יחסו של הרב עבדאללה סומך
להמורוה המאה האט
כמשתקף ביצירתו ההלכתית
צבי זוהר

מבוא
הרב עבדאללה סומך ( תקע " ג  -תרמ " ט ,

) 1889 - 1813

היה בעל השפעה מכרעת על

העולם התרבותי -דתי של יהדות בבל במאה ה  , 19 -כיוון שנוסף על עיסוקו ביצירה
תורנית ובפסיקת הלכה  ,היה היוזם ועמוד  -התווך בהקמת מערכת מוסדות להכשרת
חכמים צעירים וקידומם בלימוד

ובהוראה .

בעשור השני לחייו למד מפי אחד מגדולי החכמים באותו דור  ,רבי יעקב ברבי
יוסף הרופא  ,אחר כך עסק כמה שנים במסחר  ,אולם באמצע שנות העשרים לחייו

החליט להתרכז בטיפוחם ובהדרכתם של תלמידים מצטיינים מבוגרי תלמודי -התורה

שבבגדאד  ,במגמה לעצב דור  -המשך של תלמידי -חכמים ביהדות בבל  .יוזמתו זו
זכתה לגיבוי כלכלי איתן מידי יחזקאל בן ראובן מנשה  ,שהתעשר בהודו ועם שובו
משם בשנת

1835

תמך במפעלים פילאנטרופיים וציבוריים רבים  .בשנת

1840

הקים

גביר זה מבנה של בית  -מדרש ( שכונה על שמו  ' ,אבו מנש" ) ומימן את פרנסת
תלמידיו  .בית  -מדרש זה נמסר לראשות הרב סומך  .הוא היה מקבל ללימודים את
המצטיינים שבבוגרי ' מדרש תלמוד תורה ' ( תלמוד  -התורה הציבורי של קהילת
בגדאד  ,שהוקם בשנת
תורניים  .בשנת

1848

להיות מורי הוראה

 1833וב 1863 -

למדו בו

1 , 800

תלמיד) ומדריכם בלימודים

מדווח בנימין השני  ,כי היו במדרש ' שישים תלמידים מחונכים

בישראל' .

1

במשך הזמן עוצב מוסד זה באופן הירארכיאלי  ,כאשר תלמידים שהגיעו בו לשלב

מתקדם בלימודיהם קיבלו להדרכתם ' ישיבות ' של צעירים  .הרב סומך המשיך לעמוד
בראש המדרש ( שבהמשך עבר למבנה

משוכלל יותר  ' ,מדרש בית זלכה ' ) עד פטירתו .

יש להדגיש  ,כי מוסד זה וחלוקת התפקידים בו היו נבדלים ומובחנים מן ההירארכיה
של תפקידי הרבנות והחכמים שבמסגרת הקהילה ( רב ראשי  ,דיינים  ,שוחטים

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות -
1

ראה  :בנימין השנק עמ '

ראה בסוף

המאמר .

.46
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הרב עבדאללה סומך

וכיו " ב )  ,על -כן נהנו הכמי המדרש מאי  -תלות יתרה כלפי מוסדות הקהילה והנהגתה

הלא  -רבנית  ,יחסית

לעבר .

2

חיבוריו של הרב עבדאללה סומך כוללים את ' זבחי צדק ' על שולחן ערוך  ,יורה
דעה ( חלקים א  -ב  ,בגדאד תרס " ד ) ושני קבצים של שאלות ותשובות בהלכה  ,אשר
הראשון בהם נדפס בסוף כרכי ' זבחי צדק '

' שו " ת זבחי צדק החדשות' .

4

3

והקובץ השני ראה אור בתשמ " א  ,בשם

התשובות שבקבצים אלה מופנות ברובן  ,פרט לשואלים

בבגדאד עצמה  ,לשואלים בהודו וכן בערי -שדה בעיראק ובפרס  ,ואף לשאלה

שהגיעה ' מארץ ג' ין מעיר האנכאן ' ( מארץ סין  ,מעיר הונג קונג) .
חכמי בגדאד במאה ה  19 -השתרעה מעיראק ומזרחה  .ואין תימה

לאמור  :הסמכות של

בדבר  :מלבד פרס ,

שהיתה מקדמת דנא בחוג הסמכות ההלכתית של בבל  ,הופנו שאלות אלה על  -ידי
יוצאי בבל  ,שהתיישבו במושבות בריטניה במזרח  ,ובחסותה פיתחו סחר מקומי
תולדות ר ' עבדאללה סומך בפירוט  -ראה

בן  -יעקב ,

הרב.

2

על

3

לכרך הראשון סופחו ארבע שאלות בענייני כשרות  ,לכרך השני -

בענייני או " ח
4

:

88

תשובות  ,רובן המוחלט

ויו "ד .

קובץ שלישי זה כולל  167תשובות מאת הרב סומך לשאלות שהופנו אליו על  -ידי בן אחותו ,
יחזקאל יהושוע גבאי  ,שהיגר להודו והתגורר שם  .התשובות הן בעיקר בעניינים השייכים לאו " ח
וליו " ד  ,וגם בענייני אה " ע וחו " מ וכן בשאלות פרשניות ורעיוניות  .הקובץ מאיר עיניים לגבי חיי
היהודים יוצאי בבל שבהודו והיחסים שבינם ובין קהילת האם שלהם  .חלק מן השו " ת שבו
נדפסו כבר בקבצים וכהופיעו בתרס " ד  ,כלומר המוציאים לאור של הקבצים הראשונים הכלילו

בהם כמה תשובות לשאלות שהגיעו מהודו לרם סומך  .ואילו התשובות בקבצים הראשונים

שאינן כלולות בקובץ המאוחר  ,יש לשער כי לא היו מיועדות להודו .

ן
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ובינלאומי משגשג  .מבחינת תיארוך התשובות  ,רק חלק מהן נושאות תאריך .
הראשונה בהן היא משבת תרי " ו (  ) 1856והאחרונה משנת פטירתו  ,תרמ " ט .
5

לא מעט מן השאלות שהופנו אל הרב סומך משקפות תמורות בתחומי חיים

שנתנסו בהן יהודים בבליים במאה ה . 19 -
משנת

1831

מקצת תמורות אלו ארעו בעיראק עצמה

:

חזרה עיראק להיות מחוז כפוף בפועל לשלטון המרכזי באימפריה

העות ' מאנית  ,אשר עברה תהליכי תמורה משמעותיים במאה ה  , 19 -הן עקב מדיניות

התנט ' ימאת והן עקב חדירת גורמים אירופיים בהסות הקאפיטולאציות  .חלק אחר מן

התמורות ארעו מחצן לעיראק  ,במיוחד בהודו  .היהודים הבבלים בהודו ובמזרח
הרחוק הוסיפו לראות בחכמי בגדאד סמכות דתית עליונה  ,וכך נתוודעו חכמים אלו
 -ולענייננו הרב עבדאללה סומך  -לתמורות ולחידושים  ,אשר לא נודעו בבגדאד

עצמה  ,ונדרשו לנסח הנחיות הלכתיות לקיום אורח  -חיים יהודי תקין  ,נוכח תמורות

אלו .
במאמר זה נברר  ,אלו תמורות  ,שמקורן בהוויית יהודי בבל בעיראק ובתפוצותיהם

במזרח במאה ה  , 19 -משתקפות ביצירתו ההלכתית של הרב סומך  ,תוך כדי איפיון
קצר של המשתמע מניתוח דרכי תגובותיו לתמורות אלו  .תחילה יידונו התשובות
שבהן מתייחס הרב סומך לממד מובהק בחדשנותו  :הטכנולוגיה האירופית של אותו

זמן  .אחרי כן יידונו שיטות ארגון ותפעול בשירותים ובמסחר  ,אף הן פרי ההשפעה
האירופית
ביצירתו :

החדישה .

בהמשך ייסקרו תחומים אחרים של חידוש  ,המשתקפים

גיוון בתפריט המאכל והמשקה  ,קליטת נורמות חברתיות אירופיות

והשפעת התרבות התורנית של יהדות אירופה על עולמו התרבותי של הרב

סומך .

א  .טכנולוגיות אירופיות
בתשובות שלפנינו מצויה התייחסות לחידושים טכניים שמקורם באירופה  ,ובהם

:

אמצעי  -תחבורה חדישים ( רכבת  ,אוניית קיטור )  ,אמצעי  -תקשורת ( דואר  ,טלגראף ) ,

תאורת גאז  ,ומערכת -מים עירונית הנעונה ממיתקן שאיבה מרכזי  .טכנולוגיות אלו
בפני עצמן לא עוררו שאלות הלכתיות עקרוניות  ,אלא כאשר נוצר חיתוך בינן ובין

תחומי -חיים בעלי ממד דתי  ,או אז נדרשה הכרעה האם מותר לנצל טכנולוגיות אלו
באותם הקשרים  .כהדגמה יובאו שתיים מן השאלות מסוג זה  :שאלת נסיעה ברכבת
בימי שבת וחג ושימוש במים מצנורות המערכת העירונית למילוי מקווה

ו.

