תעודה

משה עובדיה

ר' מסעוד די אבילה
ואיגרות שליחותו
מטעם כוללות ק"ק
המערביים בירושלים
לפורטוגל ולאמריקה
הלטינית ()1906

כולל המערביים בירושלים בשלהי המאה
התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים
הרב דוד בן שמעון (הרדב"ש ,הקרוי גם צוף דב"ש )1880-1825 ,עלה מרבאט
שבמרוקו לירושלים בשנת  .1854הוא הקים בשנת  1860כולל–ועד עצמאי
ליהודי המגרב ,ללא תלות בוועד העדה הספרדית ,ששימש ועד לכלל העדות
הספרדיות (דוברות הלאדינו) והמזרחיות (דוברות ערבית ופרסית) בארץ–
ישראל בתקופת השלטון העות'מאני.
*

המאמר מוקדש לזכרם של נעמי ואהרן די אבילה .שלמי תודה
לחברי מערכת 'פעמים' על הטיפול המסור במאמר .תודה
לכל מי שהאירו את עיניי בנושאים הקשורים במאמר ,לרב
שלמה דיין רב העדה המערבית בירושלים ,לר' אפרים לוי
מארכיון ועד העדה הספרדית ,למנהל ארכיון העיר ירושלים
מר מיכאל מהלר ,למר שמחה שנאור (סניור) ,למר דוד סלגאדו
(אלמאליח) ,למר משה אקרמן מעמותת 'אתרא קדישא' בהר
הזיתים ,ולגב' מרסלה מנקס ,לפרופ' לאה מקובצקי ,לד"ר
מרגלית בז'רנו ,לד"ר אברהם אלקיים ,לד"ר סוזי גרוס ולד"ר
דב הכהן .האחריות לכל האמור במאמר שלי כמובן.
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בשנת  1860התמנה הרדב"ש לראש אב בית דין ומנהיג העדה המערבית
(המוגרבים) ,והשלטון העות'מאני הכיר בה כעדה עצמאית .הרדב"ש אף יזם
את הקמת שכונת מחנה–ישראל ( ,)1866הנחשבת לשכונה הראשונה שנבנתה
מחוץ לחומות ירושלים העתיקה ביזמה פרטית; השכונה הוקמה כדי לשפר את
איכות החיים של המערביים באמצעות דיור מרווח ,בניגוד לצפיפות ששררה
בעיר העתיקה.
בשנת  1866ראה הרדב"ש צורך בהקמת ועד לעדה ,מפני שהתקשה לטפל
לבד בכל ענייניה ובעניים המערביים הרבים בירושלים .לוועד נבחרו שבעה
אנשים מחכמי העדה ומעשיריה ,ובהנהגת הרדב"ש עסק בבניית בתי מחסה,
בתי כנסת וישיבות תלמוד תורה ושלח שד"רים לחו"ל .לאחר פטירתו של
הרדב"ש התחוללו בין רבני העדה ועסקניה מאבקים על תפקידים ושליטה.
הרב רפאל אלעזר בן טובו (נפטר  )1886נבחר לרב העדה; אחריו התמנה
לתפקיד סגנו הרב יששכר אצראף ( ;)1892-1817ואחרי פטירתו נתמנה הרב
משה מלכא ( )1900-1835והוא שימש בתפקיד עד  .1899בתקופת כהונתו של
הרב מלכא נחלקה העדה לשניים; המתנגדים לו ,בראשות הרב נחמן בטיטו,
טענו שהרב מלכא מעל בכספי העדה ובסופו של דבר גרמו להדחתו ולמינוי
הרב בטיטו לרב העדה.
בשנת  1866היו כ– 80אחוז מהמערביים בירושלים מעולי מרוקו ,וכך הרכיב
המערבי ממוצא מרוקאי גבר על הרכיב המערבי האלג'יראי ,שמשקלו היה ניכר
בירושלים מאז השליש הראשון של המאה התשע עשרה .בשנות השבעים של
המאה התשע עשרה מנו כלל המערביים בירושלים כ– 1,000נפש ,ובשנות
השמונים והתשעים כבר מנו כ– 2,420נפש  -כ– 16אחוזים מקרב הספרדים
1
וכ– 8אחוזים מכלל היהודים .עד  1909ירד מספרם לכ– 2,200נפש.
שלוחי הכולל
עשרות איגרות ומכתבים מתעדים את פעילות שד"רי כולל המערביים משנת
 1862ולאורך המחצית הראשונה של המאה העשרים 2.האיגרות מלמדות על
1

2
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על יחסי העדה הספרדית והמערבית ראו :בדור יורד ,עמ'
 ;54 -50גאון ,עדות ,עמ'  ;158גאון ,יהודי המזרח ,ב ,עמ' ;116
דיין ,עמ'  ;282 -267 ,260 -249אפרתי ,עמ'  ;35 -34ברנאי,
העדה במאה הי"ט; שרעבי ,עמ'  ;33 -32על הרדב"ש ומפעליו
ראו :קרק .על עליית יהודי המגרב ועל שד"רים נוספים מבני
המערביים ראו :בן־יעקב ,עלייתם ,עמ' .206 -205 ,64 -48
יערי ,עמ'  ,738עובדיה ,היהודים ,עמ'  .100 -90יש לציין
משה עובדיה  /ר' מסעוד די אבילה ואיגרות שליחותו

מטרות השליחות ועל יעדי השליחים .חלקן שופכות אור רב על השליחות,
חלקן משלימות את האחרות ונותנות מידע מועט .במשך הזמן מתגלות איגרות
נוספות שלא נזכרו במחקרים קודמים על שליחי כולל המערביים .יש לציין
שחוקרי המערביים בארץ–ישראל מודעים לעובדה שנשלחו מטעם הכולל
שד"רים נוספים על אלה שנזכרו במחקריהם .למשל יעקב ברנאי ,שחקר את
ועד העדה המערבית בירושלים ,כתב בשנות השבעים של המאה העשרים על
שד"רים מהמחצית השנייה של המאה התשע עשרה' :ברור הוא שיצאו עוד
שד"רים בשנים אלו אלא שלדאבוננו אבדו או שעדיין לא נתגלו' 3.התמונה
המורכבת של המחקר על השד"רים משתקפת בדברים שכתבה מיכל בן–יעקב
בתחילת המאה העשרים ואחת' :שד"רים רבים נוספים אינם מוזכרים על
ידי יערי או על ידי עובדיה ,אך ידועים לנו מתעודות שפורסמו במקומות
שונים ,וכן משטרות ,מפנקסים וממכתבים רבים השמורים בארכיונים ובידיים
פרטיות' 4.ואכן איגרותיו של השד"ר מסעוד די אבילה ,העומדות במרכז מאמר
זה ,והרואות אור לראשונה בנספח למאמר ,מאששות את דבריהם של ברנאי
ובן–יעקב.
בשנות השישים של המאה התשע עשרה החל הרדב"ש לשלוח מטעם
הכולל שד"רים לקהילות בתפוצות ,ומספרם הלך וגדל .מהלך זה ביסס את
היפרדות המערביים מהנהגת הספרדים והגביר את עצמאותם.
ברנאי ציין שמונה שד"רים שיצאו לשליחות מטעם הכולל בתקופתו של
הרדב"ש .הראשון ,ר' אברהם חרוש ,מדייני בית דין המערביים בראשותו של
הרדב"ש ,יצא בשנת תרכ"ב ( )1862לשליחות למרוקו .לא ידועים פרטים על
השליחות הראשונה והשנייה של השד"ר השני ,ר' משה מלכא ,אולם ידועים
פרטים על שליחותו בשנים תרכ"ה-תרל"ה ( )1871-1865לאירופה ובפרט
לתורכיה; הוא היה השד"ר הראשון לארצות שלא בצפון אפריקה ,ומטרת
שליחותו הייתה איסוף כספים עבור בניית שכונה לבני המערביים; בשנת
תרל"ג ( )1873יצא לשליחות למצרים ,ובשנת תרל"ד ( - )1874לאירופה.
השד"ר השלישי ,ר' יהודה זרחיה אזולאי ,יצא בשנת תרכ"ט ( )1869לשליחות
לאלג'יריה .השד"ר הרביעי ,ר' שלמה עטיאש ,יצא בשנת תר"ל ( )1870לשליחות
לצפון אמריקה כדי לגייס כסף עבור בניית בתי מחסה לעניים .השד"ר החמישי,

