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לקוראינו היקרים שלום רב;

גיליון זה מוקדש לציון שני מאורעות חשובים בחיי קהילת יהודי דמשק בישראל:

א. שבעים שנות פעילות ארגונית, אקטיבית ורצופה של הקהילה. 

ב. הצגתם לציבור של "כתרי דמשק" לאחר שהיו ספונים ב''הספריה הלאומית בירושלים''

בנוסף אנו מביאים את החלק השני של עבודתם של החוקרים אליעזר ויוסף יואל ריבלין ''לקורות היהודים בדמשק במאה 

הרביעית לאלף הששי" )המאות השש עשרה / שבע עשר לספירה(, המתארת בצורה מעניינת ביותר את חיי הקהילה בדמשק.

כזכור, מפאת גודל העבודה חילקנו אותה לשלושה חלקים. בגיליון זה מובאים בפניכם 16 העמודים של החלק השני.

נדגיש ונציין, כי העבודה כתובה בשפה של ראשית המאה העשרים ובכתיב חסר. היא מובאת בפניכם ככתבה וכלשונה 

בעריכה גרפית אוטנטית ללא שינויים.

מומלץ מאוד לקרוא עבודה זו בתשומת לב יתרה לרבות הערות השוליים שלעתים הן סיפור קצר ומעניין בפני עצמו.

אנו פונים אליכם, בני הקהילה וחוקריה, בקריאה להעביר לנו כתבות, מחקרים, תמונות, תעודות ומסמכים שונים המלמדים 

על חיי הקהילה, תרבותה ומורשתה. נשמח גם לפרסם דברי ספרות ואמנות שלכם.
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דבר העורך
מאת: משה ש�מ�ר

בשמחה מהולה בעצב אנו ניגשים לגיליון החמישה עשר של כתב העת שלנו. 

השמחה על שאנו מצליחים להתמיד בהוצאתו לאור זו השנה השביעית, 

והעצב על שאנו נאלצים בצוק העתים התקציבי להקטינו בשמונה עמודים. 

דבר המאלצני לדחות חומר לגיליונות עתידיים. 

עם שולחי החומר - הסליחה מראש.

 

שלמי תודות:

לד''ר אברהם חסון על שהובילנו למחקרם של אליעזר ויוסף ריבלין ''לקורות 

היהודים בדמשק במאה הרביעית לאלף  השישי'' שחלקו הראשון פורסם בגיליון 

מס' 14 וחלקו השני מתפרסם בגיליון זה, ועל שתי כתבותיו: זיכרונות מימי לימודיו 

באוניברסיטה בדמשק ועל מנהג ''העברה" שהיה מקובל בקהילה  בדמשק... 

ל HEBREWBOOKS.ORG בעלי הזכויות על המחקר הנ''ל.

לד''ר אביעד סטולמן על דבריו בתיאור ''כתרי דמשק'' ולמר חנן כהן הצלם שהעמידו לרשותנו את תמונות הכתרים 

וצילומים מערב הצגת הכתרים שנערך ב''הספריה הלאומית בירושלים''. 

לאסתר) אתי( קדם )כהן( על הכתבה והתמונות שהעבירה לנו על אביה אליהו כהן

) שורבה(, איש חולתה, על פועלו  בתנועה הציונית בדמשק, תרומתו לעליה ולהברחה ופעילותו החינוכית המיוחדת בקרב 

הנוער בכלל והנוער העובד בפרט...

לעליזה רמתי על שהעבירה לנו שוב קטע )מספר זיכרונותיה( "קבלת שבת בבית אבא".

לצוריה שמר המתמיד בסיוע צמוד )בהתנדבות( בגרפיקה ועיבוד התמונות הישנות - בפוטושוּפ שבאומנותו כי רבה 

הופכן לחדשות.

ולכל מי שמסייע בעצה, בהערות ובהארות.

ולאחרונים חביבים חברי צוות ''עיצובים'' - אייל דרור ואווה גרינברג. 

לכולם בהוקרה, הערכה והכרת תודה.
לסיום ברכות ואיחולים לבביים לחג פסח כשר ושמח
משה שמר, העורך 

משה שמר
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על פי המסורת המקובלת על יהודי דמשק, היהודים 
התיישבו בה מאז כיבושה על ידי יואב בן צרויה, שר צבאו 
של דוד המלך. אולם, אין עדות כתובה לקיומה של קהילה 
יהודית שם בימי בית ראשון, אף כי דמשק מוזכרת שלושים 

ושבע פעמים בתנ"ך.
 ההתיישבות המשמעותית של יהודים בדמשק התרחשה 
כנראה רק בימי בית שני ומאז ועד לסוף המאה העשרים 
חיו בה יהודים ברציפות במסגרת קהילה פעילה ותוססת. 
גודלה ועוצמתה של הקהילה השתנה בהתאם למעמדה 

המדיני של העיר ומצבה הכלכלי.
בדורות האחרונים הקהילה הצטמצמה והלכה, עד לחיסולה 
בשנת 1994 לאחר שהנשיא חאפז אסד אולץ, עקב לחץ 
בינלאומי, להתיר לשארית הקהילה לעזוב ולהגר אל מחוץ 

לגבולות ארצו, ובתנאי שלא יעלו לישראל. 
ארגון יוצאי דמשק פעל רבות כדי לגרום לתוצאה זו. הוא תבע 
חזר ותבע מממשלת ישראל ומהקהילות היהודיות בחו"ל 
להפעיל את אותו לחץ בינלאומי שאילץ בסופו של דבר 
את סוריה להתיר ליהודיה לצאת מתחומה ולאחר שהגיעו 
לארה"ב פעל הארגון ביתר שאת כדי לשכנעם לעלות ארצה.

הקשרים עם הארץ 
הודות לקרבה הגיאוגרפית קיימו יהודי דמשק, מאז ומתמיד, 
קשרים הדוקים מאוד עם הארץ. קשרים אלה היו הדוקים 
במיוחד במאה ה-16 בתקופת פעילותו של האר"י הקדוש 
בצפת, לאחר שהטיל על תלמידו המובהק, ר' חיים ויטל, 
לכהן כרב בקהילת דמשק.  מפיו גם רשמו  תלמידיו את 

תורתו של האר''י הקדוש. 
רבים מבני הקהילה נהגו לבקר לעיתים קרובות בארץ, אף 
היו משפחות שנהגו לנסוע מדי שנה ל"שעילה" במירון 
וללחימה )חמי טבריה(. תחת השלטון העות'מאני המעבר 

בין סוריה לארץ היה חופשי ולא חייב אישור כלשהו. 
יהדות דמשק הפכה לציונית בפועל כבר בראשית המאה 
העשרים. כנראה שמשום כך בחרו בה מנהיגי הישוב כעיר 
המקלט כאשר הם גורשו על ידי התורכים אל מחוץ לארץ 

ישראל. 

ראשית הפעילות הארגונית בארץ
ארץ ישראל הייתה יעד עיקרי להגירת יהודי דמשק במאה 
העשרים. אף היה ניסיון, שלא צלח, של בני הקהילה 

להתיישב בחורן כאמצעי להרחבת גבולות הארץ. 
בשנת 1929 עלו ארצה חברי תנועת החלוץ הראשונים. 
חלקם התיישבו בקיבוצים ובמושבים, אולם רובם בחרו 
להתיישב בתל אביב, בחיפה, ביפו ובחולון. הועדפו בעיקר 
שכונות נווה שאנן וסביבותיה, שכונת התקווה, שפירא, עזרא 
ויד אליהו. משרבו העולים עלה הצורך בהתארגנות לשם 
גיבוש המסגרת הקהילתית, שמירת המסורת והמנהגים 

וסיוע בקליטת העולים. 
בתחילה הוקמה בשנת 1935 אגודת "מתן בסתר" במטרה 
לסייע לנזקקים, כמנהג הקהילה בדמשק. פקיד המנדאט 
הבריטי, שבדק את ספרי האגודה, לא הבין את המושג 
מתן בסתר, ועמד לפסול אותם. לבסוף התרצה, בתנאי 
שתיפסק פעילות הסתר. נדרש גילוי נאות, רישום ובקרה 
כחוק של כל פעולה וחתימה על קבלות של מקבלי הסיוע.

מאת: יהושע קלש / יו''ר הארגון 

שבעים שנות פעילות ארגונית
לארגון יוצאי דמשק )סוריה( בישראל 

 תש''ב - תשע''ב  1942 - 2012

ארגון יוצאי דמשק בישראל הוקם במטרה לסייע בקליטת העולים מבני הקהילה, להעניק 
עזרה לנזקקים, לתרום להרחבת ההשכלה, לטיפוח ולשימור המורשת ולגיבוש המסגרת 

הקהילתית. הארגון מציין השנה 70 שנות פעילות ארגונית פעילה ואינטנסיבית.

5

יהושע קלש
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יוסף קוסטיקהשלם מואסיעקב סעדח"כ אברהם עבאס

יגאל אלון, סנדק בברית בנו של ציון אלפיה

ציון אלפיה

חיים כהן

שלמה צלח

הנשיא החמישי יצחק נבון, ציון אלפיה ומנחם ידיד

נשיא ההתאחדות השגריר משה ששון והמזכיר המיתולוגי יוסף קלש יוסף ריקה

יוסף נתח

חלק מאישים ודמויות מהעבר
תמונות שהצלחנו         לדלות מהאלבומים
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חלוקת מלגות, טקסים ואירועים

7

מימין לשמאל: שלם מואס, יעקב סעד, לא 

מזוהה, ז'אק קלש/נציג התורמים ממקסיקו, 
יהושוע קלש וגב' דיין

כנס באולם הספריה "בבית יעקב" בתל אביב

חלוקת תעודות הרשמה בספר הזהב 
של הקרן הקיימת לישראל, כאות 

הוקרה לפועלם של חברים ותיקים 
בארגון. מימין לשמאל: מנחה שלמה 

כהן ארזי, ברוך שמאי, אליעזר פסח,           
שלמה צלח, אברהם צבאן, משה ששון, 

מנחם ידיד, יוסף קלש, יוסף נתח

כנס הצגת "כתרי דמשק" ב"הספריה הלאומית בירושלים" )צילום: חנן כהן(

תמונות שהצלחנו         לדלות מהאלבומים
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ב-1942 נוספה אגודת "עזרא וסעד" שטיפלה במשפחות 
נזקקים, תמכה גם בחינוך, בהכנסת כלה ובבר מצווה. 
לנזקקים ניתנו מענקים כספיים ובחגים מזונות, שמן, אורז, 

סוכר, ומצרכי יסוד אחרים.
ב-1944 הוקמה "אגודת בית כנסת לעולי דמשק" במטרה 
לרכוש מגרש, להקים עליו בית כנסת ולנהלו. נבחר מגרש 
ברחוב ראש פינה שכלל מספר בתי מגורים וחצר. האגודה 
בנתה צריף בחצר, שלימים נהרס ובמקומו הוקם בית 
לקהילה ובית כנסת. בהנחת אבן היסוד השתתפו השר 
אליהו ששון והשר בכור שיטרית שאף סייע לקבל את 
ההיתרים הנדרשים מעיריית תל אביב. כמו כן נוכחו בטקס 
הרב הראשי לתל אביב, הרב פרנקל, רבנים מהקהילה וקהל 
רב שמילא את הרחוב )ראה מגילת היסוד של הבניין(. במשך 

הזמן נבנו במקום משרדי הארגון, הקיימים עד היום.

בשנת 1949 נבנה בית כנסת נוסף ברחוב יסוד המעלה 
שנקרא " שבת אחים".

לאחר פטירתו של ח"כ אברהם עבאס הוקמה עמותה 
לתרבות וחינוך על שמו. האגודה חילקה מלגות לבני הקהילה 
לסייע להם ברכישת השכלה, בעיקר במטרה לסיים בית 

ספר תיכון.
רשימות בני הקהילה שהתנדבו באגודות השונות ועשו 
עבודת קודש למען הציבור ורשימות שאר הפעילים מופיעות 

. Misham.org  באתר האינטרנט שלנו  שכתובתו
חברים וקרובים המכירים מי מהפעילים  מוזמנים לכתוב 

עליהם למערכת.

הקליטה בארץ
כאשר גברה העלייה מדמשק התיישבו רבים מבני הקהילה 
בשכונת יד אליהו, בשכונת עזרא ובשכונת התקווה. חלקם 
הצטרפו לבני משפחה, אחרים שכרו דירות או חדרים ורבים 
גם קנו מגרשים על שטחי הפרדסים שנעקרו באיזור. במו 
ידיהם בנו את הבתים. המחירים באותה עת היו זולים והבנייה 
אלמנטארית כל כך שלא תמיד סיפקה תנאי מגורים סבירים. 
אולם העולים לא העלו דרישות ובדרך כלל הסתפקו במועט 
שבמועט והיו מוכנים לקבל על עצמם כל עבודה. לא נדרש 

זמן רב כדי שהעולים יהפכו לקולטים.
ככלל, נציין שבני הקהילה השתלבו היטב בעשייה בכל שטחי 
החיים בישראל: בחברה ובכלכלה, בהתיישבות העובדת 
ובאקדמיה, בשרות החוץ ובשרותי הביטחון ותרמו רבות 
להקמתה ובנייתה של המדינה.  בהיותם חרוצים וצנועים 

דרשו יוצאי דמשק מעצמם ולא דרשו מאחרים.

הפעילים
קהילת יוצאי דמשק בישראל הלכה וגדלה והצמיחה פעילים 
שהתנדבו לעשייה נאמנה ומסורה למען הקהילה. בתחילה  
שני אנשים מרכזיים בלטו בפעילותם הציבורית: ציון אלפיה 
ז"ל ויוסף נתח ז"ל. ציון שהיה חבר הארגון ו"מוכתר השכונה" 

דאג לסדר ולתאום הפעילות בין הקהילות השונות.
כמו כן עשה רבות למתן עזרא וסעד לנזקקים.

צמוד אליו פעל יוסף נתח  שהיה "המוכתר" של שכונת 
עזרא ובעל השפעה רבה על תושבי השכונה. שניהם, אלפיה 
ונתח, אספו תרומות מבני הקהילה, מימנו באמצעותם 
בניית שני בתי כנסת ודירה לחכם עזור מסלטון ז"ל. בתי 
הכנסת קיימים עד היום ויוסף מסלטון, בנו של הרב, הוא 

החזן ובעל הקורא בשכונת התקווה.
נשיא המדינה החמישי, יצחק נבון, בא אישית לביתו של 
ציון אלפיה והסתייע בו בביקורו בשכונת התקווה. כך היה 
גם עם ראש עיריית תל אביב, שלמה להט. מנהיגותם של 
אלפיה ונתח הוכרה גם על ידי המפלגות השונות שביקשו 

משום כך את קרבתם.
ציון אלפיה היה גם מקורב ליגאל אלון, ששמר עלו קשר 
הדוק עם החלוצים הראשונים יוצאי דמשק.  הוא אף שימש 
סנדק לאחד מבניו. יגאל אלון גם התארח בבתיהם של 

דמשקאים, אהב את מאכליהם והרגיש בן בית בקירבם.
פעילים בולטים אחרים היו: אברהם פתיחה, יעקב סעד , 
מואס שלם, ויוסף קסטיקה זכרם לברכה, ורבים אחרים 

שקצרה היריעה מכדי להזכירם כאן.

מיזוג הארגונים
כל האגודות הפכו לעמותות כפי שדרש החוק הישראלי. 
בשנת 1982 התנהל משא ומתן בין העמותות שהסתיים 
ב 13 באפריל 1983 בחתימת הסכם מיזוגם תחת השם 

"ארגון יוצאי דמשק )סוריה( בישראל".
פעילי העמותות לשעבר הפכו לראשי הועדות ולחברי ועדות 

פעילים בארגון החדש.
אגודת בית תרבות על שם אברהם עבאס ז"ל קיבלה את 

ועדת המורשת, ועדת תרבות וחינוך וועדת עליה וקליטה.
יושבי ראש עמותות בית כנסת עזרא וסעד נבחרו להמשיך 

בתפקידם. נבחרו גזבר ושני מבקרים.
יושב ראש הארגון והמזכיר נבחרו בבחירות אישיות. אברהם 
פתיחה ז"ל נבחר ליושב ראש ויוסף קלש ז"ל נבחר למזכיר.

הפעילות הנמרצת להצלת שארית הקהילה
המטרה החשובה ביותר שהארגון שם לו בשנות  השבעים 
והשמונים של המאה הקודמת  הייתה המאבק הלאומי 
והבינלאומי  להצלת יהדות סוריה והעלאתה ארצה. יהדות 
זו ובעיקר קהילת דמשק חיתה במצוקה קשה ביותר: הוטלו 
על היהודים מגבלות וגזרות רבות, לא התאפשרה להם 
תנועה חופשית בתוך המדינה, הוגבלו מאד אפשרויות 
התעסוקה ומצבם הכלכלי היה קשה ביותר והם סבלו 

מחוסר תעסוקה.  
זאת ועוד, בנות רווקות לא יכלו להתחתן בגלל מעוט 
הבחורים והיו מקרים של חטיפת בנות ואילוצן להתאסלם 

כדי להשיאן לבחורים ערבים.
ניסיונות בריחה מסוריה הסתיימו מספר פעמים ברצח, 
או בתפיסה, בכליאה ובעינויים. המצב הרפואי היה ירוד 
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ביותר.  היציאה מדמשק אל מחוץ למדינה הייתה אסורה, 
עד כמעט בלתי אפשרית. אפילו יציאה לטיפול רפואי הפכה 
את בני המשפחה הנשארים לבני ערובה מאוימים וחייבה 
מתן ערבות כספית גבוהה, שתחולט אם האדם לא יחזור. 
הארגון סייע למספר אנשים לקבל טיפול רפואי בבתי 
חולים בארץ,  לאחר שעונו ונפצעו בדמשק. אחרי שהבריאו 
הם נאלצו לחזור לדמשק כדי למנוע את הפגיעה בבני 
משפחתם. כמו כן שלח הארגון תרופות לטיפול בחולים 
ובמקרים רבים אף נעשה שימוש בשוחד להצלת אנשים. 

לאחר שנים שממשלת ישראל לא התירה לארגון לפרסם 
דברים נגד המשטר הסורי מחשש שיורע עוד יותר מצבה 
של הקהילה, שוכנע בסופו של דבר, שר החוץ, יצחק שמיר, 
להתיר פרסום כתבות נגד סוריה, כדי להפעיל לחץ על 

המשטר ולאלצו לאפשר ליהודים לצאת מהמדינה.
אך הוא ביקש לפרסם בעיקר בארצות הברית ולא באירופה.

בעקבות זאת החל הארגון בפרסום מאמרים ותמונות 
מזעזעות על מצב הקהילה ועל התנכלויות השלטונות 
והאוכלוסייה המקומית. הארגון הסתייע בקהילות יהודים 
וגייסו את התקשורת  למערכה  בתפוצות שנרתמו 
והממשלות בארצותיהן. הפרסומים והלחץ הבינלאומי 
הכבידו מאד על המשטר הסורי, עד שאולץ להגיע להסכם 
בין הנשיא בוש לנשיא אסד לאפשר לכל יהודי שירצה 
בכך לצאת לניו יורק ולקבל שם מעמד של פליט בארה"ב. 
בעקבות ההסכם, 4400 איש יצאו מדמשק והגיעו לניו 
יורק בחוסר כל. רק כמה עשרות העדיפו להישאר בדמשק.

העלאת מחצית הקהילה ארצה
הארגון לא השלים עם התיישבות היוצאים מסוריה בניו יורק 
ושאף להעלותם ארצה. מאחר שהעלאתם ארצה לא תאמה 
את הסכם בוש - אסד, נעשה מבצע הארגון בסודיות גמורה 
ובתאום בין ראש הממשלה יצחק רבין והסוכנות היהודית, 
יצאו לניו יורק מזכיר הארגון מר יוסף קלש ז"ל והחברים 
מאיר בוקעי ואלי בר לב והצטרף אליהם נציג משרד הקליטה 
מר חביב קצב. המבצע חזר על עצמו פעם נוספת וזכה 
להצלחה רבה. 2200 איש שהם - כמחצית מאלה שהגיעו 

לארה"ב- עלו ארצה.

קבלת העולים בארץ
נציגי הארגון קיבלו הרשאה מיוחדת להיות בנמל התעופה 
ולקבל כל עולה ועולה. הם סייעו בהדרכה, ברישום ובהסברים 
על אפשרויות הקליטה. לרובם הוצעה קליטה ישירה כשלכל 
עולה ניתנה הזכות להחליט על דרך קליטתו וסידורו בארץ, 
כולל בחירת מקום מגוריו. בהמשך פעילי הארגון ליוו אישית 
כל משפחה ומשפחה בסידורה במוסדות קליטה זמניים, 
לימוד עברית, רכישת דיור, וסידור הילדים בבתי ספר ובגני 
ילדים. בעקבות זאת, נקלטה העלייה האחרונה באופן יוצא 

מהכלל, ורווקות רבות אף מצאו לעצמן חתנים.

קורס מיוחד למורות לערבית
לבנות רבות שהגיעו לארץ הייתה השכלה טובה וידיעת 
השפה הערבית. משה ששון ז"ל, שהיה באותה עת יו"ר 
התאחדות יוצאי סוריה בישראל, העלה את הרעיון להכשרת 
בנות כמורות לערבית בבתי הספר. הרעיון קרם עור וגידים 
ובסיועו של נשיא המדינה החמישי, מר יצחק נבון, התקבל 
תקציב ממשרד החינוך בסך 2.500.000- שקל למימון קורס 
ל-30 בנות. מהן 26 סיימו את הקורס וקיבלו תעודת הוראה 

של מורה לערבית המשמשת אותן עד היום. 
 

הכשרת רופאים לעסוק ברפואה בישראל
בין בני הקהילה שיצאו מדמשק לניו יורק היה מספר רב של 
רופאים שנותרו שם ללא עבודה משום שבארצות הברית לא 
הכירו בתואר שקיבלו בדמשק. גם אנשי מחלקת הקליטה 
בניו יורק לא ידעו מה רמת הלימודים בדמשק ומה המטען 
הממשי שיש לכל רופא ורופא, כדי שאפשר יהיה להעסיקו 
בארץ. משום כך הוחלט לשלוח רופא מומחה מהארץ שיבחן 

את הרופאים וידווח על רמתו של כל אחד ואחד.
תוצאות המבחן העלו, שהשתלמות לרופאים הדמשקאים, 
במשך שנה בארץ, והצלחתם במבחן סיום השנה, יאפשרו 
להעניק להם תואר דוקטור לרפואה ורשיון לעבודה בישראל.
20 רופאים השתלמו במשך שנה, נבחנו וקיבלו רישיונות 
לעבודה כרופאים בישראל. לרובם עזר הארגון במציאת 

עבודה כרופאים וחלקם אף פתחו קליניקות פרטיות.

ציון לשבח 
בעקבות פעילותנו להעלאת העולים ארצה וקליטתם 
הטובה בארץ  קיבל הארגון ציון לשבח מהסוכנות 
היהודית כאחד מחמשת הארגונים הטובים בישראל.

מלגות לימוד לתלמידי תיכון ולסטודנטים
מאחר שנקלטו משפחות רבות מעולי הגל האחרון בחולון, 
הענקנו, בהשתתפות עיריית חולון, במשך ארבע שנים 
מלגות לימוד לתלמידי תיכון הגרים ולומדים )בבתי ספר 

מוכרים( בחולון. 
בשנים האחרונות התברכנו בתורם יקר בן קהילתנו מברזיל, 
מר אלי דואר, שתורם בנדיבות רבה מלגות לסטודנטים, 
לעידוד בני קהילתנו להשלמת השכלה אקדמית ומקצועית  

במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.

הפעילות הנוכחית והצפי לעתיד 
הארגון עוסק היום במגוון פעילויות במטרה לטפח  ולשמר 
את מורשת הקהילה ולסייע בקידומה. כוונתנו ביחס 
למורשת היא מכלול אורחות חיי הפרט והציבור, התרבות, 
המסורות, המינהגים, הדת, החינוך, הסעד, הקשר לארץ, 

העליה, התעסוקה, שפות הדיבור, האומנות ועוד.

ועדת המורשת- הועדה החלה את פעילותה לפני כ-8 
שנים. היא שואפת לעודד עריכת מחקרי עומק על קהילת 
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דמשק לדורותיה ופועלת לרכז, לאסוף ולחשוף כל מה 
שעשוי לסייע לשימור ולהחיאת הממצאים הנוגעים לתחום 
המורשת. לצורך זה הוענקו מספר מענקי מחקר וניזמה 
בשנת 2007 הקמת אתר אינטרנט המאפשר איחסון 
מידע רב בנושאי המורשת ובכל נושא רלבנטי אחרץ כמו כן 
מעמיד האתר  במה אינטרנטית לפעילות הארגון. הנגישות 
הפשוטה והמיידית, מכל מקום בעולם לכל חומר מאוחסן 
באתר ולאתרים אחרים שאליהם יש הפניות, תסייע מאד 
בטיפוח הקשר בין יוצאי הקהילה בארץ ובינם לבין הקהילות 

בתפוצות. 
באתר מוצגים כתבי העת שמפרסם הארגון, פיוטים ולחנים 
מוקלטים, מסורות ומנהגים, סרטונים ותמונות, פתגמים, 
מתכונים, אישים בולטים וכן מצויים מדורים להנצחת 
אישי הקהילה ומדור משפחחות שבו משפחות מעלות, 

על אחריותן, את תולדותיהן ועלילותיהן. 
ארועי ועדת התרבות האחרונים הוקלטו, צולמו והועלו לאתר 
סמוך לאחר התרחשותם. בהקשר זה, ראויה לציון מיוחד 
האפשרות לצפות בארוע ערב "כתרי דמשק" שהתקיים 
בספריה הלאומית במלואו. במדור המסורת אנו מעלים 
לאחרונה מדי שבוע את דבריו של חברנו שלמה ארזי על 
פרשת השבוע ופותחים מקום להערות ולהארות החברים 
והקוראים. תקוותנו שרבים ילכו בעקבותיו של שלמה ויעלו 

נושאים לשיחות ולדיונים בין יוצאי הקהילה. 
נמצא באתר גם את הרכב ועדות הארגון ותוכניות פעולה 

שלהן.

