היצירה

ההלכתו של חכמי בבל

( עיראק) בעת החדשה
צבי זוהר
" הראשון לציון "  ,הרב הראשי לישראל  ,הרב יצחק נסים  ,שהיה יליד בגדאד  ,כתב בשנת
% 980

לערך על אודות יצירתם התורנית של חכמי בבל בעת

החדשה :

תורתם של חכמי בבל בדורות האחרונים לא מרובה היא  .יותר משחדשו בכתב
חדשו בע " פ  .וסמה שכתבו לא נשתמר אלא מעט  .רק חכמים אחדים זכו שדברי
התורה שלהם יצאו לאור

העולם .

1

שמותיהם של חכמים לא מעטים שפעלו בבבל במאתיים וחמישים השנים האחרונות
( מידע רב בנושא זה מצוי בחיבוריו של אברהם בן יעקב , ) 2ידועים לנו ואולם  ,במאמר
זה נדון רק באותם חכמים שהשאירו מורשת ספרותית בתחום ההלכה  ,ושמורשת זו

ראתה את אור הדפוס ; אלה היו כאמור מיעוט מכלל החכמים שחיו ופעלו שם  3 .חשוב
לציין עם זאת  ,כי בשנים האחרונות נעשית פעילות ברוכה של הוצאה לאור מכתבי יד
של חיבורים תורניים של חכמיים בבליים בני דורות קודמים  ,ולפיכך מספר החיבורים
המונחים לפנינו מרובה כעת הרבה יותר משהיה כאשר כתב הרב נסים את דבריו .
כרקע להבנת פעילותם של חכמי בבל בתקופה הנידונה  ,נציג בקצרה את קורות
עיראק בפרק הזמן הנזכר זה  ,וכן את תולדות הקהילה היהודית בה .

עייאק

במאהחם וחמישים הש93ם האחרונות

עיראק היא ארץ גבול בין שתי הכתות האסלאמיות העיקריות  ,המונה והשיעה  .פרס ,
הגובלת בה ממזרח  ,היא שיעית  ,וארצות הסהר הפורה שמערבית לה ( וכן אנטוליה

שבצפון מערב )  ,הן מוניות ; אוכלוסיית עיראק עצמה  -מעורבת  .במאות השנים שלפני
תקופתנו עבר השלטון בעיראק  ,ובפרט בדרומה ובמרכזה  ,שם שוכנות בצרה ובגדאד ,
מיד העות ' מאנים הסונים ליד הפרסים השיעים  ,ובחזרה  .בשנת

% 638

חזרה עיראק לידי

העות' מאנים  ,שהחזיקו בה ברציפות עד שנת . % 917

1

מתוך הקדמתו לאוהל יעקב לר' יעקב הרופא  ,ירושלים תשמ " א .

2

ראו בפרט בן יעקב  ,יהודי בבל  ,מפתח .

3

ספר ביוגרפיות של רבים מחכמים אלו  ,אמנם עם נטייה להגיוגרפיה  ,הוא שר  -שלום .

היצירה ההלכתית של חכמי בבל

את התקופה הארוכה הזאת יש המחלקים לשלוש תקופות משנה  :עד
" וזירים " שמונו על ידי קושטא ; בשנים
עצמאים למחצה מעול קושטא ; ומשנת

750ן 1831 -
1831

% 750
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משלו בה

שלטו בעיראק " ממלוכים "  ,שהיו

שלטו בה " ואלים "  ,שכפיפותם לשלטון

המרכזי היתה רבה  .בכל מקרה  ,התמורה הבולטת באופי הממשל העות ' מאני אירעה

בלא ספק בעקבות התנט ' ימאת  ,הרפורמות בממשל ובמשפט  ,שהונהגו ביוזמת קושטא
משך המאה הי " ט ובפרט משנת

1856

ואילך  .רפורמות אלו כללו ארגון מחדש של יחסי

השלטון המרכזי עם הפרובינציות  ,עיצוב חדש של המשטר הפנימי בכל מחוז  ,תמורות
ביחסים בין הצבא והממשל האזרחי במחוזות  ,ושיפור השירותים שהעניק המימשל

לאוכלוסייה ובפרט במרכזים העירוניים  .כן חלו תמורות עמוקות במשפט  -בחקיקה
נרחבת ושיטתית בתחום המשפט האזרחי והמסחרי  ,ובהקמת מערכות חדשות של בתי
משפט תוך צמצום סמכות בתי הדין הדתיים לענייני אישות והקדשים

בלבד .

רפורמות אלו הבטיחו  ,בין השאר  ,שוויון זכויות מלא לנתינים הלא -מסלמים של
האימפריה העות' מאנית  .ואף ששוויון זה לא תמיד מומש במלואו  ,הוא העניק מידה

רבה של ביטחון  -וממילא  ,פתח לשגשוג -
בשנת

1917

לעדות המיעוטים .

כבשו כוחות בריטניה את עיראק  ,ואחר כך העניק לה " חבר

הלאומים "

מנדט על הארץ  .בתקופה זאת נהג משטר בעל גוון שוויוני-אירופי  .מנדט זה נמשך עד
 , % 932עת זכתה עיראק לעצמאות והוכרזה כממלכה  .בכך היתה עיראק לראשונה בין
המנדטים במזרח התיכון שהפכה לארץ עצמאית  .בניגוד להבטחות ראשיה לחבר הלאומים
הם לא המשיכו בפועל במדיניות שוויונית כלפי כל הנתינים  ,ובהדרגה הוחזרו הלא -

מסלמים למעמד נחות .
זיקת עיראק העצמאית ללאומיות הערבית השפיעה גם על עמדותיה בשאלות
בינלאומיות  ,כגון שאלת ארץ ישראל  .עובדה זאת  ,וכן שנאת העיראקים לאנגלים  ,עוררה
בקרב גורמים עיראקים בכירים אהדה גלויה למדינות

ה " ציר " ,

ובפרט לגרמניה  .ואכן ,

בימי מלחמת העולם השנייה קמה ממשלה פרו -גרמנית בעיראק

( ) % 941

אשר הודחה

רק בהתערבות צבאית בריטית  .אחרי המלחמה היתה עיראק פעילה בקרב מדינות ערב
שנאבקו ביישוב היהודי בארץ ישראל ובציונות  ,ושיגרה חיל משלוח שהשתתף במלחמת

העצמאות  .תהפוכות פוליטיות פנימיות פקדו מאז את עיראק  ,כולל ביטול המלוכה

( ) 1 958

ועלייתה של מפלגת הבעת' העיראקית לשלטון  ,מלחמת איראן-עיראק  ,מלחמת המפרץ ,
ועוד  .אולם מאורעות אחרונים אלו לא השפיעו כמעט על יהדות בבל ,שכן אחרי העלייה
הגדולה של ראשית שנות החמישים לא נותרו בעיראק אלא יהודים מועטים  ,וגם אלה
עזבו אותה בהדרגה עד אמצע שנות השבעים של המאה העשרים .
יהודי עיראק במאתיים וחמישים השכנם האחרונות
היישוב היהודי בבבל רצוף הוא מאז גלות יהויכין והנהגת יהודה  ,עוד לפני חורבן הבית

הראשון ( גלות " החרש והמסגר " )  .משך מאות שנים  ,בתקופת התלמוד  ,הסבוראים

והגאונים ,

היתה בבל המרכז הרוחני  -הדתי של עם ישראל לתפוצותיו  ,אולם משלהי תקופת הגאונים ,
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על רקע התפתחויות מדיניות וכלכליות מקיפות  ,נתדלדלה ארץ בבל כולה וגם מצב

יהודיה לא שפר  .במאות הט " ו  -הט " ז היתה קהילת מוצול שבחבל כורדסתאן הבכירה
שבקהילות בבל  ,וקרנה של בגדאד שבה ועלתה רק למן מחצית המאה הי " ז  .אכן  ,מכות

דבר שתקפו את העיר לפרקים פגעו בהתאוששות הקהילה  -כך  ,בשנת

% 742

מתו

רבים במגפה  ,והקהילה נאלצה להביא מנהיג רוחני מחלב  ,הלא הוא הרב צדקה חוצין .
סמוך לאחר מכן החלה תקופת שלטון הממלוכים התורכיים  ,אשר רבים מהם התנכלו

ליהודים  .בפרט ידוע לשמצה האחרון שבהם  ,שפגע קשות ביהודים בשנים . % 83 1 - % 824
מצב הקהילות שב ונשתפר בעקבות החזרת השליטה הישירה של קושטא בשנת , % 831
מכאן ואילך הושפע מצבם של היהודים מן התמורות הפוליטיות והשלטוניות  ,שעמדנו
עליהן בסעיף הקודם .
על בסיס האמור  ,ניתן לחלק את תולדות יהודי בבל בפרק הזמן הנידון לכמה תקופות

משנה  :א  -שלטון הממלוכים  ,עד

; % 831

ב  -שלטון הוואלים העות ' מאנים  ,עד מלחמת

העולם הראשונה ; ג  -המנדט הבריטי  ,עד

; 1932

ד  -עיראק העצמאית  ,עד מלחמת

העצמאות של מדינת ישראל; ה  -חיסול הקהילה ורדיפת שרידיה  ,מאז מלחמת העצמאות .
בתקופה שאנו עוסקים בה  ,היתה בגדאד הקהילה הגדולה בעיראק  .קהילות קטנות
יחסית היו בבצרה  ,עאנה  ,הית וחילה ; בצפון המדינה  ,בכורדסתאן  ,חיו יהודים במאות
כפרים קטנים  ,ובכמה מרכזים עירוניים כגון מוצול .
יש להדגיש את היותה של הקהילה אוטוכטונית כמעט כולה  .כלומר  ,יהודי בבל היו
כמעט כולם צאצאים של יהודים שישבו בארץ ובאזור למן תקופת הגאונים ; חלקם אף

היו צאצאי גלות יהודה שבשלהי הבית הראשון  .הגירות יהודיות  -כגון של המגורשים

מספרד  ,שהגיעו לארצות האימפריה העות ' מאנית במאה הט " ו  -לא הרחיקו נדוד עד
לעיראק  .לפיכך יובן  ,שיהודי הארץ התלבשו והתנהגו בחיי יום יום ( מלבד בענייני

דת )

על פי המקובל בקרב יושבי הארץ  .שפת הדיבור של כל יהודי עיראק  -מלבד יהודי

כורדסתאן  -היתה ערבית ; יהודי כורדסתאן דיברו ביניהם בכמה ניבים של השפה
הארמית .
מספרם של היהודים בעיראק בראשית התקופה אינו ידוע כלל  ,ורק בשנות העשרים
של המאה הי " ט נמסרות הערכות האומדות את מספר תושבי בגדאד היהודים בכששת
אלפים נפש ; בראשית המאה העשרים הוערך מספר כל יהודי עיראק בכ  , 6 % , 000 -ובראשית

השלטון הבריטי  -בכ . 86 , 000 -ערב הקמת מדינת ישראל חיו בעיראק

כ  125 , 000 -יהודים .

יש לזכור  ,כי החל משנות השלושים של המאה הי " ט ניכרת הגירה גדולה של יהודים

מעיראק להודו ולמזרח הרחוק  ,מחד  -גיסא  ,ומאידך -גיסא  -מעיראק לאירופה  .אין אומדן
מוסמך לגבי היקף ההגירה

הזאת .

היתה גם הגירה פנימית ניכרת  ,בפרט מן הצפון  ,ואף מפרס לבגדאד  ,משך כל

התקופה ;

אחרי מלחמת העולם הראשונה החלו להגר לבגדאד גם מדרום המדינה  ,מסיבות כלכליות .
בגדאד היתה אפוא הגדולה שבקהילות בבל  ,ועל פי אומדנים שונים שנערכו מאז שלהי

היצירה ההלכתית של חכמיבבל
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המאה הי " ט  ,היתה אוכלוסייתה היהודית קרובה לשני שלישים של יהודי בבל  ,משך כל
המאה העשרים  .כפי שנראה להלן  ,בגדאד היתה גם מרכז היצירה התרבותית היהודית
בעיראק בתקופה זאת .
בחלק הראשון של התקופה שאנו עוסקים בה  ,ועד סוף שנות השישים של המאה
הי " ט  ,עסקו מרבית יהודי עיראק במסחר זעיר  ,ברוכלות ובמלאכות יד ; בצפון עסקו
יהודים לא מעטים בחקלאות  .בעקבות פתיחת תעלת סואץ

( ) 1869

פנו חלק מיהודי

בצרה ובגדאד לסחר בינלאומי  ,ועשו בו חיל  ,לא במעט הודות לקשריהם עם יהודים
ממוצא בבלי שחיו בהודו ובאנגליה  .ממלחמת העולם הראשונה ניכרת תמורה במיבנה
התעסוקתי של יהודי עיראק  ,עם עליית שיעור המועסקים בפקידות ממשלתית לסוגיה
ובמקצועות חפשיים ; אלו כללו כמעט רבע מכלל המועסקים בקהילה  ,ערב העלייה ההמונית

לישראל  .מלבדם  ,כמעט מחצית עסקו במלאכות ושירותים  ,והשאר

( ) 28 %

במסחר  .ענפי

המלאכה העיקריים היו ביגוד והנעלה  ,צורפות  ,תעשיית מזון ונגרות .
ההנהגה היהודית לבשה מספר צורות במשך התקופה הנידונה  .עד אמצע המאה
הי " ט  ,עמד בראש כל קהילה גדולה " נשיא "  ,אשר הנהיג את העדה וייצגה בפני

השלטונות ;

נשיא כזה היה לעתים קרובות מטרה להתעללות מצד השליטים המקומיים  .הנשיא אמור
היה גם להבטיח את תשלום המסים של העדה למושלים  ,תשלום אשר מצד השלטונות
היה קבוצתי  .את תפקידי הנשיא מילא בהמשך ה " חכם באשי "  ,בשנים

בשנת

1931

נתקבל חוק " העדה

הישראלית " ,

% 849

עד . 1931

אשר הכיר בשלוש קהילות כבעלות מעמד

בכיר באזוריהן  :בגדאד  ,בצרה ומוצול  .בכל אחד ממקומות אלה היה ראש עדה  ,וכן  ,אם
היה בית דין רבני במקום  ,גם " ראש הרבנים "  .כן היה " ועד כללי " שמנה כמה עשרות
חברים ובחר מתוכו את " הועד הגשמי "  ,והחליט גם מי יהיה ראש העדה ומי ראש הרבנים .
בקהילת בגדאד היה גם ועד נוסף  ,הוועד הרוחני  ,שעסק בענייני דת .
עד החזרת השלטון העות ' מאני הישיר  ,בשנות השלושים של המאה הי " ט  ,היו

ה " חדרים "

מוסדות החינוך היהודי היחידים בעיראק  .לא היו כלל ישיבות כמוסדות קבועים  ,ומי

ששאף ללימוד תורני מעבר ל " חדר " עשה זאת במסגרת פרטית למחצה של

" מדרשים "

קטנים  ,או כתלמיד של חכם מסוים  .מכאן גם ביאור למימד השושלתי הבולט בקרב
רבנות בבל בפרק זמן זה  :בני חכמים למדו תורה מאבותיהם  ,וכך הוכשרו לתפקידי
רבנות בבוא העת .
בשלהי שנות השלושים יסד הרב עבדאללה סומך מוסד ישיבתי ראשון
בשנת

% 864

בבגדאד ;

נוסד בעיר זו בית ספר של חברת " כל ישראל חברים "  .כך  ,שסביב אמצע

המאה הי " ט ניכרת תנופה ביהדות בגדאד הן בהשכלה התורנית הן בהשכלה הכללית .
אכן  ,עד ראשית המאה העשרים היתה עדיפות ברורה לחינוך התורני והשפעתו  ,אולם
מאז ואילך ניכרת התגברות של החינוך הכללי  ,קרן לימוד התורה ירדה בהדרגה  ,ויותר
ויותר מבני הקהילה פנו לחינוך כללי  ,תיכוני וגבוה  .גם מוסדות חינוך יהודיים הדגישו
יותר ויותר את המקצועות הכלליים שבתוכנית הלימודים .
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במאה העשרים ניכרה יצירה משמעותית של יהודים עיראקים בשפה הערבית

הספרותית  :בשירה  ,בפרוזה ובעיתונות הכללית  .כן בלטו יהודים בתחומי המוסיקה
והתאטרון  .לקראת מלחמת העולם השנייה  ,ובשלהי שנות הארבעים  ,פעלו מאות מבני

הנוער היהודי המשכיל במסגרת המפלגה הקומוניסטית העיראקית ; מאות אחרים פעלו
במסגרת המחתרת הציונית  .עקב התפתחות הלאומיות העיראקית משנות השלושים של
המאה העשרים בכיוונים בעלי מאפיינים פשיסטיים  ,עקב פרעות

ה " פרהוד "

שנערכו

ביהודי בגדאד בסמוך לחג השבועות תש " א (  , ) 1941ועקב היווסדה של מדינת ישראל ,
נתערערה תחושת הביטחון של יהודי עיראק  ,ורובם המכריע עלו ארצה בראשית שנות

החמישים  .מאז חדלה לגמרי  ,כמובן  ,היצירה היהודית -התורנית בבבל .

היצריה המורוים בבבל במאה33ט וחמישים

השטם האחרונות

בהתייחסנו לחמש תקופות המשגה שהגררנו לעיל גיתן לקבוע כי תקופת השיא טל
היצירה התורנית בבל במאתיים וחמישים השנים האחרונות היתה בימי שלטון הוואלים
העות ' מאנים  ,היינו  ,משנות השלושים של המאה הי " ט ועד מלחמת העולם הראשונה .
לפני כן

( ) % 831 - 1743

היתה היצירה התורנית מצומצמת יחסית בהיקפה ; אחרי כן  ,למן

מלחמת העולם הראשונה  ,היא הצטמקה במידה דרסטית ואיבדה חלק גדול מחיוניותה .
בתקופת הפריחה  ,שנמשכה שבעים שנה בערך  ,נוצרה בעיראק ספרות תורנית חשובה ,
בפרט על ידי שתי דמויות מרכזיות  -הרב עבדאללה סומך והרב יוסף חיים  .אך הם לא
היו היוצרים החשובים היחידים שפעלו בבבל בשנות שגשוג אלו .
מאפיין בולט של היצירה התורנית -ההלכתית של חכמי עיראק משך כל פרק הזמן
הנידון הוא  ,שכמעט כל יוצריה היו תושבי בגדאד  .מלבד יצירה מסוימת של חכמים

יוצאי בגדאד בארצות ה " פזורה " העיראקית  ,ומלבד יצירת חכמים מבגדאד שעלו לארץ
ישראל  ,עלה בידי לאתר רק יצירה הלכתית אחת של חכם עיראקי אשר חי מחוץ לבגדאד ,
הלא הוא הרב משה בן אברהם חרירי ( ראו

להלן ) .

חכמי בגדאד עצמם היו במשך התקופה הנידונה  -ובפרט לאחר ייסוד " מדרש בית
זלכה "

על ידי הרב עבדאללה סומך בסוף שנות השלושים של המאה הי " ט  -קבוצה

בעלת מכנה משותף רחב  :רובם ככולם היו בוגרים של מוסד לימודי אחד ; הם היו גם
קבוצת משנה חברתית מובחנת בקרב העדה היהודית הבגדאדית הגדולה  .בזיקה ברורה

לקבוצה זאת עמדו שתי קבוצות אחרות  ,שהיוו מעין פריפריה לחכמים  :השוחטים  -הבודקים
מחד  -גימא  ,והחזנים ו " בעלי הקריאה " של בתי הכנסת הרבים שבבגדאד ,

מאידך -גיסא .

מבין החכמים שחיבוריהם הגיעו אלינו  ,ניתן להבחין בכמה סוגי משנה  :אלו שנשאו
בתפקידי רבנות עיר  ,אלו שנשאו במשרת דיינות  ,אלו שפעילותם התרכזה סביב הישיבה -
בית המדרש  ,ואלו שיצרו בלא מינוי או מעמד רשמי כלשהו  .כמדומה שמאפיין בולט של

היצירה התורנית -ההלכתית של בבל בימי הפריחה תחת הוואלים  ,הוא היות חלק ניכר
מקרב יוצריה משויכים לעולם הישיבה או לומדים בודדים  ,בעוד רבני ערים ודיינים

היצירה ההלכתית של חכמי בבל
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בעלי משרות רבניות ציבוריות היו משניים באופן יחסי  .נתון זה שונה יחסית לתקופה
הקודמת ולתקופות שאחר כך  ,שבהן היו רבני עיר ודיינים עיקריים ביצירה .
ביצירת חכמי " תקופת הפריחה " יש להצביע על מאפיין נוסף  ,והוא  :תפיסה הלכתית

המשלבת את מעגלי הסמכות הנורמטיבית של ההלכה ושל הקבלה ( ועוד נעיר על כך

להלן  ,לגבי כמה מהחכמים ) .
עוד נציין  ,כי עד מלחמת העולם הראשונה אנו מוצאים ביצירה ההלכתית של חכמי
בבל התייחסויות רבות ומעניינות למציאות החברתית התרבותית של יהודי בבל בזמנם ,
כולל תמורות וחידושים בתחומי הטכנולוגיה  ,הכלכלה  ,תעסוקות  ,השכלה  ,מנהגים ,
ועוד ועוד  .התייחסות זאת בולטת בעליל ביצירת שני גדולי החכמים  ,הרב עבדאללה
סומך והרב יוסף חיים  .אך למן מלחמת העולם הראשונה ואילך  ,מתנתקת היצירה ההלכתית
כמעט לחלוטין מתמורות התקופה .
נעבור עתה לסקירת היצירה התורנית עצמה  .דיוננו יהיה על סדר הזמנים  ,ככל האפשר ,
היינו  ,חכם שפעל בשנים מוקדמות יידון לפני חברו הצעיר

היצירה ההלכתית בתקופה הראשונה

ממנו .

( ) 1831 - 1743

בשנת

1 742

1 743

מהווה על כן נקודת מוצא הולמת לסקירת היצירה ההלכתית -התורנית בבבל

פגעה בבגדאד מגפת דבר קשה  ,ומרבית חכמי העיר נפלו בה חללים  .שנת

במאתיים וחמישים השנים האחרונות  .ונפתח ברב צדקה

חוצין .