3
4

שיערי שמע מפי הרב יעקב משה טולידאנו על איגרת שד"ר
המערביים הראשון ,ר' אברהם חרוש ,לדברי טולידאנו האיגרת
נמצאה בפאס.
ברנאי ,העדה ,עמ' .51
בן־יעקב ,עמ'  ,205הערה  .552למחקרים שרמזה אליהם ראו:
יערי; עובדיה ,צפרו ,ה.
פעמים ( 147 - 146תשע"ו)
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ר' מאיר עובדיה ,ששימש דיין לצד הרדב"ש ,יצא בשנת תרל"ב ( )1872לשליחות
למערב החיצון (אלג'יריה ,תוניסיה ולוב) ,לשם גיוס כספים לתמיכה בעדה.
השד"ר השישי ,ר' יוסף ארוואץ ,יצא בשנת תרל"ג ( )1873לשליחות למערב
החיצון ובשנת תרנ"ה ( - )1894לגרמניה .השד"ר השביעי ,ר' חיים בן ואליד,
יצא בשנת תרל"ז ( )1877לשליחות לתוניס ובשנת תרנ"ג ( )1893לשליחות
לפורטוגל ,למרוקו ולברזיל ,שהייתה בה קהילה יהודית מרוקאית (ראו להלן).
השד"ר השמיני ,ר' יהודה אלבו ,יצא בשנת תרל"ז ( )1877לשליחות למרוקו,
5
ומהאיגרת שניתנה לו למדים על גודלה של העדה ,שמנתה אז כ– 1,000נפש.
מלבד שד"רים אלה הזכיר ברנאי שד"רים שיצאו לשליחות מטעם כולל
המערביים בשלהי המאה התשע עשרה .למשל ר' רפאל אהרן בן שמעון נשלח
בשנים תרמ"ה ( )1885ותרנ"א ( )1890למרוקו ,ובגמר שליחותו התמנה לרב
הראשי של הקהילה היהודית בקהיר והיה לדמות מפתח בחיי הקהילות
היהודיות במצרים .השד"ר ר' אברהם חלואה ,שליח המערביים וקהל הספרדים
המקובלים בית–אל ,יצא בשנים  1896 ,1889-1888ו– 1900למספר שליחויות
לארצות ערב ,פרס ,צפון אפריקה ,איטליה וארצות הבלקן ,ובגמר שליחותו
התיישב בליוורנו .והשד"ר ר' שמעון אשריקי יצא בשנים תרנ"ב ( ,)1892תר"ס
( )1900ותרס"ב ( )1902לשליחויות למרוקו 6.נוסף על אלה הזכיר אברהם יערי
את שליחותו של ר' יעקב בן עטר מטעם ישיבת המקובלים 'בית אל' בירושלים;
בשליחות זו פגש בליסבון יהודי מרוקאי שהתיישב בברזיל והתעשר ,ובן עטר
שכנע אותו לתרום כסף להקמת ישיבה לעדת המערביים ,דבר המלמד על
התבססות יהודים מרוקאים בברזיל ועל השתדלות מערביים מירושלים לפעול
למען מוסדות העדה 7.בן–יעקב הזכירה את השד"רים ר' אברהם אלראובני ור'
8
יהושע פרץ ,שנשלחו לאסוף כספים למען עדת המערביים.
בדו"ח על הכנסות השד"רים של כולל המערביים משנת תרס"ב-תרס"ג
( )1903-1902נזכרו אברהם פינטו (שהה בהודו ובמצרים) ,אברהם בכר אפרים
(בתורכיה) ,נסים דאנון (באלג'יר ותוניס ובסביבותיהן) ,משה בן סמחון ,מכלוף
חזוט ויעקב בן עטר (שלושתם במרוקו) .בדו"ח על ההכנסות משנת תרס"ד
5
6
7
8
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ברנאי ,העדה ,עמ' .34 -33
שם ,עמ'  ;51דיין ,עמ' .164 138
יערי ,עמ' .754 -753 ,751 -750 ,748 ,745 -744 ,738
בן־יעקב ,עמ'  .206 -205ייתכן שיהושע פרץ הוא השד"ר
ישועה פרץ ,ששמו מופיע באיגרת שליחות משנת תרע"ד
( .)1914ראו :עובדיה ,היהודים ,עמ'  ,244 ,91 -90ומן האיגרת
למדים על מטרת שליחותו :איסוף כספים כדי לפדות קרקע
בבית העלמין בהר הזיתים לקבורה של בני עדת המערביים.
-
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( )1904נזכרו שוב משה בן סמחון (במרוקו) ונסים דאנון ,ונוסף עליהם השד"ר
9
חיים שׂמאנא ,שהעביר את הכסף לכולל באמצעות יעקב בן עטר.
שמואל זיו (אג'ייני) הזכיר במחקריו על השד"רים המערביים מארבע ארצות
הקודש שד"ר נוסף מכולל המערביים ,השד"ר שמעון חיים חרוש ,שיצא
לשליחות למרוקו ,ככל הנראה בשנת תרמ"ז ( .)1887מטרת שליחותו הייתה
לאסוף תרומות עבור שחרור נכבדי המערביים שנכלאו בבית הכלא העות'מאני
בשל אי תשלום מס ה ַע ְסּכִַרי ַה (כופר הגיוס לצבא העות'מאני ששילמו הנתינים
הלא–מוסלמים) .ועד העדה הספרדית היה אמור לשלם את מס העסכריה של
המערביים ,אבל בשנת  1885הפסיק לשלמו ,ובעקבות זאת נאסרו נכבדי
המערביים .הדבר העיד מחד גיסא על המשך תלות המערביים בספרדים
ומאידך גיסא על היפרדותם ההדרגתית 10.משה בר–אשר הזכיר את השד"ר
ר' שלום הלוי ,שהיה אמור לצאת לשליחות למרוקו בשנת תרפ"ו (,)1926
וכותב שורות אלה הזכיר במחקרו עשרים ושמונה שד"רים מערביים וספרדים
שפעלו בשירות ועד העדה המערבית מערב מלחמת העולם הראשונה ובתקופת
השלטון הבריטי 11.שד"רים ממוצא מערבי יצאו לשליחויות מטעם כוללים
12
ומוסדות אחרים ובכלל זה עבור הכוללות הספרדית בירושלים.
הקשרים בין המערביים בירושלים ליישוב בארץ
ולקהילות היהודיות בתפוצות
קשרי המערביים עם היישוב היהודי ואף הנכרי בירושלים באו לידי ביטוי
במרקם החיים החברתיים–הכלכליים .היחסים בין הכוללים ובעיקר בין
המערביים לספרדים משלהי המאה התשע עשרה ,עם היפרדותם ההדרגתית,
ובמחצית הראשונה של המאה העשרים התמקדו בעיקר בעניינים כלכליים.
המערביים שיתפו פעולה עם הספרדים כדי להחזיק ולקיים את עדתם ,לקבל
זכויות על הקדשים שתרמו יהודים מהתפוצות לירושלים ולארץ–ישראל בכלל,
 9ספר המורה ,תרס"ב-תרס"ג ,עמ'  ;2תרס"ד ,עמ'  .2וראו
למשל דו"ח על הכנסות השד"רים משנת  :1913שם ,תרע"ג,
עמ'  ,7ושם בחלק המפרט את הכנסות הכולל צוין שם
משפחה של שד"ר בשם אשכנזי שנשלח לערי ברזיל ואסף
 1,128גרוש ,וצוינו הכנסות השד"רים אברהם־חי בן אמוזג,
מרסיאנו אברהם ,חמוי מנשה ,ח"י דרעי .ראו :ברנאי ,העדה,
עמ' .52 -51 ,34 -33
 10זיו ,תעודות ,עמ'  ;174 -172זיו ,שלוחי רבנן.
 11בר־אשר ,עמ'  ;123עובדיה ,היהודים ,עמ' .99 -90
 12ראו למשל :חיים; מרציאנו ,עמ' .19
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ובהם הקדשים שהקדישו יהודים מהמגרב ,לקבל כספים שאספו שד"רים
במגרב ,לנהל בית דין עצמאי של עדתם ולקבל זכויות על קרקע בהר הזיתים.
קשרי המערביים בירושלים עם שאר הערים בארץ באו לידי ביטוי בהגירה
פנימית למשל לטבריה וחיפה ,ששם היו המערביים דומיננטיים בהנהגת
העדות הספרדיות; ההגירה לערים אלה נבעה ממניעים כלכליים ומנישואים
של מערביים מירושלים עם תושבים מקומיים .מלחמת העולם הראשונה
וגירוש נתינים זרים ,ביניהם מערביים מירושלים ומהגליל ,שחלקם הגיעו
למצרים ,חיזקו את הקשרים ואת שיתוף הפעולה בין המערביים מירושלים
למערביים וספרדים מחברון ,טבריה ,צפת ,חיפה ובירות ,ובהם ספרדים שנמנו
13
עם הנהגת הפליטים מארץ–ישראל.
באמצעות שלוחי הכולל קשרו המערביים קשרים עם קהילות יהודיות
בתפוצות :בחמש ארצות צפון אפריקה ,ארצות המוצא של המערביים ,וכן
בפורטוגל ,תורכיה ,ארצות הבלקן ,סוריה ,ערביסטן (כורדיסטן האיראנית),
תימן ועַדן ,עיראק ,פרס ,בוכרה וארצות אמריקה הצפונית והדרומית .נראה
שבמחצית הראשונה של המאה העשרים נזקק הכולל ליותר שליחים מאשר
בתקופתו של הרדב"ש ,ועל כן העסיק שליחים מערביים וספרדים מערים
אחרות בארץ–ישראל ,למשל מצפת וטבריה ,ואף שכר את שירותם של שליחים
14
מקומיים ממרוקו.
מידע ביוגרפי על ר' מסעוד די אבילה
מסעוד די אבילה (נפטר בי"ד בחשוון תרע"א [ 16בנובמבר  )]1910עלה ממרוקו
לארץ–ישראל בשליש האחרון של המאה התשע עשרה .בירושלים נישא לרבקה
(נפטרה בו' באלול תרפ"ג [ 18באוגוסט  ,)]1923בתו של הרדב"ש ,והיו להם
שני בנים ושתי בנות 15.ר' מסעוד נקבר בהר הזיתים בירושלים ,וכך נכתב על
 13עובדיה ,היהודים ,עמ' .239 ,210 ,127 -120 ,83
 14שם ,עמ' .100 -99
 15על עליית מסעוד לירושלים ראו :יד לנופלים .ברשימה זו
על נכדו אשר מסעוד בן יצחק די אבילה ,שנפל במלחמת
השחרור ,נאמר שסבו עלה ממרוקו לפני שבעים או שמונים
שנה ,כלומר בין  1869ל־ .1879ראו גם :תדהר ,עמ' .5711
בפנקס פרנס בארכיון ועד העדה הספרדית המופקד באהע"י
נרשם שמקום קבורתם בהר הזיתים בחלקת בוראק ישן .על
המצבה של רבקה נכתב' :המצבה הזאת עדות נאמנה כי אשת
חיל תחתיה נטמנה ביסורין [בייסורים] קשים היתה מעונה
רבת המעלות ידיה אמונה האשה [האישה] יראת ה' מ'[רת]
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קבר הרב דוד בן שמעון ,צוף דב"ש ,על הר הזיתים בירושלים .2015 ,באדיבות
ויקימדיה ,על ידי משתמש ויקיפדיה ( SteinsplitterBotזכויות היוצרים שמורות)
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מצבתו:
מקור דמעה ונוזלים כעינות
מימי עין כמים הניגרים
ספקו כפים קראו מקוננות
מספד מר ובכי תמרורים
על איש ישר רוח הולך אמונות
תכפוהו [תקפוהו] רעות אחזוהו צירים
וימררוהו ורובו הן אלה היו לו למנות
מכאובי גוף ומרוק אברים
דבקו חלאים [חולאים] ומכות נאמנות
עד הורד אל קברו ומערות צורים
הה [הלא הוא] הנפטר בשט [בשם טוב] מן העולם החכם
[ה]נבון חתנא [חתן] דבי [של בית] נשיאה [נשיא] כה"ר [כבוד הרב]
מסעוד די דאבילא
נלבע [נתבקש לבית עולמו] יום יד לחדש [לחודש] מרחשון [מרחשוון]
שנת התרע"א []1910
תנצבה
מתוכן הכתובת שעל המצבה למדים על ההקפדה בהזכרת ייחוסו של הנפטר
לרדב"ש' :חתנא דבי נשיאה' .מאיגרות השליחות של די אבילה עולה מידע
נוסף על אודות ייחוסו' :נין ונכד להרב הגאון רב אד"א [אליעזר די אבילה]
זצוק"ל [זכר צדיק וקדוש לברכה] בעל המחבר ספר מגן גיבורים ומעין גנים
ובאר מים חיים' .ר' אליעזר די אבילה בן שמואל נולד במרוקו בשנת תע"ד
( )1714ונפטר בגיל ארבעים ושבע ,בשנת תקכ"א ( ,)1761ונקבר בעיר צַאפִי
במרוקו 16.כולל המערביים ייחס את מסעוד לר' אליעזר ,שהיה רב נודע
במרוקו ,ושחיבר את הספרים הנזכרים ,ואכן מקובל היה להזכיר באיגרות
שד"רים פרטים כאלה אם היה לשד"ר ייחוס לרב נודע בקהילות היהודיות.
רבקה די אבילא נ'ע [נשמתה עדן] נ'לבע'ה [נתבקשה לבית
עולמה] יום ו' אלול שנת התרפ'ג [ ]1923ת'נצבה [תהא נפשה
צרורה בצרור החיים]' .ילדי מסעוד ורבקה הם מאיר ,יצחק,
רחל ובת נוספת שלא מצאתי את שמה .ראו על אודותם :דיין,
חכמי ,עמ' .107 -105
 16על הרב אליעזר די אבילה ראו :גאון ,יהודי המזרח ,ב ,עמ'
.19 -18
284

משה עובדיה  /ר' מסעוד די אבילה ואיגרות שליחותו

באיגרות שד"רים נוספות קשר הכולל את השד"ר לאחד מבני משפחתו שהיה
ידוע לציבור הרחב ,כדי להעצים את ייחוס השד"ר ,מן הסתם בניסיון להגביר
את האמון בו בקרב התורמים ולהניעם לתרום סכום גדול ככל האפשר עבור
הכולל .מבחינת טווח השנים נראה שהכולל הגזים בייחוס מסעוד לאליעזר
כאשר כתב 'נכד ונין' ,שכן מסעוד יצא לשליחות בשנת  145 ,1906שנים לאחר
פטירת אליעזר ,וההיגיון אומר שהיה צאצא רחוק יותר.
גם באיגרות השליחות של די אבילה נכתב כי היה 'וחתנא דבי נשיאה
מע'[לת] הרב הכולל עט"ר [עטרת ראשנו] מורינו הרב צוף דב"ש [דוד בן שמעון]
זלה"ה [זיכרונו לחיי העולם הבא]' .מסתבר שגם הייחוס  -על ידי נישואים -
לרדב"ש ,מייסד הכולל ,עשוי היה לדעת מנהיגי הכולל לקדם את שליחותו
של השד"ר.
איגרות השד"ר מסעוד די אבילה
גילוי האיגרות

לצורך מחקריי בעשור האחרון על ההיסטוריה החברתית–הכלכלית של
היהודים המערביים בארבע ערי הקודש נפגשתי עם חלק ממשפחות
המערביים בירושלים .כך נפגשתי עם הגב' נעמי די אבילה ,רעייתו של אהרן
וכלתו של יצחק די אבילה ,והיא העבירה לידיי אוסף פרטי של משפחת די
אבילה ,ליתר דיוק את אוספו הפרטי של יצחק די אבילה (,)1978 -1888
נכדו של הרדב"ש ובנם של רבקה ומסעוד די אבילה .יצחק נמנה עם מנהיגי
העדה המערבית בירושלים בתקופת השלטון הבריטי ובעשורים הראשונים
למדינת ישראל.
האוסף כולל שתי תיקיות .באחת מכתבים משנות השישים והשבעים של
המאה העשרים העוסקים בהנצחה של חללי מערכות ישראל במסגרת 'יד
לבנים' בירושלים ,שיצחק היה פעיל בו לאחר שבנו אשר מסעוד נפל במלחמת
השחרור ,ורשימות של חללי מלחמת ששת הימים בירושלים; כתובה של כולל
המערביים ללא ציון שמות וכתבה בצרפתית ואנגלית על אודות הרב אליעזר
די אבילה.
בתיקייה השנייה ,שנכתב עליה 'מערבים' ,נשמרה תכתובת של יצחק
עם ועד עדת הספרדים בירושלים ועם ועד עדת המערבים בירושלים משנות
הארבעים עד שנות השבעים של המאה העשרים ,תכתובת שנגעה לפעילותו
כחבר בוועד העדה המערבית ולמאמציו לשמר מבנים בשכונת מחנה–ישראל
ולהנציח את סבו הרדב"ש ,וכל זאת כדי לשמר את מורשת העדה המערבית.
בתיקייה נמצאו גם כתבות בענייני עיזבון בליליוס; תקנות הנציגות הארצית של
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היהודים הספרדים בארץ–ישראל משנת תש"ז; חיבור משנת תשי"ז מאת יצחק
מולכו על הרב יהודה בן שמואל ביבאס; כתבה על העדה המערבית שפורסמה
ב– 1באפריל  1933בעיתון 'ל'אווניר אילוסטרה' ( ,)L'Avenir Illustréשיצא
לאור במרוקו ,ובה תמונה של חברי ועד העדה המערבית וביניהם יצחק; הזמנות
לאירועים שונים; מכתבים מגופים שנזקקו לתרומות ,כמו 'עזרת חולים עממית'
ו'מושב זקנים וזקנות לעדת הבוכרים' ,וקבלות על תרומות.
מלבד התיקיות הללו נמצאו באוסף מכתבים שכתבו זה לזה יצחק ובנו אשר
מסעוד ותמונות כלליות ומשפחתיות .לאוסף חשיבות רבה לחקר הביוגרפיה
של דמויות ציבוריות ופועלן ולחקר המערביים בירושלים ותרומתם ליישוב
היהודי ולמדינת ישראל.
בתיקיית 'המערבים' נמצאו גם שתי איגרות שליחות של מסעוד די אבילה,
האחת בעברית (להלן איגרת  ,)1והשנייה ,משנת תרס"ו ( ,)1906בעברית
ובתרגום לספרדית (להלן איגרת  .)2אברהם אלמאליח ,ששימש נשיא העדה
המערבית ,תרם לארכיון העיר ירושלים תצלום של איגרת שליחות נוספת של
17
די אבילה מאותה שנה (להלן איגרת .)3
חשיבות פרסום האיגרות

