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דבר העורך / משה  שמר
קוראים יקרים

הנושא המרכזי שלנו נותר ללא שינוי - "מכאן ומשאם" תרתי משמע.
חברו לשולחני הפעם כתבותיהם המעניינות של אברהם ומשה חסון. 
הכתבות דנות בעבר ובהווה, בנושאים אקטואליים של מסורת, דת, פולקלור 
וחברה. שני האחים דנים מזוויות שונות במחלוקות הקשות המטרידות 
אותנו בימים טרופים אלה. הפתרונות שהיו מובנים מאליהם בקהילת 
יהודי דמשק - חיו ותנו לחיות - אפשריים כמובן גם כאן לאלה המעוניינים 
להתקיים במסגרת עם סולידרי אחד. לצערנו נראה שכאן קיים דווקא הרצון 
להתבדל ולהתנהל במסגרות נפרדות. כל קבוצה וסממניה,לבוש אנשיה 

ומסגרותיה החברתיות הנפרדות.
מעניין לעניין באותו עניין, זכינו וקיבלנו, בסיועה ובאדיבותה של גב' ליפשא 
בן ש"ך מהנהלת מערכת ''כיוונים חדשים'' בהסתדרות הציונית העולמית, 
עבודה נוספת ממחקריו המאלפים של פרופ' שמואל טריגנו מאוניברסיטת 

פריז העמל ללא הרף בנושא שהוא קורא לו "האקסודוס השני". שעניינו בגרוש היהודים מארצות ערב ואיראן. 
בכתבתו מבהיר פרופ' טריגנו על היתרונות המדיניים לישראל שבהכללתו של עניין הפליטים מארצות ערב 

במשא ומתן המדיני בין ישראל לערבים. )ראה גם ב"מכאן ומשאם" גיליון מס' 18(

אחרי שנתקבל החוק לפיצויים ליהודי ארצות ערב, אותו יזם ח''כ נסים זאב, ממשיך ח''כ ד''ר שמעון אוחיון 
במצווה ועושה רבות כדי להוביל לחקיקת חוק לקביעת יום זיכרון לפליטות יהודים מארצות ערב שחוסלה עקב 
אפליה, רדיפות, פרעות, רצח, חטיפות ומאסרים שרירותיים. יום זה יתרום להשלמת החסר בהיסטוריה היהודית 

בת זמננו, שעד כה תולדות יהדות המזרח נעלמו ממנה כלא היו.

לצערנו, בעוד שעל ביצועו של החוק לפיצויים ליהודי ארצות ערב,  הופקד ראש הממשלה, הוטל - משום מה 
- ביצועו של החוק לקביעת יום זיכרון לפליטות יהודים מארצות ערב ואיראן תשע''ג, שחשיבותו וחיוניותו אינן 
פחותות, על משרד התיירות , שאין לו קשר ענייני לנושא. קשה לנו להבין את השיקולים להחלטה זו. נכון יותר 

היה להפקיד את ביצועו של חוק זה על משרדי החוץ, החינוך, והתרבות. 
פרופ' אמנון שילוח זיכה אותנו בתקציר ממחקרו המאלף על נעים זמירות ישראל, ר' ישראל נג'ארה, וממשיכי 
דרכו בחזנות . פרופ' שילוח מביא דוגמאות ''מפנקסו של חזן דמשקאי''. למחקרו צורפה ביבליוגרפיה ארוכה 

ומעניינת שעשויה לשרת ולסייע לחוקרים בנושא.

השגריר )בדימוס( מאיר משען בכתבתו "היה לי חלום" הזכיר לנו נשכחות מהשכונה היהודית בדמשק וסיפר 
על תהליך חיסולה העצוב של הקהילה היהודית באלכסנדריה, בעת שרותו שם.

לאה מלמד וגילה בעבור ראיינו את מצליח שטח, מהפעילים הבולטים בקרב הקהילה והעלו את סיפורי פועלו 
"עלילותיו" רבי ההישגים.

המדור ''ספרים רבותי ספרים'' עורר תגובות חיוביות ומרגשות. נמשיך כמובן בפרסומו בתקווה שירבו הספרים 
שאנו מתעניינים בנושאיהם וכן בספרים שחוברו על ידי יוצאי דמשק וצאצאיהם וחוקרים מהאקדמיה הישראלית 

והבינלאומית..

המדור ''מאכלים ומטעמים מהמטבח הדמשקאי'' התבסס כבר ומעורר תמיד עניין רב. אנו ממשיכים בדבקות 
בהצגת המתכונים המקוריים של האימא והסבתא הדמשקאיות ואיננו נגררים לשינויים מודרניסטיים. הסיבה 

פשוטה: המתכונים המקוריים מצוינים כשלעצמם. אין להם מתחרים.
רות שמר היא שטרחה כהרגלה על מדור המתכונים: קנתה, בישלה וכתבה והפעם אף לקחה חלק בצילומים

צוריה שמר הקדיש לנו חלק גדול מזמנו לייעוץ ולעריכה הפוטוגראפית של החוברת.
גב' אווה גרינברג, מעצבת בכירה ב''עיצובים'', עמלה כדרכה המקצועית ובסבלנות רבה ביצעה את כל מבוקשנו.

לכל הכותבים, העושים והמסייעים אנו מודים מקרב לב.
 ל כ ו ל ם  רוב תודות 

וברכות לחג פסח כשר ושמח
שלכם

מ ש ה   ֶש ֶמ  ר / עורך
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הזמנה לדיון
קהילת יהודי דמשק הצטיינה במסורת דתית סובלנית וליברלית, בעוד שבישראל מתרחשת הקצנה דתית נעדרת 
סובלנות. נמנענו עד כה מהתייחסות לפער זה בתפיסת עולם הדת מחשש שנתרום להעמקת המחלוקת. אולם, 
ההחרפה הנוכחית במאבקים המתנהלים על דמותה של המדינה מחייבת אותנו שלא לעמוד מן הצד. נזכור ונזכיר 

מה היו ההלכה והמעשה בתחום הדת בקהילה שם במטרה להבהיר לעצמנו מהי מורשתנו האמיתית.

תפקידם של לומדי התורה במדינה ובחברה לא עמד על הפרק בדמשק, גם לא השוויון בנטל ולא ההשתתפות בכוח 
העבודה. ההתיחסות אליהם נסמכה על דברי חז"ל ונוהגם והייתה מובנת מאליה. 

לשם הבהרת העניין פנינו לאחים אברהם ומשה חסון, בני משפחה דתית דמשקאית, שקיימה בית מדרש פעיל 
בתוך ביתה, כדי שיפתחו את הדיון שבכוונתו להעלות בנושא ההקצנה הדתית והסטייה מהמסורת והדת שהכרנו. 

הכתבות שהם הכינו אינן פרי מחקר שיטתי ומעמיק. הן משקפות את ניסיונם האישי ואת הכרתם את מנהגי הקהילה 
שם. מדבריהם עולים הבדלי תפיסה יסודיים בין התנהלות הקהילה בדמשק לבין המתרחש בישראל. בעוד שהקהילה 
שם התאפיינה בתפיסת עולם ליברלית ובסובלנות דתית, מתרחשים כאן בישראל תהליכי התחרדות והקצנה רחוקים 

מהמוכר לנו כמסורת ישראל. 

ככלל, בקהילות ישראל בתפוצות ניתנה לילדים, נוסף על לימודי התורה, גם השכלה כללית שאף עלתה על זו של 
סביבתם. אולם בארץ התפתחה התנגדות חריפה ללימודי הליבה בבתי הספר החרדיים שאינה עולה בקנה אחד עם 

מסורת רוב קהילות ישראל בניכר. 

האם חולשת דעתם של בנינו בארץ עמוקה כל כך עד שידע כללי עלול חס ושלום להעבירם על דתם? האם יהודי 
התפוצות לא הצטינו בהשכלה רחבה? האם לא יצאו מקרבם רופאים מומחים, הוגי דעות, מומחים במלאכות רבות 
אחרות שחייבו השכלה כללית? האם הם לא הכירו את הגיאוגרפיה של העולם, תרבויות עמים ולשונותיהם? הרי ידע 

זה הוא שאיפשר לרבים מהם להתפרנס ולהצליח. לא היה תחום מדעי או תרבותי שיהודי התפוצות לא הצטיינו בו.

האם מקובלת עלינו התפנית החרדית הנוכחית שביטויה הבולט ביותר הוא ההסתגרות וההימנעות מלימודי חול? 
אימתי בני ישראל קיימו קהילה לומדת שפטרה עצמה מעבודה ומהגנה עצמית? המושג "תורתו אומנותו" לא היה 
מוכר בקהילתנו בדמשק ונראה לנו כחידוש שבהיקפו נוגד בהחלט את מסורת חז"ל. תפנית זאת איננה החזרת עטרה 
ליושנה אלא המצאה של "עטרה" חדשה שאינה מכבדת את בעליה, אינה משקפת את מסורת ישראל בת 3000 

השנים. מעולם לא היו אלה פני הדברים מימי האבות ועד למאות השנים האחרונות. 

רוב חכמינו גינו את הפיכת התורה לקרדום לחפור בו ולימוד מלאכה נחשב בעיניהם לאחת מחובותיו של אב כלפי 
בנו. הם למדו ועבדו, איש איש ומקצועו. ראה למשל, ברכות ח ע"א: גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, או יגיע כפיך 
כי תאכל אשריך וטוב לך )תהילים קכח(. הם הדגישו את חובתו של אדם לדאוג לפרנסתו, ויש שראו בחומרה את מי 
שנמנע ממלאכה ומתפרנס מצדקה כדי לעסוק בלימוד תורה. ראה רמב"ם, הלכות תלמוד תורה, פרק ג, הלכה י: 
כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה, 
לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. ועוד צוו ואמרו: אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכן כל תורה שאין 

עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוון וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות.

זאת ועוד זאת, בעת החופה מתחייב החתן בכתובה לכלתו התחייבויות כספיות משמעותיות ביותר - מזונות, כסות, 
ומדור, דהיינו לבוש, מגורים, ריפוי וכל צרכיה. ובמקרה חס ושלום של פרוק הנישואים את תשלום דמי הכתובה ולפי 
מסורת הספרדים גם החזר דמי הנדוניה לפי שוויים בעת הגרושים. האם אין זו התחיבות ריקה מתוכן בחברה הלומדת, 
שבה הבעל אינו עובד ואינו מפרנס? הרי היוצרות מתהפכות והאישה היא היא המפרנסת את הבעל. מה משמעות 

התחיבותו בעת נישואיו? האם אין גם כאן תפנית וסטייה ממסורת ישראל?

לאור הנאמר לעיל, אנו פונים לקהלנו, וביחוד לאלה שהכירו היטב את נוהגי הקהילה בדמשק ולאלה שחקרו את נושא 
הדת בישומה שם כדי שיעלו בפנינו את מה שהם הכירו וחוו.

איננו היחידים ששואלים לאן מועדות פנינו. שאלות דומות מעוררים גם רבנים אורתודוכסים למהדרין בתפוצות. בין השאר 
נתקלנו בכתבות של הרב אח משה מניו יורק, נכד ליוצאי דמשק ובן לאב מבירות, שמתלבט כמונו בשאלות דומות. 

דבר המערכת

אנו מברכים את קוראינו בברכת חג פסח כשר ושמח. 
ה מ ע ר כ ת
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ותיקי הקהילה זוכרים אותו באהבה, בהערצה ובהערכה 
רבה כ"אמנון" - בשליחותו הבלתי לגלית בדמשק. 
הוא הגיע אלינו ב-1943 כביכול כעובד סולל - בונה, 
כשיעדו האמיתי היה הרבצת ציונות בנוער המקומי 

והעלאתו ארצה.

 "אמנון" היה שם הכיסוי שהולבש עליו . היה זה שמו 
של נער יתום ממשפחת בודה שהיגר לארגנטינה 
שנים קודם לכן. הכיסוי נשרף בתוך זמן קצר, כאשר 
דודתו של "אמנון" המקורי באה בטענות למנשה, קבל 
עם ועדה, על ששכח אותה ואת משפחתו. אינך זוכר 
אותי, דודתך? שאלה. הוא הבין מיד שהכסוי כשל ועלול 
להזיק לו והסביר לדודה שמדובר באמנון אחר שאינו 

ממשפחתה.
מנשקה, כדרכו, חיפש במרץ את דרך הפעולה המהירה 
ביותר כדי לבצע את שליחותו. לשם כך ביקש להיות 
מורה להתעמלות בבית ספר ''אליאנס'', מקצוע שעד 
אז לא נכלל בתוכנית הלימודים. משנתקל בהיסוס 
מצד המנהל, התנדב לעבוד ללא שכר, תרומתו למען 

חיזוק בריאות הנוער. המנהל לא עמד בקסם האישי 
של מנשקה ובתנאי ההעסקה המפתים וקבל אותו 
לעבודה כ-" professeur de gymnastique" , תואר 

ששעשע מאד את מנשקה. 
חרף העדר הכשרה מוקדמת, הוא נכנס כדרכו במרץ 
רב להוראה כשהתלהבות התלמידים מרקיעה שחקים. 
הצלחתו שכנעה את המנהל לאשר לו גם הוראת 
עברית. הודות לאישיותו, כישוריו, מנהיגותו והחום 
האנושי שהקרין, הוא הפך למורה נערץ. התלמידים חיכו 
בקוצר רוח לשיעורי ההתעמלות המרתקים ולשיעורי 
העברית שבהם שילב את השירים הארצישראלים 
שהחדירו בכולנו רוח חלוצית והשריש בנו את אהבת 

ארץ ישראל, היקרה לו לאורך כל חייו.

בשיעוריו לא התעוררו בעיות משמעת, למרות הכיתות 
העמוסות, כ-40 תלמידים לכיתה והבדלי גילים 
משמעותיים בין התלמידים. לשם שליטה בכיתה, 
רוב המורים, לרבות המנהל, נהגו להכות תלמידים 
פרועים ו"עצלים". מנשקה לא נזקק למקל ולשום 

יקירנו ''אמנון'' 
''חתן פרס ישראל'' פרופ' מנשה )מנשקה( הראל ז"ל

פלמח''ניק, מדריך, מורה, שליח, איש ידיעת הארץ ומאוהביה המובהקים, 
ענק רב מעשים חבר וידיד אמת

ארגון יוצאי דמשק בישראל מרכין ראש ומצר על פטירת פרופסור מנשה 
הראל, ''יקיר קהילתנו''. 

אנו מביעים תנחומים כנים לבני משפחתו ולמוקירי זכרו.

תמונה מטקס הענקת אות "יקיר הקהילה" לפרופ' מנשה הראל. מימין לשמאל: יו"ר הארגון יהושע קלש, 
יו"ר התאחדות עולי סוריה, השגריר משה ששון, פרופ' מנשה הראל, משה שמר, הרב אברהם חמרה.
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אמצעי אלימות אחר, לכל היותר זרק את חתיכת הגיר 
שבידו על המפריע וקלע בול. 

יהודים מיעטו להתרחק מביתם כדי לטייל בטבע 
מחשש להתנכלויות. מנשקה שבר פחדים ומוסכמות 
אלה כשהוציא נערים מביתם למחנה שנמשך כחודש 
בערנה שבחרמון. למדו שם לא רק על ארץ ישראל 
ועל הציונות, אלא גם הגנה אקטיבית. בדרך דומה 
הוא הוציא לטיולים גם תלמידים צעירים ביותר. זכור 
לי שבכיתה ד' הוציא אותנו לשני טיולים לכפרים 
מרוחקים מסביבת דמשק. לטיול זה הוא צרף מספר 
בחורים מבוגרים כמאבטחים וכאשר ילדי הכפרים ידו 
בנו אבנים, ה"מאבטחים" החזירו מנה אחת אפיים, 
רדפו אחרי מיידי האבנים, תפסו כמה מהם והזהירו 
אותם. בטיולים שערך עם הילדים היותר מבוגרים נכנסו 

מדי פעם לתוך הכפרים בהליכה בסך ובשירה.
מנשקה לא הסתפק בפעולה במסגרת ילדי בית הספר, 
הוא גם ניהל פעילות ענפה במסגרת תנועות הנוער, 
החלוץ ומכבי. ערך מסיבות בחגים, בהם נהגו לשיר 
ולקרוא קטעי שירה בסגנון שהיה מקובל באותה עת 
בקיבוצים. הוא הפיח בכל הנוער רוח חלוציות ציונית 
וגאווה יהודית. המסיבות שערך ביטאו רוח שונה מזו 
שהורגלנו אליה - לא עוד היהודי הצנוע הנחבא אל 
הכלים בסביבה המוסלמית, אלא יהודי זקוף, בעל 
תודעה וגאווה. זכורה במיוחד מסיבה שנערכה לרגל 
ביקורה בדמשק של קבוצת בנות שעלתה שנה קודם 
לכן למשק הפועלות בניהולה של רחל ינאית בן צבי. 
הבנות שהגיעו לחופשה נראו שונות בתכלית מאלה 
שעלו ארצה שנה קודם לכן. שזה לא היה השינוי עקב 
ההתבגרות בשנה בלבד. אלה היה בנות מסוג שונה, 
משוחררות, עצמאיות, גאות, העברית שגורה היטב 
בפיהן ושירתן מאורגנת יותר, יפה יותר. שיתוף הפעולה 
ביניהן מתואם יותר. היה זה אירוע מרשים שחיזק את 
הרצון לעלות ארצה. בהזדמנות אחרת ארגן מפגן 
התעמלות של כל ילדי בית הספר לצלילי השיר קומה 

אחא. מפגן כזה מעולם לא נראה קודם לכן.
מנשקה ביקר מספר פעמים בביתנו והשאיר רושם עז 
על אבא ואימא. הם ראו בו את דמות היהודי החדש 
שעשוי ללא חת, צעיר מלא מרץ ושופע אמונה בציונות. 
לא הטילו ספק שאפשר לתת בו אמון מלא. כך הוא 
פעל גם בקרב משפחות אחרות והצליח לשכנע אותן 
כי אך טוב יצמח אם יתירו לילדיהם, אפילו לקטנים 
שבהם בני 7, לעלות ארצה בלעדיהם, ויזכו לטיפול 
ולחינוך נאמנים. הבטיח שלאחר שהילדים יסתדרו 
במסגרות עליית הנוער וההתיישבות העובדת, יצטרפו 
אליהם ההורים ויחליטו אם להוציא אותם מהמוסדות 
שבהם סודרו ולצרף אותם אליהם, או להשאירם 
במקומותיהם. אכן דרך זו עלתה יפה וכ-1300 ילדים 
ונוער עלו במסגרת זו ארצה )מבצע האלף( ומאוחר 
יותר עלו גם ההורים. נדרש היה קסמו האישי הרב 
ואמינותו המוחלטת של מנשקה, כדי שהורים ייפרדו 

מילדיהם וימסרו אותם בידי אחרים.

בארץ, לאורך השנים, התקיימו קשרים חמים בין 
מנשקה ובני קהילתנו בכלל, ועם ארגוננו בפרט. 
שמחנו כשהוא נעתר ללא היסוס והצטרף לוועדת 
המורשת של הארגון ולוועדת הפרופסורים האקדמאית 
שלנו. כדרכו, לקראת כל ישיבה הכין את שיעורי הבית 
הרלבנטיים לסדר היום והשתתף באופן פעיל בדיונים. 

חלק מהצעותיו הן נר לרגלנו עד היום.

כהערכה כנה ולפועלו אירגון יוצאי דמשק בישראל 
העניק לו לפני מספר שנים תעודת הוקרה מיוחדת 
כ"יקיר קהילת דמשק" ו"פרס ישראל" הוענק לו על 

מפעל חייו רבי המעש. )ראה עמ' 6(
עם מותו אבד לנו ולעם ישראל כולו ענק מעש וידיד 

אמת.
יהי זכרו ברוך.
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האמריקאים אוהבים לומר: "time is money", כלומר, 

אין לזלזל בהווה - כי הוא שווה הרבה. אני טוען שבעבורנו, 

היהודים, משפט המפתח הוא "אל תזלזל בעבר", לא משום 

שהוא שווה כסף, אלא מפני שהוא בסיס הזהות היהודית 

והציונית שלנו. 

התלמוד מספר )בבלי, סנהדרין צא ע"א( שבימי אלכסנדר 

מוקדון  באו המצרים ותבעו מהיהודים פיצויים על כלי 

הכסף והזהב שהושאלו מהם טרם בני ישראל יצאו ממצרים 

ומעולם לא הושבו.

בתגובה, טען חכם יהודי שאל מול תביעת המצרים לקבל 

פיצויים היסטוריים, יש לדרוש גם מהמצרים שישלמו פיצויים 

ליהודים, על שהעבידו אותם מאות שנים בפרך, ולא שילמו להם 

דבר בתמורה. הסיפור מסתיים בפסיקת הקיסר שנתן למצרים 

שלושה ימים להשיב על טענת החכם היהודי, ואלו החליטו, 

לטובתם, למשוך את התביעה. בלי רכוש, בלי כבוד במפתיע, 

נדמה כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה בתקופתנו. הפלסטינים 

מרבים להתלונן בפני אומות העולם על הנזק שנגרם להם 

בתקופת הקמת המדינה, כש-650 אלף איש נאלצו, לטענתם, 

לברוח מבתיהם, ועל כך הם דורשים לקבל פיצויים.

מה שהם "שוכחים" וראוי שאנו נזכור ונזכיר לעצמנו, הוא 

שמיד לאחר החלטת האו"ם על הקמת מדינה יהודית בארץ 

ישראל בכ"ט בנובמבר1947, החלו מדינות ערב, בראשות 

הליגה הערבית, לנקוט סנקציות נגד הקהילות היהודיות 

שבשטחן, בטענה שהאחרונות שיתפו פעולה עם המפעל 

הציוני בארץ.

בחלק מהמדינות, פרעו הערבים ביהודים ובזזו את רכושם, 

ובמקומות אחרים איבדו היהודים את מקומות עבודתם ואת 

מטה לחמם. עקב כך, נאלצו היהודים לעזוב את המדינות 

הערביות בחוסר כול ולהשאיר את כל רכושם מאחוריהם.

כך, במהלך עשרים השנים שלאחר קום המדינה עלו 

לישראל 850 אלף יהודים ממדינות ערב ללא רכוש ובלא 

כבוד, וכך באבחת-חרב, חוסלו קהילות מפוארות בנות 

2000 שנה.

העם היהודי לא שוכח
מסורת היא בעם ישראל שאין לשכוח. איננו שוכחים את 

העמים שגמלו לנו טובה, ואין אנו שוכחים את אלה אשר 

פגעו בנו. העם היהודי אינו שוכח את העוולות, גם כאשר 

בוצעו לפני אלפי שנים.

אנו זוכרים היטב את עמלק שתקף אותנו בשעת חולשתנו 

במדבר, ואת כפיות הטובה של עמון ומואב שלא סייעו לבני 

ישראל במתן מזון ומים לעם שנודד במדבר הצחיח. איננו 

שוכחים גם את מעללי הנאצים שרצחו שליש מעמנו בדור 

האחרון. עם שאיננו זוכר את עברו, ואינו מפיק ממנו את 

הלקחים הדרושים - לא יוכל להתמודד בהצלחה עם מה 

שצופן לו העתיד.

עוד בכנסת הקודמת קידם שר החוץ, אביגדור ליברמן, 

 את ציון סבלם של יהודי מדינות ערב, סבל שהוביל בסופו 

של דבר לעלייתם לארץ. באחד הכנסים שנערכו בנושא 

זה, הציע נשיא ארצות הברית לשעבר, ביל קלינטון,  

שהקרן לפיצוי הפליטים הפלסטינים שתקום בעתיד, תפצה 

גם את היהודים שאולצו לעזוב את המדינות הערביות.

נדמה שגם היום, כמו בימי אלכסנדר מוקדון, העלאת עברם 

גם ליהודים המזרחים מגיע יום זיכרון*(

מאת ח"כ ד''ר שמעון אוחיון 

כל ישראלי למד על פרעות קישינב, אך מי שמע על הפרהוד בעיראק? כולם זוכרים את 
מרד גטו ורשה, אך מי מכיר את הפעילות המחתרתית הציונית במדינות ערב? דחיקת 

סיפורם של יהודי ארצות ערב מחוץ לאתוס הציוני, יצרה אצלם ניכור כלפי החברה 
הישראלית. הגיע הזמן שגם ההיסטוריה הזו תישמע

ח"כ ד"ר שמעון אוחיון

* פורסם: 02.10.13, ב"צהר לחקיקה"
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של הפליטים היהודיים ממדינות ערב אל פני השטח, תבטל 

באחת את הכדאיות של התביעות הנוכחיות מטעם מדינות 

ערב לקבל פיצויים היסטוריים על הנזק שנגרם לפליטים 

הפלסטינים.

על האקסודוס השני - שמעתם?

בקדנציה הנוכחית אני ממשיך בקידום הסוגיה, באמצעות 

הגשת הצעת חוק קביעת יום לציון הפליטות היהודית 

ממדינות ערב. הורתה של הצעת חוק זו בכנסים בארץ 

ובעולם, שבהם שמעתי רבים מיוצאי מדינות ערב משמיעים 

את סיפורי גירושם מארצות מוצאם.

אולם מי שהחלו לספר את סיפורם של יהודי מדינות ערב עוד 

קודם הם הארגונים המייצגים את יוצאי מדינות אלו, ביניהן: 

מצרים, עיראק, לוב, תוניס, אלג'יר, סוריה, לבנון, מרוקו, 

תימן. הם חשו כי האתוס הציוני מיוחד רובו ככולו לסיפורם 

של יהודי אירופה, והוא פוסח על ההסטוריה הכואבת של 

יוצאי מדינות ערב.

כל ילד ישראלי לומד על פרעות קישינב, אך מי שמע על 

הפרהוד בעיראק? כולם זוכרים את מרד גטו ורשה, אך 

כמעט איש אינו יודע דבר על הפעילות המחתרתית הציונית 

במדינות ערב. במערכת החינוך לומדים על האקסודוס 

הראשון  מאירופה, אך האקסודוס השני, זה שיצא מארצות 

האסלאם, אינו מופיע בספרי הלימוד.

ציונים סוג ב'

ההדרה של הסיפור הזה מהאתוס הציוני יצרה בעבר ועודה 

יוצרת ניכור אצל יוצאי ארצות ערב כלפי החברה הישראלית.

נדמה כאילו עולים מארצות מסוימות הם הציונים המקוריים, 

ואילו האחרים רק נספחו אליהם לאחר מכן.

תורת ישראל מצווה אותנו "ְׁשַאל ָאִביָך וְיַּגְֵדָך, זְֵקנֶיָך וְֹיאְמרּו 

ָלְך" )דברים לב, ז(, וכן "זָכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶה ֲאֶׁשר יְָצאֶתם 

ִמִּמְצַריִם ִמֵּבית ֲעָבִדים" )שמות יג, ג(. הזיכרון ההיסטורי 

הקולקטיבי בונה זהות, גאוות יחידה ומחויבות לחברה.

למגמה זו הצטרף לאחרונה גם המשרד לאזרחים ותיקים 

בראשות ידידי השר אורי אורבך, המוביל את פרויקט "והגדת 

לבנך", המעודד את יוצאי מדינות ערב לספר את סיפורם 

האישי למען הדורות הבאים.

לא היה קל לשכנע את ועדת השרים לתמוך בחוק קביעת 

יום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב, אבל בסופו של 

דבר הוא עבר את המשוכה הזו ואת הקריאה הטרומית. 

אני מקווה שהוא ייכנס במהרה לספר החוקים של מדינת 

ישראל, הן למען זכויותינו בעיניי העולם, הן למען בניין זהותנו 

הלאומית והן למען הצורך שלנו, כחברה, לשמר את הסיפור 

הציוני כהווייתו, על כל מרכיביו וגווניו השונים.

ח"כ ד"ר אוחיון בקריאה לליגה הערבית : "קבלו אחריות לדין 

וחשבון היסטורי על ההשפלה, הסבל, וההפסדים שנגרמו 

ליהודים חפים מפשע"

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה ביום 14.3.2013את 

הצעת חוק של ח"כ ד"ר שמעון אוחיון הבאה לציין יום לאומי 

למען 850,000 פליטים יהודים מארצות ערב שנאלצו לצאת 

או שנמלטו ממדינות אלה החל מ-1947, עקב הטלת 

סנקציות חברתיות וכלכליות קשות נגדם עם ההכרזה על 

הקמתה של מדינת ישראל.

במקביל לאישורה של הצעת החוק, שלח ח"כ ד"ר אוחיון 

מכתב רשמי למזכיר הכללי של הליגה הערבית, ד"ר נביל אל 

ערבי )Nabil El Araby( הקורא לארגונו "לקבל אחריות ודין 

וחשבון על ההשפלה, הסבל, וההפסדים שנגרמו ליהודים 

חפים מפשע עת העולם הערבי הכריז מלחמה נגד מדינת 

ישראל. "

הצעת החוק והמכתב הם חלק מתהליך בו ח"כ ד"ר אוחיון 

בשיתוף עם ארגונים בינלאומיים וארגונים יציגים של יהודי 

ערב כדוגמת הקונגרס היהודי-עולמי בארץ ובעולם וארגון 

Justice for Jews from Arab Countries) JJAC(, פועלים 

להחלת יום זיכרון בארץ וברחבי העולם לקהילות היהודיות 

מארצות ערב.