הרב צדקה ב " ר סעדיה חוצין
הרב צדקה חוצין ( תנ " ט  -תקל " ג ) היה במקורו איש חלב  .כאשר רבים מחכמי בגדאד
מתו במגפה בשנת  , % 742פנו מנהיגי בגדאד לראש רבני חלב באותם ימים  ,הרב רפאל

שלמה לניאדו  ,בבקשה שישלח להם חכם שיוכל להיות רב העיר  .וכך  ,בשנת

, 1743

בהיותו כבן ארבעים וארבע  ,הגיע הרב חוצין לכהן כרבה של בגדאד  ,משרה שכיהן בה

עד לפטירתו בשנת  . 1773חיבוריו שראו אור הם

כדלהלן :

שו" ת צדקה ומשפט  -ראה אור בשלושה כרכים  .בחלק א' ( ירושלים תרפ " ו ) באות
תשובות בנושאים שונים  ,מחולקים לפי ארבעת חלקי השלחן ערוך  ,אשר ליקט הרב
יצחק נסים באופן אקלקטי מכתב היד השלם של חיבור השו " ת  ,שהיה תחת ידו  .חלק
מתוכן התשובות משקף היבטים של חיי יהודי בבל במאה הי " ח ! ונזכיר כמה

מהן :

א  -פעילות מסחרית בבגדאד  ,ובין בגדאד לבצרה  ,מתוארת בתשובות ב ' וג' בחלק

יורה דעה  .פעילותו הכלכלית של צורף כסף יהודי  ,שסובב באזורים כפריים במרחב
כנאקין שממזרח לבגדאד  ,נזכרת בתשובה י " א שבחלק אבן העזר .
ב  -בכמה תשובות משתקפת מצוקה חומרית חריפה של יהודים תושבי בבל  ,כגון

מקרה שאלמנה מכרה את בתה ליהודי אחד  ,מחמת דוחקה הכלכלי ( אבן העזר סימן ג ) .
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בתשובה אחרת מתוארות תלאותיה של אשה תושבת פרס  ,שם רדפו השלטונות את

היהודים  .בעלה ברח לבגדאד  ,והיא נאלצה ללוות כסף מיהודי אמיד כדי לפרוע את
תביעת הגויים  .מאין יכולת לפרוע  ,הציעה לנושה בה לתת את בתה לבנו לאשה ( שם ,

סימן ט ) .
ג  -תשובה מאזור כרכוכ שבחבל כורדסתאן  ,מציגה יריעה רחבה שבאים בה לידי
ביטוי הן יחסי יהודים וגויים והן מידה ניכרת של לכידות יהודית פנימית  .יהודי ביקש

לגרש את אשתו " הרעה " אך לא יכול היה לפרוע את כתובתה  .ב " תמורה " לקחה האשה
את שתי בנותיהם הצעירות ועברה איתן לעיר אחרת  ,שם מכרה את הילדה ( שהיתה בת
שש  -שבע ) ליהודי אחד  .אחר כך התאסלמה האשה  .אז יעץ השוחט המקומי ( שהיה כנראה

הרועה הרוחני של הקהילה הקטנה ) לאותו יהודי ש " רכש " את הילדה  ,שיקדש את הקטינה ,
שאם לא כן תוכל האם לדרוש לקבל חזרה את הילדה ולאסלמה  . .כך עשה הקונה -

ואחר כך השיבה לאביה  ,שממנו הופרדה בעת הגירושין  .האם קידושיה תקפים  ,נשאל
הרב

חוצין ?

ד  -תשובה נוספת משקפת את הניידות הרבה שיכלה לאפיין את חייו של יהודי בן

האזור במאה הי " ח  ,את המצוקה הכלכלית של הזמן  ,וכן מאירה במשהו את יחסי היהודים
עם הגויים  .יהודי מפרס היגר לחלב שבסוריה  ,ואחר כמה שנים עבר משם לבגדאד שבה

קבע את דירתו ובה נשא אשה  .אך מספר שנים אחר כך " מיוקר התבואה  ,והרעב בעיר ,

פשט את הרגל  .והלך לכוי סנגאק [ = עיירה במחוז ארביל
פה בגדאד שנתבע

] !1

שבכורדסתאן ] .

והקול נשמע

בנהר בדיגאן " .

כדי להתיר את בתה מעיגון  ,הלכה חמותו ברשות בית הדין לתלי [ ? ]  ,ומשם הביאה
לבית הדין תיאור מוסמך של טביעתו בנהר  .ממקרה זה  ,כממקרי עיגון אחרים הנידונים
בספר  ,עולה תמונה של מעורבות רבה למדי של יהודים וגויים  ,בחיי מסחר ובפעילות
יומיומית .
חלק

ב' -

אבן העזר ( תל -אביב תשל " ה )  .ההדיר וערך הרב מרדכי לופז  ,על פי כתב

יד שמסר לו הרב י ' נסים  .בכרך זה חמישים ושתיים תשובות  ,מהן כאלו שכבר נדפסו
בכרך הראשון  .מן התשובות ניתן להכיר משהו על חיי היהודים ,

כדלקמן :

א  -התפשטות הסמכות ההלכתית של בגדאד במחצית השנייה של המאה הי " ח ,

אשר הגיעה על פי התשובות אל איזורי צפון עיראק  ,ולפרס  ,ואף עד לקוג ' ין

) ( Cochin

שבהודו ( סימן יב ) .
ב  -משלוחי יד  ,כגון צורפות ( סימנים ה ,

י),

מכירת שיכר " ערק " ( סימן

ח),

ומסחר

בנתיב בגדאד  -חלב ( סימן כה ) .
ג  -מצוקות כלכליות ו " מכירת " בנות לנישואין  -ראו סימנים כא  ,כב  ,כח  ,מו ( תופעות

שכבר נזכרו בחלק א ' של החיבור ) .
ד  -רדיפות דתיות  ,בפרט בפרס ( סימנים מד  ,מה  ,נ ) .
חלק ג - ,אורח חיים  ,יורה דעה  ,חושן משפט ( ירושלים תשמ " ח )  .גם בחלק זה תשובות
המשקפות את חיי יהודי בבל במחצית השנייה של המאה הי " ח  .כך  ,למשל  ,אנו למדים

היצירה ההלכתית של חכמי בבל
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כי הדרר ביל בגדאד לבצרה נחשבה למסוכנת  ,עד שסוחר סירב להוביל עימו מזומנים
לביצוע עיסקה בבצרה  ,והעדיף " פוליצא " ( שטר חוב ) שקנה מעמית בבגדאד שחבו לו

כספים בבצרה ( יורה דעה סימן ח )  .כן אנו שומעים על שד " ר שהגיע מארץ ישראל
לבבל  ,ואשר חשש לסובב בעצמו בין הכפרים שבמרחב בגדאד ולאסוף שם כספים למען
היישוב בארץ  .לכן הגיע להסכם עם יהודי בבלי  ,שהלה יאסוף את הכספים למענו ותמורת

זאת ישמור לעצמו שליש מן ההכנסות  .דא -עקא  ,שאוסף הכספים נשדד על ידי ערבים

חמושים  ,ודרש מהשד " ר לפצותו על אבדן ההכנסה ( חושן משפט סימן לב ) .
אורח צדקה ( ירושלים תשמ " ד ; הוצאת " אהבת שלום " )  .בספר שלושה חלקי

משנה :

א  -הגהות  ,היינו  ,הערות ופרשנות  ,על ה " טור "  .הגהות אלו אינן דנות באופן מסודר
בכל הסימנים ה " טור "  ,והן עוסקות בעניינים הבאים  :הלכות מגילה ( אורח חיים סימנים
תרפו  -תרפט ) ,

הלכות דיינים ( חושן משפט  ,סימנים א  -סו )  ,הלכות אונאה ומקח וממכר

( סימנים רל  -רלב )  .חלק זה של הספר מצוי בעמודים א  -קסד .

ב  -חידושים על מסכת חולין של התלמוד הבבלי ( עמ ' קמה  -קעח ) .
ג  -ליקוטי הערות על משנה תורה להרמב " ם

עבודת הצדקה ח " א ( ירושלים

תשמ " ז ) .

( עמ ' קעט  -שב ) .

חידושים  ,ביאורים ודרושים על התורה ועל

שבתות השנה  .בדרשות מצויות לעתים התייחסויות מסוימות לעניינים הלכתיים ( ראו
מפתח בעמ ' שמט )  ,אך לא מצאתי התייחסות לשאלות שהקשרן הוא מציאות חברתית -

היסטורית מסוימת .

הרב ששון בייר מרדכי ששון ( שנדוך )
הרב ששון

( תק " ז  -תק " צ ; ) 1830 - 1 747

גדל בבגדאד בימי כהונתו של הרב חוצין  .היה מצאצאי

משפחה נכבדה  ,שיצאו ממנה בעבר " נשיאים " ( מנהיגי קהילה ; אברהם בן יעקב הקדיש לרב

שנדוך מונוגרפיה מיוחדתני )  .הרב שנדוך נודע כמקובל וכמשורר  -פייטן  ,וחיבר כמה חיבורים

אשר ראו אור  ,והכוללים גם חומר הלכתי  .מספריו נזכיר ( על פי סדר

הופעתם ) כדלהלן :

קול ששון ( ליגורנו תרי " ט )  .ספר מוסר קבלי  ,לפי נושאים  .מנושאי המדורים שבספר
נציין את אהבת ה '  ,יראת ה '  ,אמונה וביטחון  ,קבלת ייסורין .
בסוף הספר הודפסו כמה פיוטים ופזמונים שחיבר הרב ששון  .הספר הופיע עם הסכמות
של הרב חיים

פאלאג ' י  ,של הרב אליהו חיים  ,וכן של חכמי בגדאד  :הרב אליהו יהושוע

עובדיה  ,הרב דוד חי מאיר יוסף נסים והרב אברהם יוסף סומך  .מהדורה חדשה עם
הקדמה ארוכה הופיעה בירושלים בשנת תשד " מ .

מזמור לאסף ( ליוורנו תרכ " ד )  .דינים לכל השנה  ,מוסר השכל ושירים  .ספר מוסר

קבלי ,

שעניינו הנהגת האדם בחיי יום יום  ,הן בעניינים שבין אדם למקום  ,הן בדברים שבין

4

ראו בן יעקב  ,הרב ששון .
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אדם לחברו  .לגבי כל נושא הנידון בחיבור מביא המחבר הן דברי מוסר והתעוררות  ,והן

סיכום דיני הנושא  .כך שבחיבור מצויים הרבה קטעים הלכתיים  ,כגון  :דיני קדיש ( מח
ע " ב  -מט ע " ב )  ,דיני קריאת שמע ( נג ע " א  -נה ע " א )  ,דיני ברכת המוציא וענייני סעודה

( פט ע " א  -צג ע " א )  ,דיני מצוות כיבוד אב ואם ( קלד ע " א  -ע " ב )  .כן באים בספר עניינים
נוספים  ,מהם הכנסת אורחים  ,ביקור חולים  ,ועוד .
המחבר מציין למקורותיו  ,כולל חיבורים תורנים אירופיים  .אלא שהמקורות האירופאים
הללו אינם בני דורו ממש  .מכאן נראה שבימיו היתה התקשורת התרבותית עם העולם
התורני האירופי עדיין רופפת .
אמרי ששון ( בגדאד

תרנ " ו ) .

לקט דברי מוסר קצרים ומכתמים  ,מקובצים על פי נושאים .

החלוקה הפנימית של החיבור היא ל " שערים "  ,כגון שער החיים  ,שער הגאולה  ,שער
הצדיקים  ,שער המחילה וכיוצא בהם .
הרב ששון ייחס ככל הנראה משמעות מיוחדת לתפילת " אשרי "  ,שלה הקדיש שני

חיבורים :

תהלה לדוד ( בגדאד תרנ " ו )  ,שהוא פירוש " אשרי " על דרך הדרש והרמז  ,חרדה לבן
( ירושלים תרס " ד )  ,שהוא פירוש

" אשרי " על דרך הסוד .

הרב משה חיים
הרב משה חיים

( ) 1839 - 1750

כיהן כרבה של בגדאד במשך חמישים ושתיים שנה לערך

(  . ) 1839 - 1787אף שיצירתו הכתובה שהגיעה אלינו מועטת היא  ,רבו הדיווחים והמסורות

בספרות התורנית באשר לתקנות שתיקן ולפסקים שפסק .

5

שלוש תשובות שלו

נדפסו :

שתיים מהן בקונטרס " דבר משה " ( דפים קעב  -קצא ) בתוך " רב ברכות " של הרב יוסף

חיים ( בגדאד

תרכ " ח ) ;

ושלישית בתוך " רב פעלים "  ,ח " א  ,אבן העזר סימן ג ' .

מסורת אודות עמדת הרב משה חיים בעניין חובת הפסיקה כמרן בבגדאד  ,ומתי
ראוי להחמיר יותר משהחמיר מרן  ,מובאת על ידי הרב יעקב יוסף רופא  -עיינו להלן .

הרב משה חיים הטביע את חותמו על החיים התורניים  -הדתיים של בגדאד  ,והיה אבי
שושלת " אלחכם " אשר הנודע בבניה היה נכדו  ,הרב יוסף בן אליהו בן משה חיים .

הרב ראובן ב " ר דוד נאוי
הרב ראובן ב " ר דוד נאוי ( נפטר בשנת תקפ " א ) נודע כתלמידו המובהק של הרב משה
חיים  .בשנת

% 810

מינהו רבו כדיין  ,מישרה שכיהן בה עד לפטירתו  ,בגיל צעיר יחסית .

מחיבוריו ההלכתיים ראה אור רק כרך

אחד :

יחי ראובן ( ירושלים  ,אהבת שלום  ,תשמ " ג )  .הספר כולל הערות ודיונים קצרים על
נושאים הלכתיים וכללי התלמוד  .בראש הספר ( עמ' ד  -יא ) באים תולדות המחבר ושבחיו .
הספר נדפס מכתב יד שנוספו בו הערות וציונים מאת הרב יחזקאל עזרא רחמים  ,ואלו
נדפסו בספר עם הוצאתו לאור  .בעמודים י " ב  -י " ס הקדמת הרב המגיה לקראת ההוצאה

לאור  .על פי דבריו לא הכין המחבר כתובים אלו לדפוס  ,אלא אלו רשימות שרשם לעצמו .
5

לקט מפסקיו ותקנותיו ראו אצל בן יעקב  ,יהודי בבל  ,עמ '

קכה  -קכח .

היצירה ההלכתית של חכמיבבל
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הספר ערוך לפי סדר א " ב  .כלולות בו התייחסויות לכללי פסיקה רבים  ,וכן לסוגיות
הלכתיות ספציפיות  .במהדורה הנדפסת נוספו בראש הספר מפתח הערכים שבספר

( עמ ' כה  -לז )  ,ומפתח נושאים ( לח  -מא ) .
בחלק האחרון של מהדורה זאת מובאות הגהות שהמחבר רשם על שולי גליונות
ספרים שהיו בספריית הישיבה הגדולה " בית זלכה " שבבגדאד ; בכלל ספרים אלו " כנסת

הגדולה "  ,חלק חושן משפט  ,מהדורא בתרא ; כנסת הגדולה  ,חלק אבן העזר ; שו " ת חקרי
לב  ,חלק אורח חיים ; שו " ת זרע אמת חלק

ב' .

בכרך זה הדפיסו המוציאים לאור מובאות מדברי המחבר  ,שראו אור בספרים " שמן
הטוב " ו " אהל יעקב "

שחיבר תלמידו  ,ר ' יעקב הרופא  .כן מובאות הגהות המחבר על

שו " ת צדקה ומשפט לרב צדקה חוצין .
סגנון המחבר הוא תמציתי  ,וחלק גדול מן הספר אינו אלא הפניות קצרצרות לספרים
אחרים  ,או ביקורת קצרה מאוד על דעה מצוטטת  .יש בכך דמיון מסוים לסגנון ההגהות

של ר ' עקיבא איגר  ,או של הגר " א  -שניהם בני זמנו לערך .
הרב יוסף חיים מצטט הגהה של הרב נאוי על כנסת הגדולה אבן העזר בעניין היתר

קידושי כסף בלילה  ,ומכנהו " הרב הגדול אביר בתורה מורנו הרב רבי ראובן דויד זכרו
לחיי העולם הבא  ,שהוא היה תלמיד מובהק של עטרת ראשנו הרב הגאון מורי וזקני

רבינו משה חיים זכרו לחיי העולם הבא "  ,ואומר על דבריו " ובאמת דבריו טובים ונכוחים ,
והם קלורית לעין " ( רב פעלים  ,ח " א  ,אבן העזר סימן

ו ).

הרב יעקב ב " ר יוסף יעקב הרופא

הרב יעקב הרופא ( נפטר בשנת תרי " ב  . ) % 851 -היה תלמיד של החכמים ר ' משה חיים
גר ' דוד נאוי  .כיהן כדיין בבגדאד  .מחיבוריו נזכיר את החיבורים

הבאים :

שמל הטוב ( קושטנדינא תר " ט )  .שיטה ( = פירושים  ,חידושים והערות ) על מסכת ביצה
( בעיקר עד דף י " ר ) וקצת שקלא וטריא על הלכות יום טוב בדברי הפוסקים  .בסוף
הספר נדפס " דרוש על יציאת מצרים " .
אהל יעקב  " .כולל שו " ת וחידושים על השלחן ערוך  ,ומנהגי בגדאד "  .הספר יצא לאור
על ידי מכון הכתב  ,ירושלים תשמ " א  ,מכתב יד יחיד בעולם שהיה בידי הרב יצחק נסים .
בספר חידושים והערות על השולחן ערוך ונושאי כליו  ,וכן תיאור הכרעות הלכה
למעשה שהכריע המחבר  .דוגמה מעניינת המשקפת את תהליכי ההגירה של יהדות בבל

בחלק הראשון של המאה הי " ט  :דיון בעניינה של אשה שנפלה לפני יבם הנמצא במרחקים

" בערי פראנקייא " ( אבן העזר סימן יא ) .
חלק " מנהגי בגדאד " תופס רק כשני עמודים  ,והוא מצומצם ביותר .

6

6

בספר זה  ,בעמ '  , 15 - 7מובא גם פסק דין של הרב משה חיים בענין היתר עגונה בבצרה  .יש לציין כי
דברים אלו כלשונם הודפסו כבר על ידי הרב יוסף חיים בסוף ספרו רב ברכות .

14

ן צבי זוהר

בתוך " משמרת הקודש " ( סידור לשבת  ,כלכתא תר " ג ) נדפס " שיר חדש "  ,פירוש על
שיר השירים מאת הדיין יעקב בן יוסף הרופא .

תהלים עם פירוש " נאוה תהילה " מאת יעקב בן יוסף הרופא ( ירושלים תר " ה )  .הספר
נדפס עם הסכמות הראשון לציון ר ' חיים אברהם גאגין  ,ושל הרב יעקב ענתיבי " אב " ד

ור " מ דעוב " י ( = דעיר ואם בישראל ) ק " ק דמשק

יע " א " .

הפירוש נוקט גישה הקרובה לסיגנון המדרש  ,אף שהמחבר משלב בדבריו  ,לעתים ,
מקורות קבליים  .מן המקורות בספרות ה " אחרונים " שהוא מזכיר  ,המשקפים את נגישותו

לספרים שראו אור באירופה במחצית השנייה של המאה הי " ח  " :יערות דבש " ( דרשות

והספדים של ר ' יהונתן אייבשיץ ) ו " אהבת

הרב בנימין בן

אהרון ) .

דודים "

( פירוש מגילת שיר השירים מאת

מחברנו מצטט גם פירושים בשם " מורינו הרב

זצוק " ל " ,

היינו ,

הרב משה חיים .

ציטוט מ " ליקוטים כ " י " של הרב יעקב הרופא מובאים ברב פעלים ( ח " א  ,פ ע " ב )  .הציטוט
מובא על ידי הרב יוסף חיים כדי לבסס את הקביעה שחובת חכמי בגדאד לפסוק על פי
השולחן ערוך ובענייני אישות  -להחמיר אף יותר ממנו  .וכך כותב הרב יעקב

הרופא :

פה ק " ק בגדאד יכוננה עליון אמן בתריה דמרן הקדוש מהר " י קארו ז " ל גרירן
[ = אנו נגררים אחר מורנו הקדוש מורנו הרב ר ' יוסף קארו זכרונו לברכה ; היינו ,

אנו מחויבים לפסוק כמותו ]  ,בין בדיני איסור בין בדיני ממונות  .ולא אמרינן קי " ל

הפך סברת מרן [ = ואין אנו רשאים לומר " קים לי " כדעה השונה מדעתו של מהר " י
קארו ; היינו  ,אין אדם רשאי לטעון בבית דין שהוא נוקט עמדה השונה מזו של
מהר " י קארו ] כי אם בקצת ענינים שפשט המנהג [ בבגדאד ] כדעת מור " ם [ = מורנו

הרב משה  ,היינו  ,ר ' משה איסרליש ] וזולתו .
ובדיני גיטין וקדושין נוהגין להחמיר  ,וכמו שכתב הרב הגדול מהריט " א [ = מורנו

הרב ר ' יום טוב אזולאי ] ז " ל  ,והרב הגדול מהר " י [ = מורנו הרב ר ' יוסף ] אזולאי
ז " ל  ,דאנן יתמי דיתמי נקטינן להחמיר ככל הסברות  ,לאפוקי נפשין מפלוגתא

[ = שאנו יתומי-יתומים פוסקים להחמיר על מנת לצאת ידי כל העמדות ההלכתיות ,
כדי להוציא את עצמנו מנקיטת עמדה השרויה במחלוקת ] ; עי " ש  .וכן קיבלנו ממורינו

ורבינו הרב הגדול סבא דמשפטים כמהר " ר משה חיים זלה " ה .
הרב רפאל בייר אליהו קצין
הרב רפאל קצין

( תקע " ח  -תרל " א ; ) 1871 - 1818

בגדאד  ,בהשתדלות גבירי העדה  ,בשנת . 1849

7

היה יליד חלב  .מונה כחכם באשי של
ואולם התנגדות החכמים המקומיים

על כל הפרשה ראו בן יעקב  ,יהודי בבל  ,עמ ' קנז  -קמא .

היצירה ההלכתית של חכמיבבל
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ותומכיהם הביאה לסילוקו מכהונתו כעבור שלוש שנים  ,והוא בילה את שארית ימיו
בנסיונות נואשים לשוב למשרתו .

7

מחיבוריו בהלכה ראה אור רק כרך אחד  " :תקפו של רפאל " ( ירושלים תשל " ט  ,אהבת

שלום )  .הספר הינו דיון ביקורתי על החיבור " תקפו כהן " של הש " ך  ,שנושאו ענייני

" קים לי "  .בספר מפגין המחבר למדנות וחריפות  ,ועניינו מטבע העניין במישור התאורטי
של ההלכה ולא בשאלות קונקרטיות בעלות הקשר היסטורי -חברתי  -דתי מסוים .
כמו כן חיבר הרב אליהו קצין שני קונטרסים  ,שעניינם פולמוס כנגד הדעות שהפיצו
מיסיונרים נוצרים  " :דרך חיים " ( קושטאנדינה תר " ח ) ולקוטי אמרים ( אזמיר

תרט " ו ) .

הרב אליהו ( ב " ר ) יהושוע עובדיה
הרב אליהו עובדיה האריך ימים ביותר  ,ונפטר בגיל המופלג של מאה ושבע שנה ( תקמ " ח -
תרנ " ה ;

1895 - 1788

[ ! ] )  .היה מתלמידי הרב משה חיים  .כיהן משך שנים רבות

כדיין ,

ולפרקים כאב " ד של בגדאד  .נודע גם בקשריו הטובים עם ראשי הדת המסלמית בבגדאד .

8

מבין חיבוריו ראה אור כרך אחד  " ,שיחת דקלים " ( ירושלים תשמ " ד  ,אהבת שלום ) .
בראש הספר קיצור תולדות המחבר  ,וכן הספדים שנישאו עליו עם פטירתו  .בגוף הספר
שלושה חלקים  :א  -חידושים עלמשניות ( דפים

א  -לג ) ;

ב  -שו " ת וחקרי הלכות ( דפים

לז  -קיח ; בחלק זה מופיעות גם הערות של עורך כתב היד המקורי  ,יע " ר = יחזקאל עזרא
רחמים [ ראו

להלן ] ) ;

ג  " -ערכים " בקצרה  ,בעניינים שונים  ,על סדר הא " ב ( דפים קכג -

קכט )

הרב עבדאללה סומך
הרב עבדאללה סומך

( ) 1889 - % 8 % 3

היה בעל השפעה מכרעת על העולם התרבותי והדתי

של יהדות בבל במאה הי " ט  .זאת  ,מכיוון שמלבד עיסוקו ביצירה תורנית ובפסיקת הלכה ,
היה היוזם ועמוד התווך בהקמת מערכת מסודרת של מוסדות להכשרת חכמים צעירים
וקידומם בלימוד

ובהוראה .