טהרה .

רכבות

מסילת  -הברזל  ,שחוללה תמורה עמוקה בתחבורה היבשתית במאה ה  , 19 -לא נבנתה
באותו זמן בעיראק  ,כך שיהודי בבל לא
5

ראה  :בן יעקב  ,תפוצות  ,על  -פי מפתח

הועמדו בפני שאלות הלכתיות בהקשר זה .

העניינים .
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לא כן בהודו  ,שבה פותחה רשת מסילות בינעירוניות ומקומיות  .על רקע זה  ,הופנתה
לרב סומך שאלה מהודו  ,בשנת

: 1877

עגלות ההולכות על ידי קיטור  ,דהיינו  ,שאין מושכים אותם בהמות אלא
מבעירים אש במוכני שלהם והם הולכים מאליהם על ידי מסילות

הברזל .

וקורין אותם בלשונם רייל  .ילמדנו רבנו מה יש איסור בזה אם אדם ירכוב בו

בשבת ויום טוב  .דאי משום דחיישינן שמא ירבה האש בשביל ישראל  ,ליכא
חשש ;

כיון שהם מוכרחים להוליך

אותו :

אף אם לא ימצאו לו בני אדם

שרוכבים בו  ,מכל מקום כשיבא זמנו  -מוליכים אותו בהכרח  .גם לענין
הבערת האש שלו  ,לא יש הפרש בין אם הוא מלא או ריקם  ,הכל בשוה  .ואם כן ,
מה איסור יש ברכיבתו

בשבת .

6

כבר בשאלה  ,הפאראמטרים של מסילת -הברזל הרלוואנטיים לשיקולי ההלכה אינם

רק מאפייניה הטכניים  ,אלא גם שיטות תפעולה  :בכפיפות ללוה  -זמנים נוקשה ובלא
תלות במספר הנוסעים  .כלומר  :הן ליהודי עיראק שבהודו  ,והן  -והוא היותר חשוב

לענייננו  -לרב סומך  ,המפגש הוא לא רק עם הטכנולוגיה האירופית אלא גם עם

הדפוס הארגוני  -ראציונאלי הקובע את דרכי

הפעלתה .

תשובת הרב סומך פותחת בכך  ,שנושא הרכבת ידוע לו  ,מתוך ספרות ההלכה

.

האירופית של זמנו כלשונו  ' :דבר זה נפתח בגדולים בדור שלפנינו  ,הוא הגאון חתם
סופר ז " ל

[. . .

]

שנשאל על אלו עגלות הקיטור '  .מבוטא כאן מאפיין נוסף של תמורה

בעולמם של יהודי בבל במאה ה  , 19 -הפעם בעולמם התרבותי  :התוודעותם לעולם
יהדות אירופה של תקופתם  ,במהירות רבה יותר מבעבר  ,בעיקר באמצעות ספרים
וכתבי  -עת בעברית  ,שהגיעו באמצעות התחבורה הימית והדואר

החדישים .

לגופו של עניין קובע הרב סומך  ,כי הבעיה היחידה הכרוכה בנסיעה ברכבת

בשבת היא היציאה מחוץ לתהום שבת  .לפיכך אסורה נסיעה ברכבת בינעירונית ואילו
נסיעה ברכבת בתוך העיר ( כגון בין האזורים קלעא ובייכלה

שבבומביי )

מותרת .

7

בהמשך  ,כתב אליו קרובו שבהודו כי בספר חדש שראה אור לאחרונה  ,נאסר לנסוע
ברכבת גם בתוך התחום  ,בטענה כי יש בכך משום פעולה של חולין שאינה תואמת

את קדושת השבת .אך הרב סומך דחה את הראיות לכאורה  ,שעליהן הסתמך אותו
חכם  ,ושב ואישר את היתר הנסיעה ברכבת בתוך

העיר .

8

מתשובה אחרת של הרב סומך  ,משנת  , 1880מתברר  ,כי לטכנולוגיה החדישה
יתרון משמעותי מבחינה הלכתית על  -פני אמצעי תחבורה קדומים  .בין קלעא

זבחי צדק  ,ח " ב  ,או " ח סימן בג  .וגם

זצ " ח  ,סימן

פב.

6

ראה

:

7

ראה

:

8

ראה  :זבחי צדק  ,ח " ב  ,שו " ת או " ח סימן כד  .הספר שראה אור לאחרונה -

זצ " ח  ,סוף סימן

:

פב.
ראה  :אמרי שבת.

ספר זה חובר בידי רב אשכנזי ששהה בהודו  ,וכולו דן בנסיעה בשבת ברכבת פנים  -עירונית ,
במטרה להניא את יהודי המקום מכך .

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי ההלכה
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לבייכלה שבבומביי הופעלה תחבורה ציבורית לא רק באמצעות רכבות  ,אלא גם
באמצעות :

.

עגלות  ,שהולכים על ידי סוסים של הממשלה ומוכרחים הם  ,שבכל ה ' דקים

תלך אחת מקלעא לבייכלה  ,ואח " כ השביי  ,והשלישית  ,וכל על זה הדרך  .יומם
ולילה לא ישבותו ; ואפילו אם לא במצאו לה בני אדם שילכו בה  ,גם כן היא
מוכרחת לילד ולבא  ,שכן יסדה

הממשלה .

9

המאפיינים הארגוניים של התחבורה הציבורית דומים ברכבת ובעגלות הללו  ,אך
הרב סומך אוסר את הנסיעה בעגלות הללו  ,משום שהן מופעלות באמצעות סוסים ,

ואסור להשתמש בבעלי -חיים

.2

בשבת .

אספקת מום

ממשלת בריטניה הקימה מפעלים לאספקת מים בערים

הראשיות בומביי וכלכותה .

לגבי כל אחד ממפעלי מים אלו בנפרד  ,עלתה השאלה  ,האם מים המגיעים
בצינורותיהם כשרים למילוי מקווה

טהרה .

!0

כאן אציג את המקרה החדשני יותר  ,של

כלכותה  ,אשר החידוש בו היה בכך  ,שלעיר זאת לא הגיעו המים בגראביטאציה
בלבד  .אלא  ,כלשון השאלה

:

יש בנין גדול רחוק מכלכתא ערך מהלך יום אחד מ . .

עומד על שפת הנהר

]

נאגנה [ייתכן שצ " ל גאנגה ] ערך חמישים אמות רחוק מן החוף  .ובזה הבנין יש

מאכינ " ה שקורין מאשי " ן [מאכינ " ה בערבית  ,מאשי " ן באנגלית] ושני צנורות
של מתכות יוצאים מזה הבנין מתחת לארץ  ,עד לתוך הנהר  ,ועל ידי כח האש
שבמכינ " ה הנזכרת  ,מושכים מים ע " י צנורות הנז " ל ויעברו דרך הבנין לבריכה
גדולה מאד  ,ומהבריכה הולכים המים על ידי צינור גדול מתחת לארץ עד עיר
כלכתא

[. . .

]

!1

להבנת בעיה זו שהופנתה אל הרב

סומך  ,יש להקדים הסבר בדבר הלכות מקוואות .

אחד הדימויים הבסיסיים ביסוד הלכות מקואות הוא  ,כי דווקא מים שהגיעו למקוה

באופן ' טבע "

הם מקור טהרה  .וכלשון ' תורת כהנים ' ( על ויקרא יא

מילא בכתיפו ועשה מקוה בתחילה יהיה

טהור ?

תלמוד לזמר

:

 :לו ) :

' יכול  ,אפילו

" מעיין " ; מה מעיין

בידי שמים  ,אף מקוה בידי שמים '  .מים כשרים לטבילה הם אפוא מים שהגיעו
למקומם ' בידי שמים '  ,להבדיל ממים שמביאם אדם ' על כתיפו '  ,שאינם

מטהרים .

זצ " ח  ,סימן ק .

9

ראה

10

לגבי בומביי  -ראה  :זצ " ח  ,סימן כח  .לגבי כלכותה  -ראה  :זבחי צדק ח " ב  ,שו " ת יו " ד  /כב
וכן

11

:

זצ " ח  ,סימן

:

ראה

:

;

מב.

זצ " ח  ,סימן מב  .השווה נוסח מקוצר של השאלה  -זבחי צדק  ,ח " ב  ,יו " ד  ,סימן

כב.

