חרצניה אטנה
ראש הישיבה בכורדיסתאר

אורי מלמד ורינה לויר מלמד

בספרו על יהודי כורדיסתאן מתאר המחבר  ,א' בראואר  ,בין היתר  ,את היהודייה הכורדית ,

והוא מציין כי מספר נשים ידעו קרוא וכתוב  .במהלך הדיון נחשפת ועולה דמותה של

אשה שאינה מוזכרת בשמה  ,והוא מזכיר את התעודות המאפשרות לנו ללמוד עליה .
וכך כותב הוא

שם :

מקרה מענין מאד מסוג זה  ,מן המאה השש -עשרה  ,נודע לנו מאחד המכתבים
שנתפרסמו על -ידי מאן  % .מכתב זה הוא אחד מכמה מכתבים המטפלים כולם באותו
ענין  .יעקב בן יהודה מזרחי  ,מי שהיה ללא ספק יהודי כורדי  ,היה בעל בית -ספר

בעמדיה ואחר כך במוסול  2 .בית -ספרו  ,כפי שזה מתברר מן המכתבים  ,נתמך בעיקר

על -ידי תרומות  .לאחר מותו של מזרתי השתדלה אלמנתו להמשיך את עבודתו

בבית -הספר .

5

המכתב הנידון לא חובר  ,לפי כל הנראה  ,על ידה  ,מכיוון שהוא

מלא מליצות ומראה ידיעות לא קטנות בעברית ובספרות

הרבנית .

4

האנתרופולוג בראואר הניח מיד שאין ביכולתה של אשה  ,אפילו היא יודעת קרוא וכתוב ,

לחבר מכתב בעברית יפה  ,במיוחד בשל השימוש המרובה במקורות מן הספרות הרבנית.
אין ספק שהדגש בדיונו הושם על בעלה  ,הגם שהדיון אמור היה להתמקד בנשים למדניות.
האם התמונה המוצגת על ידיו של בראואר משקפת את המציאות ? מי היה אותו יעקב בן
יהודה מזרחי ומי היתה אלמנתו ? האם המכתב הנ " ל שראה אור בידי מאן  ,או האיגרות
האחרות ששמה של אלמנתו  ,דהיינו אסנת  ,רשום עליהן  ,הן פרי עטה של אסנת או

לא ?

האם היא ניהלה את הישיבה ( ראו להלן ) לבדה  ,או רק " השתדלה " להמשיך בעבודת

הגברים  :אביה  ,בעלה
1

מאן  ,עמ '

. 515 - 507

ובנה ?

חומר זה  ,המתייחס לאשה יהודייה כורדית מלומדת בשם אסנת שפירסם מאן ,

מצוי בכ  -י סינסינטי  ,מס '  . 1 % 04מספר סרט הצילום במכון לתצלומי כתבי יד  . 4725 % -תודתנו
למר בנימין ריצ ' לר  ,מנהל המכון לתצלומי כתבי יד שבבית הספרים הלאומי והאונים -סיטאי  ,על
2

3

4

עזרתו הרבה באיתור סרטי הצילום .
עמידיה היתה מרכז באיזור הררי הקרוב יותר לפרס ; מוצול ( מוסול ) היה המרכז באיזור אשור
( נינוה )  ,קרוב יותר לבבל .במרוצת המאות הט " ז  -הי " ח היתה תחרות בין שני המרכזים הללו .לדעת

ריבלין  ,עם , 16 ,עמידיה נעשתה חשובה יותר במאה ה " ח .
מעניין שבראואר לא מזכיר את שמה הפרטי של אסנת והוא מתייחס אליה
ש " למדה מאביה  ,שמואל הלו "  ,ובגוף שלישי ( היא )  -בראואר  ,עמ' . % 49 - 148
בראואר  ,עמ' . 148

כ " אלמנתו "  ,כ " האשה "

164
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לאמיתו של דבר  ,תעודות בלעדיות המתייחסות לאסנת הן בעצם האיגרות שפירסמו

חוקרי כורדיסתאן  ,כגון מאן ובן  -יעקב  ,ועוד אחת המתפרסמת כאן לראשונה  5 .אפשר
ללמוד מהן על מצבן של הקהילות בכורדיסתאן  ,ובנושא זה כל החוקרים תמימי דעים

שמצבן הרוחני  -התורני היה ירוד במאות שקדמו לעלייתו של ר ' שמואל בר נתנאל הלוי ,
אביה של אסנת  .באיזו תקופה מדובר ? מסתבר שהדעות חלוקות לגבי שנות חייו של

ר'

שמואל  .מאן  ,וגם ריבלין  ,הניחו שחתנו של הרב ובתו אסנת חיו בסוף המאה הט " ו
ובראשית המאה הט " ז ; שניהם מבססים בראיות שונות את טענותיהם לגבי קביעת התאריכים

הללו  6 .אם נכונים דבריהם  ,הרי שאביה חי בעצם במאה

הט " ו .

מאידך גימא  ,גרשום שלום היה משוכנע שעלינו להוסיף מאה וחמישים שנה לתיארוך
זה  ,ומאיר בניהו הצטרף לעמדה זו  .האחרון אף הודה שאין אנו יודעים מתי חי ר ' שמואל
או מתי

נפטר :

דומה שיש רגלים לדבר שנפטר [ ר ' שמואל ] בין השנים שפ " ה  -שצ " ה  7 ,שכן בתו

נישאה לר ' יעקב ב " ר אברהם  8 .שנים רבות לא היו להם בנים ובסוף ימיו ילדה את
בנה שמואל  .נכדו זה נחשב לתלמיד חכם בזמן ביקורו של ר ' מתתיהו בלוך

בכורדיסתאן  ,בסוף שנות השישים של המאה הי " ז  .אם כך הדבר  ,אפשר אולי
להניח שנולד בשנת ש " כ בערך .

