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מנרקם במאפסם השטם האחרונות
 y3זוהר
a

מספר החכמים אשר פעלו במצרים במאתיים השנים האחרונות לא היה רב  ,ואולם

יצירתם התורנית היתה מאלפת ובעלת מקוריות רבה  .מאמר זה נועד לסקור יצירה זו
ולהצביע על קווים כלליים של תוכנן של היצירות השונות של חכמי מצרים בני התקופה ,

המצויות לפנינו בדפוס  .תקוותי היא שהדברים יהוו גירוי ותמריץ למחקר נוסף ביצירה
זאת  ,שעל אף היותה עלומה למדי  ,הינה רבת עניין .
כרקע לסקירתנו  ,שבה תוצג יצירת החכמים בסדר כרונולוגי  ,נזכיר בקצרה את ההקשר

ההיסטורי הכללי והיהודי  ,שבתוכו היא נוצרה .

מצינם והישללה היהודיה בה בעת החדשה
מסע נפוליאון למזרח  ,בסוף המאה הי " ח  ,שבמהלכו כבש נפוליאון את מצרים ושלט בה

פרק זמן קצר  ,חולל תפנית חריפה בתולדותיה של ארץ היאור  .הסתלקותו המהירה
לצרפת  ,עקב מפלתו מול חומות עכו  ,הותירה חלל מדיני ושלטוני  ,אשר נוצל על ידי

קצין אלבני בצבא העות' מאני  ,מחמד עלי  .הלה השתלט על מצרים  ,חיסל את האצולה

הממלוכית המעין-פיאודלית ששלטה בה לפנים  ,והחל במימוש סידרת תוכניות שכוונתן
הפיכת מצרים למדינה בעלת עוצמה צבאית כלכלית מודרנית ; בניו  ,אשר שלטו אחריו ,

המשיכו במדיניותו  .תוכניות אלו כללו הקמת צבא מודרני בעזרת מומחים זרים  ,שכלול
החקלאות והכנסת גידולים שיצואם יכניס למדינה מטבע זר ( כותנה  ,קנה סוכר )  ,עידוד

התעשייה המקומית  ,שיפור התשתית התחבורתית ( מסילות ברזל ; תעלת סואץ )  ,ופיתוח
עירוני רב  ,בפרט בקהיר  .על מנת לאפשר ביצוע תוכניות אלו  ,הוקמה ביורוקרטיה
שלטונית ענפה  ,מערכת המשפט הועברה ברובה לדפוסים אירופיים  ,וניתן עידוד להשקעות
זרות .
עקב הצלחת מדיניותו של מחמד עלי הפכה מצרים למוקד גיאוגרפי  -אסטרטגי עולמי ,
לא במעט עקב פתיחת תעלת סואץ

( . ) % 869

ואולם  ,חוסר יכולתה של מצרים לפרוע

חובות חיצונים לבנקים אירופיים  ,וכן חשיבותה האסטרטגית  ,גררו פלישה של בריטניה

(  . ) 1882בריטניה שלטה במצרים למעשה  ,באמצעות נציב עליון  ,אשר צאצאיו של מחמד
עלי  ,שהמשיכו לשלוט להלכה  ,סרו למרותו  .הכיבוש הבריטי העניק למצרים תקופת
יציבות מדינית ופנימית  ,שהתלווה אליה שגשוג כלכלי  ,בפרט עבור שיבבת ביניים ושיכבת

176

ו

שני זוהר

עילית כלכלית  .ואולם  ,בפרק זמן זה התגבשה במקביל תנועה לאומית מצרית  ,שתבעה
שחרור מן השלטון הזר  .השפעת תנועה זאת התחזקה בעקבות מלחמת העולם הראשונה ,

ומצרים זכתה בהדרגה ביתר שלטון עצמי  .כשלון ההנהגה המצרית במלחמת תש " ח ,

והנתק הגובר בינה לבין צרכי העם  ,הובילו להפלתה במהפכה צבאית (  . ) % 952מאז נקטה
מצרים במדיניות פנים סוציאליסטית -פופוליסטית ריכוזית  ,ובמדיניות חוץ

בימי נאצר ( עד

) % 969

עצמאית .

ניתן דגש רב למעורבות מצרים בענייני " העולם השלישי "  ,מדינות

אפריקה  ,ופוליטיקה בין -ערבית ; אך תחת סאדאת ומבארכ ניתן דגש לשמירת היציבות
הפנימית בארץ רבת אוכלוסין

זו .

יהודי מצרים במאתרים השמם האחרוכות1
בראשית המאה הי " ט מנו יהודי מצרים כארבעת אלפים נפש  ,רובם המכריע בקהיר

ומיעוטם באלכסנדריה ובקהילות קטנות אחרות  .עד לאמצע המאה עלה מספרם לכדי
ששת אלפים  ,תוך גידול ניכר באוכלוסיית אלכסנדריה  .בשנים שלאחר מכן גברה ההגירה
היהודית לארץ זאת  ,עקב רדיפות וקשיים שהיו מנת חלקם של יהודי מזרח אירופה ,
צפון אפריקה וחלקים מן האימפריה העות' מאנית  .בסוף המאה עלה מספר היהודים על
 , 25 , 000כמעט כולם בשתי הערים הגדולות  ,ובשנת

1917

לכדי שישים אלף  .מאז צומצמה

ההגירה ונתמתן הגידול באוכלוסייה היהודית  ,אשר הגיעה בשנת

1947

לכ. 75 , 000 -

ואולם  ,עקב מלחמת השחרור ומבצע  .קדש  ,וכן עקב מדיניות ההפליה שנקטו שליטי
מצרים כנגד כל המיעוטים  ,עזבו את מצרים כמעט כל יהודיה  ,וכיום נותרו בה כמה
מאות בלבד .
למן מחצית המאה הי " ט חלו תמורות רבות במשלוחי ידם ובחינוכם של יהודי
מצרים  ,ואלו נתנו אותותם במעמדם הכלכלי ובעולמם הרוחני  .אם בראשית המאה היו
רוב היהודים עניים  -רובם רוכלים וקמעונאים  ,ורק מיעוט קטן צורפים או חלפנים

אמידים  -הרי בהמשך המאה נתרבו בקירבם פקידים  ,בממשל ובחברות מסחריות ,
בעלי מקצועות חופשיים  ,וסוחרים סיטונאיים  ,שהיוו שיכבת ביניים כלכלית אשר משקלה
בקהילה הלך וגבר  .כן נוצרה שיכבה של משפחות עשירות מאוד  -יזמים  ,בנקאים
ותעשיינים  -אשר מקירבם יצאו גם מנהיגי

הקהילות .

מבחינת אורחות חייהם  ,קלטו רבים מיהודי מצרים  ,ובפרט מן השיכבה הכלכלית
הבינונית והעליונה  ,דפוסי חיים אירופיים  :בסגנון לבושם  ,דרכי בילוייהם  ,שפות דיבורם
וחינוך בניהם  .השכלתם היהודית התורנית של בני הקהילה היתה מועטת  ,עוד למן

המאה הי " ח ( אם לא לפני

כן ) ;

עתה  ,נתרחקו רבים גם מן היחס העממי  " ,הטבעי "  ,לאורח

החיים המסורתי  ,שאיפיין קודם לכן את הקהילה  .עם זאת  ,לא נוצרו בקרב הקהילה ,
ולא נקלטו בה  ,דפוסים של התנגדות עקרונית למסורת ולאורחותיה  ,או דפוסים של

1

סיכום זה נשען על ספרות היסטורית מגוונת ; החיבורים העיקריים שעליהם התבססתי הם  :לנדאו ,

היהודים ; לנדאו  ,יהודי ; קריימר ; שמיר .

היצירה של רבני מצרים ] % 77
רפורמה  ,דוגמת אלו שהופיעו באירופה בתקופה הנידונה  .הרוב המכריע של בני הקהילה
הוסיפו לחלוק כבוד לחכמי התורה  ,לבית הכנסת ולמסורת  ,גם אם בחייהם הפרטיים
לא קיימו הרבה מן

ההלכות .

התהליכים והתמורות אשר איפיינו את ארץ מצרים ואת יהדות מצרים בפרק הזמן
הנידון  ,הציבו אתגרים לא פשוטים בפני חכמי התורה אשר פעלו בה במאתיים השנים
האחרונות  ,ובפרט למן הכיבוש הבריטי ואילך  .בסקרנו את היצירה הרבנית במצרים
ואת תוכניה  ,נעמוד על עיקרי מעניהם לאתגרים אלו .

ביצייה הרבבה במצינם מראשיה המאה הי "

ס ועד לכיבוש הבר9ט29

בפרק זמן זה  ,מרבית היצירה התורנית מקורה בחכמים שכיהנו באלכסנדריה  ,ורק מיעוטה
מרבני קהיר  .להלן נסקור את הרבנים ואת יצירתם התורנית  ,כאמור  ,בסדר כרונולוגי .

חכמי אלכסנדריה
הרב שלמה חזן

כמעט ואין ידוע עליו דבר .
( ) 1855

3

כיהן כרבה של אלכסנדריה משנת

נסע למלטה  ,שם נפטר כעבור כשנה

שער הקדים ( נא אמון

תרנ " ה ) .

( . ) 1856

. 183 %

בשנת תרט " ו

חיבוריו התורניים הם

כדלהלן :

הספר כולל מובאות ותקצירים מספרי דרוש  ,קבלה

והגות  ,סדורים על פי א" ב  .המחבר מגלה עניין רב בנושאים הקשורים למימד הספיריטואלי
של החיים  :השפעת כוכבים  ,מלאכים ונשמות על חיי האדם וגורלו  ,כיצד להינצל

מ " כרת "

וכדומה ; זאת  ,לצד נושאים אחרים כגון טעמי מצוות  ,משמעות נתינת התורה בכתב

אשורי  ,וערכה המשני של הפילוסופיה לעומת היהדות  .לעתים משולבות בספר דרשות
ארוכות למדי של המחבר .

4

אותיות מחכימות  .חיבור זה יצא לאור בכרך אחד עם " שער הקדים "  .גם הוא ערוך על
פי הא " ב  ,אך נושאו שונה  :הוא מתמקד בשאלות לשוניות ודקדוקיות  ,ובעיקר במשמעויות

שונות עבור מילים זהות ( כגון ארבע משמעויות שונות של " יונה " )  .כן מתייחס המחבר
לתופעות שונות של חילופי אותיות ( א " ת ב " ש  ,אטב " ח ,

וכיוצ " ב ) .

כרוב ממשח ( נא אמון תרנ " ה )  .בספר זה ממשיך המחבר לעסוק בשאלות לשוניות-
ספרותיות  .מובאות בו מילים נרדפות עבור מילים מרכזיות בעברית  ,כגון שישים וארבע

2

על היצירה התורנית במצרים עד לראשית המאה הי " ט  ,ראו הבלין  .במסגרת דבריו מתייחס הבלין
בקצרה גם ליצירה התורנית שעד  , 19 % 4אולם ממעט בהצגת התכנים של החיבורים הנסקרים .

3

ראו אודותיו גאון  ,עמ ' . 252

4

כגון על הפסוק " ועץ החיים בתוך הגן " ( בראשית ב  ,ט )  ,מדף נח ע " ב עד סז ע " א .

% 78

1

צביזוהר

מילים נרדפות למונח " יצר הרע "  ,שמונים ושבע ל" ( עמז ישראל " ושלושים ל " גיהנם " .
חלק גדול מן החלופות הינן נידחות למדי  ,כמן " אויב " כמילה נרדפת ל " אשה "  ,על פי

בראשית רבה פרשה ב " ד  .גם חיבור זה ערוך על סדר

א"ב.

בז שלמה ( נא אמון תר " ס )  .מבין חיבוריו של הרב שלמה חזן שהשעו לידינו  ,זהו החיבור
שעניינו הלכתי מובהק  .הספר מחולק לארבעה חלקים  ,על פי השולחן ערוך  .בכל חלק
מובאים ( בסדר א " ב ) סיכומים הלכתיים מספרות

השו " ת

והפוסקים האחרונים ; לעתים

מתפלמס המחבר עם הדעות שהוא מצטט  .כן פזורות בספר תשובות שהשיב המחבר
תוך משא ומתן הלכתי עם בני דורו  .כך הוא מתאר משא ומתן בהלכה שקיים בנא אמון
בשנת תק " ץ

( ) % 830

עם הרב יוסף זמירו  ,שהיה מחשובי החכמים הספרדיים בירושלים ,

ומסתבר שהיה בדרכו חזרה מליוורבו  ,שם הדפיס בשנת

את ספרו " הון

% 828

יוסף " .

5

תשובה אחרת השיב לשאלת רבה של קהיר  ,הרב משה אלגאזי  6 ,ובה נתן טעם לעובדה
שבגיטין הביתנים בעירו אין כותבים

" אלכסבדריא " אלא " בא

אמון " .

הוא כותב כי השם

אלכסנדריה ניתן לה רק בימי אלכסנדר מוקדון  ,בעוד ששמה המקורי הוא נא

אמון ;

וכשם שבגיטין הניתנים בירושלים אין כותבים " אלקודס "  ,אף שזהו שמה בפי תושבי
הארץ  ,כך יש להשתמש בשם המקורי

של אלכסנדריה .

במקצת תשובותיו של הרב שלמה חזן מכרים מנהגים שנהגו במצרים בחלק זה של
המאה הי " ט  :אמירת " מזמור שיר ליום השבת " בשבת במנחה ; מנהג שהבלנית במקווה

תהיה דווקא זקנה  ,שכבר אין לה אורח כבשים ; ומנהגים בחלוקת רכוש בעת תביעת
כתובה  .כן ישנן תשובות שרקען מקרי הזמן באלכסנדריה  :מה יעשה אבי הבן העומד
לפדיון  ,אם ביום השלושים חלה האב במגפה ונמצא

בבידוד ?

בספר מובאים דברים גם מתורתם של חכמי מצרים במחצית השנייה של המאה הי " ח

ובראשית המאה הי " ט  ,חכמים שאינם ידועים לבו כמעט  .דוגמה לכך מצויה בדף מג
ע " א  ,שם מובאת תשובה משנת תקע " ז (  , ) % 8 % 7שהשיב הרב יחזקאל חפץ מקהיר לקודמו
של הרב שלמה חזן כרב הראשי של אלכסנדריה  ,הרב ידידיה משה ישראל  .בתשובה

מוזכרים חכמים שהרב חפץ למד מהם  ,ועימם פעל :הרב מוהר " מ  ' 7מרג' י  . ,שהיה רבו
בעודו בדמיאט ; שני חכמים המצוינים בראשי תיבות בלבד  ,מוהר " כ ( אולי הרב חיים

,

שלום מעלי הכהן ) ומוהרא " ס  7 ,שמהם למד בשעה 2עמדו בראש ישיבה בקהיר ; והחכמים
מוהר " ש [ שבתי ] עדה  8 ,מוהר " א די שיגורא  ,ומוהר " ח הלוי  ' 7צפת  ,שהיו ככל הנראה
דיינים בקהיר בראשית המאה הי " ט .

על הרב יוסף זמירו ראו  :גאון  ,עמ'  ; 237 - 236טולידאנו  ,עמ' 34 - % 32י

;

פרומקיךריבלין ,

עמ ' ; 198

יערי  ,עמ' . 72 % - 720
על

רב זה אין ידוע כמעט דבר  ,מלבד שכיהן כרבה של קהיר בשנים . 1846 - 1839

כנראה הרב אברהם שמואל סורנאגה  ,שהיה מחכמי ירושלים והוזמן לשרת כמורה צדק בקהיר ,

שם נפטר בשנת תקפ " ה

( - ) % 825

ראו גאון  ,עמ' . 479

היה ראש רבני קהיר ; בפטר בסביבות
בראשית המאה הי " ט -

: 1820

ראו -קריימר  ,עמ' . 37

משפחת עדה היתה מן האמידות שביהדות מצרים

היצירהשלרבנימצרים

ן

179

המעלות לשלמה ( נא אמון תרנ " ד )  .בספר זה ממשיר הרב שלמה חזן את המפעל הספרותי -

ההיסטורי שהחל בו החיד " א בספרו " שם הגדולים "  .המחבר ערך אנציקלופדיה זוטא

בשני מדורים  -בחלק האחד מציג הוא מידע לגבי חכמים שפעלו באגן הים התיכון
בדורות האחרונים  ,ובחלק האחר את שמות יצירותיהם התורניות  .בספר מידע חשוב
ובלעדי לגבי דמויות ויצירות של חכמי הספרדים וארצות המזרח בעת

החדשה .

כל חיבורי הרב חזן יצאו לאור בהשתדלות בן משפחתו הרב אליהו חזן  ,אשר שירת אף
הוא כרבה של אלכסנדריה

( עיין להלן ) .

הרב ישראל משה חזו ) 1863 - 18051
אלכסנדריה משנת  1856ועד סמוך לפטירתו  .הוא
.
הרב ישראלן משה חזן כיהן כרבה של

גדל ורכש את השכלתו התורנית בירושלים  ,היה אחר כך שד " ר באירופה ורב ראשי
ברומא ובקורפו  ,לפני הגיעו למצרים  .היה בעל השכלה תורנית עמוקה ואופקים תרבותיים
רחבים  .פעלו הספרותי מצטיין במגמה כפולה  :תמיכה עקיבה ורצינית ביהדות ההלכתית
כנגד הרפורמה ועזיבת הדת  ,ופירוש מתון ומושכל של המסורת תוך מאבק כנגד קנאות

וצרות אופקים  9 .חיבוריו כוללים את הספרים
נחלה לישראל ( וויען תרי " א ; נא אמון

תרכ " ב ) .

הבאים :

המחבר עוסק בו בשאלה " בוערת "  ,אשר

עמדה על סדר יומה של יהדות אירופה במאה הי " ט  :התחיקה האזרחית בענייני ירושה .
תחיקה זאת היתה שונה ממדינה למדינה  ,אך משמעותה עבור היהודים היתה הפקעת
דיני נחלה דאורייתא ; גדולי הפוסקים בארצות אירופה ביקשו בדרכים שונות לשכנע
את הציבור היהודי לא להזדקק לאפשרויות החדשות  ,ולהמשיך להסדיר את ענייני הירושה
על פי ההלכה  .גם חיבור זה מכוון לתכלית זאת  ,ויש בו כמה קווים ייחודיים .

החיבור מכוון לשכנע לא רק  -ואולי לא בעיקר  -את הקוראים היהודים  ,אלא גם
את הקוראים הנוצריים  ,ובראשם שופטי המדינה האפיפיורית ,לתמוך ביישום דיני הירושה
ההלכתיים  .הרב חזן ביקש ליצור מצב שבו  ,כאשר יעלה לדיון בפני שופטים אלו משפט
ירושה שבו הצדדים הם יהודים  ,הם יפסקו בהתאם למתחייב מתורת משה ולא ככתוב
בחוקי המדינה  .לפיכך  ,החלק הראשון בספר דן במשתמע להלכה מפשטי המקראות

שבתורה  .כמו כן  ,חלק מהספר כתוב בצורת דו -שיח בין חכם בוצרי לבין היהודי הממונה

על הירושה  ,ובו מייצג דווקא החכם הנוצרי את העמדה ההלכתית -התורנית המושכלת .
לאחר שדן בתורה שבכתב  ,עובר הרב חזן לדון במתחייב על פי התורה שבעל פה ,
ומקפיד שבכל ציטטה יובהר לאיזה היבט מן המשפט הממשי מכוונת המובאה ; כן מקפיד
הוא לזהות היסטורית את בעלי התקדימים שהוא מצטט  .סגנון זה תואם את כוונת

המחבר ;

שכן  ,ניסוח הפסק אינו מכוון לתלמידי חכמים אלא לקורא משכיל חסר השכלה תורנית
מספקת .