ח"כ אוחיון ציין עוד במכתב שנשלח גם למחלקה לזכויות 

האדם של הליגה הערבית כי : "הליגה הערבית חייבת לקחת 

אחריות מלאה על כלל הזכויות המבטיחות פיצוי לפליטים 

היהודים, כתוצאה ישירה מהחלטת הליגה הערבית ובעקבות 

סנקציות כלכליות שהוטלו." לדבריו, "בזמנים בהם השיח 

נסב סביב זכויות אדם, על הליגה הערבית וכלל המדינות 

החברות בה, להכיר בעוול ההיסטורי שנגרם לאוכלוסייה 

היהודית. זהו רכיב חשוב לאין ערוך בכל הסכם שלום עתידי 

בין יהודים וערבים במזרח התיכון".

מצ"ב הצעת החוק.

ועדת החינוך והתרבות אישרה הצעת החוק לציון יום זיכרון לפליטות היהודים 
מארצות ערב ואיראן לקריאה ראשונה בכנסת
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יוזם:           חבר הכנסת           שמעון אוחיון

 פ/1226/19

הצעת חוק קביעת יום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב, התשע"ג-2013

מטרתו של חוק זה לקבוע יום לציון זכויותיהם של הפליטים היהודים הרבים, אשר נעקרו, גורשו או   .1 מטרה 

ברחו מארצות ֲעָרב ֶערֶב הקמת מדינת ישראל ובעקבותיה.   

)א( ל' )30( בנובמבר הוא יום לציון הפליטות היהודית מארצות ערב.   .2 מועד 

)ב( חל ל' בנובמבר בשישי או בשבת, יקוים יום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב ביום ראשון של   

השבוע שלאחריו.   

)א( היום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב יצוין, בין השאר -  .3 דרכי קיום 

)1( בדיון מיוחד במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת הנוגעות בדבר בהשתתפות נציגי הארגונים המייצגים   

את היהודים יוצאי מדינות ערב;   

)2( בפעילויות לציון יום הפליטות היהודית ממדינות ערב לפי הוראות שיקבעו שר החינוך ושר התרבות   

והספורט, בהתייעצות עם שר התיירות;   

)3( בפעילויות בנציגויות ישראל בחו"ל לפי הוראות שיקבע שר החוץ, בהתייעצות עם שר התיירות.   

)ב( הממשלה תעודד קיום פעילות לקידום המודעות לסוגיית הפליטות היהודית ממדינות ערב.   

ביצוע ותקנות   

4. שר התיירות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.   

דברי הסבר

במהלך תקופת הגלות הארוכה, חוו יהודי מדינות ערב פרעות רבות. העולם הערבי הגיב בחריפות רבה להתחזקות התנועה 

היהודית-לאומית והציונות ערב הקמת מדינת ישראל. התנגדות זו התבטאה בפגיעה קשה ואכזרית ביהודים והתגברות 

הפרעות בהם. צווים רשמיים וחוקים שנחקקו על-ידי המשטרים במדינות ערב מנעו מהיהודים זכויות אדם וזכויות אזרח, 

הפקיעו את רכושם, נטלו מהם את אזרחותם ומנעו מהם אפשרויות של פרנסה וקיום. במקרים רבים נפלו היהודים קורבן 

לרצח, מעצר שווא וכליאה על לא עוול בכפם, עינויים וגירושים. בין השנים 1947-1972 כ-856 אלף יהודים מארצות ערב 

נאלצו לעקור מארצותיהם חסרי כל ולהפוך לפליטים.

לפיכך מוצע לקבוע את ל' )30( בנובמבר כיום בו יצוינו זכויות הפליטים היהודים יוצאי מדינות ערב. המועד נבחר מהסיבה 

הבאה: למחרת קבלת החלטת החלוקה בעצרת האו"ם ביום כ"ט )29( בנובמבר 1947, החלו מדינות ערב, באופן יזום, 

לתקוף את הקהילות היהודיות שבמדינותיהן במטרה למנוע הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

עוד מוצע, כי ביום זה יתקיימו דיונים מיוחדים במליאת הכנסת, בהשתתפות נציגי הארגונים הרלבנטיים; הנושא יעלה 

במסגרת פעילותן הדיפלומטית של נציגויות ישראל בחו"ל; עידוד גופים רשמיים ולא רשמיים לקיום פעילות לקידום 

המודעות לסוגיית הפליטות היהודית ממדינות ערב.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בסיוון התשע"ג - 13.5.13

ועדת החינוך התרבות והספורט, בראשותו של ח"כ 

עמרם מצנע, דנה בהצעת החוק ואישרה אותה פה 

אחד, והעבירה אותה לקריאה ראשונה בכנסת.

ה כ נ ס ת

10



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 19 אביב תשע''ד אפריל 2014

מטרתו של מאמר זה היא, קודם כל, לקבוע את העובדות 

באשר למה שהתרחש, לפתוח דף חדש בכתיבת קורות 

המעשה, לא עוד על יסוד העבר או הזיכרון אלא על פי 

ההיסטוריה הפוליטית שקדמה להיעלמות קהילות אלה, כזו 

שתשתלב בראייה כוללת של תולדות עם ישראל והציונות. 

הדבר מסביר מדוע אנו יכולים להקיף במבט אחד את 

קורותיהן של הקהילות היהודיות בעשר ארצות שונות, ואת 

יחסיהן הכוללים עם העולם הערבי.

ההעזה שבכך מתבססת על האחידות היסודית של המסגרת 

שבתוכה התקיימו קהילות אלה: האימפריה העות'מנית 

תחת חוקי האסלאם, במסגרת הקולוניאלית הבריטית 

והצרפתית. אחדות גורלן של קהילות אלה משקפת את 

אחדות הגורל של סביבה בעלת מאפיינים אחידים מבחינה 

פוליטית, לשונית ודתית. מעמד היהודים בכל המקומות היה 

זהה לפני השתלטות המעצמות הקולוניאליות האירופיות: 

מעמד של ד'ימי או של רעאיא.

חלון ההזדמנויות עם התפוררות 
האימפריה העות'מנית

לחצן של האימפריות האירופיות הניע את האימפריה 

העות'מנית להקל על היהודים, שהיו אומה נתונה לשליטה 

פוליטית ולהפליה תחת משטר השריעה. חשוב לציין 

שהטנזימאט, הרפורמות במעמד האזרחים באימפריה 

העות'מנית, אשר פורסמו ב-1839 וב-1856, שמרו על 

מעמדם של המיעוטים הלא-מוסלמים כקולקטיב, ועל 

האוטונומיה שלהם בתחום המעמד האישי, אך הן הוחלו 

גם על המוסלמים, למרות היותם הרוב והשליטים, ובכך עוררו 

התמרמרות בקרבם. הטנזימאט הגיעו, עם זאת, מאוחר 

מדי, ולמעשה לא יושמו. הנגיסות באימפריה העות'מנית 

מצד צרפת ובריטניה באו לשחרר את הד'ימים ממעמדם 

הנחות ופתחו בפני רבים את הדלת לקבלת אזרחות אירופית.

היחלשותה של האימפריה העות'מנית נבעה הן מגורמים 

פנימיים והן מסיבות חיצוניות. השתחררותה של יוון מהעול 

העות'מני ב-1830, בעוד הבלקנים נותרו תחת שלטונו, 

והשלכותיה של מלחמת קרים )1856-1853(, בישרו את 

סופה הקרב של האימפריה. הן סללו את הדרך בכל רחבי 

האימפריה לתנועות הלאומיות בקרב העמים הנשלטים, כגון 

הערבים, ובפרט בקרב אלה שהרגישו נשלטים כפליים, בשל 

היותם לא-מוסלמים. מובן, אפוא, שאלה היו הראשונים 

להגיב על המצב, כי תודעתם הלאומית לא נעלמה כמו זו 

''האקסודוס השני''
האתגר בכתיבה מחדש של ההיסטוריה

של היהדות הספרדית בדורות האחרונים

מאת: פרופ' שמואל טריגנו

פרופ' שמואל טריגנו

הייתכן, שחוויה שנחוותה במהלך תקופה ארוכה, משנות ה-40 עד לשנות ה-70 של 
המאה הקודמת, על ידי קבוצת אנשים בת 900,000 עד 1,000,000 נפש, קבוצה 
שחזתה בעשר ארצות שונות בהחרבה אלימה של תרבות בת אלפי שנים, תימחק 

מהזיכרון הקולקטיבי ותהיה נתונה לניסיונות של הסתרה ומניפולציה ואף של הכחשה, 
לרבות מצדם של הנוגעים בדבר עצמם?

*( מתוך כתב העת "כיוונים חדשים" גיליון מס' 29 דצמבר 
2013 תשע''ד, היוצא לאור על ידי ההסתדרות הציונית 

העולמית באמצעות הוצאת מוסד ביאליק ובאדיבותם. 

**( הרעיונות של מאמר זה הוצגו בכנס של מרכז דהן 
שבאוניברסיטת בר-אילן, ''הגירה ועלייה של יוצאי-ערב 
והאסלאם''; הערות ונתונים מפורטים מצויים ברשות 

המחבר
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של הערבים, שטושטשה בתוך האומא.

מבחינה זו, ההשמדה הדו-שלבית של הארמנים, שב-1890 

הכריזו על פדרציה מהפכנית ארמנית עצמאית בטביליסי, 

הייתה סימפטומטית לגורל שהיה צפוי ללא-מוסלמים 

בהגיעם לאמנציפציה: הם דוכאו במרחץ דמים הן על ידי 

הסולטן עבדול חמיד השני, ב-1895-1894 וב-1909, והן 

על ידי מדינת הלאום של "הטורקים הצעירים", ב-1916

1915. טעות תהיה לחשוב שהטבח הגדול ביותר, שאירע 

בימי מדינת הלאום הטורקית, נועד להשיג אחידות אתנית-

פוליטית בטורקיה, כלומר שסיבותיו היו "לאומניות". בשני 

המקרים המניע היה ג'יהאד, כי מספר רב של נשים וילדים 

לא הומתו, אלא אוסלמו בכוח בתוך משפחות טורקיות. 

האסלאם לא נעלם עם הנהגת הזהות הטורקית )והיום אנו 

עדים להופעתו מחדש(. עובדה מוכרת בעולם האסלאמי 

היא שכאשר הופרדו אוכלוסיות על בסיס אתני, כביכול, 

בין טורקים ליוונים למשל )שלושה מיליון פליטים(, או בין 

פקיסטן להודו )ארבעה-עשר מיליון פליטים(, החלוקה 

נעשתה על בסיס של דת ולא של לאום.

הלאומיות היהודית - שבדומה לאחרות ניצלה את חלון 

ההזדמנויות שנפתח עם התפוררות האימפריה והופעת 

הכוחות הקולוניאליסטים החדשים - נתקלה באותו סוג 

של אלימות: הפרעות, שפרצו כבר ב-1920 ונמשכו ללא 

הפוגה עד 1940, היו התקפות נגד היהודים בארץ-ישראל 

המנדטורית. ובשם מה? זו שאלת המפתח. מדינות ערב 

היו עדיין בגדר חלום. הן לא היו קיימות מקודם כמדינות, הן 

היו בלולות באומא, עם מסגרות פוליטיות מחוזיות בלבד, 

שהבטיחו את השליטה העות'מנית. מדינות ערב המוכרות 

לנו, היום, הן הרי תוצר של העידן הקולוניאלי שבא לאחר 

השלטון העות'מני: רעיון כינונן נולד באותו הזמן שבו הקים 

העם היהודי את מדינתו. העוינות שזו נתקלה בה נקשרה 

תמיד לאסלאם. מבחינה זו, דמותו של המופתי חאג' אמין 

אל חוסייני הייתה טיפוסית. הוא היה ממוצא פלסטיני וצאצא 

למשפחה ממקור תימני, שירת בצבא העות'מני בתקופת 

טבח הארמנים בידי הטורקים הצעירים והיה הראשון שהפך 

את שנאת היהודים לאידאולוגיה דתית )בקונגרס האסלאמי 

הראשון שהתקיים בירושלים, ב-1931, שהגדיר את העימות 

לא כמאבק לאומי אלא כמאבק דתי נגד היהדות(. עם 

זאת, הוא לא הזדהה אז כבן לאומה הפלסטינית, מושג 

שנולד הרבה יותר מאוחר, ב-9 ביוני 1974, במסגרת שינוי 

אסטרטגי שעליו החליטה "המועצה הלאומית הפלסטינית" 

של אש"ף, אשר אימצה אסטרטגיה בשלבים של כינון אומה 

פלסטינית על כל חלקה "משוחררת" של פלסטין, לקראת 

שלבים מאוחרים יותר של כיבוש.

כיום, אנו מקבלים אישור בדיעבד להשקפה זו, כאשר אנו 

עדים לכך שבעולם הערבי-מוסלמי, לאחר היעלמם של 

היהודים, מתחיל תהליך של היעלמות הלא-מוסלמים 

האחרונים, הלא הם הערבים הנוצרים והקופטים. הלאומיות 

ותמיד משולבת  ימים  לא הייתה אלא כסות קצרת 

באסלאמיזם או בפאן-אסלאמיזם. הפאן-ערביזם היה רק 

גרסה פוליטית מודרנית של האומא העל-לאומית. אשר 

ללאומניות, האם לא הייתה זו המצאה של ערבים נוצרים 

נגד האסלאם, אשר ניסו לסדר לעצמם מקום בתוך עולם 

מוסלמי שלא היה מוכן לתת להם מקום כלשהו?

ברית הלאומנים הערבים עם גרמניה 
הנאצית

איך לכנות התפתחויות אלה בגורל היהודים? הפירוש 

המקובל רואה בהן תגובה על המדיניות הציונית. המצב 

שנוצר, במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה, הוא 

שהיווה בסיס להערכות אלה. מלחמה זו אכן הייתה בבחינת 

דחף שהתניע את התנועות הלאומיות והלאומניות הערביות. 

היא חשפה את חולשתן של האימפריות הקולוניאליות 

עצמאות  על  מחשבות  אלה  תנועות  אצל  ועוררה 

אפשרית. במהלך המלחמה, ועוד לפניה, הן נמשכו לאויב 

של בעלות הברית, גרמניה הנאצית. גרמניה הבטיחה 

להן, מאז סוף המאה ה-19 )עם ביקור הקיסר הגרמני 

באיסטנבול, ב-1898(, לתמוך בהן בדרכן לעצמאות. 

הפעולה המיליטנטית של גרמניה בקרב העולם הערבי-

מוסלמי מהווה פרק שלם בהיסטוריה: בזמן המלחמה, 

הזדהות המופתי עם מדיניותו של היטלר ותמיכתו בתכנית 

מוסלמית של האס-אס,  יחידה  ההשמדה; הקמת 

שהייתה אמורה להסתפח לצבא הגרמני בצפון אפריקה 

ב-1942, לצורך השמדת יהודים, בתפקיד מקביל לזה של 

ן של הצבא הגרמני בברית-המועצות; שיתוף  הַאיְינְזְַצגְרּוֶפּ

הפעולה שלו עם המשטר הפרו-נאצי של רשיד עלי אל-

כילאני בעיראק; כל אלה אינם מותירים ספק לגבי אופי 

עוינותו של המופתי כלפי היהודים. מה שידוע פחות הוא 

שהמופתי היה המורה הרוחני של מנהיגים לאומניים ערבים 

רבים, שהתיידדו עם המשטר הנאצי בתקווה שינצח את 

המעצמות הקולוניאליות. ביניהם היו, לדוגמה,חביב בורגיבה 

וטוניסאים אחרים.

עם תום המלחמה השתנו פני הדברים. בעלות הברית 

12



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 19 אביב תשע''ד אפריל 2014

ניסו אז לזכות באהדת הלאומנים כדי לשמור על הסדר 

במושבותיהן. כחלק מניסיונות אלה ארגנה צרפת את 

בריחתו של המופתי מפריז, שם הוחזק במעצר בית, לקהיר, 

אשר לאחר עלייתו של נאצר לשלטון ב-1956, הפכה לקטר 

של הלאומניות הערבית. סביב המופתי התרכזו לאומנים 

רבים, כגון עלאל אל-פאסי ועבד אל כרים ממרוקו, רשיד 

עלי אל-כילאני מעיראק, וחוסיין אל-אחמד, מוחמד חיידר, 

אחמד בן-בלה והוארי בומדיין מאלג'יריה. בו בזמן מצאו 

נאצים רבים מקלט במצרים ובסוריה. ישראל הפכה להיות 

האויב האולטימטיבי של "האומה הערבית". 

או אז הפכו יהודי מדינות אלה למטרה ישירה של העוינות 

- וזאת היא בדיוק הנקודה הקריטית. הערבים המציאו 

אז גרסה של אנטי-ציונות שיושמה מקודם על ידי ברית-

המועצות במשפט הרופאים, ב-1954. המואשמים 

היו אמנם ישראל והציונות, אולם הנפגעים היו היהודים 

המקומיים. במדינות ערב החדשות פורסמו תקנות בסגנון 

"מעמד היהודים" של משטר וישי, עם שינויים מסוימים 

ממקום למקום ועם מועדי יישום שונים, וזאת רק שנים 

אחדות לאחר השואה. 

יצירת שוויון בין יהודי ל"ציוני" נעשתה בהתאם למודל 

טיפוסי לאנטישמיות: מסיפיקציה של היהודים - הפיכתם 

למסה הומוגנית. יש בכך, דרך אגב, הכרה למעשה בעובדה 

שהיהודים נחשבים לעם, גם אם זהו עם נקלה. העובדה 

שסוג חדש זה של אנטישמיות מכונה אנטי-ציונות היא 

בעצם מוצדקת, משום שציונות פירושה שרדיפת היהודים 

אינה נובעת מגזענות אנתרופולוגית אלא מדיכוי פוליטי. איני 

רואה שום הגדרה מתאימה יותר מזו של "טיהור אתני" לגבי 

הלחץ הנורא שהופעל על היהודים כדי להביא לכך שיעזבו 

את ארצם, כאשר הם לא סולקו משם ישירות.

בין גירוש למדיניות הדרה
ניתן לבנות מודל של המדיניות שממנה סבלו אז היהודים, על 

סמך הנתונים ההיסטוריים של עשר מדינות ערב והאסלאם 

בהן הם חיו. אפשר לתאר את המודל כציר שבקצהו האחד 

ממוקמת מדיניות של גירוש, ובקצהו האחר – מדיניות של 

הדרה. המצב בכל מדינה ומדינה יירשם על ציר זה בהתאם 

לדרגה שבה מתבטאת המדיניות נגד היהודים בין שני קצוות 

אלה. התקנות לדיכוי היהודים אכן הופעלו בתקופות שונות 

ובמידה שונה, בכל אחת מהארצות, אך המרכיבים העיקריים 

שלהם חזרו על עצמם כמעט בכל מקום.

במסגרת הכללה זאת, יצירת הקבלה בין הגורל של הקהילות 

היהודיות השונות בארצות אלה היא מבוססת, הן מבחינה 

הגיונית והן מבחינה אובייקטיבית, לא רק ביחס לגורל 

היהודים אלא גם ביחס להתנהגות הכוללת של מדינות 

ערב. מעבר לגבולות שביניהן, אפשר להבחין בתהליכים 

משפטיים, כלכליים, פוליטיים והתנהגותיים החוזרים על 

עצמם ויכולים להיחשב למרכיבים של מודל אפשרי.

הייתי מכנה את המודל הזה ''תקנון היהודים'', במקביל 

ל''תקנון היהודים'' של משטר וישי, ומרכיביו הם: שלילת 

אזרחות, הטלת הגבלות משפטיות, הסגר ומאסר אנשים, 

גזירות כלכליות, הפליה סוציו-אקונומית, אלימות.

התהליך המשפטי הוא כמעט זהה, ברוב הארצות.

בהדרגה  היהודים, שמוליכה  הוא מתחיל בהפרדת 

לשלילת אזרחותם ואחרי כן לגירושם או לנידויָם. התפיסה 

האידאולוגית העומדת מאחורי תהליך זה מתייחסת לרוב 

אל היהודים כאל קבוצה. היא לא מגדירה את עצמה 

כ"אנטישמית" אלא כ"אנטי-ציונית", ובכך הופכת את 

הציונות לפשע )בעיראק, במצרים ובסוריה הדבר נעשה 

רשמית(. כל אנשי הקהילה היהודית נפגעו מכך, אפילו 

ואנטי-ציוניות  המעטים שהחזיקו בדעות לאומניות 

)קומוניסטים וכו'(. כך יצא שהנידוי היה הלכה למעשה 

אנטישמי, כי האשימו את היהודים באחריות למלחמה 

)שבה פתחו מדינות ערב נגד ישראל(, על פי שיקול של 

אחריות קולקטיבית.

שלילת אזרחות וגזירות כלכליות
שלילת האזרחות מהיהודים במצרים, בעיראק, בלוב ובתימן 

מדברת בעד עצמה. הטלת מגבלות על חופש התנועה של 

היהודים, ניתוק קשרי הדואר עם ישראל עקב החרם שהוטל 

על ידי הליגה הערבית, אי הנפקת דרכונים, לקיחת בני ערובה 

ממשפחתם של אלה שכן קיבלו דרכון, הקפאת הנכסים 

וחשבונות הבנק, הגבלות על חופש היוזמה וההתחברות, 

ערביזציה ממשלתית, אפוטרופסות על אגודות יהודיות ועל 

הקהילה היהודית - כל אלה הפכו לחוק במצרים, עיראק, 

סוריה, לבנון, תוניסיה ומרוקו. התלוו לכך הטלת הגבלות 

משפטיות, כפי שנעשה הדבר בטורקיה לאחר מהפכת 

"הטורקים הצעירים"; בטורקיה גם הוקמו "גדודי עבודה" 

בצבא למגויסים הלא-מוסלמים; סוריה חוקקה חוק מיסוי 

על ההון, שהוחל רק על היהודים, וגם אסרה עליהם לעסוק 

בחקלאות; בלוב נאסר על היהודים לעבוד בחברות נפט; 

ובכל הארצות האמורות נאסר על היהודים לעבוד במשרות 

ממשלתיות. החוקים המיוחדים נגד היהודים כללו גם סגירה 
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של ארגונים יהודיים ומינוי אפוטרופוסים לאגודות צדקה 

ולארגונים קהילתיים.

הגזירות הכלכליות היו מרכיב חשוב מאוד במערכת ההפליה, 

בשל המשקל הרב של היהודים בכלכלה של ארצות אלה, והן 

הוטלו על כל הקהילות היהודיות. נכסים רבים של היהודים 

עוקלו בתואנה של מאבק בציונות בעזרת מערכת חוקים 

ענפה )במצרים, עיראק, לוב, סוריה( וגם בלעדיהם, כאשר 

כל עזיבה של יהודי הביאה להלאמה מיידית של רכושו, 

ולעתים אף נגזל הרכוש בכוח הזרוע, כאשר מעט הנכסים 

שהעוזבים הצליחו לקחת עמם )תכשיטים, כסף( נלקחו 

מהם במעברי הגבול או במכס )עיראק, מצרים, תימן, 

סוריה(. הליך אחר, ערמומי יותר, התבסס על "הפיכה 

לקואופרטיב": בעלי עסקים יהודים נאלצו לבחור "שותף" 

מוסלמי )ראיה לכך שהאזרחות נקבעה על פי הדת( כדי 

שיּותר להם להמשיך לפעול, ובהדרגה הפך בעל הבית 

היהודי לשכיר במפעלו ונהדף החוצה ללא כל פיצוי. 

תהליך דומה היה בִמנהל הציבורי, במשרדי ממשלה 

ובמקצועות החופשיים, כיוון שהידע של היהודים שפעלו 

במקומות אלה היה דרוש כדי להסדיר את העברת השלטון 

אחרי העצמאות. כך קרה בתוניסיה לאחר העצמאות, 

בעיראק, ובתחומים מסוימים )ִמנהליים( במרוקו. 

הפיכת מערכות השלטון למצריות, תוניסאיות וכו' הייתה 

חלק מהתכנית הלאומית של המדינות החדשות.

בשני מקרים נאלצו מוסדות יהודים עולמיים "לקנות", פשוטו 

כמשמעו, את זכות היהודים לעזוב את המדינה: במרוקו 

)200 דולר לגולגולת( בשנות ה-60, ובסוריה ב-1975, אחרי 

מלחמת יום כיפור. סכומים אלה נחשבו לפיצוי שהיה על 

היהודים לשלם לארץ אותה הם עזבו.

מובן שלתכנית מעין זו, של חיסול הקהילות היהודיות, נתלוו 

מעשי תוקפנות פיזית ומילולית. באווירה שבה התרחשו 

עניינים ותקריות אלה, הם לא הצטמצמו לתחום הפורמלי 

בלבד. בכל אחת מהמדינות שהוזכרו לעיל התרחשו 

פוגרומים או מעשים דמויי פוגרום, מהומות, רציחות או 

כליאת יהודים והריסת בתי כנסת, שנועדו לשמש כתמרור 

אזהרה, הפחדה או איום כלפי היהודים:

במצרים - מהומות ומעשי ביזה ב-2 וב-3 בנובמבר  	•
1945, ב-2 בנובמבר 1948, ובשבת השחורה של ה-26 

בנובמבר 1952 )נגד יהודים, יוונים וארמנים(, כליאה של 

1,000 יהודים במאי 1948, בגין פעולה ציונית בעבר;

•בעיראק - הפוגרום )פארהוד( ב-1 ו-2 בינואר 1941 
בבגדד, שגבה מחיר של 180 הרוגים ו-600 פצועים, גל 

הרדיפות הרשמי נגד היהודים ב-1948;

בסוריה - הפוגרומים ב-1947; 	•

באיראן - ההתפרצות האנטישמיות ב-1968, וההוצאה  	•
להורג של נשיא הקהילה היהודית, ב-9 במאי 1979;

הפוגרומים בתרקיה הטורקית, ביוני-יולי 1934; 	•

בלוב - הפוגרומים ב-1945 )130 הרוגים( והמהומות  	•
עד 1948, ושוב ב-1967 )10 הרוגים(;

בתוניסיה - ניסיון לבצע פוגרום בגטו )חארת אל-יהוד(  	•
של תוניס ב-1952, חילול בית הכנסת הגדול של תוניס 

ב-1960, מהומות נגד היהודים אחרי הקרבות עם 

הצרפתים בביזרטה ב-1961;

באלג'יריה - הפוגרום בקונסטנטין ב-5 באוגוסט 1934,  	•
אחרי יומיים של פרעות, הרס בית הכנסת הגדול של 

אלג'יר ב-12 בדצמבר 1960.

במרוקו - הפרעות נגד היהודים באוג'דה ובג'רדה, ב-7  	•
וב-8 ביוני 1948, הרציחות בסידי קאסם ב-3 באוגוסט 

1954, המהומות )"עשרת הימים השחורים"( ב-1961, 

לרגל ביקורו של גמאל עבד אל-נאצר.

במקרים לא מעטים, נטלה המשטרה של מדינות אלה חלק 

במעשי האלימות או התעלמה מהם, בתחילתם. כאשר היה 

צד שלישי - השלטון הקולוניאלי - למשל בריטניה בשעת 

הפרהוד בעיראק, ובלוב ב-1945, וצרפת בקונסטנטין 

שבאלג'יריה ובאוג'דה במרוקו, אותה התעלמות פעלה 

לרוב בתחילת המהומות: היהודים שימשו כשסתום ביטחון 

לשחרור הלחץ מצד ה"ילידים''.

שני סוגים של חיסול
תמונת מצב זו - שמן הראוי היה להשלימה במחקר שעדיין 

לא נעשה: סקירה על העיתונות הערבית-מוסלמית כבבואה 

של דעת הקהל – היא קשה מנשוא. אנו עומדים כאן מול 

תופעה מסיבית, בו-זמנית, דומה בביטויה בכל אתר ואתר. 

על סמך המידע הארכיוני שניתן להגיע אליו, היום, אי אפשר 

לומר שהוכנה תכנית מתואמת לחיסול הקהילות היהודיות, 

אולם הליגה הערבית, שאיגדה את כל מדינות ערב, מיקדה, 

מיד אחרי ייסודה ב-1945, את כל פעולותיה במאבק נגד 
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ישראל. בעולם הערבי דאז פעלו זרמים אחרים, חזקים הרבה 

יותר, בעיקר הנאצריזם, תנועה מהפכנית מצרית שנולדה 

מהתנגדות למשטר המלוכני של המלך פארוק, והפכה 

למורה דרך לכל מי שמרד במשטרים הקיימים, שהוקמו 

ברוב המקרים על ידי השלטונות הקולוניאליים ערב עזיבתם. 

שנאת היהודים והציונות הפכה בשביל נאצר לכוח המניע 

להתססת ההמונים. הנאצריזם יצר מתחים במרוקו, בלוב 

נגד שושלת הסנוסים, במצרים כמובן, וגם בסוריה ומאוחר 

יותר בתימן. הוא דגל בפאן-ערביזם בהנהגתה של מצרים, 

אשר יזמה מספר ניסיונות איחוד בין מדינות ערב, שנכשלו 

כולם. שנים אחר כך, ירשה את מקומה התנועה הפאן-

אסלאמית, הפעם תחת שרביטה של ערב-הסעודית. 

האנטישמיות הפכה לנושא פוליטי - תחליף למלחמה 

שלא הצליחה נגד ישראל.