9

נראה כי דעה זו מתבססת על תגליתו של שלום  .על פי טענתו של חוקר הקבלה  ,שני
שליחים נשאו אותו שם  ,מתתיהו בן בנימין זאב אשכנזי  ,אלא שלשני היה שם נוסף -

בלוך ; שם משפחה נוסף זה  -בלוך  -בתיעוד  ,מאפשר למקד יותר את זיהויו הבלבדי .
5

6

10

להלן בנספח  .תודתנו לד " ר אברהם דוד  ,מן המכון לתצלומי כתבי יד הנ " ל  ,אשר הביא תעודה זו
לתשומת ליבנו  ,כששמע על התעניינותנו בדמות וו .
הראשון הגיע למסקנה יו בעיקר אחרי שקרא תוספת שמופיעה במכתב שחיבר שמואל  ,בנה של
אסנת  .לדעתו  ,כותב התוספת היה רב ודיין מיוון שחי במחצית הראשונה של המאה הט " ו  ,ומדובר
במתתיה בן בנימין זאב אשכנזי מקהילת ארסה  -ראו מאן  ,עמ '  . 485 - 483השני לעומתו  ,ריבלין ,

כתב  - :במאה השש  -עשרה נודעה אשתו של ראש  -הישיבה שבעמידיה ר ' יעקב בן  -יהודה  ,בתו של
חכם שמואל לוי  ,שלימד אותה אביה תורה לפי שלא היו לו בנים זכרים  .וכל כך הגדילה בחכמתה

עד שהיתה מלמדת לנערים במקום בעלה  ,ואף ניהלה את בית -מדרשו במוצול לאחר

פטירתו " -

7

ריבלין  ,עמ' . 24
=  1635 - 1625לסה " נ .

8

בן אחותו והתלמיד החשוב והיקר לו  .בראואר היה משוכנע שר ' יעקב מזרחי היה מכורדיסתאן ,

שוב משאירים את האישה בעילום

שם !

אבל מאן סבר שמוצאו היה מבבל  ,אולי בגדאד ; הנחה זו מבוססת על עצם שמו  " ,מזרחי "  .בראואר
טוען ש " השם מזרחי הוא אחד משמות המשפחה השכיחים ביותר בין היהודים הכורדים "  -ראו

עמ '  148הערה . 2
כרב ורק לאחר מכן עבר למוצול  -ראו מאן  ,עמ' . 481 - 480

קשה להכריע בוויכוח זה  .שני החוקרים מסכימים שהוא ישב בעמידיה ושם כיהן

" ובן אחותי  ,ר ' יעקב יצ " ו  ,שהוא מקומי

ויורשי " -

הרב ברזאני כתב על חתנו  ,בין

היתר :

ראו בניהו  ,עמ ' לה .

בקירוב  -ראו בניהו  ,עמ ' כז .

9

ז " א  ,שנת

10

שלום מסביר  " :החתימה המלאה של ר ' מתתיה על האגרת שלפנינו  -שם אביו לא נודע עד עתה -

1560

פותחת לנו בבת אחת שערים נוספים לתולדותיו ! החוקר יעקב מאן ז " ל פרסם תעודות הנוגעות
לתולדות היהודים במוסול ובקורדיסתאן  .שום תאריך לא נזכר בתעודות הללו  ,והחוקר המנוח
קבע את זמנם במחצית הראשונה של המאה

הט " ז ,

כי אחת התעודות מכילה אגרת מהדיין מתתיהו

הרבניתאסנת

ן
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אם כן  ,התיארוך החדש שייך לתקופתו של שבתי צבי (  , ) 1676 - 1626ותגלית זו מוכיחה ,

לפי שלום  ,שנכדו של ר ' שמואל חי במאה הי " ז  .כתוצאה מכך  ,אביו  ,וכנראה גם אמו ,
נולדו במאה

הט " ז ואפשר שנפטרו במאה הי " ז .

בעיות נוספות מתלוות לתיאורו של בראואר הנזכר בפתיחת המאמר  .הוא משתמש
במושג " בית -ספר "  ,בשעה ששאר חוקרי כורדיסתאן מתייחסים דווקא ל " ישיבה "  .כל
התיאורים הנוגעים לפעילות של משפחת ברזאנינ 1ושל משפחת מזרחי נוקטים את המונח
" ישיבה " ;

בהקשר זה  ,מזכירים הם את העובדה שחינכו וטיפחו שם בחורים  ,אשר יצאו

לאחר מכן לשרת כחכמים ומורי הוראה בקהילות שונות בכורדיסתאן ובסביבותיה .

טענת בראואר שרק לאחר מותו של ר ' יעקב מזרחי השתלבה אסנת בפעילות הרוחנית
בישיבה  ,טעונה כעת בירור ותיקון ; ידוע לנו ששני בני הזוג עסקו

והתחילה לשמש

יחדיו בניהול הישיבה  .וכך קוראים אנו באחת

האיגרות :

ווומתחילה הרב ז " ל טרוד היה בעיונו  ,ולא היה לו פנאי ללמד התלמידים ; כי אני

הייתי מלמדת אותם במקומו  ,עוזרת הייתי כנגדו .

12

אין ספק שמשפט זה יצא מתחת ידיה של אסנת  ,והיא כתבה אף את האיגרת כולה  ,וכמו
שיתברר עוד להלן  ,היא כתבה יותר מאיגרת זו בלבד  .עובדה זו מובילה לנושא הפיקפוק
בלמדנותה של אסנת  .בראואר טען שהוא מסתמך על דבריו של מאן  ,בהתייחסותו של זה

לפנייתה ולבקשתה לקבל עזרה עבור הישיבה במוצול .אך היה זה דווקא מאן שכתב שאם
החיבור אכן שלה  ,ייזקף הדבר לזכותה  ,מפני שהמחבר מגלה ידע לא -מועט בעברית וגם
בספרות

רבנית ' .

1

להפתעתנו  ,או אולי כבר לא להפתעתנו  ,הסיק בראואר מכך שנשים

באזור זה לא היו מסוגלות להגיע לרמה כזו של ידע או של למדנות  ,והוא ביטל לחלוטין את
האפשרות שאסנת היתה מסוגלת להתבטא בצורה זוי אף שידע היטב כי אביה לימדה
תורה וחכמה .

