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דבר המערכת
שנה טובה 

ומבורכת!

יעודה העיקרי של הספרייה הלאומית הוא איסוף, שימור, טיפוח 
והנחלה של אוצרות ידע, מורשת ותרבות ובפרט אותם אוצרות 
בעלי זיקה לעם ישראל, לארץ ישראל, למדינת ישראל ולקהילות 
יד  כתבי  ספרים,  ומשמרת  מרכזת  הספריה  כך  לשם  ישראל. 
ותעודות בעלות ערך לכלל ישראל מכל קהילות ישראל. כמו כן 
היא משמשת כספרייה הלאומית של העם היהודי בכללותו ושל 
לאוספיה  וסבירה  הולמת  נגישות  מאפשרת  וכן  ישראל  מדינת 
תרבותית  פעילות  ומקיימת  לה  מחוצה  והן  בישראל  לציבור  הן 

וחינוכית כללית.

של  ליבה  בלב  הלאומית  הספריה  מקימה  יעודה  מימוש  לשם 
המוזיאונים  במתחם  ממוקם  חדיש,  ידיים,  רחב  בניין  ירושלים 
לקריית  לכנסת,  בסמיכות  בבירה,  ביותר  המבוקר  באיזור 
הטכנולוגיים  מיטב האמצעים  העליון.  ולבית המשפט  הממשלה 
העדכניים יעמדו לרשות הציבור הן באולמות הקריאה והן לשם 

עיון באוספיה מכל מקום בעולם. 

בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית  פנתה  הלאומית  הספרייה 
בבקשה להקים הקדש לכתרי דמשק שהופקדו בידיה על ידי אנשי 
המוסד, ולמנות ועד מנהל שיורכב מאנשי אקדמיה, אנשי ציבור, 

רבנים ויוצאי דמשק, כדי לפקח על התנהלות ההקדש1.

הרב חמרה והעמותה שהוא עומד בראשה להקמת "מרכז מורשת 
ליהדות סוריה ולבנון בישראל מיסודו של הרב חמרה" מתנגדים 
לבקשת הספרייה הלאומית ופנו לבית המשפט בבקשה להיות צד 
לפנייתה. שכן לטענתם, הכתרים הם "לא עניין מחקרי אלא עניין 
של קדושה מיוחדת בעלת ערך של סגולות ושייכים לקהילת יהודי 
מתכוונים  שהם  המורשת  במרכז  מקומם  לדעתם,  לכן  דמשק". 

להקים מזה כ-20 שנה )ללא הצלחה - המערכת(. 

הספריה  בבקשת  תומך  זו,  לעמדה  מתנגד  דמשק  יוצאי  ארגון 
הארגון  לדעת  המשפט.  לבית  לפנייתה  כצד  והצטרף  הלאומית 
כתרי דמשק הינם נכס לאומי מובהק שמקומו בספריה הלאומית 
ולא במרכז מורשת זעיר ונידח שלא יכבד את ערכם הלאומי ואת 
מורשת הקהילה. הארגון רואה בספריה הלאומית את הגוף המאחד 
במסגרותיו את נכסי המורשת הכתובים מכל קהילות ישראל ועל 
כן הספריה הינה המוסד שבו יש להפקיד ולנהל את כתרי דמשק.

מאחר שהבעלות על הכתרים אינה ידועה ואינה מוגדרת זה מאות 
בשנים, השאלה אינה מי הם הבעלים אלא מי ואיך ינהל וישמר 
מבקש  הוא  שמיים.  לשם  אינה  חמרה  הרב  של  תביעתו  אותם. 
אחיזה, שליטה, כבוד ואפילו כסף. אחרת, כיצד נפרש את ערכם 

1 ראה פרוט בעלון מס' 21.

כסגולות? ומרכז מורשת שיישא דווקא את שמו? לדעתנו גם אם 
אין  ובישראל,  בפזורה  אי אלו תומכים מתוך קהילות  יגייס  הרב 

הוא מייצג את כלל יהדות דמשק, לא בישראל ולא בפזורה. 

מפוזרים  הקהילה  יוצאי  יותר.  קיימת  אינה  דמשק  יהודי  קהילת 
בארבע כנפות תבל. אין להם גוף יציג, לבד מהלאום היהודי ומדינת 
בארץ  משפחותיהם  ועם  הארץ  עם  ההדוקים  קשריהם  ישראל. 
וממוסדותיו  ישראל  מעם  להתבדל  בוחרים  אינם  שהם  מעידים 
הלאומיים.. אין הם מתייחסים לספרייה הלאומית כאל גורם זר, 

אלא כמוסד לאומי מכובד ביותר שיש להם חלק בו.

שנה  משבעים  למעלה  זה  הפעיל  דמשק,  יוצאי  בארגון  אנו, 
פעילויות  בארגון  בארץ,  הקהילה  ליוצאי  והכוונה  סיוע  במתן 
מעוניינים  הקהילה,  של  העתיקה  מורשתה  ובשימור  תרבות 
שכתרי דמשק ונכסים אחרים ממורשת הקהילה יופקדו בספריה 

הלאומית ויעמדו לרשות כל מתעניין באשר הוא. 

בידי הספריה הידע המדעי המתקדם ביותר לריפוי ושימור ספרים 
ומסמכים עתיקים והאמצעים לניהול ולהצגת אוספיה הלאומיים. 
לאומיים  מוסדות  ובאמצעות  הלאומית  הספרייה  באמצעות 
נוספים דוגמת מוזיאון ישראל ובית התפוצות יוצגו וישמרו נכסי 
להתפתחות  הבסיס  וייווצר  ישראל  קהילות  כלל  של  המורשת 

מסורת ישראלית ויהודית משותפת ומאחדת.

שליטה לאומית על נכס לאומי רב ערך, דוגמת הכתרים, שנכתבו 
אחזקתם  הנכון.  הפיתרון  הוא  שנים,  אלף  עד  מאות  חמש  לפני 
המבוקש  ההקדש  כספיים.  ומשאבים  טכנולוגיה  יידע,   מחייבת 
של  והניהול  ההחזקה  את  מקבע  הלאומית  הספריה  ידי  על 
מבקשת  אינה  הלאומית  הספריה  בעלות.  יוצר  ואינו  הכתרים 

להפוך לבעלים.

מבתי  הוצאו  הכתרים,  שמלבד  לציין  לנכון  מוצאים  אנו  לבסוף 
הכנסת בדמשק ספרי תורה רבים, ספרים עתיקים, כתבי יד ודברי 
יודאיקה. בהיות ארגון יוצאי דמשק בישראל, ארגון ותיק, המייצג 
חלק ניכר מיוצאי הקהילה בישראל, ביקש הארגון להמציא לו את 
הרשימה המלאה של פרטי הרכוש שהוצאו מבתי הכנסת בדמשק. 
הארגון פנה בעבר הן למוסד והן לרב חמרה וביקש לדעת בידי מי 
והיכן מצויים אוצרות אלה, שרובם ככולם הינם רכוש ציבורי ולא 

פרטי. פניית הארגון מעולם לא נענתה.

