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דבר העורך
מאת: משה ש�מ�ר

)T.S. :משה שמר )צילום

משה ֶשֶמר, עורך

לקוראינו היקרים שלום רב 
בראשית אפתח ואבשר לכם בשורה משמחת: בנוסף על הקוד 
הבינלאומי של כתב העת שלנו ISSN 1565-8117 קיבלנו פנייה 
מספריית הקונגרס האמריקאי להיות בין מקבלי כתב העת שלנו 

ונעננו בשמחה וברצון )ראה עמוד 59(.
אנו פותחים הפעם במאמר היסטורי - אקדמי של פרופ' מנחם 
בן ששון, אותו קיבלנו לכלול בכתב העת שלנו באדיבותו הרבה של 
מכון בן צבי בירושלים על ידי מר מיכאל גלצר המסייע לנו רבות 

לאורך כל דרכינו.
בגליון זה התברכנו בחומר מקורי של עמליה ריקה ע''ה ותבל''א 
מזל פז בג'דדי המביאות לנו את הזכרונות וההתנסויות האישיים 
ובדמשק בפרט. הקורא את  שלהן, על החיים בסוריה בכלל 
ַחאֶרת ִאְליַהּוד, מהלך  דבריהן שוקע כאילו הוא נמצא ''ָשאם'' ְבּ
בסמטאותיה, שומע את הקולות ובאפו עולים ריחות וניחוחות הרובע.

נפל בחלקי ואמנם קטונתי אבל, נעניתי לפנית המשפחה,
לכתוב על פעלו הרב של יוסף קלש ע''ה. פועלו רב השנים בארץ ובחו''ל, הוא מאבני היסוד של מורשתנו בכלל ותרומתו 
הרבה מאוד)עם כל המשתמע מכך( להצלתם, עלייתם וקליטתם של כל יהודי דמשק בגל העלייה האחרון בשנות התשעים 

של המאה העשרים.

ומשב רוח רענן וחדש שאנו פותחים אשנב לנעשה כאן בארץ בכתבתו של אברהחם לוי על אביו יעקב ג'מאל, החזן בבית 
הכנסת '' שבת אחים'' לבני קהילתנו שאכלסו את שכונת נווה שאנן בתל אביב משנות השלושים עד שנו הששים של 

המאה הקודמת...

שלמי תודות:

יבואו על התודה והברכה יו"ר הארגון יהושע קלש, חברי ועדת מורשת, על התמיכה, האמון והעידוד שאני זוכה מהם 

על המשך קיומו והופעתו של כתב עת זה.

לבני צוריה, על שאף טרדותיו שלו, הוא מתפנה להטות שכם ולעזור לנו בסריקת התמונות ועיבודן והפעם אף נטל 

חלק בעריכה לשונית של החומר של גיליון זה והכין טיוטות רבות לדף הבית החדש של אתר האינטרנט של הארגון.

למר מיכאל גלצר, סגן עורך "פעמים" מכון בן צבי, יד בן צבי ירושלים על העזרה והעידוד לאורך כל הדרך.

למר לוי יצחק גבירץ מ''אגודת אוהלי צדיקים'' בירושלים על החומר והתמונות שהעמיד לרשותנו בשני הגיליונות 

על ביקורו של כב' הרב ישראל מאיר גבאי הי''ו בדמשק ובחאלב.

למשפחת ריקה לדורותיה, למשפחת קלש, ולאפרת שלם על סיוע באיסוף חומר ותמונות למאמרים.

לכל הכותבים והכותבות בגליון זה: פרופ' מנחם בן ששון, אברהם גרובייס, נתן רועי, אברהם לוי, מזל 

פז)בגדדי( ממילנו איטליה. ואחרונה חביבה כתמיד חמדה אביב )קלש(, המתמידה להעשירנו בשיריה.

תודה מיוחדת לעוזרים אנונימיים והכוונה ולמפעלי ויקיפדיה וויקימדיה המרשים לשאוב מהם חומר ותמונות  

ואחרונים אחרונים חביבים לצוות "עיצובים" מיהוד: אייל דרור ואווה גרינברג.

היו ברוכים.
בהוקרה, הערכה והכרת תודה

ואיחולי שנה טובה ומבורכת

A special thanks and gratitude to WIKIMEDIA and WIKIPEDIA.
And last but not least I feel obliged to express my deepest gratitude and thanks to our Honorable friends 
DONALD & JUDY FELD CARR (Toronto Canada) for the pictures of The " KETER OF DAMESEK" (page 31)
And warm greetings LE SHANA TOVA 

Moshe Shemer/ Editor in Chief
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דבר המערכת
מכובדינו,

בשעה טובה ובשמחה רבה, אנו מגישים לכם את גיליון מס' 10 של כתב העת שלנו "מכאן ומשאם". זה לא היה קל ולא היה 

פשוט לעוסקים במלאכות ההפקה. העקשנות וההתמדה ובעיקר התמיכה והעידוד של ראשי הארגון, הביאו להישג חשוב זה.

חיותו והצדקת קיומו של כתב עת רציני הוא שיש במגרות המערכת שלו חומר של לפחות שניים שלושה גיליונות קדימה.

אשר על כן, אנו מבקשים שוב ושוב מכל בני קהילתנו לדורותיהם בארץ ובתפוצות, לקחת חלק בהמשכיותו של כתב עת זה, על ידי 

שליחת חומר כתוב ותמונות על חיי הקהילה היהודית בדמשק. ולא פחות חשוב, נעריך מאוד השתתפותם של הדורות הצעירים 

כפי שעושה יקירתנו חמדה אביב )קלש( וחברנו אברהם לוי שכתב בגיליון זה סנונית ראשונה על החיים כאן בארץ והוא פותח 

בזה את המדור החדש שאנחנו פותחים תחת הכותרת" מכאן ". אנו מצפים מכל החברים בערים ובהתיישבות העובדת לנבור 

בארכיוניהם למצוא חומר ותמונות ולשלוח לנו, כדברי עורכנו היקר משה שמר "בכל בית של יוצאי דמשק יש פיסת מורשת...''

מה גם שבקרוב מאוד יחודש ויתעורר אתר האינטרנט שלנו ושאותו יהיה צורך "להשביע" את רעבונו הבלתי מוגבל...

בשנה הקרובה 2010 יציינו בכל העולם, מלאת 150 שנה לפעילות החינוכית המבורכת בעולם כולו של " האליאנס".

ארגון יוצאי דמשק )סוריה( בישראל נענה ברצון ומצטרף לקחת חלק באירועים של שנה זו. מתוך ראיה חיובית של הכרה 

לתרומה הגדולה ממנה נהנו דורות בדמשק בכלל ומינוף ההשכלה לבנים ולבנות הקהילה ולתנועה הציונית בפרט.

הפעילות שלנו תתרכז, אם נוכל, בשלושה תחומים בארץ: א.להקדיש את גיליון מס' 11 שלנו לנושאי מפעלי החינוך בדמשק 

בכלל וה''אליאנס'' בפרט. ב. את כנס מורשת הרביעי נקיים אי''ה ב 26.5.2010 וג. נקח חלק בארגון ותכנון תערוכת תמונות 

ומסמכים ניידת - ההצלחה, להרים ולקיים פעולות אלה מותנות בשיתוף פעולה אינטנסיבי שלכם ושל בני משפחותיכם:

בוגרים ותלמידים שלמדו ב"אליאנס" בדמשק, מתבקשים בכל לשון של בקשה, לשלוח לנו תעודות, מסמכים ותמונות 

ולכתוב לנו על זיכרונותיהם מאותם ימים: זיכרונות, סיפורים, אנקדוטות מעניינות, החיים בבית הספר ובכיתות, על מורים 

ומורות, על מי שקיבל מכות מה"ַעָצאיֶיה" שהייתה אז כלי חינוכי, ועוד...

בתקווה לשיתוף פעולה פורה
ואיחולים לבביים לשנה טובה ומבורכת 
שלכם כתמיד
המערכת

מאחלים
ארגון יוצאי דמשק )סוריה( בישראל

שנה טובה 
ומבורכת

ערה"ש תש"ע
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מסכת רצופה של נסיונות כושלים להטיל את מרותה של 
מצרים על סוריה מאפיינת את המאות העשירית עד השלוש 
עשרה, תקופת הגניזה הקלאסית: ימי השלטון הפאטמי 
והאיובי באזורנו.1 ציר הפעילות הפוליטית, הכלכלית 
והצבאית, הכמעט בלבדי, היה ציר מצרים-סוריה.ניתן 
היה לצפות כי גם בחיי הציבור היהודי יתואר ציר מצרים-
סוריה כציר פעילות בלבדי, מכמה סיבות: זה היה מסלול 
ההתרחשות העיקרי בהיסטוריה של האזור; בעלי המאה 
היהודים ומקורבי השלטון ישבו במצרים; פקידים בכירים 
יהודים שנשאו תפקיד באדמיניסטרציה הפאטמית והאיובית 
שאבו את סמכותם ממרכז השלטון במצרים; נתיבי המסחר 
העיקריים היו ממוקדים במצרים; והמקור העיקרי לידיעותינו 
על המתרחש הינה הגניזה שנמצאה בקאהיר, מצרים.2
צפוי היה אפוא שציר ארץ-ישראל וסוריה יהיה שמם 
מפעילות ציבורית בתקופה המשתקפת במסמכי הגניזה; 
ואמנם כזה היה מצטייר מחיבורים העוסקים בתולדות 

המזרח הקרוב הנשענים על מקורות אלו.3
ברם לא כך היו פני הדברים. נוכחותה של הנהגה יהודית 
קדושה, ישיבת ארץ הצבי, יורשת הסנהדרין, שהיתה בעלת 
סמכויות פעולה נרחבות, ומוסד ההנהגה העליון של יהודי 
האזור הרבניים היא שקבעה במידה לא-קטנה את יחסי 

ארץ-ישראל וסוריה בעשייה הציבורית היהודית באזור.4.

א. בחינות הזיקה בין מרכז לתפוצה

לצורך בירור ציר סוריה וארץ-ישראל, יידון כאן ההיבט 
הפורמאלי של היחסים שביניהן. היבט זה הוא אחד מארבעה 
שהוצעו, בהקשרים אחרים, לשם אפיון היחסים והגדרת 
מידת הכפיפויות, שבין מוסדות ההנהגה שבמרכזים 
לבין קהילות ישראל בתפוצות, בתקופת הגניזה. ארבעה 
ההיבטים הינם: הזיקה הפורמאלית, הזיקה התפקודית, 
הזיקה המחוותית, והעצמאות המוכרזת כלפי המרכז. כדרך 
מסלולי הקשר שבין מרכז לתפוצה, שדו-שיח מאפיין אותם5, 

כל אחד ממסלולים אלו הוא מסלול דו-כיווני.
הזיקה הפורמאלית, מוקד הדיון שלהלן, היא זו שבין ישיבת 
ארץ הצבי לבין האזורים הכפופים לה כפיפות רשמית, 
דהיינו: אזורים שנחשבו ארץ-ישראל מבחינה הלכתית,או 
שהיו תחת מרותה של הנהגת היהודים שבארץ. אזורים אלו 
נקראו אזורי ה'רשות' של ההנהגה ובכללם נמנו הקהילות 

שבארץ-ישראל, מצרים וסוריה רבתי )לבנון בכללה(.6
לצד הזיקה הפורמאלית נרקמים יחסי המרכז והתפוצה 
מצד התועלת שכל צד מביא לזולתו, בהשראה והדרכה 
רוחנית ומשפטית מזה ובשתדלנות ובתמיכה כספית 
מזה, דוגמת בבל ואיפריקיה באותה עת. יחסים אלו הם 
המהווים את הזיקה התפקודית. לעומת זאת במסלול 
הזיקה המחוותית מתנהלים היחסים על יסוד הכרה של הצד 
האחד )התפוצה( במעלת הצד האחר )המרכז(, אף אם אין 
במעלה זו תועלת חומרית, חברתית או רוחנית לתפוצה.7

אדגים את שלוש רמות הזיקה האמורות בדוגמאות 
הלקוחות משלהי תקופת הגניזה הקלאסית ובמוקדן 'רשות'

ארץ-ישראל.
1. הזיקה הפורמאלית: בשנת 1177 ביקשו יושבי צור לברר 
אצל הרמב"ם, באמצעות חמש שאלות בעניינים שונים, 
האם המצוות התלויות בארץ מחייבות גם אותם,יושבי 
סוריה, כדי להוציא מספק צייר הרמב"ם בעבורם תרשים 

והבהיר כדלהן:
והנני מצייר לכם צורת ארץ ישראל על גבולותיה וימיה 
ומזאת הצורה יתבארו לכם.. כל הדינים התלויים בידיעת 
ארץ ישראל, אחר שתדעו, שאמנה... היא הרי בניאס... וכל 
מה שמחוץ לזה אף על פי שישבו בו ישראל, אינו מארץ 
ישראל. ...לא תהיה קדושת סוריה חמורה מקדושת ארץ 

ישראל שהחזיקו עולי מצרים.8
ברם, אין בהגדרה ההלכתית כדי למצות את תיאור היחסים 
בציר סוריה וארץ ישראל. למרות שסוריה וארץ ישראל הינן 

ציר ארץ-ישראל-סוריה: ההיבט הפורמאלי
)עדויות מן הגניזה(

מאת: פרופ' מנחם בן-ששון* 

* מתוך "פעמים" רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח מס' 
צבי,  בן  יד  של  צבי  בן  מכון  בהוצאת   5-20 עמודים,:   66

ירושלים, חורף תשנ''ו ובאדיבותם.
** להערות ולרשימה ביבליוגרפית ראה בעמודים 10-13

פרופסור מנחם בן ששון
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שתי יחידות גיאוגראפיות שונות מבחינה הלכתית, היתה 
סוריה כפופה באורח רשמי להנהגת ארץ ישראל, כך 
מנוסחים הדברים. שלוש עשרה שנים קודם לתשובתו של 
הרמב"ם. בשנת 1161, במהלך פולמוס בין גורמים שונים 
בהנהגה היהודית בעיראק, בסוריה ובמצרים, פולמוס שנעיין 
בו מאוחר יותר, הגדיר ראש הגולה בבבל את סמכות ישיבת 

ארץ הצבי, כדלהלן:
כסא יסודותינו בהררי קדש לא יסור שבט ממנה... ורשותה 
פושטת על כל ארץ הצבי וסוריה ומימי אבותינו הקדמונים 
לא היה לישיבת צבי בארץ מצרים חלק ומנת כי מצרים 

חוצה לארץ כבבל חשובה.9 
במבטו הרטרוספקטיבי של ראש הגולה במאה ה-12 
מתוארת מצודת הרשות של ישיבת ארץ ישראל כפרושה 
על סוריה. זהו המסלול הפורמאלי של קשרי סוריה וישיבת 

ארץ ישראל.
2. הזיקה התפקודית: שאלות בהלכה ששאלו בני קהילה 
אחת את מי שהיו בעלי סמכות הלכתית בעיניהם הן דוגמה 
לקשרים תפקודיים שבין מרכז לבין תפוצה. דוגמה לכך 
ראינו בשאלות ששאלו בני צור את הרמב"ם. בדומה לזה 
מדברי יוסף בן עובדיה מסוריה: 'ר' מאיר הרה הצרפתי ש' 
צ'... כפי תורתו המרובה וכפי דעתו הנכונה והרחבה וכפי 
ענותו ויראתו אשר לא קצובה... ירבי אלהי כמותו בחכמ' ויגדל 
גבולו בתלמידים',10 ניתן ללמוד שבמהלך המאה ה-12 זכו 
חכמים צרפתים יושבי ירושלים למעמד של מנחים ומדריכים 
ליהודי סוריה בתוקף סמכותם כבעלי הלכה, ואכן במכתב 
אחר בן אותו הזמן, שנשלח ליהוסף החכם מדמשק, מביע 
הכותב את צערו על שלא הצליח להגיע לירושלים וללמוד 
עם חכמיה, בלשון זו: 'ודוות לבבי על איחור עניני מלבוא 
להסתופף בבית אלהי ולהתועד עם רבותי חכמי ישראל 
ליאור באורם ולשקוד על דבירם כי עדיין לא נזדמן לי יציאה 

מן המדינה מכמה שיבושים וחליים'.11
3. הזיקה המחוותית: בהקשר זה, נובעת ממעמד הקדושה 
של ירושלים. מעמדה המיוחד הביא למחוות ביחס אל העיר 
ואל יושביה גם כאשר אין בה הנהגה ראויה לתפוצות ישראל, 
הרמב"ן תיאר את הפנייה לעיר באיגרת לבנו, בשלהי שנות 

השישים למאה ה-13:
והנה יציבו בית הכנסת ושם יתפללו כי רבים באים לירושלים 
מדמשק וצובה וארץ מצרים וכל גלילות הארץ לראות בית 

המקדש ולבכות עליו ומי שזכנו לראות 
ירושלים בחרבנה הוא יזכנו לראות בבנינה ותיקונה בשוב 

אליה כבוד השכינה.12
רמות הזיקה האמורות עשויות להופיע זו לצד זו, בפרט 
במסלול הקשרים הפורמאליים שהכיל בדרך כלל גם 
את הקשרים התפקודיים והמחוותיים. שכן, האחריות 
הפורמאלית של המרכז לקהילות שברשותו כללה גם 
אחריות לתפקודן וגם את הגדרתו כמרכז קדוש. הקהילות 
שהיו כפופות כפיפות פורמאלית למרכז היו תלויות בו תלות 
תפקודית ואף החוו כלפיו את המחוות הראויות למרכז 

קדוש לעם. 

ב. הכפיפות הרשמית לארץ ישראל

כיום אין להסתפק בהצעת תבניות לאפיון קשרי סוריה וארץ 
ישראל. או בקביעה שהם נעו בשלושה המסלולים. שכן, 
התיעוד העשיר של הגניזה את קהילות ישראל בסוריה, 
הנלקט והולך במכון בן-צבי, בכרכי אוריינט יודאיקוס סוריה 
והמחקרים הנלווים לכרך זה,13 מאפשר למעיין להגדיר 
מהלכים מסוימים בציר זה לפי תקופות שונות, להציע 
תבנית להבנת פרק נוסף ביחסי מרכז ותפוצה בארצות 

האסלאם בימי הביניים.
עד לשנת 1078, גם בעיני השלטונות וגם בעיני היהודים, 
נחשבה ישיבת ארץ הצבי בארץ ישראל,14 בחנות הישיבה 
בטבריה, ברמלה או בירושלים, להנהגתם הרשמית של 
היהודים הרבניים באזורי הרשות: ארץ ישראל וסוריה רבתי. 
אפילו מצרים שבה ישבו מקורבי השלטון ועתירי הנכסים, 
ישראלית בכל ענייניה  נעזרה ההנהגה הארץ  שבהם 
מעשה שיגרה, חרף הציטוט שהובא למעלה מפיו של ראש 
הגולה במאה ה-12, סרה למרותה של ישיבת ארץ הצבי.
תבנית הכפיפות היתה אחת: ראשי הקהילות באזורי 
הרשות היו הדיינים, חברי הישיבה. שהתמנו לתפקידיהם 
על ידי הנהגת הישיבה. פקידי הקהילות: החזנים, הסופרים, 
הפרנסים, השוחטים והמוהלים, התמנו לתפקידיהם על ידי 
ראשי הקהילות מכוח סמכותם וסמיכתם שבאו להם מראש 
הישיבה.15 צפוי אפוא כי ציר ארץ ישראל-סוריה יהיה ציר של 
קשר תכוף שבין הנהגה פורמאלית לקהילות הכפופות לה.

ואמנם, ביטויים רבים היו לכפיפות זו. כך, לדוגמה, הקהילה 
בדמשק נהגה לציין את מניין השנים בשטרותיה, לפי הנהוג 
בארץ ישראל: מניין לשמיטין, לחורבן וליצירה. והדברים נכונים 
גם ביחס למסמכים קדומים מן השליש הראשון למאה 
העשירית, שנכתבו בבית הכנסת של הבבליים שבאותה 
העיר.16 מסורת ייחודית של ארץ ישראל משתקפת גם 
בכתובה חלבית משנת 1026, 17 ראשי הקהילות, הדיינים, 
היו הממונים מישיבת ארץ ישראל; וקהילות גדולות כחלב 
ודמשק היו אחראיות על קהילות קטנות שבתחומן )דוגמת 
בניאס, וענה הקרובה לעיראק(. כפיפויות משנה שכאלו 
היו אף הן חלק מן המבנה ההירארכי המציית להנהגת 

ארץ ישראל.18
במסגרת פעולות רשות ישיבת ארץ ישראל, נמצא את 
נציגי הישיבה, ופעמיים אפילו את ראשיה, בערי סוריה: 
כדי לשבת בדין, כדי לפקח על פעולות האדמיניסטראציה 
היהודית במקום, כדי לזרז גביית מסים פנים-יהודיים, וכדי 
לגייס תמיכה אצל יהודי המקום במאבקים פנימיים על 
הנהגת הישיבה.19 פעילותם זו של נציגי וחכמי ישיבת ארץ 
ישראל ממחישה היטב את מעמדה הרשמי של ההנהגה 

הארץ ישראלית בסוריה. 
היחסים הרשמיים שבן הנהגת הישיבה לקהילות רשותה 
נהגו גם בין מצרים לירושלים. ובכל זאת, למרות הדמיון 
שבמהות הכפיפות הפורמאלית שבין מצרים לסוריה ביחס 

למרכז הארץ ישראלי, שונה היה מעמדה של מצרים.
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התלות התפקודית של ראשי ישיבת ארץ ישראל בנכבדי 
מצרים הביאה את ראשי הקהילה במצרים, ובעיקר את אלו 
שישבו בפסטאט ובקאהיר, למעורבות ולהשפעה רבה על 
דרכי התפקוד של הנהגה בארץ ישראל.20 לקהילות בסוריה 

לא היתה יומרה שכזו, בדרך כלל.
שני ארועים בתקופה זו חרגו מגדר שיגרת הכפיפות של 
סוריה לראשות הרשות, דהיינו: לראשות הישיבה הארץ 
ישראלית. שני עצירים יהודים מבני משפחות ראשי 
הישיבה הובלו לבית הסוהר בדמשק בסביבות שנת 1030 
21.  הפעילות לשחרורם נוהלה בשלושה מוקדים: במצרים 

שהיתה בסיס הכוח היהודי, בארץ ישראל שהיתה מוקד 
ההנהגה הרשמית היהודית ובדמשק, מקום כלאם של 
העצורים. בשלב מסוים ראש הישיבה הארץ ישראלית נסע 
לדמשק על מנת להשלים את הטיפול בשחרור האסירים.22 
מחיר השחרור היה כרוך בהתערבות של הקרא עדי )עדיה( בן 
מנשה אלקזאז, הממונה על ענייני הצבא הפאטמי בסוריה; 
ו'הוצמד' למתח הרבני-קראי באזור. עדי תבע, שהעצורים 
לא יישאו תפקיד בהנהגת הישיבה הארץ ישראלית לאחר 
שחרורם. כן הוא תבע שהנהגת הישיבה תשמיט את 
נידוי הקראים בטכס המרכזי השנתי בהר-הזיתים, ועוד 
כמה דרישות שנועדו לחזק את מעמד הקראים בירושלים 
ובשווקיה 23. מסתבר אפוא כי גם יושב סוריה, שעשוי היה 
לרצות בערעור מעמדה של ההנהגה המרכזית של ארץ 

ישראל, אינו פועל אלא במושגיה ובמסגרת נהליה.
ארוע קודם בזמן, שהתרחש בעשור הראשון של המאה 
ה-11, מעיד על הקשר שבין סוריה לבין הנהגת ארץ ישראל. 
בן למשפחת ראשי הגולה, ששמו או כינויו היה שם-טוב, 
הגיע לטבריה ונהג מנהג ראש רשות בצפון ארץ ישראל 
ובסוריה: הוא מינה ראשי קהילות, שפט והכריז על מועדים 
ועל עיבור השנה 24. אין לראות באירוע משום ביטוי לרצונן 
של הקהילות בסוריה לעצמאות מרשות ארץ ישראל; שהרי 
האיש הפעיל מערכת של רשות ארץ ישראל על הקהילות. 
יתר על כן, הוא זכה לציות דווקא משום שייצג את ערכי 
ההנהגה היהודית המרכזית: הוא היה מבית ראש הגלות 
ופעל מטבריה, מקום ראשות הרשות, קודם שעברה לרמלה 
ולירושלים. אירוע זה קשור, למיטב הבנתי, למעבר ההנהגה 
לרמלה ולירושלים בעד העורף החברתי והכלכלי שלה היה 
מצוי עדיין בגליל ובאזור טבריה. בני משפחות מיוחסות, 
כגיבור הפרשה הזו, עשויים היו לחוש בחלל שנפער בהנהגת 

אזור מאוכלס ביהודים ולנסות למלא אותו בעצמם 25.
לסיכום ביניים ייאמר אפוא כי עד 1078, עד שלא יצאה 
ישיבת ארץ הצבי מארץ ישראל, היו מצרים וסוריה בנותיה. 
מצרים היתה הבכורה ברשות ארץ ישראל. ואף שהיה בידה 
הכוח להנהיג את קהילות ישראל שבאזור, היא ריסנה 
עצמה מלעשות כן וצירפה כוחה לתמוך בהנהגת הישיבה 
ולסייע לה לשלוט באזור רשותה 26. קהילות סוריה, האחות 
הקטנה, מצויות תחת רשות ארץ ישראל ללא יומרה וכוח 
לשאת בתפקידי הנהגה מרכזית. חולשה זו, כך נראה, עמדה 

לה לסוריה ביום שידובר בה. 

בעת מבחן לישיבת ארץ ישראל; בשנת 1078. 

ג. הנהגת האזור בצור

בראשית שנות ה-70 של המאה ה-11 הגיעו לאזור ארץ 
ישראל ולירושלים כוחות תורכמנים, הסלג'וקים. הם זרעו 
חורבן ביישוב העירוני בירושלים וברמלה ועוררו תנועת הגירה 
גדולה מערי יהודה. גם ירושלים כמעט נתרוקנה מיושביה 

וישיבת ארץ הצבי יצאה ממנה לצור 27 .
ראשי הישיבה לא רצו לעבור למצרים, למרות שהיא היתה 
ארץ המקלט הצפויה, הגורמים לדחיית מצרים כיעד להגירה 
ולהעדפת סוריה רבתי מובנים על רקע ידיעותינו את פעילות 
הישיבה במאה שקדמה למעבר לצור, לחובתה של מצרים 
עמדו: הסכנה שבניתוק מקהילות יהודה והגליל, האזורים 
המאוכלסים ביהודים, בשל המרחק וקשיי התעבורה; 
והחשש שעצמתה של ההנהגה של יהודי מצרים, שהנהגת 
ארץ ישראל היתה תלויה בה בשגרת החיים, תצל על פעילות 

ראשי הישיבה, בעת שיהיו סמוכים אליה, במצרים.
לעומת זה, יתרונותיה של סוריה רבתי היו גלויים לעין: מצור 
ניתן יהיה לקיים קשרי תחבורה סדירים למוקד חיים יהודי 
שלא ניזוק כל כך, לגליל, שהיה מבסיסי הכוח של הנהגת 
ארץ ישראל; קהילות סוריה-רבתי לא הצלו, ולא היה ביכולתן 
להצל באותה עת, על הנהגת הישיבה; וזאת במיוחד מאחר 
שהקאצ'י של צור היה שותף עסקי ותיק של בני משפחות 

הנהגת הישיבה וידידיהם המגרבים 28.

משנת 1078 ועד לראשית המאה ה-13 פעלה ישיבת ארץ 
הצבי מסוריה, תחילה מצור וכעבור פחות מעשרים וחמש 
שנים, למשך כמאה שנים, מדמשק.29 המהפך המשמעותי 
ביותר בארגון העל-קהילתי של יהודי ארץ ישראל מצרים 
וסוריה רבתי התרחש סמוך למעבר הישיבה לצור ובעקבותיו, 
בשנת 1082. תחילתו של המהפך במרד גלוי של מצרים 
בהנהגת הישיבה היושבת בצור ובראשה, אביתר הכהן. 
אישים מהנהגת יהודי מצרים העמידו בראשם צעיר )בן 21( 
בן לבית ראשי הגולה, שיצא לדרכו למצרים חודשים ספורים 
לאחר שעברה הישיבה לצור. היה זה דויד, שאביו דניאל בן 
עזריה היה גאון בישיבת ארץ ישראל בשנים 1062-1051. 
דויד השתמש בתואר ראש גולה אך פעל כראש בתי הדין 
וראש הרשות של ארץ ישראל. הוא שלח שליחים אל 
הקהילות בארץ-ישראל ובסוריה כדי לדחוק את רגלי הנהגת 
הישיבה וממוניה וכדי למנות פקידות קהילתית הנאמנה לו. 
ובדרך זו השליט את מרותו על אזור הרשות המסורתי של 

ישיבת ארץ-ישראל. קריאת התגר של דויד
של דויד בן דניאל תמה בשנת 1094, אך ניצחונה של 
הישיבה היושבת בסוריה רבתי היה ניצחון עלוב. הוא הושג 
באמצעות יהודים היושבים במוקד הכוח האמיתי באזור. 

ובאמצעותם של נגידי מצרים 30. 
המאבק באותן השנים התנהל גם ברמה האידיאולוגית: 
אביתר ראש הישיבה היושב בצור הבהיר שמצרים אינה 
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גולה והסמכויות המיוחדות לסנהדרין הן בידי ראשי הישיבה- 
הכהנים, אף אם הם ובית דינם יושבים בצור, הנחשבת חוצה 
לארץ ישראל 31. מסתבר כי בשלהי המאה ה-11, ראשי 
ישיבת ארץ ישראל היושבים בצור עדיין מקווים להשליט 
את מרותם על כל אזורי הרשות שהיו נתונים למרותם בעת 

שפעלו מטבריה, מרמלה ומירושלים - ומרים בכלל זה.
המרד של ההנהגה המצרית בראשות דויד בן דניאל בן 
עזריה ארך אמנם רק 12 שנים, אך הוא מסמן מגמה 
חדשה שתלווה את מערך הכוחות היהודיים באזור עד 
לראשית המאה ה-16. הקשר עם הקהילות בארץ ישראל 
וכפיפותן להנהגה היהודית היושבת בסוריה, או לזו היושבת 
במצרים, יבטא, יותר מכל, את מידת ההצלחה של כל אחת 

מן המתחרות על הבכורה. 

