בדבר בית  -הכנסת בפוסטאט  . . .לתדהמתי נאמר לי עוד  ,כי
הקהילה החליטה שבניין בית  -הכנסת ינוקה ויחודש  .תוך שאר המשגים
שעשיתי  ,הבעתי דעתי הנחרצת  ,שבזמן הזה אין כלל כתבי  -יד עבריים בעלי
חשיבות כלשהי למכירה בקאהיר 5 .י הקהילה קיימה את הבטחתה  ,ובית  -הכנסת
הכנסת האחרים במצרים  .הוא נבנה מחדש ב  , 1892 -בתבנית [ המודל

שהתמוטט ולא היה אפשר

לשקמו .

הבניין הישן ,

.

ממנו ובעזרת כמה
יש למחבר זכרונות מסוימים
~

חברים הוא הצליה לצייר את המבנה המצורף  ,המראה את תוכנית בית  -הכנסת כפי שהיה
באותו זמן ( ראה תרשים בית  -הכנסת

' עזרא ' ) .

השוני היחיד הבולט בתוכנית הנוכחית הוא שלפנים היה צריך לרדת במדרגות כדי להיכנס
אל בית  -הכנסת  ,ואילו עתה הוגבהה ריצפתו לגובה הקרקע  .בפי אחדים נקרא בית  -הכנסת

גם  -כן בשם ' כניסת אליהו ' ובפי אחרים ' כניסת בן עזרא '  ,ויש לציין שכאשר הוא נהרס
נתגלה האוצר של כתבי הגניזה  ,כך שאובדן אחד המונומנטים היהודיים העתיקים ביותר

זכה לפיצוי על  -ידי תגליותיו הנפלאות של שסטר  .מקומה של הגניזה היה בקצה הצפוני -
מזרחי של בית  -הכנסת  ,מעל ' מעם אליהו הנביא '  ,חדר קטן שהוקדש לאליהו הנביא .

דברי מוצרי מוכיחים כי צורת בית  -הכנסת לאחר שיקומו בסוף המאה

.

ה 19 -

ביקורו של יעקב ספיר ואף קודם לכן  .ההבדל היחיד בין צורת הבניין במאה

היתה כצורתו בעת
ה 20 -

לצורתו קודם

לכן  ,כפי שהצביע על כך מוצרי  ,הוא שבעבר היו צריכים לרדת במדרגות כדי להיכנס לבית -

הכנסת ואילו בבניין החדש יושרה הקרקעית למפלס הקרקע שבסביבת הבנין  .דברים אלה
עולים בקנה אחד עם דברי יעקב ספיר  ,שהובאו לעיל  ,כי נאלץ לרדת ' בשלש מעלות ' כדי להיכנס
לבית  -הכנסת  .גם עובדה זו מלמדת כי מבנה בית  -הכנסת באמצע המאה

ה 19 -

היה עתיק  .על

הדמיון בין בית  -כנסת ' עזרא ' החדש שלאחר שיקומו ובין מבנהו הישן מלמדים גם דברי רפאל
אהרן בן שמעון  ,הרב הראשי של קאהיר  ,שהדריך את אדלר לגנתה ביאנואר  ( 1896עיין להלן ) ,

שבתיאורו את בית  -הכנסת ' עזרא ' ( ראה

:

בן  -שמעון  ,דף לה ע " ב ) נאמר

:

' ובשנים האחרונות

נתרועעו כתליה מרוב ימים וחזרו וחזקו בדקיה רבנו הריסותיה וציירו אותה בששר ומיני צבעונים

ונתייפית מאד  .האמנם לא נשתנה דבר מתבניתה הקדום לזכרון '  .ועיין גם

הופקינס  ,עמ ' . 162 - 160

17

ראה

18

עיין בקטע שמתוך העתון האנגלי בלונדון המצוטט לעיל .

:

:

כהן ,

ממלום .

ן

הגניזה בקאהיר ובמזרח

3ו

שופץ עד לבלי הכיר  .ביקרתי שוב ביאנואר  , % 896ותודות לרב הראשי החכם
והחביב שם  ,רבי רפאל בן שמעון הכהן  ,ולגבאים שלו  ,האדונים קטאווי  ,שעל

טוב  -ליבם אני מלא הוקרה  ,הובלתי בידי רבי רפאל לקצה עזרת  -הנשים ,
הורשיתי לעלות עד השלב העליון בסולם  ,להיכנס לחדר הסודי של הגניזה דרך
פתח בקיר  ,ולקחת איתי שק מלא דפים ויריעות קלף כתובים  - -ככל
שיכולתי לאסוף במשך שלוש או ארבע השעות שהורשיתי להישאר שם  .בשנה
זו קיבל מר שכסר  ,אשר אני חייב לו חוב גדול על עזרתו בעלת הערך בהכנת

מאמר זה  ,זכויות מיוחדות  .כצפוי הוא ניצל עד תום את ההזדמנויות שניתנו לו ,
9ן

פישפשי היטב בגניזה וחזר לביתו בקמברידג ' עמוס שלל

בתיאור זה משנת

1896

מצרים .

כבר מדובר בחדר  -הגניזה כפי שהוא ידוע בצורתו היום ,

כלומר  ,הפתח מצוי בצידו  .עם בניית בית  -הכנסת ' עזרא ' מחדש בשנת  , 1892נראה
שהוכנס שינוי קל במבנה של חדר הגניזה  ,ובמקום הפתח שהיה בעבר בגגו מבחרן ,

נקבע בו פתח בצד  ,בתוך בית  -הכנסת  ,מן הסתם כדי להקל על השימוש בו  .בשל
שינוי זה נתאפשר לאדלר בביקורו השני מה שלא נתאפשר לו בביקורו

.4

הראשון .

גורל הגנוזה בתקופת השיקום  -גנוזות אחרות בקאהור

לאחר שביררנו את שאלת קיומו של חדר הגניזה בבית  -הכנסת ' עזרא '  ,נותרה עוד
תעלומה אחת

:

מה קרה לחדר הגניזה וכן למה שהיה גנוז בתוכו בשנים שנעשו בו

עבודות השיקום

?

שהרי אם הבניין הישן נהרס  ,מן הסתם נהרסו גם קירותיו ועימהם

דפנות הגניזה  .תשובה מניחה את הדעת לשאלה זו עשויה להינתן רק לאחר שיושלם
המחקר ההיסטורי  -האדריכלי המתוכנן של בית  -הכנסת

' עזרא ' .

20

אפשר שחלק של

בית  -הכנסת  ,שבו היו ארון  -הקודש וחדר הגניזה  ,כלומר החומה המזרחית של הבניין ,

נשאר על מכונו למרות ההריסה של חלקים אחרים בו  .מכל מקום  ,יש בידינו עדות

ברורה ( דברי מוצרי  ,שכבר צוטטו בהערה

16

לעיל )  ,כי עבודת ההריסה היא שגרמה

לפתיחת הגניזה  .אין ספק כי בו בזמן היה צורך לטפל בחומר שהיה גנוז בה  .רמז

לגורלו של חומר זה מצוי במאמר הידוע של ז ' אק ( יעקב ) מוצרי על גילוי גניזות
חדשות בבית  -הקברות היהודי בבסאתין ובפוסטאט ( קאהיר

העתיקה )

כמה שנים

לאחר ביקוריהם של אדלר ושל שכטר  .מדברי מוצרי מתברר  ,כי הלק מכתבי -היד
העתיקים שהיו בחדר הגניזה הוצאו החוצה בעת ההריסה ונקברו באדמה שסביב
בית  -הכנסת  .כותב על כך מוצרי ( במאמר שהתפרסם בשנת

19

ראה  :אדלר  ,מבוא  ,עמ '

המעתיק ) .
20

673 - 672

: ) 19 % 4 - 1913

( המאמר במקורו פורסם באנגלית  ,ההדגשות במאמר הן מאת

ככל הידוע לי לא הביא אלוני בחשבון את המקור הזה  ,בדיוניו על

הגניזה .

מחקר היסטורי  -אדריכלי מתוכנן כחלק מן תוכנית השיקום של בית  -כנסת זה  ,הנעשית מטעם

הקונגרס היהודי העולמי ( כאמור  ,לעיל  ,בהערה  . ) 6וראה תוספת בעמוד

. 30

ן

4ו

כהן וסטילמן

זה היה בשנת  , 1909כאשר מר ראימונד ווייל מפארים וכותב שורות אלה  ,לפי
בקשת מר ישראל לוי  ,ביקרו לראשונה בגנחות בקאהיר העתיקה ובבסאתין ,

כדי לספק למר לוי מידע מסוים  ,שעניין אותו  .גילינו כי עדיין מצויות תעודות

מעטות בגניזה בקאהיר העתיקה  ,שמקובל היה כאילו רוקנה כליל .
לאחר בדיקה מדוקדקת של קטעים אלה התברר שהם בעלי ערך ניכר ,
ובדרך הטבע הנחנו אותם במקום בטוח יותר מאשר
מעבודות  -מחקר נוספות שנעשו בשנים שאחרי  -כן

בגניזה .