 אנו מוצאים לנכון לחזור גם הפעם על בקשתנו ותובעים לדעת 
מוחזקים.  הם  מי  ובידי  מצויים  הם  היכן  הוצאו,  נכסים   אלו 
אנו תובעים רישום מלא של רכוש רב ערך זה ולהעמידו לבקרת 

ארגוני הקהילה. 
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ציוני דרך בתולדות
קהילת יהודי דמשק )המשך(

אליהו חסון

6. עידן הציונות הלאומית

ב-1908 התחוללה מהפכת התורכים הצעירים שהפיחה תקוות 
המיעוטים,  בחוגי  ובמיוחד  באימפריה  רחבים  בחוגים  שווא 
השילטונות  ביחס  השינוי  היהודים.  במצב  גם  מהיר  לשיפור 

בושש להגיע.

שינוי ממשי בקהילה החל בזכות מינויו של הרב דנון כרב ראשי. 
לשמש  מירושלים,  אלמליח  אברהם  מר  חתנו  את  הזמין  הוא 
בי"ס  בהצלחה  ניהל  הוא  לדמשק  בואו  לפני  הקהילה.  כמזכיר 
וגם  גאה,  וציוני  משכיל  שהיה  אלמליח  מר  באיסטנבול.  יהודי 
ובפעילותה  באירגונה  מהותי  לשנוי  הביא  מנוסה,  חינוך  איש 
הביא  הוא  בתפקיד  שנתיים  רק  ששרת  למרות  הקהילה.  של 
והוצאות  הכנסות  תקציב  קבע  הוא  ובחינוך.  בניהול  למהפכה 
ומוסדרת.  מסודרת  לפעילות  הראשון  הצעד  את  עשה  ובכך 
הוא  בדמשק.  לראשונה  עבריים  ילדים  וגן  ספר  בית  פתח  הוא 
הזמין מורים וגננות מארץ ישראל שלא דברו ערבית, דאג ליצור 
אווירה חיובית סביב המוסדות החדשים ולשיתוף חוגים רחבים 
של אנשי הקהילה בסיוע ובממון שני המוסדות. בזכות צעדים 
לכך  גרמו  הם  רבה.  בהצלחה  דרכם  בראשית  כבר  זכו  הם  אלה 
שצעירים רבים דברו עברית. בפורים הוא ארגן מופעים בעברית 
המופע  העות'מאנים.  והשלטונות  הקהילה  נכבדי  כל  בנוכחות 
העות'מאני  ההמנון  בשירת  והסתיים  "תחזקנה"  בשירת  נפתח 
שגרם לקורת רוח לנציגי השלטונות. הצלחתו עוררה תרעומת 
בקרב אנשי כי"ח ובקרב חוגים שחששו מפני הזדהות יתר עם 
ציוני ארץ ישראל שכן הציונות היתה מוגדרת אז כבלתי חוקית 
באימפריה העות'מאנית. כתום שנתיים של שרות מוצלח ביותר 
בדמשק הוא עזב כדי לנהל את סניף עזה של מה שלימים הפך 

לבנק לאומי. 

של  התרוששותה  את  החמירה  הראשונה  העולם  מלחמת 
הקהילה והגבירה את ההגירה לאחר המלחמה. רבים מהיהודים 
בריטים,  איטלקים,  זרים:  נתינים  היו  מבוססים  היותר  ובעיקר 
צרפתים ורוסים. ארצות שתורכיה הכריזה עליהם מלחמה. עוד 
בראשיתה מרבית "אזרחי ארצות האויב" הוגלו ורכושם הוחרם 
)הוחזר בחלקו הקטן לאחריה(. בנוסף הגיעו לדמשק אלפי גולים 
מהישוב בארץ ישראל ללא אמצעים. אלה טיפחו והרחיבו מאוד 
את החינוך העברי והציוני עד לשנות העשרים הראשונות. הם 
על  לפניהם  מושרשת  שהיתה  הציונית  התודעה  את  העמיקו 
גולים שתרומתם  במיוחד שלושה  נציין  לאומי.  ולא  דתי  בסיס 

לא תסולא בפז בתחום זה. ישראל איתן, שהיה מנהל הגימנסיה 
המדינה  נשיא  אביו של  ריבלין,  יואל  יוסף  בירושלים,  העברית 
יהודה בורלא. פעילותם זכתה לשבחים כמעט  הנוכחי, והסופר 
מכל חלקי הקהילה גם במשך תקופה ארוכה לאחר שחזרו לארץ. 
הילדים.  בגני  גם  תלמידים  מאות  ובעברית  עברית  לימדו  הם 
של  לפעילותן  איתנים  יסודות  ויצקו  תרבותיים,  חוגים  הקימו 

אגודות כמו: מכבי והחלוץ.

7. השתלבות יהודים בתנועה הלאומית הסורית

מרד  לעורר  ניסתה  בריטניה  הראשונה  העולם  מלחמת  במהלך 
במזרח  כוחותיה  על  להקל  מנת  על  תורכיה  נגד  נרחב  ערבי 
התיכון. היא התקשרה באמצעות קפטן לורנס עם משפחתו של 
ואשר  מוחמד,  הנביא  כצאצא  עצמו  שמייחס  ההאשמי  חוסיין 
הכעבה  בחג'אז.  לאסלאם  הקדושים  המקומות  על  מופקד  היה 
פחות  אחרים  קדושים  ומקומות  במדינה,  הנביא  קבר  במכה, 
לו  הובטחו  למרד  הפומבית  להצטרפותו  בתמורה  מפורסמים. 
ערביים  שטחים  על  בניו  והמלכת  הערבית,  החליפות  חידוש 
שייכבשו. ההבטחות הנ"ל היו מנוגדות להסכם "סייקס -פיקו" 
הערביים,  השטחים  את  שחילק  מ-1916  לצרפת  בריטניה  בין 
שישוחררו משילטונה של תורכיה, בין בריטניה לצרפת. על פי 

ההסכם נקבע שסוריה ולבנון ימסרו לצרפת ולא לבריטניה.

לחוסיין ההאשמי היו ארבעה בנים. המוצלח ביניהם היה פייצל. 
בנובמבר 1918 פיצל נכנס עם צבאו לדמשק, בחסות גנראל אלנבי 
הבריטי, מתוך הבנה של קיום ההבטחה הבריטית לאביו חוסיין. 
כלפי  ופתיחות  טוב  רצון  גילה  פיצל  סוריה.  כמלך  הוכתר  הוא 
יהודים  צעירים  המלך,  של  לפתיחותו  כהד  והציונות.  היהודים 
פעילים  ולהיות  יהודים"  כ"ערבים  עצמם  לראות  רצו  מדמשק 
גולים ערבים מפלסטין שהתיישבו  בתנועה הלאומית הסורית. 
וליהודים ובקשו  וליבו את ההתנגדות לציונות  בדמשק, הסיתו 
וצפון  במזה"ת  הערבית  הלאומית  התחיה  ענין  את  לקדם 
אותם  של  המוחלטת  והרחקתם  לדחייתם  הביאו  הם  אפריקה, 
היתה  הציונות,  נגד  "הערביות"  של  להופעתה  כבטוי  יהודים. 
על  )לא  חי  תל  בפרעות  פיצל  מצבא  קצינים  של  השתתפותם 
להמשיך  אמורה  ישראל  שארץ  אמונה  מתוך  המלך(.  דעת 
להיות ברובה מחוז סורי אשר אין בו מקום לציונות ולא כל שכן 

לישובים יהודיים שאינם חלק מישוב ערבי.