ד. הנהגת היהודים בדמשק

לאחר הגעת הצלבנים לאזור, עברה הישיבה מצור לחדרך 
שבדמשק וברבע הראשון למאה ה-12 פעלה משם, 
כמנהיגה בלעדית של יהודי האזור.32 עדויות ספורות 
מצביעות על כך שקהילות בארץ ישראל פנו אל הישיבה 
לסוריה במה שנגע לאדמיניסטראציה הקהילתית,33 ובכך 
יש עדות להכרה בבכורת הישיבה; אותן קהילות פנו למצרים 
במה שנגע לסיוע כלכלי ושתדלנות בחצרות שליטים. עדות 
לשמירתה על מעמדה כמוקד הכוח היהודי באזור. כוחה של 
מצרים עולה, לדוגמה, בפרשת הצלתו של ראש הישיבה, 
מצליח, שנשבה בידי שודדי ים בטריפולי. נאמניו פונים 
בבקשה לעזרה למצרים;34 ומצליח, ששוחרר משביו, דימה 
להשלים את מהלך נדודי הישיבה והעביר את ישיבת ארץ 
ישראל למצרים, בשנת 1127 35 . כזכור, כבר סמוך לעזיבת 
הישיבה את ארץ ישראל ומעברה לסוריה, ביקשו לעצמם 
יהודי מצרים את הסמכות הרשמית של ראשות הרשות. עם 
מעבר ראש הישיבה ועמו חלק מן הממסד שלה לפסטאט, 

ניתן למצרים ההכשר לבקשה זו. 
שינוי זה לא רוקן את דמשק ממוסדותיה, ובמאה השנים 
שבין אמצע המאה ה-12 ושנת 1260, התרחש בעיר תהליך 
הפוך להתרוקנות ודלדול. תהליך זה קשור בהתפתחות העיר 
בעקבות התבססותם של השליטים האיובים. דמשק שבה 
והיתה לבירת מדינה מוסלמית מאוחדת ועצמאית משנת 
1154 ועד לשנת 1200, אך גם לאחר שקאהיר היתה לבירה 
האיובית היא שמרה על מעמד של מרכז בכיר ודינאמי 
בממלכה 36. באותה עת פעלו מן העיר מוסדות הנהגה 
יהודיים-מרכזיים בעוצמה שלא היתה דומה לה קודם לכן 
בסוריה: ראשות ישיבת ארץ ישראל, נשיאות )מבית ראשי 

הגולה( וראשות היהודים - הנגידות.
הישיבה הארץ ישראלית המשיכה לפעול בדמשק ובראשה 
עמדו בני משפחה מן ההנהגה המסורתית שלה, אולם, 
בשליש השני והשלישי למאה ה-12, שתי הישיבות ה'ארץ 
ישראליות', זו שבדמשק וזו שבקאהיר, ביקשו להן תוספת 
של תמיכה סקראלית במרכז ההנהגה היהודי החלופי, 

בבבל. ראש הישיבה בדמשק נסמך על ידי הישיבה בבגדאד 
וראש הישיבה בקאהיר נסמך על ידי ראש הגולה שבבגדאד 

 .37

לישיבת ארץ ישראל היושבת בדמשק נאותה אפוא ההגדרה: 
'הקהל הקדוש הישבים ]בערי[ דמשק חדרך...אשר לישיבת 
ארץ הצבי נחולים ועל פי ישיבת הגולה מתנהלים'38 דומה 
שמצרים הכירה עקרונית, ולו רק לזמן מה, בסמכותה 
של הישיבה בסוריה על הקהילות בארץ ישראל. הדברים 
מתבטאים במכתבו של ראש הגולה הבבלי, דניאל בן חסדאי, 
שהובא למעלה 39. מבוקשו היה להגדיר את האותנטיות של 
ההנהגה שבמצרים. לשם כך שיכתב את ההיסטוריה של 
סמכות הישיבה, והעמיד טענה הפוכה לטענת אביתר בדבר 
כפיפותה של מצרים לישיבה 40. לישיבת ארץ ישראל, טען 
בן חסדאי, מעולם לא היתה סמכות על מצרים, הנחשבת 
גלות, אלא רק על הקהילות בארץ ישראל ובסוריה. הגדרה 
זו לא מיצתה את פעולות המרכז שבמצרים בניסיונותיו 

לפרוש את סמכותו על יהודי ארץ ישראל.41
אין להתפלא כיצד הגיעו הנשיאים, בני משפחת ראשי 
הגולה, לדמשק. כיוון שרק אחד מבני המשפחה יכול היה 
לשבת על כס ראש הגולה. עוד מימים קדמונים חיפש לעצמו 
מי שלא הגיע למשרה זו כר פעילות חלופי. משנספחה 
סוריה להנהגת בבל, ותנאי החיים בבגדאד ובמוצול נעשו 
קשים והקשרים שביניהן לבין סוריה זמינים, הגיעו אליה גם 
בנים למשפחות ראש הגולה.42 לתמיכתם בישיבת ארץ 
ישראל השוכנת בדמשק, נודעה משמעות מיוחדת דווקא 
לאור תמיכת ראשי הגולה היושבים בעיראק בהנהגת ישיבת 

ארץ ישראל היושבת במצרים.43
ראשוני הנשיאים שפעלו בדמשק היו, כנראה, שלמה ובנו 
ויאשיהו, במחצית הראשונה של המאה ה-12. 44 שני 
צאצאים נוספים ממשפחת ראשי הגולה ישבו אף הם 
בדמשק: בשנות השמונים והתשעים למאה ה-12 בנו 
של יאשיהו, יהודה;  בשליש הראשון למאה ה-13 קרובו, 
יאשיהו בן ישי.45 למרות שפרנסתם של הנשיאים היתה 
מקופת הציבור, לא נשאו הנשיאים כל משרה רשמית 
בעיר, בסוריה או באזורים הסמוכים לה. ובכל זאת נוכחותם 
השרתה בקהילה היהודית של דמשק תחושה של מרכז, 
אלחריזי בביקורו בדמשק תאר את יאשיהו הנשיא, כדלהלן: 
'כתר הנכבדים/ ובעל המעשים הנחמדים/אוסף המידות 

הטובות/ ובכל תבל מדובר בו נכבדות'46.
משום שלא נשאו משרה רשמית וכדי להקל על הקהילה 
בדמשק, הרבו הנשיאים בנסיעות לקהילות סוריה, ארץ 
ישראל ומצרים וציפו כי בבואם לקהילות יכובדו ויזכו לתמיכה 
כספית נאותה. אחד מהנשיאים שהגיע לירושלים הותיר 
רושם חיובי אצל ראשי הקהילה הצרפתית שם והללו אף 
דיווחו על כך לדמשק. תכונה רבה ליוותה מסעות אלו של 
הנשיאים, מכתבים הורצו אל דמשק וממנה באשר לפרטי 
הנסיעות ולדקדוקי הכבוד בקהילות המארחות.47 נוכחותם 
של הנשיאים בדמשק משכה אפוא תשומת לב וממון של 
בני קהילות בארץ ישראל לדמשק, הללו היו ביטויים למחוות 
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הכפיפות הלא-פורמאלית, כלפי משפחות בית דויד.
המשענת השלישית, והאיתנה ביותר, של ההנהגה הריכוזית 
של סוריה היא זו של הנגידים. בעשור האחרון של המאה 
ה-12 ובראשית המאה ה-13 פעל בדמשק 'השר הגדול רבי 
עובדיה' שאלחריזי מכנה אותו: 'מכתר הנסיכים ואומן בחיק 
מלכים'. ומתארו: 'עובדיה הנגיד הגדול שר התעודה נגיד 
ארץ ישראל ויהודה אלריס בו ]=אבו[ אלרצ'א'.48 ואכן הגדרת 
אזור סמכותו של הנגיד 'ארץ ישראל ויהודה' מופיעה ביותר 
ממסמך אחד והיא מכוונת לאזור רשותה של ישיבת ארץ-

ישראל, חוץ ממצרים, בהיותה על עומדה בירושלים; אזור 
הנשלט עתה על-ידי ההנהגה היושבת בדמשק.49 אחריו 
נשא תואר דומה הלל בן משה.50 זוהי המשרה שקלקשנדי 
)נפטר 1417/8( הגדירה בתואר 'ראיס אליהוד באלשאס' 
51. כתב המינוי לעובדיה, למשרת ראש היהודים, שניתן לו 

מאת אלמאלכ אלאפצ'ל עלי, בנו הבכור של צלאח אלדין, 
בשנת 1193, נשתמר בגניזה ובו ציין אלמאלכ כי הוא מעניק 

לעובדיה:
את הראשות על קהילת היהודים וכתותיהם הרבנים 
והקראים והשומרונים בדמשק ישמרנה האל ובכל סוריה 
ואל-סלט ואיזוריה על כל מחוזותיהם. ומינינו אותך  על בני 
עדתך ומנהיגי דתך כולם: הקרובים והרחוקים, המכובדים 

ופשוטי העם מקרב בני עדתך.52

לצד המשכיות ההנהגה של הישיבה, ונוכחות של גדולה 
וכבוד של הנשיאים, שכן בדמשק נושא משרה מטעם 
השליט, ראש כל היהודים של ארץ ישראל וסוריה; נגיד 

ארץ ישראל ויהודה.
תאריכו של כתב המינוי, 1193, מצביע על כך שאין זה 
מקרה ששלושה מוסדות ריכוזיים, שמצודתם פרושה היתה 
גם על ארץ ישראל, שכנו בדמשק באותה העת. בשנת 
1193 עבר מוקד השלטון של השושלת האיובית מקאהיר 
לדמשק. מכאן ניסו האיובים לנהל את ענייני הממלכה בארץ 
ישראל )לאחר כיבושה מידי הצלבנים( ובמצרים.53 ממרכז 
שלטון שכזה נוח היה לנהל גם את ענייניהם המנהליים 

של היהודים.
במאות ה-12 וה-13 התהפך אפוא הגלגל. קהילות ישראל 
שבסוריה, שהיו במאות 11-10 תחת רשות הנהגת ארץ 
ישראל, הפכו להיות למקום המושב של הנהגה זו ולמוקד 
פעיל שלה, הממונה מינוי רשמי על ארץ ישראל. כך הוא 

בהיבט הפורמאלי של היחסים.

מעניין שדווקא בתקופה זו, שבה היתה בסוריה עוצמת 
הנהגה יהודית ריכוזית ללא תקדים ולא היתה כפופה 
כפיפות פורמאלית למוסדות הנהגה המצויים בארץ ישראל 
או במצרים, מופיעים במכתבים שיצאו ממנה ביטויים של 
הערכה לחכמי ירושלים שבאו מאירופה. כך נמצא תלמידים 
מסוריה לומדים בירושלים, אחרים מביעים רצון להצטרף 
אל החבורה הצרפתית הלומדת בעיר, ספרים תורניים 
מועתקים בירושלים ונשלחים לסוריה, ותלמידי החכמים 

הירושלמים נחשבים לבעלי סמכות שיש להיוועץ בהם.54 
אלו ואחרים אינם ביטויים של הזיקה המחוותית אל היושבים 
בעיר הקודש, המתפללים על שעריה ומחוננים את עפרה, 
כי אם ביטויים של כפיפות תפקודית למנהיגות שיש לה 
יתרון של איכות על המנהיגות הריכוזית, הממונה, מיוחסת 

המשפחה, היושבת בדמשק.
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Antonin 164 ,320.108 ) פרידמן, הכתובות, ב, עמ'    

445-430 ; בן שמאי, סוריה, תעודות 135, 136, 142 (;    

ENA NS 17.22 )גיל, ארץ-ישראל, ג, עמ' 7-6 ; בן     

שמאי, סוריה, תעודה 79(.  
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PER H 18. 'שנת תשע מאות וחמשים ושמונה חמנין    .17

הבית' )פרידמן, הכתובות, ב, עמ' 95-88 ; בן שמאי,     

סוריה, כרך ב(.   

על מבנה דומה במצרים, ראה: גויטיין, חברה, ב, עמ'     .18

40-23; ברקת, שפריר מצרים, עמ' 51-34 ; על קהילות    

סוריה ראה:   

פרנקל, חלב, עמ' 70-63 ; הנ"ל, יעקב בן יוסף, עמ'     

282-281 ; גיל, ארץ ישראל, א, עמ' 177 ; הנ"ל שם, ג,    

עמ' 534 )דן ]הקרויה[ פאמיס דשמעה לדמשק(.  

ראה: גיל, ארץ ישראל, א , עמ' 448 )אברהם בן הגאון    .19

שלמה בן יהודה מבקר בעיר כמה פעמים, והגאונים דניאל    

בן עזריה ואליהו בן שלמה הכהן שהו בעיר כמה פעמים(;    

בן-ששון, שמואל הכהן, עמ' 401 והערה 50 )רב חנניה בן    

יוסף הכהן אב בית דין וקשרי ו לחלב(.   

בן-ששון, בני המגרב, עמ' 76-64, ברקת, שפריר מצרים,    .20

עמ' 97-76 .  

על פרטי הפרשה, ראה: גיל, ארץ ישראל, א, עמ' 460-459.  .21

גיל, שם,ג,עמ' 36 )ה'ראש' יצא לפני כן ונסע לדמשק(.  .22

TS 13 J 13.28+TS AS 120.62 )גיל, שם,ב, עמ'     .23

167-166; בן שמאי, סוריה, תעודה 32(.  

ראה: גיל, ארץ ישראל, א , עמ' 476.: הנ"ל, שם, ב,  .24

עמ' 41-17.  

מגמה זו היתה ברקע מעבר הישיבה צפונה בשנות     .25

השבעים של המאה ה-11. ראה על כך להלן בסעיף ג.  

השווה להסברה של סלע באשר למשרת ראש כלל     .26

היהודים; סלע, ראשות היהודים.  

27. ראה: גיל, ארץ ישראל, א, עמ' 344-337, 606-602. 

28. ראה: בן-ששון, מרכז ופריפריה; על התלות בהנהגת

מצרים, ראה: גיל, ארץ ישראל, א, עמ' 499-472 ;     

ההשתחררות הכמעט מיידית מהנהגת ארץ ישראל     

לאחר המעבר לצור מתבטאת בפולמוס אביתר דור בן   

דניאל, ראה על הפולמוס להלן ליד הערה 30 ; הקאצ'י של    

צור, עבדאללה אבן עלי אבן אבי עקיל )עין אלדולה(, ראה:    

הנ"ל, שם, עמ' 346-344 .   

29. ראה: גיל, ארץ ישראל, א, עמ' 676-625 ; מאן, מקורות,

א, עמ' 254-249. ולהלן בסמוך.  

ראה: גיל, מגילת אביתר; כהן, הנהגה עצמית, עמ'     .30

212-185 ; גיל, ארץ ישראל, א, עמ' 624-606.  

31. ראה: בורנשטיין, מחלקח, עמ' 22-8, 38-33; גיל, מגילת  

אביתר, עמ' 70-69.  

ראה: מאן, מקורות, א, עמ' 254-249; גיל, ארץ ישראל,    .32

א, עמ' 626-625.  

   ENA 2806.81 ,ראה מכתבה של קהילת אשקלון לחדרך  .33

תעודה 61 )מאן, יהודים, ב, עמ' 202;ׂגיל, ארץ ישראל, ג,    

עמ' 487; בן שמאי, סוריה, תעודה 61 (; ומכתב שיצא    

מלשכת הגאון אברהם בן מזהיר בחדרך בעניין צוואת     

הגאון מצליח.  

הכהן ENA 2806 12 ENA 4020.46 )חלקו פורסם אצל    

מאן, שם, עמ' 277(.  

TS 20.145 )הוזכר אצל: גויטיין, חברה, א, עמ' 330;     .34

הנ"ל, שם, ב, עמ' 37; כהן, הנהגה עצמית, עמ'     

308; מתפרסם  

אצל, בן-שמאי, סוריה, תעודות טריפולי(.  

מאן, יהודים, א, עמ' 197, 223-220; הנ"ל, מקורות, א,    .35

עמ' 250, 255.  

ראה: המפריס, איובים, עמ' 13-11, 85-84, 212-201;    .36

אנציקלופדיה של האסלאם )מהד' 2(, כרך 2, עמ'     

 .284-283  

נינוחות זו משתקפת גם משניים ממכתבי הגניזה     

מתקופה זו, בהם מציינים הכותבים כי העיר נוחה     

למגורים ראה:   

  Cam( ;]151 בן שמאי, סוריה, תעודה- TS 13J24.1[  

ENA 2556.7 )142 ]- בן שמאי, סוריה, תעודה 148(.  

פוזננסקי, גאונים, עמ' 125-122 ; מאן, מקורות, א, עמ'    .37

230 ; גויטיין, חברה, ב, עמ' 18-17 .  

אסף, שמואל בן עלי, עמ' 67 ש' 16 ואילך.  .38

לעיל הערה 9.  .39

לעיל, הערה 30.  .40

ראה: ריינר, עליה לרגל, עמ' 69-60 ; הנ"ל, הזקנים, עמ' 34-33.   .41

מאן, מקורות , א, עמ' 404-398 ; גויטיין, חברה, ב, עמ' 19.  .42

ראה לעיל הערה 37.   .43

מאן, מקורות, א, עמ' 397-396 .  .44

45. יהודה: מאן, מקורות, א, עמ' 408-404 ; יאשיהו: ראה  

דברי אלחריזי , בהערה הבאה.  

אלחריזי, תחכמוני, עמ' 351.  .46

ראה שלוש תעודות אצל: מאן, מקורות. א. עמ' 411-404   .47

TS Misc. 35  TS 20.15, TS 24.41 ] =[ 20 )בן שמאי,   

סוריה, תעודות, 70, 72, 68 ( ; אלו עדויות אגב למוניטין    

שיצאו לנשיאים בקהילות נוספות לקהילותיהם של כותבי   

המכתבים. ראה גם: גויטיין, חכרה, ב, עמ' 19.  

48.  ראה: אלחריזי, תחכמוני, עמ' 349; מאן, יהודים, א,

עמ' 243 , הערה 1; ב, עמ' 313, 320 ; חאן, מסמך מינוי,     

עמ' 105.  

מאן, יהודים, א',עמ' 258-257 )בהערה 1 הפניות   .49

לשימושים נוספים המתייחסים לבעלי הסמכות על     

ארץ ישראל, היושבים בדמשק(; שם, ב, עמ' 295     

)ראש הישיבה(; חאן, מסמך מינוי, עמ' 107-105. 50    

מאן,יהודים, ב, 310; מסמך מינוי, עמ' 107.  

קטעים מחיבורו של קלקשנדי, צבח אלאעשאפי     .51

צנאעת אלאנשאא, הובאו אצל: גוטהייל, מסמך, עמ'     

534; בוסוורת, נכבדים, עמ' 74: מאן, יהודים, א, עמ' 257    

)הטקסט מתייחס למינוי משנת 1229(.  

חאן, מסמך מינוי, עמ' 98 )מקור(, 101 )תרגום(.  .52

המפריס, איובים, עמ' 18-17.  .53

ראה התעודות הנזכרות לעיל, הערות 10, 47.  .54



12

י' טופורובסקי )מהדיר(, ר' יהודה אלחריזי, תחכמוני, תל אביב תשי"ב.

N. Elisseeff, nur ad-Din un Grand princemusulman de Syrie au 
temps des croidsdes (511-569 111 118-1174), I-III, Dauas 1967.

Encyclopedia of Islam (2nd Edition), I-VIII, Leiden & London 1960-1994 

ש' אסף, מקורות ומחקרים בתולדות ישראל, ירושלים תש"ו.

ש' אסף, 'שטרות עתיקים מן הגניזה', תרביץ, ט )תרצ"ח(, עמ' 34-11, 196-218.

ש' אסף, קובץ של אגרות ר' שמואל בן עלי ובני דורו, ירושלים תר"ץ.

C.E Bosworth, 'Christian and Jewish Religious Dignitaries in Mamluk 
Egypt and Syria: Qalqashandi's Information on their Hierarchy, 
Literature and Appointments' LIMES, 3 (1972). pp.59-74, 199-216.

ח"י בורנשטיין, מחלקת רב סעדיה גאון ובן מאיר בקביעת שנות ר"א 
תרפ"ב-תרפ"ד, ורשה 1904.

ח' בן שמאי, אוריינס יודאיקוס, סוריה ]בהכנה; מספרי התעודות המצויינים זמניים[

מ' בן-ששון, 'בני המגרב וקשריהם לארץ ישראל במאות ט'-י"א', שלם, ה )תשמ"ז(, 
עמ' 82-31. 

מ' בן-ששון, צמיחת הקהילה היהודית בארצות האסלאם, קירואן 1057-800,
ירושלים תשנ"ו. 

M Ben-Sasson, 'Egyptian Jewry in the 10th-12th Centuries from Periphery 
to Center', Bulletin of the Israeli Academic Center in Chiro, 8(1987), 
pp.14-16

מ' בן ששון, 'גאונותו של שמואל הכהן בן יוסף "הדומה לאמבטי רותחת", ציון, נא )תשמ"ו(, 
עמ' 409-379 .

א' ברקת, שפריר מצרים, ההנהגה היהודית בפוסטאט במחצית הראשונה של המאה 
האחת-עשרה, תל-אביב תשנ"ה. 

R.J.H. Gottheil, 'An Eleventh-Century Document Concerning a Cairo 
Synagogue', JOR [or], 19 (1906/7), pp. 467-539.

ש"ד גויטיין, היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי 
הגניזה, ירושלים תש"ם.

ש"ד גויטיין, 'ארבע כתובות עתיקות מגניזת קאהיר', לשוננו, ל )תשכ"ו(,
עמ' 215-197.

S.D. Goitein, A Mediterranean Society, I-V Berkeley Los Angeles 1967-1983.

מ' גיל. ארץ ישראל בתקופה המוסלמית, א-ג, תל אביב תשמ"ג; הנ"ל, 'ארץ ישראל 
בתקופה המוסלמית הראשונה: מילואים, הערות, תיקונים', תעודה, ז )תשנ"א(, עמ' 

.345-281

-,'מגילת אביתר - מקור לתולדות מאבקיה של ישיבת ירושלים במחצית השנייה של המאה 
הי"א )קריאה חדשה של המגילה(', בתוך: ב"ז קדר )עורך(, פרקים בתולדות ירושלים בימי 

הביניים, ירושלים תשל"ט, עמ' 106-39.

אלחריזי, תחכמוני

אליסף

אנציקלופדיה של   
האסלאם )מהד' 2(

אסף, מקורות

אסף, שטרות

אסף, שמואל בן עלי

בוסוורת, נכבדים

בורנשטיין, מחלקת

בן-שמאי, סוריה

בן-ששון. בני המגרב

בן-ששון,
הקהילה היהודית

בן-ששון,
מרכז ופריפריה

בן-ששון,
שמואל בן יוסף

ברקת, שפריר מצרים

גוטהייל, מסמך

גויטיין, היישוב

גויטיין, ארבע
כתובות

גויטיין, חברה, א-ה

גיל, א"י, א-ג,
מילואים

גיל, מגילת אביתר

הפניות ביבליוגראפיות
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דרורי, סוגיות

המפריס, איובים

חאן, מסמך מינוי

כהן, הנהגה עצמית

כתבי רמב"ן

לב, מדינה וחברה

לב, מדיניות דמשק

מאן, יהודים במצרים

מאן, מקורות

סלע, ראשות היהודים

פוזננסקי, גאונים

פרידמן, הכתובות, א-ב-

פרנקל, אחדות

פרנקל, יעקב בן יוסף

פרנקל, חלב

ריינר, הזקנים

ריינר, עלייה

שירמן

תשובות הרמב"ם

י' דרורי, סוגיות בקורות הפאטמים בסוריה, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, 
ירושלים תשמ"ג.

R.S. Humphreys, From Saladin to the Mongols – The Ayyubids of 
Damascus, 1193-1260, Albany 1977.

G. Khan, 'A Document of Appointment of a Jewish Leader in Syria issued by 
al-Malik al-Afdal Ali in 589 A.H. / 1193 A.D.', in: Y. Rugib (cd.) Documents 
de Psalm medieval, Cairo 1991, pp. 97-116. 

M.R. Cohen, Jewish Self-Government in Medieval Egypt, The Origins of 
the Office of Head of the Jew, ca 1065-1126, Princcton 1980.

ח' שעוועל )מהדיר(, כתבי רבינו משה בן נחמן, א-ב, ירושלים תשכ"ג.

Y. Lev, State and Society in Fatimid Egypt, Leiden 1991.

Y.Lev, 'Fatimid Policy towards Damascus, Military, Political and Social 
Aspects (358/968-386/996)', JSAI, III (1981/2), pp 165-183.

J. Mann, The Jews in Egypt and Palestine under Fatimid Caliphs, I-II, 
New York 1970.

J. Mann, Text and studies in Jewish History and Literature, , I-II, New York 
1972 [reprint] 

S. Sela, 'The Head of the Rabbinate, Karaite and Samaritan Jews: On the 
History of a Title', BSOAS, 57 (1994), PP. 255-267.

S. Poznanski, Babylonische Geonim in nachgaondischen Zeitalter,
Berlin 1914.

M.A. Friedman, Jewish Marriage in Palestine A Cairo Geniza Study, I-II, 
Tel-Aviv and New-York, 1981.

מ' פרנקל, 'קהילת יהודי חלב במאות הי"א-י"ג, בין אחדות לייחוד', פעמים, 61 )תשנ"ה(, 
עמ' 74-56.

מ' פרנקל, 'יעקב בן יוסף, מנהיג קהילת חלב במאה הי"א, פעמים, 47-46 )תשנ"א(, 
עמ' 284-270.

מ' פרנקל, קהילת יהודי חלב בתקופת הגניזה, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, ירושלים 
תש"ן.

א' ריינר, הנהגת הקהילה בירושלים בשולי התקופה הממלוכית: תעודות ובירורים בשולי 
"פרשת הזקנים"', שלם, ו )תשנ"ב(, עמ' 23-81.

א' ריינר, עלייה ועלייה לרגל לארץ ישראל 1317-1099, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור 
לפילוסופיה, ירושלים תשמ"ח.

ח' שירמן, השירה העברית בספרד, א, ירושלים תשל"ט.

י' בלאו )מהדיר(, תשובות הרמב"ם, א-ד, ירושלים תשי"ח-תשמ"ו.
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נולדתי בדמשק. תאריך הלידה שלי לא משמעותי לענייננו כי 

כל פעם החליפו את השנים ושינו את הגיל בהתאם לצורך 

והעניין העכשווי. למשל: בהיותי ילדה מחוננת הגעתי לרמת 

ידע והשכלה ויכולת לגשת ולעבור את בחינות הבגרות לפני 

הגיל המותר על פי החוק. לפיכך, כדי לגשת לבחינות הייתי 

נאלצת להעלות  את הגיל בהתאם. אז נניח שנולדתי ב-  

1923. מוצאו של אבי שייך למגורשי ספרד. ואת המוצא 

של אימי אינני יודעת.

המשפחה

שם המשפחה המקורי שלנו מצד האב היה "סיטהון" 

שהפכה לימים ל"סיטון" ואחר כך ל"ריקה". לאבא קראו 

שחאדה ריקה, שזה בעברית נתן ריקה. הוא עמד בראש 

מחלקת העץ בבית חרושת שהיה הגדול מסוגו במזרח 

התיכון)בדמשק(, קראו לו בית חרושת "וארשת אלנעסן".

)בעברית בית חרושת המנמנם, רוצה לישון(. הוא היה פעיל 

מאוד בקהילה היהודית עסק בענייני סעד, רווחה וצדקה, 

עמד בראש "מפעל מתן בסתר" והיה ראש הועד של "חברה 

קדישא" בדמשק.

"וְָאֶרֶשת ִאְלנְַעָסאן"

"וארשת אלנעסאן" הוא מפעל שהיה בבעלותם של דודי, 

אחיה של אימי ממשפחת זאגה, עם שותף נוצרי שהיו להם 

הרבה עסקים. והוא הוקם ברובע הנוצרי של דמשק סמוך 

מאוד ל"חארת אליהוד". למפעל היו סניפים גם במרוקו והיו 

עושים תערוכות מעבודותיהם גם בפריז.

הוא סיפק תעסוקה להרבה אנשים. ביניהם היו גברים 

נוצרים ומוסלמים והרבה נשים יהודיות שהועסקו בעיקר 

באמנות ַהנְָא'ֶשה המיוחדת ליהודי דמשק.

במפעל היו שלושה אגפים: אגף העץ, בו עיבדו עץ וציפו 

אותו בצדפים )צדף "אם הפנינה" - דָר(. אגף הנחושת שבו 

יצרו כלי נחושת שונים כמו, צלוחיות, מגשים, כדים וגם 

חרבות וסכינים דמשקאיים, היה גם אגף לשטיחים.

אבא היה אחראי על כל המחלקות והוא זה שהיה עורך את 

התכניות עבור כולן. מפעל זה היה מפורסם מאוד, ומכל 

העולם היו באים לבקר בו ולקנות מתוצרתו.

הדמויות שהיה אבי מצייר היו לקוחות מההיסטוריה 

העתיקה של פרס, אשור או מצרים, והעיטורים היו של 

עופות, ציפורים, פתגמים ופסוקים מהקוראן בצורות שונות 

מזיכרונותיה של עמליה ריקה

על פי דברים מראיון שנערך עמה על ידי אריה כהן
נמסר לעריכה ולפרסום על ידי אחותה רחל ריקה.

עמליה ע"ה בביתה )1999(

המבואה ל"וְָאֶרֶשת ִאְלנְַעָסאן" בדמשק
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של כתב ערבי ושל קישוטים בסגנון ערבסקה. העבודות 

האלה היו מאוד ייחודיות ומיוחדות.

כל עוד אבא שלי עבד שם הוא הרוויח יפה, ומצבנו הכלכלי 

היה מצוין. האישיות שלו הייתה מאוד מעניינת. אומן בחסד 

עליון. הוא היה גם אוטודידקט ולמד בעצמו קרוא וכתוב 

ערבית ארמית ועברית. היה הייה איש דת ומסורת אשר 

התפלל שלוש פעמים ביום. הוא הקים את חברה קדישא, 

דאג  לאלמנות, יתומים וחסרי כל, בכל דרך אפשרית. למרות 

היותו דתי הוא השתייך לארגונם של הבונים החופשים .

היו לו גם חברים נוצרים ומוסלמים שהיו בין באי ביתנו, וממנו 

למדתי להיות פתוחה, וליברלית בניגוד לסביבה המסורתית 

בה גדלתי. הוא היה בעל חוש הומור. וכפי הנראה הוא לא 

היה ממש ציוני. כי לא שמעתי מפיו דבר או חצי דבר על 

פלסטין בעוד הוא סיפר רבות על יהדות, על גן עדן ועל 

הגהינום. הוא היה מראה לי את הספרים הרבים שהיו לו 

בעברית וביניהם ספרי קבלה וספרים אחרים אשר כתב 

הסבא שלו.

כאשר אני למדתי לקרוא עברית התחלתי לקרוא בספרי 

הזוהר והקבלה בלי להבין דבר, וכאשר הייתי מבקשת 

אותו ללמד אותי עברית, בחוש ההומור שהיה לו הוא היה 

עונה לי: "אם תוסיפי לכל מילה ערבית "ים" תהפכי אותה 

לעברית."

תקופת נעורים, לימודים והחינוך אשר קיבלתי.

החינוך אשר קיבלתי בבית הספר "אליאנס" התעלם 

בשעתו לגמרי מכל הקשור לרעיון הציוני. באותו התקופה, 

החכם באשי בדמשק, היה תיאולוג ידוע, דובר שבע שפות. 

במקרה הוא היה השכן שלנו, אהבתי לדבר אתו ולשאול 

אותו שאלות אודות הציונות ופלסטין )ארץ ישראל(, הוא 

היה עונה לי בצרפתית, " פלסטין זאת הארץ שלך, המולדת 

שלך שם". לעומת זה החינוך ב"אליאנס", היה כמו בצרפת, 

היא זאת הממלאת את כל התפקידים עבורנו.

סיימתי את בית הספר אליאנס בהצטיינות והייתי 

התלמידה הראשונה אשר קיבלה את תעודת ה"ְבֶרוֶוה": 

בדמשק בסיום בית ספר עממי - מי שעומד בבחינות גמר 

ממשלתיות מקבל את הסרטיפיקט ולאחר שמסיימים 

מספר שנות לימוד נוספות עוברים שוב בחינות ממשלתיות 

בכתב ובעל פה בכל המקצועות הנלמדים, אם עומדים 

בהם ומצליחים מקבלים את ה"ְבֶרוֶוה" שהיא דרגה נמוכה 

במקצת מהבגרות, ואשר מקנה למחזיקים בה את הזכות 

ללמד בבתי ספר יסודיים. לאחר מכן למדתי סוציולוגיה 

וכלכלה מדינית.

הסופר יהודה בורלא והמורים ריבלין ווילניק הקימו בדמשק 

שני בתי ספר עבריים, אחד לבנים ואחד לבנות. הם לימדו 

שם את השפה העברית וחינכו נוער לציונות . 

בין בתי הספר העבריים לבין תלמידי ה''אליאנס'' היו ויכוחים 

ממושכים. האחרונים חשו משום מה עליונות בכך שהם 

כבני המעמד הבינוני ומעלה למדו ושילמו שכר לימוד בעוד 

הראשונים למדו ללא תשלום. תלמידי בתי הספר העבריים 

עוד התריסו לעומתם שבנוסף על לימודי העברית וידיעת 

הארץ הם יוצאים למחנות וטיולים...

הסופר יהודה בורלא לימד עברית בדמשק משנת 1918 

עד 1922 הוא התיידד בזמנו עם אבי ואת דמותו של אבא 

הוא תיאר בספר שלו "נשים". הוא התארח לעיתים קרובות

ונהג לבקר עם תלמידיו במקום עבודתו של  אצלנו, 

אבי.,הרהיטים שהוא הביא אתו כשחזר ארצה היו פרי 

עבודתו של אבי.

בין החלוצים הראשונים שהגיעו מדמשק,היו שלושה 

ממשפחת לוזיה. דוד ומנחם, שלושתם היו פעילים. מבין 

הנשים הייתה שושנה פסח אשר הפכה להיות אשתו של 

מנחם., אחד עסק בנוער, השני לימד והשלישי היה פעיל 

עמליה הצעירה )1948(
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בעליה. מהם צמחה תנועת  החלוץ, אני מספרת על אלה 

שהכרתי בלבד, רבים אחרים היו במשך הזמן. ביניהם יאיר 

חילו אשר בעזרתו שני אחיי עלו ארצה, שורבה מקבוץ 

חולתה ומשה ממרוד. אינני בקיאה בתנועת ההברחה.

