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א  .ייחודו של כתב  -היד
כתב  -יד  ,המספר על קורות משפחת לופז  -פניה )  ( Lopez-Venhaלדורותיה  ,שנכתב
בידי בני משפחה שונים במרוצת

כ 260 -

שנה  ,שימש יסוד לתיאור המובא

במאמר זה .

ן

כתב  -היד מאפשר לעקוב אחר נדידת יהודים מספרד ומפורטוגאל למדינות המזרח
התיכון ואירופה המערבית  ,ומשם ליבשת אמריקה  .המסמך מעיד על התיישבות בני
המשפחה באזור הים הקאריבי ועל נדודיהם שם .
נוסף על הסיפור המרתק של קורות המשפחה  ,יש בכתב  -היד יסודות שאינם
בתעודות על יהודי אזור הים הקאריבי במאות
אלה
()1

ה  - 17 -ה . 19 -

נפרט להלן כמה מיסודות

:

חואי הנדודים השכיח במשפחות שהיגרו ליבשת אמריקה  ,כפי שהוא מתואר

במסמכים שונים  ,ראשיתו באחד מנמלי היציאה המקובלים במערב אירופה  -בורדו
ובאיון בצרפת  ,אמסטרדאם בהולאנד  ,האמבורג ואלטונה בגרמניה  ,גליקשטאד

וקופנהאגן בדנמארק  ,ליבורנו באיטליה  ,ומאוחר יותר  -מנמלי אנגליה  .המייחד את
תואי נדודיה של משפחת לופז  -פניה  -לפי כתב  -היד שלפנינו  -הוא תחנות רבות
מספרד לפורטוגאל  ,מפורטוגאל  ,לאיזמיר  ,וממנה -

:

דרך אמסטרדאם ליבשת

אמריקה  .כתב  -היד מרכז את סיפור כל הנדודים הללו  -דבר נדיר בפני עצמו -
ואף מוסיף ומתאר את פזורת המשפחה באמריקה  -במרכז היבשת

ובדרומה .

תופעה יוצאת דופן נוספת היא הגירתם של יהודים מקהילות יהודי ספרד ופורטוגאל

במזרח התיכון ( במקרה זה -
() 2

איזמיר )

ליבשת אמריקה .

מאפיין נוסף  ,ייחודי לכתב  -יד זה  ,הוא התיישבותם הסופית של בני משפחת

לופז פניה בארצות קאתוליות באמריקה הלאטינית  -בניגוד לנטייתם הברורה של
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף המאמר .
1

ב , 1986 -

בהיותי בסאנטו דומינגו  ,בירת הרפובליקה הדומיניקאנית  ,נתן לי יהודי אמריקאי

המתגורר שם עותק של כתב  -יד  .אשתו  ,קאתולית מקומית ממוצא יהודי ושמה שרה לופז  -פניה

( בקה "

ץ Lopez -

 , Saraהחליטה למסור לי את עותק כתב  -היד  .שכן למיטב ידיעתם  ,אין עוד

צאצאים יהודיים למשפחה ואין מי שימשיך לכתוב את תולדותיה  ,ומוטב שהוא יופקד מידיים
יהודיות ' ובידי חוקרי ההיסטוריה היהודית באזור  .שרה ובעלה החליטו על גיור ילדיהם  ,אך שרה
עצמה העדיפה להישאר קאתולית .
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המתיישבים היהודים הראשונים ביבשת זו להתיישב בארצות לא  -קאתוליות בלבד ,
כגון במושבות הולאנד ( סורינאם  ,קוראסאו  ,סנט יוסטאסיוס  ,אסקיבו
במושבות בריטניה ( ג ' אמיקה  ,בארבדוס ,

נווים )

וטובאגו ) ,

ובמושבות דנמארק ( סנט תומאס

וסנט קרואה באיי הבתולה ) .
את בני משפחת לופז  -פניה אנו מוצאים בסוף נדודיהם במושבות קאתוליות ,
בבאראנקיליה  ( Earranquillaבקולומביה  ,קורו ומאראקאיבו בונצואלה  ,ובסאנטו

~
שברפובליקה הדומיניקאנית  .תחילה היו אלה מושבות תחת שלטון ספרד ,
דומינגו

שהשפעת הדת הקאתולית בהן היתה מכרעת
( מתחילת המאה

ה 19 -

;

אך גם אחרי השחרור מעול ספרד

ואילך) הן היו מוקדים קאתוליים פעילים באמריקה הלאטינית ,

שלא ששו להתיישבותם של יהודים  .אחד מבני משפחת לרפז  -פניה אף נרצח שם בידי
קנאים קאתוליים ( ראה

להלן ) .

כתב  -היד מעיד על דבקותה של משפחת לופז  -פניה בדת היהודית  ,על אף

( )3

180

שנים שבהן היו בניה אנוסים  -הן בספרד והן בפורטוגאל  .בכתב  -היד מובא פירוט
של רדיפות  ,עינויים  ,מאסרים והחרמת רכוש מצד האינקוויזיציה בספרד  ,בשל
דבקות בני המשפחה ביהדות

;

מסופר בו על לימוד עברית ויהדות בישיבות

באמסטרדאם ואצל שליחים מחברון בקוראסאו  ,ומתוארת בקיאותם של בני משפחת

לופז  -פניה בספרי  -הקודש  .חלק מבני המשפחה אף הגיעו למעמד של חכמים  ,דיינים
ושליחי

ציבור .

זו תופעה

יוצאת דופן בקרב בני הקהילות היהודיות באיים

הקאריביים  :ידועה היתה אי בקיאותם של אלה בהליכות הדת  ,וחלק מן הקהילות אף

נעזרו בשליחים מאמסטרדאם  ,מניו  -יורק ואף מארץ  -ישראל ששימשו בתור מורי
הלכה

וכלי  -קודש .

()4

כתב  -היד מלמד גם על הפיחות שחל בקשר עם הדת  -ועם עולם היהדות

בכלל  -בקרב חלק הארי של המשפחות היהודיות ממוצא ספרדי  -פורטוגאלי באזור
הים

הקאריבי .