בנוף זה, רב-גוני אך קוהרנטי ומובנה מאוד, אפשר להבחין 

בין שני סוגים של היעלמות הקהילות היהודיות: גירוש 

והדרה. המונח גירוש מכסה כאן את הצורות האלימות של 

החיסול: משפטיות, פוליטיות ומעשיות. לסוג זה שייכות 

מצרים, לוב, אלג'יריה ועיראק, שבהן הקהילות היהודיות 

סולקו )אם אפשר לומר כך( אחרי שבודדו והופלו לרעה 

בתוך ארצותיהם. אפשר לצרף אליהן גם את סוריה שלאחר 

1947. בסוג הנידוי, פחות אלים אך לא פחות נחרץ, הוכרחו 

היהודים לעזוב את ארצות מוצאם על ידי מכלול אמצעים 

משפילים, משפטיים, אידאולוגיים ופוליטיים, אך בעיקר 

כלכליים )שהופעלו גם במקרה של גירוש(. לסוג זה שייכות 

תוניסיה לאחר עצמאותה, טורקיה )1945-1923(, מרוקו 

)1961-1956(, סוריה )החל ב-1947( ואיראן )בשנות ה-50 

ובשנות ה-70(. לחרם נגד היהודים ונגד ישראל, שהופעל 

בכל העולם הערבי, היה חלק בתהליך זה.

מה פירוש המושג "יהודי ספרדי"
על רקע מכלול הבעיות שהוצגו כאן, ניסיתי לתרום לעיצובה 

מחדש של כתיבת ההיסטוריה של העולם הספרדי בדורות 

האחרונים. אני אומר "ספרדי" מתוך מודעות מלאה 

למשמעות המילה, ועל סמך בחירה אפיסטמולוגית, כי אכן 

עיצובה של היסטוריה זו מתחיל עוד בשלב של בחירת שמה. 

באומרי "ספרדי" אני בוחר בהיבט של המסורת ההלכתית 

כקריטריון להגדרה זהות זו. אכן, קהילות אלה היו אמנם 

שונות מאוד ביניהן, אך השתייכו לאותה מסורת הלכתית עד 

לזמן כניסתן לעידן המודרני. לא הסביבה הערבית-מוסלמית 

לבדה היא אשר יצרה את אחדות גורלן של קהילות אלה, 

שהיו פזורות על פני תריסר ארצות, אלא גם ההיסטוריה 

של אותן קהילות, שחשוב לתת לה תוקף. רק בתנאי זה 

קיימת היסטוריה של העולם ההוא, אך באותה מידה גם של 

העולם האשכנזי, ושל שניהם יחד בתוך קורות העם היהודי.

ההצהרה בדבר האחדות האפיסטמולוגית של ההיסטוריה 

היהודית היא חיונית להבנתה של היסטוריה זו, ומשום כך גם 

להבנת התמורה הדרמתית שחלה בעולם הספרדי בן זמננו. 

דוקטרינות היסטוריוגרפיות רבות וסיבות אידאולוגיות חברו 

יחד עם מצבים אובייקטיביים, כדי להביא לשלילת היסטוריה 

זו, על ידי הקביעה שהעולם הספרדי לא היה כביכול אלא 

אוסף אקראי של שברי קהילות, בעלות היסטוריה נטולת 

כל משמעות, זולת זו של רדיפות והתאכזרות הגורל. שללו 

אפילו את עצם הרעיון שלקהילות אלה הייתה היסטוריה. 

התקופה שקדמה לסופן הושכחה, על פי רוב, כדי לשים דגש 

על הגעתן לישראל, שנתפסה אז כבעייתית, משום שזהותן 

הוגדרה במונח "עדות", שהותיר אותן מחוץ ל"אומה" וללא 

מעמד פוליטי.

השכחה זו הזיקה למדינת ישראל באותה מידה שפגעה 

בספרדים עצמם, ואולי אף יותר. לגבי הספרדים, היא 

קיבעה את ההיסטוריה שלהם סביב טראומה שלא 

הוכרה, לא סופרה ולא נרפאה, עד כדי כך שההיסטוריה 

שלהם וקורות שיקומם נותרו עלומים בהיסטוריה של העם 

היהודי המתאחד. אשר למדינת ישראל, היא איבדה במישור 

הבינלאומי חלק גדול מהלגיטימיות הפוליטית שלה כמדינה 

שצמחה על רקע ההיסטוריה המדינית של האזור ולא רק 

כפיצוי על השואה, שכאילו נכפה על ידי המערב על חשבון 

עם אחר.

הדרך השלֶֶטת בכתיבת ההיסטוריה מגֵנה על העולם הערבי, 

מאדירה אותו ומשחררת אותו מאחריות. יתר על כן, היא 

הפיצה את הדעה של חפותו הבסיסית, של מעמדו כקורבן. 

הפן האחר של דעה זו הוא הדוקטרינה של "החטא הקדמון" 

כביכול של ישראל, הכרוכה בהפצת הבדותה של סימביוזה 

אידילית בין יהודים וערבים, שהופרה על ידי הכרזת עצמאותו 

של העם היהודי הריבוני. בדותה זו סיפקה הזדמנות נוספת 

לתקוף ביתר שאת את עיקר מהותה של ישראל.

הגיעה העת להשתחרר מהיסטוריה מוגבלת לתחום 

הקהילתי, מתרבות פולקלוריסטית, מזיכרונות של בודדים; 

הגיעה העת להתחיל בכתיבת היסטוריה פוליטית. חמש-

עשרה השנים האחרונות הוכיחו, שאם אנחנו לא נכתוב 

את ההיסטוריה הזאת בעצמנו אחרים יעשו זאת במקומנו, 

ובכך יביאו אותנו לידי בלבול מוחלט ויסכנו אותנו באובדן 

כל לגיטימיות. חלק מההיסטוריה של העם היהודי בימינו 

ומההיסטוריה של מדינת ישראל לא נכתב בהתאם 

להשקפה זו.
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אני מקווה שרשימה זו תעודד את יוצאי קהילתנו 

בארץ לתרום את חלקם ולתאר את מה שכל אחד חווה 

בנושא רגיש זה על מנת להראות שסובלנות, כבוד 

הדדי והתרחקות מקיצוניות בשני הכיוונים אפיינו את 

קהילתנו עתיקת היומין והם יסוד חיוני לקיום עמנו 

בארץ ובכוחם למנוע פילוג ויריבות הדדית העלולה 

להתפתח לכדי שנאה הדדית שניצניה, לדאבון הלב 

כבר נראים היום.

מראש אציין שהדברים המובאים ברשימה זו מתבססים 

על זיכרוני האישי  ולא על תיעוד כלשהו. כמו כן, אין 

בכוונתי להקיף את מכלול ההיבטים הנוגעים לאווירה 

הדתית בדמשק, למידת קיום המצוות בקרב בני 

הקהילה ולכבוד לזולת שהתברכנו בו. יתכן שהתקופה 

המוכרת לי אישית שאתייחס אליה, 1945 ואילך, איננה 

משקפת במדויק את שהיה בתקופות קודמות, אך 

סביר שהמצב לא היה שונה מהותית, שכן לא התרחשו 

בחברה מסורתית זו תהפוכות דתיות ידועות כלשהן. 

לדאבוני, אין ביכולתי לבדוק, במסגרת כתבה זו, את 

המצב ההיסטורי הקודם ולכן אסתפק בהתייחסות 

לתקופה המוכרת לי - המחצית השנייה של המאה 

העשרים. הדוגמאות שיובאו בהמשך, מבלי לציין את 

שמות הנוגעים בדבר מטעמים מובנים, מייצגים היטב  

את המצב ששרר אז.

הקהילה היהודית בדמשק עברה במחצית השנייה של 

המאה התשע עשרה זעזועים קשים עקב "עלילת דמשק" 

ופשיטת הרגל של הממשלה העות'מאנית שלא החזירה 

את חובותיה למלווים היהודים. כתוצאה ורוב פרנסי הקהילה 

ועשיריה פשטו גם הם את הרגל ונפגעה יכולתם לממן את 

מוסדות הדת והעזרה ההדדית של הקהילה. עד אז הם נשאו   

בהוצאות אלה לבדם. זאת בשונה מהמצב שהיה קיים בעיר 

חלב )ראה ספרו של ירון הראל, בספינות של אש למערב, 

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים 2003, עמ' 103(.

קשיי הפרנסה דחפו רבים להגר אל מחוץ לאימפריה 

התורכית, בעיקר לאמריקה הצפונית והדרומית, ובכך 

דלדלו את הקהילה. גם מלחמת העולם הראשונה פגעה 

קשה בקהילה הן בנתיני הסולטן העות'מאני והן בבעלי 

נתינות זרה, דוגמת משפחתנו שהוגלתה לאנטוליה וסבלה 

קשות מהעדר אמצעי קיום. מאוחר יותר העליה ארצה, 

בהשפעת השליחים והמורים לעברית מהארץ הביאה 

לדלדול נוסף של הקהילה בעיקר בשנים 1944-45 שבהן 

הוברחו ארצה מאות רבות של בני נוער ובעקבותיהם עזבו 

גם משפחותיהם, בדרך חוקית ובלתי חוקית, כדי להצטרף 

לילדיהם.

שיאי הקשיים נגרמו עקב היחס העוין של הממסד הסורי 

סמוך להקמת המדינה ולאחריה אשר הגביל את חופש 

התנועה של היהודים והמעצר ב- 1948 של כל הגברים 

שרוכזו אז באולם 9 )אאווש 9 ( בבית הסוהר אל-קלעה. 

ארועים אלה האיצו ברבים לעזוב, לרבות הרבנים והחכמים 

וביניהם  חכם "עזור" מסלתון ז"ל וחכם יוסף דנה ז"ל. באותם 

ימים, כל ברית מילה שנערכה, לוותה בתקיעות שופר, 

ולהבדיל, בכל לוויה שותפו תלמידי כיתות ד' ו-ה' שנשאו 

נרות לעילוי נשמת הנפטר מאחורי קהל המלווים שמנה 

בקושי שני מניינים של זקנים שלא נעצרו.

הדת בקהילה
האמונה הדתית נסכה תקווה והעניקה ביטחון. הייתה 

שפויה, לא לוחצת, ידעה להתאים עצמה לצרכי החיים. איש 

לא חילק את אנשי הקהילה לשני מחנות: דתיים וחילוניים. 

כולם נעו בין "שומרי מצוות" לבין "מסורתיים". המעטים 

שלא הקפידו בקיום מצוות מסוימות כגון שמירת שבת או 

על דת, תרבות, צניעות וכבוד לזולת בקהילה
מאת: משה חסון

משה חסון

נושא האווירה הדתית ששררה בקהילה היהודית בדמשק ומידת קיום המצוות בקרב 
חבריה ראויים לדיון מעמיק לאור הקיטוב שאנו עדים לו בארץ בין הדוחפים להתחרדות 
לבין המתנגדים לכך. קיטוב שהביא לכך שחלק מהאחרונים מתנתקים לחלוטין מהדת 

ונוטים לחילוניות גמורה.
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אכילת אוכל לא-כשר, נמנעו מלהפגין זאת בפרהסיה. היו 

בוודאי כאלה שהקפידו על כל מצווה, קלה כחמורה, אך הם 

חיו בשלום עם אחיהם "המסורתיים". בשבתות ובחגים כולם 

נפגשו באותם מניינים בבתי הכנסת, כולם קיימו ביניהם 

קשרי חיתון ללא שום "פנקסים" כפי שמאיימים לעשות 

חוגים מסוימים בארץ, וולמעשה חוגים חרדיים מסויימים 

בארץ כבר מנהלים פנקסים, אלה. בשמחות שנערכו 

בבתים הפרטיים, כל המוזמנים, כולל כלי הקודש )החכמים, 

החזנים, המלמדים וכו'(, אכלו מבלי לבקש תעודת כשרות 

או לשאול שאלות מיותרות, כי סמכו על כך שהמארחים 

אינם מכניסים הביתה בשר לא-כשר או מפרידים בין כלי 

אוכל חלביים לבשריים.

 

בהקשר זה, יש לציין שכל בני הקהילה אכלו גבינה שיוצרה 

ע''י ה-פלאחים  או במחלבות ביתיות של גויים ובעיקר 

מאיזור הרי אל-קלמון )דיר עטייה, יברוד, אל-נבכ...( או 

גבינה צהובה הולנדית או אוסטראלית מבלי לבקש תעודת 

כשרות. הטונה, הבקלה והסרדין שצרכנו בסוריה ושברובם 

היו תוצרת פורטוגל, תורכיה או מרוקו, לא נשאו עליהם 

חותמת כשרות. ומי שחשקה נפשו במנת פלאפל, בצלחת 

חומוס או בבוקר יום חורפי ב-תסקייה )לחם יבש עם מרק 

חומוס, שמן זית וסודה לשתיה עם שום כתוש שרבים נהגו 

לקרוא לה בטעות פתה פנה לאחת מהמסעדות העממיות 

הפשוטות שכולן היו בבעלות מוסלמית. את הטחינה, 

החלבה, ה-קטאיף, דברי המתיקה כגון אל-מברומה, כול 

ושכור, בלוריה, כנאפה, כנאפה בג'בנה, בקלאוא, הריסה, 

בוט'ה )גלידה(, כשכ אל-פאקרא וכדומה אכלנו כולנו 

בהנאה מרובה, מאכלים אלה, ללא יוצא מן הכלל, יוצרו 

ע''י מוסלמים ללא שום השגחה. אין סיבה להניח שהדורות 

של יהודי דמשק שקדמו לנו נהגו אחרת. האם כולנו חטאנו 

באכילת אוכל לא כשר או שמה דרישת ההשגחה אפילו על 

בקבוקי המים המינראליים והתבלינים המיובאים משקפים 

היסחפות שקדמונינו לא הכירו?.

 

הדת מילאה תפקיד נכבד בחיי המשפחה והקהילה. מה 

שבארץ קיים ומובן מאליו ששירותים דתיים ממומנים על 

ידי המדינה, הקהילה שם היא היא שהייתה חייבת לדאוג 

לספק בעצמה ולממן בעצמה. אולם במושגי ההתחרדות 

המאפיינת היום את הציבור בישראל, היינו נחשבים כדתיים 

לייט למרות שהיקפדנו על רוב המצוות שבין אדם למקום, 

שלא לדבר על המצוות בין אדם לחברו. נהגו לומר על מי 

שהגזים בתפילה "מתלבס" או "פאית בלחיט" )נכנס בקיר( 

אם כי כשדיברו איתו השתמשו במילה עדינה יותר "מתאלה" 

)מלשון ثقيل והכוונה היא שהוא מכביד על עצמו, מגזים(.

מאחר שהחיים לא הסתכמו רק ב-חארת אליהוד ולא היה 

בית ספר תיכון יהודי, )בתלמוד תורה היו לימודים עד כיתה ט' 

דבר שאפשר השגת התעודה הנקראת  شهادة الدراسة املتوسطة  

הידועה בשמה הצרפתי  Brevet. תלמידים שרצו לרכוש 

השכלה על יסודית נאלצו לפנות לבתי ספר לא יהודיים, כמו 

כן היו יהודים שבלית ברירה עבדו בבתי עסק של גויים. אלה 

ואלה נאלצו לחלל שבת בעל כורחם ולא במכוון להכעיס. 

היה זה אילוץ כואב של כורח חיים ולו היה הדבר נתון בידם 

היו נמנעים מכך ומוסיפים לקיים את השבת כהלכתה. 

בפועל לא היה באפשרותם של יהודים אלו להתפלל בשבת, 

אף כי הם רצו בכך מאחר שתפילת בוקר השבת התחילה 

והסתיימה מאוחר מהשעה של תחילת העבודה ופתיחת 

בתי הספר. אבי שהיה  רגיש מאד לדת ולקהילה החליט 

לסייע לאותם יהודים ולקיים בבית המדרש שלנו תפילת 

שבת מוקדמת, כדי לאפשר להם להתפלל ולהגיע בזמן 

לעבודה וללימודים.

 

בתחילה התעוררה ביקורת בקהילה ואנשים תמהו מדוע 

אבי מוכן לקיים מניין ל"מחללי שבת". אולם הוא, כהרגלו 

בנועם ובשקט שאפיין אותו, הסביר למבקריו כי הקשר 

העיקרי שלנו לדת ולקהילה הוא בית הכנסת. אל לנו להרחיק 

את המעוניינים להתפלל פן נאבד אותם. אם נדחק את 

רגליהם ונרחיק אותם, נביאם חלילה להתבוללות. הוא 

הזכיר למבקריו שביום כיפור אנחנו מכריזים במפורש שאנו 

"מתירים להתפלל עם העבריינים", בעוד שכאן אין מדובר  

בעבריינים להכעיס אלא בכורח קיומי. אם אותם אנשים 

לא יעבדו בשבת לא יוכלו להתפרנס ואם התלמידים לא 

ילמדו בשבת הם יגורשו מבית הספר ויישארו ללא ההשכלה  

הדרושה להשתלבותם העתידית בעבודה. במעשהו זה 

איפשר אבא לאותם אנשים להישאר מחוברים לקהילה ולדת 

ומנע את דחיקתם החוצה. עם הזמן, תפילה זו  שהתחילה 

במניין דחוק של מתפללים, הפכה לפופולרית ומתפללים 

מהקצה השני של השכונה שלא למדו ולא עבדו בשבת, 

החלו לפקוד את בית המדרש ולהתפלל  בשבתות אצלנו. 

אינני יודע אם גם בתי כנסת אחרים קיימו מניין דומה אחרי 

שמשפחתנו עלתה ארצה.

גישתה של הקהילה לדת ומנהגיה היו רחוקים שנות אור 

ממה שאני רואה היום בארץ הקודש. החכמים/רבנים 

שהכרתי עבדו למחייתם, מי כמורה או כשוחט ומי כמנקר 

בשר. איש מהם לא התפרנס רק מהיותו איש דת ובוודאי 

ובוודאי לא הטיף לתלמידיו להתקיים מלימוד תורה בלבד. 

המושג "תורתו אומנתו" לא היה קיים וגם לא היה מוכר. 

האם המפלגות הדתיות בארץ המתיימרות להחזיר עטרה 

ליושנה אכן עושות כך? באלו קהילות בארצות המזרח נהגו 

בחומרות ההלכתיות ובמניעת לימוד החוכמות החיצוניות? 

איזו עטרה יש בתורה או בתלמוד שהפכה אותם לקרדום 

לחפור בו במקום להיות מנוף לקידמה? האם חז"ל, 

כותבי המשנה והתלמוד, חכמי ספרד ואבותינו לא עבדו  
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למחייתם ולא למדו חוכמות חיצוניות ?האם לוח השנה 

העברי שהתקינו חז''ל איננו מלאכת מחשבת מופלאה 

ומדויקת ופרי ידע מתמטי ואסטרונומי מעולה? ומי שקורא 

את "כתר מלכות" שכתב ר' שלמה אבן גבירול והמופיע 

במחזור יום הכיפורים איננו יכול שלא להתפעל מהידע של 

המחבר בתורת האסטרונומיה כאשר אירופה היתה שקועה 

במחשכים. "הנשר הגדול", הרמב''ם, מחבר ספר ההלכה 

המקיף "משנה תורה הוא "היד החזקה", היה גם פילוסוף 

ששלט ברזי הפילוסופיה היוונית והמוסלמית, רופא שלמד 

את המקצוע והצטיין בו עד כדי כך שהוא נעשה רופאו 

האישי של צלאח אל-דין אל-איובי, כובש ירושלים מידי 

הצלבנים. בין התנאים, אנחנו יודעים על רבי שמאי שהיה 

בנאי, רבי יהושע - פחמי, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יצחק 

נפחא )הנפח(, רבי שמעון הבורסקאי, ר' אלעזר )יש אומרים 

אליעזר( הקפר )מומחה ב-יין קפריסין המוזכר בקטורת(, 

ואחרים שעבדו למחייתם ולמדו תורה. האם הדוגמאות 

האלו אינן מעידות על כך שחז''ל היו פתוחים ללימודים 

כלליים או עסקו במלאכות שונות למחייתם? מה שקורה 

היום  אינו החזרת עטרה ליושנה אלא תפנית שגויה שהכרח 

לתקן. יהודי המזרח היו משכילים מהחברה הסובבת אותם 

ומעולם לא נמנעו מהשכלה כללית. הם בלטו  בידיעותיהם 

ברפואה, בגיאוגרפיה, בפילוסופיה, במסחר ובמלאכה. הגיע 

הזמן להחזיר את העטרה ליושנה, לאותה עטרה של ידע 

והבנת העולם שהתאימה עצמה לחיים. אין בדברים אלה 

קריאה להפסיק ללמוד את לימודי הקודש. אדרבא, יש 

מקום לאותם עילויים מעטים הרוצים באמת להקדיש פרק 

נכבד מחייהם ללימודי קודש ויש לתמוך בהם כפי שתומכים 

בסטודנטים המצטיינים, בתנאי שלא ימנעו גם מלימודים 

חיצוניים שיעזרו להם ברכישת מקצוע ביום בו יידרשו לפרנס 

את עצמם ואת משפחותיהם.

 

אנשי החברה קדישא היו מתנדבים. הם לא קיבלו שכר 

כלשהוא על עיסוקם זה כי הם האמינו ששכרם היה קיום 

אחת המצוות החשובות של עשיית חסד עם המת בהבאתו 

למנוחתו האחרונה במהירות ובצורה המכובדת ביותר. 

חסד של אמת.

המוהל שהכרתי, חכם זאכי מנפאח' ) אסא( ז''ל, היה מגיע 

לבית היולדת ולעיתים גם מביא מתנה לילד, שכרו היה 

המצווה עצמה. המושג לשם שמיים קויים הלכה למעשה.

הרב נסים אינדבו ז''ל, ששימש שנים רבות כאב בית הדין 

וכבעל הסמכות הדתית הבכירה ביותר בקהילה, נודע כעניו 

ונעים הליכות. תלמידי כיתה ה' נהגו להתייצב בביתו לפני 

בחינות ה- Certificat d’études élémentaires הסוריות 

כדי לקבל ממנו קמע שיעזור להם להצליח בבחינה. מעולם 

לא שמעתי שהוא דחה מישהו או נזף בו. הוא כתב לכל אחד 

קמע על נייר, לא על קלף כנהוג.הוא היה אחרון הרבנים 

שהיתה להם הסמכה: הוא היה תלמידו המצטיין של הרב 

אבולעאפיה ז''ל והיה בקיא בספרות ההלכה.  מאחר והוא 

היה דודה אחי אביה של אמי פורטונה ז''ל, זכינו לביקורים 

שלו בהזדמנויות רבות ואחי יצחק שעבד ב-אל-בנק 

אל-תג'ארי )לשעבר בנק זלכה( נהג להדפיס לו כל מיני 

מסמכים או אישורים, ובהזדמנויות לא מעטות, שאל אותו 

על החלטות שקיבל בענייני הקהילה. הרב מעולם לא ניסה 

להתחמק מלהסביר את פסיקותיו גם לבחור צעיר. אביא 

להלן שני מקרים אופייניים :

1 - יומיים לאחר פטירתו של בעל חנות לממכר משקאות 

חריפים וסיגריות, נפתחה החנות ע''י גיסו של הנפטר. 

אחי שאל את הרב אם גונב לאוזניו מעשה זה, הוא ענה: 

החנות נפתחה לא רק בידיעתי כי אם על פי הוראתי. 

המשפחה הייתה מרובת ילדים וחיה בעוני מרוד, עם מות 

אבי המשפחה, מצבה הכלכלי החמיר. הרב הזמין את הגיס 

שהיה פעם שותף בחנות ושאלו אם יש לו מסמך המאשר 

פירוק השותפות. הגיס ענה שהם פירקו את השותפות 

בתקיעת כף ואין אפילו עדים למעמד זה. חכם ניסים אמר 

לו שניתן לראות בו, בגיס, שותף ומותר לו בתור שותף 

לפתוח את החנות, בתנאי שמחצית הרווחים, חלקו של 

המנוח, יחולק כצדקה. ומאחר ו-"עני ביתך קודם לעני 

עירך", ניתן לתת למשפחה את מחצית רווחי החנות בתור 

צדקה ומעשה חסד. באשר לחלק הרווחים של הגיס, הרב 

אמר  לו, עשה בהם כרצונך, הכסף הוא שלך, אך ניתן 

להניח שאתה לא תסכים שאחותך וילדיה יחיו מנדבות של 

זרים, על כן תזכה במצווה גדולה אם תעזור להם בכספים 

האלה. וכך עשה הגיס. הרב הוסיף ואמר לאחי: האם היה 

יאה להפקיר את המשפחה לחסדי הנדבנים או לשמור על 

כבודם מבלי לעבור על ההלכה?

 

2 - כהן מבני הקהילה התייצב יום אחד אצל חכם ניסים 

ז''ל שהיה עורך חתונות והודיע לו שבכוונתו להתחתן עם 

פלונית. הרב אמר לו שהאישה הינה גרושה ובתור כהן 

אסור לו לקחת אותה לו לאישה. האיש התעקש, אך הרב  

בשלו. הכהן איים שאם הרב יסרב להשיאם, הם יפנו לכנסיה 

ויתחתנו שם. הרב הזדעזע וביקש מהאיש לחזור כעבור 

שבוע. האיש התייצב בפני הרב וחזר על איומיו. הרב הושיבו, 

והחל לתחקר אותו על ההיסטוריה הרפואית שלו. כשנודע 

לרב שהאיש עבר פעם ניתוח בבוהן , ביקש ממנו לחלוץ 

את נעליו כדי שיבדוק אותו. האיש הופתע מהבקשה, אך 

ביצע אותה. הרב בדק אותו מקרוב וכעבור מספר דקות, 

אמר לו שהוא מוכן להשיאו עם בחירת לבו. הכהן שאל את 

הרב: הכיצד שינית את דעתך במהירות כזו. הרב ענה לו 

שהוא ככהן נחשב לבעל מום. ולכן נישואיו נחשבים כשרים 

אם כי לא רצויים, כי הוא פסול מלשרת בבית המקדש, 

במידה ובית המקדש ייבנה כבר היום או ירד מהשמיים 
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כפי שסבורים אחדים. הזוג אכן נישאו כדת משה וישראל.

בשיחה אחרת של חכם ניסים עם אחי יצחק הוא אמר 

מפורשות שהוא מעדיף את ההלכה המקלה על פני זו 

המחמירה כדי שבני הקהילה לא ייטשו כליל את קיום 

המצוות כפי שקורה, לדאבון לבו, בהרבה קהילות אחרות. 

ובלי קשר לצד הזה באישיותו של חכם ניסים, יש לציין שהוא 

התפרנס לא מכספי הקהילה כי אם מהיותו מטפל ברפואה 

העממית, או בלשון הדמשקאים המוסלמים "חכמה ערביה" 

)רפואה ערבית( שעד היום קיימת ופורחת.

צביעת החיים בדמשק  בוורוד
פעמים רבות אנשים מסתכלים על העבר באור חיובי יותר 

משהיה בפועל ואף מאדירים אותו. נתקלתי ביוצאי הקהילה 

שבעיות הסתגלותם למציאות הישראלית השכיחו מהם  

את קשיי החיים בדמשק, את יחס הסביבה המוסלמית 

העוינת  ואת ההגבלות שהטילו השלטונות על היהודים. 

היו אף כאלה ששיבחו את יפי החיים שם, אף שהשלטונות 

שיכנו בשכנותנו פלסטינים ששטמו את כולנו. אולם, בניגוד 

להם, אלה שיודעים להעריך זכויות אזרח, חופש אישי 

וזקיפות קומה לא יעלו בדעתם לשבח את החיים כבני 

ערובה בסביבה הערבית הלוחצת של דמשק ויעשו הפרדה 

בין אורח חיים שיש בו הרבה פנאי ל-"עשות שוק", לבלות 

עם המשפחה והחברים או לשרוף את הזמן במשחק שש-

בש, לבין ההגבלות, העדר חופש ודברי שטנה האופפים 

אותם 24 שעות ביממה.

 

החיים שאני חוויתי בדמשק היו בעיני בלתי נסבלים. חלמתי 

לצאת משם ונמשכתי מאד לישראל שבה ציפיתי לאיכות 

חיים שונה. כמוני חשו רוב חברי ואני מעריך שגם רוב אנשי 

הקהילה. מעטים היו אלה שאמרו בפרהסיה כמו אחד 

מבכירי פרנסי הקהילה :"שם מיתתם שם קבורתם, יעני 

באל-שאם )כלומר בדמשק(". עובדה שרוב אנשי הקהילה 

סיכנו את חייהם במאמציהם לברוח משם ואחדים אף 

נתפשו וישבו בבית הסוהר והיו אף שנרצחו. וכאשר התירו 

השלטונות את היציאה אל מחוץ לגבולות סוריה, הקהילה 

בכללותה לא החמיצה את ההזדמנות שנקרתה בפניה, 

עזבה את סוריה והותירה את רכושה מאחור שכן, הם מאסו 

בחיים כבני ערובה, בעתיד הלוט בערפל, בהגבלות על 

חופש התנועה, על התעסוקה והלימודים ומהעדר ביטחון 

אישי. אינני מבין כיצד היו אנשים שכינו את  החיים שם 

כפים, כאשר אמצעי התקשורת הרשמיים והלא-רשמיים 

מלאים בדברי שטנה נגד ישראל, הציונים והיהודים. תוכניות 

הלימודים היו ועודן מלאות חומר נגד היהודים. בזמנו ראיתי 

בספר תחביר שלימדו בו, בשיעור שעסק בנושא "מילות 

הציווי" את הדוגמה הבאה: َصْه أيها اليهودي الوقح  )סתום את 

הפה, יהודי חצוף!(. בכיתות ה', ט' ו-י''ב היתה בימי בחינה 

רשמית, ממשלתית בנושא שנקרא "فلسطني العربية" ) פלסטין 

הערבית( וכדי לעבור את הבחינה הזאת, היה צריך לגדף 

את היהודים שהשתלטו על פלסטין ולהפעיל את הדמיון 

כדי לתאר את מעשי הזוועה שכביכול עשינו. בספר לימוד 

רשמי  שנועד לתלמידי כיתה א', לאחר שלמדו את כל 

האותיות, התלמידים התאמנו לקרוא משפטים ביניהם اليهود 

أشرار مجرمون سرقوا ارضنا في فلسطني ...)היהודים רעים ופושעים. 
הם גנבו את אדמתנו בפלסטין... (. אלו דוגמאות בודדות 

שעלו בזיכרוני, אך הרשימה ארוכה. אם כך, כיצד יהודי 

יכול להרגיש טוב באווירה כזאת? מצד שני, אני שואל את 

עצמי, איך ישנם כאלה מבני הקהילה שמדברים בערגה 

על החיים בדמשק, על השפע של הירקות והפירות כאשר 

בני הקהילה, ברובם המכריע, היו עניים ורמת חייהם הייתה 

נמוכה בהרבה מזו שבארץ. נכון, בסוריה ההסתפקות 

במועט הייתה הנורמה בעוד שכאן, הדרישות הן גבוהות 

יותר. במשפחתנו אכלנו בשר  רק בליל שבת ובשבת וכן 

בראש חודש ובחגים. בשר עוף היה יקר יותר מבשר בקר 

ומשפחתנו מרובת הילדים לא יכולה היתה להסתפק בעוף 

אחד, לכן אכלנו עוף רק בהזדמנויות חגיגיות. מי שהיה לו 

לול עופות בבית, אכל עוף כאשר אחד מבני המשפחה 

היה חולה )צריך לשתות מרק עוף( או כשהעוף היה חולה.