14

בן הגאון בנימין זאב אשכנזי  .מאן חשב שזהו בנו של בעל שו " ת בנימין זאב  ,שבאמת נקרא מתתיהו
ושאביו מספר עליו בשנת רצ " ט כי מת ' בארץ נכריה ' ומשבחו בשבחים גדולים  .בהעדר כל תעודה

אחרת היתה זאת השערה קרובה ומתקבלת  .ובכל זאת אינה אלא טעות  .בעל האגרת שנדפסה ע " י
מאן הוא הוא ר ' מתתיהו אשכנזי בלוך  ,הנביא השבתאי  ,ולפי זה יש לתקן כל פרשת סדר הזמנים
וההסברות אצל מאן  .העובדה שהשמות מתתיהו ובנימין זאב אשכנזי חוזרים כאן אחרי מאה וחמישים
שנה  ,יכולה להיות מקרה ויכולה להתבאר גם בזה  ,שהנביא השבתאי היה באמת מצאצאי בעל
שו " ת

בנימין

זאב " -

ראו שלום  ,עמ '  . 177אסף קיבל את טענתו של שלום  ,ובבואו לכתוב על אסנת

ועל אחד ממכתביה המיוחס למאה הט " ז  ,העיר שכבר הוכיח שלום " שיש לאחר מכתב זה במאה
וחמישים
11

שנה " -

ראו אסף  ,עמ ' . 123

אביו של ר ' שמואל היה ר ' נתנאל הלוי  ,מקובל שחי בעיר ברזאן  ,אבל לא ברור אם בנו נולד שם או

במקום אחר  -ראו בניהו  ,עמ ' כד  -בו  .עוד על בניה של משפחה זו  ,ראו צבר ,

עמ ' ; 108 - 104

. 124- 123
12

14

מאן  ,עמ ' . 511

13

שם  ,עמ ' . 483

וכך מעיר בראואר  ,בעמ  148 ,הערה  " : 3עלינו גם לזכור  ,שהיהודים הכורדים שומרים להם העתקות
ממכתביהם  ,ובאופן זה יש ברשותם מעין מדריך לכתיבת מכתבים  ,מכתבי  -דוגמה  ,שלפיהם יכולים
לכתוב מכתבים חדשים להזדמנויות שונות  . -אין בכוחה של עובדה זו לדחות או אפילו לשלול את
האפשרות שמשכילים ומלומדים  ,כמו אסנת  ,אביה  ,בעלה או בנה  ,לא כתבו את איגרותיהם בעצמם .

ן
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אין ספק שבראואר טעה בנוגע לרקעה הלמדני של אסנת וגם בנוגע לנסיבות ההיסטוריות

הכרוכות בכך  .לעומת זאת  ,בן-יעקב לא היסס לתאר את אישיותה בפשטות במילים
הבאות :

אסנת אשתו [ של ר ' יעקב מזרחי ]  ,שהיתה למדנית  ,עמדה בראש הישיבה אחרי
מותו ולמדה את התלמידים תורה ותלמוד  .מתוך אגרת אשר שלחה לקהלות
כורדיסתאן אנו רואים את כוחה הגדול בתלמוד  ,בשירה ובספרות העברית .

15

למעשה  ,אין צורך להסתמך על דעות החוקרים הללו כדי להגיע למסקנה זו לגבי למדנותה

של אסנת ומעמדה  .הראיות לכך מגיעות מכיוון אחר לגמרי  :בני דורה פנו אליה בכבוד
הראוי לראשי ישיבה ולתלמידי חכמים  .כך  ,למשל  ,ניכרים הדברים מתוך איגרתו של

ר ' פנחס חרירי אל אסנת  ,הכתובים בנוסח מליצי מחורז

לכי ונשקי את ידה

ליד גבירתי

/

וכל הפותח

כתב18

/

כי אדונתיך והשתחוי לה .

וצניף תפארתי ,

יונתי תמתי ,

אשר בר " ת זכרתי שמה ,

/

וגבירתי ,

16

כמוהר " ר אסנ " ת ,

זה מלבד אדשתי אסנת בר " ו ,
21

/

/

לאיגרת לקהילת יהודי עמידיה ,

/

אמתתי ואמונתי ,

יהי ה ' אלוהיה עמה ,
24

זה :

הץ17

19

יהיה

. ..
בנח " ש20

ציצי ותפארתי ,

/
/

ויגדיל שמה ,

אמן
/

...

אמי רבנתי ,

 /אכי " ר22

אמן .

/

23

שנכתבה בידי שמואל בן ר ' יעקב  ,בנה של אסנת ,

הוסיף זה האחרון את דברי התמיכה של הדיין מתתיהו בן בנימין זאב אשכנזי  .בתארו
את מצבה הכלכלי הקשה של הישיבה  ,ואת הזנחתה מצד הקהילות  ,כותב אותו דיין
בלשון

זו :

 . . .על אשר זה כמה שנים  ,שעזבתם אותו ואת אמו  ,אשת חבר הדומה לחבר ,
שלא זכרתם אותם .

25

26

לאמיתו של דבר  ,אסנת מתארת את חייה ואת מצבה האישי בצורה מרשימה מאוד .
לאחר פטירת אביה ירש בעלה את מקומו  ,ומילא את תפקידו כראש הישיבה

בדיעקב  ,עמ ' . 36
על פי תהלים מה  ,יב .

.

ישמרה צורה .
, .
ן

איגרת שלוחה  ,מכתב .

נשיה לסלוא שיקה או נצרה רם ונישא .
בגזרת נידוי  ,חרם  ,שמתא .
על פי שיר השירים ו  ,ט .
אמן  ,כן יהי רצון .

בן  -יעקב  ,עמ ' . 205

מאן  ,איגרת ץ  ,עמ' . 519 - 515
על

פי עבודה זרה לט ע " א  :אשת חבר הרי היא כחבר

שם  ,עמ ' . 517

במוצול ;
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לאחר שאף בעלה נפטר  ,המשיכה אסנת כראש הישיבה  ,בהוראה ובניהול .ממכתביהם

של בני המשפחה ניכר שמעולם לא היו להם חיים שלווים  :גם כשאביה הצליח  ,ויצא
שמעו  ,ונעשה אהוב ומוכר כראש קהילות כורדיסתאן  ,הוא השקיע את כל התרומות

שקיבל במוסדות החינור שעמד בראשם  ,וכתוצאה מכר חי חיי דוחק .