9

על הרב ישראל משה חזן ראו  :שגיא ; פאור .
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לאחר שהבהיר את הצדק שבהלכות נחלות שביהדות  ,נזקק המחבר לנמק  ,מתוך
רגישות לתגובות הקורא הנוצרי  ,מדוע פסיקת דיני ממונות על פי קודקס יוסטיניאנוס
אינה מנוגדת למוסר  .הוא מסביר על כן את עיקרי הדת הנוצרית  ,כדי לקבוע כי הנוצרים
פטורים מקבלת חוקי משה  ,שכן הם בצדק חיים על פי אמונתם " כי כל לבבות דורש ה '
לקיום קבוץ המדיני " .
אחר שביסס הרב חזן את ההיגיון שבכפיפות יהודים ונוצרים למערכות משפטיות
נפרדות  ,מבקש הוא להסביר את התופעה הרווחת באירופה של ימיו  ,שלפיה אין יהודים
נמנעים מלהיזקק לבתי משפט כלליים  ,בדיני ממונות  .לדבריו  ,נכון הדבר כי באופן
עקרוני יהודים היו אמורים לפסוק דיני ממונות על פי דתם  ,ולא על פי החוק הממלכתי
האירופי  ,אך המחבר יוצא להצדיק את מנהג יהודי אירופה שבהווה  ,כנובע משלוש

סיבות  :א  -משום שכך הורגלו בכל משאם ומתנם עם בני ארצם הנוכריים ; ב  -משום
הדימוי העלוב שיש לרב האירופאי בעיני בני קהילתו  ,שרואים בו מי שתלוש מענייני

העולם הךאלי  ,ועל כן אינו מתאים לשפוט בענייני העולם ; ג  -משום שאין בספרי
החוקים של אירופה מימד דתי כלשהו  ,ולכן אין בהסכמה להישפט בפני בתי דין ממלכתיים -

אירופיים משום

"

ייקור עבודה זרה " או כיוצא בזה .

בקטע המכוון דווקא כלפי רבנים יהודים ולא כלפי נוצרים ( המחבר מצהיר שקטע זה
לא יתורגם לאיטלקית )  ,פונה הרב חזן לכל חכמי ישראל ומעיד על עצמו כי עבר על כל

קודקס יוסטיניאנוס  ,וכן על קודקס נפוליאון מראשו  .ועד סופו  ,ואין בהם כל מימד

דתי ;

אדרבא  ,משפטים אלו עדיפים מבחינה זאת על דין הסוחרים  ,המוכר על ידי ההלכה
כלגיטימי  .הוא מבקש אפוא מן החכמים כי יהודי אירופה ייחשבו הלכתית כמי ש " התנו

על התורה " בדיני ממונות  ,שתנאם קיים  .במילים אחרות  :כלפי הנוצרים ביקש הרב חזן
להשיג את החלת ההלכה על יהודי זמנו  ,ואילו

כלפה חכמי ישראל שמחוץ לאירופה

ביקש שיכירו בתוקף ההלכתי של פעילויות שיהודי אירופה עורכים בינם לבין עצמם

על פי המשפט האירופי האזרחי .
לבסוף  ,הרב חזן מאריך להסביר  -הפעם  ,שוב  ,לבני כל העמים  -שהלכות נחלות

אינן בכלל " ממונות "  ,ולפי כך גם יהודי אירופה חייבים לדבוק בהן  ,כמו שעליהם לדבוק

בדיני ייבום ; ובני כל האומות חייבים לעודד כל אדם לדבוק בדתו  ,ולהימנע מתמיכה

בכפירה  .בקריאה נרגשת פונה הרב חזן אל קהל קוראיו  " :אחינו הנוצרים אוהבינו
המשיתיימן לא אחים

אנחנו ? !

לא שתי נטיעות אנחנו  ,יונקות מגומא אחת  ,היא תורת

אלהינו אשר בידינו ? ! " .
פסק ארוך ומיוחד זה  ,פורסם עם " הסכמות " מפורטות  -ומעניינות כשלעצמן  -של
רבני איזמיר  ,שאלוניקי  ,קושטא  ,וינה  ,פראג  ,וכן רבנים ( אורתודוקסים  ,כמובן ) שונים

מארצות גרמניה  ,הונגריה ואיטליה ; ולצידם  :שתי הסכמות של מלומדים נוצרים

מאיטליה !

קדושת יום טוב ( וויען  . ) 1855הספר עוסק בנושא אשר הסעיר את יהדות אירופה במאה
הי " ט  " :יום טוב שני של גלויות "  .חיבור זה בכתב בתגובה לפניית רבני מנטובה  ,הרב

היצירה שלרבני מצרים
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מרדכי הלון מארטארה והרב שלמה נסים  ,ששלחו למספר רבנים פנייה לחוות דעתם
לנוכח בעיה שהתעוררה במנטובה  .לאמור  :כמה סוחרים אמידים טענו כי עקב התפתחות
המסחר והתקשורת  ,שוב אין יום טוב שני של גלויות מהווה גזירה שרוב הציבור יכולים
לעמוד בה  ,ולפיכך יש לבטלה ; ובפרט  ,שהטעמים שהובילו להנהגתה בטלו .

הרב י " מ חזן הגיב לטענותיהם בפסק ארוך  ,שבו הוא טען

כדלהלן :

א  -טעם הגזירה לא בטל  ,ואפילו בטל  ,המנהג להחזיק בו הוא כה חזק וותיק שאין

להפסיקו  ,וכל העובר עליו במזיד עובר על איסור תורה " לא תסור מכל אשר יגידו לך

ימין ושמאל" ( דברים יז  ,יא ) .
ב  -החלטות הלכתיות חייבות להיעשות בהתחשב בכלל העם היהודי שבכל העולם ,

" אסיא  ,אפריקא  ,איברופא ואמריקא "  ,ובכל שכבותיו הכלכליות ; לא ייתכן לחתור לשינוי
נורמות מקובלות בגלל תמורות טכנולוגיות המשפיעות רק על שיכבה כלכלית אמידה
ומצומצמת ,בקרב יהודי אירופה  .לרוב העם נוח בהמשך המצב הקיים  ,לפיכך  ,אם המיעוט
יכוף שינוי בנושא יו " ט שני של גלויות  ,ולו תוך הסתייעות בפסיקת רבנים  ,יחולל הדבר
מהומות ופיצול בעם  ,וירבה

מחלוקות .

ג  -אף שאין לחתור לשינוי המקובל בנושא יו " ט שני  ,אין בקביעה זאת משום נקיטת

עמדה שמרנית כוללת באשר לאפשרויות התמורה הפנים  -הלכתית  .לדעת המחבר  ,יש
בהחלט מקום רב לשנות פסיקה הלכתית רווחת  ,בהרבה סוגיות אחרות  .לשם כך מציע
המחבר לכנס כנס רבני עולמי  " :להתאסף אל מקום אחד גדולי חכמי ישראל שבכל חלקי
הכדור  ,הגדולים בחכמת התלמוד והדינים  ,וביראת חטא  ,ובידיעת העולם וצרכי השעה ,
ולישא וליתן בכמה דברים  . . .לפי צורך השעה וצורך הזמן  ,כי באמת יש ויש

ויש ! " .

עם זאת מביע הרב חזן את חששו כי רוב רבני הזמן אינם ערים דיים לנחיצות צעד
שכזה ולאחריותם לדאוג לטובת העם במציאת פתרונות הלכתיים הנוחים לציבור הרחב .
אגב כך נכנס הרב לניתוח רגיש ומלא אמפתיה של מצבם הפסיכולוגי -הדתי של בני
יהדות אירופה שבזמנו .
ד  -לבסוף מתריע הרב חזן כנגד הקנאות הפושטת בהווה בקרב רבים מן המתהדרים

בדבקותם בדת  .קנאות זאת נובעת לדעתו משתי סיבות  :האחת  ,חוסר מודעות למורכבות

ההלכה ושיקוליה  ,עקב לימוד ספרי פסק בלא הבנת מקורותיהם ; והשנייה  ,ריבוי עיסוק
בספרי מוסר ו " ספרי המתקדשים והמטהרים "  ,הגורר ניסיון שוטה לכפות חומרות על
כלל הציבור  ,במקום לשאוף לפסיקה הלכתית נוחה לבריות .

שארית הבחלה  .נדפס יחד עם המהדורה השנייה של " נחלה לישראל "  ,נא אמון תרכ " ב  .בספר
באים קטעים נבחרים מחיבור ארוך של המחבר ושמו " נצח ישראל "  ,שבו דן הרב י " מ חזן
בשאלות דתיות

" בוערות " -

עקרוניות ומעשיות  -העומדות בפני עם ישראל  ,ובכללן

ביקורת ידידו שמואל דוד לוצאטו את אמיתות חכמת הקבלה  .החיבור מעניין הן מצד אפיו

הספרותי  ,הן מצד תכנו הרעיוני וההלכתי  .הוא כתוב בצורת תלת-שיח  ,בהשתתפות שלוש
דמויות ראשיות  :שני חכמים מירושלים המייצגים את שיכבת העילית של העולם

% 82

ן

צביזוהר

האינטלקטואלי היהודי-הספרדי  ,ואיש עסקים יודע ספר מליוורנו  ,המייצג את עולם " בעלי
הבתים " היהודי -האיטלקי במיטבו  .בהקדמתו מנסח המחבר את שיקוליו בעד בחירת תבנית

ספרותית זאת  .בין שאר הנושאים נידונים בספר הנושאים הבאים  :מעלותיה היתרות של
השפה הערבית הספרותית ; היתר הלכתי ללמד שפות זרות לתלמידי " תלמוד תורה " ,

המבוסס בין השאר על קטע מ " ספר העתים " שמלה הרב חזן בגניזה של קהיר ; מעלת בחירי
חכמי יהדות המזרח  ,הבקיאים בפילוסופיה ובחכמות כלליות נוסף על שליטתם בתורה
שבכתב ושבעל פה ; שאלות הלכתיות ופרשניות אחרות  ,כולל ייבום

וחליצה .

בספר מתגלה נסיונו המעניין והמקורי של המחבר ליצור שילוב בין השכלתו המסורתית
והכללית  .ספר זה היה רב היקף  ,אך רק מיעוטו ראה אור  ,ונדפס יחד עם הספר הבא ,
" כרך של

רומי " .

כרר של רומי ( ליוורנו תרל " ו )  .קובץ של עשרים ושש שאלות ותשובות בהלכה  .חלק
גדול מן השאלות הינן ארוכות ובעלות תוכן הלכתי והגותי עשיר ביותר  ,ונציין כאן את
הבולטות

שבהן :

בסימן א' דן המחבר בשאלה האם מותר לק " ק רומא להקים מגדל-שעון ליד בית
הכנסת  ,ובו פעמונים שישמיעו קולם מדי שעה  ,כדי שכל העם ידעו מתי להגיע לתפילה .

הבעיה  :גם בהרבה כנסיות קיים מגדל כזה  ,ויש לכאורה חשש משום " בחפתיהם לא

מלכו " ( ויקרא יח  ,ז ) .

המחבר מנתח בעמקות את התנאים ההלכתיים לאיסור זה  ,ומסיק

שכמקרה שיש בו טעם הגיוני עצמי לפעולה המוצעת  ,אין בו משום עבירה על לאו של

" בחוקותיהם " .

לפיכך  ,לא זאת בלבד שאין איסור לבנות מגדל-שעון שכזה  ,אלא אף

ניתן  -ומצווה  -לאמץ נורמות אחרות  ,המשפיעות לטובה על נפש האדם המתפלל .
כך  ,אפשר ורצוי להנהיג שיפורים בארכיטקטורה של בית הכנסת ובמוסיקה של בית
הכנסת  ,תוך אימוץ דפוסים המקובלים בתרבות הארץ שבה שוכנים היהודים  ,גם אם

הגויים שבאותה ארץ נוהגים כן בבתי תפילתם  .זאת  ,משום שהמבנה הנפשי -הרגשי של
כל בני האדם שווה הוא ; ולא ייתכן כי היהודים יעזבו את הנאה והמועיל מבחינה דתית-
נפשית  ,רק משום שהגויים גילו אף הם את המעלה שבדפוסים

אלו .

גישה דומה מתגלית בסימן י " ג  ,שם קובע המחבר  ,כי על פי התורה ייבום ודאי קודם
לחליצה  ,אך אין מכאן לגזור הלכה למעשה  ,אלא יש לגזור מן המקובל בקרב הציבור הלא -

יהודי  :בארצות האסלאם  ,שם מקובל ריבוי נשים  ,ייבום קודם לחליצה ; ואילו בארצות
הנוצרים  ,חליצה קודמת לייבום  ,וניתן לכוף כמעט את היבם לחלוץ  ,גם אם הוא רוצה ליבם .
בכמה תשובות מדגיש המחבר כי בזמן הזה  ,לנוכח מגמות הרפורמה  ,יש להימנע
מלחתור להיתרים העלולים להוביל להקל ראש בגזרות חז " ל .

10

סימל

ו' -

10

בתשובה אחרת עומד

הימנעותו מהתרת שבות דבובות משום רצון לקיים מצות תפילה בציבור ; סימן

הימנעותו מהיתר נסיעה לתפילה ביום טוב בעגלה הנהוגה בידי גוי ; סימן

גילוח בחול המועד .

ח' -

ז' -

הימנעותו מהיתר

היצירה שלרבנימצרים
המחבר

ן
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על משמרת הדת לצד מנהיגי ק " ק קורפו  ,בשאלת " ממזרי קורפו "  ,שעמדה במאה

הי " ט במרכז של פולמוס הלכתי גועש ( סימן יז ) .

11

במספר סימנים אחרים  ,מפרט המחבר היתרים ותיקונים שפסק  ,באופן המותר על פי

ההלכה  :היתר התרעה על רוב גשמים  ,בניגוד ( לכאורה ) לפשט התלמוד ( סימן

ה);

שינוי

המנהג הקדום המקובל ברומא  ,לרחוץ המת בחמין דווקא  ,והנהגת תקנה לרחצו רק
בקרים ( סימן

יב ) ;

היתר גמור לבני הכפרים להתקין מקווה מגיגית  ,כפי שפסק הרמב " ם ,

ובלא כל הסתייגות

( יג ) ;

פסק  ,כי אבלים הגרים בשכונה נוצרית מחוץ לגטו  ,לא יקיימו

מניין בביתם אלא יבואו דווקא לבית הכנסת  ,בעוד שבני השכונה היהודית חייבים להמשיך
להתפלל בביתם בימי האבלות

( י );

תקנה לשינוי מנהגים קדומים שנהגו ברומא בהקשר

לטקס החליצה  ,תוך הפיכת הטקס ממעמד פומבי גלוי וציבורי למעמד פרטי ומוצנע
ככל האפשר  ,וזאת משום חשש מלעג הגויים וחלק מן היהודים עמי הארצות

( כא ) ;

כן

פסק המחבר  ,כי בזמן הזה יש להסתמך על רישום פטירה רשמי המתנהל בבית חולים
ציבורי  ,ולו על ידי איש כנסייה  ,לצורך היתר עמבה

( טז ) .

מרבית התשובות בספר הן מימי רבנותו של הרב י " מ חזן באיטליה  ,ומשקפות משא
ומתן בהלכה עם רבנים ואישים מקהילות רומא  ,סיניגאליה  ,אנקונא  ,טריאסטי  ,פירארא ,
ופיטיליאנו  .מתשובות אלו גם מצטיירת ראייתו את אופיה של יהדות איטליה בימיו ,
ואת בעיותיה  .בספר כלולות גם תשובות שחיבר במענה לשאלות ממקומות שמחוץ
לאיטליה  :כגון ליסבון  ,לבוב  ,בראדי ( לר " ש

קלוגר ! ) ;

וכן שתי תשובות ( כד  ,כה ) שחיבר

בהיותו רב באלכסנדריה  ,ואשר עולה מהן תמונה מעניינת של המציאות היהודית בעיר
זאת בסוף שנות החמישים של המאה

הי " ט .

תשובות הגאותם שערי תשובה עם הגהות איי הי " ם ( ליוורנו תרכ " ט )  .יצירה זו הינה
יצירה הלכתית  ,מחקרית והגותית מרשימה  .בספר זה חוקר  ,מנתח ומבאר  ,הרב י " מ חזן

קפ " ז מתשובות הגאונים שהופיעו בסוף ספר

" נהרות דמשק "

( סאלוניקי תקנ " ב )  .אגב

ביאורו עוסק הוא במימון רחב של שאלות מחקריות ופרשניות הלכתיות  .הוא
מצטט מכתבי יד עתיקים שברשותו  ,מגיב לדברי מלומדי חכמת ישראל המודרנית  ,ואף
מספר  -בלשון ספרותית עברית מודרנית  -מעשה ברב ובתלמידו שהפך שודד  .נציין
בפרט את ביאורו לשאלה קפ " ד  ,ביאור שהוא בעצם מונוגרפיה ארוכה בסוגיית תחילתו
ומהותו של ההיתר לכתוב תורה שבעל פה  ,ודרכי המסירה של התורה שבעל פה עד
לתקופת הגאונים ( דף עו ע " א  -קיט ע " ב )  .הספר הנדפס הינו אך חלק קטן מחיבור עצום
על תשובות הגאונים  ,שהחזיק למעלה מאלף תשובות  ,חלקן הגדול מכתבי יד  ,עם ביאור

נרחב ומעמיק של הרב חזן  .שאר חיבור זה לא הגיע

% 1

12

לידינו .

12

הבעיה היתה ביחס למשפחה יהודית מקורפו שלגביה קבע הרב המקומי שהיא משפחה של ממזרים
ודאיים  .להמשך הפולמוס בשלהי המאה הי " ט ראו  :שו " ת תעלומות לב  ,ח " ג  ,דפים ב  -כד ( " קונטרס
משמרת הטהרה " )  ,וכן  ,הרב רפאל אהרון בן שמעון  ,להלן עמ' . 195 - 192
שלושה סימנים ממנו נדפסו על ידי הרב " פאור בשנת תשל" ז  -ראו פאור .

% 84

ן

משיזוהר

הרב נתך עמרם ( ) 1870 - 1805
הרב נתן עמרם היה יליד צפת  ,הגיע לאלכסנדריה בשנת

מוסדות החינוך היהודיים  .בשנת

1835

1825

לערך וכיהן כמפקח על

יצא בשליחות חברון לאירופה  ,וסובב באיטליה ,

יוון  ,צרפת ואנגליה  .מכתביו ניכר כי מפגשו עם אירופה  ,תרבותה ויהודיה  ,עשה עליו
רושם רב  .בשנת

לפטירתו ' .

1

% 85 %

חזר לאלכסנדריה  ,ובשנת

% 863

בתמנה לרב ראשי בה  ,עד

יצירתו הספרותית הינה רבה ומגוונת  ,וכתביו ההלכתיים הם

קניך פירות ( ליוורנו

ת" ר ).