9

הרב סומך נולד בשנת תקע " ג

() %8% 3

ונפטר  ,בן שבעים ושש שנה  ,בתרמ " ט ( . ) 1889

בעשור השני לחייו למד מפי אחד מגדולי החכמים של הדור הקודם  ,ר ' יעקב ברבי יוסף
הרופא  .לאחר מכן עסק כמה שנים במסחר  ,ואולם  ,בהיותו באמצע שנות העשרים לחייו

( היינו  ,בשנות השלושים של המאה הי " ט )  ,גמלה בו החלטה לשנות את דרכו  ,והוא החל
מקדיש עצמו לטיפוחם ולהדרכתם של תלמידים מצטיינים מבוגרי תלמודי התורה
שבבגדאד  .מגמתו היתה לעצב דור המשך של תלמידי חכמים עבור יהדות בבל .
יוזמתו החינוכית  -התרבותית של הרב סומך זכתה לגיבוי כלכלי מרובה מידי יחזקאל
בן ראובן מנשה  ,אשר עשה ממון רב בהודו  ,ועם שובו משם לבגדאד בשנת

לתומך מרכזי של מפעלים פילנטרופיים וציבוריים רבים  .בשנת

% 840

% 835

הפך

הקים גביר זה

8

ראו עליו בן יעקב  ,יהודי בבל  ,עמ ' קלו  -קלז  ,וכן במפתח  ,שם .

9

ראו בן יעקב  ,הרב סומך  .על יצירתו של הרב סומך ראו זוהר  ,האירו פגי המזרח  ,בפרקים א  -ג .
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מיבנה של בית מדרש ( שכונה על שמו " אבו מנשי " )  ,ומימן קרן גדולה שפירותיה יועדו
לפרנסת תלמידי המדרש .
בית מדרש זה נמסר לראשותו של הרב עבדאללה סומך  .הרב היה מקבל ללימודים

את המצטיינים שבין בוגרי " מדרש תלמוד תורה " ( תלמוד התורה הציבורי של קהילת
בגדאד  ,שהוקם בשנת

% 833

ושבמסגרתו למדו

כ % 800 -

תלמיד בשנת

) 1863

והיה מדריכם

בהמשך התפתחותם בלימודים תורניים  ,כשהם מתקיימים מכספי הקרן שהקים יחזקאל
מנשה  .בשנת

1848

מדווח בנימין השני שהיו במדרש " שישים תלמידים מחונכים להיות

מורי הוראה בישראל " ( ישראל בן יוסף בנימין  ,ספר מסעי ישראל  ,ליק

תרנ " ט ,

עמ ' . ) 46

במשך הזמן עוצב מוסד זה באופן היירארכי  ,כאשר תלמידים שלמדו כמה שנים ,
והגיעו לשלב מתקדם בלימודיהם  ,קיבלו להדרכתם ולחינוכם " ישיבות " של תלמידים
צעירים  .הרב סומך המשיך לעמוד בראש המדרש  ,אשר כעבור כמה שנים עבר למיבנה
רחב ומשוכלל עוד יותר  " -מדרש בית

זלכה " -

עד לפטירתו  .יש להדגיש כי מוסד זה ,

וחלוקת התפקידים בו  ,היו נבדלים ומובחנים מן ההיירארכיה של תפקידי הרבנות והחכמים

שבמסגרת הקהילה ( רב ראשי  ,דיינים  ,שוחטים וכיוצא בהם )  .מובחנות זו היקנתה בלא
ספק לחכמי המדרש מידה רבת משמעות של אי  -תלות במוסדות הקהילה ובהנהגתה

הלא -רבנית  ,יחסית לעבר  .ואכן  ,בכתבים ההלכתיים של רבים מחכמי בבל מכאן ואילך

אנו נתקלים בדיווחים על משא ומתן שהתקיים עם " חכמי
לישיבה אחת בלבד  " ,בית זלכה "  ,שהקים הרב

הישיבה " -

כשהכוונה היא

סומך .

יצירתו הספרותית של הרב עבדאללה סומך לא היתה רבת כמות  ,וכולה ראתה אור

לאחר מותו  .היא כוללת בעיקר את חיבורו " זבחי צדק " על שולחן ערוך יורה דעה ,

ושלושה קבצים של שאלות ותשובות בהלכה .
זבחי צדק ( חלקים א '  -ב '  ,בגדאד תרנ " ט ; חלק ג '  ,ירושלים תשכ " ט ; שלושה סימנים נוספים

בתוך " גדולות אלישע "  ,ירושלים תשל " ו  .אין הכוונה לשו " ת זבחי צדק  -עליו ראו

להלן ) .
המהדורה המקורית של זבחי צדק  ,שראתה אור בבגדאד בשנת

, % 899

כוללת את

החלק של החיבור הדן בסימנים א '  -קכ " ב שביורה דעה  .כלומר  ,כלולים בו אותם אותם
סימנים שנושאם הוא הלכות כשרות  ,במובן הרחב של המילה  :שחיטה  ,בדיקה  ,מליחה ,
סוגי בעלי חיים המותרים לאכילה  ,ענייני בשר בחלב  ,הלכות בישולי גויים  ,וכיוצא

בהם  .על כל סעיף וסעיף בכל סימן מביא היב סומך ציטוטים והערות ממאות ספרי
הלכה  ,בפרט מספרות האחרונים ; כן מעיר הוא לגבי המנהג המקובל בבגדאד  ,בדינים
השונים  ,ומפרט משא ומתן שהיה לו עם חכמי המדרש או עם שוחטי העיר  ,בסוגיות

שבהן התלבטו  .לפיכך מהווה חיבור זה הן אוצר בלום של מידע לגבי ההווי החברתי
והדתי של בבל בכל הקשור לענייני מאכלות והנלווה לכך  ,והן פתח להכרת עולמם
התורני של הרב עבדאללה סומך והחכמים שעימם עמד בקשרי הלכה  .מסורת בידי
יהודי בגדאד כי את החיבור זבחי צדק כולו כתב הרב סומך לבקשת בן אחותו יחזקאל
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צביזוהר

יהושוע גבאי  ,אשר היגר להודו ( בסבאי ) בשנת

 , 18 % 2אר

הוסיף לראות בחכמי בבל

בכלל  ,וברב סומך בפרט  ,סמכות דתית עליונה .
בראש הספר באה הקדמה  -הסכמה של מי שכיהן אז כחכם באשי של בגדאד  ,הרב

יצחק אברהם שלמה ( ראו עליו

להלן ) .

הוא סוקר בקצרה את תולדות התורה שבעל פה

בתקופת חז " ל  ,הגאונים  ,הראשונים והאחרונים  ,ומצביע על ר' יוסף קארו כתופעה מיוחדת .
אכן  ,הוא ממשיך  ,כל הקודמים " הניחו מקום להתגדר בו כי תוה " ק ארוכה מארץ מדה
ורחבה מני ים ורחוק מפנינים

מכרה " .

הוא מדבר על הרב עבדאללה סומך  ,על סמכותו

בבבל  ,בפרס ובהודו  ,ומתאר את דרך יצירת חיבור זה במילים

הבאות :

ישב עם תלמידיו בישיבה שיש עמה סמיכה ושקיל וטרי בדברי המחברים עד
שבירר הדברים זקוקין דנורא  ,ושרטט וכתב הלכה למעשה ומנהגי עירנו לדעת
מה יעשה ישראל דרך סלולה ובהירה .
מדברי הרב שלמה עולה כי את השם לספר נתן לא המחבר כי אם החכם באשי עצמו .
בהמשך הדברים מובאת הסכמת דייני בגדאד  ,הרבנים אברהם משה הלל  ,יחזקאל
משה הלוי  ,משה חיים שלמה שמש ואברהם יהושוע אליעזר  ,המדברים גם הם על דמות
המחבר ועל סמכותו בבבל ובאגפיה  ,הודו ופרס  .כן מובאים דברי המעתיק והמגיה עזרא
ראובן דנגור  ,הכותב בין השאר על מפעלי המחבר ועל יחסו לתלמידיו  ,ומעלהו על נם

כמי אשר " גם בעניני השחיטה ובדיקת הריאה תיקן וחידש כמה ענינים לרוח העת והזמן " .
הוא אף מתאר את אופן הלימוד של המחבר עם תלמידיו בישיבה  ,עד להדפסת הספר .
בשנת תשכ " ט יצאה לאור בירושלים מהדורה נוספת של זבחי צדק  .מהדורה זאת
כוללת תוספת נכבדה  :נוסף בה חלק של החיבור מכתב יד  ,המתייחס לסימנים קנ " ט -

קס " ו שביורה דעה ( הלכות רבית ) ולסימנים קע " ט  -קפ " ז  .שני הסימנים הראשונים שבכל
יחידה  ,היינו  ,סימנים קנ " ט וקס " ו  ,חסרים בכתב היד בראשם .
בשנת תשל " ו יצא לאור בירושלים החיבור " גדולות אלישע " מאת הרב נסים דנגור
( ראו להלן )  .לכרך זה צרפו המוציאים לאור קטע נוסף של זבחי צדק  ,על סימנים קע " ז ,

קע " ת וקע " ט ( -ראשיתו ) של יורה דעה .
בחיבור מקיף זה של הרב עבדאללה סומך בא לידי ביטוי מיגוון רחב ורב עניין של
 .סוגיות ועניינים  .לשם ביסוסה של קביעה זאת  ,נתייחס למספר דוגמאות המתגלות אגב

עיון מפורט במספר קטן מסימני הספר .

בפרק הראשון של החיבור מתייחס הרב סומך לשולחן ערוך יורה דעה סימן א '  .כאן
משתקפת עמדת המחבר בעד מקצועיות מלאה של השחיטה  ,היינו  ,הפיכתה למקצוע
הנתון לבקרה ולשליטה של רשות מובחנת מוסמכת .

כך  ,הוא כותב ( אות ג ) כי דברי מרן

כאן  ,שלפיהם בתנאים מסוימים יש להכשיר שחיטתו של אדם ששחט בלא הרשאה ( " קבלה " )

אינם תקפים כלל בהווה  .לדבריו  ,מנהג בגדאד בהווה הוא שמי שאינו בעל הרשאה
להיות שוחט  -אינו שוחט כלל  ,וגם בדיעבד אין שחיטתו כשרה  " .קבלה " זו  ,הוא מוסיף
( אות ד )  ,יש לקבל לא רק מהשוחטים אלא גם מחכם  ,והוא מפרט ( אות ה ) את סדרי

היצירה ההלכתית של חכמי בבל
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בדיקת המועמד לתואר שוחט מוסמר  ,על ידי החכם  ,תור הבחנה בין דרישות אידאליות
לבין דרישות למעשה  .לדבריו  ,יש אפשרות להקל בדרישות ההסמכה משוחט אשר יפעל
במקום שבו מכהן רב ; אבל מי שהולך להיות שוחט בכפרים  -ששם לא יהיה לו מי

שישאל  -עליו לדעת ההלכות היטב בעצמו .
מלבד כל האמור  ,הרי שכעת  ,כותב הרב סומך ( אות סו )  ,כל שוחט צריך כתב הסמכה ,
ואין להסתפק בהסמכה שבעל פה  .ומנהג בגדאד לכתוב בשטר ההסמכה כי על השוחט

לחזור על לימודו כל שלושים יום ( אות

כ).

אכן  ,מוסיף הרב סומך  ,אין לסמוך תמיד גם על שוחט שבידו כתב הסמכה  :בכפרים

מצויים הרבה שוחטים שהוסמכו על ידי " שלוחים לעצמם " מארץ ישראל  ,שסובבו בכפרים ,
שלוחים שאינם יודעים דבר ; לכן אי  -אפשר קלל לסמוך על הסמכות של שלוחים ( אות

כס ) .
כך הפכה השחיטה ממיומנות המצויה עקרונית אצל כל אדם

מישראל  ,למומחיות

הדורשת הכשרה והסמכה מקצועית בכתב  ,מיד רב המהווה סמכות קבועה במקום .
וכך  -נציין  -נמצא מנהג בבל בנושא זה דומה לנדרש על ידי הרמ " א ה " אשכנזי " ,

בהגהתו לסעיף זה בשלחן ערוך  ,הרבה יותר מאשר להלכה הספרדית של ר ' יוסף קארו .
דרגת המקצועיות המקובלת  -והנדרשת  -בקרב השוחטים בבגדאד משתקפת בדברי

המחבר גם בסימן אחר ( סימן י אות יד )  .שם מציין הרב סומך כי כל האחרונים כתבו
שבין שחיטת עוף למשנהו יש לקנח את סכין השחיטה במפית ( כך

במקור ) ,

כדי שלא

יעבור מהדם של העוף הקודם לעוף החדש  .זאת  ,כיוון שידוע שקיים סיכוי סביר שהעוף
הקודם יתגלה כטריפה  ,מפני שבעופות יש הרבה מאוד טריפות  .אבל  -מסביר מחברנו

בהרחבה  -בבגדאד יש לשוחטים בקיאות רבה בזיהוי טריפות עוף לפני השחיטה  ,ויכולת
בדיקה זאת היא תנאי לקבלת הסמכה כשוחט ; כתוצאה מכך כמעט כל הטריפות מתגלות
מראש במישוש ובדיקה  ,וחשש האחרונים שהעוף יתגלה כטריפה לאחר השחיטה אינו

רלוונטי במציאות הספציפית של בגדאד  .כלומר  :רמתם המקצועית של השוחטים שהיא
פועל יוצא של מסלול הכשרתם  ,מאפשרת להקל בחומרות שנקבעו ( ולו " פה

אחד " ) 1

בעבר במציאות חברתית -דתית שבה עסקו בשחיטה רבים יחסית  ,בעלי מיומנות פחותה .
בסימן ב ' מתייחס המחבר ל " מומר " למצוות  ,היינו  ,למעמדו ההלכתי של יהודי הרגיל

לעבור על אחת ממצוות " לא תעשה " שבתורה  .בספרות ההלכתית מקובלת הבחנה בין
" מומר לתיאבון "  ,המודה בסמכות התורה אך העובר על מצוותה מתוך שאינו שולט
ביצרו  ,לבין " מומר להכעיס "  ,המצוי בעימות מדעת עם סמכות התורה  .הרב סומך מציין

בפני קוראיו ( סימן ב אות יו ) כי כבר בעבר היו חכמי הלכה שלדעתם ראוי להחשיב
" מומר לתיאבון " השגור בעבירה כמומר ממש ( = להכעיס ) כיוון שפריצותו משקפת אי -
קבלה מהותית של התורה  .לכך מוסיף הרב סומך את הדברים הבאים  " :כ " ש [ = כל

שכן ]

בדור הזה שרבו המתפרצים ויתכן שבדור הזה אין לנו דין מומר לתיאבון "  .כלומר הרב
סומך מעלה השערה  ,שלפיה כל יהודי שבהווה הרגיל לעבור על אחת ממצוות " לא
תעשה " שבתורה  -יש להחשיבו כ " מומר להכעיס "  ,על הסטיגמה הנובעת מכך .
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מהמשר דבריו משמע שהרב סומך אימץ השערה זאת באופן בלתי

מסויג  .שכל ' באית

ל " ו מתייחס הוא לאפשרות שהעלה הרמ " א בהגהה  ,לגבי אפיון מקרה מסוים כמומר

" לא להכעיס ולא

לתיאבון " ;

מחברנו דוחה את הרלוונטיות של אפשרות זאת  ,ומפנה

לאות י " ו  ,שם קבע שבזמננו אין אלא מומר להכעיס .
בסימן אחר ( סימן יב אות יב ) משתקפת תמורה בהלכה  ,שמקורה בהתפתחות שאירעה

בתקנות התברואה העות ' מאניות  .הרב סומך מבאר כי חז " ל אסרו לשחוט באופן שהדם

יישפך לתוך גומא שבקרקע  ,מפני שבכך יש משום חיקוי " דרכי הצדוקים " ( היינו  ,כיתות

כפרניות )  .ואולם מה יעשה ( לפי חז " ל ) יהודי השוחט בשטח הפרטי שסמוך לביתו  ,והחפץ

לשמור על נקיות השטח ? יעשה גומא במדרון וישחוט כך שהדם יזרום לתוך הגומא ,
שהרי הצדוקים אינם עושים כך  ,ובכגון זה אין חשד של חיקוי דרכיהם  .עבור השוחט

בשוק ( = בשטח הציבורי של היישוב )  ,לעומת זאת  ,לא העניקו חז " ל היתר כזה  ,בהתבססם

על העובדה המקובלת ( בזמנם ) שאין אדם מקפיד על נקיון השוק  .בהתייחסו להלכות

אלו  ,מצטט מחברנו את דברי ה " כרתי

" 10

שכתב  ,כי במקום ששרי העיר מקפידים ואוסרים

ללכלך את השוק  ,גם בשוק מותר לשחוט לתוך גומא שבמדרון  .על דברים אלו מעיר
הרב סומך כך  " :וכן במדינתנו עשה המלך [ = הסלטאן העותמאני ] חק מחדש שלא להתראות

דם על פני חוץ ; ובודאי הגמור דאף בשדה יכול לעשות מקום מדרון " .
עדות נוספת לנכונות הרב סומך לשלב שיקולים ונהלים תברואתיים חדישים  ,בפסיקתו
בהלכות שחיטה וכשרות  ,מצויה בסימן י " ז  .נושא סימן זה הוא מתי ניתן ( או לא

ניתן )

להכשיר לאכילה בהמה שנשחטה בהיותה סמוכה למוות מסיבות כגון מחלה או פגע
אחר ( בהמה

" מסוכנת " ) .

בסוף הסימן מוסיף מחברנו  ,כי כל שהותר במסוכנת " אינו רק

אם אין בה חשש סכנה לאכול מבשרה ; על כן בזמננו זה אין לשחוט בהמה כזאת אם לא
על פי הסכמת רופא מומחה הממונה על זה עפ " י הממשלה יר " ה " .
מודעות הרב סומך לשיפור ברמת החיים  ,האופיינית לבגדאד של זמנו יחסית לתקופות
קדומות  ,משתקפת מהערה שלו בהמשך החיבור ( סימן טז אות יז )  .הוא כותב כי על פי
חז " ל יש ארבעה פרקים בשנה שהלוקח בהם בהמה מן הסתם ישחטנה בו ביום  ,ועל כן

מחויב המוכר להודיע ללוקח אם יש חשש של " אותו ואת בנו " ( ויקרא כב ,

כח ) ;

מוסיף הרב סומך  " ,ובזמננו זה דרמלים לאכול בשר בכל יום  ,גם בע " ש [ = בערב

וכאן

שבת ]

הוי כארבעה זמנים הללו וצריך להודיעו " .
בהערותיו לסימן י " ח  ,שעניינו בדיקת סכין השחיטה על ידי השוחט  ,באים לידי ביטוי
כמה מאפיינים של דרך פסיקתו של הרב סומך  :רגישותו לממדים מטה  -טכניים

בהלכה ;

מנהגו לשאת ולתת עם חכמי הישיבה  ,קודם גיבוש פסיקתו בזבחי צדק ; והערכתו העמוקה
למסורת המקצועית ולמיומנות  ,שאפיינו את שוחטי בגדאד .

בסימן י " ח אות ט ' קובע הרב סומך כי חובה לבדוק את הסכין לפני השחיטה ולא
לאחריה  ,מתוך שתי סיבות כבדות משקל שמעבר לאלו המפורטות בשולחן ערוך על

10

פירוש ל " טור " מאת ר ' יהונתן אייבשיץ  ,בן המאה הי " ח .

היצירה ההלכתית של חכמיבבל
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אתר  :משום צער בעלי חיים  ,ומשום " שע " ד  = 1שעל דרך ] הסוד יש לחוש לתקן ניצוצי

הקדושה או המגולגלים כידוע " .
כלומר  :מידת התועלת הצומחת לשוחט מן השחיטה אינה השיקול היחיד בקביעת

הלכות שחיטה  .גם טובת הבהמה ( " צער בעלי

חיים " )

וגם טובת הנשמות שנתגלגלו

בה  -מחייבות את הפוסק ואת השוחט .
בהמשך ( אות י ) הוא ממשיך ומבאר  ,כי אפילו יעמיד השוחט לידו אדם שתפקידו

להזכיר לשוחט לבדוק את הסכין מיד לאחר השחיטה  -אין די בכך  .בעניין זה התייעץ
המחבר עם כמה מחכמי הישיבה שנשאו ונתנו בדין זה  :החכם נסים הלוי  ,החכם יצחק
שוחט והחכם אברהם

יאושע .

הערכתו העמוקה למיומנות שוחטי בגדאד מתבטאת ( אות יג ) ביחסו החיובי לכך
שבבגדאד נוהגים השוחטים לא לסמוך על הבדיקה המומלצת בתלמוד  ,של הולכת הסכין
על האצבע  ,אלא רק בהולכת האצבע על הסכין  .זאת  ,מפני שנסיון השוחטים הוא שבבדיקה
מן הסוג השני מתגלים פגמים שאינם מתגלים בבדיקה הנזכרת בתלמוד .
בהמשך סימן י " ח ( אותיות טז  -יז ) מתייצב המחבר בבירור נגד פסיקת מהר " י קארו
בשולחן ערוך  .לדבריו  ,אף על פי שמרן התיר לשחוט בסכין שבעת הבדיקה " מגעה
כמגע השיבולת "  ,הרי הרב משה איסרליש

[ האשכנזי ! ]

אמר ש " אין אנו בקיאים

בזה " ,

והרבה אחרונים הרחיבו בתמיכה בדעה זאת  ,ולפיכך
המורם מכל האמור דכל הגדולים הנזכרים הסכימו דאין אנחנו בקיאים בדבר -

בין רבני הספרדים בין רבני האשכנזים  . . .א " כ בודאי הגמור מי שעושה זה ומתיר
הרי הוא מאכיל טריפות לישראל.
כלומר  ,מי שינהג על פי השולחן ערוך  ,מאכיל טריפות לישראל
כאן מתאר מחברנו פעולה שביצע הרב משה חיים בשנת

! 11

תקצ " ה

(  . ) % 835הלה קיבץ

את כל השוחטים ודן עימם בשאלה האם לצורך שחיטה ראוי להתיר שימוש ב " סכין ? ב

קצת ( כ ' שני ) " .

12

היו שנטו להתיר זאת  ,אבל זקני השוחטים והחכמים העידו שהדבר

אסור וש " הם כך למדו משוחטים קדמונים הזקנים שהיו זמן זמנם קודם אלו השוחטים
המתירים " .

אז כעס הרמ " ח על המתירים ושלל את הסמכתם לשחיטה  .מאותה שעה

התקינו שאסור לשחוט בסכין " כ ' שני "  ,והמחבר מעיד כי תקנה זאת תקיפה מאז בבגדאד
העיר ובכל הכפרים והעיירות אשר סביבותיה .

