הדחתו של החכם באשי
החלבי האחרון
ירור

הראל

א  .מבוא
במחקר  ,לא התפתחו בקהילות היהודים בסוריה במאה

לפי הגישה המקובלת

ה 19 -

התהליכים החברתיים  ,שהתחוללו בקהילות שונות ברחבי האימפריה העות ' מאנית ,

תהליכים שהתבטאו בעליית שכבות עשירות ומשכילות לצמרת של הנהגת הקהילה .
לא כך

דמשק

הדבר :

וחלב ;

ן

התהליכים הביאו עד מהרה לתמורה במוסדות ההנהגה בקהילות
ניצניהם ניכרו כבר במחצית השנייה של המאה ה  , 19 -ובסופה הביאו

לפריצתן של מחלוקות חריפות ביותר סביב שאלת ההנהגה והמשטר

בקהילה .

המאבק על ההנהגה  ,אותו ניהלה השכבה החדשה של משכילים אמידים  ,גרם
להדחתם של החכם באשי  ,הרב יצחק אבואלעפיא בדמשק  ,ושל אברהם עזרא דוויק
הכהן בחלב  ,תוך שנה אחת

( תרנ " ד  -תרנ" ה ) .

2

מאמר זה יעסוק בהדחתו של החכם

באשי בחלב  ,נסיבותיה ותוצאותיה  ,וכרקע לכך -

בתמורות שהתחוללו בקהילה זו .

אחת התופעות התמוהות הנלוות לאירוע זה היא השתיקה המוחלטת אודותיו
במקורות המודפסים  ,וההכחשה  -בעדויות בעל  -פה  -של זקנים  ,יוצאי חלב  ,את
הדחת אברהם עזרא דוויק

הכהן .

אלא גם בקושטא ובירושלים

בעיתונות התקופה

;

;

3

ההדחה עוררה רעש רב בזמנה  ,לא רק בחלב -

היא הובאה לידיעת הציבור הרחב ודווח עליה

ולמרות זאת היא הושתקה  ,ולמעשה נמחקה במכוון מדפי

ההיסטוריה של הקהילה היהודית בחלב  -כפי הנראה בשל החשש כי תפגע
בתדמית הקהילה כגוף מסורתי  ,המכבד את

רבניו .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר  .המאמר מוקדש לזכרו של רבה הראשי של
ארגנטינה  ,הרב יצחק שחיבר זצ " ל  ,מקים עולה של תורה בחלב
1

2

ראה
על

:

ברנאי  ,ב  ,עמ '

; 270 - 269

זוהר  ,עמ '

הדחתו של הרב אבואלעפיא  -ראה

ובארגנטינה .

. 30 - 29
:

זוהר  ,עמ '

מהמאבק של שכבת תלמידי חכמים בחכם באשי

;

, 59 - 57

המסביר את ההדחה כנובעת

למעשה גם כאן נילוו תלמידי החכמים

להנהגה החילונית החדשה  ,שביקשה ליטול חלק מסמכויות החכם באשי לעצמה  .ואפרט במקום

אחר.
3

ראה  :זנר  ,עמ '

; 51

לניאדו  ,עמ ' ב  .את עניין ההדחה מביא גם הנוסע אדלר  ,שביקר בחלב כשלוש

שנים לאחר התרחשותה  .לדבריו  ,המבוססים כנראה על מידע שסיפקה לו הקהילה  ,הודח אברהם
דוויק בידי המושל המקומי  .מעורבות הקהילה במעשה ההדחה אינה מוזכרת ולו במלה אחת -

ראה
110

:

אדלר  ,עמ '

. 166

חכם באשי חלבי אחרון

ן

111

אברהם עזרא דוויק הכהן ,
רביהחכם
באשי החלבי האחרון

המקור

העיקרי שמחקר זה מתבסס עליו הוא צרור מכתבים  ,המצוי בארכיון הרב

יעקב שאול אלישר ( יש " א

ברכה ) ,

שכיהן באותה תקופה כחכם באשי בירושלים .

בארכיון זה  ,השמור במכון לכתבי  -יד שבבית הספרים הלאומי  ,מצויים מכתבים רבים
הנוגעים למעשה ההדחה  ,לתהליכים ולהשתלשלות המאורעות שקדמו לו  .התמונה
העולה מתוך המכתבים השונים משקפת  ,כפי שנראה להלן  ,את דעות הצדדים
היריבים ,

שראו ברב יש " א

ברכה

אישיות העשויה

לתמוך תמיכה

מוסרית

בתביעותיהם .

.

ב חוקה ה ' מילה' ומשרת החכת באשי
האימפריה

העות ' מאנית  ,שעד למחצית המאה

ה 19 -

פעלה בדרך כלל בהתאם לדת

המוסלמית  ,הבחינה אבחנה ברורה ומפלה בין הנתינים המוסלמים לנתינים הכופרים ,
קרי :

היהודים והנוצרים  .המערכת המינהלית באימפריה העדיפה מגע עם חברות

וקבוצות באוכלוסייה על פני המגע עם הפרט הבודד ; על כך נוסף רצונן של העדות

ן
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הלא  -מוסלמיות השונות להתארגן ולחיות את חייהן בנפרד  -וכל אלה הביאו לידי
יצירת קהילות דתיות  ,מאורגנות ומוכרות רשמית אצל השלטונות  ,שנקראו

' מילת ' .

4

מדיניות השלטון העות ' מאני  ,שלא להתערב בענייניהן הפנימיים של העדות
הדתיות  ,איפשרה לקהילות השונות ליהנות מאוטונומיה פנימית רחבה  ,מחופש
פולחן דתי ומזכויות שיפוט על  -פי חוקי דתה של כל עדה ועדה בבתי הדין שלה  .כך
גם נתאפשר לכל קהילה וקהילה לבחור את העומדים בראש חייה הרוחניים  ,ללא
מעורבות כלשהי של השלטונות  ,וללא צורך באישורם או בהכרתם הרשמית  .מצב זה
השתנה בשלהי המאה ה  , 19 -שעה שהאימפריה העות ' מאנית החלה לערוך רפורמות
שונות בתחומים רבים של שלטון ומינהל  ,ובכללם נבחן מחדש יחסה של המדינה
ל ' מילת ' ים

השונים .

ב 1835 -

מונה בקושטא ' חכם באשי ' ראשון ליהודי האימפריה

העות ' מאנית בחסות השלטונות  ,כפי הנראה על  -פי דרישת היהודים  ,ששאפו להשוות

את מעמדם לזה של הנוצרים .
ברחבי האימפריה

;

5

בעקבותיו התמנו ' חכמי באשי ' נוספים בערים אחרות

כך למשל הוחלט

ב 1840 -

על מינוי חכם באשי נפרד

לירושלים .

6

מעורבותם של השלטונות בסדרים הפנימיים של ה ' מילת ' ים השונים הלכה וגברה ,
והגיעה לשיאה בשנת  , 1856עם מתן כתב ( פירמאן ) הרפורמות ' ח ' טי הומאיון '

,

כתב

זה  ,שעסק בעיקר בניסיון להשוות את מעמד הנתינים הלא  -מוסלמים לאלה
המאמינים  ,כלל גם סעיף בדבר אירגונם המחודש של ה ' מילת ' ים  ,על בסיס מודרני

יותר .

ודמוקרטי

ב 1864 -

ניתנה חוקת המילת היהודי  ,שכללה חמישה פרקים  .השניים

הראשונים עוסקים בבחירתו ובמעמדו של הרב הראשי  -ה ' חכם באשי '  ,כראש
המילת היהודי  ,חובותיו וסמכותו כמוציא ומביא של עניני היהודים בפני השלטונות ,

וכאחראי על ההוצאה לפועל של הוראות ' השער העליון ' ( הממשלה

העות ' מאנית )

בקהילה  ,על חבריה  .הפרק השלישי דן בבחירת הוועד הכללי של המילת היהודי בכל
רחבי האימפריה  .הפרק הרביעי עוסק בוועד הרוחני ותחומי פעילותו  ,שעיקרם טיפול

הקהילה .

בענייני הדת של

הפרק החמישי קובע את תהומי אחריותו של הוועד

הגשמי  ,שנועד לטפל בענייניה החומריים של הקהילה ובקשריה עם השלטונות  ,לצדו
של החכם

באשי.

8

מועד תחילתה של משרת החכם באשי בחלב  ,היא ארם צובה  ,אינו ודאי  .עד לשנת

תר " מ אין כל אזכור או רמז לקיומה של משרה שכזו בהנהגת הקהילה  .בראש הקהל

עמדו הרב הראשי ומשנהו  ,והכינוי המקובל לראש הרבנים היה ' ראש על אר " ץ ( ארם
צובה )

רבה ' .

9

הרב הראשון  ,שעליו ידוע כי קיבל הכרה רשמית מהשלטונות

ראה בהרחבה
ראה

:

:

ברנאי  ,א  ,עמ '

ברשי  ,ב  ,עמ '

. 85 - 82

. 225 - 224

ראה  :אליאב  ,עמ ' . 145
על הרפורמות העות ' מניות בהרחבה -

ראה

:

ברנאי  ,ב  ,עמ '

; 228 - 227

עיין :

לואיס  ,עמ '

103 - 86

ברנאי  ,מקורות  ,עמ ' . 163 - 155

ראה למשל  :שרים  ,הקדמת חכמי ורבני

אר"ץ .

חכם באשי חלבי אחרון

ן
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העות ' מאניים  ,היה הרב משה הכהן  .הדיווחים על אותות כבוד שהוענקו לו התפרסמו

בעיתונות היהודית ועשו רושם רב .

0ן

עם מינויו נוצרה כנראה לראשונה בחלב

ההפרדה שבין משרת החכם באשי לבין משרת ראש הוועד הרוחני  ,בהתאם לחוקת
המילת היהודי

.

מ  1864 -מ

במשרת ראש הוועד הרוחני כיהן הרב משה

סוויד ;

משנפטר הרב משה הכהן

בתרמ " ב  ,נטל משה סוויד לעצמו  ,כפי הנראה ללא פירמאן רשמי  ,גם את התואר חכם

באשי  .אולם תקופת כהונתו במשרה

זו לא נמשכה זמן רב .

2ן

עדויות

מ 1883 -

מזכירות

את הרב אברהם עזרא דוויק הכהן כחכם באשי המוכר אצל השלטונות  ,ואת הרב
משה סוויד  -כרב הכולל  ,ראש אבות בתי

ג  .ניצני

הדין .

3ן

ונשורול

אברהם דוויק הכהן מופיע

לראשונה  ,במקורות שבידינו  ,כצעיר תלמידי החכמים ,

אשר קיבלו תמיכה מקרן שהוקדשה לחכמי הישיבה

בחלב .

4ן

לאחר מכן אין שמו

נזכר כלל בין חתימותיהם והסכמותיהם של חכמי ארם צובה  -עד לשנת תרמ " ג ,

שבראשיתה הוא התמנה לחכם באשי בקהילה זו  .הסיבה להעלמות שמו נעוצה
כנראה בעקירתו לאנטיוכיה  ,שבה שימש כרב הקהילה כארבעים

שנה .