27

לחצי הקיום

נמשכו  ,וקשה היה לאסנת לקבל סיוע מספיק עבור הישיבה  ,ולא פעם היא שקעה בחובות
גדולים ונקלעה לבעיות כספיות

מדאיגות :

ו [ פ ] ה אשמיעכם עוד לענין צרתי ותפיסתי שתפסוני והממוני  ,אלו רומיים 28רשע [ י ] ם .

כשנפטר הרב ז " ל שלחו מאצל קאצ ' י  -ר " ל  29 ,שופט  -ותפסו הבית ולקחו [ ה ] מפתח
אלו הכופרים  ,ומכרו בי כל בגדי ובגדי בנותי יצ " ו .

30

אפלו

שהיו לפני .

ספרי [ מ ]

ונפלו עלי בחוב מאה קרוש 31ואין לי מנוסה ופליטה לשום מקום אלא רחמי שמים

ורחמיכם שתרחמוני בעבור קבר אבא ז " ל והרב ז " ל ,ש [ ל ] א תתבטל תורתם ושמם

מאלו קהלות  -שאף נשארתי מלמדת תורה ומ [ וכ ] חת ודורשת לטבילה ולשבת

ולנדה ולתפלה וכיוצא  .ואני בזו הצרה ש [ נ ] פלו עלי כמה חובות ברבית סר

הנזכר ,

ואלו מאה קרושים בם [  ] . . .אותם  ,אין לי דבר למכור ולא בן גדול או שליח שיחזור
לנו

לקהל [ ות ] .

בת מלך פנימה

ג " כ אין דרכה של אשה לחזור לקהלות ,
( מ ) משב [ צ ] ות52

ש ' ( נאמר ) :

זהב לבושה " [ תהלים מה  ,יד ] .

" כל כבודה

33

לפנינו ניבטת ומשתקפת תמונה מצוינת של המחסור  ,העוני והלחצים שעמדו בפניה של

אסנת ואילצו אותה למצוא להם פתרונות הולמים  .היא מכירה בכך שכאשה היא מוגבלת ,
מפני שמסוכן מדי היה לאשה להסתובב בין הקהילות ולגייס כסף  .מצד שני  ,לא היה לה
שום קושי לשמש ראש ישיבה  ,ותיאורה אינו מוצג כתלונה  ,אלא כתיאור מצב  .בהמשך
אותה איגרת היא מתייחסת לתחום הבית  ,ומתקבל הרושם שהיא מעולם לא יצאה מפתח
ביתה  .יחד עם זאת  ,ראוי לשים לב ללשון המליצית והיפה שהיא משתמשת בה  ,ולשליטתה

המלאה בשפה העברית ובמקורותיה הספרותיים  .באותה האיגרת  ,היא ממשיכה

ומציינת :

ואני מיומי מפתח ביתי לחוץ לא יצאתי  ,בת מלך ישראל פזה ] הייתי  -מאן

מלכי ?

רבנן ! בין ברכי חכמים גדלתי  ,מעונגת לאבי ז " ל הייתי  .שום מעשה ומלאכה לא
למדני  ,חוץ ממלאכת שמים  ,לקיים מ

'(

ה,

שנא' ( מר

[ יהושע א  ,ח ]  .בעונות הרבים  -לא היו לו בנים כ ' ( י
27

28

)

)

" והגית בו יומם

א' ( מ ) בנות .

34

ולילה "

וג " כ השביע

היו לו ישיבות בברזאן  ,בעקרון  ,בעמידיה ובמודול  " .מפעלו העיקרי היה בלי ספק הרבצת התורה
ובכך פעל בשתי דרכים  ,העמדת ישיבות והרצת אגרות תוכחה לקהילות "  -בניהו  ,עמ' לג .
הנוצרים  .יש להניח שהכוונה לנוצרים הקתוליים מן הכנסייה האשורית ( נסטוריאנים ? )  ,ראו מאן ,
עמ '

.9

29

רוצה לומר .

30

ישמרן צורן ויוצרן .

31

גרוש .

32

אצל מאן  :משבצות ; בנוסח המסורה  :ממשבצות .

34

הלשון על פי במדבר כו  ,לג  .האם ניתן לדייק ולהסיק מכאן שלאסנת היתה אחות או היו אחיות

33

מאן  ,עמ ' . 51 1 - 510

אחדות  ,או שהלשון נמשכת בעקבות הסגנון ה " שיבוצי " המקראי ואין בסיס למסקנה

זו ?
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את בן זוגי ז " ל לבלתי עשות בי מלאכה  ,וכן עשה כאשר ציוהו  [ .ו ] מתחלה הרב

הז " ל טרוד היה בעיונו ולא היה לא פנאי ללמד התלמידים  ,כי [ א ] ני הייתי מלמדת
אותם במקומו  ,עוזרת הייתי כנגדו  .עתה בעונות הרבי [ ם ] הלך הוא למנוחות

ועזב אותי והילדים לאנחות .

/

35

לפנינו תיאור של נערה יהודייה  ,בת לתלמיד חכמים  ,אשר בהיעדר יורש ממין זכר

רכשה חינוך תורני כמו בן זכר  .אין ספק שמדובר אף בנערה מוכשרת  ,אשר בעיני אביה
מילאה את חלל ה " יורש " בהצלחה  .התנאי שהיתנה הרב שמואל עם חתנו יעקב מזרחי
הוא תנאי יוצא דופן ויוצא מן הכלל  ,ועשוי לעורר קנאה אצל נשים אפילו בימינו אלה .
אך כללו של דבר  ,תוכנו ברור  :אסנת קיבלה חינוך מסורתי תורני והוכשרה על ידי
אביה להיות תלמידת חכמים  .מסתבר שניקרו בפניה הזדמנויות אחדות למלא את ייעודה
בתפקיד זה  ,הן בהיותה נשואה ואף לאחר מכן  ,בהיותה אלמנה .