השמד וההתבוללות בקרב יהודים אלה היו כמעט תופעה כללית במספר קהילות

,

ב  .תולדות כתב  -היד
נתב  -היד נכתב בשפה הפורטוגאלית בידי משה לופז  -פניה

תירגם אותו לספרדית והמשיך בכתיבתו עד
2

כסיכום

דיון שנערך בשנת

] 966

עם 14

31

באוגוסט

;

ונכדו  ,דוד לופז  -פניה ,

. 1877

בני משפחה אחרים

מנכבדי העיר באראנקיליה  ,נוצרים ממוצא יהודי -

פורטוגאלי  ,אמר מר סמואל דה סולה  ,סנאטור קולומביאני  ,ממוצא יהודי אף הוא
קמה מדינת ישראל באיחור של

20

שנה

:

:

' מבחינתנו

איבדנו את הקשר עם היהדות  ,נשארנו מנותקים

בקהילותינו הבודדות באזור הקאריבי  ,ואיבדנו תקווה לעתיד  ,עם גבור האנטישמיות והנאציזם
באירופה בשנות השלושים של המאה  .ישראל היא התקווה לעתיד היהדות  ,אך כאמור  ,בשבילנו
היא קמה מאוחר מדי '  .דה סולה היה היחיד בקרב הנוכחים מקולומביה שלא התנצר
שורות אלה היה הישראלי היחיד

במפגש .

;

כותב

משפחת לופז  -פניה

ן

1924 - 1660
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המשיכו לכתוב את קורות המשפחה  ,והרישום האחרון נעשה בסאנטו דומינגו -

לידתה של שרה אסטלה לופז  -פניה

ב . 1 . 5 . 1924 -

3

הרב יצחק עמנואל  ,שהיה רבה של קוראסאו בשנות  , 1939 - 1936ראה את הגירסה

הפורטוגאלית של כתב  -היד  ,שהיתה אז בידי מר אוטו סניור בקוראסאו  ,ועותק
בספרדית שהיה בידי גב ' רבקה לוי מדורו  ,אלמנת יוליוס לופז  -פניה ( 4שנולד באי
סנט תומאס

ב , 1855 -

עמ ' יד בכתב  -היד ) .

הכותב הראשון של כתב  -היד  ,משה לופז  -פניה  ,נולד בקוראסאו ב , 12 . 9 . 1784 -
ונמנה עם בני הדור הרביעי לגולי ספרד  .הוא היה איש נכבד וידוע  ,סוחר גדול  ,ויהודי

קוראסאו תיארוהו כ ' גדול בתורה ' ו ' חסיד ועני ' ; חיבר מספר תפילות בעברית  ,פיוטים
והמנונים והיה דיין יחיד ( ' בית  -דין ' ) של קוראסאו משנת  1827עד מותו

בטקס האשכבה שלו ניתן לו התואר ' חכם '

ב . 1854 -

יא בכתב  -היד ) .

( עמ '

נכדו של משה לופז  -פניה  ,דוד  ,שתירגם את כתב  -היד לספרדית והמשיך את
ב 20 . 6 . 1846 -

כתיבתו  ,נולד

בכתב  -היד תיארוהו

ונפטר באמסטרדאם  ,כרווק  ,בשנת

כ ' איש

ספר  ,יודע שפות ,

באראנקיליה ' ( קולומביה ; עמ ' סו של

. 1893

הכותבים

פילאנטרופ  ,וזכרו מכובד בעיר

כתב  -היד) .

ג  .תיאור אילו היוחמיו של משפחת לופז  -פניה
תיאור משפחת לופז  -פניה  ,כפי שהוא משתקף בכתב  -היד  ,ראשיתו במוצא המשפחה
מוצאה בערים בראגאנצה שבפורטוגאל וטאלאברה דה לה רינה
( Reina

שבספרד ( עמ '

א).

:

( Talavera de 18

הדמות הראשונה המתוארת בכתב  -היד היא שרה  ,הנקראת

לואיזה גארסייה  ,מהעיר טאלאברה  ,בת למשפחה עשירה ומכובדת בספרד  .שרה
נישאה לאנריקה רודריגז והמשפחה שמרה בסתר על יהדותה  :מספר פעמים הואשמו
בניה בשמירה על היהדות  ,וסבלו ' מחקירות רציניות ועינויים אכזריים ' ( עמ '
שחרורם מהכלא  ,עזבו בני המשפחה את טאלאברה

התיישבו בלובון

( Lobon

במחוז

באדאחוס

;

רכושם שם הוחרם  ,והם

( Badajoz

שבספרד ;

לואיז פרנאנדז נונז
גארסייה התחתנה שנית  -עם
אנריקה  ,ושרה
~
~
 ~ Fernandez Nunezהשמות

א) .

עם

שם

נפטר

( לופז  -פניה ) Luiz

המרובים מוסברים בכך  ,שכדי להתחמק מרדיפות

האינקוויזיציה  . . . ' ,וכדי לא לסכן את כל המשפחה בבת אחת  ,אימצו בינם לבין
עצמם שמות משפחה שונים  ,כגון
, Rodriguez

2

"

מטא . . .

 ( ,עמ '

:

Fereira , Campos , Fernandez , Fonseca ,

ב) .

גם בלובון לא שפר עליה גורלה  ,והמשפחה נאסרה ועונתה בידי האינקוויזיציה

3

גברת זו היא שהעבירה אלי את עותק כתב  -היד באמצעות בעלה .

4

עמנואל  ,אבנים  ,עמ ' . 426

120
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רכושם .

פעמיים  ,וכאשר שוחררו בניה לבסוף מחוסר הוכחות חותכות  ,הוחרם שוב

לואיז נפטר  ,ושרה  ,ילדיה ומשפחתה עזבו את ספרד  .המשפחה המהגרת מתפצלת

:

חלקה עובר לצרפת ומצטרף למשפחת פניה  -שהיגרה קודם לכן  -ושרה עוברת

לעיר בראגאנצה שבפורטוגאל  .שהות המשפחה בפורטוגאל היתה קצרה  ,והאלמנה

שרה  . . . ' ,היות שלא יכלה לעבוד את דתה בפומבי  ,מפליגה

לאיזמיר . .

 ( ' .עמ '

ב) .