15

על נסיבות

מינויו לחכם באשי בחלב אין לנו פרטים רבים  .יש להניח כי משנתפנתה המשרה ,
שאף אברהם דוויק להתמנות כדברה של קהילת ארם צובה בפני השלטונות ; וטיעונו

העיקרי התבסס על ניסיונו העשיר בהנהגת קהילת אנטיוכיה  .היה עליו לשכנע את
ראשי הקהל כי הוא מתאים למשרה  ,וניסיונותיו מתוארים כך

:

' אברהם דוויק אשר

מתחילה הדיח את העם בחלק שפתיו להרים מצב ישראל ודגל האומה אשר יצא

.

לפניהם ואשר יבא לפניהם בחוקי הממשלה וכארי יתנשא לקצין ולראש ' 6י עם

10

ראה

:

1880

חבצלת ,

, 43

( ) . ] . , 83 , Alep , Somekh , 1 . 7 .

הכהן  -ראה

:

לאניאדו  ,עמ '

ברנאי  ,ב  ,עמ '

11

ראה

12

חותמו כחכם

:

כ " ז באלול תר " מ  ,עמ '

; 228 - 227

באשי  -ראה

:

; 321

,

המגיד  , 35 ,כ " ח באלול תר " מ  ,עמ '
;

ג ' ואיש כרוניקל ,

; 301

ארכי " ח ,

. .

 , 13 8 1880עמ '  ; 13על

משה

נ " ד.
ברנאי  ,מקורות  ,עמ ' . 163 - 155
בה " ס  , 617 ,סוויד לאלישר  ,אייר תרמ " ב  ,וכן מיום ט ' ג לעומר

תרמ " ג .
13

ראה

:

ניימארק  ,עמ ' גה  .ניימארק מכנה את סוויד ' חכם באשי לעניני הדת '  ,אך כאן משמעות

התואר היא רב ראשי  ,ולאו דווקא בעל הכרה מהשלטונות  .כן ראה  :חבצלת  , 36 ,ה ' ז באב תרמ " ד ,

עמ '  . 283חלוקה שכזו היתה קיימת שנים רבות קודק לכן בדמשק  -עיין
14

ראה  :לאניאדו  ,עמ ' קסת  .זמן ההסכמה הוא כנראה סמוך לתר " ז  ,שנת מותו של הרב עזרא הכהן
 -ועיין

15

:

פרנקל  ,עמ '

. 116

:

לאניאדו  ,עמ '

ראה  :בה " ס ,

, 614

סו .

.

דוויק לאלישר  ,י " ז באב תרנ " ה נראה לי כי הוא הרב שעמו נסתכסכה קהילת

אנטיוכיה  ,כמובא בספרו של אחיו  ,הרב שאול דוויק  ,אמת מאר " ץ  ,ירושלים תר " ע  ,עמ ' כז ע " א ,

ד.

סימן
16

ראה

:

בה " ס  , 622 ,צפצ ' יה לאלישר  ,כ " ז באב תרנ " ד .

%%4
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התמנותו למשרה נזרעו ורעי

המחלוקת שתביא בסופו של דבר לידי הדחתו ממשרתו ,

ולאיחוד מהדש של המשרות  -ראש הוועד הרוחני והחכם

באשי .

מעמדו של בית הדין הרבני  ,כפוסק יחיד בקהילה  ,הלך והתערער עם התרבות
הפניות לבתי הדין העות ' מאניים והקונסולריים  ,מחד גיסא  ,וביזיון בית הדין ,
שהתבטא באי ציות להוראותיו  ,מאידך גיסא  .גם האמונה בכוהם המאגי של הרבנים ,
ביכולתם לקלל ולהחרים  ,הלכה ונתמעטה

;

אולם כל זמן שהרב  ,שעמד בראש בית

הדין  ,כיהן גם כמייצגם של היהודים בפני השלטונות  -הרי נשמר מקומו המרכזי
בהיי הקהילה  .משהחל הפיצול בין משרת החכם באשי למשרת ראש הוועד הרוחני
( האחרון שימש גם כראש בית

הדין )

הצל החכם באשי  ,במידה רבה  ,על

הברו .

שאול סומך  ,ששימש כמנהל בית הספר של חברת כי " ח ( ' כל ישראל חברים ' -
אליאנס )

בחלב  ,מצייר בפנינו תמונה עגומה באשר למעמדו של בית הדין והעומד

בראשו  ,הרב משה סוויד  ,במחצית הראשונה של שנות השמונים  .לדבריו  ,כוחה של
הרשות הרוחנית הולך ומתמעט

;

אין היא יכולה לכפות דבר על בני הקהילה

;

למעשה 1כיוון שהיא נבחרת בידי הקהל ויונקת ממנו את סמכותה  -ללא כל

מעורבות או אשור של השלטונות  -הרי שסמכותה ויכולתה לפעול תלויות ברצונו

הטוב של הציבור ובמידת הזדקקותו לשירותיה .

17

עם התמנותו של אברהם דוויק לחכם באשי  ,אירע קרע מוחלט בינו לבין הרב

סוויד  .אין זה מן הנמנע  ,כי האחרון נפגע מכך  ,שדוויק הועדף על פניו למשרת החכם
באשי  ,ולכן לא איפשר לו לכהן כחבר בבית הדין  ,ובכך ניסה להרחיקו מכל מעורבות
בחייה הרוחניים של הקהילה  .המאבק בין השניים פרץ החוצה  ,תוך ניסיון למשוך את

דעת הקהל לצד זה או אחר ולהכפיש את שמו של היריב  .לדברי סומך  ,המאבק הביא
רק לידי התבזות של הרבנים בעיני הקהל ותו

לא .

18

סביר להניח  ,כי מאבק זה ,

שהתחולל בין שני ראשי הקהילה  ,שנמנו עם שכבת תלמידי החכמים  ,תרם לא במעט
לכך  ,שחלקים נכבדים בקרב הציבור היהודי בחלב מאסו בניהול ענייני הקהילה בידי
אנשי דת  ,וחיזק את התביעה להקים ועד גשמי לצד החכם

בשלהי המאה

ה 19 -

באשי .

הלך מצבה הכלכלי של קהילת חלב הלוך והדרדר  .פתיחת

תעלת סואץ ופשיטת הרגל של הממשלה העות ' מאנית

ב % 875 -

השפיעו לרעה גם על

סוחרי העיר  .הגם שעדיין היתה זו קהילה אמידה  ,ללא ספק נפגעו רבים

מיחידיה .

בראשית שנות השמונים היה נתון רוב היבוא לחלב בידי היהודים  ,בעוד שהיצוא היה

בידי המוסלמים והנוצרים  .מרבית אנשי הקהילה עסקו במסחר  ,מלאכה ושירותים ,
17

ארכי " ח 10 . 4 . 1884 ,

% . 2 . , 83 , Alep Somekh

. Syrie ,

על בזיון בית הדין  ,אי הציות

להוראותיו וחוסר האמונה בכוחם של חכמים  -ראה למשל  :דיין  ,עמ '

, 206 - 205

יש בדברים

האלה ובדוגמאות הנוספות שיובאו להלן כדי לסתור את התפיסה המקובלת לגבי מעמדו של בית
הדין בחלב  ,כבעל סמכות ראשונה במעלה בעיני בני הקהילה  ,כפי שטוען זוהר  ,עמ '  . 31וככר עמד
על כך זנר  ,בכותבו  ' :מכל מקום  ,חלב לא היוזה חברה קדושה  ,במובן שכמה משפחות בירושלים
זוכרות אותה בנוסטלגיה כ " קהילה של קדושים ותלמידי
18

ארכי " ח 83 , Alep , Somekh , 10 . 4 . 1884 ,

() . 2 . ,

Syrie ,

חכמים "  .עיין זנר  ,החיים  ,עמ ' . 55

ן

חכם באשי חלבי אחרון

בקנה מידה

בינוני ומטה .
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בתחום החינוך התגלע פער  ,שהלך והתרחב בין השיכבה

המשכילה היחסית  ,בוגרת בית הספר של כי " ח ( שנוסד בחלב ב  , ) 1869 -לבק בוגרי

ה ' תלמוד תורה ' המסורתי  .שכבה משכילה זו תפסה ברובה עמדות חשובות במועצות
העירוניות  ,בבתי המשפט ובמשרדים

הממשלתיים .

20

המשכילים  ,ועמם מעמד

הסוחרים הבינוני  -שתפס את מקום הגבירים העשירים  -החלו לדרוש שינויים
במבנה הנהגת הקהילה  .עד לשנת תרנ " ד עמדו בראש ההנהגה החכם באשי ומספר
גבירים אמידים  ,שלא נבחרו בידי הקהל  ,אלא שימשו בתפקיד בתוקף עושרם

ומעמדם האישי  ,או בשל היותם ממקורבי אברהם דוויק  .יתרה

מזו :

כל הוצאות

הקהילה  ,למעט מס כופר הצבא ( ' עסכריה ' )  ,שהיה מס אישי  ,מומנו משני מקורות

:

תרומות ונדבות העשירים  ,לפי ' שומה ' של הרבנים הראשיים ונכבדים אחדים

;

ונדבות של משפחות הפרנקוס ( יהודים יוצאי אירופה  ,שנתיישבו במזרח ) אשר שמרו
על מסגרת נפרדת עד לראשית המאה ה  , 20 -ועל כך עוד נפרט בהמשך  .י2
הדרדרות המצב הכלכלי פגעה ביכולתם של גבירי הקהילה להמשיך ולממן את
הוצאותיה  ,ונוצר כורח להסדיר את המימון באמצעות גבייה מאורגנת מכל בני

הקהילה  .יתרה מזו  ,ירידת כוחם והשפעתם של הגבירים הביאה לידי ריכוז כוח
ועוצמה גדולים מדי  ,לטעמם של חלק מבני הקהילה  ,בידי החכם באשי  .הללו תבעו
לכונן ועד גשמי נבחר  ,במתכונת הדומה לזו הנהוגה בקהילות אחרות באימפריה
העות ' מאנית  ,אשר ישכיל להנהיג את העדה ומוסדותיה  .שעת הכושר לכך נמצאה

בתמוז תרנ " ד  ,עם מינויו של חאסאן תקי פאשה לוואלי ( מושל) של פרובינצית

חלב .

22

מאוחר יותר  ,משנוסד הוועד הגשמי וביקש את הדחת החכם באשי  ,הצטרפה

לתביעה זו גם שכבת תלמידי החכמים  ,אשר ראתה עצמה נפגעת

מפעולותיו .

.

ד המתח בין תלמידי החכמים לחנט באשי
אברהם עזרא דוויק הכהן שימש כמנהיגה הרוחני של קהילת אנטיוכיה וכדברה בפני

השלטונות ; אולם בחלב הוא היה  ,כאמור  ,ראש הרבנים הראשון שלא ישב כחבר בית

הדין ( קודמיו שימשו גם כראשי אבות בית הדין )  .יש בדברים אלה כדי להסביר את
ניסיונות התערבותו בתחומי פעילותם של ראשי הוועד הרוחני בתקופת כהונתו  .בשל
מעורבות זו יתייצבו רוב תלמידי החכמים בסופו של דבר לצד שועי הקהילה  ,אשר

19

על

המצב הכלכלי בחלב  -ראה  :ניימארק  ,עמ ' בז ; חבצלת ,

חבצלת  , 34 ,ב ' בתמוז תר " מ  ,עמ '
20
21

22

, 12

כ " ד בטבת תרל " ה

; עמ '

, 97

. 255

ראה  :ג ' ואיש כרוניקל  , 25 . 7 . 1884 ,עמ '  ; 11חבצלת  , 45 ,ט " ו באב תרנ " ד  ,עמ ' . 362
על ניהול דומה של קהילת דמשק  -ראה פרנקל  ,עמ ' . 116
 ראה אלמאליח  ,עמ '  . 17על הפרנקוס  -עין לוצקי  ,עמ '  ; 79 -46טאוויל עמ ' . 135עליו ועל נסיבות מינויו  -ראה  :חבצלת  , 45 ,ט " ו באב תרנ " ד  ,עמ ' . 362

על תוצאותיה ההרסניות של השיטה

.