36

אין אנו שומעים על

סימני מאבק או רישומי מתח בקרב הקהילה או בישיבה  ,שנוצרו על רקע נוכחותה של
אסנת או תפקידה כרבנית  .י 3היה ברור לכול  ,ובמיוחד לשניים מן הרבנים המכובדים

ביותר שחיו אז בכורדיסתאן  -אביה ובעלה  -שלאסנת היו כל הכישורים המתאימים
והנחוצים  ,כדי להמשיך את מסורת אביה  ,לרשת את מקומו ולשמש כראש ישיבה .
באיגרת שחלקים ממנה צוטטו לעיל  ,המצב הקשה שבו אסנת מצאה את עצמה קובע
את הנימה הכללית של התוכן  ,ונדמה לנו שהכוח הלירי המצוי בכתיבתה אינו בולט
במיוחד  .לעומת זאת  ,חלקה הראשון של האיגרת  ,מקדים ב " שיר פתיחה "  ,ואפשר להבחין
ממנו בכישוריה הספרותיים והפואטיים ולהעריך אותם כראוי

38 :

35

מאן  ,עמ ' . 511

56

קיימות דוגמאות רבות של אלמנות הנכנסות לתחומים " גבריים " והקהילה מקבלת אותן בגלל
מצבן האישי  .המקרה שלפנינו מתייחד בעובדה שאיש לא עירער על מעמדה של אסנת אפילו

בהיותה נשואה ,
37

הצעת ההסבר של צבר  ,ברזאני  ,עמ '  , 187לגבי הגורם האפשרי להופעה של " רבנית " דווקא בקרב
יהודי כורדיסתאן  ,נראית בעינינו בעלת נימה אנאכרוניסטית שאיננה הולמת את הנסיבות החברתיות

של התקופה הנידונה בימי הביניים  .מודל המעבר " החלק והטבעי " ממצב של " עקרת בית " למעמד
של " רב וראש ישיבה  -המוצג שם בידי כותב המאמר  ,אינו משקף את מציאות הנתונים הביוגרפיים
הידועים לנו בתולדותיה של אסנת  .ראו לעיל בדבריה האישיים של אסנת ביחס לתפקידה כ " עקרת
בית "  ,בפיסקה שליד הערה . 33
38

השיר מובא להלן לאחר השוואה חוזרת עם תצלום כתב היד המקורי  .השיר נדפס אצל מאן  ,עמ '
, 509 - 507

וכן בניקוד מלא אצל בןיעקב  ,עמ '

. 165 - 164
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פשוט ומרובעת
ly ai

סחיטים

ו9בונים 40יאזינו

מלי

צירי מחלתי אשמיו

~

צל תורה אןצק יילקה

וי  ? 9ך ? ה

ישל

נתכשה ניצוץ מאיר ,

אלי41

אולי  :שוב כחי  ,חילי

עבייתוף צנן יעין

שקילי

טווסך מוששי ציוז  ,שישי סלמה  ,מצמקי מושכלי
נסגרו שסרי סויטה ,
הדור אפל  ,אין מוכיח ,

לא נודעו ארחי ושבילי

אבכה לזמני גם חדלי

הקיפוני את  :די  ,רגלי

? גי ? סך י 9סשב צרות
אז אציב דקים פפלילי

"

תכנתי צמוךי קרץ ,

גם סגרתי הספרצות ,

לירידו

הרבות עונש שלי  ? 1לי

שכלי  ,במבועת

~
את שמלת אדר ומעילי

ס יגווי ריק  ,סקשיטו
כי צר ! אללי  ,טללי לי
ל9דיבים רופאי מחלי
ולמי מקדושים אייה ,
תוךת אלי  ,צירי פ21לי
אל
היא בעיתי או תוללי42
לא אל הודי או תוילתי ,

"

קראתי  :חנוני  ,רלי ,

טים

מדרש ותפלה בגלילי

חסידים  ,חמלו  -נא

אל מלבושי ומאכלי

גם לא אל צוךף עיתי  ,או

אך אל קיום היךךשות ,
10

חיילים

אגפיר אל תורה ,

צל-זאת  ,מתני מלאו חלחלי
אקים סכה הנופלת ,

צל -זאת  : ,חרד כל איש משכיל ,

עוקר  ,סומף אןן ,

הרבה מוטים אל ההךג

"
39

ישלח צרי אל לבי

ולכילי

גם אח קרוב מגואלי

סך לסדיני

ולסרים

אסירה את כל מבדילי

גם נבון יחרד למלולי

אם ? שיר אם ? ני ,
DDN

שלא  :פוץ מפי חילי

רן מדבר שמם

זשךטל  ? ,ל

סרי צןךמם איא

קולי

הטלתם  ,התירו שלשלי

שי"

סך9ה נסלת ההר
ושיתה

נישי

ניצוץ דולק יזך

בגללי

שיקלי

כר בכתב היד  .לפנינו שיר שקול במשקל שמונה התנועות ( " פשוט  ) -ובכל צלעית ארבע
הברות ( " מרובע " )  .השוואים הנעים אינם במניין ולעומתם החטפים נמנים לעיתים במניין

ההברות .וראו עוד

מאן ,

עמ ' 507

הערה . 121

40

בכתב היד  :ונמנים .

41

בכתב היד  :אלי .

42

במשמעות " יללתי " המקבילה ל" בכייתי "  .על פי
פירוש ראב " ע על אתר .

מופעה הבודד במקרא  ,תהלים קלז  ,ג  ,וראו
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ל ירמי
אעשה חןל  ,ארבה  ,כי

15

~

טל

lainm

באתי 4לסב ייללי

וזכותכם נאדרת צד
שמכם

יוחק יירום

שחק ,

לסל

nstaf

רום שחק  ,אל לאש מגדלי

קרן הידכם לגדולי
אם  :פוצו תלמידי

סססידים

 :שישו 9א זל הלילי

ל

תבל  ,מה הם יומי  ,לי4

ט שי ? דק~ סיזינו אלי .