כדלהלן :

חיבור זה עוסק בדיני חס חודש תשרי ותפילותיהם ; החומר

מסודר על פי סדר הא " ב  .כך  ,לדוגמה  ,סדורים בזה אחר זה " כל נדרי "  " ,כפות תמרים " ,

ו " כפרות בערב יום הכפורים "  .לכל ערך כמה סעיפים  ,ובהם מובאות מן הספרות התורנית
הנוגעות לעניין  .בראש הספר פירוט החיבורים שהם עיקר מקורותיו  .בספר אין כמעט

חומר מפרי עטו של העורך .
קנין הגוף ( ליוורנו תרכ " ח ) .

הספר עוסק בדיני " אבן העזר " ובו שני חלקים  .החלק הראשון

דומה במתכונתו ל" קנין פירות "  :סדורות בו על פי סדר הא " ב מובאות מן הספרות התורנית ,

בהלכות קידושין ונישואין ובהלכות גירושין וייבום  .לכל אות שני מדורים  :מובאות מן
הספר " זכור לאברהם " ( מאת ר ' אברהם אלקלעי )  ,ומובאות משאר הספרות התורנית .

החלק השני של הספר מחולק למדורי משנה  :המדור הראשון עניינו שמות בגיטין  ,היינו ,

דרכי הכתיבה הנכונים בגט של שמות גברים ונשים  .מדור זה כולל את החומר המקורי
הרב ביותר בספר  ,כיוון שהמחבר מרבה לצטט מובאות שלימות מתוך פנקס מזכרת
גיטין מכתב יד של הרב ידידיה שלמה ישראל ( שכיהן כרבה של אלכסנדריה בשנים

. ) % 83 % - % 802

במדור הבא לקט מנהגי פוסקים שונים 14בענייני גיטין ; ולאחר מכן מנהגי

גיטין סדורים לפי מקומות  :ארץ ישראל בכללותה  ,ירושלים יפו ורמלה ,

15

צפת  ,חברון ,

טבריא  ,קושטאנדינא  ,סאלוניקי  ,איזמיר  ,מצרים ( = קהיר )  ,נא אמון  ,פירארא  ,קראקא ,

ארג ' יל  ,ועוד  .לבסוף מובאים ליקוטים שונים בענייני גיטין  ,ובהם

" טעמי הגט ופירושו " .

בסוף הכרך מצרף המחבר קונטרס כתב יד בענייני הגט  ,מאת הרב אליהו ששון איש

ירושלים .
קנין גוף וקנין פירות ( ליוורנו ת " ר ,

כנראה. ) 16

הספר עוסק בהלכות " חושן משפט " ,

וערוך אף הוא על סדר הא " ב  .בספר אין כמעט חומר מקורי של המחבר  ,אך הוא מצטט
13

על הרב נתן עמרם ראו גאון  ,ב  ,עמ ' שסט ; ג  ,עמ ' רפח .

14

כגון  :מר " ן  ,מור " ם  ,בית שמואל  ,רשב " ץ ,

16

מעניין ששלוש ערים אלו מהוות חטיבה אחת לענייני מנהג .
המקטלגים בספריות השונות נלאו לזהותיות שנת ההוצאה של הספר  ,בגלל סתירות בין תאריכים
שונים הנמסרים בראשיתו  .לעניות דעתי מסתברת הדעה של המקטלג ( ת ) באוניברסיטת בר  -אילן ,

15

שכתב ( ה ) כי " בשער פרט

כנה " ג ,

ועוד .

מוטעה  :ומשרום

[ = תק " ץ  ,וד " ל  :ומ4שף ) ם = ת " ר ]  .מעבר לשער אסור

השגת גבול משנת  ) :תל 5עדיהן [ ת " ר ]  .בסוף ההקדמה ( דף [ . . . ) ] 4

' שנת הת " ר ותשע ןתר " ט ]  ,כאן

שנת לנצור ארחות משפט לפ ' [ תר " ט ] "  .נראה שהספר כולו נדפס בשנת ת " ר בשני חלקים  ,אך

ההקדמה נדפסה רק בשנת תר " ט  ,אחרי שהמחבר קיבל כסף להפצתו  .סימנים לכך  :בעותק

1

היצירה שלרבני מצרים

ן

% 85

לעתים חומר מכתבי יד של אביו  ,הרב חיים עמרם  .חיבור זה הוא הגדול בהיקפו מכל
הספרים של מחבר זה  ,שהזכרנו עד כה .

משבצות והב ( ליוורבו תרי " א ) .

כולל אוסף שו " ת של הרב נתן עמרם  ,המחולק לחלקי

משנה על סדר השולחן ערוך  ,כשלכל חלק שם משלו  " :משבצות

לחלק אורח

זהב " :

חיים ; " עיר של זהב "  ,לחלק יורה דעה ; " מנורה של זהב "  ,לחלק אבן העזר ; " רביד הזהב " ,

לחלק חושן משפט  .כן כלול בקובץ חלק חמישי  " ,נר של זהב "  ,שעיקרו שאלות בדגש

רעיוני  -פרשני  .אכן  ,גם בחלקים הקודמים של הספר  ,רב משקלן של שאלות הגותיות -

פרשניות  ,ומספר השאלות שנשאלו מאת המחבר הלכה למעשה אינו גדול .
מבין השאלות העיוניות היותר מעניינות הנידונות בספר נזכיר את השאלות

הבאות :

א  -האם אפשר לעצב ספר תורה כך שהקלף יגולגל בתבנית חתך ריבוע במקום עיגול

כמקובל ( יורה דעה  ,סימן

יח ) ?

ב  -אם בחור ביקש ידה של צעירה ואביה סירב ללא

הצדקה  ,ועקב זאת נפל הבחור למשכב מחולי האהבה וחייו בסכנה  ,המחויב האב להצילו

בכך שיאות להשיא לו את בתו ( שם  ,סימן

כס ) ?

ג  -מי שנסתפק בדין שבא לפניו ולא

יכול להכריע בו  ,ובלילה הראו לו בחלום סברא שממנה הכרע ברור לספקו  ,ועם בוקר
הסכימו כל החכמים שבחבורה כי אכן נכונה הסברא  ,הרשאי להכריע הדין על פיה  ,אף

שאין לה סמך בגמרא ( חושן משפט  ,סימן נב ) ? המחבר מציין כי שאלה יאת
שאירע בו עצמו  ,עקב חלום שחלם בכסלו תקצ " ח .

נבעה ממעשה

כמה מן השאלות משקפות את משאו ומתנו של הרב עמרם בהלכה ובפרשנות עם

אישים שונים  ,בעת מסעותיו כשד " ר באירופה  .אגב כך זוכים אנו לשתי תשובות מכתב
יד מאת הרב חננאל ניפי  ,מי שהיה רב ק " ק צינטו שבאיטליה בשנת תקפ " ז ( ראו סימנים
יח  ,יט

) ; 17

לתשובה פרי עטו של הרב צבי הירש אופיענהיים  ,רב ק " ק טיעמשוואר שבהונגריה

בשנת תקצ " ז ( סימן

מט ) ;

ועוד  .כן מצוי בספר משא ומתן בהלכה בין המחבר לבין הרב

יצחק גויטע ( סימנים לד  ,לה  ,לו )  ,וציטוט מתוך תשובה מכתב יד של הרב

%

גאליפאפה

( סימן צה ) .
בסוף הספר מצורף קונטרס בשם " משפטי הבכורה ומשפטי נחלת הבת "  .כאן דן הרב
עמרם בסוגיה שעמדה על סדר יומה של יהדות אירופה  :האפשרות שנפתחה בפני נשים
לתבוע בערכאות של גויים כי יינתן להן חלק בנחלת אביהן  ,אפשרות הנוגדת את דיני
נחלה דאורייתא  .מגמת הרב היא להסביר כי דיני נחלה דאורייתא דווקא הם תואמים

לערכי המוסר  .טענתו מבוססת הן על המקרא הן על מדעי הטבע החדישים  -לפיהם
ניתן להוכיח  ,לדברי המחבר  ,כי בנים באים מזרע האב  ,ובנות מזרע האם  .לפיכך  ,מצד
הטבע לא מגיע לבת חלק בנחלה  ,שכן היא אינה באה מן האב כלל  .אגב דיונו מסביר
המחבר כי עובדות אלו מבארות גם את טעמי הלכות ממזר ובן סורר ומורה .

הנייר הכחול מעט שונה מהנייר של שאר הספר ; ההקדמה מודפסת על קונטרס נפרד המסתיים

בדף בלנקו ( לא מודפס ) . " . . .
17

על הרב ניפי

.

(  ) 1863 - 1750ראו Encycl () pedia Judaica , 12 001 . 963 :

186

ו

חוגגת

הרגל ( שאלוניקי תרי " ג ) .

משיזוהר

בשמחת תורה תר " ח

( 847ן )

היה הגביר שמעיה אנג ' ל

( איש דמשק ) בירושלים  ,והעלה בפני חכמי העיר את השאלה מדוע חוגגים בחו " ל ימי

חג מקודשים ( = יו " ט שני ) יותר מאשר חוגגים בארץ ישראל ,שהיא לכאורה מקודשת
יותר ? הרב עמרם קיבל על עצמו לענות על שאלה זאת  ,וכתב את " חגיגת הרגל "  .אגב

כך נזקק הוא גם לכמה שאלות אחרות  ,הקשורות לדעתו לנושא  :מדוע אין חוגגים

בחו " ל

יומיים יום כיפור ? מדוע נקבעו ערי מקלט גם בעבר הירדן המזרחי  ,שהוא כחו " ל ? מדוע

לא נתקדש הר סיני יותר מארץ ישראל ? ועוד ועוד .
אגרת בת שבע ( אמ " ד תר " ב )  .בספר קצר זה שבע מסות -חקירות  ,שחלקן הגדול עוסק
בהיבטים של שאלה שהעסיקה מאוד את הרב עמרם  :אופני התגלות החכמה לבני אנוש .
שלוש החקירות הראשונות עוסקות בהתגלות " אקראית " של החכמה  :הבזקי אינטואיציה
פתאומיים ; פליטת קולמוס שוגגת  ,המגלה רעיונות עמוקים ; וכן " חכמת המליצה  ,שגם
בה ימצא לפעמים גדולה דיעה והשערה

נפלאה " .

המוצגת הן כשאלה הלכתית ( " מדוע הלכתא

החקירה האחרונה עוסקת בשאלה ,

כבתראי ? " )

והן כשאלה אוניברסלית " כי

גם בשאר חכמות עולמיות עינינו הרואות  ,שכמעט דורות הללו הוסיפו חכמה ודעת ,
שבכל מלאכת מחשבת המציאו חכמות בפלאות רמות ונשגבות לא שערום ראשונים " .
התעניינות הרב עמרם בדרכי התגלות החכמה באה לידי ביטוי גם בחיבורו " ספר

האחלמה " ( שאלוניקי תרי " ח )  ,על פתרון חלומות  ,שהוא עיבוד דברים שכתב ר ' שלמה

אלמולי ב " פתרון חלומות "  .החיבור זכה לכמה מהדורות ואף תורגם לפרסית-יהודית .

הרב נתן עמרם הוציא לאור ספרים רבים אחרים  .מהם  ,בענייני ליטורגיה ( עילוי

נשמות  ,ליוורנו תרל" ד ; קונטריס אחרון  ,ליוורבו תרכ " ח ; ספר הרוחות  ,שאלוניקי תרי " ח ) ,

מהם בפיוט ( אור התורה  ,שאלוניקי תר " י  ,כולל רומנסה שחיבר לכבוד הכנסת ספר
תורה לבית כנסת ק " ק איטאליאני בנא אמון  ,בצירוף שיר מכתב יד של ר ' ישראל נג' ארה ,
שהיה בידי אבי המחבר )  ,ומהם בנושאים רעיוניים והשקפתיים שונים  .ראויים לציון
מיוחד כמה חיבורים  ,שמשתקף בהם עניינו העז של המחבר בעולם ההשכלה הכללית ,
שאותה הכיר ככל הנראה בעיקר באמצעות ספרות ההשכלה העברית  ,הן זו הקלסית

והן זו של זמנו  .בין חיבורים אלו יש לציין את החיבורים

הבאים :

בועפ המידות (ג' חלקים  :סאלוניקי תרט " ו ; נא אמון תרכ " ה ; ליוורנו תרכ " ט )  .ספר זה
ערוך אף הוא על סדר הא " ב  ,ומהווה אנתולוגיה של דברי חכמה ומדע  ,ממקורות מגוונים ,

החל מספר " מטטרון שר הפנים "  ,דרך

" מטה

דן  -הכוזרי השני "  ,וכלה

מאת " החוקר האלהי מהרר " ח סטאנובאר מבורוד " ו " רוח
מרדכי

18

יאועל" .

18

חיים "

ב " דבר חכמה "

מאת " מהר " ר משה

מן הנושאים הנידונים בחיבור זה נזכיר את הנושאים הבאים  " :אדם

" מטה דן  -הכוזרי השני " חובר על ידי הרב דוד נייטו  ,רב הקהילה הספרדית -הפורטוגלית באמסטרדם
(  ) 1728 - 1654ועניינו הגנה על אמיתת התורה שבעל פה  .שני החיבורים האחרונים הם דוגמאות
מובהקות של ספרות מדעית ברוח ההשכלה  - :רוח חיים " ראה אור בשנת תקצ " א

חכמה " בתקצ  -ה ( . ) 1835

(  , ) 1831ו " דבר

היצירהשלרבנימצרים

ובהמה וההפרש שביניהם " ; " אגרות ששלח אלכסנדר לאריסטו -
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" משה

" הדפוס ועת המצאתו " ; " גולגולת הראש

" עשרת השבטים וענינם " .

גישת המחבר אקלקטית ביותר  ,ואין כל הבחנה ערכית בין מקורות המידע על פי

העמדה הדתית של מחברם  .בסוף האנתולוגיה מובא קונטרס מקורי מאת הרב עמרם ,
" התנשאות המסחר "  ,ובו הסברת תכניותיו להביא לשגשוג עצום בסחר הבינלאומי על
ידי שינויים מוניטריים ועל ידי שיפור בשיטות אבטחת יזמים מפני

תהפוכות אקראיות .

בקונטרס זה מתגלית התעניינות המחבר בתמורות הכלכליות הגדולות שפקדו את אירופה
בדורות האחרונים .

עת וחדווה ( אמ " ד תר " ב )  .מוקדש לביאור דברי למך לשתי נשותיו  " ,עדה וצלה שמעל
קולי "

( בראשית ד  ,כג ) .

תחילה סוקר המחבר את הפירושים ואת הגישות המקובלות

למקראות אלו  ,ואינו מקבלם  .מסקירתו עולה מודעותו לפרשנות המשכילית

החדישה :

הוא מצטט את " הרב המובהק חוקר הנשגב מהר " ר אליקים נר " ו במהר " ר יאודה ליב
( אליקים המילזהאגי )  ,בספרו הנחמד השגות ראבי " ה

הנד " מ "

( = הנדפס מקרוב ; אופן

תרצ " ז )  ,ואת " החוקר המפואר מהר " מ מדעסויא ז " ל ( משה מבדלסון ) בביאורו על החומש " .
אף שאין הוא מסכים לגישתם בפירוש הפסוק הנידון  ,ניכר מן התארים המוענקים להם
כי אין הוא פוסל אותם אישית .
פרשנותו למקראות הנידונים היא  ,כי ברמז בפסוקים אלו עניין גלגול נשמות בכלל ,
ובפרט גלגול נשמת הבל בצאצאי למך  .כן מוצא הוא כאן רמז למספר הדורות מאדם
הראשון ועד לימות המשיח .

קדושת הארץ ( שאלוניקי

תרי " ג ) .

ספר זה דן במעלת ארץ ישראל ומשתדל לבאר את

סיבת ירידתה בלמדנות התורנית לעומת מרכזים תורניים בחו " ל .
כללו של דבר  ,הרב נתן עמרם שילב עיסוק בהלכה עם מודעות רבה לעולם הרעיוני של

ימיו  ,הן מצד מעורבותו בפולמוסים פנים -יהודיים "בוערים " בהלכה ובאמונות ודעות ,
הן מצד התעניינותו בעולם ההשכלה הכללית של ימיו ובפרט באמצעות כתביהם העבריים
של משכילים יהודיים אירופיים  .ניכר כי דבקותו ביהדות ההלכתית המסורתית לא מנעה
ממנו לטפח התעניינות בהשכלה פילוסופית ומדעית

כללית.

הרב משה פרדו
הרב משה פרדו נולד בירושלים  ,היה חבר בית הדין הספרדי שבעיר  ,ונשלח ( בשנת
תר " ל ) 1870 -

כשד " ר לצפון אפריקה  .בדרכו חזרה ( תרל " א ) נתקבל לרב באלכסנדריה ,

שם שירת עד לפטירתו בשנת תרמ " ח (  . ) 2888חיבוריו הם

הבאים :

שמו משה ( אזמיר תרל" ד )  .אוסף שאלות ותשובות על ארבעה חלקי שולחן ערוך  .בחיבור
זה מתגלה הרב פרדו כפוסק בעל עצמאות בשיקול דעתו ההלכתי  ,גם כשראייתו לא
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תאמה את הנוהג הרווח  .כך דן  ,בשנת תרכ " ה (  , ) 1865בשאלה אם מותר להדליק כנר

שבת נר של " גאץ [ = גז ]  ,היוצא חדש ממש " [ = שהומצא לאחרונה ממש ]  .תשובתו היתה
כי הדבר אינו רק מותר  ,אלא אף עדיף על המשך השימוש בברות  ,שבהם נעשה שימוש
עד כה  " :אילו היה בזמן התנאים שמן כזה  ,שמאיר הרבה יותר משמן זית  ,פשיטא דכולהו

תנאים ואמוראים הוו מודו דמצוה מן המובחר בשמן זה " ( אורח חיים  ,סימן ג )  .הרב
פרדו דבק בעמדתו  ,למרות ביקורתם של מי שעינם היתה צרה בנכונותו לחידושים ,
כפי שהעיד הרב אליהו חזן  " :זכורני  ,שבאותו פרק חסידים ירננו  ,והביטו אחרי משה

בהוראתו זאת " .

9נ

בספר באות עוד תשובות המשקפות את התמודדות הרב פרדו עם תמורות העת

החדשה  ,כגון נסיעה ברכבת בשבת ( אורח חיים  ,סימן ו ) והזדקקות יהודי אירופה לבתי

דין אזרחיים בדיני ממונות ( חושן משפט  ,סימן ט )  .יש לציין כי התייחסותו של הרב
פרדו לבתי הדין האזרחיים באירופה נעשתה במסגרת תגובה לעמדת הרב י " מ חזן בקונטרסו
" נחלה לישראל " ( הנ " ל )  ,אשר הצדיק בדיעבד את פניית יהודי אירופה לבתי הדין של

המדינה  ,מלבד בענייני ירושה  .הרב פרדו חלק על גישה זאת  ,וחייב דיון בפני בית דין
יהודי בכל דיני

ממונות .