 אנחנו עזבנו את דמשק בראשית נובמבר 1962 ושמענו 

שבשנות השמונים, השלטונות הסורים התירו במעט את 

ההגבלות שהיו מוטלות על היהודים, והדבר התבטא בשיפור 

מסויים ברמת חייהם, לכן יכול להיות שהתיאור לעיל איננו 

משקף את התקופה המאוחרת יותר.

 

חיים ערכיים 
למרות הסביבה העוינת והמתנכלת קיימה הקהילה 

היהודית חיים ערכיים וסולידריים, ערבות הדדית ודאגה 

לחלשים. במובן זה, חיי הקהילה הפנימיים היו אכן יפים. 

כנראה שאלה היו התכונות שסייעו לשרידותה לאורך הדורות 

והיו לקנאת הסביבה המוסלמית. כילד שם הכרתי חלק 

מארגוני הקהילה והערכתי אותם: ביקור חולים, שהעניקה 

טיפול רפואי חינם לנזקקים, מתן בסתר, הכנסת כלה ומימון 

ארוחות חמות בבית הספר לתלמידים מעוטי יכולת.

 

בני הקהילה היו חרוצים,  צנועים ונחבאים אל הכלים,  

תכונות שספגו עם חלב אמם, שהוטמעו בהם עמוק כל 

כך עד שנראה כאלו חדרו לגנים שלהם, שכן הן מאפיינות 

גם דורות של צאצאים שלא ידעו את דמשק. לצערי, תרבות 

זו איננה יותר נחלתה של החברה הישראלית בכללותה. היא 

הולכת ונעלמת כאן ואנחנו עדים למצוקות קשות ביותר, 

לעוני מעמיק והולך ולמידה רבה של אדישות כלפי החלשים. 

אל לנו להשלים עם כך. מחובתנו לעשות הכל כדי שהטוב 

והיפה שאפיין את חיי קהילתנו יהיה נחלת הכלל בישראל.
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אולם, העדה שלנו איננה מוכרת בציבור כי אף פעם לא 

צעקנו "מגיע לנו" או "אנחנו מקופחים", כפי שעשו בני 

עדות אחרות. נכון, אנחנו עדה קטנה יחסית ליוצאי מרוקו 

או ליוצאי עירק למשל, אך את אנשינו תמצא בכל משרד 

ממשלתי או עירוני, ארגון בטחוני, חברה מסחרית או מיזם 

של הייטק. הם אינם מנפנפים במוצא שלהם, וטוב שאנחנו 

נוהגים כך. ליצני הדור כבר אמרו שאפילו בדיחות אין על 

הקהילה שלנו, כי אין יודעים שהיא קיימת. כשאחד משלנו 

אומר שמוצאו מדמשק, רוב הציבור יסווג אותו כחלבי, כי 

שמעם של הדמשקאים לא הגיע אליו. מרגיז, כי אנחנו 

שייכים לקהילה יפה וטובה שהשתלבה בצורה מרשימה 

בחברה הישראלית. אם לא נציף את עצמנו, תישכח 

מורשתנו. עלינו לחקור, לפרסם ולהעלות על נס את היפה 

והטוב שאיפיין את קהילתנו. כל אחד מאתנו מוזמן לתרום 

את חלקו.

בפסטיבל מספרי הסיפורים שבו השתתפתי, העליתי את 

הנושא הזה אך לצערי לא הוקצה לי זמן להרחיב. אנצל 

לפיכך את המשך הכתבה כדי להעלות כמה ממאפייני 

הקהילה במנהגים מבית אבא, דמשקאי בנשמתו וברמ"ח 

אבריו, שהתנהגותו וערכיו מלמדים במידה רבה על ערכיה 

של הקהילה כולה.  

הכבוד לזולת 
היה ונישאר ערך חשוב בקרבנו.

בערב יום כיפור היינו מתעוררים מוקדם מאוד לפני עלות 

השחר, הולכים ללול ותופסים את העופות הלבנים שנבחרו 

בקפידה ונקנו כמה ימים קודם לכן וממתינים לבואו של חכם 

זאכי )לפניו חכם עזור(, לטכס הכפרות. כל בוגר וכל ילד 

החזיק בעוף שיועד לכפרתו, תרנגולים לגברים ותרנגולות 

לנשים ופרגיים ופרגיות לילדים ולילדות. כמו כן החזקנו 

בעופות נוספים לבני המשפחה שלא היו נוכחים )האחים 

והאחיות שהקדימו אותנו ועלו ארצה לפנינו ובן דודו של 

אבא ששהה בלבנון(. תור הכפרות נקבע כמובן לפי הגיל: 

ראשונים אבא ואמא, אחריהם הדודים ולבסוף הילדים.

חכם זאכי היה טובל את הזרת בדם העוף ששחט וכותב 

על גב כף היד לגדולים ועל המצח לילדים את האות ת' והיה 

אומר ת'– תחיה.  בתום הטקס אחרי שחכם זאכי הלך, 

היינו, האחים ואני, לוקחים את העופות של "הנעדרים"  

ומעבירים  אותם לנצרכים.  אבא נהג תמיד להזכיר לנו שלא 

לדפוק על הדלת ולא להרעיש כדי שהשכנים לא יראו ולא 

ידעו שאותם נזקקים מקבלים את העופות.

אחרי שמסרנו את העופות הלכנו לסליחות ובסיומם 

עשינו התרת עוונות. בשלב מסויים באו נשים רבות וגם 

להם עשו התרה. אחרי תפילת שחרית, כל הגברים הלכו 

לבית הקברות, התעכבו תחילה בבית הקברות הישן )קראו 

לו ראבים- נראה לי שזו צורת רבים בערבית של המילה 

העברית "רב"( שם קבור הרב חיים ויטאל )הרח"ו(, קראנו 

את תפילת בית העלמין ומשם המשכנו לבית הקברות 

החדש,  שם ביקרנו לפי סדר את קברי בני המשפחה. 

גם בלוויות, היו מתעכבים שם לפני קבורת המת וקוראים 

קדיש. אני זוכר שאבא ז''ל הסב את תשומת לבנו לכך 

שבדיוק באותו מקום שבו נהגנו  לקרוא קדיש, הייתה קבורה 

אישה יהודייה מחוץ לגדר כי עסקה במקצוע העתיק בעולם 

והתגוררה מחוץ לשכונה היהודית. בערוב ימיה, ביקשה 

לחזור לקהילה ורבני התקופה סרבו לקבור אותה בתוך בית 

הקברות. משפחתה קברה אותה מחוץ לגדר. אבא ז''ל אמר 

לא פעם: ראו, מי יודע איזה מעשים טובים עשתה בחייה 

שזיכו אותה בכך שאומרים קדיש ליד קברה בכל לוויה של 

יהודי. לא רצו אותה בבית הקברות אך היא זוכה לקדיש 

יותר מכל נפטר אחר.  

 

מדרש בית חסון
במדרש פעל מניין קבוע במהלך כל השבוע. לכל אחד 

מהמתפללים היה מקום ישיבה קבוע. הוא ידע מתי יעלה 

לתורה וידע שיקבל גם את העליות במועדים המשפחתיים 

שלו. העליות לא נמכרו, גם שאר הכיבודים והמושבים 

הועמדו לרשות הקהל ללא תמורה. הכל התבסס על 

תרומות שאף אחד לא ידע מי וכמה תרם.

דוגמא נוספת כשמתפלל קבוע או מזדמן עלה לתורה ורצה 

לתרום, אבא מעולם לא נקב בסכום שהמתפלל לחש על 

אוזנו, הוא הקפיד תמיד לאמר "כמתנת ידו".

כשבגרתי שמעתי פעם את אחד המתפללים נוקב בסכום 

תרומתו. אבל אבא לא ציין את הסכום ואמר כהרגלו 

"כמתנת ידו". שאלתי את אבא מדוע לא נקב בסכום ומה 

פירוש המילים שאמר. תשובתו הייתה - בקהל שלנו מצויים 

אנשים קשי יום בעוד שאחרים ידם משגת. אסור לנו לגרום 

לעני להתבייש במה שאין לו. חלילה לנו לגרום לכך שאחרים  

ידעו על מצבו. הוא עלול למצוא עצמו נאלץ לתרום מעבר 

ליכולתו ולהוציא כסף המיועד למחיית משפחתו. במקביל 

איננו רוצים לתת לעשיר במה להתפאר בעושרו.

הוצאות בית המדרש לא היו גבוהות כמו בבתי כנסת 

אחרים כי אבא ז''ל היה החזן, הדוד דויד ז''ל היה הפייטן, 

אחי יצחק ואברהם מילאו את תפקיד אחרי מותו של השמש 

יעקוב שראשיב ז''ל ששימש עשרות שנים, אחותי אפרת 

ניקתה ושטפה את הרצפה והכל נעשה בהתנדבות. כספי 

התרומות שימשו את שאר צורכי בית הכנסת - להחלפת 

הריפוד והתאורה או לקניית סידורים ומחזורים.    

לסיכום,
ניתן לומר שיחס הקהילה שלנו לדת ולמסורת היה יחס של 

כבוד, יחס שהיה רחוק ממצב ההקצנה שאנו רואים לדאבוננו 

היום בארץ ובחו''ל, יחס היכול לשמש דוגמה לעדות אחרות, 

מה גם שבנושא ככלל גדול בתורה ראה אותו רבי עקיבא, 

דהיינו "ואהבת לרעך כמוך", יהודי דמשק הצטיינו. 
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רחוב ברובע היהודי 
בדמשק )חארת אל יהוד(
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מבוא
לקהילה היהודית בדמשק היסטוריה ארוכת ימים, 

ראשיתה בימי דוד המלך וקיומה נמשך ברציפות עד 

ימינו. עדיין נמצאים שם עשרות יהודים השומרים על 

בתי הכנסת.

סוריה עברה גלגולים רבים של שינויי שלטון ותרבות. 

בתקופות שונות שלטו בה הפרסים, היוונים, הפרתים, 

החשמונאים, הרומאים, הביזנטיים, הערבים, הצלבנים, 

הכורדים )בראשות צלאח אלדין(, התורכים הסלג'וקים, 

המונגולים, התורכים העות'מאנים ולאחר מלחמת 

העולם הראשונה שלטו בה הצרפתים, עד 1946 עת 

קיבלה מהם ממשלה מוסלמית את העצמאות...

כובשים אלה הביאו עימם כמובן שינויי תרבות משלהם 

שהשפיעו לא רק על העמים המקומיים אלא גם על 

חיי הקהילה היהודית והותירו בה חותם.

 

על-פי עדותו של יוסף בן-מתתיהו, היה בתקופתו, ישוב 

יהודי גדול בדמשק ובזמן המרד הגדול ברומאים, נהרגו בעיר 

למעלה מ- 10,000 יהודים, אך גם לאחר מכן נשאר שם 

ישוב יהודי משמעותי שמשך אליו רבנים גדולים. המפורסם 

בהם היה אלעזר בן ערך, מהתלמידים הבולטים של רבן 

יוחנן בן זכאי, שמיוחסת לו הקמת בית הכנסת העתיק 

שהיה ִּבגַ'אֶמע )אל( ַאְחַמר וכן מייחסים לו גם את הקמת 

בית הכנסת בג'ובר.

 

אחרי גרוש ספרד הגיעו לדמשק מגורשים וצאצאיהם, 

לאחר ששהו תקופות שונות במדינות סביב אגן הים 

התיכון. האירופאים שבהם נקראו פראנקוס )פרנז'( בעוד 

הסיציליאנים נקראו ַסַקאלִין או ַסַא'לִין. קליטת יהודים אלה 

שינתה את אופי הקהילה שעד אז מוצא יהודיה היה מקומי,  

בבלי וארץ ישראלי ) שנקראו מּוְּסַּתְערִֶּבים( והיא הפכה 

לקהילה מעורבת עם יוצאי ספרד.

 

המּוסתערבים דיברו ערבית ואילו האירופאים דיברו לדינו. 

מעבר לשוני בשפה, היו הבדלים גם במאפיינים אחרים: 

לבוש, נימוסים ונוסחי תפילה. זה גרם  לניהול קהילות 

נפרדות ולהקמת בתי כנסת נפרדים. אך תוך עשרות 

שנים, התלכדו כולם לקהילה מעורבת אחת, מושפעת 

מתרבויות מרכיביה. שפת הלדינו נשכחה עם הזמן, להוציא 

מילים בודדות שנשארו בפי בני הקהילה עד עצם היום 

הזה. הפזמונים והניגונים התערבבו זה בזה, וכן המנהגים 

והנימוסים שיצרו את חיי התרבות והמנהגים שהכרנו 

בדמשק ואשר נשמרים גם בימינו בקהילות יוצאי דמשק  

בניכר.

במאה ה-19 הגיעו יהודים עשירים לעמדות השפעה בחצר 

השליט העות'מאני בגליל. המפורסם שבהם היה חיים פרחי, 

שהיה בעל קשרים בחצר הסולטאן ומילא תפקיד חשוב 

בכלכלת האזור באותם ימים.

אולם כוחה ומעמדה של הקהילה היהודית ירד מאד בעקבות 

שלושה אירועים קשים שפגעו בזה אחר זה בקהילה 

ובמעמדה:

- עלילת הדם ב- 1840

- פתיחת תעלת סואץ בשנת 1869 שנטלה מדמשק את 

חשיבותה כצומת כלכלי ומסחרי.

- פשיטת הרגל של האימפריה העות'מאנית כעשר שנים 

לאחר פתיחת התעלה שהורידה את גבירי הקהילה היהודים 

מנכסיהם בשל ההלוואות הגדולות שנתנו לממשל התורכי 

העות'מאני ולא נפרעו על ידו.

העוני פשה בקהילה ורבים היגרו ללבנון, למצריים, לארץ 

ישראל ולמדינות אמריקה הצפונית והלטינית. המהגרים 

הקימו קהילות בהן שימרו את מנהגי דמשק השונים, את 

התפילות ואת המנגינות, ואפילו - עד היום- מבשלים את 

המאכלים כפי שנהגו לבשל בדמשק.

 

גורם נוסף חשוב בעיצוב התרבות היהודית בדמשק היה, 

התפתחותה של הקהילה כמרכז גדול של ה"קבלה" בין 

המאות ה 15-17. בואו לדמשק של ר' חיים ויטאל )הרח"ו(  

מגדולי חכמי הקבלה בכל הזמנים, היה לאבן שואבת 

שמשכה תלמידי חכמים רבים מא"י ומארצות אחרות. 

הוא העלה על הכתב את תורת הקבלה של האר"י הקדוש 

והפיץ אותה בקרב קהילות ישראל. דמשק הפכה למרכז 

הקבלה ותורת הסוד.

דת מנהגים ופולקלור יהודיים בדמשק
מאת: ד''ר אברהם חסון

אברהם חסון
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אך בעקבות התאסלמותם של משיח השקר "שבתאי 

צבי" וחסידיו ב- 1666, איבדה הקבלה מעוצמתה ומספר 

העוסקים בה הלך ופחת. אך נותרו בה עד ימינו רבנים 

שעסקו גם בקבלה מעשית: קמעות, לחשים נגד עין הרע 

ותפילות שונות, כגון אלה הנהוגות עד היום אחרי לידת בן 

זכר ולפני ביצוע ברית מילה. בתקופת הזוהר של הקבלה 

בדמשק הגיעו אליה גם הרב משה נג'ארה שלימים היה לרב 

ראשי ובנו ישראל שפיתח את אומנות הזמירות והפיוטים .

בדמשק חיו עד למאה ה 19 גם קהילת "קראים", שתרמו 

לריכוך הפרשנות הנוקשה של ההלכה. הרב משה מטראני 

)המבי"ט( העיד, שבא"י אימצו את מנהגי דמשק בענייני 

כתובה וירושה. חכמי דמשק היו חזקים דיים כדי לצרף 

לכתובה תוספת בענייני ירושה למקרה של מות אחד מבני 

הזוג. לצערנו, בניגוד לחכמים אלה, גדולי התורה בימינו, אינם  

מעיזים להוסיף אפילו משפט אחד לכתובה שיכול לפתור 

בעיות רבות בהקשר לעגונות ולמסורבות גט.

בסיכום, תרבות היהודים בדמשק שאבה ממקורות רבים: 

ההלכה והקבלה ותרבויות העמים שעברו בה. בדורות 

האחרונים בלטו במיוחד השפעות הערבים, הטורקים, 

והספרדים.

 

הדת ומקומה בחברה
הקהילה היהודית בדמשק הייתה דתית מאוד, אך לא 

חרדית או קרובה לחרדיות. )ר' לדוגמא את מלבושי הנשים, 

המחשוף והתכשיטים מלפני 200 שנה כמתואר ב"מכאן 

ומשאם" גיליון מס' 15 עמ' 26( . מייחסים זאת לחיים 

העליזים בדמשק, לשירתה וזמרתה, למימיה הטובים 

והמרובים, ולשפע הירקות ופרותיה המתוקים.

אני, שנולדתי וגדלתי בדמשק, זוכר היטב את הווית החיים 

של הציבור היהודי בכלל ושל אבי ומשפחתי בפרט. בביתנו, 

אף כי הייתה הקפדה רבה על קיום המצוות, הייתה במקביל 

גמישות והתחשבות בדרישות המציאות ובתנאי החיים.

רוב האנשים נהגו להתפלל בבית כנסת מדי בוקר, שמרו 

כשרות ושמרו שבת. אך ברחוב לא נהגו ללכת עם כיפה, 

כדי להימנע מהבלטת היהדות. המבוגרים שהקפידו ללכת 

בכיסוי ראש חבשו תרבוש או ברט שהיו נהוגים בסביבה. 

מספר האנשים שאכלו בשר לא כשר מחוץ לבית היה אפסי 

ומי שעישן בשבת נחשב לאדם בזוי, בשפל המדרגה.

 

היו שכירים שנאלצו, בלית ברירה, לעבוד בשבת וכמותם, 

בהעדר מוסדות לימוד על יסודיים יהודיים, היו סטודנטים 

ותלמידים שנאלצו ללמוד בשבת. שכן ההשכלה הייתה 

חיונית למציאת עבודה לעצם הקיום. לרוב, אנשים אלה 

התפללו במניין מיוחד בבית כנסת השכם בבוקר לפני 

שהלכו לעבודה או ללימודים. החברה לא הסתייגה מהם, 

כי היה זה כורח המציאות בחזקת "הכרח בל יגונה".

אנשים לא שאלו את החכמים על כל צעד ושעל כיצד לנהוג, 

כפי שרבים נוהגים היום, באינטרנט, בסלולארי וברדיו. חיי 

היומיום התנהלו לפי דפוסי מסורת דתית מוכרת ומנהגים 

מקובלים על הכול. איש העסקים לא ביקש את חוות דעתו 

של הרב לפני עסקה חשובה. והרב לא נשאל אם לבחור 

במקצוע זה או אחר. הוא גם לא נתבקש לתת היתר עבודה 

או לימודים בשבת למי שנאלץ לעשות כן. נשים לא הופרדו 

מגברים באירועים חברתיים והציבור לא חיפש את ההידור 

במצוות. הכשרות הייתה רגילה ומקובלת על הכל. לא חיפשו 

את הכשר למהדרין והבשר החלק.

 

החיים התנהלו על פי המנהגים המקובלים ומסורת הדת 

הידועים. ארוסים, נישואים, לידה, מילה, זבד הבת )קריאת 

שם לילדה(, פדיון הבן, בר מצווה. סדר התפילות והעליות 

לתורה היה קבוע ו'לא עלינו' גם מנהגי האבל, האזכרות 

וצורת עריכתן תאמו את דרישות ההלכה.

 

מסלול השבתות והחגים היה מובן מאליו, נראה היה 

שהציבור הולך בדרך סלולה ומוכרת מימי אבות אבותיו 

בכל אורחותיו. גם בזוטות מתכוני האוכל הקפידו על קיום 

המנהג והמסורת. לא היה מקובל שתעבור שבת בלי רוז 

ֶּבה)קובה( ומעאודה )או חמין  וחמד)אורז עם מרק חמוץ(, ִכּ

מיר)ניקיונות פסח(, סיוד, ברור  אחר(.ולא היה פסח בלי ַתְכּ

אורז וחיטה להכנת מצה.

אחרי ט"ו בשבט הוחל בתכנון והכנות לפורים, ומבעוד מועד 

הכינו את:המעמול )עוגיות ממולאות בד"כ באגוזים(, ְאראס 

ֲעגְ'ּווֶה )עוגיות ממולאות בתמרים(, ַּכְעּכ ביתי, סעודת  ְבּ

פורים וכו'.

אחרי פורים התחילו בהכנות לפסח. ולאחריו הקפידו על 

ספירת העומר וכל אחד עם הטריק שלו כדי לזכור ולא 

לשכוח לספור, אחרי זה התחילו להתכונן לחג השבועות, 

וכן הלאה.

כאשר החג היה עדיין רחוק, שוחחו על התפילה ועל טיב 

החזן, כישרונו והטעויות שעשה והיו אומרים: חזאּנא מיתל 

מזאלנא )חזננו כמו מזלנו(.

 

הדת שלטה, למעשה, בכל תחומי החיים. בתי הכנסת ובתי 

המדרש )"המדרשים"( היו גם מרכזים  חברתיים. נוסף על 

תפקידם כמקומות התפילה ולימוד תורה. רבים ערכו בהם 

חתונות, ברית מילה ובר מצווה, או ניצלו את המקום למפגש 

חברים לפני או אחרי התפילה. בחלק מבתי הכנסת חכמים 

דרשו דרשה על פרשת השבוע בשבת.

הרוב המוחלט של הגברים ידע לקרוא את התפילות 

ופרשות השבוע וההפטרה, אך מעטים הבינו את הנקרא.  

הנשים ברובן לא ידעו לקרוא עברית. בקרב המבוגרים היו 

אנאלפאבתים ששיעורם בקרב הגברים היה נמוך בהרבה 
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מזה של הנשים המבוגרות. שעור הבערות הלך ופחת מאד 

לאחר פתיחת בית ספר אליאנס.

 

מנהגים באירועים השונים:
המשפחות היהודיות בדמשק היו לרוב משפחות ברוכות 

ילדים ופטריארכאליות. האב קבע בכל עניין ועניין ולו הייתה 

המילה האחרונה. האם ניהלה את ענייני הבית. היא קבעה 

מה אוכלים, מה לובשים ומה קונים. רובן היו "כלכלניות" 

מעולות. היא ידעה וניהלה בחכמה רבה את התקציב, מה 

נכנס לקופת המשפחה ומה ראוי וכמה להוציא.

במשפחה הטיפוסית ההוצאות התנהלו על פי היכולת ולכן 

לרוב לא הגיעו ל''מחסור'' יחסי. רוב הציבור השלים עם מה 

שיש לו ונהג לפי היכולת הכספית שלו.

ניתן כבוד ראוי להורים. השיח הבין דורי, בין ילדים להוריהם, 

היה חופשי. דיברו על כל נושא למעט נושאים אינטימיים, 

שכן נשמר דיסטנס מסוים בין הורים לילדיהם. בבית הכנסת, 

כשהאב עלה לתורה, עמדו לכבודו ילדיו וכאשר חזר למקומו 

נישקו את ידו ואמרו לו חזק וברוך. בליל שבת אחרי הקידוש, 

נישקו את ידי שני ההורים, וכל הנוכחים לחצו ידיים זה 

לזה לשבת שלום. ברכות ספציפיות ניתנו בהתאם לצורך: 

להצלחה בבחינה, לרווקים תּכון עריס/תכוני ערוס או נשּוַפּכ 

עריס / נשּוֶפכ ערּוס )שנראה אותך חתן/כלה(, נתנו כבוד: 

למבוגרים, לדודים, לאחים ולחכמים שלימדו אותנו, עמדנו 

לכבודם ונישקנו את ידם. אדם נשוי שלא גר עם הוריו היה 

בא לעיתים לקידוש ליל שבת אצל הוריו, ולאחר מכן חזר 

לביתו לאכול את סעודת ליל שבת.

משפחה בדמשק )1901(
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שידוכים והקמת משפחה
השידוכים נעשו בד"כ בין הורי החתן והורי הכלה המיועדים, 

או היו ביזמתו של הבחור ששם עינו בבחורה שמצאה חן 

בעיניו. לעיתים היו נעזרים במתווך - ) וַאְסַטה( לגשש אצל 

הורי הצד השני. אם נמצא שיש על מה לדבר, אבי הבחור היה 

הולך לאבי הבחורה לבקש את ידה ומצרף אליו כמה גברים 

שהיה חפץ לכבד. לא היו שדכנים מקצועיים, המתווך לעת 

מצוא היה איש שהכיר את שני הצדדים והיה בעל קשרים 

איתם. הוא זה שבד"כ התחיל בשיחה עם הצדדים על 

העניינים הכספיים הקשורים בחתונה: הנדוניה שמשפחת 

הכלה אמורה להביא ) גְ'ַהאז ִאל ֲערּוס(: תכשיטים, שמלות, 

מגבות, סדינים, כלי אוכל,... שני האבות סיכמו ביניהם סופית 

את ההסכם וקבעו זמן למסיבת האירוסין ) ִח'ְטֶּבה(.

יש מקרים שהסכימו והסתדרו על הכל לבד מהעסקה 

הכלכלית. כמובן שאז חתונה לא יצאה לפועל, זה עשוי 

היה לקרות גם אם הכלה סירבה אף לאחר שהאבות סיכמו 

ביניהם הכל. החלק הכלכלי יכול היה לכלול תנאי שבני הזוג 

יאכלו אצל אחד הצדדים לתקופה מוסכמת וזה כאשר 

החתן היה צעיר מדי ועדיין אינו מסודר כלכלית. לתנאי כזה 

קראו: ֶמזָה פראנגה, זהו שריד של לדינו: מזה פראנקה - 

שולחן חופשי.

מוכר לנו מקרה בו הכלה סירבה לקבל את החלטת אביה 

שהועיד אותה לבן דודה, אולם משזה התעקש עקב 

התחייבותו לאחיו היא ניסתה להתאבד, אך בסופו של דבר 

קיבלה עליה את הדין, התחתנה ולא הייתה מאושרת בחייה. 

שידוכים רבים היו בין בני דודים, כנראה בהשפעת התרבות 

הערבית שמעניקה זכות ראשונים לבן הדוד לשאת את בת 

דודו. קורה שאחרי שנות נישואים מתפתחות אי הבנות בין 

בני הזוג, זו עילה לקלל ראשית כל את המתווך )אללה ילען 

אלוואסטה(. ומכאן נבע הפתגם: ִחט איַדּכ ִּבזְ'נאזֶה וַלא 

ְתִחט ִאיַדּכ ִבזְ'וַואזֶה- שים ידך בלוויה ולא בחתונה.

 

למסיבת האירוסין נהגו להזמין אורחים כמעט כמו לחתונה, 

לעיתים גם הזמינו זמר, פייטן או נגן עּוד. במסיבה "תפשו 

קניין" וחתמו על זיכרון דברים של התנאים שסוכמו קודם 

לכן. וקבעו זמן משוער לחתונה. לא זכור לי שבמעמד זה 

שברו צלחת כפי שנהוג אצל האשכנזים. הכיבוד המקובל 

במסיבה זו היה בד"כ פיצוחים, פירות, ַּכְעּכ ְּבלֹוז )עוגיות  

שקדים(, כעכ)כעכים(, עוגות, עוגיות ו- ְמַלֶּבס )שקדים 

מסוכרים(.

החתונות נערכו בד"כ באחד מבתי הכנסת הגדולים. ליד 

ההיכל הציבו שני כסאות לחתן ולכלה. אחרי שהאורחים 

התאספו פרשו טלית מעל הזוג הצעיר וקידשו אותם. בצאת 

האורחים נתנו לכל אחד חבילת ְמלֶַּבס.

האמידים העדיפו לרוב לערוך את החתונה בביתם וכמובן 

שאז הכיבוד היה עשיר יותר. לא הוגשה ארוחה לאורחים 

כפי שמקובל היום, בני שתי המשפחות ומעט מאוד אורחים 

כובדו בארוחת ערב חגיגית בבית החתן. באחד הערבים של 

שבעת ימי המשתה ערכו מה שנקרא ַעַשא עניים - ארוחת 

ערב לעניי הקהילה. מנהג זה היה ייחודי כנראה לדמשק 

והוא ראוי לשבח.