אני מספרת על אלה שהכרתי בלבד.

בית ספר "אליאנס"

באליאנס למדנו לימודי יהדות בלבד: בכתות הנמוכות למדו 

ספורים מהתורה, אחר כך לימדו על הרכבו של התנ"ך. 

ולבסוף למדו היסטוריה יהודית. למדנו את כל הקשור לגדולי 

היהדות בכל הדורות ועל תקופות של פריחה ושל גירוש, על 

האינקוויזיציה ועל האנטישמיות בעולם.

 בציונות לא נגענו שכן למדנו על היצירה הגדולה שהיא "בתי 

הספר של אליאנס" בכל מקום אפשרי בעולם.

רוב הילדים היהודים בדמשק למדו בבית ספר "אליאנס" 

שכר הלימוד היה מדורג על פי מצבם הכלכלי של ההורים.  

למעשה, בית הספר היה מחולק לשניים: אחד של הבנים 

והשני של הבנות. לעומת זאת בכיתות לימודים תיכוניים 

למדו יחד בנים ובנות. 

בשנת 1934 נפתחו שעריו של בית ספר חדש במבנה ענק  

ומפואר שבנתה חברת "כל ישראל חברים" "אליאנס", בזכותו 

של התורם הגדול אלי כדורי. 

רק מחיצה בלבד הפרידה בין שני בתי הספר של הבנים ושל 

הבנות, האגף של בית הספר התיכון היה בצד של הבנים.

עם סיום הלימודים פנו הבוגרים חלק לעבודה וחלק פנה 

ללימודים גבוהים. הבנות היהודיות אשר סיימו לימודיהן בבית 

ספר אליאנס, הלכו ועבדו לרוב ככתבניות, מזכירות ובמרכזיות 

טלפון. הבנים שלהם היו הורים מבוססים המשיכו בדרך כלל 

את לימודיהם והפכו לרופאים, רוקחים, ועורכי דין.

היו גם ילדים יהודים בני משפות עניות. הם נאלצו ללמוד 

בבית הספר האנגלי של המיסיונרים. להם היו שלוש כתות 

בלבד - שם הם קבלו כסף וארוחת צהרים.

להלכה הם למדו לכאורה, ערבית וקצת אנגלית, אבל למעשה 

רבים מהם סיימו ו/או הפסיקו לימודיהם ולא ידעו קרוא וכתוב 

בסיום בית הספר.

על הפעילות הציונית בדמשק.

הפעילות הציונית בראשיתה קנתה לה בדמשק אוהדים 

רבים. לרוב מבין הנוער שלא למד בבית ספר "אליאנס".

היא הלכה והתרחבה עם הזמן והגיעה לשיאה בשנות 

הארבעים של המאה העשרים, כאשר ההפגנות של הערבים 

בסוריה  נגד הציונות הלכו וגברו. שליחים מארץ ישראל בעלי 

השפעה נשלחו והגיעו לפעילות ציונית בדמשק, ואחדים 

מהם אף הצליחו לבסוף לחדור לבית ספר "אליאנס" 

ולהביא לשינוי אשר במהרה הפך גם את תלמידיו לציונים 

נלהבים. - למיטב זכרוני שניים מהם היו אמנון ורבקה היו בין 

הפעילים ביותר. - אחריהם באו אנשי עליה ב' ויחדיו סיימו 

את המלאכה ובמהרה העלו ארצה את מרבית הילדים, 

הנוער ולאחריהם עלו גם משפחותיהם ארצה. 

מורה לצרפתית בסוריה בעל כורחי

בסוף שנת 1936 לאחר שסיימתי את ה"ברווה" ועמדתי 

לקבל סטיפנדיה להמשך לימודיי בפריס, אבי נפטר.

לא היה מי שידאג ויפרנס את אחותי ושני אחיי הצעירים 

ממני, ומאחר שהייתי גם יתומה מאמא, המנהל של בית 

הספר אשר מאוד אהב והעריך אותי ,קיבל אותי לעבודה 

כמורה, זה אפשר לאחותי לסיים את לימודיה, ולאחר שגם 

היא הצליחה במבחני ה"ברווה", הוא קיבל גם אותה כמוני 

לעבודה כמורה. 

לאחר שנתיים עבודה בבית ספר אליאנס בדמשק ,החלטתי 

ללמד בנות מוסלמיות צרפתית בבתי הספר של משרד 

החינוך, שם השכר היה גבוה יותר. יועץ שר החינוך אז היה 

צרפתי, והיה כמעט בלתי אפשרי ליהודים להתקבל למשרד 

ממשלתי כלשהו. אך את המכתב בצרפתית אשר כתבתי 

לבקשתו של אותו היועץ אפשר לי להתקבל מיד. "איפה את 

רוצה ללמד?" נשאלתי, ואני שרציתי לראות  עולם, עניתי 

"לא בדמשק" וכך נשלחתי ל"אל נבק" עיירה אשר נמצאת 

בין חומס לחמה ובה לא ראו יהודי מעולם.

ערבים. היו  וכולם  נוצריות  מיסיונריות  גם  שם  היו 

כאשר הגעתי לשם בפעם הראשונה לבשתי שמלה עם 

שרוול קצר והייתי עם ראש ורגליים חשופות כמנהגי בדמשק 

ומיד עוררתי מהומה. עד כדי כך שהשיך באותו השבוע נשא 

שם דרשה על "היהודייה הציונית והמופקרת אשר עלולה 

לקלקל את בנותינו". המנהלת אשר אהבה אותי מאוד 

סיפרה לי זאת ולעצתה נשמעתי כאשר נשאתי מאותו הרגע 

לבוש תואם. יותר לא התהלכתי עם ידיים ורגליים חשופות 

וללא כובע על הראש. במהרה הפכתי להיות נערצת על 

תלמידותיי ועל הוריהן כולל משפחתו של אותו השיך אשר 

נשא בזמנו את דרשתו נגדי. 
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לימדתי צרפתית בכתות הגבוהות, קרה פעם שהמנהלת 

חלתה ובקשה ממני להחליף אותה בשיעור ההיסטוריה  

בערבית. כאשר קראתי במה מדובר עניתי לה בכנות 

שבהיותי יהודיה קשה יהיה לי לתת שעור בו השם מוחמד 

מופיע בכל משפט.

מבין הנציגים אשר הגיעו לשם מדמשק, היו שופטים, שרים. 

עורכי דין אשר בנותיהם היו תלמידותיי אצלם התארחתי 

ואיתם התיידדתי. באותה עת לא התעניינתי ולא ידעתי  

דבר על הציונות.

אחותי רחל

לעומתי, אחותי רחל, הייתה היא הראשונה אשר הפכה 

להיות ציונית עקב פגישתה ערב אחד עם מהנדס מאנשי 

סולל בונה אשר נשלחו על ידי הצבא הבריטי לעבודות 

ביצורים בסוריה. אחותי סיפרה לו על רצונה להתגייס לצבא 

הצרפתי והוא סיפר לה על ההתגייסות היהודית ללוחמה 

בהיטלר במסגרת הצבא האנגלי בפלסטין ושעדיף יותר 

עבורה להתגייס באותה המסגרת. ועל הלמה והמדוע הוא 

סיפר לה על הרצל ועל חזון הציוני, את זאת לא ידעתי 

אז.לאחר שהיא קראה הרבה חומר על התנועה הציונית  

היא החליטה לעלות לארץ ישראל לאחר שתצליח לשלוח 

לשם את שני אחי אליהו ויוסף.

חברתה הטובה באותה התקופה, הייתה נשואה ליאיר חילו 

פעיל עליה בדמשק. והוא זה שהשיג בזמנו את הסרטיפיקט 

לאחי יוסף והעביר את הגבול לפלסטין גם את אחי אליהו. 

היא בתור מורה השיגה דרכון נסעה ונשארה שם. ואני שנה  

לאחר מכן ניסיתי לעשות כמוה לא מתוך הפיכתי לציונית. 

אלה כדי להתאחד עם אחיי היקרים. המציאות הקשה בארץ 

שברה אותי. אחותי עבדה והתגוררה בבית החולים בעפולה, 

אחי יוסף היה בשפיה ואליהו הצעיר היה בקיבוץ שפיים.

לא היה לי איפה לגור זולת אצל קרובה רחוקה אשר חלקתי 

איתה ואת בעלה חדר הקטן עם שתי מיטות בצריף עלוב 

ברחוב נווה שאנן. העבודה בבית החולים בלינסון שקיבלתי  

ובה עסקתי בסדור מיטות ולחלוקת סירים מבלי למצוא 

לעצמי מקום למגורים. קשיים אלה שברו אותי וחזרתי 

לעבודתי בדמשק .

ובכל זאת - הפכתי לציונית

כאשר במפגשים הרבים שהיו לי לאחר מכן עם ידידיי הן 

הנוצרים והן המוסלמים היו חוזרים ואומרים לי "עמליה, כמה 

חבל שאת יהודיה" משפט זה התחיל לקומם אותי בכל פעם 

יותר ויותר. תחושת השייכות לכל הקשור לעמי גבר מיום 

ליום עד שהבנתי יותר ויותר שלמרות החברות ששררה ביני 

ובינם   לא אוכל מעולם להתחתן עם אחד מהם ולהיטמע 

ביניהם על אף היותי ליברלית ושיכולתי לעשות זאת לו 

רציתי. וכך קרה שבאחד הימים הייתי מוזמנת אצל משפחה 

נוצרית איתם הייתי בידידות ומאוד אהבו אותי. פגשתי שם 

רב אלוף נוצרי אשר היה אחראי על הגזרה הדרומית בסוריה 

שם התרחשו ההברחות של היהודים לפלסטין.. הנוצרים היו 

מאוד קנאים והרב אלוף אשר לא ידע שאני יהודיה פנה אלי 

וסיפר שבערב הקודם נתפסה קבוצת יהודים אשר ניסתה 

לעבור את הגבול , מאוד כאב לי לשמוע זאת והגבתי בכעס: 

"בושה לתפוס יהודים כפושעים הם בסך הכול רצו  לחזור 

לארצם למולדתם" הוא לא הגיב ישירות אך לאחר זמן מה 

הוא אמר לי "את מאוד חכמה .חבל שאת יהודיה", הייתי 

מאוד נאיבית ועניתי "חבל שאני פה ולא שם".

בין אנשי סולל בונה ששהו בדמשק התיידדתי עם המהנדס  

"קלבנסקי" אשר דיבר צרפתית רהוטה. אליו היו מגיעים 

לביקור אנשים מהפעילים בארץ לפני קום המדינה. אחד 

מהם היה יצחק טבנקין עליו לא ידעתי דבר. ביקשתי ממנו 

לעשות לי טובה אם יוכל להעביר את אחי אליהו מקבוץ 

עמליה וילדיו של מנהל בי"ס אליאנס בדמשק )1938(
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שפיים אל אחיו יוסף לשפיה על מנת ששניהם יהיו יחד 

ושאם יוכל ימסור ממני דרישת שלום לאחותי רחל בעפולה. 

קלבנסקי תירגם את דבריי לעברית ויצחק טבנקין הבטיח 

להיענות לבקשתי. כעבור זמן מה קיבלתי מכתב מאחותי 

רחל, בו היא סיפרה על גלויה שהיא קיבלה מאישיות

חשובה ובה דרישת שלום ממני. ושאלה אותי איך ואיפה 

הכרתי אותו.

הצרפתים באותה התקופה עזבו את דמשק ,וסוריה הפכה 

למדינה עצמאית. זה קרה לאחר הפגנות אלימות בהן לא 

רק נטבחו משפחות צרפתיות בביתם ,כל אדם אשר דיבר 

צרפתית ברחוב נרגם באבנים  עד מוות כפי שקרה למורה 

מאליאנס ְמְסיֶיה פרנקו אשר לא ידע לדבר ערבית ופנה 

בשפה זו אל שני בניו.הבנים נמלטו על נפשם והאבא נרצח 

במקום. הצנזורה הסורית אשר קראה את מכתבה של 

אחותי נחקרתי על ידי שרות הביטחון הכללי שם נשאלתי  

אודות אותה האישיות הציונית החשובה עלייה סיפרה אחותי 

במכתבה. עניתי שאינני יודעת במי בדיוק מדובר היות ואצל 

המהנדס קלבנסקי איתו תקשרתי בצרפתית הייתי פוגשת  

שם אנשים מפלסטין אשר עבדו איתו ודרכו הייתי מבקשת 

מהם למסור דרישת שלום לאחיי בפלסטין כאשר אחד 

מהם היה נוסע לשם. 

בית הספר האליאנס שהפך בינתיים להיות חלק ממשרד 

החינוך ובו למדו בנות האליטה הנוצרית וגם בנות הנשיא 

עצמו ביקש אותי ללמד שם מטעמו, חזרתי איפוא ללמד 

בבית הספר אליאנס בדמשק.

על התלמידות  נערצת  להיות  שוב  במהרה הפכתי 

ומשפחותיהם וכפי שהיה ב"אל נבק" הוזמנתי גם בדמשק 

לבקר בביתם בכל האירועים והשמחות.

אך משהו השתנה אצלי, יותר ויותר התחלתי להתעניין 

במצב הפוליטי בעולם ובמזרח התיכון בפרט ונהגתי לקרוא 

יום יום את העיתונות הן בצרפתית והן בערבית שהופיעו אז, 

וכך הפכתי להיות מעורבת יותר ויותר בכל הנעשה בארץ, 

ברוב החדשות מפלסטין אשר הופיעו שם היה מסופר על 

אצ"ל. וכאשר קראתי יום אחד את הסיפור על דב גרונר חבר 

אצ"ל אשר פצץ את עצמו ואת חברו בבית הסוהר בכיתי. 

עם עיניים אדומות הגעתי אצל ידידיי הנוצרים אצלם, הייתי 

מוזמנת לארוחת הערב. זאת הייתה אותה המשפחה אותה 

הכרתי ב"אל נבק" ואשר עברה גם להתגורר ולעבוד בדמשק. 

"מה קרה, מדוע את בכית"? שאלה אותי המארחת, פרצתי 

שוב בבכי, וסיפרתי לה את הסיפור. "טיפשונת "היא אמרה 

"את אפילו לא מכירה אותו"

מקרה אחר קרה איתי כאשר בחופש הגדול נסעתי לנופש 

בעיירה "יברוד". שהיתי שם עם שתי חברותי היהודיות 

והאימא בבית מלון. קרה שישבנו פעם בלובי בחברת נשים 

מוסלמיות ונוצריות אשר הכרתי, גבר אחד בלבד היה שם. 

אותו הגבר התחיל להתווכח בקול עם הנוצרייה ולקלל 

אותה, חשתי לעזרתה ונכנסתי איתו לוויכוח, הוא התנפל 

עליי ואמר "אתם היהודים הציונים מה עשיתם בפלסטין? 

"עניתי כפי שקלבנסקי לימד אותי לענות במקרים כאלה: 

"אנחנו בנינו ,אנחנו עשינו, ופלסטין היא שלנו ומה אתם 

עשיתם שם "הייתי טיפשה ולא הייתי מודעת לסכנה בה 

אני עלולה להימצא כאשר אמרתי זאת, כאשר התברר 

לי בדיעבד שאותו האדם שייך ל"אחים המוסלמים" ארגון 

שהוקם בסוריה ושהוא נמצא במלון שבאותו הרגע נערך בו  

כנס של אנשי מפלגתו בקומה מתחתנו ואליהם הצטרף 

מיד לאחר המקרה. וכאשר גם לאחר מכן אני יוצאת עם 

חברותיי מהמלון, הפגנה גדולה של הנוער שלהם הייתה 

ברחובות, והם צעקו "פלסטין בלדנה ואליהוד כלבנה" כלומר 

"פלסטין ארצנו ,והיהודים כלבינו" בפעם הראשונה בחיי 

התחלתי לפחד ולהבין עד כמה מסוכן לנהוג כפי שנהגתי 

עד כה והחלטתי להבא להיות יותר זהירה. 

ואכן לדבריי היו תוצאות כי לאחר שחזרתי לדמשק, וישנתי 

עמליה ואחותה רחל )1940(
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לילה אחד אצל חברתי הנוצרייה, למחרת כאשר חזרתי 

הביתה החדר בו רגילה הייתי לישון מנוקב בכדורים. 

תהיתי איך נודע לאלה אשר ניסו להתנקש בחיי על מקום 

מגוריי ואת התשובה קשרתי מיד להפגנה דומה שהייתה 

ברחובות דמשק כאשר באותה השנה לימדתי בנים בבית 

הספר "אליאנס" באחת ההפסקות כאשר הילדים שמעו 

את המפגינים צועקים וחוזרים על הסיסמה "פלסטין שלנו 

והיהודים כלבינו", אחדים מבין החזקים שלהם קפצו מעבר 

לגדר של בית הספר לרחוב ורגמו באבנים את המפגינים, 

תגרה פרצה והיו פצועים מבין המפגינים, עוד בטרם הגיעה 

המשטרה ראיתי את הילדים בורחים ועזרתי להם להיכנס 

חזרה לבית הספר והחבאתי אותם. לשרת של בית הספר 

קראו "אנואר" והוא זה שהלשין עליי ועל הילדים, המשטרה 

הגיעה לבית הספר.

אנואר היה ערבי משכונה ידועה לשמצה הגובלת לשכונה 

היהודית  וקרובה מאד לבית הספר אליאנס על שם הנדבן 

אלי כדורי ומאז פתיחתו הוא הועסק בו כשרת. הודות לו 

הערבים של אותה השכונה, לא הציקו ליהודים. המשטרה 

תפסה את הילדים והמנהל לא ידע מה לעשות הוא לא ידע 

ערבית ואני זאת שהתערבתי דיברתי עם המפקח וכולם 

קיבלו חנינה ושוחררו.

אך בזה לא סיימתי ולאנואר אמרתי "איך לא התביישת 

ללכת למשטרה ולהלשין על ילדים מבית הספר אשר בו 

אתה עובד ונותן לך פרנסה?".

אנואר ידע היטב איפה אני התגוררתי ועל החלון שבחדרי 

הגובל עם מגרש הכדורגל של בית הספר, והוא היה זה 

שגם הפעם מסר לאלה שניסו להתנקש בחיי, פרטים על 

מקום מגוריי.

הניסיון הראשון לעלות ארצה

נותרתי לבדי בדמשק לאחר עליתם ארצה של שני אחיי 

אליהו ויוסף ושל אחותי רחל. מספר היהודים בשכונה 

היהודית בדמשק פחת מיום ליום עקב עלייתם ארצה בכל 

דרך אפשרית. התחלתי לחשוש מהעתיד המצפה לי אם 

אשאר בדמשק. חיפשתי דרך להגיע ארצה, וזאת למרות 

היותי באותה התקופה מורה אהובה ומבוקשת במשרד 

החינוך הסורי.

באחד הימים, סופר לי על בחור יהודי בשם פואד ששון אשר 

עסק בהברחות. פניתי מיד אליו. וסיכמנו בינינו על הסכום 

שעליי יהיה לשלם לו עבור הברחתי ארצה. היות והסכום עליו 

סיכמנו לא היה ברשותי בכסף מזומן לא הספיק. נתתי לו 

את מה שהיה לי והוספתי לו צמיד זהב אשר אותו הבטיח  

להחזיר כאשר אגיע ארצה ואשלם לו את הסכום הנותר. 

היום אשר החלטנו עליו לעלות ארצה איתו היה יום שלישי 

הקרוב ויצאנו...

שלוש מכוניות מלאות יהודים יצאו מדמשק באותו יום גורלי 

)באחת מהן הייתי אני(, ובטרם הגענו לקונייטרה, שוטרים 

חמושים ניגשו אלינו ועצרו אותנו. 

מאוחר יותר התברר לי שאותו "ששון" היה למעשה  סוכן 

כפול, הוא עבד הן מטעם הסוכנות והן למען עצמו.

והוא זה שתמורת סכום כסף סיפר למוכתר יוסף רומנו על 

מועד יציאתנו מדמשק. יוסף רומנו היה יהודי ששיתף פעולה 

עם שרות הביטחון הסורי והיה מלשין ומסגיר מעפילים. 

תמורת שתיקתו על המבריח היה לשלם לו סכום מסוים 

של כסף. אלי, בנו של משה רומנו שהיה נוכח באותה 

הפגישה, לא היה מרוצה מהסכום ששולם במקרה שלנו 

לאביו, הסתכסך עם ששון והלשין עלינו.

לבושה בחלוק הייתי בעת שנתפשתי ונעצרתי, ומתחתיו 

לבשתי את שתי השמלות היקרות לי במיוחד, יחד עם 

חבילת ספרים, והתעודות שהיו ברשותי.

לשוטר שניגש אלי ושאל אותי לשמי, עניתי בשם אחר, 

רציתי למשוך את הזמן על מנת לבנות אליבי מתקבל על 

הדעת. שני המלווים שלנו היו ממרוד וששון, ממרוד היה 

שניה מימין עמליה, שלישית מימין אחותה רחל וחברות
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אחראי על הנסיעה עד קונטרה, וששון היה אחראי על כל 

השאר. בעת שהתחילו לחקור את ממרוד, ששון מצא דרך 

לברוח. השוטרים דלקו אחריו , ירו ופגעו בו. היות וששון היה 

היחידי שערכתי איתו את הסכם התשלומים וההברחה,  

ידעתי שמאותו הרגע יהיה קשה לחוקרים לוודא אם מה 

שאומר הוא אמת או שקר. 

לבית הכלא בקוניטרה לשם הובלנו הגיע ראש הביטחון 

הכללי אותו הכרתי בהיותו אביה של אחת מתלמידותיי 

ובביתם התארחתי לא פעם. "מה את עושה פה מדמואזל 

עמליה?" הוא שאל, "את מורה מכובדת ואהובה?"

זיכרונות ורשמים מבית הכלא בדמשק

עברנו את העיר דמשק בדרכנו לבית הכלא כבולים  

בשרשראות, כאשר ההמון יורק לעברנו., הובלנו לבית הכלא 

"אל קלעה" הידוע לשמצה. הגברים עם הבנים באגף לחוד,  

והנשים עם בנותיהן בחלקו הנשי של בית הכלא., בחוץ ירד 

שלג, התיישבנו על האדמה ורעדנו מקור. הנחתי את ראשי 

על צרור הבגדים שהיה איתי וניסיתי להירדם ללא הצלחה.

מישהי מבין האסירות הערביות שהייתה לידי פנתה אלי  

הצביעה על אישה יפהפייה אשר הייתה אחראית עלינו 

וסיפרה לי על אודותיה. זאת הייתה אסירת עולם אשר את 

סיפורה ידעתי ואת משפחתה הכרתי. בעלה היה אחד 

מראשי המפלגה הלאומית, והיא, בהיותה מאוהבת בבן 

דודה רוקח במקצועו, הרעילה אותו. נתפסה ונשפטה.

הייתי מיודדת עם אחת מבנות משפחתה ועל כן, פניתי 

אליה הצגתי את עצמי. סיפרתי לה עליה ועל דאגתם והניסיון 

של קרוביה לעזור לה. מאותו הרגע הפכנו להיות ידידות 

והיא דאגה מיד להשיג עבורי ועבור יתר האסירות מזרונים 

ושמיכות. היא גם זאת אשר דאגה ועזרה ביצירת קשר ביני  

ובין אחיי ואחותי בארץ דרך התכתבות והודות לה סודרו לכל 

האסירים היהודים ארוחות כשרות למהדרין.

באותה העת, פעיל המוסד, עקיבא פיינשטיין ואחיה של 

הברתי לינדה זג'ה שהו בבית הסוהר לגברים לאחר שנתפסו  

בידי אנשי הבולשת הסורית. לינדה אשר גם לה היו מכרים 

בין אנשי השלטון, דאגה לארגן ולהביא יום יום את האוכל 

הכשר, עבור כולם.

בלא משפט דנו אותנו בהתחלה לשישה חודשי מאסר, אך 

התביעה ערערה והערעור התקבל.

כי זה היה בתקופה סוערת ואחרי התכנסותה של הליגה 

הערבית, ותכנית החלוקה.

בניית האליבי שהציל אותי ואת חברותי 

הייתי כבר לגמרי מיואשת ולא הפסקתי לבכות. יום יום היה 

כתוב בעיתון על המורה ה"ציונית" וה"מרגלת" וה"מבריחה 

נשק". שולמית זגול גיסתו של אליהו ששון, שגרירנו הראשון 

באיטליה, אשר נתפסה באותו הזמן זכתה גם היא לכותרות 

כגון אלה בעיתונות של אז. היו שלושה שופטים בעת נערך 

המשפט.מנהלת בית הספר בו עבדתי שהייתה גם ידידתי 

נרתמה לעזרתי ביחד עם תלמידותיי הוריהם וכל אלה

אשר הכרתי.

השופט הראשון שנכנס לאולם ראה אותי ושאל:"עמליה, 

מה את עושה פה?" בתו הייתה אחת מתלמידותיי, ואצלם 

התארחתי לעיתים קרובות.

"אינני מבינה למה ומדוע תפסו אותי "עניתי. וכאשר הוא 

ביקש להפריד ביני ובין חברותיי סירבתי.

השופט השני היה בעלה של המנהלת, ואת השופט השלישי 

גם אותו התברר, הכרתי.

"ספרי את האמת" פנה אלי החוקר ואמר, אחרת תראי 

מה מחכה לך שם בפינה" עקבתי אחרי מבטו וראיתי מין 

רצועות גומי, היו אלה פלקות המיועדות להלקות אותי 

במקרה ואשקר.

עד לאותו היום הספקתי לבנות לעצמי אליבי מתקבל 

על הדעת היכול היה אולי לחלץ אותי מהבוץ העמוק בו 

הייתי שקועה. ואת זאת סיפרתי:", יש לי אח בשם יוסף, 

הושג עבורו ויזה בזמנו והוא נלקח למקום בשם דן על מנת 

להמשיך בלימודיו, כך טענו אלה שטיפלו בו. קיבלתי ממנו 

כמה מכתבים בהם סיפר ש"דן" זה שם של קיבוץ ושהוא 

למעשה אינו ממשיך בלימודיו, והוא ביקש ממני למצוא 

דרך כלשהי להחזירו לדמשק היות והקיבוץ שם מונע ממנו 

כל אפשרות לעשות זאת. הוא גם טען שהחיים שם קשים 

עד מאוד וביקש את עזרתי. סיפרתי זאת לכל מכיריי, 

וביניהם לאשתו של ששון אשר עסקה בתיקון גרבי משי 

ואליה מסרתי את שלי לתיקון. )תיקון גרבי נשים דקות היה 

פעם מקצוע נשי אשר עזר לקיום המשפחה, והוא התבצע 

בעזרת מסרגה דקה ומיוחדת(.

בעלה אשר שמע זאת פנה אליי ואמר," תמורת תשלום  

אני אוכל בדרך הכי בטוחה להחזיר לך את אחיך לדמשק"  

האמנתי מיד לדבריו ומבלי להיכנס לפרטים, שילמתי לו 

מקדמה וחיכיתי בשקט להחזרתו של אחי. כעבור שבוע  

אנחנו נפגשים והוא מבקש אותי להתלוות אליו, "לשם 

מה? שאלתי והוא במקום לענות בתשובה שאל אם יש  
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ברשותי "דפתר עאילה" שפירושו פנקס משפחה בעברית, 

והכוונה הייתה לתעודות הזהות של המשפחה, ואם אני 

מכירה מישהו בקונייטרה כי אחרת עלול להיווצר מצב בעיתי 

במשטרת הגבולות. 

עניתי בחיוב, כי אחת מתלמידותיי התגוררה שם." את 

תתארחי אצלה ואני אביא לך לשם את אחיך" הוא אמר.  

וכך יצא שעליתי איתו לתומי לאוטובוס מלא נוסעים שלא 

הכרתי מקודם וכך נתפסתי והובלתי למאסר על לא עוול 

בכפי."אני סורית, נולדתי בסוריה, משרתת את סוריה, 

ונתפסתי על אדמת סוריה". מילים שהוספתי לפי עצתו 

של אחד משלושת השופטים שהכרתי. 

במשך כארבעים יום נוספים, נחקרתי והופעתי שוב ושוב 

בבתי משפט, עד ששוחררתי הודות לעזרתם של המנהלת 

של בית הספר לתלמידות ,להוריהם ולרבים ומפורסמים 

אחרים אשר הכרתי והוחזרתי לעבודתי כמורה עם כל 

הזכויות שהיו לי מקודם..

לאחר מכן המשכתי להפעיל ובהצלחה את השפעתי 

מאחורי הקלעים למען שחרורם של כל יתר האסירים אשר 

נתפסו ביחד איתי.

ניסיון העלייה השני 

ביום בהיר אחד פנתה אלי אחת ממכירותיי, וספרה לי על 

חברה נוצרייה שגרה בדרום לבנון, ועל אחיה הקצין אשר 

בעזרתו היא תוכל, אם ארצה, להעביר אותי את הגבול 

ולהגיע לפלסטין. 

ניסיתי כבר לעשות זאת בעבר ונתפסתי, עניתי לה.

אם אתפס הפעם זה יהיה הסוף שלי וסופו של אחיה.

"אני אחראית שבפעם הזאת זה יצליח" היא השיבה.

עוד באותו היום אני זוכרת ביקרתי אצל משפחת לוזיה 

בדמשק. אכלתי אצלם, ואחיו של מנחם מאפיקים אמר לי 

אז לאחר שסיפרתי לו על הרצון שלי לנסות לעבור שנית את 

הגבול: " אם רק תנסי לעשות זאת, אני אהיה זה שאלך אל 

השלטונות ואלשין עליך. טרם התאוששנו עדיין מהטראומה  

שעברנו איתך בפעם הקודמת, דברו וכתבו עליך אז שאת 

מרגלת ציונית ומה לא? אם יתפסו אותך הפעם, איש לא 

יעיז להגן עליך ואותך יתלו בראשי חוצות". הוא אמר

סיפרתי לאישה אחות הקצין על האזהרות שהזהירוני. 

"הפעם ,לא יהיה לך ממה לחשוש" היא הסבירה לי, האישה 

שתעזור לך הפעם, היא עלאווית והיא תיסע יחד איתך עד 

לבירות כאילו את הבת שלה. מבירות אתן תחליפו רכב 

ותגיעו משם אל הכפר בו היא גרה. משם תיסעו שתיכן 

למרג' עיון, תעברו את הגבול ותגיעו לכפר גלעדי.

לא הבינותי בדיוק על מה ועל איך היא מדברת, היות ושמם 

של המקומות שהיא ציינה היו זרים לי לחלוטין. אך נתתי בה 

אימון מלא, וסיכמנו בינינו על סכום הכסף שעלי יהיה לשלם 

לה. הזהרתי אותה פן תספר לאיש על תכניתנו.

עוד באותו הערב באה אלי לביקור חברתי הטובה ,לינדה 

זאגה עליה כבר סיפרתי לעיל - היא אשתו לעתיד של עקיבא 

פיינשטיין אשר היה כלוא עם אחיה בבית הסוהר בדמשק 

עקב פעילותם ה"ציונית". לינדה הייתה אישה יוצאת דופן 

ופעלה רבות הן למען האסירים ובתפקידים ציבוריים רבים 

אחרים. - היא בקשה ממני לכתוב לה מכתב ברכה למכר 

שלה "מוגדר" אשר נבחר ל"פרלמנט", היות ולה לא היו 

הכישורים לעשות זאת. לאחר שמילאתי את בקשתה,  

סיפרתי לה על הנסיעה שתיכננתי וביקשתי את עזרתה. 

עוד באותו הערב נתתי לה את המפתח של החדר בו 

התגוררתי וביקשתי ממנה לקבל את העוזרת האמורה 

להגיע אלי למחרת. היא הבטיחה לי לעשות זאת ולהכין גם 

אוכל עבורה. עוד סיכמנו שאם תראה את הוילון של חדרי 

מוזז הצידה זה יהיה הסימן שנסעתי ויותר לא אחזור .

עלייה יהיה אז לתלות את המפתח במקומו הקבוע ולבקש 

מאחי החורג חביב לפנות את החדר.