הצרפתים שנשאו בעיקר הנטל של המלחמה באירופה שתבעה <<
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הרבה יותר קורבנות מזו שהיתה במזה"ת, לא היו מוכנים לוותר 
ודרשו את חלקם ב"שלל המלחמה"- את סוריה ולבנון.

8.המנדט הצרפתי

המנדט  את  קבלה  צרפת  רמו,  סן  להסכם  בהתאם  ב-1920 
המתנגדים  את  ולדכא  סוריה  את  לכבוש  ונאלצה  סוריה  על 
בראשותו של פיצל. באותה עת בריטניה שלטה בא"י, בעיראק 
מסיבות  הציונית  לתנועה  עוין  היה  הצרפתי  המנדט  ובמצרים. 
על  במיוחד  לבריטניה  צרפת  בין  במאבק  קשורות  שרובן  רבות 
נראתה  הציונות  הבינלאומיים.  ההשפעה  ותחומי  המושבות 
ניתנה  בלפור  הצהרת   - בריטניה  עם  כמזוהה  הצרפתים  בעיני 
והוכרזה בלונדון. מרכז התנועה ומוסדותיה היו  ידי אנגליה  על 
בלונדון, חיים ויצמן ישב בלונדון. בנוסף לסיבות אלה הצרפתים 
פעלה  צרפת  הערבי.  מהציבור  חלק  של  לציונות  בעוינות  חשו 
בטבורם  הקשורים  העבריים  החינוך  מוסדות  לסגירת  נמרצות 
וקידמו בעיקר  ולהעדפת מוסדות כי"ח שלימדו  לארץ ישראל, 
לארץ  יהודים  הגירת  על  הקשתה  גם  היא  צרפת.  תרבות  את 
העברי  החינוך  אלה,  בנסיבות  בפרט.  ומסוריה  בכלל  ישראל 
ובסיועו,  ישראל  בארץ  היהודי  הישוב  עם  הדוק  בקשר  שהיה 
עלו  לאומית,  ציונית  תודעה  בעלי  דמשקאים  צעירים  הופסק. 
באותה תקופה לארץ. זרם העולים החל מאוחר בהשוואה לעליות 
הראשונות ממזרח אירופה, הוא החל כקילוח דק בראשית שנות 
עולים  השנים.  עם  וגבר  הלך  העשרים,  המאה  של  העשרים 
אלה פעלו לחיזוק הישוב היהודי בא"י. נציין כדוגמה את אליהו 
אחרי  רב  לא  זמן  גוריון.  בן  של  בממשלתו  שר  לימים  ששון, 
הסוכנות  של  המדינית  במחלקה  בכיר  לתפקיד  התמנה  עלייתו 
התקדמותו  אבל  קלה  היתה  לא  קליטתו  שרת.  משה  בראשות 
כבר סמכא בתחום הקשרים עם נכבדים ועם בעלי שם במדינות 
ידיעתו  והתהוו היתה בעלת ערך רב במיוחד בשל  ערב שהלכו 
וקשריו  הכרותו  ובשל  הערבית,  ובתרבות  בערבית  המעמיקה 
הבלתי אמצעיים עם רבים מראשי ומנהיגי המדינות הערביות, 
גם לאחר שקיבלו את עצמאותן. פועלו ומעשיו של אליהו ששון 

ראויים לדיון נפרד שחורג מהיקף ומתוכן כתבה זו.

המנדט  שלטון  של  לציונות  ההתנגדות  שלמרות  לשבח  נציין 
בדמשק  הקהילה  של  מאוד  הקשה  הכלכלי  והמצב  הצרפתי 
של  הג'וינט,  של  הומניטארי  סיוע  אפשר  המנדט  הזמן,  באותו 
אגודת עזרא הגרמנית ושל האליאנס הצרפתי. זה אפשר לקהילה 
בין השאר לתת סיוע רפואי חינם, לממן שרותי סעד בסיסיים, 
הארגונים  של  הפעילות  סביר.  חינוך  ובעיקר  קבורה  שרותי 
הציוניים ושל אגודות הספורט היהודי בסוריה ובדמשק בפרט, 
הצרפתיות  ההכבדות  למרות  השנים  עם  והתעצמה  התרחבה 

והעוינות הערבית.

9.השתלבות יהודי דמשק במפעל הציוני

לאחר מאורעות תרפ"ט בארץ, עלתה קבוצת צעירים מדמשק 

החלוצית  ההתישבות  חיזוק  היו  מטרותיה  בין  גלעדי.  לכפר 
בא"י, חזרה זמנית לדמשק, לשם בנית מערך הגנה עצמית מפני 
פוגרומים שהתרחשו מדי פעם. עליה ציונית חלוצית זו החלה 
והגיעה  וגברה  שהלכה  קטנות,  קבוצות  או  בודדים,  בעלית 
לשיא בין 1946-1944. חלוצי התהליך הנ"ל מבין יהודי דמשק 
ורעיתו  לוזיה  נמנים: מנחם  וסייעו בהמשכתו  שהתערו בארץ 
שורבה,  כהן  אליהו  אפיקים,  קיבוץ  מחלוצי  פסח,  שושנה 
יאבו, שלושתם חברי קיבוץ חולתה. היו גם  יאיר חילו ומשה 
רבים רבים אחרים. פעילותם התבססה על עזרה מסיבית של 
הישוב בארץ לשלוחותיו השונות. ביניהם יצחק בן צבי ואשתו 
רחל ינאית שפעלו מטעם המוסדות הציוניים בארץ וכן אנשי 
ההגנה יאני אבידוב מנהלל ומאיר פיינשטיין מראש פינה. היו 
ורבקה כשדן  גם רבים מאנשי הפלמ"ח, במיוחד מנשה הראל 
בילו  האליאנס,  של  הספר  בבית  חלוצי  ציוני  בחינוך  שעסקו 
שנים בדמשק, ופעלו בארגון עליה בלתי לגאלית, של אלפים 
הבלתי  העליה  עיראק.  מיהודי  ומקצת  לבנון  סוריה  מיהודי 
תרומה  ללא  האמורים  בממדים  אפשרית  היתה  לא  לגאלית 
פעילה של קיבוצי הספר בצפון הארץ וללא סיוע חיוני מאוד 
של המחלקה הערבית של הפלמ"ח. נדגיש שרבים מאנשיה היו 
יוצאי דמשק חלב ולבנון. באותו פרק זמן ועד הקמת המדינה, 
כמחצית מבני הקהילה עלו לארץ בכל דרך אפשרית לגאלית 

ובלתי לגאלית.