 

כקוריוז ניתן לספר שלמחרת החתונה שכנים וחברים 

זַ'ּוַאזִ ִאלְְַערִיס? )האם התחתן החתן?( לרוב  נהגו לשאול: ְתּ

התשובה הייתה חיובית. אך קרה שהשיבו שהכלה "שברה 

את היד", סימן שהמגע בין בני הזוג לא התאפשר.

הכלה הדמשקאית מפורסמת בטיבה : בענוותה ובנאמנותה 

לבעלה ולמשפחתה, עליה נאמר הפתגם: ַהּלִי ִבדֹו ְינַאם 

יַאח'ֹוד וַאְחֶדה ַשאִמייֶה. )מי שרוצה לישון  נֹוֶמה ְהנִּיֶיה ְבּ

בשקט יתחתן עם דמשקאית(. ואכן כך היו אימותינו לאורך 

הדורות.

 

מעמד הילד וחינוכו
הילד נחשב לאדם לא שלם מבחינה גופנית, שכלית 

ומוסרית, שנאמר: "חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה". אין 

הם אחראים למעשיהם והילד הקטין אינו נושא באחריות 

משפטית )בבא קמא(. הוריו מוסמכים היו להחליט עבורו 

בכל דבר ועניין. אף כי קיים היה הכלל "חוסך שיבטו שונא 

בנו" ההורים מיעטו בעונשים גופניים, אך התירו למורה 

ולמלמד להשתמש בשבטם כראות עיניהם.

כאשר אם ביקשה מילדה הקטן שיגיד למורה שאמא 

ביקשה: נֶַפצ' אלחצירה )נער את המחצלת(, המורה 

הבין את הבקשה והיה מכה את הילד ולאחר מכן אומר לו 

התנהג טוב ושמע בקול אמך. בחברה הערבית הסובבת נהגו 

באלימות יתרה כלפי ילד סורר ויכול היה האב אף לגרום נזק 

פיזי לילדיו במהלך חינוכם ולא היה נותן דין וחשבון לאיש. 

 

בבית הספר, המקל )מקל מיוחד להכאות( היה כלי עזר 

חינוכי שימושי מאד של המורה ושל "החכם". על עבירות 

קלות נתנו 6-10 מכות על כפות הידיים. ובעונש כבד יותר 

נתנו פלקה, מכות חזקות על כפות הרגליים. אחרי פלקה 

הגונה ילדים התקשו ללכת. סטירות לחי, משיכה וסיבוב 

אוזניים והטחת ראש בקיר התרחשו יום יום. ההורים לא 

התלוננו, כי בעיניהם הכאות אלה שיקפו אקט חינוכי.

עונשים הוטלו לא רק על תלמידים שהפריעו בכיתה, אלא 

גם על ילדים שנחשבו לעצלנים, גם כאשר בפועל הם לא היו 

כאלה, אלא רק התקשו בלימודים. אחד העונשים המקובלים 

לעצלנים היה לחבוש על ראשו כובע ארוך ומחודד ולתלות 

על חזהו שלט "עצלן", אותו מסכן אולץ להתייצב בלווי בן 

כיתתו בפני שאר הכיתות, כיתה אחר כיתה שם התבקשו 

הילדים לקרוא במקהלה "fi le grand paresseux"(בוז 

לעצלן הגדול). "העצלן" המסכן אולץ גם בהפסקה להישאר 
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עם הכובע והשלט.

קשה להעלות על הדעת אלו משקעים הותירו עונשים אלה 

בנפש הילד.

 

חרף העונשים הכבדים, ולעיתים השרירותיים והבלתי 

מוצדקים בבית הספר, זכה הילד בבית   למעמד מיוחד והוא 

נישא על כפיים. עתידו, טובתו ובריאותו הנפשית והפיסית 

היו חשובים מאד להוריו. העניקו לו באופן מופגן אהבה רבה. 

גם כשלא טמנו ידם בצלחת והענישו אותו. נפוצות יותר 

ממכות היו קללות, במיוחד במשפחות מהמעמד הנמוך. 

ֵאם, ברוב כעסה על התנהגותו הרעה של ילדה, עשויה 

הייתה לקלל אותו אבכי עליכ שו בום, שיבכו עליך כמה 

שאתה רע, או אללה יאח'דאכ, שאלוהים יקח אותך או: 

ִתְּבַאה ַאתיל )תהיה הרוג(. או לֶַּבה ְתלִיַּבּכ יא וַולַדי )שאש 

תשרוף אותך הו ילדי(,

 

הבדלים בהתייחסות לבנים
לעומת ההתייחסות לבנות

הבנים זכו לעדיפות בוטה לעומת הבנות בהתייחסות ההורים 

אליהם. כי הרי הם שיוסיפו לשאת את שם המשפחה, יעזרו 

בפרנסת המשפחה יאמרו קדיש אחרי מות ההורים  ועוד. 

נוסף על כך ובניגוד למקובל בחברה הערבית הסובבת, הבן 

היהודי לא שילם מוהר עבור כלתו אלא להפך, הבת היא 

שנדרשה להביא נדוניה.

כך שיתרון הבנים על הבנות היה לא רק דתי וחברתי אלא 

גם כלכלי. ומעבר לאלה גידול הבת חייב גם תשומת לב 

מיוחדת לשמירה על כבודה ושמה הטוב והגנה עליה מפני 

ה"בחורים הרעים" ופיתויי הסביבה.

 

בהקשר זה איחלו תמיד לאישה הרה: עַּבאל ַצִּבי ַענְֶדּכ 

)מאחלים לך בן( התעלמו מהאפשרות שהיא בכלל תלד 

בת. אם זה אכן קרה, אמרו לאם סימן טוב, כי בת היא 

סימן טוב לבנים. לפעמים גם הוסיפו אין דבר. אבל בלידת 

בן איחלו מזל טוב.  

החינוך לבן ולבת ּכּווַן לכך שכל אחד יגדל לתפקידיו העתידיים 

במשפחה ובחברה. עד לפתיחת בית ספר אליאנס למדו 

רק הבנים בתלמודי תורה שהעניקו להם השכלה מסורתית 

בלבד. לאחר פתיחת האליאנס למדו בו בנים ובנות והתפתח 

יתר שוויון ביחס לחינוך הבת. האליאנס העניק השכלה 

יסודית בלבד. רוב התלמידים סיימו את 5 או 6 כיתות 

בית הספר היסודי ובכך משפחות רבות הסתפקו, בעיקר 

העניות. שכן היו זקוקות לתוספת ההכנסה מעבודת הילדים. 

משפחות מעטות שלחו את הילדים לבתי ספר גבוהים 

 Mission Laïque Francaise, College des pères כמו

Lazaristes שם סיימו תיכון ולאחר מכן חלק מהם המשיך 
בלימודים אקדמיים באוניברסיטה.

החינוך המסורתי שאף להפוך את הילדים לשומרי מסורת, 

לצייתנים להוריהם, מנומסים, צנועים ואפילו ביישנים 

ולהסתפק במה שיש. מספרים שהאימא הפולנייה נהגה 

לאמר לילדיה שלא יצעקו כדי שלא יביישו אותה בפני 

השכנים. אל להם לדעת מה קורה בבית. האמא הדמשקאית 

לעומתה חששה לא רק מפני ביקורת השכנים אלא גם 

מאללה: אלחיא מן אלז'יראן ולחיא מן אללה )הבושה 

מהשכנים והבושה מאללה(.

 

בבית, הבנות חונכו בראש ובראשונה ע"י האם במטרה 

להכינן לתפקידן העתידי כרעיות צייתניות לבעליהן, 

כאימהות טובות לילדיהן וכמנהלות משק הבית. האידיאל 

היה שהבת תגדל ותהיה צנועה, חרוצה ומוסרית. לימדו 

אותה את המלאכות המקובלות עבור נשים: תפירה, סריגה, 

ריקמה, ואף ספרות נשים, וכמובן את כל עבודות הבית 

וניהולו: נקיון, כביסה, גיהוץ ובישול. את דיני הכשרות למדו 

הבנות בעבודת המטבח יחד עם האם.

 

לאחר שנפתח בית ספר אליאנס זכו הבנות גם הן להשכלה 

כללית. הן למדו קרוא וכתוב, חשבון, ספרות, דקדוק, מדע 

בסיסי, היסטוריה, ערבית וצרפתית, מאוחר יותר למדו גם 

עברית.

גם בית הספר העברי לבנות שנפתח ונוהל על ידי יואל יוסף 

ריבלין תרם רבות לקידומן של הבנות היהודיות.

 

אחרי שהבן השלים את מכסת לימודיו כפי קביעתו של האב, 

שאפו ללמד אותו מלאכה נקייה כדי שיוכל לפרנס בכבוד 

את משפחתו. לימוד המקצוע בוצע על ידי בעל מלאכה 

שהעסיק את הילד תחילה כשוליה. לאחר מכן הועסק 

הילד מספר שנים של חניכות בהן למד את המקצוע, החל 

להשתכר כדי מחייתו ועזר לפרנסת המשפחה.

 הבת יכולה הייתה לעבוד ולהשתכר רק עד לנישואיה. בת 

מוכשרת יכולה הייתה לעבוד כמורה או פקידה במשרד.

 את החינוך המיני וההכנות לקראת הנשואים קיבלה הבת 

מפי האם. היא זו שאמורה הייתה לתת לה את ההסברים על 

השינויים הפיזיולוגיים המתחוללים בה בעת ההתבגרות ועל 

הצורך בשמירת הכבוד שלה ועל חובתה להישמר מן וְולַאד 

)א(לְַחַראם )בני בלייעל, בחורים רעים(. כמובן שהסברים 

אלה היו רחוקים מחינוך מיני ראוי לשמו, אך הוא נתן לבת 

מושג סביר. לעומת הבנות, הבנים לא קיבלו הסבר מקביל 

מפי האב. הסבר מפורט יותר ניתן לבן ולבת לפני חתונתם 

ע"י האב או האם.

 

השתתפות הילדים בעבודות הבית הייתה פרק חשוב בחינוך 

הילדים, הבנות עזרו בניקיון, בכביסה ובבישול. הבנים עזרו 

בקניות, בטיפול באחים הקטנים, לטייל איתם, להאכיל 

26



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 19 אביב תשע''ד אפריל 2014

אותם ולספר להם סיפורים כיד הדמיון הטובה עליהם, כי 

ספרי ילדים היו מועטים ביותר. כך למדו הילדים לקבל על 

עצמם אחריות כבר בגיל צעיר וכשבגרו הם העבירו בתורם 

חינוך דומה לילדיהם.

 

החורף על פי יהודי דמשק
באזורנו, בשונה מהנלמד בספרי הגיאוגרפיה הבסיסית, 

ארבע עונות השנה אינן שוות באורכן ובאחידות האקלים 

שלהן. החורף נמשך 3 חודשים, זהה באורכו למקובל, אך 

הקיץ לעומתו היה ארוך יותר והאביב והסתיו קצרים יותר.

מאחר שהחורף היה קשה יחסית, ובתי המגורים היו 

מותאמים יותר להגנה מפני חום הקיץ מאשר לחימום 

בקור החורף, העסיק החורף את הציבור יותר מהקיץ. 

קירות הבתים היו עבים מאד ובודדו היטב את פנים הבית 

ממזג האוויר החיצוני, אולם החלונות הגדולים שאיפשרו 

זרימת אוויר טובה ומרעננת בקיץ היוו מקור לחדירת קור 

בחורף. גם קשה מאד היה לחמם חדרים בעלי נפח גדול 

מאד באמצעים שהיו אז בנמצא ובעלות סבירה. משום כך 

החורף היווה תמיד נקודת התעניינות גדולה יותר מאשר 

הקיץ, וביחוד שחלק מהציבור נהג לצאת לקייט להרים 

ולא סבל מהחום. 

בערבי החורף משפחתנו נהגה לשבת בחדר הקטן שתקרתו 

הייתה נמוכה בהרבה מזו של החדרים האחרים והוא חומם 

בעזרת מֹוְאדֶה )אח פחמים( שכולם ישבו סביבו. גם כאשר 

מאוחר יותר הוכנסו תנורים מוסקים בעצים ובסולר הועדף 

חימום החדר הקטן.

לחורף נהגו לעשות מעין טבלת ייאוש על ידי חלוקתו לתת 

עונות. 40 הימים הראשונים נקראו ַמְרבַעאנִּיֶה )הערבים 

קראו לזה ארבעינייה( וחמישים הימים האחרונים נקראו 

ַח'ְמִסינִּיֶה. הַמְרבַעאנִּיֶה התחילה ב-21 לדצמבר )ַּכאנּון 

אלְַאוַול( ונמשכה עד ה 29 לינואר )ַּכאנּון אַתאנִי(. ארבעים 

ימים אלה התאפיינו בקור עז. הח'מסינייה לעומת זאת 

חולקה ל 4 תת עונות, כל אחת בת שנים עשר יום וחצי: ַסְעד 

ִאַדאֵבח, סעד ִאלְַּבַלע, סעד אלַח'ַבאיַא, ו- סעד א-סעוד. 

המובן של המילה סעד הוא מזל וכנראה שבחלוקה זאת 

יש קשר לאסטרולוגיה. ר' סעדיה גאון מזכיר את המזלות 

האלה בשמותיהם המוכרים לנו והוא מצמיד 3 כוכבים לכל 

סעד. יש לו "סעוד" נוספים, כנראה לשאר עונות השנה.

תיאור ה-סעוד:
סעד-אדאבח, עליו נאמר: ִביַח'ּלִי אלְ ַּכלְּב נַאֵּבח )משאיר 

את הכלב נובח מרוב קור(. הקור הוא העז ביותר ונמשך 

מ-30 בינואר ועד 10.5 בפברואר )שבט(.

סעד אל בלע, עליו נאמר: ִאַּסַמא ְבִתְשַאע ּולְַאְרְצ' ְּבִתְּבלַע 

)השמיים שופכים מים והארץ בולעת אותם(. הגשמים בו 

מרובים ומאמינים שהגשמים של סעד זה הם שממלאים 

את הבארות ומאגרי המים התת קרקעיים. סעד זה נמשך 

מ-10.5 פברואר ועד 23 בו.

בסעד אלח'באיא האוויר מתחיל להתחמם, ועליו נאמר: 

ִּביְתַפַּתלּו ִאַצַּבאיַא )הנערות מטיילות( והכוונה שכל אלה 

שהתחבאו מרוב קור יוצאים ממחבואם. סעד זה נמשך 

מה-24 בפברואר ועד 7.5 למרס )אדר(.

על סעד א- סעוד: נאמר: ְּביְִדַפא ּכּול ַמְּברּוד )מתחמם כל 

מי שקר לו(. האוויר בו כבר מתחמם והוא נמשך מה-7.5 

במרס ועד ל-20 במרס.

ב 21 במרס מתחיל האביב וקראו לו: נֵירּוז )מילה פרסית 

המבטאת את השנה החדשה(.

איזה הסבר נתנו כאשר בסעד א-דאבח הימים לא היו 

קרים כמצופה או כאשר בסעד אל בלע לא ירד גשם? אמרו 

שסעד א-דאבח או סעד אל בלע שאלו )ְּביְִסַתְארצ'ּו( את 

הימים האלה מסעד אחר. כמובן שאף אחד לא בדק אם 

קיזוז ההלוואות פעל כצפוי והסעד הלווה פרע כהלכה את 

הלוואתו בקור העז או בהורדת גשמים חזקים במקום בסעד 

המתאים.

השיחות על מזג האוויר ועל הסעד הרלבנטי לאותה עת 

תפסו חלק נכבד מההווי בקרב מבוגרים וזקנים. לחלוקה 

המפורטת הזאת לתת-עונות היה לדעתי בסיס אמפירי 

וביחוד שאיפשרו הלוואות בין תת העונות, עם או בלי ריבית, 

זה סיפק תמיד נושא לשיחה באווירה טובה.

לסיכום
העליתי כאן בקיצור נמרץ כמה נושאים ופרפראות הזכורות 

לי מתרבותה ומנהגיה של קהילת יהודי דמשק.

לא ייפיתי את זיכרונותיי ובוודאי לא כיוונתי לכך. אהבתי את 

הקהילה, את הוויתה ואת מנהגיה. למרות דלות האמצעים 

שאפיינה את מרבית אנשי הקהילה.

הייתה לנו ילדות יפה ומאושרת שהכינה אותנו היטב לחיינו 

הבוגרים. אשרינו שזכינו.

 

אני מקווה שנרחיב בעתיד בסיפורי ההווי והמנהגים ונעמיק 

לחקור את שורשי תרבותה של קהילתנו היקרה.
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בתקופה האחרונה מתמקדים פעילי הארגון בסיפורים 

אישיים של חברי קהילת יוצאי דמשק. אחת הדמויות 

הבולטות והמרתקות הינה ללא ספק מר מצליח שטח, ולכן 

שמנו פעמינו לביתו שבחולון. את פנינו קבלו בני הזוג פרידה 

ומצליח. עד מהרה הבנו שעל מנת לתמצת את פעילותו 

ארוכת השנים של מר שטח לא מספיקה פגישה אחת.  

מצליח נולד בדמשק בשכונת היהודים בשנת 1926; הוא 

בנם השלישי של נתן שטח וציפורה לבית סקאל, ואחיהם של 

אליהו עליזה ונתן. אביו עסק במכירת חוטים ואימו עקרת-

בית כמנהג רוב הנשים בדמשק - משפחה ממוצעת לכל 

הדעות. בהיותו בן ארבע התייתם מצליח מאביו והמשפחה 

נאלצה לעבור שינוי מהותי בסגנון החיים. האם החלה לעבוד 

כתופרת ולמרות נסיונותיה הכבירים להצניע את הקשיים 

שהיא עוברת, זכורה למצליח תקופה קשה מאוד. חשוב 

לו לומר ולהדגיש שלמרות הכל, כולם יצאו מהבית בבגדים 

נקיים ומסודרים, כך שאף אחד לא ירגיש ולא ידע מה קורה 

בבית פנימה. הוא גם זוכר התנכלויות בעיקר בבית הספר, 

ומסכם: "יתום ולא עשיר - מצבו בעולמנו רע מאוד".

בלימודים התגלה מצליח עד מהרה כתלמיד טוב, ולכן 

התבקש לסייע לילדים חלשים ממנו. עצם היותו תלמיד 

מצטיין, לא פטרה אותו מעונשים, ולעתים אף מכות. באחת 

הפעמים, לאחר שהוכה ע"י החכם )המורה(, נודע הסיפור 

לאדם בשם משה מסלטון - איש ועד הקהילה. הוא הגיע 

לבית הספר עם עוד מספר אנשים ושאל על התלמיד לבית 

שטח. החכם השיב: "בן פורת יוסף", ואז הקשה 

מר מסלטון ושאל: "אם כך, מדוע אתה מכה 

אותו?". באותו יום עבר מצליח ללמוד בבית הספר 

"אליאנס".

בשיחות שלנו עם מצליח התברר לנו שהוא מאוד 

לא אוהב להיזכר בילדות שלו, ומבחינתו חייו 

האמיתיים התחילו בגיל 14.

בזמן מלחמת העולם הראשונה חילקו ביניהם 

צרפת ובריטניה את השטח שהיה בשליטה 

עות'מאנית - צרפת קיבלה את סוריה לבנון, 

ובריטניה קיבלה את פלשתינה. בשנת 1941, 

בתקופת מלחמת העולם השניה, פלשו הבריטים 

לדמשק, וכבשו אותה. עם הבריטים הגיעה 

חברת סולל-בונה, ותפקידה היה לסלול את 

הכביש מדרעא לדמשק. בנשף חנוכה שנערך 

בבית הספר "אליאנס" הוזמנו גם אנשי החברה 

מישראל. אחד המוזמנים למסיבה, אדם בשם 

אליעזר בן-דב, לא זכר את הדרך לבית בו הוא לן, ולכן 

נתבקש מצליח ללוותו. בדרך התפתחה ביניהם שיחה, 

והנער סיפר לו שבכוונתו לעזוב את הלימודים כדי לעזור 

בכלכלת המשפחה. בן-דב הציע לו עבודה בסולל-בונה. הוא 

עזב את הלימודים, והחל לעבוד כשליח - "זה היה המהפך 

של החיים שלי", הוא אומר. נדרשתי לסדר דרכונים, להביא 

דואר, להוציא כספים מהבנקים ופעם בחודש להעביר כסף 

ללבנון". בעבודתו זו התחבר מצליח עם שליחים מהארץ 

ששמם דאז היה יגאל פייקוביץ, לימים השר יגאל אלון, ומוניה 

מרדור, לימים מנכ"ל רפא"ל הראשון.  שניהם יסייעו לו בעתיד 

בהברחת יהודים מדמשק והעלאתם לישראל.

לאחר כשנתיים של עבודה בחברה, בהיותו בן 16, החליט 

מצליח לעזוב את דמשק ולהצטרף לאחיו אליהו שעלה 

ארצה ארבע שנים לפניו. לפני עזיבתו הוא הוזמן למסיבה, 

ושם הופתע ע"י בן-דב שסיפר לו כי כל הנוכחים הגיעו על 

מנת להיפרד ממנו. הערב היה מרגש מאוד עבורו, סוג של 

הכנה לקראת הלא נודע והלא ברור כלל ועיקר - בין היתר 

ניתנו לו כתובות של חברים שעתידים לסייע לו בארץ הקודש.

מלחמת העצמאות
מצליח שיתף את אמו על כוונתו לעלות ארצה, וקיבל את 

בירכתה. הוא הסתייע באדם בשם שלמה ג'עמור הי''ד, 

חבר קיבוץ חולתה וגם מבריח יהודים לארץ. יחד עם עוד 

שלושה חברים, הוא צעד ברגל מקוניטרה עד דרדרה, 

מ צ ל י ח   ש ט ח
מאת: לאה מלמד וגילה בעבור

פרידה ומצליח שטח, חולון, 2014 )צילום: גילה בעבור(
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בראותו את עמק החולה פרוש לפניו. ולא שכח לברך את 

ברכת "שהחיינו". בראותו את עמק החולה פרוש לפניו. 

ה"תחנה" הראשונה שלו היתה בקיבוץ אפיקים, שם עבד 

כרועה צאן. לאחר מספר חודשים, כשעדיין לא מלאו לו 17, 

הוא גויס לפלמ"ח לפלוגה ב' שבסיסה היה בקיבוץ תל-יוסף. 

לאחר כשנה וחצי של שרות, זימן אותו יגאל אלון לראיון 

בירושלים, נתן לו לקרוא עיתון בערבית, והחליט להעבירו 

למחלקה הערבית של הפלמ"ח. במחלקה זו הוטלו עליו 

מספר תפקידים - מצליח אינו מפרט מה הם.

בשנת 1947 השתחרר מצליח מהפלמ"ח. ההגנה פנתה 

אליו והוא הסכים להיות ה"סליקר" של נפת כנרת - איתם 

הוא השתתף במספר קרבות באזור עמק הירדן, לאחר 

הקרב הנודע על דגניה המליצו מפקדיו להעניק לו את אות 

הגבורה. לימים, לאחר קום המדינה, אוחדו החטיבות שלחמו 

בצפון הארץ )לבנוני וכרמלי(, והוקמה "חטיבת גולני". 

כאשר הגיע מצליח לביקורים בתל-אביב ביקשו החברים 

מהפלמ"ח שיחזור אליהם; הוא לא קיבל אישור לכך, ולכן 

בהפוגה הראשונה של הקרבות, הוא ברח וחזר לפלמ"ח. עם 

הפלמ"ח עלה לירושלים והשתתף בקרבות באזור לכיבוש 

צובא וצרעה. באחד הקרבות שהוא ניהל, הטילו עליו לכבוש 

עמדה - הוא יצא מהקרב הנ"ל עם חייל פצוע קל אחד. 

בקרב אחר בדרך לטרון הם עלו לרכס התותחים וכבשו 

את המקום, אבל אז הגיעו שני משוריינים ירדנים ותוך 10 

דקות נהרגו 20 חיילים שלו - הוא עצמו נפצע פציעה קשה 

מאוד. הוא פיקד על הקרב לכיבוש רכס התותחים שמעל 

לטרון. המקום נכבש כשלכוחותינו פצוע קל אחד. עם שחר, 

בהפתעה, עלו להר שני משוריינים ירדניים ותוך כעשר דקות 

נהרגו עשרים מחייליו -  הוא עצמו נפצע קשה מאוד.  ניסה 

להסתתר בטרסה, כשלפתע הופיעו לפניו שתי דמויות. 

למזלו הרב, היו אלה חיילים שלנו; שמו של האחד מהם 

הינו דן כהן. דן לא הסכים להשאיר אותו שם לבד, למרות 

תחינותיו של מצליח שיניח לו ויציל את עצמו. הוא גרר אותו 

משם באומץ, וכך תוך סיכון  למעשה הציל את חייו. 

גם היום, עשרות שנים לאחר אותה פציעה, מצליח מתרגש 

עד דמעות כשהוא נזכר בקרב הנוראי ההוא, ובנחישות של 

דן כהן להצילו. 

למצליח סיפורים רבים מתקופת מלחמת העצמאות. זכור לו 

במיוחד הסיפור על אוניית "שבתאי לוזינסקי". האוניה עגנה 

ליד נמל אשדוד דה היום ועליה כ- 800 עולים. החשש היה 

שהבריטים ישלחו את העולים לקפריסין, לכן גויסו אנשים 

מכל ישובי האזור, נשים גברים וילדים; הם החליפו בגדים 

עם העולים החדשים וכך חלק מהפעילים מצאו את עצמם 

בקפריסין, ואילו חלק מהעולים החדשים פוזרו בישובים 

מסביב. סיפור חביב בשולי המבצע היה על קרובתו של 

מצליח, לאה פרס, ששהתה באותה תקופה בעיינות. הנ"ל 

שמעה ששלחו אותו לקפריסין, ולכן הגיעה לקיבוץ גבעת-

ברנר עם עוגיות מעשה ידיה להתפאר ובקשה לשלוח אותן 

אליו; כאן התברר לה שהוא דוקא נמצא בקיבוץ. "נכנסתי 

לחדר האוכל וראיתי את הקרובה שלי עם העוגיות ביד - 

חגיגה מתוקה לחך!".

מצליח השתחרר מהצבא בשנת 1950; בשנה זו התחתן 

עם פרידה, ולזוג נולדו שני בנים ובת. 

תעסוקה
לאחר השרות הצבאי עבד מצליח כמנהל עבודה בחברת 

סולל-בונה וסייע בהקמת מספר כפרים, כגון: שובל, בית 

הגדי, עין גדי הישנה ועוד.  

לאחר מכן עבד במפעל הבניה של הקיבוץ המאוחד, 

במסגרת זו סיוע בבניית חדר האוכל של שדה נחום, שכון 

לעולים בנען וכו'.

הוא ניסה לעבוד במספר עבודות נוספות, כגון: הדפסת 

משי והלחמת פלסטיק, אבל עיקר עבודתו לאורך שנים 

היתה מעבדה לתרגום סרטים.

עליית יהודי דמשק
לאורך כל השנים מאז הקמת המדינה התעניין מצליח 

ביהודים שנשארו בדמשק. בשלב מסוים, אי-שם בשנות 

השבעים של המאה הקודמת, הוא החליט שהגיע הרגע 

לפעול, ולכן פנה ליגאל אלון וביקש את עזרתו; הנ"ל קישר 

בינו לבין יצחק נבון ומבצע העלאת היהודים החל. באותה 

התקופה, היו בדמשק כ- 3000 יהודים. במסגרת החיפושים 

אחר דרכים להעלאתם ארצה התברר שיש פירצה בחוק 

הסורי, וניתן לקבל אישור יציאה מהמדינה לפי מספר 

פרמטרים: נתינות זרה, ריפוי מחלות, רווקות שנתבקשו 

ע"י חתנים מחו"ל וסטודנטים שרוצים ללמוד מחוץ למדינה. 

בעלי נתינות זרה היו צריכים להוכיח זאת. כלה נתבקשה 

להוכיח שחתן מחו"ל מבקש את ידה, חולה נתבקש להציג 

מכתב המלצה משני רופאים, וסטודנט היה צריך אישור 

ללימודים בחו"ל. עם נתונים אלה מצליח פונה לראשי ארגון 

יוצאי דמשק דאז, מר משה מבזבז ומר אברהם סבן )שני 

אנשים יקרים שכבר אינם בין החיים(, הוא קיבל מהם את 

ברכת הדרך, ואף קיבל תקציב פתוח. הוא הקים בארגון 

מחלקת עליה, וגייס צוות שיסייע לו. במבצע השתתפו כל 

משרדי הממשלה, כולל כמובן "המוסד". מצליח וחבריו שלחו 

מכתבים לסוריה דרך מקסיקו, צרפת וארגנטינה, והמתינו.

"הכלה" העולה הראשונה, בת למשפחת אלפיה, הגיעה 

ארצה ומצליח יצא לשדה התעופה לקבל את פניה בלוויית 

פרידה אישתו - ההתרגשות של אותו ערב ניכרת בפניהם 

של בני הזוג שטח גם היום. כך, בקצב איטי ועם הרבה 

זהירות, נחישות והתמדה הגיעו ארצה מרבית העולים. חיוך 

קל עולה על שפתיהם בהיזכרם באחת העולות שהביאה 
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איתה מזוודה מאוד כבדה, וכשנשאלה מה יש במזוודה? 