תוכניות לפיתוח האתר 
לאחרונה הועבר איחסון האתר לחברת אירוח אתרים 
אמריקאית המאפשרת אחסון ללא מגבלה כמותית או לסוג 
המידע לאחסון. לפיכך מוזמנים החברים להציע העלאה 
לאתר של נושאים וחומרים שעשויים לסייע בקידום שימור 

המורשת וגיבוש הקהילה וטיפוח תרבותה.
ככלל, בכוונתנו להפוך את האתר למרכז מידע, פתוח דרכו 
ניתן יהיה לשקף את חיי הקהילה היהודית הדמשקאית 
לדורותיה. כל חומר רלוונטי, בכתב, בתמונה ובקול, יהיה 

פתוח בפני כל מעוניין. 
החומר המצוי היום באתר משקף את התפתחותו הטבעית 
עד היום בהתאם לכוח האדם שעמד לרשותנו. אנו שוקלים 
תוכניות מגוונות להוספת תכנים ולפיתוח האתר. נשמח 

לקבל הצעות לכלול בו כל חומר רלבנטי נוסף. 
אנו גם פועלים להשלמה ושיפור ההפניות לאתרים 
הרבים שבהם מצוי חומר הקשור במורשתנו - ספריות, 
אוניברסיטאות, מכוני מחקר, מוזיאוונים )בית הפלמ"ח, 
בית התפוצות, יד טבנקין יד בן צבי ועוד( וכן אתרים פרטיים 
בהם חומר רב ערך, דוגמת האתרים של משפחות ענתבי, 
פרחי ויד בנימין(. כדי לייעל את הגישה לחומר המבוקש, 

נשתדל ככל הניתן למיין אותו לפי מדורים ונושאים.
אנו מקווים כי נוכל להגיע לכך שנקליט את האירועים של הארגון 
בשידור חיי, כדי לאפשר צפייה בהם ברחבי הארץ ובתפוצות. 

בעתיד הרחוק יותר, ביום שבו תתאפשר העברת בדרך 
אלקטרונית של ריחות וטעמים,  ניתן יהיה להציג גם אותם 

באתר. 

ועדת התרבות 
בשנים האחרונות קיימנו ארבעה כנסי מורשת וכנסים 
לחלוקת מלגות לסטודנטים ולתלמידי תיכון בהשתתפות 
מאות רבות של חברים מכל רחבי הארץ. אולם, לא די 
בכך ויש להדק את הקשר עם אנשי הקהילה על ידי קיום 
התכנסויות רבות יותר ובעיקר יצירת עניין לשתוף האוכלוסיה 
הצעירה, ילידת הארץ. אנו ממשכיכים כמובן לקיים את ערבי 
חלוקת  המלגות ומתכוונים להצמיד להם מפגש מקדים 
עם מקבלי המלגות, על מנת להכיר אותם מקרוב, לשמוע 
מהם על תחומי לימודיהם ותחומי התעניינותם כדי לחפש 

יחד אתם דרכים לנצול הידע הנצבר לתועלת הכלל.
 גולת הכותרת של ערבי המורשת התקיים בספריה 
הלאומית שבו זכינו להנות מהצגת שלושה מתוך אחד עשר 
"כתרי דמשק" ולשמוע הרצאות על הכתרים, משמעותם 
וחשיבותם. כמו כן התקיים באותו ערב ראיון עם ג'ודי 
קר, שלאורך שנים סייעה בדרכים שונות לקהילה הדוויה 
בדמשק, סייעה בחילוץ אנשים משם והבריחה במו ידיה 
את אחד הכתרים. היה זה ערב מרתק, מרגש ומרשים לכל 

הדעות, שאליו הגיעו אנשים מכל קצות הארץ.  
בחג החנוכה האחרון קיימנו מפגש בבית שטיינברג בחולון, 
שכלל בין היתר גם הופעה של אמן אורח וקטע מומחז של 
האחים לבית בוקאי, שהיטיבו לספר חוויות ילדות מתובלות 
באמרות עסיסיות מבית אבא. הערב התנהל באוירה נעימה 

וחברית. ערב בסגנון זה עתיד להתקיים גם בצפון הארץ. 
בעתיד מתוכננות מספר פעילויות, ביניהן: ערב בבית 
הפלמ"ח בדגש על עליית ה-1000, ערב שירה בציבור, 
ערב פיוטים, ערב לרגל 70 שנות ארגון, סופי שבוע בבתי 

מלון והיד עוד נטויה.

בית מורשת
הקמת בית המורשת, יחד עם אתר האינטרנט, מהווים את 
גולת הכותרת  של פעולת האירגון למען הדורות הבאים. 
בבית המורשת יוצגו פריטים מקוריים ותיעודיים כגון פריטי 
יודאיקה, חפצי אומנות, ריהוט, לבוש, תעוד ותמונות של 
מוסדות הקהילה, בתי כנסיותיה, בתיה ואישיה. כמו כן יוצגו 
בו  העתקים מהאוצר היקר ביותר  של הקהלה לדורותיה של 
כתרי דמשק. אלה נחשבים לאוסף העתיק ביותר של ספרי 
תורה ותנ"ך המצויים בעולם, להוציא את כתר ארם צובא. 
בית המורשת ישמש גם כמקום מפגש ומרכז תרבותי ליוצאי 
הקהילה. יתקיימו בו הרצאות, מפגשים ופעילויות חברתיות 
שונות להארת העבר המפואר והייחודי של קהילת יוצאי 

דמשק.

כתב העת "מכאן ומשאם" 
כתב העת משמש כלי חשוב למתן ביטוי לחברי הקהילה 
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ולהפצת פרקי הווי, מסורות ומחקרים בנושאים מרכזיים 
ואישיים  להארת פרקים והיבטים שונים מחיי הקהילה.

עד כה יצאו לאור 15 גיליונות, לרבות גיליון זה, במטרה לתעד 
ככל הניתן את מורשת הקהילה, תרבותה, הפולקלור, הדת, 
המסורת, המנהגים, ההיסטוריה וכל נושא ראוי נוסף שבו 

תבחר  קהילתנו לעסוק.
כמו כן ועדת מערכת בראשותו של ד"ר נתן חסון, וחברים 
בה השגריר )בדימוס( מאיר משעל ויהושוע קלש. מפיק 

ועורך משה שמר.

הקמת ארגון כל עולמי של קהילות יוצאי 
דמשק 

ההגירה מדמשק התפזרה על פני ארצות שונות, כשרוב 
המהגרים עלו ארצה. אולם רבים  הרחיקו נדוד והגיעו 
בעיקר למקסיקו, לניו יורק ולארגנטינה, שבהן יסדו קהילות 
פעילות ומאורגנות של יוצאי דמשק. קהילות אלה מעוניינות 
ומשתדלות בפועל לשמר את מורשתנו המשותפת. בתחום 
זה נמצא בהן שותפות אינטרסים ובעיקר לאור העובדה 
שיש בהן משפחות רבות שבניהן מצויים הן בתפוצות והן 
בישראל. שתוף הפעולה בינינו ובינם במשימה זו ובחיזוק 
הקשר בין הקהילות ובין בני אותה משפחה יהיה פורה, 

טבעי ומובן מאליו. 

לאור אלה נראה לנו כי ראוי לפעול להקמת ארגון כלל 
עולמי של יוצאי דמשק במטרה להדק את הקשרים בין 
הקהילות ולהתארגן למסגרת פעילות משותפת כדי לשמר 

את המורשת ואף לשתף פעולה בעזרה הדדית. 
בדעתנו לבחון את הנכונות מצד הקהילות בתפוצות להשגת 

מטרה זו. 

לסיכום
הצגנו בקיצור נמרץ את פעילות הארגון הענפה ואת השגיה, 
ואלו רבים. הושג לא מעט והיד עוד נטויה. אולם חסרים לנו 
מאד מאד פעילים שיהיו מוכנים להטות שכם ולשאת בעול 
העשייה למען הכלל. אנו זקוקים מאד למתנדבים חרוצים 
בכל תחומי הפעילות שהוזכרו לעיל ובכל תחום ראוי אחר 

שעשוי לסייע בקידום הקהילה ובשימור מורשתה.
אנו זקוקים גם לתרומות כספיות כדי לממן את פעילותנו. 
נשמח לקבל כל תרומה, קטנה וגדולה. ראוי לנציין שכל 
הפעילים הנוכחיים בארגון עושים את כל מלאכתם 
בהתנדבות מלאה ואינם מקבלים שום טובת הנאה מהארגון 

ואף לא כיסוי הוצאות. 
אנו קוראים ליוצאי הקהילה לדורותיהם להצטרף כחברים 

לארגון. 

11

שליחים נציגי הקהילות היהודיות בדרום 
אמריקה, )בעיגול ח"כ אברהם עבאס(

החברים יהושע קלש, ומשה שמר בכנס 
הבינלאומי של יהודים יוצאי סוריה בארצות 

אמריקה שנערך במקסיקו.
מימין לשמאל: איזק אספאני, יהושע קלש, 

רפאל קלש, נשיא קהילת יהודי מקסיקו, 
משה שמר, ד"ר ליז חמואי, ומר סימון גלנטה 

)צילום: נורית קלש(
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ממלאי תפקידים בהנהלת הארגון / העמותה

יהושע קלש / יו''ר הארגון

יוסי יבין / מ''מ סגן היו''ר

אבי שמאי / גזבר

נתן חסון / יו''ר ועדת אליהו חסון / יו''ר ועדת מורשת
מערכת ''מכאן ומשאם''

משה שמר / עורך ''מכאן ומשאם''

אברהם אסא / יו''ר ועדת רווחה

זיוה מגד / יו''ר ועדת חינוך ומלגות

גילה בעבור / יו''ר ועדת תרבות ואירועים

אהרון איזון / יו''ר יעדת ביקורת

שרה שמאי / מזכירה
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 הצגת "כתרי דמשק" בירושלים
05.10.2011 - ז' בתשרי תשע"ב

במעמד קהל רב  שהתכנס באולם  הספריה הלאומית 
בירושלים, הוצגו בפני הקהל שלושה מאחד עשר כתרי דמשק 

השמורים בספריה מאז הצלתם מסוריה.
בערב החגיגי השתתפו קהל רב באולם שהיה מלא מפה 
לפה. ארבעה אוטובוסים גדושים של יוצאי דמשק הגיעו 

מחולון ומתל אביב. 
הערב נפתח בצפיה חופשית של הקהל הנרגש בשלושת 
הכתרים שהוצגו. נוכחה באנונימיות הגב' ג'ודי פלד קאר 
מקנדה שהוציאה בכוחות עצמה את אחד הכתרים 

מדמשק. 
ההתרגשות הרבה של הקהל הזכירה את החיל והרעדה 
שהיו אוחזים בקהל המתפללים בבתי הכנסת בדמשק ביום 
הכיפורים, בעת שכתר הוצא ממקומו השמור כדי לקרוא בו.

על הפקת  הערב המרגש הזה והנחיתו בדרך ראויה לשבח 
ניצח ד''ר אביעד סטולמן אוצר אוסף יהדות בספרייה 

הלאומית. 
לאחר דברי הפתיחה החגיגיים של ד''ר סטולמן נשא דברי 
ברכה יו''ר מועצת המנהלים של הספרייה הלאומית מר דוד 
בלומברג, אחריו נשא פרופ' יוסף עופר מאוניברסיטת בר 

אילן הרצאה מלומדה על הכתרים ועל יחודם.
הערב הסתיים בראיון מרתק ומרגש שערך אורן  נהרי, איש 
הערוץ הראשון של הטלוויזיה, עם הגב' ג'ודי פלד קאר. 

הראיון נערך באנגלית עם תרגום סימולטאני לעברית.  
 חתם את הכנס יו''ר ארגון יוצאי דמשק ) סוריה ( בישראל 
הח' יהושע קלש שהדגיש בדבריו את העובדה שהכתרים 
הינם נכס לאומי ואינם נחלתו הפרטית של גוף או אדם 
כלשהו. כנכס לאומי מקומם בספריה הלאומית ודרך הצגתם 
בפני הציבור והשימוש בהם יקבע על ידי חבר נאמנים ציבורי 

שיבחר בהקדם. 

כתרי דמשק

כתרי דמשק בספריה הלאומית 
השם "כתר" )בערבית ��ج, תאג'(, התייחס במקור לכתב יד 
מסוים של התנ"ך, שנכתב בארץ ישראל במאה העשירית, 
ונוקד ונמסר בידי אהרן בן אשר. כתב היד הזה קיבל את 
אישורו של הרמב"ם כמייצג הנוסח המדויק ביותר של 
המסורה, הגיע בסופו של דבר לרשותה של קהילת חלב, 
וכונה משום כך כתר ארם צובא. בשנת 1958 הגיע הכתר 
לארץ ונמסר לנשיא המדינה יצחק בן-צבי, ומאז הוא 
בבעלותו )כהקדש( של מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל 
במזרח. כיום מוצג הכתר בהיכל הספר שבמוזיאון ישראל, 

אולם בעבר נשמר בספרייה הלאומית.
במשך הדורות הפך השם "כתר" לכינוי כללי לְַמצְַחף של 
מקרא או של אחת מחטיבותיו, ובו ניקוד וטעמים, והערות 
נוסח: ציוני מסורה. בתימן כינו במונח הערבי תאג‘ כתבי יד 
)כיום גם דפוסים( של תורה עם תרגום אונקלוס ותרגומו 

הערבי של רס"ג.
המסורה היא מכלול ההערות המלוות את נוסח המקרא 
לצורך מסירתו המדויקת. הערות המסורה המתייחסות 
לנוסח, לכתיב ולקרי של מילים במקרא, נוסחו בעיקר 
בארץ ישראל בסביבות המאה התשיעית. המסורה הקטנה 
מנוסחת בקיצור מופלג ורשומה בשולי הטקסט המקראי 
ואילו המסורה הגדולה מפרטת את הערות המסורה 
הקטנה, בדרך כלל בשולי הדף. בכתבי היד המפוארים של 
המקרא, ובמיוחד במאוחרים שבהם, כאשר מידת השימוש 
בהערות המסורה פחתה, עוצבו הערות המסורה הגדולה 
בציורי מיקרוגרפיה, כלומר באותיות זעירות היוצרות קווי 

מתאר של עיטורים שונים.
בספרייה הלאומית בירושלים שמורים היום מספר כתרים 
המכונים "כתרי דמשק". כתרים אלו לא נכתבו בדמשק, אך 
בשלב מסוים שהו בה, ומכאן שמם. מתוך הכתרים ראוי לציון 
מיוחד החומש, שנכתב ככל הנראה בארץ ישראל, הכולל 
בתוכו חמישה חומשי תורה, והוא בן למעלה מאלף שנה.

כתב: ד“ר אביעד סטולמן, אוצר אוסף יהדות בספרייה 
הלאומית. ייעוץ מדעי: פרופ‘ יוסף עופר, אוניברסיטת בר אילן
תיאורי הכתרים מבוססים על: רפאל וייזר, תצוגת מגילות 

תורה וספרי תנ“ך, ירושלים תשס“א
ג'ודי ובידה הכתר שהצילה מדמשק
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ד"ר אביעד סטולמן

פרופ' יוסף עופר

אורן נהרי, מראיין את ג'ודי פלד קאר

דוד בלומברג

יהושע קלש



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 15 אביב תשע"ב אפריל  2012

כנס הצגת "כתרי דמשק" לציבור הרחב             ב"הספריה הלאומית בירושלים"

15

מעיינים ומתרגשים

בוחן ומעיין בדריכות

)הצילומים בעמודים 

14, 15, צולמו 
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הספריה הלאומית 
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. י המצב הרוחנ
המצב על  ר  ו א ם  י צ י המפ  , ם י נ ו ש ם  י ט פר ו  נ ל ו  ר שמ נ ם  י נ ו ש ת  ו ר ו במק
ִאתה התורה. ו י של יהודי דמשק בעת ההיא. הדת תפסה מקום בראש  הרוחנ
ו לומדים ים לבני הדור ההוא. הי ו המרכזים הראשי ות והמדרשים הי בתי־הכנסי
ם - זה הלמוד ' וגם בצהרים, שעורי משנה, רמב' שם שעורים  בבקר ובערב 
ימים־טובים היו ו הספרדים-וגם תלמוד. בשבתות ו נ ששבה תמיד את לב אחי
החכמים דורשים לפני העם בבתי־הכנסיות בעיר ובגובר ומעוררים אותו לתשובה 2(.
           החנוך לא הצטמצם רק בבתי תלמוד־התורה לקטנים. נמצאו נם ישיבות
־ ־ישראל מורי י ־ דאתרא, שמהם יצאו גדולי ' בחורים תחת ראשות הרבנים מא'

. . הקהל דאג למוסדות אלה והחזיק אותם בכספו )3 הלכה 
' בין המון העם, על־פי־רב בין אותם הרוכלים              אמנם, נמצאו גם ''עמי־הארץ'
־ מהמסתערבים, שרב חייהם בלו בין פראי־ערב לטבת פרנסתם. ואולם גם ״עמי
, כי הרבנים השגיחו על הן ות הדת בכל דקדוקי ו שומרים מצו ' אלה הי הארץ'
א גם לשאת משא מחוץ ־שהו , למשל, מי ז ֵע ֵה . לא  עז ו י הדת בכל תקף  נ י ענ
. "ומעשה היה בעם־הארץ, שהלך מצפת לדמשק, ובליל ב׳ של )4 לערוב בשבת 
, אף־על־פי שבארץ־ישראל " , וחפצו לנדותו גן י נ ות הכנור בידו ו ום־טוב של גלי י
. )5 ו לנהג בחומרי המקום שהלך לשם  , משום שהיה עלי גן ל ומותר לנ כבר חו
'ה, המועלם, השיך־אל־יהוד, הרבנים והסופרים,             גם סדרי־הקהלה, הזט'
דקדוק ויפי־הסדר בפנקסות חשבונותיהם והפרוטוקולים, הדאגה לעניים, לחנוך,
נות מסחריהם י התפתחותם במסחר, חשבו סדר העריכות מצד אחד, ומצד שנ
השאלות ' ' י  פנ ם על  עי רו ם, הז ן התגרי בי כים שפרצו  ן הסכסו אף כל המו ו
בגבה א  ההו מן  בז עמדה  דמשק  ת  הדו שי ם  די מעי אלה  כל   -  ' ת' בו התשו ו

תרבותי מספיק.

1( עי׳ רשימת האישים והמשפחות של המאה הזאת בסוף מאמרנו זה.  
2( עי׳ להלן בענין הדרוש בדמשק.  

יעקב ר׳  וכן  תלמידים,  ומעמיד  ישיבה  ראש  היה  נארה,  נ  ר״י  אבי  נגארה,  משה  ר׳   )  3  
אבואלעפיה. ומגדולי ישיבהו היה ר׳ יאשיה פינטו.

4( עי׳ תשובת המבי''ט ה''ג סי׳ קמט.  

5( שו''ת המבי''ט ח''ב שאלה קמ''ט.  

דמשק עיר עתיקת יומין
לקורות היהודים בדמשק 

במאה הרביעית לאלף הששי.
שלם. ו ר י  — ן  י ל ב י ר אל  ו י סף  ו י ו ר  ז ע י ל מאת א

ם: בשתי הערים האלה נשארו רושלי בי לא  ו ה לא בצפת  )מה שלא הי ם  י מי המקו
הספרדים מדב־רים בשפתם וגם בנמוסיהם. והדבר מובן: בצפת ובירושלים חיו היהודים
. ולא נתבטלו ברב גדול של ערבים ובסביבה ערבית במו בדמשק( רק בתוך עמם 
לי ספרד  נצח. ואם אמנם לא נראה כאן , הצד התרבותי שבאצי ואולם הצד היהודי
ם אנשי על  ת  להראו ו  ז א מאה  הי לה  כו י  , ת ספרד טרם תכבה" תרבו ' ' אם  בלתי 

 . )1 ות העולם  י נם בהו גדולים בתורה, בחכמה, בשירה ו

חלק שני המשך מהחלק הראשון מגיליון מס 14.
לתשומת לב הקוראים החומר להלן מובא במקורו ללא תיקונים כי הוא כתוב בכתב 

חסר ובעברית שהיתה נהוגה באותם ימים!!!
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ר ש ו מ ו ת
ו, החוש הצבורי היה אף הוא מֻפתח  מאד באישי־הקהל. אספות הקהל הי  
י רב, לא נעשה בלתי אם בהסכמת כנראה, לפרקים תכופים. כל דבר נכבד, כמנו
ו מוצאים, שנסעו עשרים ה אנ ' . ופעם בשנת של' )1 כל אנשי הקהל ובחתימתם 
. )2 ה  ל ה ק ל ב  ר ם  ש מ א  י ב ה ל ת  פ צ ל ד  ח א ל  ה ק מ ם  י ת ב ־ י ל ע ב   
ות והישיבות למדו היהודים לדעת את ־הכנסי מלבד למוד התורה בבתי  
השפה הערבית. ובכלל מראה על התפתחותם הסגנון העברי  של הרבנים במאה
ההיא, וביחוד הסופרים של הקהלות, שנוסחי כתביהם יכולים לשמש לדוגמא

ר.  וק וברו לדי
)3 מהערבים למדו היהודים את הזמרה, ובמדה  ידועה גם את השירה   
נת הספרדים, שהביאו עמהם ואולם לצד הזמרה הערבית היתה בידם גם נגי
מארצות גלותם והורישוה לדורות אחריהם. ולרגלי הנסיעות התכופות של יהודי
נות גי ה, והקשר עם ארצות אלו בכלל, הביאו אתם נם מנ דמשק לפרס  ותרכי

  . )4 ות, שאותותיהם נכרו במאה ההיא  ות ותרכי פרסי
.)5 רוח השירה והזמרה שרתה על רוב יהודי דמשק מ"ראשיו ועד ערטלאיו "  
מלבד ר' ישראל נגארה המשורר הנאדר, קמו אז משוררים ומזמרים אחרים
. האחרונים שרו שיריהם בערבית. עד היום הזה מחכמי העיר וגם מדלת העם 6(
צירות המאה , שרובם הם ׳ ים" לחנ ' נים עם ' ן פזמו נמצא אצל יהודי דמשק המו

הרביעית.
, יותר מרבני ' 'הדרוש' בלמודי התורה הצטינו חכמי דמשק ביחוד במקצוע '  
, שנמצא ' 'עם־הארץ' ' ן  . אפשר מאד, שגרם לזה המו י ' א' ו שאר עירות סוריה 

ו״הסכימו חדש,  כנםת  בית-  קנית  בענין  מסתערבים״,  ק''ק  דמשק  בק״ק  שהיה  ''מעשה   )1  
קכ״ב(. סי׳  )אבקת-רוכל  עליהם׳׳   .  .  . קבלו  אשר  והחבר  העיר  אנשי  במעמד  העיר  טובי  ז׳  בכך 

ועי׳ התקנה בדבר הקצבים בשנת שכ״ט ב״אבקת־רוכל״ סי׳ קפ''ו.
שבין הריבות  פרשת  וכל  בדמשק,  לרב  מצפת  כהן  חיים  רבי  הרב  במנוי  היה  זה  דבר   )2  
לשנא, ועת  לאהב  ''עת  בשם  מטראני  משה  ר׳  של  היפה  בשאלה־והתשובה  עי'  והקהלה  הזה  הרב 
ד א  מ  בהירה  בתמונה  ההיא  במאה  בקהלה  היהודים  חיי  נשקפים  ששם   ,' שלום' ועת  מלחמה  עח 

)שו''ת המבי''ט, חלק שלישי(.
ת א  המשורר  הציג  ישראל(  זמירות  )בספרו  נגארה  י  לר'   ' ''מימי־ישראל' בשער-הספר   )3  
ופה, הירדן מצרעתו,  במימי  ונרפא  ארם, שהיה בדמשק  צבא  נעמן שר   : פרושו   ( נעמן  "יעיד  המוטו  
)לאמר דמשק  נהרות  מימות  כי  יָגֵאל,  איש  כל  יאמר  לבלי  מימי,  טוב  על  בעל־טעם(  יעיד  כונתו 

שירת הערבים( טובה מכל מימי ישראל" )עם ישראל ושם המשורר ישראל(.
נגארה. י  ר'  כבימי  ום  הי עד  המושרים   ' ' י ארמנ פרסי  טורקי  ' ' ים  הלחנ הם  עדים   )4  

. ) ו ' מהרח' )שבחי  ן  לאי הערטי עם  ששר  על  נגארה  י  ר'  על  כעס  יטאל  ו ח  ' מהר'  )5  
אלתרס יוסף  ר׳  דוד,  ר׳  ומזמרים:  משוררים  בדמשק  בזמנו  היו  נגארה,  י  ר'  מלבד   )6  
)כל־אלה, ישועה  ור׳  שליח-צבור  ברכה  שלמה  ר׳  ומשורר,  חכם  יעקב,  שלמה  ר׳  נסים.  ו  ובנ

נזכרים ב.''מימי-ישראל''  לר' י נגארה, דף קמ''ב , קמ''ד, קמ״ז ועוד(.
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ל ק ו ר ו ת   ה י ה ו ד י ם   ב ד מ ש ק
 ביותר בדמשק. לאלה התאימה האגדה יותר מההלכה והדרוש יותר מהפלפול 1(.