בלתי אפשרי היה אז ליהודים להסתובב חפשי מחוץ לרובע 

היהודי. אבל תעודת המורה שהייתה ברשותי, אפשרה לי 

להסתובב חופשי, ולנסוע לבירות כפי שתוכנן.

בבירות החלפתי בגדים ומשקפיים, ועם המלווה שלי עליתי 

לרכב האמור להוביל אותנו לדרום לבנון. מאותו הרגע בו 

התחלתי את נסיעתי ובמשך כל הדרך הפחד והחשש 

להיתפש שנית לא עזבו אותי. ועל איבוד לדעת כאפשרות 

יחידה במקרה הזה אמנם חשבתי, והייתי מצוידת הפעם 

בכל הדרוש  לעשות זאת.

תוך כדי מחשבות אלה ואחרות הגענו לנבטייה, למקום 

שהיו בו אחיה של אוסאמה כך קראו למלווה שלי, אימה, 

חברתה, מורה נוצרית וכומר היו גם שם.

התברר שעלי יהיה להמתין שם מספר ימים נוספים עד 

שאוכל להגיע למחוז חפצי, שהוא: לעבור את הגבול ולהגיע 

ארצה.

בינתיים התפתחה שיחה ביני ובין הכומר על הבעיות  

הקיימות בין נוצרים ומוסלמים בדמשק, ועל המצב הפוליטי 

שם. לאחר מכן הוזמנתי לבקר ביחד אתו לבית הספר בו 
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הוא לימד. מחוץ לאוסאמה איש לא ידע דבר על מטרת 

שהותי שם ולא העלה על דעתו שאני יהודיה. לא היה דרוש 

כל מאמץ עבורי אז להתחפש לנוצרית בהיותי מעורבת 

עמוק בחברתם של נוצרים רבים וידועים אשר בינינו נרקמו 

יחסי ידידות כמו אלה בדיוק שהיו לי עם המוסלמים במשך  

עבודתי כמורה. גם המבטא אשר אפיין את יהודי דמשק לא 

דבק בי. על כן לא עוררתי כל חשד בביקורי שם.

הסיומת האחרונה של המסע...

כעבור כמה ימים מגיע אחיה של אוסאמה קצין לבנוני גבוה 

אשר ביקש אותי להחליף בגדים וללכת אחריו. התלבשתי 

בשחור והלכתי אחריו .בדרכנו אל תחנת המכס נפגשנו עם 

עוברים ושבים אשר בירכו לשלום את הקצין מבלי לשאול  

שאלות. וכאשר הגענו ליד תחנת המעבר הוא אמר סלאם 

נענה בסלאם וכך כאשר ליבי דופק בחוזקה עברתי ביחד 

איתו את הגבול הלבנוני.

המשכנו בדרכנו עד שהגענו לאיזה מקום, שם אמר לי 

"הקצין": גברתי, אני לא יכול להמשיך איתך הלאה, אחרת 

יתפסו אותי. הוא נפרד ממני לשלום ואיחל לי כל טוב. באותו 

הרגע הגיח בן דודו, אזרח פשוט ואיתו המשכתי ללכת. 

את אותו היום לא אשכח לעולם. בנעלי שעם עם עקבים  

ועל דרך לא דרך וכולה אבנים, היה עלי ללכת ברגל עד 

לנבטייה. ...לפתע נדמה היה לי שהגענו. כי מעבר לגבעה 

עליה טיפסנו, ראיתי פתאום כביש ואוטובוס נוסע. "זה הוא 

אוטובוס 'אגד' הנוסע לטבריה" אמר לי המלווה, אז בוא 

ונרוץ לקראתו עניתי לו בשמחה. "אם תגיעי לשם, הבריטים 

יתפסו אותך" הוא הסביר, "עלינו לפני כן להגיע ל'תכשיבה' 

מבלי שאיש יבחין בנו". )"תכשיבה" היה שמו בערבית של 

המקום עליו הוקם הקבוץ כפר גלעדי(. אם כך, המשכנו 

לעלות בדרכינו לשם ברגל, עד שסוף סוף הגענו.

אני מתחילה חיים חדשים בארץ ישראל

הייתי על סף התמוטטות טוטאלית, אחד מחברי הקבוץ 

נגש אלינו, נפרדתי מהמלווה שלי והלכתי אחריו. זה היה 

בערב יום שישי לחודש אפריל 1947. הוא הוביל אותי לתוך 

חדר חבוי בין השיחים הביא לי אוכל ושמיכות, ונעל אחרי 

את הדלת. במשך כשלושה או ארבעה ימים שהיתי שם, 

ואיש מלבדו לא ניגש אליי. עד אשר בסופו של דבר קבלתי 

תעודה זמנית האמורה לאפשר לי להמשיך בדרכי. את 

הכסף הסורי, התעודות והתמונות הם לקחו ממני ולא 

החזירו - כך שנותרתי בלי פרוטה בכיס.

בשלב זה התחלפה המלווה שלי והייתה לאישה אשר

הובילה אותי עד תחנת האוטובוס לטבריה, מבלי לאמר לי 

מילה, גם כאשר היא מותירה אותי לבדי שם. רק כשעמדתי 

לעלות לאוטובוס אשר חנה, נגש אלי בחור צעיר נטל ממני 

את החבילה שבידי, ורמז לי לעלות וללכת אחריו. עד שהגענו 

לאיילת השחר.

למעשה, ידעתי את שם אותו הקבוץ רק כאשר ילד אחד 

אשר פגשתי שם ענה לשאלתי בקשר לזהות המקום. מחבר 

אחר שפגשתי לאחר מכן בקשתי וקבלתי גיליון ניר מעטפה 

ובול וכך יכולתי לכתוב מכתב ובו להודיע על הגעתי לארץ 

לאחיי באפיקים ולאחותי בבת ים וחיכיתי לבאות. 

חברה אחת מאיילת השחר הביאה לי סוף סוף תעודה 

חדשה וביחד איתה נסעתי לטבריה ושם פגשתי בבית קפה 

את מנחם לוזיה אשר איתו נסעתי משם אל אחי יוסף שהיה 

בקיבוץ אפיקים בעמק הירדן. 

בראשון למאי 1947 הגעתי לחיפה, היו שם תהלוכות של 

השומר הצעיר ותנועות אחרות. התרגשתי עד לדמעות, 

וחשתי לראשונה עד כמה אני שייכת לאנשים שהיו מסביבי 

ולקרקע עלייה דרכתי.

על מנת למצוא עבודה בתל אביב, הייתי צריכה לישון לילה 

אחד בבית לוינסקי. בלשכת העבודה שברחוב אלנבי פגשתי 

למחרת אדם מאוד נחמד אשר הפך עם הזמן , לחבר כנסת 

אברהם עבאס.

באותה התקופה ועדת חקירה ביקרה בארץ, ואותו האדם 

חיפש להגיש לה עדות בכתב על הנעשה בסוריה. לאחר 

שסיפרתי לו על עצמי הוא שאל אותי אם אוכל לעשות 

זאת בשבילו. "כמובן עניתי לו" ונפרדתי ממנו. לקח לי 

מספר ימים להכין בהתלהבות מחברת שלמה על המצב 

הפוליטי בסוריה, על מצבם של היהודים ההולך ומחמיר שם, 

על הייאוש והחוסר תקווה שהם מנת חלקם, סיפרתי על 

העינויים שהם עוברים כאשר תופשים את אלה שעוברים 

את הגבול ועל האישה המסכנה אשר עקרו לה שן בנוכחותי. 

והגשתי לו את המחברת שהיתה כתובה כמובן בצרפתית 

רהוטה ומסוגננת היטב.

הוא התרשם מאוד מהידע ומהשפה ואמר לאחי יוסף שהיה 

נוכח איתי "קח אותה למשק, חבל עליה," המילה "משק" 

ששמעתי הכעיסה אותי מאוד כי במעט העברית שידעתי 
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פרושה היה עבורי "עוזרת" הוא רוצה להפוך אותי ל"עוזרת 

בית" זה המקצוע שהוא מצא עבורי?

קשה מאוד היה למצוא עבודה באותה התקופה, שני 

אחיי היו בהכשרה מגויסת באפיקים ,ואני לאחר שעבדתי 

חודשיים בבית חרושת לטבק, פוטרתי. המצב הפוליטי בארץ 

העסיק אותי והתחלתי ללמוד עברית דרך קריאת עיתונים. 

אניות מעפילים היו מגיעות לארץ או נעצרות. הפכתי להיות  

מעורבת בכל המתרחש והמשכתי לחפש עבודה. 

שכרנו חדר בשכונת התקווה לשם נשלח אחי יוסף להדריך 

נוער עובד בערבים, לעבוד ולהשתכר במשך היום, על מנת 

לעזור בכלכלת הבית, עת לי ולאחותי לא הייתה עבודה. 

המצב הפוליטי הלך והחמיר, לח''י ואצ''ל היו פעילים מאוד. 

האנגלים חיפשו בכל מקום חשודים ושעות העוצר היו מרדת 

הלילה עד עלות השחר, היקשו על חיי היום יום.

אחי יוסף הצליח לבסוף,לשכנע אותי ואת אחותי רחל 

ללכת לקיבוץ. ולא במקרה, כי זה היה לקיבוץ אפיקים, 

שם התאחדנו כולנו.

זה היה מספר חודשים בלבד בטרם הכרזת העצמאות. 

אליהו ויוסף היו בהכשרה מגויסת במסגרת קבוצות הנוער 

אשר עלו מדמשק ואשר יהוו לאחר מכן חלק מחטיבת יפתח 

במלחמת העצמאות. אחותי רחל התחתנה בינתיים, וכל 

אחד מאיתנו מילא את התפקיד שיועד לו. המכירים שלי 

מדמשק מנחם לוזיה ואשתו, חלאק שאת שמו הפרטי 

אינני זוכרת, אסתר לופטין אמא של הזמרת לאה לופטין 

אשר עתידה להיוולד, הקלו לי את החיים הקשים בהם 

לא הורגלתי. לא הייתי בנויה לעבודות שנאלצתי לעשות 

בחקלאות ובמטעי בננות היות והגברים כולם היו מגויסים. 

את אחי אליהו התחילו ללמד ערבית ולהכין אותו לתפקידו 

בעתיד כסוכן בארצות ערב. הייתי מאוד אהודה על חברי 

הקיבוץ אשר רקמו עבורי תכניות לעתיד. שמחה גדולה 

הייתה עם הכרזת העצמאות, אך במהרה הקרבות התחילו  

שני הקיבוצים שער הגולן ומסדה נכבשו, הנשים והילדים 

פונו למלון הרצלייה בחיפה, אחי יוסף גויס לחטיבת יפתח, 

ואליהו נשלח למבצעים מיוחדים בארצות ערב. רוב הגברים 

גויסו ואני כרווקה נשארתי, עם הטורייה שקיבלתי נאלצתי 

לעזור בחפירת תעלות לשם התגוננות. הייתי מאוד בודדה, 

ואת האוכל כל כך לא אהבתי נשארתי בלי כוחות והזעתי 

כל הזמן. התחלתי למזלי להתחבר במהרה אל חברת 

נוער הונגרים יוצאי מחנות ברגן בלוזן. וזה אפשר לי לעבור 

יותר בקלות את התקופה הזאת. ידידים וידידות.קרה פעם 

שהייתי אמורה לבשל בלילה עבור הרפתנים, שומרי הלילה  

והמגויסים. האקונומית הביאה לי תפוחי אדמה, ביצים, 

קפה וחלב, ואיש לא אמר לי מה עושים ואיך מבשלים. 

כאשר הגיעו אחדים מהם למטבח, צץ לי רעיון על מנת 

להינצל מהמצב והצעתי להם לקרוא להם את העתיד בספל 

הקפה, ואתם תעזרו לי, הם התחילו לצחוק וקראו למנחם 

על מנת לעזור לתקשורת בינינו היות ולא שלטתי עדיין 

בשפה העברית. את הידע שלי בקריאה בקפה רכשתי 

בזמנו מקריאה בלבד מתוך ספר בערבית שנפל במקרה 

לידי בזמנו. בין הנוכחים באותו הערב היו חוץ ממנחם, אריה 

בהיר שהפך עם הזמן לחבר כנסת והאלוף משה גלילי ואכן 

הם עזרו בשלבי ההכנה והבישול וכך יצאתי בשלום מהמצב 

בו נקלעתי.

מתגייסת לפלמ''ח ולשרותי הביטחון

באחד הימים כאשר כולי נוטפת זיעה בדרכי חזרה מהעבודה, 

פונה אליי אחת מחברות הקיבוץ בשאלה, אם אני זאת לאה 

ריקה כי מישהו נמצא כאן ומחפש אותי. היא הצביעה על 

אדם שלא הכרתי מעודי שחיכה לי על הדשא. )לאה - היה 

השם שנתנו לי עם בואי לארץ ואותו החזרתי למקור שהוא 

"עמליה"( האיש שראיתי לפניי היה איש צבא גבוה חמוש, 

חובש כובע אוסטרלי על ראשו. ניגשתי אליו. הצגתי את 

עצמי לפניו. הוא אמר לי שהוא בא אליי על מנת לגייס אותי 

לפלמ"ח. לפלמ"ח?! אני ?! עניתי בתדהמה. אני הפחדנית?!  

כאשר אני רואה פרה, אני בורחת מרוב פחד. איך בחורה 

כמוני תוכל להלחם? "את תשבי במשרד ושם תדעי במה 

מדובר " ענה לי האיש. הוא נגש לאחר מכן לועדת הביטחון 

של הקיבוץ אשר סירבה לשחרר אותי בטענה שאני חיונית 

למשק ושהתכנית שלהם היא לשלוח אותי ללימודים 

באוניברסיטה על מנת לעבוד כמורה לאחר מכן. הוא חזר 

" הם לא הסכימו לשחרר אותך הוא אמר לי וביקש ממני 

להפעיל עליהם לחץ על מנת לעשות זאת". בטרם נפרדתי 

ממנו ,שאלתי אותו, מאין ידוע לו השם שלי. הוא ענה לי 

שהאיש מועד הפועל אשר אליו מסרתי בזמנו את העדות 

בכתב לועדת החקירה הוא אשר נזכר בי והצביע עליי.

עוד באותו הערב ניגשתי לועדת הביטחון ואיימתי שאם הם 

לא ישחררו אותי מטעם הקיבוץ, אני אהיה זאת שאעזוב 

את הקיבוץ ואלך לדרכי. וכך, לא הייתה להם ברירה, שחררו 

אותי וגויסתי למודיעין...

בהתחלה, בידעי את השפה הערבית על בוריה הייתי בחזית 
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המצרית בדרום ועסקתי בהאזנת סתר. אחרי כן עברתי 

ליחידת המסתערבים. עבדתי שם בהדרכה בין הסוכנים 

העתידים היה אחי אליהו. זאת הייתה יחידה 131 בפיקודו 

של ג'יבלי הידועה כמעורבת כ"הפרשה" בקהיר שבמצרים. 

אני הייתי זאת שתרגמתי מערבית לעברית את כל החומר 

שפורסם בעיתונות במצרים. יחידה זאת התפרקה במשך 

הזמן ועברה למוסד, ואני חזרתי למודיעין שם עסקתי 

במחקר ובתרגום עד יציאתי לפנסיה בשנת 1983. את כל 

אשר עשיתי מעבר למה שסיפרתי כאן אסור עדיין לספר. 

ומוסיף אחיה יוסף:

עמליה, פעילה מצטיינת בשרותי הביטחון
 

עמליה הצטרפה לאחותה רחל בקיבוץ אפיקים ולשני אחיה 
יוסף ואליהו שאף הם שהו בקיבוץ במסגרת הכשרה מגוייסת 

בפלמ"ח )1947(. 
 

לאחר מספר חודשים עמליה גוייסה למודיעין והועסקה 
בהאזנות סתר. מכאן, בראשית 1948, עברה למחלקה 
הערבית של הפלמ"ח. זאת, ביוזמתו של אחיה אליהו, שאף 
הוא הצטרף ליחידה זו זמן מה לפני כן. המחלקה הערבית 
נקראה בשם "השחר" ואנשיה הוכשרו לפעילות מודיעינית 

ואחרת בארצות ערב כמסתערבים.
 

עמליה הייתה לעוזרתו של קצין המודיעין של היחידה יעקב 
נמרודי, ובין היתר היא עסקה באיסוף ובהכנת חומר על 
ארצות ערב עבור אנשי המחלקה שיצאו למשימות מיוחדות 

בארצות אלה.
 

אחרי הקמת המדינה, אנשי המחלקה הערבית עברו ליחידה 
131. זו אותה יחידה שמפקדה היה בנימין ג'בלי ושהיותה 

מעורבת במה שקרוי "הפרשה" במצרים. עמליה הייתה 
זו שתרגמה מערבית לעברית את כל החומר שפורסם 

בעיתונות המצרית בעניין זה.
 

עמליה משתחררת משרותה בצה''ל מהיחידה 131 ועוברת 
ליחידה אחרת בחיל המודיעין. שם החלה לעבוד בה כאזרחית 
עובדת צ.ה.ל. עיסוקה העיקרי היה מחקר והפקת מודיעין 
ממקורות גלויים. כך כתב עליה עמיתה לעבודה חיים 
רביב, איש אמ"ן וכתב "במחנה" לשעבר, כפי שזכר וזוכר 

אותה:
" עמליה, רכונה על שולחן עבודתה, מגששת בדפי העיתונות 
הסורית לקלוט כל שביב של מידע על הנעשה בארץ האויב; 
דולה בין השיטין זנבות של ידיעות ורמזים מאלפים, וכאשר 
אלה עולים בחכתה - היא קופצת מרוב שמחה ומעוררת 

עניין והערכה בסביבתה הקרובה".
 

עמליה הייתה מוכשרת מאד. היא הצטיינה במסירותה, 
במוסר עבודה גבוה במיוחד ובעבודות מחקר איכותיות. 
עבודותיה זכו להערכת מפקדיה ולהערכת גורמים נוספים 
בקהילת המודיעין. מסיבות אלו הוענקו לה פרס העבודה של 
ההסתדרות על שם מרדכי נמיר בשנת 1981 )פרס מכובד 
ומוערך באותה תקופה( ותעודת הוקרה מטעם "התנועה 

חברי ועדת "חברה קדישא" בראשותו של אבי המשפחה שחאדה-נתן ריקה. )מסומן בעיגול( )באדיבות משפחת ריקה(
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למען ארץ ישראל טובה" בשנת 1990. 
במעמד זה הודגש ופורסם בעיתונות, 
שעמליה היא "האישה היחידה בין 59 
לוחמי המחלקה" שקיבלו, אף הם, תעודת 

הוקרה מיוחדת שכזאת.
 

עמליה עמדה בראש הדסק הסורי ונושאי 
עבודתה חסויים כולם. מסיבה זו לא ניתן 
לכתוב ולמסור פרטים על עבודתה, אך 
אפשר להוסיף ולהדגיש את מה שכבר 
נכתב עליה לעייל, כפי שהדברים צויינו 
בנימוקי ועדת פרס העבודה על שם מרדכי 

נמיר:
 

"עמליה מצטיינת במוסר עבודה גבוה, 
באחריות למופת ובקפדנות לכל פרט. היא 
משקיעה ימים ולילות בעבודה מחקרית 
מסועפת ובעלת איכות מעולה ועושה זאת 
בכל מאודה, בכשרון, בחריצות ובהצטיינות. 

היא בעלת ידע מקצועי רחב וכושר אינטליגנציה מעולה, 
בעלת תפוקה גבוהה, התמדה, ומצטיינת בהדרכת חיילות 

צעירות במקצוע צבאי חיוני ביותר. ריקה, בקיאה למופת
בנושאים הסודיים שהיא מופקדת עליהם ומשמשת 
דוגמא ליחס רציני ומעמיק לכל משימה בשרותה הבטחוני 
הממושך, והיא משמשת יועצת לנושאים מדיניים מורכבים 

ביותר".
)הדברים פורסמו בחוברת "דין וחשבון של ועדת פרס העבודה 

של ההסתדרות ע"ש מ. נמיר" מיום 1 במארס 1981(.
 

גם קצין מודיעין ראשי באותם ימים, תת-אלוף צבי שילר, 

שלח לעמליה מכתב הערכה מיוחד לרגל קבלתה את פרס 
העבודה ובין היתר הוא כתב:

"בעבודתך היסודית והמקצועית הבאת מודיעין חשוב 
ביותר, שקדנותך ומסירותך הרבה לעבודה ולנושאים 
עליהם הופקדת, מהווים דוגמא לחיילי יחידתך ולחיל כולו".

)המכתב נושא את התאריך 23 במארס 1981(.

עמליה פרשה לפנסיה בשנת 1983.
שלוש שנים לפני הפרישה היא התחילה לצייר וליצור 
מריונטות. לאחר הפרישה היא למדה ציור במכון אבני, 

הפכה לציירת מן המניין ולחברה באגודת הציירים.

אחד מצויוריה הרבים של עמליה )באדיבות משפחת ריקה(

בבית הנשיא, בטקס הענקת פרס העבודה ע"ש מרדכי נמיר: שלישית משמאל, שרת העבודה אורה נמיר, לידה 
עמליה ריקה, ראשונה מימין נציגת ההסתדרות. ויתר מקבלי פרסים באותו מעמד.
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הקהילה היהודית בחאלב - היא "ארם צובא"

חאלֶ ּב  היא העיר השנייה בגודלה בסוריה, עיר גדולה במחוז 
צפון המדינה. אוכלוסייתה מנתה לפני כעשור כ 1.7 מיליון 

תושבים. 
ההסבר המקובל כי שם העיר 'חלב', נובע מלשון חלב, ע"ש 

הצאן שאברהם היה רועה במקום.
ואילו השם "ארם צובא" הנהוג יותר בפי היהודים הוא אולי על-

שם אחד השבטים הארמיים שמרכז ממלכתם היה בעיר.
העיר הייתה מקום מושבה של אחת הקהילות היהודיות 
המפורסמות בעולם, בה ישבו יהודים ישיבת קבע מימי דוד 

המלך ועד שלהי המאה העשרים...
בית הכנסת הקדמון בארם צובא, היה למעשה מכלול של 
חדרי תפילה ולימוד וביניהם חצר פתוחה. היו בו גם כמה 
וכמה "היכלות", שהם חדרים קטנים ששימשו לשמירת 
ספרי קודש וחפצי קודש. לפי מסורת שהילכה בחאלב, 
יואב בן צרויה שר צבאו של דוד המלך שכבש את ארם 
צובא המקראית )שמואל ב' פרק י'(, הוא שבנה את בית 
הכנסת עוד לפני שנבנה בית המקדש הראשון. ונקרא אף 

בשם בית הכנסת יואב בן צרויה. 

מסורת אחרת, נפוצה יותר, מייחסת את בניית בית הכנסת 
לימי הבית השני. חוקרים שבדקו את בית הכנסת סבורים 
שראשית בניינו בתקופה הביזנטית, ולא לפני המאה 
החמישית. הוא ידוע גם בשם "בית הכנסת הגדול" או 
"בית הכנסת העתיק", ובפי העם נקרא גם "בית הכנסת 
הצהוב", או בקיצור: אל-צפרא - הצהובה )מקור השם 

הזה אינו ידוע(. 

בית הכנסת בנוי מחצר גדולה שנקראה בשם "בית כנסת 
קיץ" משום ששם היו מתפללים בימי החום תחת כיפת 
השמים, והחלק הפנימי נקרא בית כנסת חורף, ששם היו 
מתפללים בימי החורף. בבית הכנסת זה הוחזק "כתר ארם 
צובא" הנודע, )"כתר ארם צובא", הינו כתב-היד העתיק 
והמדויק של התנ"ך, כפי שנרחיב בהמשך(. את בית הכנסת 
הזה שרפו הפורעים הערבים, עם הקמתה של מדינת ישראל 
בשנת תש"ח ושוקם מחדש ממש לפני שבני הקהילה עזבו 

את דמשק בשנת תשנ"ב. )ראה בתמונות(.

 ' ד ת  נ ש ב
)לפני  תתק"פ 
מאות  כשמונה 
שנה( ביקר בעיר 
הנוסע רבי בנימין 
ודיווח  מטודלה 
ה  י סי כלו שהאו
שם  ת  י ד ו ה י ה
מונה 5,000 איש. 
 , ו הלל ם  י בשנ
היתה חאלב בירת 
מדינה עצמאית 
מילאו  ויהודים 
ם  די תפקי בה 

מרכזיים.
כמאה ועשר שנים לאחר מכן, כשנכבשה חאלב על ידי 
המונגולים, חלק מהיהודים נרצחו, אך רובם הגדול התבצרו 

בבית הכנסת המרכזי, וכך ניצלו.
באותה שנה עברה העיר לשלטונם של הממלוכים. בתקופת 
שלטונם הקהילה פרחה מבחינה כלכלית, שהביאה איתה 
יציבות למשך שנים רבות. עד שהממלוכים חוקקו הגבלות 
נגד "לא מוסלמים" - ועל היהודים והנוצרים נאסר לשמש 
בתפקידים ציבוריים - בית הכנסת המרכזי נהפך למסגד 

בפקודת השלטונות.

בשנת ה' תש"ח, עמד מספר היהודים בחאלב על 17000 
נפש. בעקבות החלטת האו"ם על תכנית החלוקה )כ"ט 
בנובמבר 1947(, החלו הערבים בפעולות מחאה ואיבה 
כנגד היישוב היהודי בארץ ישראל ובמדינות ערב. בעיר פרצו 
מהומות, 'כתר ארם צובא' הושחת, חנויות יהודים נשדדו 
ורכוש היהודים נבזז והוחרם. רוב היהודים התחילו לעזוב 

את העיר.
בשנים שלאחר מכן, בשנת ה' תשל"ו התגוררו בעיר כ- 
2000 יהודים בלבד. קהילות יוצאי חאלב נוסדו במקסיקו, 
ארגנטינה, ברזיל, פלורידה, ניו-ג'רזי וניו-יורק בארה"ב. 

כמחצית הקהילה עלתה לישראל.
תיאור של בית הכנסת, על פי המחקר של "מכון בן צבי" 
ומפי הרב יעקב זאב, יהודי אשכנזי מתושבי ירושלים, שנסע 
לארם צובא והתגורר בה כשנה )בתקופה לפני כמאתיים 
שנה(: "הבית הכנסת המפוארה, אשר כל התרים את הארץ 

היהודי החרדי - האיש שהיה בסוריה וחזר* )ג(

בגיליון הקודם הבאנו לכם את החלקים הראשונים של ביקורו של כב' הרב 
ישראל מאיר גבאי הי''ו בסוריה הנוגעים בקהילת יהודי דמשק.

בגליון זה נביא המשך הדברים על קהילת יהודי חאלב כפי שמביא אותם
 אברהם גרובייס מראיונותיו עם כב' הרב

* הכתבה והצילומים בכתבות באדיבותה של אגודת
''אוהלי צדיקים'' ירושלים

הרב ישראל מאיר גבאי
יו"ר "אגודת אוהלי צדוקים" בירושלים
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אומרים שלא נמצא כמותה, כה תארה: הכניסה היא מצד 
צפון, ופניהם לדרום לצד ארץ ישראל. ומימין הכניסה בית 
הכנסת גדולה, וכוין )וחלונות( פתיחין לה לפרדס נאה, עץ 

עושה פרי, ובריכה של מים להשקות את הגן". 
"ומצד שמאל אכסדרא גדולה מרוצף באבנים שישא 
ומרמרא )סוגי שיש(, ובאמצע יש בימה לחזן הכנסת ולקרות 
התורה בימים אשר מתפללים שמה, אך כאשר ירד הגשם 
מתכנשים )נאספים( לבתי כנסיות. ויש עוד בית כנסת לצד 
מזרח העולם. וצד דרום של בתי כנסיות והאכסדרה, יש בו 
בסך הכול שבעה היכלות... בבית הכנסת השמאלי בכותל 
דרום יש מערה אחת, ושם לפנים נכנסין למטה מעט והוא 
כמו חדר קטן. ויש להם בקבלה איש מפי איש אשר נגלה 

שם אליהו הנביא ז"ל". 

"ובכניסת המערה יש ארגז אחד, אשר מונחים בו כתרה 
של תורה, וכך קוראים בשם כתר, וזה עניינם: יש שלשה 
חומשים כתובים על קלף, ואחד מהם כתוב בו גם התרגום 
על כל פסוק ופסוק, והכתב שלו נפלא, והשני כתב פשוט 
יותר, וכולם נכתבים בציצים ופרחים במיני צבעונים מוזהבים 
בפתיחתן וסופן ובין כל ספר ומגילה. ויש עוד כתוב כנ"ל 

תנ"ך שלם, וזה העיקר".
גם הרב יצחק שחייבר, תיאר את מקומו של כתר ארם צובא 
בבית הכנסת: "בשנים האחרונות ייחדו לו ארגז גדול מברזל 
והניחוהו שמה עם שאר כתבי יד של התנ"כים האחרים שהיו 
נמצאים שמה למשמרת. לארגז הזה היו שני מפתחות. 

לא היו נמסרים ביחד לגבאי אחד, אף שהיה הנאמן הגדול 
ביותר, רק היו נמסרים לשני אמידים וחשובים, שלא יפתח 
הארגז הנ"ל אלא בנוכחות שניהם יחד ותחת השגחת 
ועד הקהילה. את הארגז שמו במערת אליהו הנביא בבית 
הכנסת הגדול על מצבת אבן גדולה, וכל העם מקדישים 

ומעריצים את מקום מושבו".

כתר ארם צובא

וכיצד ניצל "כתר ארם צובא" - כתב-היד העתיק והמדויק 
של התנ"ך -מהפרעות בסוריה?

ננסה לסקור בקצרה מהו כתר ארם צובא? מתי נכתב? 
גלגוליו הרבים עד שהגיע לחאלב שבסוריה? וכיצד נפגע 

בפרעות? ומתי הגיע לישראל?

כתר ארם צובא- כתב-היד ההדור, העתיק והמדויק של 
התנ"ך הינו מעשה ידיו של גדול בעלי המסורה שפעלו 
בטבריה לפני למעלה מאלף שנה - אהרן בן משה בן אשר. 
על פי המחקר של "מכון בן צבי", כתר ארם צובא הוא כתב 
יד שלם של התנ"ך כולו, שנכתב בשנת ד' תר"צ בערך 
)לפני כאלף ושמונים שנה(. במשך למעלה מאלף שנים 
נשמר כתב היד בשלמותו, בקרב קהילות יהודיות חשובות: 

בטבריה, בירושלים, במצרים, ובעיר חאלב שבסוריה. 

כתר ארם צובא נכתב בעיר טבריה. בימים שלאחר החורבן

חצר בית הכנסת בחאלב
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נעשתה טבריה מרכז היישוב היהודי בארץ, ובה אף נשלם 
התלמוד הירושלמי. אחד מן המפעלים החשובים ביותר 
שנקשרו בשמה של העיר טבריה הוא התקנת סימני הניקוד 
והטעמים ושמירת נוסח המקרא על ידי הערות המסורה.

ר' אברהם אבן עזרא כותב בספרו "צחות" כי "חכמי טבריה 
הם העיקר, כי מהם היו אנשי המסורת )המסורה( ואנחנו 

מהם קיבלנו כל הניקוד". 

חכם הלשון והמסורה המפורסם ביותר שחי 
בטבריה הוא אהרן בן אשר, )לפני כאלף שנה(. 
לחכם זה מיוחס הספר הנקרא "דקדוקי 
הטעמים". שם הסופר שכתב את כתר ארם 
צובא הוא שלמה בן בויאעא, ואילו ר' אהרן 
עצמו, הוא שהגיה, ניקד, הטעים ומסר את 
כתב היד החשוב ביותר של התנ"ך, הלוא הוא 

כתר ארם צובה.

ה'כתר' היה בטבריה למעלה ממאה שנים, 
ברשותו של אהרן בן אשר, ואחר כך ברשות 
יורשיו או תלמידיו. ואז רכש אותו אחד מעשירי 
"הקראים" שבבבל והקדישו לקהילת הקראים 
בירושלים. מכתובת ההקדשה עולה כי ישראל 
בן שמחה מבצרה הקדיש את הכתר לקהילת 
הקראים בירושלים, והפקיד לשמירתו את שני 
נשיאי הקראים, יאשיהו ויחזקיהו. הכתר ישמש 
לקריאה פומבית וללימוד בשלושת הרגלים: חג המצות, חג 

השבועות וחג הסוכות. 