11

13

השוו האירו פני המזרח  ,פרק ב ' .
בתעתיק המקובל כיום צ " ל ח ' שני ; ומשמעו בערבית " מחוספס ,

ובאנגלית . Coarse

12

" כ ' שני " -

13

תקנה נוספת שחוקק הרב משה חיים נזכרת בהמשך הסימן ( אות צא )  .בעבר היה מנהג בגדאד

גס " ;

שהשוחטים לקחו שכרם מן הכשרות דווקא  ,כלומר  ,אם לאחר השחיטה היה הבשר מתגלה ככשר ,
קיבלו השוחטים שכר על עבודתם  -ואם לא  ,לא  .במצב עניינים כזה היתה לשוחטים מוטיבציה
גבוהה להימנע מקריעה שהבהמה " טריפה "  ,היינו  ,להעלים עיניהם מבעיות כשרות  .אך " לפני
כחמישים שנה " תיקן הרב משה חיים כי השוכרים " יקחו שכר קצוב מן הקהל ולא יקחו מן הבהמה

כלל ועיקר ובזה שקטה ונחה כל הארץ  . . .וכזה ראוי לתקן בכל עיר ועיר " .

22
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צביזוהר

החשיבות שחכמי בבל ייחסו לספרות ההלכה המעודכנת שהגיעה אליהם מאירופה

באה לידי ביטוי מעניין בסימן זה ( אות יט )  .הרב סומר כותב כי מנהג בגדאד
אחרי השחיטה נמצא פגם קל בסכין

היה  ,שאם

המקום ההוא על היד או על בגד  ,ואם

משפשפיי
הפגם הוסר  ,אזי מכשירים השחיטה  .אחר כר בא לידם הספר

" חכמת אד0

" 14

ושוחטי

בגדאד נוכחו לדעת שהוא מתנגד מאוד לנוהג זה  .או אז
נתועדו כל חכמי ושוחטי עירנו ה ' ישמרם ויחיים  ,מזה זמן ששה שנים ורצו לבטל

השפשוף  ,יען שעשו נסיון ועשו פגימה קטנה ושפשפו בה בכח והלכה ע " י השפשוף .
אמנם אח " כ ראו ראינו שזו גזרה שאין הצבור יכולין לעמוד בה  .קמנו ונתועדנו
וכך הסכמנו שיהא השפשוף מותר  ,אך רק בנחת  .והכל תלוי בראות עיני הבודק

וביראת ה ' על פניו .
קישור מודע של דרישות מחמירות לאפשרות העמידה בחומרא מתגלה גם בהמשך
סימן י " ח ( אות מג )  ,שם דן הרב סומך בבדיקת הסכין בין שחיטה לשחיטה  .הוא כותב כי
בין בהמה לבהמה מנהג בבל הוא לבדוק הסכין  ,אבל בין עוף לעוף הדבר תלוי במידת

הלחץ  :בחול  ,כשיש זמן  ,בודקים ; אך
בערב שבת  ,שהזמן בהול  ,או ביום ה ' וביום ו ' בחורף  ,אין אנחנו בודקים בין כל

א'

וא '  ,אלא אחר ששוחט הרבה יבדוק  .וכ " ש בערב יום הכיפורים שהזמן בהול ולא
יש פנאי .

בהמשך הסימן ( אות פט ) באה ביקורת קשה על שלוחי ארץ ישראל המתערבים בהסמכת
שוחטים

בבבל :

אנחנו באזנינו שמענו באלו השלוחים הבאים מארץ ישראל תובב " א ועושים עצמם
שוחטים ובודקים את השוחטים ואומרים עליהם שהם מומחים  ,והם אינם יודעים

בין ימינם לשמאלם  .כמו ששמענו בכמה עיירות שבדקו השלוחים כנז " ל לשוחטים
הפסולים  ,ואמרו עליהם שהם כשרים וסכינם יפה  .ועתידים ליתן את הדין וקולר
תלוי בצוארם  .ועליהם נאמר שועלים מחבלים כרמים  .ודי בזה .

מדיון בסימן י " ח  ,נעבור לסימנים אחדים של זבחי צדק  ,שמובא בהם מידע זואולוגי
ובוטני מעניין  ,אגב דיון בכשרותם של בעלי חיים שונים  .נדגים ענין זה במובאות מסימן
פ " ב  ,שבו מזכיר המחבר סוגי ציפורים שבבגדאד וסביבותיה  ,תוך ציון שמותיהן בערבית ,
ומסורות או מנהגים בדבר היתרן למאכל יהודים .
- 1

באות י " ב מזכיר הרב סומך עוף מים המצוי בבגדאד והנקרא " ג ' ט אל

מא " י " ;

הוא

מוסר כי " אין אוכלים אותם פה בגדאד " .

14

מאת הפוסק האשכנזי ר ' אברהם דנציג  .הספר עוסק בענייני יורה דעה שבשולחן ערור  ,ובכלל זה

בדיני שחיטה ; ראה אור לראשונה בשנת תקע " ד .

היצירה ההלכתית של חכמיבבל

 - 2באות י " ג הוא מתייחס לדיווח של החיד " א אודות עוף שיר הנקרא
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" מירלו "

שאוכלים אותו בליוורנו  .מחברנו מנצל ההזדמנות לספר שאולי זו ציפור השיר המצויה

בבגדאד והנקראת " בלבל " בערבית  " ,ובמדינתנו לא ראינו מימינו שום א ' שיאכל הבלבל

ולא שמענו מאבותינו ואין לנו בו מסורת שהוא מותר " .
- 3

5ז

באות י " ד מצויה התייחסות לטוואס [ = טווס ]  ,ובעניינו כותב המחבר " ואין אוכלים

אותו  ,ואינו מצוי הרבה " .
 - 4באות ט " ו נידונית ציפור המקננת במקומות הגבוהים  ,שהוזכרה בספרות ההלכתית ,
ועל כך כותב הרב סומך  " :ויתכן שזהו שקורין אותו במדינתנו בגדאד לגלג או לקלק ,

שהיא מקוננת במקומות הגבוהים ; ואומרים שהיא החסידה הכתובה בתורה שכן תרגם
אותה ר ' סעדיה גאון ז " ל על התורה  ' :אל

לגלג ' .

ואין אנחנו אוכלים אותה  ,כהוראת

הרא " ש ז " ל " .
- 5

באות י " ז הוא מספר על מה שקורין " תרנגול ענגלישי הינד " ,

16

ואומר שייתכן

" שזהו שקורין אותו פה בגדאד ' דיך אל הנד ' [ תרנגול הודו ] והוא בא מערי

הנדייא ;

ואנחנו אוכלים אותו " .
- 6

על אווז קטן הנקרא ג ' יטא בערבית מספר הרב סומך כי " המנהג בעירנו כפי

הקבלה מרבותינו שאוכלים אותו  ,שהוא מין טהור ; אבל " עוף הנקרא דראג ' אין אוכלים

אותו "  .י1
' צפור

וכן  ,ציפור הנקראת בערבית " מנד והנד " אין לאוכלה " ואומרים העולם שהוא

דרור ' "

( אותיות יט  ,כ  ,כב ) .

בסוף סימן זה מצויה עדות נוספת למיתאם שבין עמדותיו ההלכתיות של הרב סומך
לבין עמדות המצויות בספרות הפסיקה האירופית  ,גם אם אלו חורגות מן המקובל בפסיקה
ה " ספרדית "  .באותיות כ " ג  -כ " ד הוא כותב כי בספרות ההלכתית ( היינו  ,בשולחן

ערוךן )

מסופר שישנם סימנים שעל פיהם ניתן לדעת אילו עופות אינם דורסים  ,וממילא מותרים
באכילה  .ואולם  ,הוא מוסיף את הדברים

הבאים :

אנן יתמי דיתמי [ = יתומי יתומים ] אין לנו אלא דברי מור " ם [ = מורנו הרב משה
( איסרליש ) ]

ז " ל דאפילו בהני [ = באלו ( העופות שיש להם סימנים שאינם

דורסים ) ]

אין לסמוך אלא על המסורת  .ומיהו [ ואולם ] בשעת הדחק יש לסמוך על מרן ז " ל

ופר " ח וכנה " ג [ על ר ' יוסף קארו  ,על ר ' חזקיה דה  -סילוא מחבר " פרי
חיים בנבינישתי מחבר " כנסת

הגדולה " ] -

חדש " ור '

ולהתיר .

כלומר  ,בכל מצב רגיל אין לסמוך על הפסיקה של שלושת החכמים הספרדים הדגולים ,

אלא יש לפסוק לפי הרמ " א האשכנזי  ,ולהימנע מאכילת עופות שיש בהם סימני טהרה ,

15

לפי מילון מקוון לשמות ציפורים

) ( www . mumm . ac . be/ -serge /birds

הציפור הנקראת באיטלקית

 mirloנקראת באנגלית  , Blackbirdובעברית של ימינו  :שחרור  .אין היא הציפור המוכרת בערבית

ובעברית כ " בלבל " .
16

ביידיש ! מכאן ראיה שהמחרז -הכירו ציפור זאת מעיון בספרות התורנית האשכנזית בת זמנו .

17

לפי מילון אברהם שרוני  ,זהו העוף המכונה פרנקולין .

ן
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משיזוהר

מלבד אלו שיש לגביהם מסורת ברורה שהם מוכרים ככשרים  .אכילת עוף בלתי מוכר

עד כה  ,על בסיס סימני הטהרה שבו  -תותר רק בשעת הדחק .
הדגמנו את המידע המצוי בזבחי צדק לגבי מיני ציפורים ועופות  .יש לציין שבסימן

פ " ג מביא המחבר מידע דומה  ,על דגים וחיות מים ; ובסימן פ " ד  -מידע רב על חרקים
וזוחלים שונים  ,הנטפלים לירקות ומאכלים המקובלים בבגדאד .
הסימנים ה " חדשים " של זבחי צדק שהתפרסמו בתשכ " ט ובתשל " ו אינם כוללים חומר
יוצא דופן  ,יחסית לחומר שכבר סקרנו  .גם בהם מצוטטות דעות ועמדות בשם חכמי
ישיבת בגדאד ,

18

וכן מובא מידע על מנהג בגדאד  ,אם בענייני כספים ורבית  ,ואם בהלכות

נידה  .הערה מעניינת במיוחד של הרב סומך מצויה בסימן

קע " ט

אות כ " ו  .סימן זה של

השולחן ערוך קרוי " הלכות מעונן ומכשף  -שלא לכשף  ,לעונן ולנחש "  ,ובסעיף י " ז

פוסק ר ' יוסף קארו כי " הנוהגים לערוך שלחן עם מיני מאכל בליל המילה  ,ואומרים

שהוא למזל התינוק  -אסור "  .זאת  ,כמובן  ,משום שיש בטקס זה העמדת " שוחד " לשדים

ויצורים אחרים  ,לבל יפגעו בתינוק  .דא -עקא  ,שבבגדאד מקובל היה לערוך בליל המילה
חגיגה גדולה בבית משפחת הרך הנולד  ,והיו עורכים שולחן מלא כל טוב  ,שממנו נהנו

המסובין  .אירוע זה נקרא " ליל עקד אל

יאס " ,

ונחגג על ידי כל שכבות הציבור .

לא היה שלם עם פסילה מוחלטת של חגיגות ליל המילה  ,וכתב

19

מחברנו

כך :

פה בגדאד יע " א נוהגים לעשות כסא  ,וקורין לו כסא של אליהו הנביא זיע " א [ = זכרו
יגן עלינו אמן ] וכל ביהכ " נ יש ( בו ) כסא אחד .

ומניחיי

אותו בשעת המילה שם .

ומלבישים אותו מלבוש נאה ומפואר ועליו טסים של כסף  .ובליל המילה  ,מוליכין
אותו שמש

ביהכ " נ

לבית המילה  .ומניחין אותו אצל היולדת  .ומניחין עליו חומש

תנ " ך  .ובבקר מוליכין אותו לביהכ " נ בעת

המילה .

שו " ת זבחי צדק  .עד כה עסקנו בחלקים מן החיבור זבחי צדק המתייחסים במישרין
לסימני שולחן ערוך יורה דעה  .נעבור עתה לסקור את התשובות שחיבר הרב סומך ,

והקרויות אף הן " זבחי צדק " .
לכרך הראשון של החיבור זבחי צדק על שלחן ערוך יורה דעה  ,צירפו המוציאים
לאור ארבע שאלות בענייני כשרות  ,ולכרך השני שמונים ושמונה

תשובות  ,רובן המכריע

בענייני אורח חיים ויורה דעה  .בשנת תשמ " א יצא לאור מכתב יד קובץ שלישי של

תשובות הרב עבדאללה סומך  ,שכונה " שו " ת זבחי צדק החדשות " .

קובץ זה כולל תשובות

של הרב סומך לשאלות שהופנו אליו על ידי בן אחותו  ,יחזקאל יהושוע גבאי  ,שהתגורר

18

כמן  :סימן קס אות נא  ,הידוש הלכתי בשם החכם נסים בנימין הלוי  ,והערה כי " הסכימו עמו חכמי

הישיבה " .
19

ראו בן יעקב  ,מנהגים  ,ב  ,עמ ' . 35
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בהודו  .בקובץ זה

167

1

25

תשובות  ,רובן המכריע בעניינים השייכם לאורח חיים וליורה

דעה  ,ומקצתן בשאלות פרשניות ורעיוניות שונות .קובץ זה מאיר עיניים לגבי חיי היהודים
יוצאי בבל שבהודו  ,ולגבי היחסים בינם לבין קהילת האם שלהם  ,בכל המישורים .

20

אכן  ,מלבד תשובות שכתב הרב סומך לשאלות מהודו  ,ובהתייחס לבעיות שהתעוררו
בבגדאד עצמה  ,יש בקבצום הראשונים תשובות לשאלות שהגיעו מערי שדה בעיראק

ובפרס  ,ואף לשאלה שהגיעה " מארץ ג ' ין מעיר האנכאן " [ = מארץ סין  ,מעיר הונג -קונג ] .
לאמור  :סמכותם של חכמי בגדאד במאה הי " ט השתרעה מעיראק ולמזרח  .ואין פלא
בדבר  :מלבד פרס  ,שמקדמת -דנא היתה נתונה לסמכות ההלכתית של בבל  ,מדובר בשאלות
שהופנו על ידי יוצאי עיראק אשר התיישבו במושבות בריטניה הגדולה שבמזרח  ,ובחסות

מעצמה זאת וסדריה השוויוניים פיתחו סחר מקומי ובינלאומי משגשג  21 .מבחינת תארוך

התשובות  ,הרי רק חלקן נושאות תאריך  .מבין אלו  ,הראשונה היא משנת תרי " ג

( ) 1856

והאחרונה משנת פטירתו של הרב סומך  ,תרמ " ט (  . ) % 889ייתכן כמובן כי חלק מן השאלות
הבלתי מתוארכות חוברו לפני . 1856
בשו " ת זבחי צדק מובא חומר מעניין מאוד  ,במיגוון נושאים  .נושאים אלו כוללים
את התייחסותו של הרב סומך למימד מובהק בחדשנותו  ,הטכנולוגיה המודרנית  ,וכן

את תגובתו למימד לא פחות חשוב של תמורה  :המימד של שיטות ארגון ותפעול  ,הן
בשירותים והן במסחר  .תחומים אחרים בעלי עניין  ,המשתקפים בתשובותיו  ,הם התגוונות
תפריט המאכל והמשקה של יהודי עיראק תושבי הודו  ,קליטת נורמות חברתיות מערביות ,

והשפעת התרבות התורנית של יהדות אירופה על עולמו התרבותי של הפוסק הבגדאדי .
במקום אחר עסקתי בפירוט בניתוח היבטים אלו של יצירת הרב סומך  ,ועל כן לא אכנס
כאן לסוגיות אלו .

22

שני חיבוריו המרכזיים של הרב עבדאללה סומך נסקרו על ידינו לעיל  ,זבחי צדק על

שלחן ערוך יורה דעה ושו " ת זבחי צדק על ארבעת חלקי השולחן ערוך  .מלבד אלו  ,ראו
אור מכתבי יד שני חיבורים נוספים של הרב סומך  ,ואלו
קבוץ חכמים ( בני ברק

תשל " א ) .

הם :

פירושים והערות לסדר פסח  ,על יסוד שני כתבי יד

שבאוסף ששון  ,האחד של המחבר עצמו  ,והאחד העתקה מאוחרת יותר עם תוספות

מרובות משל הרב יוסף חיים  .הספר חובר בשנת תקפ " ח  ,היינו  ,בהיות המחבר בן חמש-

עשרה שנה  .מתוכנו ניכר שהיה " עילוי "  .הפירוש עצמו מקיף ומפורט מאוד  ,דא-עקא ,
שקשה להבחין בנדפם מה יצא מכתב ידו של המחבר  ,ומה נלקח מכתב היד המאוחר .

20

המעיין בקובץ " חדש " זה מוצא כי חלק מן השו " ת שבו נדפסו כבר בקבצים שהופיעו במהדורה
הראשונה של זבחי צדק ; משמע  ,המוציאים לאור של הקבצים הראשונים כללו בהם כמה וכמה
תשובות לשאלות שהגיעו לרב סומך מהודו  .מאידך  ,לגבי התשובות שבקבצים הראשונים שאינן
חופפות  ,יש לשער כי הן אינן מיועדות להודו .

21

על " מושבות עיראקיות " אלו ראו בן יעקב  ,תפוצות .

22

ראו האירו פני המזרח  ,פרק א ' .

26

ן

צביזוהר

יש לציין כי בספר כלולות הלכות מרובות הנוגעות להכנות לסדר ולסדר עצמו  ,אלא

שכאמור קשה לשייכן בבירור לחכם מסוים .
חזון למועד ( רמת -גן תשמ " ח ) בעניין הלוח העברי ועניינים נלווים  ,מכתב יד המחבר .
שנת החיבור  :תקפ " ח  /ט

( % 838 / 9

לערך )  .נושאי הספר  :כיצד לחשב את הלוח העברי .

אגב כך מובאים נושאים נוספים  ,כגון כיצד לבצע חישוב ליקויי לבנה צפויים  .נוסף על

כך  ,מובאים פרקים על לוח השנה הנוצרי [ פרק ט ] ולוח השנה הישמעאלי [ פרק יא ] .
פרק מיוחד [ פרק י ] מביא רשימה של תופעות טבעיות הקשורות במחזור שנת השמש ,

אשר נוח לזהותן על בסיס התאריך הנוצרי  .אלו כוללות זמני קרה וזמני חום כבד  ,תחילת
נשירה של עצי פרי ( בסתיו ) וכדומה .
בספר חזון למועד הנדפס נוספו חלקים  ,שנכתבו על ידי הרב מנשה מלמאן שהרבאני ,

אשר העתיק את כתב היד של הרב סומך בשנת תרס " ח  .כן מובא בסוף החיבור לוח
זמנים יומי לכל ימות השנה  ,הנחוץ לסדר היום ההלכתי  :זמני קריאת שמע  ,הנחת תפילין ,
וכדומה  .לוח זה סודר על ידי הרב נסים כ ' צ ' ורי [ ראו להלן ] בשנות השלושים של המאה
העשרים  ,והוא מחושב על פי שעות אירופיות .

משסיימנו את הצגת יצירתו התורנית -ההלכתית של הרב עבדאללה סומך  ,נעבור
להצגת יצירתם של חכמי בבל שחיו בזמנו .

הרב אליהו סלימאן מני

הרב מני נולד בבגדאד  ,בשנת  . % 818לכוד בבית זלכה והיה מחשובי תלמידיו של הרב
סומך  .בשנת
משנת

1865

% 856

עלה לארץ ישראל  ,וכעבור שנתיים עבר לחברון והיה לרבה הראשי

עד לפטירתו בשנת  . % 899היה בעל עניין עמוק

בקבלה  ,ועמד בקשר מכתבים

בנושא זה עם הרב יוסף חיים  ,שראה בו סמכות בענייני קבלה  .לידינו הגיע חיבור אחד
שכתב עוד בהיותו בבבל  " ,קרנות צדיק " ( בגדאד
תוכן הספר  :הדרכה כיצד להישמר מ " פגם

תרכ " ז ) ,

ברית " ' ,

2

שחובר עוד לפני עלותו ארצה .

והוראת דרכי כפרה למי שנכשל

בכך  .הספר מועתק על ידי דוד חי צאלח יחזקאל  ,שהוסיף מעט הערות משלו .
חיבורים נוספים של הרב מני נכתבו אחרי עלותו ארצה  ,ויש לשייכם על כן ליצירה

התורנית -ההלכתית של ארץ

ישראל .

הרב אלישע ב " ר נסים ב " ר ששון דנגור
הרב אלישע דנגור היה תלמיד מובהק של הרב עבדאללה סומך ; נפטר בשנת תרנ " ה

( . ) 1895

בשנת תר " מ

( ) 1880

נתמנה כחכם באשי של בגדאד  ,ולאב בית הדין  .כמה שנים

לאחר מכן פרצה בקהילת בגדאד מחלוקת חריפה ביותר סביב המשך כהונתו

בתפקידו ;

מחלוקת זאת שיקפה ומיקדה מתחים פנים  -קהיתליים רבים  ,שכלל לא היו קשורים לנושאה

23

הוצאת זרע לבטלה  .מעשה מעין זה נחשב חמור ביותר על פי תורת הקבלה .

24

ראו על כך בהרחבה בן יעקב  ,יהודי בבל  ,עמ ' קסד  -קסת .
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הגלוי .

24

מחיבוריו התורניים של הרב דנגור ראו אור שלושה  ,שניים בהלכה והשלישי

בפרשנות המקרא  .ספריו ההלכתיים הם

גדולות אלישע ( ירושלים

תשל " ו ) .

כדלהלן :

הערות  ,פירושים ופסקי הלכה על סדר סימנים רבים

משלחן ערוך אורח חיים ויורה דעה ,

ובהם :

א  -הלכות ברכות  :אורח חיים סימנים רכ " ד  -רכ " ז .

ב  -הלכות שבת  :אורח חיים סימנים רמ " ב  -שר " מ ( בדילוגים  ,ולפיכך אין הערות של

המחבר לסימנים רמ " ו עד רנ " ט  ,ולסימנים ש " ט עד שי " ח ) .
ג  -כיבוד אב ואם  :יורה דעה סימן ר " מ .

ד  -כיבוד רבו וכבוד תלמידי חכמים  :יורה דעה סימן רמ " ד .
ה  -תשעה באב  :אורח חיים סימנים תקמ " ט  -תקנ " ח .
בהערותיו ודיוניו של הרב דנגור ניכרת התייחסות למציאות הספציפית של קהילת
בגדאד ולמנהגיה האופיניים  .כן ניכרת נטייה להקניית מעמד סמכותי מועדף לפסיקת
החיד " א  -ובכך המשך לדרכם של חכמי בבל מאז הרב משה חיים .