10. חיסול הקהילות היהודיות בסוריה העצמאית

העולם  מלחמת  בזמן  הממשלה  כנגד  הפגנות  שפרצו  עת  בכל 
וליהוד  בלאדנא  "פלסטין  ההמון:  קריאות  נשמעו  השניה, 
היו  ההפגנות  כלבינו(.  והיהודים  ארצנו  )פלסטין   - כלאבנא" 
בדרך כלל אלימות מאוד וכללו חילופי אש עם כוחות הביטחון 
לביזה,  הזדמנות  גם  היוו  ההתפרעויות  אורח.  עוברי  על  וירי 
לשוד ולנסיונות פגיעה ביהודי דמשק. הבטחון האישי התערער. 
גלוי  מזוין  מרד  פרץ   1945 מאי  חודש  של  הראשונה  במחצית 
והשרותים  הספר  בבתי  הלימודים  הצרפתיים.  הכוחות  נגד 
הממשלתיים הופסקו. הבריטים ששלטו בארץ ישראל וירדן, וגם 
החזיקו כוחות באיזור תעלת סואץ ובעיראק, חיפשו עילות מאז 
התיכון.  מהמזרח  צרפת  את  לדחוק  הראשונה  העולם  מלחמת 
ודרשו  הלוחמים  הצדדים  בן  "להפריד"  כדי  לסוריה  נכנסו  הם 
חייבו  גם  השאר  בין  למסלולם.  האזרחיים  החיים  החזרת  את 
פרנקו"  "ז'אק  האליאנס  ממורי  אחד  הספר.  בתי  פתיחת  את 
ע"ה הלך לתאם עם המנהל את פתיחתו מחדש של בית הספר. 
ברחוב, הוא זוהה ע"י אחד הז'נדרמים הסורים כ"צרפתי". ההמון 
לגזרים בלב דמשק לעיני  זעם, קרע אותו  הסתער עליו בחמת 
בנו שהיה איתו. נענה לתחנוני  ולא  כוח בריטי שסרב להתערב 

)אדריאנופול(  אדירנה  מהעיר  יהודי  היה  ז"ל  פרנקו  ז'אק 
של  המפואר  הבנין  גם  יותר,  מאוחר  האירופית.  שבתורכיה 
ביה"ס אליאנס שנבנה על ידי הנדבן אלי כדורי הוחרם. היה ברור 

שלקהילה צפוים זמנים קשים.



7 גליון מס׳ 24 // ערב ראש השנה תשע"ז, ספטמבר 2016 מכאן ומשאם 

על רקע התערערות השלטון הצרפתי בסוריה, ובשל הכמיהה 
הדתית לארץ ישראל, שגשגו הקשרים של הקהילה עם הישוב 
בארץ ישראל. קשרי המסחר התפתחו מאוד בעיקר באמצעות 
מארץ  תפוזים  עודפי  של  משאיות  מאות  דמשקאים.  יהודים 
ושווקו  לסוריה  נשלחו  יהודים  נהגים  בידי  נהוגות  ישראל 
של  הסוכן  שהיה  אינדיבו  ח'דר  באמצעות  המדינה  ברחבי 
אינדיבו  נסים  של  אחיו  היה  הוא  בסוריה.  סינדיקט"  "פרדס 
אשר לימים, התמנה לרב ראשי ואב בית הדין של יהודי דמשק. 
בונה" סללו כבישים עבור הצבא. סחורות  עובדים של "סולל 
לסוריה.  הגיעו  בחיתוליה  הארצישראלית  מהתעשיה  רבות 
גרעינים  מאכל,  שמני  ישראל  לארץ  סיפקה  מצידה  סוריה 

ומוצרי חקלאות שונים.

לעברית  מורים  מספר  ארץ-ישראלית.  פעילות  רחשה  דמשק 
של  הערבית  המחלקה  מאנשי  רבים  באליאנס.  לימדו  מהארץ 
ובמשימות  לישוב,  נשק  ברכישת  במודיעין,  עסקו  הפלמ"ח, 
באינטנסיביות  פעלו  מהארץ  שליחים  אחרות.  מגוונות  ציוניות 
מתקבלת  שנראתה  דרך  בכל  לגאלית  בלתי  עליה  בארגון 
ארצה  הועלו   1944-46 השנים  במהלך  זה  באופן  הדעת.  על 
לבוא  יאחרו  לא  בתקוה שההורים  הוריהם  ללא  ילדים  כ-1400 
בעקבותיהם. מבצע זה הוא ללא ספק חסר תקדים בהיסטוריה. 
למחצית  קרוב  המדינה  לקום  ועד   1944 שבין  לומר  אפשר 
לארץ  לגאלי  בלתי  באורח  רובם  דמשק.  את  עזבה  הקהילה 

ישראל. חלק עבר ללבנון והשאר לעולם הרחב.

עזרא  הרבנים  כולל  הקהילה  אנשי  של  והמכריע  הגדול  הרוב 
טראב מסלתון והרב יוסף דנה. גם עשירי הקהילה היגרו בחלקם 

אל מעבר לים. 

ראוי כאן לציין את קלונם של מספר אנשים מהקהילה שנלחמו 
מלחמת חורמה בציונות, בעליה, ובהגירה: 

השלטונות,  מטעם  ה"מוח'תאר"  רומנו,  שמחה(  )בעברית  פרח 
או  לעליה  בכוונות  שנחשד  אחד  כל  על  אכזרי  מודיע  היה 
להגירה. הוא אחראי לסבל ולהרס עשרות ואולי מאות, אנשים 
נזכיר את קלונן  כ"כ  סוריה.  לעזוב את  רצונם  היה  שכל חטאם 
של שתי אחיות למשפחת פארחי המפוארת. הן מסרו לרשויות 
בשל  ציונית.  בפעילות  שנחשד  מי  על  או  נעדר  כל  על  מידע 
פועלן רבים נאסרו ועונו, לעתים עד מוות. אף על פי כן זה רק 

האט ולא מנע את הרצון להסתלק מסוריה.

ערבית  מדינות  לשתי  ישראל  ארץ  חלוקת  על  האו"ם  החלטת 
בתי  ולשריפת  בחלב  קשות  לפרעות  עילה  היתה  ויהודית, 
כנסת וחנויות של יהודים. בדמשק נעשו נסיונות של פוגרומים 

בשכונה היהודית. לשמחתינו הם הוכשלו על ידי הממשלה.

קשיי  מאוד  הוחמרו  ב-1946,  סוריה  של  העצמאות  קבלת  עם 
היהודים בהשגת דרכונים ואשרות הגירה. אולם קשרים אישיים 
ושוחד הקלו את ההחמרות. במהלך מלחמת השחרור ולאחריה, 
הדואר  קשרי  מסוריה.  יהודים  יציאת  יותר  התאפשרה  לא 

והתקשורת בין ארץ ישראל לסוריה נותקו. משפחות שלא עלו 
משפחה  מבני  שנים  לעשרות  לעתים  נותקו  במלואן  היגרו  או 
נעדרו  שבעליהם  רבים  יהודים  של  בתים  לסוריה.  שמחוץ 
חלקי.  או  מלא  באופן  מאוכלסים  היו  אם  בין  הוחרמו,  מסוריה 
הם נמסרו לפליטים הפלסטינים כפיצוי חלקי על הרכוש שלהם 

שהושאר בישראל.