ן
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אלא שהמטאפורה הבסיסית של מים הבאים ' בידי שמים '  ,כמי מעיין  ,מתגלית
כסבוכה  ,משום שבמקרא מדובר לא רק על מעיין אלא גם על ' בור '  ' :אך מעין ובור

מקווה מים יהיה טהור '  ,כאשר המונה ' בור ' פתוח למשמעות של בור ח צ ו ב  .אם כך ,
הטקסט מרמז לאפשרות  ,כי פעילות אנושית לא בהכרח מפקיעה את העצמה

המטהרת של מים ' מידי שמים '  .כך גם לשון הרמב " ם  ,בפירושו למסכת מקואות  ,ב :ז .
חלק ניכר מהלכות מקוואות סובב על ציר השאלה  :עד כמה יש מקום ל ' סיוע האדם '
במקווה לוז התשובה הקלאסית היא  ,כי בטבע המים זורמים תוך שהם נקווים

בשקעים ובחלולים מזדמנים  .האדם רשאי אפוא לתעל ולכוון זרימה טבעית זאת  ,תוך
הפנייתה לשקעים וחלולים שהכין להקוותה  ,ואין פסול בכך כל עוד זורמים המים
' מכוח

הטבע' .

מ

הבעיה בשאלה הנדונה שהוצבה בפני הרב סומך היא  ,האם המים הזורמים
בצינורות מערכת המים העירונית של כלכותה עומדים בקריטריונים של טהרה  ,או
האם המעורבות האנושית כאן הופכת את המים לנטולי עוצמה מטהרת  .מערכת המים

העירונית בעיר זו נתונה על  -ידי מכונה  ,ששאבה את מי הנהר ודחסה אותם לצינורות
לחץ  ,באופן שהמים עלו ממפלסם המקורי אל בריכות אגירה שנבנו במרומי גבעה
בחוצות העיר .משם עברו המים בגראביטאציה לצינורות עד שהגיעו לבתים  .במבט
ראשון נראה  ,כי מערכת זאת חורגת מאופן הזרימה ה ' טבעית' של המים  ,שכן בטבע
זורמים המים מן הגבוה אל הנמוך  ,ואילו כאן ההתערבות האנושית גורמת למים
לזרום מן הנמוך אל

הגבוה .

לכאורה אפוא קשה להלום התערבות כזאת עם

ה ' טבעיות ' הנדרשת על  -פי ההלכה  .כלשון הרב סומך

:

אם כל  ,הכא בנדון דידן  ,דהמוכני דהוא מתגלגל על ידי אש ועל ידו נכנסים
המים לצנורות הברזל  ,הוי ' נעשה על ידי אדם '  ,דאם האדם לא ידליק אש
במוכני הנז ' לא יתגלגל המוכני ולא יבא המים לצנורות הנז ' ואם כל לא הוי
' בידי שמים ' דומיא דמעין

[. . .

]

ופסולים אלו המים להיות

מקוה .

13

הרב סומך מצביע בתשובתו על שני תקדימים המשמשים כחוליות מקשרות בין

המציאות העתיקה  ,שכה הועברו מים למקוואות על  -ידי גראביטאציה בלבד ,

.

למציאות הטכנולוגית ההדישה שעליה הוא דן התקדים האחד הוא פסיקת הרב יוסף

מטראני  ,מחכמי המזרח התיכון במאה ה  , 16 -שהתיר מילוי מקווה באמצעות
ה ' נאעורא '  -גלגל ענק הסובב מכוח המים שבנהר ומעלה מי -נהר להשקיית השדות
( הגבוהים  ,יחסית) שלגדותיו  .מתשובה זאת עולה  ,כי עירוב אמצעי מיכני בהולכת
המים  ,תוך העלאתם למפלס גבוה יותר ממקורם  ,אין בו כשלעצמו להפקיעם

מכשרותם לטבילה  .לפיכך  ,קובע הרב סומך בהמשך תשובתו  ,ניתן להתבסס על דברי

12

%3

בתנאי שלא הועברו באמצעות ' כלים ' מקבלי

ראה  :זבחי צדק  ,ח " כ  ,יו " ד  ,סימן

כב.

טומאה .

ן
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הרב מטראני כתקדים  ,שממנו משתמע  ,כי השימוש במכונה להעלאת מי הנהר
לצינורות המוליכות לכלכותה אינו סיבה לפסול המים הללו כ ' שאובים '

:

דבנדון דירן  ,האדם אינו עושה  ,אלא  ,דוקא מדליק האש  ,ומכח האש הגלגל

מתגלגל והגלגל הנז ' הוא מוליך ומביא את העור ( שיש שם עור אחד שהוא
הולך ובא על ידי הגלגל ועל ידי העור הנז ' מגלגל גלגל אחר קטן שהוא על

שפת הנהר  ,ועל יד כן נמשכין המים מן הנהר לצנורות הנז ' ) .
דתלישת המים האלו אינם נקראים ' על ידי אדם '

[. . .

]

ואם כן הא ודאי

וזו ראיה שאין עליה

תשובה .
אין אם כן הבדל עקרוני בין מיתקן מכאני המופעל בכוח המים למכונה המופעלת
בכוח הקיטור  .בשני המקרים מדובר בשימוש מתוכנן באנרגיה לא  -אנושית ; למרות
התכנון האנושי והתיעול המלאכותי של האנרגיה להזרמת המים למקווה  ,אין המים
שבמקווה מופקעים מל הסטאטוס של מים שהגיעו ' בידי

שמים ' .

לראיה זאת מצרף הרב סומך ראיה נוספת  ,מתקדים ' מקוה רוויג' יי ' .

!4

באותו

מקווה  ,הועלו המים מבאר עמוקה באמצעות מיתקן המורכב משרשרת דליים אנכית .
אחד הטעמים שניתנו ( על ידי מהר " מ ן ' חביב ) להכשרת מי המקווה היה  ,כי בעת

הפעלת המתקן מתרחשת זרימה שוטפת של מים מן הדליים המורמים ( אשר לא היו
אטומים לגמרי )  ,כלפי תחתית הבאר  .על כן ניתן להבחין בזרם רציף של מים המחבר
בין הדלי העליון שבשרשרת ובין מי הבאר שלמטה  ,ולדון את המים שבמעלה

המיתקן כבלתי תלושים מן המים שבתחתית .פוסק הרב סומך
הכא

הנהר

דהסלונות הנז ' שהם מוליכים המים לבתים  ,הם מחוברים עם מי

נמי ;

[. . .

:

]

לגמרי בלי

הפסק . . .[ .

]

דלא הוי ' תפיסת ידי אדם '  .ואם כן  ,עיר

כלכלתא יע " א יכולים לעשות מקוה לכתחילה על ידי הסלונות הנז ' .
באמצעות אנאלוגיות למיכון קדם  -מודרני  ,הנדון בתקדימים מן המאות

ה 16 -

וה , 17 -

גיבש הרב סומך טיעון הלכתי  ,המביא להבחנת רצף בין דרגות שונות של מעורבות

אנושית בהזרמת מים למקווה טהרה תוך שימוש באנרגיה לא  -אנושית  :מהזרמתם
בתעלות בכוח הגראביטאציה  ,דרך העלאתם בגלגל שאיבה המופעל בכוח זרימת
הנהר  ,או במיתקן מכאני המבוסס על שרשרת דליים אנכית  ,עד לדחיסה לצינורות

לחץ בכוח הקיטור  .במילים אחרות  ,אין ההלכה רואה כאן ניגוד בין ההמצאה הטכנו -
מכאנית החדישה ובין הטבע  .הטכנולוגיה החדישה המבוססת על משאבת קיטור

מתאפיינת כמפיקה מים שמעמדם הריטואלי הוא כמים ' טבעיים '  ,הכשרים למקווה .

14

- Rovigo

בעניין מקווה

עיירה בצפון איטליה  -ראה  :יודאיקה  ,כרך

רווינו.

, 14

עמ '  . 354ושם גם על הפולמוס

ן
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ב  .ארגון ותפעול
הטכנולוגיה החדישה הגיעה לארצות שבדיוננו כשהיא כרוכה  ,לרוב  ,עם שיטות
יישום ותפעול  ,שהיוו הלק בלתי נפרד מהווייתה בעיני הנפגשים עמה  .באשר לרכבת ,

מאפיין בולט שלה היה לוח  -הזמנים הקשיח של הפעלתה שלא היה מותנה במספר
הנוסעים בפועל  ,כמצוטט לעיל  .העמידה בלוח  -זמנים כזה ציינה גם שרותים אחרים
בתחבורה ציבורית
הודו

:

עגלות רתומות לסוסים5י ואוניות קיטור חדישות שפעלו בין

לעיראק .

כפיפות תנועת האוניות ללוח  -זמנים קשיח השפיעה על פסיקת הרב סומך בדבר
קיום פעילויות מסחריות

בחול  -המועד .