ן
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להדיחו  .ניתן להצביע על ארבעה מקרים של התערבות ישירה מצד החכם באשי

בפסיקת בית הדין  ,התערבות שגרמה לביטול פסק הדין או למניעת ביצועו -
ולפגיעה בסמכות בית הדין  .המקרה הראשון אירע בתרמ " ח  :בית הדין  ,בראשותו של
הרב משה סוויד  ,הכריז על אשה כמורדת ; לעומת זאת פסקו החכם באשי ושני חכמים
נוספים בזכות האשה ובגנות הבעל  .הרב עזרא עלי הכהן  ,ששימש כדיין בבית הדין ,
תיאר את המצב שנתהווה עם היוודע הניגוד שבין שני פסקי הדין

' ועלתה אש

:

המחלוקת וקטיגוריא בח " ח [ תלמידי חכמים ] הללו אוסרין והללו מתירין ונמשך מזה
דברים הדברים דלא משמע להו לרבנן  .וכל לגבי דירן צר לנו מאד מפני המחלוקת
ובפרט היכא דאיכא חילול ה ' ח " ו ע " כ [ חס ושלום  ,על כן ] יאמרו אין דין למטה כי

הדין בזה " ז [ בזה הזמן ] כחומר ביד היוצר אל כל אשר יחפוץ

יטנו ' .

23

כאן התעורר

חשש מפני החלשת תוקפו וסמכותו של בית הדין  ,כפוסק יחיד בענייני הלכה
בקהילה  ,למול ניסיונו של החכם באשי ליטול חלק בתחומים שעד אז לא היו
בסמכותו  .הוויכוח הלך והחריף  ,ושני הצדדים שטחו את תעצומותיהם בפני הרב

יעקב שאול אלישר בירושלים בבקשת סיוע  .הרב אברהם דוויק והחכמים הנלווים
אליו הואשמו במרומז באמירת שקרים רבשינוי העובדות  .נראה כי בתקופה זו עדיין
זכה החכם באשי לתמיכת גבירי הקהילה  ,ולא חשש ליזום הקמת ועדה לישוב
הסכסוך  ,בראשות משה די פיג ' וטו  ,קונסול אוסטריה .

24

המקרה השני אירע באייר תרנ " ד  ,כאשר הרב שלמה צפצ ' יה שימש כראש הוועד
הרוחני ואב בית הדין

:

איש אמיד  ,בן למשפחת דוויק  ,נישל את חתנו מנכסיו  ,וזאת

בניגוד לפסק דינם של דייני הקהילה ; הוא אף השתמט מלהופיע בפני הדיינים  ,ולשם
כך הסתייע הן בקונסול האנגלי והן בחכם באשי  .וכך תיאר זאת שלמה צפצ ' יה  ' :כי

יש איתנו איזה תלמידי חכמים שאינם הוגנים [ . . .

]

והולכים אצל הבעלי דינים

ומלמדים אותם טענות ומראים להם ספרי הפוסקים המדברים בזכותם ומחזקים את
לבם לבלתי שמוע לקול מורים ' .

25

המקרה השלישי עיקרו הצעדים  ,שרצו חכמי ורבני חלב לנקוט כנגד אחדים מבני

הקהילה שזנו עם גויה  -אך אברהם דוויק מנע נקיטת צעדים

אלו " .

2

המקרה הרביעי היה ללא ספק המניע העיקרי לתביעתם של רבני חלב להדיח את

החכם באשי  .סלע המחלוקת היה הכשרתו של שוחט לבני הקהילה  .שאול דוד סתהון

( דבח ) למד מלכתחילה את מלאכת השחיטה בעורמה  ,בשלמו שוחד לאחד השוחטים
שילמדנו  ,למרות האיסור שהוטל עליו לעסוק בכך עוד בימי הרב מרדכי לבטון

23
24

ראה  :אלישר  ,דף מה ע " ב  ,אה " ע סימן א  .על עזרא עלי הכהן  -ראה לאניאדו  ,עמ ' סח .
ראה

:

בה " ס ,

, 133

עזרא עלי הכהן לאלישר  ,כ ' בתמה תרמ " ח

באב תרמ " ח  .על משה די פיג ' וטו  -עיין
25

ראה  :בה " ס ,

, 622

:

; , 48

אברהם דוויק לאלישר  ,ה '

גאון  ,עמ ' . 545

צפצ ' יה לאליצור  ,ד ' באב תרנ " ד

; , 623

יצחק שרים לאליצור  ,י " א באייר תרנ " ד

פינסו לאלישר  ,י " א באייר תרנ " ד  ,על שלמה צפצ ' יה  -ראה לאניאדו  ,עמ '
26

;

ראה

:

בה " ס ,

, 610

ראשי הקהל לאליצור  ,כ " ב באב

תרנ " ד .

פח .

;

חכם באשי חלבי אחרון
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חכמים בקהילה האשימוהו כי מאז שנאסר עליו לשחוט  ,נכשל באיסורים רבים
בענייני טרפה  ,גנבה  ,הונאה וזלזול במצוות  .בטבת תרמ " ז ניסה הרב משה סוויד

לפוסלו  ,אך הניסיון לא עלה יפה  .בניסן תרנ " א הועלו נגדו האשמות חרשות בענייני
שחיטה וניאוף  .משראה כי תלמידי חכמים רבים דורשים לפוסלו  ,נזדרז השוחט ופעל
להקמתה של ועדת בוררים  ,שהורכבה מחמישה רבנים  ,בחלקם חברי בית הדין ,

תלמידי חכמים וגבירים  ,אשר בדקו את העדויות נגדו  .בראש הוועדה ישב החכם

באשי אברהם דוויק  ,וזו התירה לשוחט לחזור ולשחוט כבתחילה  .פסיקה זו גרמה
למחלוקת גדולה בקהילה  ,שהרי הפעם היה מדובר בענייני איסור והיתר הנוגעים לכל
פרט בקהילה  .זו נחלקה לשתי כיתות

האחת הכירה בשחיטתו של שאול סתהון ,

:

והאחרת לא אכלה משחיטתו  .במהלך הוויכוח שלחו שני הצדדים את פסקי דיניהם
לאישורם של רבני ארץ  -ישראל  .השוחט השיג כתב המאשר את שחיטתו מהרב אליהו
מני מחברון  ,ואילו מתנגדיו הצליחו לקבל פסק הלכה לפסילתו מהרב יעקב שאול
אלישר

מירושלים .

27

ועדת הבוררים הריצה מכתבים לרבני ירושלים  ,ובסופו של דבר

הצליחה לקבל את הסכמתו של יש " א ברכה להכשרתו של השוחט בתנאים מסוימים .
למרות זאת נותרה הקהילה חצויה ושסועה 28 .
אש המחלוקת נתלבתה שנית במלוא עוזה בתמוז תרנ " ד  ,עת הוטחו האשמות

חדשות בשאול סתהון  .החכמים שיצאו נגדו העידו  ,כי רבים חדלו לאכול משחיטתו
מחשש טרפה ' ומע ' ב " ד [ ומעלת בית דין ] הצדק אינם מטים אוזן לדברים האלה כי
הם מפחדים ממנו כי הוא גברא אלימא ' .

29

זוהי האשמה חמורה ביותר  ,שמשמעותה

איבוד אמון בני הקהילה בבית הדין ובסמכותו  ,בעקבות כניעתו לבעלי הזרוע  .תמיכת
החכם באשי בשוחט העמידה נגדו את רוב תלמידי החכמים בחלב ; עתה ניצבו רובם
ככולם בצד השוללים את השחיטה של

סתהון .

30

מחלוקת זו היא שגרמה להתנגדות

רוב מניינה ובניינה של הקהילה לכהונתו של אברהם דוויק הכהן כחכם באשי  ,מאוחר
יותר ; תומכיו העיקריים היו בעלי הדינים  ,שבהם תמך נגד פסיקת בית הדין  ,ובראשם
השוחט שאול סתהון

( דבח ) .

אלה ליבו כנראה את אש המחלוקת  ,עד לאובדן שליטה

על מהלך הדברים  .עקב כך נכרכו זו בזו התביעות להדחת החכם באשי ולפסילת
שאול סתהון ממלאכת

השחיטה .

ה  .הניייוו לאיוגע מחודש שע הקהילה
חובותיה של הקהילה היהודית כ ' מילת ' לשלטונות העות ' מאניים התבטאו בכורח

ייד

יג  ,ידיד  ,דף יד ע " ב ,

27

ראה

:

אליטת  ,דף כז ע " א ,

28

ראה

:

סתהון  ,דף מא ע " א  ,יוד  ,סימן ח .

29

ראה  :בה " ס

30

ראה

:

.

'  ,סימן

יוד  , ,סימן

 , 24מכתב בעילום שם לאלינער  ,י " ח באב תרנ " ד .

בה " ס  , 618 ,סילוירה לאלישר  ,כ " ג בחשוון

תרנ" ה .

א.
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לתשלום מס כופר הצבא ( עסכריה )  .מס זה חולק בין חברי הקהילה על  -פי

' עריכה '

של ה ' מוכתאריה '  ,קבוצת אנשים שמונתה לשם כך בידי התכם באשי  .לא היו אז
מסים דוגמת מכס הבשר ( גאבילה ) למימון צורכי הקהילה ; והם מומנו בעיקר בנדבות
ובתרומות של אנשיה  .הוצאות הקהילה כללו שכר לחכם באשי  ,לדיינים ולשוחטים ,
אחזקת שני בתי  -הכנסת המרכזיים ומוסדות הצדקה והחסד  ,ותרומות לשלוחי ארץ -

ישראל .

ן3

קביעת גובה מס העסכריה בידי קבוצה שרירותית של אנשים  ,שאינה כפופה לכל
ביקורת  ,עוררה התמרמרות רבה בקהילה  ,בעיקר בקרב השכבות הנמוכות  ,שהיו
נתונות ללחץ ולא יכלו להגן על עצמן  .בחכם באשי וב ' מוכתאריה ' הוטחו האשמות

בדבר חלוקת נטל שרירותית ובלחי צודקת  .עוד בשנת תרנ " ב ניסו כמה מנכבדי
הקהילה להשפיע על אברהם דוויק כי ישנה את דרכי הגבייה וישפר את אופן הנהגת
הקהילה  ,אך ניסיון זה הסתיים בכי רע  :החכם באשי האשימם בפני השלטונות  ,והם
נאלצו לפדות עצמם בכסף

רב .