כאן  ,כמו במהלך כל כתב  -היד  ,בולטת נאמנותה של המשפחה לדת היהודית  :הגם
שהיתה יכולה לגור בפורטוגאל או בצרפת ולהמשיך שם את חייה כאנוסה -

בביטחון אישי יחסי  -העדיפה המשפחה לחיות כיהודים באופן

פומבי .

ד  .קהילה יהודי חצי  -האי האיברי באיזמיר
האלמנה שרה מגיעה לאיזמיר עם ארבעת ילדיה  ,שמהם מזכיר כתב  -היד את יעקב

לופז  -פניה יליד בראגאנצה בפורטוגאל  ,ואת אסתר ( ילידת ספרד ,
למשל  ,הפרש הגיל בין אסתר ליעקב הוא

52

שנהי

ואילו יעקב נולד בפורטוגאל קודם לכן -

כנראה .

כך

) 1732

לראשונה מופיעים כאן בכתב  -היד תאריכים  ,אך הם אינם מדויקים ,
!) ;

( עמ '

ג) .

אסתר נולדה בספרד

ב , 1732 -

והדבר אינו מתיישב עם הגירסה ,

שהמשפחה עברה מספרד לפורטוגאל  .זאת ועוד

:

בנו של יעקב  ,משה  ,התחתן עם

אסתר ' בת דודתו ' ; ומכאן יש להסיק  ,כי יעקב לופז  -פניה היה אחיו של לואיז שנפטר
בפורטוגאל  ,ודודה של

אסתר .

שרה גארסייה  ,שהגיעה לאיזמיר כלואיזה פרנאנדז נונז  ,חוזרת ליהדות בפומבי
אז היא גם חוזרת רשמית לשם משפחתה המקורי לופז  -פניה ( עמ '

ג) .

;

יעקב נשאר

באיזמיר ומקים שם משפחה ; ואילו שרה עצמה עם בתה אסתר עוברות לאמסטרדאם .
התיישבות האנוסים מפורטוגאל בארצות הבאלקאן ובשאר חלקי האימפריה
העות ' מאנית במאות

במאה

ה . 15 -

ה  17 -וה 18 -

היתה שונה באופיה מהתיישבותם של מגורשי ספרד

מגורשי ספרד התיישבו בפרברי הערים  ,בעיירות ובכפרים ; חלקם עסק

בחקלאות או בתעשייה חקלאית  ,חלקם  -במסחר בעיירות ובערים  .ואילו יהודי
פורטוגאל העדיפו להתיישב בערי הנמל ולעסוק בספנות ובייבוא וייצוא של סחורות
למדינות אחרות
במאות

;

האמידים שבהם עסקו

ה  15 -וה 16 -

בבנקאות .

היתה איזמיר עיירה קטנה על שפת הים האגאי  .התיישבותם

של האנוסים מפורטוגאל בעיר זו  -שם חזרו ליהדות  -גרמה להתפתחותו של
נמל איזמיר ולשגשוגו  ,והוא הפך לנמל החשוב באימפריה העות ' מאנית  .קהילת
איזמיר הפכה לאחת הקהילות היהודיות הגדולות והחשובות במזרח הקרוב
נמנו בה

40 , 000

נפש

( ב 1868 -

ויותר ) .

יעקב לופז  -פניה הקים באיזמיר את משפחתו  .בניו  :משה שנולד באיזמיר והובא
לאמסטרדאם כילד

;

דניאל

( ) 1744

ויצחק

( ) 1717

שנולדו באמסטרדאם

;

אברהם

ן

משפחת לופז  -פניה 924 - 1660נ

(  , ) 1741אהרון וישראל ( תאומים ,

שהתיישב באי סנט

) 1753

שנסעו לקוראסאו ודניאל  -חיים

121

( ) 1754

תומאס .

ה  .ראשיתה של שושלת לופז  -פניה באמריקה
מייסד שושלת לופז  -פניה ביבשת אמריקה היה הבן השני  ,דניאל  ,שהתחתן עם חנה -
רחל  ,בת אחיו משה  ,והיגר לקוראסאו

הקודש שלנוווצל הרב מנשה
5

מנשה

דלגאדו נחשב

ב . 1765 -

דניאל :

דלגאדו באמסטרדאם '

לאחד המורים

'. . .

מילדותו למד את תורת

ואצל החכם רפאל יצחק קריגל

המבריקים של היהודים שהיגרו מספרד ומפורטוגאל

לאמסטרדאם  .הוא פעל בישיבת ' עץ חיים '  ,שהיתה מרכז לימודים ליהודים הספרדים שהתיישבו

באמסטרדאם  ,האמבורג  ,קופנהאגן  ,ומאוחר יותר  -בלונדון  .ישיבה זו פעלה גם להכשרת
חכמים  ,חזנים ושליחי ציבור לקהילות באיים הקאריביים  .דלגאדו גם ליווה בהתכתבות את
תלמידיו שבגרו ושירתו את הציבור במקומות

שונים .

ראויה לציון התפילה המיוחדת שערך

בישיבת ' עץ חיים ' לזכרו של הרב הראשי של קוראסאו  ,החכם יצחק אנריקס פארו

ראה

:

עמנואל  ,אבנים  ,עמ '

. 347

מצבת הקבר של השדייר מחברון  ,ר '
רפאל חיית יצחק קריגל  ,בבית -
הקברות בבארבדוס

ב 1762 -

-
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בקוראסאו  ( ' . . .עמ '  . ) 3דניאל  ,כאחיו יצחק  ,הראה בקיאות רבה ביהדות  -ויש
לזקוף זאת לזכות מוריהם של השניים  ,מנשה דלגאדו ורפאל יצחק חיים

קריגל .

החכם קריגל היה שד " ר מארץ  -ישראל לאיסוף תרומות  ,אבל מעלותיו כאיש רוח ,
מורה ובקי תרמו רבות להשכלתם של יהודי ספרד ופורטוגאל באמריקה הלאטינית ,
ובכללם דניאל ויצחק

לופז  -פניה .