היא ענתה: "ז'האז" )בגדי כלה(. היא הבינה בתמימותה 

שהיא באמת מגיעה לחתונה.

דרך מיוחדת להעלאת העולים היתה תוכנית בקול ישראל 

בערבית בשם "רופא מאחורי המיקרופון", תכנית פופולריות 

בה השיבו רופאים מומחים למאזינים שבקשו ייעוץ. בעקבות 

התוכנית הגיעו ארצה חולים רבים מכל מדינות ערב, כולל 

סוריה. ההצעה להסתייע בתוכנית היתה ביוזמתו של יצחק 

נבון. גברת בשם רחל וינגרטן כהן, המשנה למנכ"ל הג'וינט 

בארץ, פנתה אל מצליח ושאלה אם הוא מוכן לקחת על 

עצמו את הטיפול בחולים היהודים המגיעים מדמשק - ברור 

שהוא הסכים. מצליח קיבל יפוי כח לאשפזם בחמישה 

בתי חולים: תל-השומר, בלינסון, איכילוב, וולפסון ולניאדו. 

הטיפול הרפואי עלה על כל הציפיות, כולל ליווי צמוד של 

עזרה וסעד של עולי דמשק.

מצליח דולה מזכרונו סיפור אודות חולה שפנה אליו ביום 

כיפור. בהיותו בבית הכנסת "בית- יעקב" ברחוב ראש 

פינה בתל-אביב, ניגשו אליו שני חברים מהארגון )אברהם 

פתיחה( והציגו בפניו את הבחור ואת הבעיה הרפואית 

ממנה סבל.  מצליח סייע לנ"ל לקבל טיפול רפואי מועיל, 

ובעקבות זאת הגיעה ארצה כל משפחתו של הבחור, כ- 

60 גברים נשים וטף.

זכרונות
להלן מספר סיפורים חביבים מתקופת פעילותו באירגון:

גברת בשם מדאם אמיאש )יהודיה משוויץ שסייעה לחולים 

מסוריה(, צלצלה אליו וספרה לו על אשה בעייתית שאמורה 

להגיע לישראל בטיסה. מצליח נסע לשדה התעופה ופגש 

שסיפרה  האשה,  את 

ימים   10 לו שנותרו לה 

לחיות; הוא לקח אותה 

ולאחר  לתל-השומר, 

כשבוע של בדיקות יסודיות 

קיבל טלפון מהפרופסור 

ו  ל ר  מ א ש  , ל פ ט מ ה

שהפתרון ל"בעיותיה" של 

הגברת הינו פירות יבשים! 

ה"חולה מסוריה" קיבלה 

שהיא  אישור  מהרופא 

בריאה לחלוטין. היא חזרה 

לדמשק מצוידת בחצי ק"ג 

כדורים שמצליח רכש עבורה, והרבה בגדים מארץ הקודש.

סיפור נוסף הינו על משפחה שהגיעה עם ילדה חרשת. 

בדרך לארץ הם פגשו רופא מתל-השומר שרצה לטפל 

בה, אך מנהל המחלקה לא אישר לרופא לנתחה מפאת 

גילה הצעיר. מצליח ניסה להסביר לרופא שבהחלטה שלו 

הוא גוזר את דינה של הילדה, כי על המשפחה לחזור לארץ 

מוצאה, אך ללא הועיל. נתן, בנו הקטן של מצליח, שמע 

את הסיפור והציע לאביו לפנות לרופא שטיפל בבנו; הרופא 

ניתח אותה למחרת, והניתוח הצליח. לאחר כ- 20 שנה 

קיבל מצליח טלפון - מעברו השני של הקו, שאלו אותו אם 

הוא מוכן לקבל אורחים בביתו. משפחת שטח היתה רגילה 

לקבל בבית אורחים מחו"ל, אבל הפעם נכנסה לבית בחורה 

יפיפה במיוחד, רק כדי לומר תודה.

מצליח כתב ספר על עליית יהודים מסוריה בשם: בכוח 

רצונם - עליתם וקליטתם של יהודים מסוריה 1993-1954 

שעדיין לא ראה אור.

מספרים ש:
בכנס של חטיבת גולני לפני מספר שנים, הוזמנו לבמה מספר לוחמים לספר סיפורי קרבות. שרה'לה שרון, מי שהנחתה 

את הערב, ספרה למצליח שהשיר "גולני שלי" של עמוס אטינגר ואפי נצר, נכתב למעשה עליו.

גולני שלי היא טורי אנשים,

גולני שלי היא שמות ופנים,

מקומות וזמנים וקולות משונים

השבים ועולים למולי.

גולני שלי היא מלחמת שחרור,

גולני שלי היא אותו הסיפור

של מצליח יעל של כל עם ישראל

השבים ועולים למולי.

גולני, גולני שלי, גולני שלי.

מצליח שטח הצעיר
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ראשית דבר 
אימוצו של הפיוט במאה החמישית כיצירה שירית דתית 

שנועדה תחילה לקשט את התפלה, הפך במרוצת הזמן גם 

יסוד בטקסים דתיים-ציבוריים אחרים: משפחתיים ואישיים. 

התגברות השפעתו כסוג של שירת קודש מחוץ לתפילות 

הקבע הביאה גם להרחבת פעילותו ולעליית מעמדו של 

הפייטן. לפי המקובל בתרבויות של אותם זמנים הפייטן 

האידאלי היה מחבר הפיוט, מלחינו ומבצעו. על-כן הפך 

הוא לדמות המרכזית בעשייה המוזיקלית. התפתחות זו לא 

הייתה מתרחשת אלמלא זכתה בתמיכת הקהל וראשיו. 

ואמנם, הקהל קבל את החידוש ואף עודדו משום שראה בו 

העלאת הערך הרגשי של התפלה והעשרת אירועי השמחה.

לאורך הדורות הביעו חכמינו את הערכתם והערצתם 

לפייטנים יוצאים מן הכלל בהעניקם להם את הכינוי "נעים 

זמירות ישראל" - לאמור שהם ראויים להיחשב לממשיכי 

דוד המלך, מי שהיטיבו לשלב בין טכסט ללחן ולבצע את 

יצירתם השירית ברבים ]1[. ראוי לציין בעניין זה את דמויות 

המופת של הפייטן עתיר הכישרונות וההשפעה דונש בן 

לברט ]2[ בן המאה העשירית והמשורר-המוסיקאי והזמר 

הדגול ר' ישראל נג'ארה. כידוע פעילותו ויצירתו הברוכה 

השאירו רישומים ודאיים על יצירתם של משוררי הדורות 

הבאים מימיו ועד לימינו אלה. 

ר' ישראל נג'ארה 

אחרי גירוש ספרד עברה זירת היצירה הפייטנית לצפת, 

מרכזם של חוג המקובלים מייסודו של האר"י הקדוש. 

בסביבה רוחנית זו של חוג המקובלים דרך כוכבו של 

המשורר-המוסיקאי ישראל נג'ארה. כידוע תורת הסוד של 

המקובלים האדירה ברעיונותיה את מקומה של השירה בחיי 

הפרט והכלל וגרמה לשגשוג היצירה הפיוטית-מוסיקלית. 

בהגותם של חכמי תורת הסוד, מופיעה השירה כחלק בלתי 

נפרד ממערכת הסמלים של הקבלה; בכוחה להביא לתיקון 

העולם ולהחזרת ההרמוניה האוניברסאלית שהופרה עקב 

חטאו הקדמון של אדם, ולגבור על כוחות הרע והאופל 

העומדים למכשול בדרך לגאולה. הדבר בא לביטוי ביצירת 

מסגרות חדשות שבהן נועד לשירה מקום מרכזי: כנון 

הבקשות, קבלת שבת, הזמירות לשבת; השפעה זו נכרת 

עד עצם היום הזה. 

ישראל נג'ארה פעל כאמור בקרב המקובלים ויצר את שיריו 

בהשראת תורתם. האר"י הקדוש אמר עליו שהוא ,"ניצוץ 

מדוד המלך נעים זמירות ישראל". והוסיף ששירתו מקובלת 

בשמים, ואף המלאכים משתעשעים בשירותיו וברינותיו 

כבמזמוטי חתן וכלה. הארי ז"ל מצא בשירתו של נג'ארה 

דוגמת מופת של שירה דתית מן המין שקבע דוד בתהילותיו. 

ר' ישראל נג'ארה נולד בדמשק, אביו משה שנמנה על גולי 

ספרד עקב הגירוש בשנת 1492 כיהן במקום מושבו החדש 

דמשק כרב ראשי. ישראל עצמו היה דורש ומעורר לתשובה 

את העם בכפר ג'ובר הסמוך לדמשק. נג'ארה היה בעל 

נטיות אומנותיות מולדות, נודע כבעל חוש מוסיקלי מפותח 

וכמבצע וירטואוז. כישרונותיו אלה עמדו לו במהלך יצירת 

הרפרטואר העשיר של שירים עבריים שמבחינת תוכנם 

שיקפו את הרעיונות שגובשו בתורת הסוד של המקובלים 

ומבחינת המטרה שקבע לעצמו הוא רצה כדבריו שהשירים 

ישמשו תחליף מושך לאוהבי אומנות המוסיקה הלא יהודית 

של הסביבה. 

נג'ארה היה משורר מחונן בעל דמיון יצירתי עשיר, ויצירתו 

היא עשירת ביטוי בלשונה ובדימוייה, היא דוגמת מופת 

של שילוב יופי טכסטואלי והבעה צלילית חזקה. הוא היה 

מוסיקאי ששלט במכמני אומנות המוסיקה. בדרך כלל לא 

נזקק נג'ארה בשירתו לנושא הפרט ומאבקיו הפנימיים. 

שירתו נטועה בעיקרה בתחום הלאומי של הכלל שאת 

ממשיכי דרכו היצירתית 
של המשורר - מוסיקאי ר' ישראל נג'ארה ,

הדים מפנקסו של חזן דמשקאי. 
]עיבוד מקוצר מן המאמר שהופיע בספר "הפיוט כצוהר תרבותי"

בעריכת חביבה פדיה, 2012, עמ' 204-220[.
מאת: פרופ' אמנון שילוח

פרופ' אמנון שילוח
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ששונו ויגונו תקוותיו ומשאלותיו היא מבטאה בצורה מעולה. 

בהקדמת הספר מצביע המשורר על המקור לשאיפותיו: 

"קהל רב, הוא אומר, מעדיף לבטא את חרדתו וחסידותו 

בזמרה, אם-כי המנגינות היפות שבפיהם שאולות מתחום 

החולין ואף מאומות העולם"]3[.

ישראל נג'ארה הוא משורר יוצא דופן בתולדות התרבות 

היהודית, בראש ובראשונה משום שכל הפיוטים והפזמונים 

הרבים שחיבר נועדו לשירה והתקבלו ונפוצו בקרב הציבורים 

של משתמשיהם הן בקרב בני זמנו והן בדורות הבאים 

וברחבי התפוצות השונות. כמו למשל הדוגמא המפורסמת 

של פיוטו הארמי: "יה רבון עלם ועלמיא" שהוא אחת 

הזמירות הנפוצות של שירי שבת. אפשר על-כן לטעון 

שיצירתו של נג'ארה מסמלת את עלייתה של זמרה עממית 

שזכתה לפופולריות עצומה כבר בדורו ולאחר מכן בכל רחבי 

התפוצה היהודית. 

נג'ארה יצק את פיוטיו החדשים לתבניות השיר הנכרי ואת 

לחנם ציין בכותרות לפיוטים. הוא השתמש בלחנים ידועים 

ממקורות ספרדיים, טורקיים וערביים. פיוטיו נדפסו ביותר 

ממהדורה אחת עוד בימי חייו. נג'ארה התייחד בחידוש 

עקרוני שאומץ על ידי משוררי הדורות הבאים אחריו ושימש 

להם דוגמא; לא פעם התאים את שיריו לצלילי מילותיו של 

שיר מקורי שאת לחנו הוא שאל ולפי מקצבו כתב את השיר. 

חידוש חשוב אחר ביצירתו של נג'ארה הוא המיון המודאלי 

של השירים, כלומר סידור לחני השירים על פי השתייכותם 

למקאם זה או אחר )המקאם מציין מערכת סולמית בעלת 

מרווחים אופייניים, כולל מרווחים מיקרוטונליים; מותנה 

בהיקפו של הסולם או המנעד שלו(. המקאם הוא סמל 

יוקרה של המוסיקה האומנותית בסביבה הלא יהודית]4[. 

קובץ הפיוטים "זמירות ישראל".

ספרו "זמירות ישראל" אשר כלל 100 שירים במהדורה 

הראשונה )צפת, 1587( הופיע עם הרחבות בשתי מהדורות 

נוספות עוד בחייו של המשורר. הוצאת ונציה של החיבור 

המורחב משנת 1600 כוללת 346 פיוטים שנועדו לשירה 

בזמנים ובאירועים שונים. נג'ארה עצמו חילק אותם 

לשלושה מדורים גדולים: האחד נקרא עולת תמיד )224 

שירים( "כי בם יתמיד להלל כל גבר ליושבי בשמים ערב 

בוקר וצהרים". במדור זה נג'ארה מציין בראש כל פיוט ופיוט, 

את האתחלתא של שיר הדוגמה הנוכרי ומקדימה במילה 

"לחן" . בראש שיריו, מופיעים שמות מאות לחנים ממקורות 

תורכיים, ספרדים וערביים. המדור השני עולת שבת )54 

פיוטים( שירים לכל שבת ושבת לפי סדר הפרשיות; השלישי 

עולת החודש )68 פיוטים( לראשי חודשים, למועדים ולימים 

נוראים ]5[. בסוף הקבוצה הזו יש פיוטים המוקדשים 

לחתנים המוזכרים בשמותיהם. הקובץ כולו מסתיים באחד 

הפיוטים האלה שעליו כותב המשורר: 

"וזה פיוט לחתן ששמו אפרים ועשיתי פיוט זה מדבר צדקה 

על כי כך העירוני בחלום ליל שבת, אעשה פיוט על הצדקה 

וממנה תיקנתי בחלום תחילתו וראשו" ]6[. 

בשני המדורים עולת שבת ועולת חודש )112 פיוטים( 

אין כלל שמות של לחנים ערביים ותורכיים ושמות של 

המקאמאת אליהם משתייכים לחני השירים הנזכרים לפי 

הלחנים של פיוטי תפילה כגון "יחיד ואין בלתו" "שבעת 

שחקים לא יכלכלוך" "ירחיק נדוד" וכדומה. לעתים נמצא 

אותו לחן מורכב על יותר מפיוט אחד השייכים לשני 

המדורים. 

ההלחנות היהודיות והלא-יהודיות מסוג זה היו ונשארו 

נחלת המסורת הלא כתובה, זאת משום שאפילו המסורת 

המוסיקלית הגדולה המתוחכמת מבוססת בלעדית על 

העברה בעל-פה, כלומר לא רשמו אותה בכתב תווים 

כלשהו. תכונות בסיסיות אלו אפשרו לפייטנים של בית-

הכנסת ולמחברי שירי חול גמישות גדולה ויכולת הסתגלות 

והתאמה לפי הנסיבות שבהן נדרשו לפעול. לפיכך, חייב 

המוסיקאי להיות גם בעל כושר יצירה, דמיון אומנותי, יכולת 

אלתור וכמובן זיכרון מופתי. 

תופעה מופלאה הקשורה בהשפעתו של נג'ארה, אבל 

גם בזו של בן זמנו הרב מנחם די לונזאנו היא מעורבותם 

הגוברת של רבנים בטיפוחה, בעידודה ובשגשוגה של שירה 

הספוגה בחוויה המיסטית. שני הרבנים ישראל נג'ארה 

ומנחם די לונזאנו, נזכרים בנשימה אחת כמעצביה של 

השירה הדתית העממית החדשה וכבעלי סמכות בתחום 

זה. אפשר להזכיר פה את הרב מרדכי עבאדי אשר במבוא 

לקובץ הבקשות שלו מקרא קודש מצטט אותם להגנה על 

ההשקפה המחייבת את השירה כתמיכה מצוינת לחיזוק 

האמונה. במאה התשע-עשרה, שורה של רבנים פייטנים 

שהגשימו בפיוטי הבקשות שלהם את העקרונות שקבע 

נג'ארה במלל ובצליל ]7[. 

שאול עבוד )1890-1977(
שאול עבוד הגיע לירושלים מארם צובא בשנות העשרים 

המאוחרות של המאה העשרים בה הוא פעל כפייטן 

ומחנכם של זמרי בקשות נודעים ששרו שירי בקשות 

במקהלה שהוא יסד. בשנת 1936 הוא פרסם את קובץ 

הבקשות "שירי זמרה" שבו נכללו פיוטים משלו שהותאמו 

למנגינות פופולאריות של גדולי הזמרה הערבית: עבד אל-

והאב ואום כולת'ום. קובץ זה שעד שנת 1995 זכה לשבע 

מהדורות, נערך במתכונת מקרא קודש של הרב מרדכי 

עבאדי והושפע מרוחו. נכללו בו הפיוטים שהתגבשו במסורת 

הבקשות של ארם-צובא ודמשק בהמשך ישיר ליצירתו 

ואומנותו של רבי ישראל נג'ארה שהיה לדוגמת מופת לכל 

המשוררים שבאו אחריו. 

זמן מה אחרי פטירתו של שאול עבוד נקראתי על ידי בני 

משפחתו של הנפטר לעזור במחלוקת שהתגלעה בינם 

32



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 19 אביב תשע''ד אפריל 2014

לנציגי עירית ירושלים הממונים על קביעת שמות רחובות 

על שמם של אנשי שם ופועלם. זאת לאחר שהוועדה קיבלה 

החלטה לקרוא על שמו של עבוד רחוב בשכונת בית ישראל 

בה התגורר המנוח, שהיא ללא ספק החלטה סמלית ראויה 

לשבח ומחמיאה למנוח ולנושא עיסוקו, אלמלא הפרוש 

שביקשו לתת לנושא עיסוקו. הוועדה העירונית סברה 

שיש לרשום בשלט: "הזמר או החזן". המשפחה לעומת 

זה תבעה ובצדק שייכתב שם "הפייטן". לאחר דין ודברים 

שבהם שני הצדדים התבצרו בעמדותיהם, הייתה פנייה אלי 

מצד המשפחה לנסות להסביר את מהות דרישתם ולנמק 

אותה. אחד הסיבות לפנייתה של המשפחה אלי היתה 

שבשנות הששים המאוחרות ראיינתי את עבוד במסגרת 

תכניות הרדיו שערכתי, שכללו ביצוע פיוטי בקשות ופיוטים 

משלו, לבד וביחד עם קבוצת השירה שהדריך באותה עת. 

לא היה לי קושי להגן על בקשת המשפחה המוצדקת משום 

ששאול עבוד גילם את דמות הפייטן הקלאסי שתיארתי 

לעיל על מעורבותי בשירה הליטורגית ובמה שקרוי השירה 

הפרה ליטורגית. כמו במקרים אחרים לא מעטים בייחוד 

במסורת ארם-צובא הוא גם תרם להחדרת יסודות מן 

המוסיקה האומנותית בזמנו לשירת בית-הכנסת ובייחוד 

במה שקשור לתפישה המקאמית והשליטה בעקרונותיה. 

מובן מאליו שרק בעלי כשרון ומשכילים יכלו לאמץ ולהתאים 

בהצלחה את העקרונות הללו וליישם אותם למלל הפיוטים 

העבריים ואף לקריאות בתורה. יש חזנים מומחים שבביצוע 

עשרת הדברות נהגו לשנות את המקאם בכל אחת מעשרת 

הדברות, דבר שהוא קשה, במיוחד בדיברות הקצרות 

שביצוען בדרך זו מהווה דרגה גבוהה של תחכום אומנותי 

ותכונות אלו היו לו לשאול עבוד.

סוף דבר בשלט של הרחוב בבית-ישראל בו התגורר שאול 

עבוד ז"ל נרשם פייטן. 

על פנקסי חזנים
מהו בעצם "פנקסו של חזן"? זהו פשוט פנקס, לרוב בגודל 

המאפשר לבעליו לשאת אותו באמתחתו ורושם בו רעיונות, 

ביטויים ששמע או שעלו בראשו ברגעי השראה, פיוט ופזמון 

משלו או משל אחרים שנעמו לשומעיו ונמצא על-כן ראוי 

להשתלב בתוך הרפרטואר השירי שלו. התופעה של פנקסי 

חזנים הייתה נפוצה בקהילות יהודיות רבות במזרח ובמערב. 

זהו מכשיר עזר חיוני לנוכח הצורך לזכור כמות רבה של 

חומר לא כתוב. זה נכון במיוחד גם כשמדובר במוסיקה 

מתוחכמת, אומנותית ומחוברת בדרך כלל לטכסטים 

נמלצים. אכן אחת התכונות הנדרשות ממוסיקאי מלחין 

ומבצע בתרבויות האוראליות היא מהירות קליטה של 

הנשמע והיכולת לאגור אותו בזיכרון לאורך זמן ממושך. 

דוגמא מאוד מפורסמת היא זו של החזן יצחק אופנבך, אביו 

של מחבר האופרטות המפורסם ז'אק אופנבך ששימש חזן 

בבית כנסת בעיר מושבו. יצחק נהג לחבר לחנים לפיוט לכה 

דודי מדי שבת בשבתו. הלחנים הממלאים את הפנקס בו 

רשם אותם נמצא היום בספריה הלאומית בירושלים. 

הפנקס של ה"חזן הדמשקאי" 
פנקס דומה הנמצא ברשותי היה שייך לחזן ופייטן בית-

הכנסת "שבת אחים" בדמשק יהודה כהן ובשמו הערבי 

אצלאן. יהודה גם נהג להופיע בבית-הכנסת "מנין" במוצאי 

שבתות בשירת בקשות עם חבורת פייטנים שכללה בין 

היתר את הפייטן הנודע אברהם שמריכה. יהודה הוא דודי, 

אחי אמי, שעלה ארצה בשנת 1953 ונפטר בטרם עת, 

שנתיים לאחר מכן והוא בגיל 55. הפנקס הופקד בידי על 

ידי בנו ויקטור ייבדל לחיים טובים. בדומה לפנקסים אחרים 

מסוגו רשם בו החזן רפרטואר של פיוטים ושירים בעיקר 

מפרי עטו, אך היו בו גם פריטים משל משוררים אחרים. 

השוויתי את חומר הפנקס לקובץ זמירות ישראל מאת 

נג'ארה, לאוצר השירה והפיוט של דוידסון ולקבצים אחרים. 

יכולתי לזהות בפנקסו של יהודה רק שני פיוטים של נג'ארה, 

מבלי שהזכיר את שמו, ועוד שתי "פתיחות" מפורסמות. 

הקובץ שימש את הפייטן בפעילותו במסגרת בית-הכנסת 

ובאירועים משפחתיים וקהילתיים כגון "טכסי ברית מילה", 

"שירי חתן", "סדר פדיון הבן" שמחת בר-מצווה, "סדר 

חינוך הבית". כפי שהערתי גם באשר לנג'ארה אין מדובר 

בשירה לירית אישית אלא בשירה המבטאת את ששונו, יגונו, 

תקוותיו וחוויותיו של הציבור ולעתים אף עוסקת באירועי 

אקטואליה חשובים. 

פנקסן של יהודה מחזיק 167 דפים שהם 334 עמודים. 

אולם, חלק לא קטן מהם הם דפים ריקים. בפתח הפנקס 

מביא הפייטן רשימה בכתב רש"י של תוכן עניינים. ברשימה 

זו יש 66 כותרים של פזמונים. אולם בפועל, מספרם הכולל 

של השירים בקובץ הוא בין 150 ל 160. זאת ועוד אפילו 

ברשימה של 66 הכותרים בתוכן העניינים המשתרעים 

בין דף 1-68 חסרים שבעה-עשר פיוטים המצויים בפועל 

באותם דפים. קשה להסביר את העובדה הזו. אך מכיוון 

שמרבית הפיוטים בפנקס נושאים את חתימתו של הפייטן 

אם בערבית: אצלאן חיים )חיים הוא שם אביו חכם חיים 

שהיה מלמד בכותאב= חדר( ואם בעברית, יהודה חיים כהן. 

זיהיתי בהם כאמור מבין אלה שניים משל נג'ארה ועוד אחת 

משתים-עשרה ה"פתיחות" שבהן מתחיל הקובץ. המדובר 

בפתיחה ידועה שנדפסה בווריציות בספרי פזמונים ושירים 

אחדים. היא מורכבת מחרוזי מוסר ותוכחה נוקבים. ואלו הם: 

בן אדם למה תדאג על הדמים. ולא תדאג על הימים. 

כי הדמים אינם עוזרים. והימים אינם חוזרים. 

רדוף אחרי התורה והמצוות. אשר הם לעד קיימים. 

וזו לשונה של הגרסה שרשם הפייטן בעמוד הראשון של הפנקס:

בן אדם על מה אתה דואג על הדמים. ואין אתה דואג על הימים
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כי הדמים אינם עוזרים והימים אינם חוזרים

אבל רדוף אחרי מצוות ומעשים טובים כי הם לעד ולעולמי 

עולמים קיימים 

בשירת הפיוטים, הן בבית-הכנסת והן מחוצה לו, הפתיחות 

ממלאות תפקיד חשוב מבחינה מוסיקלית. הן מופיעות הן 

כפתיחה לפיוט ומאששות בין היתר את מאפייני המקאם 

בו מושר הפיוט, או כמעבר בין פיוט במקאם מסויים לבין 

פיוט שני המושר במקאם אחר. הן גם משמשות לזמר 

המבצע הזדמנות להפגנת יכולתו האומנותית והוירטואוזית.

בין דפי הפנקס נמצאו כמה דפי נייר דקים הנושאים את 

סמליל )לוגו( יצרנית המרגרינה "מטע", שנלקחו כנראה 

מחנות מכולת כלשהי. הפייטן כתב עליהם בתי שיר לאחר 

עלייתו לארץ, זאת למרות שבפנקס עצמו היו עוד הרבה 

מאוד דפים ריקים. בתי השיר שנכתבו על פיסות נייר אלה, 

חלקם חדשים וחלקם שחזורים מפיוטים הכלולים בפנקס. 

מספרם הכולל של כל אלה כעשרים וששה. 

השירים רובם ככולם הם בעברית, חלק מהם כתוב בכתב 

מרובע וחלקם האחר בשתי צורות של כתב רש"י. אשר 

לפרטים המוסיקליים המובאים בראשי השירים, הפייטן 

מציין לפי הדגם בספר זמירות ישראל של נג'ארה בראש כל 

אחד מהם את לחן השיר הערבי או הטורקי השאול שלפיו 

יש לשיר את הפיוט שלו וכן את המקאם שבו הלחן חובר. 

סך כל המקאמאת המופיעים בכל הקובץ אם במעט או 

בהרבה הוא שמונה. ואלו הם: עג'ם ; נהוונד ; שיגא ; צבא 

; ביאת ; חיג'אז; ראשט; וביאת חוסיני.

הלחנים השאולים מייצגים שירים בסגנונות שונים: 

פולקלוריים, בדווים ובעיקר שירים פופולריים של גדולי הזמר 

הערבי במאה שעברה כמו עבד אל-והאב, פריד אל-אטרש 

הזמרות אום כולתום ולילה מוראד ועוד. שירים אלה נפוצו 

בזמנו בתקליטים, מעל גלי האתר או בסרטי הקולנוע 

המיוחדים שבהם כיכבו הזמרות והזמרים האהובים. בפנקס 

ניתן למצוא רבים מלחני השירים המפורסמים של כוכבי 

הזמר האלה מבלי להזכיר אף אחד מהם. בהקשר לזה 

חשוב להזכיר טכניקה מיוחדת שהרבה נג'ארה להשתמש 

בה במהלך קליטת הלחנים הנוכריים שהתאים לטכסטים 

שלו. טכניקה זו זכתה לשם: "שיר דוגמא" על-ידי החוקרים 

והיא משקפת את ניסיונו של הפייטן לחקות במידת האפשר 

את צלילי השיר שאת לחנו הוא הלביש והתאים.טכניקה 

זו ששימשה את נג'ארה בחיקויי שירים בספרדית, ערבית 

וטורקית מופיעה במסורות רבות בצפון אפריקה ובמזרח 

הקרוב. בפנקס של יהודה הטכניקה הזו מופיעה ברבים 

מפיוטיו. בשירים אחדים רשם הפייטן שלנו את השירים 

שאותם חיקה במלואם ובכתב ערבי מעל הטכסטים 

העבריים שהוא התאים לשירים. 

יא מא בנית קצר אל-אמאני וכנתו אקול סעדי רמאני

הו בונה ארמון הבטחון ולא חדלתי לומר גורלי בגד בי ]תרגום 

שלי[.

 

שיר דוגמא: אנה קראתי ענני אזעק למול סתרי מגני

למא אנתהא עיש אלגראמי ולוורד נאם כלגוצון

כאשר תמו חיי האהבה והשושן נרדם כענפים.

שיר דוגמא: מצרה צעקתי יה רם הושיעה עמך אל חנון

ולקלב נאל כול אלמראמי ואלנסמה חיליה

והלב השיג כל המטרות ונעמה הרוח 

שיר דוגמא: שוכן מעל, נשא ורם אב הרחמן הוא לא ינוח 

גאב אלחביב ולא פיש נציב ואעיש בגרבה כיאלי

האהוב נעדר ואין מזל אחיה לי הרחק בדמיוני

שיר דוגמא: אב החביב, בזמן קריב פדה עמך אתה צור גואלי 

השיר של לילה מוראד על האוטומוביל: 

א( יא אטומוביל יא ג'מיל מחלאכ, מן ורא צאחבכ אנא רכבאכ .

