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עדות ראייה על מוראות הרעש בצפת

בתקצ " ז

( ) 1837

מרדכי אליאב
רעש האדמה שפקד את צפת וטבריה ביום ראשון כ " ד בטבת תקצ " ז

(1

בינואר

) 1837

לפנות ערב

היה הרעש הכבד ביותר שנתרחש בצפת  -עיר למודת סבל ורעשים  -במהלך הדורות

הי " ט  .י

האחרונים  .היה זה אסון הטבע הגדול ביותר שאירע בארץ  -ישראל במאה

אף כי מרכז

הרעש היה בסביבת צפת  ,הוא הורגש מביירות ועד ירושלים וחברון ומן החוף המזרחי של הכינרת
בואכה דמשק  .לא רק צפת וטבריה נחרבו עד היסוד  ,אלא גם בערים ובכפרים שונים  ,ובייחוד
בדרום הלבנון ובגליל העליון  ,גרם הרעש לאבדות בנפש ולהרס בתים והסב נזק רב לרכוש  ,כפי
שיפורט

להלן .

הרעש  ,שנמשך כנראה כעשר שניות  ,בעצמה של

.

.

7 25 - 6 75

בסולם ריכטר  2 ,הפך את צפת לעיי

חרבות ומוטט את רוב בתיה  ,ויושביהם נקברו מתחת להריסות  ,חיים או מתים  .קשה במיוחד היתה
הפגיעה ברובע היהודי  ,שנבנה במדורג ובצפיפות במדרון תלול של הר  ,כך שהבתים העליונים

נשענו למעשה על גגות הבתים שמתחתיהם .
התחתיים  ,ויושביהם נלכדו בתלי החרבות  .רובם

בעת הרעש קרסו כל הבתים

;

העליונים נפלו על

המכריע של הגברים שנתכנסו ' בעלות המנחה '

לתפילה בבתי  -הכנסת ובבתי  -המדרש נספו בתוכם  ,וכמעט איש מהם לא ניצל  .שפר יותר גורלן של

המשפחות שישבו בפאתי העיר  -שיעור הנפגעים מקרבן היה נמוך יותר  3 .אף בין התושבים
המוסלמים והנוצרים היו האבדות בנפש מועטות באופן

יחסי .

במשך ימים שכבו הנקברים חיים מתחת להריסות וגלי האבנים  ,ולניניהם פצועים קשה וקטועי

אברים  ,וזעקו לעזרה  ,אך אין מושיע  .קצרה ידם של השורדים להושיט עזרה בכוחותיהם הדלים ,

1

' ובאותו יום ד " ך טבת  ,להטה השמש במרומים כיקוד תמוז והארץ מתחת היתה יבשה וחרבה  ,כי נעצרו השמים

ולא ירדו גשמים כל הזמן  ,והיה האויר מחניק ומעיק על החזה וגם רוח קלה לא נשבה בין ההרים  .דממת מות
שלטה מסביב  ,כדממה לפני
ונתכסו באפלה ,

והארץ . . .

הסערה . . .

ולפתע פתאום נתאדמו פני השמש השוקעת כדם והשמים נתקדרו

התחילה לחוג ולנוע לכל צד

ועבר ' .

ראה

:

א ' בן  -ישראל  ' ,בימי הרעש '  ,הפועל

הצעיר  ,ו ( תרע " ג )  ,עמ '  . 13 - 12ראה גם תיאור דומה מאת א " ר מלאכי במאמרו
פרקים בתולדות הישוב הישן  ,תל  -אביב  , 1971עמ '
2

' הרעש בצפת בשנת תקצ " ז ' ,

. 37

15 Implication , Israel Atomicן and

1 . 1 . 1837

, /1 Revised Earthquake Catalogue

,

 . 11 . D . H Kallner-Amiranק Energy Commission , April 1976 ,

 . 231ק (  ]7, 1 ) 1950 - 1951נPalestine ' , 7

~ לדעת נ ' שלם רועע השלג הכבד שירד בשנת  1833את רוב בתי

.

צפת  ,ולכן גרמו הרעשים בשנת

1834

] Striem , The Safed Earthquake 0

ובשנת  1837להרס

המוחלט .

ראה

:

L.

H.

!ש

4 . Veredא

נ ' שלם  ,הרעשים בארץ  -ישראל

:

אסופת מחקרים  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ ' . 239
3

כך כתב למשל ר ' אריה נאמן ( ראה בהערה

הבאה ) :

ישובם בסוף העיר  ,יכלו לברוח ולמלט על

' באחינו ק " ק פרושים פה היה הדין ממותק בחסד  .באשר היה

נפשם ' .

עטן

 :עיר צפת בשנת 837י

ורק פה ושם הצליחו לחלץ בני משפחה מתחת להריסות  .רבים מבין הלכודים מתו מפצעיהם או

ברנץ )

מרעב וצמא וקור מקפיא  ,ורק במקרים בודדים נחלצו אנשים חיים שהיו מוטלים במשך כמה ימים

יישום של

י

"מ

בתוך עיי המפולת  .הנותרים בחיים שוטטו בהלם ובייאוש בין החרבות  ,וחיפשו את יקיריהם
ומכריהם  ,אך מבלי יכולת לפנות בכוחות עצמם את הרי האבנים ולהציל את האומללים שנקברו
חיים  .גורל דומה פקד את טבריה  ,שאף בה התמוטטו בתים רבים  ,בייחוד ברובע היהודי  ,וקברו

רבים תחתיהם  .אולם ממדי הפורענות בטבריה היו קטנים מאלה שבצפת ומספר הקרבנות היה
נמוך בהרבה  ,אם כי העיר נחרבה עד

היסוד .

לא נשתמרו עדויות ותיאורים של ניצולים מן הרעש  ,והעדויות המוסמכות הראשונות הן של
אלה שחשו לצפת מביירות ומירושלים כדי להושיט עזרה ולארגן פעולות

הצלה .

בשל תנאי

התחבורה והתקשורת של הימים ההם חלף שבוע ימים עד שהגיעו ידיעות של ממש מצפת
לביירות  ,ולירושלים הגיעה

' השמועה

הרעה ' על  -ידי

' רץ ' מטבריה רק כעבור עשרה

ימים  .משתי

הערים יצאו בדחיפות משלחות סיוע  ,מביירות מטעם נוצרים ומירושלים משלחת יהודים  .שתי
המשלחות הגיעו לצפת כמעט באותו זמן והחלו מיד בפעולות הצלה  -שליחי ביירות הסתפקו
בשהות בת ארבעה ימים ואילו המשלחת הירושלמית פעלה במקום כשבועיים

;

למרבה התמיהה

אין משלחת אחת מזכירה את האחרת בדיווחיה  ,אף לא ברמז  .הדיווחים של שתי המשלחות הם
למעשה המקורות העיקריים לתיאור האסון שגרם הרעש ההרסני  ,והם מבוססים על מראה עיניים
ומשמע אוזניים  .בעוד שדיווחי המשלחת הירושלמית הם תמציתיים וכוללניים  ,הרי דיווחיהם של
אנשי ביירות  ,ששהו כאמור במקום ארבעה ימים בלבד  ,הם מקיפים ומפורטים  ,ובעיקר עליהם

ענ
~

הסתמכי במפרצת הזמז חרקיים פסיפסים שרנים ' הז ביציים יהז יהידים -
המשלחת הירושלמית  ,שהגיעה לצפת לאחר המשלחת מביירות  ,היתה מורכבת מנציגי עדת
הפרושים  .עדה זו ישבה כבר בחלקה בירושלים  ,אך מאות מחבריה נותרו עוד בצפת  ,מקום מושבם

הראשון של הפרושים בעלותם לארץ  -ישראל  .מנהיג העדה  ,ר ' ישראל משקלוב  ,יצא מצפת

רעש האדמה בצפת

לירושלים כשבועיים לפני הרעש יחד ' עם כמה תלמידי  -חכמים אוהבי ותלמידי '  ,ואילו רעייתו
ובנותיו נסעו באותו זמן לחמי טבריה  ,לצורכי

מרפא .

בדרך זו ניצלו מנהיג הפרושים ובני

משפחתו  .ה ' רץ ' ששוגר מטבריה בידי רעיית ר ' ישראל עם הבשורה המרה הגיע לירושלים ביום
שלישי  ,ד ' בשבט

( 10

בינואר

. ) 1837

ר ' ישראל הרכיב מיד משלחת הצלה בת כעשרים איש מבין

תושבי צפת לשעבר  ,בראשות ר ' אריה מרכוס  ,נאמן הכולל וסופרו  ,ור ' ישעיה ברדקי  ,חתנו של ר '

ישראל ולימים יורשו בתפקיד ראש העדה .
לטבריה בערב שבת י " ר בשבט (  20בינואר )  .באותו יום הגיעו לטבריה גם שני השליחים הנוצרים
מביירות  ,לאחר שפעלו כבר בצפת  .המשלחת הירושלמית עשתה את השבת בטבריה  ,ולמחרת ,
ביום ראשון (  22בינואר )  ,הגיעה לצפת  ' .בידי המשלחת היה סכום של שנים  -עשר אלף גרוש
4

המשלחת יצאה לדרך כעבור שבוע ימים והגיעה

שלווה ר ' ישראל משקלוב מקהילת הספרדים כדי להושיט עזרה לניצולים  ,שהיו חסרי לבוש ומזון ,
ורבים מהם היו פצועים קשה  ,וכן למימון פעולות הפינוי של עיי המפולת  ,החיפושים אחר
הקרבנות הלכודים מתחת לגלי האבנים והבאתם לקבורה  .אולם נוכח דרישותיהם המופרזות של
הפועלים שעסקו בחפירות ובחיפושים

6

נאלצו ראשי המשלחת ללוות כספים נוספים  ,עד לסכום

של חמישים אלף גרוש ( כחמש מאות ליש " ט )  ,ובכך חייבו את הכולל בסכום עתק  .אנשי המשלחת
גם העבירו לירושלים חלק ניכר ממשפחות הפרושים

שניצלו .

ר ' ישראל משקלוב ור ' אריה מרכוס שיגרו מכתבי אזעקה לר ' צבי הירש לעהרן  ,ראש הפקידים
והאמרכלים באמשטרדם  ,ובהם תיאור ראשון של הרעש הכבד ותוצאותיו ושל פעולות ההצלה וכן
בקשה נמרצת לסיוע

כספי .

7

ראשי הפקידים והאמרכלים נענו לבקשה  ,הוציאו כרוז מיוחד ל ' נדבה

חדשה ' הקורא לתרומות מידיות למען הניצולים  ,וצירפו לכרוז את שני המכתבים שקיבלו  8 .בדרך
זו נתפרסם תיאור ראשון של זוועות הרעש ומצוקת הניצולים ברחבי אירופה .
מכתב שלישי שצורף לכרוז היה מאת רפאל יצחק אלפנדרי  ,נציגם בביירות  ,שאף הוא יצא
בלוויית כמה אנשים לצפת  -כנראה במועד מאוחר יותר  -לשם הושטת

4

עזרה .

9

במכתבו ,

את איגרות ר ' ישראל משקלוב ור ' אריה נאמן לרצ " ה לעהרן פרסם לראשונה א " מ לומן  ,ירושלים  ,ט

( תרע " א ) ,

והן נדפסו שנית בידי א ' יערי  ,אגרות ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תש " ג  ,עמ '  . 363 - 360התיאור של

עמ ' , 158 - 151

פעולות העזרה להלן במאמר נשען על איגרות אלה  .איגרתו של ר ' ישראל משקלוב נדפסה גם בנספחים לספרו
של מנחם מנדל מקמנה  ,קורות העתים  ,מהדורת ג ' קרסל  ,ירושלים חש " ו  ,עמ '
5

קב  -קח .

ר ' אריה מציין רק ששבתו בטבריה ולמחרת הגיעו לצפת  ,מבלי לנקוב בתאריך מדויק  .אך לא מתקבל על הדעת
כי המשלחת יצאה לדרכה מיד  ,ומסתבר שחלף שבוע מקבלת הידיעה עד שהמשלחת היתה מוכנה  .לפיכך יש
להניח כי מדובר בשבת ט " ו בשבט וביום המחרת ט " ז בשבט

( 22

בינואר )  .ואם כן שתי המשלחות שהו בטבריה

כאותם הימים .
6

' היתה

הוצאה מרובה לפנות האבנים כדי להוציא הנפטרים  .בתחילה היה שכר פועל כל יום נ ' גרוש והיה מוסיף

והולך  .עד שהוכרחנו להפריז בעד הרבנית הצדקת מרת שרה נ " ע ממעזריטש  ,כדי שיתאמצו למצוא אותה -
חמש מאות גרוש  ,וכזה וכזה גדולה ההוצאה למאד  ,מלבד מה שהוכרחנו לתת מעות לשכר הפועלים להוציא
החפצים מהנשארים בחיים  ,וכן בעון מעט אשר השיגו ומצאו  ,כי הרבה נעלם ואיננו והרבה נרקב בגשמים שירדו

עליכם ' .

ראה

:

. )4

לעיל  ,הערה . 4

7

ראה

8

קונטרס

מיוחד מי " א ניסן תקצ " ז

( תרע " א )  ,עמ '
9

איגרת ר ' אריה נאמן ( לעיל  ,הערה

55

. 165 - 161

ראה גם

( , ' Zweites Sendschreiben ' ) 1837
:

הועתק בידי א " ב לונץ  ,ירושלים  ,ט

מ ' אליאב  ,אהבת ציון ואנשי הו " ר  ,תל  -אביב תש " ל  ,עמ '

איגרת מכ " ה אדר א ' תקצ " ז  ,הועתקה בידי לונץ

( שם )  ,עמ '

. 160 - 158

. 22 - 21

מרדכי אליאב

שנשלח כחודשיים לאחר הרעש  ,קרא אף הוא להיחלץ לעזרת הניצולים שנותרו ' עניים מרודים

.

בלא לחם לאכול ובלא בגד ללבוש ' כמו כן הזכירו ראשי הפקידים והאמרכלים בכרוזם מכתבים

מאת משה פיג ' וטו  ,קונסול הולנד בחלב  ,ומאת פייטרו לאורלה )  , ( Laurellaסגן הקונסול
האוסטרי בביירות  ,שדיווחו על שליחות אלפנדרי וקראו להושטת עזרה לקרבנות

הרעש .

ראשי הפקידים והאמרכלים הזכירו בכרוז גם את קהילת גיברלטר  -שכנראה נודע לה על

האסון באמצע פברואר  , 1837ממכתב של יאספר שאסו

הקונסול האמריקני

) , ( Chasseaud

בביירות0י  -והרימו על נס את היחלצותה הספונטנית לעזרת הניצולים

;

הקהילה  ,ובראשה

הגביר יהודה בן  -אוליאל  ,גייסה תוך יממה סך של עשרת אלפים פלורין  ,שנשלחו מיד ' לעזרת

הנאנחים והנאנקים '  .למגבית המיוחדת למען קרבנות הרעש אכן היתה היענות מרובה  ,וסכום ניכר
נאסף בקהילות ישראל .

מ

זמן  -מה לפני פרסום הקריאה של הפקידים והאמרכלים שיגר ר ' ישראל מכתב מיוחד לרבי משה

סופר ( החת " מ סופר )  ,כדי להעמיד דברים על דיוקם  ,כדבריו  ,לאחר ' שהקונסולים יושבי נמלי הים

מאד ' .