ביחוד גבר הדרוש במחצית השניה של המאה.
            באותו הזמן היתה, דמשק למרכזה של חכמת הסוד והקבלה המחודשה
ת גם מארצו ו י  ' דים מא' ן תלמי ו המו יטאל משך אלי ו ם  י . ר׳ חי ׳ ' ' י האר ' עפ'
ו את די ו ר׳ שמואל ותלמי בנ ו  ר׳ משה ו כו כאן אחי ו המשי נם אחרי אחרות. ו
' לא נפקד ד' הסו ' ' ן את הדבר, שעם כל השפעת  י לַצ אולם כדאי  ו  . לתו פעו
: למוד הסוד לא השאיר רשם יתר על כן ' ואף לא נפגע. ו 'הפשט' מקומו של '

, ועתה כמעט נמחה זכרו מדמשק. וחד בדמשק במאות שאחרי כן מי
            השפעת הסביבה על היהודים נכרת בכל ארצות מושבותיהם, וגם ביהדות
ות נ ות שו י ו וזמרה, מלאכות ואמנ . ואם ביחס לשירה  ו ז דמשק נכרת השפעה 
השפיעה הסביבה לטובה, הנה השפיעה גם לרעה בהשרישה ביהודי דמשק )ועד היום
הזה!( את כל מיני האמונות הטפלות בכשפים, גלגולים, נבואת־המראה, השבעת־
ל, שרטוטי היד, טפות השמן על המים וקמיעות, ועוד כהנה שדים, גורל־החו
הודים ובקללות על כל דבר מצער למדו הי וכהנה. גם להשתמש בשבועות 
מהערבים שכניהם. היהודים הלכו לשאל במכשפים הערבים בהמונים, וגם אחדים
ות, שלמדו יהודי ו גם יהודים ו ו בלבד: הי . ולא ז )2 ן זה  מהחכמים לא נקו מעו
ו בתורת ו בה בתור מומחים. נמצאו שערבבו תורה ז נ י את תורת הכשוף והצטי
וקדש שמשו בהם ל  ת, שחו או בו נ ו ם  לחשי ו ת  רלו ו ג ערכו  י ו ת  די הו הי ד  הסו
)4 3( דחקו את רגלי חכמת־הרפואה  ות הטפלות האלו  נ א. האמו בי  בערבו
ו גם במצאנ ו ם.  מי ־הי ות של דברי נ ו בה במשך תקופות שו נ דים הצטי הו שהי
'חכם, רופא ומקובל' 5(.  זכר לרופא מדעי יהודי במאה הזאת, הנה היה גם הוא '

1( ר' י פינטו ה ד פ י ס  ב ד מ ש ק  ל ר א ש ו נ ה  את ספרו ״כסף־נבחר״ ד ר ו ש י ם  על  
ספר על  דרשותיו  וכתב  ומועד  שבת  בכל  בנגלה  בדרוש  דרש  המקובל  ויטאל  חיים  ר׳  התורה. 
בנו נגארה  ישראל  ר׳  וגם  בשבתות,  דורש  היה  נגארה  משה  ר׳  גם  חלקים.  ב׳   ' טוב' הדעת  ״עץ 

היה דורש תשובה בגובר.
ל י  ל  פ  לשאול מאת  הלך  סגירא  ור׳  הזכוכית,  במראה  מלאכים  הוריד  אל־בוב  יהושע  ר׳   )2  
ל לשאו העתיקה(  דמשק  לעיר  ץ  מחו )רבע  לצאלאחיא  הלך  עצמו  ו  ' ורח' ל.  החו בגורל  אחד 
וידועה ו(.  ' מהרח' )שבחי  וחכמים  רבים  אנשים  שם  ומצא  עיניו  מחלת  על  אלאיובי  ל   י  ל  פ  ה  מ 

המערה של הגלגול בבית רפאל עניו בדמשק, המוזכר בשבחי האר''י ובשבחי מהרח''ו .
או 'ו  רח' שבחי  בספר  המתענין  ימצא  ומצבן  הטפלות  האמונות  תורת  לכל  רחב  מקור   )3  
שורה מכל  נקלה  על  יכיר  הרביעית  במאה  החיים  ואת  דמשק  את  היודע   כל   . ' ־החזיונות' ''ספר 

ושורה של קונטרס זה שאמנם נכתב הספר בימי רח''ו. אם על ידו ואם ע''י אחרים.
נשא בחור  רבנו  ילמדנו  ' ' ז:  ' רס' סי׳  ח"א  'ט  ' המבי 'ת  ' ובשו  . ו ' מהרח' בשבחי  שם  עי׳   )4  

בתולה בת י''ב שנה וחששו לכשפים והוציאו הוצאות על זה״.
ד לר'  ב״קורא־הדורות"  נזכר  ההוא,  בדור  ומקובל  רופא  חכם  בדמשק,  פנסירא  אפרים  ר׳   )5  

קונבריטו.
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ר ש ו מ ו ת
ו מוציאים כספים 'הי ' ' ו 'בטפות שמן על המים' ' ' ו 'מראות' בכלל היו משתמשים ב'

. )1  ' ם' רבים למכשפים  ומכשפות ערבי
          השמוש בשבועות ובנדרים נפרץ גם הוא לרוב במאה הזאת. בכל עסק
ומעשה תפסה השבועה או הנדר והקללה מקום בראש. הרגל זה רכשו להם
בן וכמו  . די הו י ן  ו לנדרים צבי ו ו לשבועות  נתנ ואולם  ם,  היהודים מאת הערבי
ק ותֶֹקף ֻחקי יתר על אלה של הערבים. ֶז , היה חֹ שלשבועות אלה, שהדת תומכתן
ים נ ידע את כל הדי ועם־הארץ,  ר  גם הבו ו די  הו י ו די  הו י א, שכל  עובדא הי ו
י תורת ישראל. כשהשתמשו בשבועה ידעו ' והתנאים של הנדרים והשבועות עפ'
, שלא תועיל לה התרת־חכם וכדומה. הנשבע היה נשבע ' 'חזקה במסמרות' איך ל'
, היה נשבע ' ו ושעקר דלתות עזה' י נ ", שנקרו הפלשתים את עי ן בנזירות שמשו ' '
ו, שרבה היתה העבודה על רבני דמשק למצא ' וכדומה. ומובן מאלי 'תנאי כפול' ב'
־חרטה כדי להתיר את קשרי הנדרים והשבועות של היחידים והקהלות פתחי

. )2 שנדרו בשעת כעסם 
 

1( שו''ת המבי''ט ח''א סי׳ רס״ז הנז׳.  
בנזירות חמורה  שבועה  ״נשבע   : ב'  ' סי נבחר־מכסף״  ״  ס״ח.  סי׳  אלשיך  ר'מ  'ת  ' שו  )2  
במסכת 'א:  כ' סי׳  ושם  לבית־הכנסת״,  ליכנס  לשמעון  עוד  יניח  שלא  תנאיו  בכל  מנוח  בן  שמשון 
ובשו״ת אשתי״.  את  אגרש  לא  אם  תנאיו  בכל  שמשון  כנזירות  נזיר  ״אהיה  אחד:  שאמר  שכרות 
כ ך  - כל  ונתלהב  ״בחור אחד מבני עמנו המשיך דברים עם אשת־איש  מ''ז מסופר:  סי׳  ר' מ אלשיך 
, שמעולם לא י  ה ש ר ת  כ  ל  ד ע ת  מ ל א  נזירות שמשון ע  עמה בדברי פריצות עד שקבל עליו 
בן  אחד  ״נער  מסופר:  קשמרו  יעקב  לר׳  יעקב״  ״אהלי  'ת  ' ובשו היא״.  'א  כ' אחרת  אשה  ישא 
לרב ו  ה  ו  נ  י  ש  ל  י  ש  אותו  והפחידו  הבית  ובני  אמו  עליו  וצעקו  ונשתכר  יין  כוס  שתה  שנה  י*ד 
ל כ  הבנה  בלא  פה  על  משניות  קצת  יודע  והנער  אמו,  רשות  בלי  יין  ישתה  שלא  עליו  שיגזור  כדי 
נזיר בין  ״מה  משנה  פה  על  קרא  יין  ישתה  שלא  עליו  לגזור  שחפצים  הנער  כראות  ויהי   .  .  . ך  כ 
.  .  . נזיר  אני  כבר  שם:  לעומדים  אמר  המשנה  שגמר  ואחר  סופה,  עד  וכו׳  שמשון  לנזיר  עולם 
הנער; משיב  זולתו?  נזיר  ולא  שמשון  נזיר  אמרת  למה  החכם:  אמר  אחד,  חכם  לפני  אוחו  הוליכו 

נזיר שמשון כל ימי חייו..." . . ״
הרביעית המאה  בראשית  בדמשק  מאור  בן  משה  ב''ר  לרבקה  מחסן  י  ר'  שכתב  בתנאים   
.  .  . שנה  ט״ו  זמן  בעולם  אופן  בשום  אחר  במקום  ולא  דמשק  הנה  ״הדירה  ש  והתחייב  החתן  כתב 
.  .  . ה  נ  ש  ט''ו  תוך  מדמשק  חוץ  אדור  אם  החתן:  אמר  וכן  הכלה.  אבי  ורצון  ברשות  יהיה  לא  אם 
עיניו, את  פלשתים  ושנקרו  עזה  דלתות  שעקר  דלילה  בעל  מנוח  בן  שמשון  נזירות  עלי  מקבל  אני 
מקבל ואני  המודעה  מבטל  אני  עתה  בטל  יהא  שאדור  נדר  שכל  נדר,  או  מודעה  עשיתי  אם  ואפי' 
שאוכל מבלי  הנזירות  משפטי  לי  ויורה  חכם  היותר  עפיי  וחומרותיו  תנאיו  בכל  הנזירות  ומקים 
צב, סי'  ח''א  כמבי''ט  עוד  ועי'   .) ט׳  סימן  ח''ב  המבי''ט  )תשובות  ״   .  .  . היתה  בטעות  נזירות  לומר 
תשובות כמה  השוה  בכלל  השבועות  ענין  ועל  רסא,  רנז,   , ו רנ 'מ,  ר' קנב,  קלד,  קד,  קא,  צח, 
הששי, לאלף  הראשונה  במאה  קדום,  בזמן  וכחה  השבועה  ענין  עוד  והשוה  נעם״.  ״דרכי  בשו''ת 
ו... ע  ב  ש  נ  ישראל  לארץ  לעלות   .  . יחד.  נתחברו  ולוי  ושמעון  ״ראובן  ''ח  ל  סימן  הר''ג  בתשובת 

שבועה חמורה ח פ ץ  ב י ד  ב ש ם  א ל ה י  י ש ר א ל  ע ל  ד ע ת  ה מ ק ו ם  ו ע ל  ד ע ת  ה ר ב י ם
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ל ק ו ר ו ת  ה י ה ו ד י ם  ב ד מ ש ק
ן היהודים, אחרי גלותם כנראה תפסו החרמות והשבועות מקום חשוב בי  
ים של ימי והפנ רים  ים הצבו ן החי קו נם,  משום תי מארצם ואחרי חרבן שלטו
היהודים בגולה. החרם והשבועה ונדרי הנזירות וכדומה היו הנודרים נדר ועומדים

. ו ותי בפרץ ננד יחידים ההורסים את חוקי הצבור ותקנ
נים הפנימים של היהודים לא היתה  ליהודים מוראה של מלכות, י כי בענ  
וכל הסכמות הקהלות בערי הגלות נתחזקו ונתבססו בכח חזק רק בתוקף החרמות
ו נ ו רואים מתוך תקנת רבי . ועד כמה גדל הכח הזה אנ ו להן והשבועות שנלו
ים, וכל הרבנים גרשום מאור הגולה, הנשמרת בחרדת קודש מאות רבות בשנ
יכלו בכל מאמציהם להחליש את שבקשו לה היתר במשך תקופות רבות לא 

' והקללה הצרופה אליה. 'חרם' חמר ה'
כל ו ן  אי נשו ־ גמרי ה,  ז מו כל שטרי החו י נתקי ת  עו והשבו בכח החרם   
יכלו . ובאלה הובטחו הצדדים הרבה יתר מאשר  יהודי לחברו ן  הסכמות שבי

להבטיח עצמם על ידי כח הממשלה ודברי ערבות אחרים.
עד כמה היה כח השבועה יפה בעת ההיא נראה מתוך זה שכל עסק פרטי  
ן —נחרצו ום נשואי 1(  או קי , גבית מסים והערכות  רו י רב או פטו ו , מנ או כללי
ו היתה, קימת. ז ובתקופה  ומה, שרק בדמשק  והאי בכח השבועה, המופלגה 
ישא אם  ו לתה,  ו ז אחרת  ישא  שלא  ' ' להשבע  דע  י באשה  שנתאהב  מי  אף  ו
ח בזה הכרי ו  . )2  ' ' ו י נ עי , שנקרו הפלשתים את  ן ר שמשו י ז נ לם,  ר עו י ז נ הי  י

ך. את ההורים להשתדל בדבר ולגמר את השדו

.''  על צורת הכרזת חרם בדמשק במאה הרביעית מוזכר בשו''ת ר' מ  אלשיך  .  . ו ע ל  ד ע ת  ה ר ב 
רבן בית  של  נוקות  ותי ותוקעים,  שופרות  להביא  העדים  על  ההם  האיומים  ״שראה  קד,  סימן 

מהת״ת  להטיל חרמות ונדויים על הענין ההוא. . . ״ .
1( הסכמת קהלה בדמשק בראשית המאה הרביעית בחרם, להתפלל חמש שנים במקום אחד ,  
שלש מזכיר  )ושם  'ג  ל' סי'   בי־רב  י  מהר'  בשו''ת  באריכות  זה  ענין  ועל  ו.  ' רמ' סי'  במביט  מוזכרת 
רוכל באבקת  מוזכרת  הקצבים  ע''ד  בשבועה  העדה  ראשי  הסכמת  אחר(.  מעשה  הוא  ואולי  שנים, 
ל כ  ה  ההם,  בימים  ועוד  כהן  חיים  רבי  הרבנים  של  המינויים  הוזכרו  וכן  ו.  ' קפ' סימן  קארו  י  לר' 

ב הסכמת הקהל בחרם ובשבועה.
שבכל והחמור  הקשה  הוא  עולמית,  נזירות  שהיא  שמשון,  נזירות  ובפרט  הנזירות  ענין   )2  
הקדומים בימים  דמשק  י  בנ התחכמו  כן  ועל  וחרם.  איסור  שבועה,  נדרי  של  הנדרים  שורת 
משא יש  ופוסקים  בש״ע  העם.  ני  והמו היחידים  בזה  תפסו  וביחוד  זה,  חמור  בקשר  להתלות 
את לבטל  מועילים  נדרי״  ו״כל  נדרים״  ״התרת  ה  ואם  שמשון,  לנזירות  התר  יש  אם  גדול  ומתן 
התרת מנוסח   ' שמשון' נזירות  ' ' את  כך  בשביל  מחקו  והאחרונים  העבר.  על  אפילו  שמשון  נזירות 
י ' ע' ולרבים  למשפחות  היסורים  רבו  להתרתו  או  להפרתו  והקושי  חומרתו  מפני   . הישן נדרים 
סי' ביו״ד  מאמרנו,  תקופת  לפני  קרוב  שחי  והרשד''ם,  בפרט.  שמשון  ונזירות  בכלל  נזירות  קבלת 
ר ש  א  רבים  כי  שמשון,  בנזירות  דבר  שום  לקיים  שלא  מהראשונים  קדומה  הסכמה  מביא  קל''ד 
ה מ י ת   א ח ר י   מ ו ת ו   מ א ש ר  ה מ י ת   ב ח י י ו . . . ואולם כנראה שרק הרבנים והקהלות
הודעת אחרי  גם  בזה  אחזו  בפחזותם  היחידים  אבל  ן,  שמשו בנזירות  ביותר  מלהשתמש  נזהרו 
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ר ש ו מ ו ת
ילדותה של הכלה. ו כים בזמן ההוא החלטו בבחרותו של החתן  השדו  
גמא, דנה נשואים כאלה. אחת, לדו י  נ י ות בענ ות דנ נ ' שו ת' בו ותשו 'שאלות  '
ם ו יעבץ בי ים לחנה בת ר׳ שלמה  יצחק בן החבר הר׳ חי ר'  בדבר גט שנתן 
ו הנשואים , והרי הי )1 ו ' ׳ אדר שנת שט' ום ז ח, והיא נולדה בי ' ׳ כסלו שנת שכ' ז
ד ועו והיתה. איפוא פחותה מבת שתים־עשרה כשנשאה.  י הגט,  זמן מה לפנ
ים ל לה. כל השכנ כו י לא  ו ״ב  י ר אחד נשא אשה. בת  בחו ' ' ת:  סי דוגמה טפו
ו ו ת   י  כי  כן ב ה  ות ישראל,  ובא לשחק על בנ לי  ות לו קצת חו מודים הי
2( . שדוכים אלו של הקטנים  ' ב ן  כ״ ג  שנה  ולא  ה י ה  רוצה ל ה נ ש א '
. )3 ו נגמרים על רגל אחת במסיבת רעים ובסעודת פורים  או של הילדים הי

נזירות אמר  שאם  שאומרים  שיש  הספקות,  כל  ידי  לצאת  וכדי  הראשונים.  הסכמת  ע״ד  הרשד״ם 
הנזירות, עליו  חלה  א  ל  עיניו  את  פלשתים  שנקרו  או  דלילה  בעל  או  מנוח  בן  אמר  ולא  שמשון 
ובפיסול״ ״בביטול  ה״חשוקים״  כל  בהוספת  הנזירות  של  הפסוק  כל  אח  לפרש  ההמונים  ידעו 

ומבלי שאוכל לומר״ וכו׳ וכוי, )עי' שו''ת מהריב״ל סי' ל'(,
קימת עובדא  היתה  היום,  בימינו  זכר  שום  כמעט  לה  שאין   הנזירות,  שדבר  הדבר,  מענין   
בפני בין  בחו"ל  בין  בארץ  בין  נוהג  שמשון  ״נזירות  הדין  פסק  ולפי  הזה,  לאלף  הרביעיח  במאה 
קמ״ט( )סי'  אחת  בתשובה  מספר  המאה,  בראשית  שחי  המבי''ט,  והרב  הבית״,  בפני  שלא  ובין  הבית 
והיה בנזירותו  להתאפק  יכול  היה  ולא  נזירותו  לנהוג  י  ' לאר' שעלה  א׳  נזיר  י  לפנ ה׳  הקרה  ״ 

מתנוגה והולך בסיגוף וצער גופו...״
נ, ת״  שנת  בערך  שמשון(  של  )עירו  עזה  פה  שהיה  ״מעשה  ד':  סי'  ב׳  כלל  ורדים  בגנת   
ואמר חמורה  שבועה  ונשבע  השטן,  ויהי   , אשתו עם  נתכעס  האוכל  לעת  שבת  יום  ראובן  והנה 
ואמר שמעון  ובא  אשכנז.  חכמי  דעת  על  תנאיו  בכל  דלילה  בעל  שמשון  נזירות  נזיר  )אהיה(  אכון 
ימי כל  אחת  בקערה  אשתי  עם  לאכול  שלא  ב׳׳ה  המקום  דעת  על  ואמר  אפו  ויחר   , דעתי על 
הנשבר הוא כחרס  הרי  בנזירות שמשון  מי שנשבע  ה  שכל  ז  ע  ה   פ  ה    מ  כ  ס  ה  י ש   ו  ״  חיי״.... 
ששים לקהל  יתן  ההתרה  קודם  ום  י שלשים  ואחר  ום,  י שלושים  כל  כלל  בביהכ״נ  יכנס  ולא 

חתיכות״. ושם יש משא ומתן ארוך אם יש ממש בהסכמה זו לעקור אסור.
״ונזירות  : אומר  שמשון,  נזירות  ענין  על  בדברו  קס״ו,  שאלה  חאגיז  לר״י  קטנות  בהלכות   
. ״  להם  נזדקקתי  לא  ומעולם  אלי  באים  היו  יום  וכל  דשכיחי  הארורים  הארצות  העמי  למרות  זה 
הע״ה מחמת   תוגרמה  בארצות  הרבה  נהוג  הזה  המקצוע  ״להיות  שם:  זה  על  מעיר  חאגיז  ור״מ 

ראיתי להעתיק בסוף הספר הלכות נזירות מהריק''ש...''
הרב כהן  ים  חי רבי  הוא  כאן  המוזכר  ים  חי הר׳  פ״ח.  שאלה  'ב  ח' ט  ' ' המבי 'ת  ' שו  )1  
כנראה ו  שנים.  ח׳  מבת  פחותה  אשה  שנשא  מי״ב  פחות  צעיר  על  ז,  ' צ'  ' בסי שם  ועי'  מדמשק, 

שעל אותו הנדון הוא מה שמוזכר בשו״ת הר״מ אלשיך סי' י''ז.
2( שו''ת המביט ח''א סי' רס''ז.  

נחמד שמואל  על  מדמשק  שאלה  מובאה  'ו  כ' סי'  פינטו  י  לר'  ״  ״נבחר-מכסף  בשו''ת   )3  
וקאלא יעקב   אבנו  וגאוב  רשיד  אכי  בנת  אכודלאק  בדי  אבני  ״יא   : זה  בלשון  יעקב  לבנו  שאמר 
אל פי  כאציר  כאן  אלצי  לרשיד  ואעטא  כביר  קדח  יעקב  אבו  ואכד  בתריד,  אלי  אעמל  אבי  יא 
אכו מן  קדח  אל  רשיד  ואכד  יעקב  לאבני  מואנסה  לבנתך  קדושין  האדא  אבי  יא  וקלו  סעודה 
וענה רשיד,  אחי  בת  לך  לקחת  רצוני  בני,  ״הוי  ובאורה.  בערבית,  שם  הסגנון  )זה  וקבלו״  ושרבו 
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ל ק ו ר ו ת  ה י ה ו ד י ם  ב ד מ ש ק 
, כמנהג וכחובה )1 ו משתדלים להשתדך עם קרוביהם מבני המשפחה  ר הי ' ' עפי

ום הזה. אצל הערבים עד הי
כדי לתת תמונה שלמה של חיי היהודים בזמן ההוא אין להעלים עין גם מזה,  
, אנו מוצאים במאה ו זהירים אז בכל מצוות הדת לכל פרטיהן שלמרות מה שהי
הרביעית קלות־ראש יתרה במה שנוגע לאהבה, נשואים וצניעות הנשים בכלל. הפנוי
ג אבל היהודים , כנהו ו ו רחוקים זה מז יה, או בכלל האיש והאשה, לא הי ו והפנ
החרדים בדורות הקדמונים ואפילו האחרונים: מעשי "התאהבות" היו מצויים לרוב,
י נדרים ושאר אמתלאות. ומעשה ביהודי אחד בדמשק ' וקרו גם נשואים בכפיה ע'
( אל בעל־בכי )מהעיר " והוא ,רבי אליעזר  בן־מאיר גזל )צבי שנקרא בתאר "רבי
, יהודה רקי בעלבק( שעמד בשוק ושוחח בידידות עם מואנסה בת החכם ר׳ 
ציא ר׳ אליעזר טבעת ותחבו על ובתוך דבריהם הו זהב,  ואכלו ביחד תפוח 
' 2(. אמנם המצב הפרוץ הזה בקדושין־חטופים אצבעה של מואנסה וקדשה בשוק'
היה שורר אז בכל ארצות המזרח ממצרים ועד חלב. מעשה דומה לנזכר קרה
. והמצב הזה נמשך עוד משנים קדומות. עוד )3 אז גם בקהירו אשר במצרים 
י עדים י שנ 'שבחור קדש בחורה לפנ בשנת ש״ב קרה בארם־צובא, היא חלב, '
. ' י צפת' ישאלו את פי רבנ ו ר,  ל בעי ך גדו ובמרמה, אשר הביא סכסו בסתר 
.     
פה שהיה  לרשיד  ונתן  ן  י י גביע  יעקב  אבי  ולקח  חפצת.  כאשר  עשה  אבי  הוי  ואמר:  יעקב  בנו 
מאחיו הגביע  רשיד  ולקח  יעקב.  לבני  מואנסה  לבתך  קדושין  זה  אחי.  הוי  ואמר:  בסעודה  נוכח 
מעשים עוד  ועיין   . ' דמשק' פה  'ק  לפ' ישיבון  ש׳  פורים  של  ב׳  ״ביום  היה  המעשה  וקבלו(.  ושתו 

דומים לזה במביט ח״א סי' נ''ז ורצ''ט. וח״ג סימן פ''ו. ובדרכי נעם חלק  אה''ע סימן א׳ ובי.
1( שם בנבחר מכסף סי׳ כ''ו  ועוד בכמה מקומות.  

2( שו''ת ר' מ אלשיך סי' ק''ד.  
האשה לבית  מיימון  שלמה  רבי  עם  נכנס  ן   ו  ש  ש  י   ב  ר  ש  שמ״ו,  בשנת  היה  המעשה   )3  
קדושין לשם  לאשה  ונתן  )פרוטה(  מאידיש  הוציא  ששון  ורבי  חכם  הלוי  יעקב  המנוח  בת  אסתר 
מנחם ״הר׳  ש  'ט,  של' בשנת  כזה  מעשה  אירע  ביאננא  ל״ח(.   ' סי יעקב  אהלי  'ת  ' )שו כרחה  בעל 
ה ל  ואמר  שולטני  הנקרא  זהוב  אחד  לה  ונתן  בידה  ותפס  מב''ת  שוליטה  מרת  פתח   לצד  עמד  כהן 
רב בי  י  מהר'  בשו''ת  לזה  ודומה  ב׳(,  שאלה  רביעי  ספר  'ל  מהריב' )שו״ת  לי״  מקודשת  את  הרי 

סי' מ׳׳ב וסי' ק''ז.
אחת נערה  והעיזה  במסבה  ישבו  בחורים   : אחר  מסוג  מעשה  מובא  בי־רב  י  מהר'  בשו''ת   
וכי תחשוב לה:  ואמר  בה  גער  מן האחים  ואחד  לפניו.  מן המעות אשר  וחטפה  בחור אחד  ל קראת   
.  .  .    ' ת' המעו לו   יר  להחז ו  לדברי לבה  שתה  ולא   . ו מעותי לו  רי  י תחז  ? י נ לפלו להתקדש 
של המנוח  להבעל  הקרוב  שהמקדש  ירושות,  בסבת  כרחם  בעל  קדושין  מקרי  קרו  לפעמים   
הקדושין מאורעות  וכל  הכספים.  בירושת  לזכות  כדי  האשה  את  לקדש  זכות  לו  מצא  המקודשת 
המחותנים. ובין  והמקודשת  המקדש  בין  עצומות  ומחלוקיות  למריבות  סבות  רק  היו  כרחם  בעל 
במאה דמשק  של  ובמאורעות  ואופניהם.  הקדושין  ספורי  המקודשת  מצד  הוכחשו  רבות  לפעמים 
התורה דין  פי  על  המשפט  להוציא  הדור  רבני  הרבה  נטרדו  האחרים,  המאורעות  כבכל  הרביעית, 

ולתיקון המצב.
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ר ש ו מ ו ת
י  עשרה,  מנהג  הקים  עד א  בפנ ' ו  בעדות  אלו  לא  לקדש  כ' נ ואז  התקי

. )1 ום  הזה  הי
ים נגאנ , כמו "אלו הפי הן כן תכשיטי ו  . ותר מדי י צים  ו פרו מלבושי הנשים הי
, ודדיהן מגולות, וממלאות על חזם בגדים כדי שיראו הן ף( אשר בראשי )צעי
דדיהן גדולות ומוליכות אל הליזארה )בגד לבן שמתעטפות בה( והנוקאנים )מכסה
י בשמים לגרות יצר הרע באנשים נ ים( דקים להראות גופם, ומשימים מי הפנ
ד עו כר  ז נ הן  טי מתכשי  . )2 ם  פי י את  ם  העמי ת  להראו ת  בו ברחו ו ם  קי בשו
ו גרמו צות ז . לפרי )3  ' ניאה )ענק( של זהב שיש בה עשרה זהב מתקאל' ״קלרי
ב, מימיה המרובים ים, שירתה וזמרתה, טבע הארץ הטו ז י דמשק העלי י חי ַד ַו
ת ן האשמות הנמצאו ן לכל המו י בשפע. ואם גם לא נאמי ופריה המתוק והמצו
נים על הפריצות, ששררה בדמשק בחלק מן המאה, הנה מעט מן במקורות שו
. )4 א  ו הה ר  ו הד י  א קנ ה  ז ן  י נ בע ו  ע פג ס  הנ על  לא  ו  , ה ז ב ש  י י  ַד ַו האמת 
            בעניני הנשואין יש עוד להעיר,  שהיתה  ליהודי דמשק בזמן ההוא כתובה
י תקנה האומרת, שאם מת הבעל ולא ' , והיא עפ' ' 'כתובה כמנהג דמשק' מיוחדת '
'שלא יהיה ורשי הבעל ' ורשי האשה עם י ו זרע של קימא יחלקו י השאיר אחרי
נמצא אצל היהדות ו  לז . תקנה דומה  ' ' ו ולא תאכל ממנ ך  י נ שורך טבוח לעי
זה בימים יסוד מנהג  . כנראה, ראשית  )  5 ליטולא  המערבית בשם תקנת טו

''ת י ושו ז,    ' ו—קל' ' קל'  ' סי 'א  ח' 'ח  רלב' 'ת  ' שו 'ב.  מ'  ' וסי ז  ' רב' ר״ו   ' סי 'א  ח' 'ט  ' (מבי  1  
מהר' י  בירב סי' י''ז.