תשובות אחרות מלמדות על מנהגים שרווחו בקרב יהדות מצרים  ,כגון הכנסת ספר

תורה חדש לבית הכנסת בליווי תזמורת נגנים גויים  ,גם כשהאירוע נפל ביום טוב ( אורח

חיים  ,סימן ח )  ,וכגון מנהג אלכסנדריה כי " חתן תורה " מברך ברכה ראשונה על התורה

בלבד  ,ו " חתן בראשית " ברכה אחרונה בלבד ( שם  ,סימן יג ) .
כן מובאות בספר תשובות שהרב עמרם נשא ונתן בהלכה עם חכמים אחרים  ,כגון
חכמי דמשק וחכמי בבל  ,עם קהילת מונסטיר ועם קהילת אלג' יר ; ומשא ומתן שלו בענייני

הלכה  ,שקיים עם כמה חכמים בשנות שד " רותו  :עם הרב מסעוד ארוואץ  ,באוראן

שבאלג' יריה

( תר " ל ) ;

ועם הרב ישראל אליקים  ,שעימו נפגש בתוניס  ,אודות פתיחת

בית כנסת חדש בטיטוואן ( תטואן ) .
כתשובות המתארות מצבים יוצאי דופן יש לציין את חלק אבן העזר סימן ד '  ,שם
נידון מקרהו של יהודי שנטרפה ספינתו  ,הגיעה לאי בים האיגאי  ,ויכול היה להציל נפשו

רק אם  . . .יקח לאשה ( בלא חופה וקידושין  ,בהיעדר כל יהודי נוסף באי ) את בתו היחידה

של היהודי היחיד שבאי  .זאת  ,אף שהפליט כבר נשוי היה בארץ מוצאו .

הוראה רבית דין ( אזמיר תרל " ב )  .זה הוא פנקס מזכרת הגיטין של בית הדין של ירושלים
מעשרות השנים הראשונות של המאה הי " ט  .עיקרו  :תיאור אופני כתיבת שמות בגיטין ,
וצידוק דרכי כתיבת שמות המתגרשים  .הספר מסודר על פי סדר א " ב  ,תחילה של שמות
גברים  ,אחר כך של נשים  .בסוף הספר תשובה ארוכה  ,העוסקת בשאלה האם כאשר
שורר ריב קשה בין בני הזוג ויש חשש להפגישם  ,מותר לגרש על ידי שליח  ,גם כששני
בני הזוג בעיר
19

אחת ?

נוה שלום  ,סו ע " ב  .שימו לב לרמיזה הספרותית לשמות לג  ,ח  ,ולירושלמי שקלים פ " ה

ה "ב.
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צדק ומשפט ( אזמיר תרל " ד )  .החיבור מוקדש לבירור ולליבון יסודות הפסיקה בשולחן
ערוך חושן משפט והסתעפויותיה  ,תוך הבאת דברי ראשונים ואחרונים  ,ניתוחם ופולמוס
עמהם  .חסרה התייחסות למרבית הסימנים שלפני סימן ל " ג  ,אולם משם ואילך נשמרת

הרציפות באופן כמעט מלא  .בראש הספר מובאת תשובה בהלכות בר -מצרא שכתב המחבר
בשנת תרכ " א ; בסופה תשובה אחרת  ,בענייני שטרות  ,שכתב בנא אמון בשנת

תרל " ד .

חכמי קהיר
מבין החכמים שפעלו בקהיר עד שנת  , 2882רק אחד מהם השאיר מורשת ספרותית

והוא הרב יום טוב ב " ר אליהו ישראל שיריזלי ( נפטר בשנת תר " ן  . ) 1890 -חיבורו העיקרי
 .שבו מסכם המחבר  ,בקיצור ועל סדר ארבעת
הוא " מנהגי מצרים " ( ירושלים תרל " ג )
חלקי השלחן ערוך  ,את ההלכות והמנהגים האופייניים והמיוחדים הנוהגים בקהיר  ,אם

על פי מסורת הפסיקה המקומית ואם על פי מנהג הציבור בהווה  .מן הסעיפים המעניינים
שבחיבור זה נזכיר את הסעיפים הבאים  :א  -תיאור נסיון " יבוא " של מנהגי בית כנסת

אירופיים  ,שנעשה בימיו  ,אך נכשל ( אורח חיים  ,סימן

כ);

ב  -פירוט מנהג ק " ק קהיר

בימיו לברך " שהחיינו " על גאות הנילוס בכל שנה ( שם  ,סימן
להביא מנגנים גויים לנגן בשמחות בימי חג ( שם  ,סימן

מא ) ;

לפסח נעשות על ידי גויים  ,בהשגחת יהודים ( שם  ,סימן

כז ) ;

מנהג בני הקהילה

ג  -מנהג שכל מצות המצווה

מז ) ; )

ד  -קביעה כי מנהג קהל

מצרים הוא להתיר בימי ספירת העומר לישא נשים כאשר קיימת עילה כל שהיא ( רק

למעט בסעודת הנישואין )  ,וכן להסתפר כל שבוע לקראת שבת ( שם  ,סימן

נא  -נב ) ;

ה -

עקב נטיית בנות מצרים להימנע בתירוצים שונים מטבילה לנידתן  ,קבע המחבר כי יש
להתיר להזרים מים חמים לתוך המקווה  ,כך שהנשים תוכלנה לטבול בנוחות " ועשינו

עצמינו כבדיעבד " ( יורה דעה  ,סימן
ה " שבעה "

ימי

יט ) ;

ו  -תיאור מנהג מצרים  ,שלפיו בשחרית של

באים האבלים לתפילה בבית הכנסת ( שם  ,סימן

הכתובה התקנית לקהיר ( אבן העזר  ,סימן

יד ) ;

לג ) ;

ז  -ציטוט נוסח

ח  -פירוט אופני גביית כתובה  ,תוך

דיווח על מה שמצא המחבר ב " פנקס הכולל " [ פנקס הקהילה ] מכתב יד  ,שכתב הרב
יחזקאל חפץ  ,אודות גביית כתובות בקהיר בשנים תק " ם  ,תקס " ב  ,תקס " ה ( שם  ,סימן
יט ) ;

ט  -הבהרה  ,שבמצרים לא זו בלבד שלא קיבלו את תקנת רבינו גרשום האוסרת

לגרש אשה בעל כורחה  ,אלא שאפילו אין משביעין את החתן על כך בתנאי כתובה ( שם ,
סימן

כו ) ;

י  -ציטוט נוסח הגט התקני לקהיר ( שם  ,סימן

שמות יוצאי דופן בגיטין שניתנו בקהיר בשנים תק " ף

כס ) ;

( ) 1820

יא  -פירוט דרכי כתיבת

עד זמנו של הרב שיריזלי ,

על ידי הרבנים משה יוסף אלגאזי  ,אליהו ישראל  ,והמחבר ( שם  ,סימן

לד ) .

20

בהקדמת המחבר כלולה רשימה של כל החכמים שכיהנו כרבני קהיר  ,מזמן הרמב " ם

ואילך  .מן ההקדמה עולה פתיחות המחבר לעולם ההשכלה  ,שכן הוא מפנה את המעוניין

20

מתור הפרטים הנמסרים על הגיטין  ,כולל תאריכיהם  ,ניתן להגיע למסקנות ביחס למוצאם של
המתגרשים  ,ועוד .

190

ו

משיזוהר

במידע על תולדות הרמב " ם למאמר ב " בכורי העתים " שנת תקפ " ה דף קי " ד  ,ול " אגרות

ישר " איגרת י " ב  .אין הוא מרבה לצטט מספרות ההלכה של חכמי אשכנז האחרונים  ,אך
הכיר לפחות חלק מיצירותיהם ( כגון  :שו " ת חתם סופר  ,פירוש " הכתב והקבלה " על

התורה  ,ועוד ) .
" מנהגי מצרים " שימש יסוד

ל " נהר מצרים " של ר " א בן שמעון ( ראו

הרב יום טוב ישראל חיבר גם הגהות על " טיב
בשנותיו האחרונות ( החל משנת

% 883

גטין " לר " ח

להלן ) .

מודעי ( ירושלים תרל" ה ) .

21

לערך ) שכן בירושלים  ,ועמד בראש חכמי הספרדים

שתמכו במציאת פתרון הלכתי להיתר העבודה במושבות בשנת השמיטה ( ראה דבר
השמיטה  ,ירושלים

תרמ " ח ) .

כמה מתשובותיו בהלכה הופיעו בכתב העת הירושלמי

" תורה מציון "  ,ובהן התייחס גם להשפעת המצאת הרכבת על הגדרת " מקום

בדיני אבלות ( חוברת ב סימן

קרוב "

י ).

סיכום היצירה התורמת במצרים עד לכיבוש הבריטי
בתקופה הנסקרת לעילהיה עיקר היצירה התורנית מפרי עטם של רבנים ששירתו בקודש

בקהילת אלכסנדריה  ,היא נא אמון  .בולטת ביצירתם של חכמי ארץ מצרים בתקופה
זאת נטייה לשילוב התעניינות בהלכה עם התעניינות בפולמוסים הרעיוניים וההלכתיים
ה " בוערים " של יהדות אירופה בת זמנם  :כגון האפשרות לוותר על יו " ט שני של גלויות ,
וכגון נטיית רבים מיהודי אירופה לקלוט נורמות משפטיות אזרחיות במקום נורמות
התורה  ,הן בענייני ירושה והן בענייני דיני ממונות בכללם  .עמדתם בסוגיות אלו הינה
באופן עקיב בעד עמדה

" מסורתית "

וכנגד עמדות הרפורמה  .ואולם  ,רבה פתיחותם

כלפי חידושי היצירה הכללית  ,הן בענייני טכנולוגיה והן בענייני מדע והגות  :אין הם
גורסים כי התנגדות לרפורמה צריכה לגרור יחס שלילי להשכלה  ,ואף לא לחידוש הלכתי

שאין בו רפורמה .
מאפיינים אלו מתגלים גם ביצירה התורנית של הרבנים אשר פעלו בארץ זו בתקופת
השלטון הבריטי .
21

על נסיבות הגעת המקור של חיבור זה לידי הרב יום טוב ישראל  ,ניתן לעמוד מדברים שכתב
במקום אחר הרב נסים חיים מודעי  ,בן אחיו של הרב חיים מודעי  .בשנת תרמ " ה ראה אור באיזמיר
ספרו של הרב חיים מודעי " חיים לעולם " חלק ב '  .שם כותב הרב ג " ח מודעי  ,כי לדודו הרב חיים

מודעי היה חיבור ושמו " טיב גטין " ובו כל ענייני כל הגיטין שבהם עסק המחבר מעל שישים

שנה .

חיבור זה היה בידי חתנו של המחבר  ,הרב יוסף משה אלגאזי המכונה מירקאדו  ,רבה של קהיר .
אחרי פטירת הרב אלגאזי עבר כתב היד לידי מחליפו  ,הרב אליהו ישראל  ,שהבטיח לשלוח את

כתב היד למו " ל אך גם הוא נפטר  ,ובנו מחליפו  ,הרב יום טוב ישראל סירב בתוקף להעביר את
כתב היד  -זאת  ,למרות הפצרות המו " ל  ,ולמרות פניותיו חחרות ונישנות גם של הרב אברהם
פאלאג ' י  .חיבור זה הוצא לאור לבסוף על יד  -הרב באופן עצמאי בשם

" טיב גטין " . . .

הרב נסים חיים

מודעי ממשיך ומדווח  ,שלאחר  T ~ Tהתברר שחלק מן הספר  ,הכולל פעילות של שבע  -עשרה שנה
באיזמיר  ,הועתק בידי הרב רפאל אשכנזי בעל ספר " מראה עיניים "  ,ובנו גרשון אשכנזי מסר ברצון
את החומר להדפסה .
יוצא אפוא כי חלק מן הספר " טיב גטין " של הרב חיים מודעי ראה אור על ידי הרב יום טוב ישראל ,

וחלקו נדפס בתוך כרך ב ' של " חיים לעולם " ( מדף ל ע " א ועד דף לג ע " ג ) .

היצירהשלרבנימצרים

נרה

,

א

י

'

(

(

"

,,

"

..

, , , ,,, ,, , , , ,, ,,, , ,,, ,.
,

,

,, ,

,

( ,.

,

"

,

.

.

ן

א

ו,

.

,, , ,

,

,

.

5
4

,

,.

תרשים מערכת המים של קהיר ( סוף המאה הי " ט ) מתז ומצו " ר דבש
להרב רפאל אהרון בו שמעון

5

% 91

% 92

1

צביזוהר

היצירה העוינים במצרים בעקופה השליוו

הבפלטי ( ) 1922 - % 882

בפרק ומן וה היה עיקר היצירה התורנית של חכמים שפעלו בקהיר ,

22

ואת יצירתם

נסקור  ,כאמור  ,על פי סדר הזמנים .

חכמי

9הלר

הרב חיים דוד שבתי טאראגאך
הרב חיים דוד שבתי טאראגאן

( נפטר בשנת

תר " ו ) % 890 -

ושירת כרב ראשי בפועל של קהיר  ,משנת

% 883

היה סגנו של הרב יו " ט ישראל ,

ועד לפטירתו  .הרב טאראגאן ערך

חיבור בענייני גטין  " ,אגרת שבוקין "  ,אשר נותר בכתב יד לאחר מותו  ,והוצא לאור
בתוספות ניכרות על ידי הרב מסעוד חי בן שמעון  ,בשנת

תרפ " ד ( . ) % 924

מן החיבור

ניתן ללמוד על מנהגי קהיר בהלכות גיטין ובכתיבת שמות שונים בגט .

,

הרב רפאל אהרון בן שמעוך

הרב רפאל אהרון בן שמעון ( תר " ח -

,

תרפ " ט  ) % 928 - % 848 ,שירת כרב ראשי של

קהיר בשנים  . 192 % - % 89 %היה יליד מרוקו ,
ועלה בגיל צעיר לירושלים עם אביו הרב
דוד בן שמעון  ,מייסד עדת

" המערבים "

בירושלים  ,ושם למד תורה .

יצירתו

ההלכתית רבת עניין היא וכוללת את
היצירות

הבאות :

בהר מצרים ( נא אמון תרס " ח )  .בענייני
הלכה  .הסיבה להוצאת הספר היתה  ,לדברי

המחבר  ,אי -הדיוקים שגילה בספר " מנהגי
מצרים " של הרב יו " ט ישראל  .ואולם ,
החיבור כפי שהוא לפנינו הינו הרבה יותר

מאשר תגובה על " מנהגי

מצרים " .

הרב רפאל אהרן בן שמעון

הספר

משקף את פסיקת הרב בן שמעון עבור

קהילת קהיר  ,בכל התחומים שנהגו הלכה למעשה  :אורח חיים  ,יורה דעה ואבן העזר .
( המחבר מציין שבדיני ממונות נוהגים יהודי מצרים על פי המשפט האזרחי ולכן אין

הוא כולל בחיבורו את ענייני " חשן

22

.

משפט " )

בכל אחד מתחומים אלו דן המחבר לא רק

על יצירתם של חכמי מצרים בתקופת השלטון הבריטי ראו  ,בהרחבה יחסית  :זהר  ,מסורת ; זהר ,

מזרח .

היצירהשלרבנימצרים

ן

193

במתחייב על פי חיבורי חכמי מצרים בעבר  ,אלא מתייחס גם למכלול מגוון מאוד של
תמורות אשר ניכרו בחיי יהדות מצרים בתקופתו  ,וקובע את התגובה ההלכתית הרצויה

והמחייבת כלפיהן ; תמורות אלו כוללות תמורות טכנולוגיות  ,חברתיות ,משפטיות ודתיות .
בספר מוזכרות ומוסברות תקנות הלכתיות-ציבוריות שהנהיג הרב בן שמעון בקהיר ,
וכן  -יחד עם עמיתיו  -במצרים כולה  .אגב כך למדים אנו על המציאות החברתית
והדתית שאפיינה את יהודי קהיר  ,ובפרט את האמידים שבהם  ,בתקופה זאת .

ומצו " ר דבש ( ירושלים תרע " ב ) .

זהו קובץ שו " תים בארבעה חלקי השולחן ערוך  .גם

בחיבור זה באה התייחסות למכלול התמורות שפקדו את מצרים ויהודיה בפרק הזמן
הנסקר  ,ומשתקפת בו אישיותו התורנית המקורית של המחבר  ,המשלב ידע עמוק ובקיאות
בשיטת דיון הלכתי הגיונית  ,מסודרת ובהירה  .לפיכך  ,ראוי לציין את הבולטות והמעניינות
שבתשובות הכלולות בשו " ת " ומצו " ר

דב " ש " .

א  -היתר הדלקת גפרורים ותאורה חשמלית ביום טוב  .היתר זה מבוסס על חקירה
הלכתית מפורטת ומעמיקה  ,שמסקנתה שגפרורים וחשמל ממלאים היטב את הגדר ההלכתי

של " אש מצויה "  ,כך ש " לו ראו רז " ל בימיהם את המצאת העצי כפרית

( = גופרית ; גפרורים )

האלה  ,היו אוסרין עלינו הוצאת האש [ ביו " ט ] באופן אחר זולתה "  .בראש התשובה מבאר
הרב את האתגר הגדול שבפני הרבנים בהווה  ,להגיע למסקנות בשאלות הכרוכות
בטכנולוגיה

החדישה :

יען ההמצאות החדשות ממינים אלה רבו מאוד בדורותינו  ,אשר גדלה ורחבה
חכמת האדם בחרשת המעשה לכל מלאכת מחשבת  ,על ידי חקירתם וידיעתם על

יסודי הבריאה הראשיים . . .

ויום יום נוצצים המצאות חדשות אשר לא שערום

אבותינו וזקנינו ( אורח חיים  ,סימנים ט  -יב ) .

25

ב  -היתר מילוי מקוואות בקהיר מן המים הזורמים בצינורות מערכת המים העירונית
של קהיר  ,אף שמים אלו מועלים מן הנילוס במכונה הפועלת מכח הקיטור ( קונטרס
מקוה

טהרה = יורה דעה  ,סימנים ד  -ח ) .

24

לפסיקת הרב בן שמעון מצורף תרשים הנדסי

סכימטי של מערכת המים העירונית של קהיר  .לפסק זה הסכימו בארוכה ה " ראשון

לציון "

יש " א ברכה  ,הרב אליהו סלימאן מאני ובנו הרב סלימאן מנחם  ,הרב רפאל יצחק ישראל

והרב אליהו חזן .
ג  -היתר למול תינוק  ,בן של אב יהודי ואם גויה  ,גם כשהאם אינה מתגיירת  .שיקול

מרכזי היתה הערכת הרב בן שמעון " שכיום  ,בנים שכאלו יגודלו כיהודים  ,ומעשים

רבים מוכיחים על כך " ( יורה דעה  ,סימן יג ) .
ד  -פסיקה של הרב בן שמעון  ,שבמצב התברואתי בהווה  ,ועל פי ממצאי הרפואה
ביחס לסכנה שבמחלות מין מדבקות ( הנפוצות בהווה אך לא היו נפוצות כך בימות

23

24

וראו על כך זוהר  ,מסורת ,
שם  ,עמ '

278

ואילך.

עמ ' 258

ואילך .

ן

% 94

צביזוהר

חז " ל ) מצווה למוהל לבצע מציצה במכונה [ = אמצעי מיכני ] דווקא  ,ואיסור מוחלט למצוץ
בפה ( שם  ,סימנים

טז  -יח ) .