6ן

לא פחות מן העמידה בלוח  -זמנים קשיח ,

בולטת בהפעלת כלי -השיט הנדונים כפיפותם לדרישות ביורוקראטיה קשיחות  .כגון ,
החובה לצרף לכל משלוח רשימת מטען המפרטת את תוכנה  ,האפשרות לשגר או

לקבל מטענים רק במועד מסוים  ,או הנהלים החד  -משמעיים של המכס בדבר מועדי
פרעון התשלומים ושחרור הטובין מהמחסנים  .דרישות אלו לא ניתנו לשינוי  .בהקשר
זה הופנו שאלות אל הרב סומך  ,האם מותר לסוחר יהודי להסתייע בפקיד גוי כדי
לבצע פעולות אלו  ,כאשר מועד ביצוען חל

בשבת .

7ן

בשאלה אחרת  ,מרחיב הרב סומך בפירוט את מאפייני הביורוקראטיה של זמנו ,

בדונו בשאלה על אודות אמינות הטלגראף  ,בהקשר לדיני אבלות  .עניין זה יידון

קו71ן .

ו.

24בוונורצ דהרצקעווררצ

מי שקיבל מברק שחתום עליו בן משפחה בעיר רחוקה  ,ובו נמסר על מות קרובו  ,האם
עליו לנהוג לפי דיני

אבלות ?

לו היה המידע מגיע ישירות מבן משפחתו  ,בעל  -פה או

בכתב -ידו  ,אין ספק כי חובת מקבל הידיעה לקרוע  ,לשבת שבעה  ,וכל כיוצא בכך .
אולם אמינות המידע המגיע בטלגראף מסופקת  ,הן משום האנונימיות לכאורה של

מקור המידע ( מי ערב  ,שהחתום על המברק הוא אכן השולח
( שהם

גויים )

אינם כשרים ל ' עדות ' ,

?)

והן משום שמפעיליו

על  -פי ההלכה .

אולם הרב סומך מביע את אמונו הבלחי מעורער  ,כי ניתן להתייחס אל מידע

המגיע בטלגראף כאמין במידה שווה למידע המגיע בכתב  -ידו האישי של החתום על
המברק  .בקטע ארוך ונלהב למדי מסביר הרב סומך  ,מדוע ודאי שהחתום על המברק
הוא אכן שולחו ומדוע לא ייתכן להניח  ,שפקיד המברקייה קיבל שוחד כדי להעביר
מידע כוזב  .על זהות השולח הוא כותב

15

:

ראה  :זצ " ח  ,סימן ק  .לוח הזמנים ברכבות נדון לעיל  -וראה זצ " ח  ,סימן

16

ראה

:

17

ראה

:

זצ " ח  ,סימנים סו ,
זצ " ח  ,סימן יט

;

כ.

זבחי צדק  ,ח " ב  ,או " ח  ,סימן כו ; זצ " ח  ,סימן

צו .

פב.

ן
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לא יתכן זה בעולם דהממונה על התילגראף לא יחקור על הדבר  .דלא אפשר
לכתוב תילגראף משום א ' בעולם עד שיודע אותו בידיעה גמורה שזה הוא
פלוני  ,וגם לוקח אותם ראיה ממנו  ,שהוא כותב

כן .

דאי לאו הכי  ,לא שבקת חיי לכל בריה  ,דמעשים בכל יום דמוציאין ממון בכל
עיר ועיר על ידי תילגראף  .ואם כן  ,יבוא עני א ' וילבש בגדים חשובים  ,ויעשה
עצמו שהוא פלוני העשיר הידוע  ,ויכתוב לעיר אחרת לשותפים של אותו עשיר

בת " ג [ בתילגראף ] ויקח מהם כל מה שירצה  ,ויכול להרויח בזה בכל יום אלף
אלפים דינרי

זהב .

גם התילגראף בכל יום ויום הוא מהקם מלכין ומהעדא מלכין

;

וזה כמה

!8

פעמים נעשה מעשה בעירנו שהסירו אותו מממשלתו לשר הגדול שלנו על ידי
תילגראף  .ואם איתא דיכול להזדייף  ,אם כן נפיק מינה חורבא סובא  ,דיבא אחד
הריקים וילד לתילגראף ויעשה עצמו שהוא שליח המלך ויסיר אותם להשרים
הגדולים

מממשלתם .

אלא הדבר פשוט וידוע שאי אפשר להזדייף הת " ג

בעולם  ,שכך עשו אותו מתחילתו וכך נתיסד בעצת המלכים הגדולים ; ואם כן
חובה מוטל עליו  ,להאיש ההמונה על הת "ג  ,שיחקור וידרוש הדק היטב  ,עד
שיראה שזה הוא הבעל דבר  ,עד שיכתוב

וכיון שכן  ,הוה ליה

הת "ג .

כאילו הישראל החתום בת "ג הוא המעיד בעצמו בפנינו .

!9

אמינות הטלגראף מוכחת אפוא מן הפונקציות המרכזיות שהיא ממלאת בחיי
הכלכלה והפוליטיקה הפנימית של האימפריה העות ' מאנית ( העברת סכומי כסף
גדולים  ,מינוי או פיטורין של מושלי

מחוזות ) .

הרב סומך מסיק מתפקודים אלו של

הטלגראף על אמינותו בתהליכי זיהויים של שולחי המברקים  .דבריו מעידים על
הרושם העז שעשו ההמצאה החדשה ותפקודיה על הרב  ,אף שעברו פחות מעשר
שנים מאז חוברה בגדאד לרשת הטלגראף

האימפריאלית.

20

בהמשך דבריו מרחיב הרב סומך ומבאר  ,מדוע אין לחשוש כי פקיד המברקייה

יקבל שוחד כדי להעביר מידע כוזב  .שיקולי הרב בנדון מקורם בהבנתו את מידת
האוטונומיה ואי -התלות של פקידי הטלגראף כלפי שאר זרועות הביורוקראטיה
העות ' מאנית במישור המקומי  ,ואת הפיקוח החמור עליהם מצד הממונים

עליהם .

לדבריו :

דהמממונה

על הת " ג [. . .

]

הוא ממתה מן המלך  ,ויש בידו הרמנותא דמלכא ,

ואפי ' השר המושל באותו המחוז והעיר  ,איננו יכול למשול עליו  .ומעשים בכל

יום דכותב אפ "
18
19

20

על המושל של

העיר ;

שכן נתיסד התילגראף

מקים מלכים ומעביר מלכים ; המקור  :דניאל ב  :כא ( שם מוסב הביטוי על

זצ " ח  ,סימן

[. . .

]

אלוהים ! ) .

בו.

על  -פי הקשרה בכתב  -היד של ' זבחי צדק החדשות' ,
הטלגראף  -ראה  :שאו  ,עמ ' . 228 , 120

התשובה היא משנת . 1868

לעניין הפעלת

ן

98

צבי זוהר

ועוד חוץ מזה

[. . .

]

אם ימצאו זיוף בת "ג  ,יעשו בהממונה הנז ' משפטים בל

ידעום  ,משפטים גדולים קשים ומרים  ,ומייסרין אותו ביסורים קשים מה שאין

הפה יכול לספר  .ואם כן  ,מי פתי יסור הנה לזייף בת "ג בשביל שוחד  ,זה ודאי
שאין הדעת סובלו

[. . .

]

ופיון שכן  ,פשוט הוא שמתאבלין על פי

ת "ג.

ה ' כשרות ' ההלכתית של המערכת נגזרת אפוא מהכרת הרב סומך את תפקודה בעולם

האמפירי הכלכלי -פוליטי הלא  -יהודי ומידיעתו את הסטאטוס המיוחד שלה במסגרת
הביורוקראטיה

.2

העות ' מאנית.

תאורת גאז וכבאות

בתשובה אחרת  ,משנת  , 1885הסתייג הרב עבדאללה סומך מלהתיר לקהל בומביי

להעסיק שרת גוי  ,שיכבה את תאורת הגאז ( במקור גאזלית  ( Gasl ght ,בבית -הכנסת
~

לאחר תפילת ליל שבת .זאת בניגוד לפסק של הראשון  -לציון הרב רפאל מאיר

פאניז ' יל  ,שהתיר את הדבר .