2( שבחי מהרח''ו.  
.) )שו''ת ר''ב אשכנזי סי' טו  נזכר בעזבון מרת שמחה אלמנת רבי שבתי שינינה. בשנת שין   )3  
פעם לא  שפגע  וזה  ערטילאין  עם  ושר  שישב  נגארה  י  ר'  על  'ו  מהרח' קצף  נבין  'ו  ' עי  )4  
בשירה. עליו  שעלה  נגארה  י  בר'  קנאה  בזה  היתה  גם  כי  אם  נגארה,  י  בר'  ליגזאנו  די  מנחם  ר׳ 
בדמשק. היהודים  בשמינית  היום  עד  נכרים  המדה,  מן  יותר  מעט  העליזים,  החיים  עקבות   
סי'  אה''ע  בש''ע  והלכותיה  נ''ה,  כלל  הרא''ש  ובתשובות   בטור  נזכרת  טוליטולא  תקנת   )5  
ובעיקרן צמח,  בן  הר''ש  שהזכירה  אלגאזר''  של  ''תקנה  מזכיר  ק''ץ  סימן  ח''ב  המביט  בשו''ת  ס''א. 
אשתו את  יורש  הבעל  הדין  פי  על  כי  הפקר,  דין  בית  הפקר  בכח  ונתקנו  לזו,  זו  התקנות  דומות 
יהיה ״שלא  כדי  קימא  של  זרע  בלי  מתה  אם  האשה,  יורשי  בצער  הקדמונים  וראו   . אופן בכל 
)שנת נעם  דרכי  בספרו  הלוי  מרדכי  הרב  של  לשונו  וזה  ממנו״.  חאכל  ולא  לעיניך  טבוח  שורך 
לקיים דלא  נפש  עגמת  משום  מטוליטילא  יצאה  השיור  תקנת  שתחלת   ״דע  'ח:  כ'  ' סי  ) 'מ  ת-ת'
בממון אחרת  אשה  וישא  הבעל  וילך  בנים  מבלי  ותמות  לבתו  נכסיו  שיתן  וכו׳  טבוח  שורך  באב  ביה 

שירש מאשתו ועיני אביה רואות וכלות עליהם...״
בי־רב י  ' מהר' הרב  כדברי  נים,  הראשו ה״נגידים״  י  ' ע' נתקנה  דמשק  שתקנת-  כנראה   
ומהחכמים ״ודע שלשון התקנה  של דמשק המקובלת מהנגידים שעברו  וזיל:  מ''ו,  בתשובותיו  שאלה 
עלוהי חתנא קביל  ועוד   : ן  פ  ו  א  ה  בזה  רובם  או  בכל הכתובות  לפרש התקנה   מנהגם במצרים,  וכן 
דאישתייר מאי  פלגא  הדרא  די  נוקבא  או  דבר  מיניה  חי  ולד  בלא  דא  כלתא  תפטר  'ו  ח' דאם  דנא 
אלגאזר של  קדומה  ה  נ  ק  ת  אחרי  נוצרה  זו  שתקנה  וכנראה   — אבוהא״.  מבית   לירתא  מנדונייתא 
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ל ק ו ר ו ת  ה י ה ו ד י ם  ב ד מ ש ק
י . ומפנ )1 ה  קדומים. הראיה לדבר, שחכמי הדור ההוא כבר נסתפקו בפרטי
ים גדולות בשנת נות נאספו אספות רבנ ן זה בשאר המדי י ו״ המנהגים בענ שנ
. בכתובת )2 ט והוסיפו וגרעו מתקנת הכתובה וממנהג־דמשק  ' ה ובשנת שכ' ' ש'
ו רגילים ן זה שאנ ' הוא כעי 'מאוחר' ' פרוש ' 'מוקדם ומאוחר' דמשק היה גם '

הקראים של  קדומות  כתובה    – תקנות  ונגד  השליש,  רק  האשה  ליורשי  שיחזירו  שאמרו  ואחרות 
שנתפרסם ליצירה  שפ''ח  ה  ד''א  משנת  ישנה  קראית  כתובה  נוסח  )עי'  האשה  ליורשי  ישוב  שהכל 
ממנו ולד  בלא  העולם  מן  זאת  סרוה  תצא  ו  ' ח' 'שאם  '  239-237 ע'  ששי  כרך   ' ירושלם' ' ב'

ישוב כל שהביאה עמה אל יורשיה...''(

שם התקנה  על פי רוב בספרי הרבנים ״ ת ק נ ת  ה כ ת ו ב ה''  ולפעמים מוזכרת בשם  ''תקנת  
ובספר ל(  לעי המובא  'ע  בש' וכן  ח  ' כ'  ' סי נעם  דרכי   ' )עי ור"  השי ״תקנת  בשם  וגם  הירושה" 

התשובות המזרחיות האחרונות נקראה גם בשם ״ ת ק נ ת החשבון״.

נ ה כמנהג דמשק ולא פרשו את ה ת ק  1( לידי הספקות באו אחרי שבמשך השנים לא בארו   
בכל כתבו  כן   , דמשק" כמנהג  והכתובה  ' ' ם  במלי רק  והסתפקו  הכתובה  בשטר  פרטיה  בכל 
רב ושו''ת  כ''ח.  ו  כ״ז  סי'  אלשיך  מ  ר'  שו''ת  )עי'  י  ' ובא' שבמצרים  הרביעית  המאה  של  הכתובות 
דמשק תקנת  אם  באו  הספקות  ועקרי   . ) ו ' ל'  ' סי יעקב  אהלי  'ת  ' ושו ג  ' ' י 'ב  ' י  ' סי אשכנזי  בצלאל 
צאן נכסי  על  וגם  מלוג  נכסי  על  גם  היתה  האשה  יורשי  עם  הבעל  יורשי  ה  ו  ש  ב  ק   ו  ל  ח  ל 
את לחשוב  אם  ספקות  היו  ועוד  'ל(.  הנ' אשכנזי  ב  ר'  שו״ת  )עי׳  ברזל  צאן  בנכסי  רק  או  ברזל. 
קדש אדמת  באחרונים   ' )עי לא  או  האשה  שהכניסה  ברזל  צאן  מנכסי  הבעל  והוציא  שאכל  מה 

ח''א סימן ל״ג ובספרים פרי האדמה וחיים שאל מרבני א״י(.

הקודמות הכתובות  כל  ״הנה  כ״ח(;  )סי'  נעם  דרכי  בעל  הרב  כותב  ה''ה  שנת  אחרי  ועוד   
י ר ו ש ה  כ מ נ ה ג  ד מ ש ק  אלא שזה קרוב לארבעים שנה )לא דיק, אין כתוב בהם  א ל א   ה 
העיר חכמי  בין  מחלוקת  שנפל  זכורני  להלן(  נו  דברי  ' עי שנה.  כמאה  קדמה  בזה  המחלוקת  כי 

וחקרו ודרשו על מנהג דמשק איך היה ומה הם הנכסים הנכנסים בחלוקה״ .
וכמנהג   דמשק א''י    ובטלו תקנת   הכתובה   כמנהג    2( בשנת הי״ש הסכימו חכמי צפת   
הקדומה(. אלגאזר  לתקנת   )מתאים  שליש  רק  יקחו  האשה  שיורשי  ותקנו  ה   ו  ש  ב  ו   ק  ו  ל  ח  י  ש 
והבעל חלקים  לה׳  שיחלקו  ותקנו  הקודמת  תקנתם  ובטלו  צפת  חכמי  שוב  נחקבצו  שכ״ט  ובשנת 
אלשיך מ  ר'  בשו״ת  באריכות  ההסכמות  טופס  )עי'  חלקים  שני  האשה  ויורשי  חלקים  שלשה  יקח 
ו נהג  אח״כ  וגם  ת׳  שנת  ועד  נתקבלו,  לא  אלה  צפת  חכמי  שתקנות  כנראה  אבל  כח(.   – כז  סי' 
הכרזת בזמן  יצא  המביט  והרב   . ה  ו  ש  ב  ק    ו  ל  ח  ל  הקדום   דמשק  מנהג  עפיי  'י  ובא' במצרים 
.  . הארץ.  מנהג  וזה  הגאונים  סברת  ״שהיא  כיון  הארץ,  מנהג  בעד  וטען  נגדן  צפת  של  התקנות 
האדמה, )פרי  דמשק  כמנהג  הוא  ירושלם  ״מנהג  כי  מעידים  זה  לאלף  הששית  במאה  י  ' א' ורבני 
בשנת מצרים  חכמי  נתועדו  הנ״ל  בחשובה  נעם  דרכי  בעל  הרב  מדברי  ועוד(.כנראה  קדש  אדמת 
חיים ארץ  בספר  שנתפרסמה  תקצ״ג  חמוז  ד׳  מיום  כתובה  בנוסח  דמשק.  מנהג  וקימו  בערך  ה''ת 
״החדש ענין  לנו  נתברר  ולא  היום''  המחודש  החדש  עיה״ק  כמנהג  ״הירושה  כתוב  ע''א(  קכ״ט  )דף 

המחודש״ הזה.

בודדות" ״שבלים  בספר  ה  ס  פ  ד  נ   ( ו  ' תס' ה״א  שבט  כ''א  ביום  שנכתבה  מדמשק  כתובה  בנוסח 
לא׳ דיינארד ע׳ 69 ( כתוב רק "והירושה כמנהג דמשק יע"א ".
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ר ש ו מ ו ת
ְדַּבר ו ִנ , שמקורה וקיומה היה רק בדמשק, ובמאה ז ' 'תוספת־כתובה' לקרא בשם '

. )1 ו  ' ז 'תוספת' הרבה מאד על אודות '
י ר וכל להכיר את ערך ישוב דמשק בזה שמנהגי דמשק, ה ע  נ בכלל   
ש נ מ ש ך  בה  ה י ש ו ב   ה י ה ו ד י   מ ש נ י ם   ק ד מ ו נ י ו ת   ב ל י  כל  ה פ ס ק,
א. ועל מנהג דמשק נסמכו בכל דבר רי וסו י  ' י א' ליסוד לרבנ ו ו תמיד לקו  הי
מו ג בדמשק, קי י אחרת מזה שנהו ' ואם לא הוחזקה במקום אחר בא' ספק, 

. )2 וקבלו גם בשאר עירות את  מ נ ה ג י  ד מ ש ק  ו ה ח ז י ק ו  ב ה ם 

ה י ה ו ד י ם   ב מ ע מ ד   ה מ ד י נ י .
נו הננו עוד לסקור בקצרה את יחס התושבים והממשלה טרם נכלה דברי  
יחס התושבים של הארץ, שהיה ן  בי ל  יש להבדי ואכן  הודים בימים ההם.  לי
ן יחס באי־כח הממשלה הרשמית התורכית, שמשלה בכלל טוב אל היהודים, ובי
־אם ככל אשר א. יחס זה התחלף לא רק בהמיר הכליף בקושטא, כי אז בסורי

יעלה רוח מושל העיר או המשנה.
ו כל רשמי איבה, נ י ן לפנ עם הערבים ישבו היהודים בשלום ובשלוה. אי  
ם, אך בי ורצח מרו ד  ם. אמנם על פרשת דרכים קרו מקרי שו י העמי ן שנ בי
אלה נעשו בידי הערבים הפראים יושבי מדבריות, או גם חבורות שודדים, אשר
. פש נ ח  ו צ ר ל ו ז  ב ז  ו ב ל ו ל  של ל  ל ש ל  , י ב ר ע ן  י ב ל י  ד ו ה י ן  י ב ו  ל פ ה א  ל
היהודים עסקו בכל סוגי המלאכה וחדרו לכל סעיפי המסחר של הערבים  
ו שיכים ו שוקים שהי והי ן מכלים דבר. הם סחרו אל הערבים בשוקיהם.  באי

כלם ליהודים, מפני שבמקצוע זה עסקו לרוב רק הם, כגון שוק הצורפים, הקים 
קי שו את  ר  כי המז ו רסם,  ה המפו מי או י  בנ למסגד  ב  קרו בדמשק  ם  ו הי עד 

ו היהודים   , רק במסחר הבשר הי )3 נים  Zunfte( של ימי הבי ( ' ' ן י 'אגודות-האומנ '
ן הכשרה והטרפה י , אך הסבה ברורה, כי משום ענ )4 נכנעים וכפופים לערבים 

י ' בא' ושנהגו  נים,  שו באופנים  כתובה  תוספת  שהיא  והמאוחר״,  ה״מוקדם  על  גם   )1  
בי־רב, י  מהר'  הרבנים  בברורם  וטפלו  בפרטיהם  ספקות  נפלו  דמשק,  כמנהג  בהם  גם  ובמצרים 
ח(. ז—כ  כ  סי'  אלשיך  מ  ר'  שו''ת  בי-רב,  י  מהר'  דברי  את  מביא  הוא  ושם  רס״ז,  סי'  ח''א  )המביט 

ודבר ה״מאוחר״ נזכר עוד בכתובה קראית של שנת ר''א תשפ''ח שהזכרנו לעיל.
.— אנחנו  וגם  , ,  : )המביט( מטראני  משה  ר׳  צפת  מחכמי  הגדול  הרב  של  נו  לשו זה   )2  
הארץ בני  של   — מנהגם  אחרי  נמשכנו  ועוד,  ספרד   — רחוקות  מארצות  הבאים  ישראל  בארץ 
דמשק כמנהג  בירושה  כמו  מנהגם  אחר  נמשכים  אנו  הכתובה  מעניני  דברים  וכמה   - הקודמים 

ושאר כל התנאים שרגילים לכתוב פה בכתובה. . . מנהג של תושבי הארץ קבוע גם עלינו . . .״
ור' צדקה  ר'   על   .. ג'ובאר. תושב  רבנו  בן  יוסף  העיד  'ג  מ' סי'  אלשיך  מ   ר'  בשו''ת   )3  
מה אומרת  אחת  גויה  ראה  סאגה  הנקרא  הצורפים  בשוק  עומד  ״שכשהיה  שנהרגו,  הצורפים  צפניה 
.  .  . מבקש״  ואין  דורש  ואין  האלה  האנשים  היהודים—הצורפים—שנהרגו  אתם  לבתכם,  אמולה 

4( בשו''ת אבקת־רוכל סי' קפ״ו.  
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ל ק ו ר ו ת   ה י ה ו ד י ם   ב ד מ ש ק
הוכרחו היהודים תמיד להשתתף עם הטבחים והסוחרים של הבהמה הערבים,

, לתועלתם. בן שלא יפסידו בטרפה. והערבים השתמשו בזה, כמו
1( ורבית. ואולם נ׳ כספים י עשירי היהודים עסקו הרבה עם הערבים בענ  
לעמת זה עסקו בזה גם עשירי הערבים עם היהודים. והאמונה רבתה בין שני הצדדים.
ן ראשי-הדתות של שני העמים אנו מוצאים גם על אודות היחס הטוב בי  
, או ראשי הדת המושלימים, כבדו את עם היהודים ' נים' י 'הדי עובדות משמחות. '

. )2  ודתם 
ו שומעים הד רק מהכפר גובר. ואולם  פלחי ד יחס רע ליהודים אנ ' ע'  
'ד בני גובר ויחסם ליהודים. . והרבה אגדות־עם נשארו ע' )3 גובר ידועים לרעים 
־אם ו גם מקרים בודדים של  צרות במשך המאה הזאת. כאן לא נזכירם כי הי

בדרך כלל.
'נ, , זה ביהכ' ' בראשית המאה קרה המאורע ההיסטורי של ה״ַגאֵמע ִאלַאְחַמר'  
ית נ רי באמצע שמי ד היסטו ים  כשרי י עשר שנ ו עמדו עד לפנ תי אשר חרבו
היהודים ומזכיר אגדות נושנות, שיש בהן הרבה אמת; מעשה זה השאיר חותמו
וחדת של קהלת דמשק הנקראת בשם "קצאת נ ה המי י  ביהדות דמשק ב ק 
, או על שם ' 'האדום' ' או ' 'האחמאר' ' נ ' ' , )לאמר ספור ביהכ' ' אלג׳אמע אלאחמאר'
ו את חרבן ' ז נה' קי ' ו מבכים ב' י שנים מעטות הי . עוד לפנ ) ' להלן , עי ' 'חמרא' '
ום תשעה־באב יחד עם חרבן בתי־המקדש והאומה. ומעשה נ העתיק בי ' ביהכ'
נ המיוחס לרי א בן ערך 4(  בחיר ' שהיה כך היה: לפי אגדת־עם, בדמשק, בביהכ'

לגויים בכמו קרוב עשרים אלף פרחים'' נכסיו בחובות  כל  ״נשארו  פינטו    כלב  ר׳  1( כשמת   
)שו''ת המביט ח''ב סי' קמ''ז(.

בימים כי  הממשלה,  ברשיון  נוצריות  שפחות  היהודים  וקנו  מעשה  היה  המאה  בראשית   )2  
מרה. צעקו  הישמעאלים  בירושלם.  וגם   המזרח  בכל  נפוץ  והשפחות  העבדים  עסק  היה  עדיין  ההם 
והם  , הישמעאלים( יים  הקצ' )הם  נים״  י ״הדי לפני  בא  המשפט   . דתן על  מועברות  השפחות  כי 
'א ח' המביט  )שו''ת  פלגשים  בתור  לקחתן  וגם  להחזיקן,  ליהודים  שמותר  הלכה   - פסק  הוציאו  

קע''א, רמ''ח. וח״ב סי' נ''א וסי' קצ''ט(.
. ר ב ו ג ר  בדב ל  י ע ל ו  נ הערת  ' י ע ו  , ל שרא י י  מ י במ דמשק  ־  ל  קה מכתב   ' י ע  )3  
ועד מטודילא  בנימין  מר׳  בכל רשמי המסעות  נמצא  בדמשק  בן־ערך  א  ר'  ביכ''נ של  זכר   )4  
ת א  ערך  בן  א  לר'  מיחסים  ויש  עתה,  העם  בדעת  העיר  בתוך  אותו  מוצאים  רבים  השני.  בנימין 
לר׳ ו  וחצי ערך  בן  אליעזר  לר׳  נ   ' ביהכ' של  חציו  או  לאלישע(  המיוחס  )זה  גובר  של  נ  ' ביהכ'
באו זה  איך  הוא  פלא  והנה  עזריה.  בן  אלעזר  בר׳  לגמרי  אותו  מחליפים  גם  ויש  עזריה,  בן  א׳ 
נראה וחפוש  יגיעה  אחרי   —  ? לדמשק  מארץ־ישראל  ערך  בן  אלעזר  ר׳  את  להביא  כך  לידי 
ערך בן  אלעזר  שר׳  'ד,  ' י פרק  נתן  דר׳  באבות  שמספור  זה  על  מבוסס  זו  אגדה  יסוד  כי   , לנו
יפים ומים  יפה  למקום  ת   י  ס  מ  ד  ל  ך   ל  א  ״  אמר  עזריה(   בן  אלעזר  ר׳  מוטעית,  גירסא  לפי  )או 
מוכח )ושם  "דיומסת״   ל   — להתם  איקלע  ערך  בן  א  ר'  ״   : נזכר  ע״ב  קמ״ז  בשבת  וגם  ונאים״. 
' 'דיומסית' ' שהשם  הדבר  נראה   — תלמודיה״.    עקר  ומלוחים(  חמין  מרחצאות  הם  שמדיומסת 
בהיות שדמשק וביחוד  בערבית(,  היום  עד  , כשמה  ״דמס״   ( ״דמשק״  בשם  להם  נתחלף   ו״דימסית״ 
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ר ש ו מ ו ת
' ושמו מרדכי  ממשפחת מועלם' ' , היה  פרנס  או ' ן בן זכאי וחנ תלמידי רבן י
, נ בשבת בבקר, ומצא והנה איש זר יושב על מקומו ' חמרה. פעם בא אל ביהכ'
. יאו ֵלק ממקומו את הזר, אך הקהל הנ . הפרנס רצה לַס נ ' מקום הכבוד בביהכ'
חמת "המועלם" בערה עד להשחית. הוא הלך אל המושלימים, המיר את דתו
ותר נ הי י כו לישמעאלים. וככה נהפך ביהכי נ בתו ' וגם הקדיש את חצרו וביהכ'
נ נהרסו עוד כמה חצרות של יהודים, ובתוכן . מסביב לביהכ" )1 ז  עתיק למרג׳
, כדי שלא לביש את משפחת י ישראל. נראה הדבר כי י וקוף( לענ גם הקדשות )

. " )2 חמרה, הפכו את המלה וקראו לג׳אמע "אלאחמר 
ן זה בפי  בני דמשק. י יים קלים, מסופרות האגדות בענ ו זו שנ כך, או באי  
י המקורות של אותה תקופה נכר, שכך היה מעשה: הישמעאלים ואולם עפי
י נמוסי דתם כל הבתים אשר מסביב נ הזה בית־תפלתם, ועפ" ' בנו סמוך לביהכ'
נ וכל בתי החצרות ' ז נסגר ונחרב ביהכ' ' ' יפנו מקומם, ועי לבית־תפלתם יחרבו ו
נטו השתדל בשוחד . ר׳ כלב פי ף( קו ו ( ם  י י ו הקדש לענ ם, שרובם הי כי הסמו
, אבל ביהכ״נ עצמו ן ו זו בתים מכלי , וגם שלחו שליחים לקושטא, להציל אי ן ממו
' וקנו מקום נחרב. אחרי זה הלכו בני  עדת המסתערבים ומכרו ''המצוות והמשכנות'
' קכ״ב. מתוך זכר ן זה ב״אבקת־רובל" סי י לביכ"נ חדש. זהו מה שנמצא על ענ
ר׳ כלב ה בראשית המאה, שאז חי  נראה, שזה הי נטו  ר׳ כלב פי השתדלות 
' גם הספור ' נ מיוחד. ' ביכ' ' . ב״אבקת־רוכל' לא נזכר שם רי א בן ערך, רק ' פינטו
על "המועלם" לא נזכר. מחבר הספר דברי ימי ישראל בתוגרמה הביא דברי
. ' נ   רי א בן ערך וגם לא ה״מועלם' ' כ' "אבקת־רוכל' בלי יחס העובדא אל בי
ט, משאם נראה, ' ג סימן צ' ' 'ת המביט בה' ' ו נמצאת ברורה בשו ואולם עובדא ז
ו בצפת. הוא הקדיש מקודם י נערי ' שהיה בדמשק מועלם, שמצודתו פרוסה, ע'
'כ חזר והקדישן לגויים אחר שהמיר דתו. מאחוזותיו לקהלות ולבתי־כנסיות, ואח'
'ידוע  ומפורסם  כי  גם  בדמשק  הקדיש  קצת  קרקע  לבית- וזה  לשון  המבי''ט:  '

ערך, בן  א  ר'  של  'נ  ביהכ' אגדת  גם  נשתרבבה  כזה   . ' ונאים' יפים  ומים  יפה  ״מקום  באמת  היא 
לו ליסד   אצלם   נהג    חשוב  שכל  בשעה  ערך,  בן  א  לר'  ביכ''נ  יהיה  שלא  יתכן  איך  דעתם  לפי  כי 
לשם בסמיכותם  עזריה  בן  ר   ז  ע  ל  א  או   ערך   בן  ר  ז  ע  י  ל  א  בר׳  אגדות  נתלו  ואולי  ביכ״נ. 
עיר שבנה  הוא  הוא  מאמרנו(  בראשית  לעיל  )עי'  קדומה   אגדה  'י   עפ' אשר  אברהם,  עבד  אליעזר 

דמשק. ואולי יחסו לו גם בית כנסת שבנה. . .
מרג'ז נזכר  ועוד  בהערה.   22 ע׳   ג׳   שנה   לונץ   ״-  ירושלם  ״  ב  עי'   מרג'ז   ע''ד השם   )1  

במביט ח''ב סימן מ''ד וח''ג סי' צ''ד ובחרבות-ירושלם.
במצרים היכלות''   שלשת  ''בעל  'נ  ביהכ' סגירת  עם  אחד  בזמן  זה  מקרה  שקרה  ואפשר   )2  
י ' ' בדי )מובא   614 עמ׳  ן  י בפאלעסטי מונק  והחכם   אליאנס(  י  ' כ'  , סמברי י  לר'  יוסף״  )״דברי 
שהטילו  , המסים  שמפני  בירושלם,  שקרה  לזה,  דומה  מעשה  ערבי  יד  כתב   עפ''י  מביא  בתוגרמה( 
סמוך ביתה,  את  הקדישה  ואמו  באישלם  דתו  מהם  אחד  המיר  בירושלם,  הספרדים  על  ם  י  נ  ק  ז  ה 

לביהכ''נ לבית-מסגד; מפני סבה זו חפצו לסגר את ביהכ''נ היהודי.
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ל ק ו ר ו ת  ה י ה ו ד י ם  ב ד מ ש ק
נות היה זה סיבה לחרבן , ובעו י ו כ כשהמיר הדת חזר ומכרם לג ' הכנסת ואח'
נ על יד רבי אליעזר ' הבית־כנסת הקדום בדמשק, שהיה קבלה בעדם שנבנה בהכ'
ו רעים וחטאים, .  מעשי האיש המקדיש הי ן בן זכאי וחנ בן ערך, תלמיד רבן   י
' אפי כי  ר,  קודם שהמי די  הו י תו שם  ו בהי גם  ת  כו ז ם  ו לשו נתלה דברי לא 
נה, לא היתה, דעתו להקדשה אלא דרך בשטר שהקדיש, שבשם יהודי היה מכו
בות . מתוך שתי התשו ' ם' כמו שעשה בדמשק בשאר הבתי ' ' והרא אמר כך  י
ו 'ט ובאבקת־רוכל נוכל לבאר לנו  את המאורע: המועלם הזה הי ' נו במבי י שלפנ
ף. מקדם הקדישם וקו ע ולבתי  ' וחס לראב' נ המי ' לו קרקעות סמוכות לביהכ'
' 'מקום כבוד' י סבת ' , ואחרי שנשתמד )מפנ , אבל החזיק הנירות אצלו נ ' לביהכ'
י מחלקות אחרות, אחרי שהעם לא בחר בו לראש והיה , ואפשר מפנ נ ' בביהכ'
יבנו על הקרקע בית־תפלה להם. יים ו רע גם קודם שהמיר( הקדיש מאדמתו לגו
י  החק, שכל כנסיה מושלימית סביבה הקדש — ' יצאה הגזרה עפ' זה  ואחרי 

 . )1 ע  ' נ של ראב' ' להחריב את ביהכ'
נ לא היתה  תקומה ' אגדת־ עם בדמשק מספרת, כי אחרי אשר נחרב ביהכ'  
ו נפגעו במיתות חטופות. פעמים רבות נסו לקוממו ולבוא למסגד. כל באי שערי
ה הי אז  י  מנ  . הו בו עז ו ו  ואשו ממנ נ כי  ת שם, עד  לו ו מפו הי ד  ותמי  , ו י שער
. הכהן האנגליקני המלומד ו הבית שמם וחרב. עד שנות המלחמה עמדו חרבותי
ו בכמה תי ק לצלם את חרבו רושלם( עוד הספי )הנמצא כעת בי מר הנאואר 
י  פקודת מושל סוריא ומפקדה ג'מל פחה ' נות מפורטות. ואולם עפ' וכמה תמו
נים ברחוב ו ונקבעו במקומות שו ו היפות ושרידי עתיקותי י הידוע,  ֻחלצו אבנ
נים. י   תפארה שהקים ג'מל פחה בדמשק במקומות שו נ י שנקרא על שמו  ובבנ
בדמשק מצאנו עוד שריד השיר המזכיר את המאורע הזה בקינה הנקראת  
ות בדמשק ־הכנסי ן בבתי נ והגים לקו ו נ , שהי בשם ״קצאת אלג'מע אלאחמאר"
נה במקורה הערבי ו נותנים כאן הקי נ ום ט׳ באב, והנ ׳ שנים מספר בי עוד לפנ

. עם תרגום עברי
' 'ספור מסגד האדום' '  ) 2  ' ' קצאת אלג׳אמע אלאחמר' '  

   
ו י לנ , אבו ו י לנ אבו יל לנא  ו ל לנא, אל ו י ו 1( אל ו

, ו צנ כי נפזרו קבו לאן אתשתת שמאלנא 
, ו נ ו מחטאותי י לנ אבו נא  י יל לנא מן כטאי ו אל ו
. ו ו סלח לנ וצרנ י י הו יא כאלקנא אנֹפר לנא 

1( עיין לעיל עמוד 106 הערה 2.  
בו לתקן  מבלי  שהוא  כמו  אותו  נתנו  כי  להעיר  עלינו  הזה,  השיר  של  לכתיב  בנוגע   )2  
את מציינים  והננו  נוסחאות,  שתי  לפנינו  היו  הסטורי.  ערך  אם  בלתי  הזה  לשיר  אין  כי  מאומה. 