מלבד זה נקבעו סדרים המאפשרים גם לרבנים לבחון את 
הכתר כדי לברר על פיו שאלות הקשורות לנוסח המקרא, 

כגון כתיב מלא או חסר או פרשה פתוחה או סתומה.

הרב ישראל מאיר גבאי בחצר בית הכנסת בחאלב )2008(

בית הכנסת בחאלב

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר "אגודת אוהלי צדוקים" בירושלים
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כתובת ההקדשה אינה מספרת מהן הנסיבות שבהן עבר 
הכתר מרשותו של אהרן בן אשר איש טבריה אל ישראל בן 
שמחה מבצרה. ייתכן שהאפשרות שניתנה לרבנים לעיין 
בכתר היתה תנאי שהתנו חכמי טבריה כאשר מכרו את 

הכתר.

גלגולי הכתר

ה'כתר' הגיע לירושלים באותה תקופה, ושימש שם כמקור 
המוסמך לנוסח המקרא גם לרבנים וגם לקראים.

עוד באותה תקופה נשדד ממנה וגלה למצרים. הדבר אירע 
ככל הנראה בשנת ד' תשנ"ט, בעת הכיבוש הצלבני של 
ירושלים. הכובשים לא פגעו בכתר, שכן ידעו שניתן לקבל 

תמורתו ממון רב מקהילות יהודיות אחרות.
הכתר נפדה מן השובים והגיע לבית הכנסת הרבני 
שבפוסטאט, מצרים. זהו השלב שבו איבדו הקראים את 

חזקתם על הכתר, ומאז היה בידי הרבנים.

בין הכתובות שהיו על הכתר היתה אחת, שחצייה ערבית 
וחצייה עברית. כתובת זו היתה בעמוד הראשון של הכתר, 
והיא מספרת על פדיונו של הכתר והקדשתו לבית הכנסת 
בקהיר העתיקה הקרוי "כניסת ירושלים", משום שמייסדיו 
וקהלו היו יוצאי ירושלים הכתובת מתארת את השלב שבו 

הגיע הכתר למצרים, וזה לשונה: 

ירושלים נהב  מן  אלאפתכאך  בחכם  "אנתקל 
)הועבר ]לרשות בית הכנסת של הירושלמיים[ על פי
תבנה  הקדש  עיר  בירושלים(  השבי  מן  הפדיון  דין 
תבנה רושלים  י לכניסת  מצרים  לקהל  נן  ותכו
וארור גונבו  וארור  שומרו  ברוך  ישראל  בחיי  ותכונן 

מוכרו וארור ממשכנו לא ימכר ולא יגאל לעולם ועד".

אין ידוע בדיוק באיזה שלב הועבר ה'כתר' ממצרים לסוריה. 
ידוע כי הרמב"ם עיין ב'כתר' במצרים לפני כשמונה מאות 
שנה. העדות הראשונה על הימצאו של הכתר בארם צובא 

היא מלפני כשש מאות שנה.

הקהילה היהודית בעיר חאלב 
)שנקראה בפי היהודים 'צובא' 
או 'ארם צובא'( היתה קהילה 
עתיקה, מגובשת, חזקה ועשירה 
בממון וברוח. הרמב"ם משבח את 
הקהילה באיגרתו לחכמי לוניל, 
ומציין שהיא המקום היחיד בארץ 
ישראל ובסוריה שיש בה לימוד 
תורה ראוי לשמו. תלמידו המובהק 
של הרמב"ם, יוסף בן יהודה אבן 
שמעון, שלו הקדיש הרמב"ם את 
ספרו "מורה הנבוכים" עבר לגור 
בעיר חאלב, הקים בה בית מדרש 

ולימד בה תורה.

ידוע כי בשנת ה' קל"ה )לפני 633 
שנה( יצא ממצרים רבי דוד בן 
יהושע, נכד נינו של הרמב"ם, ונסע 
דרך ארץ ישראל לסוריה, וחי בדמשק ובחאלב. ר' דוד לקח 
עמו כתבים רבים, וביניהם פירוש המשנה לרמב"ם בכתב 

ידו, ואולי הוא היה זה שהעביר לחאלב גם את הכתר. 

וכך, לאחר כמה גלגולים וטלטולים, הגיע הכתר לחאלב. 
יהודי הקהילה הביאו את הכתר היקר לבית הכנסת הקדמון, 
שנקרא גם "בית הכנסת הצהוב", והטמינו אותו בהיכל אליהו 

הנביא - שהיה אחד משבעת ההיכלות בבית הכנסת. 

השמירה על הכתר 

במשך 600 שנה בערך, היה הכתר שמור ונעול בתוך תיבה 
מיוחדת בבית הכנסת הקדמון שבחאלב. יהודי חאלב שמרו 
על הכתר שברשותם בקפדנות מתוך אמונה כי ביום שבו 
יֵֵצא הכתר מגבולות הקהילה יבואו עליהם פורענות וחורבן. 
מסורת זו הסתמכה על אזהרות ואיסורים חמורים הכתובים 
בדף הפתיחה של הכתר: "קודש לה'... לא יימכר ולא ייגאל 
לעולם ולעולמי עולמים... ברוך שומרו וארור גונבו וארור 

נֹו... לא יימכר ולא ייגאל לעד ולעולמי עולמים..."  ְמַמְשְכּ

את השמירה הקפדנית על הכתר תיאר חכם יצחק 
שחייבר, יהודי מקהילת ארם צובא שהיגר לבואנוס איירס 
שבארגנטינה, במכתב ששלח ליצחק בן-צבי: "אנשי 
הקהילה חששו פן ]הכתר[ ייגנב וגם חששו פן יצלמו אותו... 

בית הספר היהודי "גִַמילִיֶיה" בחאלב, שכב' הרב מצאו נטוש
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"כתר ארם צובא" )באדיבות ויקיפדיה( העמוד הוא פרק ל"ג מספר דברים, הפרשה האחרונה שנקראת בסופה של כל שנה, 

המתחיל ב"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל..." 30
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"כתר דמשק", אחד משנים עשר כתרי דמשק שניצל על ידי גב' ג'ודי פלד קאר, )מצילתם של אלפים מיהודי סוריה( אשר הצליחה גם 
להציל את הכתר ולהביאו ארצה... ברקע העמוד הראשון מספר בראשית פרק א' שקוראים אותו בשבוע הראשון, בתחילת כל שנה.

)Courtesy by Don & Judy Feld Carr/Canada 31)באדיבות דונלד וג'ודי פלד קאר/קנדה
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וייחדו לו ארגז גדול מברזל... לארגז הזה היו שני מפתחות, 
]ש[לא היו נמסרים ביחד לגבאי אחד... רק היו נמסרים 
לשני אמידים וחשובים ]כדי[ שלא ייפתח הארגז הנ"ל אלא 
בנוכחות שניהם יחד ותחת השגחת ועד הקהילה. את הארגז 

שמו במערת אליהו הנביא בבית הכנסת הגדול".

בשל החשש של קהילת אר"ץ )ארם צובא( לחשוף את 
כתב היד היקר והקדוש של הכתר לעיניים זרות נהגו אנשי 
הקהילה להציב קשיים רבים לפני כל מי שביקש לראות 
אותו, להעתיק אותו או לצלמו לצורכי מחקר. כך היה 
בתקופה שלפני מלחמת העולם השניה, כאשר חוקרים 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים הגיעו לבדוק את הכתר. 
וכך גם היה כנראה מאות שנים קודם לכן, כאשר רבי יוסף 
קארו מצפת, מרן הבית יוסף, ביקש להעתיק את הכתר. 

בתקופת מלחמת העולם הראשונה ובמיוחד במהלך 
מלחמת העולם השניה, גברה הדאגה לשלומו של הכתר 
בקרב חוקרי מקרא ומנהיגי היישוב בארץ. באותה תקופה 
התגבר כוחה של התנועה הלאומית הערבית בסוריה, והדבר 
הורגש במיוחד בחאלב - היא ארם צובא. יחסי האיבה בין 
התנועה הלאומית הערבית ובין התנועה הציונית החריפו 
את המצב. זאת ועוד, בימי מלחמת העולם השנייה נשלטה 
סוריה על-ידי ממשלת צרפת של וישי, ששיתפה פעולה 
עם הנאצים. פוגרום שהיה בבגדד בירת עירק בשנת תש"א 
היה בבחינת אזהרה ליהדות סוריה. בארץ הבינו את חומרת 
המצב, והחלו בניסיונות להוציא את הכתר מחאלב ולהביאו 

ארצה. 

הפגיעה בכתר 

לפי המחקר של "מכון בן צבי": מהעדויות הרבות על 
הפרעות בבית הכנסת בחאלב )ביום שני י"ח בכסלו תש"ח, 
2 בדצמבר 1947( עולה כי ארגז הברזל שהיה בו ה'כתר' 
נפרץ, והכתר הושלך על הארץ. מבדיקה מעבדתית של 
הכתר עולה כי אין בו סימני שרפה, ולכן יש להניח כי דפיו 

נתלשו או נקרעו, במכוון או מחמת השלכתו על הארץ.

כיום אין ידוע בוודאות מי ראה את הכתר לראשונה לאחר 
שנפגע, ומיהו הראשון שהצילו והחביאו. ככל הנראה עבר 
הכתר מיד ליד במשך כעשר שנים, כדי להסתירו מעיני 

השלטונות ולמנוע פגיעה נוספת בו.

זמן קצר אחרי הפרעות בחאלב, נודע בישראל כי כתר ארם 
צובא נפגע ואבד. פרופ' משה דוד קאסוטו, פרסם מאמר 
מיד לאחר היוודע הבשורה הרעה, וטען: "אם הידיעות 
שנתפרסמו מתאימות לאמת, התנ"ך המפורסם שהיה 
פאר הקהילה היהודית בחאלב, היה למאכולת אש בפרעות. 
"כתר ארם צובא" אבד ואיננו לפי השמועה ששמענו. ומכיוון 
שאני הייתי האחרון שזכה לעיין באותו הספר, רואה אני 

לחובה להעלות את זכרו במלים קצרות לפני הקהל העברי". 
עד מהרה החלו מגיעים ארצה פליטי הפרעות בחאלב, 
ומפיהם הלך ונתברר שהכתר ניצל ונמצא במקום מבטחים, 
וכי הסיפור על כך "שהיה למאכולת אש" נועד לאוזני 
השלטונות הסוריים שהחלו לחקור ולדרוש למקומו. באדר 
תש"ח, נמסר בישיבה מיוחדת, כי שרידים מן הכתר נמצאים 
בידי שמש בית הכנסת. הוחלט באותם ימים כי פעולת 

ההצלה תיעשה בידי הוועד הלאומי והרבנות הראשית.

בראש מאמצי ההצלה של הכתר עמד יצחק בן צבי, נשיא 
הוועד הלאומי באותם הימים ושהיה נשיא מדינת ישראל 
מחודש כסלו תשי"ג. הוא הפעיל את סמכותו ואת קשריו, 
כתב אל שגרירים וקונסולים של ישראל, וביקשם לברר 
את הידוע על הכתר, ובכלל זה לבוא בדברים עם הקהילות 

החאלביות במקומות שונים בעולם. 

הרב הראשי לישראל בן ציון מאיר חי עוזיאל פרסם קול 
קורא ובו כתב: "חוששני מאד שכתר זה יפול לידים זרות 
אשר לא יהיה ביכולתנו להצילו מידם. שמעתי אומרים שבני 
קהילת אר"ץ )ארם צובא( יראים מפני האלה הכתובה בו 
על כל מי שיזיז את הספר ממקומו. אבל עתה, כיון שנעקר 
הכתר ממקומו, זהו פחד שווא. המקום הבטוח ביותר בשעה 
זו לשמירתו של הכתר, שיהיה נחלה לכל ישראל לדורות 

עולם, היא ישראל".

גלגוליו של הכתר בארם צובא מן הפרעות ועד להברחתו 
מסוריה - לוטים בערפל. אמנון שמוש חקר ופירט בספרו 
על הכתר תשע גרסאות שונות בשאלה מי הציל את הכתר 
והיכן הוסתר. מה שידוע בוודאות הוא שבשנת תשי"ז ביקשו 
רבני חאלב )ובראשם הרב משה טאוויל( ממרדכי פחאם 
כי יבריח את הכתר בכליו. לאחר תלאות וחיפושים הגיע 
פחאם אל שליחי הסוכנות היהודית בתורכיה וסיפר להם 

על הכתר.

הצלת הכתר

בשנת תשי"ח הוברח הכתר מסוריה לירושלים, ונמסר 
לנשיא מדינת ישראל יצחק בן צבי. משהגיע הכתר לישראל, 
החל מחקר מדוקדק שלו מבחינות שונות. חוקרי המסורה 
ונוסח המקרא עמדו על מעמדו המיוחד בין כתבי-היד 
הקרובים לו. נמצא כי התאמתו של הכתיב בכתר ארם 
צובה להערות המסורה היא מעולה, וטובה לאין ערוך מן 
ההתאמה של כתבי-יד אחרים. כמו כן נבדקו ותוארו סימני 
הניקוד שבכתר, טעמי המקרא שבו, שיטת הגעיות של 

הכתר ומנגנון המסורה שלו. 

הכתר שהגיע לארץ הוא ספר בעל דפי קלף, והיו בו 294 
דפים, הכתובים משני עבריהם. בדיקה העלתה כי דפים 
רבים חסרים כתוצאה מן הפגיעה בכתר בשנת 1947. 
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בעיקר נפגע חלקו הראשון של כתב-היד, 
חלק התורה, ונותרו בו 11 הדפים האחרונים 
בלבד. חמשת חומשי התורה אבדו, ולא נותרו 
כי אם הפרקים האחרונים של ספר דברים. גם 
הדפים האחרונים של הכתר חסרים, ובהם 
מקצת מגילת שיר השירים, מגילות קהלת 
איכה ואסתר, וספרי דניאל עזרא ונחמיה.

וגם בשאר ספרי נביאים וכתובים חסרים כמה 
דפים. בסך הכול היו בכתר השלם 487 דפים 

בערך.

עיקר החסר מן הכתר הוא בראשו ובסופו, 
אולם גם באמצעו חסרים פה ושם דפים 
בודדים. כמה דפים של הכתר קרועים, ורק 
חלק מן הדף שרד. אבדו לחלוטין דפי המסורה 
ודקדוק המסורה שהיו בראש הכתר ובסופו; 
אבדו הכתובות שמסרו מידע על כתיבת 
הכתר, הקדשתו ופדיונו מן האויבים; אבדו 
רוב דפי התורה )פרט לאחד עשר העמודים 
האחרונים שבהם סוף ספר דברים(; אבדו 
הספרים האחרונים מספרי הכתובים; ועוד 

חסרים דפים בודדים מספרי נביאים. 
מאמצים רבים נעשו לאתר את הדפים 
החסרים מן הכתר, או לשחזר את מה שהיה 
כתוב בהם. למרות כל המאמצים האלה 
קשה לקבוע כיום בבירור מה אירע לדפים 
החסרים: האם נשרפו או הושחתו, או שמא 
הגיעו למקום סתר כלשהו? רבו האכזבות 
מן המאמצים האלה, ובכל זאת היו שתי 
הצלחות: התברר כי דף שלם מן הכתר, השייך 
לספר דברי הימים, הגיע לניו יורק ונשמר אצל 
משפחה מיוצאי העיר חאלב. לימים נמסר 
הדף הזה לספרייה הלאומית בירושלים וצורף 
לכתר. ועוד רמז אחד נתגלה - ודווקא מחלק 
התורה החסר: קרע של דף מספר שמות 
נשמר בארצות הברית בארנקו של אחד 
מיוצאי חלב, ושימש לו כמעין קמע. הקטע 
הזה טרם הגיע לירושלים, אבל תצלום שלו 

פורסם. )ראה תמונה בעמוד 30( 

הכניסה לבית העלמין בחאלב

ללא מילים...
התמונות מדברות בעד עצמן
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ערש הולדתו ומקור צמיחתו 

הימים ימי שנות העשרים של המאה העשרים, ימים קשים 
ביותר שעוברים על סוריה כולה ובכללם הקהילה היהודית 
בדמשק. היתה זו תקופה של דריכות וציפייה לסיום המנדט 
הצרפתי בסוריה ותחילת העצמאות ויסוד הרפובליקה 
הסורית )אל אל-ג'מהוריה אל סוריה( שהחלה בחודש יולי 
1920. תקופה של מצוקה כלכלית אי יציבות חברתית: 

פרעות, הפגנות, עצבות עם וכיו"ב.
על רקע זה נולד 
יוסף למשפחת 
קלש, לאביו דוד 
עליזה.  ולאמו 
ר  ו הבכ לד  הי
של  למשפחה 

שמונה ילדים.
ף  ס ו ב  ת ו כ
בספרו "מדמשק 
לירושלים" עמוד 

.17

"בדמשק עוצבו 
וחיי  תווי אופיי 
עד גיל 26. מכאן 

שמעתי דברי חכמים בנחת ובבטחה, מכיוון שהלכתי 
למסע החיים מצויד במסורת עשירת יומין במוסר בין אלפי 
שנים ובזרע שאני גאה בו היום - הציונות חסרת פשרות 
שהקדימה את בנימין זאב הרצל באלפי שנים בעוד היהודים 
החלבים ) בני ארם צובא( הם דתיים בני דתיים הרי יהודי 
דמשק הם ציונים בני ציונים ושומרי מסורת. אני חש קירבה 
למסורת של כל בני הגלויות אבל יותר מכל קשורה נפשי 

לבית אבא..."

האב עסק לפרנסת המשפחה באספקת עצים לחברת 
הרכבות התורכית. האם - ככל אמא דמשקאית חרוצה 
- היתה אישה יוצאת דופן: באופי הטב והנוח, בחכמת 
החיים ובעיקר בדאגה העמוקה לחינוך ילדיה. ולראיה, 
בזמנים קשים אלה היא מכרה, ביוזמתה, את תכשיטיה 
ועדיי הזהב שלה כדי לממן בראש ובראשונה את הוצאות 

החינוך לילדיה.
ימי ילדותי עברו בתוך המשפחה, משפחה מסורתית דתית 
שהקפידה לחנך את ילדיה על ברכי תורת ישראל, אהבת 
ופעילות  ישראל  ארץ 
ציונית אקטיבית בקרב 
הקהילה היהודית בדמשק. 
שהוו את הבסיס האיתן 
להתהוותו של איש ציבור 
משחר נערותו - כמארגן 
נוער  תנועות  ומייסד 
בדמשק ועד יומו האחרון 
כפעיל ציבור רב מעשים 

ופעלים בארץ ישראל.

מילדותו, למעשה, ייעדו 
אותו הוריו ומוריו לרבנות. 
ועל כן הוא נשלח תחילה 
ללמוד ב "תלמוד תורה" 
דת  בעיקר  למדו  שם 
והלכה, תורה, והשפה הערבית. כתלמיד מצטיין, הוא 
עובר בגיל שמונה לבית המדרש לרבנות בדמשק ע"ש 
כי'גה רפאל- בו התרכזו גם ישיבה תורנית, מרכז הרבנות 
הראשית, ובית הדין של הקהילה. במטרה שבבוא העת יקבל 
יוסף הסמכה לרב בישראל. סביבה שלכל הדעות מתאימה 

להכשרתו של רב. 

לימים מופעל לחץ על להורים להעביר את הילד החרוץ 

יוסף קלש ע''ה
מזכיר התאחדות עולי סוריה בישראל ומזכיר ארגון עולי דמשק )סוריה( בישראל

במשך עשרות שנים עד יומו האחרון.
מאת: משה שמר

)שלמה הלל, יו"ר הכנסת(

אישים ודמויות, שחייהם ופועלם 
הם חלק ממורשתנו

"אשר שימש בארבעים שנות שירותו בארץ ועוד לפני כן בגלות סוריה, אות ומופת למתנדבים בעם לסייע 

בידי עולים , להקל על קליטתם, לעמוד לצידם במצוקתם ולדאוג לשלומם ולשלום משפחותיהם"

יוסף בבחרותויוסף בנערותו

בדברים אלה של יו''ר הכנסת שלמה הלל ובדבריו של העיתונאי נתן רועי, שיובאו בעמודים 40, 41 להלן 
מתמצים גודל דמותו ועצמת פועלו של יוסף במשך כל שנות פעילותו הציבורית יום יום עד יומו האחרון.
איש ארגון מינהל ומעש ציבוריים שקשה מאוד למצוא דוגמתו, מאז יסוד הארגון משמש יוסף כמזכירו 

בהתנדבות ומגיע יום יום למשרדו עד יומו האחרון ממש. 
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המוכשר הזה לבית ספר "אליאנס" שם ירחיב דעת וילמד 
יותר נושאים משלמד ב "תלמוד תורה" לרבות צרפתית 

ערבית ועברית.
כמובן שזה שעורר ויכוח ער במשפחה בעד ונגד ההענות 
ללחצים ולהצעה. לבסוף, בויכוח זה הייתה זו האם עליזה 
שהטתה את הכף לטובת העברתו של יוסף ל"אליאנס". 

המפנה הגדול לציונות פעילה 

בגיל חמש עשרה, הוא נוסע עם אביו דוד לחופשת קיץ 
קצרה בארץ ישראל, שלמעשה, ארכה שישה חודשים. 

כותב יוסף בזיכרונותיו:
"המפנה הגדול בחיי ארע בארץ ישראל בקיץ בשנת 1935, 
היתה זאת תקופת החופש הגדול מן הלימודים.. שארכה 

ששה חודשים עד מאורעות 1936.
בימים אלה, ראיתי את הארץ בבניינה ובעיקר את העילות 
תנועות הנוער החלוציות למיניהן. ראיתי הכל במציאות ולא 

הייתי צריך לחלום על כך..."

עם שובו לדמשק מתחילה, הלכה למעשה, פעילותו 
הציבורית שלא פסקה עד יומו האחרון. הוא מתחיל בפעילות 
נמרצת לארגון הנוער היהודי לפעילות בתנועות נוער בכלל 

ובתנועת הנוער בה היה פעיל בפרט.

יסוד תנועת הצופים

 לימים יוסף היה ממייסדיה וממנהיגיה של תנועת "הצופה 

הישראלי בדמשק".
תחילה, כאמור, הוא שותף להקמת תנועת ספורט בשם 
"הכוכב" שהיתה לימים יסוד ל"תנועת הצופים הישראלית 
בדמשק". שתוך כדי פעולותיה האינטנסיביות היא מתקבלת 
לתנועת הצופים העולמית ומקיימת קשר הדוק עם "תנועת 

הצופים בארץ ישראל".
יוסף מתקדם ועולה בסולם התפקידים בהדרכה ומגיע 

לדרגת "ראש גדוד" )שבימינו נקרא רשג"ד(.

הפעילות לארגון יוצאי דמשק

התחילה  דמשק  יוצאי  יהודים  של  הארגונית  הפעילות 
לערים  הגיעו  עולים  ויותר  שיותר  ככל  למעשה  הלכה 
של  הארבעים  שנות  תחילת  השלושים  שנות  מסוף 
המאה העשרים )כי לפני כן, וגם אחר כך רוב רובם נקלטו 
שכל  אגודות,  חמש  נוסדו  וכך  העובדת(  בהתיישבות 
הולידו  הנסיבתיות  ההתפתחויות  ב-פרד.  פעלה  אחת 
התארכו  והמתנים  המשאים  כוחות.  באיחוד  הצורך  את 
עד שב- 13.4.1989 התקיימה בבית הכנסת 'בית יעקב' 
יומה  סדר  שעל  גדולה,  ישיבה  אביב  בתל  דמשק  לעולי 
)חמישה  הקיימים  הארגונים  כל  לאיחוד  החלטה  היתה 

במספר( תחת קורת גג אחת. 
בישיבה זו נכחו נציגים מכל הארגונים בראשותו של יוסף 
קלש: שלם מואס, אברהם ענתבי, אברהם צבאן, יעקב סעד, 
יוסף ריקה, אברהם פתיחה, יהושע קלש, שלמה דאם, ציון 
אלפיה, משה זרחיה, דוד לטי, סימון לחם, יוסף נתן, אליהו 

יוסף קלש ע"ה תרפ"א-תשס"ה )1920-2005(
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נימוס, ברוך שמאי, ברוך איזון " ויוסף קלש )שם עמ' 198(.
בישיבה זו )שכאמור היתה בראשותו של יוסף קלש( הוגשם 
הרעיון לאיחוד כל הגופים והארגונים הפעילים למען יהודי 
סוריה לארגון אחד ומאוחד תחת השם ארגון יוצאי דמשק 

)סוריה( בישראל. 
להלן שמות הארגונים שהתאחדו לארגון אחד:
א. אגודת בית תרבות ע"ש אברהם עבאס ז"ל

ב. אגודת בית כנסת "בית יעקב" לעולי דמשק בתל-אביב
ג. אגודת עזרה וסעד לעולי דמשק

ד. אגודת בית הכנסת "שבת אחים" לעולי דמשק
ה. אגודת בית הכנסת "ברית אחים" לעולי דמשק.

יוסף קלש ושלם מואס נבחרו למימוש החלטת האיחוד 
והקמת ארגון אחד ויחיד. מאז ועד יומו האחרון יוסף לא נטש 
את משרדו ולו ליום אחד. בעבודה מאומצת בהתנדבות ללא 
כל שכר )ההיפך הוא הנכון -בתרומותיו הכספיות הרבות 

למטרות שונות(.

מפעל המלגות לסטודנטים ולתלמידים

יוסף קלש ושלם מואס המשיכו במסורת הפעילות למען 
כלל יהודי דמשק ושיתפו פעולה בארגון החדש. יוסף כאיש 
ארגון, ניהול וביצוע למופת, ניהל את הארגון כאשר טובתם 
של יוצאי דמשק בכלל והעולים החדשים מ"שאם" בפרט. 
הפעילות התרכזה במאבק להצלת יהודי סוריה, קליטה, 

עזרא וסעד וניהול בתי הכנסת.
גאוותם של יוסף ושלם היתה על מפעל המלגות לתלמידים 

וסטודנטים שלא פסק מאז הווסדו בשנת 1942 
)ראה מכאן ומשאם מס' 8 עמודים 6-12( לימים עמדו 
בראש המפעל החשוב הזה לילדי קהילתנו חיים כהן, מאיר 

בוקעי ולאחרונה נבחר לתפקיד אליהו חסון.

המאבק להצלת יהודי סוריה

היו שיאים רבים בעבודותיו של יוסף בארגון 
ובמפת פעילותו הענפה של יוסף.

אחד מהם הוא, המאבק הבלתי מתפשר והבלתי 
פוסק להצלתם של יהודי סוריה במשך למעלה 
מעשרים שנים ברציפות עד לשחרורם המלא. 
לידו פעלו: מצליח שטח, ציון אלפיה, ויוסף נתח. 
בנוסף עליהם היה גם חברנו משה ממרוד שהיה 
איש הסוכנות היהודית, )ראה מכאן ומשאם מס' 

9 עמודים 42-50(

בתחילה, המאבק להצלת יהודי סוריה היה ללא 
הצלחה... היתה "עליה דלילה'' של מספר קטן 
של עולים בלתי לגלים, בהברחות גבול אמיצות 
ונועזות, אבל לא היתה מסיבית מספקת 
להצלתם של כלל אחינו בסוריה. בצר לו ובמצוקה 
הנוראה שנוצרה מוצא יוסף - בעצתו של ידידו 
העיתונאי נתן רועי ששכנע אותו הדריך אותו 

ותמך בו לצאת למאבק בינלאומי בלי כפפות ללא פחד 
ומורא. - פתרון והוא:

לפנות לעזרתו של ח"כ מנחם ידיד על מנת לעזור לו כח"כ 
להגיע לערכאות גבוהות במדינה ולקבל ממנו עצות ותמיכה 
מניסיונו הרב לכווני פעולה, להעלות את מצוקתם של יהדי 

סוריה לפומביות ולטיפולים ברמות לאומיות ובינלאומיות.

ח"כ מנחם ידיד, יהודי בעל לב יהודי חם, נענה מיד וברצון 
רב. כפרלמנטר פעיל ובעל השפעה - ללא כל שהות יוצר 
מיד קשר ישיר בין יוסף כנציג הארגון לבין השר יעקב צור  
בראשותו של חיים אהרון, אשר "פתח דלתות " וסייע רבות 
לפתור בעיות קליטה, שהיה שר הקליטה וייחד עם ראשי 
הסוכנות היהודית דאז ואנשי ומשרד החוץ נענו והתחילו 
לעזור יחד בניהול מאבק תקיף להצלת יהודי סוריה. וכך 
יוסף עם הכישרונות שלו וכושר הדיבור והשכנוע שלו הצליח 
לפתוח את ליבם ואת כיסם של כל הנוגעים בדבר בארץ 

ובחו"ל.
היתה גם פעילות רצופה ועיקשת במאבק לשחרור יהודי 
סוריה במסגרת המועצה הציבורית להצלת יהודי ערב 
בראשותו של השופט העליון חיים כהן )אשר כללה כמובן 

גם ובעיקר את המאבק לשחרורם של יהודי סוריה(.

אפיק נוסף של פעילות אקטיבית סודית ביותר היה פעילותה 
רבת השנים )27 שנים( של "המושיעה" מקנדה ג'ודי פלד 
קאר אשר פעלה בחשאי להצלתם של אלפי יהודים סורים 
בתנאי מחתרת וקשר אישי עם אנשי השלטונות הסוריים: 
"המוח'בארת", המשטרה והצבא על ידי שידולים ושוחד 

וכיוב'. )ראה ''מכאן ומשאם'' מס' 8 עמודים 13-23(.
לימים אני למד, שמלבד אנשי המוסד הישראלי האיש היחידי 
שהיה בקשר רצוף ואישי איתה היה יוסף קלש. אפילו ביקרה 
בביתו וכל פעם היא נזכרת ומזכירה את הקובה שעשתה 

לה אשתו אסתר.
 

מנחם ידיד, ידיד אמת, מסייע ועוזר רבות במהלך מעשי ההצלה והקליטה של 
העולים. בשנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת. 
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העלאת וקליטת גל העלייה האחרון

שיא נוסף היה, ללא ספק הפעילות הקדחתנית בהעלאתם 
וקליטתם של גל העלייה האחרון מיהודי דמשק בשנות 

התשעים של המאה העשרים. 

בג'נבה, בכנס בינלאומי, נפגשו נשיא ארה"ב, ג'ורג' בוש 
)האב( ונשיא סוריה חאפז אסאד. הנשיא האמריקני הפציר 
בנשיא הסורי להתיר ליהודי סוריה לצאת ולנוע באופן חופשי 
מסוריה. אחרי דין ודברים )נשיאותיים( הסכים הנשיא הסורי, 
אסאד האב כי הוא יתיר ליהודי סוריה לצאת ממנה בתנאי, 

שמי שירצה לצאת יצא: מידית, 
ישר לארה"ב, וכי יוכל לקחת עמו 
רכוש וכסף שווי ערך ל- 800 
דולרים בלבד. כמובן שהנשיא 

האמריקני מיד הסכים... 

קהילות היהודים בדמשק, חלב 
ההזדמנות   קיבלו  וקמישלי, 
הזאת בשמחה רבה, ארזו מעט 
ישר וטסו  ממטלטליהם קמו 
לניו-יורק במטרה להתיישב בה. 
בתנאי  נתקלו שם  הם  אולם 
קליטה קשים. והיו מי שרצו אף 

לקום ולחזור לסוריה.

היה צריך לפעול ומהר. יוסף נוסע 
מיד לניו-יורק אוסף את גל העלייה 
הראשון לאחד מבתי הכנסת כדי 
לדבר על ליבם ולשכנעם לעלות 
נכחו  עמו  יחד  ישראל.  לארץ 
נציגי משרד הקליטה וחביב קצב 

מהסוכנות אשר תיארו בפני הנוכחים את התנאים הייחודיים 
שיזכו לאלה שיעלו ומיד ללא שהות נוספת

בישראל נפגשים נשיא התאחדות עולי סוריה בישראל 
השגריר משה ששון ויו"ר ארגון עולי דמשק בישראל יהושע 
קלש, עם ראש הממשלה דאז יצחק רבין. לאחר ששמע 
מהם על מצבם הקשה של העולים בניו-יורק החליט בו 
במקום כי, כל העולים שעלו כעת מסוריה יקלטו במה 
שמכנים "קליטה ישירה" כפליטים שהגיעו ארצה חסרי 
כל כפי שנקלטו אחינו העולים מאתיופיה לאמור: הם יזכו 
לתנאים מועדפים )שיפורטו להלן(. החלטה זו היתה בחזקת 

סוד כמוס אפילו בפני שרי הממשלה באותה עת.
העולים מסוריה יתקבלו כפליטים חסרי כל עם כל הזכויות 

הקיימות ובנוסף. יזכו להחזר הוצאות נסיעה לישראל.
לדירת מגורים )ללא תשלום( בכל מקום שהעולה יבחר. 
עם תשלום זעום ומשכנתא עומדת לחמש עשה שנים, 
שתבוטל לכל מי שישאר לגור בה כל השנים כמו כן לריהוט 

וכלי מטבח בסיסיים.
לחברות )ללא תשלום( לקבלת שירותי בריאות בקופת חולים 

למשך שנה אחת. למענק כספי לסידורים ראשונים.