פרסום האיגרות ,מקור ראשוני שטרם נודע במחקר ,חשוב מכמה סיבות .יש
באיגרות ידיעות היסטוריות על המצב החברתי–הכלכלי של עדת המערביים
בתחילת המאה העשרים ,על קשרי הכולל עם קהילות יהודיות בתפוצות,
על מנהיגי העדה ,על המשך קיומו של מוסד השליחות במאה העשרים ועל
נתיבי השליחות ומידע ביוגרפי על אודות השד"ר .פרסום האיגרות יוסיף נדבך
להיסטוריוגרפיה של אחת העדות הדומיננטיות בירושלים בשלהי התקופה
העות'מאנית.
גודלן ומצבן הפיזי של האיגרות

האיגרות כתובות בכתבים שונים :כתב רש"י ,מעט כתב רהוט (קורסיווי) וכתב
מרובע ,הן מתחילות להתבלות בצדיהן.
האיגרת הראשונה כתובה בעמוד הראשון מבין ארבעה עמודים ללא
מספור ,ומידות הדף  23×29ס"מ .האיגרת השנייה כתובה בשניים מתוך
ארבעה עמודים ללא מספור ,ומידות הדף  20×30ס"מ ,והאיגרת בספרדית
 17כתב שד"רות לר' מסעוד די אבילא זצ"ל ,מטעם כוללות
המערביים בירושלים תרס"ו ( ,)1906אוסף פרטי יצחק די
אבילה ,אהע"י ,מכל  ;139/28ריאיון עם נעמי די אבילה8 ,
באוגוסט .2005
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שלט הרחוב על שמו של הרב דוד בן שמעון ,ליד שכונת מחנה–ישראל בירושלים.2008 ,
צילום :תמר הירדני .באדיבות ויקימדיה (זכויות היוצרים שמורות)
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כתובה בעמוד הראשון ובחלקו העליון של העמוד השני מתוך ארבעה עמודים,
ומידות הדף זהות 20×30 ,ס"מ .דף התצלום מידותיו  23.50×29.50ס"מ.
לשון וסגנון באיגרות

האיגרות נכתבו עברית ושולבה בה מעט ארמית ,בחותמות של חלק מחברי
הכולל יש מעט ערבית ,ובראש אחת האיגרות יש כתובת בצרפתית .באיגרת
המתורגמת לספרדית יש שילוב של השפה הספרדית והלאדינו ,וייתכן שמי
שכתב את האיגרת היה בתהליך של רה–היספניזציה ,רה–קסטילייניזציה ,של
הלאדינו ,אך עדיין יש בלשונו מספר מבנים תחביריים האופייניים ללאדינו .יש
באיגרת זו מילים השאולות מעברית וערבית ,ושנכתבו באותיות לטיניות ,כמו
( Galuthגלות)( Nedabá ,נדבה)( Hanabí ,הנביא)( Colel ,כולל)saliah ,
(שליח) ו–( Ascarieמס העסכריה) ,והשם מרוקו נכתב בה בצורה המקובלת
18
בצרפתית.Maroc ,
סגנון האיגרות דומה לזה של מקצת האיגרות שנכתבו מטעם כוללים אחרים
בירושלים בזמנן ,ויש בהן מידע על מטרות השליחות ,על השד"ר וייחוסו ועל
העזרה לירושלים .האיגרות משובצות מליצות ,קטעי פסוקים מהמקרא וקטעי
משפטים מספרות חז"ל  -ולעתים הפך הכותב מילים בטקסט המשובץ מלשון
יחיד לרבים או להפך  -ואין בהן גודש של ראשי תיבות ,דבר שהיה אופייני
19
לאיגרות שנשלחו לצפון אפריקה.
מטרות השליחות

באיגרות של די אבילה פורטו כמקובל מטרות שליחותו לפורטוגל ולארצות
אמריקה הלטינית דוברות הספרדית והפורטוגלית :איסוף כספים השייכים
לכולל מקופות ומהקדשים בארצות השליחות וייסוד קופות חדשות ,כל זאת
לשם תמיכה וחיזוק לבני עדת המערביים בירושלים .על פי האמור באיגרות
העזרה שהייתה נחוצה לעדה כללה :תרומות לעניים לצורך קניית מזון ופחמים
לימי החורף ,תמיכה בתלמידי חכמים ,באלמנות וביתומים ,במורי התלמוד
תורה ,באורחים מזדמנים ,ביולדות ובחולים חסרי ישע ,עזרה כספית לחתנים
 18על הלאדינו במאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים
והתגוונות אזורית של השפה ראו :בוניס ,עמ' .49-45 ,36-31
 19על לשונן וסגנונן של איגרות לצפון אפריקה ראו :בר־אשר ,עמ'
 ;134-132ראו גם :ממן ,עמ'  .172-166סגנון שונה של איגרות
ראו :רוזן ,עמ'  ,314-299ושם נספח ובו  126איגרות ,ובחלקן
אפשר לזהות סגנון לשוני שהשפיע על איגרות מאוחרות יותר
וביניהן האיגרות הנדפסות בנספח למאמר זה.
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וכלות ,מימון קבורת עניים ,מתן מצרכים לחג הפסח ועזרה בתשלום שכר דירה
למערביים שלא יכלו לעמוד בדמי השכירות.
מלבד התיאורים השגרתיים הללו פירטו כותבי האיגרות שתי סיבות
מרכזיות למצוקתם .האחת הייתה העלייה ממרוקו לירושלים עקב האנרכייה
ששררה במרוקו בתקופתו של הסולטאן ַעּבְד אל ַעז ִיז הרביעי ,שעלה לשלטון
בשנת  ,1894בהיותו בן ארבע עשרה ,והחזיק בו עד  .1908ענייני המדינה
נוהלו בתקופה זו על ידי ראש הווזירים ,והממשל המרכזי נאלץ להתמודד
עם מרידות שבטי ברברים ,דבר שגרם לפגיעה קשה באוכלוסייה המקומית
כולל התושבים היהודים .בנסיבות אלה היו שהחליטו לעלות לארץ–ישראל
ולהתיישב בירושלים ,וכתוצאה מכך גדל מספר המערביים בעיר מ–1,750
ל– 2,000נפש ,והכולל נזקק לתרומות כדי לתמוך במהגרים החדשים .נוסף
על כך יהודי מרוקו הפסיקו באותן שנים לתמוך במערביים בירושלים מפאת
המצב הקשה ששרר בערי המערב הפנימי (מרוקו) .ייתכן שלמצב הקשה
גרמה בין היתר הבצורת בשנת  ,1904שבעטייה הורה הסולטאן לחלק מזון
גם לאוכלוסייה היהודית ,כפי שרמזו אולי הכותבים באחת האיגרות בהסבירם
מדוע לא יכלו יהודי מרוקו לתמוך בכולל' :כי נפסקו צנורות [צינורות] השפע
20
מאחינו אשר בערי המערב הפנימי יע"א [יגן עליה אמן]'.
הסיבה השנייה למצוקה הייתה כופר הגיוס (עסכריה או ּבַַדל עסכריה),
שמשנת  1855החליף למעשה את מס הגולגולת (ג ִ'זְי ַה) ,ושמטרתו הייתה
לפטור את הנתינים הלא–מוסלמים באימפריה העות'מאנית משירות צבאי ,אף
שלכאורה הושוו זכויותיהם 21.כותבי האיגרות התלוננו על קשיי הכולל לשלם
מס זה' :הצרה הגדולה הזאת מס הגולגולת כרגא [חַ'ַראג'] דמלכא [של המלך]
יר"ה [ירום הודו]'; 'ולכל לראש מוטל עלינו לשלם להממשלה [לממשלה] יר"ה
מס הגולגולת'; 'על הצרה הגדולה מס המלך' .נראה מהאיגרות ששיעורו של
מס זה ,שנתפס בעיני הכותבים כמס גולגולת כפי שהכירוהו במרוקו ,עלה ,או
שגדל באופן משמעותי מספר החייבים בו ,והצורך לשלם שלושה עשר פרנק
עבור כל מי שנזקק לפטור רוקן את קופת הכולל .משליחותו של שמעון חיים
חרוש שהזכרתי לעיל למדים שהכולל התמודד עם תשלום מס זה גם בשנים
קודמות ,ונראה שהקושי בעניין זה נבע מהמשך אי כיבוד הסכמים מצד ועד
22
העדה הספרדית ,שהיה אמור לשלם את המס עבור המערביים.
 20על המצב במרוקו בתקופה הנדונה ראו :בשן ,היהודים ,עמ'
 ;25 -24בשן ,יהדות מרוקו ,עמ'  ;53 -52על העלייה לארץ־
ישראל ראו :ליס ,עמ' .113 -110
 21אטינגר ,ב ,עמ' .487
 22זיו ,תעודות ,עמ'  .174-171וראו לעיל ,ליד הערה .10
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החתומים על האיגרות

באיגרת הראשונה יש שש חתימות :הרב נחמן בטיטו ( )1915-1846נולד
במַַראּכֶש ,עלה עם הוריו לארץ–ישראל והתיישב בירושלים ,היה מראשי הכולל,
עסקן ציבור ,שד"ר של מוסדות וכוללים וממלא מקום החכם באשי והראשון
לציון בשנים  23;1911-1909ר' שמואל אלעלוף ( )1933-1868נולד בפַאס,
עלה ארצה ולימים היה לאחד מפעילי הכולל ,בימי מלחמת העולם הראשונה
פעל למען הציבור בירושלים ,וכן שימש בא כוח העדות הספרדיות בטבריה
ובצפת לעניין התרומות מחו"ל; 24ר' מכלוף חזן ,מחברי העדה המערבית,
חתום על איגרות הכולל ,והיה פעיל במשפט שעסק בזכות המערביים על
קרקע לשם קבורה בהר הזיתים; 25ר' אליהו יעקב לעזימי (לעג'ימי) היה מחכמי
ישיבת המקובלים 'בית אל' וממנהיגיה ואחד מראשי כולל המערביים; 26ר'
יוסף אלמאליח ( )1921-1852עלה בצעירותו מרבאט לירושלים ורכש בה את
השכלתו ,ולימים היה לאחד ממנהיגי הכולל ואביו של מנהיגה הבולט של
העדה המערבית במאה העשרים ונשיא ועד העדה ,אברהם אלמאליח (-1858
28
 27;)1967ר' שמואל בוחבוט (נפטר  ,)1918מחכמי ירושלים וחבר הכולל.
באיגרת השנייה חמש חתימות זהות לאלו שבאיגרת הראשונה ,אך אין בה
חתימה של מכלוף חזן ,ובתרגום האיגרת לספרדית קיימות כל שש החתימות
שבאיגרת הראשונה .באיגרת השלישית נוספו שתי חתימות ,ובסך הכול יש
בה שמונה; שמות החותמים הנוספים הם הרבנים מרדכי בן ג'ו (,)1917-1825
שהיה משנת  1855רבה הראשי של הקהילה בטנג'יר ,ורפאל חיים משה בן
29
נאים ( ,)1920-1845שהיה משנת  1886רבה הראשי של הקהילה בגיברלטר.
ייתכן שתוספת החתימות של רבנים בעלי שם אלה ,שהנהיגו קהילות דוברות
ספרדית ,ושהיו בקשר עם הקהילות היהודיות בפורטוגל ובארצות אמריקה
הלטינית וזכו להערכה רבה מצד המהגרים המרוקנים בארצות אלה ,מעידה על
30
חומרת הצורך של כולל המערביים בעזרה.