6

הרב יצחק עמנואל  ,הרב הראשי לקוראסאו  , 1939 - 1936 ,העיד  ,כי פסקי  -הדין של
דניאל ב ' פרשת פיזה ' ( ראה

והעברית היפה שלו ראויים לתלמידיהם של

להלן )

דלגאדו וקריגל  .דניאל לופז  -פניה מתואר בכתב  -היד ( עמ '

ד)

כמי שמרבה לעסוק

בשירה ובחזנות בעברית  ,כמייסד ישיבת ' לימוד תורה ' בקוראסאו  ,יחד עם החזן משה
בנבנישתי  ,וכפרשן מבריק של התורה  .הוא יסד את ה ' חברה קדישא ' והיה חבר בית -
הדין בקוראסאו עד למחלוקת סביב ' פרשת פיזה ' ( עמ '

ה) .

יצחק הוכיח בקיאות רבה ביהדות בויכוחיו עם הבישוף של קארטאחנה
( Cartagena

בקולומביה ( ראה להלן ) .

7

~

ו  .הקשר עט ארץ הקודש
יוצאי ספרד ופורטוגאל ביבשת אמריקה במאה
אחיהם

אשר בירושלים

ה 18 -

השתדלו לשמור על קשר עם

ובחברון  .ג ' נהון  ,בספרו העוסק ביחסים בין יהודי

אמסטרדאם ליהודי קושטא במאה

ה 18 -

 8 ,מספר על מכתב

מ 1765 -

המאשר קבלת

שתי שקיות של ' אדמת צפת '  ,שנועדו האחת לקהילת אמסטרדאם  ,והאחרת למשלוח
לקוראסאו  .באיים הקאריביים נהגו לכסות את רצפת בתי  -הכנסת בחול

;

את החול

מארץ הקודש ערבבו עם חול מקומי  ,וכך חשו המתפללים כעומדים על אדמת אהן -

ישראל " .

( ראה תצלום בעמוד הבא

:

רצפת חול בבית  -הכנסת

בקוראסאו ) .

שד " רים קבועים הלכו כין איי הים הקאריבי לארץ הקודש  ,ואספו תרומות  .חואי

6

החכם קריגל היה צאצא של משפחה שהגיעה מפורטוגאל לירושלים  -ראה  :חייט  ,עמ ' . 4 - 1
הוא נולד בחברון ב  , 1732 -נדד הרבה ברחבי המזרח התיכון ואירופה  ,והגיע לאמריקה  ,דרך
לונדון ואמסטרדאם  ,כשליח ארץ  -הקודש  .בקוראסאו  ,שאליה הגיע

ב  , 1762 -שימש

קריגל השאיר רושם רב על קהילת יוצאי ספרד ופורטוגאל בניו פורט ,

רוד  -איילנד  ,שבארה " ב ,

ואף הרצה באוניברסיטת

ייל  .הוא נפטר כחכם בקהילת בארבדוס

ב 1777 -

.

כחכם .

בגיל  . 45בצוואתו

ביקש קריגל  ,שספריו ובגדי הרב שלו יוחזרו לחברון  .בנוסח העברי  ,החרוט על מצבת קברו

בבארבדוס  ,כתוב ( ראה

:

שולסטון  ,כתובת

' אל צור תמים פעלו
כי זן ישר מפעלו

: ) 256

אודה ואצדיק דינו
ומאוד עמקו ראיוניו '

7

עמנואל  ,אבנים  ,עמ ' . 330

8

נהון ,

. 165

9

בארצות הגולה נהגו יהודים לשים בקבר עפר מארץ  -ישראל  ,מעין תחליף לקבורה בארץ -

עמ '

הקודש .

משפחת לופז  -פניה

1924 - 1660

בית  -הכנסת ' מקווה ישראל ' בקוראסאו  ,אשר נחנך בשנת  1732והיה הרביעי במניין בתי  -הננסת
שהקימה הקהילה  ,קיים עד היום  .ראוי לשים לב לחול המרבד את הרצפה  ,כמו בכל בתי  -הכנסת של
יוצאי פורטוגאל באזור הקאריבי  ,וההסבר לכך היה
החול עורבב עם עפר א " י

:

אנו צועדים במדבר  ,בדרך לארץ  -הקודש

;
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בדרך  -כלל  ,מקוראסאו וסורינאם

היה ,

-

לאמסטרדאם  ,מג ' אמיקה

;

מערי אירופה אלה דרך וינה

ובארבדוס  -ללונדון  ,ומסנט תומאס  -לקופנהאגן

או ונציה  ,יצא השליח לקושטא או לאיזמיר  ,ומשם  -לירושלים ולחברון .

ז.

פישרה החזו יהושע פיזה

' ענין החזן פיזה ' מוזכר בכתב  -היד  ,מתוך הנחה שכל הקורא בו יודע במה מדובר .
הפרשה וספיחיה יש בהם כדי להעיד על האווירה בקהילות ישראל באיים

הקאריביים .
קהילת קוראסאו ביקשה מקהילת אמסטרדאם להמלקן לה על חזן  ,שברבות
השנים יוכל לשמש גם

כרב .

9ן

אמסטרדאם המליצה על יהושע פיזה  ,בוגר ישיבת ' עץ

חיים '  ,בנו של אחד מגדולי החכמים הספרדיים  -משה פיזה  -ונין למשפחה
שהגיעה מאיסתאנבול לאמסטרדאם  .יהושע פיזה הגיע לקוראסאו
ביינוונידה לבית זקוטו ועם אחותה אסתר

;

ב 1815 -

עם אשתו

אשתו של פיזה נפטרה מיד עם הגיעה

לקוראסאו ( לדברי גב ' וידה לינדו  -גוטרמן  ,מצאצאי יהושע פיזה

;

האשה נפטרה

מהלם המפגש עם אמריקה הטרופית )  .וי קהילת קוראסאו  ,שחששה מרינונים ומלשון
הרע  ,לחצה על פיזה להתחתן מיד עם אסתר  ,אחות אשתו ; וזמן קצר אחר נישואיה ,
נפטרה גם היא  ,עם תינוקה  .שוב נשאר יהושע פיזה בגפו  .הקהילה לא הסכימה
שישמש בה חזן לא נשוי  ,ואילצה אותו להינשא בשלישית  :הפעם היתה הכלה בת

צעירה מפיזה

ב 27 -

16

,

שנים .

כהונתו של יהושע פיזה מצטיינת בניסיונותיו לחדש ולשנות בקריאת

התפילה .