32

מינויו של הוואלי החדש  ,חאסאן חקי פאשה  ,נתפס

כשעת כושר לשנות את מבנה הנהגת הקהילה ולהתאימו לצורכיה  ,בהתאם לחוקת
ה ' מילת ' היהודית מ , 1864 -

הווי אומר  ,הקמת ועד גשמי לצד החכם באשי  .מחשש

להתנגדות אברהם דוויק  ,נעשה הדבר בעצה אחת עמו

;

יש להניח כי מלכתחילה

הסכים לכך  ,משום שחש כי ועד שכזה יוכל לסייע לו לעת זקנתו ( . ) 75

סביר גם

שדוויק קיווה כי בדרך זו יפיס את דעתם של יחידי הקהילה  ,שיחסיו עמם היו מתוחים
זה זמן רב  .זאת  ,חרף מעמדו האיתן בעיני השלטונות

:

מינויו כחכם באשי -אשורר

בסיוון תרנ " א  ,והוא הנהיג את הקהילה ביד רמה  ,כמתואר בדברי ראשי

הקהל :

הוא הדורש בבהכ " ן יע " א [ בבית הכנסת יכוננה עליון אמן ] בחזקת היד הוא
המנהיג שררו בעצמו בזרוע

[...

]

וכי תאמר מדוע תהיו כאיש נדהם  ,מדוע

העלם תעלימו עין  ,מדוע לא תשברו מתלעות עול  ,מדוע לא תצאו כאיש
מלחמות  ,הנה כ " ז [ כל זה ] מסיבת המשרה אשר על שכמו היתה לנו המניעה
והחרש נחריש בעת אשר ידבר דבר מה נגדו יאסרהו בבית הסוהר

[ .] . . .

33

בבחירות שנערכו בקהילה על  -פי גורל  ,נבחרו למשך שנה עשרה מאנשי העיר
ונכבדיה  ,ובהירתם אף זכתה לאישור עקרוני של השלטונות המקומיים  .פעולתם
הראשונה היתה מינוי ' מוכתאריה ' חדשה לצורכי הגבייה של מס כופר הצבא  .כצעד
שני מינו שני בתי דין  ,נוספים על בית הדין היחיד שהיה עד לאותה עת  ,על מנת
31

ראה

:

32

ראה

:

חבצלת  , 34 ,ב ' בתמוז הר " מ  ,עמ '

 , 256 - 255וכן

אלישר  ,דף כז

ע" א .

בה " ס ,

, 610

ראשי הקהל לאלישר  ,כ " ב באב תרנ " ד

;

 , 612אלקוצר לאלישר  ,כ " ז באב

בה " ס ,

, 610

ראשי הקהל לאלישר  ,כ " ב באב תרנ " ד

;

 , 612אלקוצר לאלישר  ,כ " ז באב

תרנ " ד .
33

ראה

:

תרנ " ד  .על אישור מינויו  -ראה המגיד ,

, 25

י " ס בסיוון תרנ " א  ,עמ '  . 198 - 197יש לציין  ,כ '

תקיפותו סייעה פעמים רבות לקהילה בעימותיה עם השלטונות או עם העדות הנוצריוח
והמוסלמיות  -ראה

למשל :

חבצלת ,

,4

ז ' בחשוון תרמ " ט  ,עמ ' . 31

פנים בית  -כנסת בחלב

שישמשו ארבעה חדשים כל אחד ( בית דיל זמן )  ,על פי המתכונת הירושלמית  .כמו כן
מונו עשרה תלמידי חכמים  ,כדי להשגיח באופן כללי על כל ענייני האיסור וההיתר
בחיי

הקהילה .

34

ו  .התהווה היסוד

ומהלכו

על אופן התהוותו של הסכסוך  ,שהביא לדרישה להדחת החכם באשי  ,יש בידינו

מספר גירסאות  ,המבטאות את עמדות שני הצדדים  .על  -פי גירסת חברי הוועד
הגשמי  ,שבה תמכו חכמי חלב ורבניה  ,הרי ששני דברים עוררו נגדם את החכם באשי
אברהם דוויק  .לטענתם היה לחכם באשי  ,עוד משנת תר " ן  ,שטר שותפות חשאי עם

המוכתאריה על חלוקת רווחים מכל פעולת גבייה מהקהילה ( שכר טרחה לרישום
בטאבו  ,גביית העסכריה

וכד ' ) .

מינוי מוכתאריה חדשה בידי הוועד הגשמי פגע

ברווחי המוכתאריה הותיקה וברווחי החכם באשי  ,וכדי להציל את רווחיו  ,נזדעק

34

שם  ,שם  .זוהר ( עמ '

, ) 31

המסתמך על דברי הרב חזקיה שבתי בספרו ' דברי חזקיהו '  ,טוען כי הוא

היה הראשון שהנהיג בתרס " ח בקהילת חלב בחירה של ועד גשמי בבחירות במקום מינוי בידי
הנכבדים

;

זוהר מסיק  ,כי רק בשנה זו החלו לבחור את הוועד  .ברם  ,לאור המקורות שהובאו

לעיל  ,יש להניח שהרב שבתי לא היה מודע לכך  ,שלבחירות שהנהיג בתרס " ח קדמו אלה שנערכו

בתרנ " ד -תרנ " ה .
119

ן

120

האחרון .

ירון הראל

35

זאת ועוד  :השליטה בגביית העסכריה מאפשרת שליטה מלאה בקהילה ,

כיוון שיחידי הקהל חוששים לצאת נגד המעריך שמא יטיל עליהם מס גבוה יותר .
חברי הוועד הגשמי היו מודעים לכך  ,שהחכם באשי משמש ככלי משחק בידיהם של
תומכיו  ,ובראשם השוחט שאול סתהון

[...

]

' ביודעו שאחרי נופלו לא תהיה לו תקומה

:

ואם יהיה ה ' איתם וינצחו את החכם באשי תכף ומיד יעבירו אותו מהשחיטה

ע " כ [ על

כן ]

לא ינום ולא ישן ולא ישקוט הוא וקרוביו לעזור

להחכמבאשי ' .

36

אברהם דוויק  ,החכם באשי  ,ראה עצמו כקורבן של הנסיבות  .בבואו לתאר את
השתלשלות המאורעות  ,הוא מעמיד את התנגדותו לתפקודו של הוועד הגשמי לא
כהתנגדות אישית שלו  ,אלא כקיום חובותיו כחכם באשי  .לזכותו הוא טוען  ,כי
מלכתחילה שיתף פעולה עם הוועד  ,ביקש מהשלטונות להכיר בו ואף הכריז על
חבריו  ,בבתי הכנסת  ,כמנהיגי הקהילה  ' ,אך הממשלה הרוממה והגויים לא קבלו
להיות וליקרא שמו מג ' לס ( מועצה  ,וועד ) ודברו עמי קשות באומרם לא עת לחדש

דבר ולקרוא בשם מג ' לס וגם מן הקהילה הקדושה משפחות הרמים ג " כ [ גם כן ] לא
קבלו לקרוא שם מג ' לס ונחלקו לשתי כתות ואני לפי תומי שמוני למטרה ביניהם ' .

37

הוא הסביר את שטר השותפות כמעשה שנעשה בידיעת ראשי הקהל  ,שאף הם הבינו
כי הכספים מיועדים לכיסוי הוצאות

הקהילה .

38

נקודת המחלוקת עם השלטונות היתה הגדרתו של הוועד  ,ולכן ניסה החכם באשי
ביוזמתו לפשר בין הקהילה לשלטונות

;

הוא כתב לוואלי  ,ללא כל התייעצות עם

הוועד  ,כי אין זה וועד גשמי  ,אלא ועדה זמנית לתיקון צורכי הקהילה  .הוועד פירש
צעד זה כתביעה להדחתו

;

בד בבד התגלה שטר השותפות של אברהם דוויק עם

המוכתאריה  -וכל אלה עוררו את חמת ראשי הקהל והביאו לדרישתם להדחת

החכם באשי  .הוואלי מצדו לא הסכים עתה לקבל אף את המעמד המצומצם של
הוועד ללא אישור ' השער העליון '  .יש להסביר את רגישותם של השלטונות לכל
התארגנות חדשה על רקע פעילותה של התנועה המהפכנית הארמנית  ,ששאפה

35

כהוכחה לדבריהם  ,שלחו לירושלים את העתק שטר השותפות שהגיע לידיהם  -ראה  :בה " ס ,
, 610

מאב תר " ן  ,מאושר כמקורי ולא מזויף בידי הרבנים לאניאדו  ,אלפייה ושרים בכ " ו בתשרי

תרנ " ה ; אכי " ח Raffoul , 12 . 7 . 1895 ,
36

 , AlepמSyrie , IX . E . 70

ראה  :בה " ס  , 618 ,סילוירה לאליצור  ,כ " ג בחשוון תרנ " ה ;  , 610ראשי הקהל לאלישר  ,ב " ב באב
תרנ " ד ; ראשי הקהל לאלישר  ,ד ' בתשרי תרנ " ה ;  , 620פינסו לאלישר  ,כ " ד בתשרי

בדיעבד הבין גם אברהם דוויק  ,כי היה נתון בידי אנשים מפוקפקים

:

תרנ " ה .

' ובאו אלי הכת המנגדת

להוועד הנז ' וניחמו אותי ופיתו אותי בדברים הדברים שהמה יהיו לי בעוזרי ויצילוני ממסרות
וכשאני לעצמי צער הגבוה עניתי אמן בע " כ

[ בעל

כורחי ] וסרתי למשמעתם ובטחתי על חוט של

עכביש כעבות העגלה ומסרתי להם הכל והם היו כותבים הן להממשלה הן

להרבנים ' .

( , 614

דוויק לאלישר  ,י " ז באב תרנ " ה )  .על שדוויק שימש כלי משחק בידי תומכיו ניתן לראות גם
מדיווחו של מנהל בית  -ספר כי " ח בחלב  -ראה

:

ארכי " ח Raffoul , ,

,

 ,,לSyrie , IX . E . 70

12 . 7 . 1895
37

ראה  :בה " ס  , 614 ,דוויק לאלישר  ,י " ז באב תרנ " ה

;

דוויק לאלישר  ,כ " ט בטבת תרנ " ה ,

פסק  -דין של דוויק ( ללא תאריך ) .
38

ראה  :בה " ס , 610 ,

קבלת עדות בפני צירי החכם באשי בקושטא  ,כ " ז בכסלו

תרנ " ה .

, 621

ן

חכם באשי חלבי אחרון

לעצמאות לאומית

;

12 %

אברהם דוויק ניצל חשש זה  ,ובמהלך המחלוקת הוא הזהיר את

הארמנים .

השלטונות  ,כי הוועד עלול להתסיס את העיר  ,כפי שעושים

39

על -פי העדויות שבידינו  ,אין ספק כי פנייתו של החכם באשי לעזרת השלטונות

נבעה מחוסר תמיכה מצד נכבדי הקהילה .
נבעה

העות ' מאנית

משני

מקורות :

סמכותו של חכם באשי באימפריה

הקהילה

תמיכת

;

הכרת

באשי .

באמצעות ' פירמאן ' רשמי המאשר את מינוי החכם

' השער העליון '

ככל שהתמעט מקור

סמכותו של אברהם דוויק הנערן בתמיכת הקהילה  ,כך פנה יותר ויותר לשלטונות

לחיזוק מעמדו ואחיזתו במשרת החכם באשי  .היה זה כנראה המניע לצעדי אברהם
דוויק כנגד מתנגדיו  ,שכללו בקשת מאסר והגליה של חברי הוועד ושל שמונה רבנים ,
כולל ראש הוועד הרוחני  ,הרב שלמה צפצ ' יה  .דוויק הסביר  ,שהרבנים הצטרפו

הגשמי .