בכמה מקומות בספרו מתייחס הרב דנגור לחידושים טכנולוגיים  .לדוגמה  :בהלכות
שבת  ,סימן רמ " ד אות ח '  ,הוא מתלבט בשימוש בתאורת גז בשבת  ,זאת על רקע האמור

במסכת שבת ( כו ע " א )  " ,אין מדליקין בנפט לבן בחול  ,ואין צ " ל בשבת  ,מפני שהוא
עף " -

ופירש רש " י  :שהוא ניתז ו " נדבק בכתלי הבית ומדליק את הבית "  .וכותב הרב

דנגור :

והנה בזה " ז [ = בזמן הזה ] נוהגים להדליק בנפט לבן שקורין גא " ז  ,באופן זה  ,דהיינו
שמניחין הנפט בכלי זכוכית וסותמים ראש הכלי על ידי ברג " י [ = בורג ] של נחושת ,

ובתוך הברג " י מניחין הפתילה מהודקת באופן שלא יש מקום לעוף

כלל  .ויש להסתפק ,

אם מותר להדליק בזה אפילו בחול  ,וכ " ש בשבת  :מי נימא שטעמא [ = האם נאמר
שהטעם ] דאסרו חכמים מפני שהוא עף  ,וזה עינינו הרואות שאינו עף  ,או דילמא
] = [ NbW

כיון שגזרו חכמים לא פלוג רבנן [ = רבותינו לא חילקו בין מקרים שונים ,

אלא קבעו גזירה כללית אחת החלה בכל

מקרה ] ?

מסקנת הרב דנגור היא להיתר ; המשך דבריו משקף את מעורבות עולמו ההלכתי עם
הנעשה בישיבה הגדולה של בגדאד  ,שייסד הרב

סומך :

ויש מבני הישיבה שרצו לפקפק על היתר זה  ,דחיישינן לפעמים שיפול הכלי הזה
ויישבר  ,ואפשר שיבוא לידי סכנה  .ונראה  ,דלא חיישינן לזה  ,דמיעוט דלא שכיח

הוא  .וכן הסכימו חכמי הישיבה הי " ו .
25

ראו למשל דבריו לאורח חיים סימן של " ט אות י " א  .כך גם הערותיו ליורה דעה סימן רמ " ד אות
י " ר  ,שם הוא נוקב בשמם של שניים שחלקו בעניין מסוים -

יהושע שושן וחכם יחזקאל משה

הלוי " -

" החכם השלם

שליחא דרחמנא חכם

ומדווח מה הכריעו בנידון זה חכמי הישיבה  .משא ומתן

הלכתי של הרב דנגור עם הרב יוסף חיים מופיע ברב פעלים  ,אבן העזר סימן ג ' .
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מעורבותו של הרב דנגור עם חכמי הישיבה באה לידי ביטוי במקומות נוספים בחיבור .

25

הכרותו את היצירה התורנית האשכנזית בת זמנו הביאה אותו לעתים להתקשות בביאור

מנהגים בגדאדיים  ,שלא תאמו למגמות הפסיקה האשכנזיות  .כך  ,בהלכות ט ' באב ( סימן
תקנא  ,אותיות יד  -טז )  ,הוא מצטט בתחילה דעות רבות מן הפסיקה האשכנזית  ,שלפיהן

יש איסור כולל על ריקודים ומחולות מי " ז בתמוז ואילך  .אם כך  ,הוא שואל  ,מדוע מנהג

בגדאד הוא שגם לפני וגם אחרי ר " ח אב  ,כשעורכים סעודות בליל ו ' להולדת הבן ,
ובליל ח '  ,מביאים כלי נגינה לשמח הקרואים בסעודה ? וכן  ,ביציאה מבית הכנסת בשחרית

יום המילה  ,מביאים " מחול עם כלי

זמר " ?

הרב דנגור מתלבט קשות  ,ולבסוף מוצא דרך

להצדיק את מנהג בגדאד בדיעבד  ,אך ממליץ לקוראיו לא לנהוג כך אלא להחמיר כדעת
הספרים ( האשכנזים ) שציטט  .לפנינו אפוא עדות מעניינת על השפעת הפסיקה האירופית
על חכמי בגדאד  ,בשלהי המאה

הי " ט .

יתר על כן  .לעתים סומך הרב דנגור על דעות של חכמים אירופיים נגד דעות מהר " י
קארו  -ולקולא ! כך  ,מהר " י קארו פוסק שבשבת אסור לטפח ולספק ( היינו  ,למחוא

כף )

בעת שירה ; אך בבגדאד נהגו לעשות כן בליל שבת  ,כשחלה מילה ביום השבת  .הרב
דנגור מבאר שהנוהגים כך " יש להם על מה שיסמוכו  ,כמו שכתב מור " ם ( הרב משה

איסרלש ) בהגה " ה " ( ראו גדולות אלישע לאורח חיים  ,סימן שלט אות ג ) .
ספר שאלות ותשובות מעשה בית דין ( ירושלים תשמ " ח )  .הספר קרוי על שמו של הרב
דנגור  ,אך מהותו מורכבת יותר  .הספר הינו בעצם פנקס בית הדין של העיר בגדאד
לשנים תר " מ  -תרס " ה

( . ) % 905 - 1880

משך העשור הראשון של פרק זמן זה עמד הרב

דנגור בראש בית הדין  ,ועל כן יוחם לו הספר  ,אבל החומר המצוי בו הינו מגוון ועשיר
יותר  .בסוף הספר נדפסו חידושי הרב דנגור למסכתות ביצה  ,גיטין  ,סוטה  ,חולין וכריתות .
הרב שלמה בכור חוצין
הרב חוצין

( תר " ג  -תרנ " ג ; ) % 892 - 1843

היה מגדולי תלמידי הרב עבדאללה סומך  ,מצאצאי

הרב צדקה חוצין  ,ומחשובי חכמי בבל במאה הי " ט  .זאת  ,הן בגלל מיגוון הספרים שהוציא
לאור והן בזכות תפקיד המפתח שמילא בפתיחת עולם התרבות היהודיהךהאירופית
בפני חכמי בגדאד .
ההיכרות של חכמי בבל עם היצירה התורנית האשכנזית המעודכנת נתאפשרה לא
במעט עקב מפעלו המסחרי והתרבותי של הרב שלמה בכור חוצין  ,אשר החל משנת
1867

לערך עסק בייבוא שיטתי של ספרות תורנית לעיראק  -כשם שייבא ספרות עברית

חדשה בתחום " החכמה וקורות הימים " .

26

26

הרב חוצין גילה עניין ופתיחות כלפי היצירה

תיאור של פעילותו ושל דרך מסחרו בכתבי הקודש נשתמר ככל כנראה ברב פעלים  ,ח " ב  ,אורח
חיים סימן כד  .וראו בן יעקב  ,יהודי בבל  ,עמ ' רג ובפרט בהערה

. 104 - 102

27

שם  .וראו עוד  :יערי  ,ח " ב ,

עמ '

היצירה ההלכתית של חכמי בבל

העברית החדשה של המאה הי " ט  .הוא היה כתב של כתבי עת יהודיים -אירופיים

1

29

רבים :

" הלבנון "  " ,המגיד "  " ,הצפירה " ועוד  .בכתבי עת אלו פירסם מאמרי מחקר בספרות התורנית
ובתולדות ישראל  ,וכן דיווחים על מצבם וקורותיהם בהווה של יהודי בבל  ,כורדסתאן
ופרס .

27

הוא נתמנה לנציג חברת " מקיצי נרדמים " בבגדאד  ,וצירף אליה רבים מגדולי

חכמי בגדאד  -וביניהם את הרב יוסף חיים -

כחברים .

אין ספק כי מצד אופקיו הרוחניים  ,גישתו התרבותית ופעלו התורני והמדעי  ,ניתן

לאפיין את הרב חוצין כמזדהה עם ההשכלה המתונה  .חיבוריו כוללים את הספרים
הבאים :

תלמוד קטן ( ליוורנו תרל " ז ; מהדורה שנייה  -ליוורנו תרס " ב )  .הספר נועד להעמיד
מסגרת ללימודי יהדות בבתי ספר יהודיים לא -תורניים  .עבור כל אחד מחמשת ימי הלימוד
שבשבוע  ,בחר לספרו קטע הלכתי מן

הש " ס ( מתחום שהוא גם הלכה למעשה ) ,

כולל

פירוש רש " י לקטע .

עניין מיוחד יש בהקדמה לספר  ,שכותרתה " ספר חנוך לנער " .

28

הקדמה קצרה זו ,

התופסת מדף ב ' עד דף ח '  ,מסכמת הנחיות דרך ארץ לתלמידים על פי הסעיפים

הבאים :

ו  -כיבוד הורים  ,כיבוד מורים  ,כיבוד חברים לכיתה  ,וכללי התנהגות נאותה בבית
הספר ; - 2
- 3

הופעה בבית הספר בצורה נאה ומסודרת  ,והתנהגות הולמת בציבור

אתיקה של בחירת מקצוע  ,ואופני התנהגות עם לקוחות ועם עמיתים

ובחברה ;

לעבודה ; - 4

דרכי שמירת הבריאות הגופנית .

עלוי הבשמות ( בגדאד תרמ " ט )  .טקסטים של

תפילות  ,משניות  ,זוהר וכדומה  ,הנחוצים

והנהוגים בטקסי עילוי נשמה  .הספר כולל גם דיני ומנהגי אבלות

בקצרה .

צרכי חופה ומילה ( בגדאד תרנ " ב )  .טקסטים המתאימים לנישואין ולברית מילה ; גם
ספר זה כולל דינים ומנהגים  .בחלק הדינים והמנהגים ישנן הרבה מובאות מספרות

אשכנזית  ,וכן הרבה התייחסות למנהגים מקומיים של בבל .ונביא כמה

דוגמאות :

ראוי לחזר אחר מוהל מוסמך שלא יהיה חולה בחולי מדבק  " ,כי המחלה מתדבקת

בשעת המציצה  ,ובמדינות אירופא מקפידין מאד על זה " ( דיני מילה אות יא ) .
מדברים קצרים אלו מתגלות הן מודעות הרב חוצין ל " פולמוס המציצה " שהסעיר
את חכמי אירופה בשלהי המאה הי " ט  ,והן הודאתו ברלוונטיות ההלכתית של ממצאי
הרפואה המודרנית  ,היינו  ,הכרתו בהשלכות ההלכתיות של הקביעה המדעית שמחלה
מדבקת עלולה לעבור בעת המציצה  .ומשמע גם שהוא סבור שקוראיו ייחסו חשיבות

אירופה .

לכך  ,שכך היא גישת יהודי

27

ראו בן יעקב  ,שם  ,עמ ' רב .

28

הקדמה זה חוברה על ידי הרב אליהו בן  -אמוזג  .העובדה שמחברנו הכליל אותו בספר מלמדת על

אהדתו לרב בן  -אמוזג  ,בעל הדעות העצמאיות והמקוריות  ,ועל הסכמתו לערכים המפורטים להלן .
_

ן
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בפרק " דינים השייכים להסנדק "  ,אות ב '  ,מנגיד הרב חוצין בין המנהג המתואר על

ידי הרמ " א  ,ולפיו אם הבן היא המביאה את התינוק למקום המילה  ,לבין המקובל

בבגדאד :

והמנהג פה בגדאד  ,שהאם של אבי הבן מביאה את התינוק לבית הכנסת  ,ואז
מוסרתו לאבי הבן  .ואם אין לו אם  ,אז מביאתו אחותו של האבי הבן  .ומקפידים
מאד על זה שלא לתת לאחרים .
על פי מנהג בגדאד אפוא  ,מודגש היות הבן המשך למשפחת אביו דוקא .
עוד כמה ממנהגי בגדאד מובאים בפרק " הנהגות שמונה ימי

מילה " ; מתוכם :

עוד נוהגים בליל ששי ללידתו לתת ביד הנערים מי שריית זעפראן  .ולצאת לחוץ
ולצעוק בקול גדול פעמים רבות

" ששה " -

כלומר  ,שהלילה הזה הוא ליל ששי

ללידתו  .ואז מחלקים להם קליות .
ואין ללעוג ולשחוק על שום מנהג  ,כי לא לחנם הוקבעו .
הטקס שהמחבר תיאר הוא טקס " לילת אל מתי "  ,ובן יעקב מספק תיאור מפורט עוד
יותר של מנהגי בגדאד בלילה

זה .

29

אכן  ,המשפט האחרון שהוסיף הרב חוצין לאחר

שתיאר את הטקס מלמד ככל הנראה כי הבחין בנטייה בקרב חלק מיהודי בגדאד לפקפק
בחשיבותם של מנהגים עממיים מקובלים  .ייתכן שבכך יש ביטוי לחדירת התייחסויות
אירופיות -משכיליות לשכבות מסוימות בקהילה  ,בחלק האחרון של המאה הי " ט .
לבסוף נציין אטימולוגיה מעניינת שמציע הרב חוצין למנהג המקובל בקרב יהודי
בגדאד  ,של הבאת ענפי הדס כבשמים בשעת הברית ובמוצאי

שבת :

הטעם שבחרו בהדס משאר בשמים  -אולי  ,משום שאליהו הנביא נקרא בפי גויי

הארץ " כצ ' ר אלייאס " [ = אליהו הירוק ]  .וההדס גם כן נקרא בשם " אלייאס "  .ומזה
הטעם בוחרים בליל מוצאי שבת גם כן בהדס ( דיני ברכת המילה  ,אות י ' ) .
דברים אלו  ,אשר לדעתי סבירים הם בהחלט ( אליהו הנביא נחשב על פי המסורת כמי
שנוכח בטקסי ברית מילה ובעת יציאת השבת )  ,מלמדים משהו אודות השורשים המזרח -

תיכוניים של כמה ממנהגי יהודי בגדאד  ,על רגישות הרב שלמה חוצין לשורשים אלה ,

ועל נכונותו לבאר מנהגים יהודיים כיונקים מן ההקשר התרביתי

הכללי שהיהודים חיו

בו .
אולם רגישותו של הרב חוצין לצורך בחיזוק מנהגי יהודי בגדאד לא גרמה לו לאבד

קנה מידה  .כך  ,למשל  ,הוא התייחס בביקורתיות רבה למנהגים שראה בהם פסול  " :נוהגים
איזה נשים עקרות קלי הדעת לבלוע את הערלה  ,באמרם כי הוא סגולה להריון  .והבל
יפצה פיהן  .והוא עוון פלילי ואיסור גדול  .וההי " ב  = 1ה ' הטוב יכפר

29

ראו בן יעקב  ,מנהגים  ,ב  ,עמ ' . 29

30

ראו על כך שפרבר  ,עמ ' רצב  -רצד .

בעדן ] " .

היצירה ההלכתית של חכמיבבל

ן

3%

המנהג שהרב חוצין מתאר  ,נפוץ היה בקהילות יהודיות רבות וקיבל אישור מצד
רבנים ידועים
החי  ,ועוד .

1

'

; 30

אמנם היו שאסרו מנהג זה  ,בהיותו כרוך באכילת בשר אדם  ,אבר מן

נראה שהתנגדותו הנחרצת של מחברנו למנהג זה משקפת את תפיסת עולמו

המשכילית  -המתונה .

הנהגת הח " ק ( בגדאד תרנ " ג )  .טקסטים המתאימים לאירועי אבלות ; בספר גם מובאים
סיכומים של דינים השייכים לאבלים ולעוסקים

דרר

חיים  ( ,בגדאד תר " ם

[ ?- ) 1

עמם .

32

דיני ברכות .

סדור מבתה ומעריב כמנהג ק " ק בגדאד ( ווילנא תרמ " ז )  " .ובכללו קצת דינים הנחוצים

לתפילה "  .בספר זה ממשיך הרב חולין בררך האופיינית לו  ,לצטט פסיקות ועמדות של
רבנים אשכנזים בני הדורות האחרונים כתקפים עבור יהודי בבל  .כך  ,ב " דיני

מנחה "

הוא מצטט את " קיצור שלחן ערוך סי ' ס " ט "  .במקומות אחרים הוא מצטט חיבורים אשכנזיים
נוספים כגון " באר היטב "  " ,אליהו רבה " ועול .

ספר חיים טובים ( בגדאד  ,הוצאת ודפוס המחבר ; ח " א תרנ " א  ,ח " ב תרנ " ב )  .מחזור לראש
השנה " עם דינים הנחוצים לכל אדם " .
בספר מצויים לא מעט קטעים הלכתיים  ,כגון דיני תיקון חצות ( ח " א דף ב )  ,דיני
סליחות ( שם

יד ) ,

דיני חודש  .אלול ( שם לט )  ,דיני נשיאות כפים ( ח " ב

נ) ,

דיני תוקע

( ח " ב  ,עמ ' סד ) ועוד  .בדינים שמביא הרב הוצין  ,הוא מסתמך גם על שולחן ערוך רבינו

זלמן ( = מלאדי  ,בעל התניאו )  .בין השאר מעיד הרב חוצין על הבדל בין המנהגים הכתובים
בספרים  ,ולפיהם אין הכוהנים נושאים כפיהם אלא במוסף של ימים טובים  ,לבין המנהג
בבגדאד  " :כל זה היה כתוב בסדורים הראשונים ; אבל המנהג פה בגדאד  ,לעשות נשיאות

כפים גם בחול " ( ח " ב דף נ ) .
מחזור ליום הכיפורים ( בגדאד תרנ " ב ) ב ' חלקים  .עם קיצורי דינים  ,כנ " ל .
תפילות ט "ב [ תשעה באב ] כמבהג בגדאד ( ליוורנו

תרנ " ו ) .

בדף

ה' -

דיני תענית -

מעיד המחבר על הבדל בין המצוי בספרות ההלכה  ,לבין הנוהג בבגדאד  .הפוסקים כותבים
שמעוברות ומניקות חייבות להתענות בט " ב  ,אבל " פה בגדאד  ,שהאויר חם מאד  ,והסכנה

מצויה מאד  ,הורה מו " ז הרב הגדול ראש הגולה שבבבל כמוהר " ר צדקה חוצין זלה " ה

זיע " א  ,שלא יתענו המניקות והמעוברות בט " ב " .
עוד מציין הרב

חוצין  ,שבבבל נוהגים כמובא בהגהת הרמ " א שאין נושאים נשים

מי " ז בתמוז ואילך ועד אחרי תשעה באב .

31

32

33

33

ראו למשל הרב יעקב משה טולידאנו  ,שו " ת ים הגדול  ,סימן גג .
והשוו  :סלוך אלעדל  ,בגדאד
זאת  ,בשונה מפסק ר ,

תר " ע .

יוסף קארו

בנידון ; וראו

על כך האירו פני המזרח  ,פרק

ב' .

32

ן

צביזוהר

הרב יצחק ב " ר אברהם שלמה
הרב יצחק ב " ר אברהם שלמה

( תקצ " ה  -חר " פ ; ) % 920 - % 835

היה מתלמידי מדרש בית

זלכה ומתלמידיו של הרב עבדאללה סומך  .כיהן כחכם באשי של בגדאד בשנים תרנ " ג -
תרס " ה

(  . ) % 905 - 1893חיבוריו הם

כדלהלן :

לקוטי דינים ( בגדאד תרמ " ב )  .חיבור קצר בדיני טריפות הריאה  .בהקדמתו מציין המחבר
כי הספר מבוסס בין השאר על חיבור בכתב יד מאת מורו הרב עבדאללה אברהם יוסף
סומך .
לקוטי דלביט בדיני שחיטה ובדיקה ( מלבד הנ " ל ; בגדאד תרנ " ח )  .גם עניינים אלו מבוססים ,
לדבריו  ,על תורת רבו  .שתי החוברות הנ " ל יצאו במתכונת קטנת ממדים  ,ומסתבר כי

נועדו לשמש מעין " פנקסי כיס " לדיני שחיטה ובדיקה עבור שוחטים מקצועיים .

34

אקים את יצחק ( בגדאד תר " ע )  .בספר שני חלקים  :א  -דרושים  ,דף א  -צג ; ב  -שאלות

ותשובות בהלכה  ,דף צה  -קטז .

חלק גדול מהשו " תים הן פרי עיונו התאורטי של המחבר  ,המוצג בתבנית ספרותית
של

" תשובות " ;

היינו  ,לפנינו דיון בסוגיות שהמחבר ראה בהן " הלכה

למעשה " ,

ולא

שאלות שנשאל ממש  .ואולם  ,מובאים בחיבור כמה דיונים בעלי עניין .

כך  ,בסימן מ " ג מתוארת מחלוקת בין הרב יוסף חיים לבין חכמי הישיבה  ,שבראשם
עמד  ,במקרה זה  ,המחבר  .האירוע הנידון היה  ,שעקב פטירתו וקבורתו של אחד מהמשפחה ,
החלו בני משפחה כלשהי " לשבת שבעה "  " .גדול הבית " ( ראש המשפחה ובכיר

האבלים )

שהה באותה עת במקום לא רחוק אך שחר להגיע למקום שאשתו ובניו החלו לשבת בו

שבעה  .ועלתה השאלה  ,האם " גדול הבית " יצטרף לשאר האבלים אף שהגיע באיחור ,

וישלים יחד עימם את שארית ימי השבעה  ,ודי בכך ; או שמא עליו למנות לעצמו שבעה
ימי אבלות מלאים ? מחברנו קבע  ,שאמנם רוב הפוסקים גורסים שגדול הבית אינו מצטרף
לאחרים שכבר החלו אלא מונה לעצמו  ,אך כיוון שישנן גם דעות
ההפך  ,אזי " הלכה כדברי הסיקל

באבל " ,

( מיעוט )

הגורסות

והאב יקום מן השבעה יחד עם כל שאר בני

הבית  .בתחילה הניח הרב יוסף חיים לחכמי הישיבה " יד חופשית " בעניין זה  ,אך לאחר
שכבר פסקו שלח להם " פתק " ובו כתב  ,שהמנהג הוא דווקא " להחמיר " במקרים כאלו ,
ואין הלכה כדברי המיקל נגד המנהג .
בתגובה ערך המחבר סקר בין זקני החכמים  ,שהסכימו שאין מנהג ברור בנידון זה .
המחבר כתב בחזרה לרב יוסף חיים  ,כי  -שלא כדבריו  -אין מנהג כזה בבבל  ,ועוד  ,אם

34

שניהם הוצאו לאור בכרך אחד בחיפה  ,תשכ " ג .

35

משא ומתן נוסף של הרב יצחק ב " ר אברהם שלמה עם הרב יוסף חיים  ,מובא בספר " הוד יוסף "  ,מדף
מט עב עד נ ע " א .

היצירה ההלכתית של חכמיבבל

כך סבר  ,מדוע לא מסר מראש לחכמי הישיבה כי קיים מנהג
החכמים שהיו בכירי ה " ישיבה " באותן שנים .

בנידון ?

ן

33

אגב כך נמנים

35

בסימן ס " ז ( דף קיג ע " ג ) מצוי קטע המעיד על אישיותו ותפיסת עולמו של המחבר -
וכך הוא

כותב :

גם אני הדל באלפי יצחק אברהם שלמה נר " ו  ,שהייתי וכיל ח ' באשי [ ממלא מקום
הרב הראשי ] בעי " ת [ = בעיר תהילה ] בגדאד יע " א  ,מנהגי בכל לילה ולילה ליחן
מחילה לכל אשר מקלל אותי ומחרף אותי  ,בין איש בין אשה  ,בין גדול בין קטן  ,בין
עשיר בין עני  ,בין חכם בין עם הארץ ; מחול לו  ,שרוי לו  .וכל מי שידעתי בו ביום
שקילל אותי  ,אני בלילה נותן לו מחילה בפרטות  .וכן  ,פעמים ליל שבת קודש ,

כשאני יושב בסעודה לפני בני ביתי  ,אני אומר בפניהם " הריני מוחל וסולח לכל

ישראל  ,א ' האיש וא' האשה " .
צלח רכב ( בגדאד תרס " ט )  .דרשות על פרשות השבוע  ,חמש מגילות  ,וקצת מנ " ך  .כולל

גם מתורת מורו ( הרב סומך )  ,וגם הערות של החכם המו " ל עזרא דנגור .