ניסיונות אלה לא תמיד התקבלו בעין יפה מצד הקהילה  ,והסכסוך הגיע לנושא הגיית
הברכה  :הוא נהג לברך ' בורא פרי ה4פן ' לפי מנהג אמסטרדאם  ,ואילו אנשי קוראסאו

נהגו לברך ' בורא פרי ה4פן '  -כמנהג הקהילות הספרדיות במזרח  .פיזה סירב לשנות
ממנהגו  ,והדבר גרם להתמרמרות  ,לפיטורי החזן ולפילוג בקהילה  .תומכי יהושע
פיזה בנו לעצמם בית  -קברות נפרד  ,ואף עמדו לבנות בית  -כנסת נפרד  .שני הצדדים
ניסו לערב בסכסוך את המושל ההולאנדי

;

הלה נזהר מלנקוט עמדה  ,ואז התפטרו

פרנסי הקהילה .

כצעד לפתרון המשבר  ,התבקש דניאל לופז  -פניה הישיש ( בן

) 75

לעמוד בראש

בית  -הדין  .הוא היה איש אמיד  ,בעל ספינות וחברות מסחריות  .מעמדו המיוחד עורר
ציפיות כי הקרע יתאחה אולם ציפיות אלה
התערבות בית המלוכה ההולאנדי נכפה

10

עמנואל  ,היסטוריה  ,עמ ' . 321 - 307

11

גוטרמן  ,עמ ' . 5 - 4

נכזבו :

ב 1822 -

הקרע הלך והעמיק  ,ורק לאחר

פתרון  :יהושע פיזה פוטר  ,ועזב את

מצבות קבר של יהודים בקוראסאו ( לשימת  -לב

 ,האיורים

שעליהן  -וראה  :פעמים חוברת

, )1

עתה

הן מוצבות בחצר בית  -הכוסת ' מקווה ישראל ' שם

העיר לקהילת סנט תומאס  ,שם נפטר ב 2 . 1856 -י דניאל לופז  -פניה  ,בשורה של פסקי -
דין  ,טיפל באיחוי הקרעים בקהילה  :איחוד בתי  -הקברות  ,הכרה בנישואים של קהילת

המתפלגים ועוד  -ומאמציו החזירו את השלום והאחדות

לקהילה .

ח  .קארטאחנה  -קולומביה
בנו השלישי של יעקב לופז  -פניה  ,יצחק  ,נולד באמסטרדאם ב  , 1747 -עבר מקוראסאו
לג ' אמיקה  ,התחתן עם רבקה ונולדה להם בת ( גם שמה

רבקה ) .

וכך מסופר סיפורם

:

יצאו מג ' אמיקה לקוראסאו ; אך מזג האוויר הגרוע וזרמים סחפו את הספינה

לקארטאחנה דה אינדיאס [ כיום קארטאחנה בקולומביה] שהיתה תחת שלטון
ספרד  ,ובגלל דתם עלול היה גורלם להיות רע ומר  ,לולא קיבלו הגנה
מהבישוף  ,אשר ערך שיחה עם יצחק וביקר אצלם מדי יום

ביומו .

הוא

[ הבישוף ] ניסה לשכנעם להיטבל לנצרות כדי שיוכלו לקבל תעסוקה מכובדת

;

אולם משדחו את כל ההצעות וההבטחות של הבישוף  ,הוסכם עמו כי הוא

[ יצחק ] יוכל לענות בצורה חופשית וישרה לכל הטיעונים שיובאו כנגדו  ,יוכל
להכחישם  ,ויוכל להשתתף בויכוח כדי להכחיש את ההאשמות על הכתובים
נגד

2ן

השילוש . . .

מרגולינסקי  ,מצבה מס '  , 51עמ '

. 13
% 25
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לבסוף  ,כשהגיעה ספינה הולאנדית  ,רצה [ יצחק ] לנצל את ההזדמנות ולעבור
עם רעייתו ההרה והילדה רבקה לקוראסאו  ,כדי שתלד באזור פרוטסטאנטי ,

לנצרות .

והוא לא יאלץ לטבול את ילדו שיוולד
לבישוף  ,שנקט את הפעולות הדרושות

[. . .

[.

הוא הודיע על תוכניתו

 ] . .כדי לאפשר להם לעלות לספינה

]

בשהותו בקארטאחנה ערך [ יצחק ] ישיבות ודיונים רבים עם הבישוף בנושאי
תיאולוגיה

[. . .

]

בעת הפרידה  ,הוא הודה לבישוף על ההגנה שקיבל  ,והאחרון

הצהיר על הערכתו לנאמנותו של יצחק לופז  -פניה לדתו ולידענותו

כידען בלשון  -הקודש  ,הציג הבישוף לפני
מספרייתו  ,וביקש שיבחר מהם

כגון

[. . .

]

[ יצחק ]

[. . .

]

ספרים עבריים רבים

גם הבישוף ביקש לקבל ספרים מיצחק ,

' Taruf Sobre ' ' hfishle Menorat Makor

13

 5ימים קודם הגיעם לקוראסאו  ,ילדה אשתו בת  ,שנפטרה יומיים אחרי כן .
גווייתה נשמרה [  ] . . .וכעבור שלושה ימים עם הגיעם לקוראסאו  ,נקברה ב ' בית
החיים ' ( עמ ' ו  ,ז) .
הבת רבקה נפטרה כעבור שלוש שנים  .בחלק העברי על מצבת קבורתה של רבקה
לופז  -פניה  ,האם ,

כתוב :

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה
על מי מנוחות רבקה הצנועה
עלה4ן בהדר צדקה נהדרת .
לשאוב בששון אל עין הישוע
עומד לעולמים לה לעטרת

ת .נ  .צ  .ב  .ה .
בחלק המצבה הכתוב בפורטוגאלית נאמר  ,כי רבקה  ,אשתו של יצחק בן יעקב חזקיהו

לופז  -פניה  ,נפטרה בים בזמן לידה  ,בת
האישה נקברה

3

, 21

ונקברה למחרת  ,יג בכסלו

5540

( . ) 1779

5ן

ימים אחרי מותה .