( 1911 - 1910

וכן

כתוצאה

) 1912

על -

ידי פרופ ' גוטהייל  ,מר ווייל  ,מר שפירא ואנוכי  -נתרוקנו הגניזות לחלוטין
ונתגלו תגליות נוספות גם בבסאתין וגם בקאהיר העתיקה  ,והן מהוות את
האוסף החדש  .העבודה בבסאתין  ,שקיווינו למצוא בו גנתה חדשה  ,לא הניבה

תוצאות מרובות  .מכל מקום  ,בקאהיר העתיקה  ,תודות למידע שקיבלנו ממר
ןכי פאשה  ,מזכיר ועד השרים ואחד החוקרים הערביים הנכבדים ביותר
במצרים  ,שהוצעו לו מסמכים למכירה  ,וכן תודות לשמש שידע כיצד והיכן הם
נתגלו  ,יכולנו לחשוף מהאדמה אותם קטעים שנזרקו ונקברו בקרקע
כאשר בית  -הכנסת

נהרס .

ן2

נ ' אלוני הסיק מדברי מוצרי אלה  ,ומעוד פיסקה אחרת במאמרו  ,כי  ( :א ) בקאהיר היו
כמה גניזות  ,ולא גניזה אחת בבית  -הכנסת  ( .ב ) שכסר קיבל מה שקיבל בסוף שנת

ובתחילת שנת

1896

עתיקות .

סותרי

(ג )

1897

בעיקר מ ' גניזות ' תת  -קרקעיות במישרין  ,או בתיווכם של

חדר הגניזה בבית  -הכנסת ' עזרא ' לא היה ולא

נברא .

22

על נכונות שתי הקביעות הראשונות בדברי אלוני אין לערער  .מדברי מוצרי
וממקורות אחרים אנו למדים שנתגלו כתבי  -יד עתיקים בגניזות שמתחת לאדמה  .גם
ממקור אחר אנו למדים  ,כי חלק מאוסף הגניזה בספריית בודליאנה שבאוקספורד
מוצאו בגניזות תת  -קרקעיות אשר היו בסביבת בית  -הכנסת ' עזרא '  ,ונתהוו כנראה

עקב הריסת הבניין  .מקור זה הוא דברי החוקר אדווארד ניקולסון
 , ( Nicholsonשפורסמו

ב 1910 -

(  .ע  .יי

Edward

כתוספת קצרה  ,בת חצי עמוד  ,לכרך השני של קטלוג

כתבי  -היד העבריים שבספריית בודליאנה באוקספורד  ,שיצא לאור בשנת . 1906

ואלה

דבריו :

לצערי נוכחתי לדעת  ,ששכחתי להזכיר את השרותים החשובים של הרוזן ר '
ד ' הולסט במשך המחצית הראשונה של שנת 898ן  ,בהשגת קטעי  -גניזה לאוסף

בודליאנה  .עזרתו הנדיבה של הרוזן גויסה על  -ידי פרופסור סאים  ,שהתמסר
במשך חודשים אחדים להעסקת עובדים ולהדרכתם בחפירות שבסביבת בית -
הכנסת הקדום בקאהיר העתיקה  .העבודה נעשתה תוך קשיים מרובים  ,של
21

ראה  :מוצרי  ,כת " י ,

עמ ' 211 - 210

( המאמר פורסם במקורו באנגלית  ,ההדגשות במאמר הן מאת

המעתיק ) .
22

ראה :

אלוני  ,עמ '

; 491

והשווה גם עמ '

. 486 - 484

ן

הגניזה בקאהיר ובמזרח

15

מזג  -האוויר וקשיים אחרים  ,אולם הוא הצליח לשגר שקים מרובים של קטעים
שנחשפו

מן האדמה . . .

נאמר לי על  -ידי הרוזן ד ' הולסט  ,כי חלק אחר של אוסף

קטעי הגניזה בבודליאנה כנראה מקורם בחפירות שהוא חפר בשנת

% 889

בשביל החברה המצרית לעתיקות  ,וכי גם קטעים אחרים הושגו על  -ידו בשנים
1893

ו . % 895 -

על דברים אלה לא ידענו  ,לא ד " ר קוואלי  ,כפי שאני משער  ,ולא

אני  ,ואילו ד " ר נויבאור  ,שהיה מסוגל להביא זאת לידיעתנו  ,היה כבר לחלוטין
לא בכושר בריאותי תקין בשנת

1899

ונפטר ב  6 -באפריל

% 907

בהיותו בן . 76

23

עובדות אלו בדבר הגניזות התת  -קרקעיות בסביבות בית  -הכנסת ' עזרא ' נעלמו לא רק
מהחוקרים קוואלי  ,ניקולסון ואולי גם נויבאור עצמו  ,אלא גם מרוב החוקרים שדנו

בשנים האחרונות בתולדות הגנתה הקאהירית  24 .דברים אלה של ניקולסון ושל מוצרי
יש בהם כדי לפתור את התעלומה בדבר מקום הימצאם הזמני של הכתבים שהיו
בחדר הגניזה  ,כאשר נעשו עבודות השיקום הנזכרות בבית  -הכנסת ' עזרא '  .מסתבר  ,כי
חלק מהחומר שנחשף עקב עבודת ההריסה הוצא ונקבר באדמה שבקירבת בית -

הכנסת  .מגניזות אלו בפוסטאט באו הן חלק מאוסף מוצרי  ,כנראה חלק גדול יותר
מאשר החלק שמקורו בגניזות שבבית  -הקברות בבסאתין ,

והן חלק מאוסף הגניזה

25

שבאוקספורד  .אין לנו ידיעות על כך  ,אבל אולי גם חלק מכתבי  -היד שלקח שכסר
בהיותו בבית  -הכנסת ' עזרא ' בסוף שנת

1896

והתחלת שנת

% 897

בא מגניזות תת -

קרקעיות אלה שבסביבת בית  -הכנסת  ,ולא כסברת אלוני  -מהגניזות שבבית -
הקברות

בבסאתין .

גניזה תת  -קרקעית בסביבת בית  -הכנסת בפוסטאט  ,לעומת גניזה בבית  -קברות -

מהווה לכאורה דוגמה חדשה של מנהג גניזה  .אולם קשה לשער  ,כי המנהג לקבור
ספרים בלויים בסביבת בית  -הכנסת נתחדש רק

בשנות ה  90 -של המאה ה . 19 -

26

ייתכן

שלפנינו רמז לאחד ממנהגי הגנתה  ,שהיה קיים בין יהודי מצרים אף בימי  -הבניים .
אין לנו עדות על כך במקורות  ,אולם כפי שנראה בחלק השני של מאמר זה  ,המנהג
לגנוז כתובים בלויים בחצר בית  -כנסת היה קיים בקרב היהודים בארצות  -ערב  .הוא

הדין  ,כפי שנראה בהמשך  ,גם בתופעה הלא  -רווחת של מציאות חדר גניזה בתוך בית -
כנסת  .נראה להלן כי המחקר האתנוגראפי שופך אור לא רק על מנהגי הגנתה של

יהודי  -המזרח בהווה אלא גם על מנהגי הגניזה בקאהיר בדורות
נ2

פרופסור גויטיין נתן לי עותק מתצלום של אותו דף  ,שצולם בשבילו בידי ד " ר גרשון וייס המנוח ,
מתוך עותק קטלוג כודליאנה המצוי בספרייה של אוניברסיטת

24

קודמים .

גויטיין מזכיר עובדות אלה  -ראה  :גויטיין  ,חיי  ,עמ '

- 9-8

פנסילבניה .
אולם אין הוא מייחס להן את

החשיבות המיוחסת להן כאן .
25

יש לשים לב לדברי מוצרי אלה
תוצאות

26

:

' העבודה בבסאתין  ,שקיווינו למצוא בו גניזה חדשה  ,לא הניבה

מרובות' .

יש לשים לב לדברי ניקולסון אלה  ' :נאמר לי על  -ידי הרוזן ד ' הולסט  ,כי חלק אחר של אוסף קטעי
הגניזה בבודליאנה כנראה מקורם בחפירות שהוא חפר בשנת
לעתיקות  ' . . .משמע שאף

1889

בשביל החברה המצרית

לפני הריסת בית  -הכנסת ' עזרא ' היו גניזות תת  -קרקעיות

בסביבתו .

ן
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ב  .מבהגל בביזור בקדוילורנ לעזראל במזרח  -הבט אתבתראפל
חקר הגניזה הקאהירית עורר שאלות בדבר מנהגי הגנתה  ,שנהגו לא רק בקרב יהודי

מצרים אלא גם בקרב היהודים בארצות האחרות במזרח  .גילוי הגניזה בקאהיר עורר
שאלה  ,כאמור במבוא  ,מדוע היהודים בקאהיר גנזו את הרוב המוחלט של חומר
הגניזה בבית  -כנסת ( ראה תצלום  , ) 1אף כי במצאו דפי גנתה גם בבית  -הקברות שלהם
בהתחלת המאה
קברות

ה 20 -

בעוד שהמנהג הרווח בקהילות אחרות היה לקבור גניזה בבית -

?

הרציפות התרבותית המרובה שהיתה בחיי היומיום בקהילות היהודיות בארצות
האסלאם 27מאפשרת לבחון את מנהג הגנתה לפרטיו באמצעות סקר אתנוגראפי ,
המבוסס על עבודת  -שדה בקרב קהילות

אלו .