23
24
25
26
27
28
29
30
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גאון ,יהודי המזרח ,ב ,עמ'  ;142 -141דיין ,עמ' .302 -283
גאון ,יהודי המזרח ,ב ,עמ'  ;82דיין ,עמ' .403 -401
עובדיה ,היהודים ,עמ' .124 ,91
מסמכים של הכולל שלעג'ימי חתום עליהם ראו למשל:
עובדיה ,היהודים ,עמ' .181 ,166 ,122 ,95 -91 ,67 ,64
גאון ,יהודי המזרח ,ב ,עמ'  ;77דיין ,עמ' .243
גאון ,יהודי המזרח ,ב ,עמ'  ;141עובדיה ,היהודים ,עמ' .32
בשן ,יהדות מרוקו ,עמ'  ;84בשן ,גיברלטר ,עמ' .436 -435
מירלמן ,בואנוס־איירס ,עמ' .96
משה עובדיה  /ר' מסעוד די אבילה ואיגרות שליחותו

באיגרות מצויות חותמות אישיות וחותמות כלליות .החותמות האישיות הן
של בטיטו ושל אלעלוף ,ושמותיהם צוינו בהן גם בשפה הערבית ,דבר המעיד
על פעילותם הציבורית הענפה למען כלל העדות היהודיות ועל ההכרה בהם
מצד השלטון העות'מאני ,והדברים אמורים בפרט ברב בטיטו ,ששימש תקופה
מסוימת בתפקיד הראשון לציון .בחותמות הכולל נכתב פעם 'ועד' ופעם 'כוללות';
נראה שבמילה ועד הכוונה לחברי ועד העדה ששימשו את העדה בתקופה מסוימת,
ואילו המילה כוללות פירושה  -בלשון ימינו  -עמותה עדתית ,גוף שב'יישוב
הישן' היה הארגון החברתי ,הכלכלי ,העדתי והדתי של קבוצת אנשים שארץ
מוצאם הייתה הגורם המלכד שבבסיס התארגנותם 31.שם הוועד נכתב בחותמות
גם בצרפתית ,ומארצות המגרב נזכרה בחותמות מרוקו.
השד"רות לפורטוגל ודרום אמריקה

אזורי השליחות של השד"רים המערביים היו בבלקן ,במזרח הרחוק ,בצפון
אפריקה ,באירופה ,בצפון אמריקה ובארצות אמריקה הלטינית.
באיגרת השליחות הראשונה של די אבילה לא צוינו המקומות שאליהם
נשלח ,כשם שלא נרשם בה תאריך ,מכיוון שהיא איגרת כללית המתארת את מצב
העדה ,ואפשר היה להוסיף בה את שמות המקומות שאליהם פנה הכולל .לעומת
זאת באיגרת השנייה הופיעה רשימת מקומות' :ליזבואה [ליסבון] ,פארו וסאן
מיגיל [סאו–מיגל] ופונטא דילגאדה [פונטה–דלגדה] ,בראזיל [ברזיל] ,רייו זינירו
[ריו דה ז'ניירו] ואגפיה ופארה ואגפיה ומאנווס [מנאוס] ואגפיה וקיתוס [איקיטוס] די
פירו [פרו] ובוואינוס אייריס [בואנוס–איירס]' .בתרגום האיגרת לספרדית הופיעו
פורטוגל ,ארגנטינה ברזיל ופרו ,ובאיגרת השלישית נזכרו אותם מקומות.
מציון המקומות למדים על קיומן של קהילות יהודיות בפורטוגל ובדרום
אמריקה .אך מה היה מסלול השליחות של די אבילה? מה היה ההרכב של
הקהילות היהודיות שאליהן נשלח? האם אנשי הקהילות באו ממרוקו ,ארץ
המוצא של די אבילה? והאם לכולל היה קשר אִתם לפני שליחותו של מסעוד?
משמות המקומות באיגרות נראה שמסלול שליחותו היה :גיברלטר ,טנג'יר,
פורטוגל ,צפון ברזיל ,פרו וארגנטינה .כדי להשיב על שאר השאלות אסקור את
ההתיישבות היהודית במקומות הנזכרים .בראשית המאה התשע עשרה היגרו
יהודים מצפון מרוקו לליסבון ,ואחד התורמים לבית הכנסת 'שער השמים'
שנבנה בעיר בשנת  1813היה אברהם די אבילה (נפטר  .)1853בתקופה זו מנתה
הקהילה במקום כ– 500יהודים .בשנת  1833רכשה הקהילה קרקע לבית עלמין,
ובשנת  1880הקימה בית כנסת נוסף .בשנת  1910ניתן ליהודים בליסבון שוויון
 31שלמון ,עמ' .334 -333
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זכויות 32.המקומות הסמוכים לליסבון הנזכרים באיגרת הם פַארֹו וסַאֹו–מִיג ֶל.
יהודים מצפון מרוקו ומגיברלטר הגיעו לפארו בשנת  ,1850ובשנת  1860היו
בעיר שני בתי כנסת; הקהילה במקום נחשבה לאמידה ושומרת מסורת .סאו–
מיגל הוא אי במרכז האוקיינוס האטלנטי ,מקבוצת האיים האזוריים ,ובו העיר
ּפֹונטָה–ֶדלגָדָה .לסאו–מיגל הגיעו מהגרים יהודים בשנת  ,1830ובשנת 1836
33
נחנך שם בית כנסת בשם 'שער השמים' ,והוא נסגר בשנת .1927
ברזיל השתחררה בשנת  1822מהחסות הפורטוגלית וזכתה לעצמאות .שפלת
האמזונאס הייתה מקור משיכה למהגרים ,בשל אפשרויות ההתיישבות והפרנסה
באזור ,שהתנהל בו סחר חופשי ,היה בו חופש דת ,וצמח בו עץ הגומי ,שבעקבות
פיתוח ייצור גומי טבעי ממנו הביא לאזור שגשוג כלכלי .כבר במחצית הראשונה
של המאה התשע עשרה התיישבו בשפלת האמזונאס בברזיל יהודים ממרוקו
שחיפשו תנאי מחיה וכלכלה נוחים ,ובשלהי המאה היה גל הגירה גדול ממרוקו
לברזיל; באותה תקופה נפתחה תנועת השיט בנהר האמזונאס לאחר לחצים בין–
לאומיים ולאומיים ,והוסדרו קווי שיוט בין–לאומיים שקישרו בין יבשת אמריקה
לאירופה ,ובפרט בין ערי הבירה בצפון ברזיל ֶּבלֶם ו ֶמנ ַאּוס והערים סַנטֶַרם ואֹוּבִידֹוס
בפנים הארץ לבין ליסבון ,ברצלונה ,מרסיי ,גנואה וטנג'יר .היהודים ממרוקו באו
מהערים טנג'יר ,תִטּואַן ,פאס ,רבאט וקזבלנקה ,והם כונו הבראיקוס ()Hebraicos
ולא היו צריכים להסוות את יהדותם .מלבדם באו באותה תקופה לברזיל יהודים
מספרד ,אלג'יריה ,גיברלטר ופורטוגל .המהגרים היהודים התיישבו בערי הבירה
ובמקומות נוספים לאורך האמזונאס 34,ומילאו תפקיד משמעותי בפיתוח הכלכלה
האזורית ובסחר החוץ .במשך הזמן היו היהודים מעורבים בפוליטיקה ,בספרות,
ברפואה ובשירות במשמר הלאומי בברזיל .במישור הקהילתי הייתה התארגנות
קהילתית לשם הקמת בתי כנסת ובתי עלמין וייסוד חברות גמילות חסדים.
ברשימות משפחות יהודיות שהגיעו לאזור האמזונאס נמצא גם שם המשפחה
די אבילה 35.נראה שקיתוס די פירו הנזכרת באיגרת היא העיר אִיִקיטֹוס שבאזור
36
האמזונאס בצפון פרו ,שגם אליה הגיעו מהגרים יהודים ממרוקו.
לארגנטינה היגרו באמצע המאה התשע עשרה יהודים ממרכז אירופה
וממערבה ,ורובם התחתנו עם נשים קתוליות והתבוללו .בשנת  ,1862עם הקמת
32
33

34
35
36
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על יהודי ליסבון ראו :מולכו ,עמ'  ;45-44מרציאנו ,עמ' .13-12
מרציאנו ,עמ'  .24 -19נראה שחלק מהקהילות בפורטוגל
נחשבו לקהילות נלוות ,כפי שצוין באיגרת' :וכל הנלווה
ומתייחס אליהם' .על ההגירה ממרוקו ראו :וילקה.220 -211 ,
על מקומות נוספים באמזונאס ראו :בן־שימול ,עמ' .71
על יהודים באמזונאס ראו :ליברמן; מירלמן ,ספרדים.
על יהודי איקיטוס ראו :סגל־פרייליך ,עמ' .35 -19
משה עובדיה  /ר' מסעוד די אבילה ואיגרות שליחותו

יהודים בירושלים סביב  1890בלבוש טיפוסי .מימין לשמאל :שני אשכנזים בלבוש חסידי
ותלמיד חכם ספרדי .ספריית הקונגרס האמריקני ,באדיבות ויקימדיה (ברשות הציבור)
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'הקהילה היהודית של הרפובליקה הארגנטינאית' ,הונחו היסודות להתארגנות
יהודית בארץ זו .בשנת  1889באו לארגנטינה יהודים נוספים מרוסיה ,ובעקבות
זאת ייסד שם הברון מוריס דה הירש מפעל התיישבות חקלאית בחסות חברת
יק"א .יהודים ספרדים באו לבואנוס–איירס בשנות התשעים של המאה התשע
עשרה .הייתה זו תקופה של צמיחה כלכלית בארגנטינה והיה צורך בכוח עבודה
לייצור מוצרים חקלאיים ,בעיקר דגנים ובשר .המהגרים היהודים הספרדים
באו ממרוקו הספרדית ומאזורי האימפריה העות'מאנית ,כמו סוריה ,תורכיה,
37
רודוס וארץ–ישראל.
התמורות הבין–לאומיות והלאומיות באמריקה הלטינית והגירתם של
יהודים לשם והתבססותם באזור האמזונאס פתחו לפני הכוללים בארץ–ישראל
מרחב גאוגרפי נוסף לשגר אליו שד"רים והזדמנויות נוספות להשיג תרומות
עבור בני העדות השונות .כאמור בשנת  1893בא לברזיל השד"ר ר' חיים בן
ואליד ,ונראה שהוא היה השד"ר הראשון מטעם כולל המערביים לארץ זו .לאור
איגרותיו של די אבילה מסתבר שהכולל שלח שד"רים נוספים לברזיל לאחר
שהיהודים התבססו באזור מבחינה כלכלית ,ושהיה לו קשר גם עם קהילות
היהודים בליסבון ובטנג'יר.
האם ביצע די אבילה את שליחותו? מן האיגרת השלישית מתברר שהוא
הגיע לגיברלטר ואחר כך לטנג'יר ,מכיוון שהרבנים הראשיים במקומות אלה
הוסיפו את חתימותיהם על איגרת של מנהיגי הכולל שניתנה לו .אולם בבדיקה
של פנקסי קהילות מחלק מיעדי השליחות שלו ,פנקסים הנמצאים בארכיון
המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים ,לא נמצא שמו של די אבילה או דו"ח
על תרומה לכולל משנת  .1906גם בוועד העדה המערבית בירושלים לא נמצאו
עדויות על הכנסות והוצאות של שליחותו ולא דו"ח על שליחותו בספר ה'מורה
לצדקה' .די אבילה ,בדומה לרוב השד"רים ,לא הותיר יומן מסע.
סיכום
המחקר על השד"רים המערביים ועל מוסד השד"רות בכלל במחצית הראשונה
של המאה העשרים טרם הושלם 38.צדקו חוקרי המערביים שקבעו שעדיין איננו
יודעים על כל השד"רים של כולל המערביים ,ושעדיין יש איגרות שליחות
 37על יהודי ארגנטינה ראו :בז'רנו; אבני; מירלמן ,חיי היהודים.
 38דנתי בכך בהרצאה לכבוד פרופ' ז'ראר נהון ,בכ"ג באב תשע"ג
( 30באוגוסט  ,)2013בקונגרס העולמי השישה עשר למדעי
היהדות ,שהתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים .כותרת
ההרצאה' :ארץ־ישראל כמרכז רוחני :רבנים מערביים־מוגרבים
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שלא נודעו במחקר ,ונקווה שבעתיד יימצאו ,ושנוכל להרחיב באמצעותן את
יריעת המחקר ההיסטוריוגרפי על השליחים .לפי שעה האיגרות של מסעוד
די אבילה הנדפסות לראשונה בנספח למאמר זה ,מלמדות על המצב החברתי–
הכלכלי של כולל המערביים בראשית המאה העשרים ועל הקשר שלו לקהילות
של מהגרים יהודים בארצות אמריקה הלטינית .בין המהגרים לעולם החדש היו
יהודים ממרוקו ,ובמשך הזמן הם התבססו במקומות מושבם ,וכך נוצרו מקורות
תמיכה חדשים לכולל המערביים ,בעיקר מקהילות יהודיות שהייתה להן זיקה
ליהודים המערביים ולירושלים.
נספחים

39

איגרת 1
40

ועד נבחר ונימוסי מעדת המערביים בעה"ק [בעיר הקודש] ירושלם
[ירושלים] תובב"א [תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן]
Comité de la Communauté Marocaine et Mr. le Rabbin
Nahman Betito à JÉRUSALEM
41

זכרו מרחוק את ה' וירושלם תעלה על לבבכם
בעזה"י [בעזרת השם יתברך] .פעה"ק [פה עיר הקודש] ירושלם תובב"א
42
שנת תרס" [?]190
לחדש
יום