יוסף מצליח לשכנע מספר לא קטן של משפחות לעלות 
ארצה בתנאים הנ''ל. נרתם לפעולת קליטה אינטנסיבית 
ומהירה ומגייס לעזר לצידו עוד מספר אנשים: שרה שמאי 
מזכירתו הנאמנה, צאלח לוז ועוד חברי מזכירות הארגון: 
ברוך שמאי, משה ממרוד שעזבו הכל, לא חסכו מזמנם 
ומכספם לפעול במשך לילות וימים לביקורים בבתי העולים, 
לשמוע לבעיותיהם ולבוא מיד למחרת הבוקר לפתרן ללא 

דיחוי ועל הצד הטוב ביותר מספרת שרה.
יוסף קיבל במשרדו אנשים שבאו לקבל עזרה וסעד כלשהו 
את כולם הוא קיבל בסבר פנים יפות גם אם לא ענה לכל 

הבקשה שהתבקש היתה הבנה ויחס חם לכל פונה. גם 
למי שאיים צעק וקילל, הוא שמע אותו בקור רוח וסלח לו 

מיד על התפרצויותיו.

פתרון בעיות הרופאים

מסוריה הגיעו לניו-יורק עשרות רופאים, שעל פי חוקיה הם 
לא יכולים לעבוד שם כרופאים.

יוסף נרתם לפתרון בעייתם ומצליח לארגן שליחת רופא 
ישראלי בכיר מטעם מדינת ישראל שבחן את רמת ידיעתם 
וניסיונם ברפואה ותוך כדי כך החל בארגון קליטתם בארץ 
בקורס השתלמות להסמכה לעסוק ברפואה של משרד 
הבריאות בישראל. פעילות זו הניבה עלייתם של  רופאים 
רבים )עם משפחותיהם( עברו כאן בארץ השתלמויות 
שאורגנו במיוחד עבורם ואף קיבלו במהלכן מענקי קיום. 
בסיומן עברו בחינות וקיבלו את ההסמכה לעסוק ברפואה. 
וכמובן בהתערבותו של יוסף אצל המוסדות המוסמכים אף 
סודרו רובם ככולם בעבודה בבתי חולים ובמרפאות לשביעות 

רצונם המוחלטת.

יוסף עם חיים ברוך, מראשי הסוכנות היהודית שסייע רבות בקליטת העולים
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קליטתן של עולות צעירות בודדות

יחס וטיפול אישי וחם היה לו ליוסף לבנות צעירות שעלו 
ארצה והן בודדות. מרביתן היו במרכז הקליטה בית מילמן 
בתל-אביב. מדי שבוע היה הולך להיפגש איתן, משוחח איתן, 
ושומע מהן על בעיות שהן נתקלות בהן. היו בעיות שהיה 
פותר בעצמו בו במקום והיו בעיות יותר מורכבות שהיה מפנה 

מיידית למוסדות הנוגעים בדבר ודואג לפתרון המיידי.
היו מקרים לא מעטים שהוציא כסף פרטי משלו לפתרון 
בעיה כלשהי. היה רגיש מאוד למצוות "הכנסת כלה" והיה 
דואג לצרכיה של כלה החל ממציאת חתן ועד להעמיד 
לרשותה שמלת כלה. כל הבנות במרכז הקליטה הזה ראו 

בו "אבא" וזה היה לו מקור גאווה ששימח אותו מאוד.

הכרה באסירי ציון

ביזמתו, הוא הוביל מאבק קשה ועמל להכיר באסורים 
היהודים שהיו אסורים ללא עוול בכפם, אלא בהיותם ציונים 
- בבתי הסוהר הסוריים הידועים לשמצה, שם נחקרו ועונו 

עינויים קשים, - להכירם כאסירי ציון.
היה זה מאבק קשה וממושך. רק עקשנותו והתמדתו של 
יוסף הביא להצלחתו. וכאן מתחיל מאבק שני- המשכי כדי 
לזכותם בכל הזכויות המוענקות לאסירי ציון המוענקות על 

ידי המדינה וגם בזאת נחל הצלחה מרובה.
שהביאה אותו לכתוב את הספר "מדמשק לירושלים בייסורין" 

ובו שמותיהם ומעשיהם של אסירי ציון הדמשקאים. 

פעיל להנצחת מורשת יהודי דמשק

טיפוח והנצחת מורשת יהדות דמשק היתה חלק בלתי 
נפרד מהווייתו של יוסף. אין יום שלא עסק בנושא הן בתכונן 

בניית בית מורשת והן בכתיבה לדורות הבאים.
הוא כתב שלושה ספרים:

"מדמשק לירושלים"
"מדמשק לירושלים בייסורין" והשלישי "ירושלים שבלב" 
שלא זכה לראות בהוצאתו לאור. נמצא כעת בשלבי ההדרה 
והבאה לדפוס את האחרון לא זכה לסיים. אולם מה שכן 
כבר הספיק לכתוב ערך במקצועיות רבה העיתונאי נתן 
רועי שערך גם את שני ספריו הראשונים והוא כאמור בשלבי 

הבאה לדפוס.
כמו כן כתב עשרות מאמרים לעיתונות המקומית והחיצונית 
על המאבק להצלת יהודי סוריה ותיאר בהם את אורח חייהם 

הקשה והמדוכא שהיו שרויים בו במשך השנים.

יוסף כאיש נדיב

פן אחר של יוסף שלא רבים ידעו עליו הוא נדיבותו ויחסו החם 
כלפי הזולת. הוא הרבה לעסוק ב''מתן בסתר'' לנזקקים, 
''הכנסת כלה'', וכל זאת מכספו הפרטי. אף להוצאת ספריו 
הוא מימן. ועירו כפר סבא שבה גר מיום עליתו ארצה ועד 
יומו האחרון, הוא תרם יחד עם רעיתו אסתר שתבל''א מכון 

כושר גדול ומרווח. )ראה התמונה בעמוד 39(

פרס יו''ר הכנסת

כל מי שהכיר את יוסף ידע, שכל מה שעשה במשך כל חייו 
למען הציבור, עשה שלא על מנת לקבל תמורה ו/או פרס. 
עמלו ופעלו הרבים והאינטנסיביים למען הציבור לא היו 
לשווא. הם זכו להערכה והוקרה על ידי יו''ר הכנסת שהעניק 
לו את אות יו''ר הכנסת לאיכות החיים לשנת ה'תשמ''ז דבר 
שריגש אותו ושימח אותו מאוד מאוד. האות הוענק לו בטקס 

רב רושם במעמד קהל רב בבנייני האומה בירושלים.
מספרת שרה שמאי מזכירתו ויד ימינו כל השנים: ''יוסף 
היה מאוד שמח ומאוד נרגש מן המעמד ומן הכבוד להם 
הוא זכה רגשו אותו במיוחד נוכחותם של רבים מחברינו 
בארגון, עולים חדשים ובעיקר העיקרים נוכחותם של כל 

אחיו ובני משפחותיהם מהארץ וממקסיקו''.

יוסף עם בכירי האירגון בטקס הענקת אותות הוקרה וכבוד לחברים על פועלם הרב. מימין לשמאל: שלמה כהן ארזי, 
ברוך שמאי, אליעזר פסח, שלמה צאלח, אברהם צבאן, השגריר משה ששון, מנחם ידיד, יוסף קלש ויוסף נתח.
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יוסף עם כב' הרב שלמה בסו

יוסף בטקס חלוקת מלגות לסטודנטים

יוסף ושרה המזכירה הנאמנה כל השנים

יוסף עם כב' הנשיא יצחק נבון

39יוסף ורעייתו אסתר ליד שלט הקדשת חדר הכושר שתרמו לעיר כפר סבא
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עוללות ומעשים*
מאת: נתן רועי

יוסף קלש היה ועודנו נצור בליבי כאיש של מעשים.

כשהכרתי אותו, בשנות השמונים של המאה העשרים, 

הוא היה מזכיר ההתאחדות של יהודי סוריה. הוא נשא עוד 

כמה תפקידים, שאותם עשה בהתנדבות ולמען הציבור 

הרחב, בני עדתו.

הקשור להגברת המאבק הפומבי למען יהודי סוריה.

בשיחה הראשונה אמרתי לו משפט שקשר את שנינו 

ב"קשר גורדי" בל ינתק. המשפט הזה היה: יוסף, תחת 

מעטה הסודיות, הסורים יכולים לעשות כל העולה על רוחם, 

והגיעה העת להסיר את הלוט מעל הגטו המבודד בעולם. 

גישתי זו תאמה את גישתו והפכנו לידידי נפש בכל הקשור 

למאבק למען יהודי סוריה.

רבים מאוד נוטלים לעצמם את הכבוד על "המאבק למען 

יהודי סוריה". יש רבים הזכאים לכך ויש אחרים שזכאים 

פחות אבל לא לי לקבוע מי זכאי ליותר כבוד ומי זכאי לפחות. 

דבר אחד אני יכול לומר בוודאות: בספר הזהב של הקרן 

קיימת לישראל חייב להירשם: יוסף קלש, שהקדיש מרצו 

הונו ואונו במשך עשרות שנים למען יהודי סוריה בארץ 

ובתפוצות, וסיכן לא אחת את עצמו למען אחיו.

לא אגולל את כל מעשינו המשותפים, ובמיוחד לא את אלה 

שלא זה הזמן להעלותם על הכתב, אבל על כמה מהם אני 

מוכן לספר מאחר והם קשורים לספר שלפניכם, עוללות 

מכתיבתו, פרקים שנותרו על שולחנו ערב מותו והוא רצה 

שיופיעו כספר נפרד, שלישי במספר.

בהיותי עיתונאי שני עשורי שנים קשרתי קשרים עם 

עיתונאים זרים שביקרו בדמשק, היו עיתונאים שהגיעו 

לקפריסין מדמשק ויצרו עימי קשר טלפוני ומסרו מידע 

ששימש את יוסף במאבקו והיו אחרים ממקומות אחרים 

שעבדו בעבורי/נו וסייעו לנו רבות  במעשים למען עמך 

ישראל. 

ויוסף ידע לנצל את המידע היטב, לא לפני שהבאתי אותו 

אל העיתונאים הנכונים, שאינם חוששים לכתוב את האמת 

שמאחורי חומות הגטו המבודד בעולם. כולם היו חברי 

האישיים ובהזדמנות זו אני מבקש להודות להם בשמי ובשמו 

של יוסף מבלי לציין את שמם וזאת בכוונה תחילה.

עבודתי העיתונאית גזלה ממני שעות ארוכות כיוון שעבדתי 

אז בשתי משרות, עבדתי במספר עיתונים וכתבתי ספרים. 

אבל כשהוא התקשר אלי וביקש שאכתוב מכתב לנערות 

בסוריה כדי שנוכל להוציאם מן הגטו למערב עשיתי זאת 

בחפץ לב. כמה מהן קיבלו ממני מכתבים קורעי לב כמה 

אני רוצה להינשא להם אבל כמאמר אבות דרבי נתן הרי 

בשביל מצווה כה גדולה מותר גם לשקר.

מעטים יודעים אבל אני הוא האיש שהביא את ג'ודי פלד-

קאר, שקשריה עם כמה מהגופים שעסקו בענייני יהודי 

סוריה היו חזקים מאוד, אל יוסף קלש. הבאתי אותו לביתה 

בירושלים ובין השניים נכרתה ברית שעיקריה: כל משפחה 

או נערה שיוצאים מסוריה גם באמצעותה יגיעו אל יוסף 

*( ההקדמה של הספר "ירושלים שבלב" מאת: יוסף קלש, 

בעריכת נתן רועי הנמצא בשלבי ההדרה והבאה לדפוס. - באדיבות 

המשפחה.

ההקדמה של הספר "ירושלים שבלב" מאת: יוסף קלש, 
עורך: נתן רועי

העתונאי נתן רועי
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והוא יקלוט אותם בארץ. יחסיו עם צמרת המחלקה לעליה 

וקליטה בסוכנות היהודית היו טובים מאוד והוא לא אכזב 

אותה. היא ידעה היטב, במקורותיה, שהוא "האיש החזק" 

של יהדות סוריה במוסדות המעלים והקולטים. באשר אליה 

לא לי לומר עליה מאום.

השיחות בינינו חרגו תמיד מיחסי חברים. אני מכיר היטב 

את קורות חייו על כל נבכיו בתוקף העבודה המשותפת 

והכתיבה המשותפת. ישנם קטעים בחייו שלעולם לא יכתבו 

וטוב שכך כי הם הסבו לו צער רב ועלולים להסב צער לרבים 

אחרים.

דבר אחד אני חייב לומר וזו חובתי הן בשל יחסי עמו והן 

בשל היכרותי את המערכות שמולן עבד: יוסף קלש הביא 

כבוד רב לבני העדה והוא היה מוערך בכל פינה במערכות 

הקולטות. לעניות דעתי, ואני אומר זאת כאחד שמכיר לפני 

ולפנים מערכות אלה, אין אדם אחד בכל המערכת של בני 

העדה שעסק בקליטה שהיה מוערך כמוהו. עם הליכתו 

נטרקה הדלת כי לא קם לו מחליף במערכות הללו. רק על 

כך צריכים בני העדה להקים אנדרטה לזכרו ולהעלות שמו 

בליל ראש השנה ויום הכיפורים בעת שמעלים שמות גדולי 

העדה לעילוי נשמתם.

סיפרו האחרון של יוסף הובא אלי שנה ויותר לפני מותו. 

מקריאה ראשונה היה ברור לי, כי אלה הם עוללות מספריו 

הקודמים. לאחר עיון בכתב היד ובעצה אחת עימו התקנתי 

אותם לדפוס מהחל עד כלה. פעמיים ושלוש התקנתי וכל 

פעם ביקשתי ממנו לסנן כמה שיוכל על מנת שכתב היד 

יעמוד באותה איכות כמו קודמיו שראו אור. 

ראוי לציין כי כשכתב היד הובא אלי בקלסר אחד ישבתי 

עליו ולא הפסקנו לשוחח. והוא, בדרכו, ניסה לשכנע אותי 

במעלות הכתוב. הבהרתי לו אז כי ספרו של אדם הוא צוואתו 

הרוחנית ועל כן עליו לטרוח עליו הרבה עד שיצא מזוכך כולו 

מסונן בשבע נפות כסולת נקייה. 

רעייתי תחי' דוריס, אישה חכמה ואשת ספר מובהקת, 

סייעה בידי מאד בקריאה ובעצות העריכה, כיוון שהיו דקות 

שחששתי שאני נישבה בידיו של חברי. לבסוף החלטנו שלא 

לשכתבו לגמרי, כפי שעשינו בעבר, אלא לערכו כדי שקולו 

ישמע כפי שדיבר.

ספר זה הוא צוואה של איש מעשים, ועוללות ספר זה הם 

המשך מעשיו של אדם אוהב ישראל, שאני גאה מאד שזיכני 

בתואר חבר. החברות בניני תיכון לעד כיוון שמעולם לא 

בגדתי ברצונותיו ומאידך לא בגדתי בעקרונותיי והם נוקשים 

מאד. הוא מצידו לא בגד בי כי גם בלכתו ידע להשאיר בידי 

את היקר לו מכל.

מי ייתן ואלה הזוכרים את מעשיו יראו בעוללותיו סימן 

למפעלותיו של איש המעשים, יוסף קלש וידונו אותו תמיד 

לכף זכות. אחרי מות קדושים אמור, הוא כלל גדול, וגדול 

הימנו חסד של אמת.

שני ספריו של יוסף קלש בעריכתו של נתן רועי הספר השלישי "ירושלים שבלב", נמצא בההדרה להבאה לדפוס
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בפעילויות  ועמוסים  אינטסיביים  חודשיים 
בכל  הבית  בני  כל  את  המעסיקות  שונות 
תפירת  הבית,  בנקיונות  הנשים  הגילים: 
בגדים חדשים והכנות קדחתניות סמוך לחגים 
בתפילת  יום  מדי  עסוקים  הגברים  ובימיהם. 
הנחוצים  למצרכים  קניות  עריכת  סליחות, 
החורף,  לימי  אגירה  מצרכי  החג,  לתבשילי 
בימות  וביקורים  תפילות  והנעלה.  ביגוד 

החגים, עד ליום ברכת "...מוריד הגשם"

חודש הסליחות

אלול הוא חודש הסליחות. עוד לפני תפילת שחרית יכולת 
לראות את יהודי דמשק שהיו מגיעים, עטופים בבגדים 
חמים, יחד עם ילדיהם הולכים אחריהם, לבית הכנסת ולבתי 
המדרשיות לאמר "סליחות". התפילות הללו התנהלו כל 

החודש. עוד לפני תפילת שחרית.
בשעה שלוש לפנות בוקר, ָשַמש בית הכנסת או בית 
המדרש או מי מטעמו היה נוקש על הדלתות וצועק: 
סליחות, סליחות. ההורים הבוגרים וילדיהם הצעיריםהיו 
ויוצאים חמים  בבגדים  נעורים משנתם מתלבשים 

לבית הכנסת.

אמירת "סליחות" היא תפילה מיוחדת במינה על פי מסורת 
יהודי דמשק. לכל קטע בתפילה ניגון מיוחד. בעת התפילה 

נכחו חזנים שהתפללו על פי המסורת המקומית.
מתפללים ותיקים בעלי קול נעים שהיו מתפללים בכוונה 
רבה ובניגון מיוחד. כל אחד מהם קיבל קטע יחודי לו. אני זוכר 
את עשרת המתפללים הקבועים שהיו אומרים "סליחות" 

בבית הכנסת בניגון מיוחד, הקהל ענה אחרי המתפלל.
זכור לי קטע התפילה "עננו" ואם אפס" שכל אחד מעשרת 
המתפללים הקבועים היה קורא באופן עצמאי כאילו נגע לו 
באופן אישי. היה לנו שכן שהיה בין המתפללים, והוא קרא 
פסוק, שהיה הפסוק הקבוע שלו, שדיבר על עקידת יצחק. 
כל אחד מבאי בית הכנסת שהאזין לו הבין, כי הוא קורא את 
הפסוק בצורה אישית לאחר שבעצמו שכל את בנו יחידו 

והוא התפלל בכוונה יתרה כאילו דובר על נשמת בנו.
אגב, היום, כשאני הולך לאמירת "סליחות" בבית הכנסת 
בעיר מגורי בכפר סבא, אני נזכר באותם ימי "סליחות" 

בדמשק כשעוד לא חלמתי שאגיע לארץ ישראל.
הקהל שהגיע לתפילה התכבד לפני התפילה ולאחריה 
בביסקויטים, עוגיות תוצרת בית ותה חם, שנתרמו על ידי 

נשות המתפללים. 
ההורים היו לוקחים עימם לבית הכנסת את ילדיהם בני עשר 
ומעלה על מנת שיקיימו מצוות אמירת "סליחות" ויכירו את 
נוסח התפילה. מי שנכח בתפילה זו לא ישכח לעולם את 
תקיעת השופר, מתן תרומה בסתר בתום התפילה והניגונים. 

מנהגים יפים אלו נשמרו בקהילה מאות בשנים.

חגים ומועדים
אלול חודש הסליחות וחגי תשרי בדמשק

 מאת: יוסף קלש*

* מתוך הספר: יוסף קלש, מדמשק לירושלים, בעריכת נתן 
רועי, עמודים 71 -64 , הוצאה עצמית, תש''ס-2000 ,

באדיבות המשפחה.
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לדוגמא, מנהג מתן בסתר בימי "הסליחות". 
בחודש ה"סליחות" מכרו בבית הכנסת ריבועי קרטון בגודל 
4X4 ס"מ. חמישה ריבועי קרטון נמכרו בבית הכנסת בגרוש 
אחד. כל אחד מהמתפללים שרכש את ריבועי הקרטון הללו 
היה תורם אותן לעניים שהגיעו לבית הכנסת בזמן התפילה. 
הם היו רוכשים בריבועי קרטון אלה אוכל מהירקנים ובשר 
מהאיטליז. בעלי החנויות היו מספקים לעניים את הסחורה 
ומגיעים עם ריבועי הקרטון לוועד הקהילה על מנת לקבל 
את תמורתם הכספית. הילדים צפו במנהג זה ולמדו,
כי מתן בסתר היא מצווה קדושה שגם מחוסרי אמצעים 

יכולים לקיימה.
יהודי דמשק, שהיגרו לארץ ישראל בשנות השלושים, 
המשיכו כאן את קיום המצווה ואף יסדו אגודות למתן 
בסתר לעניים. גם היום קיים המנהג הזה בבתי הכנסת, 
אלא שבימנו אלה נוהגים לתרום ולקבל קבלה מהעמותה 

של מתן בסתר.

ראש השנה

לאחר חודש ה"סליחות" הגיע ראש השנה. הוא נחוג 
בדמשק במשך יומיים וההכנות לבואו הורגשו בשכונה 
במשך שבועות אחדים קודם לכן. ההורים נהגו לתפור 
לעצמם ולילדיהם בגדים חדשים או שרכשו בגדים חדשים 
מן המוכן. משפחות שידם לא היתה משגת לרכוש בגדים 
חדשים לוו כסף על מנת שלילדים יהיו בגדים חדשים ולא 

יחושו חס וחלילה שונים מיתר הילדים.
הנשים היו מחליפות בבתים את הווילונות, כיסויי המיטה 
והשולחנות לכיסויים שלובנם בהק. הצבע הלבן סימן שנה 

חדשה וטהורה. 
השוק המרכזי בשכונה היהודית המה בערב ראש השנה 
בהמון אדם שהגיע על מנת לערוך קניות אחרונות לפני 
כניסת החג. הירקנים הקצבים והחנוונים סגרו את החנויות 
אחר הצהריים. האחרונים לסגור את חנויותיהם היו הספרים 

שגזזו שערם של אחרוני היהודים שהגיעו אליהם.
השוק נסגר בסביבות השעה ארבע אחר הצהריים ואחריו 

גם השכונה. אין יוצא ממנה ואין בא בה. 
בבתים נערכו ההכנות האחרונות. כולם התקלחו ולבשו 
בגדים חדשים שהוכנו מבעוד מועד. המתפללים עם ילדיהם 
החלו לזרום לבית הכנסת סמוך לתפילת מנחה. המראה של 
המתפללים וילדיהם צועדים לעבר בית הכנסת, היה מראה 

שלא ימחה לעולם, היה זה מחזה מעולם אחר.
היתה תחושה כי המולת היום-יום וקשייו, נשארו מאחור, 
העבודה הקשה, הדאגה היומיומית, פרחו ונעלמו, ברגע זה 
היו כולם שווים, לא היה הבדל בין עני לעשיר. הם ישבו זה 
לצד זה. ברכו אחד את השני בברכת חג שמח ושנה טובה, 

ועמדו שווים מול קונם. 
לבית הכנסת היו מגיעים, פרט להורים וילדיהם הקטנים, 
גם הילדים הבוגרים שנישאו בינתיים עם הילדים שנולדו 
להם. היה נהוג אז כי הילדים הנשואים הגיעו לערב ראש 

השנה והיום הראשון לבית האב, וביום השני של החג הם 
הלכו לבית הורי הכלה.

בסיום התפילה נערכה קבלת פנים חמה בבית האב. האשה 
והילדים עמדו ליד השולחן הערוך לקראת סעודת החג. בעל 
הבית קידש על היין וברך "שהחיינו". כל אחד מן המסובים 
ברך את רעו בברכת שנה טובה וכולם התיישבו יחדיו לארוחה 

כיד המלך שהוכנה בעמל רב על די נשות הבית.
בבוקר ראש השנה בית הכנסת המה אדם. מקומות הישיבה 

באולם היו נדירים מאד, כי הם נמכרו מבעוד מעוד.
לכן, הוצאו כסאות לחצר בית הכנסת. משם יכלו היושבים 
קטעים  החג.  בוקר  של  המיוחדת  לתפילה  להאזין 
מסויימים בתפילה הרטיטו את הלב. בהם, 101 תקיעות 
השופר שהרעידו את קירות בית הכנסת בדרכן אל האל 

שבשמיים. 
בבתי הכנסת נכחו תוקעי שופר מקצועיים ששרותיהם 

נשכרו לעונת החגים.
ימי החג היו הזדמנות פז לאיסוף תרומות לבית הכנסת. 
העליות לספר התורה, החל מהעליה השלישית עד לסוף 
העליות, פתיחת ההיכל הגבהת ספר תורה )מה שכונה 
בפינו גִ'ילְיָאן(, הלבשת רימונים על ספר תורה נמכרו, וכל 
המרבה במחיר זכה במצווה. בעלי האמצעים, שלא הזדמנו 
לבית הכנסת ברוב ימות השנה, קנו ושילמו מחירים גבוהים 
עבור קיום המצוות הללו. היו מתפללים קבועים שהיתה 
להם, באותו יום, אזכרה לעילוי נשמת קרוב משפחה.
קיבלו עליה לתורה ושילמו כפי יכולתם ואיש לא התחרה 
בהם. המתפללים האחרים נאלצו לוותר כשבעלי האמצעים 
פתחו את כיסם כדי לזכות במצווה. מנהגים אלה עברו 

מדמשק לכל הקהילות היהודיות-דמשקאיות בעולם. 
התפילה הסתיימה, המתפללים יצאו מבית הכנסת והלכו 
לביתם כשבדרכם היו עוצרים לברך האחד את השני 
בברכה: תזכו לשנים רבות והיו נענים בתשובה: תזכו ותחיו

ותאריכו ימים.
בבית כבר המתינו האשה והילדים שברכו האחד את השני 
בשנה טובה. במרכז החדר עמד שולחן ערוך ועליו כל מיני 
סלטים ובקבוק עראק שעמד באמצע השולחן. כולם התישבו 
מסביב לשולחן ובעל הבית קידש ולאחר שאכלו מהסלטים 
והקובה הגיע זמן הארוחה, שהוכנה במיוחד ליום החג. 
בסיום הארוחה שרו זמירות חג. אחר הצהריים יצאו לבית 
הכנסת על מנת לקרוא פרקי תהילים. היו שקראו תהילים 

עם בני משפחות אחרות.

תשליך 

אחר הצהרים היו יוצאים לנהרות או לחצרות הבתים שהיו 
בהם בריכות מים כדי לקיים את מנהג "תשליך" )השלכת 
העוונות( והיו משליכים את העוונות כמנהג אבותינו מימים 
ימימה. אני זוכר היום את החצר בדרך לבית הספר בשכונה 
שבה היה בור מכוסה שמתחתיו זרם אחד מהנהרות שחצו 
את דמשק. בראש השנה נהגו להרים את המכסה ולקיים 
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במקום את מצוות תשליך.
היו גם שיצאו מחוץ לשכונה אל נהר שוצף מים והשליכו 

שם את עוונותיהם.

יום הכיפורים

מנהג כפרת העוונות החלה אצלנו בערב החג. היינו יוצאים 
לחנות העופות החיים של חמאווי קישק, קונים עוף חי, 
והולכים עמו ל"עמדת השוחטים". מקום בשכונה בו עמדו 
השוחטים שבדקו את העוף. השוחט נטל את העוף ושחט 
אותו לא לפני שקיים את טקס הכפרות וברך: זה התרנגול 

ילך למיתה ואתם לחיים טובים...
העוף השחוט הגיע הביתה. האם מרטה את נוצותיו, ניקתה 
אותו והתקינה אותו לאכילה. במרבית המקרים היו נוטלים 

את העוף ומעבירים אותו לעניים. 
יהודי דמשק היו נוהגים ביום ערב כיפור ללכת לבית הקברות 
לאמר "יזכור" על קברי בני המשפחה. צמוד לבית הקברות 
היה בית קברות מיוחד שבו היו קבורים גדולי הרבנים 
שחיו לפני מאות שנים. לבית הקברות הזה קראו "רבים"

במקום רבנים.
נהוג היה להעצר על יד בית הקברות ולקרוא "יזכור" לנשמת 
הרבנים. היו שקראו "קדיש". גם הגויים האמינו בקדושת 
המקום ושמרו עליו, והיהודים דאגו שנר תמיד ידלק במקום 

ללא הפסקה.
השווקים נרגעו מן ההמולה לקראת צהריים, שעות לפני 
תחילת צום יום הכיפורים. יהודים יצאו לבתיהם, התקלחו, 
היו שטבלו במיקווה, והלכו הביתה על מנת לאכול סעודה 
מפסקת. כל יהודי השכונה יצאו עם ערב, כשהם לבושי 

בלבן ונעולים בנעלי גומי, לתפילת "כל נדרי".
התאורה שקידמה את הבאים לבית הכנסת היתה תאורה 
מיוחדת: בבתי כנסת הדליקו את נברשות הקריסטל היקרות 
והמבהיקות שהוסיפו אור נגוהות לבית הכנסת ההומה 
אדם. האווירה היתה מתוחה מאד. יהודים המתינו לתפילה 
החשובה של "כל נדרי". נהגו למכור את הזכות לפתוח ספר 

"כל נדרי" בסכומים גבוהים מאד.
בתום התפילה יצאו המתפללים מבית הכנסת לבתיהם. 
אחד אחד פרשו לבתיהם, ורק קולות הצעירים שהתגודדו 

בקרנות הרחוב נשמעו באותו ערב.
בקהילה הקפידו מאד על קיום מצוות הצום.

כולם קיימו אותה - נשים הרות וילדים מגיל חמש הקפידו 
במצווה זו. חולים צמו עד לשעות הצהריים צעירים וצעירות 
נשאו עימם לימון שריחו-כך סברו-מקל על קשיי הצום.
האבות והצעירים הלכו לבית הכנסת והתפללו עד לצאת 
החג. כל אחד הביא כרית מן הבית על מנת להשען עליה. 
בתום תפילת השחרית החלו התפילות המיוחדות ליום 
כיפור, שבו נחתם גורלו של האדם, כמו למשל תפילת 

"סדר העבודה".
תפילה זו היתה נאמרת לאחר תפילת שחרית. זו תפילה 
שנישאה על ידי הכהן הגדול בבית המקדש. והכהנים והעם 

העומדים בעזרה כשהיו שומעים את שם המפורש יוצא 
מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה היו כורעים ומשתחווים 
ואומרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". גם קהל 
המתפללים בבית הכנסת היו כורעים על שטיחים קטנים 
שהביאו במיוחד לתפילה זו ולאחר יציאת הכהן הגדול מבית 
המקדש היו אומרים "אשרי עין ראתה כל אלה הרי למשמע 
אוזן דאבה נפשנו". בתפילה זו הרגשת את גדולתו וקדושתו 

של היום הזה.
ביום זה היה נהוג ליטול את ידי הכהנים במי זְַהר, מי פרחים 
שהורתחו והוגשו כשהם קרים לכוהנים שברכו עליהם.

הצום עמד להסתיים כשקראו ,תפילת "אל נורא עלילה", 
לאחר תפילת ערבית. הצעירים חמקו בתום התפילה מבית 
הכנסת והלכו אצל מוכרי הלימונדה הקרירה, גויים שהכירו 
את מנהגי היהודים והמתינו למתפללים היהודים שיצאו 
מבית הכנסת. המבוגרים קידשו על הלבנה ולאחר מכן 

חזרו הביתה.
הנשים המתינו למתפללים בבתים. הכינו ארוחה קלה לאחר 
עשרים וארבע שעות של צום. בתום הארוחה אפשר היה 
לדבר על קשיי הצום ולעיתים נתבשרו על לידות שארעו 

בשכונה במהלך יום הכיפורים הקדוש.
בתום הארוחה יצאו לחצר על מנת לתקוע יתדות להקמת 

הסוכה והיו אומרים: לשנה הבאה בירושלים. 