ההנחה בדבר מידת ההמשכיות

התרבותית בקהילות אלו עולה מתוך מחקרים היסטוריים ואנתרופולוגי " ם  ,יצירות

ספרות ואמנות  ,כתבי נוסעים ועדויות אחרות  .כך  ,למשל  ,התהלוכה המלווה את

קבורת הגניזה בירושלים במאה ה  , 19 -כפי שתוארה על  -ידי

א "מ

לונץ 28 ,

אינה שונה

הרבה מתהלוכות שתיארו מידענים שלנו במחקר זה  ,כפי שיפורט להלן  .החוקר ו " י
פישל

ראה בגניזת בית  -הכנסת שבכפר היהודי סנדור  ,בדרכו לעמאדיה ( כורדיסתאן ) ,

כתובה מלפני

260

שנה וגט מלפני

294

שנה  .גם ו ' שווארץ סייר

ב 1935 -

בסנדור

ובגנתה שבבית  -הכנסת שם  ,שלדבריו היה קיים מאות שנים  ,מצא  ,בין היתר  ,טופס
של גט מלפני

260

שנה .

29

על העדויות שבכתב בדבר מנהג הגנתה שנתקיים בקהילות שונות ובתקופות
שונות  ,באה עבודת  -השדה שלנו להוסיף את ההקשר החברתי לתהליכים שנמשכו
מאז והיא משלימה חסר

ו.

מחקי

השדה

:

בידיעותינו .

המטיות  ,המידענים  ,השאלות

המחקר מתרכז במנהגי הגניזה  ,בהקשר למקום ולזמן ולמידת השוני של גורמים אלה
בין העדות השונות  .לשם כך הוצגו שאלות זהות לכל

הנשאלים .

אתת ממטרות המחקר היא לבדוק  ,האם יש התאמה בין העדויות שבכתובים על

הגניזה בקאהיר ובין המימצאים שיופקו מעבודת  -השדה  .שיטת המחקר היא אפוא

שילוב של בדיקה סינכרונית עם ניתוח דיאכרובי  .במילים אחרות  ,מחקר של מצב
עכשווי כדי להבין אירועים בעבר  .שילוב זה הוא בעייתי מסיבות ידועות  ,אולם
ההנחה שצוינה לעיל  ,כי היתה קיימת מידה רבה של רציפות בקהילות ישראל במזרח
מאפשרת שימוש
27
28

29

בו .

ראה  :גויטיין  ,התימנים  ,עמ ' . 220
ראה  :לונץ  ,עמ ' . 16
ראה  :פישל  ,עמ ' רכז  ,הערה . 18

על מסעו

של פישל -

עמ ' . 70

שניהם היו באזור באמצע שנות

ה , 30 -

על מסעו של שווארץ  -ראה  :בן  -יעקב ,

וייתכן ששניהם מתכוונים לאותו שטר

גט .

בית  -הכנסת ' עזרא ' בפוסטאט ( קאהיר

העתיקה )

העדפנו לייצג במחקר קהילות רבות  ,ולא להתרכז בקהילה אחת או בארץ אחת על
כל קהילותיה  ,תוך בדיקת מנהגי הגניזה שלה באופן יסודי ומעמיק  .זאת משום ,
שמחקר זה הוא ראשוני בתחומו ומטרתנו בשלב זה היא לבדוק אם אכן קיימת תבנית
אחידה של מנהגי גניזה בקהילות השונות ומה הם קווי הדמיון והשוני של המנהגים
בקהילות

שונות .

אוכלוסיית המחקר כוללת יותר

מ 30 -

מידענים  ,שדיווחו על

ארצות ( רשימה מפורטת  -ראה בטבלה שבסוף

המאמר) .

18

קהילות

ב9 -

המידענים  ,שגדלו בארץ

מוצאם ועלו לארץ עם משפחותיהם  ,היו בעיקר גברים  ,כיוון שהם עסקו יותר בגניזה ,
וכן נשים  .עיסוקי הגברים הנחקרים הם  :רבנים  ,פרופסורים  ,סוחרים  ,חנוונים  ,חבר -

כנסת  ,חזן  ,צורפים  ,סנדלר  ,סבל  ,נגר  ,שוחט  ,מנהל  -חשבונות  ,מרפא  -שיניים ,
חקלאים וגימלאים  .הנשים כולן עקרות  -בית  .המידענים מייצגים אפוא חתך חברתי

נרחב .
ביקשנו לבדוק מנהגים ואמונות הקשורים בגניזה  ,ובשלבים הראשונים של

המחקר הכנו שאלון  ,אך השימוש בו היה לפי הנסיבות  ( .פירוט השאלות  -ראה
בשאלון  ,שבנספח

למאמר .

)

לא תמיד התשאול היה ישירות מן השאלון  ,לפעמים

רשמנו את התשובות לא בנוכחות המידען אלא מיד לאחר הראיון השימוש ברשמקול

נעשה רק כאשר המידענים הרגישו בנוח וניאותו להקלטת הראיון ( יש עמנו הקלטות

הכוללות חומר חשוב  ,שיש בדעתנו לפרסמן בעתיד כלשונן ובתעתיק מלא ) .

באנו אל

8ו
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המידענים עם תצלומים של בתי  -כנסיות בקהילות שונות  ,כדי לאתר את מקומות
הגניזה  ,ובמקרים רבים ביקשנו מהנשאל לצייר את המקום על  -פי זכרונו  .החוקר ,
כידוע  ,חייב להיות בקי בפרטי מושא מחקרו  ,כדי שיוכל למצות את פוטנציאל המידע
שיש למידען

,

3

ועם זאת  ,נושא מחקרנו אינו מחייב הקשר חברתי מיוחד לקיום

הראיון ( כמו  ,למשל  ,במחקר סיפורי  -עם ופתגמים  ,שבו הראיון חייב להתקיים

בנסיבות טבעיות ככל האפשר )  ,על  -כן יכולנו לפנות אל הנשאלים בבתיהם או בבתי -
הכנסת העדתיים שלהם שבירושלים ופרבריה  .גם לא היה צורך בידיעת שפות  -המוצא
של המידענים  ,כיוון שאין זה מחקר בלשני  ,ויכולנו להסתמך על זכרונם  ,כמובן תוך
ידיעת המגבלות שבשיטה זו  ,המחייבות תשאול חוזר ובדיקת המהימנות של המידע

על  -ידי השוואת תשובות מפי מידענים שונים .

ן3

ראוי עוד לציין  ,כי יריעת המחקר הורחבה תוך כדי העבודה והקיפה פרטים
חשובים  ,שיש בהם עניין היסטורי ,

כמו :

שמות בתי  -כנסיונו  ,מיקומם  ,מספרם ,

ובעיקר מיפוי הגניזות שנותרו .בארצות  -המוצא  ,בתקווה שעוד יהיה אפשר לגאול את

תכולתן .

.2

מימצאו המחקר

נעבור למימצאי המחקר  ,ונפתח בקביעה כללית  .התברר לנו מעל לכל ספק  ,כי יש
התאמה בין המקורות שבכתובים על נוהגי הגניזה ובין המימצאים שהעלינו מעבודת -

השדה .
אשר למימצאים עצמם  .ראשית  ,רצינו לברר אם ועד כמה היו גניזות בקהילות
היהודיות במזרח  .התברר  ,כי בכל הקהילות שנציגיהן נשאלו במחקר אכן היו גניזות .
רק בכמה כפרים קטנים ונידחים לא יכלו היהודים להרשות לעצמם לגנוז מאומה ,

משום שהשתמשו אפילו בקרעי  -קרעים של

ספרי  -קודש .

ואף זו  ,בכל הקהילות  ,המונח המשמש לכך הוא גניזה  .בצפרו ( מארוקו ) קראו
לגניזה ' גניזת תורה ' ובביתנורא

( כורדיסתאן )

' בית גניזה ' .

לדברי מידענים רבים  ,ומקורות ספרותיים שונים מאשרים את דיווחיהם  ,גניזות
רבות היו ממוקמות בבית  -הכנסת או

בסביבותיו .

תעלומת מיקומה של ' הגניזה

הקאהירית ' נפתרה אפוא בעזרת מימצאי המחקר שלנו  .מיקומה המדויק של הגניזה
שבבית  -כנסת היה שונה מקהילה לקהילה  ,ולפעמים גם באותה קהילה המיקום היה
שונה מבית  -כנסת אחד לשני

:

בתקרה  ,בכוכים ובגומחות שבקיר  ,בבורות ומתחת

לחצר .
גולדסטיין  ,עמ '

30

על ההכנות שקידם היציאה לעבודת שדה  -ראה

31

חובה נעימה היא להודות לאסיסטנטים שסייעו בעבודת השדה

בשדרות  ,בעיקר אוכלוסיה יוצאת צפון  -אפריקה

;

:

:

. 46 - 36

יצחק וננסי חפותה  ,שראיינו

יאיר כהן  ,שראיין בעיקר יוצאי תימן

בירושלים  .מרבית עבודת השדה נערכה במשותף על  -ידי מחברי מאמו ' זה  ,במשך האביב והקיץ
של שנת

. 1983

הגניזה בקאהיר ובמזרח

ההיכל

בבית  -הכנסת
בבטאני

( לוב )

היו בתי  -כנסיות שבהן נגנז החומר שלבים שלבים ובמקומות שונים  ,בהתאם
לכמות החומר  .היינו  ,באותו בית  -כנסת היתה גניזה אחת

זמנית וגניזה שנייה קבועה .