למתנגדיו בשל מינויים כדיינים בשכר על ידי הוועד

40

ראשי הוועד  ,שהיו מודעים לקשריו של החכם באשי עם השלטונות  ,לא היססו ,
ונקטו אף הם דרך זו של פנייה למימשל העות ' מאני  .באישור הוואלי הוגשה פטיציה ,
חתומה בידי

350

מיחידי הקהל  ,ובה דרישה להדיח את החכם באשי  .נוסף על כך ,

כמה מחברי הוועד  ,שהיו בעלי מעמד גם במוסדות השלטון של הווילאיה

( מחוז ) -

כגון המג ' לס המחוזי  -הפעילו את כוחם והשפעתם על השלטונות ובכך הצליחו
לאזן קמעה את

התמונה .

ן4

המאבק החריף  ,שהיה מלווה בהלשנות  ,איומים והפחדות של שני הצדדים  ,הביא
לידי אווירת פחד שהשתררה בקהילת חלב  ,בעיקר בקרב מתנגדי החכם

באשי .

כדוגמה לכך נציין את העדר חתימתם של הרבנים ישעיה דיין ויצחק בכור מזרחי ,

חברי בית דינו של הרב שלמה צפצ ' יה  ,מכל המכתבים נגד אברהם דוויק  :הרב דיין
לא חתם עליהם בעיקר משום שהיה נתון לסחיטה מצד תומכי החכם באשי ; כבעל
דפוס שפעל ללא רשיון  ,היה הרב דיין נתון לאיומיו של השוחט  ,שאול סתהון  ,כי
ילשין עליו בפני השלטונות אם ינקוט עמדה כנגדו או כנגד אברהם דוויק  .בכור
מזרחי חלק כבוד לישעיה דיין  ,שהיה בכיר ממנו  ,והלך בעקבותיו בהימנעותו
מחתימה .

39

42

חברי הוועד הגשמי הפעילו כנגד החכם באשי סוג נוסף של הלשנה

:

דיווחיו של דוויק  -ראה

:

על התנועה הארמנית בשנות ה - 90 -

בה " ס

, 612

ראה  :לואיס  ,עמ '

אלקוצר  ,לאלינור  ,כ " ז באב תרנ " ד ,

רבני חלב לאליאור  ,כ " ד בחשוון תרנ " ה

;

, 620

; 285 , 272

פינסו לאלישר  ,כ " ד בתשרי תרנ " ה ; , 610

ארכי " ח  , Alep , Raffoul , ,לSyrie , IX . E . 70

12 . 7 . 1895
40

ראה

:

תרנ " ה

בה " ס ,
;

, 622

צפצ ' יה לאלינער  ,כ " ז באב תרנ " ד ,

ראשי הקהל לאלישר  ,כ " ב באב תרנ " ד

;

610

.

ראשי הקהל לאלישר  ,ד ' בתשרי

 , 614דוויק לאלישר  ,כ " ט בטבת תרנ " ה

ארכי " ח  , Alep , Raffoul , 12 . 7 . 1895 ,ט70
ראה  :בה " ס  , 610 ,ראשי הקהל לאלישר  ,כ " ב באב תרנ " ד

;

Syrie , IX . E . ,

41

תרנ " ד
42

ראה

:

תרנ " ה

;

;

 , 612אלקוצר לאלישר  ,כ " ז באב

 , 620סינטו לאלישר  ,כ " ד בתשרי תרנ " ה .

בה " ס ,
; , 611

, 610

ראשי הקהל לאלישר  ,כ " ב באב תרנ " ד

; , 622

צפצ ' יה לאלישר  ,כ " ח באייר

עדות ישעיה דיין ובכור מזרחי נגד החכם באשי  ,שניתנה בסתר בפני הרבנים יעקב

חיים אלפייה ועזרא לופים  ,כ " ב באב תרנ " ד  .על ישעיה דיין  -ראה

:

לאניאדו  ,עמ ' מא  .על

ן

% 22

ירון הראל

אברהם דוויק עסק ביבוא ספרי קודש לחלב  ,יבוא שהיה חייב במכס גבוה אלא אם
נועדה הסחורה לעניים

;

הוועד האשים את החכם באשי בהונאת השלטונות  ,שייבא

ספרים בטענת שווא  -לעניים  -בעוד שמכרם לשוק ברווח גדול  43 .אווירת האימה
והפחד תוארה במכתבים שנשלחו מחלב  ,והיא התבטאה גם בחשש לחתום על
מכתבים ופטיציות  ,ובתחינה לנמען שלא יראה את המכתב ושלא יספר את תוכנו

לאיש .

44

השלטונות נטו לאמץ את גירסתו של החכם באשי  .כנגד ראשי הוועד הגשמי הוצא

פסק דין ( ' מזבטה ' ) להגליה אם לא יקבלו את מרותו של אברהם דוויק וישלימו אתו .
מחוסר ברירה  ,נכנעו ראשי הקהילה וקיבלו עליהם את הדין  ,אך רק למראית עין  .זמן

רב קודם לכן יצאה כבר המחלוקת מגבולותיה הצרים של חלב  :שני הצדדים קראו
לגורמים חיצוניים נוספים לסייע בידם במאבק על ההנהגה ; נדון להלן בארבעה מהם ,
שהשפיעו השפעה מכרעת על השתלשלות המחלוקת ועל סיומה  -הדחת החכם
באשי :

א  .הפרנקוס

בחלב ;

ב  .השד " ר הירושלמי  ,בנימין אלקוצר ; ג  .יעקב שאול

אלישר  ,החכם באשי בירושלים

;

ד  .משה הלוי  ,החכם באשי

ז  .מעורבותם של גוימים חיצוניים

בקושטא .

במחלוקת

הדעה המקובלת במחקר גורסת כי הפרנקוס  ,משפחות יהודים ממוצא אירופי שהגיעו
לחלב  ,ירדו במעמדם כחטיבה ציבורית מיוחדת

עם צמצום ערכה של העיר במסחר

הבינלאומי  .עוד טוענת דעה זו  ,כי כבר בראשית המאה

ה% 9-

החלו הפרנקוס להיטמע

בתוך העדה היהודית המקומית  .המקורות שבידינו סותרים גירסה זו  ,ומהם עולה  ,כי
משפחות הפרנקוס  ,שהגיעו לחלב מאירופה כאמור  ,ותפסו בה עמדות כלכליות
ודיפלומטיות בכירות  ,שמרו על מעמדן העצמאי והבלחי תלוי בקהילה עד לראשית

המאה ה . 20 -

גם אם ניכרה ירידה במספרם  -עקב קשרי חיתון עם יהודי המקום או

בשל הגירה  -נבדלו הפרנקוס אירגונית מן הקהילה  ,ולעמדתם היתה חשיבות בעיני

הצדדים הנצים בקהילה  .לפיכך אנו מתייחסים אליהם כאן כאל גורם חיצוני לכל
יצחק

בכור מזרחי  -ראה  :לאניאדו  ,עמ ' לז  .דברים אלו מסייעים להבהיר את דבריו הסתומים

של ישעיה דיין על הלשנות נגד בית הדפוס שלו  ,בהקדמתו לספרו  :אמרי נועם  ,ארם צובה ,

תרנ " ח  .ראה גם יערי  ,עמ '  , 102הקובע  -בסתירה לדברים כאן  -כי בית הדפוס של דיין לא
43

פעל בין השנים תרמ " ט  -תרנ " ו  ,ונראה שאכן פעל בסתר .
ראה  :בה " ס  , 614 ,דוויק לאליאור  ,י " ז באב תרנ " ה ;  , 610קבלת עדות בפני צירי החכם באשי
בקושטא  ,כ " ז בכסלו תרנ " ה  .נראה ששיטה זו  ,של הברחת ספרים  ,היתה מקובלת בקרב  11סוחרי
הספרים בקהילת חלב  ,וגם הם חששו מהלשנה  -ראה  :בה " ס ,

ג ' בטבת
44

, 610

קבלת עדות בפני הצירים ,

תרנ" ה .

ראה  :בה " ס ,

, 622

צפצ ' יה לאלישר  ,כ " ז באב תרנ " ד ;  , 612אלקוצר לאלישר  ,ב ' בחשוון תרנ " ה

 , 24גדאע לאלישר  ,ב ' בחשוון תרנ " ה

;

 , 618סילוירה לאלישר  ,ג ' בחשוון תרנ " ה

ורבני חלב לאלישר  ,כ " ד בחשוון תרנ " ה

; , 24

גדאע לאלישר  ,ז ' בכסלו

תרנ " ה .

; , 610

;

חכמי

ן

חכם באשי חלבי אחרון

דבר .

45

וכך מתוארת קהילת הפרנקוס בעת המחלוקת
ולעת כזאת משפחות הפראנקוס הם

123

:

ששה .

אלטאראס  ,בליליוס ולופס יצ " ו [ ישמרם צורם

פיג ' וטו  ,סילוירה  ,אנקונה ,

ויחיים ] .

שלושה משפחות

האחרונות אנשיהם מתי מספר שלושה אנשים בדוקא כ " י [ כן

ירבו ] .

לא כל

שלושה מש ' [ משפהות ] הראשונות יש מהם שרים ונכבדים מהם עשירים ומהם
נבונים וחכמים מהם יראי אלוקים וכולם אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם

לבלתי התערב עם הקהל י " ו [ ישמרהו ויחייהו ] בשום ענין ומתפללים בבתיהם
או בבתי מדרשות שלהם ולהם שוחט ובודק מיוחדים באופן קהל בפני עצמנו

נחשב הראיה שנותנים לשלוחי א " י [ ארץ ישראל] נדבה לבדנו  .גם בעת התאסף
יחידי סגולה והרבנים תקנת

הקייק

יו ' [ הקהל הקדוש יחיהו וישמרהו ] בסודם

אל תבא נפשנו ובכלל תקנתם והסכמותיהם אין אנחנו נכנסים והרבנים בעצמם
אינם נותנים דעתם עלינו כאשר מימות הרבנים

הראשונים .