חג הסוכות

הסוכות: לחג  בהכנות  כשהוחל  בשער  עמד  הסתיו 
עונת הפירות והירקות הסתיימה, חל שינוי במזג האוויר וריח 
של גשם עמד באוויר. חג הסוכות הוא חג שמח. הוא מתחיל עם 
הישיבה בסוכות וממשיך לתהלוכה של ספרי תורה בשמחת 
תורה. ההתרגשות החלה כשהילדים החלו להוציא מן המחסנים 
שבחצר את הכלונסאות שהרכיבו, מדי שנה, את הסוכה. 

מהלומות הפטיש נשמעו בכל רחבי השכונה היהודית:
ילדים ומבוגרים הרכיבו סוכה. הנשים עמדו וסייעו בידיהם 
אותה. ולקשט  ושטיחים  בסדינים  הסוכה  את  להקיף 
לאחר שהסוכה הוקמה קשרו מעקות לחיזוק הסוכה ותלו 
עליה מרבדים צבעוניים. לאחר שכיסו את הסוכה בסכך עשוי 
עלים, פתחו בסכך פתח שחשף את המסובים לאור הירח ולאור 
הכוכבים. בתוך הסוכה תלו קישוטים מגוונים ובהם ווילונות 
לבנים, שרשראות מנייר צבעוני, תמרים, תפוחים, לולבים, 
שרשראות עגולות וצבעוניות מנייר, מנורות ופנסים.)כל המרבה 
הרי זה משובח מ.ש.( השולחנות כוסו במפות לבנות ובקבוקי 

יין לקידוש הוצבו עליהם.
בליל החג, כשהמתפללים שבו מבית הכנסת, ברכו את 

המסובים במילים: כול סנה ואינתו בכהר. 
)בתירגום לעברית: כל שנה ואתם בריאים(. לאחר שבעל הבית 
קידש וברך ברכת "שהחיינו" הגישו הנשים את ארוחת החג. 
לאחר הארוחה ישבו וקראו תהילים בסוכה עד שעת לילה 
מאוחרת. היו שקראו תהילים עד לשעות הבוקר המוקדמות. 

החג נחוג על פי הדין שבעה ימים.
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שמחת תורה

שמחת תורה היה חג שמח בשכונה היהודית בדמשק. 
תהלוכה המונית של ספרי תורה, ריקודים ברחובות, ובראשם 
צעירי הקהילה בקרבות ראווה של סייף - המחישו את 

שמחת החוגגים בתורתם.
ימים אחדים לפני התהלוכה נפרשו שטיחים על הקירות 
החיצוניים של הבתים, נתלו קישוטים ותמונות על קירות 

הבית והותקנה תאורה מיוחדת לכבוד החג.
בכניסה הוצבו כיסאות נמוכים וחילקו לעוברים ושבים קפה 
מר. צעירים וצעירות מבוגרים וזקנים הסתובבו ברחובות 

אכלו ושתו מיני משקאות.
ביום שמחת תורה המתפללים יצאו, בתום תפילת שחרית, 
מבית הכנסת כשספרי התורה בידיהם. הם הלכו בקבוצות 

עד שהתחברו לתהלוכה שהקיפה את כל השכונה.
תוך כדי התהלוכה שתו עראק, שרו ורקדו.

בשמחת תורה היו שלושה חתני תורה - חתן בראשית, 
חתן מעונה, חתן תורה. כל החתנים קנו את העליות לתורה 
ובתום הקריאה בתורה נזרקו לעברם סוכריות ודברי מתיקה. 
ובאוויר עמדו ריחות של מיני בשמים שהזליפו על הקהל.
החתנים נהגו להזמין לבתיהם את המתפללים על מנת 
שיטעמו מן המאכלים הטובים שהוכנו על ידי נשות הבית 
במיוחד לקראת המאורע. כל מי שנכנס הביתה נהג 
לומר: תזכו לשנים רבות והתשובה היתה: תזכו, תחיו

ותאריכו ימים.
עננים כיסו את השמיים בתום החג, העצים עמדו בחצרות 

עירומים מעלווה ירוקה, וחל שינוי נוסף במזג האוויר.
אמי החלה לארוז את בגדי הקיץ והורידה מן הארונות 
את בגדי החורף. אבי היה מברך ברוך משנה עיתים 
והאמהות אמרו לילדים: נסתיים החג ושמחותיו ושבים

לבית הספר ולבעיותיו.
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אבי, יעקב הלוי ג'מאל, נולד בדמשק בשנת 1901, לסבתי 

אסתר ולסבי איברהים ג'מאל, שהיה ָד'ַאייְעגִ'י - סוחר נודד 

בכפרים, אשר מכר בדים ודברי סידקית. אחותו הבכורה 

ַפִריָדה הייתה בת 12 כאשר הוא נולד, ושימשה ְמַאְדֵמה 

)סנדקית( בברית המילה שלו. אחריו נולדו שתי אחיותיו: 

ַבִֹדיָעה וזִָהיֶיה.

אבי יעקב, למד ב'ּכּוָתב' )בחדר( כשש שנים. בהיותו בגיל 13, 

עם גיוסו של אביו - סבי איברהים לצבא העות'מאני 

ְרֵלק'(, נאלץ  במלחמת העולם הראשונה )'ָסָפר-ַבּ

ככל הילדים באותה תקופה, לצאת לעבוד ולפרנס 

את אמו ואחיותיו.

הוא החל לעבוד כשוליית חייטים אצל חייט בעל שם, 

שהעסיק עובדים מיומנים נוספים. אצלו, אבי למד 

את מלאכת החייטות שלב אחר שלב: החל משוליה 

ששרת את הבעל בית, רעייתו וניקיון המתפרה, 

עבר לניקוי תפרים וניקוי חוטים מיותרים, כדי לחוש 

במו ידיו את גזרת וצורת החליפה, התקדם לגזירת 

החלקים השונים של החליפה - תחילה חלקי 

המעיל: השרוולים, הגב, הצווארון, הכיסים. אחר כך, 

גזירת המכנסיים, חיבור החלקים למדידה אחרונה, 

לפני התפירה הסופית של החליפה השלמה, וכמובן 

גיהוצה והכנתה למסירה ללקוח - המזמין.

המלחמה. ימה  הסתי התמחותו  במהלך 

סבי איברהים, שוחרר מהצבא, שב לביתו.

זמן קצר לאחר מכן, הוא חלה בדלקת ריאות, ככל 

הנראה מחולשתו הרבה - כתוצאה משנות הרעב 

והסבל בצבא התורכי - דעך ונפטר כעבור חודשים 

אחדים בלבד.

יתום מאביו בגיל צעיר, המשיך עול הפרנסה 

כולה, על גבו של אבי. עליו היה להמשיך ולפרנס 

את אימו ואחיותיו הצעירות )בינתיים, רק אחותו 

הבכורה נישאה לפני המלחמה, כפי הנראה ב-1908 או 

ב-1909(. הוא המשיך לעבוד באותה חברה 'ַמְשהֹוָרה' 

)'פירמה מפורסמת'( 

בשנת 1920 הגיע המלך פייסל הראשון לדמשק עם כל 

פמלייתו. אבי, ביחד עם כל החייטים המקצועיים האחרים 

בחברה, תפרו בגדים לפמליה המלכותית: מעילים ארוכים 

בתפירה מעולה, חולצות משי מבריקות סגורות-צווארון, 

סיפור חיים
מאת: אברהם לוי*

ִפיָאה - רוחמה  *( אברהם לוי, בנם של ַשָ
לוי לבית ְמנִָא'י, ויעקב הלוי גַ'ָמאל, ע''ה 

יוצאי דמשק, שאכלסו בשנות השלושים הארבעים והחמישים של המאה הקודמת את שכונת ''נווה שאנן'' 
בתל אביב והתפללו בבית הכנסת ''שבת אחים'', זוכרים בודאי את החזן הקבוע של בית הכנסת יעקב 

ג'מאל לוי שהנעים בקולו הערב והשמיע באדיקות תפילות, פזמונים ומזמורים נוסח יהודי דמשק.
עליו מספר בנו אברהם:

יעקב ג'מאל)מגיל צעיר הקפיד על לבושו שתפר בעצמו(
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עיצוב  פי  על  מיוחדים  ומכנסיים 

מיוחד.

זמן מה לאחר מכן הפך אבי לחיט 

עצמאי. פתח ְבֹסֹוְא' ִאלְ-ַחִמיִדיֶיה חנות 

קטנה משלו, והמשיך לעסוק במקצוע 

באופן פרטי.

יחד עם כל כובד עול פרנסת המשפחה 

- עם כל המשתמע מכך - לא הפסיק 

אבי בלימוד עצמי של לימודי הדת 

ואף  בהם  והעמיק  דרש  והקודש 

הצליח ל''הפליג'' ללימודי ''ַהקֹוְרָאן'' 

של המוסלמים ו''ַהִאנְגִ'ל'' של הנוצרים.

הקהילה היהודית בדמשק העריכה 

מאוד את אבי, שהיה כאמור לעיל, אדם 

דתי מאוד וידען גדול בתורה ובהלכה. 

כבעל קול ערב, כבר בגיל 13 - טרם 

בחרותו - נבחר לשמש חזן בבית הכנסת.

באורח חייו הדתיים הקפיד על קלה כבחמורה.

ידיעותיו את הקוראן וה"אינג'יל" הנוצרי )'הברית 

החדשה'( והכבוד וההוקרה שהעניק לזולתו, ללא 

הבדלי דת וגזע, קרבו אליו מפעם לפעם אורחים 

מכובדים בחנותו: קאדי או כומר, ואלה היו יושבים 

דנים ומתווכחים בענייני דתות.

אבי היה נוהג לסתור את השגותיהם על ידי 

ציטוטים מדויקים מ''הקוראן'' או מה "אינג'יל", 

תוך שילוב הדברים בפסוקים מהתנ"ך, ממקורות 

יהודיים משנאיים או מהרמב"ם, להפתעתם 

הרבה של אורחיו הגויים.

מלבד זאת היה אבי איש ספר עברי ואהב לקרוא 

ולעיין בקביעות בשירי ח.נ. ביאליק ובכתבי

אחד העם.

בימים ההם שלטו הצרפתים במנדט על סוריה 

ולבנון, בה שהו על פי הסכם "סיקס-פיקו" )1916( 

שהיה בין צרפת לבריטניה. משנת 1920.

כאשר גירשו הצרפתים את המלך פייסל, פרץ 

מרד "ִאְלַת'אּוָרה". הצרפתים דיכאו את המרד 

ביד קשה, בהפגזת העיר דמשק, במשךמספר 

חודשים.

בעת הפרעות של המרד, יצאה לוויה יהודית 

לבית הקברות  מ"חארת אליהוד" בדמשק 

ְבִאלַבִריֵיה. שהיה רחוק מחוץ לחומות הרובע. 

אבי הלך בראש ההלוויה, לבוש בחליפה מהודרת ) הוא היה 

ידוע בלבושו המוקפד )ראה תמונה(.

מסע הלוויה נעצר על ידי המורדים, ואבי, יחד עם בחור נוסף 

משפחת ג'מאל הצעירה בעלותם ארצה בשנת 1934 אבא יעקב, אמא 
שפיאה, אברהם ואסתר

תעודת עליה של יעקב ג'מאל  של הסוכנות 
היהודית מיום 28.9.1934
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- נחטפו על ידם. השניים נלקחו בני ערובה להר הדרוזים, 

ושהו שם-כחטופים- כשלושה חודשים. כל תקופת שביו 

סירב אבי לאכול כל אוכל מבושל שהוגש לו על ידי שוביו, 

מחשש שמא חלילה, יחלל כשרות. הוא היה אוכל רק 

פירות, ירקות ושותה מים. המורדים כיבדוהו על כך וקראו 

לו 'חוואג'ה אל ִדיָינְגִ'י' )האדון הדתי(.

אמו הפעילה קשרים ולחצים לשחרורם. הלחץ שהופעל על 

ידה ועל ידי יתר ראשי הקהילה הביאו לשחרורו ולשחרורם 

של כל האחרים שנעצרו שם תמורת פדיון שבויים כספי 

מאוד גבוה..

ידי המשטרה הסורית. על  נעצר אבי  בפעם אחרת 

היה זה בערב שמחת תורה, במהלך ה'ֲעָרָדה' - תהלוכת 

החג - שנערכת כמנהג ממנהגי החג ברחובות הרובע היהודי 

בדמשק. בה הולכים עם כל ספרי התורה מובלים על ידי 

צעירי הקהילה בתרגילי סיף חרבות. השוטרים רגזו על כך 

וניסו לפזר את התהלוכה בכוח ובצעקות לחוגגים: "ִאינְתּו 

לִַשנְֶא" )צריך לתלות אתכם(. אבי כעס מאוד על כך וענה 

לאחד השוטרים: "ִאנְֶתה לִַשנְֶא" )אתה לתלייה(, והשוטרים 

הגיבו במעצרו המיידי. אמי שפיא'ה, שהייתה אז מאורסת לו, 

מיהרה ל"ראיס אל וורשה", )בעל בית המלאכה, שבו עבדה 

במכונות סריגה(, ומכיוון שהיה אישיות ידועה בדמשק, 

ביקשה ממנו לעשות לשחרור ארוסה. בהתערבותו שוחרר 

אבי עוד באותו יום.

אבי, היה ידוע ומקובל מאוד בקהילתו. הוא היה גם ציוני 

בלב ובנפש. קיים קשרים הדוקים עם חברי תנועת "החלוץ" 

ואף סייע לפעולותיהם באזור: הוא תיווך בין אנשי "החלוץ" 

לסוחרי נשק, ואנשי "ההגנה" בארץ מהם קנו רובים 

ואקדחים. לא אחת ביקשו חברי התנועה מאבי להסתיר 

בביתו אקדחי "מאוזר", בעת שקיבלו ידיעות שהמשטרה 

עומדת לערוך חיפוש במקומות המסתור שלהם.

בסוף שנות ה-20' )בשנת  1928, או 1929(, נשאו אמי 

ואבי. אימי רוחמה )שפיא'ה( ְמנִָא'י ע"ה, התייתמה מאביה 

חיים מנא'י ע''ה בילדותה ונאלצה לעבוד ולפרנס את אימה 

ְדִריֶיה, מכיוון שאחיה הבכור, ציון, היה כבר נשוי  ואת אחותה ַבּ

עוד בטרם נולדה, ואחותה הגדולה נסעה לדרום אמריקה, 

לאורוגוואי )מונטווידאו(. מצב שאילץ אותה כבר כילדה בת 

6 שנים לערך, לעבוד בטקסטיל במכונות סריגה לפרנסת 

המשפחה. מצב שהיה נוהג באותם ימים...

אני, בכור האחים, נולדתי בדמשק, ברביעי של פסח בשנת 

תר"צ, 16 באפריל 1930. אבי המשיך את עבודת הקודש 

שלו, חזנות בתפילה, וכן בקריאה ולימוד ספרי תורה בימים 

שני, חמישי ושבת. תמיד, לפני שבת, היה בודק את ספרי 

התורה בפרשת השבוע, שחו''ח לבל יימצא בם פגם.

ציוני בנשמתו, ביקש אבי להעלות את משפחתנו ארצה, 

והעלה את בקשתו בפני אנשי תנועת "החלוץ".

חבריה הגיעו למסקנה כי עקב הנסיבות, ופועלו הרב היקר 

לטובת התנועה ולטובת יהודי דמשק, יעשו הכל וללא כל 

דיחוי להשגת אישור עלייה חוקי עבור משפחתנו. 

וכך היה - בשנת 1934 לאחר הולדתה של אחותי הצעירה 

אסתר, תיבדל"א. הוגשם חלומו של אבי ומאמציו נשאו פרי, 

ועלינו ארצה ב'סרטיפיקט' חוקי מטעם הסוכנות היהודית. 

הגענו בנסיעה באוטובוס היישר מדמשק ליפו, ומשם לתל 

אביב. בהגיענו התיישבנו תחילה בפאתי כרם התימנים 

ברחוב מאה שערים )היום רחוב הכובשים(, כאשר סמוכה 

אלינו הייתה שכונת מנשייה הערבית. לאחר מספר חודשים, 

בדצמבר 1934, נולד אחי חיים יבדל"א.

אמי רשמה אותי לגן ילדים ברחוב דניאל, וכל בוקר כאשר 

הלכתי עם חבריי הילדים לגן, זרקו לעברנו הילדים הערבים 

אבנים, אולם חבריי התימנים ואני השבנו להם ככל יכולתנו. 

יום אחד, עם שובי מגן הילדים, הגיעה אישה ערביה אל אמי 

ואמרה לה: "בנך שבר חלונות בביתי כשזרק אבנים", ואמי 

היקרה ענתה לה: "לא יכול להיות, הבן שלי הוא מלאך". 

ענתה לה שכנתה הערביה: "הבן שלך הוא השטן", ואמי 

איבדה את סבלנותה וענתה: "עופי מפה לפני שאני אוריד 

עלייך מטאטא".

לאחר כשנתיים עזבו הוריי את דירתם הראשונה ועברו 

להתגורר ברחוב לוינסקי ליד שכונת נווה שאנן, על מנת 

להיות קרובים ליוצאי דמשק שהתגוררו בקרבת מקום, 

ובפרט ביקשו להתגורר בקרבה לבית הכנסת "שבת אחים" 

של הדמשקאים, שבו שימש אבי כחזן וכמלמד ברי מצווה 

עד לפטירתו.

אבי ניסה להמשיך לעבוד כאן בארץ  במקצועו כחייט, 

אולם רק לשנים מעטות ואצל מעסיקים שונים. לאחר 

מכן עבד בעיקר בקטיף פרי הדר בשנות ה-30' הקשות, 

ובתוכן מאורעות 39'36-', עת סבל היישוב היהודי בתל 

אביב מיריות מכיוון הפרדסים - מהמזרח ומאיזור שכונת 

''זבלאווי'' הערביים - אשר חסמו אותנו במשוכות צבר 

שנטעו לכל אורכם. זכורני היטב כי באותם ימים קשים, על 

משוכת הצברים מול ביתנו הייתה עמדת מקלע 'לואיס', 

מאוישת על ידי שוטרים ביום ועל ידי חברי "ההגנה" בלילות.

לוי. המסמך המשפחתי הסורי של משפחת ג'מאל 

)ראה בעמוד הבא(
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תעודות תמונות ומסמכים
"ד�פ�ּת�ר א�לע�א�יל�ה" *פנקס המשפחה של משפחת ג'מאל מדמשק

זהו פנקס המשמש 
בסוריה גם כתעודת 

זהות של המשפחה: 
שימו לב: יש בו 

מקום ל-16 נשים! 
ול-20 ילדים!

בדפי הנשים לא 
מצויין מספר כי אם 

המילה נשים. בראש 
דפי הילדים מצויינים 
מספרים )מסומנים 

בעיגולים(
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דברי שירה, ספרות ואמנות 
של בני קהילתנו

דברי שירה, ספרות ואמנות 

נולדתי בחארת אליהוד בדמשק שבסוריה, בתשעה באב 
- יום צום ואבל לעם היהודי, לזכר חורבן בית המקדש בידי 
הלגיונות הרומאים, בהנהגת טיטוס, קיסר האימפריה 
בעתיד. אמונה עממית אומרת, שביום זה תתגשם גם 
תקוותו הנצחית של העם היהודי ויבוא המשיח. אבל ותקווה 
שזורים במועד זה, חתומים עמוק מאוד באישיותי ומבטאים 
את אופיי החצוי, ולכן אני חיה בעוצמה רבה של סבל וכאב, 

שמחה ואושר. 
כבר בקטנותי הייתי ילדה עליזה וחייכנית והתחבבתי על 
הבריות, בני משפחה וזרים כאחד, אך בקלות רבה הייתי 
פורצת בבכי מר, ולכן אמא כינתה אותי "איכה" הבוכה, 
כרמז ליום הולדתי ולספר 'איכה' שנכתב ע"י ירמיהו הנביא, 

מקונן חורבן בית המקדש. 

חארת אליהוד הייתה, למעשה, גטו בשולי העיר, מוקפת 
באוכלוסיה ערבית ענייה כמונו. הערבים השליכו על היהודים, 
באלימות חייתית, את כל התסכול והכעס שהצטבר בתוכם 
בשל העוני בו היו שרויים. בתחילת המאה התשע עשרה 
היו פשיטות מועטות, אך הן תכפו עם הזמן, והפכו לפרעות 
דמים בהיקף של פוגרום. גם אם לא הקיפו אותה בחומות, 
ולא נעלו אותה בשערים, קהילתנו נאלצה לחיות באווירת 
טרור ולהתכנס בתוך עצמה במרחב סגור ומבודד מן העיר. 
חיי הנשים והילדים בעיקר התנהלו בתוך הגטו, חוץ מכמה 
חריגים. בשבילי, טֹונֶה הקטנה )זה היה שמי, ונקריתי כך על 
שם דודה שנפטרה בלידה(, העולם שמחוץ לגטו היה רחוק 
ובלתי מציאותי, כאגדה. אבל, יכולתי להבחין בו מרחוק, 
מעבר לרחוב. הייתי מסתכלת בחשמלית העוברת, שלא 
הייתי עולה עליה לעולם, מתבוננת בגברים הישובים בבתי 
הקפה ומשחקים שש-בש, ועוקבת בעיניי אחרי הילדים 
הערבים בני גילי, שהשתובבו ורצו בחופשיות בין הסמטאות. 
לעומתם, כל חיי היו מוגבלים בתוך חצר הבית והרובע היהודי 
במסגרת מגוננת ומאוחדת של המשפחה והקהילה, שניהלו 
בחומרה אורח חיים דתי. כולם היו דתיים, כולם שמרו על 

כשרות, וכולם שמרו על השבת. 

בגטו היו דרכים כבושות ובתים נמוכים עשויים מֶחָמר ואבן. 
אנחנו גרנו במבנה, ששימש בעבר אורווה או מחסן, ובמרכז 

היתה חצר גדולה מרוצפת, שהתחברו אליה יותר מעשרה 
חדרים גדולים. בצד, בפינה נסתרת, היה רק בית שימוש 
אחד צר וחשוך, שלא היה אלא בור חפור באדמה, סגור 
בדלת עץ מתקלפת, שחרקה על ציריה ברעש צורם ומפחיד. 
המקום הטיל עלינו, הילדים, אימה נוראה, כי חששנו להיכלא 
בו, כעונש. סיפרו שבכוך זה העכברים היו מתרבים בקצב 
מחריד, ואני - שלא יכולתי לדמיין לעצמי מקום נורא מזה, 
השתדלתי ככל שניתן לא להסתבך בצרות ולא להתקרב 

אליו. )כמובן, עד כמה שיכולתי(.
בכל חדר גרה משפחה אחת, אבל החיים התנהלו בעיקר 
בחוץ, סביב המזרקה הקטנה, שהיתה קבועה במרכז 
החצר. שם רחשה תמיד תנועה מתמדת של גדולים וקטנים, 
מעין פס קול מוסיקלי ותזמורת. בליל מריבות, פרצי צחוק 
ופטפוטים. הנשים תרמו לאווירה הססגונית, כיבסו ותלו 
כביסה, בישלו על פתיליות הנפט הקטנות, תפרו ותיקנו 
את מעט הבגדים שהיו לנו. ורבקה, התופרת שעבדה בחצר, 
בחורה צעירה בעלת שיער שחור ומסולסל, שרה בעצב 
ניגונים יהודיים, וקולה מילא את החלל והשתלב בריח גחלי 

הפחם במגהץ. 
הבית בו גרתי עם משפחתי היה, בעצם, חדר אחד חצוי 

יחפה בצל האלונים
גְ'ָדִדי מאת: מזל )פֹוְרטּונֶה( פז ַבּ

מאיטלקית: רנה שנער

"ָחאֶרת ִאליַהּוד"

מזל )פורטונה( בג'דדי

הפרק הראשון מספר של זיכרונותיה של ילדה יהודיה ילידת דמשק המתאר בצורה כמעט 
ָחאֶרת ִאְליַהּוד, ָשאם. מדויקת את הווי החיים העממי, הנופים, והטעמים ְבּ
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במדרגה, שיצרה שני מפלסים. במפלס העליון היה קבוע 
ארגז נסיעה, ואל נוכח הקיר היו שעונים. בערמה מזרונים 
ושטיחונים, שהיו נפרסים על הרצפה עם ערב, כשהלכנו 
לישון. במפלס התחתון עמד הרהיט היחיד שהיה לנו, 
ארון גדול עם ראי, ואני הייתי משחקת עם בת דמותי 
שהשתקפה בו. לפעמים, מעמידה פני ישנה, הייתי מציצה 
במבוגרים ובולשת אחריהם, בניסיון לפענח את מעשיהם 

"סודותיהם". 

משפחתי הייתה מורכבת, בשעתו, מאבא אמא וחמישה 
ילדים. אחותי הבכורה, נעמי, טיפלה בי במסירות מיוחדת, 
ואחריה נולדו משה ואלי, האחים הגדולים, שהיו מאוד 
מאוחדים ביניהם והגנו עלינו הקטנים. אחר כך נולדה שיפרה, 
ולבסוף אני. הייתי בת ארבע כאשר נולד אחי הקטן, רפי, 
מאוחר יותר - לאחר שהמשפחה היגרה לישראל - נולדה 

שימי, בת הזקונים. 

לידה בבית

לידתו של רפי ערערה את שלוות ילדותי, והיא חקוקה 
בזיכרוני לפרטי פרטים. פתאום, בבוקר אחד, סילקו אותי מן 
החדר, להרחיקני, כדי שלא אסתובב לאף אחד בין הרגליים 
ואפריע. הנשים התרוצצו במרץ רב, הרתיחו מים על האש, 
ונעמי יצאה בריצה לקרוא למיילדת. בערך בשתיים עשרה 
בצהריים שמעתי את אמא צועקת. נצמדתי לסורגי החלון 
והתחלתי לצרוח גם אני 'אמא! אמא! בכל כוחי, כעסתי, 

הייתי מיואשת, ואז שמעתי בכי של תינוק. לאחר זמן מה 
מישהו נזכר בקיומי, נטל אותי בין זרועותיו, חיבק אותי, הביא 
אותי הביתה, ואמר שיש לי אח חדש. בזהירות רבה, כאילו 
החזיקו אוצר, הסירו את קצה החיתול שכיסה את התינוק, 

וכאשר הסתכלתי בפניו כל חששותיי נעלמו כלא היו.

לא הרחק מאיתנו גרו סבא וסבתא מצד אמא, ובכך הסתכם 
התא המשפחתי שלי. סבא מוסא היה אדם גבה קומה, 
עיניו בהירות, שפתיו מלאות, אפו בולט כשל יהודי טיפוסי, 
ופניו עטורים בזקן ופיאות. תמיד חבש כיפה, כביטוי ליראתו 
ולאדיקותו. הוא היה ראש המשפחה, והיווה סמכות ומשענת 
לכולנו, גדולים וקטנים כאחד. הקשיים שעבר בחייו לא שברו 
את נפשו, להפך - הוסיפו לו קסם וחוכמה, וכולם כינו אותו 

רבי מוסא. 
כאשר ניבא את ימי הפורענות שיבואו, כמו רבים בקרב 
היהודים בסוריה, ניסה להגר ממנה. בשנת 1905 נסע 
לארגנטינה לאחים, שהשתקעו בה זה מכבר. לאחר מכן 
חזר לדמשק, כדי לקבץ את המשפחה כולה ולהגר לדרום 
אמריקה, אבל מצא מצב דרמטי נורא. במשך התקופה 
הארוכה, שבה נעדר מהבית, נפטרה בתו הבכורה, וסבתא 

- כך אומרים, מרוב בכי התעוורה. 
רבי מוסא שבור הלב ניסה לרפא את סבתא בכל דרך 
אפשרית, והשקיע את כל הזהב שחסך והביא מאמריקה 
ונועד לכיסוי הוצאות ההגירה, עבור רופאים ומרפאים מכל 
סוג, ולכל מי שרק הבטיח להחזיר לסבתא את הראייה. 
אבל, הגורל המר המשיך לרדוף אותם, וגם בתם השנייה 

רחובות ב�ח�א�רת אליהוד מקום ילדותה של מזל )פורטונה( בג'דדי
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טונה - הדודה שעל שמה אני קרויה, נפטרה לאחר שילדה 
ונשארה רק מרים, היא אמי, שהשיאו ליהודי צעיר מבגדאד 

במלאות לה שבע עשרה שנה. 

יש אומרים ש...

דרך אגב, סביב חתונה זאת נרקם סיפור, ספק בדיה, 
שהמבוגרים לחששו מפה לאוזן ביניהם, והצטייר בדמיוני 
כאגדה המתרחשת מחוץ לזמן ומנותקת מהמציאות. 

צעירה  מרים, 
ן  י י ד ע ד  ו א מ
אר,  תו יפת  ו
נחטפה על ידי 
שהיה   , ערבי
מאוהב בה עד 
שיגעון. ההורים 
ם  י ש א ו י מ ה
חיפשוה ימים 
בכל  ארוכים 
לאחר  מקום. 
מאמצים רבים 
אותה,  מצאו 
ם  ו ת ב ק  ר ו
ן  ת מ ו א  ש מ
עם החוטפים, 
נכבד,  וכופר 
הצליחו לשחרר 

אותה. כאשר חזרה לבסוף הביתה, היה צריך למהר ולמצוא 
לה חתן, כי הנערה איבדה את תומתה. רצה הגורל, ובאותו 
זמן ממש הסתובב בגטו בחור זר, ממוצא עיראקי, יהודי כדין, 

שהסכים תמורת נדוניה לקחת את מרים לאישה.
אבי היה גבר חזק וחם מזג, נהג להסתובב בגלבייה עם 

פסים, וחבש תרבוש על הראש, כנהוג בארצות ערב.
הוא לא היה אדוק מאוד, וגם לאחר שנים רבות לא הצליח 

להתמזג בקהילה היהודית הסורית, ונחשב לזר. 
בניגוד ליהודים בדמשק, היה נוהג להיפגש עם ערבים בבתי 
הקפה, לשחק שש-בש, ולגלגל מחרוזת ענבר בין הידיים. 
הוא התהלך זועף בבית, אבל אני הצלחתי בכל זאת לרכך 
אותו, והייתי היחידה שהיה לה האומץ לטפס על ברכיו 

ולזכות ממנו לחיבוק נדיר. 
סיפור חתונת הוריי, מפותל ומסתורי ככל שהיה, לא ערער 
כלל את מעמדו של סבא, והוא המשיך להיות משענת 
לכולנו, לנהל באהבה ובחוכמה את עסקי הבדים ולדאוג 

לכל מחסורנו. 

בעולמי הקטן, בחארת אל יהוד, הייתי מאושרת. הרגשתי 
מוגנת עם אמא, עם אחותי הגדולה, עם הקהילה כולה.  
ילדה צנומה, מתולתלת, שופעת דמיון, עיניי הגדולות וחיוכי, 
שהאירו את פניי המנומשים, חיבבו אותי בקלות על כולם. 

ביליתי שעות ארוכות בחוץ, שקועה במשחקים שהמצאתי 
לעצמי, לבד, או עם החברות הקטנות שלי. לעתים קרובות 
הילדים היותר גדולים ציירו על מרצפת החצר קווים בעזרת 
אבן, וקפצו מעליהם פנימה והחוצה, מקפידים שלא לדרוך 
עליהם. לפעמים הזמינו גם אותנו להצטרף, למה שקראו 
"משחק השמיים". הגדולים גם אהבו להקניט אותנו, וסיפרו 
לנו שאפשר, אם משפשפים את חרצני התמרים, לרכך 
אותם כמו מסטיק, ואנחנו - תמימות למדיי - רצינו מסטיק 
כל כך, היינו מבלות ימים שלמים בשפשוף חרצנים. כאלה 
משחקינו,  היו 
 , ם י ט ו ש פ
מלא- עשויים 
כלום, משחקים 
אחרים לא הכרנו 
של  ומשחקים 
ו  הי לא  ממש 
לנו, מלבד איזו 
בובת סמרטוטים 
מבד,  כדור  או 
שהאמהות תפרו 

לנו בטוב ליבן.
 