הו אוטומוביל מה גדול יופיך, מאחורי בעליך אני רוכב עליך. 

שיר הדוגמא: אל אלוהים שמך נעלה הן בנסתר הן בנגלה 

ב( מטרח מא תרוח משינא הונאכ, ארג'ח ביא שמאל וימין 

לאן שתפנה קחני לשם, דהר אתי לשמאל ולימין

שיר הדוגמא: לשמך יודו מלאכי מעלה גלה לנו קץ הימין 
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פזמון: טיר טיר טיר יא אוטומוביל . 

עוף, עוף, עוף הו אוטומוביל

שיר הדוגמא: שיר, שיר, שיר לאלוהים

באחד השירים שנושאו שיר לכבוד ברית מילה חתם הפייטן את השיר בשורות אלה: 

"ה' ישלח התשבי, בזמן יצחק בן צבי. ישמח לבי בקרבי, ואז נתן תרומה".

בפנקס עצמו מופיע הטור הזה כאחד החרוזים בשיר לחתן וכלה. שנכתב בהיותו עדיין בדמשק. 

שיר אחר לברית מילה הכלול בפנקס נכתב בהיותו בדמשק בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. בבתים הראשונים 

מתנה הפייטן את מר גורלם של מיליוני היהודים שהושמדו במחנות ריכוז ומתפלל להצלחתו של חיים וייצמן בשליחותו 

למען היהודים וכך נאמר שם: .

ההודאה לוויזמן. כולנו נשדלו. 

ה' יהיה בעזרו ויאריך שנים לו

נשא דגל יהודה אזי ישתחוו לו 

אזי כולנו נאמר מה גדלו מעשיו.

אחרי כן מקדיש הפייטן את הבית הבא לאבי הבן שלכבודו הוא חיבר את השיר. 

ישמח אבי הבן ויודה לאדוני

גדול רם ונשא

יחיד ואין לו שני 

למעשיו אין חקר יבנה להדומי

מרום לעד סלה 

נפשי בו חסיה

הבן יחיה יגדל ובתורה יתהלל

ממזרח שמש ועד מבואו יהיה מהלל

יפרח כעץ התמר 

לקראתו? כעין קלל

עינינו נשא לך

תצווה לנו קודשי יה 

אחד הקוריוזים בפנקס הוא השיר שהפייטן מכנה אותו בערבית נשיד עבראני )המנון עברי( שכנראה שרו אותו ילדי 

תלמוד תורה כפי שנאמר בגוף השיר: 

נחנו ילדי תלמוד תורה היה לנו לעזרה בשירה ובקול זמרה נשיר לצור מרומים 

אבל יותר למעלה הוא כותב באחד הטורים:

ישמור אל הממשלה הם אנשי השררה היה להם לעזרה יתנשא)=יחי( אדון העיר 

בשנת 5707 היא שנת ה'תש”ז, שנה לפני מלחמת העצמאות, כשהוא עדיין בדמשק, חיבר שני פיוטים הנושאים את 

התאריך הנ"ל: אחד לפסח והשני לשבועות ובערבית רשם "חיבור אצלאן כהן". הפיוט לשבועות הוא ארוך במיוחד ומחולק 

לשנים-עשר בתים בני ארבעה טורים כל אחד ותוכנו העיקרי פרפראזה משלו על עשרת הדברות. בראש השיר רשם את 

הלחן הערבי שלפיו יבוצע השיר והמקאם עג'ם. בהקשר לפיוט זה, ראוי לציין את הדבר המעניין הבא. בכלל הפתקים 

שעליהם העלה על הכתב שירים שכתב בארץ יש אחד שעליו מופיע הפיוט בפנקס שכותרתו "שיר לשבועות" אשר הנו 

זהה בעיקרו עם שני שינויים משמעותיים שנעשו בארץ. האחד ביטול אחד הבתים )מסומן באדום( הוספת בית חדש 

מסומן בקווים מתחתיו. 
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שיר לשבועות

זה היום נתנה תורה היא זכה וגם ברה

נחנו בני הגבירה נבחרנו מהעמים

ראשית כל דבר בסיני אנכי ה'

ולא יהיה לך על פני שם אלוהים אחרים

לא תעשה תמונה כי זה חסרון האמונה 

....

לצור שוכן מעונה תעבדו כל הימים

לא תשבעו לשקר זה החטא אין לו 

חקר

בכל ערב וגם בקר תהיו זרע אמונים

יום השבת זכרוהו וגם כן תשמרוהו

בבגדים כבדוהו בו שבת אלוהים

הריע לא תרצח וניאוף פה לא תפצח

אזי שמשך יזרח בגן עדן אלוהים

ודבר גנוב לא תלמוד אשת ריע לא 

תחמוד

ובכך תוכל לעמוד במעלות צדיקים

היום חג הבכורים בקול שיר מזמרים

תקבץ את העדרים בימינך יה אלוהים

זה היום חג השבועות הראנו נס 

ישועות

אזי נשא כוס ישועות נאמר מזמור 

לדוד

נחנו בנים הקטנים עזרנו אל מעונים

השב לב אבות על בנים אתה אב 

הרחמים

חיזקו עמי כולכם אבנה את דבירכם 

השנה אשמחכם תראו ישע אלוהים

דגלנו לבן ותכלת ישראל כה מתהללת

נאה היא ומשוכללת כקוץ בעיני 

העמים 

בביתי תקריבו תודה כוהנים וגם עירה

תשאו דגל יהודה תרימו על ההרים 
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פראפרזות על עשרת הדברות לחג השבועות היו דבר נפוץ. להלן קטע מפיוט שכזה שהקלטתי מפי חזן בית-הכנסת 

בקורפו שקראו מן הכתב ולא ממחזור רומניה בו הוא פורסם.

אל נגלה בסיני וגם אנוכי ה' 

לא יהיה לך אל אחר על פני

כי ביום ובלילה אעורר רחמים על בני

לא תשא כובד משא 

שם אלוהיך לשוא

לא תישא, הזהר מלהוציא בשבת משא... ]הפיוט השלם במחזור רומניה[ 

דברי סיכום
רבים ממאפייניו של פנקס החזן הדמשקאי יהודה כהן שהצגתי כאן בכלליות מעידים שהפנקס כתוב בסגנון פיוטי שהיה 

נפוץ בקהילות רבות מחבל הבלקן ועד צפון אפריקה. מתקבל הרושם שהפייטנים בקהילות אלו הלכו מי במעט ומי בהרבה, 

בדרכו של ר' ישראל נג'ארה, וגם בפנקס זה מצאתי עקבות של מאפיינים ועקרונות שקבע נג'ארה ביצירתו. הדגשתי 

שלדעתי משורר-מוסיקאי ואומן ביצוע זה מייצג תופעה יוצאת דופן במובן זה שכל כשרונו ואת כלל יצירתו נותבו לזמרה 

העממית. שירה זו סחפה בעוצמת ביטויה את קהל השומעים בדורו של נג'ארה וגם בדורות שבאו אחריו במשך למעלה 

מארבע מאות שנה. והיא הפכה לנחלת הכלל. לסיום אעיר כי לדעתי פנקסי החזנים הם תופעה חברתית-תרבותית 

מעניינת שראויה לעיון נוסף. 

הערות 
]1[. דוד המלך נעים זמירות ישראל יוצרה של שירה דתית מסמל שירה דתית אידיאלית 

מעניין הוא שחכמי הלכה יהודים ומוסלמים וכן גם אבות הכנסייה הנוצרית העלו על נס את השירה המיוחסת לדוד המלך 

בספר תהילים וראו בה דוגמת מופת של השירה הדתית החדשה וכאנטיתזה, מבחינת התוכן והעקרונות הבסיסיים 

האתיים והדתיים, לשירה הפגאנית הקדומה, שממנה שאפו להרחיק את מאמיניהם. לפיכך זכה דוד המלך במקורות 

היהודיים לכינוי "נעים זמירות ישראל". ובמקורות המוסלמיים הוא נחשב לבעל הקול היפה ביותר שאלוהים ברא עלי 

אדמות וייחסו לשירתו כוחות השפעה מאגיים. 

זכו לכינוי זה בדרך כלל פייטנים שהשפיעו בזמנם על התפתחות השירה הדתית לסוגיה. כאלה היו למשל דונש בן לברט 

בן המאה העשירית ור' ישראל נג'ארה שכוכבו זרח חמש מאות שנה מאוחר יותר. אפשר להוסיף גם את עזרא אהרון, בן 

ימינו, שהרב עובדיה יוסף כינה גם אותו בתואר "נעים זמירות ישראל".

]2[. במחציתה של המאה הי', כאשר התחילה תקופת השגשוג בתרבות של הקיבוץ היהודי בספרד, בא לקורדובה מבגדאד 

דונש בן לברט מחברו של הפיוט הידוע שעדיין לא נס לחו "דרור יקרא". דונש נולד בשליש הראשון של המאה התשיעית 

בפס שבמרוקו, ולמד בבבל אצל הגאון רב סעדיה שהיה הוגה הדעות היהודי הראשון הידוע לנו שכתב על המוסיקה. 

בחלק האחרון של חייו היה קשור לחצרו של המדינאי והמצנט חסדאי אבן שפרוט בספרד. דונש גלם את דמות הפייטן 

המושלם. הוא היה משורר גדול, חזן בעל קול נעים ומוסיקאי ששמו קשור בחידוש משמעותי שהביא לשירה העברית - 

התאמת המשקל הכמותי של השירה הקלאסית הערבית לשירה העברית שנתפרסמה כ"משקל היתדות והתנועות"

ראה: גדליה אלוני, דונאש בן לברט – שירים, ירושלים תש"ז, עמ' ח-יא; אמנון שילוח, ,השירה הליטורגית היהודית בספרד 

והתפתחותה', מורשת ספרד ערך חיים ביינארט, ירושלים תשנ"ב, הוצאת י"ל מאגנס, עמ' 718-719.

 See: Hanoch Avenary, ”Gentile songs as a source of inspiration for Israel Najjara” in: Encounters of .]3[

.East an West in Music, Tel-Aviv University, 1979, 186-190

]4[ מנחם דה לונזאננו )נולד 1550 בקושטא ונפטר בירושלים לפני 1624 (. הוא היה רב ומשורר מקורב לחוג המקובלים 

בצפת. 

נהגו כמותו, אולם בהקשר לזיקה זו אל המקאם שהוא סמל יוקרה של המוסיקה האומנותית של הסביבה הלא-יהודית, 

ראוי להבהיר שבארצות אסיה ואפריקה הצפונית, עקרונות ההלחנה של המוסיקה המתוחכמת ששימשה את המוסיקאים 

היהודים זהים במידה רבה לאלה של המסורת המוסיקלית הגדולה שפרחה בסביבתם. המסורת הגדולה שלטה בעיקר 
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במרכזים העירוניים החשובים. במרכזים אלה, הייתה השפעה משמעותית של המוסיקה האומנותית הן על שירת בית-

הכנסת והן על זו שמחוצה לו.

]5[. ראה: יוסף יהלום, 'ר' ישראל נג'ארה והתחדשות השירה העברית המזרחית לאחר גרוש ספרד', פעמים 13 )תשמ"ב 

.1982

]6[. המדובר בחתן תורה וחתן בראשית הזוכים בחג שמחת תורה לסיים את הקריאה של סדרת הפרשיות הנקראות 

מדי שבת ולהתחיל מחדש את הסדרה מפרשת בראשית. 

]7[ פן נוסף בפעילותו הפייטנית של ישראל נג'ארה כרוך בסידורם, עריכתם, פרסומם של שיריו והרעיונות שהוא מביע 

במבואות העיוניים על מהותה ועקרונותיה של השירה הדתית. גם כאן, המתכונת שהוא קבע בספריו שראו אור עוד בימי 

חייו השפיעה על קובצי שירה רבים שהופיעו בדורות הבאים אחריו. ראה גם הערה 3.

כדי להתבשם מעט בסגנון הפרוזה החרוזה בה כתובה ההקדמה לדפוס ונציה אשר ראה אור בשנת 1600 ולהתענג על 

יפי השפה המליצית ועושרה, אני מציע כאן קטע רחב שבו גם מסביר נג'ארה את מבנה הספר ואת משמעות חלקיו. יצוין 

ש נג'ארה מפגין במבוא זה וירטואוזיות סגנונית שלו באמצעות השימוש במלה פי בראש כל פיסקה ובסופה ולפעמים 

גם באמצעה.

מתוך ההקדמה 
"ִּפיִ ְּכֶחרֶב ַחָדה ָׁשם ָׂשם לִי צּורִי וְגוֲאלי, את ָענְיִי וְֶאת יְגיַע ַּכָפי ָרָאה, וייתן פי שיר חדש מתוק כדבש, ובניתי לי בתים מלאים 

ממולאים בתרשיש מסולאים בפז. אוזן שמעה ותאשרם ועין ראתה תלעג לכל יקר ראתה. 

פי ירשיעני אם לא בה אשבח ואפאר ליוצרה ובוראה כי לא תוהו בראה, לאכול לשבעה ודבר תועה כי אם להיות לי לישועה 

ולהכין אלי מרגעה.

פי דוברי שקר ודובבים שירי עגבים ייסכר ושירי אהבים לא יעלה על לבם ועל לב שכלם לעולם בראותם השירים אשר לשלמה 

מלך שהשלום שלו, איש על דגלו ישיר תהילתו ואליו יערכו באמרי נועם שיח הקוטפים מלוח לבם שיח ביגונם ובהגיונם 

פי יגיד תהילתך ה' שפתי תפתח להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אבוא ביתך בעולות. אשלם לך נדרי. ויהיו דברי אלה 

לעוזרי. שלחו ברום והאריכו פארות מפוארות ושורות שירות ישרות. 

שלושה חלקים. לראשון קראתי עולת תמיד כי בם יתמיד להלל כל גבר ליושב בשמים ערב ובוקר וצהרים. בעבור היותם 

מקיפי הכלל שבחים תמידיים בכל רגע ועונה לא יזכירו מהלל פרטי לפי המקום והזמן. ואולם בעבור היות תדיר קודם 

לשיאנו תדיר ראשונה ייסעו להיות אשר אני וזולתי בכל עת אשר אחפוץ להעיר רכבי. ובכל מקום אשר ארבה לדבר בלשוני 

מהלל צור גאוני. תהילת אדוני אדבר ואכבד ואגבר ואשבח ואפתח את פי. 

פי איש תשבע בטנו מכל מאכל אשר יאכל גם בה ישיג חיי נפש בהתענג על ה' בשבתות ובמועדים ומאכל הנפש עם 

הבשר. ופי ישרים תשבע נפשו בהמציא אליה ארוכות בברכות לראש משביר לכל עם הארץ הזן את הכל ובהרבות לו 

מכוח והודאה. ולכן ראיתי אני להמציא לכל שבת בשבתו על סדר הפרשיות מכללים ומגדלים בנויים לתלפיות עם כל 

שכיות החמדה לתורה ולתעודה. והחלק הלזה קראתיו עולת שבת לשבת אשר היא עולת שבת בשבתו.להלל לאל ממכון 

שבתו. ושניים שניים ייסעו להיותם נזכרים ונעימים בכל שבעת ימים לפי מה מיעלה בסדר הפרשה. הנני עושה חדשה 

וחיילים אגבר ועליה מליץ אחבר ואדבר השבר אשר ישים אלוהים בפי.

פי אמלא תוכחות נכוחות ונאותות והעלה אותות ולמועדים ולימים נוראים הבאים משנה לשנה ומעדן לעדן דן אנוכי כפי 

העת והזמן ואדברה בעדות כל מקראי קודש מדי חודש בחודשו וממה שיתחדש חג או מועד בסופו או בראשו. להודות 

לזכר קודשו על הנסים והפורקן שעשה לאבותינו בימים ההם והכול מתוקן בקץ קולמוסא על מוצא פי ה' אשר דבר 

לעשות בזמניהם את מוצאיהם למסעיהם. והחלק הלז קראתיו עולת חודש לשבת היות זיכרון לכל חודש ולמקראי קודש 

אשר בסבת החודש יתחדשו..." ההקדמה מסתיימת בפסוק: "ויהיו לרצון אמרי פי". 

בכל המקרים המרכיב המוסיקלי על מכלול סגנונותיו נע בין מסורת פולקלורית למוסיקה אומנותית.

אפשר להוסיף שבתרבות המוסיקלית המעסיקה אותנו, מושג המקוריות אינו בא לידי ביטוי ביצירת משהו חדש לחלוטין 

בחינת יצירת יש מאין; עקרונית, כל שינוי במודל השאול הופך אותו למשהו אחר.

38



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 19 אביב תשע''ד אפריל 2014

אחרי חתימת הסכם השלום עם ירדן, והסכם השלום שקדם 

לו עם מצרים - היה לי חלום.

בחלומי, אני מהלך ב"חארת אל-יהוד" בדמשק, מימיני 

שומר הראש הישראלי, משמאלי איש ה"מוחאבראת" 

הסורי, ואני בתווך כשבכיס החליפה שלי שוכן לו הדרכון 

הדיפלומטי, ואנחנו מתקרבים ועומדים בפני השער הגדול 

של "דח'לת אל-עסכר" המובילה אל מה שהיה בית הורי ובני 

משפחתי. בפינה האחת - הירקן "אל-עמראן" כשבחזית 

חנותו מוצבים ארגזי הפירות והירקות, בפינה האחרת - 

הקיוסק המפורסם למשקאות קלים ודברי מתיקה, ובהמשך 

הרחוב אטליז ה"לחאם", שבפתחו השחוטים הכבשים 

וחלקי הפרות תלויים על האנקולים.

לא הרחק ממנו חנות ה"בהאראת" )תבלינים( של משפחת 

קטרי. ובסוף הרחוב, לפני היציאה אל ה"שארע" )הרחוב 

הראשי שמחוץ לרובע היהודי( נראית גם הפינה של השוקת 

)"פיג'ה"(, שם נמצא הברז, ממנו היו דולים מים אל תוך 

דליים ו"שארבות" מחרס. 

נו, אז היה לי חלום...

ובדיוק אז הוצע לי התפקיד של ראש הנציגות באלכסנדריה 

של מצרים, כקונסול כללי של מדינת ישראל. כאשר הסכם 

שלום עם סוריה אינו נצפה אף לא בקצה האופק, "אל-

חארה" בדמשק הולכת ומתרחקת ממני - קיבלתי את 

ההצעה בדרך מצרימה. ובמקום להלך ב"חארת אל-יהוד" 

- הנני עומד "על שפת היאור", כלומר, שפת הים אשר 

באלכסנדריה...

לאלכסנדריה הגעתי בפעם הראשונה בשנת 1988.

ואז פגשתי קהילה יהודית קטנה בגילאים מתקדמים, 

אבל עדיין מלאת חיים, שהיתה עדיין בהרגשה מסויימת 

של אופוריה בעקבות הסכם השלום עם ישראל. כבר אז, 

למעשה היה בקושי מספר מספיק של גברים כדי לקיים

תפילה בציבור. אבל בצירוף של עוד שניים-שלושה שליחים 

ישראלים של הקונסוליה הצלחנו לקיים תפילות בערבי 

שבתות ובשבתות בבוקר, 

והיהודים האלה העריכו את זה מאד. לתפילות הגיעו אז כל 

הגברים, וכמעט כל הנשים, שמספרם עלה בהרבה הגברים.

ראש הקהילה בזמנו היה אז "ח'וואג'ה" פיצ'וטו ממשפחת 

פיצ'וטו הידועה, שהופעתו היתה תמיד מלאה כבוד והדר. 

עזר לידו אדם צעיר יותר ונמרץ בשם יוסף )ג'ו( הררי, 

אשר מילא גם תפקיד של שמש בית הכנסת הגדול של 

אלכסנדריה, שבו נערכו התפילות וכל הפעילות החברתית 

של הקהילה היהודית. לימים, נסע פיצ'וטו לבניו בקנדה, 

מחמת זיקנה ומחלה, ושם נפטר בחיק משפחתו. 

כאשר הגעתי בשנת 96' כקונסול כללי לאלכסנדריה, מצאתי 

את אותו ג'ו הררי כנשיא הקהילה. מעמדו של שמש בית-

כנסת בקהילות היהודים בארצות המזרח אינו דווקא ברובד 

העליון של הקהילה. ולכן, לראות את הררי כנשיא הקהילה 

הקטנה הזאת - היתה בשבילי קצת הפתעה. אבל הוא 

היה האדם שהכיר את כל אנשי הקהילה לדורותיהם, ולכן 

גם נבחר להיות הנשיא. האיש היה ערירי, לא נישא מעולם. 

אלמנה יהודיה בעלת אזרחות איטלקית בשם לינה מתתיה 

היתה הידועה בציבור שלו. היתה לו חנות סידקית מצליחה 

בשוק הישן של אלכסנדריה, שבשלב מסויים סגר אותה, 

ואחר-כך גם מכר אותה.

הקהילה היהודית מנתה אז כ-30 נפש. איך אני יודע? 

לקראת יום העצמאות הישראלי הייתי מבקש מאותה גב' 

מתתיה רשימה שמית של היהודים, על מנת להעביר להם 

הזמנה לקבלת הפנים שהייתי עורך. הרוב המכריע של 

הקהילה היו נשים שכבר אז היו מאד מבוגרות.

מוסדות הקהילה תיפקדו במתכונת של קהילה רגילה בכל 

מקום אחר. היתה מזכירות מסודרת, הנהלת חשבונות 

מסודרת, שליח מקומי, עובד נקיון וכו'. ברשות הקהילה היה 

בית אבות יהודי, אשר ניהל אותו אחד בשם ויקטור בלסיאנו, 

שהיה ה"צעיר" בין אנשי הקהילה, אדם נכה ברגליו ונעזר 

בקביים, שעבר כבר אז את גיל החמישים. 

היה לי חלום
מאת מאיר משען 
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הקהילה של אלכסנדריה נחשבה קהילה עשירה יחסית. לה 

נכסי נדל"ן רבים פזורים באיזור המסחרי הישן של העיר, 

ומכניסים כספים מדמי שכירות. בשנת 2001, למשל, 

נמכר אחד המיבנים ששימש בית כנסת במחיר של כמיליון 

דולר. כך שמבחינה פיננסית יכלה הקהילה לתמוך בחבריה 

ולסייע להם בקיומם. אבל בפועל, חולקה לאנשים האלה 

תמיכה ביד קפוצה ובקמצנות רבה.הייתי עד למחזות מאד 

מביכים עבורי, כיצד אותו ג'ו הררי היה צועק על אותם 

אנשים וגוער באותם שברי אדם, בזמן שהיו מגיעים אליו 

לקבל את הקיצבה החודשית הדלה שלהם, או באים לבקש 

כסף עבור תרופות או הוצאות רפואיות.

ניהול הקהילה נעשה במושגים הישנים ועל פי ההיררכיה 

המקובלת בארצות המזרח, כלומר, מי שהיו לו אמצעים 

חומריים, זכה ליחס בהתאם לערכו ומעמדו. נשיא הקהילה 

ראה את עיקר תפקידו בשימור המצב הקיים בקהילה, 

דהיינו, תחזוקה של מיתחם בית הכנסת אליהו הנביא, 

ששימש מרכז לחיי הקהילה ובית התפילה היחידי שתיפקד, 

וחלוקת כספים לנצרכים, ואלה היו למעשה כמעט כל אנשי 

הקהילה, למעט שלושה-ארבעה שנחשבו אמידים. 

הקהילה קיבלה באופן סדיר סיוע כספי מהג'וינט העולמי 

באמצעות נציגו בישראל. הנציג, עמי ברגמן, היה מגיע אחת 

לשישה חודשים לערך כדי להיות עם היד על הדופק בקשר 

למצב הפנימי בקהילה הזאת, וגם להעביר סכום כסף אשר 

יועד לחלוקה בין האנשים. עם ההתקדמות בגילו של נשיא 

הקהילה, ניסה נציג הג'וינט מספר פעמים לאחד את ניהול 

הקהילה של אלכסנדריה עם זו של קהיר, ללא הצלחה. ג'ו 

הררי עמד בפרץ כסלע איתן, ודחה את כל הנסיונות האלה. 

על רקע הבסיס הפיננסי האיתן של הקהילה באלכסנדריה, 

אשר עלה לאין ערוך על זה של קהילה קהיר, הוא חשש 

מהשתלטות קהיר על רכוש הקהילה באלכסנדריה. 

למעשה, הרכוש של הקהילה ניצב תמיד ברקע של כל 

מחשבה ורעיון לפעולה כלשהי. תמיד היתה חשדנות הדדית 

וחשש למעילות וניצול כספים שלא כהלכה.

כמה מנשות הקהילה היו נשואות בעבר למוסלמים, הקימו 

משפחות וחיו לצד הקהילה. עובדה זו לא הוציאה אותן אל 

מחוץ לרשימת חברי הקהילה, אבל בכל זאת היו במעין 

"רשימה שחורה". כאשר התאלמנו הנשים האלה, בחרו 

לחזור לחיקה החמים של הקהילה היהודית ולהסתופף 

בצילה. אותו ג'ו הררי התעלם מהן, ויחסו אליהן היה ממש 

עוין ונוקשה. הוא ראה בכל אישה שעזבה את היהדות  

ונישאה לגוי כסוג של בגידה בקהילה, ולא היה לה מקום 

לחזרה בשבילה, לדעתו. 

הקהילה של אלכסנדריה, שבזמן פריחתה מנתה כ-35 

אלף יהודים, היה מספר גדול של בתי כנסת )ח"י במספר(.

הם נסגרו בזה אחר זה עם יציאת היהודים, ונותר רק בית 

הכנסת הגדול ע"ש אליהו הנביא, שאליו הועברו כל ספרי 

הקודש וספרי התורה. למעשה, הוא נותר הלב ומרכז 

הקהילה וכל מה שנותר ממנה. על בית הכנסת הזה אמרו 

בשעתו שהוא הגדול ביותר באיזור המזרח התיכון.

המבנה שלו מאד מרשים מבחינה ארכיטקטונית, בסתירה 

גמורה לספסלי העץ הפשוטים והערומים הקבועים בו.

על ספסלי העץ האלה מתנוססים עדיין שמות חברי הקהילה 

שפקדו אותו, כתובים על לוחיות מתכת קטנות.

לוחיות מיוחדות היו לגבאים ובעלי התפקידים המיוחדים.

בבית הכנסת הזה הצלחתי לארגן תפילה בציבור בשבתות 

וחגים. לארגן - משמע לקבץ כמה גברים לתפילה של שבת 

בבוקר, כאשר הח"מ משמש כחזן ובעל-קורא בתורה.

רוב המשתתפים לא ידעו לקרוא בסידור התפילה בעברית, 

אבל נהנו מעצם ההתכנסות וההאזנה. הם מאד התרגשו, 

כשעלו לתורה וזכו ל"מי שברך", או, להבדיל, כאשר זכו 

לשמוע "השכבה" )אזכרה( לבן משפחה שנפטר. האנשים 

העריכו את זה מאד, ולא היו מילים בפיהם להודות לי על 

חידוש החוויה הדתית הזאת.

בחגים המרכזיים, כמו ראש השנה, כיפור, סוכות ופסח - 

היה מגיע מישראל שליח מטעם הג'וינט עם מצרכי מזון 

כשרים, שהיו מחולקים לאנשי הקהילה. בדרך כלל המצרכים 

האלה כללו שימורי בשר, אורז, סוכר, אבקות מרק, מיצים, 

עוגיות וכיו"ב, וכמובן יין לקידוש ומצות לפסח. המופקד על 

החלוקה היה שליח הג'וינט בעצמו, אברהם שיראזי שמו, 

בתיאום עם ראש הקהילה. 

חלוקת המצרכים היתה כמעט תמיד מקור לחיכוכים 

והרגשת קיפוח, והאנשים היו באים דווקא אלי כנציג הרשמי 

של ישראל בטרוניות על אפליה או אי-קבלת מצרכים במידה 

מספקת. 

הימים האלה , ימי החג והמועד, היו ימי חסד עבור כל אנשי 

הקהילה. קשה היה לי לראות בעליבותם של האנשים האלה, 

שהיו ממתינים מראש השנה לפסח, ומפסח שוב לראש 

השנה כדי לזכות בכמה מצרכי מזון כשרים מהארץ.

בית האבות של הקהילה, שהיה פעיל עד לשלהי שנות 

ה-80 של המאה הקודמת, נסגר, והיהודים המעטים שהיו 

בו פוזרו בין בית האבות האיטלקי ובית האבות הגרמני. 

בשנת 2000 הצליח ג'ו הררי להשכיר את המיבנה בחוזה 

לעשר שנים. המסלול מבית האבות אל בית העלמין היה אך 

טבעי. לרשות הקהילה עמדו שלושה בתי עלמין, הממוקמים 

40



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 19 אביב תשע''ד אפריל 2014

בשני איזורים של העיר: שאטבי ו-מזריטה.

אלה מיתחמים סגורים מוקפים חומה, שהיו מתוחזקים 

היטב ע"י הקהילה. השמירה עליהם התבצעו ע"י שומרים 

מקומיים שגרו בתוך המיתחמים עצמם, ומקבלים שכר 

זעום למחייתם מהקהילה. 

אגב כך אזכיר, ש"זכיתי" )במרכאות כפולות ומכופלות( 

להשתתף בשתי לוויות של נפטרים באלכסנדריה, ובהיעדר 

איש דת מקצועי, אף נתבקשתי לנהל את ההלוויה עצמה 

ותפילת האשכבה. א-פרופו לוויות. השתתפתי גם בלוויה 

מוסלמית, של אישה יהודיה שהיתה נשואה לשופט מוסלמי, 

שנערכה באתר הקבורה המשפחתי של אותו שופט. 