השנויים במקומם.
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יב 2( תעו אסמעו יא חבאי
יב יא אהלנא ואל קראי

מיע אל מצאיב יתנא ג' ג'
יסנא [ כנאי ואנכרבו ואנהדו ]

3( בדי אלעכס פי הלשהר
הו מעכוס טיל אלצהר

ובהי אנקהרנא קהר
ים הו שהרנא דאי

נא אל ג׳רה 4( וקעת עלי
למן כרבו אל חארה
נצארא ן ו בקו מסלמי

[ פי ארקאבנא ]ארבאבנה[ כו יסו סכו ]

ן ות ודלדכאכי 5( כראבו אל בי
ן וקף ללמסכי ו ו כאנ

ן ן סבאכי לובהו ׳ קי יארית פי
כמא פתפתו כבודנא

6( דימוענא צארת מזארב
ב[ אילמחארי [ אלמחראב ] ו ]חרבו למן בנ

נא אל אדראב סדו עלי
ן ילבסונא ואהאקרהו

לו אבעיד אבעיד 7( יקי
להל מכאן מה בקית תצעיד

לובנא תרעיד ן צארת קי מן צותהו
) נא' י ,אתמאנ אל אנבאר פי אתמאמנא )או

8( ג׳אנא אל עכס ואל נקצאן
יסן פי הלשהר אסמו נ

בהו )עיד( אלפטיר יא אנסאן
ידנא  הוא כאן שום אעי

9( אלשהר אלדיכאןבהיאפכאכנא]פכרנא[
הוא כאן שהר עכסנא 

ואתשתת שמאלנא 
יסנא [ כנאי ובהי כרבית ]כרבו

1( כמו שנאמר בירמיה ו׳ . בחדשה ימצאנה׳.

2 ( מקום מיוחד לתפיל ה בבתי הססגד.

י האוהבים בואו שמעו הו
ו והקרובים, י משפחתנ בנ

ו כל הפגעים נ באו
ו נ ותי ונחרבו כנסי

החלה הצרה בחדש
הוא במזל רע כל הדורות

ו שפל ובו נשפלנ
)1 ו  תמיד הוא חדשנ

ו הֶבגד פתאם  נ נפל עלי
ב, בו הרחו מאשר החרי

וצרים נ נשארו משלמים ו
ו נ יחתכו בצוארותי

ות י ו בו הבתים והחנ החרי
ים י ו "הקדש״ לענ הי

נים מי יתן בלבותיהם סכי
. ו נ כאשר נקבו כבדי

ורות ו צנ ו הי נ דמעותי
)2 ו ה"מחראב"  מאשר בנ

ו הדרכים נ סנרו עלי
. ) נבזיהס ילבשו )כלומר: ימשלו ו

: סורה סורה יאמרו
למקום זה לא תעל עוד

נו מקולם רעדו לבותי
( )או נו נו)כלומר: הדימו והעריצים בפיותי

, ות' י נ ו הצרה, והמצוקה    ,השמי באתנ
. ב( ו הרחו נ י יסן         הי בחדש שמו נ

י האנשים, בו )חג( הפסח, הו
. ו נ הוא היה הרע בחגי

ו החדש אשר בו היתה. שמחתנ
הוא היה הדש צרתנו

, ו צנ נפצו קכו ו
. ו נ ותי ובו חרבו כנסי

ר ו ש ו מ ו ת
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33 ל ק ו ר ו ת  ה י ה ו ד י ם  ב ד מ ש ק

מן ההיכל התרומם 10( מן אל היכל ארתמא ]אותמה[ 
עלה האבק לשמים, [ ללסמא  טלעת אל גברא ]אגברי
ן ו אלהים בעורו הכנ כאן אבלאנא אללה בלעמא 
. ו נ נ נה עי ולא תראי ננא  ו נצרו עי ולם י

ו פלא נ ותי ו כנסי הי יסנא עּגב  ו כנאי 11( כאנ
לא ימלאו בזהב, ו בלדהב  לם יתמנ

עליהן לבי נתלהב ן קלבי אלתהב  עליהו
. ו נ ותי ונחרבו כנסי יסנא  [ כנאי ואתהדדו ואנכרבו ]

נו לתפלה אחרי היות כנסיותי ואת  סנא ללצלו י אי ו כנ 12( בעד מא כאנ
ו לבתי מחראות, הי ואת  ות ללּכלאו צארו בי

י על הצרות האלו הו ואת  יל עלא האדי אלבלו ו אל ו
. ו נ אשר הסבו הטאותי נא  אלדי קדר אכטי

)1 ו  נ יה נצלי ו בשנת שו נא  י ו יה אגשו ו 13( פי שנת שו
, ו נ י נכו ו ו נשרפנ נא  י ו ואנחרקאנא ]אתקדקדנה[ ואנכו

ו ארוכה לא עלתה לנ נה[  י ו ו מא כנה נאו י נחנ ו נא ] ועי נא ו מא כו
. ו נ צי על פרוד קבו עלא אכתראק גמאעתנא ]אחפאבנה[ 

נות והחטאים מרב העו וב ואל כטאיא  נ 14(  מן כתר אל ז
ו כל הצרות נ באו ה[  י ו בלו גיתנא גמיע אלבלאיא ]

נה לאלהים זכבו הכו יא  י לאללה צחו אל נ
) 2 ו  נ ו אחי ואהבו איש אחי ואתחבבו יא אחותנא 

נבקש מאת אלהים הרחמן 15(  נטלוב מן אללה אל רחמאן 
ו בן עתמאן נצור״ לנ י  ] ׳ עתמאן ]עימראן נצור לנא ן י

ו בטח בנ ושי י ו נאדו לנא בלאמאן  י ו
. ו נ בי י וישפלו או  ] נקטעו י ו נקהרו אעדאנא ] י ו

ו ממצרים ואשר הוציאנ 16( ואלדי אכרגנא מן מצר 
ו ישועתו נ צוה, עלי י יאמור לנא בלנצר 

ן ו אותו הארמו ו לנ בנ י ו י לנא הדאך אלקצר  בנ י ו
. ו ]בענלא[ נ במהרה בימי פי אל עגליה[  ימנא ] בלסרעא באי

                1( שוויה, או למי נוסחא ב׳ שויה, יצא לנו, אחרי שנחשוב ה''ה'' לסימן ה' אלפים, שנת
המאורע של גאמי אהמר שט''ז או שכ''ב, —   והדבר צריך עיון. בערבית יש כאן לשון נופל על

לשון בשנת ״שויה נשויגו״.
2( בנוסח אחר נוסף כ א ן : קאדיר הוא יכפינה, ותרגומו: אדיר הוא ינקם נקמתנו, וכנראה

שהמעתיקים השמיטו אח השורה בכונה.
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ר ש ו מ ו ח34
ואני אשר חברתיה וסדרתיה ואנא אלדי צנפתהא וכתבתהא 

ה. ננתי כו ערכתיה ו נתיהא  ו כו צפצפתיהא ו
. )1 ו  נ י ַו משה מעלי כנ מוסא מעלי כניתנא 

אולם כמו שהזכרנו סבלו היהודים לעתים ביחוד מפקידי הממשלה, התורכית.  
' מושל 'המשנה' ה ' י הדרכים רחוקה, מקושטא, הי י קשי ות אז דמשק, מפנ בהי
יכלו  ציא כל זממו לפועל בטרם  ומו זר ועושה מה שלבו חפץ,  גו וסוריה  י  ' א'
היהיודים להביא   את משפטם   וקובלנתם לפני ממשלת קושטא. לפעמים היו באות

גזרות גם מקושטא עצמה.
יה בכלל במאות הקודמות, והיא , גזרה מצו ן י ו חלה גם גזרת הי במאה ז  
. השוטרים הורשו לבוא לבתי- ן י שלא תמצא ולא תראה אצל יהודי כל טפת י
נבים ושוללים ו גו , הי בן היהודים ולחפש בתבות ובארגזים - אגב־אורחא, כמו

. )2  כאות נפשם 
מקרה, אחר מספר כ ז א ת : פעם אחת הביא בן המשנה הרוג אחד, פגר  
ניחהו שם שלשה י יתלהו על עץ בשוק היהודים נגד בית־הכנסת, ו , ו ישמעאלי
יבהלו וימהרו להביא את המס , למען ישמעו היהודים ו ימים עד כי עלה באשו
ידוע היה אסור ליהודים לצאת בלילה מפתח  . בזמן  )3 הכבד שהטיל עליהם 

ביתם.
ה, ' יהוד ועמם זט' ו משתדלים המועלם, השיך אל־ אך במקרים כאלה הי  
ר א ת דות עלה הדבר בידם פעם בפעם להעבי די י ־ ובשוחד כסף או ביחסי
על ו ה  המשנ על  ן  נ להתאו לקושטא  ם  חי י של גם  ם  לחי שו ו  הי רה.  ז הג ע  רו
ו , ופעם עלה הדבר בידם להוריד גם את המשנה. כאשר הזכרנ )4  ' ם' ישי 'השו '
׳ המשנה י וסוריא, אם לפנ ' ל, יצאה מדמשק ההשתדלות גם בעד ערי א' לעי

. )5 י הממשלה והפרנסים היהודים בקושטא  בדמשק ואם לפנ

וכנראה היה מחברו, נחשב בספר ״דברי , הנזכר בסוף השיר.  ן  ה  י  ה כ  ל  1( מ ש ה  מ ע   
נזכר הוא  ושם  מאה.  אותה  של  דמשק  מחכמי  לאחד  לעיל(  הנזכר  י  ' )כת' סמברי  י  לר׳   ' יוסף'
.''מעלי'' בא למשפחה )אולי צ״ל דמשקן(. ב״י סמברי אומר שם שהשם   '' ''מעלי דשקן  בשם הר׳ משה 
זו  ע פ''י " קבלה, שיש בידם. שהם מבית עלי  והיום פה מצרים מאותה משפחה אנשים סוחרים ומיוחסים״.
דף )מימי־ישיאל  בקושטא  שאנגי  מאיר  לר׳  דמשק(  קהלת  )בשם  נגארא  י  ר'  במכתב    )2  
בזה, מקורה  ובסוריא.  בא״י  שונות  בתקופות  שנגזרה  היין״,  "גזרת  ״  ענין  לנו  מברר  הוא  ע״ב(  קנ''ט 
כישמעאלים, יין  בשתית  נזהרים  שאינם  היהודים,  בעון  הגשמים  נעצרים  הישמעאלים  דברי  שלפי 
בשבחי רפ״ב  משנת  אלמוני  נוסע  במכתב  '׳  וע' להנאתם,  רק  בזה  משתמשים  היו  הפקידים  אולם 

ירושלם, ובאבן־שמואל לרא״ל פרומקין, ע׳ 46.

3( עי' המכתב הנ''ל, של ר' י  נגארא.  
4( המכתב הנ״ל של נגארא.  

- ״מצור  בחלק  תמצא  ההיא  במאה  וסוריא  א״י  יהודי  על  עברו  ואשר  היהודים  סבלות   )5  
על ״חרבות-ירושלם״  וספר  ״זמירות-ישראל״  בסוף  נגארא  י  לרי  ־ישראל״  ״מימי של  ישראל" 

תעלולי  אבן־פרוק.
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35 ל ק ו ר ו ת  ה י ה ו  ד י ם  ב ד מ ש ק
, בשעת הדחק גו ות אלו עלו תמיד בכסף רב. את הכסף השי י השתדלו  
ם בי ם את כלי הקדש החשו י ו ממשכנ ם, מזה שהי לי גדו ם   מי רך בסכו הצו ו
ן גם כלי הקדש האלו יחד עם ו ות. וככה ירדו לטמי ־הכנסי והעתיקים של כתי
לי העם מרבים להוציא על כך גם ו גדו יש שהי . ו )1 אבדן המקדשים העתיקים 

את כספיהם הם.
נים כלליים. אף פעם לא מצאנו ואולם ההשתדלות נעשתה תמיד רק בעני  
י השודדים נרצחו עי ו השתדלות לדרש את דמי היחידים הרוכלים, שנעשקו 
והרוצחים, וביחוד במקרים שידעו והכירו את הרוצחים. ולפעמים מוצאים אנו,
, ני היהודי ני ופלו כי היהודים דברו עם הרוצחים, שהודו בעצמם, שהרגו את פלו
. וכנראה המצב גרם לכך. גם הערבים סבלו מאלה )2 והם לא תבעום למשפט
השודדים היחידים והמאורגנים 3(, אלה היו מושלי הדרכים והמדבר, ואף הממשלה
רעות אלו המאו כל  על  ם אפשר שעברו  לעתי להם.  כלה  י לא  אז  רתה  בצו
, לטובת אלמנות הנרצחים, ו ן לפרטי דע להם דבר האסו ָו בשתיקה רק למען י

נות. כדי שלא תשארנה עגו
ואולם אחרי כל־אלה, אם נשוה את מצב יהודי דמשק אל מצב היהודים  
י וסוריא כבירות וצידון, שסבלו מעוני ודחק, ממגפות תכופות, מארבה, ' בעירות א'
מהתנפלות הדרוזים וביותר מרדיפות המושלים האכזרים,—נמצא מצבם של יהודי
י ת חי לדו . תו י חנ תן במצבם הרו אי ו מרי  ב במצב החו , טו תן אי ו ב  דמשק טו
יות הן לשימת־לב מיוחדת. הרבנים, ראשי־הקהל והעסקנים של הדור ההוא ראו

 

1( אבקת־רו כ ל. סי׳ קכ''ב.  
ע״י יהודים  שלשה  הריגת  על  חיון  יצחק  ר׳  עדות  מובאה  צ״ד  סי׳  אלשיך  מ  רי  בשו''ת   )2  
מעט ושאלוהו  הנז׳  הרצחנים  באו  אחד  בכפר  ־רוכל  —מוכר  חיון  יצחק  ״בהיותו—ר׳  רוצחים  שני 
הדין הנז׳  הרצחנין  לו  אמרו  חנם.  לכם  אתן  מה  בעזות  השיב  הכירם,  לא  והוא  בחנם,  א  ק  ל  ע 

עמך... שלא הרגנוך כמו שהרגנו אח חבריך, אז נתן לבו והכירם, שהם היו ה ר צ ח נ י ן''.
3( שו״ת ר' מ אלשיך סי׳ מ״ג שנהרגו עם יהודים גם שלשה ערבים.  
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אישים ודמויות, שחייהם 
ופועלם הם חלק ממורשתנו

אליהו כהן ) שּוְרַּבה ( איש חולתה 
דמשק א' באייר תרע''ד – חולתה ד' באלול תשמ''ט

חלוץ ומדריך
כתבה: אסתר אתי )כהן( קדמן )בתו של אליהו(. 

"מסלול חייו של אליהו נע בשלושה מעגלים.
הגדול והנכבד בהם היה מעגל יהדות דמשק, המושתת על 
אדני שורשיו שמהם ינק כל חייו. זהו מעגל יהדות דמשק - 
הקהילה, "החלוץ" ובני - הנוער בכלל - ויהדות - האמונה, 
השבת, המסורת והמנהגים. )ובהרחבה - הספרות, בייחוד 
התנ''ך והספרות החדשה, ובפרט זו הנוגעת ביהדות ארצות 

ערב ובמורשת היהודית.
המעגל השני הוא מעגל הקיבוץ בכלל, ובתוכו חולתה, 

ובתוכה משפחתו  - החל מאימו ועד הדור השלישי.
הקיבוץ הוא לו חברים, תנועה, בית, משק, יעד חינוכי.     

המעגל השלישי הוא מעגל החינוך, ובו מעגל ההתחנכות 
שלו.

אבל כל המעגלים האלה משיקים זה בזה, שלובים זה 
בזה, נובעים זה מזה וזורמים זה לתוך זה. לעתים הם 
חופפים בזמן ולפעמים - במקום, נפרדים ושוב נפגשים, 
ובמרכזם עומד תמיד היחיד, )הזולת מ.ש.(, המחשק אותם 

ומחושק בהם.
הילדות הקשה, חיי עמל ותלאה, בלי אפשרות ללימודים 
רצופים וסדירים, מעורבות בחיי תנועה פעילים, תוך גלויי 
תושיה ואומץ - לב, שליטתו בשתי לשונות, עברית וערבית, 
והכרתו את המנטאליות של בני המזרח - כיהודים כערבים, 

ילדותו זו היתוותה את חייו והינחתה אותו במעגליהם."
)מתוך החוברת "חלוץ ומדריך" שהופקה לזכרו של אליהו 

כהן )שורבה(, חולתה(

המילים בידי דלות מלומר, מיהו אבא שלנו. הוא לא היה אדם 
רגיל. בסתר הלב, ידענו, כי אבינו הוא אחד מל"ו צדיקים. 
אבא גידל אותנו כשהוא נמצא בתהליך של עשייה מתמדת 
- עבודה, קריאה, כתיבה וחינוך. וכל העשייה הזאת מלווה 
בתכונותיו הנעלות, שהחשובה מכולן היא האהבה. אהבה 
לאדם באשר הוא, אהבה לקיבוץ ולמדינת ישראל, אהבת 

העם היהודי.

סיפור חייו של אליהו כהן הינו סיפורו של אדם מיוחד, 
אחד, מבין אלו שפעלו מתוך תחושת שליחות עמוקה, 

וחזון לקיבוץ גלויות 
אמיתי והתחדשות 
העם היהודי בארץ 

ישראל.
בהקדמה לחוברת 
לזכרו  שהופקה 
ך  י מדר ו ץ  ו "חל
לדמותו של אליהו 
בהוצאת   " כהן 
 - חולתה  קיבוץ 
 5 עמ'  תשנ''א 

נכתב:
אליהו כהן )"שּורְַּבה"( נולד בדמשק בתאריך 14 במאי 1914. 
אך סמלי הדבר שכן, שבדיוק באותו התאריך, ב - 14 במאי, 
34 שנים מאוחר יותר, בשנת 1948, הוקמה מדינת ישראל.
ילדותו של אליהו לא שפרה עליו. בטרם מלאו לו שנתיים, 
נלקח אביו לצבא התורכי ומאז )כגברים רבים כאלה( נעלמו 
עקבותיו. אליהו הילד, נותר בן יחיד לאמו - מזל מבית 
ַמְסלַטֹון, שהייתה חסרת אמצעים והתקשתה לכלכל את 

בנה הפעוט.

בילדותו המוקדמת, עסקה האם בבישול בבית היתומים 
של קהילת יהודי דמשק בו התחנך.

את לימודיו החל בבית הספר העברי, שהיה קיים באותם 
הימים בדמשק. אולם, משלא  החזיק מעמד ושעריו נסגרו,  
המשיך אליהו את לימודיו בבית הספר "אליאנס" אשר פעל 

בדמשק.
עם הגיעו לגיל מצוות, נאלץ אליהו להפסיק את לימודיו 
ולצאת לעבודה, על מנת לסייע בפרנסת אמו. הדאגה לאמו 
ולכלכלתה, לא הרפתה במהלך כל שנות פעילותו הרבות.

כך היה גם, כאשר בשנת 1939 כאשר פנה והביע רצונו 
להצטרף לקיבוץ חולתה, את הצטרפותו לקיבוץ התנה 
בהתחייבות הקיבוץ לסייע לאימו בדמשק. הקיבוץ הסכים 
לתנאי זה ולימים אף דאג  להעלותה מדמשק לקיבוץ חולתה 

- ביתו, וטיפל בה שם במסירות עד יומה האחרון.

אסתר אתי )כהן( קדמן
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בעודו נער, עסק לפרנסתו בעבודות שונות כמו חריתת 
נחושת ) נְַא'ֶשה (, עוזר בחנותו של רוקח ועוד. הוא נחשף 
לעבודה הקשה, התשלום הזעום, היחס הנוקשה והניצול 

של המעבידים.
בשנת 1935 כתב אליהו: "המצב הכלכלי - רע. המעבידים 
אינם נותנים לנערים ללמוד אפילו שעה קצרה בערב. 
יוצאים לעבודה ב-6 בבוקר וחוזרים בשעה 6-7 )בערב(. 
כמה חודשים בשנה, בחגי המוסלמים, מוכרחים לעבוד עד 

השעה 10-11 כל ערב, ואין אפשרות ללמוד". 
קשה היה במיוחד מצבן של הבנות ואליהו כתב: "מזדעזע 
הנך בשמעך על הילדות הקטנות, בגיל 12-10, מספרות על 
עבודתן הקשה ועל המכות שהן מקבלות מיד בעל הבית".

העוני והניצול נגעו לליבו, עיצבו את רגישותו החברתית ואת 
תפיסת עולמו.

בשנת 1929 עצר בדמשק, בדרכו מפרס, שליח "החלוץ" 
יהודה קופלביץ' )לימים: אלמוג(. יהודה נפגש עם קבוצת 
נערים צעירים בהם אליהו. דבריו של השליח, בהם הציג את 
חזונו להקמת התיישבות יהודית בחורן, הסעירו את קבוצת 
הנערים, ובי' בטבת תרפ"ט – הם חידשו את פעילות תנועת 

"החלוץ" בקרב קהילת  יהודי דמשק. 

במסגרת פעילות התנועה הוקם "החלוץ הצעיר", שפעל 
בקרב ילדים צעירים. מטרת התנועה הייתה להכין את 
הילדים מגיל צעיר לעליה לארץ ישראל. הכנת הילדים 
והעלאתם לארץ ישראל תחילה - כך האמינו אליהו וחבריו 

- תביא אחריה את עלייתם של ההורים אחריהם. וכך אמנם 
היה בפועל...

לא קלה הייתה דרכם של חברי החלוץ והם נאלצו לנקוט 
באמצעי זהירות ולפעול בפעילות חשאית. לא אחת מנעו 
הורים את השתתפות ילדיהם בפעילות התנועה ובעיקר 

את השתתפותן של הבנות. 
בשנת 1933, התחוללה סערה גדולה בקהילה: חמש 
בנות הוברחו מדמשק לארץ ישראל  בחשאיות וללא 
ידיעת ההורים. ההורים פנו למשטרה והדי הפרשה הגיעו 
אף לעיתונות, כשהציונים מואשמים בה בחטיפת הילדות.

מדריכי תנועת "החלוץ" נעצרו. אליהו שהיה הצעיר בחבורה 
ואשר טרם מלאו לו 20 שנה, חמק מהמעצר. הוא הפך 
להיות המזכיר, הדובר המארגן, ושומר הקשר עם ארץ 
ישראל. אליהו מתאר פגישה טעונה עם אחד מפרנסי 
הקהילה, המציב בפניו דרישה חד משמעית להחזרת 
הנערות לביתן תוך 24 שעות! הסערה שככה רק כאשר 
הגיעו מכתבים מהבנות, המתארים את קליטתן בארץ 

ישראל.
לדברי אליהו, הסערה שהתחוללה בקהילה, חיזקה בסופו 
של דבר את מעמדה של תנועת החלוץ בקהילה היהודית 

בדמשק.