הרב יוסף חיים
הרב יוסף ( בן אליהו בן משה ) חיים ( תקצ " ה  -תרס " ט ) היה ללא ספק הדמות התורנית
המרכזית ביהדות בבל בעת החדשה  ,וככל הנראה מאז תקופת הגאונים לא קם בעיראק

גדול תורה שכמותו .

36

יצירתו הרבגונית והמקורית בכל תחומי היצירה הספרותית

המסורתית יש בה כדי להעמידו בשורה הראשונה של היוצרים התורניים בעולם כולו ,
בעת החדשה  .הצגת יצירותיו ואפיונן מחייבת חיבור נפרד  ,העולה בהרבה על היקף
מאמר זה  ,לא כל שכן על היקף החלק המוקדש לחכם זה ; אנו נתייחס כאן בפרט לחיבוריו
בתחום ההלכה  ,וגם לגביהם ניאלץ לקצר למעלה מן הראוי .

57

חיבורים שעיקרם הלכה
רב ברכות ( בגדאד תרכ " ח

[ תר " ל] ) .

חידושי הלכות  .הספר ערוך על סדר הא " ב  ,ודן

בנושאים שונים  ,מהם חידושי תורה ופלפול בכללי הלכה  ,מהם שאלות שהמחבר נתבקש

לפתור הלכה למעשה  .לסוג הראשון שייכים קטעים בכותרות כגון " איסור מטומאה לא

ילפינן "  " ,בית שמאי ובית הלל "  " ,לא תתאוה ולא

תחמוד " ;

ולסוג השני עניינים כגון

המותר להבריח מן המכס בזמן הזה ( השאלה נידונית בכותרת " גזל
לעשות צורת אדם על ידי " פית

גראפייה " ( = צילום ) ?

הגוי ? ) " . . .

המותר

דרכי שחיטה ובדיקה של עופות ,

שהונהגו לאחרונה בבגדאד עקב ריבוי אוכלוסי ישראל ( בכותרת " ספק ספיקא היכא
דנתחזק

איסורא " ) .

36

לביוגרפיות ראו עליו  :בן יעקב  ,הרב יוסף חיים ; הלל ; יהודה .

37

למחקרים שהתייחסו להיבטים של יצירתו ופעלו  ,ראו גם ( מלבד שלושה ) החיבורים שהוזכרו
בהערה

הקודמת ) :

רגב  ,יחסו ; רגב  ,ספרות .

ן

34

צביזוהר

בספר מצויות כמה תשובות  ,המשקפות מפגש עם תמורות העת החדשה  .מכלל תשובות
הבאים :

אלו נזכיר את העניינים

א  -טיפול בבעיות של אשראי מסחרי  ,היינו  ,המותר לשותף או סוכן ( פאטור ) בעיר
אחת ללוות בריבית מגוי  ,ולחייב את שותפו-שולחו שבעיר אחרת בפרעון הריבית ? בשאלה
נידונית גם משיכת כספים בריבית מבנק מסחרי  ,למימון סחר בין לונדון  ,בגדאד וחלב

( מדף קלה ע " א ואילך ) .
ב  -מה יעשה יהודי  ,אשר שליח חברת הטלגרף מביא לו ביום השבת מברק חשוב ,
אך אינו מוכן למסור המברק לידיו אלא אם כן יוכל להחזיר לשולחיו אישור מסירה
בחתימת המקבל

?

לאחר דיון משיב הרב יוסף חיים  ,כי אם יכין היהודי למטרה זאת

חותם בשפה הערבית יוכל להניח לשליח הגוי להחתים עבורו בחותמת זאת את אישור

המסירה ( דף קמז

ע"ב ) .

ביחס לחלק מן השאלות  ,ניכר כי הגיעו משואלים יוצאי עיראק  ,המתגוררים במושבת
בני בגדאד שבהודו -

בכללן :

ג  -כיצד ראוי לנהוג ביום השבת בעיר שרשות הרבים שלה רחבה יותר מט " ז אמה ,

ותושביה היהודים רגילים לשלוח זה לזה חפצים בידי משרתיהם הגויים ( דף

ד  -בעיות שונות שהתעוררו במן סדרי הסחר באופיום  ,שהנהיג
חלקן כרוכות בהפקדת כספים בבנק בשבת  ,או בהטענת אניה בשבת .

קנא ) ?

" המלך " ,

ואשר

38

מעיון בספר עולה כי המחבר הכיר את היצירה ההלכתית האשכנזית במידה לא מבוטלת ,

כולל חיבורים שראו אור זמן לא רב לפני כן .

39

ואולם  ,בשלב זה עדיין רבה יותר התייחסות

הרב יוסף חיים ליצירה ההלכתית ה " ספרדית " -המזרחית  ,מאשר ליצירה

האירופית .

בסוף הספר מצורפות שתי תשובות מאת סבו של המחבר  ,הוא הרב משה חיים  " ,והמה

שארית הפליטה אשר נמצאים אתנו " .
בן איש חי ( ירושלים תרנ " ח  ,תשי " ז ; חלק ההלכות נדפס שוב  ,בגדאד תרע " ב  ,ירושלים

תרצ " ב  ,ועוד פעמים רבות )  .דרושים ודינים על סדר פרשיות השבוע בשני מחזורים .
החלק ההלכתי שבחיבור מקובל כספר הלכה קאנוני ומחייב עבור יוצאי עיראק בפרט ,
ועבור רבים מיוצאי קהילות ארצות האסלאם בכלל  ,גם בהווה  .ראיה ספרותית ל" קאנוניות "
38

נזכיר שהסחר באופיום נחשב במאה הי " ט על ידי ה " כתר " הבריטי כסחר לגיטימי  ,וכדרך לגיטימית
לצבירת רווחים הן עבור המעצמה הקולוניאלית והן עבור סוחרים הפועלם בחסותה ; בכלל סוחרים

אלו היו גם יהודים יוצאי בבל  .תפיסה זאת לא תמיד עלתה בקנה אחד עם התפיסות של המדינות
שאליהן הובאה סחורה זו  ,ולעתים נוצרו עימותים בין בריטניה לבינן על רקע רצונה להבטיח את
האינטרסים שלה ושל בני חסותה  ,בתחום זה  .המקרה הידוע ביותר אירע בשלהי הי " ט  ,עת פרצו
עימותים מזוינים ( " מרד

הבוקסרים " )

בין בריטניה לסין על רקע רצון הסינים למנוע את יבוא

האופיום לארצם .
39

40

כגון  :הספר

" חות דעת "  ,מאת הרב יעקב לורברבוים  ,שנדפס לראשונה בשנת תקנ " ט .

לדוגמה ראו  :בן איש חי עם [ הגהות ] " מראי חיים " מאת האחים חכם ר ' אהרון טוויל וחכם ר ' יצחק
טוויל  ,א  -ב  ,תשמ " ה  -חש " ן ; אפרים יצחק ביבי  ,יד אפרים  ,תשמ " ח ; בן איש חי עם " אבן חן "  ,כולל
בירור סוגיות במשא ומתן של הלכה  ,ועם " ציוני אשר "  ,מראי מקומות והערות  ,מאת אשר בן חיים ,
תשנ " ו ; ספר קצור על פי בן איש חי הלכות  ,ליקט דניאל עזרא הכהן  ,בני ברק תשמ " ח .

היצירה ההלכתית של חכמיבבל

ן

35

זאת מתגלה במהדורות הרבות מאוד שבהן נדפס הספר  ,כולל בשנים האחרונות  ,וכן
בחיבורים שתכליתם פרשנות

ודיון בהלכות שבספר .

40

כמו כן מתגלה הקאנוניות של הספר בכך  ,שהמבקשים לחדש ולעצב הלכה אחרת ,
עושים זאת בזיקה של ניגוד וביקורת לספר זה עצמו  .הדוגמה המובהקת והבולטת בתחום
זה הוא הרב עובדיה יוסף  .הרב עובדיה יוסף נולד בעיראק וגדל בארץ במשפחה שהשתייכה

לעדה הבבלית ; משום כך היה " מובן מאליו " שיראה עצמו מחויב לפסיקת ה " בן איש

חי "  .אלא שמגיל צעיר פיתח הרב יוסף תפיסה הלכתית עצמאית ושונה ; הביטוי המובהק
למרד שלו נגד מורשת הרב יוסף חיים היה דווקא בכך  ,שלימד שיעורים שבהם הטקסט
הנלמד היה בן איש חי  -ותוך כדי הוראת חיבור זה  ,הסביר והצדיק את עמדותיו
לאחרונה קיבלו הדברים גיבוש ספרותי .

41

החלוקות ;

לבן איש חי שלושה חלקים  ,אשר לכל אחד

מהם עימוד נפרד במהדורה המקורית  :א  -דרשות לפרשות השבוע  ,על פי סדר הפרשות

( דף ב ע " א  -עז

ע" א ) ;

ב  -הלכות  -שנה ראשונה

( א  -סד ) ;

ג  -הלכות  -שנה שנייה ( א -

סב ) .
חיבור זה הינו  ,ככל הידוע לי  ,מקורי לגמרי במבנהו  .על ההיגיון הפנימי של התפיסה
שהנחתה אותו בעריכת הספר  ,כותב הרב יוסף חיים במבוא  .הוא מסביר כי חכמי בגדאד
שלפניו  ,וכן הוא עצמו  ,נהגו לדרוש בשבתות בפני הצבור במילי דאגדתא הקשורים
לפרשת השבוע  ,ולעתים היו משלבים בדבריהם ענייני הלכה הקשורים לפרשה  .אך

אחר כך הגיע הרב להבנה חדשה באשר למשמעות מאמר חז " ל כי יש להשתמש בדברי

אגדה " המושכים את הלב " כדי לקרב את הציבור לדברי הלכה  .לפיכך החליט כי את
דרשות השבת יש להקדיש ללמד את הציבור הרחב את מכלול ההלכות הבסיסיות הנוגעות
לאדם היהודי בחיי יום יום  ,ולשם כך גיבש לעצמו ראשי פרקים מפורטים של הנושאים
שאותם חייב כל אדם לדעת  ,וחילק כל נושא לפרקים ולסעיפי משנה  .את הפרקים הגביל
להיקף שאפשר להעביר במשך דרשה של שבת  .משסיים את עריכת הפרקים נוכח כי
מספרם מתקרב למאה  ,היינו  ,החומר ההלכתי הדרוש לכל אדם רב מכדי שאפשר יהיה
להעבירו משך דרשות של שנה אחת  ,לפיכך חילק את החומר לשני מחזורים שנתיים .
פרקים אלה סידר לפי סדר הגיוני  ,בלתי תלוי בתוכן פרשות השבוע  .בכל שבת פתח את

דרשתו -שיעורו במילי דאגדתא היוצאים מפרשת השבוע  ,והמגיעים בדרך אמנותית-
ספרותית נאה ביותר לנושא ההלכתי שקבע לאותה שבת  ,ואז העביר לקהל שומעיו את
ענייני ההלכה  ,כפי שסידרם מראש .

עוד יוסף חי ( ירושלים תר " ע וכן

תרכ " א עם תוספות ) .

דרושים והלכות על פרשיות

השבוע  .חיבור זה נועד להמשיך את החיבור בן איש חי ולהשלימו  .והוא כולל את החלקים
הבאים :

41

ראו הרב עובדיה יוסף  ,ספר הליכות עולם  -הערות והארות על הספר
תשנ " ח  -תש " ס .

" בן

איש חי "  ,א  -ד  ,ירושלים

36
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טפף

עוד יוסף הי
דרושים ורטוש ומוסרים בקרני
הטדברת ,חמשה
היאמקראות
המה
הטחברת ,
ואת אורה ,
חומלי תוהה  ,אשר חנני
 krדבלול הנבור והנורא  ,בחסדיו הטועים  ,וברחמיו המרובים ,
' ער בה לשריה  .סולת נקיה  ,פסקי הלכווץ סדורות וערוכות,

אשר אנ  ,הצעיר דורשן ביגזרת ה 4וישועהו  ,בתוך קהל רב
עדת ה' ונחלתו  ,מידי שבת בשבתו  ,כי יבא אלי דיגם בכיח
להים במקום השראת שכינתו  ,לפרש ולדרוש להם מקראי הורתו,
אנכי איש קטן

הצעיר
8כטהר ' ר

ירטט

אליהו

השם יצ י
כמשדה וקייכ] זצ " ל .

בכמהר " ר

וקראתיו לחיבור זה בשם

עוד יוסף

חף

בכתוב בהקדמה לקמן .
שיקיבל ברצון לפני השיה ויזכני בחסדו הגדה
לחדש תמיד
יהא רשא
חדושי הורה באסת ובמברה ישרה ולאמוק
שטעתתא אליבא דהלכהא  ,ואזכה ללמוד וללמד תסיד הורו
לשטה לאורד ימים ושנות חיים אכי"ר.
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א  -הוספות והשלמות ל " הלכות שנה ראשונה " המופיעות בפרשות השבוע של ספרי
בראשית ושמות בבן איש חי  ,על סדר אותן פרשות  .כר למשל  ,בפרשת

" בא "

ישנה

התייחסות לחידושים באופנת לבוש הנשים  ,חידושים שאומצו על ידי נשים יהודיות
צעירות בבגדאד בהשפעה אירופית  .כן ישנה שם התייחסות למקווה חדש  ,מחומם  ,שבנה
אדם אחד במרתף ביתו בבגדאד .
ב  -הוספות לפרשות ויקרא  ,צו ובמדבר  ,שהוסיף המחבר בדרשותיו בשבתות ; ניכר
כי אלו לא זכו לעריכה מסודרת של הרב יוסף חיים עצמו  ,שנפטר שנה לפני הופעת
הכרר .
ג  -מלבד התוספות ההלכתיות לבן איש חי  ,כולל ספר זה גם דרשות שחיבר הרב
יוסף חיים לכל פרשות השבוע של השנה  ,על הסדר .
רב פעלים ( ירושלים תרס " א

ירושלים תרע " ב ) .

46

; 43

42

ח " ב  ,ירושלים תרס " ג

; 44

ח " ג  ,ירושלים תרס " ה

; 45

ח"ד,

זהו ספר התשובות העיקרי של הרב יוסף חיים .

יש לציין את המיעוט היחסי של תשובות מתחום חושן משפט  ,היינו  ,תחום דיני ממונות .
נתון זה משקף ללא ספק את הוצאת תחום זה מטיפולם של בתי הדין העדתיים בעיראק ,

כבכל האימפריה העות ' מאנית  ,ממחצית המאה הי " ט ואילך  .יש להעיר שהרב יוסף חיים
צידד בחובת ההכרה ההלכתית בצעד זה  ,מכיוון שלדעתו תביעת המדינה שכל נתיניה
יישמעו לחוקיה ולמוסדותיה בתחום דיני ממונות הינה תביעה תקיפה בעיני ההלכה ,

על פי העקרון " דינא דמלכותא דינא "  .י4

הפתיחה לחיבור  :דיון עקרוני -מתודי בספרות השאלות והתשובות
בפתיחה שחיבר הרב יוסף חיים לכרך הראשון של שו " ת רב פעלים  ,הוא עורך דיון

עקרוני באשר למאפייני הפעילות התרבותית -הדתית של מחברי תשובות הלכתיות .
המחבר פותח בציטוט מפירוש האר " י למשנה " משה קיבל תורה מסיני " וכו ' ( אבות
א,

א);

האר " י ביאר כי לכל " סוג " מהדורות הנ " ל  ,אפיון מיוחד  .לענייננו נציין  ,כי המשיבים

שלאחר תקופת הראשונים מכונים " בעלי תשובות "  .הרב יוסף חיים כותב כי את " בעלי
התשובות " אפשר למיין בכמה

צורות :

א  -מי שנכנס להשיב על שאלה  ,וכל שעושה הוא מיון בין הדעות והעמדות הקיימות

בנידון  ,וקבלת החלטה איך יש לנהוג  " .זה  -חכים יתקרי  ,רבי לא יתקרי "  .ולעומתו  ,מי
42

יחד עם חיבור זה נכרך " קונטרס מראות יחזקאל " ( ראו להלן ) .

43

חלק זה כולל שו " ת בענייני אורח חיים ובו שלושים וחמש תשובות ; יורה דעה ובו חמישים ושבע

תשובות ; אבן העזר ובו שלוש  -עשרה תשובות .
44

חלק  .זה כולל שו " ת בענייני אורח חיים ובו שישים וחמש תשובות ; יורה דעה ובו ארבעים ואחת

45

תשובות ; אבן העזר ובו שלושים וארבע תשובות ; חושן משפט ובו חמש  -עשרה תשובות .
אורח חיים  :ארבעים וחמש תשובות ; יורה דעה  ,שלושים ושתיים ; אבן העזר  ,שתים  -עשרה ;

חושן

משפט  ,שמונה .
46

ארבעים ושלוש תשובות באורח חיים ; שלושים ותשע ביורה דעה ; שלושה  -עשרה באבן
שמונה ביורה דעה .

47

אודות עמדה זאת של הרב יוסף חיים ראו זוהר  ,מסורת ותמורה  ,עמ '

174

ואילך .

העזר ;
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שפותח בדיון בנושא כלשהו לעניין  ,ומשם יוצא לברר עניין אחר הקשור עימו ומשם
לעניינים אחרים  ,עד שמצרף הכול ביחד להשיב תשובה מלאה על
חכם יתקרי ורבי יתקרי  ,ועליו נאמר ' רבות בנות עשו חיל ' וכו ' . " . . .

העניין  " .הנה לזה

48

ב  -מי שמתנצל בראש דבריו איך הוא בכלל מעז לדון בעניין  ,מי הוא ומה הוא

וכו '  . . .ולעומתו  ,מי שאינו עושה כן וניגש ישר לעניין  .הרב יוסף חיים מצדד בגישה
השנייה  ,בטענה של " מסה נפשך "  :אם עניו הוא  ,למה יפרסם ענוותו  ,ואם אין הוא עניו
למה ישקר

בקולמוסו ?

ג  -מי שסוקר את כל דעות בעלי התשובות שלפניו  ,כולל את אלו האחרונים וגם של
בני דורו  ,ורק מתוך כך ואחר כך פוסקים הלכה  " ,ובדרך זה נוהגים חכמי הספרדים
בתשובות ובפסקים

שלהם " ,

לעומת מי שמתעלמים מדברי אחרונים ומסתמכים דווקא

על הראשונים  ,ועל פי הבנתם פוסקים על בסיס התלמוד והראשונים בלבד  .ובדרך הזה
מתנהגים על הרוב  ,לדברי המחבר  ,גאוני אשכנז ; והמחבר מסביר ומנמק מדוע אין דרך
חכמי אשכנז נכונה בדבר

זה .

49

ד  -מי שמדבר בענווה ובדרך כבוד כלפי הראשונים  ,וגם כלפי דעות חכמי דורות

קרובים  " .ואם ימצאון איזה שגיאה גדולה בדבריהם . . .

לא יחליטו השגיאה לחכמי הדור ,

אלא יתחילו בלשון ' לכאורה ' ויסיימו בלשון צ " ע " .
ולעומתו  ,מי אשר " מפני שרואין חריפותם ובקיאותם כי רבה היא  ,והמה חכמים
גדולים בעיניהם  ,ידברו קשות נגד חכמי הדור שקדמו להם  ,ויחשבום לטועים  ,ויחליטו

בדעתם ההשגה  . . .ובאמת  ,מנהג זה אשר נוהגים בו הוא טעות ואיננו נכון "  .הדוגמאות
שהוא מביא לגישה זאת אף הן דוגמאות של חכמים אירופיים  :השגות הראב " ד על הרמב " ם ,

הביקורת של ר ' שלמה לוריא ( מהרש " ל ) על ר ' יוסף קארו  ,דרך התבטאותו של ר ' יעקב
בן צבי עמדין כלפי חכמי העבר  ,ועוד ועוד  .הרב יוסף חיים מעיר כי לכל אדם לדעת
שאף גדולים עשויים לטעות ולשכוח  .כדוגמה הוא מפנה לכמה טעויות כאלו אצל אחד
מגדולי חכמי אירופה במאה הי " ט  ,הרב יוסף שאול נתנזון  ,מחבר שו " ת " שואל

ומשיב "

( מהדורא תנינה  ,תליתאה ורביעאה )  .לאחר הצבעה על טעויותיו  ,מדגיש הרב יוסף חיים
בפני קוראיו שהרב יוסף שאול נתנזון הוא גאון דגול ועצום  ,הראוי לכבוד

ויקר  ,ורק

הובא כדוגמה לכך שאף גדולי הדור אינם נקיים משגיאות וטעויות  .ובמילים אחרות ,
הרב יוסף חיים מבקש לחנך את קוראיו לכך  ,שאל לו לאדם להיבנות מחשיפת טעויות

של אחרים ומניסיון להנמיך על ידי כך את מעלתם  -אדרבה  ,על החכם להתייחם בכבוד
לחכמי העבר ולהיבנות מיצירה מקורית משלו .

אופקים הלכתיים  -תרבותיים
מספר רב פעלים עולה בבירור הבחנה בין אופקי הסמכות של הרב יוסף חיים לבין
אופקיו ההלכתיים  -התרבותיים  .אופקי הסמכות של הרב הקיפו את עיראק  ,כולל את
48

על ניתוח ההבדל בין שתי קבוצות אלו  ,ראו בהרחבה זוהר  ,האירו פני המזרח  ,פרק

49

גם על כך ראו שם .

ג' .
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צפון עיראק ( כורדסתאן )  ,את פרס  ,את הודו  ,ואת קהילות יוצאי עיראק שבמושבות
בריטניה במזרח הרחוק .

אולם  ,בעוד אופקי הסמכות של הרב היו מעיראק ומזרחה  ,הרי

אופקיו ההלכתיים  -התרבותיים הקיפו הן את הקהילות היהודיות שמערבה לעיראק -
אירופה  ,צפון אפריקה והמזרח התיכון  ,והן את הקהילות שממזרח לה  .עניין ראוי להדגשה
הוא מידת הפתיחות של הרב יוסף חיים ליצירה העברית של יהדות אירופה  ,הן בתחום

היצירה התורנית והן בתחום הלא -תורני  ,כגון כלפי כתבי עת וספרות השכלתית אחרת .
משו " ת רב פעלים עולה גם תמונה מעניינת של יחסי המחבר עם חכמים אחרים בני
זמנו  ,אף הם יושבי בגדאד  .התייחסות הרב יוסף חיים כלפי שאר חכמי עירו  ,ובפרט

" חכמי הישיבה "  ,חושפת את היותו  -הן לדעתו הן לדעתם  -בעל מעמד מיוחד ועדיף ,
מבחינת ידע וסמכות גם יחד .
תוכן כללי של החיבור
כהערה כללית נציין כי הסגנון העברי של הרב יוסף חיים הינו בהיר ושקוף  ,אף ששפת
כתיבתו בלולה כמובן בהרבה ארמית  ,ועולה בידו בנקל לבטא מושגים ורעיונות סבוכים .
החיבור רב פעלים הינו רב עניין ורב היקף ולא נוכל כאן להציג בפרוטרוט את מיגוון
הנושאים הרחב הכלול בו  ,ונצטרך להסתפק במאפיינים מרכזיים בלבד .
במקומות רבים בחיבור ניכר כי הכרעתו ההלכתית של המחבר נובעת לאו דווקא
מיישום טכני של כללי פסיקה וניתוח תקדימים  ,אלא בעיקר מהפעלת שיקולים כוללים -
עקרוניים לשאלה הנידונה .