יחסו יוצא הדופן של בישוף קארטאהנה  -מקום מושב האינקוויזיציה בצפון
אמריקה הלאטינית  -אל היהודים מעורר שאלות רבות  .הסבר אחד ליחס האוהד
מצוי אולי בספרו של הרב יצחק עמנואל על יהודי קורו

) (coro

t

בונצואלה  ' :היהודים

ניצלו את מיקומה הנוח של קוראסאו  .ידיעת השפה הספרדית סייעה להם להתיידד

13

הכותב לא שלט בעברית ; הכוונה היא לספרים ' כסף צרוף ' מאת הרב יאשיהו בכ " ר יוסף פינסו ,
' ביאור של ספר משלי '  ,אמסטרדאם
מאת הרב יצחק אבוהב  ,אמסטרדאם

, ) 1828 / 9 ( 5589

14

15

כנראה טעות  ,וצריך להיות
עמנואל  ,אבנים  ,עמ '

:

עלתה .

. 372 - 371

5462

( . ) 1702

בהוצאת משה לופס פררה  ,ו ' מנורת המאור '

משפחת לופז  -פניה

1924 - 1660

ן
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עם החקלאים במושבות ספרד  .אפילו כמרים קאתוליים ( ובמקרה אחד האינקוויזיטור
הראשי של

קארטאחנה )

" סבלו " את נוכחותם ' 6 .י

לעומת זאת  ,חוקרי האינקוויזיציה של קארטאחנה מדווחים  ,כי בתקופה הנזכרת
היתה האינקוויזיציה פעילה  ,ואולי בשל כך שמרו האנוסים על דתם היהודית בסתר

בסוף המאה

ה 17 -

פעל בקארטאחנה בית  -כנסת נסתר לאנוסים  ,בביתו של בלאם דה

פאז פינסו  .לדברי קרויטורו רוטבאום  ,חוקר יהדות קולומביה  ,פעלו במאות
וה : 17 -

:

ה 16 -

' בכפיפה אחת  ,האינקוויזיציה וקהילת האנוסים  ,שתרמו לפיתוחה של העיר

והפיכתה לנמל העיקרי של אמריקה הדרומית
של קארטאחנה למשפחת לופז  -פניה .

ט  .הגייה

ן

על רקע זה בולט יחסו של הבישוף

"

מקוראסאו

לאי הקטן והצחיח קוראסאו היו חסרונות פיסיים  ,גיאוגראפיים וכלכליים  .מקורות
הפרנסה בו היו מוגבלים ביותר  ,ואילצו רבים מהיהודים שהגיעו אליו להגר שנית

לאיים אחרים בים הקאריבי  .מהגרים אלה העדיפו מחוזות בשליטה פרוטסטאנטית ,
הרחק מהישג ידה של האינקוויזיציה  ,שעקבה אחר אותם אנוסים שחזרו ליהדות
באיים

הקאריביים .

כתב  -היד מתאר שני מוקדים עיקריים  ,שאליהם היגרו בני משפחת לופז  -פניה
מקוראסאו
()1

:

ג ' אמיקה  ,שהיתה תחת שלטון ספרד ושנכבשה בידי הבריטים

היהודים האנוסים בג ' אמיקה חזרו ליהדות עם כניסת הבריטים ,
יהודים מקוראסאו  ,סורינאם ובארבדוס

היהודיות באי
( )2

;

8ן

ב . 1655 -

והצטרפו אליהם

יחד הם הקימו את היסוד

ל 12 -

הקהילות

ג ' אמיקה .

סנט תומאס  ,האי העיקרי באיי הודו המערבית שבשליטת דנמארק  ,היה מרכז

ימי ומסחרי לספינות שבאו מאירופה ליבשת אמריקה  .יהודים מקוראסאו  ,מבאיון
ובורדו בצרפת ומקופנהאגן הקימו קהילות יהודיות פורחות בשרלוט עמלי  ,בירת
האי  ,ובאי השכן סנט

קרואה .

י  .ונגירה למדינות קאפ יופ משוחררות
~
נכדיו של דניאל  -בני משה ויעקב לופז  -פניה  -גדלו בתקופת שחרורה של דרום
אמריקה מעול ספרד וביטול האיסור על התיישבות יהודים בקולומביה וונצואלה  .כך

16

17

עמנואל  ,קורו  ,עמ '

קרויטררו  ,עמ '

. 136

. 5 -4
18

אנדראדה  ,עמ '

. 4- 1

מנורה בבית  -הכנסת ' ברכה ושלום ומעשים טובים ' באי סאנט תומאס  ,שבאיי הנתולה  ,אשר לפי

המסורת הובאה לשם משפרד  ,עג) הגירוש

פנו

בני הדור הצעיר לנסות את מזלם במושבות משוחררות אלה  ,על אף הקאתוליות

הקיצונית שהתמידה בהן וחרף חוסר אהדה להתיישבות היהודים  .על התיישבות זו
הקלה אולי העובדה  ,שבין התומכים הנלהבים בסימון בוליבאר  ,משחרר ארצות
אמריקה הלאטינית  ,היו יהודים  ,שבוליבאר תכנן עמם את המהפכה בשהותו

בקוראסאו .

הוא הזמין את תומכיו מקרב היהודים להתיישב כאזרחים חופשיים

בקולומביה ובוונצואלה  ,ועמם נמנה דוד חיים בן משה לופז  -פניה
היד ) ,

ששירת כקולונל בצבא בוליבאר

בקולומביה .

( עמ '

יז בכתב -

9ן

היהודים שסייעו לבוליבאר היו המתיישבים היהודים הראשונים בונצואלה

ובקולומביה .
בונצואלה

;

חוסה

קוריאל  ,ידידו של בוליבאר  ,היה

ממפקדי צבא השחרור  ,התיישבו בקורו ובקאראקאס

!9
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משפחת מרדכי ריקארדו  ,יועצו של בוליבאר  ,וגנראל חואן דה סולה ,

שבונצואלה .
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ן
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פניה פנתה לבאראנקיליה ולקארטאחנה בקולומביה  ,וחלק מבניה התיישב גם בקורו .