הצטרף אלי שליח נוסף מהקונסוליה, כדי לכבד את זכרה 

של אותה אישה, שהיא ובעלה היו ידידי ישראל. 

 הסיפור של הזוג הזה מעניין למדי וראוי לאיזכור. האישה 

היהודיה הזאת היתה אשת עסקים אמידה. בשלב מסוים 

הסתבכה קצת עם שלטונות המס המצריים. ואז היפנו 

אותה לשופט, צעיר יחסית, בשם הישאם עבד-אל-רזאק. 

השופט עצמו היה כבר נשוי ובעל משפחה, אבל לא יכול 

היה לעמוד בפני הפיתוי של היהודיה העשירה ונכסיה, 

והציע לה להינשא לו תמורת סידור עניניה הכספיים עם 

השלטונות ללא משפטים וללא קנסות. האישה נעתרה לו. 

כאשר האישה הזאת הלכה לעולמה לאחר מחלה, עברו 

אליו כל רכושה ונכסיה, ואז גם התהפכו היוצרות.

השופט התחיל להתרחק מישראלים בכלל ומהקונסוליה 

בפרט, עד שפעם אמר במפורש לעמיתי מהקונסוליה, 

שהוא אינו רוצה יותר בקשר עם הקונסוליה ועם ישראלים 

בכלל, כי הדבר עלול להפריע לקידומו במעלות המשפט. 

מאז, כמובן, נותק סופית הקשר איתו. 

כשבוע ימים לפני חג החנוכה תש"ס )2000( קיבלתי שיחת 

טלפון לקונסוליה מאישה שהציגה את עצמה כיהודיה 

אמריקאית בשם חנה גולדברג. היא התענינה לדעת אם 

אני מקיים הדלקת נרות בקונסוליה. השבתי בחיוב, ושאני 

מזמין את אנשי הקהילה 

היהודית ואת אנשי המושבה הישראלית באלכסנדריה. 

ביקשה לבוא לאירוע, ואכן ביום המיועד היא הגיעה לביתי 

בשעה הנקובה, כשבידיה קערה של לביבות, והצטרפה אל 

היהודים שהיו כבר אצלי. סיפרה שהיא יהודיה אמריקאית, 

שהגיעה לאלכסנדריה עם בעלה הלא-יהודי בשם מאדסן 

מטעם חברה אמריקנית שבה עובד הבעל, ושהיא מעונינת 

לסייע בפעילות של הקהילה היהודית. 

אותו ערב היא כבר הכירה את נשיא הקהילה ג'ו הררי וחלק 

מאנשי הקהילה אשר הגיעו להדלקת הנרות.  

כבר למחרת גב' גולדברג-מאדסן עשתה את דרכה למשרדי 

הקהילה. היא התחילה לסייע בשיפור פני המשרדים 

המוזנחים,  בדרכי העבודה, ובהפעלת האנשים המקומיים. 

היא שיכנעה את ג'ו הררי לרכוש מחשב, ולעבור לעבודה 

משרדית על מחשב. לשם כך היא איתרה צעירה יהודיה 

מקומית, שאני עצמי הופתעתי מעצם קיומה, כדי לארגן 

את עבודת המזכירות על מחשב. 

בכוחות עצמה ובעזרת קשריה בארה"ב הסדירה גב' 

גולדברג-מאדסן שתי מילגות ללימודים גבוהים עבור שתי 

הבנות הבוגרות של אותו ויקטור בלסיאנו באוניברסיטה 

של בוסטון, כאשר הקהילה באלכסנדריה מממנת להן את 

כרטיסי הטיסה וחלק מהוצאות המחיה שם.

הרעיון שעמד מאחורי זה היה להוציא את שתי הצעירות 

האלה מעמק הבכא של מצרים, ולפתוח בפניהן שער לחיים

חדשים, הן אישיים והן מקצועיים.

אגב, בלסיאנו זה, אשר היה בשעתו מנהל בית האבות, נשוי 

ליהודיה כשרה שהוריה חיו בעכו, וחלק ממשפחתה במצרים 

נישאו ללא-יהודים ונשארו שם. הוא עצמו לא היה מעונין 

לעלות לישראל, כי הוא ראה את הסיכויים שלו לשרוד 

במצרים טובים דיים כדי לשים יד, יחידי, על רכוש הקהילה.

על אף גילו המופלג )קרוב לתשעים(- ניהל הנשיא ג'ו הררי, 

כאמור, את עניני הקהילה ביד רמה. אבל בדיעבד הסתבר, 

שגם הוא לא הצליח למנוע את המעילה הכספית הגדולה 

שהתרחשה מתחת לאפו ע"י ידידתו והידועה בציבור שלו, 

אשר משכה לעצמה במרמה ולאורך תקופה סכומי כסף 

גדולים ,שהסתכמו בכמה מאות אלפי לירות מצריות, 

מקופת המזומנים שהיא היתה אחראית עליה. מטעמים 

מובנים הקהילה נמנעה מהגשת תלונה או תביעה משפטית 

נגד גב' לינה מתתיה, והסתפקה בהדחתה מעבודתה 

במשרדי הקהילה, אבל המשיכה להעניק לה תמיכה כספית 

מקוצצת. לאותה מדאם לינה יש משפחה קרובה באיטליה

ובשווייץ, ואחת לשנה היתה נוסעת לבקר אותם. 

כשג'ו הררי חלה ונפל למשכב, והיה רושם שהוא כבר לא 

יתאושש מזה, לקחה על עצמה אותה גב' גולדברג-מאדסן 

את הטיפול האישי בו וייצבה את מצבו הבריאותי. 

במקביל, איתרתי באמצעות הקונסוליה שלנו בסאו-פאולו, 

ברזיל, את אחותו ובני המשפחה שלו, ובשיחה איתם הם 

היו מוכנים לקלוט אותו. הררי עצמו חשש מאד מדליפת 

מידע זה, פן מישהו מבני הקהילה יתאנה לו וימנע יציאתו 

ממצרים. במבצע מחתרתי ממש, גב' גולדברג מאדסן 

הוציאה עבורו דרכון מצרי חדש, רכשה עבורו כרטיסי 

טיסה, וליוותה אותו עד סאו-פאולו, שם מסרה אותו לידי 

אחותו ואחייניו. אחד מאחייניו היה רקטור של האוניברסיטה 
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המקומית בסאו-פאולו, והשני - איש עסקים נכבד וידוע 

בברזיל. כעבור קצת יותר מחצי שנה קיבלתי ידיעה שהוא 

נפטר שם. 

המועמד הטבעי לרשת את כיסאו של ג'ו הררי היה ד"ר מקס 

סלאמה. כאשר נודע על יציאתו הפתאומית של הררי, הוא

קיבל עליו בחוסר רצון מופגן את שרביט ההנהגה, גם מפאת 

לחצם של שלטונות הבטחון המקומיים. ד"ר סלאמה עצמו 

עבר כבר אז את גיל השמונים והיה אחרי ניתוח לב, אבל 

מצב בריאותו היה סביר בהחלט. אזכיר כאן, שד"ר סלאמה  

היה בשעתו רופא השיניים של המלכה נארימן, ומבאי חצר 

המלוכה של המלך פארוק, ועבר את תהפוכות המשטרים 

ללא נזק ממשי ובצורה חלקה. גם לו היו קרובי משפחה 

מדרגה ראשונה בצרפת, והיה נוסע לשם לקבל טיפול 

רפואי. ד"ר סלאמה נכנס לנעלי ראש הקהילה היהודית 

באלכסנדריה, ושלט בה ללא מצרים. 

באמצע שנות השמונים של המאה הקודמת ערכו 

השלטונות המצריים רישום מדוקדק של כל ספרי הקודש 

וספרי התורה, שהובאו לבית-הכנסת "אליהו הנביא" מבתי 

הכנסת האחרים שנסגרו. נרשמו אפילו מחזורים וסידורי 

תפילה, ומטבע הדברים היו הרבה ספרים כאלה. יחד עם 

זאת, עדיין נשארו הרבה ספרי קודש עתיקים ובלויים פזורים 

ללא סדר באחד החדרים, מבלי שאיש ייגע בהם או יטפל 

בהם. פניתי בזמנו הן לראש הקהילה ג'ו הררי, ואח"כ ליורשו 

ד"ר סלאמה, להתחיל לפחות להעלות את רישום הספרים 

על מחשב, אבל כל הפניות שלי הושבו ריקם, בנימוק שאין 

הם רוצים לעשות שינוי במצב הקיים. 

הוא הדין לגבי ספרי הרישום הרבים של לידות ופטירות, 

והעתקי תעודות אישיות למיניהן, כמו תעודות לידה 

ופטירה, שטרי כתובה ועוד. הצעתי לצלם את הספרים 

האלה ולהעביר אותם למחשב - גם כן סירוב טוטאלי: לא 

לנגוע, ולא לערב שום גורם שאינו שייך לקהילה, במיוחד 

גורם ישראלי. 

באחד הימים, כאשר הלכתי לבית-הכנסת להכין ספר תורה 

לקריאה בפרשת השבוע, ניגשה אלי אחת מנשות הקהילה

וביקשה לדעת כמה ספרי תורה מצויים בארון הקודש, ואם 

אני יכול לספור אותם. היתה זו הזדמנות בשבילי לטפס 

)ממש כך( ולהיכנס אל תוך החדר הזה של ארון הקודש 
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ולספור. למיטב זכרוני, ספרתי בסבלנות רבה מעל לשישים 

ספרי תורה: חלקם נתונים ב"בתים" יפים עשויים כסף 

ו"רימונים" מעטרים אותם, חלקם עומדים שעונים אחד על 

השני, וחלקם מונחים בשכיבה על מדפים כשהם גלולים 

וקשורים. המראה הזה של כל כך הרבה ספרי תורה, 

במקום האפלולי משהו של חדר ארון הקודש, מעורר תמיד  

התרגשות וחרדת קודש. 

כל מבקר ואורח, רשמי ולא רשמי, היה מעלה את השאלה 

הקשה: מה יהיה על האוצר הזה של ספרי התורה? היה נסיון 

אחד מצד קהילת יוצאי אלכסנדריה בקנדה לקחת כמה 

ספרים עבור הקהילה שלהם שם, אבל ג'ו הררי ומקס 

סלאמה התנגדו לכך בכל תוקף, וגם אישור מהשלטונות 

לא ניתן. גם הנסיונות להעביר חלק מהם לישראל נתקלו 

בקיר אטום. 

בשנה הראשונה שלי באלכסנדריה, הגיע לביקור במצרים 

שר החוץ דאז דוד לוי. כשבא לביקור בבית הכנסת, בחרתי 

אחד מספרי התורה היפים ביותר שהיו בארון הקודש, 

והגשתי לו אותו כשי מקהילת אלכסנדריה. מייד אחרי 

עזיבתו של השר, פנו מאגף העתיקות לראש הקהילה ג'ו 

הררי ודרשו אישור להוצאת ספר התורה. הסברתי להררי, 

שפנה אלי בענין זה, שזהו שי ממלכתי לשר הישראלי, 

ואפשר להפנות את המבקשים אישור לשר החוץ המצרי 

על מנת לקבל אישורו. 

בקיצור, אישור לא ניתן, והענין נשאר פתוח עד היום. מאז, 

למעשה, לא מרשה הקהילה להוציא דבר מתחומי בית 

הכנסת ללא קבלת אישור בכתב מהשלטונות המצריים.

לקראת סיום תקופת שירותי באלכסנדריה, ליתר דיוק 

בינואר 2002, נערך באלכסנדריה כנס בינדתי, שאליו הגיעו

אנשי דת יהודים, מוסלמים ונוצרים מהארץ, וביניהם גם הרב 

הראשי דאז, הרב בקשי דורון. בשיחה איתי שאל הרב את

השאלה הקבועה: איך אפשר להוציא חלק מספרי התורה 

מאלכסנדריה ולהעביר אותם לישראל. הבהרתי לו, שלדעתי 

רק פנייה של אישיות בכירה מאד לנשיא המצרי מובארק 

עצמו עשויה, אולי, להועיל. הרב לא התעצל, ועם סיום הכנס 

הבינדתי, בדרכו חזרה ארצה, כאשר אנשי המשלחת נפרדו 

בקהיר מהנשיא מובארק, הוא העלה בפניו את הנושא. 

מובארק האזין, והיפנה את הרב לשייח' טנטאווי, מי שהיה 

שייח' אוניברסיטת אל-אזהר. וכך נסתם הגולל על הנושא. 

נושא כאוב זה צף ועולה מזמן לזמן, וגורם שוב ושוב מפח 

נפש לכל אלה שברצונם לראות את ספרי התורה האלה 

בישראל. באשר למידת הקשיים הכרוכים בכך, ראוי להזכיר 

את המאבק הממושך על קבלת ספר התורה של מוצב 

המזח )במלחמת יום הכיפורים(, ואשר היה מעורב בו הנשיא 

וייצמן בשעתו.

אי אפשר לסיים מבלי להזכיר את ה"הילולה של אבו-

חצירה". כ' בחודש טבת הוא יום פטירתו של הרב הידוע 

יעקב אבו-חצירה, שנפטר בדרכו ממרוקו לארץ ישראל, 

ונקבר בעיירה המצרית דמנהור  הסמוכה לאלכסנדריה. 

ביום הזה היתה נערכת מדי שנה הילולה על ציון הקבר 

שלו ע"י יוצאי מרוקו בישראל ובצרפת, וכמובן גם אנשי 

משפחת אבוחצירה.

היו מגיעים כמה מאות אנשים מהארץ  בדרך כלל, 

באוטובוסים או בטיסה מיוחדת ועורכים את ההילולה, 

שכללה שחיטה של כבשים, צליית בשר, ומשקאות 

חריפים. המנהג הזה לא תמיד מצא חן, בלשון המעטה, 

בעיני שלטונות הבטחון המקומיים. 

השלטונות אסרו על הבאת משקאות חריפים לאיזור הקבר, 

אבל תמיד היו מסתננים משקאות כאלה למרות הביקורת 

שהיתה נעשית בכניסה. הרבה פעמים נדרשה התערבות 

שלי למניעת אי נעימות.

אתר הקבר שוכן במבנה קטן ומיושן, ונמצא בתחום 

אחריותה של קהילת אלכסנדריה ומתוחזק על ידה. לקראת 

ההילולה הקהילה היתה דואגת להקים לצידו אוהל ענק 

ולצייד המקום בשולחנות וכסאות. כשפרצה האינתיפאדה 

השניה בארץ, ובטענה של חשש לבטחונם של הבאים 

להילולה, מנעו השלטונות המצריים אשרות כניסה למצרים 

מהישראלים שביקשו להשתתף בהילולה, ואשר אליה נהגו 

להגיע גם שרים ואנשי ציבור ישראלים.   

אחרית דבר - 
עזבתי את אלכסנדריה ב-30 לאוגוסט 2002. כשבועיים לפני 

כן, הלכתי להיפרד מחברי הקהילה היהודית בבית הכנסת.

על-פי בקשתי הגיעו כולם למיפגש: כ-15 נפשות. היה 

מיפגש עצוב ומדכא. הדברים שהבאתי לעיל הם קטעים 

מפרק הסיום בתולדות קהילה יהודית מפוארת, פרק 

המתמשך לאורך שלבי גסיסתה בדרך להיעלמותה.

והשאלה הגדולה היא, מה יעלה בגורל התיעוד העצום 

הנמצא ברשותה, וגורל ספרי התורה וספרי הקודש.

מן הסתם, שאלה זו תישאר פתוחה עד ביאתו של גואל צדק.
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ספרים רבותי, ספרים

סיפורה שר רשל ריקה 

בת דמשק

מאת: רחל ריקה בירנבוים

רחל)רשל( ריקה בירנבוים מורה נערצת בבית ספר אליאנס בדמשק מביאה 

בספר אוטוביוגראפי מרתק המאפשר הצצה נדירה לתוך הווי החיים שלה ושל 

הקהילה היהודית בדמשק בתחילת המאה העשרים.

זהו סיפור התבגרות אישי ומרגש המתרחש על רקע התהפוכות הפוליטיות 

בסוריה - ועם הופעתם של האידיאלים הציוניים...

בכישרון רב ומתוך רגישות כותבת המחברת על אודות התייתמותה מהוריה 

בגיל צעיר, על מאבק הישרדותה ועל משפחתה - כיהודים החיים במציאות 

המורכבת של אותה תקופה.

191 עמודים, בהוצאת סטימצקי הוצאה לאור - 2014.

דמשק וחכמיה

ליקט כתב וערך ר' אברהם אסא

חייהם ופועלם של 44 רבנים ו 9 חכמים מגדולי הדורות האחרונים בחיי הקהילה 

היהודית בדמשק.

הספר מביא לקוראיו חיבורים וליקוטים על חיי הקהילה היהודית בדמשק בנושאי  

מסורת דת ופולקלור. 

הספר קריא ושווה לכל גיל ומתענין בנושא.

306 עמודים בהוצאת המחבר - תשע''ג

הגדה של פסח

בנוסח קהילות דמשק

174 עמודים, בהוצאה מהודרת

מכון שער בנימין - תשע''ג 2013
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מיומנו של שלמה קוסטיקה

מאת: שלמה קוסטיקה

פרשת חיים סוערת ומופלאה של פעילות באירועים ובמאבקים המרכזיים 

של הישוב בתקופה שקדמה להקמת המדינה, דהיינו בענייני ההתיישבות, 

ההגנה וההעפלה.

כותב היומן, שלמה קוסטיקה, נולד בדמשק בשנת 1920.

נמנה עם מייסדי קיבוץ חולתה והיה מראשוני הדייגים העבריים

באגם החולה.

154 עמודים בהוצאת ''יד טבנקין'' והקיבוץ המאוחד / תשמ''ט.

שבע השנים בארץ המצרים 

מאת: השגריר משה ששון

בהקדמה לספר כותב אבא אבן:''מצרים וישראל הן שתי אומות שמפגשיהן 

בהיסטוריה הנם נכס בלתי נשכח לאנושות...''

''משה ששון הוא אחד הישראלים המעטים המכיר את חיי הערבים ותרבותם 

בכל הרמות. בספר זה הוא הוא הפגין יכולת להסתכל בשנינות ובתבונה אל 

מעבר למבנים הפוליטיים והדיפלומטיים במגמה לדרוש אחר של מנהיגים 

ותגובותיהם של פשוטי עם...

242 עמודים בהוצאת עידנים / ידיעות אחרונות - תשנ''ב 1992

ר לערב בין ֶעֶבּ

ספר היובל לכבוד פרופ' אמנון שילוח

עורך:  פרופ' יוסף טובי

25 אנשי מחקר בכירים חברו יחדיו לכתיבת מאמרים 

בנושאים שונים ומגוונים לכבוד חבריהם לאקדמיה

בתחילת הספר נמצא רשימה ביבליוגרפית ענפה של 

271 הפרסומים של פרופ' אמנון שילוח.

320 עמודים בהוצאת אוניברסיטת חיפה- תשס''ח

45



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 19 אביב תשע''ד אפריל 2014

בחודש ינואר השנה החלטנו לערוך ביקור שורשים במחוזות 

ילדותנו בתל אביב.

הסיור כלל בין השאר גם ביקור בבית הכנסת "בית יעקב" 

לעולי דמשק ברחוב ראש פינה.

למרות הזמן הרב שחלף מאז עזבנו את בית ילדותנו 

הרגשות שהציפו אותנו, ואותם הצלחנו להעביר לילדינו 

היו עזים ומלאי געגועים להורים, לקרובים, לחברים ולתקופה.

בביקורנו בבית הכנסת שבו ועלו בנו הזכרונות לעבודתם 

הקשה של פעילי העדה בבנייתו .

ברעיון  הקמת בית הכנסת היתה מחשבה של בנית בית 

ליוצאי העדה ומתן מענה לצרכיהם הרוחניים והדתיים – כמו 

למשל המפעל הנהדר של מתן מילגות לימוד לילדי העדה.

כיום, רוב רובם של מתפללי בית הכנסת עזבו את הסביבה, 

המבוגרים שבינהם אשר צעדו בשבתות ובחגים מהשכונות 

המרוחקות אינם עמנו עוד והצעירים יבדלו לחיים ארוכים 

נטשו ומקיימים מצוותיהם בסמוך ממקום מגוריהם.

יחד עם זאת אין ספק בלבנו שהתרגשות והחוויה אותה 

עברנו מלווה כל אחד ואחד מבני העדה, אשר ילדותו עברה 

עליו בבית הכנסת, כמו לדוגמא ההקפות שהיו מלוות 

במשחק חרבות לאורך ולרוחבה של כל שכונת נווה שאנן.

בהזדמנות זו ברצוננו לשוב ולברך את גילה ולאה הבנות 

הנפלאות - שעושות עבודה נפלאה בשימור בית הכנסת 

- על עזרתן וסיוען במימוש סיורנו בבית הכנסת.

ביקור שורשים של משפחת חלבי 
בניהם של ברוך )טופיק( ורוזין )שושנה (

חלבי ז"ל

בתמונה מימין, בית הכנסת "בית 

יעקב" בתל אביב )צילום: משה 

שמר(
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מאכלים ומטעמים מבית אמא
מאת: רות ומשה )מוסא( שמר

צילומים: רות וצוריה שמר

כרובית )זְַהַרה(

סלט כרובית קר
מוגש כמזט או מנה ראשונה או כסלט 

ליד מנה עיקרית

מרתיחים פרחי כרובית במים ומלח עד 

לריכוך. מסננים. מניחים בקערת הגשה, 

מוסיפים שמן זית ולימון, ופלפל גרוס טרי. 

מקשטים במעט קצח ועלי פטרוזיליה 

קצוצים )אפשר במקום הפלפל לפזר 

תערובת זעתר(.

ראש הכרובית הוא ירק, אוסף מהודק של פרחים לבנים ומהווה ירק למאכלים

טעימים ומשביעים.. 

בדמשק, הכרובית הייתה נמכרת טרייה עונתית ממחצית החורף עד תחילת האביב. את הכרובית 

מכינים, מבשלים, אוכלים במתכונים רבים, שונים ומגוונים:

פרחים טריים ללא בישול, פרחים קצוצים דק לתוך סלט, מאכלים מבושלים, מטוגנים, או כבושים 

)ְמַח'לֶל(. כמנות פתיחה )ֶמזִֶּטים( וכמנות עיקריות עם בשר ובלעדיו. רק כאן בארץ התוודענו

למתכונים של כרובית אפויה בכלל ושל שימוש בראשי כרובית שלמים בפרט .

הפעם כהרגלנו נתרכז במספר מתכונים שהיו בביתנו בדמשק. )הכתוב באותיות כחולות יתייחס 

לשדרוג מותאם לחידושי ימינו אלה(

מנת פתיחה
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המרכיבים: 

ראש כרובית מפורק לפרחים 

קטנים 

חצי ק"ג גבינה צפתית עזים או 

כבשים או תערובת של שאריות 

גבינות

יש המשדרגים מתכון זה בתוספת 

גבינה צהובה  

פירורי לחם או קמח מצה

שמן 

מלח ותבלינים לפי הטעם

אופן ההכנה: 

מבשלים במים רותחים את פרחי 

הכרובית המפורקים

עד לריכוך קל.

מוציאים ומסננים.

מסדרים את הכרובית במחבת גדולה או בתבנית אפיה 

משומנת

מערבבים את הביצים עם הגבינות )כמו לעז'ה( 

ושופכים על הכרובית.  

פשטידת כרובית עם גבינה )זְַהַרה ְּבזִ'ְּבנֶה(

לביבות כרובית

המרכיבים: 

כרובית מבושלת במים ומלח,

ביצים

פרורי לחם או קמח מצה

מלח ופלפל שחור טרי

אופן ההכנה: 

מפוררים את הכרובית המסוננת 

ומועכים גס, מוסיפים ביצים, קמח 

ממליחים  לחם  פירורו  או  מצה 

ומפלפלים ומכינים עיסה

אותם  ומטגנים  מכינים לביבות 

במחבת עם שמן

מגישים עם לחם או כתוספת למנה 

עיקרית..

מפזרים מעל פרורי לחם או קמח מצה 

ניתן להוסיף גבינה צהובה מפורר

מטגנים משני הצדדים או אופים כ-45 דקות בחום 

בינוני עד להזהבה.
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תבשיל קדרה שהיווה מנה עיקרית חגיגית בכלל ובימי 
מחסור וצנע בפרט.

המרכיבים: 

ראש כרובית גדול מפורק לפרחים

750 גרם בשר טחון

)של כבש של בקר או מעורב(

בצל גדול

חבילה פטרוזיליה

2 ביצים טרופות 

פירורי לחם או קמח מצה או אורז טחון.

שמן, מלח ותבלינים לפי הטעם )כורכום, פלפל שחור, 

פלפל לבן, לימון כבוש, ראס אל חנות,

מרק עוף(. 

אופן ההכנה: 

מבשלים במים רותחים את פרחי הכרובית המפורקים 

עד לריכוך קל.

מוציאים ומסננים.

בינתיים, קוצצים את הבשר, מכינים את התערובת 

למילוי: בשר למינהו, בצל קצוץ דק מאוד, פטרוזיליה 

קצוצה דק, ביצה, מעט פרורי לחם. או קמח מצה 

בפסח, מלח ותבלינים לפי הטעם.

מערבבים את כל הרכיבים הנ''ל ולשים היטב את 

התערובת. נותנים לה לנוח כחצי שעה.

   

בתערובת הבשר הטחון עוטפים את פרחי הכרובית, 

)וככובע מעליהם(,  

מכינים שלוש קערות: עם קמח, עם הביצים הטרופות 

ועם פירורי הלחם או עם קמח המצה. 

מכניסים את הפרחים העטופים אחד אחד לקערות 

הביצים הטרופות לבלילה, עד שיהיו מצופים מכל 

הצדדים, משם עוברים לגלגל בקערת פירורי הלחם או 

קמח מצות או כשר לימי הפסח לציפוי מכל הצדדים. 

מטגנים את הפרח העטוף בבשר עד לסגירה.

בסיר גדול מכינים רוטב מורכב ממים ותבלינים. 

כשהרוטב רותח מכניסים לתוכו את פרחי הכרובית 

העטופים ומבשלים כשעה עד לריכוך הבשר והפרחים.

מגישים כארוחה עם אורז או עם לחם.

שדרוג ישראלי 

במקום מים: את הרוטב מכינים ממי מרק בשר או 

מרק עוף צח.

במקום תערובת הבשר הנ''ל משתמשים בבשר

עוף טחון 

במקום טיגון/בישול על אש בינונית במחבת או סיר 

מכוסה כנהוג בדמשק: כאן, מרפדים תבנית בנייר 

אפייה ומכניסים לתנור שחומם מראש ל -180  מעלות 

למשך 45-50 דקות.

כרובית ממולאת בבשר טחון 
)זְַהַרה ְּבַלְחֶמה(
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כרובית בטחינה )זְַהַרה ְּבְטִחינֶה(
תבשיל משביע שהיה ממלא תפקיד של ארוחת 

צהרים מלאה ממטבחה של אמא,

בשלוש גירסאות

המרכיבים: 

ראש כרובית מפורק לפרחים 

שמן לטיגון   

טחינה גולמית 

מיץ מלימון אחד 

4-5 שיני שות כתושים 

מלח 

פטרוזיליה קצוצה

פיתות טריות

אופן ההכנה: 

את ראש הכרובית מפרקים לפרחים בינוניים. אותם 

חולטים במים רותחים עד להתרככות חלקית. 

מסננים ומייבשים היטב. 

במחבת עם שמן. מטגנים את הכרובית עד השחמה, 

ואז מניחים על נייר סופג לסילוק עודפי השמן. בינתיים:

מכינים את הטחינה עם מיץ לימון שום כתוש ומים. 

מערבבים עד קבלת טחינה דלילה לבנה.  

בתוך סיר גדול שמים את הטחינה ואת פרחי הכרובית 

כרובית מטוגנת או אפויה

המרכיבים:
כרובית מפורקת לפרחים בינוניים.

שמן לטיגון
ביצים

פירורי לחם / או קמח מצה

אופן ההכנה:
חולטים את פרחי הכרובית במים ומלח רותחים, 

עד להתרככות קלה. מסננים ומייבשים.
טובלים את פרחי הכרובית בבלילת ביצה טרופה 

ומצפים בפירורי לחם / או בקמח מצה.
מטגנים בשמן ומניחים על נייר סופג לסילוק עודפי 

השמן.

לאפיה:
משמנים תבנית, מניחם את פרחי הכרובית 
הטבולים בביצה ופירורי הלחם / או קמח מצה. 

מתיזים מעל מעט שמן ואופים עד להזהבה

גירסא ב'
מכינים בנפרד את הפרחים ואת הטחינה כאמור לעיל. 
את הפרחים המוכנים שמים על צלחת הגשה ומעליהם 

שופכים כמות הגונה של טחינה  
מפזרים מעל פטרוזיליה קצוצה ומגישים

ומבשלים יחד למשך שעה וחצי על אש קטנה.   

מפזרים מעל פטרוזיליה קצוצה ומגישים. 
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חנוכיה עתיקה מדמשק )כנראה מהמאה התשע עשרה( עשויה מפליז מצופה בחוטי כסף ונחושת 
המציירים אורנמנטים מזרחיים, מגיני דוד וכיתוב "הנרות הללו קודש הם". 

באדיבות וברשות "פרקש גלרי" יפו ישראל, ואנו מודים להם על כך. 
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