עזבו  שבניהן  משפחות  ברדיפת  החלו  השלטונות  בדמשק 
באמתלה  לגאלי.  בלתי  באורח  שהוא  תאריך  בכל  דמשק  את 
שהילדים נדרשים להתיצב לשרות הצבאי. דבר זה כוון בבירור 
משלא  הילדים.  עלית  במסגרת  עלו  שבניהן  משפחות  נגד 
התיצבו, ההורים נאסרו ועונו עינויי תופת בעוון ציונות וסיוע 
לציונים אויבי האסלאם והערבים. במאסר ובעינויים רבים איבדו 
לא  ידועים לשימצה שכן  בתי הסוהר הסוריים  בריאותם.   את 
הרעבה,  כולל  ממנה.  שנמנעים  התעללות  צורת  קיימת 
שבירת  מכות,  אחת,  לעיסה  האוכל  מנות  כל  ערבוב  הצמאה, 
וכו'. בסיסית  היגיינה  העדר  בשוט,  הצלפה  ושיניים,  עצמות 

ב-1949 מחבלים פלסטינים זרקו רימונים בביה"כ "אל מנשה" 
איש   13 התפילה.  בעת  ילדים  ובעיקר  אדם  הומה  כשהיה 
נכים  ונשארו  נפצעו, חלקם קשה מאוד  נהרגו, קרוב לחמישים 
היו   .6-13 בני  ילדים  היו  והנפגעים  ההרוגים  רוב  חייהם.  לכל 
הנ"ל.  הטבח  לממדי  הגיעו  שלא  פיגועים  נסיונות  מספר  עוד 
אפשרית  דרך  בכל  בהקדם  לברוח  הרצון  את  העצים  זה  פיגוע 
תוך סיכונים איומים. רבים נתפשו ועונו למוות או נשארו נכים. 
לעתים  מקצועיים,  מבריחים  עם  ביוזמתם  התקשרו  יהודים 
המבריחים נתפשו וניתלו בככר העיר. היהודים שהיו אתם סבלו 

עינויים ומאסר ארוך.

למרות ההכבדות הנגישות וההגבלות על העיסוקים ועל התנועה 
בתי  רוב  לתפקד.  המשיכה  הקהילה  סוריה,  בתוך  החופשית 
המסורת  לפי  מצות  ונאפו  כשרה  שחיטה  היתה  פעלו.  הכנסת 
שהיתה נהוגה מקדמת דנא. החינוך היהודי פעל ברמה של בי"ס 
הקבורה  שרותי  יכולת,  לחסרי  סעד  של  מסגרת  היתה  עממי, 

תפקדו כבעבר. 

ממנו  נמנעו  לאוניברסיטה.  להתקבל  נמוך  סיכוי  היה  ליהודי 
אפשרויות לימוד בחוגים מסוימים, לא אפשרו לו לקבל משרה 
חופש  לו  היה  לא  וגם  הציבורי  בשירות  או  הממשלתי  בשרות 
תנועה בסיסי, בשל איסור מפורש על ניידותו ללא היתר. לעדותו 
בבית משפט או בפני הרשויות לא היה משקל, לכן היה לו סיכוי 
נמוך, אם בכלל, לזכות בבתי המשפט. בתעודת הזהות שלו נכתב 

באדום "מוסאווי" )בן דת משה(. 

העולם  למנהיג  שנחשב  מצרים  נשיא  אלנאצר  עבד  ב-1958 
הערבי הצליח להביא לאיחוד סוריה ומצרים במסגרת "קהילייה 
ערבית מאוחדת" )קע"ם(. מאחר שלאחר מבצע סיני הוא גרש 
סוריה  של  צרופה  שלאחר  ציפייה  היתה  מצרים,  יהודי  כל  את 
למצרים הוא יגרש גם את יהודי סוריה וכך יושם קץ לסבלם. <<



גליון מס׳ 24 // ערב ראש השנה תשע"ז, ספטמבר 82016 מכאן ומשאם 

לא  והגירוש  זמן  מעט  יחסית  מעמד  החזיק  שהאחוד  אלא 
התרחש.

צורך  של  במקרים  גם  דרכון  לקבל  ליהודי  אפשרות  בהיעדר 
התערבות  נדרשה  בסוריה,  למוצאו  ניתן  שלא  רפואי  בטיפול 
השפעה  בעלות  ומדינות  בינלאומיים  מוסדות  של  ממשית 
הרשאה  שקיבלו  יהודים  אלה.  הומניטריים  במקרים  שצלחו 
לטיפול רפואי מחוץ לסוריה, נאלצו להפקיד ערבויות בסכומים 
המשפחה  בני  שאר  את  ולהשאיר  הדעת  על  מתקבלים  בלתי 

כערבים לחזרתם לסוריה. 

והסוכנות  צה"ל  ב',  לעליה  המוסד  והששים  החמישים  בשנות 
יהודים,  של  קטנות  קבוצות  בהעלאת  לסייע  נרתמו  היהודית, 
בעיקר של צעירים דרך לבנון ותורכיה. מאות הועלו דרך לבנון 
רובם דרך הים בעזרת חיל הים של צה"ל. רבים אחרים הועלו 
טיפין, טיפין, דרך תורכיה, שלא ראתה בעין טובה את הפעילות 
הזאת. עלית המתח בין סוריה לתורכיה ותקריות הגבול ביניהן, 
צמצמו מאוד את האפשרויות של המוסדות לניצול נתיב הבריחה 
הנ"ל. גם הבריחה דרך לבנון נסגרה במהלך השנים, בשל המתח 
העדתי, והתבססותם של ארגוני הטרור הפלסטינים שם לאחר 

גרושם מירדן בספטמבר השחור של 1970. 

דעת הקהל  לענין את  הצליחה  לא  באותן שנים  ישראל  מדינת 
במלחמה  טרודה  שהיתה  סוריה,  יהודי  של  בסבלם  בעולם 
בגוש  האדם  זכויות  על  המאבק  ובבעיות  הבין-גושית,  הקרה 
ושל  אירופה  מזרח  יהדות  של  בזכויות  ובמיוחד  הקומוניסטי 

יהודי בריה"מ.

אל  בבריחה  מזלם  את  ניסו  יהודים  צעירים  זה  ענינים  במצב 
ועונו  נאסרו  נתפשו  לעתים  הפרטית.  ביוזמתם  לסוריה  מחוץ 
בריחת  לנסות.  המשיכו  זאת  למרות  נרצחו.  חלקם  קשות, 
מועמדים  למצוא  יכלו  שלא  לצעירות  בעיה  יצרה  הצעירים 
קבוצת  יאושן  ברוב  דתן.  ימירו את  להקמת משפחה, אלא אם 
מבריחים  עם  ב-1974  לברוח  ניסתה  מדמשק  יהודיות  צעירות 
אותן,  רצחו  אותן,  אנסו  לכפר,  אותן  הביאו  אלה  מוסלמים. 
התעללו בגופותיהן וניסו להעלים אותן בחומצה. האומללות היו 
סעד.  ממשפחת  שלהן  וידידה  זיבאק,  ממשפחת  אחיות  שלוש 
הרצח האכזרי יצר הד בעולם. הוא המחיש את הבעיה של יהודי 
סוריה והגביר את ההתגיסות של הארגונים היהודיים בארה"ב, 
נתן  לא  בישראל  דמשק  יוצאי  ארגון  למענם.  וישראל  אירופה 
מנוח לממשלות ישראל על מנת להשאיר את הנושא בסדר היום 

בעדיפות גבוהה.

המשיכו  הקהילות  ביהודים,  שהתעלל  האימים  משטר  בשל 
להצטמק, במיוחד של חלב וקאמישלי הקרובות לגבול תורכיה, 

בשל בריחת צעירים בכל דרך אפשרית.