50

מקורות קבליים  ,שיקוליים קבליים והכרעות הלכתיות על פי הקבלה  ,נפוצים מאוד
בתשובותיו ההלכתיות של הרב יוסף חיים  .ניכר כי אין המחבר רואה הפרדה ברורה בין
נורמות קבליות לנורמות הלכתיות  ,אלא כולן מהוות בעולמו הרוחני מכלול רצוף  .אולם
התעניינותו בקבלה לא הביאה אותו להסתגרות ולמיקוד בעולמות מיסטיים בלבד  .הרב
יוסף חיים היה בעל סקרנות אינטלקטואלית עצומה  ,ולא היה תחום או נושא שנמנע
מלהתעניין בהם  .ניתן לומר כי הוא שאף לשילוב מלא של כל מקורות המידע והמדע
שבטווח הכרתו  .כך  ,לצד שילובו בין הלכה וקבלה  ,גילה הרב יוסף חיים עניין רב במדע
החדיש  ,הן במישור העיוני והן במישור המעשי  ,היינו  ,בהמצאות הטכנולוגיה המודרנית
והשפעתן על עולם ההלכה  .מלבד התעניינותו בחידושים טכנולוגיים  ,גילה הרב יוסף
חיים עניין גם בחידושים בתחומי חיים אחרים  ,כגון דרכי מסחר ומימון  ,תמורות חברתיות ,
תמורות דתיות  ,השכלה כללית  ,ועוד  .הוא התייחס במפורש גם למעמדם ההלכתי של

עוברי עבירה  -ובכללם מומרים לתיאבון ואפיקורסים  -בזמן הזה  ,וקבע ( למשל ) כי

מומר לתיאבון בכל העבירות  ,מותר להעלותו לתורה לצרפו למניין וכיוצא בזה ; לא כן
דינו של יהודי המחלל את השבת בפרהסיא  ,או של מי שמצהיר כי אינו מאמין בדברי
חז " ל  .אכן  ,לקביעה אחרונה זו מוסיף הוא סייג  " :אך מכל מקום  ,היכא דנפיק מינה איבה

50

ראו למשל  ,כרך א  ,אורח חיים סימן

ח.

40
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לבי זוהר

ושנאה ומחלוקת  ,ובפרט בזמן הזה דשכיחי המכשולות האלה בעשירים ונכבדים  -טוב

להעלים עין " ( שם  ,סימן יא ; דף ט ע " א ) .
אולם יחסו השלילי כלפי אפיקורסים למיניהם לא הביא אותו לשלול השכלה כללית
עבור ילדים יהודיים  ,ובמקומות שונים בכתביו מתגלה יחסו החיובי והאוהד של הרב

לתוכנית לימודים המשלבת בין לימודים תורניים וכלליים .
לצד מודעותו והתעניינותו בחידוש ובתמורה  ,משתקפת ברב פעלים רגישותו והערכתו
של הרב יוסף חיים למאפיינים היציבים והמסורתיים של החיים היהודיים בעיראק ובנותיה .
הרב יוסף חיים סבר שמנהגי יהודי בבל הינם בעלי תוקף וחשיבות מצד ההלכה  ,ולפיכך ,
במקומות שונים בספרו  ,הוא מגלה מודעות לדרכי הנהגתם הדתית של יהודי העיר ,
ומצדד בחובתם לדבוק במנהגים אלו  .אכן  ,מן התשובות שבחיבור רב פעלים עולה
תמונה מעניינת לא רק של החיים הדתיים של יהודי בגדאד  ,אלא גם של כמה היבטים

מרכזיים של החברה היהודית בבגדאד של זמנו  :יחסי הורים וילדים  ,יחסי גברים ונשים ,
יחסי יהודים וגויים ; וכן  ,מידע על משלוחי יד ופעילות כלכלית של יהודים  .הקורא
ביסודיות ובעיון ברב פעלים יגלה עולם מלא ורב פנים .
קונטרס " סוד ישרים "  .בסוף כל אחד מארבעת החלקים של רב פעלים  ,נדפס קובץ של
שאלות ותשובות  ,המכונה " סוד

ישרים " .

נושא קבצים אלו  :שאלות בפרשנות  ,אמונות

ודעות  ,טעמי מצוות וכדומה  .בולטת בקבצים נטייה ברורה לפירוש והסבר על דרך
הקבלה  ,אך המחבר מסתייע לא רק ממקורות קבלה  ,אלא אף ממקורות אחרים  ,כולל

דברי אגדה של חז " ל ופרשנות ימי הביניים  .מכיוון שגם בחלקים האחרים של הספר
משולבים ללא הגבלה או סיוג מקורות קבליים רבים  ,לא ברורה לי לגמרי המדיניות
שלפיה נקבע אילו שאלות תבואנה בסוד ישרים ואילו בחלקים ה " רגילים " של החיבור .
תורה לשמה

( ירושלים תשל " ג ) .

חיבור זה מעניין ויוצא דופן  ,ואף מהווה מקור מבוכה

לכמה מחסידי הרב יוסף חיים  ,ומקור תהייה וסקרנות לאחרים  .בשער החיבור נכתב כי
המחבר הוא ר ' יחזקאל כחלי  ,חכם גדול אשר חי לפני יותר ממאתיים שנה ( היינו  ,במאה

הי " ז )  .בספר מאות תשובות בארבעת חלקי השולחן

ערוך  ,הכתובות תוך הסתמכות על

מקורות הלכה שכולם קודמים לתקופה שבה חי לכאורה המחבר  ,ובסגנון ההולם אחד
מראשוני האחרונים  .יתר על כן  ,הרב יוסף חיים מציין בכמה מתשובותיו וכתביו  ,שבידו
כתב יד של חיבור שו " ת " תורה לשמה " מאת חכם קדמון  ,ר ' יחזקאל כחלי .
דא -עקא  ,שישנן הוכחות נסיבתיות וישירות  ,שאין לערער אחריהן  ,כי מחבר שו " ת
תורה לשמה אינו אלא הרב יוסף חיים בכבודו ובעצמו .

51

והקורא ישים לב  ,דרך משל ,

כי הערך בגימטריה של " יחזקאל " הוא " יוסף "  ,וכי הערך של " כחלי " הוא " חיים " .
עולה אפוא השאלה מה ראה הרב יוסף חיים לחבר ספר שו " ת פסודו -אפיגרפי

שכזה ?

שלא כמו מחברים אחרים  ,אשר חפצו אולי להשיג בדרך שכזאת יתר סמכות לקביעותיהם

51

ראו על כך בספר " הוד יוסף "  ,ירושלים תשמ " ו .

היצירה ההלכתית של חכמיבבל

ן
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בהלכה ( כגון  ,אזליי מחבר שו " ת " בשמים ראש " )  ,אין סיבה לייחס לרב יוסף חיים מניע
שכזה  :סמכותו ההלכתית בבבל ובקהילות -הבנות שלה היתה בלתי מעורערת .

לדעתי  ,סביר יותר לנסות לבאר את התופעה מתור התייחסות לאישיותו הרב -גונית
ושופעת היצירה של הרב יוסף חיים  .כמי ששלח ידו בכל סוגי הכתיבה היהודית המסורתית ,
ואף בסוגים

" גבוליים "

ככתיבה מחקרית -השכלתית על נושא מצבות קברי הצדיקים

שבעיראק ( ראו להלן  " ,מראות יחזקאל " )  ,נראה כי הרב חיפש ללא הרף דרכי ביטוי
ויצירה חדשות  ,והונע מתוך כך לנסות ידו בכתיבה הלכתית שתיעשה בסגנון ובשימוש
במקורות האופיניים לחכם שחי מעל מאתיים שנה לפני זמנו  .אף ייתכן כי אמונתו העמוקה

בגלגול נשמות תרמה לתחושתו כי הדבר אפשרי והולם  .אכן  ,מעבר לנסיונות הסבר

אלו  ,העניין נותר בגדר חידה  ,והחיבור " תורה

לשמה "

נשאר בידינו כחיבור הלכתי

יוצא דופן של גדול חכמי עיראק בדורות האחרונים .

קאבון אלנסא ( בגדאד תרס " ו ; ירושלים תרפ " ו )  .חיבור בערבית -יהודית של יהודי בגדאד ,
אשר כוון לנשים שהיו חסרות השכלה תורנית  .בחיבור זה צד הלכתי  ,המבאר לנשים
את חובותיהן הנורמטיביות  ,וצד " מוסרי "  -הטפתי  ,להדריכן באימוץ דפוסי התנהגות
וערכי התייחסות  ,המתאימים לאשה יהודיה כשרה  .מהחיבור עולה תמונה מאלפת לגבי
דמות האשה היהודיה האידיאלית  ,בעיני הרב יוסף חיים .

52

חיבורים שלא בתחום ההלכה
מלבד יצירתו ההלכתית הרבה  ,כתב הרב יוסף חיים חיבורים רבים גם בתחומים אחרים
של היצירה היהודית .

53

מבין כתביו הרבים של מחברנו ברצוני להבליט כאן סוגה ספרותית אחת  ,זו של
חיבורים

" משכיליים " ;

ונציין ספרים

אלו :

אמרי ביבה ח " א ( ירושלים תשמ " ו )  .חיבור זה נועד  ,כדברי המחבר  ,עבור תלמידים צעירים ,
לחדד שכלם ולפתח חריפותם  .אך נראה כי לספר מטרה נוספת  ,של הגעה לקהל קוראים
אשר התעניינותו בספרות תורנית מוגבלת  ,וכן של סיפוק " קריאה

קלה "

ומשעשעת

עבור הציבור הרחב  .עבור הקורא כיום  ,משקף הספר צד מעניין בהכרת אישיותו ויכולתו
הספרותית המגוונת של הרב יוסף חיים

עצמו .

מבין מדורי הספר נציין את המדורים הבאים  " :הקדמה "  ,על מעלת החידה

" עושה

פלא " -

לקט חידות על דברי תורה  ,גימטראות וכדומה ; " חדוד בדבר

קושיות מפולפלות לחידוד לומדים צעירים בניתוח קושיות על סוגיות
ההלכה ; " חידוד במילי

דעלמא " -

והמשל ;

תורה " -

הש " ס

וספרות

חידות וסיפורי " תעלומה " הדורשים פתרון  ,מתחום

52

ראו סחייק .

53

רשימה מלאה ומפורטת ראו בן יעקב  ,אוצר  .אכן  ,חיבורים נוספים של הרב יוסף חיים ממשיכים
לצאת לאור מכתבי יד שנשמרו אצל חכמים ומשפחות יוצאי בבל  .כך  ,מאז שסיכם בן יעקב את
רשומותיו לקראת הופעת ספרו הנ " ל  ,יצא לאור ספר מוסר מאת הרב יוסף חיים בשם " מים חיים "
( ירושלים תשנ " ג )  ,וספר דרשות בשם " אות חיים " ( ירושלים תשנ " ח ) .
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צבי זוהר

חיי החולין ; " חקרי

לב " -

דיונים בשאלות שנתעוררו בעת החדשה  ,העשויים להעסיק

או להטריד את בני הדור הצעיר  ,כגון תשובה לאלה האומרים " תורה שבכתב נקבל ,
תושבע " פ

לא נקבל "  ,או דיון ארוך אודות הקושי הדתי  ,שבחלקים שונים של כדור

הארץ השעון שונה  ,ולפיכך  ,במקומות מסוימים נכנסה שבת  -ובמקומות אחרים עדיין

לא נכנסה ( או שכבר יצאה ) .
בסוף ההוצאה המקורית באות שתי דרשות שדרש המחבר  ,האחת בפתיחת תלמוד
תורה

" נוריאל "

והשנייה בפתיחת תלמוד תורה " אהרון צאלח "  .מדרשות אלו עולה

גישתו החיובית של הרב לתוכנית לימודים המשלבת לימודי קודש ולימודים " כלליים

" 54 .

בסוף הספר " אמרי בינה " מובאים הפתרונות לכל החידות הכלולות במדוריו השונים .
קונטרס מראות יחזקאל  .דברים שחידש והגה הרב יוסף חיים כאשר שהה בשנת תרס " ח

בכפר כפיל  ,שם מצבת הנביא יחזקאל .בחיבור זה מידע על מצבת יחזקאל הנביא ותולדותיו ,
וכן על קברים ואתרים קדושים ליהודים שבעיר בגדאד  .יש לציין שהחיבור כתוב בפרוזה
עברית חדישה ( לא רבניתו )  ,וכי המחבר מתייחס בהרחבה למאמר על מצבת יחזקאל ,

שראה אור בכתב העת " המגיד "  .חיבור זה הוא ביטוי נוסף לרבגוניות של יצירת הרב

יוסף חיים  .הוא נדפס ונכרך יחד עם עוד יוסף חי  ,ירושלים תר " ע .
ליקוציט בעלי דגש ספרותי
לאחר פטירת הרב יוסף חיים  ,ליקט תלמידו  ,הרב והמו " ל בן ציון חזן  ,מתוך חיבוריו

משלים נאים ופירושים  ,והוציאם לאור בכותרת " משל ונמשל " ( ירושלים תרע " ג )  .כן
עשה לגבי מעשיות וסיפורים שחיבר הרב יוסף חיים  ,והוציאם לאור בכותרת " נפלאים
מעשיך "

( בספר

% 64

סיפורים ) .

ליקוטים אלו משקפים את עושר דמיונו של הרב יוסף

חיים  ,את שליטתו בשפה העברית לגווניה  ,ואת כשרונו הספרותי  .הם היוו גם מוקד של
כתיבה אקדמית -מחקרית של חוקרי הספרות והפולקלור .

יציקתם של חכמי בבל שחיו

בשלהן

9מ9

השליווי

,

העופ מאול

משסקרנו מקצת מיצירתו המקיפה של הרב יוסף חיים  ,נשוב לעיין ביצירה ההלכתית-
התורנית בבבל של דור החכמים שהיו בני גילו של הרי " ח  ,או שפעילותם נמשכה גם
מעבר לשנת פטירתו

והרב )  lpyבן

( . ) % 909

יוסף חיים

הרב יעקב בן יוסף חיים ( תרי " ד  -תרפ " א ,

, ) % 921 - 1854

היה " ממשיך

השושלת "

של

משפחת אלחכם  ,לאחר פטירת אביו הדגול  .עם זאת  ,אין ספק כי לא הגיע לשיעור הקומה
של אביו  .חיבוריו התורניים כוללים את הספרים
54

הבאים :

השוו גם הדרשה הקצרה " חינוך הנער " בתוך אות חיים  ,עמ ' רכב  -רכג .

ן

היצירה ההלכתית של חכמי בבל

טל אורות  .תשובות קצרות  ,שלושים ותשע במספר  .הן מודפסות בספר " הוד

43

יוסף "

לאביו ( דפים מו  -מז ) .
זכות אבות  .פירוש על פרקי אבות  .הופיע בבגדאד תרס " ז וכרוך יחד עם " חסדי

אבות "

של אביו .

ציצים ופרחים ( ירושלים תרס " ד )  .פירושים  ,ביאורים ודרשות קצרות  ,על חמישה חומשי

תורה  ,נביאים וכתובים .
בתוך הספר " ידי חיים " ( ירושלים תשמ " ח )  ,שעיקרו כתבים של אביו הרב יוסף חיים ,

כלולים כמה שו " תים של הרב יעקב בן יוסף .

הרב דוד ב " ר שלמה פאפו

הרב דוד פאפו ( תר " ח  -תרפ " ז ,

) 1927 - 1848

נולד בקושטא  ,וכיהן כחכם באשי של בגדאד

בשנים תרס " ו  -תרע " א (  . ) % 911 - 1906חיבוריו כוללים את הספרים

הבאים :

פני דוד ( ירושלים תרפ " ד ) שו " ת  .בחיבור זה אין תשובות המתייחסות בבירור לשנות
רבנותו בבגדאד .
בני מאיר ( ירושלים תרע " ד )  .דרשות  .בספר זה כמה דרשות שנשא
הספד לרב יוסף חיים

( תרס " ט ) ;

בבגדאד ; ביניהן :

הספד לראש רבני קושטא  ,הרב משה הלוי

( תר " ע ) ;

דרשה שנשא עם כניסתו לרבנות בגדאד ( מדף מח ע " ג עד דף נא ע " ב ) .
הרב עזרא ששון דנגור
הרב דנגור ( תר " ח  -תר " צ ,

) % 930 - 1848

למד ב " בית זילכה " והיה הצעיר שבתלמידי הרב

עבדאללה סומך  .מילא תפקידים ציבוריים  -דתיים שונים בבגדאד  ,ביניהם ראש השוחטים ,

גבאי וחזן של בית הכנסת הגדול  ,ועוד  .לקראת סוף ימיו  ,בשנים
כחכם באשי של בגדאד  .בשנת

% 904

, 1928 - 1923

כיהן

יסד בית דפוס בבגדאד  ,שבו יצאו לאור ספרים

רבים  .הוא עצמו חיבר ספרים שונים  ,אלא שרובם נשארו בכתב יד .

55

מבין הספרים שיצאו לאור בבית הדפוס שלו  ,ובעריכתו  ,ישנם מספר ספרים הכוללים
חומר הלכתי  -כדוגמה נציין אחד מהם  " :כפור תמים " ( בגדאד תרצ " ה )  ,מחזור תפילה

ליום הכיפורים  ,כמנהג הספרדים וכמנהג ק " ק בגדאד ואגפיה  .בספר קטעים רבים של
הנחיות הלכתיות  ,הנחיות באשר למנהגים המקובלים בבגדאד  ,ביאורים וכדומה  .לעתים
מביא המחבר מידע לגבי מנהגים אחרים  ,שעליהם הוא ממליץ  .לדוגמה  ,לפני " הדלקת

נרות " של יום הכיפורים הוא כותב
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כדלהלן :

ראו  :בן יעקב  ,יהודי בבל  ,עמ ' קעג  -קער .
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נוהגים הנשים באשכנז לתקן ביום ט ' לחודש תשרי הפתילות של נרות יוה " כ ושל

נרות המדליקין בבית הכנסת  .מפני שאותו היום יום ראשון של חינוך בהמ " ק .

ומנהג יפה הוא ( דף יב ע " ב ) .
כלומר  ,הרב דנגור ממליץ לקוראיו ( או קוראותיו ) לאמץ מנהג זה  ,אשר עד אז לא הוכר

בבגדאד  ,ואשר עימו נפגש בוודאי בעיינו בחיבור תורני אירופי .
הרב יעקב חיים לבן ] יצחק ןבן] אליהו
הרב יעקב חיים נולד בבבל בשנת תרכ " ז

( ) 1867

ונפטר בירושלים בשנת

תרצ " ט

( . ) % 939

למרות הדמיון בשמות  ,לא היה חכם זה בנו של הרב יוסף חיים  .הוא עלה לירושלים ,

שם כתב את חיבורו הגדול " כף החיים " על שולחן ערוך אורח חיים  ,חיבור בעל דמיון
מסוים ל " משנה ברורה "  .ואולם במאמר זה לא נדון ביצירתו התורנית בארץ ישראל ,
אלא במה שחיבר בבבל  ,טרם עלייתו .
קול יעקב ( ירושלים תרס " ד ; חובר בבגדאד )  ,על הלכות ספר תורה  ,מזוזה  ,תפילין  ,מגילה .
בספר מובא לקט מכתבי ראשונים ואחרונים ודיון בהם  ,כולל גם תוספות משלו  .מבנה

הספר הוא כדלהלן  :א  -הלכות תפילין  ,על סדר שולחן ערוך אורח חיים סימנים ל " ב -

ל " ט  ,מ " ב ; ב  -הלכות מגילה  ,דיון בסימנים תר " ץ  -תרצ " א שבשולחן ערוך אורח

חיים ;

ג  -הלכות ספר תורה  ,על שולחן ערוך יורה דעה סימנים ר " ע  -רפ " א ; ד  -הלכות
מזוזה  ,על יורה דעה סימנים רפ " ח  ,ר " צ  ,רצ " א .

מהדורה ב ' יצאה בבגדאד תר " ע  ,וכוללת גם את נוסח הסימנים שבשולחן ערוך .

בספר מובאות גם כוונות האר " י לכותב תפילין  ,על פי סידור הרש " ש  .אכן  ,כללית ניתן
לאפיין את דרכו של המחבר בכך שהוא מצטט ברצף אחד מקורות הלכתיים וקבליים ,
גם בדיוניו בפרטים " טכניים " של כתיבת סת " ם  .הווי אומר  ,עולמו של המחבר אינטגרטיבי ,
דוגמת עולמו של הרב יוסף חיים ושל מספר חכמים בבליים אחרים בעת החדשה .

בסמוך לראשית מהדורת תר " ע מובא לוח קיצורים של שמות ספרים המופיעים בספר .
מכאן ניתן להתרשם באשר להיקף ה " ספרייה " שעמדה לרשות המחבר  ,ולמידת השפעתה
של ספרות חכמי אירופה עליו .

לעתים קרובות מציין המחבר את מנהג בגדאד  ,להלכה ולמעשה ( לדוגמה  :דף יא
ע " ב  ,יב  , K ~ yנז ע " ב )  .דוגמה מעניינת היא תיאור דרך סופרי בבל מקדמת -דנא  ,בבדיקת
ספר תורה לאחר סיום

כתיבתו :

בעוב " י [ = בעיר ואם בישראל ] בגדאד בימי הקדמונים טרחו החו " ר ( = החכמים

והרבנים ) הרבה בענין הגהות ובדיקות הס " ת  ,ולא מצאו מנוחה עד שתקנו לעשות
לכל ס " ת ארבעה הגהות ושלשה בדיקות  ,סך הכל ז ' פעמים  ,כדי להחליף החושים
של בני אדם  ,כי אינם שוים ; כי אפשר שיראה זה מה שלא יוכל לראות זה ( דף ט

ע "א).

היצירה ההלכתית של חכמיבבל
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תור כדי כתיבתו  ,מתייחס הרב יעקב חיים גם למגמות " עכשוויות " בתחום כתיבת סת " ם .
ונציין שתיים

מהן :

א  -המחבר מדווח כי לאחרונה הנהיגו כמה סופרים תרכובת דיו חדשה  ,הכוללת

" אספירטו " .