כך  ,למשל  ,בבית  -הכנסת צלא ברמלי שבבנגאזי ( לוב ) היתה גניזה זמנית בהיכל ובו
שתי דלתות שנפתחו  ,מתחת להיכל ספרי  -התורה ( ראה תצלום

. )2

כאשר ההיכל

התמלא  ,העבירו את החומר לחדר מיוחד בחצר בית  -הכנסת שנקראה מךבוע ,
שבכניסה אליה היו חדרים חדרים ואחד מהם היה מיועד לגניזה  .היכל לגניזה היה

מקובל גם בבתי -כנסיות אחרים  ,כמו צלא אל  -כבירה בצפרו  .לדברי ר " י קאפח ,
בבניין בית  -הכנסת בצנעא ( תימן ) בקיר הצפוני  ' ,בנו את ההיכל לכל רוחב הקיר  .את
ההיכל עשו שתי קומות  .הקומה התחתונה נמוכה ופתחיה קטנים  ,רק כדי כניסת אדם ,
ושם בית  -גניזה לספרי  -תורה

שבלו ' .

32

בקומה העליונה של ההיכל היו מעמידים

בדרך  -כלל את ספרי  -התורה  .בבית  -הכנסת סיאני שבכפר קצר בן שטאט ( תימן ) גנזו
32

ראה

:

קאפח  ,הליכות  ,עמ ' . 64

3א  .מימין  :אשנב העיזה בבית  -הכנסת בקצר  -שירין ( כורדיסתאן

הפרסית ) ;

3ב  .משמאל  :מקום הגניזה

בבית  -כנסת בצידת

מעל ' מדף קדוש '  .בבית  -הכנסת הגדול שבעיר סקז ( איראן ) גנזו מתחת לתיבת שליח -
בבית  -הכנסת בקצר  -שירין ( כורדיסתאן

הציבור .

הפרסית )

גנזו מתחת למדרגות

שהובילו מהחצר אל הגג  ,שם היתה מעין מערה ולה פתח עגול  ,ודרכו הטילו כל ספר

ישן ( ראה תצלומים 3א  -ב ) .
וקברו בו את הגניזה  .העברת
33

וכאשר התמלאה המערה חפרו בור בחצר בית  -הכנסת

דברי הגנתה לחצר בית  -הכנסת בקצר  -שירין וקבורתם

שם הן הן המנהג שהשתקף כנראה במציאת דברי הגניזה בסביבת בית  -הכנסת

' עזרא ' בקאהיר ( עיין בפרק א  ,לעיל) .
הספרים לגניזה ' דרך חור מן הצד ' 34 .

בבית  -הכנסת היחיד בסנה ( כורדיסתאן ) הוכנסו

בבתי  -כנסיות אחרים נמצאו חדרי גניזה מתחת

למדרגות או מתחת לקרקע  .בבית  -הכנסת זרדאל שבאלכסנדריה השתמשו  ,לדברי
המידען

' בחצר מימין להיכל הקודש  ,מתחת לקרקע שהגיעו אליו בשתיים  -שלוש

:

מדרגות '  .בבית  -הכנסת היחיד ( ' מערת אליהו הנביא ' ) ברחוב היהודים בביתנורא
היתה גניזה זמנית בקיר ליד היכל התורה  ,ואילו גנתה קבועה היתה בחדר מיוחד .

בבית  -כנסת זה היתה חצר רחבת ידיים  ,ומימין לכניסה הראשית היה פתח שהוביל אל

מרתף ובו חדרים עם דלתות  :אחד לספרי  -תורה ושני לגניזה  ,וכאשר רצו לגנוז פתחו

את הדלתות  .בבית  -הכנסת ' סייד יחזקאל ' ( נביא יחזקאל ) שבעמאדיה

היו במרתף

3

חדרים

:

אחד  -לשימור יין לקידוש  ,שני  -לספרי  -תורה  ,ושלישי ,

הפנימי והחשוך ביותר -
33

לגניזה .

תצלום
35

ראה
על

:

. 242

, 216

יהודי

אנו מודים לגב ' אורה שווק  -בארי  ,שהעמידה לרשותנו

זה .
בראואר  ,עמ '

 ; 216על

סנה  -ראה גם

:

בן  -יעקב  ,כורדיסתאן  ,עמ ' . 149 - 148

ביתנורא ובית  -הכנסת ' כנישתא סייד אליה '  -ראה  :בן  -יעקב  ,כורדיסתאן  ,עמ '

עמאדיה  -ראה

:

שם  ,עמ '

. 81 - 71

הסתתר הרב שמואל ברזאני ( במאה
; 122 - 121

20

35

בכמה בתי  -כנסיות בבגדאד היה חדר הגנתה

תצלום פנים בית  -הכנסת בקצר  -שירין  -לקוח מקטלוג מוזיאון ישראל מס '
כורדיסתאן  ,ירושלים  , 1981 - 2עמ '

34

( כורדיסתאן )

וכן בניהו  ,עמ '

מט .

; 54 - 52

על

נוסיף עוד  ,כי בחדר הפנימי ששימש לגניזה בעמאדיה

ה ) 16 -

מפני השלטונות שרדפו אחריו  -ראה  :צבר  ,עמ '

הגניזה בקאהיר ובמזרח

ן

ו2

מתחת לתיבה  .התיבה היתה ממוקמת באמצע חצר בית  -הכנסת  ,ועליה תיקרה אשר

נתמכה על  -ידי עמודים והובילו אליה שבע מדרגות לערך  ,שאר חלקי החצר היו
פתוחים

מלמעלה .

בצנעא שבתימן גנזו במחסנים  ,וכאשר נתמלא אחד סתמו אותו

36

וגנזו במחסן שני ושלישי  .רק כאשר נתמלאו כל המחסנים הם רוקנו ותוכנם הועבר
לגנתה קבועה ( לערך אחת למאתיים

שנה ) .

37

לפנינו דוגמה נוספת המזכירה את גנבת

קאהיר  ,שם לאחר שחדר הגניזה היה מלא נמצאו ארבע או חמש קבורות של גניזה
בחלקה היהודית ( חווש אל  -חכמים ) שבבית  -הקברות בסאתין  ,ומדת כל קבר היתה
בערך

 3 % 6מטרים35

( ראה תצלום

. )4

בחדרי  -הגניזה היו מקובלים למדי פתחים ( כמו בקצר  -שירין ובסנה  -ראה

לעיל )

או חלונות  ,שדרכם הושלך החומר הנגנז  .בבתי -כנסיות אחדים בצפרו שימשה לכך
' ענישה '  -חלרז קטןי 39המזכיר את החלון שבבית  -הכנסת ' עזרא ' בפוסטאט ( ראה

תצלום  . ) 5בבית  -הכנסת צלא דדרב לוואסע שבתארודאנת ( מארוקו ) היתה בין הקומה
הראשונה לשנייה מעין רבע קומה עם חלון ודלת  ,ובה גנזו  .בבית  -כנסת אחר
בתארודאנת שימש לגניזה מיגדל  ,שמתחתיו היה בור בתוך החצר  ,מול הכניסה  ,שאל
פתחו עלו בסולם  .בורות שימשו לגניזה בכמה בתי  -כנסיות  ,כמו בית  -כנסת אלמסורי

בצנעא .

40

התקרה '
לגניזה '

בבית  -כנסת הישיבה שבחלב

( ' חלולה היא המרפסת של

ן4

42

).

( סוריה )

גנזו ' על גבי אחת הלבות בסתר

;

סכו סדי  ,והחלל משמש מקום

השוי

גם עזרת  -הנשים שימשה לגניזה  ,דוגמת חדר  -הגנתה בבית  -הכנסת ' עזרא '

בקאהיר  .לסיכום  ,נראה כי לא היה חלל כלשהו
גודלו הממוצע של חדר הגניזה שבבית  -כנסת

בבתי  -כנסיות שלא שימש לגניזה .
הוא  20 - 15מ " ר ( או  4 % 3מ ' ) .

היו

מרואיינים שזכרו מימדים מדויקים יותר  ,מכל מקום את קרקעית החדר  ,אמר מרואיין

אחד  ,לא היה אפשר לראות ממילא  ' ,כי היה מלא ניירות ' .
מה נגנז

?

-

אל הגניזה שבבית  -הכנסת הובאו לא רק כתבי  -קודש  ,או חלקים

מהם  ,שנפסלו  ,אלא גם תעודות כמו כתובות  ,שטרי גט  ,תשמישי קדושה שנפסלו ,
כגון

36

:

טליתות  ,ציציות  ,תפילין

ראה :

רפא .

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ '

. 216 - 210

ומזוזות .
תיאור מפורט של בית  -כנסת זה  -ראה

לדבריו היו בגניזת בית  -הכנסת הנביא יחזקאל יותר

מ 200 -

:

בראוואר  ,עמ '

ספרי  -תורה פסולים .

. 1983

ד3

זו הערכתו של הרב יוסף קאפח  ,בשיחה עמו בירושלים  ,יוני

38

כך בדו " ח של יוסף ינון פנטון למחלקה לחקר גניזת אוסף טיילור  -שכסר באוניברסיטת קמברידג '

 ראה  :פנטון  .בהקשר זה אנו מביעים תודה עמוקה לידידנו פנטזן  ,על שהעמיד לרשותנו אתתצלומי בית  -הכגסת
39

ובית  -הקברות .

לפי גב ' חיה שרביט ( ירושלים ) ומר רפאל פוני ( רמלה )  ,יולי  . 1983תיאור מפורט של בתי  -הכנסת

בצפרו  -ראה

:

עובדיה  ,עמ '

קאפח  ,הליכות  ,עמ '

. 115 - 110
אלמסור " ) .