תחת  היתה  שסוריה  הקומוניסטי  הגוש  של  החלשותו  עם 
ארגונים  ושל  מערביות  ממשלות  של  הלחצים  התגברו  חסותו, 
יציאתם. את  ולאפשר  ביהודים  ההתעמרות  להפחתת  יהודיים 

שיחות  התקימו  מצרים.  עם  שלום  הסכם  נחתם  שנים  כעבור 
הסכמי  על  הגישושים  התקדמות  הפת"ח.  וארגון  הירדנים  עם 
שלום אפשריים עם סוריה, העצימה את לחץ ארה"ב על סוריה 
ולהתיר להם לעזוב את המדינה. ב-1992  לשחרר את היהודים 
יותירו  שהיהודים  בתנאי  הסכים  אסד,  אל  חאפז'  סוריה  נשיא 
ולא  ויצאו לארה"ב  יוותרו על אזרחותם,  רכושם אחריהם,  את 
משנתיים  פחות  בתוך  לאדם.  בלבד  מזודות  שתי  עם  לישראל 
קהילות חלב וקאמישלי ניטשו ולא נותרו שם יהודים ובדמשק 
ב-2010  האזרחים  מלחמת  פרוץ  מאז  עשרות.  כמה  נותרו 
מספרם התמעט וכיום נותרו בודדים. הם הותירו אחריהם רכוש 
15 בתי כנסת ובתי מדרש, ספרי קודש, כתבי יד,  קהילתי רב: 
עשרות  ביניהם  מאוד.  רב  ערך  בעלי  נדלן  ונכסי  תורה,  ספרי 
פרטיים"  "ארמונות  דין  בית  ספר  כבתי  ציבור ששימשו  מבני 
כמו בית שמעיה אנג'ל, בית ליסבונה, בית אלמעלם )פארחי(, 
בית לניאדו וכו. בתים רבים שהיו רכוש של ההקדש הקהילתי, 
בית קברות עתיק מאוד שבו קברים בני קרוב לאלף שנה ויש 
הכנסת  בית  האזרחים  מלחמת  במהלך  יותר.  אפילו  אומרים 
מערת  את  שכולל  שבג'ובר,  ביותר  והמפואר  ביותר  העתיק 
זה  כליל.  ונהרס  נשדד  הנביא,  וקברו של אלישע  הנביא  אליהו 
דמשק  קהילת  של  ביותר  החשובים  התרבות  מנכסי  אחד  היה 

ויהודי סוריה כולה.

בזכות פעילותו של ארגון יוצאי דמשק בישראל ושל גופי העליה 
לישראל  עלו  דמשקאים  ומאתים  מאלפיים  למעלה  והקליטה, 
דרך ארה"ב, ונקלטו היטב. הם היוו כמחצית מאלה שיצאו במועד 
דרישות  או  או מחאות  נשמעו מהם טענות  לא  חיסול הקהילה. 
בלתי סבירות. בכך תם הפרק האחרון בתולדות היהודים בדמשק.

מקנדה,  קאר  פלד  ג'ודי  גב'  של  עזרתה  מיוחד  לציון  ראויה 
יותר  הקהילה  לטובת  הקדישה  והאישית  הפרטית  שביוזמתה 
להצלת  הרגילים  בצינורות  שלא  כספים  גייסה  היא  מעשור. 
שונות  בדרכים  מסוריה  הוצאו  הן  ומחלב.  מדמשק  משפחות 
תורה  כתר  הצילה  גם  היא  ליהודים.  ביותר  הקשות  בתקופות 
לטובת  ההומניטארי  מפעלה  על  ה-14.  מהמאה  ועתיק  קטן 
יהודי סוריה היא זכתה בהערכה ובאות הוקרה גבוה של ממשלת 
ישראל מאנשי הקהילה  לכבוד מממשלת  זכתה  גם  היא  קנדה. 

ושל אירגון יוצאי דמשק בישראל.

שגם  המוסד,  של  עזרתו  מיוחדים,  ושבח  לתודה  לציון  ראויה 
כמיטב  ועשה  אותה  זנח  לא  לקהילה  ביותר  הקשים  ברגעים 
יכולתו לסייע בכל דרך אפשרית עבורו. הוא גם סייע בהצלתם 
של כמאה ספרי תורה ושל שמונה כתרים יקרי מציאות הידועים 
כיום  מצויים  כולם  ה-14.  עד  ה-12  מהמאות  דמשק  ככתרי 
בספריה הלאומית. סיפור עזרתו של המוסד יסופר בבוא העת 

על ידי הגורמים המוסמכים מטעמו.

בכך  בעברם  להתגאות  יכולים  בפרט  ודמשק  סוריה  יוצאי 
של  עולמי  יהודי  מרכז  להיות  הקטן,  מספרם  למרות  שידעו, 
ומיקרי  מהעתיקים  תורה  ספרי  ושימור  פיוט  וקבלה,  תורה 

המציאות ביותר בעולם היהודי. 
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היהודים בדמשק. מצבם 
התרבותי והכלכלי )חלק ג' - סוף(

אברהם אלמליח

מתוך הפועל הצעיר 14-15 במאי 1912. הכתבה מובאת כלשונה.

אגדות-צעירים וחברות-חסד

העדה  עומדת  כמה  עד  הקורא,  הבין  כבר  לעיל,  האמור  מכל 
וברוח. הצעירים, אלה  היהודית בדמשק בשפל המדרגה בחמר 
הכחות הרעננים והפוריים, שבכל עיר ועדה מסודרה הם הכח־
לרגלי  לגמרה,  פה  חסרים  הגדולה.  מכונת־הצבור  כל  המניע 
ההגירה הגדולה ההולכת ונמשכת בלי־חשך זה עשרות בשנים. 
ז"א  האלינס,  חניכי  כאמור,  הם,  שנשארו  המעטים  הצעירים 
כבר  שהשפיקו  אלה  שבהם,  והמפותחים  אידיאל.  כל  משוללי 
לטעם את טעם ההשכלה, רחוקים מידיעת היהדות, אך תחת זה 
ובה הם מוצאים את כל  הם פטמו את כרסם בספרות הערבית 
מזונם וספוקם הרוחני. הצעירים-המשכילים האלה, כביכול, החלו 
מיד אחרי הכרזת החרות-המדינית בתורקיה לעסק גם בענינים 
היהודים,  של  הרוחני  מצבם  את  מעט  לרומם  ובכדי  רוחניים, 
הלכו וייסדו אגודה בשם "אלנוהדא" )היקיצה( שמטרתה היא... 
שעורי־ערב בערבית, היסטוריה ערבית, ספרות ערבית, קריאת־
עתונים ערבים, הצגת חזיונות ערבים ועוד.  רעיון טפוסי, האף 
יש להם חדר־ מונה מספר חבריה לשלשים.  זאת? האגדה  אין 
אחדים  ערבים  עתונים  מפוזרים  שעליו  שלחן,  ובתוכו  קריאה 
שנות  שתי  במשך  ו"הכרמל".  ה"מוקטבס"  גם  כמובן  וביניהם 
קיומה לא נכרה השפעתה כלל על החיים היהודיים בדמשק. גם 
שעורי־הערב בערבית לא יצאו לפעל מחסר תלמידים. אך תחת 
זה היא השפיקה כבר להציג חזיון אחד בערבית מחיי-הכליפים, 
שהכנסותיו היו מקדשות לקנית ספרים ערבים וגם לתת תשורה 
דגל עותמני. מלבד  ְמַנֵצח מחורן.  לשר־הצבא סמי פשה, בשבו 
חברת־צעירים זו ישנן עוד שתים שלש חברות-חסד והאחת מהן 
חברת  "בקור־חולים",  חברת  והן:  בלונדון  אחד  מנדיב  נתמכת 

"עוזר־דלים" וחברת "מלביש-ערומים". 