~
כספית בישיבה שבניהולה  ,וכפי שנהג אביה אף היא
בסגנונה האישי מבקשת אסנת תמיכה
אינה מבקשת עבור הצרכים האישיים שלה אלא עבור " קיום המדרשות "  .בשיר אין פרטים

אישיים לגבי חייה או תלאותיה ; ישנה פנייה אישית ישירה לחכמים  ,לצדיקים  ,לנבונים ,
לאנשי צדק ולנדיבים  ,האמורים לתרום מכספם לישיבה ולתמוך בה מבחינה כלכלית .
איגרת נוספת מפרי עטה של אסנת מתפרסמת להלן בנספח ולא היתה ידועה עד כה .
האיגרת מלווה ב " שיר פתיחה " מחורז  ,לאחריו קטע מליצי של דברי שבח אל הנדיב

הנמען  ,ולבסוף  -דיון בעניינים שונים הקשורים לישיבה ולאותו פטרון  ,ושם מתבהרים
מספר דברים ; בחלק הפרוזאי של האיגרת  ,נחשפים מתחים בקהילה ושוב רואים את
התלות של הישיבה ומנהליה בפטרונים או בתורמים  ,ובמקרה זה גם בשליחים המתווכים
בין ראש הישיבה לבין התורמים  .מסתבר שאסנת היתה אמורה לקבל מכתב מפטרון
עלום שם  ,שהתגורר בצפון עיראק  ,יחד עם משלוח של אתרוגים  ,וליהנות

ממכירתם .

ברור שהמשלוח הגיע למוצול לפני חג הסוכות  ,אבל השליחים לא דיווחו דבר לראש
הישיבה עד פרשת " ויצא יעקב "  ,דהיינו בסמוך לחנוכה  ,כלומר חודשיים או חודשיים

וחצי לאחר מועד המשלוח  .כיוון שהסתירו ממנה את הפרטים ואת העובדה שהמשלוח

המע יחד עם מכתב מן התורם  ,נראתה אסנת ככפוית טובה  .עד לאותה השעה נצטיירה
אסנת בעיני אותו פטרון כמי שמכירה בנדיבותו  ,ולכן התביישה שניתן היה לפרש את
מעשיה בצורה כה שלילית  .היא פנתה לאיש שלדעתה היה האחראי לדבר  ,וזה האשים
את חברו ( מוסא גלבי ) אשר יזם את הרעיון להסתיר ממנה את מכתבו של הפטרון  .הם
תכננו לבדוק את מחיר האתרומם בשוק ולמסור לה את הכול רק לאחר מכן  .אסנת

מספרת שהיא נזפה בהם על כך בלשון חריפה ; והיא מתנצלת שנית על העיכוב המיותר ,
ומשלבת בדבריה דברי תוכחה ומוסר בנוגע למידה הרעה המתגלה מעצם

התנהגותם ,

כדרך מנהגם של תלמידי חכמים  .חלקו האחרון של המכתב מתייחס לנדבנים אחרים .
לדאבוננו המכתב לא נשתמר בשלמותו  ,והוא נותר מקוטע  ,ובשל כך אין הפרטים העולים
שם  ,נהירים די הצורך  .אף על פי כן  ,תעודה זו כולה רק מחזקת את התמונה שכבר
נצטיירה  :אסנת ברזאני מזרחי היתה תלמידת

חכמים .

שאר המידע המתייחס לאסנת שייך למסורות שבעל פה ולאגדות שהילכו בקרב בני

העדה ; חלקן הועלה על הכתב ואף שימש כסגולה להגנה מפני מזיקים באמצעות קמיעות .
כך  ,למשל  ,בן  -יעקב מזכיר ש " מפי כמה זקנים שמעתי כי במוצל יש כתב -יד ספר משלי ,

הרבניתאסנת
המיוחס לה או

לבעלה ואף משמש כ ' סגולה ' " .

במקורה בערבית -יהודית ,

44

43
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הוא עצמו איתר אגדה עממית שנכתבה

והביאה בספרו בתרגום עברי ; ושני חלקים

לאגדה :

א  -אסנת בת הרב שמואל אדוני ( בראזאני ) הייתה אישה חכמה ותורנית גדולה .

היא למדה את חכמת הקבלה ותעש לה שם גדול בנסים ונפלאות  .אחרי שילדה
לבעלה בן אחד ובת אחת  ,התפללה לה ' שיחדל להיות לה אורח נשים  ,כדי שתוכל
לעסוק בתורה הקדושה ובטהרה  .ה ' נתן לה את

שאלתה .

המשפט הראשון קובע את העובדות  :היא חכמה ותורנית גדולה  ,וכמו אביה התעסקה
בניסים ובנפלאות  .לכן אין זו הפתעה לגלות שהעם ייחס לה תכונות או מעשים על-

טבעיים  .הדבר המפליא הוא שהקהילה קיבלה אותה כראש ישיבה בלא כל עירעור  ,ואין
כל רמז בתעודות שעצם היותה אשה מנע ממנה לשמש כמנהיגה או לקבל סמכות רוחנית

בקהילה  .מעניין אפוא שרק באגדות עולה שאלת המיניות שלה ונוטלת בהן חלק -
דווקא גיבורת האגדה היא שמוצאת את נשיותה כגורם מפריע לפעילותה  ,אך מיניותה
אינה מונעת ממנה לממש את עצמה  .כאן קורה הדבר העל -טבעי  :המחזור שלה

נפסק .

ומדוע ? כדי שתוכל להקדיש את עצמה לתורה וללימודה  .שוב  ,היה נראה לעם שחכמה
כמוה תקדיש את עצמה לתורה  .אין זה חשוב שיש בסיפור חוסר דיוק בפרטיו  -הרי
ידוע לכול מתוך דברי האיגרת  ,שנכתבה במו ידיה  ,שהיו לה בנות ולא רק בת אחת .
בחלקה השני של האגדה ניתן לאתר ולפגוש שנית בסגנון את שאלת מיניותה של
הדמות הנשית ושל

פלאיותה :

ב  -ואסנת הייתה יפת תואר ויפת מראה  .ויהי היום ותעל אסנת על הגג לשטוח
את בגדי הכביסה שלה וירא אותה גוי אחד ונפשו חשקה בה  .ויהי בחצי הלילה

ויתגנב הגוי אל הגג ולבו יחשוב עוון לו על הרבנית  .מיד קראה שמות של קדושים

והגוי נשאר תלוי על קירות הגג מבלי שיוכל לזוז ממקומו  .ויהי בבקר ויודע הדבר .
קהל רב של אנשים הצטופפו וחזו במחזה נפלא זה  .כל מאמציהם להזיז את הגוי
ממקומו עלו בתוהו  .הדבר הגיע לאוזני הואלי  -הפחה של העיר  -והוא בעצמו

בקש מאת אסנת הרבנית לשחרר את הגוי  .אך היא סרבה באומרה לו  " :אלו גוי זה
בא אלי על מנת לגנוב חפץ מחפצי ביתי כי עתה החרשתי ; אך הוא בא אלי מתוך
כוונה לפגוע במוסר ולכן ישאר תלוי

במקומו " .