ודאי כתבו והגזימו

2ן

מכתב זה משלים את המכתבים הקודמים ומוסיף פרטים על ממדי

הרעש ועל שיגור המשלחת מירושלים וממצאיה  ,וכן מפרט הכותב את מספר הקרבנות מבין
הפרושים  ,החסידים והספרדים  ,ומבקש עזרה כספית בדחיפות .
המכתבים הללו והכרוז של הפקידים והאמרכלים הם למעשה המקורות העבריים הראשונים
לתיאור הרעש והפורענות

שבעקבותיו .

אפשר לצרף אליהם את תיאורו של ר ' משה ריישר בספרו ' שערי ירושלים '  ,אף כי לא ברור אם
שהה בצפת בזמן הרעש

או אחריו .

3ן

על כל פנים יש בספרו זה תיאור מפורט של זוועות הרעש ושל

מצבם החמור של הניצולים האומללים  ,שנותרו בחוסר כול  ,ו ' הרבה [ מהם ] מתו מדאבון נפש על

הלילה ' .

בניהם ועל קרוביהם ומרעב וקור

וכן הוא מזכיר את הפצועים שנפטרו לאחר

ריישר סיפר גם על הצלתו המופלאה של הרב שמואל העליר  ,רבה של

10

צפת .

מוצאו של שאסו לא ברור  .מכל מקום הוא היה אחיינו של הקונסול הבריטי אבוט

הרעש .

4ן

( . ) /166011

בשנת 1840

החליטה ממשלת ארצות  -הברית לסגור את הקונסוליה בביירות  ,אך היא נפתחה מחדש בשנת  , 1842ושאסו כיהן

כקונסול עד  . 1850על  -פי ידיעה בגיליון הראשון של
הגיע מכתבו מ 25 -

בינואר

1837

לגיברלטר

ב 15 -

Judenthums

Allgemeine Jeitung des

(  2במאי ) 1837

בפברואר  .בטעות נדפס בידיעה שהכותב הוא הקונסול הבריטי

 . Cassebaudשאסו ציין במכתבו כי חמש מאות יהודים קיפחו את חייהם ברעש  .ראה גם  :י ' ריבקינד  ,מקורות

חיצוניים  ,מימים ראשונים  ,ב  /ה  -ו ( אוקטובר  -נובמבר  , ) 1935עמ '
11

. 231 - 230

לפי דיווח של הפקידים והאמרכלים נסתכמה המגבית המיוחדת למען פליטי הרעש ב  15 , 586 -פלורין  .ראה

אליאב ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ '

:

 . 22בדין הובלטה אפוא תרומתם הניכרת של יהודי גיברלטר .

סופר ( עורך )  ,אגרות סופרים  ,ב  ,וינה  -בודפשט תרפ " ח  ,עמ '

. 62 - 56

12

ש'

13

מ ' ריישר  ,שערי ירושלים  ,ורשה תרל " ט  ,עמ '

14

ריישר מציין שלא ניצל איש מן המתפללים שנאספו בבתי  -הכנסת  ' .רק מביהמ " ד החדש ( על שם האר " י ) נשאר

יח  -בג .

הרב הגאון ר ' שמואל העליר אשר עמד כל הלילה בין ההרוגים וגלי האבנים עד חוטמו  ,ובחמלת ה ' עליו אשר
נשאר נשמה באפו  ,ובבוקר באו אנשים ויפקחו מעליז את גלי האבנים ולקחוהו משם פצע וחבורה ודמו שותת

ונשארה ידו אחת נשברת עד היום ' ( שם  ,עמ ' יח )  .ר ' שמואל העליר ( תקס " ג  -תרמ " ד )  ,יליד ורשה  ,עלה ארצה
כנראה בשנת תקע " ז

2( 6

;

הוא שימש במשך כשישים שנה ( תקפ " ד  -תרמ " ד ) רב העיר ואב בית  -הדין  ,והיה למעשה

מנהיגמ הנערץ של יהודי צפת  .ראה עליו  :א " ז הלר  ,ספר הרב  ,המנהיג והרופא  ,תל  -אביב תשמ " ט  .לפי הנאמר
בספר זה שכל ר ' שמואל ברעש את רעייתו ושלושת ילדיו  ,שנהרגו בהתמוטט עליהם ביתם  .הוא עצמו עמד תחת
קמרון שמעל פתח היציאה של בית  -המדרש  .הקמרון שימש לו מחסה  ,אך ידו השמאלית נשברה ללא

( שם  ,עמ ' . ) 108
לשיקומה של צפת .

תקנה .

ר ' שמואל גילה יזמה ותושייה בפעולות ההצלה לאחר הרעש  ,ואף נקט צעדים מעשיים
ראה עליו גם

:

פ ' גרייבסקי  ,זכרון לחובבים ראשונים  ,יט  ,ירושלים [ חש " ד ] עמ '

. 26 - 20

Moore

רעש האדמה בצפת

דיווחי הקונסולים הבריטים
הקונסולים הבריטים ניוון מור

(

)

בביירות וג ' והן ויליאם פארן

) ( Farren

בדמשק 5 ,י דיווחו

על האירועים על  -פי השמועה בלבד  ,שכן שניהם לא ביקרו באזור ההתרחשויות  .משום כך הגזימו
באומדני הנזק והקרבנות  ,כפי שציין אל נכון ר ' ישראל

משקלוב .

מכתבו הראשון של מור נכתב למחרת יום הרעש  ,תחת הרושם של הזעזוע והבהלה ששררו

בביירות עצמה  .מור ציין שהרעש נמשך כעשר שניות אך לא התמוטטו שום בניינים  ,זולת שבעה
או שמונה בתים שמחוץ לחומות  .הוא מסר כי אמנם הגיעו כבר דיווחים ראשונים על נזק ניכר
בצידון  ,אך אין עדיין פרטים  .מור הוסיף שבשבועות האחרונים היה מזג האוויר נוח  ,אולם ביום

ראשון  ,יום הרעש  ,כאילו ' נתחשמלה ' האטמוספירה  ,ולאחר הרעש גבר החום  ' .זקני התושבים
אינם זוכרים רעש אדמה כה חמור ' 6 .י
ב9 -

בינואר חיבר מור דו " ח מפורט על אירועי הרעש  ,על סמך ידיעות שהגיעו בינתיים  .הוא

מסר כי אין עדיין פרטים רשמיים על הנזקים בצור ובצידון  ,אך מדמשק הודיעו על קריסת כמה
בתים וארבעה צריחים של מסגדים וכן על כמה הרוגים  .באשר לצפת ציין מור
לחלוטין וכמעט כל האוכלוסייה

נספתה  .כאלף והמש מאות יהודים קבורים בתוך

:

' העיר נחרבה

החרבות  ,ביניהם

גם סוחר נכבד מגיברלטר ( נתין בריטי)  ,מר יהושע לוי  ,רעייתו ושלושת ילדיו '  .מור הוסיף כי אין
בידיו עדיין פרטים על מספר המוסלמים והנוצרים שנספו בצפת  ,וכן ש ' הבדווים כבר משוטטים
בין החרבות לשם ביזה '  .הוא פנה אפוא למושל בעכו ולשלטונות בצפת בבקשה להושיט עזרה

בקבורת המתים  ,בשמירה על המיטלטלים ובהגנה על הניצולים  .בין השאר כתב מור
היא אחת מחמש [

!]

בדו " ח  ' :צפת

הערים הקדושות ליהודים  ,שאליהן הם פונים מכל הארצות הנוצריות בגיל

הזקנה כדי למות ולהיקבר שם  .אינני מודע למספר המדויק של האוכלוסייה  ,אך מעריך אותה
בכשבעת אלפים עד שמונת אלפים

נפש ' .

להלן דיווח מור על יזמת הנוצרים בביירות לאסוף תרומות כדי להושיט עזרה מידית לניצולים
בצפת ובמקומות אחרים  ,אך הביע חשש שהסכום לא יספיק נוכח הצרכים הדחופים במזון  ,ביגוד
ומגורים  ,וציין כי מכל מקום הסכום שיגויס ייועד לנצרכים ביותר ללא הבדל לאום או דת 7 .י
המכתב לא נשלח מיד ,

מצפת

:

וב 23 -

בינואר הוסיף מור שבינתיים נתקבלו דיווחים מפורטים יותר

הרעשים נמשכים  ,האדמה נסדקת ונפערת  ,וסבל הפצועים לא יתואר  ,באין סיוע רפואי ,

מזון ומקלט  .רק אחוז קטן מן האוכלוסייה שרד וכל העיר הפכה עיי תרבות  .התרומות המזעריות
שנאספו הוצאו לצרכים הדחופים ביותר  ,והמחסור והמצוקה הנוראים נותרו ללא כל הקלה  .מור
גם התאונן במכתבו על אדישות השלטונות המצריים  ,שלא נקטו כל צעד לסייע לניצולים ולהקל
את מצוקתם  .ובהמשך דבריו דיווח על חורבנה של טבריה ועל מותם של כאלף

15

מתושביה .

ב 27 -

מור הגיע בינואר  1835לביירות כמחליפו של הקונסול פטר אבוס  ,שמת ביולי  . 1834מור שירת בתפקיד קונסול
 , 1853 - 1835ואחר כך

היה קונסול כללי עד  . 1862פארן  ,הקונסול הכללי בדמשק  ,היה הנציג הבריטי

הבכיר באזור כאותן השנים .

מ ' ורטה  ' ,מדוע נוסדה

בשנים

על יזמתו לייסוד קונסוליה בריטית בירושלים ראה

קונסוליה בריטית בירושלים '  ,ציון  ,בו
16

מור אל פלמרסטון ,

2

בינואר

17

פלמרסטון ,

9

בינואר

מור אל

( תשכ " א ) ,

FO 78 / 316 , 1837

, 1837

שם .

עמ '

. 223 - 218

 ,לנאק

:

57

.
נפת

1850

-

מבט

מאחורי שרידי

צפון
~ומצודה נראים בתי
 :עיר ( מתוך ספרו של
 :צייר ו " ה ברטלט
כנדפס בשנת ) 1851
;

)

י

,,

.

 , , -,,

,,

!

- .- .

"

בינואר הוסיף מור רשימה של נזקים וקרבנות בערים השונות  ,ומכאן שהמכתב נשלח ליעדו רק

לאחר תאריך זה .

8ן

מכתבו של פארן נושא את התאריך  25בינואר  , 1837והכותב מניח ששר החוץ שמע כבר
מביירות על הרעש  .לדעת פארן מרכז הרעש היה כנראה צפונית לכינרת  ,והוא ציין כי באזור
מצדיים שרידים רבים של פעילות הרי געש בעבר  .פארן תיאר את נזקי הרעש בדמשק  ,ודיווח כי
בערי החוף צידון  ,צור  ,עכו וחיפה ניזוקו או נהרסו בניינים רבים וכן נחרבו כמה כפרים  .בסך  -הכול
נהרגו לפי המידע שקיבל משלטונות דמשק  ,בין ששת אלפים לשבעת אלפים נפש  ,ורובם בצפת ,
שבה נהרגו כשני שלישים של האוכלוסייה .

9ן

השליחים מביירות
שני השליחים מביירות  ,שהיו כאמור הראשונים שהגיעו לצפת  ,היו מיסיונרים  -נציג המיסיון

האמריקני ויליאם מק  -קלור תומסון

) ( Thomson

והמיסיונר המומר ארסמוס סקוס קלמן

( ת8ת811ם )  ,שפעל מטעם החברה הלונדונית המיסיונרית  .שניהם כתבו תיאורים מפורטים של
האסון ונזקיו ושל פעולותיהם  ,אך בעוד שתיאורו של תומסון זכה לפרסום רב והועתק לספרים
רבים  ,הרי תיאורו של קלמן  ,שהוא מפורט הרבה יותר  ,לא נתפרסם באותה מידה  ,ורק מעטים
58

18

ברשימה זו אמד מור את מספר הקרבנות הכולל בצפת בארבעת אלפים עד חמשת אלפים נפש  ,בעוד שבראשית
מכתבו ציין כי היו אלף וחמש מאות קרבנות יהודים  .בפרטי הרשימה אין סטיות מן הנתונים של קלמן ( ראה

להלן ) .
19

פארן אל פלמרסטון ,

25

בינואר

גם להלן בקונטרס של קלמן

FO 78 / 315 , 1837

 . PRO ,על הימצאותם של שרידים מפעולות געשניות ראה

רעש האדמה בצפת

 פי עותקנזקקו לו  ,וברבות הימים הלך ונשתכח  .להלן מתפרסם תיאור זה לראשונה בעברית  ,על

יחיד כנראה  ,שנמצא ב ' ספרייה הבריטית '

שבלונדון .

תומסון (  , ) 1894 - 1806יליד מדינת אוהיו שבארצות  -הברית  ,נמנה עם הכת הפרסביטריאנית .
הוא נשא אישה ביוני  , 1832והפליג באותה שנה לביירות  ,בשליחות המיסיון האמריקני  .תומסון
החל בפעולתו בביירות בפברואר

, 1833

ובאפריל  , 1834משהחליט המיסיון לחדש את ניסיונותיו

להיאחז בירושלים  ,נשלח תומסון לשם  .כעבור חודש יצא מירושלים ליפו  ,כדי לקבל את מטענו ,

אך באותה עת פרץ בירושלים מרד הפלאחים ונבצר ממנו לשוב אל אשתו  ,שילדה בינתיים בן  .הוא

אף הוחשד בריגול ונאסר ביפו למשך ארבעים יום  .אשתו חלתה ומתה בירושלים ביולי
קצר לאחר שובו לעיר  .בהסכמת המיסיון חזר תומסון עם התינוק

לביירות .

בשנת

, 1834
1835

זמן
נשא

לאישה את אלמנת הקונסול הבריטי פיטר שבוט  .תומסון ביסס בהצלחה את פעילות המיסיון

האמריקני וזכה למעמד מכובד  .משהגיעו הידיעות על ממדי הרעש בצפת יצא עם עמיתו קלמן כדי
להושיט עזרה וסעד

לניצולים .

במשך עשרות בשנים הרבה תומסון לסייר בארץ  ,להיוודע לנופיה ולתושביה ולחקור את

צפונותיה .

ספרו  The land and the Bookנתפרסם לראשונה בשנת  , 1859והופיע לאחר מכן

במהדורות רבות  ,וכמעט בכל מהדורה הוסיף ושינה פרטים רבים  .הספר  ,שנכתב ברגש ובחיבה
לארץ הקודש  ,הפך לספר הפופולרי ביותר על הארץ במאה הי " ט  ,ובמרוצת השנים נמכר כמעט

במאתיים אלף עותקים  ,יותר מכל ספר אמריקני אחר  ,להוציא ' אוהל הדוד תום '  .תומסון פעל
כארבעים וחמש שנה כמיסיונר בביירות  ,והוא שב בשנת

שמונים ותשע בעיר
קלמן

דנוור .

( , ) 1889 - 1796

1880

לארצות  -הברית ונפטר בגיל

20

יליד בויסק שבלטוויה  ,נטבל לנצרות בלונדון בינואר  , 1831ויצא בשנת

היהודים ' .

למזרח  -התיכון בשירות ' החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב

1832

בארצות שונות החליט להשתקע בירושלים  ,ובסתיו

1833

לאחר סיור

נתמנה לעוזרו של ג ' ון ניקולייסון  ,מייסד

המרכז של המיסיון הבריטי בירושלים  .בקיאותו של קלמן ביהדות ושליטתו בעברית  ,בערבית
ובגרמנית סייעו בידו למלא בהצלחה את תפקידו בשירות המיסיון  .הוא שהה בביירות מתחילת
, 1836

מטעמי בריאות  ,וכאשר הגיעו הידיעות על האסון בצפת נתבקש לצאת עם תומסון לסייע

לנפגעי

הרעש .