במכתב למזכירות הקיבוץ המאוחד כותב הלל לנדסמן 
- שליח מאיילת השחר - ב-8 באפריל 1934 בדיווח על 
תנועת החלוץ בדמשק: "מבין חברי המקום היחידי שבא 

אליהו כהן ) שּוְרַּבה ( דמשק א' באייר תרע''ד - חולתה ד' באלול תשמ''ט
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בחשבון לעבודה ב"החלוץ הצעיר" הוא הח' שורבה )אליהו 
כהן(, עומדת רק שאלת קיומו ]הכלכלי[. דרוש לכך לכל 
הפחות 2 לא"י לחודש. את השאר ישתדלו למלא על-ידי 
הטלת מס עצמי מינימאלי, למרות מצבם הכלכלי הקשה 
של חברי "החלוץ" שם. ב"החלוץ הצעיר" ישנם כעת כ-60 
ילד מאורגנים וצריך לטפל בהם ולהכינם לקראת עלייתם 

לארץ".

במלאות חמש שנים לפעילות תנועת "החלוץ" בדמשק, 
שלח אליהו דיווח למזכירות הקיבוץ המאוחד במסגרתה 
פעלה תנועת "החלוץ". בו כותב אליהו בכ"ד בשבט תרצ"ד:
"למרות הקרבה הגיאוגרפית שבין ארץ ישראל וסוריה, 
בשורת התחיה איחרה להגיע לחיי הגיטו הדמשקאי. את 
דגל "החלוץ"  נשא נוער עמל ומחוסר ידיעות, משום שנגזל 

ממנו ספסל הלימודים.
קשים למדי היו הצעדים הראשונים. במחתרת, סביב לשלחן 
להתרכז בקריאת ספר ועיתון עברי. חסרי ניסיון, בעבודה 
עצמית צעדנו כל הזמן כמעט בלי עזרה, בעזרה בלתי 

מספיקה שניתנה מארץ ישראל". 
..."מרחוק נשמעים השירה והריקודים הארצישראלים 
והנכנס למועדון מרגיש את ארץ ישראל בתוך הגטו השקוע. 
שמחת עלומים מרחפת במקום, יום החיים מתחיל אצלם 
רק לפנות ערב בבואם בקבוצות למועדון עם הספר 
והמחברת ביד ובפנים מאירות"...."בחדר צר של 4 על 4 
התכנסו כ-30 נער ונערה עם הספר העברי ביד ללימוד 
השפה, להקשבה לדבר ארץ ישראל"... "תכנית הפעולה 
מתנהלת בקבוצות לפי ידיעות והגילים. השפה העברית 

שלטת בכל".

בהתייחסו לקליטת בנות החברות בתנועה כתב: "בתוך 
המזרח המפגר בערכי החברה - בתוך הים הערבי הזה 
האכול בערות, שיעבוד וניצול - קשה הייתה חדירתנו 
לקליטת החֵברה. זה גזל הרבה זמן ומרץ. המסורת העיקה. 
החברה הייתה רגילה רק למרּות הדת ולשעבוד לאב ואפילו 
לאח הצעיר... חברת "החלוץ" היא הראשונה שפרקה את 

עול המסורת".

ביקורו הראשון של אליהו בארץ ישראל היה במסגרת 
הפעילות להברחת יהודים לארץ. באותם הימים של אחר 
עליית הנאצים לשלטון, יהודים נקטו בדרכים שונות ומשונות 
לצאת מגרמניה. היות וסוריה הייתה כידוע בשליטת צרפת,  
היו יהודים שהצליחו לברוח לצרפת, משם המשיכו לדמשק. 

חברי תנועת "החלוץ" נרתמו להברחתם לארץ ישראל.
לצורך ביצוע ההברחות, טוו חברי "החלוץ" בהם אליהו קשרי 
עבודה עם מבריחים שבהם היו גם יהודים אשר תמורת 

תשלום כספי סייעו בבניית נתיבי הברחה לארץ ישראל.

באחת הפעמים נדרשו חברי החלוץ, להעביר משפחה 
שהגיעה מגרמניה. מסיבה כלשהי המבריחים "הקבועים" 

לא היו זמינים. אליהו נרתם למשימה. הוכן מסלול שיצא 
מדמשק - חלקו בנסיעה וחלקו בצעידה. בסיומו הגיעו אל 
עמק הבטיחה  בצפון-מזרח הכנרת. ידיעות מוקדמות על 
יחסו האוהד של ה"ֶבק" - ה"שליט" המקומי, הביאו את 
אליהו להקיש על דלתו ולבקש את עזרתו. ה"בק" לא אכזב,  
אירח את החבורה, ולמחרת העבירו אנשיו את הקבוצה 

לעיר טבריה.
אליהו שכר מכונית ושילח את העולים לעיר חיפה. לצורך 
שכירת המכונית, אליהו שהציג עצמו כערבי, ניהל מו"מ עם 
כמה מבעלי המוסכים. בעל מוסך שלא "זכה במכרז", החל 
לחשוד בצעיר בשל מבטאו הדמשקאי ומיהר להזעיק שוטר. 
בחקירתו הודה אליהו כי הגיע מדמשק. הוא נעצר ולמחרת, 
אחר כבוד, הוסע לצמח בלווי שוטר והועלה לרכבת לדמשק, 

דבר שלמעשה  הקל על החזרה לדמשק...

בסוף שנת 1936 עלה אליהו לארץ ישראל. תחילה הגיע 
לעיר חיפה ועבד לפרנסתו במחצבה. עד מהרה הפך לחבר 
פעיל בתנועת הנוער העובד. בשנת 1939 הצטרף אליהו 
לקיבוץ חולתה, בו נקלטה קבוצה של בוגרי תנועת "החלוץ", 
שעלו בשנת 1936 מדמשק. הקיבוץ הפך לביתו, אשר  

לימים הקים בו את משפחתו ושם חי עד סוף ימיו.

הימים, ימים של מחסור וחוסר עבודה. קבוצת חברים 
מהקיבוץ, בכללם אליהו, מגיעה למחנה ברפיח ומוצאת 
שם  עבודה בתנאים קשים בסלילת כבישים עבור הצבא 

הדרכון הסורי של: מר אליהו שמעה שורבא - הוא אליהו כהן
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הבריטי. לא לאורך ימים שהה אליהו בחולתה. בשנת 1941 
נשלח אליהו, הפעם כשליח הסוכנות לקהילת דמשק. 

בהגיעו לדמשק, מצא כי מאז עליית בוגרי תנועת "החלוץ" 
בשנת 1936 לארץ ישראל, חדלה פעילות התנועה. במכתב 
מיום 14/12/1941 כותב אליהו: "כיום מכים אנו על חטא על 
כי הפסקנו את פעילותינו למשך 5 שנים. חלק מנוער שחונך 
אז בתנועה, בעל כורחו נגרר לזרם הניוון של הנוער ברחוב 
והיום יש צורך להתחיל הכל מחדש". אליהו נרתם להקמה 
וחידוש פעילות התנועה, אשר כללה לימודי עברית, פעילות 

חינוכית להכרת ארץ ישראל והכנה לעליה לארץ ישראל.

 במסגרת הפעילות, יצא באחת הפעמים אליהו עם חניכיו 
לסמינר שנערך בהרי החרמון. משחזרו חברי התנועה 
לדמשק, ארגן אליהו ערב תרבות במועדון התנועה, אליו 
הוזמנו הורי החניכים ובו סופר על הסמינר וכן על ארץ 
ישראל. לאותו הערב הובא חידוש טכנולוגי: "פנס קסם" 
באמצעותו אמורים היו להציג תמונות מהסמינר ומארץ 

ישראל.
שעות ספורות טרם התחלת האירוע, עקב הלשנה, זומן 
אליהו לחקירה במשטרה. העילה הייתה כי נודע למשטרה כי 
הוא עומד להקרין סרט וכי הקרנת סרטים )סינמה( דורשת 
קבלת רישיון. לא הועילו ההסברים כי אין מדובר  בתמונות 
נעות. אליהו ניסה להסביר לקצין המשטרה "פנס קסם" 
מהו, וכי אין מדובר ב"סינמה"... הקצין לא השתכנע, אך 
החליט לאפשר לקיים את ערב התרבות, בתנאי שהוא 
עצמו יבוא וייווכח כי מדובר בפעילות תרבותית כשרה. כאן 
צצה בעיה חדשה, שכן אמנם לא מדובר בסינמה, אבל 
מדובר בתמונות מארץ ישראל וקיומה של פעילות ציונית... 
מה עושים? אליהו שלח את אחד מחניכי התנועה לרכוש 
תמונות הנמכרות לתיירים מאתרי עתיקות שונים ברחבי 

סוריה.

האירוע, בו לראשונה נטלו חלק הורים רבים של חניכי 
"החלוץ", נפתח כשבשורה הראשונה יושבים אחר כבוד, 
קצין המשטרה ולצידיו שניים משוטריו. על הבמה ניצב אחד 
מחברי התנועה ועל הקיר הוקרנו תמונות מאתרי התיירות 
בסוריה. עם הקרנתה של כל תמונה, פצח החבר שעל 
הבמה בהסברים ארוכים מייגעים ואין סופיים על כל אתר 
ארכיאולוגי הנראה בתמונה. אחרי הקרנה מיגעת והרצאה 
ארוכה ומשעממת של מספר תמונות, השתכנע הקצין כי 
מדובר באירוע מקומי משמים ונטש בחברת שוטריו את 
המועדון. אז החל האירוע האמיתי: חניכי החלוץ עלו על 
הבמה והציגו חוויותיהם מהסמינר וכן הוצגו תמונות מארץ 

ישראל.

בתקופה זו, עם התגברות אי השקט הפנימי בסוריה, החלה 
פעילות העלאת ילדים. לימים תאר אליהו: 

"הצלחנו השליחים, ליצור קשר טוב עם ההורים. הם התחילו 

לתת לנו ילדים מרצונם. התחלנו לארגן קבוצות של ילדים 
לעליה. בתחילה 20 ילד זה היה דבר לא רגיל, אך הגענו 
אפילו ל-40. נעזרנו בקבוצת תובלה של ישראלים. היה 
חבר אחד שהביא את החברה שלו לקולנוע ובאותו הזמן 
הכנו לו קבוצה והוא הביא אותם עד בית המכס שמעל גשר 
בנות יעקב. חברים מחולתה ואנשי פלמ"ח... היו מובילים 
אותם דרך דרדרה, משם בסירות )על אגם החולה( והריכוז 
היה באילת השחר... זה היה קורה פעם פעמיים בשבוע 

ולפעמים אף יותר. 
... שמנו לנו למטרה שעלינו לסיים כבר ב-44' את העבודה 
שלנו, להעלות למעלה מ-1300 ילדים. עברנו בבתים, 
הסברנו, עשינו את הפעולה, ריכזנו. ...המכתבים שהגיעו 
מהארץ שהילדים סודרו, שמטפלים בהם, חיזקו את ההורים 

שהבינו כי הילדים אינם נזרקים לרחובות".

אליהו מדגיש: "לולא התנועה שקמה, לולא ההכנה, לפחות 
האידאית של המדריכים שהכינו את הילדים - העניין לא 
היה מתבצע. לא די היה, כפי שמתואר לפעמים,שיבואו 
שליחים, ייקחו ויעבירו. הייתה זו עבודה יסודית של תנועה 
שעבדה ימים ולילות במשך שנים כדי להכיר את התנאים 

ואת הילדים. זה היה הבסיס להצלחה".

לא רק בני הקהילה בדמשק הועברו לארץ ישראל באמצעות 
אנשי החלוץ בדמשק. באחת הפעמים הגיעה לאליהו ידיעה 
לפיה קבוצה של צעירים יהודיים אשר היו בדרכם מעיראק 
לארץ ישראל, נעצרה על ידי השלטונות הסוריים ליד העיר 

קמישלי.
אליהו וחברו יאיר חילו, שמו פעמיהם לקמישלי, מקום בו לא 
ביקרו קודם לכן. אליהו התחזה לעובד בחברה  הממשלתית 
שסחרה בחיטה. בהגיעם לקמישלי יצרו קשר עם שליח  
מירושלים אשר שהה בעיר ולימד את ילדי הקהילה היהודית 
עברית. באמצעותו בררו פרטים על העצורים וכן בחנו 

אפשרות לשחררם באמצעות מתן שלמונים )שוחד(.
ביצוע העסקה היה מותנה באפשרות לגייס סכום כסף 
גבוה  במזומן ובאופן מידי. אליהו התייצב בביתו של ראש 
הקהילה היהודית שלא הכירו, הציג את עצמו ובמה הוא 
עוסק, סיפר לו אודות המשימה המידית: שחרור העצורים 
שהגיעו מעיראק והעברתם לדמשק בדרכם לארץ ישראל. 
לימים סיפר אליהו:"האיש לא היסס לרגע... והפקיד בידי 
את הכסף הנדרש". העסקה התבצעה והעולים הוברחו 

מקמישלי לדמשק ומשם לארץ ישראל.

בשנת 1945 חזר אליהו משליחותו בדמשק ויחד עם אלגרה 
מבית פרץ  מדמשק, הקימו משפחה ולימים נולדו להם 
ארבעת ילדיהם: שמעון, אסתר, דוד ומזל - את האחרונה 
קרא על שם אימו, אותה העלה מדמשק ושיכנה בקיבוצו 

בחולתה ובה טיפל, כאמור, במסירות עד יומו האחרון.

בתקופת מלחמת העצמאות כאשר הקיבוץ היה קרוב  
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לאזורי הקרבות ואף נשקפה סכנה להתקפה מצד הכוחות 
הסוריים, שימש אליהו כמרכז משק, וכן כסדרן עבודה 

וכדרכו, תיעד לפרטי פרטים את התקופה במחברותיו.
לאחר הקמת המדינה, בין השנים 1949 ועד 1954, גויס 
אליהו מספר פעמים  על ידי רשויות המדינה לפעילות 
להברחת יהודים מלבנון ומסוריה. תחילה, המדיניות 
הייתה להעלות בקצב מתון את היהודים מסוריה ומלבנון. 
אולם, ב-5 באוגוסט 1949, אירע פיגוע חבלה בבית כנסת 
"אלמנשה" בדמשק, בו נהרגו שנים עשר יהודים ורבים 

נפצעו.

בתאריך 25/08/1949, שלח מנהל המחלקה לענייני יהודים 
במזרח התיכון בסוכנות היהודית מכתב לאליהו ובו נאמר: 
"בצער עמוק קראנו את תאור ההתנגשות בדמשק ואת 
רשימת החללים והפצועים - תינוקות וזקנים. רק תשובה 

אחת יכלה להיות על המאורע: להעלות 
את שארית הפליטה מסוריה בזמן 
הקצר ביותר. אני בטוח שתעשה 
במיטב יכולתך למלא את המשימה. 

הנהלת הסוכנות החליטה להקציב 
סכום של 1,000 ל"י לנפגעים, ובימים 
הקרובים יעמדו לרשותך אמצעים 

נוספים להגשת עזרה".
ציין אליהו: "אחרי הפיצוץ  ביומנו 
שמה  להעביר  הצלחתי  בדמשק 
כסף מן הסוכנות לעזרת המשפחות 

הפגועות והעלאתן ארצה". 

אופי  אליהו את  בראיון עמו תאר 
הפעולה באותה העת:

"העולים הגיעו על פי רוב בלילות. 

קיבלנו אותם, רשמנו אותם ושלחנום לחיפה. לא פעם 
היו מאסרים  ואז הייתה העבודה נפסקת לזמן מה. בדרך 
כלל היינו מנסים לשחד את שומרי הגבולות, אך לא תמיד 
בהצלחה. בעיקר היינו חוששים מהכלא הסורי - להבדיל 
מהלבנוני. אסורי לבנון היו משתחררים אחרי כמה חודשים 
ויכולנו אז להעלותם. ואילו הכלא הסורי היה קשה וממושך... 
אחרי מאסר של קבוצה היינו מחפשים מסלול אחר לעליה. 

כך עברנו להעפלה ימית - דרך נהריה או גשר הזיו.
היו דוחסים לסירה קטנה 25-20 איש, דבר שהעמידה 
בסכנה. אנחנו יצרנו קשר עם מבריחים שהתמחו בהברחת 
יהודים דרך הים, אך היו ששכרו סירות על דעת עצמם 
מבלי לבדוק את כושר הספנים. כך קרה שאחת הסירות 
לא הגיעה לארץ אלא טבעה בים. יתכן והמבריחים רצו 
לסחוט עוד כספים והתנכלו לנוסעים בזדון". פרק פעילות 

זה, הסתיים אחרי 9 חודשים.

בחודש ינואר בשנת 1954 נקרא אליהו שוב 
לפעילות להעלאת יהודים מסוריה. הושקעו 
חודשים רבים של הכנות ארגוניות בהן הכרה 
והכנת מקשרים ומבריחים. באמצע חודש 
מרץ מדווח אליהו ביומנו על קבוצת עולים 
שהגיעה. מפיהם רשם פרטים על אופן 
עלייתם והתנהגות המבריחים. סופר בין 
השאר על התופעה הקשה של קיומם של 
מלשינים מקרב היהודים, שעקב פעילותם 
עולים ופעילי עליה נידונו לטעום את טעמו 
המר של הכלא הסורי. חרף המאמצים 

הרבים, הגיע רק טפטוף דק של עולים.

בתאריך  אליהו  ידי  על  שנכתב  בדו"ח 
30/05/1954 הוא מציין בין השאר: 

אליהו ורעיתו על חוף הים בבירות

ולעת זקנתם בחולתה
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"ארבעה חודשים שהתחלתי בעבודה, ולצערי הסיכום עגום 
מאד. כמעט ולא הגיעו עולים )חוץ מבודדים( - דבר, אשר 
לפי תפיסתי ותפיסת רבים כמוני, נראה כמוזר מאד וכמעט 
בלתי מתקבל על הדעת. מבחינת המאמצים שנעשו - כל 

דרך או הצעה בדקתיה... בוררה, אך לפועל לא יצאה.
המצב הפוליטי המתוח בינינו לבין ארצות ערב מתבטא 
באופן ישיר על גבם של היהודים שם. אין אנו תופסים עדיין 
את ההסגר שהיהודים בסוריה נתונים בו. גם בשנת -1951

1949 הרי כבר הייתה מדינת ישראל והמדינות הערביות רצו 
בחיסולנו, אך יהודי סוריה עוד היו המומים מהמכה שקיבלו 
ועברו במספרים גדולים ארצה. מאז שוכללה התעמולה נגדנו 
וגברה שנאת היהודים. התחילו מפקדים מיוחדים ליהודים, 
הוחרם כספם, הוחרמו בתיהם ונכסיהם של היהודים שעזבו 
את סוריה, הוגבלה תנועתם בעיר... התנועה והמסחר מחוץ 
לעיר כמעט נאסרו כליל, אפילו ללבנון הסמוכה לא נתנו 

להגיע".

משנת 1958 החל אליהו במפעל 
חינוכי בקיבוצו: הוא פעל, הפעיל 
של  נוער  חברות  שלוש  והדריך 
נערים עולים ממשפחות מצוקה, 
לאורך 12 שנה. על פעילותו בתחום 
זה נכתב: "עוד מנעוריו בדמשק 
גילה אליהו נטיה להדרכת בני נוער 
וחינוכם. במשך השנים באו לימודי-

הכשרה פדגוגיים שונים והצטברות 
נסיון חינוכי וסייעו לחשוף את מלוא 
כשרונותיו בתחום זה. מעולם לא 
שכח את עברו ובית גידולו בילדותו, 
וכך יכול היה מצד אחד להזדהות 
עם בני הנוער בני "עדות המזרח", 
יוצאי שכונות עוני ומשפחות מצוקה 

ולהיות להם לאב, ומצד שני לשמש להם דוגמה ומופת של 
אדם, שהגיע מתנאי ילדותו למעמד מכובד בסביבתו ובין 
עמיתיו בכל מקום שהיה פעיל בו - בשל עמדתו המוסרית 

זקופת-הקומה בגלל פשטות הליכותיו וצניעותו".

אליהו נרתם לחינוכם והכשרתם של בני הנוער העולה והפך 
לדמות חינוכית ששימשה מצפן ומגדלור לחניכיו אשר שמרו 
לו פינה חמה בליבם. בשנת 1989, כאשר הלך לעולמו,  נשא 
בהספד אחד מחניכיו: "לא רק מחנך היית לנו, גם אבא גם 
אמא ... ימים כלילות היית איתנו. בזכותך הפכנו  מנערים 
חסרי כיוון לאזרחים טובים  מעל לכל היית תמיד דוגמה 

אישית... והכל בצניעות המאפיינת אותך".

בשנותיו האחרונות חלק אליהו את זמנו בין עבודה במפעל 
בקיבוצו לבין טיפוח חממת הפרחים הייחודית שליד ביתו, 
ובין ביקורים אצל ילדיו ונכדיו. עד היום מהווה הוא השראה, 
דוגמה ומופת לכל בני המשפחה, ומסב לנו גאווה גדולה, 
על שנטל חלק משמעותי כל כך במפעל 

הציוני.

את פעילותו בפרק זה מסכם אליהו: 
"לסיום רצוני להזהיר מייאוש כמסקנה 
כי הנה נעשו הרבה מאד מאמצים 
בלי  בארבעת החודשים האחרונים 
תוצאות. המאמצים שנעשו הם, לפי 
דעתי, החריש העמוק )אולי לא מספיק 
עמוק( לכל עיבוד שטח חדש )והרי 
התנאים חדשים(. נצטרך להמשיך להכין 
את העיבוד ואין לי ספק כי מכח הכמיהה 
של היהודים לעליה ורצוננו העז לעזור 
להם נתגבר על המכשולים הנערמים 

על דרכנו".
קבוצת חברים מ"תנועת החלוץ הצעיר" בדמשק בהדרכתו של אליהו

קבוצת הכדורגל בדמשק
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משלחת ספורטאים יהודים מדמשק בכנס העולמי של "הפועל "בתל אביב

אליהו עם קבוצת הנוער העובד בתל אביב 1952 

זקן דמשקאי הידוע בשמו "אבו שרה"
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למעשה היו אלה שני סוגי אירועים בשם זה:

ַעְּברָה של חתן וכלה"  מסיבה גדולה שנערכה כשבוע אחרי 

החופה והוזמנו אליה בני משפחה וחברים. הוגשה תקרובת 

שכללה: "ַּכְעְּכ בלֹוז", מעמול, עוגה, פירות ומשקאות קרים 

וחמים וכיד המלך להוסיף. פעמים גם הזמינו נגן "עּוד" 

שינעים לאורחים במנגינות ובשירים. ב"עברה" שרתה אווירת 

שמחה מלווה ב "זַגַאליט" ובהשמעת סיסמאות של איחולי 

חיים טובים לזוג הצעיר ומילים יפות לאורחים שכיבדו את 

האירוע בנוכחותם.

הייתה אמונה שה"ַעְּבָרה" היא סגולה שהכלה תיכנס להריון 

מהר ושלא "ִתנְּכִֶבּס" )שהשדים והרוחות הרעות לא ישלטו בה(.

"ַעְּבָרה לתינוק" הייתה מסיבה 

קטנה וצנועה יותר. בד"כ לא 

הוזמנו אליה  אורחים שאינם 

הקרובה.  המשפחה  מבני 

הייתה מוגשת ארוחה חגיגית 

שבמהלכה, התינוק  היה מקבל 

מתנה שכללה: 

סידור תפילה- סגולה שיגדל   -

ויהיה אדם חכם, ירא שמים 

ויתפלל בסידור, 

חבילת צמר גפן- סגולה   -

שיגיע לשיבה טובה ויזכה לזקן 

לבן וארוך, 

- ביצה - סגולה שיהיה גבר 

מלא און ופורה

- סוכר או סוכריות- סגולה לחיים מתוקים.

לתינוקת המתנה כללה:

- חוט ומחט - סגולה שתגדל להיות עקרת בית טובה, 

שתדע לתקן הן את הבגדים והן  פגמים העלולים להופיע  

ר"ל בזוגיות  העתידית  שלה.

- סוכר או סוכריות- סגולה לחיים מתוקים.

במנהג זה, הייתה חוכמה רבה:

- לזוג הצעיר לאחר חופתו העברה היוותה הזדמנות נוספת 

לשמוח ולשמח אחרים. 

- היה זה מעמד של עידוד ותמיכה בחתן ובכלה להתחיל 

את חייהם המשותפים באופטימיות ולהפחית חששות  

מפני העתיד הנעלם. הרי עליהם  ללמוד לחיות ביחד  ולבנות 

זוגיות טובה. עליהם להתגבר על קשיי פרנסה וכן עליהם  

להשתלב במשפחות האם ולנהוג בהן כבוד. וכמובן הם 

זקוקים לעידוד רב  מצד ההורים, הדודים והדודות, הגיסים  

והגיסות ושאר בני המשפחה  המורחבת וכן מהחברים. 

הברכות שהרעיפו עליהם  אמורות היו לתרום לביטחונם 

העצמי. היה בברכות אלה מעין משאלות לפתיחת שערי 

שמיים כדי שהבורא יעזור להם ויעניק להם אנרגיות חיוביות 

כדי  שימצאו ברכה בדרכם החדשה.

- להורים של תינוק חדש העברה העניקה עידוד לקראת 

 - בגידולו  הקשיים הצפויים 

העדר שינה  רצופה  בלילות, 

טיפול צמוד לאורך כל היום, 

האכלתו לעיתים תכופות, נקוי 

וכבוס חיתולים ובגדים,  להרגיעו 

כל  ולעשות  אותו  לשמח   ,

שאפשר כדי שיעלה על מסלול 

גדילה חיובי. במסיבה ההורים היו 

מקבלים סגולות ועצות טובות 

מהוריהם להמשיך בנשיאה 

בעול החדש  באהבה ובשמחה. 

ן  ביטחו איזה  להם  הוענק 

שהסגולות הטובות יתקיימו. 

בזכות כל אלה ציפו שהתינוק 

יגדל מלא אהבת הורים  ויהפוך  מאוחר יותר לילד שמח 

ומאושר.  

- בהולדתה של בת  העברה הייתה מסיבת השמחה 

היחידה, הרי לא חגגו לה ברית או בר מצווה. 

- במשפחתנו, אחרי קרוב ל-50 שנה בארץ, אנחנו 

ממשיכים לקיים את המנהגים האלה ונותנים לנכדינו 

ולנכדותינו את המתנות המסורתיות תוך מאמץ ליצירת 

שוויון בין הבן לבת. כך נזכה גם את הנכדה בסידור תפילה, 

כי גם היא אמורה לדעת להתפלל. גם  לה נאחל בסמלים 

פריון ושיבה טובה. 

אנו מקווים שילדינו ימשיכו במסורת אבות ומי ייתן והשמחה 

תשרה תמיד בבתי ישראל.