המושל נשבע לה שאם תתיר את

יאות לו ויתלהו לעיני כל  .באותה שעה שחררה אסנת את

יענישהו,
.
הגוי החוטא
הגוי  ,תלו אותו על עץ  ~,וכל אנשי העיר ראו כן תמהו .
43

עמ ' 37

44

היא מופיעה " בראש כתב  -יד הספר

הערה . 49

מבגדאד " -

' סגולות

וקמיעות ' להרב אהרן ברזאני ( הנ " ל )  ,שנמצא בידי בנו

יצחק ,
לאחר שיחה טלפונית עם ד " ר בן  -יעקב נתברר לנו שבעלי כתב היד לא הותירו בידו עותק של
ראו בהיעקב  ,עמ '

37

הערה  . 50הניסיון לאתר את המקור הערבי לא

הצליח ;

אותה אגדה בלשונה המקורית ; בינתיים נסתלקו אותם בעלים מן העולם  ,ואיש אינו יודע מה עלה
בגורלו של המסמך .
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כאן מזכירים לראשונה את תכונותיה החיצוניות  ,את יופיה  .בניהו מצא איזכור למראה
היפה של אביה  ,הרב שמואל ;

45

לכן במקרה הנידון  ,נראה לחשוב את התיאור כאמין .

לדאבוננו  ,האמינות קורסת במשפט הבא  ,המציג את אסנת תולה כבסים  ,שכן במו ידיה
המלומדות הסבירה כיצד היתה פטורה מלעשות מלאכה  .רק מפני שמדובר באגדה ,
ניתן לצפות לגילויי התרחקות מן המציאות

! 46

אסנת  ,אשה פלאית העושה ניסים  ,מפגינה את כוחותיה ביעילות באמצעות קריאה

בשמות של קדושים  .בתור מנהיגה ואשת-דת  ,ודאי שתצא במחאה גדולה נגד הגוי ונגד

כוונותיו לביצוע זממו ; בתור אשת מוסר ותורה  ,אין זה מפתיע לגלות בסיפור את דרישתה
של אסנת מן הפחה של העיר למצות את העונש החמור ביותר עם הגוי  .בד בבד  ,שוב

עולה נושא מיניותה והפעם מכיוון אחר  :האישה נחשפה בחולשתה  -הרי הגוי התכוון

לאנוס אותה ! ראש הישיבה  ,שמילאה תפקיד של גבר בעולם הישיבה הגברי  ,חייבת
להתמודד עם ניסיון לחדור לחיי הפרט שלה בצורה הבוטה והטראומטית ביותר .
המסורת העממית של יהודי כורדיסתאן  ,לא זו בלבד שהיא מגינה על מעמדה של

אסנת ( הואיל וכבודה לא נתחלל  ,מפני האונס שלא התבצע )  ,אלא היא עוד מייחסת לה
את התכונות הקלסיות של הצדיקים  .אסנת מצליחה גם באמצעות עשיית ניסים וגם על
ידי דרישתה לאכוף את החוק בחומרה  .לפנינו כאן תופעה מעניינת ביותר  :המציאות
ההיסטורית מלמדת כי העם קיבל אותה כיורשת של אביה ושל בעלה בלי היסוס ומבלי
להתייחס למגדר  ,אבל בעולם המדומה שלו  ,אין המסורת העממית מסוגלת להתעלם מן
המיניות שלה

,

4

סופו של דבר  :הגם שהתיעוד מוגבל בכמותו  ,הוא אינו מוגבל באיכותו .

45

" רב היה כוחו בהסברה ושיכנוע ומראה פניו כבש לבבות  .עליו כותב ר ' יעקב
כדמות

46

אדם פניו

מזהירים ' " -

ב " ר אברהם ' מלאך

ראו בניהו  ,עמ ' לג  ,ועוד שם בקינה עליו  ,עמ ' קי שורה . 10

אנו מודים לקורא מאמרנו על שהיפנה את תשומת הלב להסבר שונה לאגדה הנ " ל מתוך זווית

ראייה אחרת  .ואלה דבריו  " :את האגדה על אסנת ניתן לפרש גם מזווית ראיה פולקלורית  -פסיכולוגית .
האגדה משתמשת באסנת כדי ליצור דמות של אישה אידאלית  ,מסורתית ( נשואה  ,אם וכו ' ) מחד
גימא  ,אך גם עצמאית  ,חכמה ו ' אשת קריירה ' מאידך גיסא  . . .אפשר לפתור את ' הסתירה ' בין זה

שענת [ צ " ל  :שאסנת ] תולה כביסה לבין זה שלדבריה היתה פטורה מעבודות הבית  ,אם נאמר

ש ' הכביסה '

כאן מסמלת את טהרתה  ,בניגוד למחשבות הרעות והמכוערות של הגוי שעמד לאנוס אותה ; והוא

ניתלה ממש על אותן קורות [ בתרגומו של בן  -יעקב ,
הניגוד בין הטהרה והכיעור " .
47

עמ '  : 37קירות ( ! )

הגג ]  ,כדי שהכול יראו את

מעלה כותב המאמר שש תכונות בדמותה של אסנת

בחתימת דבריו של צבר  ,ברואני  ,עמ ' , 188
כמודל נשי מופתי  .עם זאת  ,קשה לנו להסכים עם מסקנתו הגורפת  ,שאין האגדה משקפת אלא את

משאת נפשן של נשים רבות ברחבי העולם  ,מדעת ושלא מדעת .

תרבניתאסנת

ן

% 73

נתיפח
איגרת בלתי נודעת
מאת הרבנית אסנת ברזאני

האיגרת שלהלן מתפרסמת כאן לראשונה .
המדרש לרבנים באמריקה שמספרו . 906

היא מצויה בתוך כתב יד של ספריית בית

48

49

מספר סרט הצילום במכון לתצלומי כתבי יד

שבבית -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי הוא  -ס ' . 24 % 29

50

כתב היד עצמו מחזיק

קרוב לשבעים וחמישה דפים  ,וברובו מצוי " פירוש התורה לרבינו יעקב בן הרב רבינו

אשר ז " ל והם טעמי המסורת ופרפראות וגימטריאות שלסדר " .