בסוף

1838

יצא ללונדון  ,וביולי

1839

נפגש בביירות  -בהיותו בדרכו חזרה

לירושלים  -עם שני המיסיונרים הסקוסים אנדרי בונאר ורוברט מק  -צ ' ייני  ,והם הזמינוהו
להילוות אליהם בסיוריהם ובפעולתם המיסיונרית בצפון הארץ  ,בתורכיה ובאירופה  .משנת

1843

1846

נתמנה לתפקיד מנהל המשק והממונה על

הצדקה בבית  -החולים של המיסיון בירושלים  .בשנת

שב קלמן ללונדון ועסק שם עוד שנים

פעל שוב בשירות המיסיון בירושלים  ,ובשנת

1858

ארוכות בפעילות מיסיונרית בקרב מהגרים יהודים במזרח לונדון  .הוא מת שם בגיל תשעים
ושלוש  .י2
20

ראה

עליו

א ' יפה  ' ,פעילות המיסיון האמריקני  -הפרוטסטנטי בארץ  -ישראל בשנים

קתדרה ,

( תשרי תשנ " ה )  ,עמ '  . ; 53 - 52קק ! Syria , 1 , London -Edinburgh 1910 ,ו Years 1ש "  .11 . Jessup , Fifty - 71י1
 Nineteenth Century ,אן  Promised Land: Americans and the Holy Landם . . 1 . Vogel , To Seeן ;  - 59ך5
:

 . 187 ; 1 . Bird ,ק  . 105 ; D . F. Finnie , Pioneers East , Harvard 1969 ,ק 1993 ,

of American Biography ,

 Dictionarי2ן9 % -3ן 9 .ע 1872 ,

, ' 1845 - 1821

u. P .

73

Pennsylvania State

" Bible Lands , Philadelphia

Bible Work /

~ the Book , London 1859
 . 490 ; W . M . Thomson , The Land andק 111 ,ע %
21

ראה עליו  :מ ' אליאב  ' ,לא גר אלא מומר '  ,קתדרה  ( 59 ,ניסן תשנ " א )  ,עמ ' ] 93 - ] 91

שם .

 ,וראה המקורות המצוטטים

( 51

מרדכי אליאב

דיווחו של תומסון
סיפורו של תומסון נתפרסם לראשונה מעל דפי עיתון מיסיונרי בבוסטון בנובמבר

1837

22 ,

ונתמזל

מזלו שאדוארד רובינסון  ,גדול חוקרי ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,מצא לנכון להעתיקו כמעט

בשלמות בנספח לספרו המקיף על מסעותיו בארץ  -ישראל  ,לצד תיאור סיורו באזור כשנה לאחר

הרעש .

23

כיוון שספרו של רובינסון הפך במרוצת הזמן לספר יסוד במחקר הארץ  ,הועתק דיווחו

של תומסון משם לספרים רבים כעדות בלתי אמצעית ומפורטת ביותר על הרעש

ותוצאותיו .

בספרו על ארץ  -ישראל שנתפרסם כעבור כעשרים שנה כלל גם תומסון עצמו תיאור של הרעש
הנסמך פחות או יותר על דיווחו הראשון  ,בתוספת מידע על מחזות הרעש במקומות שונים בגליל
שבהם ביקר במשך שלושה  -עשר ימי המסע של

המשלחת .

24

לפי תיאורו של תומסון הורגש הרעש בביירות בעת תפילה בכנסייה  ,כאשר נאספה שם הקהילה
בערוב יום ראשון ה -

1

בינואר

. 1837

25

לפתע החל הבניין לרעוד ורצפת האבן התרוממה ונעה

כאנייה בין גלים סוערים  .כל הנאספים פרצו החוצה  ,והבניין נבקע לאורכו  .הרעש לא הסב נזקים

כבדים בביירות  ,אם כי היו בתים רבים שנפגעו בצורה משמעותית  .במשך שבוע הגיעו שמועות על
תוצאות הרעש  ,אולם כאמור חלף שבוע ימים עד שנתקבלו ידיעות מהימנות ואף מכתבים על
חורבנן של צפת

וטבריה .

משנתאשרו הידיעות על תוצאות הרעש ערכו הקונסולים שבעיר והקהילה הנוצרית מגבית
למען הניצולים  ,והוטל על תומסון וקלמן לצאת לאזור ולחלק כספים  ,בגדים ותרופות לפצועים
ולנצרכים

;

בצידון הצטרפו אליהם יוסף אבלה )  , ( Abellaהסוכן הקונסולרי הבריטי במקום  ,ושני

בניו  ,שהיו בעלי ידע

ברפואה .

26

בספרו הוסיף תומסון פרטים על פגעי הרעש בצידון ובצור וכן

בכפר רומיש שבדרום לבנון  ,סמוך לגבול ארץ  -ישראל  -שם עמדו אנשי המשלחת לראשונה על

ממדי האסון שגרם הרעש  .ככל שהתקדמו במסעם נתרבו מראות החורבן  .בבואם לג ' יש ( גוש

חלב )

נדהמו לראות שלא נותר במקום אף בית אחד עומד על תלו  ,ונודע להם כי הכנסייה המקומית
התמוטטה וקברה תחת הריסותיה מאה שלושים וחמישה איש  ,ששהו בעת הרעש בתפילה
בכנסייה

;

רק הכומר ניצל  ,משום שעמד תחת הקמרון שמעל

המזבח .

27

במבואות צפת פגשו את הסוכן הקונסולרי האמריקני בצידון  ,איברהים נוחלי ; נוחלי חש לצפת
כדי לחלץ את אחותו  ,שבעלה נספה מתחת למפולת אבנים לאחר שזעק לעזרה במשך שבעה ימים ,
ואין מושיע ואין

22

מציל .

 . 433 - 443קק 0 . 11 ( November ) ,א (  . Missionary Herald , 33 ) 1837הדו " ח נכתב בצורת יומן בעת המסע ,
החל ב 13 -

בינואר

, 1837

בתום היום הראשון לצאתם מביירות

:

' היום הראשון של שנה זו ייזכר למשך זמן רב

כיום השנה לאחד הרעשים היותר אלימים והרסניים  ,שבהם נתנסתה ארץ זו מעולם '  .תומסון כתב ביום הראשון

במקום המכונה ' נבי יונס '  -לפי מסורת היה זה המקום שבו הקיא הדג את יונה
23

Boston

,

 the Year 1838 , 111 ,ח Journal 0 Travels 1ג .
'

הנביא .

שם  ,עמ '

. 433

 Palest ne . .חן ] . Robinson ,, Biblical Researches

 . 529 - 531קק  . 253 - 256 , 321 - 323 , and Note XLI ,קק ~ ,
1841

24

תומסון ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '

. 281 - 277

בדו " ח הראשון ( לעיל  ,הערה

) 22

מופיע שמו של קלמן במלואו  ,ואילו

בהעתקה של רובינסון ובספרו של תומסון צוינה רק האות הראשונה של
ל ) ()

25

תומסון ( שם )  ,עמ '

. 277

שמו .

ראה גם עדותו של כומר פרוטסטנטי ששהה בביירות בזמן הרעש ותיאר את

ההתרחשויות וכן את יזמת האירופים לעריכת מגבית ושיגור משלחת סיוע
 . 205 - 206קק Palestine 7834- 7838 , London 1839 ,
26
27

תומסון ( שם )  ,עמ '

,

שם  ( ,מ '

278

. 277

וכן בדו " ח המפורט ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ ' 435 - 433

:

Letrers

Paxton ,

,.

].נ

רעש האדמה בצפת

להלן תיאר תומסון את מראות צפת  -את הבקיעים והסדקים באדמה ובסלעים ואת העיר
החרבה

לחלוטין .

הוא הדגיש כי לא האמין כל  -כך לידיעות שהגיעו לביירות  ,אך המציאות

המחרידה שנגלתה לנגד עיניו עלתה על כל ציפייה מראש ועל כל דמיון .

28

הוא וחברי המשלחת

האחרים עברו בין עיי החרבות שברובע היהודי  ,ראו את שרידי הבתים ובהם ערמות של שברי
רהיטים וכלי בית  ,ושמעו על אומללים שלא ניתן היה לחלצם והם גוועו מתחת להריסות  ,ומאידך
גיסא על לכודים שניצלו חמישה ואף שבעה ימים לאחר הרעש  .החיפושים אחר הלכודים עדיין
נמשכו  ,והפועלים שעסקו במלאכה ניצלו את המצב ודרשו מדי פעם שכר גבוה יותר .

לא חסרו

29

גם מקרים של חסרי מצפון  ,ובהם כפריים מכל האזור  ,שעסקו בביזה מן החיים ואף מן

המתים .

30

רבים התרוצצו בבכי ובייאוש  ,ובתוכם ילדים שנתייתמו ואין להם דואג  ,וכן אנשים ונשים שקיפחו
את כל בני משפחתם  .בעיר שררה חרדה גדולה  ,שכן מדי פעם הורגשו רעשים ,
היה לרבים כי רעש כבד חדש עומד

וב 18 -

בינואר נדמה

להתחולל .

המשלחת החלה בחלוקת תרופות ובגדים  ,בהושטת עזרה ובחבישת פצעים  .נתברר כי לא ניתן
להציל חלק מן הפצועים  ,שהיו במצב אנוש  ,ובאין רופא מומחה לא היה מזור בייחוד לקטועי

גפיים  .הפעולה העיקרית של חברי המשלחת היתה הקמת בית  -חולים זמני לטיפול מסודר
בפצועים  .לשם כך אספו קרשים  ,ובעזרת פועלים ובעבודה מאומצת עלה בידם להקים תוך יומיים
צריף גדול שנועד לשמש בית  -חולים  .לשם הועברו הפצועים שהיה סיכוי לרפאם  ,והופקד עליהם

רופא מקומי שנשכר בידי המשלחת  .מצפת עברה המשלחת לטבריה  .לתיאור המצב בטבריה ייחד
תומסון רק שורות מעטות  ,והדגיש שמספר הקרבנות במקום היה קטן בהרבה מזה שבצפת  ,אף כי
בתי העיר וחומותיה נפגעו קשות ולרוב התמוטטו  .המשלחת שהתה בטבריה כיומיים  ,עד יום
ראשון

בינואר .

22

בספרו תיאר תומסון את המשך המסע לכיוון נצרת  .בדרך חילקו הוא וחבריו בגדים ותרופות
לנזקקים בכפרים לוביה  ,סג ' רה  ,כפר כנה וריינה  ,שכולם  -להוציא כפר כנה  -נפגעו ברעש
וסבלו גם אבדות

בנפש .

תומסון ציין שהרעש לא פגע בכל מקום באותה מידה  ,ואף בקרבת

היישובים שנפגעו קשות היו כפרים אשר לא ניזוקו כלל  .לאחר שהות של ימים אחדים בנצרת ,
שנפגעה רק מעט ברעש  ,שבה המשלחת

ב 25 -

בינואר לביירות בתום מסע של שלשה  -עשר ימים .

רבים הסתמכו כאמור על תיאורו של תומסון  ,על  -פי הנספח לספרו של רובינסון  .אברהם משה
לונץ תרגם נספח זה לעברית בשנת תרס " א

28

"

מ convinced

' ruin

29

8

" frightful gla

( ) 1901

וגצל קרסל תרגם אותו מחדש בשנת חש " ו

] the while refused 10~ give
חס 11 credit 10 the reports , butט :

 the power of language 10 overdraw or exaggerate suchח01 1ח 81 11 vvas

"

.1

י,

:
8

' 1 had

ע1ם .

תומסון מעיר  ' :קשה להאמין  ,אך זו עובדה  ,שלאחר שעבדנו לילה ויום כדי להקים את בית  -החולים נאלצנו
לשלם מחיר גבוה כדי שישאו את הפצועים האומללים לתוכו  .ולבסוף נאלצנו לשאת בעצמנו את הפצועים

.

לשם '  .רבה הראשי של טבריה סיפר לו שנאלצו לשלם שישים דולר בשביל כל קבורה ובסך  -הכול הוציאו על
פינוי הגופות וקבורתם שבעים אלף גרוש

;

ראה

:

תומסון ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

הוציאו יותר כספים מאשר בצפת  ,ששם היתה המלאכה מרובה בהרבה
30

:

. 443

קשה להאמין שבטבריה

וראה לעיל  ,הערה

.6

' האנשים ששרדו בכפרים הסמוכים נתנו לחבריהם למות בתוך בתיהם שהתמוטטו  ,ומיהרו לצפת כדי להפשיט
את המתים ולשדוד את החיים  .איברהים פאשא שיגר יחידת צבא מעכו  ,כדי להגן על היהודים המסכנים מפני

שוד ורצח '  .תומסון ( לעיל  ,הערה

 , ) 20עמ '

. 280

וראה גם בדיווחו של מור ( לעיל  ,הערה . ) 17

) 11

מרדכי אליאב

(  , ) 19 '46וי ופן הסתמכך פנל נפקיר זה מיכאל איש  -שלום  ,יצחק רבקינד  ,שושנה הלוי ונתן שור 2 .י

כמעט איש מהם לא הכיר את תיאורו של קלמן  .גם חוקרים ונוסעים לא  -יהודים שהזכירו את הרעש
הסתמכו בעיקר על תיאורו של תומסון .

האבדות בנפש
הדיווחים הראשונים של תומסון וקלמן אמדו את מספר הרוגי הרעש בצפת בארבעת אלפים
יהודים ( מתוך חמשת אלפים עד ששת אלפים

תושבים ) ,

והוסיפו על כך מאתיים מבין הפצועים

קשה שאפסו סיכוייהם לחיות וכן אלף מוסלמים ועשרים וחמישה נוצרים  -בסך  -הכול כחמשת
אלפים מאתיים עשרים וחמש נפשות  .במספר זה נוקב גם רובינסון  ,בעקבות

תומסון  ,יי

ואף דוד

עמירן חוזר כעבור למעלה ממאה שנה על אותו אומדן  ,מבלי לתת את דעתו על תיקונו במקורות
שונים 4 .י גם ג ' ון קיטו  ,שהיה צמוד לתיאורו של קלמן  ,כפי שנראה להלן  ,העתיק ממנו את מספר

הקרבנות .

35

אולם ר ' ישראל משקלוב  ,שנשען בוודאי על המידע שקיבל ממשלחתו  ,אמד את מספר

הקרבנות היהודים ב ' שני אלפים ויותר '  ,כלומר כמחצית מן האומדן של המיסיונרים .
העתים ' הרחיק לכת וכלל באלפיים הרוגי הרעש את הקרבנות שבטבריה 7 .י גם מקורות
36

בעל ' קורות
יהודיים

אחרים בני התקופה אמדו את מספר הקרבנות היהודים באלפיים  .המחקרים האחרונים דבקו
במספר זה  ,וכך צוין אצל לונץ ,

אלף הרוגים מבין המוסלמים

לונץ  ,ירושלים  ,ה

38

ריבקינד ומלאכי ובאחרונה אצל שרמן

והנוצרים .

( תרס " א ) ,

עמ '

 ; 302 - 298מנחם

מנדל מקמנה ( לעיל  ,הערה

31

א"מ

32

מ ' איש  -שלום  ,מסעי נוצרים לאוץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ו  ,עמ ' , 189 - 188

מדיווחו של תומסון בתרגום
( תרפ " ד  -תרפ " ה )  ,עמ ' 103

ליבר .