מראה הכתב המתקבל הוא מבריק ומושך את העין  ,ועל כן מצליחים סופרים

אלה לשווק את סחורתם בנקל .ואולם  ,מתכונת דיו זו שכעבור כמה חדשים היא מתחילה

להתפורר ולהתפצל מהקלף ; או אז התפילין נפסלות  ,אך בלא ידיעת הקונים שאינם
חושדים בדבר משום שקנו את התפילין לפני זמן מועט  .סופרים אלה מכשילים אפוא את

הרבים בדבר חמור ביותר  ,וחטא הרבים תלוי בהם ( דף ב ע " א ) .
ב  -היות שרבים עתה אנשים חסרי ידע וחסרי יראת שמים  ,הפותחים להם

" עסק "

של סת " ם  ,ומפיצים סחורה פגומה או פסולה  ,מתייצב המחבר לצד אלו הקובעים כי
עתה אין להרשות לשום אדם לפעול כסופר  ,אלא אם כן יהיה בעל הסמכה בכתב מרב

מובהק ( ראו דף ט  ,אותיות קיב  ,קיג  ,קטו )  .במילים אחרות  :המחבר דוגל בהתמקצעות
של התחום  .בהקשר זה נעיר  ,כי בהמשך הקטע בדבר בדיקת ספרי תורה חדשים  ,שציטטנו
לעיל  ,הוא מציע לבית הדין לשלול רשיונו של כל סופר שלא ינהג כך בבדיקת ספריו .
עמדתו ביחס למקצוע סופר הסת " ם אנלוגית אפוא לעמדת הרב עבדאללה סומך ביחס
למקצוע השוחט

( ראו לעיל ) .

הרב יחזקאל עזרא בן מולא רחמים

הרב יחזקאל רחמים נולד בבבל בשנת תרל " ו (  , ) 1876עלה לירושלים בשנת תרס " ד
( ) 1904

כדי לעסוק בתורת הסוד  ,אך נפטר בה בגיל צעיר ( תרס " ח . ) 1908 -

היה אחיו

של הרב יצחק נסים  ,שלימים נבחר ל" ראשון לציון " של מדינת ישראל  .יצירתו הספרותית-
ההלכתית כוללת את הספרים

הבאים :

עצי היע " ר ( בגדאד תרע " א )  .הערות וחידושים על שולחן ערוך אורח חיים סימנים

א' -

ל " ב  .סגנון כתיבתו בהיר  ,ואינו מבליע או מקצר ללא צורך  .מלבד דברים המבוססים על

מקורות כתובים  ,מתייחס המחבר גם לנוהג החי של יהודי בגדאד  .לדוגמה  ,בסימן י " ז

אות א'  ,לסיכום דיון בשאלה אם לאדם עיוור מותר לברך על הציצית ( אף שכתוב " וראיתם
אותו וזכרתם " ( במדבר סו  ,לט ) הוא כותב כך  " :ובעירנו פה בגדאד יע " א נוהגים במאורי

עיניים לברך על ציצית ותפילין  .ובמקום מנהג ליכא ' ספק ברכות להקל'  ,כידוע "  .הרב
רחמים מצטט בהרחבה גדולה מספרי הפוסקים  ,השו " ת  ,ספרי מוסר וספרי קבלה  .בדיקת
המקורות שהוא מצטט מלמדתנו על מידת ההיכרות שלו עם הספרות ההלכתית האשכנזית
ועל מידת השפעתה עליו .
56
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הנה רשימת הספרים שהוא מצטט בהערותיו לאורח חיים סימן " ( י = ספר

ב " ח ( = בית חדש ) " ; ברכת הזבח * ; דה " ח ( דרכי

זהב * ; יד קטנה * ; יפה ללב ח " א ; ישועות

בלולה * ; מעשה רוקח ( על

הרמב " ם ) ;

ערוך * ; ר " ז ( = שלחן ערוך רבינו

יעקב * ; כסף

עיקרי

זלמן ) * ;

החיים ) ;

אשכנזי ) :

אליהו רבא * ;

חוקי חיים ; חיי אדם " ; חלקו של ידיד ; טורי

משנה ; לב חיים ; לבוש * ; מגן אברהם * ; סלת

הד " ט ; פני יצחק ; פרי צדיק ; פתחי ; * D ly

שלחן גבוה .

~

קיצור שלחן

ן
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יערת דבש

( בסביי תר " ן ) .

מעין מילון לספרות התורה שבעל פה והתורה שבכתב .

מחברת מבחן התלמידים ( בגדאד תרע " ג )  .חומר לימודי לתלמידים צעירים בנושאי הלכה
ודת .
כנסת יחזקאל ( ירושלים תשמ " ב )  .בראש הספר תולדות המחבר ושבחיו ( ובעמ ' סו רשימת

חיבוריו )  .מיבנה הספר  :א  -חידושים על מסכתות הש " ס ( עמודים

א  -נו ) ;

ב  -כללים

ומערכות בהלכה  ,על סדר א " ב .
בחיבור זה מביא המחבר דברים הן מספרים נדפסים  ,הן מחיבורים בכתב יד שהיו
מצויים לפניו  .כך  ,למשל  ,בחלק

ב' ,

בכותרת " כל האמור בפרשת מלך מלך  ,מותר

הוא מצטט דיון בנושא מאת " ידידנו הרב המו ' עורך המאסף נר " ו בקונ ' הכללים

בו " ,

כת " י "  .י5

באותו חלק  ,בכותרת " כבוד רבו "  ,הוא מצטט מובאה ארוכה מכתב יד ראב " ד בגדאד

ז " ל הרב אלישע נסים  .בתוך ציטטה זו מובאים דברים בשם הרב יהושוע שושן  ,של
" כמוהר " ר יחזקאל הלוי נר " ו " ושל " חכמי הישיבה " שהתפלמסו עימו .

ושם  ,בכותרת " נחש מיעבר ומוליד לשבע

שנים "

( בכורות ח ע " ב ) הוא מביא את

דברי המדרש ( בראשית רבה ) בנידון  ,ומוסיף  " :וראיתי בספר אחד שכתב  ' ,וכל זה תמוה .

שהרי נודע בטבעיות שנחש מיעבר ומוליד ככל החיות  ,בכל שנה ' "  .אין המחבר מוסיף
על מובאה זאת  ,אך מתוכה ניכר כי הכיר משהו מן הספרות ה " משכילית " של המאה
הי " ט  ,ולא ראה חובה להתפלמס כנגד הגדים מעין אלה .
בספר מובאות מדי פעם שאלות שנשאל המחבר הלכה למעשה  .לדוגמה  ,תשובתו

לשאלה בדבר החזרת כיסוי בד שהוסר בשבת מעל אוכל שעל הכיריים ( דפים קח ע " ב -

קי

ע" א ) .

אגב כך הוא גם מתאר את מנהג בגדאד בהנחת סירים על האש למשך השבת ,

ומצטט את דברי הרב יוסף חיים בנידון .
משא ומתן בהלכה בינו לבין הרב יוסף חיים מצוי בספר " הוד יוסף "  ,מדף סו ע " א
ואילך .
בספר " שיחת דקלים " מאת הרב אליהו יהושע עובדיה שיצא מכתב יד בתשמ " ד ,
משולבות הערות שונות של הרב יחזקאל עזרא בגוף החיבור .

בספר " פירושי רבינו יהונתן מלוניל " ( ירושלים תשמ " ה ) מובאות בין השאר הערות

הרב י " ע רחמים על פירוש רבינו יהונתן למסכת סוכה .
הערות מחברנו לספר " יחי ראובן " נאוי נדפסו עם ספר זה .
הרב סלים יצחק נסים
היה משגיח בבית ספר תעאוון בבגדאד  .חיבר יחד עם יחזקאל ח " ר שמואל ( מורה ראשי

לעברית בבתי הספר של כי " ח בבגדאד ) את הספר " לקח טוב " ( בגדאד תרע " ב )  .מטרות
הספר  :הוראת חינוך יהודי -דתי עם " דרך ארץ " לתלמידי בתי ספר

57

לא  -תורניים :

הכוונה לרב בן  -ציון קואינקה  ,עורך כתב העת התורני " המאסף "  ,שראה אור בירושלים .

היצירה ההלכתית של חכמי בבל
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לנטוע בלב נערי בתי הספר אהבה לתורתנו הקדושה ולהרגיל אותם לקרוא בכתבי
הקודש  . . .יען בני הדור החדש הזה אשר בזמנינו כל מגמתם וחפצם אך ללמוד
לשונות העמים וחכמות הגשמיים  ( .מתוך
הספר יצא בהסכמת הרב יעקב בן יוסף

ההקדמה )

חיים .

הרב משה בן אברהם חרירי

חיבר את " ויבחר משה "  .הספר חובר בעיר כוי סנג ' ק בשנת תר " ע  ,ונדפס בבגדאד בשנת
תר " צ  .חיבור זה הינו יוצא דופן יחסית לשאר חיבורי חכמי בבל  ,בכך שמחברו היה רב
מערי השדה  .תוכנו  :עניינים שונים על סדר הא " ב  ,ובכללם דרשות  ,רמזי אותיות

ונוטריקונים  ,היגדים קבליים  ,ביאורים על פסוקי תנ " ך ותפילה  .באים בספר גם קטעי
דרשה ומשלים .

qg
~ f13

חכמי בב 9שפעלו בעיקר אחיי

מלחמה העולם הראשונה

כבר בשלהי תקופת השלטון העות ' מאני  ,אחרי העשור הראשון של המאה העשרים ,
נסתמנה דעיכה משמעותית ביצירה ההלכתית -התורנית של חכמי בבל; דעיכה זאת החריפה ,
ככל שנמשכה המאה העשרים  .נסקור עתה את יצירת אותם חכמים מעיראק שחיו ופעלו
אחרי מלחמת העולם הראשונה  ,עד לעלייה הגדולה בראשית שנות החמישים .
הרב אליהו יצחק חזן
הרב חזן  ,יליד בגדאד  ,היה רב קהילת הבבלים שבהונג קונג

( ) 1920 - 1906

ושבשנחאי

(  . ) 1930 - 1920לאחר מכן עלה לארץ וחי בירושלים .
כתב את " ידי אליהו " ( ח " א  ,ירושלים תר " צ ; ח " ב  ,שם  ,תרצ " ו ; ח " ג  ,שם  ,תרצ " ז ) .
הספר בנוי במתכונת של ספר שו " תים  .השאלות הנידונות בו חלקן בענייני הלכה  ,חלקן
בביאור מקראות בהסבר ומתן טעמים למנהגים שונים  ,וכדומה  .נראה כי רוב השאלות
נתחברו על ידי המחבר עצמו  ,ולא על ידי שומעיו .
כאשר המחבר דן בענייני ההלכה הוא אינו מחדש מדעתו  ,אלא נסמך על חיבורי הרב
יוסף חיים  ,ובפרט על הספר בן איש חי  .כן מצויות בספר שאלות שהיפנה המחבר אל
גדולי חכמי הדור  ,ותשובותיהם אליו  .מכלל שאלות

אלו :

א  -האם ראוי להדליק " נר תמיד " בבית הכנסת  ,מאור החשמל  ,כפי שהנהיג בשנחאי
רב אשכנזי אחד שהגיע לשם בשנת תרפ " ב ? הרב יעקב חיים סופר ( בעל כף

החיים )

מירושלים  ,משיב כי ראוי להדליק נר תמיד משמן זית  ,ותאורה כללית בבית הכנסת -
מחשמל  .אבל מחברנו אינו מקבל דעתו בסתם  ,אלא מצטט מדברי הרב משה פארדו  ,כי
נר גז עדיף משמן זית  .לפיכך מסיק מחברנו  ,שאם הקהל מעדיפים לכבוד בית הכנסת

שנר התמיד יהיה דווקא מאור חשמל  -אין למחות בידם .

ן
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ב  -בחלק ב ' סימן ל " א מובאת תשובה שלו עצמו בעניין נסיעה בחשמלית בשבת .
מסקנתו היא  ,שהדבר מותר  ,וזאת בניגוד לעמדת הרב יצחק אבואלעפיא 58שסבר שיש

איסור בכך מצד " עובדין דחול "  .הרב חזן מסתמך על דעת הרב סומך בזבחי צדק  ,על
אודות נסיעה ברכבת עירונית בהודו  .בתשובה זאת מתיר הרב חזן גם הדלקת אור
חשמל ביום טוב  ,בהסתמך על הרב רפאל אהרון בן שמעון בשו " ת " ומצור דבש " .
ג  -בחלק ג ' סימן מ '  ,באה שאלה שהיפנה המחבר לרב יעקב שאול קצין

מירושלים :

אשה נתקדשה לגר  ,ואחר כך חזר הגר לסורו  .האשה העגונה הוציאה קול שנתגרשה

הימנו  ,ונישאה ליהודי אחר  -מה לעשות ? תשובת הרב קצין  :הקידושין הראשונים לא
בטלו עקב חזרת המקדש לסורו  ,ולכן יש להשיג ממנו גט ולסדר מהשני גט מדרבנן  .אם
אי  -אפשר להשיג גט מהראשון  ,האשה תהיה עגונה  .הרב קצין מציע לנסות ולמצוא פסול
בעדי הקידושין הראשונים  ,וכך לפתור את הבעיה הקשה שנוצרה .

הרב יצחק ב " ר צאלח מכמל

הרב מכמל ( נפטר בתשי " א ) למד ב " מדרש בית זלכה " שבבגדאד  .התעניינותו העיונית

המיוחדת היתה בלוח העברי  .חיבוריו כוללים את " נתיבות יצחק " על מלאכת העיבור

( ירושלים תרפ " ג )  ,ואת " סדר העיבור " עבור כל שנה ושנה מתרצ " ב עד תש " ז ( בגדאד ) .
הרב מכמל עלה לישראל בעלייה הגדולה של ראשית שנות החמישים .
יחזקאל מאיר בן רחמים אברהם
גם חכם זה היה מן הלומדים ב " מדרש בית

זלכה " .

לא כתב בתחום ההלכה  ,אך לשם

השלמות נציין את חיבוריו " ליקוטי אמרי אבות " ( בגדאד תרצ " ז )  ,לקט פירושים ודרושים

על פרקי אבות  ,מספרים שונים  ,כולל הוספות של המלקט  ,ואת " ליקוטי אמרי
כנ " ל  ,על בראשית ושמות
חמש מגילות

( תרצ " ו ) ;

( תר " צ ) ;

ויקרא

( תרצ " ד ) ;

במדבר

( תרצ " ב ) ;

דברים

אל " -

( תרצ " ד ) ;

ט " ו בשבט ( תרצ " ט ) .

הרב נסים עזרא כוותורי
חיבורו הנדפס העיקרי של הרב כ ' צ' ורי ( נפטר תשל " ב ) הוא " מעשה

נסים "

תשל " ה )  .בתחילת הספר מובא קיצור תולדות חייו של המחבר  .בספר כמה

א  -הערות וביאורים לספר

יבחי

צדק ( עמ ' א  -נד ) .

ב  -שו " ת וחקרי הלכה על ד ' חלקי השולחן ערוך ( עמ ' נה  -קי ) .
ג  -פסקי דין קצרים על סדר א " ב ( עמ ' קיא  -קלו ) .
ד  -הגהות והערות לספרי קבלת האר " י ( עמ ' קלז  -קלט ) .
ה  -תשובות שהשיב המחבר בעל פה ( עמ ' קמ  -קמא ) .
ו  -דיני תרומות ומעשרות הנוהגים בארץ ( עמ ' קמב  -קנד ) .
ז  -לוח עולמי של זמני תפילה  ,לאופק ירושלים .
58

בספרו פני יצחק  ,ח " ה סימן א .

( ירושלים

מדורים :

היצירה ההלכתית של חכמיבבל

ן
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בהרבה מתשובותיו משתקף הווי החיים המסורתיים של בגדאד  ,ונציין כמה מהן :

א  -מן העיר כרכוך מביאים מיקפה ענבים הנקרא " דבס " .
ו " לשחזר " מיץ ענבים שניתן לברך עליו בשבת ? ( שו " ת  ,סימן ז ) .

המותר לערבבו במים

ב  -מדוע מנהג בגדאד בברכת האילנות של ניסן  ,שלא לברך על פרחי התמר ? ( שם ,

סימן י ) .
ג  -תחילה היו נשות בבל טובלות ב " מעיינות ( כנראה חפירות שהגיעו למפלס מי
ההדקל ) ועתה בעוה " ר נשתנו סדרי בראשית  ,ועלה התהום  ,ונחרבו כל הבארות  . . .על
כן הוצרכו לעשות המקואות ולהמשיך לו מים מהצנורות שבחצר  ,הנמשכים מהנהר על
ידי

מכונה " .

השאלה היתה  ,האם מותר למלא מקוואות ממים

אלה ?

המחבר מתיר זאת

בהסתמך על תשובות הרב סומך והרב יוסף חיים  ,בזבחי צדק חלק ב ' ( שם  ,סימן כ ) .
ד  -לאחרונה החלו בבגדאד לבנות בתים עם מרפסות הנוטות על אויר רשות הרבים

( " בלכון " )  .האם פתח היציאה ל " בלכון " חייב במזוזה ? הרב כ ' צ ' ורי מסביר שהדבר תלוי

בשטח המרפסת ואם יש לה תקרה ( שם  ,סימן כג ) .
ה  -מי שאשתו נאלצה לעבור ניתוח כריתת

רחם  ,היוכל לגרשה כדי לקיים מצוות

פריה ורביה ( שם  ,סימן לד )  .אגב דיון זה מתייחס הרב לשאלת נאמנותם לענייני הלכה
של רופאים נכרים .

59

מן החומר עולה כי סמכותו ההלכתית של הרב כ ' צ ' ורי כללה גם את צפון עיראק ואת
פרס  ,שלשואלים משם הופנו לא מעט תשובות  .תשובה אחת ( סימן ה ) השיב גם לבירות ,

אך היה זה לרב בבלי שהתגורר שם באופן זמני  .נעיר כי באותה תשובה נתבקש הרב
כ ' צ ' ורי להסביר מדוע שואלים בני בירות גשמים בז ' בחשון  ,אף שהם בני חו " ל וצריכים
על פי השולחן ערוך לשאול בשישים יום

לתקופה ?

והוא משיב כי בני בירות כנראה

פוסקים לפי הרא " ש  ,הסבור שבני הגולה צריכם להתחיל לשאול על פי צרכם .
אף שהרב מתייחס לכמה תופעות חדישות  ,נעדרת מחיבורו זה כל התייחסות לתמורות
החברתיות העמוקות אשר פקדו את יהדות עיראק כולה  ,ובפרט את יהדות בגדאד ,

בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים  :קניית השכלה אקדמית על ידי צעירים
רבים  ,נהירת חלק מאותם צעירים אחר הקומוניזם  ,פרעות תש " א ביהודי בגדאד

( ה " פרהוד " )  ,פעילות ציונית מחתרתית  ,ועוד .

אחריה דבי
במאמר זה סקרנו את היצירה ההלכתית התורנית בבבל במאתיים וחמישים השנים
האחרונות  .סקירתנו החלה עם בואו של הרב צדקה חוצין לכהן כרבה הראשי של בגדאד ,
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מסתבר שלרשימת חיבוריו ההלכתיים של הרב כ ' צ ' ורי ניתן לשייך גם את הקונטרס שיצא לאור
בבגדאד בשנת חש " ו

( ) 1946

ומצוין בו כי חובר על ידי " חכמי בגדאד "  .שם הספר הוא " נציחה

מהמה ללנסאא "  = 1עצה חשובה לנשימן  ,ותכנו  :דיני אישות  ,נידה וטהרת המשפחה  .מלבד זאת
ציינו לעיל  ,שלוח שערך הרב כ ' צ ' ורי נדפס יחד עם " חזון למועד " של הרב עבדאללה סומך .

ן
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ונסתיימה עם הצגת יצירתו ההלכתית של הרב נסים עזרא כ' צ' ורי  ,שהיה המחבר ההלכתי
הבולט של יהודי עיראק בשנים שלפני העלייה הגדולה שבאה בעקבות הקמת מדינת
ישראל .
בתקופה ארוכה זאת ידעה יהדות בבל עליות ומורדות  .נוכחנו כי מבחינת היצירה
ההלכתית -התורנית  ,היתה תקופת פריחה גדולה בשנים

1910 - % 840

לערך  .בתקופה זו

פעלו שני עמודי התווך של העולם התורני בעיראק שלאחר הגאונים  ,הלא הם הרב
עבדאללה סומך והרב יוסף חיים  ,ולצידם עוד חכמים מעמיקים ויצירתיים  .בשנים שלפני
% 840

היתה יצירה הלכתית מעניינת  ,אך מצומצמת בהיקפה  ,ואילו לאחר

19 % 0

חלה

דעיכה חריפה בתחום יצירה זה  -בד בבד עם פריחה של יצירתיות ספרותית של יהודי

בגדאד בתחומים אחרים  ,כגון שירה ופרוזה בערבית-ספרותית חדישה  .במילים

אחרות :

דעיכת עולם היצירה ההלכתית בבבל אינה משקפת ירידה או דעיכה של הקהילה היהודית
בה ( עד  , ) 195 % - 1950אלא העברת מוקד כשרונם היצירתי של יהודי בבל לתחומים
אחרים של יצירה תרבותית .

קיצויים ביבליוגרפיים
בן יעקב  ,אוצר

א ' בן יעקב  ,אתר השירים  ,החיבורים והדרשות של הרב יוסף חיים ז " ל  ,ירושלים
תשנ " ד .

בן יעקב  ,הרב יוסף חיים

 , -הרב יוסף חיים מבגדאד  -תולדות חייו ורשימת כתביו  ,אור יהודה תשמ " ד .

בן יעקב  ,הרב סומך

 , -תולדות הרב עבדאללה סומך  ,ירושלים תש " ט .

בן יעקב  ,הרב ששון

 , -הרב ששון ב " ר מרדכי שנדוק  ,ירושלים תשנ " ג .

בן יעקב  ,יהודי בבל

  ,יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים ועד ימינו  ,מהדורה שנייה עם מילואיםוהשלמות  ,ירושלים תשל" ט .

בן יעקב  ,מנהגים

 , -מנהגי יהדות בבל ברורות האחרונים  ,א  -ב  ,ירושלים תשנ " ג .

בן יעקב  ,תפוצות

 ,-יהודי בבל בתפוצות  ,ירושלים תשמ " ה .

הלל

י ם הלל  ,תהלות יוסף  -תולדות ופרקים במסכת חייו ופעליו של רבינו כמוהר " ר
יוסף חיים מבבל  ,ירושלים תשמ " ט .

זוהר  ,האירו פני המזרח

צ ' זוהר  ,האירו פני המזרח  ,תל -אביב תשס " א .

זוהר  ,מסורת ותמורה

 , -מסורת ותמורה  ,ירושלים תשנ " ג .

יהודה

הרב יוסף חיים  -פרקי מחקר ועיון במלאת תשעים שנה לפטירתו  ,בעריכת
יהודה אור יהודה תשנ " ט .

יערי
סחייק

ם

צ'

א ' יערי  ,הדפוס העברי בארצות המזרח  ,חלק ב  ,ירושלים ת " ש .
ש ' סחייק  - ,תמורות במעמד היהודיות העירוניות בבבל מסוף המאה התשע
עשרה "  ,פעמים  ( 36תשמ " ח )  ,עמ ' . 88 - 64

רגב  ,יחסו

ש ' רגב  " ,יחסו של ר ' יוסף חיים לארץ ישראל  -הלכה ומעשה "  ,יהדות בבל
( תשנ " ח )  ,עמ ' . 93 - 87

רגב  ,ספרות

  " ,ספרות הדרוש והמוסר של הרב יוסף חיים "  ,יהדות בבל. 43 - 35

שפרבר

ד ' שפרבר  ,מנהגי ישראל  ,ב  ,ירושלים תשנ " ג .

שר  -שלום

ש ' שר  -שלום  ,חכמי בבל  ,ירושלים תשנ " א .

1

( תשנ " ו ) ,

2

עמ '