ן2

נימוק אחד של הרב סומך היה  ,שאין ליחס לתאורת

הגאז סיכון משמעותי של גרימת שרפות  ,שהרי כך הוכח בפועל בבתי  -הכנסת של

בגדאד  ,אשר גם הם כבר צוידו באמצעי תאורה חדיש זה  .אכן הטעם השני להסתייגות

הרב מעניין יותר לענייננו  .הרב פאנת ' יל התיר כיבוי על -ידי גוי בהסתמכו על תקדים
שבו הובע חשש  ,כי במקרה שאכן תפרוץ שרפה  ,תיווצרנה שתי בעיות  :האחת -

היהודים עצמם יצטרכו לעסוק בכיבויה  ,שנית  -הגויים יעלילו עליהם שבמכוון
הציתו את הדליקה ויפגעו בהם פיסית עקב כך  .הרב סומך חולק על הרלבאנטיות של
תקדים זה בקובעו  ,כי בהווה אין בעיות אלו קיימות  .באשר לחשש מפני עלילות
ופגיעות ביהודים אם תפרוץ דליקה  ,הוא

כותב :

בזמן הזה  ,ברוך השם  ,נתמתקו הגלויות  ,ובפרט בערי אירופא  ,וגם
בתורכי .ולא יעשו לנו עלילות בשביל הדליקה  ,ואין פוצה פה ומצפצף לזמר ,
שהיהודים עשו הדליקה כדי להזיק לגוים  ,וכמעט שהיו לעם

אחד .

22

ראוי להדגיש  ,כי המדובר בתכתובת פרטית בין הרב סומך לבן אחותו  ,גשר לא נועדה
לדפוס והיא משקפת את חוות  -דעתו הכבה בדבר התמורות ביחסים שבין יהודים
לגויים במדינות המתוקנות שבזמנו  -שבהן הוא כולל את מדינות אירופה ( לרבות

הודו  ,שבשליטת בריטניה ) ואת האימפריה העות ' מאנית  .לפנינו עדות מאלפת על

תחושת התמורה במצב היהודים בעולם המודרני בשלהי המאה ה  , 19 -בעיני בכיר
חכמי

בבל .

הרב סומך מצביע על תמורה אחרת בזמנו  ,המשפיעה על הפסיקה בנדון  ,והיא
21

רר " מ פאנת ' יל

.533
22

ראה

( ) 1893 - 1804

תשובת הרב
:

זצ " ח  ,סימן

כיהן כראשון  -לציון משנת

 1880עד

לקהל בומבח  -ראה  :זצ " ח  ,סימן קלב.
קלד .ההדגשות בציטוט מאת המעתיק .

פטירתו  -ראה  :גאון  ,עמ '

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי ההלכה

99

השיפור בהיקף ובמיגוון של השירותים שהעניק הממשל העות ' מאני במסגרת

.

מדיניות התנט ' ימאת לאוכלוסיה העירונית עקב שיפורים אלו  ,קבע הרב  ,שאם אכן
תפרוץ דליקה  ,לא זאת בלבד שהגויים לא יעלילו על היהודים כי הציתוה  ,אלא
היהודים אף לא יצטרכו לעסוק בכיבוייה

:

לפי כשיש שריפה חס וחלילה  ,במהרה בא יבאו הבני חיל עם הכלים שלהם ,

והם בעצמם מכבים הדליקה מ . .

]

ראם כן  ,כל אלו הטעמים [להתיר כיבוי

שגרתי של התאורה על ידי שרת גוי] לא שייכים בזמנינו

זה .

דברי הרב מכוונים לשרותי הכבאות  ,שהונהגו באימפריה העות ' מאנית במאה ה , 19 -

אשר בזכותם פטורים התושבים מעיסוק בנסיונות כיבוי מאולתרים .

23

שרות חדש זה

השפיע אף הוא על שיקול -הדעת ההלכתי של הרב  .בצירוף כל הטעמים ,

היינו :

הבטיחות היחסית שבתאורת הגאז החדישה  ,השיפור הראדיקאלי ביחסי יהודים -

גויים והפעלת שרותי כיבוי -אש על -ידי השלטונות  -מחליט הרב סומך  ,כי ההיתר

שנתן הרב פאניז ' יל  ,בהסתמך על תקדימים משלהי ימי -הביניים  ,אין לו

.3

עמידה .

מעורבות השלטונות בחוום העורונוום

אחד מסממני המדינה החדשה היא המעורבות המוגברת של השלטונות המרכזיים
בפיקוח על החיים היומיומיים  ,בפרט בכל הקשור בטיפוח איכות החיים במרכזים
העירוניים

הגדולים .

מלבד הדוגמה שהובאה לעיל  ,של שרותי כבאות שהונהגו

בבגדאד  ,דן הרב סומך בשני מקרים שבהם הוא מתייחס לתמורה זאת .האחד -

תקנות תברואה עות' מאניות האוסרות על טינוף רשות  -הרבים העירונית  ,אשר פועל -

יוצא מהן היה שינוי מסוים בהלכות
הבריטיים בהודו  ,בשנת

1862

שחיטה .

24

השני  -מעורבות השלטונות

בקירוב  ,בעיצוב אופיה של העיר בומביי תוך נקיטת

יוזמה ליצירת רצף בינוי בין העיר העתיקה לפרבריה  .ליוזמה זאת יכלו להיות
השלכות על קביעת היום שבו יקראו יהודי באייכלה את מגילת אסתר ; אם אמנם
אוחדה שכונתם עם העיר העתיקה  ,ייתכן שיצטרכו לקרוא את המגילה גם ביום שושן

פורים  .אך לאחר דיון פסק הרב סומך על  -פי עדויות נוספות מהודו  ,כי איחוד הערים
טרם הושלם ואין תושבי הפרבר צריכים לשנות ממנהגם בקריאת

.4

המגילה .

25

חודושום בדרכי מומוז ואשרץ

לדיון בתמורות בדרכי ארגון ותפעול המשתקפות בתשובות הרב סומך  ,יש להוסיף
את התמורות בדרכי מימון ואשראי  .ההמחאה המשוכה על בנק ( להבדיל משטר  -חוב
23
24
25

ראה  :שאו  ,עמ ' .92 , 46
ראה  :זבחי צדק  ,חלק א  ,סימן יב  ,אות יב .
ראה  :זצ " ח  ,סימן י.

סמו

צבי זוהר

ן

אישי) נדונה בכמה שאלות אליו  ,כנראה משנת

. 1873 /4

26

בשאלות מתואר  ,כיצד

מושכים כסף מן הבנק באמצעות ' צ ' יק ' וכיצד ביתן להסב את ההמחאה לזכות אדם
אחר על  -ידי חתימה מאחוריה  .מתברר כי גם בנדון זה  ,עיקר הבעיות מתעוררות סביב
שעות הפתיחה הסדורות של הבנקים בהודו  :הם נסגרים כל יום שעתיים לפני חשיכה ,

פתוחים כרגיל בימי שבת  ,אך סגורים בימי ראשון  ,שהרי ' הוא איד שלהם '  .השאלה
היא  ,האם ניתן ליהודי לחתום מאחורי צ ' יק וליפות כוחו של פקיד גוי למשוך את
הכסף מחשבונו  ,דבר שיעשה

בשבת ?

האפשר ביום שישי אחר הצהריים להסב צ ' יק

לטובת גוי  ,הגם שסביר שהלה ימשוך את הכסף בשבת ? אם הסבה זאת נעשתה בתור
הלוואה לגוי ההוא  ,והגוי משך את הכסף בשבת  ,הרשאי היהודי לקבל ריבית גם
בעבור יום תחילת ההלוואה

?

שאלה אחרת היא על שטר  -חוב אישי סחיר  .המדובר ביהודי סוחר תושב בגדאד ,
שקיבל סחורה מעמיתו שבבומביי ומכרה  .עתה חייב הסוחר להעביר את התמורה

לחברו בהודו  .הדואר עומד לצאת  ,אלא שהעיתוי הוא חול  -המועד  .הרשאי הוא
לקנות בכסף שטר  -חוב אישי של בעל ממון  ,ולשולחו בדואר לבומביי ד לכאורה אין
איסור בדבר  ,מפני שאסרו רק קניין וממכר סחורה בחול  -המועד  ,כדי שלא להשרות

אווירה של טירחה וחולין הכרוכה בפרטי העיסקה  .ואילו כאן מדובר לכאורה
בהעברת כספים גרידא  ,ללא צורך בהתעסקות מייגעת  .דא עקא  ,שהנימוק העיקרי של
הרב סומך לאיסור קנייה כזאת הוא  ,שדווקא בהווה רבה המורכבות הכרוכה בקניית
שטר כזה

:

כי הנשטר חוב] בזמן הזה יש לה דין מקח וממכר  ,ודמי לסחורה  ,שצריך

לדקדק בשווי הנשטר חוב]  ,כי ערך שלה עולה ויורד  ,וגם צריך לדקדק
ולשאול  ,אם המוכר הנשטר ] אמוד או לא  .ולכן אין אבו יכולים להתיר לקנות

[ שטר חוב אישי] בחול המועד

,

2

נראה כי הכוונה בדבריו לשכלולים בדקדוק החישובים היומיים של שערי המטבעות

.