39

40
41

42

מארץ־ישראל בתפוצות' .תגובתו של פרופ' נהון בדיון לאחר
ההרצאה חיזקה את דבריי.
מספרתי את האיגרות על פי סדרן באוסף יצחק די אבילה,
ולאחר האיגרות מאוסף זה הבאתי את האיגרת המצולמת
הנמצאת באהע"י .פתחתי ראשי תיבות ,השלמתי מילים
מקוצרות ,כתבתי מילים בכתיבן התקני והוספתי תרגום עברי
למילים ארמיות  -הכול בסוגריים מרובעים  -רק בהיקרות
הראשונה .באיגרת  3לא הערתי בהערות שוליים על מקורם של
מילים וביטויים המופיעים באיגרות  1ו־ .2פיסוק האיגרות הוא
על פי כתבי־היד ,אך לעתים סומן בהם פסיק עילי ,כעין גרש,
ונקודה סומנה בכעין גרשיים ,והמרתי סימנים אלה לסימנים
המקובלים בדפוס כיום ,כלומר פסיק ונקודה בהתאמה.
חוקי ,רשמי.
ירמיה נא ,נ .הפסוק מביע ציפייה של הכולל מנמעני המכתב
לזכור את ירושלים ומתוך כך לתרום בנדיבות עבור תושבי
העיר החברים בכולל.
הכותבים הותירו מקום פנוי להשלמת היום ,החודש והשנה.
פעמים ( 147 - 146תשע"ו)
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לכבוד ידידנו מעלת הגביר המרומם רודף צדקה וחסד
שלום וברכה רבה!
אותותינו אלה להודיע לכבודו גודל צרת אחינו ק"ק [קהילה קדושה] המערביים
כי גדלה צעקת העניים ויתומים ואלמנות על פת לחם ,יען כי נפסקו צנורות
[צינורות] השפע מאחינו אשר בערי מערב הפנימי יע"א [יגן עליה אמן] מסיבת
המרד אשר מרדו הגויים במלכים נעשה שם בלבול גדול והיו אחינו לשבי וביזה,
ובורחים משם אנשים וטף ערומים ויחפים נודדים ללחם ,ובאים לפה עיה"ק
ירושלם ,ומיום בואם צועקים אלינו הבה לנו לחם ולמה נמות ברעב 43ועינינו
רואות וכלות אליהם ואין בידנו להושיעם ,כי מאין יבא עזרנו 44לנהל בלחם
לאלף ושבע מאות נפשות המקבלים מקופה של צדקה ,ונוסף על צערינו [צערנו]
הצרה הגדולה הזאת צרת מס הגולגולת כרגא [חַ'ַראג'] דמלכא [של המלך] יר"ה
[ירום הודו] ומוכרחים אנחנו לשלם מכיס כוללינו [כוללנו] סך עצום ורב מידי [מדי]
שנה בשנה ,בעד כל קהל עדתינו [עדתנו] במספר כל זכר מבן חדש ומעלה 45סך
שלשה עשר פראנק לכל נפש בכל שנה ושנה ולא ידענו אנא נפנה לעזרה ,לעתות
בצרה ,על כן חלינו [חילינו] פני ידידנו מע'[לת] החכם השלם זרע קדש [קודש]
כמה"ר [כבוד מורנו הרב] מסעוד דיאבילה הי"ו [השם ישמרהו ויחייהו] נין ונכד למע'
הרב הגאון רב אד"א [אליעזר די אבילה] זצוק"ל [זכר צדיק וקדוש לברכה] בעל
המחבר ספר מגן גבורים [גיבורים] ומעין [ומעיין] גנים ובאר מים חיים 46,וחתנא
[וחתן] דבי [של בית] נשיאה [נשיא] מע' הרב הכולל עט"ר [עטרת ראשנו] מורינו
[מורנו] הרב צוף דב"ש [דוד בן שמעון] זלה"ה [זיכרונו לחיי העולם הבא] למען ילך
בשליחות מצוה [מצווה] רבה הזאת ,להודיע צערינו לרבים להוציא מצרה נפשנו
על כן באנו לחלות פני קדשו למען יעמוד לימין השד"ר [שלוחא דרבנן] הנז'[כר]
לעזרו ,ולעשות לו נדבה גדולה להחיות בה נפשות רבות העטופים ברעב ובחוסר
כל ,בטחנו בה' כה יעשה ,וה' משמים ישלם לו גמולו שבעתיים 47,ואנחנו נברך
את שמו הטוב רב ברכות ,כה דברי חו"ר [חכמי ורבני] ופו"מ [ופקידי ומשגיחי]
כוללות ק"ק המערביים הדושו"ט [הדורשים שלומם וטובתם] החותמי'[ם] פעה"ק
48
ירושלם תו' [תיבנה ותיכונן] ברוב עז ושלום
43
44
45
46
47

48
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בראשית מז ,יט.
תהלים קכא ,א.
במדבר ג ,טו.
די אבילה ,מגן גיבורים; די אבילה ,מעין גנים; די אבילה ,באר מים.
משלי ו ,לא .בפסוק מדובר על תשלומו של הגנב ,שבבוא הזמן
ישלם שבעתיים על מעשיו ,ואילו כאן מדובר בגמול חיובי
שיינתן למי שיתרום לנזקקים.
מלשון תפילת העמידה .ראו :סידור החיד"א ,עמ' קפג.
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הצעיר נחמן בטיטו ס"ט [סופו טוב] הצעיר שמואל אלעלופ ס"ט ע"ה [עבד השם]
מכלוף חזן ס"ט הצעיר אליהו יעקב לעגימי [לעג'מי] ס"ט ע"ה יוספ אלמאליח
ס"ט ע"ה שמואל בוחבוט סיט [ס"ט]
א י ג ר ת 2א

[עמוד א]
49

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאשר [מאושר].
בע"הי [בעזרת השם יתברך]
50
חזקו ידים [ידיים] רפות וברכים [וברכיים] כושלות אמצו.
אנשי החסד והרחמים ,הנה הנם מעלת הגבירים הרמים ,נדיבי עמים 51,רודפי
צדק 52,ומעלת הגבאים והגזברים ,פרנסים וממונים ,השרים והסגנים ,אחינו
בני ישראל אשר בעו"בי [בעיר ואם בישראל] ליזבואה [ליסבון] ואגפיה שהם
פארו וסאן מיגיל [סאו–מיגל] ופונטא דילגאדה [פונטה–דלגדה] יע"א [יגן עליהן
אמן] וכל ערי בראזיל [ברזיל] יע"א עי"ת [עיר תהילה] רייו זינירו [ריו דה ז'ניירו]
ואגפיה ופארה ואגפיה ומאנווס [ומנאוס] ואגפיה וקיתוס [איקיטוס] די פירו [פרו]
ואגפיה ,ובוואינוס אייריס [בואנוס–איירס] ואגפיה וכל הנלוה [הנלווה] ומתיחס
53
[ומתייחס] אליהם ,וגובה להם החכמים השלמים ,יחד כולם ,יהי שלום בחילם,
כיר"א [כן יהי רצון אמן].
54
אחרי השלום ,תכון [תיכון] תפילתינו [תפילתנו] ,לפני ה' אלקינו [אלוקינו],
58
השוכן בציון 55והבוחר בירושלם 56ושכינת עוזנו 57,הנה זה עומד אחר כתלנו
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

משלי ג ,יח.
ישעיה לה ,ג.
תהלים מז ,י.
ישעיה נא ,א.
תהלים קכב ,ז ,בשינוי מלשון יחיד' ,חילך' ,ללשון רבים.
מלשון תפילת מנחה לפני העמידה ,ושם ביחיד' ,תיכון
תפילתי' .ראו :סידור החיד"א ,עמ' רנה.
ירושלמי ,יומא ז ,א (מד ע"ב; טור .)583
זכריה ג ,ב.
מלשון תפילת ערבית בתשעה באב ,במניין השנים לחורבן
בית המקדש .ראו :סידור נזר הקודש ,עמ' ריב .נראה
שכותבי האיגרת פנו אל התורמים במילים המוכרות להם
מתוך התפילות על חורבן ירושלים כדי לעורר בהם הזדהות
וסולידריות עם תושבי העיר היהודים ובפרט עם העניים
שבקרבם.
שיר השירים ב ,ט.
פעמים ( 147 - 146תשע"ו)
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כתל [כותל] המערבי למען תאריכו ימים ושנים ,בבנים ,ובני בנים ,ועושר
וכבוד 59,כיר"א.
בבואנו הפעם אנחנו חכמי ורבני ומנהלי כוללינו קהל קדוש המערביים,
היושבים פה עיה"ק [עיר הקודש] ירושלם ת"ו [תיבנה ותיכונן] לערוך לפניכם
שיח ,יתרוצצו בקרבנו 60כמה רגשות הפכים מלאים עצבת ותוגה ,ממצב עדתנו
האומללה ,עדה שכולה רשים ,ובפרט השנה הזאת היתה [הייתה] מלאה מקרים
מעציבים מאד [מאוד] ,אחים יקרים ,נדיבים רחמנים ,מאד ידאב לבנו ,בבקשתינו
[בבקשתנו] להעמיס עליכם ,אבל מה נעשה ההכרח לא יגונה ,המצוקה האיומה
אשר סביב שתה עלינו 61,היא המעוררת אותנו לפעול ולעשות קול צעקת
העניים האלמנות ויתומים הנאנחים והנאנקים 62,המה יציקונו [יציקו לנו]
להשתפך בתפילה ובתחנונים לפניכם אחים יקרים ,פעם אחר פעם ,למי
מקדושים תפנה עדת המערביים השוכנת בתוככי ירושלם ת"ו ,לפני מי תתנה
צרת נפשה אם לא לכם אחים רחמנים ,ואתם שמוע תשמעו 63בקול משאת
נפשכם ,אשר תזכירוה שלוש פעמים יום יום למלאת [למלאות] לה די מחסורה
אשר יחסר לה 64,כי מרובים הם צורכיה [צרכיה] ,ובפרט עתה אשר נאלצו רבים
מבני עמנו מארצות המערב לשכון כבוד בארצנו ,מסיבת המרד הנורא אשר
נהיה בערי המערב כאשר נודע לכם מכתבי העתים ,ורבים באים יום יום אנשים
ונשים וטף ,ורובם ככולם הם עניים מרודים ,מחוסרי לחם וחללי רעב ,ומיום
בואם אל הקדש צועקים אלינו הבה לנו לחם ולמה נמות ברעב 65,ועינינו רואות
וכלות אליהם 66ואין בידינו להושיעם ,כי נפסקו צנורות השפע 67מאחינו אשר
בערי המערב ,ולא נדע מה לעשות תחילה,

59
60
61
62
63
64
65
66
67
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משלי ח ,יח.
בראשית כד ,כג ,בהשאלה מסיפור לידת רבקה את בניה עשו
ויעקב.
אולי על פי תהלים ג ,ז בשינוי מלשון רבים' ,שתו' ,ללשון
יחיד.
יחזקאל ח ,ד.
דברים יא ,יג.
שם טו ,ח ,בשינוי מלשון זכר' ,די מחס ֹרו אשר יחסר לו' ,ללשון
נקבה.
בראשית מז ,טו.
דברים כח ,לב.
המושג צינורות השפע הוא מושג קבלי שמופיע בצירוף צנורא
דנגיד ,כלומר צינור ששופע .לביטוי 'כל צנורות השפע' בחיבור
מהמאה השש עשרה ראו :ג'יקטיליה ,עמ' נט.
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א" ,אם להשגיח על כלל ישוב עדת המערביים בארץ ישראל ,לחזק עמידתינו
[עמידתנו] בכל דבר הנחוץ לצורכי ישוב [יישוב] העדה ,אשר רבה כעת
באוכלוסין קרוב לשני אלפים נפשות,
ב" ,אם לשבר [לשבור] רעבון 68העניים האומללים ולהחם בשרם ובשר
עולליהם הנקפה ,בחלוקת פחמים בימי הקור החזק.
ג" ,אם לחזק ידי תלמידי חכמים העוסקים בתורת ה" ,מתוך עוני ודוחק ,כי
69
לא לחכמים לחם.
ד" ,אם לרחם תחילה על האלמנות והיתומים שבהם גם עוללים ויונקי
70
שדים.
ה" ,אם להגדיל תושיה [תושייה] על ידי חנוך [חינוך] ילדי חמד בהתלמוד
[בתלמוד] תורה אשר לעדתינו כמה צאן קדשים 71מגודלים לתורה
ולתעודה ,על ידי מלמדים ומורים.
ו" ,אם להושיט עזר וישע צדה [צידה] לדרך לשבעי נדודים ,העוברים ושבים.
ז ,אם
[עמוד ב]
ז" ,אם לשים לב גם לאלה האומללים ,אשר גם במותם תשלוט הדלות
72
והעניות ובלי עזרתינו [עזרתנו] לא יוכלו לבוא למנוחת שלום.
ח" ,האם נשים לבנו להני [לאלו] מכיכי [מכי] רוחא [רוח] 73ומאנין [כלים]
74
תבירין [שבורים] דקב"הו [דקודשא בריך הוא (של הקדוש ברוך הוא)]
החולים האומללים המתהפכים בחוליים על משכבם באין עוזר.
68
69
70
71
72
73