"ַעְּבָרה" ביקור ראשון אחרי אירועי שמחה
מאת: ד"ר אברהם חסון

זכרונות

בקהילת יהודי דמשק היה קיים מנהג יפה - ה"ַעְּבָרה" בו התקבלו חתן וכלה בביקורם הראשון 
אחרי חופתם בבתי הוריהם, או  בביקור  הראשון של תינוק והוריו בבתי הסבים והסבתות. 
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זיכרונות מהעבר
אני מנסה לשחזר, אבל התמונות מהעבר דהויות. אני 

מנסה לשחזר תמונות מדמשק. לא, משם התמונות ממש 

מחוקות. רק בת שנה וחצי הייתי כשעליתי עם הורי ועם 

אחותי לאה ארצה. 

אני עוצמת את העיניים ורואה לנגד עיני את אבי. אני רואה 

את עיני השקד הענקיות שלו, חומות וחמות, אני שומעת 

את קולו המלטף כשהוא מספר לנו סיפור, אני חשה בכף 

ידו הימנית, עליה הטביע מגן דוד כחול, כשהיא מונחת על 

ראשי. אבא כל כך חסר לי. וחבל שלא הקשבתי לו יותר.

אני מנסה לשחזר סיפורים ששמעתי מפיו. 

כילדה, התרוצצתי בין דיונות החול בחולון. לא התעניינתי 

יותר מידי בסיפורים שאבא סיפר על דמשק.

העדפתי להקשיב לסיפורי אלף לילה ולילה. אלה היו סיפורים 

של ממש. סיפורים שהיה בהם טעם של עוד. בלילות החורף 

היינו יושבים מכורבלים בשמיכות על השטיח, אבא יושב לו 

על דרגש קטן, ותנור הנפט דולק באש כחלחלה ומפיץ חום 

נעים, והקדרה על התנור, מהבילה ומפיצה ריחות של חורף, 

של נזיד עדשים, או של מרק שעועית אדום, או מעדנים 

שאמא הייתה מתקינה באהבה רבה כל כך. הטעמים מלווים 

אותי עכשיו, והניחוחות עולים באפי. גם בערבי שבת, לפני 

ארוחת הערב, כשכולנו רחוצים ומחכים לבוא השבת, 

כשאמא עדיין רצה מכאן לשם בהכנות אחרונות, נהגנו 

לשבת ליד אבא ולהאזין לסיפוריו. הוא ידע לתבל את הסיפור 

בקולות וצלילים, במראות ובריחות ובמנגינות, שנספגו 

והותירו אותנו צמאים לעוד. 

הבית בחולון היה מוקף דיונות  של חול. בשכונה גרו עוד 

משפחות שעלו זה מכבר מדמשק. 

כשרק התאפשר לי לחמוק, רצתי לכיוון החופש הלבן, 

הלוהט. כל הילדים כבר פשטו את בגדי בית הספר, לבשו 

מכנסיים קצרים וחולצות טריקו דקות, ויצאו אל ההר יחפים 

ופרועים. הלחיים האדימו, השיער פרוע, החול צורב, וקולות 

של צחוק ושובבות נשמעים מכל עבר. הרגליים מתפלשות 

בחול הצורב, השמש מכה, ואנחנו צוהלים עם הגיענו 

לפסגת ההר, גולשים ומתגלגלים ומתמלאים בגרגירי החול 

הזהובים: האוזניים, הנחיריים, העיניים, הבגדים. 

נמנעת  י  אנ

על  מלחשוב 

ל  ש ס  ע כ ה

אמא כשתשוב 

מהעבודה...

אני משפשפת 

ת  א ו  י ש כ ע

הזרוע שלי. אני 

מרגישה כאב 

שיש בו געגוע. 

כשאימא  כי 

הייתה כועסת, 

אוי לי ואבוי לי. בשתי אצבעות היד השמאלית החזקה שלה, 

בין אגודל לאצבע, הייתה תופסת את הזרוע ומסובבת. 

ימינה ואחר כך שמאלה, ועוד סיבוב ועוד מתיחה, והצביטה 

הייתה כל כך כואבת, וימים אחר כך היה הצבע על הזרוע 

מתחלף מצהוב לסגול לכחול. גינה פורחת בכל הדרה הייתה 

על הזרוע, פעם על יד ימין ופעם על יד שמאל. אבל אין 

בי טרוניה על היד הקשה שאמא נהגה בנו. היום, כשאני 

אם לשלושה ילדים, אני מבינה. אמא ידעה להציב גבולות, 

והתוצאות לא רעות בכלל...

פסיפס התמונות העולות מול עיני ססגוני. הרבה שמחה 

והרבה עצב. הרבה מראות מהבית המבהיק בניקיונו, הרבה 

דקות של חום בחיקה של אמא, כשהיא נחה מעבודת היום 

המפרכת.

אני מנסה לטוות ולחבר את רסיסי הזיכרונות. מלאכת 

האריגה משתבשת, חסרים לי החוטים לקשור ולחבר ולהבין. 

ואני כל כך רוצה לראות את המארג בשלמותו, על הטוב 

ועל הרע. אני נתקפת ברצון לדעת עוד, ואני משתוממת 

על עצמי. 

כל כך השתנו הדברים מאותו היום מסביב לקדרה ולסיפורים 

של אבא. האספלט ואדי המכוניות, ורעש המטוסים והרכבת 

ומערכת הכבישים והגשרים, תפסו את מקומם של דיונות 

החול ושל הפרדסים. כל אלה הקהו וערפלו את התמונות 

והזיכרונות. קרעי הנוף של ילדותי זקוקים לטיפול נמרץ. 

קבלת שבת בבית אבא
מאת: עליזה רמתי )בוקעי( 

עליזה רמתי
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אני אוספת את כל מה ששמעתי מהמנחמים הרבים שגדשו 

את הבית עם מותו של אבא שלי חיים. 

אני נזכרת בימים האחרונים של אבא: היה זה בוקר יום 

שישי. אמא ואבא הגיעו אלינו לכפר. אבא שוחרר אך לפני 

ימים אחדים מבית החולים. בערב, יגיעו כל האחים והאחיות 

ובני משפחותיהם. לאה, האחות הבוגרת ממני, הגיעה 

מאמריקה לחופשת מולדת עם בעלה ישראל, ושלושת 

ילדיהם. לאה בכל הזדמנות עושה גיחה, קצרה או ארוכה, 

כדי למלא את המצברים שלה. 

אז אמא ואני, כמו נמלים, עמלות בשקט על המטעמים 

שיוגשו בערב. אבא עדיין ישן. הוא חלוש ועייף. אמא כבר 

הוציאה את בצק העלים, רידדה אותו שוב, עליו מרחה 

שכבה נוספת של מרגרינה, ושוב קיפלה, ושוב רידדה, ושוב 

קיפלה, ושוב למקרר. מהבצק הזה היא תעשה מטעמים. 

אמא נותנת  לי הוראות, ואני מבצעת: מקלפת תפוחי 

אדמה ושום, שוטפת את הפטרוסיליה, הסלרי והשורש, 

מרוקנת את הקישואים, שוטפת את האורז. ואמא נעה 

וזזה בזריזות של עלמות וביעילות של מי שיודע מה שלפניו.  

היא לשה, ומטגנת את תפוחי האדמה, מהם תעשה את 

המאכל שאבא שלי כל כך אוהב, את המא'ודה.

והיא מערבבת ומתבלת וצולה, והסירים מבעבעים, 

ואמא מוציאה תבנית מהתנור ומיד מכניסה תבנית 

אחרת, והריחות ממלאים את חלל הבית וחומקים 

בשקט לרחוב היחיד של הכפר. 

אבא נכנס חרש למטבח ואומר: אשת חיל מי ימצא 

ורחוק מפנינים מכרה, בטח בה לב בעלה... ואמא 

כבר מגישה לאבא קפה מהביל, ואבא לוגם מהקפה 

הריחני והטוב הזה, ומחייך לאמא בעיניים טובות 

ואומר: היום הגשת לי את הקפה בלי יסמין, זה לא 

יפה... ואמא מביטה בו ברוך ועונה: שני יסמינים תקבל 

בבית. עכשיו אין זמן. וכבר אמא מגישה לאבא  את 

שיני השום לקלף, ואחר כך לכתוש.

אני מביטה באבא. אני רואה את הלחיים השקועות 

שלו. אמא טופחת לו קלות על הגב ושואלת: 

נו, יה חיים, איך ישנת? ואיך אתה מרגיש? ואבא עונה: 

הכל טוב ברוך השם... ואני יודעת שלא הכל טוב. אני 

יודעת שהוא לא ישן בלילה. שמעתי אותו קם ומסתובב 

וגם שמעתי אנחה חנוקה שהוא ניסה להחניק. אמא 

מחייכת אליו ואומרת: אתה נראה ממש מצוין. בעזרת 

השם, לאה תגיע הערב עם כל המשפחה, ואתה 

תקדש על היין, וישראל בעלה יעזור בנגינות, ואחר 

כך נשיר יחד זמירות של שבת.

תמיד יש לאמא מילים ממריצות ומדרבנות ומעודדות. איך 

היא מוצאת את הדרך להעלות חיוך ולחזק? מניין לה הכוח 

לשאת בעול של הבית, לדעת על כל מה שקורה אצל כל 

אחד מששת ילדיה, לדאוג לנכדים ולטפל באבא שלא פעם 

היה נופל למשכב. 

לפני שנים, כשהיינו ילדים ואבא היה חולה, עשינו אנחנו 

בתורנות את העבודה הקשה שלו. נסענו השכם בבוקר עם 

התלת אופן שלו, דינדנו בפעמון תוך שאנחנו קוראים: "חלב, 

חלב", נושאים את הכד למעלה ולמטה במעלה המדרגות 

של הבתים הדו קומתיים ברחוב אהרונוביץ' בחולון, מוזגים 

מהלבן הזה אל תוך כוס הליטר, וממנה אל המיכל שעקרת 

הבית הייתה נושאת עימה כשהיא פותחת את הדלת 

בכותונת ועיניה מנומנמות. מאז שאבא פרש מהעבודה, 

הוא נחלש יותר ויותר. 

היום, עם מעט הכוח שנותר בו, הוא מנסה להיות לתועלת 

ולעזור. אני מגישה לו אגוזים סדוקים, שגידי שלי מגדל בחצר 

הירוקה שלנו. אמא כמובן הכינה את התפקידים מבעוד 

אבא חיים בוקעי ואמא אדל )עדה( לבית סלמון בצעירותם בדמשק

42



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 15 אביב תשע"ב אפריל  2012

מועד לכל אחד. אימי הגנראלית, כך קורא לה גידי שלי... 

בחיוך, עם חיבוק, בהומור ועם הרבה תשומת לב, היא 

מתפעלת את כולנו. החיוניות והזריזות של אמא דבקה גם 

בי וגם באבא. אז אבא יושב וקולף, ואני שוטפת, וחותכת, 

וכותשת, ואמא כבר לשה עוד בצק, לעוגיות המעמול 

הנמסות בפה. 

כבר צהריים. יואב וחגית שלנו חוזרים מבית הספר, זורקים 

את הילקוטים בחדר שלהם, מחבקים ומנשקים את 

אחותם התינוקת הורודה, נעמונת הם קוראים לה, רצים 

מיד למטבח וקוראים : 

"סבתא, סבתא", וסבתא כבר מכינה לכל אחד צלחת 

מכובדת, עם הרז, החמד, הפסוליה והסביחה, והם טורפים 

את המאכלים הטעימים ומבקשים עוד. 

"אני אוהב שאת אצלנו סבתא, זה כיף. הבית כל כך מריח," 

מחבק יואב את סבתא עדה, ומיד מצטרף לסבא חיים, והם 

שניהם קולפים את האגוזים ומספרים סיפורים. 

נו, שעת סיפור הגיעה... אני מחייכת ומקשיבה בתשומת לב 

לרקמת הסיפורים שאבא מספר לנכד שלו. והסב מעביר את 

ידו על שערו הבהיר של יואבי. יד לבנה שמגן דוד כחול מעטר 

אותה, יד רכה שערוצים של נחלים כאילו זורמים מתוכה. 

וחגית, כבר קשרה סינר למותניים הצרות  שלה, נוטלת 

את המטאטא ומטאטאה את הבית ואת המרפסת בחוץ, 

וכבר מטלית רטובה בידיה, והיא מנקה את השולחן שבחוץ 

ואת הכיסאות. זריזה מאין כמוה, חגית שלנו. רק בכיתה 

ב', ויודעת לשלוח יד ולעשות את כל מה שצריך בחריצות 

ובמהירות. גם לטפל באחותה הקטנטונת, להחליף לה 

חיתול, לשעשע אותה, למעוך ולגרגר מיני גרגורים.

אני כבר מאוד עייפה. 

"לכי יה ליזה, מספיק, אני כבר אסדר את השאר." 

אני מביטה באימי ושואלת: "ואת לא עייפה?"

יחד אנחנו מדיחות את הכלים, מנגבות את השיש והשולחן, 

טועמות משהו, ושוכבות לנוח לשעה קלה. וכבר שוב 

עומדות במטבח, מארגנות את המאכלים לתוך כלים 

מתאימים. בזה אחר זה אנחנו נכנסים למקלחת. חייבים 

לקבל את השבת בזמן. 

כולנו רחוצים, הבית נקי ומצוחצח, מלא בריחות של שבת. 

אנחנו עורכות את השולחן הגדול העגול שבחצר. ועוד שולחן, 

ועוד שולחן. וצלחות וכוסות וגביעי יין, ומפיות צבעוניות וכלים 

יפים ופרחים מהדרים את השולחן. אבא לבוש בבגדיו היפים, 

אמא בשמלתה הטובה. חגית ואמא שלי מביאות את 

הפמוטים, ואנחנו מדליקות נרות של שבת. על ראשה של 

אמא מטפחת תחרה לבנה והעיניים שלה עצומות. "ברוך 

אתה אדוני... " והיא מברכת ואנחנו עונות אחריה: "אמן."

אמא עוד עומדת שעה ארוכה ליד הנרות הדולקים. הידיים 

מכסות על העיניים העצומות, והיא מבקשת. נדמה לי שאני 

קולטת את הלחישות שלה, בריאות לאבא שלי, שהלך 

וכחש לאחרונה. 

בזה אחר זה מגיעים האחים. "שבת שלום, שבת שלום 

ומבורך." וכולם כבר יושבים ומוכנים לקידוש. 

אבא מחזיק בידו את הגביע המוכסף, הוא מוזג יין ביד 

רועדת, ופותח בקול נעים:

"יום השישי ויכולו השמים והארץ..." אני מביטה על אבא. 

הפנים חיוורות, אבל העיניים מביעות שביעות רצון ונינוחות. 

ואמא לידו, והוא מסיים את הקידוש ומגיש לה את הגביע. 

אחרי שכולנו לוגמים מהיין, כל הנכדים ניגשים ל'סבא 

סיפור', מנשקים את ידו, והוא מברך אחד אחד, כשידו 

הימנית על ראשו של הנכד. ואחר כך, אבא מברך את ברכת 

'המוציא לחם מן הארץ',  בוצע בחלה השחומה שאמא 

אפתה, ומחלק לכל אחד מאיתנו פיסת לחם קטנה, וכבר 

אמא מוכנה להגיש את ארוחת השבת הריחנית והטעימה, 

ואנחנו עוזרות על ידה. העיניים השחורות של אבא לוהטות 

מהתרגשות ומאהבה. ואני מתפללת ללא קול: 

מי ייתן ונזכה לשבת יחד עוד שנים רבות.

ישראל, בעלה של אחותי לאה, הבוגרת ממני, והוא נצר 

ל'בעל שם טוב', פוצח בניגונים נעימים, ואנחנו מצטרפים 

אליו. הניגונים החסידיים העולים מפיו נשמעים צלולים 

וענוגים ואבא מצטרף, למרות שהם שונים  מהניגונים 

עליהם הוא גדל.  חנן, הגיס שלי,שהוא יליד רומניה, מצטרף 

אף הוא, ואבא פוצח בקול חלוש בזמירות הידועות לנו, אליו 

מצטרף משה הגיס המבוגר והאחים שלי, ואמא מוסיפה 

צלילים ערבים בקולה הצלול, ואבא מלטף את ראשה ואומר: 

'אשת חיל...' 

זמירות  דמשק מתערבבות בניגונים החסידיים, וכל הילדים 

מצטרפים, בניגון של צברים ובניגון כבד יותר של הילדים 

שנולדו באמריקה, ואני מביטה על קיבוץ הגלויות וחושבת: 

כמה טעמים, כמה גוונים, כמה ריחות יש במשפחה הענפה 

הזאת. אלוהים, שמור לי על כל אלה, אני לוחשת, כשעיני 

עצומות.
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מבוא היסטורי
ראשיתה של האוניברסיטה הסורית )الجامعة السورية( 

בהקמת "בית ספר עותומני לרפואה ")املدرسة الطبية 

العثامنية(בדמשק בשנת 1903. הוא הוקם ע"י השלטונות 

העותומנים שרצו למנוע נהירת תלמידי הרפואה 

לבירות, שם התקיימו שני בתי ספר לרפואה, האחד 

ב"מכללה האוונגלית הסורית" )الكلية االنجيلية السورية(, 

לימים "האוניברסיטה האמריקאית בבירות", והשני 

ב"אוניברסיטת סן-ג'וזף" )جامعة القديس يوسف( הידועה 

יותר בשם "האוניברסיטה הישועית". ב-1913, הוקם 

בית הספר למשפטים בבירות )مدرسة الحقوق( שהועבר 

לדמשק עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ממשלתו 

של המלך פיצל אבן אל-חוסיין הקימה ב-1919 את 

"האוניברסיטה הסורית" שהתפתחה מאוד מאוחר 

יותר בתקופת המנדט הצרפתי. עם פרוץ מלחמת 

העולם השנייה והדרדרות המצב הכלכלי של ממשלת 

וישי, ששיתפה פעולה עם הנאצים, חלה החמרה במצב 

האוניברסיטה וירידה דראסטית ברמה האקדמית שלה, 

שכן רבים מהפרופסורים שלה הוחלפו במרצים זוטרים 

חסרי ניסיון או הכשרה מתאימה. האוניברסיטה הזו ידעה 

עליות ומורדות רבים ברמתה, מאז הפיכת סוריה לרפובליקה 

עצמאית. בשנות השישים של המאה הקודמת, נפתחו 

אוניברסיטאות ממשלתיות נוספות )אוניברסיטת חלב, 

אוניברסיטת תשרין ואוניברסיטת אל-בעת'( והאוניברסיטה 

בדמשק נקראה מאז "אוניברסיטת דמשק" )جامعة دمشق(. 

כיום, יש בסוריה אוניברסיטאות רשמיות נוספות וכן הרבה 

אוניברסיטאות ומכונים אקדמיים פרטיים.

סטודנטים יהודים למדו באוניברסיטה הסורית בעיקר 

משפטים ורפואה. אין בידינו אינפורמציה לגבי מספריהם. עם 

פרוץ מלחמת השחרור ב-1948 ובשנות ה-50 המוקדמות, 

התדלדלה הקהילה היהודית באופן ניכר ומעטים סיימו ב"ס 

תיכון. בתקופה זו, זכור לי מקרה אחד בלבד של סטודנט 

)מוריס רומנו(, שהחל את לימודיו באוניברסיטה, אך עלה 

ארצה לפני שסיימם. ב-1958, ארבעה תלמידים סיימו את 

 Mission Laïque Française,( התיכון, שניים בביה''ס الالييك

 Collège des( ושניים ב- العازارية ) Lycée Franco-Arabe

Pères Lazaristes (. שניים מהמסיימים עזבו את סוריה: 
רחמים/רחמון רומאנו-בדרא ו-ויקטור בלאס. שניהם יכלו, 

מבחינת ציוני הבגרות שלהם, ללמוד בפקולטות היוקרתיות. 

השלישי, סאמי חאצבאני נרשם ללימודי רפואה והרביעי היה 

אחי יצחק, שלהלן יובא סיפור הרשמתו ולימודיו. 

אחי יצחק נרשם לאוניברסיטה
כאשר יצחק אחי סיים את בית הספר התיכון, חשב ללכת 

לעבוד ולא להמשיך בלימודים באקדמיה, בעיקר משום 

שהמצב הכלכלי של המשפחה היה קשה וכן משום 

שבאותה עת לא היו סטודנטים יהודים באוניברסיטה 

הסורית. אך מאחר שרוב חבריו )שלא היו מבני עמנו( 

נרשמו לאוניברסיטה, החליט בסופו של דבר להירשם. 

כשהגיש את בקשתו, הוא לא הסתיר את העובדה שהוא 

יהודי ולכן בקשתו נדחתה. כשנודע הדבר לאחד מחבריו, 

פעיל במפלגת ה"בעת' " )טרם עלותה לשלטון(, יזם הלה 

פגישה בין יצחק לבין סעיד אפנדי, פקיד באוניברסיטה, 

האחראי על פתיחת תיקים אישיים לנרשמים החדשים. 

סעיד הציע ליצחק עסקה - יצחק ייתן לו שיעורים פרטיים 

בצרפתית, כדי שיוכל להשלים את הנדרש לקבלת תעודת 

בגרות, שתאפשר לו לעלות בדרגה, ובתמורה, בתיק שיפתח 

ליצחק, הוא ישים את צילום תעודת הזהות שבה רשום 

סטודנטים יהודים באוניברסיטת דמשק

מאת: ד"ר אברהם חסון 
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באותיות קידוש לבנה "מוסאוי" موسوي )בן דת משה( בצורה סטודנטים יהודים באוניברסיטת דמשק

כזו שיקשה על מי שיפתח את התיק לראותו. על ידי כך איש 

לא ישים לב לעובדה שיצחק הוא יהודי. אך מאחר שיצחק 

לא רצה להסתיר עובדה זו והתעקש להירשם כיהודי, הוא 

הופנה לדיקאן הסטודנטים.

דרישת הדיקן 
הדיקן הבהיר ליצחק שכיהודי, הוא יהיה מטרה להתקפות 

מצד "חבריו הסטודנטים" בכל הזדמנות ובמיוחד בימי זיכרון 

ובימים של מתח ותקריות עם ישראל. "מי יישא באחריות 

למכות שאתה עלול לקבל", שאל הדיקן? "מי אחראי 

במקרים דומים על בטחון הסטודנטים בתוך הקמפוס"? 

התריס יצחק. הדיקן הבהיר שהוא הוא האחראי, אך במקרה 

הספציפי של יהודי, הוא לא יוכל לשאת באחריות. משום 

כך טען הדיקן שעל יצחק עצמו להיות אחראי לבטחונו, כי 

בעיניו - עצם נוכחותו בקמפוס באותן הזדמנויות תתפרש 

כהתגרות. יצחק סירב לקבל על עצמו את האחריות לבטחונו 

ושוב התריס: "מחר תשלח מישהו לפגוע בי ועוד תטיל עלי 

את האחריות"? הדיקן רתח מזעם על החוצפה של יצחק 

וסיים את הפגישה מבלי שקיבל החלטה. 

אישור מטעם הביטחון הכללי
עקב כישלון הפגישה עם הדיקן יעץ סעיד אפנדי ליצחק 

להביא מטעם "הביטחון הכללי" אישור המתיר את הרשמתו. 

ההצעה נראתה ליצחק והוא פנה ל-נורס אל-ענברי )نورس 

العنربي(, הממונה על ענייני היהודים ב"ביטחון הכללי". נורס 

היה ידוע ביחסו הנוקשה כלפי היהודים ובקשיים שהיה 

מערים בפני כל מי שפנה אליו בבקשת סעד או שרות 

כלשהו. בשתי פגישות קשות בינו לבין יצחק, נורס רצה 

להבין מדוע יצחק מתעקש ללמוד בדמשק, כאשר הוא, 

נורס, מוכן להעניק לו אשרה מיוחדת ללבנון כדי שילמד 

בבירות ויוכל לחזור לדמשק בחופשות. הוא הדגיש שידוע 

לו שיצחק זכה במלגה של ממשלת צרפת לארבע שנות 

 Université de Lyon לימוד בחינם בסניף אוניברסיטת ליון

בבירות, בעקבות הצטיינותו כתלמיד הטוב ביותר בסוריה, 

שנה קודם לכן )1957(, בבחינת הבגרות הצרפתית. הבחינה 

לא היתה פופולרית בסוריה ונטלו בה חלק פחות ממאה 

תלמידים. יצחק שידע שיאלץ לעבוד בזמן הלימודים כדי 

לעזור בפרנסת המשפחה, כלל לא העלה על דעתו לממש 

את המלגה וביחוד שהוא כבר סיכם קודם לכן עם מנהל 

תלמוד תורה, מואיז משען, שיועסק שם כמורה לצרפתית 

במשרה מלאה. משום כך, התחכם וענה ל-נורס שאינו 

רוצה ללמוד באוניברסיטה פרובינציאלית מדרגה שלישית 

בעוד הוא, כפטריוט סורי, גאה במולדתו ובהישגיה, יוותר 

על לימודים באוניברסיטה הנחשבת לאחת הטובות בעולם, 

שתעודותיה מוכרות ע''י כל מדינות העולם. דברים אלה 

החמיאו כנראה ל-נורס והוא החליט להביא בפני הוועדה 

העליונה לענייני היהודים את שאלת הלימוד של סטודנטים 
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יהודים באוניברסיטה הסורית. הוועדה דנה בעניין והמליצה 

בפני האוניברסיטה לפתוח את שעריה בפני המועמדים 

היהודים, ולו רק כדי להזים את "התעמולה הציונית" 

יהודים את הקהילייה הערבית  המכפישה באפליית 

המאוחדת )קע"מ( - الجمهورية العربية املتحدة, בכלל ואת סוריה 

בפרט )הדבר היה בזמן האיחוד המצרי-סורי(. 

פתיחת השערים לסטודנטים יהודים
ההחלטה החיובית הועברה לאוניברסיטה וסעיד אפנדי זימן 

מיידית את יצחק כדי להראות לו את המסמך ההיסטורי 

שהעניק הרשאה לסטודנטים יהודים להירשם ללימודים 

באוניברסיטה. כבר באותה שנה יצחק לא היה היהודי היחיד 

- היה גם סאמי חאצבאני שסיים בהצטיינות את הבגרות 

הסורית, התקבל לפקולטה לרפואה, ואיש לא שם לב 

להיותו יהודי. בעקבות שני סטודנטים אלה, התעודדו צעירים 

רבים מהקהילה היהודית ונרשמו לאוניברסיטאות הסוריות 

וכמצופה סיימו את לימודיהם בהצלחה. עם השנים עלה 

מאד מספר האקדמאים בקרב יהודי הקהילה וכשחאפז 

אסד התיר ב-1994 לבני הקהילה לעזוב את סוריה, היה 

שיעור האקדמאים בקרבם גבוה במיוחד. 

חוגי הלימוד והכשלה מכוונת
יצחק התכוון תחילה ללמוד פיזיקה וציוניו אפשרו לו זאת. 