ושערי הריבית  ,האופייניים למערכת הפינאנסית המודרנית ומשום כך ' בזמן הזה ' גם
קניית  -' bWחוב אישי אינה עיסקה פשוטה כבעבר אלא כרוכה בעריכת תחשיבים

"

מורכבים ההופכים את העיסוק בה להליך מסחרי לכל

דבר .

ג  .הרחבת אופקים והעשרת המידע
הקורא בכתבי ההלכה של הרב סומך מתרשם מן הרבגוניות של העולם  -הטבעי

והאנושי  -שהרב מצוי בו  .לא מעט מגיוון זה יש לזקוף לזכות התמורות שבקשרים
בין בגדאד לארצות אחרות  ,ובפרט עם היהודים בהן  .עקב תמורות אלו נתוודע הרב
26

ראה

:

27

ראה

:

זצ " ח  ,סימנים גז  ,נח  ,נט ,
זצ " ח  ,סימן

קסג.

סב .

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי ההלכה

101

סומך לתופעות ולהתנהגויות שהיו חדשות לו  ,וכלפי חלק מהן אף נדרש לעצב הנחיה

הלכתית.
כך נתוודע הרב סומך לתופעת המחסון  ,שמנעה לא  -פעם מיהודי בומביי לקיים
את ' ברכת הלבנה ' בחודש אב  ,שבו נהגו להימנע מטקס משמח זה

עד לאחר " באב .

לאחר לבטים  ,הסכים הרב סומך  ,שאם זו תופעה רגילה אצלם  ,יכולים הם לקדש את
הלבנה קודם ט " ב  .זאת  ,אף שאין כמעט דעה בין הפוסקים  ,ספרדים או אשכנזים ,
שלפיה מותר לקדש את הלבנה קודם

ט " ב.

28

כן נזקק הרב לפתור שאלות הלכתיות שמקורן בגיוון מקורות המאכל והמשקה

שעלו על שולחנם של יהודי הודו  ,אם בשל גודלה של תת -היבשת ההודית וריבוי
חבליה האקלימיים  ,אם עקב שיפורים במהירות התובלה וכדאיותה שגיוונו את

הייבוא .

מקורות

על רקע זה נשאל הרב שאלות בדבר מלפפונים הבאים מסודאן

ומפונה  , EoonaJליד

הבאים מלונדון

;

בומביי ) ;

תפוחים הבאים מקאבול ומקאשמיר ; זיתים כבושים

משקאות אלכוהוליים שונים המגיעים מאירופה

וברנדי צרפתי  ,שרי  ,כלארח  , ( Claretפורטב"ן '

(

"

:

ברנדי אנגלי

6080אסץ )  ,ג ' ין  ,סתאות

(1

, ) 510
~

על סוגי משקאות אלו קיבל הרב סומך  -אשר בעצמו לא
פורקר ושאמפאניה  .מידע ~

הכירם  -מן הרב אדלר  ,הרב הראשי של אנגליה  ,שביקר בבגדאד בפורים

. 1875

29

ד  .נורמות חברתיות
בהודו לא נתערבו היהודים יוצאי בבל בחברה האוטכטונית  ,אלא סיגלו לעצמם ככל

יכולתם סממנים של החברה האנגלית השלטת  .בחיבורי הרב סומך אין מידע שיטתי
על כך אלא כמה פרטים  ,המשתקפים בשאלות

.1

אליו .

אכולה כדרר האורומום

השאלה מהודו היא על סכינים העשויות שני חלקים  ,להב וקת  ,שנקנו מגויים  -האם
ובאילו תנאים מותר להשתמש בהן בפסח  .מתברר  ,כי אופן הכשרת הכלים לפסח

.

תלוי בשימוש היומיומי הרגיל שנעשה בהם במשך השנה כולה הרב סומך מבאר  ,כי
סכינים אלו אין שימושן באש ממש  ,אלא הן באות במגע לכל היותר עם נוזל רותח

:

' דדרך כל בני אירופה כשרוצים לאכול סעודה חותכים הבשר שהוא רותח בסכינים

ואוכלים '  .ועוד ידוע  ,כי האוכל אינו מוגש לאוכלים בכלי שהיה על גבי האש  ,אלא
' בתחילה מריקין התבשיל מן הקדירה  ,ושופכין אותו בקערה  ,ומניחין את הקערה

בשלחן לפני המסובין '  .אבל עד כמה חם האוכל בשעה שמבתרים

זצ " ח  ,סימנים כה ,

קמח .

28

ראה

29

ראה  :זצ " ח  ,סימנים קלא  ,פג ( זבחי צדק  ,ח " ב  ,יו " ד  ,סימן

:

ז) ,

פז .

אותו ?

אם חם

102

מאוד

צבי

ן

זוהר

אזי הכשר הסכינים יהיה על  -ידי

' הגעלה ' במים רותחים

;

אם פחות חם  ,די

בנעיצת הסכינים בקרקע עשר פעמים  .כיצד אפשר לרב סומך שבבגדאד לברר מידע
זה החיוני לפסק ; והלא  ,כפי עדות הרב  ' :בעירנו אין מצוי זה ' ? ! הוא מצא לכך פתרון

 -לערוך תצפית על אירופים הדרים בבגדאד

:

חזרנו ושאלנו על בני אירופה שהם בעירנו  ,שכן דרכם תמיד לחתוך הבשר
בשעת האכילה  .ושאלנו לאותם היהודים שהם רגילים אצלם  ,ואמרו לנו  ,שאין
דרך בני אירופה לחתוך הבשר בסכין בשעה שהיד סולדת בו  ,אלא  ,מריקין
התבשיל מכלי אל כלי עד שיתקרר  ,ואחר כך חותכין אותו בסכין כדי לאכלו

[. . .

]

לפי זה  ,סכינים אלו אינם צריכים

הגעלה .

30

הרב סומך בירר אפוא את מנהגם של בני אירופה ( לא  -יהודים ) היושבים בבגדאד ,
באמצעות יהודים מקומיים הרגילים לשהות במחיצת הזרים  ,ובזכות דיווחם היה יכול

לפתור שאלה הלכתית שמקורה באימוץ נורמות אכילה אירופיות על  -ידי בני עירו

הקולוניאלית .

שהיגרו להודו ונקלטו בהברה

.2

גינונו חברה

באמצעות שאלות אחרות נתוודע הרב סומך לכמה מגינוני החברה

הקולוניאלית ,

שאומצו על  -ידי המהגרים  .כך  ,למשל  ,לא יעלה על דעתו של גבר הדור בלבוש
אירופי להראות בלא שמכיסו תבצבץ מטפחת  .פנה אפוא בן אחותו שבהודו לרב
סומך וביקש למצוא היתר לצאת במטפחת בשבת  ,למרות היעדר עירוב בבומביי ; הוא

הציע לרב  ,כי ראוי להתיר זאת משום ' כבוד הבריות '  .ן ' השואל לא רצה להורות היתר
לעצמו בלא שאלת חכם  ,אך רבים מבני הקהילה לא היו כה חסידים  .הרב אליהו מני ,
שביקר בבומביי וחזר לבגדאד  ,סיפר לידידו הרב סומך  ,בזעזוע מסוים  ,על אודות
מנהגם המפוקפק של יהודי עיר זו

:

אני אגיד לך  ,שראיתי אנשי  -בסביי  ,כל א ' וא ' יש שמסיי [ שמשייה ] אחת להגן
עליהם

מפני השמש [. . .

]

ומעבירים אותה [בשבת] ד ' אמות ברשות הרבים  .גם

מניחים בחיקם כלי של טוט " ן ומטפחת  ,וזהו לכל הסברות אסור

[. . .

]

32

לנוכח מציאות זאת  ,החליט הרב מני להתיר לבני הקהילה לבצע פעולות אלו על  -ידי
גויים ובלבד שלא יעשו זאת במו ידיהם  .היתר זה דחוק היה  ,אבל הרב מני ראה בכך

30

31
32

זבחי צדק  ,ח " ב ,

ראה :
ראה  :זבחי צדק  ,ח " ב ,

יו "ד  ,סימן ו (זצ " ח  ,סימן עג) .
או " ח  ,סימן כב (זצ " ח  ,סימן פה ) .

השאלה היא משנת

. 1877

ראה  :זצ " ח  ,סימן קא  .על הרב אליהו מני  -ראה  :בן  -יעקב  ,א " י  ,עמ '  ( 84 - 69ובמקומות נוספים

המפתה ) .

שם על  -פי
הוא תשרי ברמ "א  ,ולא תרמ " ו כנדפס בטעות)  .אירוע זה אינו מוזכר בספרו זה של בן -יעקב.