39

משלו ) ;

ואילך

;

 , ) 4עמ '

455 - 453

33

תומסון

( לעיל  ,הערה

קלג  -קלז .

( מביא גם קטעים

י ' ריבקינד  ' ,הרוגי צפת ברעש תקצ " ז '  ,ספר השנה של ארץ  -ישראל  ,ב  -ה

ש ' הלוי  ' ,חורבן צפת ברעש תקצ " ז '  ,פרשיות בראשית בתולדות הישוב ,

ירושלים תשמ " ט  ,עמ '  ; 359 - 357נ ' שור  ,תולדות צפת  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ ' . 189 - 186
תיאורו של קלמן מכלי שני  ,על  -פי הקטעים בספרו של קיטו  ,ראה להלן  ,הערה . ) 35
 , ) 20עמ '  278אמד את מספר

גם רובינסון ( לעיל  ,הערה

לונץ אף הוסיף

( שור הכיר גם את

הקרבנות בארבע חמישיות מכלל האוכלוסייה  .בעקבותיו הלך

הוא הוסיף הערת הסתייגות  ' :אין להתפלא כלל אם אומדן זה של

 , ) 23עמ '  , 332אולם

אבדן חיים יתגלה כמוגזם במידה ניכרת '  .באשר לקלמן ראה להלן  .האומדן הגבוה ביותר נמצא אצל הנוסע ואן
דה ולדה  ,שאף הוא הסתמך על תיאורו של תומסון  ,אך נקב במספר של ששת אלפים קרבנות בצפת בלבד  ,וזאת
על סמך עדות ראייה נדירה  ,כנראה של משומד בשם דאנוס קירם  ,אשר תיאר בפניו את אשר התרחש בעת הרעש ,

,

כאשר ' הר צפת טלטל את ביתו כמו עץ תאנה את עליו בסתיו '  .גם איש זה שכל את אשתו וילדיו ברעש  . .ג  .נ
 .קק 7 und / 852 , 11 , Leipzig 1855 ,נ " den Jahren /ו
349 - 351
34
35

.

, Lo

1841

xcl - % 011
36

Van de Velde , Reise durch Syrien und Paldslina

"

עמירן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

 .קק " "

מן

)

. 231
'Kitto , Palestine : The Physical Geography and Natural

ofthe Holy

3.

איגרת ר ' ישראל משקלוב ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 152אולם אלפנדרי דיווח על ארבעת אלפים קרבנות  ,מתוכם

ארבע מאות בטבריה  .ראה שם  ,עמ ' . 160 - 159
)( ; 2

37

מנחם מנדל מקמנ " ן ( לעיל  ,הערה

38

לונץ מציין כי תומסון הפריז באומדנו  ,וכי יהודי צפת מנו רק ארבעת אלפים נפש  ,ומספר המתים היה כאלפיים ,

, )4

עמ '

ו.

ואילו בטבריה נספו אלף נפש  .כמו כן נספו לדבריו אלף מוסלמים ונוצרים בצפת  .לונץ ( לעיל  ,הערה , ) 31
, 296

39

עמ '

. 302

ריבקינד ( לעיל  ,הערה

 , ) 32עמ ' ; 103

מלאכי ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ ' 27

;

ש ' ליבר  ' ,התפתחותה של האוכלוסייה

בית  -הכנסת אבוהק
בצפת

( ) 1913

ברם דיווח רשמי של סולימן פאשא  ,המושל המצרי של מחוז צידון  ,קבע כי מספרם הכולל של
הרוגי הרעש בצפת היה אלפיים מאה חמישים ושמונה יהודים  ,מוסלמים

ונוצרים .

40

במספר זה

נכללו גם שש מאות חמישים ואחד בני חסות זרה  ,ודאי כמעט כולם יהודים ( חמש מאות רוסים

טוסקנים ) .

ואוסטרים  ,ארבעה  -עשר בריטים  ,שבעים ושלושה צרפתים ושישים וארבעה

צוין גם ' שכל הבתים

נחרבו ' .

בדו " ח

את הדו " ח של סולימן פאשא פרסם לראשונה בעברית אורי בן -

חורין  ,והוא נזכר בספריהם של יצחק בן  -צביר ושור  .בעקבות דו " ח זה אמד שור את מספר

בצפת , ' 1839 - 1800 ,

קתדרה ,

46

( טבת

תשמ " ח )  ,עמ ' , 34

וראה שם הערה  , 163המפרטת את כל

לדברי ליבר מנתה האוכלוסייה היהודית כצפת רק שלושת אלפים וחמש מאות
40

 . 63 - 65קק 717, 2 ) 1952 ( ,

41

" בן  -צבי  ,ארץ  -ישראל ויישובה  ,ירושלים תשט " ו  ,עמ '

"

נפש .

 the Earthquake of 1837חס  Official Reportתונ '
 ; 387וראה

,

האומדנים .

 -Horinתט8

.ט

גם  :הנ " ל  ' ,מאורעות צפת מביזת תקצ " ד ועד

מרידת הדרוזים בשנת תקצ " ח '  ,מחקרים ומקורות  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ '  . 158 - 116כאיגרת א המתפרסמת שם
נאמר

:

' ונהרגו נפשות רבות מישראל  ,יותר מחצי המספר שהיה פה  ,והנשארים בחיים קנאו את המתים מגודל

היסורים שסבלו אחר כך  ,שהיו מושלכים בחוצות  ,זה נשברה ידו וזה נשברה רגלו  ,והיו ערומים ויחפים באין
במה לכסות מזרם ומטר '  ,שם  ,עמ '

; 116

ובאיגרת סו

:

' ומתו קרוב לאלפים נפשות יקרות '  ,שם  ,עמ '

. 142

עע

"

)

מרדכי אליאב

הקרבנות היהודים באלף וחמש מאות עד אלף ושמונה מאות נפש  ,מתוך אוכלוסייה יהודית בת
שלושת אלפים וחמש מאות נפש  ,ואולי קרוב אומדן זה

לאמת .

42

מן הראוי לציין כי גם הפרטים על הנספים שציין ר " י משקלוב במכתבו המאוחר יותר ( מאה
וארבעים פרושים  ,חמש מאות חסידים ורוב

הספרדים )

תואמים את ההערכה של שור  .באשר

לפרושים  ,הרי לפי הרשימה השמית של ההרוגים והתוספת של ריבקינד  ,נספו מאה חמישים ושש
נפשות וכמאה ושמונים הגיעו לירושלים  ,אך רובם נספו שם במגפות של

תקצ " ח  -תקצ " ט .

43

את מספר הקרבנות בטבריה אמד תומסון תחילה בשבע מאות נפש  ,מתוך אלפיים וחמש מאות

תושבים  ,ובספריו תיקן את מספר הקרבנות לשש מאות  .קלמן אמד את מספרם הכולל בשבע מאות
שבעים וחמישה  ,מתוכם חמש מאות יהודים  ,וכך קבע גם בעל ' קורות העתים '  .רובינסון אימץ את
אומדנו של תומסון  ,ואילו קיטו  -את הערכתו של קלמן  .ר " י משקלוב ציין כי מספר ההרוגים

הגיע לארבע מאות  ,וכך כתב גם אלפנדרי  ,בעוד שריבקינד ולומן אמדום באלף  .בדו " ח של סולימן
פאשא צוין כי בטבריה נספו תשע מאות עשרים ושתיים נפש  ,שהיו שלושים ושבעה אחוז מן
האוכלוסייה  ,וכן נמסר כי במחוז טבריה נהרסו שבעה עשר מתוך עשרים ושלושה

כפרים .

44

אשר לכפרי הגליל  ,תומסון וקלמן תיארו את ההרס הגמור בכפר ג ' יש ( גוש חלב )  ,שבו נספו
לדבריהם מאתיים שלושים וחמישה תושבים  ,מאה שלושים וחמישה מתוכם בעת תפילה

בכנסייה .

כפר זה אינו נזכר משום מה בדו " ח הרשמי של סולימן  .על כפר לוביה נמסר כי מאה ארבעים
ושלושה מתושביו נספו מתחת

להריסות .

45

הרעש פגע קשות בכפרים עין  -זיתון  ,סג ' רה  ,רמה  ,ריינה

וקדיחה ואף גרם בהם לאבדות בנפש  ,ואילו כפר כנה  ,סאסא וספריה ( ציפורי ) לא נפגעו כלל .

46

בנצרת  ,ציינו תומסון וקלמן  ,שביקרו בעיר  ,היה הנזק מועט  ,ומספר הקרבנות היה חמישה  -שבעה .
אולם הדו " ח הרשמי קבע כי במחוז נצרת נהרסו או ניזוקו כשמונה מאות בתים ומאה עשרים
ושישה איש

נספו .

47

ר " י משקלוב הזכיר באיגרתו גם שישים הרוגים בשכם  -ובתוכם אף יהודים  -אך הדו " ח
הרשמי קבע שבשכם היו ארבעים ושמונה הרוגים בלבד  ,אבל חלק ניכר של העיר נפגע

קשות .

אם נחבר את כל המספרים שבדו " ח הרשמי  ,הנראה אמין  ,יסתכם מספרם של הרוגי הרעש
בתחום ארץ  -ישראל בשלושת אלפים

בקירוב .

קונטרסו של קלמן
בקונטרס שלפנינו איגרת שכתב קלמן
ההקדמה לפרסום הקונטרס נחתמה

42

שור

( לעיל  ,הערה

גודלה של
43

44

64

46

ב3 -

במאי

. 1837

 . 189לדעתו נהרגו גם שלוש מאות מוסלמים  .וראה שם  ,עמ '

אוכלוסיית צפת בראשית המאה

73

-,

 , 177אומדנים על

הי " ט .

.

ראה חישוב מפורט אצל א ' מורגנשטרן  ' ,יהודי צפת
תשמ " ט )  ,עמ '

45

 , ) 32עמ '

ב7 -

בפברואר  , 1837כשבועיים לאחר ששב לביירות .
ומכאן שהקונטרס  ,הכולל את האיגרת

1839 - 1800

-

מספרים ואומדנים '  ,קתדרה ,

49

( תשרי

. 168 - 165

בן  -חורין ( לעיל  ,הערה

 , ) 40עמ '

. 64

רובינסון ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '  ; 238תומסון ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ ' . 439
רובינסון ( שם )  ,עמ '  . 368 - 367 , 323 , 204כפרים אלה אינם מפורטים בדו " ח הרשמי  ,אך נכללו כנראה ברשימת
הכפרים שנהרסו במחוזות טבריה ונצרת  .ראה גם פירוט אצל " ברסלבסקי  ,הידעת את הארץ  ,ה  ,תל  -אביב
תש " ך  ,עמ '

47

. 52 - 49

בן  -חורין ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ '

. 65 - 64

רעש האדמה בצפת

במלואה וכלשונה  ,נתפרסם כנראה חמישה חודשים לפני דיווחו של תומסון  .אולם לפי עדותו של
ר ' חיים יוסף פולק בעיתון ' חבצלת ' שנים רבות לאחר מכן  ,נתפרסם לפחות חלק מן האיגרת קודם
לכן בתוך

Wiener Jeitung

 ,ומשם העתיק פולק קטעים לביאורו לפרק ל ' בספר ירמיה .

48

ייתכן

שקלמן פרסם את תיאור הרעש גם בעיתונים אחרים  ,כדי לעורר את הלבבות להיחלץ לתרומות
לעזרת

הנפגעים .

אולם שנים אחדות לאחר הרעש  ,בשנת תר " ד
הרעש בציון ' מכתבי קלמן היושב בבארות

( , ) 1844

( ביירוטה ) ' .

49

פרסם מרדכי אהרן גינצבורג תיאור של
התיאור שונה מזה שבקונטרס שלפנינו ,

ויש לשער כי הוא לקוח מאיגרת אחרת של קלמן  ,שנשלחה לידיד בלונדון ואולי גם נתפרסמה
ברבים  .למרבה הצער אין גינצבורג מציין את המקור שממנו העתיק את המכתב  .אולם מדובר
בתיאור תמציתי בן ארבעה עמודים  ,וכבר מלאכי  ,שלפניו היה רק תיאור זה  ,תהה על השוני הרב
שבינו לבין התיאור שהעתיק פולק

ב ' חבצלת ' .

50

בהקדמה הקצרה לקונטרס שלפנינו  -שלא הועתקה כאן  -סיפר העורך המיסיונר אלכסנדר

סקוס (  ) 8 ) 011כיצד הגיע קלמן ( ' ישראלי במוצאו ויליד

ליטא ' )

לאנגליה והמיר את דתו לאחר

ש ' השתכנע ' באמיתות הנצרות  .בהמשך דבריו תיאר העורך את יציאתו של קלמן לארצות המזרח ,
את קשריו הראשונים עם ניקולייסון  ,את פעילותו המיסיונרית ואת יציאתו מביירות למסע המתואר
באיגרת  .תחת רושם האירוע המחריד המפורט באיגרתו החליטו חוגי המיסיון באנגליה

לפרסמה .

אולם בשל ' העדר בקיאותו בלשון האנגלית ' העביר העורך קולמוס על דבריו  ' ,אף כי התאמץ
להיות נאמן

ומדויק ' .

סקוט הוסיף גם הערת הסתייגות מן הנתונים על נפגעי הרעש  ,משום שהתקשה כנראה להאמין

לממדי האסון הכבד  .הוא ציין שבלא ספק היה קלמן נאמן בספירת ההרוגים והפצועים  ,על  -פי
העדויות שנמסרו לו  ,אך ' עדיין זו עדות של מזרחים  ,הרגילים בהערכה מרושלת ובמספרים
עגולים  ,ויש להתייחס אליה לכל היותר

כאומדן '  .י '

איגרתו של קלמן כתובה ברוח נוצרית מובהקת משופעת בציטוטי פסוקים מן התנ " ך וכן מן
הברית החדשה כיאה למיסיונר  -מומר ,
אתרע מזלו של קלמן שלא היו הדים

אך אין הדבר גורע מחשיבותה .
רבים לפרסום איגרתו  .רק הגיאוגרף

על תיאורו  ,לצד דיווחו של הקונסול מור  ,שהיה כנראה לנגד עיניו .

52

הנודע ג ' ון קיטו נשען

הוא גם ציין במדויק את כותר

הקונטרס שלפנינו  ,והדגיש שלא ראה את דיווחו של תומסון בשלמותו  ,אלא רק קטעים ממנו  .קיטו

48

חבצלת ז ' ( תרל " ז ) ,

( לעיל  ,הערה

. 7 -6

 , ) 1עמ '

מלאכי העתיק את דבריו של פולק בשלמותם ממוספת פרטים על המחבר  ,ראה  :מלאכי

 . 43 - 40פולק ציין שהעתיק

' ממכתב אשר קראתי אז כמ " ע וינער צייטונג מי, 17 . 2

אשר כתב

אנגלעזי אחד ושמו קאלמאן מעיר ביירוט ( בארות ) ללאנדאן ממראה הטבע הנורא הזה אשר חזה בעיניו וז " ל
בהעתקה חופשית ממנו '  .תאריך העיתון אינו מתקבל על הדעת  ,שהרי רק
איגרתו  ,כפי

שצוין

ב  7 -בפברואר  1837כתב קלמן את

לעיל .
עמ '

. 67 - 64

49

דביר  ,בעריכת מ " א גינצבורג  ,וילנה תר " ד ,

50

מלאכי סבר בטעות שפולק השתמש במכתבו של קלמן שנתפרסם ב ' דביר '  ' ,שעושה רושם כאילו היה יצירה
עברית מקורית '  .אך הבחין שבתרגומו של פולק יש שינויים בהשוואה לתרגום גינצבורג  ,ואף כי ' נדפס ל " ג שנים
אחר הופעת תרגום זה  ,הוא ראשון בזמן  ,אם לא במעלה '  .מלאכי לא יכול היה לדעת שפולק השתמש בהעתק מן

51

52

הקונטרס שלפגינו  .ראה
השווה לעיל  ,הערה . 33
ראה לעיל  ,הערה . 35

:

מלאכי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 41

ונ ,
(

ערך טבלה המפרטת את מספר הקרבנות בכל אתר ואתר  ,בהסתמכו על מור וקלמן  .קטעים

מאיגרתו של קלמן הועתקו מן העיתונות האנגלית לעיתון היהודי  -הגרמני Allgemeine Jeitung

שהחל להופיע באותה

tdes Judenthums

שנה .