ראה

:

41

ראה

:

42

וזהו תאור הסדי  ' :באמצע בית  -הכנסת נמצאת הבמה דושכא שעליה עומד העמוד  ,סדי  .העמוד

40

קרוים  ,עמ '

65

( שם קרוא בית  -הכנסת ' בית

רלג .

אינו אלא שולחן ארוך  ,שממנו בולטים ארבעה מקלות בארבע פנותיו  ,אקלאתא  ,שעליהם שמים

את כתרי התורה '  -ראה

:

בראוואר  ,עמ '

. 216

22

ן

כהן וסטילמן

 . 4חלקת הקבורה של החכמים ( ' חווש

חלון הגניזה בבית  -הכנסת ' עזרא '

אל  -חכמים ' )

( קאהיר )

בבית הקברות בסאתין

( קאהיר )

ן

הגניזה בקאהיר ובמזרח

מי הביא את החומר אל הגנתה

23

' כל מי שהוא ירא שמים '  .לרוב הגברים הם

? -

שהביאו את החומר אל בית  -הכנסת  ,אולם היו מקומות שבהם הביאו גם ילדים  ,וכן
נשים ' כשלא היו בטומאה ' הביאו את החומר אל הרב והוא הכניסו אל מקום הגניזה .
באיראן היה תפקיד זה שמור לדיינים  ,שאספו את החומר מהבתים והביאוהו לבית -

הכנסת .

בקאזאבלאנקה

אספו

דיינים

ותלמידי  -חכמים

את

החומר

לגניזה .

באפגאניסתאן היתה החברה קדישא אחראית לקבורת הגניזה והיא גם שאספה אותו

מהבתים .
כמה מימצאים במחקר שלנו שופכים אור על תעלומות בפרשת הגניזה

הקאהירית .

כך  ,למשל  ,התברר כי בכמה קהילות נהגו לגנוז לאו דווקא דברי  -קודש  .בזאכו גנזו
' מכתבים פרטיים אם היו כתובים באותיות עבריות ' -

כמו שמצאנו בגניזה

הקאהירית  .כך גם היה מקובל בגניזות שבבתי  -הכנסת זרדאל באלכסנדריה  ,עד לפני

קום המדינה  ,ובבנגאזי שבלוב  .יש גם קהילות הממשיכות במנהג זה עד היום  .כך
מצאנו קבלה ממשרד הסעד בגניזת בית  -הכנסת החלבי

בירושלים .

בגניזות של כורדים ושל תימנים נתגלה מנהג מעניין  ,לשים בכריכות של ספרים

דפי  -נייר כתובים מכל סוג  ,שכבר לא היה בהם שימוש  .ואולי בזכות מנהג זה נשתמרו
לנו כתבים וקטעי ספרות מסוגים שונים  ,כגון כתובות ושטרות  -גט  ,מלפני מאות

שנים  .ו " י פישל מעיד  ,כי מצא כתבי  -יד עתיקים בגניזת הכפר מנדור
' בתוך כריכת ספר

כבדה ' .

( כורדיסתאן )

43

לשאלה  ,האם היה טיפול מיוחד בחומר הגניזה בעת הצטברותו  ,כגון איוורורו -
התשובות היו שליליות  ,לבד מאחת  .אחד המרואיינים שעיניו כהו סיפר  ,שכאשר

הוציאו את הגניזה לקבורה הוא ' התעוור מן האבק של הגניזה '  -וזאת משום שלא
איווררוה קודם לכן  .במקרים האחרים  ,אמנם הוציאו לעיתים את הגניזה לבדיקה  ,או
הראוה לנוסעים מכובדים  ,אך לא נהגו לטפל בה במיוחד  .לפעמים  ,הוציאו החכמים

את הגניזה וביררו את תוכנה ואחר  -כך החזירו את הדברים החשובים ואת ספרי -
התורה לגניזה ואת הנותר קברו בחצר

המימצאים הבאים הם על

:

בית  -הכנסת .

44

מועד קבורת החומר בגניזה  ,אופן הכנתו לקבורה

והאחראי להכנתו  ,כיצד הובילו את הגניזה לבית  -הקברות  ,איך ובמה קברו  ,וכן טקס

הקבורה .
בכמה קהילות בצפון  -אפריקה נהגו לקבור את הגניזה אחת לשנה  ,בדרך  -כלל היה
המועד הקבוע למחרת חג השבועות  ' -זמן מתן תורה '  ,לדברי מידען אחד  ' ,לכבוד
התורה '  ,לדברי מידענית אחרת  ,אולם בתארודאנת נהגו לקבור אחרי
43

ראה

:

44

ראה

:

פישל  ,עמ ' רכז  ,הערה  . 18על מנהג זה בתימן כותב י " ל נחום ( ראה
בזכות

:

יום כיפור .

נחום  ,עמ '

: ) 25

אותם כורכי הספרים שהיו ממלאים את הכריכות במיני ניירות מכל הבא בידם ,

נתגלו לנו אוצרות אשר לא יסולאו בפז  . . .איגרות ושטרות  ,כתובות וגיטין  ,מכתבים
וחוזים  ,שירים ופיוטים  ,פירושים ומדרשים קדמונים  ,שו " ת ודברי קבלה  ,וכוחים על דת ,
תוכחות מוסר  ,קמיעות  ,שאריות ספרי דפוס עבריים וגם דפי כתבי יד בשפת לאדינו .
פאסקון ושרוטר .

ן

24

כהן וסטילמן

באפגאניסתאן  -בתשעה באב

;

בכורדיסתאן לא קברו בקביעות בבית  -הקברות ,

אלא כאשר התמלא בור של גניזה בחצר בית  -הכנסת חפרו בור נוסף ; בתימן מילאו
מחסן ועוד מחסן בגניזה  ,וקבורת הגניזה לא היתה תופעה רווחת ולא לעיתים
קרובות

;

בעיראק נזרקו שקי הגניזה לנהר  ,או נקברו בידי הקברן

בבית  -הקברות .

כמה מידענים מתימן ומאיראן דיווחו  ,כי כאשר נפטר תלמיד  -חכם השוב קברו

עימו גניזה בתוך כלי  -חרס  .ואמנם כך הוא גם המנהג הנזכר בתלמוד ( בבלי מגילה כו
ע " ב) :

' אמר רבא ס " ת [ ספר  -תורה ] שבלה גונזין אותו אצל ת " ח [ תלמיד חכם ] ואפי '

[ ואפילו] שונה הלכות א " ר [ אמר ר ' ] אחא בר יעקב ובכלי חרס שנאמר [ ירמיה לב

 :יד ]

ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים  ' .נראה שכך גם היה מקובל בתוניסיה  .שכן ,

לפי סיפור  -עם אחד  :שלושה בני כפר חשבו  ,כי בחבית המלאה יריעות ספרי  -תורה
ודפי ספרי  -קודש והגנוזה בקבר הצדיק  ,נטמן כספו  .הם ניסו לחפור ולגנוב מקברו
ובאו על

עונשם .

45

חומרי הגניזה נטמנו לרוב בחביות חרס  ' ,כדי שלא תרקב '  ,או בכדי חימר ( אדור

דטין  -במארוקו ובתימן )  ,בארץ  -ישראל במאה

ה 19 -

קברו בסלי קש ובכדי  -חרס ,

46

באיראן טמנו את הגניזה ביריעות עור  ,באפגאניסתאן  -בשקים מבד לבן  ,כמו
תכריכים למת  ,בעיראק  -בשקים או

בתכריכים .

בארונות השתמשו בהלוויה

המסורתית החגיגית שיצאה אחת לשנה מבית  -הכנסת אל בית  -הקברות  .הנה תיאור
הטקס של יום קבורת התורה ( נהר טפן צורה )  ,לדברי מסרנית מצפרו

יום אחרי שבועות התאספנו מכל בתי  -הכנסיות ב ' אם הבנים '

47

:

ומשם יצאה

התהלוכה  .הגניזה הועברה מכדי החמר לארונות  ,שקישטנו במטפחות
הארונות נישאו על כתפי גברים  ,שהכריזו על תרומה
צעדים הועברו הארונות לגברים אחרים  ,וכך נאספו

לבית  -הכנסת  .כל כמה
כספים לבתי  -הכנסיות .

כולם ליוו את התהלוכה בשירים  ,מחיאות כפיים  ,זמרה ותופים ,

אל בית  -הקברות  .השיר ששרנו היה

יפות .

48

עד שהיגענו

:

אצורה לתני חלווה

ביה יה כצי נחלו עיניה .
( התורה היא לי מתוקה
בזכותה נפתחו

עיניי ) .

הקברן שעלה איתם חפר קבר במקום מיוחד  ,שהיה מיועד לגניזה  ,על  -יד קבר
התורה מן השנה שעברה  ,כדי שתהיה תורה על  -יד תורה  .דיפנו את הקבר

45

ראה :

נוי  ,עמ '

, 82

א " י  -ראה

. 206
לונץ  ,עמ '

46

על

47

על ' אם הבנים '  -ראה

48

השווה עם הטקס בירושלים
יגנזו באחת

:

המערות . . .