מן התשובה שלפנינו עולה כי ביקר בהודו בשנת תר " מ ( תאריך התשובה

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי ההלכה

נסו

את הרע במיעוטו  ,כדי להציל את בני העדה מעברה חמורה הרבה יותר  .נוכח עדותו
האישית של הרב מני  ,אימץ גם הרב סומך את פסק ההיתר  -שהתבסס על המקובל

' בערי פראנקייא '  -שהרי נתברר שבני הקהילה לא ישנו את אורח  -חייהם אם יפסקו
להם

' לחומרא ' .

מתוך שיקול דומה התיר לבסוף הרב סומך ליהודי בומביי לצאת ב ' כסא ' נישא
בידי גויים  ,כדי להגיע לתפילה בבית  -הכנסת בשבת  ,למרות שאסר עליהם לנהוג כך

בפסק קודם שלו .

33

בהסתמכו גם כאן על מידע שסיפק לו הרב מני  ,קבע הרב סומך  ,כי

מנהגם של בני בומביי לצאת ב ' כסא ' כזה הוא ' מנהג קדום ' עוד מימי הגביר יחזקאל
יהודה ,

34

וכי כבר אז קיבלו יהודי הודו פסק היתר לכך מן הרב יום  -טוב

אליקים .

35

כיוון ש ' מקדמת דנא ' נהגו בני הקהילה בעניין זה כ' ערי פראנקייא '  ,מתיר להם לבסוף
גם הרב סומך לנהוג כך לכתחילה  ,הגם שמצד הדין הוא פסק קודם לכן

לאסור .

ב  .ענוונוט שבונו לבובה
כשם שהחלו יוצאים במטפחת  ,בשמשייה וב ' כלי טוט " ן '  ,כך גם החלו בני העדה
לצאת לטייל בחוצות העיר ולביקורי נימוסין חברתיים איש ואשה יחדיו  .הרשאים בני

הזוג לעשות כן כאשר אסורה קירבה גופנית ביניהם ( כגון בימי

הנידה ) ?

הרב סומך

קובע  ,כי יש להסתדר כך  ,שהאיש ישב בחוזן  ,בסף העגלה  ,במקום שיושב מנהיג

הסוס ; או שישב אדם שלישי בעגלה  ,בתווך בין בני הזוג  .אין הוא רואה אפשרות
להתיר להם לצאת לטייל בימי נידתה  ,כשהם יושבים זה ליד זו

ממש .

36

לאחר החופה  ,מגיעה השעה לטקס בעל חשיבות מרובה בתרבות העממית
היהודית  :בעילת מצווה  .בקהילות רבות מקובל היה  ,שציבור לא  -קטן ממתין מחוזן
לחדר הייהוד ועם תום הבעילה נכנסות פנימה נציגות המשפחות  ,כדי לודא את בתולי

הכלה  .מכאן ואילך במשך שבעה ימים נוהגים ' שבעת ימי המשתה ' לחתן

ולכלה .

בימים אלו עורכים סעודות לכבוד החתן והכלה  ,ובסיום ברכת -המזון בכל סעודה
נאמרות בשמחה ובטקסיות ' שבע הברכות ' של נישואין  .אך בקרב הזוגות הצעירים
בקהילת יוצאי בבל בהודו פשטה נורמה אחרת  ,ושעירערה את קיומן של נורמות
עתיקות

אלו :

בעיר אחת כך נוהגים  :שהחתן מקדש את הכלה  ,ואחר כך עושים סעודה ושבע
ברכות  ,ואחר כך ילכו החתן והכלה לבדם למקום אחד דרך שעה אחת או

33

34

הפסק המאוחר  -ראה  :זצ "ח  ,סימן קא  ,משנת . 1880
ח " ב  ,או " ח  ,סימן כה .
הגיע להודו בשנת

עמ '
35
36

1835

והיה מחשובי גבירי היהודים הבבלים שם  -ראה  :בן  -יעקב  ,תפוצות ,

. 176 - 172

ראש רבני חברון  ,נפטר בשנת

ראה

הפסק הקודם שלו  -ראה  :זבחי צדק ,

:

1846

-

ראה :

זצ " ח  ,סימן כס  .השאלה היא משנת

גאון  ,עמ '

 ; 1867השווה :

.54
רב פעלים סימן

יז .
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ן

צבי זוהר

שתים  ,ויבעול בעילת מצוה שם מבלי שום איש או אשה שעומדים שם  ,לראות

בשביל דם בתולים  .אם יכולים לעשות כן לכתחילה

שאלה נוספת  ,הקשורה לנורמה החדשה

?

37

:

בעיר אחת נהגו  ,שאחר שעושה החתן נישואין  ,אזי בלילה הראשונה שאחר

הנשואין עושה סעודה הראשונה ומברכין ז ' ברכות אחר ברכת המזון  .ועושין
כן דוקא בלילה הראשון  .אבל בשאר ז ' ימי החופה אין ענשין סעודה ולא ז '

ברכות [ ] . . .כלל ועיקר  .והנה בעתה הם שואלים  ,אי מצו למיעבד הכי [. . .
דלמא צריכים הם לעשות בכל ז ' ימי החופה סעודה וז ' ברכות [ ] . . .יורינו
המורה [ ] . . .
]

או

38

באשר לשאלה הראשונה  ,לא ראה הרב סומך שום פגם בכך  .כבר בגמרא ( בבלי

כתובות יב) מוצאים אנו  ,כותב הרב  ,כי היו מקומות שהעמידו עדים בשעת הייחוד ,
להשגיח על ענייני הבתולים והיו מקומות שלא נהגו כך  .בבגדאד  ,הוא אומר  ,נוהגים
להעמיד מי שמשגיח על כך

[. . .

]

:

עד היום בעירנו בגדאד יע " א  ,המנהג להביא נשים בשעת בעילת מצוה ,

וקורין אותה בערבי משט " י  ,והיא ממשמשת [ בודקת ] את ההתן ואת הכלה כדי
שלא יעשו ערמות

[. . .

]

ותיכף ומיד רואים את המפה שיש עליה דם בתולים

כדי שלא יצא לעז על הכלה  .נאבל  ,מוסיף הרב] יש מקומות שאינם עושים כן

[. . .

]

וזה הוא מנהג גליל  .ליהוא

מסכם ] נחזור לנדון דידן  :שמנהג זה שכתוב

בשאלה  ,שמנהג אותה העיר שאחר שקידש החתן ועשה סעודה  ,ילכו החתן

והכלה לבדם למקום אחר  ,ויבעול בעילת מצוה בלי שום אמצעי [ שושבין ] ,
מנהג זה הוא מנהג קדמונים  ,והוא מנהג אנשי גליל  ,כמו שכתוב בגמרא

[. . .

]

אף שהמנהג שנשאל עליו סתר את שהיה מקובל בבגדאד  ,לא התאמץ הרב סומך

לשנותו  .אדרבא הוא העניק גיבוי מלא למנהג זה  ,והעמיד אושיותיו וייחוסו כהמשך

למנהג אנשי הגליל בתקופת המשנה  .כיוון ששואליו היו יוצאי בגדאד בהודו  ,מסתבר
כי הרב סומך שיער  ,שאין כאן המשכיות היסטורית רצופה עם מנהג אנשי הגליל  .מה
גם  ,שאין מוזכר כלל כי הגלילים היו בועלים את בעילת המצווה במקום אחר ממקום

.

הנישואין אלא המדובר בשאלה במנהג שנתחדש בשלב כלשהו  ,והשואלים  ,אשר
כיוצאי בבל ודאי הכירו בנעוריהם את מנהג עיר -מולדתם  ' ,מבקשים לברר אם מנהג

שבהיתר הוא זה המקובל בהודו או שיש לשנותו  .בהעניקו גיבוי לנורמה שנתקבלה
בקרב בני בבל שבהודו  -כנראה המדובר בדפוס המערבי של יציאה לירח  -דבש מיד

לאחר מסיבת הנישואין  -מקנה הרב סומך לשואליו את ההבחנה בין עיקר לטפל

37
38

ראה  :זבחי צדק  ,ח " ב  ,אה " ע  ,סימן ה (זצ " ח  ,סימן עז ) .
ראה  :זצ " ח  ,סימן צה  .השאלה היא משנת . 1881

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי ההלכה

ן

105

במערכת החיים היהודיים  ,ומטעים כי לא כל שינוי ממנהגי בגדאד הינו פסול מבחינת

ההלכה .
באשר לשאלה בדבר ביטול סעודות שבוע החופה  ,אין הרב כה חיובי בגישתו .
הוא אמנם קובע  ,כי אין חובה מצד הדין אפילו לערוך סעודת נישואין  .לכן אם החתן
והכלה וקרוביה ויתרו על סעודות אלו  ,רשאים הם לעשות כן  .אולם אין ראוי לעשות
כן  ' :מצוה מן המובחר הוא  ,שיעשה בכל יום ויום מז ' ימי החופה סעודה בבוקר
ובלילה  ,ויברך
ואין

ז ' ברכות בכל יום ובכל לילה

[. . .