ברם מלבד קיטו לא ראה כנראה איש מבין

53

הנוסעים והחוקרים את הקונטרס שלפנינו  .לעומת זאת הביא מלאכי את התיאור התמציתי שפרסם
גינצבורג ב ' דביר ' ,

ובעקבותיו ציטטה אותו גם

54

הלוי .

שור הוא היחיד שנשען על הקונטרס

שלפנינו  ,על  -פי הקטעים שפרסם קיטו  ,אך כנראה לא ראה את

המקור .

משום כך נודעת חשיבות מרובה להוצאת קונטרס זה מן הנשייה ולהעמדתו לרשות הקורא

העברי .
53

' תיאור מפורט על תופעת טבע מחרידה זו מסר עד ראייה  ,מר א " ס קלמן בביירות לפני זמן  -מה בצורת מכתב
שפורסם בלונדון  ,וממנו נוטלים אנו את הפרטים הבאים '  .להלן פרסם העיתון קטעים שלמים מן האיגרת
1837

י1טנ

.

es /u enthums , 22
~22
מ-

הובאה ידיעה מאעמיר

"

.

 . Al/gemeine JTeitun fבגיליון הראשון של עיתון זה ( ראה לעיל  ,הערה

בינואר

:

) 10

על רעש אדמה שהרס את צפת  ,טבריה ואת כל היישובים שבסביבה .

1837

ברדיוס של עשרים מיל  .בידיעה צוין גם ש ' העיר יפו הפכה לתל חרבות  ,ומחמישה  -עשר אלף תושביה נקברו
תחת ההריסות לא פחות משלושה  -עשר אלף '  .בקונטרס שלפנינו אין זכר לפגיעת הרעש בעיר יפו  ,אולם בדיווח

של קלמן שפורסם ב ' דביר ' צוין כי ' חומות העיר יפו רבתי בגוים התערערו עד היסוד  .שלושה עשר אלף נפש ירדו

בהן שאולה ורק אלפיים נפש מכל המון העיר הזאת עוד חלקם בחיים '  ,ראה  :דביר ( לעיל  ,הערה

 , ) 49עמ '

 . 66גם

עמירן מונה ברשימת הרעשים ' שלושת אלפים קרבנות ביפו והרס רב ב  , ' 1838 -והוא מציין כי הכוונה כנראה
לשנת

ראה

, 1837

. )2

עמירן ( לעיל  ,הערה

:

אולם כל הידיעות הללו אינן מתקבלות על הדעת  ,שכן תומסון

וחוקרים נוסעים אחרים שסיירו בארץ בשנים

1841 - 1837

ותיארו את הרעש בשנת

1837

לא הזכירו בדבריהם את

יפו אף לא במילה אחת  .גם המספרים הנקובים מופרכים מעיקרם  ,שכן האוכלוסייה ביפו לא מנתה אז יותר
מששת אלפים עד שבעת אלפים נפש  .יש לדחות גם את ההשערה שמדובר ברעש שאירע בשנת

] 834

.

שכן

תומסון שהה באותו זמן ביפו ואף ישב בבית  -הסוהר ארבעים יום  ,והוא אינו מזכיר בכתביו מאותה עת שום רעש .
נראה שבעקבות הרעש בצפת פשטה שמועה בלתי מבוססת על רעש
54

.) 1

מלאכי ( לעיל  ,הערה
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רעש האדמה בצפת
תיאור של חלק מן המאורעות של רעידת האדמה הגדולה האחרונה שבסוריה
באיגרת מאת א ' מקוט קלמן  ,לונדון 1837

ביירות .

7

בפברואר

]

1837

ידידי הנוצרים היקרים ביותר
עוד לפני שאיגרת זו תגיע אליכם כבר נודע לכס מהעיתונות הציבורית על תוצאותיה של רעידת אדמה
עצומה שהתרחשה באזורים אחדים של סוריה ופלשתינה  ,באחרונה

בפרט  .ביום

הראשון בינואר  ,בשעה

5

אחה " צ לערך  ,שחל ביום ראשון בשבוע  .חומרת הנזקים שנגרמו למקומות אלה היתה בדרגות שונות .
דרום  -מזרח ,

במידה מסוימת ככל שהמקום רחוק יותר מביירות לכיוון

הנזק היה חמור

יותר  ,לדוגמה

המקומות שבמחוז צפת וטבריה ולרבות ערים אלה  ,נהרסו לחלוטין וקרסו עד היסודות ממש  ,ואלפים מן
התושבים נקברו חיים תחת ההריסות .

מיד כשהגיעו למקום זה הידיעות העצובות מן האזורים ההם נערכה כאן מגבית על  -ידי הקונסולים
השונים והתושבים האירופים לשם סיוע לחסרי כול ולנצרכים  .הכומר הנכבד מר תומסון
להתלוות לסוכן הבריטי

בצידון ,

המבין ברפואה  ,שאליו נשלחה התרומה

,ו

2

ואנוכי נתבקשנו / ' -

לדאוג לכך שהשימוש בה

ייעשה ללא הפליה  ,ובד בבד להעריך את ההיקף המדויק של הסבל האנושי שנגרם  ,אשר היה ידוע עד אז רק
מתוך

שמועה ,

כדי שניתן יהיה לנקוט אמצעי פעולה יעילים יותר להקל את הסבל .

לפיכך יצאנו למסע המתיש ביום שישי

13

בינואר

4,

מבלי לדעת מה יהיה מזג האוויר שעמו נצטרך

להתמודד באזורים ההרריים הללו  ,שבהם מציאת מחסה מפני הגשם והשלג היא דבר בלתי אפשרי

ותוצאותיו [ של מזג האוויר ] היו עלולות להיות חמורות  .אולם לאחר שהפקדנו עצמנו בידי דאגתו והגנתו
של מי שלימד אותנו בדרך ההוראה והדוגמה להבקיע כל חומה של קשיים ולהתגבר עליה  ,ולהתכחש

לעצמנו בכל עניין הנוגע לטובתם של זולתנו  ,בלי לפקפק ביכולתו ובנכונותו לעשות למען בניו אף יותר
ממה שהם מסוגלים לבקש או לצפות לו  ,בתנאי שהם צועדים בנתיב של חובתם  -יצאנו לדרך מצוידים
בביטחון ובתקוות אלה  .ואני שמח לספר לכם כי האדון לא אכזב אותנו  .במהלך כל תקופת מסענו חווינו
שנינו שוב ושוב

וחזינו בהתגשמות הבטחתו ' וכימיך דויך

'

[ = כוחותיך  ,דברים לג כה ]  .ואחר שבועיים של

היעדרות חזרנו כשבריאותנו טובה בהרבה מבעת צאתנו .
בדרך זו היתה לי הזדמנות לבקר בעצמי ברבים מהמקומות שהוצג בהם לראווה גזר דינו הבולט של
הבל  -יכול  ,ולכן יש ביכולתי לספק לכם תיאור מלא יותר של מצב העניינים השורר במקומות ההם מאשר

יכלו לתת התיאורים שנתפרסמו  ,ויתברר [ בעתיד ] שאין הוא חסר עניין לכם  .רציתי לכתוב אליכם את
האיגרת ולשגרה עוד בספינת הקיטור הקודמת  ,אולם שבתי ממסעי רק בלילה שלפני הפלגתה  .התחלתי

.

תרגם מאנגלית  :אמיתי שפיצר  .מראי המקום של מובאות הפסוקים מן התנ " ך ומן הברית החדשה צוינו על  -ידי
בתוך סוגריים מרובעים ואלה שבתוך סוגריים עגולים הם של קלמן עצמו .

1

השער במקור Letter from ] . sc () tt :
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 syriaחן the Earthquake

,

()

the Scene

] Part 0

) ()

Description

Calman , Beirout- London -Edinburgh

משום  -מה כותב קלמן לאורך כל האיגרות  . Thompsonאף  -על  -פי ששמו . Thomson :

.

.

לדברי תומסון ( לעיל הערה ס ) 2הוטלה השליחות עליו ועל קלמן ובידיהם הופקדו הכספים והתרופות  .ואילו הסוכן
הבריטי בצידון אלבלה ושני בניו נלוו אליהם בשל ידיעותיהם ברפואה  .גם המיסיונר בירד  .ששהה אז

מציין כי השליחות הוטלה על תומסון וקלמן  .ראה
4

:

בירד

( שם ) .

עמ ' . 326

מכאן  .שחלפו כמעט שבועיים למן הרעש עד שהמשלחת יצאה לררכה  .גם תומסון מציין את

היציאה  .ראה

:

תומסון ( לעיל  .הערה

. ) 22

עמ ' . 433

בביירות .

ה 13 -

בינואר כיום

67

מרדכי אליאב

לכתוב אותה השכם בבוקר שלמחרת  ,אולם בטרם הספקתי לסיים מחציתו של הדף הראשון נמסר לי

שהספינה כבר עזבה לפני שעתיים או שלוש  .מתכוון אני לשגר איגרת זו  ,בצורה של יומן מסע  ,בספינה

הבאה .

5

עלי להימנע לפי שעה מכל תיאור של מצב האנשים  ,הערים והכפרים באזור שבין המקום הזה לג ' יש
( גוש  -חלב ) ,

כפר השוכן על הר גבוה במרחק שעתיים צפונית  -מערבית לצפת  .די לומר כי כמעט בכל

המקומות שעברנו בדרכנו לשם  ,ושרעידת האדמה הורגשה בהם  ,לא נותר דבר מלבד חורבן  .שממה וסבל
אנושי 6 .

המעטים ששרדו ממפולת נוראה זו אחוזים בהלה הגורמת להם להיראות כחולי נפש יותר מאשר

כבעלי תבונה בריאה  .והם רובצים בין חורבות בתיהם ומקוננים על שארי בשרם הטמונים עדיין מתח ת לעיי
המפולות  .בכל מקום שאליו הגענו השאלה הראשונה שהוצגה לנו היתה  ' :האם לא בא כבר יום המשפט

?'

[על  -פי חזון יוחנן יד  ,ז ] .
הבה ואציג לפניכם תיאור מפורט יותר של מצב החורבן השורר באותו כפר שהזכרתי לעיל  -ג ' יש

(גוש  -חלב ) .

פעם היה זה מקום בנוי היטב  ,אולם עתה הוא הרוס לחלוטין וחרב  .אף לא בית אחד  .למעשה אף

לא אבן אחת הורשתה להישאר במקומה .
50

נקברו כולם תחת ההריסות  .למעט  . 15מבין

תושביו  .שהיו . 250

הנוצרים שהתאספו בכנסייה באותה שעה לתפילת הערב לא נמלט איש להוציא הכומר  ,אשר הקשת

הקטנה מעל המזבח  ,שלידו ניצב בעת הטקס  ,הצילה אותו  .המקום נטוש עתה

כאן נשארנו ביום שני בלילה

( ה 16 -

לחלוטין .

7

בינואר ) ונטינו את אוהלנו ממערב לחורבות  .הלילה היה כה קר ולה

,

עד ששינינו נקשו  ,ונאלצנו להבעיר אש  ,כאשר הקרשים מן הגגות שקרסו והדלתות השבורות שימשו לנו
חומר בערה להזין בו את האש  .אמנם הוקל הקור  ,אך לא יכולנו אלא להתחלחל מההרהורים העגומים על

האופן שבו חל שינוי פתאומי זה  ,על כך שחומרים אשר אך לפני שלושה שבועות היוו מעון של אדם  .לא
היה להם שימוש אלא כחומר בערה לאש המעודדת את הנוסע הקופא מקור ואת הערבי הנודד על ההר
הבלתי ידידותי בליל הכפור .
מראהו של הכפר ושל סביבתו מצער ביותר  .כל מה שניתן לראות במקום זה ומסביבו הוא רק שיממון

ודיכאון  .חיות רבות מתרוצצות חפשיות ואין מי שיטפל בהן  .הכלבים הנאמנים מנסים להסיר בהתמדה
וללא לאות את ערמות האבנים המסתירות מעיניהם את בעליהם

,

וכאשר הם מגלים שכל מאמצי

כפותיהם החלושות היו לשווא  ,הם פורצים מדי פעם ביבבות עצב קורעות לב  .אפילו הטבע חסר הלב לובש
מעטה של עצב  .כל החפצים נראים כשותפים לאסון שנפל בחלקם של בעליהם  ,פרט לטבע האדם הפראי

אשר לא התחדש על  -ידי רוחו של המשיח  .לגבי אלה -

זוהי עת רינה  ,עת הקציר של יבול שעליו לא עמלו

וקיבוץ אוצרות שמעולם לא טמנו  .ראינו כאן מספר ערבים נוודים  -שגמליהם הזריזים רתומים לצדם -
נוברים בין ההריסות בחיפוש אחר ' עושר כלה

[ חפצי ערך ] .

'

בדרכנו לשם פגשנו אנשים רבים שהיו בדרכם

חזרה מכאן ומכפרים הרוסים אחרים  ,והלכו עמוסים בתיבות ובחפצים מיטלטלים רבים אחרים כשהם
נושאים אותם אל מאורותיהם בתחושה של צהלה ושמחה .
למחרת בבוקר

( ה 17 -

בחודש ) יצאנו

לצפתן ולאחר

רכיבה של שעתיים ומחצית השעה מצאנו את

עצמנו בתוככי הריסותיה של העיר אשר היתה פעם קדושה ורבת תושבים  .עד עתה היתה זו ' עיר יושבת על
ההר ' ,

כדברי האדון [ מתי
ל 25 -

בינואר

ה  ,יד ] ,

אך אויה

ן כנאמר

5

הכוונה

6

תומסון מתאר גם את ההרס הרב בצידון ובצור ראה

, 1837

ומסתבר כי האנייה פקדה את ביירות אחת לשבועיים .

.

עמ ' ; 433

במקום אחר בכתבי הקודש

:

' ואת  -אשר רוממת עד

:

תומסון

(

לעיל  .הערה . ) 20

עמ '

; 277

ואילו קלמן מתאר להלן את חורבן צור  .לפי הדו " ח הרשמי ( ראה לעיל  .הערה

) 40

הנ " ל ( לעיל  .הערה

) 22

.

נמוקו או נהרסו שמונה

.

מאות ושלושים בתים באזור צידון ונספו ארבעה אנשים בעוד שבאזור צור נהרסו שלוש מאות וחמישים בתים

.

ושישה  -עשר איש נהרגו  .תומסון מציין כי בצידון ניזוקו ונסדקו כשבעים עד מאה בתים ושבעה אנשים נהרגו ובצור

68

.