25

ה  -תשובות לרב מאזור הקווקאז  ,על מנהגי ודיני אבלות הנוהגים בקווקאז ובמצרים

( שם  ,סימנים

כב  -כה ) .

26

ו  -קונטרס " משמרת הטהרה " על פולמוס ממזרי קורפו  ,תוך סקירה היסטורית
והלכתית של הפולמוס ( אבן העזר  ,סימן א ) .
ז  -דיון הלכתי על היתר אלמנה מעיגונה  ,תוך הסתייעות בממצאי המשפט הפלילי
שנערך בבית משפט ממלכתי מצרי נגד רוצחי בעלה  .המחבר כותב שבהווה  ,בניגוד
לעבר  ,ראוי לסמוך על ממצאי בית משפט לא-יהודי שחקר בפלילים  ,משום " דערכאות
שאינן נאמנים היינו מטעמא שמחזיקים עצמם בכזב ושקר  ,אבל הערכאות דירן -
הם שומרי משפט  ,וכל משפטיהם בדרישה וחקירה כראוי  .וודאי

דנאמנין ! "

אדרבא !

( שם  ,סימנים

ד -ה ) .
ח  " -קונטריס גדר קדושה "  .תשובה ארוכה ומנומקת אודות החלטת קהילות מצרים ,
שנתקבלה ביזמת חכמי אלכסנדריה וקהיר  ,להנהיג תקנת הפקרת והפקעת קידושין של
כל מי שיקדש בלא מניין יהודים ובכללם רב המקום או מיופה כוחו  .התקנה הונהגה

הלכה למעשה בשנת תרס " א .מוסברות בה הבעיות החברתיות -הדתיות שהובילו להנהגתה ,
והביסוס בדברי הפוסקים  -ראשונים ואחרונים  -לכשרות התקנה ותועלתה ( שם ,
סימן

.) 1

27

ט  -זוג יהודים נתיני איטליה  ,שנפרדו ב " סיפאראסיון " כי בארצם הגירושין אסורים ,
ונפטרה האשה  :האם בעלה יורשה ? היתאבל עליה ? בתשובתו מנתח הרב בן שמעון את
משפט הסיפאראסיון הנוהג במשפט האיטלקי  ,וגם מטיף כנגד העיוורון המוסרי של
הקתולים  ,הדוגלים באיסור גירושין מוחלט ( שם  ,סימן

י-

ח ).

פסק דין ארוך של הרב דוד בן שמעון ( אבי המחבר ) שנשלח לק " ק חיפה בשנת

תרל " ט  .בתשובה פרטים מעניינים על קהילת חיפה באותו זמן  ,וכן פסק שלפיו בזמן הזה

( בניגוד לעתות שהיו בעבר ) אין שום היתר לבעל להכות את אשתו ; וכן  ,שהיתר לאדם
לקחת אשה על אשתו מותנה לא רק בהיות לו מספיק ממון לזון את שתיהן  ,אלא גם

מספיק אהבה לאשתו הראשונה  ,גם לשנייה  ( . . .שם  ,סימן י ) .
יא  -ארבע תשובות לקווקאז בענייני גטין ( סימנים יא  -יג  ,יז ) .
בת נעות המרדות

( ירושלים תרע " ז ) .

זהו חיבור העוסק בנושא הלכתי שהטריד את הרב

בן שמעון עקב הבעייתיות המוסרית העמוקה בדרך הפסיקה ההלכתית  ,שמצאה נוהגת
בין האחרונים  -הכוונה ליחס הרווח בבתי דין רבניים כלפי אשה המורדת בבעלה

בטענת " מאים עלי " .

לדעת הרב בן שמעון  ,הגישה ההלכתית הנכונה מבחינת ערכי התורה

היא זו הננקטת על ידי הרמב " ם  ,הפוסק כי במקרה שכזה על בית הדין לכוף את הבעל

25

26

שם  ,עמ '

שם ,

267

עמ ' 86

ואילך .

ואילך .

27

עלכך שם ,

עמ ' 116

ואילך .
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לגרש כי אין " בנות ישראל כשבויות חרב החייבות להיבעל בעל כרחן למאוס עליהן " .
ואולם  ,מכיוון שהפוסקים מאז רבינו תם שללו גישה זאת  ,חשוב על כל פנים  ,לדעת
הרב בן שמעון  ,לעשות את המירב האפשרי בנסיבות אלו לבוא לקראת אשה הטוענת

" מאים עלי " באמתלא סבירה  .בוודאי שאין להחיל עליה באופן אוטומטי ואכזרי את דיני

המורדת  -דבר המקובל  ,לצערו  ,על הרבה מאוד בתי דין  .הרב בן שמעון אף מבקר -
בכבוד אך בתקיפות  -את דרך הר " י קארו בניסוח ההלכה שבשולחן ערוך אבן העזר

בנושא זה ( סימן עז )  ,וקובע כי ניסוחו נותן פתח לפרשנות המעוותת  ,מבחינת מוסר
התורה  ,הרווחת כעת  .בפרקי הספר מצטט המחבר תקדימים הלכתיים רבים  ,שנפסקה
בהם הלכה למעשה להגן על מירב זכויות הטוענת " מאיס עלי " בנימוקים משכנעים .

שער המפקד  -נהר פקוד ( ח " א  ,על אורח חיים  ,נא אמון תרס " ח ; ח " ב  ,על אבן העזר ,
ירושלים תרע " ט )  .הספר עוסק ב " מנהגי ירושלים " בתחומים ההלכתיים שנזכרו  .החיבור
בנוי על סדר השולחן ערוך  ,ובו שני

מדורים  :ן -

אודות הנוהג בירושלים  ,והוא המכונה " שער

מובאות מספרי הפוסקים והשו " ת

המפקד " ; - 2

הערות  ,בירורים ודיונים

הלכתיים על הנ " ל  ,מאת מחברנו  .בחלק זה מובע הרבה מנסיונו של הרב בפסיקה הלכה
למעשה כ " מרא דאתרא " בקהילה הספרדית הגדולה של קהיר  .כרך ב ' של החיבור כולל
ביאור כל מילה שבנוסח הגט  ,והנחיות לסדרים שונים של מתן גט ושל חליצה  .גם כאן
מתגלית דרכו היסודית והשיטתית של המחבר בבירור ענייני הלכה למעשה על ידי

ההלכתי .

ניתוח מדויק של המקורות והגיונם

הרב בן שמעון חיבר גם את טוב מצרים ( ירושלים תרס " ח )  ,שהוא מעין אנציקלופדיה
זוטא לכל החכמים שפעלו בקהיר מאז ימי הרמב " ם  ,ובסוף הספר צירף נספח  ,ובו תיאורים
והסברים אודות כל בתי הכנסת הקיימים בקהיר .
מלבד חיבוריו אלו  ,בולטת פעילות הרב בן שמעון לשימור המורשת הרוחנית של
קהילת פאס שבמרוקו  -עת שהה שם כשד " ר  ,נוכח הרב כי כתבי יד תורניים רבים
עומדים בסכנת בליה וכיליון  .כמי שמודע היה לדרכם של יהודי אירופה המשכילים
בתחום זה  ,יזם הרב בן שמעון בקרב שיכבת העילית של יהודי פאס הקמת חברה להוצאה

לאור של כתבי יד עתיקים  .החברה נתכוננה עם תקנון ונהלים סדורים  ,כמקובל באירופה ,

ונקראה " דובב שפתי ישנים "  .הרב בן שמעון נתמנה לאחראי למעשה על ההוצאה לאור .
בהשתדלותו יצאו לאור סידור " אהבת הקדמונים " כמנהג ה " תושבים " בני פאס ( ירושלים
תרמ " ט ) ; " עת לכל חפץ " ( נא אמון

תרנ " ג ) -

שירים ופיוטים מאת הרב יעקב אבן צור

ואחרים מבני משפחתו ; וכן " משפט וצדקה ביעקב " ( ח " א  ,נא אמון תרנ " ד ; ח " ב  ,נא אמון

תרס " ג )  .המבואות וההקדמות לספרים אלו הינם בעלי עניין היסטורי ותרבותי רב
כשלעצמם ; במבוא שחיבר ל " עת לכל חפץ " מתגלה הרב בן שמעון כבעל כישרון ספרותי
מרשים בעברית מודרנית

28

עשירה .

28

לתולדות חייו בקצרה  ,עיינו זוהר  ,הלכה  ,עמ ' . 188 - 182
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הרב מסעוד

חי

בן שמעון

הרב מסעוד חי בן שמעון ( תרכ " ט  -תרפ " ה ,

) 1925 - 1869

היה אחיו הצעיר של הרב

רפאל אהרון  ,ושירת כאב בית הדין של קהיר בשנים  , 1921 - 1893וכממלא מקום הרב
הראשי משנת

1921

ועד לפטירתו .

29

חיבורו ההלכתי העיקרי הוא בעל ייחוד ועניין רב .

וסאב אלאחואם אלשרציה פי אלאחואל אלשח  ,ציה

ילאם

ההלכתיים של היהודים בענייני המעמד האישי ; ח " א  ,קהיר

רא 9 %ין ( % 9ספר החוק י ם
; 1912

ח " ב  ,קהיר

) 1919

מציג בצורה מסודרת ובשפה הערבית הספרותית את הלכות נישואין וגירושין  ,וכן שאר
הלכות המעמד האישי

( אפוטרופסות  ,ירושה וכדומה )  ,על פי השולחן ערוך ונושאי כליו .

חיבור הספר מהווה ביטוי  -ותגובה הלכתית  -להפיכת הלכות האישות היהודיות
לחלק מחייב ממשפטי המדינה  ,עבור הנתינים היהודיים של מצרים  ,ולהפיכת בתי הדין
היהודיים לבתי דין ממלכתיים מצריים  ,עבור אותם יהודים .
כתוצאה מהפיכת בתי הדין היהודיים לחלק ממערכת בתי הדין הממלכתיים המצריים ,
נדרשו החכמים לשנות את דרכי ניהול בית הדין כדי להתאימם לכללי הפרוצדורה

והנוהל המקובלים במערכת המשפטית המצרית  .שינויים אלו כללו חובת רישום מפורט
של מהלך המשפט ( וממילא מינוי בעלי תפקיד מתאימים  " ,סופרי

הדיינים " ) ;

חובת ניהול

תיקים ( שנאסף בהם החומר הכתוב והמסמכים השייכים לכל משפט ותביעה  ,באופן
מסודר ) ;

הנהגת כללי נוהל רשמיים בישיבות בית הדין ; וכן ( ואלו אולי השינויים המהותים

ביותר ) מתן אפשרות לצדדים המתדיינים להיות מיוצגים על ידי עורכי דין והקמת בית
דין גבוה לערעורים  .אשר ל " עורכי דין "  ,אין המדובר ברבנים הפועלים כ " טוענים רבניים " ,
אלא במי שלמדו בבתי הספר למשפטים של מצרים והוסמכו כעורכי דין הרשאים להופיע

בפני כל מוסדות השיפוט של מערכת המשפט המצרית  .כיוון שבית הדין היהודי פעל
כזרוע של המערכת המשפטית המצרית הכללית  ,כללה הסמכתם של עורכי הדין המצריים

ממילא גם את הסמכתם להופיע בפני בתי דין אלו ; ומאידך  ,חויב בית הדין לאפשר
לעורכי הדין לייצג בפניו את העומדים לפניו למשפט  ,שכן  ,לכל אדם העומד למשפט
במצרים היתה זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין אם היה רצונו בכך .
הענקת הגושפנקא הממלכתית לבית הדין היהודי כרוכה היתה אפוא בהיפתחות בית
הדין וסדריו לסדרים הנורמטיביים והנוהליים שאפיינו את כל מוסדות המשפט הרשמיים
במצרים  .אלו כללו  ,מלבד האמור לעיל  ,את הציפייה כי ייעשה הדרוש להפיכת החוק
והדין נגישים לצדדים השונים העשויים להצטרך להם  :הציבור היהודי ( הכפוף לחוקים
אלו )  ,עורכי הדין  ,ומעל לכל משרד המשפטים המצרי  .פקידי משרד זה סברו שהמדינה
זכאית לדעת מהם התכנים של החוק שהיא העניקה לו תוקף ממלכתי  ,ושהיא היתה
אמורה לסייע באכיפת ההחלטות שבתי הדין קיבלו

על פיהם .

חיבורו הגדול של הרב מסעוד חי בן שמעון  ,אשר נוסח וניבנה כפי שיקול הדעת של
חכמי ההלכה של מצרים עצמה ( הספר חובר תוך התייעצות עם הרב רפאל אהרון בן
29

אודות הרב מסעוד בן שמעון ראו זוהר  ,הלכה  ,עמ ' . 195 - 191
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שמעון  ,ועם הרב אברהם אביכזיר  ,אב " ד אלכסנדריה )  ,היווה מענה לאתגר שהוצב בפני

יהדות מצרים  ,על ידי המציאות המשפטית -המדינית החדשה  .במבוא לספר סוקר הרב
מסעוד חי בהרחבה את תולדות ההלכה מימות משה ועד חיבור השולחן ערור  .הוא
מציין לשבח את התיקונים בסדרי הדין  ,שנערכו במצרים בימיו  ,ובכללם את עקרון
זכות הסניגוריה  ,ואת עקרון זכות הנגישות הציבורית הרחבה לדיני ההלכה  ,המתחייבים
במציאות המשפטית החדישה  .הנכונות לבוא לקראת עורכי הדין האמורים להופעי בפני

בית הדין הרבני  ,ובכללם עורכי דין לא -יהודים  ,ולהיענות לצרכיהם בחיבור קודקס

הלכתי בשפה הערבית  ,ראויה לציון מיוחד .
מלבד התכנים שעליהם עמדנו  ,ראוי לתת את הדעת למימד נוסף המשתקף בחיבורו

ההלכתי -המשפט של הרב מסעוד חי בן שמעון  :לשון הספר  .במערכת המשפט המצרית
המודרנית  ,נוסחו החוקים בצרפתית  ,והגירסה הערבית היתה תרגום של הנוסח הצרפתי
המקורי  .בחירת השפה הערבית הספרותית המודרנית לכתיבת הספר משקפת אפוא

העדפה מדעת של ההקשר התרבותי המצרי -הערבי המתהווה  ,על פני ההקשר האירופי
של המשפט המצרי  .גם בפרטי הסגנון יש משום התייחסות למציאות התרבותית המצרית-
הערבית  ,כגון באפיון החיבור כבעל מעלה בגלל היותו ספר ערבי ה " מדבר בלשון ברורה " ,

כאשר " מדבר בלשון

ברורה "

מנוסח ( במקור

הערבי ) " מקיז " -

תיאר

אשר בהקשר

הערבי מוכר כמצביע על אחת המעלות הבולטות של לשון הקראן  .בדברי המבוא וההסכמות
לספר  ,מציינים רבני מצרים את הגנאולוגיה התרבותית של החיבור כנעוצה ביצירה
הקלסית של רב סעדיה גאון והרמב " ם ; ואכן  ,עצם ההתייחסות אל יצירה זו כמסמלת
תופעה הראויה לחיקוי ולהמשך מבטאת הזדהות מסוימת עם תרבות היצירה הערבית
ועם זיקת יצירתם התוכנית של גדולי ישראל לתרבות זאת  .ככל הידוע לי  ,בעת החדשה
לא חוברו עוד ספרי הלכה בשפה הערבית הספרותית .

אגרת שבוקין ( קהיר

תרפ " ד ) .

זהו חיבור נוסף שבו הרבה מובאות ממשנתו ההלכתית

של הרב מסעוד חי בן שמעון  .כפי שהזכרנו לעיל  ,ספר זה מבוסס על כתב יד של הרב
חיים דוד שבתי טאראגאן  ,אלא שהמוציא לאור  ,הרב מסעוד חי בן שמעון  ,שילב בספר
הרבה מאוד תוספות משלו  ,בענייני גטין  .בכלל תוספות אלו גם כמה תשובות בהלכה

בעלות עניין מיוחד  ,ובכללן דיון בשאלה אם בשעת הדחק וב " מקום עיגון " ( היינו  ,כאשר
בהיעדר הפתרון המוצע תישאר האשה עגונה )  ,מותר לבית דין לכתוב גט על פי הוראה

בכתב שהגיעה מן המגרש ( מחברנו משיב בחיוב  -עיינו בעמודים פד  -פט ) .
כן נידונה השאלה הבאה  ,שהסעירה בשעתה את הקהילה ואת הציבוריות המצרית
הכללית  :מצרי מסלמי התאהב בצעירה יהודיה  ,אשר ניאותה להינשא לו רק אם יתגייר .
הלה התגייר  ,נשא את הצעירה  ,ואחר כך הודיע בפומבי ומעל גבי העיתונות  ,כי מעולם

לא נתכוון להתגייר  ,ורק הערים כדי לשאת את בחירת ליבו ; מעתה מתכוון הוא להמשיך
את חייו כמסלמי לכל דבר  ,שכן על פי האסלאם מותר לו להיות נשוי לבת דת אחרת ,
ובלבד שצאצאיו יגודלו כמסלמים  .הצעירה ביקשה להתגרש ממנו  ,אך הוא סירב לגרשה
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בגט  ,בטענה

כי אינו יהודי  .רבני קהיר נכנסו לעובי הקורה  ,ופסקו כי כיוון שמעולם לא

קיבל עליו באמת את היהדות ניתן לדונו לא כגר שחזר לסורו אלא כגוי גמור  ,ולהתיר
את הצעירה ללא גט ! אלא שלבסוף נאות הוא לגרשה על ידי שליח  ,ובתנאי שכל העניין
יעשה בלא מעורבות נוספת שלו  .על כך דן באריכות הרב מסעוד חי בן שמעון
( עמ ' סו  -פ )  .אף מובאת כאן תשובת הרב אי " ה קוק בנידון זה  ,שאישר את תוקף הגט

( עמ ' פ  -פד ) .
הרב אהרון מנדל הכהן
הרב אהרון מנדל הכהן ( תרכ " ו  -תרפ " ח ,

) 1928 - 1866

נולד בטבריה למשפחה מן היישוב

האשכנזי הישן  .נסע לאירופה ושהה בחצרו של הרבי מסדיגורא  .משנת

1897

עד

1910

כיהן כרב עדת האשכנזים של קהיר  ,אך קירבתו היתרה לחכמי הספרדים  ,וחוסר רצונו
לדרוש בגרמנית  ,גרמו להדחתו בידי גבירי העדה  .או אז נתקבל כדיין בבית הדין הספרדי ,
משרה שבה כיהן עד שנת תרפ " ז  .יצירתו ההלכתית כוללת כמה חיבורים ,

כדלהלן :

ספר תרוכין ( תרפ " ד )  .ספר זה הוא חיבור הכולל הנחיות מפורטות כיצד יש לסדר

גיטין .