רביעי  יום  בכל 
השכימה אמא 
הסיקה  לקום, 
את האש מתחת 
שהיה  לקיתון, 
שחור מפיח ועשן, ומילאה בו מים, ופיזרה בהם חתיכות 
סבון. אחר כך הכניסה את הלבנים למים הרותחים, מיהרה 
לסדר את החדר, וחזרה לבשל מרק שעועית, שהשרתה 
במים בתוך קערית ערב קודם לכן. כולנו ידענו שמאותו רגע 
ואילך אסור היה, בשום אופן, להפריע לה. גם אני למדתי 
זאת בעל כורחי, ושמרתי ממנה מרחק. נאלצתי להשלים 

עם אדישותה והסתפקתי בהצצה חטופה במעשיה.
היא ישבה על דרגש קטן בפינת החצר, גיגית גדולה בין רגליה, 
וטבלה אחד לאחד בעזרת מקל את הכבסים שהעבירה מן 
הקיתון, סוחטת ומשפשפת ומכה בכל חתיכה במרץ רב, 
עד שהבהיק מרוב לובן, ורק אז היתה מרוצה. לאחר מכן 
שטפה את הכביסה במי המזרקה הצלולים, טלטלה מעלה 
ומטה את הסדינים בכוח רב ובנענוע אחיד, והם השמיעו 
מעין נהמה מלודית, שעד היום אני שומעת בתוכי ומלווה 

אותי יחד עם דמותה, כאילו היו אחד.  
אחר הצהריים תלתה את 'מעשי המופת' לייבוש בשמש. 
הכביסה התבדרה ברוח, ומילאה את האוויר בבושם עז 
וחגיגי. עם שקיעת השמש אספה את הכביסה הריחנית, 
קיפלה כל יחידה נפרדת בקפידה, והיתה שבעת רצון מן 
העבודה ומן המאמץ. יום רביעי חרוט בזיכרוני במיוחד, כי 

זה היה יום הכביסה. 
במשך כל ימות השבוע עברו איכרים ערבים בסמטאות 

אמא, מרים בג'דדי )לבית שטח(אבא, יוסף בג'דדי
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חארת אל יהוד, עם חמורים שסחבו על צידם שקים גדושים 
פירות וירקות. הם היו פורסים את הסחורה, וצועקים תמיד 
בקולי קולות, וכהרף עין התקהלו סביב כל חמור קבוצת 
נשים עם סלים, והן היו בודקות וממששות את המצרכים, 
מתמקחות על המחירים, בוחרות את הסחורה  ושמחות 
להינתק - אפילו לשעה קלה - משגרת עיסוקיהן היומיומית. 

)ראה התמונה בעמוד 51(
 

הזמן הזדחל בעצלתיים ובלי דאגות. כאשר נתקפתי ברעב, 
הייתי מפסיקה את המשחקים, והולכת לבקש מאמא משהו 
לאכול. כך עשינו כולנו במשפחה, כל אחד בהתאם לצרכיו. 
אמא הכינה כל יום תבשיל אחר: מנה של עדשים, פול 
וחומס, מג'אדרה או שעועית, והשאירה אותם מחוממים על 

כיירי הנפט. אני אהבתי במיוחד 
את המג'דרה, )תבשיל של אורז 
מעורב בעדשים ומעליו טבעות 
יחד עם המנה  בצל מטוגן. 
החמה היינו גם אוכלים מוצרים 
טריים שלא חסרו אף פעם, כמו 

חלב וביצים וגבינות וירקות.
סבא היה דיאעג'י זכינו לכל 
הודות  בעיקר  הזה,  השפע 
לסבא, שהיה דיאעג'י - מוכר 
בדים בעיר ובסביבה. לפני שיצא 
למסע המכירות שלו, היה לובש 
כותונת פסי תכלת, דומה לזו 
שעל פי הסיפור התנ"כי לבש 
יוסף, כאשר מכרו אותו אחיו 
את  העמיס  הוא  למצרים. 
הסחורה על גב חמור, ושבוע 
ימים נדד מישוב לישוב ומגבעה 
לגבעה. לעתים רחוקות שילמו 
לו בכסף בעד הסחורה, ולרוב 
קיבל בתמורה ירקות וגבינות, 
תרנגולות, תמרים,  ביצים, 
תאנים ומשמשים. הפירות היו 
כה טעימים, ריחניים ועסיסיים, 

שאמא - שנים ארוכות אחר כך בישראל - עדיין זכרה אותם 
בגעגועים. 

כאשר השמש שקעה הפסיקו הנשים את מלאכתן, 
קראו לילדים בקולי קולות, והכניסו אותם הביתה. במשך 
השבוע נשארו כמעט תמיד לבד עם הילדים, והגברים דאגו 
לפרנסתם הצנועה מחוץ לעיר, כסבא מוסא. נעמי ואחיי 
הגדולים אז בני 12-13 היו נוהגים לצאת, לעתים קרובות, 
בערב בחשאי להשתתף באסיפות של קבוצות נוער יהודיות, 

שהיו בקשר עם ארגונים ציוניים בפלשתינה. 
אנחנו, הילדים הקטנים, נשארנו עם אמא, התכרבלנו לצידה, 
מתכוננים לשקוע בעולם של חלומות, רגועים בקרבתה 

ובחום גופה. אבל, קרה לפעמים, ומתוך פחד סתום, לא 
יכולתי להירדם, ואמא היתה דופקת חסרת סבלנות עם פרקי 
האצבעות על ארגז העץ ולוחשת בקול עמוק 'שששש... 

תשתקי, אם לא - יבואו החרמיה'. 
'החרמיה' הצטיירו בדמיוני כיצורים ללא פנים, משהו בין רוח 
רפאים והאיש השחור שבאגדות המערביות. כאשר אמא 
הזכירה אותם, הייתי משתתקת מפחד, נצמדת אליה חזק 
חזק, בלי לזוז, מפסיקה לנשום ולבסוף - מחובקת בתוך 
זרועותיה, שוקעת בשינה. רוגע ופשטות מעשיה ומחשבותיה 
הקרינו שלווה גדולה סביב. אמוני בה היה מוחלט. היא לא 
היתה משכילה, לא ידעה לקרוא, ואפילו לא לכתוב את 
שמה בעט, אבל ספגה מסבא רגש אדיקות עמוק ויראה 
כלפי מצוות היהדות, ששימשו לה מורי דרך וליוו אותה 
בהחלטות הקטנות והגדולות 
של החיים. היא התאמצה 
להחדיר לנו אותם, במתן 
דוגמה אישית ובסבלנות, 
מבלי להרים אף פעם את 
קולה, והתחילה בהקניית 
דיני הכשרות הבסיסיים. 

עולה במוחי זיכרון הקשור 
ליום כיפור, הוא יום כפרה 
וצום, שאמא התעקשה 
קטנים  בהיותנו  שנכבד 
עדיין. השכם בבוקר, ועל בטן 
ריקה, לקחה אותנו לבית 
הכנסת להשתתף בתפילות. 
בית הכנסת היה צפוף עד 
אפס מקום, ואני נמחצתי 
בתוך ההמון, לא הצלחתי 
לראות דבר מלבד רגליים של 
נשים וגברים מסביבי ומעליי, 
את פני אמא מופנים לכיוון

ארון הקודש. 
הייתי רעבה, כולם התעלמו 
ממני, התחלתי לקרוא לה, 
משכתי בשמלתה, התחננתי בלחש, בקוצר רוח גובר והולך, 
אך לא הצלחתי לנתק אותה מהתפילה. לבסוף, עייפה 
מאדישותה, נכנעתי, השתתקתי וסבלתי מרעב עד ארוחת 

הצהריים. 

באותה דרך שלווה ומחמירה הדריכה אותנו יומיום לכבד את 
דיני המזון, ולהקפיד על איסור אכילת בשר וחלב באותה 
ארוחה. אני עדיין שומעת את הנימה ההחלטית והחביבה 
שבה ענתה לי, כשביקשתי ממנה לאכול פודינג חלב, לפני 
שעברו ארבע שעות מאז אכילת בשר, '... לא טונה, עוד 
לא .... חאראם ילדתי!' "חאראם" בערבית פירושו חטא, 
אם כי משמעותו אחרת בתרבות המערבית, אינו מכיל 

מזל )פורטונה( בת שש בקיבוף אלונים



54

יסוד אשמה, או מכוון לעבירה שצריך לעקור, אלא מציין 
פעולה לא נכונה המשבשת את ההרמוניה ביקום עם חוקי 

האלוהים. 
אדיקותה של אמא באה לידי ביטוי במעשי שגרת היומיום. 
מסוגלת להעניק משמעות עמוקה לכל הסובב אותה, 
שילבה בטבעיות גמורה רוח וחומר, כאילו היו בלתי נפרדים 
זה מזה. היא כיבדה באותה מידה את ספר התפילות היחיד 
שהיה לנו בבית, ואת הלחם, המזון הבסיסי ויקר הערך ביותר, 
ובכל פעם שהספר או הלחם נפלו על הרצפה, הרימה אותם 

בזהירות ונשקה להם לפני שהניחה אותם במקומם. 

חיי הקהילה שזורים באירועים ממעגל החיים

חיי הקהילה זרמו בקצב היומיומי והמחזורי של התפילות, 
השבת, ימי החג, אך השתלבו גם במאורעות הקשורים בחיי 
הפרט, כמו לידות, בר מצווה, בריתות, חתונות והלוויות. 
השתתפות כולם בשמחות ובסבל הגבירה את הקשר ואת 
אחדות הקהילה, והבטיחה את העזרה ההדדית, גם אם לא 

חסרו תגרות, רגשי שנאה קנאה ורכילויות. 
המסורת היהודית מציינת חגיגית כל שלב בהתפתחותו 
של הפרט, ועוקבת אחריו מן החודשים הראשונים לחייו, 
עד שהנער או הנערה מתנתקים בהדרגה מן המעגל 
המשפחתי, ונקלטים בחום בחיק הקהילה. יהודי סוריה נהגו 
לערוך חגיגה גדולה לכל תינוק, עם יציאת השן הראשונה. 
בימים אלו הכינו מרק מיוחד עשוי גרעיני חיטה, המזכירים 
בצורתם שיניים, ושמהם אופים גם לחם. את הגרעינים נהגו 
לבשל זמן רב עד שהתרככו, ומוסיפים אגוזים, צימוקים, 
צנוברים, סוכר וקינמון. המרק היה מתוק, טעים מאוד, 

והוגש לכולם בברכת 'מזל טוב' לכבוד התינוק. 

הרבה שנים אחר כך, כאשר בין דוד הגיע לפרקו וחגג את בר 
המצווה - עקבתי בשקיקה אחר ההכנות ולימודי הדרשה 
בעל פה - זאת הייתה לי הזדמנות לחוות באופן אינטימי 

את תחושת היחד האופיינית כל כך בתרבותנו. 
בבית הכנסת הגדול, במילנו, בתוך קהל חגיגי, כראוי 
לאירועים מיוחדים, בני נדמה לי יותר שברירי ורזה ממה 
שהפגינו שלוש עשרה שנותיו. הוא לבש, בפעם הראשונה, 
בגדים של גבר, חליפה חגיגית ועניבה. ואני, שהייתי על 
המרפסת, בעזרת הנשים, הרגשתי כיצד הוא מתרחק ממני 
ומתנתק, ועומד לבד נוכח עולם המבוגרים. עטוף בטלית 
זימר בקריאת 'פרשת השבוע', קולו מלחש בתחילה, אך 
בהדרגה מעצים ובוטח יותר. גרוני היה יבש, ועיניי לחות 
מהתרגשות. חזרתי ושיננתי לעצמי שבני אינו שייך לי יותר, 
ושאני על סף פרק חדש בחיי. שלב נוסף נשלם בתהליך 
הפרידה ובני שאב ביטחון מן המבטים המעודדים והחמים 
של המבוגרים סביבו. מעתה היה עליו להיות עצמאי וליטול 
אחריות על חייו. עם סיום הטקס פסע הגבר הצעיר שלי 
בתוך קהל הנוכחים, ולחץ את ידיהם, בחתימת ברית לזכר 

אלפי שנות מסורת. 

שבת

מלבד החגים, תפסה השבת מקום מרכזי ביותר, והיתה 
- כאירוע קבוצתי - החשובה והמורגשת ביותר בקהילה. 
ביום שישי קמו כולם השכם בבוקר, והחלו לעבוד במרץ 
ובבהילות, כדי להספיק בזמן את כל ההכנות ולקדם כראוי 
את יום המנוחה. מזומנים היו, בנפש ובגוף, לפגישה עם 
'המלכה', כינוי מטפורי של יום קדוש זה, הנחגג כל שבעה 

ימים מזה דורי דורות. 
'שבת' היא ישות נקבית טבועה ברוחניות האישה, ומשום 
שהאישה תופסת ביהדות מקום מכובד, פטורה מחובת 

התפילה, הטמונה בעצם הוויתה.
אווירת תזזית אי שקט ושמחה שררו בחצר, מלווים בשירה, 
צעקות ובכי ילדים. יום שישי נועד לעשיית ניקיון יסודי. 
מהבוקר החלו שופכים על הרצפות זרמי מים מן הדליים, 
חבטו את המזרונים והשטיחונים מאבק, סחטו וטבלו את 
סמרטוטי הרצפה ולבסוף פשט ריח ניקיון רענן בנחיריים, 
וסימן את בואו הקרב של החג. קבלת השבת היתה מלווה 
בטיהור פנימי וחיצוני. טוהר הוא כלל ברזל בל יעבור, 
עקרוני ביהדות, ששמר עלינו מפני מחלות שפגעו, כרגיל,

בערבים בדמשק.
בהוויה הקדחתנית הזאת הילדים נתפסו כמטרד, ולאיש 
לא היה זמן אלינו. לכן,דרישותינו נעשו תכופות וטורדניות 
יותר. אני הייתי נצמדת לשמלתה של אמא, כדי למשוך את 
תשומת ליבה, והיא תמיד ניסתה להשתחרר מאחיזתי. 
לעתים רחוקות הקשיבה לי, רק לפעמים זכיתי לקבל ממנה 
משהו לאכול, ואז מיד שבה לסדר את הבית. כי ביום זה 

היתה החלטית ועקשנית, כמו באדיקותה.
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מעבר למלאכת הניקיון היה צריך להכין כמות אוכל מספקת, 
כי בשבת אסור לבשל, להדליק אש, לכתוב, לתפור, לנסוע, 
לטלטל דברים ממקומם. לציין, שלא ניתן לנהוג בעולם 
שברא האלוהים, כאוות נפשנו. המאכלים שהכינו לכבוד 
החג היו 'מעודה', תבשיל עוף או בשר כבש בתפוחי אדמה, 
יחד עם אורז שאהבנו במיוחד, עלי גפן ממולאים, 'קוסא 
מחשי', שהם קישואים ממולאים באורז ובבשר, 'סמבוסק', 
שהיא תפיחת גבינה ו'סחלב', שהוא פודינג קורנפלור 
באגוזים וקינמון, עוגות וחלות שהן הלחם הקלוע בצמות, 
מיוחד לשבת, וכמובן - יין לקידוש. הנשים לקחו את קינוחי 
המאפה והלחם לתנור של המאפיה הקרובה, ובזמן שחיכו 

שם, עמדו ופיטפטו ביניהן, אפופות בריחות המגרים את 
הנחיריים ומעלים ריר בגרון. 

קרה לפעמים שהלכתי, במקום אמא, לבדוק את מצב 
המאכלים הנאפים בתנור המאפיה, ונרגשת להתחכך 
בעולם הנשים עמדתי והקשבתי לרכילויות העסיסיות, 
לתגרות הקטנות, לוויכוחים, לסיפורי האהבות שרק החלו 
לפרוח, לאירוסים, לחתונות הקרובות. נחשפתי בסקרנותי 
הילדותית בפני עולם נשים כה עשיר - ומה יכלה ילדה קטנה 

יותר מזה לרצות? 

מנפלאות ה"חמאם"

המלאכה היתה רבה והזמן קצר, ובעוד אמא עדיין מתיזה 
מים לכל כיוון ונועצת מבט מדי פעם בתבשילים, היה ריח 
הניקיון מתמזג בריח המאכלים ומגביר בנו את שמחת 
הצפייה, אשר לעולם לא הכזיבה. כי הטוהר והשפע ציינו 

את יום חגו של האלוהים. 

רגע רגיש למדי עבורנו הילדים היה, כאשר הגיע תורנו 
להתרחץ. אמא היתה לוקחת אותי ואת אחיותיי ל'חמאם', 
הוא בית המרחץ הטורקי שהיה מקום מצחין, חם, מחניק 
מאדים, מלא בגופות נשים ערומות, חשופות 
ודוחות. במקום הנורא הזה בכוחותיה האחרונים 
היתה משפשפת ומקרצפת אותנו עד זוב דם, 
מתעלמת לחלוטין מן הבכיות והתחנונים, ואומרת 
'מעקי, מעקי'. משפשפת ומשפשפת בכוח ידיה, 
בכך ממריצה את עצמה ואותנו, וליבה נמלא 
גאווה נוכח בנותיה המבהיקות מניקיון. ואכן, לא 
היו לנו אף פעם כינים, כפי שהיו לרוב פשוטי העם. 
כאשר העינוי נגמר, היינו סמוקות, נקיות ובוהקות 
כתפוחים, שזה עתה נקטפו מן העץ, והיא הלבישה 
אותנו בבגדים צחים ורעננים, עדיין ספוגים בריח 
השמש. הבגדים הללו הרחיקו מאתנו את העוני 
שהיה מנת חלקנו בשאר ימות השבוע, בהם 

הסתובבנו בסחבות בד.
כאשר סיימה לטפל בנו, תמיד סגפנית כלפי עצמה 
בטעימת פירורי הנאות החיים, הקדישה לבסוף גם 

זמן לעצמה, והתרחצה אף היא. 
בתנועות נמרצות שפשפה כל חלק בגופה, 
יצאה מן האמבטיה.  רצון  וכשהייתה שבעת 
התבוננתי בה בשימת לב, אבל היא שקועה 
במלאכתה, לא הבחינה במבטי. היא היתה יפהפייה, 
יושבת כך על הספסל, ישרה, כתפיה זקופות, 
שערותיה פזורות מעליהם, לחייה סמוקות, עיניה 
מבריקות, שדייה עגולים נחים על חזה בלא בושה, 
ומעניקים לגופה נשיות מיוחדת. לאחר מכן אספה 
את השיער הארוך והידקה אותו על עורפה בפקעת, 
התעטפה בבגד משי עם דגמי פרחים וורודים, 
והיתה מוכנה ומזומנה. אך, כהרף עין נמוג הקסם 
מעיניי, כי היתה זאת רק הצצה חטופה, למרות שגילוי זה 
נצור עמוק בתוכי, ובקנאות שמרתי עליו כל השנים, כדי 
לבנות בעתיד את זהותי כאישה. אמא עמדה דקות ארוכות 
מהורהרת, ואז באיטיות, כמו מתוך דחף פנימי, נחלצה 
מבהילותה הרגילה ומקצב טרדות היומיום, ונכנסה לאווירת 
החג, ליום היחיד בו לא קמה לפני כולם עם שחר, ואני הייתי 

בטוחה שאלוהים שכן בתוכה. 

כאשר חזרנו מהחמאם, נותרו עדיין כמה הכנות להשלים 
בחופזה, לפני כניסת השבת. אמי היתה משקיפה בדאגה 
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מן החצר לעבר השמיים, וכאשר ראתה שחסרו אך רגעים 
מספר לצאת הכוכב הראשון, עטפה את ראשה בזריזות 
ב'מנדיל', צעיף משי שקוף, הדליקה את הנרות, הליטה 
את פניה בידיה, ואמרה את הברכה. אור הנרות המהבהב 
שהאיר את החדר האפל מעט מילא אותו בשלווה עמוקה. 
מעתה ואילך שבתה אמא מכל מלאכה אשר עשתה, כי יום 

קודש הוא לאלוהים ולמנוחה, כפי שכתוב בתורה. 

ואז, הגיעה השעה להצטרף לגברים, שהיו מסתופפים זה 
מכבר בבית הכנסת הקטן ליד ביתנו. אי אפשר היה להשוות 
אותו לבתי הכנסת הגדולים, שראיתי אחר כך במהלך חיי.

היו בו כמה חדרים שחוברו והובילו לאולם גדול יותר, לא 
מהודר במיוחד, ובו נמצא הנכס היקר מכל, הוא ספר 

התורה, מוגן מכל משמר בארון הקודש. 

שמחת השבת שררה בבית הכנסת ודבקה בכולם. עצם 
ההתכנסות יחד חיממה את הלבבות, ופני כל הנוכחים נהרו 
בחיוך, כאשר בירכו זה את זה ב'שבת שלום'. אנחנו, הילדים, 
שיחקנו בחצר הסמוכה והיינו פזורי נפש לתפילות, כאילו לא 
נגעו לנו כלל. אבל, שנים רבות אחר כך, גיליתי שהניגודים 

החדגוניים הללו נותרו חקוקים עמוק בלבי.
הניגונים הדהדו באוויר, הלכו והתחזקו, איש איש זימר בקצב 
אישי משלו, וכבמטה קסם התמזגו הקולות בהטעמה 
אחידה ל'שמע ישראל, אדוניי אלוהינו אדוניי אחד'. עם סיום 
התפילה קיבצו אבות המשפחה את ילדיהם ונכדיהם סביבם, 
הניחו את ידיהם על ראשם, וברכו אותם בריכוז ובכוונה 
גדולה, ובעידוד כל חברי הקהילה. אף ילד אל רצה לוותר 

על הרגע החגיגי הזה, שנטע בו רגש 
ביטחון והגנה. מעמד זה מרגש אותי 
בעוצמה רבה עד היום, ומבטא בצורה 
מוחשית ויעילה כל כך את הצורך והרצון 

להגן על הצאצאים. 

הייתי באיטליה מזה שנים, ולאחר תקופה 
ארוכה מאז שפקדתי את בית הכנסת, 
הגיע יום הכיפורים והחלטתי ללכת. 
בית הכנסת המה באנשים, שזרמו 
מתוך דחף השתייכות משותף חזק 
מכל פילוגי זרמי הדת, על גווניה. לאט 
לאט חדרה זימרת התפילה בתוכי. בזמן 
שהקשבתי לה החלו גואים בי רגשות 
שונים, זיכרונות ואהבה רחוקה. שקועה 
במחשבות חיכיתי לתקיעת השופר 
כנהוג במועדים אלו, הד לימים עברו. 
כל משפחה התקבצה מתחת לטלית 
שכיסתה את ראש אב המשפחה, 
מוכנה לברכה משותפת ולמחילה על 
העוונות, ובכך להגיע לאיזון חדש ושלווה. 
היהודים, פטפטנים וקולניים בדרך כלל, 

נשתתקו, ובמקום שררה דממה מוחלטת. קולו של הרב 
הדהד ברמה בקריאת 'שמע ישראל', וכולם ענו אז כאחד 
במקהלה 'אדוניי הוא האלוהים'. הרב שב וקרא, וים טליטות 
התנועע בריכוז ובכוונה. הקדושה שרתה על המקום, וקשה 
היה שלא לחוש בה, נטועה עמוק בלב ובנשמת הנוכחים 
עד אחד. אני התבוננתי במשפחות הקרובות אליי; אבות 
החזיקו בילדיהם מתחת לטלית, מוכנים לסלוח ולגונן על 
ילדיהם ללא סייג, ידיהם מושטות על ראשיהם בתנועת 
ברכה, כמו מבקשים לעצור את גדילתם, להשאירם לעד 
קטנים ולא לאבד אותם. קולו העמום והכבד של השופר 
החזירם ששת אלפים שנה אחורה, ועם זאת חיבר אותם 

למסורת נפשית נוכחת, בלתי משתנה ונצחית. 

עם תום התפילות בבית הכנסת חזרנו הביתה, חשים כבר 
ברעב ונרגשים לקראת הארוחה היחידה, שאכלה המשפחה 
בצוותא במשך השבוע. החדר היה מואר בפתיליית נפט, 
שהפיצה אור חלש והודלקה קודם לכן. ממקומו, בראש 
השולחן, פתח סבא בקידוש וברך על הלחם, וחילק לכולנו 
פרוסה טבולה במלח. ערב שבת הוקדש למשפחה, יחד 
ישובים סביב לשולחן, יחד שרים מזמורים של שבת, כמנהג 

תושבי הגטו.
עם סיום הארוחה, ובגמר הזמירות, פתח סבא בסיפורים 
בקולו היפה והעמוק, ושבעתיד אזהה בנימת קולם של 
הגברים בהם התאהבתי. חלק מן הסיפורים היו שאובים 
מן המסורת היהודית, ופתחו ב 'כפי שמשה אומר..., או '... 
כמו שכתוב בתלמוד...', וחלקם היו אפיזודות מחיי היומיום, 
ממסעותיו בכפרים ובפרברי העיר עם החמור הקטן עמוס 

מזל ובתה יעל
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הבדים. היו בסיפורים ובנימת המילים גוון 
מיוחד, כנענוע שיר ערש בשבילי.

יותר מכל אהבתי לשמוע על הרפתקאותיו 
בעיר אלמונית בארגנטינה. 

סבא היה שם בשעתו גבר צעיר וחזק, 
אבל לא הכיר בה איש, לא הבין את 
שפתה, כזר הילך בארץ זרה. יום אחד, 
בתום שבוע העבודה, לבש בגדי חג והחל 
לשוטט ללא מטרה. הוא נתקף געגועים, 
ובני המשפחה חסרו לו, ועוד מעט - 
נמלא לבו בדאגה - קרבה השבת, ואין 
הוא יכול לכבדה כראוי. פתאום, כמתוך 
קסם, עמד לפני שער ברזל ענק מגולף 
יופי. הוא אזר אומץ,  בפיתוחים רבי 
לחץ על הפעמון והשער נפתח אחר 
כך הובל לתוך בית מפואר שהיה עשיר 
ברהיטים מעוצבים בטעם, ומשהבחין 
במזוזות הקבועות על משקופי הדלתות, 
נעלמו באחת כל חששותיו. באנחת 
רווחה הודה סבא לבעלי הבית ולאל 
הטוב על האירוח לו זכה בערב השבת.
סוף סוף היה במחיצתם של אנשים כמוהו,

והרגיש בטוח.
ואני, עוד לפני סיום הסיפור, כבר הייתי 
שוקעת בשינה מתוקה בזרועות אחד 

האחים. 

לפעמים, אם כי לא בשבת, נשארו סבא 
וסבתא לישון אצלנו. עם אור ראשון 
בבוקר, בעוד כולם ישנים עדיין, היה 
סבא נעמד בפינת החדר הגדול, מתעטף 
בטלית, ומניח תפילין. עם הצל שיצרה 
דמותו באפלה, נדמה היה גדול ומרשים 

עוד יותר. אמי עסקה כבר בסידור החדר, 
והילכה בחרש ובדממה שלא להפריע 
את קדושת המעמד. שכבתי במיטה, 
מעמידה פני ישנה, אבל למעשה גמעתי 
בעיניי את התמונה השלווה החכמה 
שלפניי. חריצותה של אמא ואדיקותו 
העמוקה של סבא השרו עליי ביטחון, 

והייתי כה גאה בשניהם. 
שלחש  הניגונים  את  ספגה  אמא 
בתפילותיו, ובזמן שהגישה את ארוחת 
הבוקר לא הסירה את עיניה ממנו, ולא 
איבדה ולו אחת מתנועותיו של אביה, 
אשר ברך על הלחם. כנועה ומלאת יראה 
ניזונה נשמתה מן הקדושה, ובהשראתה 
אגרה כוח להתמודד עם טרחות היום...

האחות נעמי

מזל עם האח אלי
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* ענידת הצלב - התחזות לנוצרייה בבריחתה.
* "מעסאלמה  ואללה מעק" - היי שלום ואלוהים עמך. 

* "נאני נאני" - לקוח משיר ערש בלאדינו, שעבר מאם לאם מאז גירוש ספרד.
* "נשבע בימינו" - נשבע ביד ימין שהונחה על לוח לבו או על ספר תורה.

"ָנאִני נאִני" – נומי נומי ילדתי
מאת: חמדה אביב (קלש)

י נְָטָלה יְָלֶדיָה ִאִמּ
ַרק ָלְמדּו ִלְקרֹוא ָלּה "יָא ְאִמי", 

ְסרֹוֶקת ּבּוְקֶלה ְלֹראשּה, ִתּ
ַרַעד ַרגְֶליָה, ה ְלחּוצֹות ְבּ נֲַעֵלי ָעֵקב ִסיָכּ

ּה  ּפֹוֵעם ּפֹוֵעם ינָה ַהְלמּות ִלָבּ ַמְצִפּ
ַעל  ְמַרשְְרש�ים  וָרֹודָסגֹול  ְרֵחי  ִפּ ֵמֲאחֹוֵרי 

ש�ְמָלָתּה, 
ָענְָדה ּתְקוָָתּה ַעל ְצָלב זָָהב* נָח ַעל ָחזָּה

ֶשק ַדֶמּ וְנְִמְלָטה ֵמרֹוַבע ַהיְּהּוִדים ְבּ
ט ָאחֹור. ִלי ַהֵבּ ְבּ

וְָסָבִתי ָעֶליָה ַהָשלֹום
ַעד ַלַחּלֹון  ְכָרה יֶָדיָה, זְָרָתה ֶמַלח ִמַבּ ָפּ

ְלגֵָרׁש ּדֹוְרֵשי ָרָעה,
כֹוס זְכּוִכית, ִּדְמעֹוֶתיָה ַמְבִעירֹות ַלֲהַבת ֶשֶמן ְבּ

ּה ַהנְֶּעָלם  ָבּ ֲחָרה ַאַחר גַּ ַעד וִילֹון ַתּ ֵהִציָצה ִמַבּ
ינְִתי ַאְלָלה  ֵאֶלם:"ַמְעְאָסַלֶמה יָא ִבּ וְזֲָעָקה ְבּ

ַמֶעק"*.

� ַאַחר ָכּ
ֶבת, ַרֶכּ נְָסעּו ָבּ

יְָלה ִציק ַצק ִציק ַצק ל ַהַלּ ָכּ
ָבנֹון. ַעד ְלֶאֶרץ ַהְלּ

יְָלה ל ַהַלּ ָכּ
ָלָתּה, ָלב, עֹוגֶן ַהָצּ ְצּ ָאֲחזָה ַבּ

ָאזְנֵי יְָלֶדיָה, הֹות ְבּ לֹוֶחׁש�ת ַלַחׁש ִאָמּ
נִי, נָאנִי נָאנִי  ם:"נָאנִי נָאנִי יָא ִאיְבּ טֹוַפַחת ַעל גַָּבּ

ינְִתי" יָא ִבּ
ַעד ׁש�נֱֶּעְצמּו ָהֵעינַיִם,

ַעד ֶשָרֲאָתה ְשֵמי ָפַלְסִטין
גְּבֹוִהים גְּבֹוִהים

גֶת אֹוָתם, וְיָָדּה ֹלא ַמֶשּ
ֵתלָאִביב ית ָהעֹוִלים ְבּ ָאה ֶאל ֵבּ ַעד ֶשָבּ

ֵפָלה ה ְתּ וְֶהֱאִכיָלה יְָלֶדיָה ֶלֶחם, ַמְרגִָּרינָה וְִריָבּ
וְִהיא ֹלא יְָדָעה נְַפָשּה.

ּוְכֶשִהגִּיַע ָאִבי ֵאֶליָה
ַאֲחֵרי ֶעְשִרים יֹום וְַליְָלה

גִָדים וְנֶֶפׁש, ְמרּוט ְבּ
נִיָּה ֶבּ ֶחם וְַלֶלּ ּתֹור ַלֶלּ יִמינֹו* ַבּ ע ִבּ נְִשַבּ

ַעם ָהַאֲחרֹונָה. ֶשּזֹו לֹו ַהַפּ

ִעם ַשַחר ָעלּו ָלאֹוטֹוּבּוס
רֹון. ִריחֹות ֲהָדֵרי ַהָשּ ין ְפּ וְָקְבעּו גֹוָרָלם ֵבּ

אִתי ֶאל ָהעֹוָלם ָשם ָבּ
יִָדי,  יְֵתדֹות ֲאחּוזֹות ְבּ

ִלְתֹקַע ַעל ַאְדַמת ֶאֶרץ יְִשָרֵאל, 
י נְִרֶּדֶמת ְלִשיר ֶעֶרׂש ָשָרה ִלי ִאִמּ

ִתי" יְָלה: נּוִמי נּוִמי יְַלָדּ ל ַהַלּ י ָכּ ִבּ טֹוַפַחת ַעל גַּ
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