לינואר הגיעו  -לפי

ההרס גדול בהרבה והדרך אליה כמעט נחסמה בגלי אבנים ובשרידי בתים שנתמוטטו  .ב 17 -
תומסון  -לכפר הלבנוני חמיש שנהרס כליל וכשלושים איש נמעכו מתחת להריסות בתיהם  .שם חילקה

המשלחת תרופות לפצועים וכספים לשורדים .
לפי תומסון נקברו

לפי תומסון הגיעו

מאה שלושים וחמישה איש תחת מפולת הכנסייה .
לצפת ב  18 -בינואר  .אך ייתכן שהצדק עם קלמן .
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השמים  ,אל השאול תורדי ' [ לוקס י  .טו ]  .העיר כולה אינה עתה אלא ערמת חורבות ; אין בית אחד שנשאר
על עמדו  .אפילו המבצר  ,אשר עמד פעמים רבות בפני התקפות אנוש  .נכנע לחלוטין לעצמת הדחף של

הרעידה  .התושבים המעטים אשר נותרו בעיר  -ארשת פניהם איומה ובגדיהם קרועים  -נפוצו לארבע
פינות ההר  ,והם נראים כאילו שרדו רק כדי להימק באיטיות בסבלותיהם המרים  ,שכן רובם חסרים גם

מחסה וגם לבוש מתאים  ,שבלעדיו לא ניתן להתגונן מפני אוויר ההרים של החורף הקשה .
מכל עבר פנו אלי אלה ממכרי ששרדו בדמעות זולגות וסיפרו לי על השכול הנורא שפקד אותם  ,בתקווה

למצוא נחמה אצל תולעת אדמה עצובה כמותם  -הם  ,שלא היה בידה להשיג להם יותר מאשר דמעות של
הזדהות  .לאחר שהנחיתי אותם להפנות את מבטם כלפי שמיא  ,אל מי שבא כדי לאחות שבורי לב  ,נפרדתי
מהם והצטרפתי אל ידידי הנוצרים  .לאחר שנטינו את אוהלינו במקום אשר ממנו נשקף נוף נהדר  .או נכון

יותר לומר נוף נורא של חורבן המקום  ,התיישבתי לי מעט כדי להגות במחזה שלנגד

עיני  ,אשר

לא יכול היה

אלא להשרות דיכאון עמוק  .לאחר מעט הגיונות על שדה הפורענות שנכחי  ,הגיונות שהיו בעצמם הרס

ופורענות  ,התחלתי לחוש כמי שאבד במבוך  [ ,כמי ] שאינו יודע במה להתחיל ואינו רואה תכלית בהקלת
אומללות כה תהומית

ובזיתי מוגבלת  .מי יש

בידו האמצעים הדרושים כדי לספק את צרכיו של תינוק יתום

אשר קריאותיו הנוקבות לאמו האהובה פוגעות הישר בלב

?

מי יכול להעניק נחמה מספקת להורים

שכולים  ,למחוק מזיכרונם את הגניחות והתחינות הבלתי נמחקות  ,שאין לתארן במילים  ,של צאצאיהם

הנופחים את נשמתם מתחת לחורבות  ,מבלי יכולת להושיט להם עזרה או סיוע

?

ומי יכול להגיש לזקן

ולחלש את הסעד הנחוץ  .אשר תשישות הגיל זקוקה לו  ,אך רק אהבת בנים תוכל לספקו ? מי יכול להלביש
את כל העירומים  ,שאין להם כסות מפני הקור  ,שהם רטובים ממטרות הגשמים היורדים על ההרים  ,והם
מחבקים את הסלעים באין מחסה

?

מי יכול לתת כוח לפצוע ולתשוש השרוע על מיטתו ? האין כל הנכויות

האלה שייכות לכל  -יכול לבדו  ,שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות  ,שבידיו הכוח להמית ולהחיות

?

האין זה

הוא לבדו אשר בכוחו לעשות ועתיד לעשות  ,היכול למחות את הדמעות מעל כל פנים  ,להעניק לסובלים
האומללים את שמן השמחה במקום האבלות ואת לבוש התהילה במקום רוח היגון ? שהרי האדם השברירי
לא יוכל להיות בכל המצבים הללו יותר ממנחם

עלוב .

רגשות אלה גברו בי  ,אולם לא התרתי להם

להתפתח רחוק מדי  .במהרה הזכרתי לעצמי שלא באתי לכאן כדי להתייאש  ,או רק כדי להשתתף בצערם

של הסובלים האומללים  ,אלא כדי להגיש סעד ולהשתדל להקל על ההמון המסכן הזה ככל שיד אדם
משגת  :ובהחלטות אלה קמנו מר תומפסון ואני והלכנו .
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ראה חלקי של הרובע

ספרדי בצפת

( ) 1895

בתחילה כיוונו פעמינו לחפש אחר הפצועים אשר מבלותיהם

חייבו סעד מידי  9 .עברנו מאוהל לאוהל

,

הפציעות ולפרטן יש צורך בידע רפואי  ,אך די לומר

חיפשנו אותם ובדקנו את פצעיהם  .כדי לתאר את סוגי

שהתרסקו לחתיכות  ,ולרוב

כי היו בהן פציעות מחרידות מן הדרגה הנוראה ביותר  .היו שם ידיים ורגליים

בשר

היו כבר שחורות מנמק  .בשביל קצתם קטיעה היתה כבר מאוחרת מדי  .במקרים אחדים היו חתיכות
רגליהם
תלויות מן העצמות  ,ואצל אחרים נקרע הבשר לחלוטין והעצמות נותרו חשופות  .לאחדים נשברו
הפציעה ,
סמוך לברך  ,ואצל אחרים היו השברים אף בחלק העליון של הירך  .אחדים כבר גססו מתוצאות
וחברים
ואחרים לא היו רחוקים ממצב זה  .אך זה לא היה הנורא ביותר  .לקצתם היו לפחות אוהלים נוחים
וקרובים שטיפלו

בהם .

הרוס

הובלנו לחורבות שחלקן העליון היה הרוס לגמרי וחלקן התחתון  ,שעמד עדיין על תלו  ,היה

על
במקומות רבים ואיים להתמוטט בכל רגע  .נאלצנו להיכנס לתוך חורבות אלה בזחילה  ,כשאנו שכובים
לא עלה
גבינו  ,דרך פתח קטן  .התאים העלובים והמסכנים הללו שימשו משכן לפצועים רבים  .אף שגודלם
סובלים
על שמונה רגל מרובעים מצאנו שם כעשרה אומללים  ,חלקם שבורי ידיים ורגליים  ,וחלקם
בהם
מפציעות קשות אחרות אשר הפכו את החדרים למעין קברים בלתי מכוסים שבקושי יכולנו לשהות
בעטיין
דקות ספורות מבלי לחוש בחילה  .האוויר הרע והדחוס  ,בנוסף לחשש שהבניין עשוי לקרוס לחלוטין
וזירזו רבים
של רעידות האדמה הרבות שהמשיכו לפקוד את המקום מדי יום ביומו  ,החריפו את מבלותיהם

מהפצועים אל חיי נצח טרם

זמנם .

0

'

,

שיקולים אלה הביאונו להחלטה להקים בית  -חולים למען הפצועים שאין להם מחסה וטיפול

אשר

שיהיה

70

בלעדיהם כל סעד אחר יהיה חסר תועלת  .סקרנו את ההר בכיוונים שונים וחיפשנו מקום מתאים
רבים הצלחנו בכך .
מוגן מפני הרוחות המערביות והצפוניות  ,הקרות והלחות  .לאחר שיטוטים

9
10

.

השווה תיאור הפצימים אצל תומסון בנספח לספרו של רובינסון ( לעיל  .הערה

עדות לרעשים שנמשכו במשך השבועות שחלפו והורגשו ביתר שאת

, ) 23

ב  18 -וב 9 -ז

עמ '

. 530

ביגואר .

רעש האדמה בצפת

אז

פניתי אל ר

' גרשון ,

אחד מראשי הרבנים או מנהיגי קהילת החסידים  .י י

הוא התייחס אליה באהדה רבה והבטיח להשאיל לנו

כדי להציג בפניו את תכניתנו .

לוחות עץ כדי לקרות את הבניין  .לדבריו  ,לוחות

200

אלה היו שייכים לאלמנה אחת ולבתה הבוגרת  ,שהוא שימש לה כאפוטרופוס  .אך משום שלוחות אלה היו

קבורים מתחת להריסות  ,יעץ לנו להביא אנשים שיוציאום משם  .בהתאם לכך כתבנו למושל וביקשנו
שיעמיד לרשותנו עשרים פועלים ושישה נגרים

,

ואלה הגיעו למחרת היום .

יום רביעי  .ה  . 18 -קמתי השכם בבוקר והלכתי לחפש את אזור ההריסות שעליו הצביעו בפנינו אתמול
כמקום שבו מונחים הלוחות  .אולם בגלל מיקומה של העיר  ,על מדרון הר  ,נראו כל ההריסות כאילו הן של

בניין אחד  ,ולכן היה קשה אפילו לבעלי הבתים עצמם לציין את מקומם של הבתים השונים  .אך לאחר
מאמץ רב וחיפושים שארכו למעלה משעה ומחצית השעה גילינו את המקום  .ומה גדולה היתה הפתעתנו
למצוא שם את האלמנה ואת בתה שומרות על הגישה

למקום  ,ומונעות מאתנו

אחד בלי לשלם עבורו קודם  .התוכחה לאלה אשר כ ' איש

תוכחות מקשה עיף

'

בתוקף לקחת אפילו לוח

[ משלי כט  ,א ] היתה לשווא .

השתמשתי בכל האמצעים האפשריים כדי לשכנען שבשעה כזאת  ,כאשר החולים והנגועים שמסביב

גוועים מקור ומשיכון בלתי הולם  .אלה שברחמי האל נותרו בחיים חייבים לזנוח את השימוש בלשון ' שלי
 שלך '  .אולם לשידולים אלה לא היתה כל השפעה עליהן  .לפיכך חזרתי אל ר ' גרשון  ,וסיכמתי עמושהתשלום בעד הלוחות יינתן מקופת הקהילה .
לאחר שסיימתי את העסקה עם הנשים עזות  -הפנים ניתנו הוראות לערבים הפחדנים להתחיל בעבודה

,

אולם הם סירבו בתוקף להיכנס אל תוך החורבות מפחד שרעידת אדמה נוספת תפיל חלק שהיה תלוי מעל

המקום שבו היה עליהם לחפור  .אך לאחר שנכנסתי בעצמי והתחלתי לעבוד  ,הם שוכנעו ללכת בעקבותי
והחלו בעבודה  .כעבור כמה שעות של עבודה סיימנו להוציא את כל הלוחות  .אולם חומרים אלה לא
הספיקו אפילו למחצית הצרכים  ,ונאלצנו לעבור מחורבה לחורבה כדי למצוא חפצים נוספים

:

דלתות .

תריסים  ,שרידי גגות ולוחות כבישה ענו היטב על צרכינו  .ולאחר שאספנו חומרים בכמות מספקת ניגשנו
לעבודה  ,ותוך יומיים של עבודה מאומצת הושלם בית  -החולים  .אורכו היה
רגל  ,מספיק כדי לאשפז בו בין

יום חמישי  ,ה . 19 -

בשעה

3

120

חולים .

ל 150 -

 60רגל  ,רוחבו  8ו

רגל  ,וגובהו

8

2ן

אחה " צ עזבתי את האנשים להמשיך בעבודה  .לקח תי עמי את בנו של הסוכן

הבריטי  ,המבין גם הוא מעט ברפואה  ,והלכתי מסביב כדי לבדוק את הפצועים וכדי להודיע להם על קיומו
של בית  -החולים  .הכוונה היתה להעביר אליו את כל

הפצועים ,

פרט לאלה שהנמק הגיע אצלם לשלב

האחרון  ,ושנראה כי לא נותרה להם יותר מיממה אחת לחיות  .עזבנו את המחנה של קהילת

החסידים .

שהיו מפוזרים בצד המזרחי של ההריסות  ,והמשכנו אל מחנה הפרושים  .שישבו על המדרון הצפוני של

הגבעה  .לאחר שבדקנו את פצעיהם המשכנו אל הספרדים שבמערב .

כאן נתגלה לעינינו מחזה של

אומללות שעלה על כל מה שחווינו עד אז  .זאת משום שנוסף על גניחותיהם הדועכות של הפצועים הרבים

שישבו באוהלים ומחוצה להם  ,שעוררו בנו חלחלה  .הגיעו לאוזנינו קריאות מספד קצובות של אלה שליוו

את מתיהם אשר חולצו מבין ההריסות  ,ונישאו לקבורה בעשרותיהם במורד הגבעה  ,כדי להיטמן שוב

11

.

ר ' גרשון מרגליות  ,רב בז ' יטומיר ובסקאלאט עלה לארץ בשנת

1811

ועמד בראש עדת החסידים בצפת  .ואף שימש

נציגם של הפקידים והאמרכלים  .ברבות הימים פרצו מריבות בינו לבין אנשי הכולל והוא אף הואשם במעשים
בלתי כשרים  .עם עלייתו של ר ' אברהם דוב מאווריץ '

( . ) 1850 - 1765

גרשון ממנהיגותו  .למעשה התפלגה העדה לשתי קבוצות

:

בסוף שנת

1833

או בראשית . 1834

הודח

ר'

החסידים יוצאי ממלכת אוסטריה נשארו נאמנים

למנהיגותו של ר ' גרשון  ,ואילו יוצאי רוסיה  -רוב המניין בציבור החסידי  -הכירו ברא " ד מאווריץ ' כמנהיגם .

.

שניהם ניצלו ברעש  ,אולם קלמן מזכיר רק את ר ' גרשון  .שאולי היה מוכר לו מביקורים קודמים וכפי שנאמר כאן

סייע בידי המיסיונרים להקים את בית  -החולים הארעי  .ר ' גרשון נפטר בשנת  . 7837על  -פי האמור כאן מסתבר גם
שר ' אברהם דוב לא

.

היה הראשון לארגן עזרה לניצולים  ,אך הוא פעל רבות לשיקום העיר  .ראה  :ד ' אסף ' מוולין

לצפת  .דיוקנו של ר ' אברהם דוב מאווריץ ' כמנהיג חסידי במחצית הראשונה של המאה הי  -ט '  ,שלם  ( 1 ,תשנ " ב )  .עמ '

 . 257 - 239לפי מכתבו לר ' ישראל מרוזין הגיע מספר הנספים מבין החסידים והפרושים גם
ראה שם  .עמ '
12

. 276

הפרטים על הקמת בית  -החולים חסרים אצל תומסון  .אולי רק קלמן עסק בכך .

יחד לאלף נפש בלבד .

/1

מרדכי אליאב
בחלקת הקבורה שבתחתית העמק  .כשהתקדמנו מעט דרומה פגשנו ליד מקווה מים גדול המון אנשים משני
המינים שהיו עסוקים ברחיצת אלה שנפטרו באותו יום ובעטיפתם [ בתכריכים ]  .אחר כך טיפסנו במעלה

הצלע הדרומי של הגבעה  ,מקום שם בחרו הנוצרים והמוסלמים להציב את מחנם  ,ומשם המשכנו אל בית -

החולים  -אליו הגענו אחרי השקיעה

,

ומצאנו שם כבר כארבעים חולים .

.