46

המניע להבהרה זו בדבר התבדלות הפרנקוס מן הקהילה נעצן בטענתו של אברהם

דוויק  ,כי הפרנקוס  -ובראשם משפחת פיג ' וטו  -תומכים בו ובהמשך כהונתו

,

4

הלהיטות להוכיח כי אין הדבר כך  ,וכי אין הם מתערבים בענייני הקהילה  ,מעידה
בבירור כי אהדת הפרנקוס היתה נתונה לוועד הגשמי כנגד החכם באשי  ,וברוח זו אף
ניסו לפעול ולהשפיע  .ניתן להניח אפוא  ,כי מחלוקת זו בין הקהל לאברהם דוויק
הביאה לידי יתר מעורבות של הפרנקוס בשאלת הנהגת הקהילה  -מעורבות
שהלכה והעמיקה בראשית המאה

ה . 20 -

48

יש לציין  ,כי באברהם דוויק תמכה משפחת גבאי  ,בעלת נתינות אנגלית  ,שאמנם
לא נמנתה עם הפרנקוס  ,אך בשל עשרה ופעילותה היתה בעלת מעמד נכבד בקרב

45

על הפרנקוס בחלב  ,מראשית התיישבותם בה ועד לשלהי המאה
; 79 - 46

46

טאוויל  ,עמ ' . 135

ראה  :בה " ס ,
ה 18 -

ה 18 -

-

עיין  :לוצקי  ,עמ '

-

, 618

ראה

:

סילוירה לאליצור  ,כ " ג בחשוון תרנ " ה  .על מחלוקת הפרנקוס והקהילה במאה

לוצקי ,

עמ ' , 77 - 73

ומקורותיו שם  .העובדה  ,כי לפרנקוס היה שוחט ובודק

משלהם  ,חשובה לענייננו  ,כיוון שבני סילוירה היו כנראה הראשונים שהטילו דופי בשוחט שאול
סתהון  ,למרות שכלל לא אכלו משחיטתו  -וראה  :סתהון  ,דף מב ע " ב  ,יו " ד  ,סימן ח ;  , 614דוויק

לאלישר  ,כ " ט בטבת תרנ " ה  .על מתן התרומות לשלוחי ארץ  -ישראל  -ראה

:

 , 618סילוירה

לאלישר  ,ג ' בחשוון תרנ " ה .
47

ראה  :בה " ס ,

, 618

סילוירה לאלדשר  ,כ " ג בחשוון תרנ " ה  .טענה זו של אברהם דוויק נסמכה  ,כפי

הנראה  ,על העובדה  ,שמתורגמנו היה רפאל דה פיג ' וטו  ,שאף פעל בשליחותו בעת המחלוקת .
ראה
48

:

בה " ס ,

 , 621פסק

דין של דוויק

;

 , 610קבלת עדות בפני הצירים  ,ג ' בטבת

תרנ " ה .

ראןה לדבר  :על המברק המודיע לרב חזקיה שבתי על בחירתו כחכם באשי לקהילת חלב  ,חתם

.

בשם הקהילה אחד מבני סילוירה  -ראה  :ההשקפה  ,מ " ד  ,י " ז באדר תרס " ח עמ '  . 2מעורבות

הפרנקוס באירועים שוגים בחיי הקהילה בעבר רק הבליטה את התבדלותם  :הם נדרשו להתערב
כבוררים בסכסוכים בתוך הקהל משום היותם נבדלים ממנו  .גם תרומותיהם ונדבותיהם לצורכי
הקהילה באו להבליט את נדיבותם הרבה

היותם חלק נפרד

ממנה .

:

הם לא היו חייבים להעלות מסים לקהילה  ,בשל

ן

124

ירון הראל

הציבור היהודי החלבי  .מעמדה של משפחה זו התחזק זמן קצר לפני פרףן המחלוקת ,
משהתמנה אחד מבניה לקונסול פרס בווילאית

חלב .

49

יש מקום להניח  ,כי בתמיכתם

בחכם באשי שאפו בני גבאי להגן על שיטת ההנהגה הישנה  ,הווי אומר  :רב ראשי
הפועל בתמיכת קבוצת נכבדים  .דבר זה עורר את התנגדות יחידי הקהילה  ,אך זכה
לתמיכת החכם באשי  ,שקיבל מידי משפחה זו חלק

משכרו .

ל5

בשל קרבתה של סוריה לארץ  -ישראל  ,היה מגיע לקהילותיה כל שד " ר שיצא

ערביסתאן ' .

מארץ  -ישראל ל ' שליחות תורכיה ' או ל ' שליחות

דבר זה הביא לשני

איפיונים עיקריים של השד " רים  :ראשית  ,קרוב לוודאי שמעולם לא נשלחה שד " רות
מיוחדת לקהילות סוריה

;

ההתרמה בקהילות הללו נעשתה תוך כדי נסיעתו של

השד " ר דרך סוריה לתורכיה או חזרתו

משם .

נוסף על כך  ,ההילה שאפפה את

השד " רים בארצות הרחוקות מארץ  -ישראל היתה עמומה יותר בסוריה  ,משום שהארץ
המובטחת היתה מוחשית וקרובה  ,ולא מושג ערטילאי רחוק ונשגב  .י 5עם זאת  ,עדיין
נודעה לשד " ר חשיבות בקהילות סוריה  ,ולא אחת אנו מוצאים במקורות עדות על
שד " ר שצורף להרכב בית דין מקומי  ,ובכך נתן תוקף חזק יותר לפסק הדין  ,על שד " ר

שהתבקש לעשות תיקון לעוונותיהם של אנשים חוטאים  ,או על שדיירים המסכימים

לפסקי הלכה של רבנים מקומיים .

52

וכך  ,משהגיע לחלב הרב בנימין אלקוצר  ,שד " ר כוללות הספרדים בירושלים ,
בחודש אב תרנ " ד  ,ניסה כל צד למחלוקת למושכו לצדו  .הוצגו בפניו העובדות
כהוויתן  ,וכל צד ניסה להשפיע עליו תרומות ונדבות והבטחות לנדבות בעתיד ,
לכשיסתיים הסכסוך לטובת התורם  .השד " ר ניסה אמנם להמעיט בערך רצי הכסף
והשפעתם על דעתו  ,אך יש להניח שהיתה לכך השפעה מסוימת .

53

בתחילה הסתפק אלקוצר במשלוח מכתב ליעקב שאול אלישר  ,שבו פירט את
השתלשלות המאורעות בחלב והדגיש ברורות  ,כי הצדק עם הוועד הגשמי ולא עם

החכם באשי  .השד " ר נקט לשון חריפה במיוחד  ' :חי ה ' צבאות כי החכם באשי הנז '
מותר לנוחרו

ביוה " כ ( ביום הכיפורים ) שחל להיות בשבת כי השפיל דגל חורתינו

הקדושה ' 4 .י אין ספק שדבריו החריפים  ,אשר בוודאי נאמרו גם בפני חברי הוועד

הגשמי  ,לא תרמו  ,בלשון המעטה  ,להרגעת הרוחות  .ואכן  ,אברהם דוויק מאשים
באופן מפורש את אלקוצר בליבוי היצרים

.

חבצלת  , 26 ,כ " ב באדר ב תרנ " ד עמ '

ראה

בה " ס ,

:

תרנ " ה

; , 618

, 612

:

' וח ' בנימין קוצרי בא וערבב את הארץ

. 205

אלקוצר לאלישר  ,כ " ז באב תרנ " ד

סילוירה לאלישר  ,כ " ז באב

על סוגי השליחויות  -ראה

:

; , 610

ראשי הקהל לאלישר  ,כ " ד בחשוון

תרנ" ד .

יערי  ,שלוחי  ,עמ '

 - 20ן. 2
ע" א .

עיין

:

אבואלעפיה  ,דף סח ע " ב ; לבטון  ,דף עח ע " ב

ראה

:

בה " ס  , 614 ,דוויק לאלישר  ,כ " ט בטבת תרנ " ה ;  , 612אלקוצר לאלישר  ,כ " ז באב תרנ " ד

ראשי הקהל לאלישר  ,י " ב בתשרי תרנ " ה

, 610

; , 612

ששון  ,דף ו ' ע " ב ; עזריאל  ,דף קיא

;

אלקוצר לאלישר  ,ב ' בחשוון תרנ " ה

גדאע לאלישר  ,ב ' בחשוון תרנ " ה  .על אלקוצר  -ראה
ראה

:

בה " ס ,

, 612

אלקוצר לאלישר  ,כ " ז באב תרנ " ד

;

:

.

גאון עמ '

והשווה

:

. 88

פסחים מט ע " ב .

; 24

;

.

חכם באשי חלבי אחרון

ועשה אותה כמרקחת

[...

]

וגרם שהאש מתלקחת בקרב האר " ץ [ ארם

בנזיקין ' .

וח ' בנימין הנז ' הוא גרמא

55

ן

% 25

[...

צובה ]

]

להיטותו של אלקוצר ליטול חלק במחלוקת

בולטת בעצם נכונותו לצאת לקושטא להעיד בפני החכם באשי  ,ר ' משה הלוי  ,עדות

ראייה כנגד החכם באשי החלבי  .מן המקורות שבידינו ניתן להסיק  ,כי אין זה מן
הנמנע שהשד " ר עצמו יזם את נסיעתו לקושטא  ,שלא היתה כלולה בנתיב
זאת  ,תמורת ההבטחה כי הכנסות הכוללות לא יפגעו

;

שליחותו .

או שמא ניתן להניח  ,כי

אלקוצר קיווה בסתר לבו שעם הדחת דוויק  ,יבקשוהו יהודי חלב לכהן כחכם באשי
בקהילתם  .השליחות הוטלה על אלקוצר גם משום שיציאתו מן העיר לא עוררה את
חשד החכם באשי ומסייעיו  ,שהרי היה זה במסגרת

השליחות .

56

מעורבות אלקוצר

כמעט שעלתה לו בתפיסתו בידי השלטונות  .מששב מקושטא לחלב  ,האשימוהו
תומכי החכם באשי כי הוא משמש כגורם מתסיס וממריד בקהילה  ,ועקב כך נשלחו
חיילים לאוסרו בבית רפאל סילוירה  ,שבו התאכסן  .תופעה זו  ,של שיסוי השלטונות
בשד " ר  ,שלא היה לה אח ורע  ,החמירה עד מאוד את התרופפותם של ערכים
מקודשים בקהילת חלב  ,החל בסמכות הרב המכהן כחכם באשי  ,וכלה בערטול

מעמדו של שלוח ארץ  -ישראל מכל הילה של קדושה  .היטיב לבטא את הדברים
אלקוצר עצמו  ,בספרו על הסכנה שהיה נתון בה  ' :אך לא על עצמי כי רק חששתי על

חילול ארצינו הקדושה בכלל ועל כבוד חו " ר [ חכמיה ורבניה ] בפרט  .ואנשי האר "ץ
[ ארם

צובה ]

בכו בקול מר אך לשוא כי אין לאל ידם לדבר עמם משפט כי מתיראים

לנפשם באומרם אם הרהיבו עוז בנפשם למסור שליח ירושלים ולא נתפחדו מגאוני

וחכמי ירשת " ו [ ירושלים תבנה ותכונן ] מה תהיה

אחריתם ' .

57

אך אלקוצר ניצל  :בני

סילוירה  ,שבביתם התאכסן  ,היו בני חסות של איטליה  -והם פנו לקונסול איטליה
כי יעניק את חסותו לשד " ר  ,מכיוון שהוא בשליחות נתין איטלקי

בבקשה

מירושלים .

58

בעיני חכמי קהילות ישראל בסוריה ורבניה נודעה חשיבות רבה לירושלים  ,על
בתי הדין שלה ורבניה ובראשם החכם באשי  .התכתבויות בענייני הלכה ובקשות
למתן הסכמות לפסקי דין מצויות לרוב בכתביהם של רבני סוריה במאה

ה . 19 -

בית

הדין בעיר הקודש נחשב לסמכות עליונה  ,ואליו הופנו מחלוקות בין בתי דינים
שונים  ,או מקרים שנדרשה בהם אכיפת פסק הדין על גבירים ותקיפים בקהילה  .כינויו
של בית דין זה היה
ראה

:

בה " ס ,

, 614

' בית

דין הגדול שבירושלים ' .

דוויק לאלישר  ,כ " ט בטבת

על אופן יציאתו לקושטא  -ראה  :בה " ס ,
לאלינער  ,ב ' בחשוון תרנ " ה

;

, 612

59

למעורבים במחלוקת היתה

תרנ " ה .
אלקוצר לאלינער  ,ב ' בחשוון תרנ " ה

; , 24

גדאע

 , 618סילוירה לאלינער  ,ג ' בחשוון תרנ " ה .