עניין רב יש דווקא בהנחיות למקרים חריגים  ,שהצורך בפירוטם נבע ממציאות הדור .
רשימה חלקית של הנחיות שכאלו כוללת את הסעיפים

הבאים :

א  " -סדר גט מקוצר " המתאים למצב " בזמן הזה בהעיירות החפשיות  ,אשר

בעוה " ר

( = בעוונותינו הרבים ) ישחקו הנערים על כל קודש ומקודש  . . .ואדרבא  ,מיחזי עובדא

דרבנן כחוכא וטלולא לפני המון העם " .
ב  " -סדר גט על ידי שליח "  ,שיישלח בעצם על ידי הדואר " ולעת כזאת בדורותינו
אלו  ,לולא שהתירו פרושים את דבר שליחות הגט על ידי הפאסט  ,לא היה קיום לישראל
מפני העגונות שהיו נעזבות ונוספות בכל

a

t

so

ג  " -סדר גט מקוצר על ידי שליח " שנכתב על ידי הרב א " מ הכהן מפני " המכשלה
~

תחת ידי צעירי הזמן  ,שאינם מאמינים בדברי חז " ל ותקנותיהם  ,וכן גם מתלוצצים על

כל מצוות ה '  . . .והרוב משלחי הנסין לנשותיהם הלא המה מהסוג הדור הרע הזה " .
ד  " -סדר גט [ של ] חרש על ידי שליח " .
ה  " -סדר גט נחפז ללכת " .

ו  " -סדר גט בריא לזמן "  ,שבעבר היה נדיר " אבל עתה בעוה " ר היא מילתא דשכיחא

[ = דבר מצוי ] לכל מי שיוצא לצבא בשעת מלחמה או מי שימצא חייב במשפט המלכות

חובת בית האסורים לזמן רב " .
ז  " -התר נתינת גט ע " י כתבו של הבעל "  ,שסודר בתגובה לשאלה הלכה למעשה

שנשלחה לרב א " מ הכהן מיהודי יוצא טבריה שהתיישב בעיר רחוקה בברזיל  ,שם לא
היה בית דין ולא רב שיסדר גיטין  ,והמקרה מקרה עיגון חמור .

30

הווה אומר  :היתר משלוח גט בדואר מהווה פתרון לריבוי מקרי העגינות  ,שמקורו בתנועות ההגירה
העצומות העוברות על העם העם היהודי בעת החדשה  .וראו זוהר  ,מסורת  ,עמ ' . 245
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ח  " -סדר גט הגר שחזר לסורו "  ,שנוסח בהקשר למקרה שהסעיר את מצרים בשנת

תרס " ח  ,כאשר מסלמי התגייר ואחר כך הצהיר שעשה כן אך למראית עין .

31

ט  " -סדר גט שחרור לשפחה "  ,שבוצע הלכה למעשה במצרים לגבי שפחות כושיות

שנישאו לבחורים יהודים בסודאן  ,שנותקו ממצרים עקב מרד המהדי בשנת  . % 881עם
תום המלחמה

( ) % 888

באו הבחורים הללו עם נשותיהם  -שפחותיהם לקהיר  ,והשפחות

שוחררו  ,גוירו  ,והמשיכו לחיות עם בעליהם בהיתר גמור ! וכלשון המחבר  " :ומה יפה

היה המחזה הזה  ,איך שגיירנו את כל המשפחות בזמן אחד  ,ואת [ ילדיהן ] הזכרים -

מלנו אותם  ,וכולם טבלנו אותם כדת וכהלכה  .ובזכות זה ה ' יפדה אותנו ויוציאנו מעבדות

לחרות במהרה בימינו  ,אכי " ר " .
כלילת חתנים ( קהיר תר " ע )  .זהו חיבור נוסף של הרב א " מ הכהן  ,ובו המחבר מפרט
ומסביר את ההלכות והמנהגים הנוגעים לנישואין  ,החל מהשבת שלפני החתונה ואילך .

פרקי החיבור הם כדלהלן  :שבתות לשמחה ( על השבתות שלפני החתונה
עיתים לטובה ( מתי לערוך חופות ומתי לא לערוך  ,בימות השבוע

החתונה והלכותיה ( לחתן
להם על ידי

חבריהם ) ;

ולכלה ) ;

ימי

והשנה ) ;

מנהגי יום

סבלונות ( מתנות הניתנות בין בני הזוג  ,וכן הניתנות

סדרי טהרה ( על טבילת הכלה לקראת

כבוד חופה ( מנהגות ואירועים שלפני
( הנישואין ) ;

ושלאחריה ) ;

הקידושין ) ;

סדר

הנישואין ) ;

קידושין ; סדר

דיני

כתובה ;

שבע ברכות

שמחת חתן וכלה ( סדר סעודת המצווה  ,שבע הברכות בברכת המזון  ,שבעת

המשתה ) ;

נישואי אלמנה וגרושה .

חיבור זה הוא בעל עניין משתי סיבות עיקריות  :א  -הקפדת המחבר לשלב בו הן את

מנהג האשכנזים והן את מנהג הספרדים ( וזאת על פי השקפתו הכללית בדבר הצורך
והאפשרות של חיים משותפים וקרובים בין

העדות ) ;

ב  -התייחסות המחבר לא רק

למנהגים שבספרים אלא גם למנהג החי של בני קהיר בימיו  ,תוך ניסיון לבארו ולצדקו
מבחינת התורה .

שאלות ותשובות ( תל אביב תש " ך ) ביורה דעה ובאבן העזר  .חלק מן הסוגיות הנידונות
הן בעלות עניין מיוחד  ,ובכללן התשובות

הבאות :

א  -תשובה לפילדלפיה שבארה " ב  ,משנת תרנ " ט  ,בעניין האפשרות להנהיג שחיטה

משותפת לאשכנזים ולספרדים  .על הבעיה הכללית של יחסי ספרדים ואשכנזים כותב
מחברנו כי " אנוכי מצדי שונא לכל אלו שיוצאים לחלק בין עדת ישראל לעשותם שתי
כתות  ,ומביאים ראיה מן התורה ; אשר לא כן היא

האמת "

( = יורה דעה  ,סימן א ) .

ב  -תיאור פולמוס חריף שהיה בקהיר בשנת תרע " ח  ,סביב חשדות ועלילות כי
שוחטי העיר לא הקפידו על תקנות שקבע החכם באשי  .המעיין בתשובה יעמוד על

בעיית הפערים שבין גזירת תקנות לבין יכולת הציבור לקיימן ( שם  ,סימן ו ) .

31

ראו לעיל בתיאור הספר " אגרת שדוקין " .

200

ו

משיזוהר

ג  -תשובה בדבר היתר לבצע " מציצה " ( בברית מילה ) בכלי  ,אם יש חשש רפואי
למצוץ בפה ( שם  ,סימן

ט ).

32

ד  -תשובה ארוכה מפורטת ומעניינת בדבר הגר הישמעאלי שהצהיר שהתגייר אך

למראית עין ; מלבד תשובת המחבר מובאת כאן גם תשובת הרב מסעוד חי בן שמעון

( שם  ,סימנים

י  ,יא ) .

ה  -תשובה בדבר כשרות ילדים יהודים אסופים הנמסרים לבית מחסה ממשלתי

בגליציה  :האם יש חובה לפדותם  ,כיוון שיש לכאורה ספק ביהדותם ( אבן העזר  ,סימן
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הרב אליהו בכור חזן

ג;

סוגיה זו נידונה באסיפת הרבנים בקראקא ,
ו  -תשובה מקורית ואמיצה בדבר היתר

לקראים לחזור ליהדות הרבנית ולהינשא
לרבניים בלא כל חשש ממזרות ( שם  ,סימן
ז  -משא ומתן בהלכה עם הרב מסעוד

חי בן שמעוןי בדבר כתיבת שם העיר
הליופוליס 34בגט  ,שהרי משמעות שם העיר
קשורה לעבודה זרה ( שם  ,סימנים ז ,

n

ss

 7בהלכה עם הרב שם
טיב גאמל ' שה ה ד ז בקה ' אידית בע ית
שנתגלו בכשרות גט שהגיע משיקגו
שבאמריקה ( שם  ,סימן יב ) .

י

ט  -תשובה המכירה בתוקף ההלכתי
של קושאן ממשלתי ( חושן משפט ,

סימן א ) .

מלבר ביצירה הלכתית היה הרב אהרון מנדל הכהן פעיל  ,משך כל ימיו בקהיר  ,למען
הגשמת חזון נשגב  :כינון בית דין עולמי לכל עם ישראל  ,שיוכל להתמודד עם בעיות
הדור ; למטרה זאת כתב רבות ופעל נמרצות  .תחילה ( בשנת

תרס " א ) % 90 % -

עורר להקמת

אגודת רבנים כלל עולמית  ,שתאפשר לגבש תיקונים לבעיות חינוך בנים ולשאלת חינוך
הבנות  ,לשאלות הלכתיות -טכנולוגיות  ,ולדרכי הכשרת תלמידי חכמים לעתיד  .נוסף

לכך  ,היתה לרב א " מ הכהן מטרה סמויה  :להביא לחידוש הסמיכה . . .
לאחר זמן ( תרס " ג ) יזם כנס רבנים עולמי  ,שאכן התכנס בקראקא  ,כדי להביא לייסוד

האגודה ; בכנס נידונו סוגיות הלכתיות וציבוריות שונות  ,אך מטרתו הכללית לא הושגה .
32
33

34
35

וראו זוהר  ,מסורת  ,עמ' . 266
וראו זוהר  ,מזרח  ,פרק תשיעי .
פרוור גנים חדש של קהיר .
וראו זוהר  ,מסורת  ,עמ' . 274 - 273
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בשנת תרע " א (  ) % 9 % 1פירסם הרב א " מ
הכהן קונטרס " סמיכת חכמים "  ,ובו גילה
את דעתו בדבר האפשרות ההלכתית
לחידוש הסמיכה בזמן הזה  .בהמשך עמד
בקשר מכתבים עם מאות רבנים מרחבי
העולם  ,ביניהם גדולי הדור  ,בסוגיות אלו .

כן חיבר הרב א " מ הכהן פירוש על שני
הפרקים הראשונים של פרקי

אבות ;

מאמרים על השארות הנפש ( קהיר

תרפ " א )

ועל ביאור דיני הקדיש  ,משמעותו וערכו
( קהיר

תרע " ט ) ;

הספדים שובים ; ודרשות

על פרשות השבוע

ולמועדים .

כל כתבי הרב אהרון מנדל הכהן יצאו

לאור בתל-אביב  ,בשנת

% 960

ביזמת צאצאי

משרד בית הדין הרבני באלכסנדריה ; המקור :

המחבר  ,ובעריכת הרב ח " נ וייסבלום ,

שהוסיף הקדמה רחבה

ט4

ומאירת עינים .

Ed

,

- Inaages

Scribe, hris 1984

Egypte

'

Juifs

חכמי אלכסנדריה
באלכסנדריה פעל ויצר בשנים אלו הרב אליהו בכור חזן ( תר " ח  -תרס " ח , ) 1908 - % 848 ,
אשר היה רב ראשי בעיר זאת משנת

% 888

ועד לפטירתו  .יליד איזמיר  ,ונצר למשפחת

רבנים מאצולת יהדות ספרד  ,עלה הרב א' חזן בעשור השני לחייו לירושלים  ,שם למד
תורה ונתחנך על ידי סבו  ,ה " ראשון לציון "  ,הרב חיים דוד חזן  .בגיל צעיר נתמנה לתפקידים

חשובים  ,ובהיותו בגיל עשרים ושתיים  ,ושוב בגיל עשרים וארבע  ,נשלח כשד " ר כוללות
הספרדים לחו " ל  ' 6 .בשנת

ומשנת

1888

% 874

נתמנה לחכם באשי טראבלוס המערב ( טריפולי שבלוב ) ,

לרבה של אלכסנדריה ' .
7

יצירתו ההלכתית כוללת את הספרים
בוה שלום ( נא אמון

תרנ " ד ) .

הבאים :

בחיבור זה  ,המכונה " מנהגי נא אמון "  ,משלב המחבר שני

מהלכים ספרותיים  -הלכתיים  :הוא מתאר ומסכם  -על פי סדר השולחן ערוך  -את
המייחד את אלכסנדריה מבחינת מסורת הפסיקה ההלכתית והמנהג המקומי  ,והוא קובע
ופוסק כיצד ראוי לנהוג בעיר מכאן ולהבא  ,תוך קביעת תקנות חשובות  ,לפי צורך המציאות

והדור  ,ועל פי אשיות הפסיקה ההלכתית  .תקנות אלו היו בתחומים רבים  :סדרי תפילת
36

תחילה למערב אירופה  ,ואחר כך לצפון אפריקה  .השליחות לצפון אפריקה מתוארת בהרחבה אצל
יערי  ,עמ '  , 749 - 748אולם השליחות הראשונה אינה נזכרת על ידו כלל .וראו אודותיה את כתבתו
של הרב חזן בכתב העת המגיד שנה סו ( תרל " א )  ,גיליון . 3

37

על אודות הרב אליהו חזן ראו זוהר  ,הלכה  ,עמ ' . 182 - 177
עניין מבחינות רבות  ,ובכוונת כותב שורות אלו וירון הראל להקדיש לו וליצירתו מונוגרפיה מיוחדת .

הרב א ' חזן היה דמות מקורית ורבת

202

1

צביזוהר

הציבור וענייני בית הכנסת  ,מנהגי חגים  ,שחיטה ובדיקה  ,פיקוח על הכשרות  ,סדרי
המילה  ,תנאי קבלת גרים  ,סדרי לוויה הספד ואבלות  ,סדרי שידוכין קידושין ונישואין ,

וענייני כתובות וגירושין  .מן הספר עולה תמונה מעניינת הן של המנהגים העממיים
שהיו מקובלים בזמנו בנא אמון  ,והן על האופנים שבהם הושפעו אורחות החיים הדתיים

של בני הקהילה מתמורות טכניות  ,חברתיות ומשפטיות של העת החדשה .
בספר משוקע גם מידע ביחס לעמדות הלכתיות שנקטו קודמיו בתפקיד  ,בנושאים

שונים  :הרב י " מ חזן  ,הרב נתן עמרם והרב משה פרדו  .כן משולבות לפרקים בספר

תשובות שהשיב המחבר  .בסוף הספר מצורפים שני שירים שחיבר הרב אליהו

חזן :

האחד לכבוד ירושלים  ,והשני לכבוד הסלטאן עבד אלחמיד .
תעלומות לב  .שאלות ותשובות על ד ' חלקי השולחן ערוך  ,בארבעה כרכים ( ליוורנו
תרל " ט ; ליוורנו תרנ " ג ; נא אמון תרס " ג ; נא אמון

תרס " ז ) .

בחיבור הלכתי רב כמות ורב

איכות זה כלולות תשובות רבות המשקפות התמודדות מקורית ואמיצה של הרב חזן עם
תופעות בקהילתו ובעם ישראל בכלל ,שמקורן בתמורות החברתיות ,המדיניות והטכניות
של העת החדשה  .תקצר כאן היריעה מלפרטן  ,ואציין רק את הבולטות

א  -בחלק

ביותר :

א' :

 - 1היתר ועידוד ללמד ילדי ישראל לשונות העמים  ,לצד לימודם המסורתי  ,עם
הסכמות של גדולי חכמי המזרח
- 2

( יורה דעה  ,סימנים ד n ,

ss

התייחסות המחבר לתמורה בציות בנות יהדות המזרח להחלטות הוריהן באשר

לבחירת בן זוג  ,כאשר לדעתו בהווה רבות מהן דורשות ( כמקובל בערי אירופה ) כי
החתן יהיה רצוי

להן דווקא  .בנידון יה

מתפלמס המחבר עם הרב י ' אבואלעפיא  ,רבה

הראשי של דמשק ( אבן העזר  ,סימנים ב  ,ג  ,ד ) .
ב  -בחלק

39

ב' :

 - 1תקנה שהנהיג המחבר בטריפולי שבלוב  ,שעל פיה נמנע מכל אדם לשאת אשה
על אשתו  ,אם לא ששהה עימה עשר שנים ולא ילדה  ,וגם אז בהסכמת הראשונה שלא

להתגרש ממנו ( אבן העזר  ,נישואין  ,סימן א ) .
2

 -פנייה לקורפו  ,לחזק את ידי הרב המקומי במאבקו בנושא " ממזרי קורפו " ( קידושין ,

סימן ד  .והשוו לעיל  ,הערה . ) 1 %
- 3

קביעה כי בגלל מצב הדור יש למנוע ככל האפשר מגברים זכות לגרש אשת

נעורים בטענת " מאיסה עלי " ( גירושין  ,סימן א )  .כמו כן  ,יש למנוע גירושין בעל כורחה
של האשה ( שם  ,סימן ב ) .
ג  -בחלק
- %

ג' :

קונטרס " גדר קדושה " לחיזוק איסורם של " ממזרי קורפו "  .הקונטרס כולל משא

ומתן עם חכמים רבים ( סימנים

38

על עניין זה ראו כחלון .

א -ו) .

39

על עניין זה ראו זוהר  ,מחקרים .

היצירה של רבני מצרים

ן
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 - 2פסק הקובע כי חל איסור על הכנסת ארון המת לבית הכנסת בעת ההספד  .בפסק
זה מצוי איזכור וציטוט עמדות קודמיו  ,הרבנים נתן עמרם ומשה פרדו  ,אשר התירו

לעשות כן ( סימנים טז  ,יז  ,יח ) .
- 3

תשובה ללונדון בעניין המציצה במילה  ,תוך איזכור דרכו באלכסנדריה  ,שמינה

ועד רופאים להמליץ על סדרי היגיינה למוהלים ( סימן

כא ) .

40

קביעה שבדורות הללו ראוי להתיר לגייר בן זוג גוי החי באיסור עם יהודי ( או

- 4

יהודיה )  ,על מנת שאחר כך יינשאו ביהדותם ( סימנים כח ,

כס ) ;

כמו כן קובע הרב חזן

שבני הזוג יכולים להינשא אחר הגיור ללא ימי הבחנה ( סימנים ל  ,לא ) .
- 5

תשובה כללית ועקרונית בעניין זוגות החיים יחד ללא חופה וקידושין  :יהודי עם

יהודיה מחד -גיסא  ,ויהודי עם גויה ( או להפך ) מאידך -גיסא  .אגב כך נזקק הרב א ' חזן

לדון בהיתר פילגש ( יהודיה ליהודי ) והיתר בניה של הפילגש לבוא בקהל ( סימן לב ) .
משא ומתן בהלכה עם הרב רפאל אהרון בן שמעון  ,על אודות כשרות מקווה

- 6

שכל מימיו באים ממערכת המים העירונית של קהיר ( סימנים לג  ,לד ) .
תשובה בביאור היבטים שונים של התקנה שנעשתה בארץ מצרים להפקעת

- 7

קידושין פרטיים ( סימנים מה  ,מו ) .
- 8

על רקע מצב הדור ברומניה  ,צרפת ואיטליה  ,מציע הרב חזן דרך כללית למניעת

בעיות עיגון להבא  :שכל מעשי הקידושין בעם ישראל ייעשו על תנאי ( סימנים מח  ,מט ) .
ביסוס וצידוק הלכתי של תקנה שהנהיגו חכמי מצרים  ,שכל הקידושין ייעשו

- 9

בבתי הכנסת דווקא  ,תוך הסבר מפורט מדוע אין בכך משום עבירה על איסור " בחוקותיהם

לא תלכו " ( סימן
- 10

נז ) .

41

קביעה כי לנוכח מצב הדור  ,צריך הרב לקצר ככל האפשר בטקס מתן הגט ,

לאפשר שליחת גט בדואר  ,ולהימנע ככל האפשר מהטלת חומרות וסייגים חדשים בענייני
גיטין ( קונטרס " אגרת שבוקין "  ,סימנים ב  ,ג  ,ד  ,ה  ,ז [ תשובה שהשיב הרב י " מ חזן בשנת

תרי " ד ]  ,י  ,כו  ,כח ) .
ןן -

סימנים
12

דיון במעמדם ההלכתי של האשכנזים במצרים  ,ויחסיהם עם הספרדים ( שם

ח -ט ).