יום שישי  ,ה  . 20 -קמתי השכם בבוקר והלכתי לבדוק את הפצועים בבית  -החולים שמספרם גדל בהרבה

במשך הלילה  .אך באיזה מצב עגום ונואש מצאנו את העלובים האומללים הללו  :בלא טיפול  ,בלא
בלא לבוש מספיק ובלא האמצעים הנחוצים להשיג אפילו ארוחה

אחת ,

מיטות ,

פצעיהם לא נחבשו במשך

שבועיים  .וגם לא היה להם במה לחבוש אותם  .עיניהם הדוויות וארשת פניהם הכחושות היו נעוצות בנו
בבקשת עזרה  .כיוון שהבאנו עמנו בנוסף לכסף גם תרופות ובגדים

מצורכיהם הדחופים ביותר של הסובלים האומללים

,

מוכנים ,

היה בידינו לספק מעט

לפחות לפי שעה  .השארתי במקום את ידידיי

הנוצרים כדי לנקות  ,לחבוש ולהרגיע במשחה את פצעיהם הנמקים של החולים  ,והלכתי אל הרבנים
הראשיים של העדות השונות כדי לספר להם על צורכיהם הדחופים של החולים בבתי  -החולים  ,וכולם

הבטיחו לתרום למענם  .ההנהגה והדאגה האבהית החייבת לייחד את מנהיגי העדות  ,וחייבת לבוא לידי
ביטוי במיוחד בעת צרה  ,נעלמה מדעתם של האישים המנהיגים העיקריים כאן לנוכח הצער שהיו שרויים
בו  .כל מה שנראה בעיניהם כהכרח לעשותו הם עשו  ,ואת היתר הותירו כפי שהוא  .מכאן הלכתי לחפש
רופא שקיבלתי עליו המלצות  ,ואשר בידיו התכוונו להשאיר את הטיפול בפצועים ואת התרופות  .הסכמנו

לשלם לו עשרה פיאסטרים ליום עבור טרחתו  .אולם הוא סירב בכל תוקף להתחייב לטפל בהם בימי

שבת ,

וגם החולים לא יתירו שיטפלו בהם ביום זה  ,בניגוד למצוות התלמוד  .הרוח הפרושית  ,המקפידה ליטול
מעשרות מן המנטה ומן השבת וצמח תבלין

ריחני ] ,

אך מזניחה עניינים נכבדים יותר של התורה -

צדק .

רחמים ואמונה  -ממשיכה עדיין לאפיין  ,פחות או יותר  ,את היהודי הרבני בכל מקום  .בדקנו גם את מצבם
של הנוצרים

והמוסלמים ,

ומצאנו שהוא מדכא למדי  .סיפקנו לחוליהם שלושה אוהלים גדולים כדי

שישמשו בתי  -חולים  .וככלותנו לעשות מה שהיה לאל ידנו למען צפת  ,התכוננו לעזוב את המקום ולצאת
לטבריה  .ו :
אבדן

החיים בצפת היה כדלהלן

שם קודם

; כ 300 -

:

מבין היהודים  -כארבע

חמישיות  ,כ 4 , 000 -

איש מתוך

5 , 000

שהיו

פצועים  ,שמהם יחלימו לא יותר משליש  .מבין הנוצרים כמחצית  ,כעשרים וחמישה מתוך

כחמישים שהיו בה קודם  .וחמישה פצועים  .מבין המוסלמים שישית  ,כאלף מתוך ששת האלפים שהיו בה

קודם ; פצועים רבים

ביותר : 4 .

יש שתי סיבות לכך שבקרב היהודים היה האבדן בנפש גדול מבשאר קבוצות

התושבים  :בתי היהודים היו בנויים שתי קומות  ,ודבר זה לא אפשר להימלט מתוכם  ,וכן מספרם הגדול של
אלה שנאספו לתפילת ערבית בבית  -הכנסת  ,שבו נהרגו כולם עד איש

לפני

אחד .

שאעזוב מקום זה אומר דברים אחדים על מצבה המוסרי של החברה כאן ובכל מקום שאליו הגיע

גזר דינו הנורא של הכל  -יכול  .עושק  ,תאוות בצע ואנרכיה תפסו את מקומם של רחמים  ,יושר וסדר תקין .
רגשותיהם של האנשים זה כלפי זה דומים  -לבד ממעטים יוצאים מן הכלל  -לאלה שבשדה הקרב

:

אכזריות וחוסר התחשבות  .פועל או בעל מלאכה יסרב לנקוף אצבע ולעבוד עד שלא יקבל שכר הגבוה פי
שישה משכרו הרגיל  .ואם לא יקבלו  ,יחכה עד רדת החשכה  ,ואז יחפור בין החורבות  .במקום שסימן לעצמו
במשך היום  ,כדי לחפש בו כסף וחפצי ערך  .הערבים  ,הנוהרים לכאן מכל עבר כציפורי עיט רבות ומקבלים

רשות להיכנס לצפת ולטבריה באמתלה שבאו לחפש עבודה  ,הם כה להוטים לבזוז  ,ומתנהגים בדרך כה
מגונה  ,עד כי המושלים נאלצים להציב חיילים בשכונות אחדות כדי למנוע את כניסתם  .אף כי אמצעי זה
עשוי להבטיח במידה ידועה את הרכוש  ,אין בו כדי למנוע מגפה  ,שכן מספרם של ההרוגים מתח ת לחורבות

רב מאוד  ,והם מעלים צחנה עזה מאוד  ,ויש צורך בידיים רבות כדי לחלצם ולקברם באדמה לפני שיחל מזג
72

האוויר הח ם  .היהודים

סיפרו לי שלא היה איש שהובא לחלקת הקבורה לפני ששילמו עשרים וארבעה דולר

מראש  ,מלבד חמישים הדולרים ששולמו כדי לחלצו מתוך ההריסות  .הסכומים האחרונים נדרשים בייחוד
בינואר ) יומם האחרון בצפת  ,ובשעות אחר הצהריים יצאו לטבריה .

13

גם לפי תומסון היה יום שישי

14

ראה לעיל האומדנים על האבדות בנפש .

( 20

רעש האדמה בצפת

מאלמנות

צעירות ,

תוך ניצול תקנת התלמוד המתועבת  -על  -ידי אלה הבקיאים כמובן במצווה זו -

האוסרת על אישה אשר בעלה נהרג תחת הריסות או טבע במים או איבד את חייו בדרך חסרת מזל אחרת

להינשא בשנית לפני שתימצא גופת בעלה ותזוהה על  -ידיה  .הרב הראשי של טבריה סיפר לי שכבר הוציא
סכום עצום של

70 , 000

פיאסטרים  ,שהם

כ  -סס7

ליש " ט  .למימון חילוץ גוויותיהם של שבעים איש  ,כדי

שאלמנותיהם הצעירות תהיינה חפשיות להינשא כהלכה .

ושלחו על חשבונם

100

15

יהודי דמשק וירושלים עשו מעשה חסד גדול

פועלים יהודים כדי לחלץ את המתים .

6ן

אולם מספר זה קטן מכדי שיוכל להשפיע

באופן משמעותי על מצב העניינים .
יצאנו את צפת לטבריה ביום

ה 20 -

בחודש  .אחר הצהריים  ,והגענו לשם כשעה לאחר חשכה  .נטינו את

אוהלנו במערבה של העיר ההרוסה הזו  ,לצד שורת אוהלי הנוצרים  .לאחר שנתנו הנחיות לאנשינו כיוונו

מר תומסון ואני את צעדינו העירה  ,כדי לברר מה מצב היהודים  ,הדבקים עדיין בעיי המפולת של מה שהיה
פעם מקום קדוש ואהוב עליהם  .חמש דקות של הליכה רצופה הביאונו אל מקום שהיה בעבר סגור ומוגן  .אך
לא נתקלנו בדרכנו בשום חומה ובשום זקיף שיעצור את התקדמותנו  .ולאחר שהסתובבנו ודשדשנו דרך

ערמות חשוכות של הריסות ברובע הנוצרי והמוסלמי  ,הגענו לרובע היהודי ולאוהלו של מי בחרתי במקרה
להיכנס כדי לברר היכן נמצא הרב הראשי אם לא זה של אלמנת מארחי  ,אשר אירח אותי באדיבות רבה

בקיץ שעבר ! היא ישבה על הרצפה ושני ילדיה הרכים לצדה  .הדבר הזכיר לי את דברי הנביא ' ונקזה לארץ

משב ' [ ישעיה ג  ,בו] .
שבת  ,ה  . 21 -קמתי השכם בבוקר  ,נטלתי עמי את הרופא הערבי ואת שני בניו ויצאתי לבקר את הפצועים .
לשמחתנו מצאנו שאינם כה רבים ובמצב לא כה גרוע כמו אלה שבצפת  .לכולם היו אוהלים נוחים והם זכו
לטיפול מידי קרוביהם  .נראה שלראשי הקהילות השונות כאן יש גישה פעילה יותר משיש לאלה שבצפת .
לאחר שבחנו את פצעיהם ונתנו הוראות בעניינם  ,ורשמנו תרופות לחולים שהיו בתוך העיר  ,חזרנו לאוהלנו

ואכלנו סעודה קלה  .לאחר שסיימנו הלכנו למרחצאות המינרליים  ,שאחד מהם הוסב לבית  -חולים  .כאן
מצאנו כעשרים פצועים

,

שאפילו חמישית מהם לא יבריאו  .לאחר שבדקנו את פצעיהם והגשנו להם

תרופות שבנו לאוהלנו  ,אך לא לפני שירדה החשכה  ,עייפים ותשושים לגמרי .

17

אין ספק שהמצוקה שחזינו בה בשני המקומות לא היתה אלא צל קלוש של מה שהיתה בשלושה או
ארבעה הימים הראשונים

,

כאשר רבים שכבו עדיין מתחת

החורבות ,

וגניחותיהם מרוב ייסורים

ותחינותיהם לעזרה יצאו לשווא  .לגבי קצתם היה המאמץ לחלצם הרה אסון  .החברים והקרובים אשר
נזעקו לשמע הצעקות הנוראות של יסורים אל המקומות שבהם שכבו יקיריהם קבורים איבדו במהרה את
תקוותם לסייע  ,ועוז רוחם נשבר כאשר פסקו התחינות מלמטה וכאשר שאלותיהם לא זכו עוד למענה  .היה

זה סימן איום לכך שמאמציהם  .במקום שיועילו להצלת חייהם של

עתה הגנו עליהם להיעתק ממקומן ולמחוץ אותם למוות  .היו

הסובלים  ,גרמו

לאבנים ולקורות שעד

שם מאות פצועים ששכבו כל אותו הזמן מעל

החורבות  .מבלי שיהיה מישהו שידאג להם או יספק להם מקום [ מבטחים ]  .המעטים שניצלו פחדו מצל

עצמם  ,הם איבדו הן את כוחם והן את תבונתם  ,והפקירו עצמם לאבל ולמספד  .בצפת חולצה בחיים

משפחה שלמה לאחר ששהתה תשעה ימים מתחת ההריסות  ,ואדם אחד חולץ לאחר אחד  -עשר ימים .
הללו פקחו את עיניהם רק כדי להביט בעיר החרבה ובמעט הקרובים ששרדו  ,ועצמו אותן שוב ומתו  .ר '
חיים  .רופא יהודי מטבריה שהכרתיו בביקוריי הקודמים שם  ,ועכשיו הוא נכה לחלוטין  ,לאחר ששתי רגליו

נפגעו קשה  ,סיפר לי על המצב הנורא שבו היה במשך היומיים הראשונים " .

הוא סיפר שאשתו ובניו שכבו

]

15

ראה לעיל  .הערות . 30 - 29

16

ר " י משקלוב שלח רק עשרים איש מירושלים וייתכן שמדמשק הגיעה קבוצה גדולה יותר .
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תיאורים של חורבן טבריה מפי עדי ראייה ראה
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.

.

.

.

חיים וייסמן ( ' חיים דאקטאר ' ) נולד בברודי בשנת תק " ע (  ) 1810ועלה לארץ בתחילת שנות השלושים  .לאחרששהה

זמן  -מה בתוניס  .במשך שלושים שנה פעל בטבריה  ,בעיקר כבעל מלון וכבעל ידע מסוים ברפואה  .רבים מן הנוסעים

7 :3

ש על ים כינרת מן
צודה של צפת
' ר של ברטלט
מחצית הראשונה
המאה הי " ט )

הרוגים מתחת החורבות  ,קרוב לרגליו  ,והוא עצמו נקבר עד זרועותיו באבנים ובשפך  .הוא נשאר במצב זה

ארבעים ושמונה שעות  ,ועל  -אף שהציע גמול בגובה מאתיים דולרים ספרדיים למי שישחררו  ,היו הבלבול
והמבוכה כה גדולים שלא נמצא איש שיעשה זאת  .לבסוף  ,לאחר שגברו עליו הכאבים שגרם לחץ

האבנים ,

ובהיותו תשוש מרעב ומניסיונות לחלץ את עצמו  .נטל מוט והוציא בעזרתו מספר אבנים משרידי הקשת
שהיתה תלויה מעל ראשו  ,בתקווה שאלה יפלו על ראשו וישימו קץ לסבלו  .אך למזלו נכזבה תקוותו .
התיאור הקצר שיובא להלן לא רק ימחיש את הדרכים השונות שבהם מצאו הקבורים תחת ההריסות
את מותם  ,אלא גם יאפשר להסיק שתהליך החורבן כנראה נמשך עדיין  .כפי שסיפרתי לעיל  ,צפת בנויה על

גבי מדרון הר תלול  ,ואף שהבתים היו בני שתי קומות  ,שימשו גגות הבתים ברחובות הנמוכים דרך לתושבי
74

הרחובות העליונים  .היו שם לא פחות מעשרים רחובות כאלה  .כאשר רעידת האדמה מוטטה את הבניינים
השפך של הרחובות שמעליהם  .וככל שהרחובות היו נמוכים יותר ,
קיבלו כמובן הרחובות התחתונים

ית

גדולה יותר כמות השפך שהידרדר לתוכם  .כך היו שם מספר רחובות ובתים שהשפך שהצטבר עליהם היה

עצום  .והגובה של ערמת השפך מן הדירות התחתונות עד קצה העליון לא ייאמן  -שום קול לא יכול
לחדור אפילו את מחציתה  .פרטים אלה נחוצים כדי להבין את התיאור שאליו אני

מתייחס .