בקור-חולים

רופא  לשלוח  היא  ומטרתה  התרמ"ב  בשנת  נוסדה  זו  חברה 
רופא.  שכר  לשלם  משגת  ידם  שאין  עניים  לחולים  ורפואות 
בראשיתה היו כל הכנסותיה מתשלומים חדשיים של החברים, 
ומפני זה צעדה החברה בצעדי־..., כי מתשלומים אלה לא יכלו 
שכר-רופא.  שכן  ומכל  הרפואות  מחיר  את  אף  לשלם  ראשיה 
אולם לפני שנים אחדות בקר את דמשק אחד מאחינו הנדיבים 

צרות  ואת  ודלותה  העדה  מצב  את  ובראותו  בלונדון,  אשר 
של  בית־החולים  פתחי  על  יום  יום  הדופקים  העניים־החולים 
המיסיון הרחמניה, ובהבינו כי "בקור־חולים" לא תוכל להתקיים 
של  רבית  המביאה  קרן־קימת  נדב  המצומצמות,  בהכנסותיה 
לענות  בית  שוכרים:  הזה  בכסף  לשנה.  לי"ש  וחמשים  מאה 
ט"ו  למשרת  משלמים  לשנה;  לי"ש  שלשים  בסכום  לחולים 
לי"ש לשנה; לרופא חמשים לי"ש לשנה; לרוקח עשרים לי"ש 
לעניים,  חנם  הנתנות  לרפואות,  מוצאת  הכסף  ושארית  לשנה, 
הרופא  מדוכאים.  עניים  ולחולים  עניות  ליולדות  וחלב  ולבשר 
רביעי,  ויום  ראשון  ביום  בשבוע,  פעמים  לדורשי־עצתו  עונה 
שתי שעות בכל יום, וגם מבקר חנם את החולים העניים בביתם 
עפ"י פתקת גבאי־החברה. חברת בקור־חולים מתנהלת ע"י ועד 
נשיא;  טוטח.  אפנדי  מוסה  העדה  ראש  והם:  חברים  שבעה  בן 
הבנקיר אהרן ידיד. סוכן. בא-כח האלינס בדמשק ועוד ארבעה 
אנשים—חברים. כסף הנדיב הלונדוני נשלח ע"י האלינס. מלבד 
מתשלומי  הכנסות  גם  ל"בקור־חולים"  יש  הנ"ז  הנדיב  תמיכת 
חברים, המשלמים משנים עד שלשה גרוש לחדש וגם שכירות 
הקדישום  שבעליהם  בתים  ושני  תנורים  שלשה  חנויות,  שלש 
לחברה זו. מספר חברי "בקור־חולים" היה לפנים כשלש מאות 
איש, אולם כעת ירד מספרם לשליש המספר הנז'. בית־חולים 
בכל  יש להמיסיון הבריטית, הדואגת  זה  אין להעדה. אך תחת 
בנוי  ומרוח,  גדול  היהודים—בית־חולים  של  ורוחם  לגופם  עיר 
בירושלם, עם מטות  זו  בית־החולים אשר לחברה  עפ"י תכנית 
עם  וגם  ומשרתות  משרתים  עם  מבריא,  מאכל  ועם  נקיות 
אליו  הפונים  מספר  הדת־הנוצרית.  לטובת  ודרשנים  מטיפים 
מאחינו היהודים גדול מאד, כי מלבד רופא ורפואות לחולים הוא 
והיהודים העניים בדמשק,  עוזר אותם גם עזרה חמרית הגונה, 
שעניותם היתה למשל בפי כל, הולכים אליו מדי יום ביומו ממש 

כמו שהם הולכים להתפלל את תפלת שחרית.

עוזר דלים

כמה  עד  להמעיט  במטרה  שנים  ארבע  לפני  נוסדה  זו  חברה 
מדי  מחלקת  היא  היהודים.  בין  "פשיטת־היד"  את  שאפשר 
שבוע בשבוע לחם וסכום-כסף לכל העניים הצנועים שבדמשק, 
העניים  לכל  ותספק  חוג־פעלותיה  את  הרחיבה  שנתים  ולפני 
החוזרים על הפתחים די קמח ובשר לפי טפם, בתנאי כי יעזבו 
ע"ז  עבר  כי  שנתפס  והעני  והנקיה",  הקלה  "מלאכתם   את 
פסקו מלתת לו. דבר זה הועיל הרבה לקדש את שם־ישראל,  <<
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שסבבו  האומללים,  והעניים  היד  פשיטת  התמעטה  ככה  כי 
מבית לבית ומחנות לחנות בבלויי־הסחבות אשר עליהם וגרמו 
ֻחקם  לחם  את  ויקבלו  בביתם  ישבו  ישראל.  שם  חלול  בזה 
על  החברה  ַמִּסיעה  זאת  מלבד  מכאב-ראש.  נצלו  הנותנים  וגם 
ידם  ושאין  לדמשק  הבאים  היהודים  האורחים  כל  את  חשבונה 
מתשלומי  הן  החברה  הכנסות  נסיעה.  פתקת  לשלם  משגת 
חברים שהתנדבו לשלם סכום־מה בכל שבוע. בימים הראשונים 
לחדש,  פרנק  ארבע-מאות  עד  הכנסותיה  הגיעו  להתיסדותה, 
אולם בימים האחרונים נתדלדל מצבה, כי היהודים הדמשקאים. 
הנוחים להתלהב ונוחים להתקרר. חדלו מַשֵּלם את אשר הבטיחו 
בפיהם וידי ועד החברה קצרות מהושיע את כל העניים הרבים 
הבאים לדפק על פתחם לדרש את לחם ֻחקם, ועוד פעם נראים 
"קבצנים" יהודים סובבים וחוזרים על פתחי החנויות, ומי יודע 
החברה  עבודתה.  את  להמשיך  החברה  תוכל  כזה  במצב  אם 
אלו  חברות־חסד  שתי  מלבד  חברים.  ח'  בן  ועד  ע"י  מתנהגת 
את  לעזר  היתה  שמטרתה  "מלבוש־ערומים"  חברת  גם  היתה 
בנות העניים בהנשאן לאיש בחמש לירות. אולם מחוסר תומכים 

ומנהיגים כבר עברה גם היא ובטלה מן העולם. 

שפה, מלבושים, מנהגים ואמונות־תפלות.