ראה

:

בה " ס ,

, 612

אלקוצר לאלישר  ,כ " ב בטבת תרנ " ה .

ראה

:

בה " ס ,

, 612

אלקוצר לאלינער  ,כ " ב בטבת תרנ " ה

;

 , 618סילוירה לאלינער  ,כ " ב בטבת

תרנ " ה .
ראה

:

פלאג ' י  ,דף א ע " ב  .דוגמאות לבקשות הסכמה  -ראה

אכואלעפיה  ,כרך ו  ,דף ג ע " ב .

:

ענתיבי  ,דף קמה ע " ב

;

ן
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ירון הראל

תשובה אפוא השגת תמיכה בעמדתם מצד החכם באשי הירושלמי  ,יעקב שאול
אלישר  ,ומצד בתי הדין שבירושלים -

כדי לתת תוקף מוסרי והלכתי לעמדתם .

חכמי חלב ורבניה מסבירים את פנייתם לשאול אלישר בלשון ' כי שמך ה ' עליון על
כל הארץ רועה נאמן על אחינו בני ישראל הספרדים

וביותר לערי סוריא ' ' .
0

בכך הם

מבטלים את חשיבותו של החכם באשי המקומי  ,שהרי יש סמכות גבוהה ומוסרית

ממנו  .במהלך המחלוקת ביקשו ראשי הוועד הגשמי  ,בתמיכת חכמי הלב ורבניה ,
מיעקב שאול אלישר לנקוט כנגד החכם באשי אברהם דוויק את הצעדים הבאים

:

א.

הוצאת פסק חרם נגדו מטעם בתי הדין בירושלים ; ב  .מתן פסק דין המורה על הדחתו
ג  .משלוח מכתבים לחכם באשי משה הלוי בקושטא  ,התומכים בעמדת

ממשרתו ;

ראשי הקהילה בתביעתם להדחת אברהם דוויק ולמינוי ראש הוועד הרוחני  ,שלמה

צפצ ' יה  ,תחתיו  .בבקשותיהם תמך השד " ר בנימין אלקוצר  ,אשר תבע  ' :לכן אבקש
מאת אדוני למען לא ינוח ולא ישקוט עד אשר ישלם לעושי הרע כרשעתם הלא המה
הער " ן ובליעל חכם באשי ומוסר המפו ' [ המפורסם ] עזרא נחמד הנוכל הארור שאול
דבח להחרימם בחרם גדול בכותל המערבי לפני שכינת עוזינו ולשלוח נוסח החרם
בדפוס למאתיים ניירות פה למען פרסם

קלונם ' .

ן6

אברהם דוויק ניסה אף הוא לקבל את הסכמתו של יש " א ברכה למעשיו  ,ולהשיג
בכך תימוכין ותוקף מוסרי למעמדו  .את טיעוניו ערך בצורת פסק דין  ,וביקש עליו את
הסכמת

אלישר .

62

לאחר היסוסים רבים  ,התלבטויות  ,בדיקות וחקירות ממקורות

שונים  ,הסכים יש " א ברכה  ,בסופו של דבר  ,להוציא פסק המורה על הצורך בהדחת

החכם באשי ממשרתו  ,ואף שלח מכתבים בנדון למשה הלוי בקושטא  .בתי הדין של

ירושלים לא הכריזו חרם  ,כפי הנראה .

63

בראותו כי רבני ירושלים אינם מצדדים בו ,

וכי במכתביהם המגיעים לחלב הם מצדדים בוועד הגשמי  ,ניסה דוויק להניא אותם

מלהכניס ראשם במחלוקת לא להם  ,ואף איים לתובעם לדין תורה  .איבוד תימוכין

אלה  ,של הסמכות הרוחנית העליונה באימפריה העות ' מאנית  ,דחף כפי הנראה את
אברהם דוויק להשתמש יותר ויותר בתמיכת השלטונות  ,ולאיים באמצעותם על

יריביו .

64

הגורם היחיד  ,שהיה מוסמך להורות על הדחתו של החכם באשי או על השארתו
על כנו  ,היה החכם באשי בקושטא  ,משה הלוי

60

ראה

61

ראה  :בה " ס ,

:

בה " ס ,

, 610

, 612

;

רק הוא היה יכול להמלצן בפני

רבנים בקהיליה לאלישר  ,י " ב בתשרי

תרנ " ה .

אלקוצר לאלישר  ,כ " כ בטבת תרנ " ה  .על עזרא נחמד ומעשיו  -ראה  :בה " ס ,

מכתב בעילום שם מחלב לבתי הדין בארץ  -ישראל  ,ללא תאריך ;  , 623כתב התחייבות של

, 621

עזרא נחמד ובנו אברהם מיום כ " ח באב תרנ " ב  ,שלא יעסקו בענייני הקהילה  ,משום שנחשבו
למוסרים

ולמלשינים .
דוויק .

62

ראה

:

בה " ס ,

63

ראה

:

בה " ס  , 610 ,חכמי ורבני חלב לאלישר  ,כ " ד בחשוון תרנ " ה ;  , 622צפצ ' יה לאלישר  ,י " א

ככסלו
64

ראה

:

, 621

פסק דין של

תרנ " ה .
בה " ס ,

, 614

דוויק לאלישר  ,כ " ט בטבת תרנ " ה .

חכם באשי חלבי אחרון

ן

% 27

השלטונות לבטל את הפירמאן שניתן לאברהם דוויק  .לכן הושקע מאמץ רב  ,במקביל
לנסיונות הצדדים הנצים לקבל את התמיכה ההלכתית  -מוסרית של החכם באשי
בירושלים  ,גם בשכנוע הרבנות בקושטא לאמץ את דעת הוועד הגשמי  ,על מנת

שפסקי הדין ייצאו מן הכוח אל הפועל  .נוסף על מכתבים  ,שלח הוועד כאמור את
השד " ר אלקוצר למתן עדות ראייה בפני משה הלוי  .עדות זו אכן הביאה להתערבות
ישירה של החכם באשי בקושטא  ,אשר שלח ועדת חקירה לבירור המחלוקת ,
שהורכבה מהרב שבתי לוי  ,אחיו של משה הלוי  ,ומחזקיה תאטים  ,מזכיר בית מועצת
ראש הרבנים בקושטא  .י 6צירים אלו הגיעו לחלב בשלהי תודש כסלו תרנ " ה  ,והמטרה

המרכזית של חקירתם היתה בירור העובדות  -מי מהצדדים פנה ראשון לשלטונות ,
וניסיון להשכין שלום בין המחנות  .מן העדויות שהובאו בפניהם הסתבר להם  ,כי אכן
רוב מניינה ובניינה של הקהילה אינו מעוניין בהמשך כהונתו של החכם באשי  .למרות
זאת  ,כנראה בשל תמיכת מוסדות השלטון באברהם דוויק ובשל חששו של הוואלי
מהתרחבות אפשרית של המחלוקת לא יכלו הצירים להוציא מיד את מסקנותיהם אל
הפועל  ,ובז ' בטבת שבו לקושטא

ומסרו את ממצאיהם לידי משה הלוי .

66

חזרתם ללא

פירסום מסקנותיהם ברבים יצרה אווירה של תשש אצל מנהיגי הקהילה  ,ואווירה של

אופוריה ושל רצון נקמה בקרב תומכי אברהם דוויק  .אלה  ,כאמור  ,ניסו להסגיר את
השד " ר אלקוצר לשלטונות ובקשו את הגליתם של ראשי הוועד הגשמי ושל הרבנים ,

ובראשם שלמה צפצ ' יה  .הוואלי נמנע מנקיטת כל פעולה עד שתגיע הודעה מוסמכת
מ ' השער העליון '  .ואכן  ,בערב חג הפסח הגיע מברק  ,שהודיע על המלצת משה הלוי
להדיח את אברהם דוויק ממשרתו  ,ולמנות תחתיו  ,כממלא מקום חכם באשי ( ואכיל ) ,

את הרב צפצ ' יה  .מספר חודשים לאחר מכן אושרה גם הקמתו של הוועד הגשמי
ואושר תיפקודו כהנהגה הרשמית של

הקהילה .

67

ח  .סיכום
תמורות כלכליות  -חברתיות  ,ובהן התהוותה של שכבת מעמד בינוני  ,אמיד ומשכיל ,
במקביל לירידתה של שכבת הגבירים העשירים  ,שעליה נשען מוסד הרבנות במשך

דורות  -יצרו בקהילת חלב צורך דחוף בשידוד מערכות של הנהגת הקהילה

ומוסדותיה .
65

עליית הכוחות החדשים בחברה

חבצלת  , 8ב ' בכסלו תרנ " ה  ,עמ '
תרנ " א  ,עמ '

66

;

מצוקתן של השכבות החלשות

 . 54על חיקיה חאטים  -עיין גם

:

חבצלת ,

;

 , 1י " ב בתשרי

.4

יש מספר עותקים של עדויות שהובאו בפני ועדת החקירה  ,ועליהם חתומים תומכי החכם באשי

;

די בכך כדי להסביר את תמיכתן המובהקת באברהם דוויק  -ראה  :בה " ס  , 614 ,דוויק לאלישר ,
כ " ט בטבת תרנ " ה
67

; 610

.

העתקי עדויות בפני הוועדה מיום כ " ז בכסלו תרנ " ה וג '

בטבת תרנ" ה .

הצבי  ,ט " ז באייר תרנ " ה  ,עמ ' ס " ד ; הצבי  ,ל  ,י " ס באב תרג " ה  ,עמ ' קט " ו ; ארכי " ח Syrie , ix . E . ,

.

 Alep , Raffoul , 12 . 7 . 1895מ70
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ן

ירוו הראל

הירידה ביכולת ההשפעה של המשפחות שהרכיבו את ההנהגה הישנה  ,ירידה

שהביאה לריכוז עוצמה וסמכויות בלתי מוגבלות כמעט בידי החכם באשי  -כל
אלה עוררו תסיסה בקרב שכבות רחבות יותר בציבור היהודי  ,שהתבטאה ברצון
ליטול חלק בניהול ענייני

העדה .

מעשה ההדחה נעשה אפוא במטרה מכוונת ,

להחליש את העוצמה הרבה שרוכזה בידי המחזיק במשרת החכם באשי  ,ולהעביר

חלק ממנה לידי הוועד הגשמי  .כך ניתן לראות בהדחת אברהם עזרא דוויק הכהן -
ולו רק בשל תוצאותיה  -מהפכה בסדרי הנהגת הקהילה  ,ולא רק קנוניה שכוונה נגד
אישיותו של נושא

המשרה .