בעמ ' יא של כתב  -היד נאמר  ' :רחל לופז  -פניה  ,בתו של יעקב  ,עוברת לקארטאחנה ,
קולומביה '

;

' דוד לופז  -פניה  ,בנו של יעקב  ,מתחתן בעיר קורו ,

מספר היהודים בקורו הגיע בשנת

 1855ל 160 -

ונצואלה ' .

נפש ויותר  ,על אף הקשיים שגרמה

הכנסייה הקאתולית  ,הסוחרים הנוצרים  -שראו ביהודים מתחרים  -והתקפות

השודדים .

הקהילה היהודית התבססה והעמידה בעלי חברות ספנות  ,בנקאים ,

סופרים  ,משוררים ואנשי ממשל  .כיום נותרה בקורו יהודייה אחת
לבנו של משה לופז  -פניה  ,אליעזר  ,היו תשעה צאצאים
בצעירותם  ,והבן משה נרצח בבאראנקיליה ( עמ '

יג ) .

;

בלבד .

שלושה מהם נפטרו

מקורות בקהילה זו מספרים ,

שמשה נרצח בשל סירובו לכרוע על ברכיו כאשר עברה על פניו תהלוכה

קאתולית .

עובדה זו אינה מצוינת בכתב  -היד כנראה במכוון  :ענפים אחדים של משפחת לופז -

פניה התיישבו בארצות קאתוליות ועשו בהן חיל  ,והן העדיפו שלא להבליט את
התנגדותם לדת

השלטת .

יא  .משפחה לופז  -פניה בבאראנקיליה
לחיי קהילה יהודית של ממש הגיעו יהודי באראנקיליה רק במאה העשרים  .רודולפו
קורטיסוס מספר על

כך :

אנחנו היהודים התושבים כאן נוהגים להתכנס בשקט בראש  -השנה וביום

כיפור באחד מהבתים שלנו כדי להתפלל בדרך מסורתית  .אחרי

1880

התכנסו

בביתו של אוגוסטין סניור  ,בית ששימש כתחליף לבית  -כנסת  .שם התכנסה כל
המושבה היהודית היפה של באראנקיליה להתפלל בלהט של אבותינו  ,לפי
ההוראות המפורשות של תורת העברים .

20

ענף אחד של משפחת לופז  -פניה התיישב בבאראנקיליה

:

זהו נכדו של משה לופז -

פניה  ,בנו של חיים דניאל ( שנולד בקוראסאו)  .אברהם

זכריה ,

הבן ,

עבר

לבאראנקיליה יחד עם אחיו דוד ( שכאמור  ,תירגם את כתב  -היד שבכתיבתו החל סבו
משה  ,והמשיך בכתיבתו )  .על אברהם זכריה לופז  -פניה כותב א ' פולידו פרנאנדס
' סופר

בספרדית

בעל רמה

;

משורר וסופר שכתב

ספרים

חשובים

:

שהודפסו

בבארצלונה  ,ובהם מודגשת אהבתו לספרד '  .י2
אברהם זכריה עצמו העיד

ב , 1904 -

בתשובה לשאלות חוקרים ספרדיים

:

אין אנו יכולים לקבל תפקידים בממשל או במיליציה בהיותנו זרים [ כנראה

20

קרויטורו  ,עמ ' 52ן .

21

ויולידו  ,עמ ' . 509

חלקת קברים של יהודים ספרדים בבאראנקיליה  ,שהיא מובלעת בתוך בית  -קברות נוצרי

אזרחים הולאנדים

מקוראסאו ] .

[ הקאתוליות הקיצונית

אין אנו מדברים עברית מסיבות מובנות

בקולומביה] .

יש לנו חופש מוחלט  ,אך אין לנו בית -

כנסת או מרכז תרבות  ,אין ספריות יהודיות ואין בהן

צורך .

דוד לופז  -פניה  ,אחיו של אברהם זכריה  ,הקים את חברת הספנות ' אוניות הנהר
מאגדאלנה '  ,שספינותיה שימשו כאמצעי  -הקשר העיקרי בין קולומביה ההררית

ובירתה בוגוטה ובין באראנקיליה שעל שפת הים הקאריבי  .נוסף על עיסוקיו כמשקיע
ויזם  ,כתב דוד נובלות ורומאנים  ,וכיהן כקונסול הראשון של ספרד בבאראנקיליה .
אחיו האחרים של דוד התפזרו על פני האיים הקאריביים השונים  .אמליה  ,נכדה אחרת
של משה לופז  -פניה  ,בתו של דוד חיים  ,התיישבה במראקאיבו שבונצואלה ( עמ '
בעוד אחיה יוליוס  ,ואחיותיה אמה ודליה נשארו באי סנט

יד ) ,

תומאס .

יב  .בני המשפחה בסאנטו דומינגו
בני חיים דניאל לופז  -פניה  ,בנימין ואליאס  ,עזבו את קוראסאו והתיישבו בסאנטו

דומינגו בירת הרפובליקה הדומיניקאנית ( עמ ' סו )  .אליאס התחתן עם לא  -יהודייה .
לבנימין נולדו  4בנות ובן  .הבן  ,חיים הוראסיו  ,ידוע כמשורר וסופר  .הוא למד
130
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נפגע עמוקות מהאנטישמיות ומעליית הנאצים לשלטון  .ספרו

, 13

' זוהר ההתגלות '

ן

% 3%

 Revelacionב ( Senda de 1הוא

מעין כתב הגנה על היהדות  ,בו הוא

היהודים ' בני עמו של ישו '  .הוא גם שירת כציר הרפובליקה הדומיניקאנית
מכנה את
~
בוושינגטון

העצמאות

שנים .

כ 10 -

ולאחריה ,

דיפלומאטים ישראלים בוושינגטון  ,בתקופת מלחמת
לספק

נשק

זוכרים

הדומיניקאנית לישראל  ,כשארה " ב הטילה אמברגו על אספקת

נשק .

הוראסיו  ,שרה אסטלה  ,שנולדה

היטב

מאמציו

את

. .

22

מהרפובליקה
בתו של חיים

היא האחרונה הנזכרת

ב , 1 5 1924 -

בכתב  -היד .

הסופר הדומיניקאני אנריקה אוקו  ,הכותב את תולדות יהודי ספרד ופורטוגאל
ברפובליקה זו ,

23

מספר כי צאצאי משפחת לופז  -פניה נטבלו לקאתוליות  ,וכי בזמננו

יש להם מושג קלוש על מוצאם

היהודי .