]

וכן מנהגנו פה בגדאד יע " א

[. . .

]

לשבות ' .

בשאלות שנשאל הרב סומך  ,בפרט בשאלות מהודו  ,נפתחו בפניו אופקים חדשים הן
לעולם הטבע  ,הן בדבר מאכלים ומשקאות חדשים והן על נורמות חברתיות שלא

הכירן לפנים  .חלק גדול מהן היו נורמות אירופיות  ,שאומצו על  -ידי מהגרים מבבל
שהתיישבו בקרב חברה

קולוניאלית וקלטו כמה מדפוסי ההתנהגות שהיו רווחים בה .

נראה  ,כי הוא לא שלל על הסף כל שינוי מסה שהיה רווח בבגדאד אלא עשה מאמצים

לא  -קטנים לאפשר לבני העדה בהודו לכלכל את חייהם על  -פי התורה  ,בלא לשנות
באופן קיצוני מן המקובל בסביבתם החברתית

החדשה .

ה  .השפעת היצירה התורנית האירופית
הגירה של יהודים מאירופה לבבל היתה מזערית בהיקפה  .עם זאת  ,השפעת הספרות

התורנית של יהדות מרכז אירופה ומזרחה ניכרת מאוד על עולמו התרבותי -דתי של
הרב

סומך .

ראינו לעיל דוגמאות שבהן ניכרה נוכחות הספרות התורנית של יהודי אירופה
בעולמו ההלכתי של הרב סומך  .בשאלות אחרות ניכר כיצד השפיעה יצירה זאת על
הרב סומך  ,גם באופן

אחר :

יש שהוא דוחה ' קולא ' ספרדית קלאסית  ,שנפסקה

ב ' שולחן  -ערוך ' על -ידי הרב יוסף קארו  ,משום שרוב דעות האחרונים נוטה להחמיר ,

זה מ עיין ימצא  ,כי המחמ ירים רובם פוסקים אירופים ' אחרונים ' .

39

באופן כולל יש

לציין  ,כי בדיוניו ההלכתיים של הרב סומך יש התייחסות לעשרות רבות של ספרי

הלכה שחוברו בידי חכמים בני אירופה  ,רובם ' אחרונים '  ,מתוכם לא  -מעטים שנדפסו
זמן קצר יחסית לפני שהרב סומך

מצטטם .

40

אסיים בראיה נוספת  ,המאיירת השפעה אירופית זו על הרב סומך  .הרב השיב לבן
אחותו בהודו לא רק בענייני הלכה אלא גם בפרשנות ובעיון בתורה לשמה  .אחת

זצ " ח  ,סימנים יט  ,כח .

39

ראה

40

מסתבר  ,כי ספרות זאת היתה מזומנת לו לא במעט עקב מפעלו המסחררתרבותי של הרב שלמה

:

בכור חוצין  ,אשר משנת
ראה

:

1867

לערך עסק בייבוא מסחרי שיטתי של ספרות תורנית לעיראק -

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' רג  ,בפרט בהערה

27

שם .

ן
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צבי זוהר

השאלות מהודו  ,בשנת  , 1879התייחסה לסוגיה אחת במסכת תענית  .הרב סומך השיב
באריכות בנדון והתלבט מאוד בפירוש רש " י באותו עניין  ,המתיישב בעיניו עם לשון
הסוגיה  .לאחר שניסח ביאור דחוק לדברי רש " י  ,גילה לתלמידו בבומביי  ,כי מסתבר
שאין צורך בתירוץ דחוק זה

:

בא לידינו ספר אחד שנדפס מחדש  ,ושמו דקדוקי סופרים  ,והוא לה " ר
כמוהר " ר רפאל נתן נטע בן מוהר " ר שלמה זלקינד נר " ן  ,שהוא עודנו בחיים
באשכנז  ,ה ' יאריך ימיו ושנותיו  .שזכה ונכנס לבית עקד הספרים של מלכות

בייראן  ,המונח בעיר מינכן  ,ומצא שם מציאה גדולה  -תלמוד בבלי כתיבת יד

משנת ק " נ לאלף הששי  .ויש בו כמה נוסחאות משונות מנוסחאות התלמוד

המצוי בידינו בדפוס  .ויש הרבה סוגיות שהם תמוהות  ,וכפי הנוסחא של אותו

תלמוד כתב יד  -יתפרשו בנקל [. . .

] י4

הרב סומך ממשיך ומתאר כיצד ערוך החיבור ' דקדוקי סופרים ' מבחינה גראפית ועל

אלו חלקים מהש " ס כבר הגיעו לידיו כרכי הספר  .אחר כך הוא אומר על הסוגיה
בתענית שהוא דן בה

:

והן עתה ראינו בנוסחת [ הסוגיא ] הנז '  ,ומצינו שאין הגירסא כגירסתינו אלא
גריס הכי

[. . .

ומצטט גרסת כ " י מינכן על  -פי ' דקדוקי

לזמר דרש " י היה לו גירסא כגירסת אותו התלמוד

סופרים ' ] ואם כן

[. . .

]

ייתכן

ולשון רש " י יבוא על

נכון .
וכתב הרב [רפאל נתן ] הנז ' בביאורו  ,שכן הגירסא בירושלמי  ,כגירסת אותו

תלמוד כתב יד ; ואנחנו ג " כ פתחנו תלמוד ירושלמי וראינו שכן הג " בירושלמי

תענית [  ] . . .עי " ש .
על דברים אלו של הרב סומך יש להעיר שתי הערות  .ראשית  -החיבור ' דקדוקי
סופרים '  ,עבודה עצומה וחשובה ביותר של חוקר רבני דגול  ,לא נתקבל בעולם

הלימוד של ישיבות מזרח  -אירופה בגלל זיקתו הקרובה מדי לעולם ההשכלה  .שנית
 החיבור יצא לאור חלקים הלקים  ,במקביל להתקדמות המחבר בעבודתו על כתב -יך מינכן  ' .דקדוקי סופרים ' על מסכת תענית יצא לאור לראשונה בשנת תר " ל ( , ) % 870
רק

9

עונים לפני תאריך התשובה שבידינו  .תוך פחות מעשר שנים מיום הופעתו

הספיק החיבור החדשני הזה להגיע מאירופה הרחוקה לבית  -מדרשו של הרב סומך

ולהיות חלק אינטגראלי מעולמו הלמדני  ,כשהוא מבאר על  -פיו קושיות בלשון
מפרשי התלמוד הקלאסיים ומגיע עקב כך גם להשוואת גירסאות בין הבבלי

לירושלמי  .אין צריך לומר  ,שאין הוא דוחה את החיבור עקב חדשנותו .
מדוגמה זאת ומשאר דוגמאות שהבאנו נראה  ,שהשפעת התרבות הלמדנית של

41

ראה

:

זצ " ח  ,סימן קם .

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי ההלכה
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יהודי אירופה על עולמו התורני של הרב סומך היתה משמעותית וניכרת  .השפעה זו
היתה מיוסדת הן על פתיחותו של הרב סומך לקלוט ספרים ויצירות אלו שהגיעו אליו
ממרתקים והן על השיפורים שחלו בתחבורה ובתקשורת עם

אירופה .

סיכום
במאמר זה הובאו כמה סוגיות מחיבוריו ההלכתיים של הרב עבדאללה סומך  ,גדול
חכמי בבל באמצע המאה

ה 19 -

ורבם של כל חכמי בבל בדורות שאחריו  .סוגיות אלו

הקיפו דוגמאות מן הטכנולוגיה  ,משיטות ארגון ותפעול  ,מעולם הטבע  ,מהנורמות

החברתיות ומהיצירה התורנית של יהודי אירופה  .ראינו כיצד הושפעה תודעתו עקב
קליטת מידע חדש והענותו לתמורות הזמן  .נוכחנו כי מידע זה ותמורות אלו יש
שמקורם בבבל עצמה אך ברוב המקרים מקורם בחיי קהילות יהודיות שמחוץ לבבל

 -בראש ובראשונה בקרב עדת יהודי בגדאד בהודו וכן ביהדות אירופה במאה

ה . 19 -

שיפורים בתקשורת ובתחבורה  ,יחד עם תופעה דמוגראפית כהגירה  ,הביאו

להרחבה משמעותית באופקיו של תלמיד  -חכם ערני וסקרן מבחינה אינטלקטואלית ,
אשר מעולם לא יצא מחוץ לגבולות מחוז הולדתו

בבל .
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