המהפכה  ,שבעצם הגדרתה הינה ביטולה של צורת

השלטון הקיימת לשם הקמת שלטון חדש  ,באה לידי ביטוי  ,בראש ובראשונה  ,בעצם

הקמתו של ועד גשמי לצד החכם באשי  .אישורם של השלטונות העות ' מניים והכרתם
במעמדו הרשמי של ועד זה  -למרות חששם מפני כל שינוי שהיה עלול לערער את

האיזון העדין שנדרש לשמירת השקט כרחבי האימפריה  -חיזקו את מעמדו של
הוועד  .הוא שינק את סמכותו הן מהקהילה והן מהשלטונות  ,וחיזוק מעמדו הפחית
ממעמדו ומסמכויותיו של החכם באשי ; זה האחרון חדל להיות מייצגה הבלעדי של

הקהילה בפני השלטונות  .מבחינה זו השיג הוועד הגשמי את מטרתו אף מעבר
למצופה

הוא נותר הגורם הבלעדי שפעל באירגון הקהילה והנהגתה  ,שהרי הרב

:

צפצ ' יה היה זקן  ,חולני וחסר כל ניסיון בתחומים אלה  .התחזקות זו של היסודות
ה ' חילוניים ' בהנהגת הקהילה בולטת שבעתיים לאור העובדה שבמקביל התרחש

פיחות במעמדה של משרת החכם באשי בעיני השלטונות  .נושאי המשרה  ,שבאו
בעקבות אברהם דוויק  ,לא זכו במשך שנים רבות לאישור מינוים בפירמאן של
הסולטאן ובטקס הנלווה לכך  ,וכיהנו למעשה כממלאי מקום בלבד  .דבר זה פגע
במעמדם בעיני בני הקהילה  ,ואיפשר לוועד הגשמי לרכז בידיו סמכויות

רחבות .

68

העובדה  ,שוועד זה היה גוף נבחר  ,מהווה אף היא מהפכה בחברה כקהילת חלב

:

חברה מסורתית  ,שהונהגה מאות בשנים בידי אצולת ממון וייחוס  ,אצולה שלא
נבחרה אלא נתמנתה למעשה בידי עצמה  .ההנהגה המסורתית  ,שכונתה בפי אברהם
דוויק ' משפחות הרמים '  ,לא עצרה כוח לעצור את התהליך המאיים על בכורתה בשל
חולשתה

;

אולי אף הבינה כי השינוי בלתי נמנע  -לנוכח עמדתם של רוב בני

הקהילה  -ולכן העדיפה ברובה להצטרף לתובעי הדחתו של החכם באשי  .גם אם

הדחה זו לא תשיב לה את מעמדה הקודם  -שהרי במקומו יכונן ועד נבחר  ,ולא
יוחזר הסדר הקהילתי הישן לכנו  -בחרה האצולה המסורתית להצטרף

למדיחים .

על כך נוספת הסברה  ,כי גם שכבה זו ראתה את עצמה נפגעת מפעולותיו של אברהם
דוויק אשר ריכז בידיו סמכויות רבות  ,ומינה את מקורביו לתפקידי מפתח בקהילה
כאמור  ,ובכך הפר את הברית ההיסטורית שבין המשפחות המיוחסות לבין ההנהגה

הרבנית  .בשל כל אלו לא התייצבה שכבה זו כאיש אחד לצדו של החכם באשי  ,למעט

68

הצבי  ,ל  ,י " ס באב תרנ " ה

; עמ '

קטו

;

אלישר  ,דף נה ע " א .

חכם באשי חלבי אחרון

משפחת גבאי ומקורבים אחרים של אברהם דוויק  ,שהיו תלויים במעמדו

מאידר

ן
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האישי .

עם הוועד הגשמי נמנו בעיקר בני משפחות שלא נמנו עם המעמד הגבוה

דווקא  .בראשו עמד יום טוב גדאע  ,וחבריו המרכזיים היו האחים משה וסימן טוב

מנשה  ,דוד פרחי ואחרים  -רובם ככולם אנשי מעשה  ,שלא נמנו עם אצולת היחס
דוגמת משפחות דיין ולאניאדו  ,ולא עם אצולת הממון  -דוגמת משפחות עצרן ,
סתהון  ,ששון  ,גבאי

ודוויק .
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מאפיין נוסף של ההדחה ותוצאותיה  ,ההופך אותה מקנוניה למהפכה  ,היה האצת
הליך הפיחות במעמד הרבנות והרבנים  ,לאחר מאות בשנים של מעמד מורם בקהילה ,
ושל סמכות בכל ענייניה  ,לרבות הנהגתה  .לכאורה היה על שכבת תלמידי החכמים
להתייצב לצדו של אברהם דוויק  ,שהרי משורותיה יצא ; עצם עמידתו של רב  ,אישיות

דתית  ,בראש הנהגת הקהילה  ,היתה עדות למעמדה המכריע בקהילה ובהנהגה  .אולם
שכבה זו לא השכילה להבין  ,כי מאבקם של ראשי הקהילה באברהם דוויק נועד
לצבירת כוח פוליטי  ,על חשבון מעורבותם של אנשי הדת בניהול עניני הקהילה ; היא
לא חזתה מבעוד מועד את תוצאות מאבקה בחכם

באשי .

התייצבותם של תלמידי החכמים לצד שועי הקהילה אכן נועדה תחילה לפגוע
אישית במעמדו של הרב דוויק  ,שניסה לדעתם לחדור לתחום בית הדין  ,שהיה
בסמכותם הבלעדית ; זאת  ,בעת בה מעמדו של בית הדין הלך והתערער בלאו הכי ,
משום שחלקים שונים בקהילה שוב לא העריכוהו כבעל סמכות עליונה  .בדרישתם
למנות את הרב שלמה צפצ ' יה  ,ראש הוועד הרוחני  ,לחכם באשי  ,ביקשו תלמידי
החכמים לשוב ולאחד את שתי המשרות כבעבר  ,ובכך להגן טוב יותר על מעמדם  .דא
עקא  ,עמדה זו הביאה בפועל לפגיעה במשרת החכם באשי ולפיחות במעמדה ,
ובעקבותיה התרחש פיחות נוסף במעמדם של תלמידי החכמים ובסמכותם  ,בכל
הקשור להתערבותם בענייני הנהגת סדרי

הקהל .

מעתה נאלצו תלמידי החכמים

להסתפק  ,יותר מבעבר  ,בעיסוק בר ' אמותיה של תורה

;

שלטון הפסיקה הדתית

וההלכה בקהילה הלך והתרופף  ,והדבר התבטא בריבוי הפניות לבתי המשפט
העות ' מאניים והקונסולאריים  ,בהתמעטות האמונה בכוחם של חכמים ובירידה
המוחשית בתמיכה בלומדי התורה  .מצב זה הביא את שכבת תלמידי החכמים לידי
ניסיון לארגן מחדש את מעמדה שנפגע  ,ולתקן תקנות לחיזוק מקומה בקהילה  ,הן
במישור האירגוני

והן במישור האידיאולוגי -דתי " .

7

אולם בכך לא היה די כדי לעצור

את הידלדלותה ההולכת וגוברת של שכבת תלמידי החכמים בעיר  .אמנם שנים קודם
לכן עזבו תלמידי חכמים את חלב ועלו לירושלים  -אך היו אלה לרוב רבנים בודדים
מהשורה השנייה  ,בשלהי ימיהם  .העזיבה בולטת בשנים שלאחר ההדחה  ,הן בהיקפה
והן באופלה  :תוך שנים מועטות עזבו את חלב רבים מראשי הרבנים בקהילה שהיו

קיד  -קטו .
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הצבי  ,ל  ,י " ס באב תרנ " ה  ,עם ,
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על רקע זה יש להבין את התקנה המובאת בלאניאדו  ,עמ ' פח  ,שנתקנה מספר שבועות לאחר
הדחת אברהם דוויק  -ראה

:

זוהר  ,עמ '

. 52 - 51

ן
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ירון

הראל

מעורבים במחלוקת  ,כגון יצחק לבטון  ,יעקב חיים אלפייה  ,יצחק שרים  ,משה הררי ,
מאיר לאניאדו  ,אברהם עדים ואחרים  .הם העתיקו את מקום מושבם לירושלים  ,פעלו

בה שנים רבות ובכך הניחו את היסוד לאופלה החרדי -שמרני של העדה החלבית בעיר
זו  .פעילותם ויצירתם הרוחנית  ,ההכרה בגדלותם בתורה ועצם ישיבתם בירושלים ,
עמעמו את זוהרה של חלב עצמה  ,שנודעה בעבר כמרכז של תלמידי חכמים מופלגים

בתורה .
קהילת חלב לא הצליחה להתאושש מהמחלוקת ומעזיבתם של חשובי הרבנים
בקהילה  ,ולא השכילה להחזיר את עטרת משרת החכם באשי ליושנה  .עד לשנת

תרס " ח לא מונה בקהילה זו חכם באשי בעל פירמאן  ,אלא רק ממלא מקום  .כשהגיעה
העת לבחור שוב רב למשרה זו  ,לא הצליחה קהילת חלב  ' ,עיר של חכמים וסופרים ' ,
להתגבר על המחלוקות הפנימיות ולמצוא אישיות רבנית  ,בעלת שיעור קומה  ,אשר
תשכיל להנהיג את העדה כבימי

זוהרה .

וכך נבחר לתפקיד לראשונה רב מחקן

לקהילה  ,חזקיה שבתי איש ירושלים  ,שכיהן עד אז כחכם באשי בטריפולי שבלוב  .י ~
אברהם עזרא דוויק הכהן היה אפוא החכם באשי החלבי האחרון .
71

פירמאן המינוי  -ראה

:

בק  ,עמ '

, 55

המציין כי חזקיה שבתי מחליף את החכם באשי הקודם ,

אברהם דוויק  ,וזאת על אף שבינתיים כיהנו כממלאי מקומו של החכם באשי הרבנים שלמה
צפצ ' יה ויעקב דוויק  ,כיוון שהשלטונות לא הכירו בהם

רשמית .

הפתות ביבליוגראפיות
אבואלעפיא  ,פני יצחק  ,ב  ,ליוורנו תרמ " ו  ,ו  ,ירושלים
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"
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תרס " ח .

Adler , Jews 1

) .ו  .ע
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Archives de l ' P~lliance Isra (ilite Wniverselle , aris .
בית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,ירושלים ~ ! 0 . 401271נ ( ארכיון הרב
יעקב שאול אלישר ) .

תשל "ז .

בק

י ' בק  ( ,עורך )  ,מגנזי קדם  ,ירושלים

ברנאי

" ברנאי  ' ,היהודים באימפריה העות ' מאנית '  ,ש ' אטינגר ( עורך )  ,תולדות
היהודים בארצות האיסלאם  ,א  ,ירושלים תשמ " א ; ב  ,ירושלים תשמ " ו ; ג ;

מקורות  ,ירושלים תשמ " ו .
גאון

מ " ר גאון  ,יהודי המזרח בא " י  ,ב  ,ירושלים

דוויך

ש ' דוויך  ,אמת מארץ  ,ירושלים תר " ע .

דיין
הלבנון
המגיד

א ' דיין  ,טוב טעם  ,ירושלים תשמ " ה .

תרצ " ח .

הלבנון  ,כתב  -עת עברי  ,ירושלים  -פריס  -מגנצה . 1882 - 1863
המגיד  ,שבועון עברי  ,ליק  -ברלין  -קראקוב . 1903 - 1856 ,

השקפה

השקפה  ,כתב  -עת ( בתדירויות שונות )  ,ירושלים תר " ס  -תרס " ח ( עם הפסקות
מרובות ) .

הצבי

הצבי  ,כתב  -עת ( בתדירויות שונות )  ,ירושלים תרמ " ה  -תרס " ח
מרובות ) .

( עם הפסקות

חכם באשי חלבי אחרון

זוהר
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