:

. 15

סטילמן
:

;

וכן עובדיה  ,עמ '

. 114

' ובקול המון חוגג יוציאו את בלויי הספרים עד מחוץ לעיר ושמה

התוף הולך ומכה לפניהם ואיזה מההולכים ירקדו ויזמרו מזמורים

ופזמונים נאותים '  -לונץ  ,עמ '

. 16 - 15

ע

 . 6הובלת שקי גניזה לקבורה במראכש ( מאריקו

)

במלט  ,קברו את הגניזה  ,בירכו  ,כיסו את הקבר בעפר ושמו עליו קרש  ,שעליו

היה כתוב ' גניזת תורה '  .אחר  -כך ערכו סעודה  ,עם כעכים וערק  ,כפי שעושים
לספר  -תורה חדש  ,אבל להבדיל  ,זוהי ' סעודה במערה '  ,שסימלה ראשית שבעת

ימי שמחת התורה  .במשך תקופה זו עלו לקבר הגניזה כמו שעולים לקבר צדיק ,

שלידו היו העולים  -לרגל מתפללים  ,שרים  ,רוקדים  ,מדליקים נרות  ,שוחטים
צאן ובקר וסועדים ( 49ראה תצלום

. )6

במלאת שבסלא התאספו מול ביתו הגדול והיפה של ' שייח ' החברה '

( קדישא )

ומשם יצאו אל בית  -הקברות  .אחרי טקס הקבורה בבית  -הקברות נערכה קבלת  -פנים
חגיגית  ,שבה אף הושמעו נאומים במעמד מוזמנים מן הממשל

הצרפתי .

50

בקאזאבלאנקה מונו אישים מן הקהילה להיות אחראים לטקס והם שדאגו להודיע
לכלל חברי הקהילה על המועד והמקום של עריכת הטקס  ,כדי שכל הקהל יוכל

להשתתף  .בירושלים  ,לדברי א " מ לונץ

:

' על  -ידי הודעות מדבקות על כותלי בתי -

כנסיות ובתי -מדרשות יודע לכל יושבי העיר יום המיועד להוצאת הגניזה ' .
נדיר ( ראה תצלום

)7

ן5

בתצלום

נראה מעמד הקבורה בבית  -הקברות שבתלמסאן ( אלג ' יריה ) ,

שאורגן על  -ידי ' חברת גמילות

חסדים '  ,ומסביב לערימת הכתבים המיועדים לגניזה

עומדים נכבדי העיר  ,רבנים ובני המקום  ,קודם התפילה  .הקברן עומד משמאל  .כמה
מהמשתתפים עונדים סרט שחור על זרועם  ,וזה לא היה מנהג המקום  .גם יהודי איראן

49

לעניין ההילולות ליד קברי צדיקים במארוקו  -ראה

50

ראה

:

גניזה .

51

ראה

:

לונץ

:

עמ '

:

בן  -עמי  ,עמ '

. 90

. 16 - 15
25

טקס קבורת הגניזה בבית  -הקברות בתלמסאן ( אלג ' יריה

)

חגגו את קבורת הגניזה בטקס מיוחד  .הדיינים בקהילה  ,שהיו הממונים על הטקס ,

נפגשו בבית  -הכנסת  ,וממנו יצאה ההלוויה עם ארון  .לפי אמונתם  ,גניזה מביאה ברכה
הן למקום והן לתושביו  .גם בקרב הספרדים בירושלים רווחה אמונה זו  ,ואכן בשנות
בצורת ' ועל כל צרה שלא תבוא ' הובילו גניזה לקבורה ,

כ ' סגולה ' .

52

במקומות אחדים

( בסלא  ,במוגאדור ) נבנו מעל מקום קבורת הגניזה מבנים בדומה לאלה שעל קברות
צדיקים  ,ויהודים עלו לשם והדליקו נרות  ,בדומה לנהוג בעלייה לרגל לקבר של
קדוש  .כמה קברי גנתה כאלה היו מעוטרים והוצבו עליהם מצבות ( ראה תצלומים , 8
9

-

וראה לעומתם תצלום . ) 10

גם אמונות אחרות נקשרו בגניזה .

מידען מכורדיסתאן אמר  ,שנחש שמר על

הגניזה שלהם  ,וסיפר לנו שני סיפורים שמעורבים בהם בית  -כנסת  ,נחש ומוסלמי
הרוצה להרוג את הנחש וקורה לו

אסון .

53

המוטיב של נחש השומר על גניזה  ,המצוי

בפולקלור של הרבה עדות  ,מזכיר את הסיפור ששמע יעקב ספיר בביקורו בבית -

הכנסת ' עזרא '  ,כאשר ביקש לראות את הגניזה ( ראה

לעיל) .

מה עלה בגורלן של גניזות כה רבות בקהילות ישראל  ,שודאי בכמה מהן היו
אצורים כתבים יקרי  -ערך

?

יש לנו מעט ידיעות על כך בכתובים ועל אלה מתווספים

המימצאים של המחקר שלנו .
ראשית  ,כתבי  -יד נלקחו מגניזות כאשר הקהילות היהודיות שבתחומן היתה
הגניזה עוד ישבו

במקומותיהן .

יש שהכתובים הגנוזים נלקחו על  -ידי היהודים

לונץ  ,עמ ' . 16

52

ראה

53

סיפורים אלה מכורדיסתאן הם מפי משה מידוף מביתנורא  .בהקשר זה יצוין  ,כי המוטיב של נחש

:

השומר על מטמון  ,או על מקום קדוש  ,רווח מאוד בפולקלור של היהודי  -ראה  ,למשל  :רבי ,
סיפור מס ' 0ון  .על מוטיב זה בסיפורי  -עם  -ראה
26

:

מרכוס .

הגניזה בקאהיר ובמזרח

ן

27

 . 8אסטלה מעוטרת בלוחות  -הברית ובקישוטים רווחים אחרים ומפויחת עקב הדלקת נרות בבית -

הקברות בסלא ( מפירוקו

)

 . 9קבר הגניזה באצווירה ( מוגאדור  ,מארוקו ,

) 1974

28

ן

כהן וסטילמן
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סו  .הגניזה ב ' חווש אל  -חכמים
בבית  -הקברות בסאתין

( קאהיר ,

) 1979

המקומיים  ,ועדות מעניינת על  -כך יש לנו באחרונה מפי הרב יוסף קאפח  ,המספר
כיצד נתעורר בו הרצון לעסוק בכתבי הרמב " ם

:

בעיקר יצרה בי דחיפה לכך דבקותם של סבי ואבי בכתבי יד העתיקים  ,ואשר
לא חשכו מאמץ יגע והוצאות כדי להשיג כתבי יד שלמים וחסרים  ,ואף דפים
בודדים ברכישה בכסף מלא  ,ובתשלומים לשליחים לבדוק בגניזות למצוא כל
דף וחצי דף מספרי רבנו מלבד החיפושים שעשו הם

בעצמם . . .

והנני מציג

כאן מכתב אחד מרבים שכתבו סבי ואבי לכפרים לחפש בגניזות כדי להציל מה
שניתן להציל מספרי רבנו  .בק " ן

קיט . . .

שנת תרע " ח  . . .יצא אחד מתלמידיו . . .

לכפר

[ שבו ] היו גניזות עתיקות וסבי כתב לו שיקח פועל יפתח את הגניזות

וילקט מה שיש שם מספרי רבנו  ,והרי תרגום

המכתב . . .

שלום לך ושלום לעוזריך  . . .נודיע לך ידידי כי בא חמיך ואמר שאמר סאלם

כ ' לף [ הוא הממונה על בית הכנסת ששם הגנחות] שיפתח [ את הגניזות ] ויקח
מה שירצה ויחזיר הסתימות של הגניזות כפי שהיו  ,ולכן אתה תשתדל בדבר
ולקט מה שתמצא מדפי המשנה בערבית והחבור כ " י  ,ותן למי שיחזיר את

הגניזה בקאהיר ובמזרח

ן

29

הסתימות כפי שהיו  ,ותכתוב עלינו המחאה בכל מה שתוציא בכך ואנחנו נשלם
הסכום לחמיך יחיא נדאף  ,כמה שיהיה אנא אל תתרשל בדבר  ,תן למי שיפתח
ולקט את הדפים איך שיהיו ואפילו מקורעים  ,ואל תחוס על ההפסד של שכר
הפותח והסותם ודמי

הסיד . . .
יחיא בן שלמה קאפח

בשולי המכתב הוסיף אבי ז " ל כדי לזרז את השליח

:

ואפלו דפים מקורעים מן המשנה אל תעזוב  ,אלא שלח אותן ואפלו חצי או רבע

דף  .והוסף לבדוק בגניזה אשר תחת ההיכל מלבד השתיים הסתומות  .והשתדל
מאד ואל תחוש מן העפר והאבק  ,ואפלו תשלם שיוציא את הדפים ואתה תלקט

אותם . . .

הוסף לעשות את המצוה הגדולה הזו  ,ושלום

 :דוד54

יש לנו גם כמה ידיעות בכתב על מבקרים מן החפן שהגיעו לקהילות יהודיות שונות

ונטלו עימם כתבי  -יד  ,ועל אלה נוספו עדויות מפי המידענים שלנו .

55

אולם ודאי רוב החומר עודנו גנוז בגניזות  ,ואחר העלייה בהמון של יהודי ארצות
אלו לישראל  ,או הגירתם לארצות אחרות  ,והתחסלות הקהילות  -נותרו הגניזות
ללא

בעלים .