74

בראשית מב ,יט.
קהלת ט ,יא.
יואל ב ,טז.
יחזקאל לו ,לח.
מתוך תפילת העמידה במנחה של שבת .ראו :סידור החיד"א,
עמ' תקעב.
שפלי רוח ,דלי רוח .הצירוף מכיכי רוחא מופיע בפיוט קדום
בתפילת הסליחות המתחיל במילים 'דעני לעניי ענינן דעני
למכיכי רוחא' .ראו :סידור החיד"א ,עמ' תתכח .ובפיוט
מאשכנז שחיבר ר' מנחם ב"ר מכיר מרגנסבורג ,בן המאה
האחת עשרה ,פיוט המתחיל במילים 'אין מושיע וגואל ברוב
עלילותיו' ,נכתב 'מכיכי רוח' .ראו :ערוגת הבושם ,ב ,עמ' .252
הצירוף מאנין תבירין מופיע מספר פעמים בזוהר ,א ,דף י ע"ב.
על פי ה'זוהר' כלים שבורים הם הצדיקים העניים ,כדי לקיים
את התורה .נראה שבאיגרת הכוונה למצבם הפיזי והנפשי של
החולים מבני הכולל.
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ט",
יוד",

י"א,
י"ב,

י"ג,

או לאלה העדינות היושבות על המשבר 75שטוחות על הקרקע ממש,
76
באין להם לא כר ולא מחצלת ,ושם תחלנה ותזעקנה בחבליה.
האם נוכל להאטים [לאטום] אזנינו [אוזנינו] משמוע תחינת אלה אשר
הגיעו לפרקם פרק הנושא והאשה נשאת [נישאת] 77,ובכפם לא דבק
מאומה.
או לאלה אשר בבוא ראש השנה לדירות ,המה נסחבים סחוב והשלך
החוצה ,באין לאל ידם לשלם השכירות.
ובפרט בבוא ימי חג הפסח אשר אז הוצאותינו גברו מעלה ראש ,בהיות
עלינו לעזור לכל אחד ואחד המון עניים אלמנות ויתומים ולנהלם בלחם
עוני לבל ירעבו לפחות בימי חג חירותינו [חירותנו] ,לבל יהיו כל ישראל
שמחים ,והללו עצבים.
ולכל לראש מוטל עלינו לשלם להממשלה [לממשלה] יר"ה [ירום הודה]
מס הגולגולת אשר הוכפלה על חד [אחד] תלת [שלוש] משנים שעברו
שלשה עשר פראנק לכל נפש ,והוצאה זו שיש לה תובעים היא מריקה
78
קופתינו [קופתנו] ,עד כי דלונו מאד.

ובכן בראותינו [בראותנו] גודל צרותינו ,קמנו ונתעודד 79וחלינו פני ידידינו מע'
החכם השלם זרע קדש כמה"ר מסעוד די אבילה הי"ו נין ונכד להרב [לרב] הגאון רב
אד"א זצוק"ל בעל המחבר ספר מגן גבורים ומעין גנים ובאר מים חיים ,למען
ילך בשליחות מצוה רבה הזאת להודיע צערינו לרבים 80,ולעורר לבב אחינו אל
החסד והרחמים להוציא מצרה נפשינו [נפשנו] 81,ובכן נא אדונים ,רחמנים בני
רחמנים ,קומו השרים ,לעזרת ה' בגבורים 82,לעמוד לימין שלוחינו [שלוחנו]
הנז' לעוזרו ולתומכו ולסעדו ,ולעשות לו נדבה גדולה ראויה והגונה להחיות
בה נפשות רבות מישראל ,רחמו רחמו נא בית ישראל על אחיכם הנתונים
בצרה ,חוסו נא בני אברהם יצחק ויעקב ,רחמו נא על עדה דלה ועניה ,הפורשת

75
76
77
78
79
80
81
82

300

ישעיה לז ,ג.
שם כו ,יז.
כתובות פרק יב.
תהלים עח ,ט.
שם כ ,ט.
בבלי ,שבת סז ע"א.
תהלים קמג ,יא ,בשינוי מלשון יחיד' ,נפשי' ,ללשון רבים,
ומלשון עתיד' ,תוציא' ,לשם הפעולה.
שופטים ה ,כג.
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 על התלמידי [תלמידי] חכמים84 יהמו נא רחמיכם83, לעתות בצרה,ידה לעזרה
 וכל העושים והמעשים, ועל המון העניים ויתומים ואלמנות והזקנים,שבתוכה
 ויכולה המצוה, ישלם להם גמולם שבעתים,אשריהם ואשרי חלקם ה" משמים
 להציל אתכם מכל צער ונזק ומכל חולי,רבה הזאת שתגן עליהם ועל בניכם
 ותזכו לראות בנחמת ציון, ואנחנו פה נברך את שמם הטוב רב ברכות,ומחלה
 כה דברי חו"ר ופו"מ כוללות.]ובבנין ירושלים בב"יא [במהרה בימינו אמן
 ומעתירים בעדם,ק"ק המערביים יכב"ץ [ייכון בצדק] הדורשים שלומם וטובתם
 החותמים בדמע לב פה עיה"ק ירושלם ת"ו בחדש סיון,עתרת החיים והשלום
] ושלום1906[ [סיוון] שנת התרס"ו
הצעיר נחמן בטיטו ס"ט הצעיר שמואל אלעלופ ס"ט הצעיר אליהו יעקב
לעג'ימי ס"ט ע"ה יוספ אלמאליח ס"ט ע"ה שמואל בוחבוט ס"ט
85

ב2 א י ג ר ת

Queridos hermanos caritativos [caricativos] en todas partes como
Portugal, Brazil [Brasil], Perú, Argentina etc. Dios [en ladino Dio,
o El Dio] vos ayudare [ayudar'a] con toda felicidad amen [amén].
Queridos hermanos, nosotros bajo firmantes somos administradores
y directores del [de la] Kehilat-Maarabim en Jerusalem [Jerusalén],
somos rogando a Uds. [ustedes] Como infelizmente [también en
español] nuestro estado se peoró [ha empeorado, se emperoró]
por causa que en Maroc [Marruecos] esta [está, se encuentra]
presentamente [en el presente, actualmente] en un grande Galuth
y miseria, y, nuestra Kehilá aquí esta sufriendo terriblemente. Y las
viudas y huérfanos quieren siempre sus ayudas [ayuda], pero, no
hay completamente Que darlos [no hay absolutamente qué darles]
y ademas [además] de esto el pagamiento [pago, impuesto, tributo]
para el govierno [gobierno] Turco sobre (Ascarie)86 (Nosotros
somos suditos [súbditos] Turcos) y de donde [dónde]? Queridos
. י,תהלים ט
,' 'רחמיך, בשינוי מלשון יחיד,'על פי לשון הפיוט 'ידיד נפש
.176  עמ, סידור קורן: ראו.ללשון רבים
המילים שבסוגריים להלן הן בספרדית תקינה או הצעה של
.נוסח חלופי
.מס העסכריה
301

) (תשע"ו147 - 146 פעמים

83
84
85
86

hermanos hijos queridos de nuestros paises [padres] Abraham,
Isaac y Yacob, en nombre De nuestra santa lei [Ley], y ahora les
rogamo[s] Como somos mandando ahora a nuestro saliah Rabbino
Mesod Dábila, mesajero [mensajero] nuestro encargado por el
colel de los Marroquinos [Marroquíes] en Jerusalem [Jerusalén].
Y tambien [también] rogamos que cada uno de vosotros recibirle
[lo reciba] bien, y ayudarnos con vuestra Nedabá y en esta Zejuth
el Alitísimo vos ayudara [ayudará] siempre con las bendiciones ,de
Iliahú [Eliáhu] Hanabí y Rebby Simon [Shimón]87 con mucha salud
y felicidad amén Los Rabbanim, del Colel Maarabim en Jerusalem
.[Jerusalén], en mes de Junio 1906

(לאחינו הנדיבים בכל מקום באשר הם בפורטוגל ,בברזיל ,בפרו ,בארגנטינה
וכו'.
שהאלוהים יברך אתכם ויעזור לכם בטוב ובאושר ,אמן.
אחינו היקרים ,אנו החתומים מטה ,פקידים ומשגיחים של קהילת המערבים
בירושלים ,מפצירים בכם .לדאבוננו מצבנו הורע לאחרונה באופן מחפיר,
והסיבה היא שמרוקו נמצאת בימים אלו בגלות גדולה ובדלות עצומה,
וכתוצאה מכך קהילתנו סובלת עד מאוד .אין לנו מענה על הדרישות ועל
צורכי האלמנות והיתומים .נוסף על כך הטלת המסים מצד הממשל התורכי
מכבידה עלינו מאוד ,כי אנחנו נתינים תורכים ,ומאין ניקח?
אחים יקרים ,בנים יקרים למדינותינו [ולאבותינו] אברהם ,יצחק ויעקב ,בשם
תורתנו הקדושה אנו מפילים לפניכם את תחינתנו עתה ,כיוון שאנו שולחים
אליכם עכשיו את השליח ר' מסעוד דה אבילה ,שליח מוסמך מטעם כולל
המרוקאים בירושלים.
אנו מתחננים גם שכל אחד מכם יקבלֹו בטוב לב ויעזור לנו בנדבה ,ובזכות זה
היושב במרומים יחזיר לכם טובה לעד בברכות אליהו הנביא ור' שמעון ,ברוב
בריאות ואושר ,אמן.
הרבנים של כולל המערבים בירושלים בחודש יוני )1906
 87נראה שהכוונה לר' שמעון בר יוחאי .על תרומות מיהודי פארה
שבברזיל למוסדות בירושלים ועבור ר' שמעון בר יוחאי ור'
מאיר בעל הנס ,ללא ציון שמות הכוללים ,ראוJewish Chronicle, :
 .September 3, 1869, p. 11וראו גם :מירלמן ,ספרדים ,עמ'
 ,242ומירלמן הזכיר שם על סמך אותו דיווח רק את התרומות
למוסדות בירושלים.
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הצעיר נחמן בטיטו ס"ט ,הצעיר שמואל אלעלופ ס"ט ,ע"ה מכלופ חזן ס"ט,
הצעיר אליהו יעקב לעגימי ס"ט ע"ה יוספ אלמאליח ס"ט הצעיר שמואל
בוחבוט ס"ט
איגרת 3
88

שאלו שלום ירושלם ישליו אוהביך .יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך.
לה'
89
הישועה!
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאשר.

90

דרכיה דרכי ארחות [אורחות] חיים ,ביום עשות ה" אלקים ארץ ושמים
ישראל עלה במחשבה תחילה ,וקראם עם סגולה ,דמשתבח [שמשתבח] בהו
[בהם] מארייהו [מרייהו (אדוניהם)] ,קבה"ו [קודשא בריך הוא] תבע ביקרייהו
[בכבודם] 91,המה הגבורים אנשי החסד והרחמים אוחזים מעשה אבותיהם
בידיהם ,הנה הנם מעלת הגבירים הרמים נדיבי עמים ,רודפי צדק ,מחזיקי כל
בדק 92,השרים והסגנים ,רוזנים וקצינים ,פרנסים וממונים ,וכל העוסקים עם
הצבור לשם שמים 93אחב"י [אחינו בית ישראל] אשר בעוב"י ליזבואה 94וכל
אגפיה אלה בני שם עי"ת פארו וסאן מיגל ופונטא דילגאדה וכל הנלוה אליהם
יע"א ,וכל ערי בראזיל יע"א ואלו הם רייו זינירו ואגפיה ועי"ת פארה ואגפיה
ועי"ת מאנווס ואגפיה יע"א ,ועי"ת קיתוס די פירו ואגפיה ועי"ת בוואינוס
אייריס ואגפיה יע"א וכל הנלוה ומתיחס אליהם ,כפרים ועיירות גדולות ,וגובה
להם מעלת החכמים השלמים והרבנים ,אשר בית ישראל נכון עליהם 95,להבין
ולהורות את החקים [החוקים] ואת התורות ,יחד כולם ,יהי שלום בחילם ושבו

88
89
90
91
92
93
94
95

תהלים קכב ,ו-ז.
תהלים ג ,ט.
בראשית ב ,ד.
בבלי ,ברכות ,יט ע"א.
יחזקאל כז ,ט.
משנה ,אבות ב ,ב.
לשמות המקומות השוו לעיל ,בהתחלת איגרת 2א.
סומך עליהם ,לשון הכתוב בשופטים טז ,כט.
פעמים ( 147 - 146תשע"ו)