סיכום
כתב  -היד של משפחת לופז  -פניה הוא עדות מהימנה למספר תופעות  ,המאפיינות את
תולדות המשפחות היהודיות באזור הים הקאריבי עד ימינו אלה

)1( :

פטירות לא

מועטות של בני משפחה שטרם העמידו צאצאים ( ' אברהם לופז  -פניה נפטר ללא
צאצאים '

;

' שרה לופז  -פניה נפטרה רווקה '

;

' אברהם  -זכריה לופז  -פניה  -רווק '

;

ועוד ועוד )  .יש המסבירים תופעה זו  -רווקות ועקרות  -במחסור בבני  -זוג יהודים
באזור ובנישואין בין

קרובים .

לופז  -פניה נפטרה ילדה '

;

() 2

תמותה רבה של ילדים ואסונות ( ' בתו של יצחק

' דניאל  -חיים לופז  -פניה טבע במפרץ סנט תומאס '

' שלושה מילדי יעקב לופז  -פניה נפטרו בילדותם '
בנים מנישואיו הראשונים  ,מהם מתו שלושה
מת אחד '

;

' בעלה של רבקה לופז  -פניה

בבאראנקיליה ' ) .
ואמדה רחל

[. .

( )3

7 ].

[. .

[.

;

' לחיים  -דיאל לופז  -פניה היו

;

10

 ] . .ושבעה מנישואיו השניים  ,מהם

 ] .מת מנכישת נחש '

;

' משה

[. . .

]

נרצח

המשפחות שנישאו ויכלו ללדת העמידו צאצאים רבים ( ' ליעקב

צאצאים ' ; ' למשה

[. . .

] 12

ילדים ' ; ' לחיים הוראסיו אחד  -עשר צאצאים ' ) .

צאצאים ' ; ' לחיים  -דניאל שבעה  -עשר
() 4

נישואי תערובת עם לא  -יהודיות

הביאו לריבוי לידות  ,תופעה טיפוסית מאוד ליהדות האיים

הקאריביים .

סיפורה של משפחת לופז  -פניה דומה לסיפורן של משפחות רבות מיהדות ספרד
ופורטוגאל באזור הקאריבי  ,כגון  :משפחת דה  -סולה  ,פידנקה  ,מדורו  ,רובלס

ופיזה .

הסיפור של כולן הוא  :הגירה מפורטוגאל  ,שיבה ליהדות וניסיון לקיים חיים יהודיים

ניסיון זה הצליח תקופת מה  ,אך במאה

ה 20 -

באה טמיעה והתנצרות של הלק

מצאצאי משפחות אלה  ,ועל החלק הנותר מרחפת סכנת אובדן הזהות היהודית .

22

ידע אישי מעבודתי בשירות החצן .

23

אוקו  ,עמ ' . 31

;

שרידי בית  -הכנסת ' ברכה ושלום ' ב ' ירושלים שעל שפת הנהר ' בסאבאנה היהודית בסורינאם

ונצלום מן

" אג ' ,

מוקף ילר ונותרו

של  ,ין ושליס שעל שפת הנהר '  ,מרכז ההתיישבות היהודית באזור בשעתה ועתה
'

בי

רק שרידי בית  -הכנסת ( ראה למעלה )

היסוד היהודי במשפחת לופז  -פניה התעורר והתחזק עם הגירתה לאיזמיר והמפגש
שלה עם הקהילה היהודית התוססת והפעילה שם  .נוסף על כך למדו בני המשפחה
בישיבות באמסטרדאם ואצל רבנים שליחים מחברון  ,וכך נעשו בני סמכא ומלומדים
132
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בקרב הקהילות באיים הקאריביים  ,ואף כיהנו כמנהיגים וכמורי הלכה  .אולם אט אט
התבוללה המשפחה  .במאה העשרים פוקד את המשפחה גורל דומה לזה של

מוחלטת .

משפחות יהודיות רבות באזור  -טמיעה

ניתן אולי למצוא את הסיבה להתבוללות ולטמיעה בשנים הארוכות של מאמץ
השמירה על יהדות

בסתר :

העובדה שבמשך יותר ממאה שנים חיו יהודים אלה

כאנוסים  ,ללא בתי  -כנסת  ,רבנים  ,מורים  ,מועדים וחגים  -יצרה פערים גדולים
במאמץ להמשיך את החיים היהודיים  .המעבר הקצר דרך איזמיר ואמסטרדאם לא

הצליח להחזיר את הגלגל אחורנית ולספק כלים להתמודדות ארוכת  -טווח עם
הסביבה הקאתולית העוינת  ,תוך ניתוק והעדר קשר חי עם מרכזים יהודיים

אחרים .

עקבתי בשנות שהותי באזור אחר הניסיונות למניעת הסחף  ,ההתבוללות והטמיעה
בקהילות עצמן  .חלק אחד ניסה לשמור על היהדות תוך דבקות בזרם האורתודוקסי ,
חלק אחר אימץ את הזרם הרפורמי  .כך למשל בסורינאם הקפידו על קיום הדת

והקהילה על  -פי הנוסח האורתודוקסי  ,וחרף זאת הולך ומתמעט בקצב מהיר מספר

היהודים  .יש טוענים שדווקא ההקפדה הרחיקה רבים מבני הקהילה מחיים יהודיים

פעילים .

לעומת זאת בפאנאמה הפכה הקהילה הספרדית  -פורטוגאלית לקהילה

רפורמית  ,בתקווה שהדבר יקל על רבים מבניה לקיים חיים יהודיים  ,אך גם ניסיון זה
נכשל  .הרפורמה הרחיקה את בני הקהילה ממעט המנהגים והמסורות שהיו שמורים

עמם מזה דורות  .בקוראסאו בחרו בדרך  -ביניים  -אך גם כאן ניכר צמצום מואץ -
במספר

היהודים .

צאצאי המהגרים מספרד ומפורטוגאל באיים הקאריביים  ,שעדיין פעילים
בקהילותיהם  ,ורצונם לשרוד כיהודים עז -
שתבטיח המשך קיום חיים יהודיים באזור

ל

זה .

'
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