כמה קהילות טיפלו קודם חיסולן בגניזות אלו  ,לפי המידע שמסרו לנו המידענים

במחקרנו  .בבגדאד נאספו הגניזות מבתי  -הכנסיות הבאים

:

סופר  ,עזרא  ,דוד  ,מדרש

אבו מנשי ומדרש בית זילכה ורוכזו בבית זילכה  .שם גם רוכזו כל הספרים מהספריות

של בתי  -הכנסיות  ,והמקום נתמלא עד התיקרה  .חלק מהחומר נקבר בחצר בית -
הכנסת  ,חלק אחר נערם בחצר עד אפס מקום  .וזאת לאחר שכבר בשנות

ה 40 -

נאטם

היכל שהתמלא בגניזה  ,על  -ידי קיר  .יהודי זאכו ' לפני שעזבו סתמו בלבנים וטיח ' את
דלת בית  -הכנסת

הגדול .

מידענים אחדים סיפרו  ,שבעלותם ארצה הביאו איתם ' ספר תורה אחד בהברחה ' ,

אך כל היתר נשאר מאחור  .כך נהגו גם קהילות באיראן  ,במארוקו  ,בלוב  ,ובתימן -
השאירו את הגניזות מאחוריהם וסגרו את

בתי -הכנסיות .

כיום נותרו בארצות האסלאם רק קהילות מעטות עם גניזות  ,כמו למשל הגניזה
בבית  -הכנסת בן  -נוליד

בתטואן .

אפשר להניח שחלק מהגניזות הללו שהופקרו  ,שוב אין סיכוי להציל מהן דבר  .יש
גניזות שתכולתן התפוררה ונרקבה  .כך למשל  ,בחוקרו את תולדות קהילת איליל
54

ראה

הן
55

:

קאפח  ,משנה  ,עמ ' יב  -יג ( כל התוספות שבסוגריים רביעים בציטוט זה  ,לבד מהראשונה ,

במקור) .

סיפור דומה סיפר לנו הרב קאפח בראיון עימו ביוני

. 1983

נציין כמה דוגמאות ממקורות בכתב  ,על מבקרים מהחוץ שנטלו כתבים מגניזות  :סיפורו של ר '

דוד סלימאן ששון על מסעו בבבל  -ראה  :ששון  ,עמ ' קנב  -קנג ; וכן מה שנכתב עליו

:

' ר ' דוד

ששון ז " ל מלונדון  .שאסף מלא חפניו כל אשר נוגע לקורות היהודים בעיראק ובכורדיסתאן ' -

ראה  :בן  -צבי  ,עמ ' פט  -צ ; על מבקרים שלקחו תעודות מגניזות בכורדיסתאן  -ראה  :בניהו  ,עמ '
מט  ,והערה

המידענים

; 175

שלנו .

צבר  ,עמ '

 , 122הערה

 . 90על אלה נוספו לנו כמה פרטים מהמחקר בעל  -פה מפי

ן

30

כהל וסטילמן

שבדרום מארוקו  ,ביקר דניאל שרוטר בבית  -כנסת שנסגר בקהילה  ,לאחר עליית
יהודיה לישראל  ,ומצא כי הגניזה שנשארה התפוררה

לגמרי .

56

יש גם גניזות

מאוחרות  ,שמלכתחילה החומר שנגנז בהן ערכו היה פחות או מבוטל  .אולם ודאי
עדיין יש גניזות שאצורות בהן תעודות יקרות  -ערך  ,ואין להיוואש מהסיכוי לגאול

אותן ולהשתמש בהן  .הן עשויות להיות תוספת  ,שאיש אינו יכול לשער את ערכה ,
לחקר חיי היהודים בארצות האסלאם בעת החדשה  ,ואולי גם בימי  -הביניים  ( .טבלה

המסכמת באופן תמציתי את תשובות המידענים על השאלות העיקריות  -ראה בסוף
המאמר ) .

סיכונן
למימצאי המחקר האתנוגראפי שלנו יש חשיבות בכמה מישורים
(א)

:

הפקנו מהם עובדות השופכות אור על תעלומות הקשורות בגניזת קאהיר ,

שעליהן נחלקו החוקרים  ,ועתה בעזרתן אפשר לפתור תעלומות אלו  -ועל כך פורט
בפרק הראשון של

המאמר .

( ב ) מימצאים אלה מזמנים לנו עובדות מרובות על חיי הקהילות שנסקרו  .למדנו
שבכולן היו גניזות ולמדנו על מנהגים שונים שהיו קשורים בגניזת החומר  .עובדות
אלו עשויות להעשיר תחומי מחקר

שונים .

( ג ) כאמור  ,מחקרנו עד כה היה רק שלב ראשוני  ,והמסקנה ממנו היא שיש להמשיך

במחקר  ,לפרטו לקהילות יחידות או לקהילות באזור אחד או בארץ אחת  .ויש בדעתנו
לעשות

כן .

כמה תחומי מחקר בעתיד אפשר לציין כבר עכשיו

:

מן הראוי לסמן מפה של כל הגניזות בכל קהילות ישראל במזרח  ,בבתי  -כנסת או

בבתי  -קברות  ,בציון כל הפרטים הידועים

עליהן .

ולו בשל הסיכוי שיהיה אפשר

בעתיד .

להציל חלק מהן

עניין נוסף הראוי למחקר הוא מידת המשכיותם של מנהגי גניזה אלה  ,במיוחד
בישראל  ,אף כי ודאי זהו תהליך שיש בו רציפות ושינוי גם

יחד .

לבסוף  ,ראוי לערוך מחקר השוואתי בין מנהגי היהודים למנהגי המוסלמים בדבר
גניזת ספרים

קדושים .

57

תוספת

.

בדיון על הרצאת מחקרנו בקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות אמר מר דוד קאסוטו  ,עורך המחקר
ההיסטורי  -אדריכלי על מבנה בית  -כנסת

' עזרא ' ,

.

כי לדברי משה חיים קאפסוטו נוסע איטלקי שביקר

בקאהיר בשנת  . 1734לא היה בזמנו גג על בניין בית  -הכנסת  .להלן דבריו ( קטע זה של כתב  -היד לא
נדפס ) .

המקור

באיטלקית  ,התרגום

יש בית  -כנסת

יפה .

גדול

באדיבות דוד קאסוטו

למדי ,

:

בצורת חצר עמודים )  , ( colonnatoמקורה כולו סביב סביב

ומרכזו מגולה ללא תקרה או קמרון  .ובו שתי תיבות  ,האחת מאחורי

השנייה .

( האחת )

נוטה

ליפול מיושן ומוחזקת תוך הערצה רבה  ,כיוון שהנביא אליה השתמש בה כאשר דרש .

לדעתנו  ,תיאור זה מחזק את תיאורו של ספיר בדבר ' הגג שנפחת ' ומלמד שכבר
היה בית  -הכנסת חסר גג .

פאסקון

ושרוטר .

56

ראה

57

את הדרך לכך כבר פילס י ' סדן  ,במאמרו המאלף  -ראה

:

:

סדן .

 130שנה

קודם ביקורו

הגניזה בקאהיר ובמזרח

נספח

מנווה

אל קוראים  ,בדבר גנוזות בקהילות מוצאם

בהמשך לעבודת  -השדה על גניזות בקהילות ישראל שבארצות  -המזרח  ,שמימצאיה תוארו

.

לעיל אנו פונים אל קוראינו שיש להם מידע על גניזות בקהילות מוצאם להעביר לנו את הידוע
להם על כך  .להלן ניתן השאלון שהועבר בין המידענים במחקר זה  .קורא היודע מנסיונו

.

האישי  ,ולא מפי השמועה  ,על גניזה בקהילת מוצאו  ,מתבקש למלא את השאלון גם אם יש
באפשרותו להשיב על חלק מהשאלות  .את התשובות יש לשלוח אל  :מערכת ' פעמים ' ( מחקר

הגניזות ) מכון בן  -צבי  ,ת " ד  , 7504ירושלים

להלן השאלון

. 91076

:

שח

כתובת בארץ

ארץ מוצא

גיל כיוח

שנת עלייה לאר

()1

__

עיסוק באר
עיסוק בארץ מוצא

_

האם היתה גניזה בקהילתכמי

( א ) אם הגניזה בבית  -כנסת  -שם ביה " כ  ,רחוי

( ב ) האם השתמשתם במלה גניזה י
ואם לא  ,אלו מילים ציינו גנתה9
() 2

מקום הגניזה  -איפה גנזו
(א)

?

__
_-

המקום המיועד לגניזה בבית  -הכנס

.

תיאור כיצד הגיעו לגניזה ( ציור
גודל חדר הגניז
האם גנזו בבית  -הקברותי
( ב ) האם הגניזה הובאה למקום הגניזה  ,לפי לוח זמנים מסוים ?
( ג ) מי הביא את המסמכים ? גברים  ,נשים  ,ילדיח
( ד ) האם היה טיפול כלשהו בגניזה  ,כמו  :איוורור וכדומה 9
()3

()4

אלו מסמכים או כתבים ( סידורים  ,כתבי  -קודש  ,מכתבים  ,כתשות  ,תשמישי  -קדושה
וכדומה )  ,לרבות כתבי חולין  ,גנזוי

.

היכן קיים בית  -הדין את ישיבותיו היכן גנזו את מסמכיו שנפסלו  ,וכן חוזים או
טיוטות של שטרי

.

( )5

ציין מנהגים אמונות אגדות וכדומה  ,הקשורים לגניזה

()6

האם עם עליית הקהילה ארצה  ,הובאה תכולת הגניזה עימה

?