 -שתי תשובות בעלות אופי למדני  ,פילולוגי והיסטורי  ,של הרב י " מ חזן  ,שנושאן

דיוק כתיבת שמות מסוימים בגיטין ( שם  ,סימנים סו  ,טז ) .
- %3

דיון במקרה סבוך  ,שבו הציג עצמו יהודי ממוצא בבלי שישב במנצ ' סטר כאילו

הוא רווק וקידש באמצעות שליח נערה מפורט סעיד ; לאחר זמן התברר שהאיש כבר

היה נשוי לאחרת  .למרות מחאת הנערה ומשפחתה  ,סירב אותו גבלי  -אנגלי לגרשה .
רבני העיר יפו וכן הרב חזן מצאו דרך להתירה בלא גט  .מעניינת קביעתם המקורית של
חכמי יפו  ,שלא בכל מצב ומציאות יש להעניק תוקף לכלל " אשה בכל דהו ניחא
( פרשה זאת נידונית ב " קונטריס

השליחות " ) .

40

יראו

41

וראו על כך זוהר  ,מזרח  ,פרק שביעי .

זוהר  ,מסורת ,

עמ ' 265

ואילך .

לה "
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פסיקה בשבח הערך החינוכי הרב שבשילוב ילדים בהווי בית הכנסת  ,על ידי

- %4

כך שיקראו בתורה ושישתתפו ב " קורו "  ,והבהרת ההבדל שבין " קורו " [ = מקהלה ] לבין
" אורגנו " [ = עוגב ]  ,המקובל בכמה בתי כנסת באירופה ( חלק קונטריס הליקוטים  ,אורח

חיים  ,סימן יא ) .
- 15

קביעה כי שיפורי התקשורת  -דואר  ,טלגרף וטלפון  -גוררים שינוי בדיני

ברכות  :אין אדם צריך לברך " שהחיינו " או " מחיה המתים "  ,בפוגשו שוב בחבר שלא
ראה אותו זמן ממושך ( שם  ,סימן
- %6

כד ) .

42

דיון בשאלה כיצד יש להתיחס למי שסוטה מנורמות ההלכה  ,כשאין כוח ביד

חכמים לכפות על שמירת מצוות ( שם  ,יורה דעה  ,סימן
- %7

ז ).

פסיקה כי עקב המשמעת הקפדנית הנוהגת באניות הקיטור בזמן הזה  ,שוב אין

לחוש לכשרות יין הנשלח בספינות אלו מחשש שמא יתעסק צוות האניה ביין ואחר כך
יזייף החותמות
- %8

( שם  ,סימן כא ) ' .

4

היתר לברך " שבע ברכות " לפני סעודת הנישואין  ,במקום לאחר ברכת המזון ,

בעת צורך גדול ( שם  ,אבן העזר  ,סימן ז ) .
- 19

דיון על מעמדו ההלכתי של מי שפרע בחופזה חוב לחבירו  ,לאחר ששמע כי

הממשלה מורידה את ערך המטבע ( חושן משפט  ,סימן ב ) .
- 20

בסוף חלק ג ' מצורף " קונטריס הכללים "  ,ובו כללים בפסיקת הלכה והכרעה

בין תקדימים וסמכויות .

ג  -בחלק
- 1

ד' :

אודות איסור הקראים לבוא בקהל  :יש להיזהר מהכללות בעניין זה  ,וטיב היחסים

בין קהל הקראים לקהל הרבניים בכל אתר  ,הוא אשר על פיו יש לדון בדבר איסורם או

היתרם לבוא בקהל .לגבי קראי מצרים  ,וכנראה גם קראי קרים  ,נראה שאפשר להתירם

( סימנים ה  ,ו  ,ז ) .
- 2

44

פנייה לרבני מרוקו למנוע קידושי קטנות  ,כיוון שבדור זה אין הנוהג רצוי ,

ובפרט שבהגיען לערי החופש והדרור הדבר גורר תקלות רבות ( סימנים יא  -יב ) .
- 3

דיון אודות אסיפת הרבנים העולמית שהיתה בקראקא  ,ובה השתתף הרב

א'

חזן  .השאלות ההלכתיות אליהן מתייחס הרב חזן בהקשר זה הן אלו  :הסברת עניין השבועה
הפומבית שנערכה שם להזמת אמיתות עלילת הדם  ,וערכה הרב לגבי גויים ולגבי יהודים

חסרי ידע תורני ; הצדקת העמדה שעליה הירצה המחבר באסיפת הרבנים  ,כי אין בעיית

" מסירה " בהעברת מידע לשלטונות אודות פעילות מהפכנים יהודים שפרקו מעל עצמם

עול שמים ; כשרותם כיהודים של חניכי בית היתומים  ,שנידונה בכנס ( סימנים
- 4

כא  -כד ) .

פסק כיצד לנהוג כלפי יהודים  ,המצווים כי לאחר פטירתם יש לשרוף את גופתם

( סימן לג ) .
עמ '

. 249

42

וראו זוהר  ,מסורת ,

43

שם  ,עמ ' . 250

44

וראו זוהר  ,מזרח  ,פרק תשיעי .

היצירה שלרבני מצרים

 - 5דיון אם  .ראוי להגיה לשון התפילה על פי הדקדוק ( סימן מב ) .
- 6

1
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45

בסוף הכרך מובא " קונטריס ראשית לימודים " ובו תשובות ודברי תורה שחיבר

הרב חזן בצעירותו  ,בהיותו סופר בית דין הספרדים בירושלים בפני סבו הרב חיים דוד
חזן ; וכן " זכרון אליהו "  ,שהוא ביאור הרב א ' חזן על " ספר מקח וממכר " לרב האי גאון .
זכרון ירושלים

( ליוורנו תרל" ד ) .

זהו חיבור לא ארוך  ,בעל תוכן מקורי הן בהלכה והן

בהגות  .הספר כתוב בצורת מחזה  .העלילה  :שד " ר צעיר ( המחבר עצמו ) מגיע לצפון
אפריקה  ,לקהילה יהודית החשופה להשפעות עולמה של אירופה  ,והוא מנהל שיחות
רעיוניות עם בני משפחה אמידה  ,שאצלם הוא מתארח  .לאחר מכן יוזם נשיא העדה כנס

בהשתתפות נציגי כל הזרמים בעם ישראל ( ובכללם משכילים קיצונים ) .
דיונים בבעיות השעה ה " בוערות " של העם  ,בפרט בתחום ההלכה .

אלו מנהלים

הספר מעניין הן מצד צורתו הספרותית ושפתו העברית המודרנית  ,והן מצד העמדה

ההשקפתית של המחבר  :הוא מייצג ללא צביעות או הטיה גם את דעות החלוקים על

גישתו  ,ומוכן לאפשר להם לבטא דעתם ללא צינזור  .כמו כן הוא מבקר לא רק את המשכילים

הקיצונים  ,אלא גם את " הרבנים

התלמודיים "  ,אשר

לדעתו קיצוניותם וסגירותם מונעים

מתן תשובות הלכתיות נאותות למציאות העם בהווה .
מבחינת גישתו הבסיסית וצורתו הספרותית  ,יש לראות ספר זה כהמשך ופיתוח של
" שארית הנחלה " לרב י " מ חזן  ,תוך ניסיון של הדמיה ספרותית של קריאת הרב י " מ חזן

לאסיפה של גדולי ישראל מכל העולם  ,לדיון בבעיות השעה ( ראו לעיל  ,ב " קדושת יום

טוב " ) .

וסיכום היצירה התורמת במצרים בתקופת השלטון הבריטי
תקופת השלטון הבריטי היתה  ,כפי שתיארנו בהקדמתנו לסקירה זו  ,תקופת תנופה ושגשוג

עבור יהודי מצרים  .ראינו כי קביעה זאת נכונה גם לגבי היצירה התורנית של

התקופה :

אין ספק  ,כי במבט כולל על מאתיים השנים שאנו דנים בהן  ,תקופה זאת הניבה יצירה
תורנית הבולטת במקוריותה ובתכניה  .החכמים אשר פעלו במצרים בתקופה זו הגיבו
על מכלול התמורות והתופעות החדשות אשר פקדו את בני קהילותיהם  ,וביקשו לעצב
פתרונות הלכתיים המשלבים ביסוס איתן במקורות עם התאמה למציאות החדשה  .הם
עמדו בקשרי משא ומתן בהלכה עם רבנים מן המזרח התיכון  ,מצפון אפריקה

ומאירופה ;

בכתביהם מצויות תשובות גם לברזיל ולפילדלפיה שבאמריקה  ,ולקהילת סוג' ונא שבקווקאז .
הם היו מעורים בפסיקה ההלכתית של חכמי דורם  ,הן של רבני אירופה הן של חכמי
" המזרח "  ,והיו מעורבים בסוגיות המרכזיות שעמדו על סדר יומה של היהדות ההלכתית
באירופה  .אף ששללו את הרפורמה  ,לא אימצו את הגישה של " חדש אסור מן התורה " ,
ויצירתם מהווה על כן דוגמה מעניינת לשילוב של נאמנות למסורת הפסיקה ההלכתית

עם ניצול אפשרויות פנים -הלכתיות לגמישות
45

שם  ,פרק שביעי .

ולהתחדשות .
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היצירה ההלכתית מאמצע שנוה העשרים ועד טוף מלחמה העולט

השנייה
חלק ניכר מן הרבנים אשר שירתו בקודש במצרים בתקופה זו  ,לא יצרו בתחום ההלכה .
דברים אלו אמורים הן לגבי הרב הראשי של קהיר  ,הרב חיים נחום  ,והן לגבי הרבנים

הראשיים של אלכסנדריה  .עם זאת  ,מבין אבות בתי הדין שכיהנו בארץ זו  ,היו שלושה
בעלי הלכה  ,אשר יצירתם הגיעה לידינו .
הרב יהודה טראב  -מסלתון
הרב יהודה טראב -מסלתון נולד בדמשק  ,וכיהן למן שנות העשרים בקהיר  ,תחילה כדיין
ואחר כך כאב בית

דין ; נפטר

בשנת  . % 945כתבי הרב מסלתון כוללים את החיבורים

הבאים :

וזאת ליהודה ( קהיר תרצ " ז )  .שו " ת על סדר ארבעה חלקי השולחן ערוך ; חלק מהן מתייחס
למציאות של מצרים המודרנית  .ראוי לציין את השו " ת

הבאות :

א  -היתר לשליח הצבור להיעזר בקולן בעת התפילה בשבת ; זאת בהסתמך הן על

ניתוח הלכתי  ,הן על עדות זקני הק " ק כי הרבנים יו " ט ישראל ומירקאדו ( חיים דוד
שבתי ) טאראגאן התירו לש " ץ הקבוע בבית הכנסת שבו התפללו  ,לעשות כן בשבת ( אורח

חיים  ,סימן ח ) .
ב  -דיון בהיתר שימוש במיקרופון להגברת קול הש " ץ והדרשן ביום שבת קודש

( שם  ,סימן ט ; בתחילה דן להתיר ואחר כך קובע שהדבר עוד צ " ע ) .
ג  -האם מותר ליהודי לעלות בשבת לדירתו  ,במעלית המופעלת על ידי גוי ( = שוער
הבניין ; שם  ,סימן

י)?

ד  -בירור האם מותר לשוחט של הקהילה לנסוע ביום טוב בחשמלית כדי להגיע
לבית המטבחיים ולשחוט לצורך בני הקהילה ( שם  ,סימן

יב ) ?

ה  -רבים מבני הקהילה רגילים לא להקים סוכה בביתם  ,עקב צורת הבניינים שבהם
הם גרים  ,הבנויים לגובה  .האם הללו יוצאים ידי חובתם בכך שהם אוכלים פת הבאה
בכיסנין בסוכת בית הכנסת ( שם  ,סימן יד

) ? 46

ו  -תשובה לשאלה של הרב משה הררי מפורט סעיד ( תרצ " ה ) בדיני אבלות ( שם ,
סימן

לג  -לד ) .

ה  -היתר לקהל יוצאי סוריה בארגנטינה למלא מקווה במים המגיעים בצינורות
מערכת המים העירונית ( יורה דעה  ,סימן כא )  .י4

46

47

על מנהג יהודי מצרים שלא לבנות סוכה בסמוך לביתם  ,אלא להסתמך על הסוכה שבבית הכנסת ,
ראו זוהר  ,מסורת  ,עמ ' . 272 - 270
בכך מיישם מחברנו ביחס לקהילה שבארגנטינה את פסיקותיהם של חכמי מצרים שקדמוהו  ,בעניין
היתר מילוי מקווה מרשת המים

העירונית .וראו לעיל  ,סמוך להערה . 24

היצירה שלרבני מצרים
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ו  -המותר להעסיק מורות בבית הספר של קהילת יוצאי דמשק שבארגנטינה ? משיב

בשלילה ( שם  ,סימן כג ) .
ז  -במקום שיש הקדש לקיום תלמוד תורה לתינוקות של בית רבן  ,ועתה אין הורי
התלמידים מסכימים לשלחם אם לא ילמדו גם לשונות העמים  ,המותר לשלב לימודים
אלו בלימוד תורה ( שם  ,סימן כד

) ? 48

ח  -איסור הכנסת ארון מת לבית הכנסת לצורך הספד ( שם  ,סימנים כח  -לא ) .

49

ט  -משא ומתן בהלכה עם הרב יעקב משה טולידאנו  ,אב " ד אלכסנדריה  ,בענייני

אבן העזר  ,ובכללם כוהן שנשא אשה בקידושין פרטיים  ,ואחר כך נסע לחו " ל ועיגנה ,
אם יש להפקיע הקידושין בהסתמך על ההסכמה שנעשתה במצרים בשנת תרס " א  ,ולהתירה

( אבן העזר  ,סימנים

א-ג ) ?

י  -היש להתיר פילגש בזמן הזה ? הרב מסלתון מסיק לאסור  ,לא מעיקר הדין אלא
משום פריצות הדור ( שם  ,סימן

ז).

יא  -אשה שבעלה ציין אותה כזוכה בפוליסת ביטוח החיים שלו  ,האם תגבה נוסף

על כך גם את כתובתה ( שם  ,סימן ח

) ? 50

יב  -משא ומתן ארוך ומעניין  ,אודות צעיר קראי שרצה לחזור לדת הרבניים ולשאת

נערה רבנית ; האפשר הדבר ? המחבר נושא ונותן עם אב " ד ירושלים הרב בן-ציון קואינקה ,
ואגב כך מובא מידע מפורט וחשוב על פסקי הדין בדבר היתר הקראים לבוא בקהל ,
שפסקו חכמי קהיר בשנת

תרע " ח (  ; 1918שם  ,סימנים לב ,

לג ) .

51

במספר מקומות בספר מצויות תשובות של המחבר ומשא ומתן שלו בהלכה עם ציבורים

וחכמים מארצות אחרות  ,ובכללם בירות  ,דמשק  ,ירושלים  ,חברון וארגנטינה ; כמעט

כולם הם יוצאי סוריה  .נוסף על חיבור זה חיבר הרב מסלתון את " שארית יהודה " ( קהיר
תרצ " ז ) וספרי דרשות  " :קול יהודה " ו " ויאמר

יהודה " .

הרב יעקב משה טולידאנו
הרב יעקב משה טולידאנו ( תר " ם  -תש " ך  , ) % 960 - 1880 ,יליד טבריה  ,כיהן כאב " ד בקהיר

בשנים  , % 933 - % 929ואחר כך כאב " ד וסגן הרב הראשי באלכסנדריה בשנים

- 1933

 . % 939בהמשך חייו כיהן כרב הראשי של תל -אביב וכשר הדתות בממשלת ישראל.
חיבוריו ההלכתיים השייכים לתקופת פעילותו במצרים הם
ים הגדול ( קהיר

תרצ " א ) .

אלו :

זהו קובץ שו " ת  ,מהן בעלות עניין רב  ,ומשקפות את תמורות

הזמן ובעיות הדור .

48

מסיק לאסור  ,למרות דברי הפוסקים המתירים ; ואם לא יימצאו תלמידים הרוצים ללמוד בתנאים
אלו  ,יש להשתמש בהקדש ללומדים בעיר אחרת .

49
50
5%

בכר הוא מסכים עם עמדת הרב אליהו חזן  ,כנגד עמדות הרב פארדו והרב נתן עמרם .

המחבר נושא ונותן בשאלה זאת עם הרב אברהם אביכזיר מנא אמון.
וראו על כך זוהר  ,מזרח  ,פרק תשיעי .
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א  -שאלה מניו יורק  :הרשאים יהודים לרכוש כנסייה ולעשותה בית כנסת או בית
מדרש ( אורח חיים  ,סימן

?(D

ב  -בעיות הדור והתמורות הרבות מחייבות הקמת בית דין גדול בארץ ישראל ,
שיפסוק בענייני השעה לכל עם ישראל  ,ואם אפשר יחדש גם את הסמיכה  .הרב טולידאנו

מביא משא ומתן שהיה לו בנידון עם יוזם הרעיון  ,הרב א ' מ ' הכהן  ,ומפרט את הסדרים

הנחוצים לפעילותו התקינה של בית הדין ( שם  ,סימן

כא ) .

ג  -הבטה במשקפת דינה כראייה  ,לצורך ברכות הראייה ( שם  ,סימן בג ) .
ד  -השפעות השיפורים בתקשורת על חיוב ברכת " שהחיינו " ו " מחיה המתים " למי
שלא ראה חברו זמן רב ( שם  ,סימן

כד ) .

וראו לעיל ( סמוך להערה

. ) 42

ה  -היתר ליהודי להפעיל לצרכי עצמו מעלית ביום טוב  ,ולעלות בשבת במעלית
שמפעיל גוי ( שוער הבניין ) ולהודיע דבר בטלפון על ידי גוי בשבת ( שם  ,סימן

כו ) .

ו  -בירור הלכתי לגבי נסיעה בשבת וביום טוב באמצעי תחבורה מודרניים  :רכבת ,

אוטובוס  ,מכונית ואופנוע  ,חשמלית  ,אופניים ואוירון ( שם  ,סימן כח ) .
ז  -קול המועבר במכשיר חדיש ( גרמופון  ,טלפון  ,רדיו ) מה דינו ליציאה ידי חובת

המצוות ( כגון שופר  ,חזרת הש " ץ ) או לעבירה על איסורים ( כגון קול באשה ; שם  ,סימן
כס ) ?

ח  -המותר להדליק נרות חנוכה בנרות חשמל ( שם  ,סימן

לב ) ?

ט  -האם מותר למכור כלי נשק לגויים בזמן הזה  ,ובפרט בארץ ישראל ? הרב טולידאנו

מסיק לאסור אם אין ברית שלום עם אותם גויים ( יורה דעה  ,סימן נז ) .
י  -המותר לוועד העדה לתקן בקהיר  ,שהנוכחים בחופה ישבו בזמן הז ' ברכות ( אבן
העזר  ,סימן

עב ) ?

יא  -מה לעשות לתקנת מצב העגונות בדור

הזה ?