51

נוסף להעתקת הפירוש

הנ " ל  ,ליקט המעתיק תעודות קצרות שונות וצירפן להעתקתו בראשית כתב היד
ובסופו 52 .בדף 74

משני עבריו נמצאת איגרת ה רבני ת אסנת ברזאני  .ניכר ה יטב  ,כי איגרת

זו הוספה אל תוך כתב היד בסופו והודבקה שם בטרם נכרך סופית  ,אך למרבה הצער
לא נשתמר סיומה של האיגרת  .באיגרת שלושה
א.

-י?

/

שיר פתיחה בלתי שקול  ,בן
ST

23

חלקים :

בתים ו " בחריזה מברחת " בלתי קבועה בהברות

השיר הוא שבח והלל לנדבן " המזיל זהב מכיסו " ותומך בישיבתו של הרב

ובתלמידיו  .הוא מפליג ומונה את מעלותיו התרומיות של העשיר  ,ושוטח את ברכותיו
לפי מיטב " שירת השבח " העברית למן ימי השירה בספרד ולאורך תקופת ימי הביניים
במזרח  .מחבר השיר הוא לא אחר מאשר ר ' שמואל ברזאני  ,אביה של הרבנית אסנת ,
ושמו הפרטי חתום בראשי חמשת בתיו הראשונים של
ב.

השיר .

פרוזה מליצית מחורזת ממשיכה מיד את השיר בדברי קילוסין לאותו נדיב עלום -

שם  " ,משובצת " באיזכורים מקראיים וחז " ליים שונים ( המזכירים את סגנון

ה " מקאמה "

העברית )  .אין ספק שמחברה תלמיד -חכמים מובהק הבקי בחדרי תורה ובסגנון ה " איגרתנות
הנמלצת"  ,ונראה שמנוסה הוא במלאכה זו  .אין אפשרות פנים  -טקסטואלית להכריע בשאלה ,
אם חלק זה הוא מפרי עטם של אסנת  ,של אביה או אפילו

ג.

איגרת הרבנית אסנת ( להלן  ,שורה

16

של בנה .

עד הסוף )  -בחלק זה מתגלה סגנון כתיבתה

האישי של אסנת  .תוכן המכתב כרוך בנימה מתנצלת ומלווה בדיווחים ל " ידיד

הישיבה "

תודתנו נתונה לספריית בית המדרש לרבנים באמריקה על שנתנה לנו את הרשות לצילום המקור
ולפרסום הטקסט .

מספרי הקטלוג הקודמים של כתב יד זה בספרייה הנ " ל הם . Lutzki 906 - ENA 1227 :
האיגרת נמצאת בדף

דפים

 3ע " ב 73 -

74

5זנ .

א-ב.

 : K- yהפירוש נפסק בדף  70ע  -ב ( אמצע פרשת

" והיה

כי

תבא " )

וממשיך בדף

72

ע " א ( אמצע פרשת  -האזינו " ) .
" לקט " זה כולל את הפריטים הבאים  :א  -שריד קדום מתוך מגילת שיר השירים במבנה של
תרגומי

ה " שרח " מן המזרח

( דף

;) %

ב  -רישומים מסחריים בכתיבה מזרחית בלהג הערבי  -היהודי

הבבלי ( דף  2ע " א ) ; ג  -רשימת גמטריאות לזיכרון ( דף  3ע " א ) ; ד  -הערה קצרה מאת מעתיק כתב
היד ( דף  71ע " ב ) ; ה  -שריד קצר ממדרש על ד " ה  " :וירא פינחס בן אלעזר " ( דף  73ע " ב ) ; - 1
בכתב היד שני עמודים ריקים ( דף

2

ע " ב ודף

71

ע"א).

% 74
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במעברים חדים מ " דיבור ישיר " ל" דיבור עקיף "  .אופי הכתיבה ניכר בלמדנות שבו כדרכם
של תלמידי חכמים הנזקקים בדרך הילוכם המליצית למקורות מקראיים וחז " ליים  .דומה
עוד  ,שהשפעת הערבית ניכרת היטב בחלק מאוצר המילים ובמבני תחביר שונים המתגלים
בסגנון הטקסט ומשייכים אותו אל הרובד הלשוני המכונה " העברית המשוערבת " של
ימי

הביניים .

[ דף

 74ע " א ]

א.
שיר פתיחה
[ מאת ר ' שמואל

שישי
. .

SG' DW
. .

טה -תצלה יטה -תופיע

סה  -יועילו נצוציף  ,שיש
ונצולי

5

 ,לסיסי

לעילם  :אירו למנורה

טיתי
לין

עולם  ,אם לשם

הידיד

לשאלו

נדיבי

טס9ד עתים 9טו2ים

סןיז

השורים ? ךייים לקמשטי54

 :דיי

ומטון

? תור ? ? 9עוסיי55

סיים

אך

שלדו סל

וחולה מפלי

י9מוסים

מטר ? !

נסים !

)

נדיב ליךיכו צולך

יזורו

ואנש ויפריץ

וביד נדיבותיו יסים יוסיף או

גורי

יללי מקריב בחסדיו ואותך ןשביצ
הלא סדיב וצלה ל9ם נחל נובר

"

גשמיו ןקדמו את נשיאיו

ומוצא שפסיו ןשמיר ולא יפךיצ

ואלו 9ני מדבר ראו מתיקות מימיו ,

לא אמרו  " :טה -פשתה ? " או לצעוק ולהךיצ

מברכתו ןבורף ול איש יאיש
קניני סינותיוי5

58

הךקיצ

ןביצ

ונחל ומנחיל טובה לזולתו

57

 :דיו סייד

לילות ללילות תום כפיו יחוו

זרועי 51ה ' סדלף עטי

56

ואם לחסדיו רצונכם ליךע ולהודיע

ו2ם נקיון לבבו יום ליים
וןןךיצ
ובפיו יפות נדיבות ןשתול . .

קילו

55

ולא תמנע מטלי לאור הבהיר המופיע

דעו  ,פני ססל לטובוסיו מספרים
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