אם לא  -כיצד השאירו

את הגניזה בשעה שעזבו ואיך י
מתי עזבו ואיךי
()7

האם יש המשכיות למנהג הגניזה בארץ  ,איפה  ,איך  ,ועל  -ידי מי

( )8

האם גם למוסלמים היה מנהג לגנוז כתבים ערביים י

( )9

על מי אתה ממליץ לנו כמידען נוסף ( שם וכתובת

( ) 10

פרטים נוספים  ,שלא צוינו בשאלו

9

_-

32

ן

כהן וסטילמן

תשובות המודענים במחקר  -השדה
בית  -הכנסת

,

ארץ מוצא

קהילה עיר

שבו גנזו

הדברים שגנזו

כורדיסתאן

ואכו
זאכו
זאכו
זאכו

ביהכנ " ס הגדול
ביהכנ " ס הגדול
ביהכנ " ס הגדול
ביהכנ  -כ הגדול

ועוד
עבריות
באותיותתפילין
מכתבים ספרים
ספרי  -תורה
ריעותקודש
'דנדי -

כורדיסתאן
כורדיסתאן
כורדיסתאן
כודיסתאן

.

.

כל ספר מהבית או מביהכנ " ס

ביהכנ  -ס הגדול

דברי קודש בלבד

כורדיסתאן

זאכו

ביהכנ " ס הגדול

לא גנזו כתובות וגיטין

כורדיסתאן

ביתנורא

ביהכנ " ס ברחוב

.

ביתנורא

היהודים

כורדיסתאן
פרס

דברי קודש תפילין ועוד

מערת אליהו הנביא

.

הסוגים כתבים קרועים
מכלשנפסלו
ומזוזות
תפיליןקודש
דברי

.

אצפהאן

חזקיה

וכתובות

פרס

סקו

ביהכנ " ס הגדול

דברי קודש

אפגאניסתאן
עיראק

בגדאד
הראת

אבו
המרכזי )
(מדרש

עיראק

בגדאד

ביכנ " ס ולכה

עיראק

בגדאד

( בהכללה )

עיראק

בגדאד

עיראק

.

.

ספרי  -חורה  ,סידורים תפילין טליתות
מנשי

.

בלויי ספרים תפילין  ,ועוד
דברי קודש שנפסלו  ,ונם דברי חולין

- -

--

תפילין  :לא מכתבים

- -

ספרים .

--

סידורים ודברי  -קודש שנפסלו  :לא

מכתבים וכתובות

תימן

צנעא

( בהכללה )

.

,

.

רגילות ) שטרות כתובות מעוטרות לא
כתובות בלויים
ספרים

.

.

.

תימן

צנעא

בית ממוארי

תימן

צנעא

בית סיאני

כתנרקודש מכל

מעט כתובות ועוד

תימן

אל  -נפלא

בית מנוס

קדושהקודש מכל
כתבי -

עם שמות

תימן

שטרות כתובות תפילין מזוזות ועוד

קצרבנישטאט הסיאני

הסוגים .
סוגים  .ומסמכים

עונייםוסידורים
בגלל קודש
(כתבי -

' כניס '

מצרים
תימן

אלכסנדריה
כפר בחר

תוניסיה
לוב

בנגאזי

צלא בןמלי

נאבס

חברון

מארוקו

קאזאבלאנקה

רבי אלעזיז ביטון

מארוקו

קאזאבלאנקה

רבי דעאל שומר

מארוקו

וגורה

כחובות ,

.

. .

.

בלויים )
שו ח

בספרים
שטרי הקדש ,
השתמשו גם
שטרי גיטין

זרבבל

מחזורים וגם דברי  -חולין ( קבלות

עסקיות )

.

דברי  -קודש מסמכים אחרים

.

קודש ( לפעמים היו נוטלים ספר  -תורה
מהגנתה )
דברי -

דברי  -קודש מכל

.

.

סוג  .סידורים  .טליתות.

מזוזות כחובות מכתבי רבנים
דברי  -קודש מכל סוג  :לא גנזו כתובות
דברי  -קודש מכל סוג

- -

.

.

מארוקו

בני מלל

פנחס בוטבול

מארוקו

צפרו

צלא לכבירה

ספרי --קודש ,
דברי

מארוקו

צפרו

צלא לפואי  :צלא

מארוקו

תארודאנת

צלא דדרב לווסע

9

18

, ( 24

.

תפילין מזוזות

דתזין אם הבנים

ס "ה

.

ספרי  -חורה פסולים ציציות תפילין ועוד

כתיכג " ס

שצוינו בהכללה )
מקראות והסברים לטבלה

.

במחקר השתתפו עוד מידענים ספורים אשר תשובותיהם לא נכללו בטבלה מסיבות

.

כל המידענים ציינו כי בקהילותיהם היו גניזות  ,לבד מתשובה חיובית חלקית אחת

.

התשובות בטבלה הן סיכום מתומצת מדברי המידענים ולא

ציטוט .

טכניות .

( ראה

. ) 22

הגניזה בקאהיר ובמזרח

על גניזות בקהילות ישראל במזרח
אתר הגניזה

מצב הגניזה לאחר העלייה

בחדר מתחת למדרגות

לא יודע

בחרר מתחת למדרגות

- -

בחדר מתחת למדרגות  .לא זוכר שגנזו בבית  -הקברות
ליוו

סתמו פתח הגניזה בלבנים ובטיח

.

דברי גנתה לבית -הקברות שבו היו הרבה בורות לכך
גנץה זמנית מתחת למדרגות כיהכנ " סן בהתמלאה גנזו
בבור

 -- -

למדרגותבחצר ביהכנ " ס
עמוק שחפרו
חדר מתחת

ביהכנ

ביהכנ " ס

ן

בהתמלאו .

חפרו בחצר

- -

ביהכנ גנזו בבית  -הקברות
וקברו  :לא
במרתך
כחדר " ס

.

" ס ליד חדר שיועד לספרי  -תורה

נשארה גניזה

בקיר שליד ההיכל

- -

בבית  -הקברות

בית  -הקברות נהרס בידי גויים

. .

מתחת לתיבת הש ץ ומדי פעם  -כבית  -הקברות .
במות

סגרו את מקום הגניזה

הקברותצדיק קברו איתו דברי הגניזה שנצטברו
בבית -רב או

.

כ 4 -מ '

במרתף בעומק

.

הוסדר שלא  ' -הודי שומר על המקום

מתחת לאחד ההיכלות

;

משהתמלא

- -

סתמוהו בקיר

.

חומר לגנתה הובאו לביהכנ " ס וקברן הביאם
לקבורהשלבבית -
שקים

- -

שיפוץ ביהכנ  -ס הוכנו מקומות
באדמה )  .בד
או

- -

בעת

,

הקברות תמורת
בנייח היסודות

לגניזה ביסודות

,

.

לא בנית  -הלברות

תשלום )

 -כ ברחבת עזרת  -הנשים .

.

יחזקאלבגדאד בדרכם לקבר עזרא הסופר או קבר הנביא
יהודי

- -

הקברות חילה זרקו דברי גניזה בנהר חידקל
ליד
כבית -

- -

בתימן גנזו במחסנים שבתוך ביהכנ " ס כגון מתחת לארון -

- -
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.

.

הקודש  ( :תמלא מחסן  -סתמוהו וגשו בשני
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נתמלאו

.

כל המחסנים  -פתחום והעבירו תוכנם לחביות חרס כדי
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שלא יירקבו וקברו בבית  -הקברות וזה אחת
בביהכנ " ס
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במדף
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ל  2 0 -שנה )

כיסו את הבור

וכן בבור עמוק שלידו
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לארון  -הקודש בקירות שונים
על מדף גבוה שבקיר

קברוה מתחת לריצפת ביהכנ " ס
נשארה גניזה

על מדד בארון  -הספרים

מה שנשאר עזבו בביהכנ " ס

בחורים בקירות ביהכנ " ס
גנזו 5 %מ
עמוק 4 ,
בחדר דפים
חלקי
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מימע
הקברות
מדרגות .
לבית -
3- 2
ממנו
עליו ב -
העבירו
הגיעו
להיכל ן לא רוקנוהו ' .ולא

-השאירוה כמות שהיא

מתחת שמתחת להיכל התורה
היכל
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לארון  -הקודשן וכן בקברות רבנים מתחת או

השאירוה כמות שהיא

ראשיהם
הקברות
מאחורי
בבית -

בידי היהודים שנשארו במקום
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בבית  -הקברות הישן בחלקת הצדיקים

בידי היהודים שנשארו במקום

נור במגדל שבתוך ביהכנ " ס מול הכניסה

השאירוה כמות שהיא
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בקבר בבית  -הלנרות

השאירוה כמות שהיא

בבהכנ" ס  :וכן בבית  -הקברות
שקה בביהכנ
ארון

נשארה גניזה
נשארה גנתה

" ס  :השליכו דרך חלון
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בביהכנ " ס במעין רבע קומה עם דלת וחלון בין הקומות
א -ב

ן

נשארה גניזה

היתה גנתה בכל ביכנ " ס  :וכן גנזו בבית  -הקברות

פירושו שהמידען לא השיב על השאלה .
 השיבומידענים
הסימון -
כמה

.

.

כתובות הסברנו לכך הוא שהם לא ראו כתובות שנקרעו ונגפו בשל
בקהילותיהם .
נדירות מקרי הגירושיןכי לא גנזו

ן
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