( מציע תנאי בקידושין ; שם  ,סימן

עד ) .
יב  -על היתר פילגש בזמן הזה ( שם  ,סימן עה ) .
יג  -לבקשת כמה עורכי דין בקהיר  ,מנסח המחבר פירוט זכויות האשה במקרה

שמגבין לה כתובתה בחיי בעלה  ,מסיבות שונות ( שם  ,סימן עת ) .
יד  -האפשר לסדר גט  ,כשהקשר בין הבעל לרב מתנהל באמצעות טלפון או

רדיו ?

מאיזה טעם יש להכשיר ייצוג מתדיינים בבית דין רבני על ידי מורשים יהודים או על
ידי מורשים גויים ( שם  ,סימן

פח ) ?

סו  -האם יש חיוב הלכתי להעדיף עבודה עברית ותוצרת עברית  ,גם אם היא יקרה

יותר ? גם אם יהודים אלו הם אינם שומרי מצוות ? ( ומסיק שיש חובה כזאת ; חושן משפט ,

סימן צב ) .
טן  -האם חובת יישוב הארץ גוררת חיוב כיבושה ? והאם יש מצווה ללמד תכסיסי

מלחמה לצעירים בארץ ישראל ? אגב תשובתו מבאר המחבר מדוע אין ממש בדברי

הטוענים שיש בדבר איסור משום ג ' השבועות שהשביע הקב " ה את ישראל ; ויוצא גם
בביקורת נוקבת כלפי רבנים מנהיגי דורות עברו שהורו לא להגיב בכוח כנגד רדיפות

היצירהשלרבממצרים
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הגויים  ,ומאשימם שבגללם רבו לשוא חללים בעם  .מסקנתו היא  ,שבכל הישיבות חייבים
להנהיג הוראת תכסיסי המלחמה ( שם  ,סימן

משיב לנפש ( נא אמון

תרצ " ו ) .

צז ) .

52

פסק דין ארוך להתיר צעירה אחת מחשש ממזרות .

הרב טולידאנו היה גם חוקר חשוב  ,שפירסם ספרים ומחקרים במדעי היהדות והוציא
לאור חיבורים תורניים רבים מכתבי יד  .אלא שפעילותו זאת אינה עניין לסקירת היצירה
ההלכתית של חכמי

מצרים .

הרב נטים בנימיו אוחנא
הרב נסים בנימין אוחנא  ,יליד אלג ' יריה  ,כיהן כרב קהילת פורט סעיד בשנים תרע " ח -
תרצ " ה (  , ) 1935 - 19 % 8וכדיין בקהיר עד שנת תש " ג (  , ) % 943עת נתמנה רב לראשי בחיפה ,

שם כיהן עד לפטירתו בשנת תשכ " ו (  . ) 1966חיבר שו " ת נא " ה משיב ( ירושלים

תשי " ח )

שבאות בו כמה תשובות המשקפות תגובות הלכתיות לבעיות הדור  ,בעיות שמקצתן
עלו גם בכתבי עמיתיו החכמים מסלתון וטולידאנו ,

כדלהלן :

א  -על השימוש במיקרופון להגברת קול בבית הכנסת בשבת  ,והאם השומע ממכונה
כזאת יוצא ידי חובת חזרת ש " ץ  ,מגילה ושופר ( אורח חיים  ,סימן

לג ) .

ב  -האם מותר לנסוע בחשמלית בשבת לצורך מצווה ( שם  ,סימן

ג  -אודות השימוש במעלית ביום טוב ובשבת ( שם  ,סימן

לה ) ?

לו ) .

ד  -יש מבני הדור החדש בעל החינוך האירופי  ,הרוצים שבניהם יימולו על ידי
רופאים יהודים דווקא  ,היודעים לשמור על היגיינה  ,ולא על ידי מוהל  .המותר הדבר גם
כשהרופא אינו מקפיד על שמירת כל המצוות ( יורה דעה  ,סימן

י)?

ה  -המותר לנתח מת ללימוד רפואה  ,או לאבחון המחלה שממנה נפטר
( שם  ,סימן

יד ) ?

ו  -מי שהופרש מאשתו בהליך " סיפאראסיון "  ,האם מתאבל עליה או יורשה ( שם ,

סימן יז ; אבן העזר  ,סימן

יג ) ?

ז  -היתר הקראים לבוא בקהל .התשובה מעניינת משום ההבדל שבין העמדה הפורמלית
שנוקט הפוסק ליצירת ההיתר ( קביעה שהקראים אינם יהודים אלא בני דת אחרת בכלל ) ,
לבין יחסו החם והקרוב כלפי הקראים  ,בהסבירו להם שהמדובר במהלך פורמלי בלבד ,

שהוא " לטובת הכלל לאחות את

הקרעים " !

( אבן העזר  ,סימן

ב).

53

ח  -נוצריה שחיה זמן רב עם יהודי ועתה נתגיירה  ,הצריכים הם ג ' חודשי הבחנה
( שם  ,סימן

52
53

ד)?

בתשובה זו אני דן בפירוט  -ראו זוהר  ,מזרח  ,פרק ארבעה  -עשר .
שם  ,פרק

תשיעי .
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ט  -קביעה כי ניתן להתיר עגונות בזמן הזה במסירת ייפוי כוח בלתי חוזר מהבעל
לבית הדין להעניק לאשה גט כשהיא תובעתו  ,ובתנאי שהדבר מוצדק על פי שיקול

דעתם ( שם  ,סימן ה ) .
י  -יהודי ויהודיה שנישאו בנישואין אזרחיים  ,האם יש לחשוש לקידושין ולהצריכם

גט ? הרב אוחנא משיב שבנישואין אזרחיים אין כל חשש לקידושין ( שם  ,סימן ו ) .
יא  -האם תקנת הפקעת קידושין ( כגון זו שנעשתה במצרים בשנת תרס " א ) מועילה
רק כשלא בעל  ,או גם כשבעל ? משא ומתן ארוך שהיה למחבר עם הרבנים טולידאנו
ומסלתון  ,כאשר עמדת מחברנו שהתקנה מפקיעה לגמרי את הקידושין  ,גם אם הזוג כבר

קיים יחסי אישות לאחר החופה ( כעמדת הרב אליהו חזן )  .מחברנו מעיד שגם הרב מסלתון ,
שפיקפק בכך  ,חזר בו בסוף ימיו והודה שההסכמה מפקעת לגמרי גם כשבעל ( שם ,

סימן ח ) .
יב  -דין הטוענת " מאים עלי " בזמן הזה  ,ומנהג בי " ד מצרים לפסוק בעניין זה על פי

האמור בספר שחיבר הרב בן שמעון בנידון ( שם  ,סימן יב ) .
יב  -יהודי שלו בנים מאשתו הנוכריה  ,וגידלם כיהודים  ,מה יעשה להבטיח שיירשו
את נכסיו לאחר מותו ( שם  ,סימן

יט ) ?

יד  -ראוי שגיטין ייכתבו בזמן הזה בעברית דווקא ( שם  ,סימן מד ) .
הרב אוחנה חיבר גם את " זה ספר תורת הזבח " ( ירושלים תשי " ט ) בהלכות שחיטה .

ספר אחר שחיבר הרב אוחנה מקורו בשיתוף פעולה בין -דתי  ,שהיה לרב אוחנה
בעזה בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה  .באותה עת פעלו בעזה מיסיונרים

פרוטסטנטים  ,שהשתדלו לשכנע את ערביי העיר המוסלמים כי התנ " ך רומז על אמיתות
הנצרות  .האמאם של עזה פנה אז לרב אוחנה  ,וביקש ממנו לסייע בהפרכת התעמולה
המיסיונרית  .משך מספר שבועות היה החכם המוסלמי לומד יחד עם הרב אוחנה את

המקורות התנ " כיים  ,ורושם ( בערבית ) את תשובות הרב אוחנה לפרשנות המקרא הנוצרית.

התשובות בערבית נרשמו על ידי החכם המוסלמי  .בעברית יצאו התשובות לאור בירושלים ,
בשנת תשי " ט  ,בשם " זה ספר ודע מה שתשיב לאפיקורוס "  ,כחמישים שנה לאחר שנכתבו .

היצירה ההלכתית במצאם מלאחי מלחמה העולם השנייה ועד
ליציאה מציים השתיה () 1956
התקופה שמלאחר מלחמת העולם השנייה ועד שנת

% 956

היתה קשה עבור יהדות מצרים ,

שאיבדה בשנים אלו את מטה לחמה ונחשפה למדיניות עוינת מצד השלטונות  ,בפרט
בעת מלחמת השחרור

( ) 1949 - % 948

ובעת שלטונו של גמאל עבד אלנאצר  ,החל משנת

 . % 954בשנים אלו בלטה פעילותו החינוכית -הציבורית של הרב אהרון שסיכה ( תרנ " ז -

תשל " ח  . ) 1978 - 1897 ,הרב שסיכה נולד בחלב שבסוריה  ,ומשפחתו עברה למצרים
בשנת  . % 911את תורתו רכש במצרים  ,והחל משנת

% 928

הקים והפעיל ( יחד עם הרב

היצירה של רבני מצרים ] 2 % 1

יעקב דוויך ) את " אהבה ואחוה "  ,מוסד תורני להקניית השכלה תורנית לציבור היהודי
הרחב בקהיר  .מוסד זה פעל עד לשנת  , % 957והשפיע על רבים מצעירי העדה שם .
למרבית הצער  ,כמעט שלא נתפרסם דבר מיצירתו הכתובה של הרב שוויכה .
% 947
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בשנת

סייר הרב שוויכה בארץ  ,ובחר במועמד צעיר לתפקיד דיין בבית הדין של קהיר

ור " מ ב " אהבה ואחוה "  ,הלא הוא הרב עובדיה יוסף  .הלה פעל במצרים עד שנת , % 950
וביצירתו התורנית משוקעות תשובות רבות ומגוונות  ,שהשיב בשנים אלו .

בחיבורו הגדול של הרב עובדיה יוסף  ,שו " ת " יביע אומר " ( שמונה חלקים  ,תשי " ד -

תש " ן ) כלולות לא פחות משבעים תשובות שיסודן בשאלות שהרב יוסף ניצב בפניהן
בתקופת כהונתו בקהיר  .כמה מתשובות אלו נועדו לחכמים שכיהנו באותה עת ברבנות
של אלכסנדריה  ,ובפרט לרב מעתוק יצחק דבי .
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אך מרביתן מתייחסות לקהילת קהיר ,

ומחלקן משתקפת המציאות הקהילתית -הדתית של שנים גורליות אלו  ,כשחלק ניכר
מבני הקהילה התרחקו מקיום מצוות  .כך  ,למשל  ,גילה הרב יוסף לתדהמתו  ,שבבית
החולים של העדה היהודית בקהיר אין כלל שמירה על כללי הכשרות בעת הכנת המאכלים

עבור החולים ( ח " א  ,יורה דעה  ,סימן ו )  .כן מצא שהחוק המצרי מחייב שילוב עורכי דין
יהודיים בהרכב בתי הדין הדתיים של הקהילה ; במקרים רבים היו עורכי דין אלו חסרי
השכלה תורנית לגמרי  ,ואף לא קיימו אורח חיים דתי  .הרב יוסף התלבט אפוא בשאלה
האם רשאי דיין ירא שמים ( היינו  ,הוא עצמו ) להשתתף בהרכב שכזה ( ח " ב  ,חושן משפט ,
סימנים

א-ב ) ?

לא מעט שאלות עוסקות בענייני גיטין  ,ובפרט בצורך לאיית באופן מדויק את השמות
הלועזיים הרבים  ,שמרבית יהודי מצרים נתכנו בהם עקב שילובם בתרבות האירופית
שרווחה בארץ .

56

כן נדרש הרב יוסף לסוגיות סבוכות  ,עקב הגירת רבים מבני הקהילה

לארצות רחוקות  -למשל  :ככלל  ,אין מאפשרים לאיטר -רגל ( כלומר  ,שמתחיל ללכת

ברגל שמאל ) לחלוץ ליבימתו  ,אך מה יש לעשות כשאין ברירה  ,מכיוון שכל שאר האחים
של הנפטר הם בארצות הברית  ,והאח היחיד השרוי במצרים הוא איטר -רגל ( ח " ה  ,אבן
העזר  ,סימן

יח ) ?

מעניין הדבר שבשו " ת של הרב יוסף מימי כהונתו בקהיר מצויות כמה וכמה תשובות

הדנות בענייני גיור  :נוכחות דיינים בטבילת גיורת ( ח " א  ,יורה דעה  ,סימן יט )  ,גיור בניו
של כוהן מאשה נכריה  ,ולבטים סביב גיור האשה עצמה ( ח " ב  ,אבן העזר  ,סימנים ג  -ד ) ,
אפשרות להרדמה מקומית של גר לפני המילה ( ח " ה  ,יורה דעה  ,סימן כב )  ,ועוד ועוד .
ללמדך  ,שאפילו בשנים אלו  ,שהעדה היהודית שבמצרים היתה נתונה בהן לרדיפות

ולהתנכלויות  ,היו נוכרים שבחרו בגיור  .אכן  ,שאלת היחס לנוכרים מופיעה כסוגיה

מרכזית בכמה תשובות  .בין השאלות הנידונות  :המותר ללמד לנוכרי תורה שבכתב ,
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ראו עליו  ,ועל פעילותו במצרים  ,בהקדמה לספר הזיכרון שיצא לזכרו  ,מנחת אהרון  ,בעריכת "
שוויקה וח ' סבתו  ,ירושלים תש " ם .
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ראו  :שו " ת יביע אומר ח " ב  ,אורח חיים  ,סימנים ז ,

56

ראו  ,למשל  :ח " ב  ,אבן העזר  ,סימנים יז  ,יח ; ח " ג  ,אבן העזר  ,סימנים כב  ,כג .

יט ;

ח " ג  ,אורח חיים  ,סימן א .
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צביזוהר

ולהתדיין עימו בסוגיות אמונה ( ח " ב  ,יורה דעה  ,סימן יז ) ? הרשאית הקהילה להעסיק
גוי שירשום בשבת ויום טוב את סכומי הנדרים והנדבות שבהם מתחייבים בני הקהילה

בבית הכנסת ( ח " ג  ,אורח חיים  ,סימן כג ) ? המותר להשתתף בלוויית קונסול נוצרי  ,כאשר
מדובר בשהות בכנסייה במשך חלק מן הלוויה ( ח " ב  ,יורה דעה  ,סימן

יא ) ?

ועוד ועוד .

מלבד השאלות שב " יביע אומר "  ,מצויה בחיבור אחר של הרב עובדיה יוסף  ,שו " ת
" יחווה דעת "  ,עוד שאלה שמקורה במצרים  ,והיא מתייחסת למציאות שלאחר התמעטות
הקהילה עקב עקירת היהודים  ,ודבה בגורל בתי הכנסת העזובים הרבים שנותרו בקהיר

( ח " ב  ,סימן

יח ) .

נראה כי שאלה זאת נשאלה לאחר תחילת תהליך השלום בין ישראל

למצרים  ,בשלהי שנות השבעים של המאה
חלק מן המורים האחרים ב " אהבה

העשרים .

ואחוה "

חיברו אף הס ספרים תורניים  ,אם כי

בעלי אופי שונה מאוד מחיבוריו של הרב עובדיה יוסף  .בכללם יש למנות את הרב משה

דיין  ,שחיבר את " ליקוטי חמד " ( ח " א  ,תל אביב תשל " ו ; ח " ב  ,שם תשל " ז )  .ספר זה הוא
חיבור הלכתי שנועד לציבור הרחב שאינו למדני  .הוא מציג את ההלכה לפי נושאים ,

בצמוד לפרשיות השבוע  ,תבנית המזכירה את מיבנה החיבור המפורסם "בן איש

חי "

מאת הרב יוסף חיים מבגדאד  .ואכן  ,גם מצד התוכן ההלכתי מרבה המחבר להסתמך על
" בן איש חי "  ,נוסף על חיבורים נוספים  ,שהבולט בהם הוא יביע אומר מאת הרב עובדיה
יוסף  .י5

חיבור תורני אחר שמקורו במצרים של שנים אלו הוא " כרם ר " ל " ( תל אביב ; מהדורה

א '  :תש " ך ; מהדורה ב ' מורחבת  :תשל " א ) מאת הרב דניאל לוי  .המחבר מעיד בהקדמתו
שעיקר הספר נתחבר בשעה שנעצר על ידי שלטונות מצרים יחד עם מאות יהודים

אחרים  ,ונאסר במחנה אבו קיר שליד אלכסנדריה ( ראו בהקדמת המחבר

לספר ) .

הספר

בנוי על סדר פרשיות השבוע  ,וכולל הגיגים והערות רעיוניות הנוגעים לענייני אותה
פרשה  .ניכרת השתדלותו של המחבר להתייחס לדעות מדעיות ופילוסופיות רווחות
בקרב הציבור הרחב  ,בדרך כלל תוך ניסיון לבקרן ולהצביע על עדיפות אותן השקפות
שהמחבר מזהה

כ " תורניות " .

סיוט כללי
במאתיים השנים האחרונות ידעה יהדות מצרים שנות שגשוג וצמיחה  ,עקב התפתחותה
המדינית והכלכלית של ארץ מצרים והיחס ההוגן שזכו לו היהודים מצד השלטונות .
בתקופה זו כיהנו במצרים רבנים  ,אשר יצירתם התורנית היתה בדרך כלל עשירה ורב -
גונית  .כל אלו שכתביהם הגיעו לידינו גילו מעורבות רבה בבעיות הדור ובתמורות
האופייניות לעת החדשה  .מרביתם היו מעורים גם בנעשה ביהדות אירופה  ,והתייחסו
57

חכמים נוספים שלימדו ב " אהבה ואחוה " היו יצחק ענתבי  ,יוסף פינסו  ,סעדיה מוניר  ,נסים אוחנה ,
עבוד ענטר  ,חלפון צפדיה  ,חיים דוויך  ,ואברהם שוויקה  ,אחיו של הרב אהרון  .מידע נוסף אודות
פעילותם במצרים ניתן למצוא בפרק ההקדמה למנחת אהרון .

היצירה שלרבני מצרים

ן
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לכך בכתביהם  .חלקם הגדול גילו התעניינות בהשכלה ובהתפתחות החכמות הכלליות
המודרניות  ,נוסף על שקידתם בתורה .

כמעט כל חכמי מצרים בתקופה זאת אינם מתאפיינים ב " יראת הוראה " במובן של

חשש להכריע בדבר הלכה חדש או יוצא דופן  .להפך  ,הם נוקטים החלטות הלכתיות

חד-משמעיות  ,ולעתים מקוריות  ,כדי לתקן ככל הניתן את מצב הדור בכלל  ,ואת מצב
בני קהילתם בפרט  ,תוך מיצוי אפשרויות פנים  -הלכתיות לעיצוב מחודש של ההלכה .
יצירה גדולה ומעניינת זאת נקטעה עם ההתמעטות הקיצונית במספר בני הקהילה
בעקבות " יציאת מצרים השנייה "  ,אשר אירעה בעיקר עקב התנכלות השלטונות ליהודים

מאז כינון מדינת ישראל  .יהי רצון שמאמר זה יעודד רבים לעיין באותה יצירה ואף
להפיק ממנה תורת חיים לדורנו .
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