אך בעקבות שיחתו עם דיקאן הסטודנטים, הוא חשש 

לביטחונו אם ילמד בחוגים המחייבים נוכחות בכל השיעורים 

ובמעבדות, ובייחוד שבאותה עת הסטודנטים הרשו לעצמם 

להתפרע מדי פעם מבלי לחשוש מהמשטרה שהייתה 

מנועה באותה עת מלהיכנס לקמפוס )الحرم الجامعي(.

כמו כן, מאחר שגם היה עליו לעבוד בביה''ס תלמוד תורה 

)مدرسة موىس بن ميمون הידועה בשם الكّتاب(, בחר בפקולטה 

למדעי הרוח שלא חייבה נוכחות בשיעורים. הוא נרשם 

לחוג ספרות ערבית. בפקולטה זו התוכנית חייבה ללמוד 

שנה א' "השכלה כללית" ונקראה בשם ثقافة عامة. עם הזמן 

גבר ביטחונו העצמי של יצחק והוא השתדל להיות נוכח 

בשעורים ככל שזמנו אפשר. 

הוא הצליח בלימודיו בשנה הראשונה מעל ומעבר למצופה. 

השנה השנייה נקראה בשם "לימודים אסלאמיים )دراسات 

اسالمية (. יצחק "כייף" באותה שנה כי הוא אהב מאד את 

לימוד: - הקוראן וה"חדית' " )תורה שבעל-פה אסלאמית( 

מפי השיח' ד''ר צובחי אל-צאלח )الشيخ الدكتور صبحي الصالح 

)נהרג לפני כ-15 שנה בפיצוץ בטריפולי שבלבנון(, 

- ההיסטוריה של העולם המוסלמי, אצל ד''ר עומר פרוח' 

)عمر فّروخ ( שלמד בגרמניה הנאצית והפך לשונא יהודים 

מושבע יותר ממוריו הנאציים, 

- ספרות ערבית עתיקה, אותה לימד ד''ר עבד אל-האדי 

האשם )عبد الهادي هاشم ( שיצחק העריץ ולמד ממנו רבות 

שעזרו לו בהמשך לימודיו ומחקריו, 

- שירה ערבית עתיקה על ידי ד''ר צאלח אל-אשתר

)صالح األشرت(, 

- תחביר ערבי אצל סעיד אל-אפע'אני )سعيد األفغاين( 

שתחילה הפריד בין בנים ובנות בתוך הכיתה ומאוחר יותר 

נתן שיעורים נפרדים, 

- עברית מפי רבחי כמאל, בוגר האוניברסיטה העברית לפני 

1948, מחבר ספר לימוד מצוין לעברית וכן מילון עברי ערבי 

ומנהל השעה העברית ברדיו הסורי. 

אולם, בניגוד מוחלט לתחושתו הטובה בלימודים, הוא 

הופתע בבחינת סוף השנה כשהתברר לו שנכשל בקורס 

הגיאוגרפיה של העולם המוסלמי, אף כי הקורס לא היה 

כרוך בקושי תיאורטי מיוחד והיה פופולרי מאד. למדו בו מעל 

ל-500 סטודנטים. ההרצאות היו מרתקות )יצחק טוען 

שהוא לא החסיר אף הרצאה כי השעה הייתה מאוד נוחה 

לו והאנקדוטות ששמע שם היו מעניינות( אך מתאימות 

יותר למַסֶּפר סיפורים )حكوايت( מאשר להרצאות אקדמיות. 

כדי לברר את סיבת "כשלונו בבחינה", פנה יצחק למרצה 

עומר אל-חכים )عمر الحكيم(, וביקש בדיקה חוזרת של 

הבחינה, אך זה התחמק וסירב בתוקף להראות ליצחק 

את הבחינה. 

החלפת החוגים
יצחק חזר מאוכזב מסירובו של המרצה ובאחד המסדרונות, 

פגש את דיקאן הפקולטה, ד''ר נור אל-דין חאטום )نور الدين 

حاطوم( שאותו הכיר קודם לכן באמצעות אלי רובן, מנהל 

ביה''ס אליאנס וחברו ללימודים של הדיקאן בסמינר הגבוה 

להוראה )دار املعلمني العليا(. באותה פגישה שהתקימה במשרדו 

של הדיקאן, אמר ד''ר חאטום ליצחק: בני, אל תהסס לפנות 

אלי אם יהיו לך בעיות. רק תגיד למזכירה שאתה קרוב 

משפחה של אלי רובן. 

יצחק הזדהה בפני הדיקאן וזה ביקשו להתלוות אליו לחדרו 

ולספר לו על שלום אלי רובן ועל הלימודים שלו. יצחק סיפר 
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לו על תוצאות הבחינה בגיאוגרפיה של העולם המוסלמי 

והדיקן תהה על הסיבות שהניעו את יצחק לבחור בלימודים 

אלה והופתע שיצחק הצליח לעבור עד אז את כל המשוכות 

בלי תקלות. הוא הסביר ליצחק שרוב הסגל במחלקה הזו 

משתייך ל"אחים המוסלמים", או לתומכיהם, ולדעתו מרגע 

שנודע להם שהוא יהודי, לא יאפשרו לו להצליח. משום כך 

לחץ על יצחק לשנות את חוג הלימוד שלו והבטיח שיכיר 

לו בשנת לימודים אחת למרות הרפורמה שנכנסה לתוקף 

באותה שנה וביטלה את שנת ה"השכלה הכללית" , וכך 

יאפשר לו לסיים את התואר בשלוש שנים ולא בארבע.

בו במקום יצחק כתב בקשה לעבור ללימודי ספרות צרפתית 

והבקשה אושרה מיד. יצחק המשיך שנתיים נוספות בחוג 

לצרפתית, נרשם לשנה האחרונה אך עזב את סוריה ועלה 

ארצה לפני שהשלים את התואר. 

באוניברסיטה העברית
בארץ, ביום השלישי להגעתנו ארצה, פנה יצחק לשלטונות 

האוניברסיטה העברית וביקש להתקבל לחוג לשפה וספרות 

ערבית ולחוג לתרבות צרפת. לאחר ראיון, התקבל כתלמיד 

שנה ג' בחוג לערבית בעוד שהחוג לצרפתית דרש לבחון 

אותו. הבחינה נערכה במשך ארבע שעות, בעקבותיהן מסר 

לו ד''ר מנחם בנית )לימים פרופסור באוניברסיטת תל-אביב 

וחתן פרס ישראל( שהוא התקבל לשנה ג'. יצחק מילא את 

החובות הנדרשים בשני החוגים וסיים את לימודיו בהצלחה. 

הוא התגייס לצה''ל בגיל 24 וחצי ושירת שירות מלא כמורה 

לערבית. הוא המשיך בלימודי המ.א. בערבית וכתב עבודת 

מחקר לתואר מאסטר על שבחי ירושלים באסלאם, מקומה 

לעומת מכה ומדינה ושורשי קדושתה בעיני המוסלמים. 

העבודה מצוטטת מאד בספרות המחקרית הן בארצות 

ערב והן ע''י המזרחנים באירופה ובארה"ב.

השוואה בין האוניברסיטאות
כשביקשתי מיצחק להשוות בין אוניברסיטת דמשק 

לאוניברסיטה העברית, הוא ציין את ההבדלים בשיטות 

ותכני הלימוד בפקולטות למדעי הרוח שאותן הוא הכיר: 

בדמשק לא נדרשה נוכחות בהרצאות ולא חלה חובה להגיש 

עבודות או תרגילים. 

דוקטור  היו בעלי תואר  בחוג לערבית מרצים רבים 

מאוניברסיטאות אירופאיות מכובדות וחלק מהם, בעת 

שהותם שם, פרסמו מחקרים רציניים בעיקר בעתונות 

המדעית בצרפתית. בדמשק הם נדרשו לנהוג על פי 

המקובל במקום: פרסום מחקרים בעיתונות "המדעית" 

הערבית שלא תאמו את הסטנדרטים הנהוגים באירופה.

בניין המכללה למשפטים
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לא זכור לו מקרה בו הסטודנטים הופנו למאמר שלא חובר 

ע''י המרצה עצמו, וכמובן שהמאמר היה בערבית , חס 

וחלילה לא בלועזית. הסטודנטים נדרשו ללמוד בעל פה 

קטעים רבים מאוד. בשנה ב' למשל, הייתה חובה ללמוד 

( וכן חיבור מפורסם  בע''פ את החלק האחרון בקוראן )جزء َعمَّ

של 40 מסורות המיוחסות לנביא מחמד )األربعني النووية(. 

שיבוש קל בציטוט החומר כגון השמטת וו החיבור או 

הוספתה במקום שאיננה פסל את התשובה כולה, "כי 

זהו זיוף של דבר אללה" )َحرَّف َكالم الله(. נדרש דקלום בע''פ 

של הפתיחה של שירת האהבה )النسيب( שבפתח השירים 

המפורסמים מהתקופה הטרום-אסלאמית וראשית 

האסלאם. 

בחוג לצרפתית המצב היה שונה: היו חמישה מרצים 

צרפתים ושוויצרי אחד. אף אחד מהם לא היה בעל תואר 

דוקטור. רובם היו agrégé בלבד, כלומר מוסמכים ללמד 

בתיכון בצרפת. הם השתדלו להעלות את רמת החוג ואף 

לארגן פעילות מחוץ ללימודים. כך למשל העלו את הצגת 

"הקמצן" של מולייר בצרפתית שרצה מספר פעמים בפני 

אודיטוריום מלא מפה לפה. יצחק שיחק אז את התפקיד 

הראשי )Harpagon ( וזכה לביקורות חיוביות בעיתונות 

הסורית. בשנת הלימודים 1962-63, סגל המורים החליט 

להעלות את ההצגה הקלאסית "אדיפוס המלך" ושוב ביקשו 

להטיל על יצחק את התפקיד הראשי, אולם עלינו ארצה 

בטרם החלו ההכנות המעשיות להצגה.

נסיוני האישי באוניברסיטה - היחסים עם 
הסטודנטים 

שנתיים אחרי יצחק, נרשמתי ללימודי פיסיקה ומתמטיקה. 

הסטודנטים בחוג, שלא ידעו שאני יהודי, היו נחמדים אלי 

ושיתפו פעולה איתי בצורה יפה. במעבדה לפיסיקה ביצענו כל 

שבוע ניסוי בצוות של 3 סטודנטים. אך אחרי התחלה מבטיחה 

זו השתבשו היחסים לחלוטין משנודע לסטודנטים שאני יהודי. 

יום אחד בשעת ההפסקה בין השיעורים כשטיילנו בחצר 

הפקולטה, קרא המואזין למאמינים לתפילת מנחה. אחד 

הסטודנטים, הזמין אותי להיכנס איתו למסגד. סרבתי, 

אך הוא התעקש וכשעמדתי בסרובי, שאל - האם אינך 

מוסלמי? עניתי שאינני מוסלמי. יומיים אחר כך, שוחחנו 

בינינו מספר סטודנטים ואותו בחור שאל אותי: האם אתה 

נוצרי? השבתי בשלילה. הוא לא העלה בדעתו מה אני כבר 

יכול להיות, אם לא מוסלמי ולא נוצרי. ואז שאל מהי הדת 

שלך? סטודנט ממרוקו שעמד איתנו, נזף בשואל הטרדן: 

איזו שאלה אתה שואל? אתה לא מתבייש? זה עניין פרטי 

שלו. אותו סטודנט הניח לי באותו יום, אך למחרת תפס 

אותי כשהייתי לבדי וחזר על שאלתו. עניתי לו שאני יהודי. 

האיש קפא על מקומו וכאילו כפאו שד. אחרי שהתעשת 

אמר לי: אבל אתה לא ישראלי? הבהרתי לו שנולדתי בדמשק 

וגם סבי יליד דמשק ואף נולד באותו הבית שבו אני נולדתי. 

הדגשתי שכל בני משפחתנו אזרחים סורים כשרים לא 

פחות מכל אזרח אחר. 

בחור זה הפיץ מיד את השמועה שאני יהודי וכבר למחרת, 

איש לא אמר לי שלום וחברי למעבדה לא היו מוכנים יותר 

לעבוד אתי. נאלצתי לבצע לבדי את הניסויים עד סוף השנה. 

בין הסטודנטים היה בחור מוכשר ומוזר מהעיר חומס. הוא 

לא התחבר עם האחרים ולא היסס לשוחח אתי ולהתהלך 

אתי בהפסקות. נהנינו מחברותנו ההדדית ושוחחנו על 

נושאים שונים שהוא לא רצה להעלות בפני אחרים. יום אחד 

הוא אמר לי: אתה יודע שמעתי שני סטודנטים אומרים אחד 

לשני: אתה רואה את זה, יש לו חבר יהודי. אמרתי לו שאם 

זה פוגע בו, נחדול מחברותנו ואסתובב לבדי בהפסקות. הוא 

ענה לי שהוא דווקא מעוניין שכולם יראו שיש לו חבר יהודי.

יצחק נתקל פעם אחת בתופעה זהה. סטודנט מבוגר מהעיר 

חמה התיידד אתו ונעזר בו במטלות השפה הצרפתית, עד 

שביום אחד שאלו: האם זה נכון מה ששמעתי, שאתה 

יהודי? נכון, ענה יצחק, אך לא ישראלי. הלה לא אמר דבר , 

ניתק מגע ומאותו יום אפילו לא אמר שלום . כשיצחק עבר 

לחוג לצרפתית, הוא "חגג" עם הגרעין החזק של החוג שהיה 

מורכב מנוצרים, ברובו בוגרות בתי הספר הצרפתיים לבנות 

 Besançon, Franciscaines, Sœurs :של נזירות המסדרים

de la Charité . כולם, סטודנטים ומורים, ידעו שהוא יהודי 
והמורים אף ביקרו בביתנו יותר מפעם אחת.

מתכון להפליה - בחינות בעל פה
הבחינות במחלקה למתמטיקה ופיזיקה נערכו בשני 

שלבים: בכתב ולאחר מכן בעל פה. הבחינה בכתב הייתה 

כמקובל אנונימית, אך בע"פ, זהות הנבחן היתה כמובן 

ברורה והשאלות אישיות. אחרת הן היו מועברות מאחד 

לשני. חששתי מאוד מהבחינה בע"פ, במיוחד אצל שני 

מרצים חברי "האחים המוסלמים". לכן, כדי להסוות את 

זהותי גידלתי זקן כמוהם. מעשה זה הכעיס את המתפללים 

בבית הכנסת שלנו כי לדעתם לא טוב לגדל זקן, ועלי לבטוח 
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ב-ה' ולא לפחד מהגוי. אבא לא הצדיק אותם וגיבה אותי. 

אמנם עברתי את הבחינה בשלום, אך החלטתי לא לחזור 

שנית על תרגיל הטעיה זה.

הווי סטודנטיאלי
באוניברסיטת דמשק, לא הרגשתי בהווי סטודנטיאלי, 

כנראה משום שלא יכולתי להיות מעורב בחברת הסטודנטים 

ובפוליטיקות שלהם. היו מעט מאד ארועים משותפים לסגל 

הפרופסורים ולסטודנטים. זכור לי שבאחד הערבים שהיה 

נר שמיני של חנוכה, ביקשתי מאבא שיחכו לי עם הדלקת 

הנרות, ואגיע בזמן. אולם דווקא באותו ערב החליטו במפתיע 

לערוך מסיבה למפגש בין הסטודנטים לסגל המרצים. 

מקומות הישיבה נקבעו בהגרלה כשכל סטודנט שלף פתק 

עם מספר השולחן שלידו היה אמור לשבת. יצא לי לשבת 

לשולחן עם ראש המחלקה למתמטיקה. כשהמסיבה 

התחילה הבנתי שאני במילכוד - נזכרתי שביקשתי מאבא 

שיחכה לי להדלקת הנרות אך לא היה סביר שאעזוב את 

שולחן הפרופסור. נאלצתי להמשיך לשבת למרות שלא היה 

לי עניין בנאומים הרבים ובייחוד שלא התפתחה שיחה בין 

הסטודנטים בגלל נוכחות הפרופסור. רק אחרי כשעתיים 

החלטתי שמותר לי לעזוב ולחזור הביתה. המשפחה הייתה 

מודאגת מאד ואבא יצא את הבית וחיכה ליד "אלבואבה" 

בכניסה לשכונה. 

אירוע עוד פחות משמח התרחש באחד הימים כשהגעתי 

ללימודים, ומצאתי בכיתה מעט מאוד סטודנטים, התברר 

שהתחילו להתארגן למהומות במחאה נגד איזו פעולה 

של הממשלה שאת טיבה אינני זוכר. האווירה התחממה 

במהירות ומתוך הקמפוס הסטודנטים יידו אבנים על 

השוטרים שעמדו מחוץ לקמפוס. בתגובה ירו השוטרים 

רימוני גז מדמיע. אני חששתי להימצא בשטח הפתוח 

ונכנסתי לאחת הכיתות. משנרגעו הרוחות חזרתי מיד 

הביתה ולא המשכתי בלימודים באותו היום מחשש 

להתחדשות המהומות. 

הפרופסורים
היו מספר פרופסורים שרמת ההוראה שלהם הייתה 

טובה, אולם איש מהם לא יכול היה להתהדר במחקריו, 

או במוניטין בינלאומי בתחומו המקצועי. תרמה לכך גם 

הסביבה האקדמית חסרת המוטיבציה ובציוד שעמד 

לרשותם. גם הטובים שבחוקרים לא היו יכולים בתנאים 

אלה לבצע מחקרים בעלי ערך מדעי ממשי. 

רוב הפרופסורים למדו בצרפת בתקופת המנדט הצרפתי 

על סוריה ולצורכי ההוראה התבססו על אותם ספרים שהם 

עצמם למדו מהם כסטודנטים. את הספרים הם תרגמו 

לערבית ודרשו מהסטודנטים לקנות אותם. רוב הספרים היו 

ישנים ולפרופסורים לא היה עניין לעדכן אותם משום שהיו 

מעוניינים ברווחיהם האישיים. עד כמה נמוכה הייתה רמת 

הלימודים שם, תפשתי רק אחרי שהגעתי לטכניון  העיברי 

בחיפה ועמדתי על קצב ההתקדמות בחומר הלימוד. סיימתי 

שנתיים באוניברסיטת דמשק לפני שעליתי ארצה. שנתיים 

אלה היו ברמה של כסמסטר אחד בטכניון. 

הפרופסור למתמטיקה
הפרופסור שלימד אותנו מתמטיקה היה דיקן הפקולטה, 

למרות שהיה כנראה מתמטיקאי עלוב. בסוף הסמסטר 

הראשון, הוא כלל בבחינה שאלה שלקח מהעיתון הצרפתי : 

 Journal de Mathematiques Elémentaires et Spéciales
שיצחק היה מנוי עליו וקיבלנו אותו אחת לחודשיים. בעיתון 

היו מציגים בעיות מתמטיות שהמנויים נתבקשו לפתור 

והפתרונות פורסמו בעיתון מאוחר יותר. הפרופסור שלנו 

קיווה שפתרון השאלה שלקח מהעיתון יפורסם לפני שיהיה 

עליו למסור לסטודנטים את ציוני הבחינה. לרוע מזלו הוא 

עצמו ניסה לפתור את הבעיה ונכשל. הוא גייס תלמידים 

מכיתות גבוהות יותר וגם הם נכשלו. בינתיים חלף הזמן 

למתן הציונים והסטודנטים לחצו עליו כדי שיפרסם אותם. 

לבושתו, הוא נאלץ לחשוף את האמת וביקש לעשות בחינה 

חוזרת, כמובן שאף סטודנט לא הסכים. בלית ברירה העניק 

ציונים משופרים על שתי שאלות בלבד, כדי למנוע תלונות 

נגדו. כשהגיע העיתון החדש שבו היה אמור להתפרסם 

פתרון השאלה, הייתה תחת זאת התנצלות על טעות 

שנכללה בשאלה. משום כך לא ניתן היה לפתור אותה.

פעם אחרת הוא התחיל לפתור בעיה באינטגראלים 

והסתבך, מחק ושוב ניסה. ביקש וקיבל עזרה מהסטודנטים 

ורק אז עלה בידו לפתור את הבעיה. מיד אחר כך, הניח את 

הגיר על השולחן ועמד מולנו כמנצח בקרב גדול, והכריז 

בגאווה: תראו איזה בעיה מסובכת הצלחתי לפתור, אינכם 

חושבים שמגיעות לי מחיאות כפיים? מייד, כולם מחאו לו 

כפיים וקראו: יחי הפרופסור.

יום אחר הוא התחיל לצחוק תוך כדי שיעור. שאלו אותו מה 

מצחיק? הוא אמר שנזכר בבדיחה מצחיקה מאוד.
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ביקשו ממנו שיספר אותה, הוא אמר שהוא מתבייש 

מהגברות כי זו בדיחה גסה. הגברות אמרו לו שהן כבר 

גדולות והן מרשות לו לספר את הבדיחה. הסכים וסיפר: 

חנווני אחד שם לב שאיכרה עמדה כל היום ליד חנותו 

והציעה למכירה שומשום מקולף. לפנות ערב מכרה אותו 

ומייד נכנסה לחנות וקנתה שומשום עם קליפה. החנווני 

שאל אותה, אינני מבין, כל היום עמלת כדי למכור את 

השומשום המקולף ועכשיו את קונה עם קליפה? היא ענתה 

לו: שמע, אחרי שקילפתי את השומשום ההוא, שמתי אותו 

לייבוש בשמש, אבל בא כלב והשתין עליו, אני לא מסוגלת 

יותר לאכול אותו. לכן, אני קונה חדש. חיכינו שיהיה משהו 

מצחיק, אבל לא היה המשך לסיפור. אחד הסטודנטים 

שאל אותו: האם נגמרה הבדיחה? הוא ענה: כן, ואז הוא 

שאל שוב: אם כן שנצחק עכשיו? הפרופסור השיב בחיוב 

וכל הכיתה פרצה בצחוק.

זאת הייתה רמה של פרופסור.

ראש המחלקה לפיסיקה היה אדם משעמם ביותר שנתן 

את הרצאותיו בצורה מונוטונית ומרדימה. פעם בשיעור 

בשעה 14:00 באחד מימי יוני החמים, הוא הלך לאורך הלוח 

הלוך וחזור תוך כדי הקראת החומר, דבר שהפנט את רוב 

התלמידים והרדים אותם. לפתע עצר, אמר משהו וציפה 

לתגובה. משלא באה, הרים את ראשו והסתכל על הכיתה 

וראה שרובם ממש ישנים. קרא מייד לאלה שנשארו ערים 

ודרש מהם להעיר את הישנים. זה היה מחזה משעשע 

ביותר.

יום אחר, בין שני שיעורים, נכנסנו אתו למשרדו ובדרך 

ראינו ארונות מלאים מכשירים חדשים. שאלנו אותו מדוע 

המכשירים האלה בארון, בזמן שבמעבדה רוב המכשור 

מיושן ולא תקין? הוא השיב שש לשמור על המכשור החדש 

שלא יקלקלו אותו. אחד הסטודנטים שאל אותו: האם אתה 

מעדיף שהמכשור יחליד בארון ושאנחנו לא נשתמש בו? 

תשובתו הייתה חד משמעית: כן!

מרצה צעיר, איסלאמיסט מוצהר, שהשלים דוקטורט 

ב-וינה, היה ברמה אחרת לגמרי מהפרופסור למתמטיקה, 

למרות שגידל זקן והקדיש זמן רב לענייני דת הוא התבלט 

בידיעותיו ובכישוריו. סביבו התגודדו הסטודנטים חברי 

האחים המוסלמים והציגו בפניו שאלות גם בנושאי דת. 

בקיאותו הייתה מרשימה והוא הפליא בתשובותיו החכמות 

והענייניות. 
ב"טכניון העברי" בחיפה

כשהיגעתי ארצה לא היתה בידי תעודה כלשהי המוכיחה 

שהשלמתי שנתיים באוניברסיטת דמשק. לכן כשביקשתי 

להתקבל לטכניון, נשלחתי לשני מרצים שמבינים צרפתית, 

האחד בפיסיקיה והשני במתמטיקה, כדי שיעמדו על 

ידיעותי. המרצה שבחן אותי במתמטיקה אמר לי בתום 

הבחינה שאני לא שווה להתקבל למכינה של הטכניון, אבל 

כשהוא שמע עד כמה סיכנתי את חיי כדי להגיע ארצה, הוא 

לא רצה לאכזב אותי ואיפשר לי להיכנס לכיתה שאבחר, 

אך המליץ שאלך לשנה שנייה ולא לשלישית. קיבלתי את 

עצתו. המרצה לפיסיקה לא בחן אותי כלל, אלא הראה לי 

את הספר שהם לומדים ממנו בשנה שנייה ושאל אותי 

מה אני יודע ממנו, אמרתי לו שרק את הפרק הראשון, גם 

הוא המליץ בפני להירשם לשנה שנייה ולא לשלישית, אך 

הבטיח שיעלה אותי כיתה אם יסתבר שאני שולט בחומר 

הלימוד ושאני משתעמם בכיתה. למעשה, לא רק שלא 

השתעממתי, אלא גמרתי את השנה עם ציון מספיק "על 

הקשקש" כדי לעבור לשנה שלישית.

בשנה השלישית, העברית והאנגלית שלי השתפרו מאוד 

ומקצועית השתוויתי לשאר הסטודנטים. עבדתי קשה, 

כטבעם של הלימודים בטכניון וסיימתי את הלימודים עם 

ציון "טוב". בשנה הרביעית הייתי כבר בין התלמידים הטובים 

בכיתה והציונים שלי אפשרו לי להמשיך לתואר שני. 

עם סיום הלימודים לתואר ראשון התגייסתי לצה"ל ולאחר 

הטירונות נשלחתי ל"רפאל "כדי לעבוד שם במסגרת של 

שרות צבאי )למוסדות ביטחוניים היתה מכסה של חיילים 

- טכנאים, מהנדסים ומדענים - ששרותם הצבאי התבצע 

בעבודה ביטחונית מדעית(. תוך כדי השרות, הנהלת "רפאל" 

אפשרה לי ללמוד לתואר שני בטכניון, בתנאי שאתחייב 

לעבוד שם אחרי סיום שרות החובה. השלמתי את התואר 

השני ואף המשכתי לתואר שלישי כשאת המחקר לתואר 

ביצעתי במסגרת "רפאל" תחת פיקוח הטכניון.

היום, אחרי פרישתי לגימלאות בתום שרות שנמשך ארבעים 

וארבע שנים ב"רפאל", אני ממשיך עדיין לעבוד שם במשרה 

חלקית על פי חוזה מיוחד.
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