רעש האדמה בצפת

משפחה עשירה מאוד שהתגוררה באחד הרחובות הנמוכים נהרגה כולה  ,להוציא בת צעירה אחת אשר
שהתה בעת רעידת האדמה בדירה תחתונה  ,ששימשה כמחסן ונותרה ללא פגע 9 .י לאחר עשרים וארבעה

ימי עבודה פונה השפך ונכנסו לדירה  .היא נמצאה שם כשנשימה אחרונה באפה  .על  -פי הסידורים שהיא

ערכה מסתבר שתיארה לעצמה כי איש לא ניצל מהחורבן  ,וכי אין לה כמובן כל תקווה להימלט מכלאה .
בהתאם לכך היא העסיקה את עצמה בהכנות לקבורתה שלה  ,וזכתה בהן להצלחה מפליאה  .היא נמצאה

עטופה בתכריכיה  ,שאותם תפרה במשך מאסרה  .הקבר שבתוכו שכבה היה חפור היטב  ,ודפנותיו צופו

מבפנים בדפי קבלה ותלמוד  ,שלדעתה עתידים היו להציל אותה  -על  -ידי האצלת קדושה לקברה -
מלהילקח לגיהנום  .כל אברי גופה היו ערוכים בצורה מסודרת  ,ופכית גדולה של שמן  ,נקייה מאפר ועדיין

בוערת  ,נמצאה ליד ראשה  .יש להניח שמאות בני אדם איבדו את חייהם  ,שניתן היה להצילם על  -ידי
חילוצם במועד  .אנו יכולים לומר על צפת ועל טבריה  ' :חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה ' [ ישעיה כב

,

ב] .
הישנות רעידות האדמה  ,שהיו לנוהג מדי יום מאז הזעזוע הראשון  ,ולעתים בעצמה רבה מאוד  .עוד

הוסיפה על אומללות האנשים  .אחת הרעידות  ,שהתרחשה ביום רביעי אחר

הצהריים  ,ב 18 -

בחודש  ,היתה

כה חזקה בצפת  ,עד שחלקים הבים קול החורבות שעמדו עדיין על תלן קרסו  .רעש האבנים המידרדרות
וצעקות החופרים שעסקו בחיפוש חבריהם החדירו בהלה חדשה בלב הכול  .האבק שהיתמר מהמפולת
החדשה גרם לאלה שעמדו במקומות הגבוהים להאמין שעשן יוצא מהאדמה  ,ושבעקבותיו תצא אש
ותאכל אותם ואת אוהליהם  .זעזוע דומה התרחש בערב יום שני שעבר  .הפורענויות המחרידות הללו אינן

מנת חלקן של שתי הערים הנזכרות לעיל בלבד  .בכל האזור הסמוך  ,עד צידון  ,חוששים התושבים מפני

הסכנה שתבוא מאותו מקור  ,וכמעט כולם נטשו את בתיהם ההרוסים ונמלטו למערות ולנקיקי סלע  ,ואילו

היה ביכולתם להרשות זאת לעצמם  ,היו בונים סוכות  .בדרכנו בין צפת לטבריה קשה היה למצוא מערה
שלא ישבו בה אנשים  .הדבר הזכיר לי את לוט בבריחתו ממדום  ,שבחר לו מערה למחסה ( בראשית יט  ,ל ) .

לסיבה זו  ,לרעידות אדמה תכופות שהחריבו ערים ובתים  ,יש אולי לייחס את המנהג שממנו נטלו החוריים
או יושבי הנקרות בגוררם שעיר  ,את שמם

( שם ,

יד  ,ו )  .חלק גדול מן העיר צור נהרס לחלוטין  .והבתים

ששרדו

נפגעו עד כי אינם בטוחים  ,וכל יושביהם ללא יוצא מן הכלל נטשו את בתיהם ומתגוררים עתה על

החוף ,

מקצתם באוהלים ומקצתם בסירות הגדולות שהעלו מהים אל החוף וביסום במפרשים  .שם הם נהנים כעת
ממידה מסוימת של שלוות הנפש  .תושבי הסירות נראים כאילו הם מצפים למבול חדש יותר מאשר
לרעידת אדמה

נוספת .
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הסביבה של ג ' יש  ,צפת וטבריה נושאת עדויות נוספות לאלימותה של רעידת האדמה  -מלבד החורבן

הגמור של מקומות אלה  -בסדקים בגדלים שונים החורצים את הסלעים  .מצפון  -מזרח לגוש  -חלב  ,מהלך
פחות מחמש דקות  ,נמצא על אותו מדרון [ שעליו בנויה גוש  -חלב ] סדק העובר בסלע מוצק לאורך שישים

רגל ויותר  ,רוחבו רגל עד רגל ומחצה  ,ועומקו לא נמדד  .בקרבת שני המקומות האחרים מנפת

וטבריה ]

הפתיעו אותנו במהלך מסענו חריצים מפותלים בסלעים הנמשכים הרחק עד מעבר לטווח הראייה  .אך

אינם כה רחבים כמו זה שהזכרנו  .במקומות אחדים היו אפילו סלעים בודדים שנסדקו  .תושבי צפת וטבריה

שביקרו בטבריה מזכירים אותו ואת מלונו  .חולים רבים שיחרו לפתחו  ,והוא השתדל לרפאם חינם אין כסף  .לפי
ידיעות שונות הוא בנה גם דירות להשכרה והיה מקובל על כל החוגים  .ראה עליו

ירושלים

תשל " ג  ,עמ '

:

ע ' בן  -יחזקאל  .ספר טבריה .

.

 . 425 - 422אולין מספר כי וייסמן נקבר חיים תחת ההריסות בהחזיקו בזרועותיו תינוק בן חצי

שנה  .הוא נפגע מן האבנים והחזיק מעמד יממה שלמה  .כאשר חילצוהו נסתתרה בינתו והיה כמטורף חודשים
רבים  ,ואחר כך נתרפא לגמרי  .ראה  :אולין ( שם )  ,עמ '  , 162ראה גם  :תומסון ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '  ; SSתומסת
מספר כי רגלו של וייסמן נשברה ממפולת והוא נשאר יומיים תחת המפולת וזעק לעזרה  ,ואף הציע סכום גבוה למי

שיפנה
19

את גל האבנים  ,ולבסוף לאחר שאיש לא לעזרתו  .השתחרר בכוחות עצמו .

סיפור זה מופיע בתיאורים שונים בשתי גרסאות  .לפי גרסה אחת  -וכן כאן  -מדובר בנערה  ,ובגרסה אחרת
מדובר בגבר צעיר .

20

נזכר כאן החורבן בצור  ,אך משום  -מה לא נזכר ההרס בצידון .
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סיפרו לנו שרעידת האדמה הורגשה בכיוון אנכי ולא אופקי  .ועל כן זועזעה כל אבן מבסיסה ונעקרה
ממקומה  .לדבריהם רעד האדמה היה מלווה ברעש גדול .
בצד הצפוני של טבריה התפרצו במהלך רעידת האדמה מעיינות חמים

אין  -ספור  ,והם

המשיכו לזרום

זמן  -מה  ,ויצרו שיטפונות של מים מינרליים חמים שגרמו לאגם לגאות לגובה בלתי רגיל  .מעבר

לירדן ,

במחוז הבשן  ,נורו מתוך האדמה צרורות של להבות אש שהגיעו לגובה כה רב עד שמי שראו אותן בירידתן
סברו שהן ירדו משמים  .מר

() -

בירושלים  ,אשר בקושי ניצל מן האבנים שנפלו מקירות דירתו  ,ראה בעת

בריחתו דבר הדומה לכוכב ארוך ומבריק הנע מצפון

לדרום  ,וכנראה

היתה זו אותה אש וולקנית שראו

האנשים בעבר הירדן .
לא יהא זה חסר עניין לתאר במעט את מראה האזור אשר סבל ביותר  ,כלומר גוש  -חלב  ,צפת  ,טבריה

ולוביה  ,מקום הנמצא במרחק כשעתיים צפונית  -מערבית לטבריה  .כל הסביבה הזאת משופעת בלבה  .בכל

המקומות הללו  .להוציא את צפת  ,בנויים הבניינים מחומר זה  .שני מקומות נראים כהרי געש
מהם

שכבו  ,אחד

נמצא על מישור מוגבה  ,באמצע הדרך שבין גוש  -חלב לצפ ת  .בעונה זו של השנה צורתו היא כשל אגם

קטן שקוטרו בערך מיל אחד  ,והוא עגול לחלוטין ומלא מים  ,וסביב שוליו הצטברות של לבה בגובה רגליים

רבות  .המישור מכוסה באותן האבנים  .הן מתמעטות ככל שמתקרבים לעבר צפת  ,ואינן נראות עוד בסביבה
זו סמוך לים טבריה  ,במרחק שעתיים מדרום לצפת  .כאן שוב מכוסים ההרים  ,אשר ללא ספק היו פעם

גבולות הים  ,בלבה  ,ובמקרים אחדים הם אף עשויים מחומר

זה  .בין

ההרים הללו לבין הים מפריד מישור

פורה שרוחבו מיל אחד עד שניים  ,אך אין ספק שזו אדמת סחף  ,והלבה מופיעה שוב בקרקעית האגם עצמו .
מפתיעה לא מעט ההתפשטות הבלחי רצופה של רעידת האדמה  .כפרים ובניינים שניצבו בטווח יריית
רובה זה מזה  ,האחד נחרב עד היסוד  ,ואילו בשני היא הורגשה בקושי ולא נגרם בו שום נזק  .גוש  -חלב
נהרסה לחלוטין  ,ואילו כפר הנמצא בסמוך לה לא נפגע כלל ותושביו אף לא חשו בזעזוע  ,בעוד שחומות

העיר והמגדלים של טבריה לא עמדו בזעזוע  ,לא נגרם כל נזק למרחצאות המינרליים  .הנמצאים במרחק
מיל אחד דרומית לעיר  ,אף  -על  -פי שהם בניינים קלים יחסית  ,בפרט המבנה החדש  .לוביה  ,סג ' רה

ורמה ,

כפרים הסמוכים זה לזה והנמצאים במרחק שעתיים צפונית  -מערבית לטבריה  .נחרבו לחלוטין  ,ואילו בכפר
כנה שבגליל  .במרחק מחצית השעה בלבד ממקומות

אלה ,

לא הורגשה הרעידה כלל  .ושוב  ,כפר אחר ,

הקרוי רינה  .באמצע הדרך לערך שבין כפר כנה לנצרת  ,הנמצא במרחק מחצית השעה משניהם  ,נהרס

לחלוטין  ,ואילו נצרת סבלה אך מעט באופן יחסי .

נעשה ניסיון להסביר את התופעה באמצעות השערה שהמקומות אשר לא נפגעו על  -ידי הרעש עומדים
על גבי שכבה שכבר התנתקה מהשכבה העיקרית  -בזעזוע כלשהו שאירע בעבר  -ואילו היישובים
הבנויים על גבי השכבה העיקרית לא עמדו בפני עצמת הזעזוע  .אולם ככל שננסה להסביר את הקשיים
הקשורים באירועים

אלה ,

נראה כי עלינו לשאול האם לא היו אלה מבשרי בואו של מי שחזה מראש

ש ' רעידות אדמה במקומות שונים ' יקדימו את הופעתו [ מתי כד  ,ז ] ? ככל שנורא הוא גזר דינו של

תושבי המקום מוסיפים עדיין לסרב וללמוד אורח צדק .
השאלה  ' :מדוע שפך ה ' עלינו את חרון אפו ? ' [על  -פי איכה ד  .יא
אשר יסוד עולם לה ' [ האיגרת אל העברים יא  ,י ]  .כולם נכשלים עדיין בהליכתם

הכל  -יכול .

איש מהם אינו מוכן עדיין לשאול עצמו את
]

או לגלות רצון לבקש את הדרך אל ' העיר
בהררי החושך של אמונות

תפלות  ,צידוק וטעות  ,בוחרים ללבוש את המלבוש המזוהם של שפלות מרצון  ,לקרוא לעזרת

הקדוש .

המלאכים והתמונות  ,במקום לקרוא למי שאמר ' וקראני ביום צרה  ,אחלצך ותכבדני ' [ תהילים נ  ,טו ]  .בדרכנו

לצפת  ,במרחק שעה רכיבה משם  ,פגשנו עשרות יהודים  ,מקצתם רכובים על סוסים  ,מקצתם הולכים
שהיו בדרכם לבזבז את נשימתם בתפילה על קברו של ר ' שמעון בן יוחיה
קבורתו  ,המכונה מורגה

76

[ = מירון ] ,

[

כך ,

],

ברגל ,

מחבר הזוהר  .מקום

נמצא במרחק שלושה מילין מצפת  .אמרתי להם כי רצוי יותר לכל  -יכול

לו היו מחלצים את אלה הנמצאים מתחת ההריסות במקום להתפלל אל המתים .

רעש האדמה בצפת

להלן פירוט של

מניין המתים והפצועים במקומות הנמצאים לאורך מסלולנו

שם המקום

הרוגים

צידון

7

לא ידוע

צור

12

36

יעטר

12

לא ידוע

 5שעות

דיבל ( ג ' בל )

:

פצועים

המיקום

 11שעות דרומית לביירות
 8שעות דרומית לצידון

צפונית  -מזרחית לצור

12

לא ידוע

שעתיים צפונית  -מזרחית ליעטר

עתנן

ס3

לא ידוע

שעתיים צפונית  -מזרחית לרמיש

כפר ברעם

14

לא ידוע

שעתיים צפונית  -מזרחית לעתנן

235

לא ידוע

שעה צפונית  -מזרחית לכפר ברעם

גוש  -חלב
ראם אל  -אמר

( כרם

בן  -זמרה )

שעה מערבית לגוש  -חלב

40

12

4 000

300

צפת

.

יהודים

נוצרים

25

5

מוסלמים

0סם  .ו

מסו

יהודים

500

60

טבריה

5

נוצרים

25

מוסלמים

250

שעות דרומית לצפת

5

לוביה

143

לא ידוע

שעתיים צפונית  -מערבית לטבריה

סגירה

50

לא ירוע

שעה דרומית  -מערבית ללוביה

רמה

180

לא ידוע

שעה צפונית לסג ' רה

רינה

300

לא ידוע

שעה דרומית לרמה

נצרת

7

לא ידוע

חצי שעה דרומית  -מערבית לרינה

רמיש

30

10

שעה צפונית לדיבל
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17

בפברואר

[ בביירות]

הסוכן הבריטי בצפת בא לבקרני והודיע לי כי מצוקת הניצולים שבמקום זה גדלה

מאוד מאז יציאתנו משם .

מבין אלה שנזקקו לקטיעה לא נשאר איש בחיים  ,ואלה אשר נפצעו קשה נמקים ברובם  ,ומקווים למוות

שמסרב להגיע  .חום דלקתי שנגרם על  -ידי הקור

אשר שרר בעקבות שלג כבד שירד במשך מספר ימים

וקנופימ מחסל במהירות את אלה שחשבו את עצמם עד עכשיו לאודים מוצלים מאש  ' .בכל זאת לא שב

אפו ' מתושבי המקום ההוא  ' ,ועוד ידו נטויה '

[ישעיה ה  ,כה] .

בחלקה הראשון של האיגרת לא הזכרתי שגוויות ההרוגים בצפת נסחבו החוצה ונגררו לשדות על  -ידי
כלבים זללנים  ,שהפכו לבסוף כה מבעיתים עד שהיה מסוכן להתערב  .והם החלו לתקוף אפילו את החיים .

פנינו אל המושל בבקשה שידאג לחיסולם המידי  ,והדבר בוצע בינתיים  .אין טעם למנות את כל המצוקות
שהותירה אחריה רעידת האדמה  .אובל לומר רק זאת עם מחבר תהילים נמו  ,ט ]  ' :לכו חזו מפעלות ה ' אשר
שם שמות

יהודי

בארץ ' .

צפת וטבריה מתכוונים להניח יסודות לעיר חדשה ליד יפו  .רבים כבר ביקרו שם  .הם טוענים כי יש

בידם נבואה האומרת שהגליל העליון עתיד להיות שומם זמן קצר לפני ביאת המשיח  ,ועליו להישאר כך עד

שיבוא .
נודע

'

לי מירושלים כי צריחי המסגדים שעל הר הזיתים נפלו ברעידת האדמה .
'

בסיכום  .אין לי אלא לבטא את סיפוקי על שהיה ביכולתי לקיים את המסע הזה  ,ואני משוכנע שהוא זוכה
לאהדתכם  .יודע אני שהייתי

לתועלת ממשית במידה מסוימת לסובלים האומללים  .על כך העיד בפני

הוועדה אחד משותפיי לעבודה  .הוא סיפר לי גם שהתקנות ואמצעי הסיוע שאומצו בצפת חייבים הרבה
מיעילותם לאמון שהיה ליהודים בי בדרך כלל  .אני מקווה שמאמצי יגיעו ללבם כביטויה של נדיבות

נוצרית  ,ובדרך זו יועילו לרווחת נשמותיהם בנות

האלמוות .
א ' מקוט קלמן