303

בנים לגבולם 96,כימי עולם 97,וינטלם וינשאם כל ימי עולם 98,כי הם זרע ברך
ה' 99וראו כל העמים 100,ראה דרכיה
101
דרכי שלום ,נופך ספיר ויהלום ,וליה [בארמית :לה ,ואולי היו"ד מיותרת
וצ"ל :לה] עינינו ,תכון תפילתינו ,לפני ה' אלקינו והשוכן בציון והבוחר בירושלם
ושכינת עזנו ,הנה זה עומד אחר כתלנו כתל המערבי למען יאריכו ימים שנות
עולמים 102,בטוב ובנעימים 103,דשנים ורעננים ,אבות על בנים 104,גם עד זקנה
ושיבה 105,ברבות הטובה 106,ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,בחצרות אלקינו
יפריחו 107,וזרעם נכון לפניהם 108,ה' צבאות יגן עליהם 109,ושמחת עולם על
112
ראשם 110וידריכם בדרך ישרה 111כי ישרים דרכי
נעם ה' אלקינו עלינו 113ששם חלקנו מיושבי עיר קדשנו ותפארתנו ,ההר
117
הטוב הזה 114,אשר מחזה שדי יחזה 115,זה מקום מקדשנו 116משוש תפארתנו,
ההר חמד אלקים 118,מראות נגה'ים [נגוהים] ,כי כל העם הרואים חבל נביאים
119
תנאים ואמוראים אשר מנוחתם כבוד בהר המשחה ,מגן הוא לכל החוסים,
ולכל ישראל הנפוצים ומלכי בית דוד וסנהדרי [סנהדרין] גדולה זיע"א [זכותם
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
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ירמיה לא ,טז.
מלאכי ג ,ד.
ישעיה סג ,ט.
שם סא ,ט.
תהלים צז ,ז.
שמות כח ,יח.
תהלים עז ,ו.
שם צב ,טו.
דברים ה ,ט.
תהלים עא ,יח.
קהלת ה ,י.
תהלים צב ,יד.
איוב כא ,ח.
זכריה ט ,טו.
ישעיה לה ,י.
תהלים קז ,ז.
הושע יד ,י.
תהלים צ ,יז.
דברים ג ,כה.
במדבר כד ,ד.
ירמיה יז ,יב.
יחזקאל כד ,כה ,בשינוי כינוי הקניין מגוף שלישי רבים,
'תפארתם' ,לגוף ראשון רבים.
תהלים סח ,יז.
שם יח ,לא.
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יגן עלינו אמן] וכמה גאונים וחסידים ,לקדושים אשר בארץ המה 120,כולם
עומדים צפופים 121,להתפלל בעד כל החיים ,אשרך ארץ וכל אשר עליה,
לתורה ולתעודה ,לחזות בנעם [בנועם]
וכל ישראל וזקניו ,שריו ושופטיו ,ישמעו כאחד חברים צער בת רבים ,שמעו
מלכים האזינו רוזנים 122,את כל דברי האגרת [האיגרת] 123,אמריה ממררת,
שברה [שׂברה] שמסברת לב כל השומע מצי'ר [מציר] ציון ,הלא מראש הוגד
לכם 124,צער הבת ירושלם ,עיר שכולה רשים ,כי כל עמה נאנחים מבקשים
לחם 125,יחד עשיר ואביון 126,ירדו לטמיון ,מחמת חסרון כיס הקשה ,אשר חל
להיות בחשבוננו ובפרט בשנתינו [בשנתנו] זאת הוכפלו הצרות ואנן [אנו] בדידן
127
[בשלנו] קהל קדוש המערביים המסתפחים בנחלת זו ירושלם ת"ו ירוד ירדנו
עד זיבולא [(חפירת) אֵת] בתרייתא [אחרונה] 128מרוב העוני והחוסר ,צרות רבות
סבבונו 129,ומאין יבוא עזרינו לנהל את כל הקהל הקדוש הזה יותר מאלף ושבע
מאות נפשות המוטלים על כוללינו ,וכמה מאות נפשות הבורחים מערי המערב
הפנימי יע"א מפני חמת המציק 130המרד הגדול אשר מרדו הגוים [הגויים]
במלך שלהם ,נעשה שם בלבול גדול ,ויוקר עצום רב 131,וכמה נפשות מתים
132
ברעב רח"ל [רחמנא ליצלן (הרחמן יצילנו)] ,ומיום באם [בואם] אל הקדש
צועקים אלינו הבה לנו לחם ולמה נמות ברעב ועינינו רואות וכלות אליהם ואין
בידינו להושיעם ,כי נפסקו צנורות השפע מאחינו אשר בערי מערב הפנימי
133
יע"א ,אשר רוב פרנסתינו [פרנסתנו] מהם היתה ,על זה היה דוה [דווה] לבנו,
כי גדלה צעקת העניים ויתומים ואלמנות על פת לחם ,ואין חונן ואין מרחם,
120
121
122
123
124
125
126
127
128

129
130
131
132
133

שם טז ,ג.
משנה ,אבות ה ,ד.
שופטים ה ,ג.
אסתר ט ,כו.
ישעיה מ ,כא' .ציר' היינו צער.
איכה א ,יא.
תהלים מט ,ג.
בראשית מג ,כ.
בבלי ,ברכות ח ע"א .פירוש רש"י לביטוי' :שיהא לו שלום
כל ימי חייו ,ואף ביום קבורתו עד השלכת עפר האחרונה
שבכיסוי קבורתו' .וכאן הביטוי משמש בהיפוך :לא שלום אלא
סבל וייסורים עד כיסוי הקבר.
מתוך תפילת הסליחות' ,אשמנו מכל עם' ,ראו :סידור החיד"א,
עמ' תתיח.
ישעיה נא ,יג.
דברים כו ,ה.
לארץ־ישראל ,לירושלים.
איכה ה ,יז.
פעמים ( 147 - 146תשע"ו)
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תסמר שערת בשרינו 134משמוע קול צעקתם ובכייתם ,כי כלתה פרוטה מכיס
כוללינו 135,ומה נענה לצרתן של תלמידי חכמים ,מאנין תבירין דקב"הו אשר
תורתם אומנותם 136,לא לחכמים לחם ,על זאת תאבל הארץ 137,ציון במרר
תבכה וירושלם תתן [תיתן] קולה 138,על שבר בת עמי 139,וספדה הארץ 140וכל
נתיבותיה שלום 141,הנה לשלום מר 142,ולבנו חמרמר 143,מראות בצרת
אחינו ומצב בני מערבא [מערב] ,אגב דוחקא [דוחק] דצבורא [הציבור] 144,נוסף על
צערינו הצרה הגדולה הזאת ,כי מוכרחים אנחנו לשלם מכיס כוללינו סך עצום
ורב למלכות יר"ה מידי שנה בשנה כרגא דמלכא מס הגולגולת דמי אנשי חיל
בעד כל קהל עדתינו במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ,ובשנה הזאת הוסיפו עלינו
בכפלי כפלים מאשר היה לפנים ,סך ששת אלפים פראנק וכאשר לא תשיג ידינו
לשלם להם ,עומדים עלינו אנשי השררה יר"ה [ירחם השם] ,ותופסים כמה וכמה
146
אנשים בבית האסורים ,ותגדל צעקתם 145וצעקת אנשי ביתם עד לב השמים,
ובראותינו גודל צעקתם ,מוכרחים אנחנו ללוות ברבית [בריבית] אוכלת 147לשלם
בעדם להשררה [לשררה] יר"ה להוציא מצרה נפשם ,אף זו מן התוכחות ,כי מידי
שנה בשנה תגדל צעקת עניי כוללינו בזמן שכירות הבתים לתת להם עזר וסיוע
לשכירות הבתים ,וצריכה רבה סך עצום ורב לפי רוב העניים ,ובכן הביטו וראו
134
135
136
137
138

139
140
141
142
143

144
145
146
147
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איוב ד ,טו.
בבלי ,סנהדרין צז ע"א.
בבלי ,שבת יא ע"א.
ירמיה ד ,כח.
מתוך תפילת נחם ,על חורבן ירושלים ,הנאמרת בערבית,
בשחרית ובמנחה בתשעה באב .ראו :סידור נזר הקודש ,עמ'
קצב ,שטו ,תכו.
איכה ב ,יא.
זכריה יב ,יב.
משלי ג ,יז.
ישעיה לח ,יז.
על פי 'מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי' (איכה א ,כ) .הביטוי 'לבי
חמרמר' מופיע בפיוט 'יינ ְֵך טוב רטוב' ,שיהודי מרוקו נוהגים
לשיר בשירת הבקשות של פרשת תולדות ,ויהודי אלג'יר בחג
השבועות ובשמחת תורה .ראו באתר 'הזמנה לפיוט' וכן :עטיה,
ספר ידידות ,עמ' .210
בבלי ,גִטין מה ע"א.
בראשית יט ,יג.
דברים ד ,יא.
בבלי ,בבא קמא לט ע"א .ריבית אוכלת היא ריבית המכלה את
נכסי בעל החוב ,ונראה שבשעת המצוקה הקשה נאלץ הכולל
ללוות בריבית גבוהה כזאת.
משה עובדיה  /ר' מסעוד די אבילה ואיגרות שליחותו

היש מכאוב כמכאובינו 148,על איזה מהם נדבה תחילה ,אם על פרנסתם ,או על
בית דירתם ,או על הצרה הגדולה מס המלך יר"ה ,עולם חשך בעדינו ,אנה נפנה
לעזרה לעתות בצרה ,בראותינו גודל צרותינו ,חלינו פני ידידנו מעלת ה[חכ]ם
השלם והכולל ,אור גולל ,זרע קדש כמה"ר ר' מסעוד דיאבילא הי"ו נין ונכד להרב
149
הגאון רב אד"א זצוק"ל בעל המחבר ספר מגן גבורים ומעין גנים ומלחמת מצוה,
ללכת בשליחותנו זאת להודיע צערינו לרב[ים] [ו]לעורר לבב אחינו בני ישראל אל
החסד והרחמים ,ובכן נא אדונים ,רחמנים בני רחמנים ,קיימו השלום [השילום]
לעזרת ה' בגבורים לעמוד לימינו לעוזרו ולתומכו ולסעדו ,ולעשות לו נדבה גדולה
ראויה והגונה ,להחיות בה נפשות רבות העטופים ברעב ובחוסר כל ,ולהוציא
מצרה נפשינו ,ובכן נא ידידים חוסו וחמולו 150,בחמלה רבה 151על אחיכם העניים
האומללים האלה ,הנתונים בצרה ,ועשו נא לכבוד ה" ,ולכבוד ארץ הקדושה ,עיר
האלקים סלה 152,ארץ ומלואה 153וכל נתיבותיה
שלום לכם אל תיראו 154,אתם הרי ישראל עת לעשות לה' 155כי לאו כל
העתים שוות ע[ו]רו והתעוררו ברחמים גדולים כי עת צרה היא ליעקב 156איש
את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק 157למלאת את יד מעלת השד"ר הי"ו הנז'
קומץ של ברכה מעלה ארוכה ,ולמסור בידו כל הקופות וההקדשות השייכים
לכוללינו ק"ק המערביים יכב"ץ ,ולקבוע קופות בכל מקום לשם כוללינו הנז'
להחזיק בהם ידי לומדי התורה ולתת לו אכסניא [אכסניה] נאה ,ולצוות עליו
ממקום למקום לעטרו בזהובים בטחנו בה' כה יעשו בתוספת מרובה ,וה' משמים,
ישלם להם שבעתיים ,לעושים ולמעשים ,ואנחנו פה נברך את שמם הטוב לכל
המתנדבים בעם הון ועושר בביתם וצדקתם עומדת לעד 158,ותזכו לראות בנחמת
ציון ובבנין ירושלם במהרה בימינו ,אמן! כה דברי חו"ר ופו"מ מנהלי כוללינו
ק"ק המערביים יכב"ץ הדושו"ט ומעתירים בעדם החותמים פה עיה"ק ירושלם
148
149
150

151
152
153
154
155
156
157
158

איכה א ,יב.
די אבילה ,מלחמת מצווה.
המילים 'חוסו וחמולו' מתוך פסקת 'יעלה ויבוא' הנאמרת
בתפילה בראש חודש ובמועדים בנוסח הספרדים ועדות המזרח,
ושם הן באות בלשון יחיד .ראו :סידור החיד"א ,עמ' קעז.
מתוך תפילת הבוקר 'מודה אני' .ראו :שם ,עמ' י.
תהלים פז ,ג.
דברים לג ,טז.
בראשית נ ,יט.
תהלים קיט ,קכו.
ירמיה ל ,ז.
ישעיה מא ,ו.
תהלים קיב ,ד.
פעמים ( 147 - 146תשע"ו)
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תובב"א בחדש זיו 159שנת התרס"ו [ ]1906ליצירה ,ברוב עוז ושלום
נחמן בטיטו ס"ט הצעיר שמואל אלעלופ ס"ט הצעיר אליהו יעקב לעגימי
ס"ט ע"ה יוספ אלמאליח ס"ט ע"ה מכלופ חזן ס"ט ע"ה שמואל בוחבוט ס"ט
הצעיר רפאל חים [חיים] משה ן' [בן] נאים ס"ט מרדכי ן' ג'ו ס"ט
[בחלק התחתון של האיגרת ,בין החותמות ,נוספו שתי המלצות של הרבנים
רפאל חיים משה בן נאים ומרדכי בן ג'ו ,ואלו דבריהם]:
מסוף האר"ש [הארשת שפתים] משה ידבר ,שאם היות שמזה זמן רב גדרתי
בעדי שלא לכתוב מכתב צווחא [צעקה] לשום אדם .אך בזאת נאותה להודיע
לרבים קושט דברי אמת ,כי החכם זר"ק [זרע קודש] השד"ר הנז' הי"ו הוא שלוח
מרבני ומנהלי עדת אחינו ק"ק המערביים יצ"ו [ישמור צורם וגואלם] אשר בעה"ק
ירוש'[לים] ת"ו שמלאו את ידו ללכת בשליחות הנז' מגודל צערם וצרתם השרויים
בה ]?[ .אין הדבר צריך לאמרו שיעמדו עמו בכ"מ [בכל מקום] אשר תדרוך כף
רגלו מהמחוז הנז' עמידה שיש בה סמיכה בעין יפה ,לא נצרכא [נצרכה] אלא
להעדפה לקבל אלפא [אלף] להחיות עם רב כנזל [כנזכר לעיל] העטופים ברעב
ובחוסר כל ונאמן ה"א [השם אלוקים] משלם על יתר ע"ז [על כל] פרוטה תרקבא
[שלושה קבים] 160דינר לאורך ימים שנות עולמים אמן .דברי עמוס התלאות
החו"פ [החותם פה] עי"ת כ'יבראלטאר [גיברלטר] יע"א בח' סיון המכתר בכתר
תורה שנת התרס"ו [ ]1906ברב עוז ושלום הצעיר רפאל חים משה ן' נאים ס"ט
כי אודה ועוד .הנה אר"ש מודיע לרבים קושט דברי אמת ,מכל אשר אמר
מני"ר [מר ניהו רבא (הרב הגדול)] הרב הגדול מעוז ומגדול כמהר"ר רפאל חיים
משה ן' נאים הי"ו ולמפורסמות אין צריך ראיה ,שאב"י [שאחינו בני ישראל]
בני מערבא אשר בעיק"ו [בעיר קודשנו ותפארתנו] ירושלים ת"ו ,יושבים בצער
מתחולל מדלית [מִּׁשֶ אֵין] איסר 161,כי אין הקומץ משביע וכו' 162,שנקבצו ובאו
לשם מאחב"י אשר בשאר מקומות בכלל ,ומזה מערב הפנימי בפרט ,ובכן [?]
[אולי יש להשלים :תקוותנו] חזקה שבכל מקום אשר תדרוך כף רגלו של השד"ר
הנז' הי"ו יעמדו עמו עמידה שיש בה סמיכה ,לעשות לו נדבה ראויה והגונה
וכו' ,להחיות בה נפש נדכאים מחוסר כל וכו' כי היא מצוה רבה .ומשמייא
[שמיא (שמים)] מיהב [נתֹון] יהבי [נתתי] לכו [לכם] שפע רצון ברכה והצלחה
חיים וקיימים לאורך ימים ,ושנות עולמים כנפשם הרמה וכנפש הצב"י [הצעיר
באלפי ישראל] החותם פה טאנכר [טנגי'ר] יע"א בסיון המו'[כתר] בכש"[ט] [בכתר
שם טוב] ע"ה מר ונאנח מרדכי ן' ג'ו ס"ט
159
160
161
162

308

מלכים א ו ,א .זיו הוא החודש השני ,חודש אייר.
בבלי ,קידושין יא ע"א.
מטבע.
בבלי ,ברכות ג ע"ב.
משה עובדיה  /ר' מסעוד די אבילה ואיגרות שליחותו

קיצורים ביבליוגרפיים
חיים אבני ,ארגנטינה הארץ היעודה :מפעל ההתיישבות של הברון
אבני
דה הירש בארגנטינה ,ירושלים תשל"ג
ארכיון העיר ירושלים
אהע"י
שמואל אטינגר (עורך) ,תולדות היהודים בארצות האיסלאם ,א-ג,
אטינגר
ירושלים תשמ"ו
נתן אפרתי ,העדה הספרדית בירושלים :ת"ר-תרע"ז (,)1917-1840
אפרתי
ירושלים תש"ס
תלמוד בבלי ,וילנה תר"ם-תרמ"ו
בבלי
בדור יורד :קובץ מאמרים בשאלות השעה של העדה הספרדית
בדור יורד
בירושלים ,ירושלים תרצ"ה
דוד מ' בוניס ,לשון ג'ודזמו :מבוא ללשונם של היהודים הספרדים
בוניס
באימפריה העות'מאנית ,ירושלים תש"ס
מרגלית בז'רנו' ,מקומה של הקהילה הספרדית ביישוב היהודי
בז'רנו
באמריקה הלטינית :הדוגמאות של האואנה ובואנוס איירס' ,פעמים
( 76תשנ"ח) ,עמ' 51-30
מיכל בן־יעקב' ,עלייתם והתיישבותם של היהודים המערביים
בן־יעקב
(יהודי צפון אפריקה) בארץ ישראל במאה הי"ט' ,עבודת דוקטור,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"א
סמואל בן־שימול ,ארץ אמזוניה :מסעם של היהודים מספרד
בן־שימול
ומפורטוגל למרוקו ולאמזוניה הברזילאית ,עיבדו לעברית מלכה
שבתאי ודוד סלגדו ,מודיעין 2012
משה בר־אשר ,לשונות מסורות ומנהגות :עיונים בלשונות,
בר־אשר
במסורות ,באורחות חיים וביצירות של היהודים במגרב ועיונים
בלשונות היהודים ,ירושלים תש"ע
יעקב ברנאי' ,העדה המערבית בירושלים ( ,')1918-1830עבודת
ברנאי ,העדה
מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשל"א
ברנאי ,העדה במאה הי"ט —' ,העדה המערבית בירושלים במאה הי"ט' ,יהודה בן־פורת ,בן־
ציון יהושע ואהרן קידר (עורכים) ,פרקים בתולדות הישוב היהודי
בירושלים ,א ,ירושלים תשל"ג ,עמ' 140-129
אליעזר בשן' ,קהילת גיברלטר :חכמיה יצירותיהם וקשריהם עם
בשן ,גיברלטר
חכמי מרוקו' ,משה עמאר (עורך) ,מחקרי אליעזר :אסופת מאמרים
ומחקרים בנושאי הפזורה היהודית הספרדית בארצות המזרח
והמגרב ,מאת אליעזר בשן ,מוגשת לו כזר בהגיעו לגבורות ,אשקלון
תשס"ז ,עמ' 442-423
—' ,היהודים בתקופה הקדם־קולוניאלית' ,חיים סעדון (עורך),
בשן ,היהודים
מרוקו (קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים),
ירושלים תשס"ד ,עמ' 46-23
— ,יהדות מרוקו ,עברה ותרבותה ,תל־אביב 2000
בשן ,יהדות מרוקו
משה דוד גאון ,יהודי המזרח בארץ ישראל ,א-ב ,ירושלים תרפ"ח-
גאון ,יהודי המזרח
תרצ"ח
—' ,עדות בירושלים' ,מחברת ( 12-10תשט"ז) ,עמ' 159-157
גאון ,עדות
יוסף ג'יקאטילייה ,שערי אורה ,מנטובה שכ"א []1561
ג'יקטיליה
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אליעזר די אבילה ,באר מים חיים ,ליוורנו תקס"ו
די אבילה ,באר מים
— ,מגן גבורים ,א-ב ,ליוורנו תקמ"א-תקס"ו
די אבילה ,מגן גיבורים
די אבילה ,מלחמת מצווה — ,מלחמת מצוה ,ליוורנו תקס"ו
— ,מעין גנים ,ליוורנו תקס"ו
די אבילה ,מעיין גנים
שלמה דיין ,חכמי המערב בירושלים ,ירושלים תשנ"ב
דיין
Carsten L. Wilke, Histoire des Juifs Portugais, Paris 2007
וילקה
ספר הזהר :בראשית ,ירושלים תרפ"ו
זוהר
שאול זיו' ,שלוחי רבנן מארבע ארצות למגרב' ,שבט ועם א (תשל"א),
זיו ,שלוחי רבנן
עמ' 273-267
—' ,תעודות חדשות לתולדות קהילת המערבים בירושלים' ,משה
זיו ,תעודות
עמאר (עורך) קו־לקו :קובץ מחקרים על יהדות המגרב :מוקדש
לזכרו של ר' שאול זיו (אג'ייני) ז"ל ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' 188-171
אברהם חיים' ,שליחותו של ר' יקותיאל בן שמעון למארוקו בשנת
חיים
תרע"ד ( ,')1914משה עמאר (עורך) ,קו־לקו :קובץ מחקרים על
יהדות המגרב :מוקדש לזכרו של ר' שאול זיו (אג'ייני) ז"ל ,ירושלים
תשמ"ג ,עמ' 169-155
'יד לנופלים' ,הד המזרח ו( 14 ,י"ב בשבט תש"ט) ,עמ' 15
יד לנופלים
אברהם יערי ,שלוחי ארץ ישראל :תולדות השליחות מהארץ לגולה,
יערי
מחורבן בית שני עד המאה התשע עשרה ,ירושלים תשל"ז
תלמוד ירושלמי ,יוצא לאור על פי כתב יד סקליגר )Or. 4720( 3
ירושלמי
שבספריית האוניברסיטה של ליידן ,עם השלמות ותיקונים ,ירושלים
תשס"א
Maria Liberman, ‘Moroccan Jews in the Brazilian Amazon’,
ליברמן
Issachar Ben Ami (ed.), Recherches sur la culture des Juifs d'Afrique
du Nord, Jerusalem 1991, pp. cv-cxii
מיכל ליס [בן־יעקב]' ,ממרוקו לארץ־ישראל :העליות לפני קום
ליס
המדינה ( ,')1948-1830שמעון שטרית (עורך) ,חלוצים בדמעה:
פרקי עיון על יהדות צפון אפריקה ,תל־אביב תשנ"א ,עמ' -110
122
יצחק ר' מולכו' ,קהילת ליסאבון' ,אוצר יהודי ספרד יא-יב (תשכ"ט-
מולכו
תש"ל) ,עמ' 45-41
Victor Alberto Mirelman, Jewish Buenos Aires, 1890–1930: In
מירלמן ,בואנוס־איירס
Search of an Identity, Detroit 1990
––, ‘Jewish Life in Buenos Aires before the East European
מירלמן ,חיי היהודים
Immigration (1860–1890)’, American Jewish Historical Quarterly
67, 3 (1978), pp. 195–207
––, ‘Sephardim in Latin America after Independence’, American
מירלמן ,ספרדים
Jewish Archives 44, 1 (1992), pp. 235–265
אהרן ממן' ,התפתחויות לשוניות אצל יהודי צפון אפריקה מגירוש
ממן
ספרד עד זמננו' ,ספונות כב (תשנ"ט) ,עמ' 190-141
אליהו רפאל מרציאנו ,בני האומה :תולדות קהילות פורטוגל והאיים
מרציאנו
במאה ה־ 19וה־ ,20ירושלים תשנ"ג
Ariel Segal-Freilich, Jews of the Amazon: :Self-Exile in Earthly
סגל־פרייליך
Paradise, Philadelphia 1999
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משה עובדיה  /ר' מסעוד די אבילה ואיגרות שליחותו

סידור החיד"א
סידור נזר הקודש
סידור קורן
ספר המורה

עובדיה ,היהודים

עובדיה ,צפרו
עטיה
ערוגת הבושם
קרק

רוזן
שלמון

שרעבי
תדהר

סידור החיד"א בנוסח ק"ק ספרדים ,ירושלים תש"ס
סידור חמש תעניות נזר הקודש ,ירושלים תשנ"ו
סידור קורן [כמנהג ק"ק הספרדים] ,ירושלים תשע"ב
ספר המורה לצדקה :המראה חשבון הכנסה והוצאה ותכן פעולת
הועד הק' לכוללות עדת המערביים בעה"ק ירושלים במשך שנה,
תרס"ב-תרס"ג ,תרס"ד ,תרע"ג
משה עובדיה' ,היהודים המערבים בארבע ערי הקודש ממלחמת
העולם הראשונה עד תום השלטון הבריטי (,')1948-1914
אוניברסיטת בר־אילן ,תש"ע
דוד עובדיה ,קהלת צפרו ,א-ה ,תשל"ה-תשנ"ב
מאיר אלעזר עטיה ,ספר ידידות השלם ,ירושלים תש"ס
אברהם בר' עזריאל ,ספר ערוגת הבשם ,א-ד ,מהדורת אפרים
אלימלך אורבך ,ירושלים תרצ"ט-תשכ"ג
רות קרק' ,שכונה חלוצית של בני העדה המערבית בירושלים
החדשה :מחנה ישראל והרב צו"ף דב"ש' ,שמעון שטרית (עורך),
חלוצים בדמעה :פרקי עיון על יהדות צפון אפריקה ,תל־אביב
תשנ"א ,עמ' 83-66
מינה רוזן ,הקהילה היהודית בירושלים במאה הי"ז ,תל־אביב
תשמ"ה
יוסף שלמון' ,חלוקה וכוללים :היבטים חברתיים וכלכליים בקהילה
האשכנזית בארץ בסוף המאה ה־ ,'19נחום גרוס (עורך) ,יהודים
בכלכלה ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' 346-333
רחל שרעבי' ,התבדלות עדות המזרח מהעדה הספרדית -1860
 ,'1914פעמים ( 21תשמ"ה) ,עמ' 49-31
דוד תדהר ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו ,א-יט ,תל־אביב
-1947תשל"א
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