ובחוץ, היא, כמו שכבר אמרתי,  שפת היהודים בדמשק, בבית 
השפה  ומכל  ואופיים.  יפים  מבטאי  המלאה  הערבית  השפה 
הספרדית שגולי-ספרד הביאו אתם בבואם הנה לפני ד' מאות 
שנה, לא נשארו אלא מלים בודדות שהדור הצעיר שכח כבר גם 
אותן. מענין לציין, כי אפילו אותן המלים הספרדיות השגורות 
עוד בפי אחינו הצפתים והטברינים, נשתכחו כליל מפי יהודינו 
בדמשק, אולי מפני שהשפעת הסביבה הערבית היא הרבה יותר 
המפליא  הדבר  התלבשת.  וטבריה.  בצפת  מאשר  פה  מוחשית 
היא התלבשת  לתור את דמשק  עין התיירים הבאים  כעת את 
השחור,  למעיל  מתחת  הקצרה  הפרוה  יד  על  רבת־הגונים. 
והמצנפת הלבנה משלג שעל ראש האפנדי, ואצל הקפתן הקצר 
שוטט  הבדואי  ראש  שעל  ומטושטשת־הצבע  הבלה  והכפיה 
ועל  ה"קנבאז"  לובשים  והיהודים  וה"קפתן".  ה"טרבוש"  גם 
ראשם חובשים את ה"טרבוש". והרבנים הם ה"חכמים", כרבני 
ירושלם, חובשים מצנפת שחורה. זכר לחורבן. מסביב לטרבוש, 
"חלוקא־דרבנן על ה"קנבאז" וחגורה רחבה  על בטנם. מנהגים 
אחיהם  כיתר  בדמשק,  היהודים  אחינו  גם  ואמונות־תפלות. 
בתורקיה בכלל ובצפון אפריקה בפרט, מאמינים, וביתר־שאת, 
אותם  אם  מובן:  והדבר  והבלי־בהו.  אמונות-תהו  מיני  בכל 
מטעם  ולטעם  מחוגם־הצר  לצאת  הספיקו  שכבר  האנשים, 
יכלו עוד להתנער כליל מאמונות-תפלות כאלו,  ההשכלה, לא 
נגד  חומה־סינית  כבתוך  ומֻסגרים  הסגורים  הדמשקאים  אחינו 
כל רוח מן החוץ, שאינם באים במגע ומשא עם העולם הגדול. 
האמונות־ כל  על  ולדבר  לשוב  המקום  פה  לא  שכן?  כל  לא 
שאמרתי  מה  כל  בדמשק.  אחינו  מחזיקים  שבהן  התפלות 
במאמרי "מחיי־הספרדים" ב"השלוח" כרך כ"ד חוברות ג' ו"ד'' 
יוכל להיות מֻכון ביתר־עז גם על היהודים בדמשק. חפץ אני רק 

להביא פה דברים אחדים שנעלמו אפילו מיתר אחינו הספרדים 
מפני שהם מונופולין של יהודי־דמשק. ה"עין־הרעה" מבעיתה 
פה  גם  מעציב.  באפן  חייהם  את  ומרעילה  יהודי־דמשק  את 
מרעין־  וכל  עינא־בישא  נגד  ומנוסה  בדוק  "חמשה"  המספר 
הְסָפרות האחרונות בסכום  וגם פה משתדלים ששלשת  בשין, 
ה"לילית"  פה  גם  למשל(.   25.555( חמשה:  תהיינה  הכתובה 
אם  אמותיהם,  מחיק  טורפתם  הקטנים  בנולדים  שמות  עושה 
לא ימהרו להרחיקה בכל מיני סגולות וקמיעות. ב"אליהו ז"ל 
ראש  בתליית  או  'ב"שומים"  או  ב"רודה"  בדרך",  מהלך  היה 
משלמי  הגדולים  האנשים  אפילו  המזוזה.  על  ָשחוט  תרנגול 
"מספר-מאושר"  יהיה  הערכתם  סכום  כי  משתדלים  ההערכה 
יותר. לפיכך, אותו האיש  יָלקה בגרושים אחדים  אף אם כיסם 
גרוש  עשר  שבעה  ברצון  לך  ישלם  גרוש  ט"ו  לשלם  שנאמד 
מפני שהיא סימן "טוב", או שמנה עשר, מפני שהוא סימן "חי"; 
ובנפש- בלב-שלם  לך  ישלם  מג'דיה,  לשלם  שנאמד  והאיש 

חפצה, 26 גרוש, מפני ש"כ"ו" בגמטריה שם "הוי"ה", ועזה"ד. 
בחגיגת־מילה נוהגים הספרדים בא"י בפרט ובכל תורכיה בכלל 

לנגן את הפזמון:

יחון אל צור בחמלתו
ַלֵּבן נכנס בבריתו

ְּכָנֳאמו: וביום השמיני ימול בשר ערלתו.
אך פה בדמשק מנגנים כל הנאספים בקול מונוטוני:

הילד הזה זכה בבריתו אביו ואמו יראו ֻחָּפתו
המלאך הגואל יברך אותו.

יהי דם הנמול בקהל אמוני לריח־ניחוח אשה־לה'
ובירושלם כסא אדוני נזכה לחזות בנועם ה'.

חתם בבשרנו לאות ולמופת לנו ולבנינו לעולם ועד
יכירו רועינו וידעו מוני כי אנחנו זרע ברך ד'

ובירושלם כסא אדוני.

לבית  מבית  בתי-הספר  תלמידי  סובבים  חנוכה  ימי  בשבעת 
דמאכל  מידי  וכל  גבינה  לחם,  בצלים,  קמח,  פחמים,  לאסף 
עסוקים  אלה  שפעוטים  בשעה  בה  אך  לסעודת־חנוכה. 
נרות־דונג  תלמידיהם  ע"י  הרביים  שולחים  זו,  בשנוררותם 
במתנה לאבות התלמידים והללו חייבים לשלוח תמורתם מתת־
שאב־ ויש  שישלח.  ובלבד  הממעיט  ואחד  המרבה  אחד  כסף, 

דונג מכל אלה  נרות  יקבל בחנכה כעשרה או ט"ו  בן דמשקאי 
חייב  האומלל  והאב  בניו.  מורי  להיות  ושעתידים  שהיו, שהם, 
לכלם  ולהעניק  כיסו  מוסרות  את  לפתוח  בסבלנות,  להזדיין 
מתת־כסף, לכ"א לפי כבודו ולפי מעלתו. ויש שיחזיר המלמד 
את תלמידו עשרים פעם הביתה להביא לו מתנה זו, אם במקרה 
שכח להביאנה, ואינו חושש כלל להכתוב "שונא מתנות יחיה". 
וכי  וכסמן־טוב.  כחוב־קדוש  ההורים  בעיני  נחשבת  זו  ומתנה 
ישכח המלמד לשלוח נר־שעוה לאיזה אב, ועלתה חמת האחרון 
וחרפהו  עליו  כל חמתו  את  ושפך  הרבי  אל  ובא  להשחית,  עד 
כי סמן־רע הוא  וגדפהו על הבדילו אותו לרעה מיתר האבות, 
המון  יום־יום  לפניך  וראית  היהודים  ברחוב  תעבור  וכי  זה.  לו 
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ונחפזים  אצים  רצים  ורִבִיים  וקטנים  גדולים  תלמידים־ילדים, 
להוריהם,  נרות־דונג  עשרות  מובילים  הראשונים  והנה,  הנה 
והשניים מיסרים את הראשונים על אי־זריזותם, וידעת כי חדש 
כסלו החדש הזה וחג החנוכה, חג המכבים, ממשמש ובא. ככה 
חוגגים הדמשקאים הקטנים והגדולים את נצחון החשמונאים. 

הנה השתדלתי, עד כמה שאפשר, לתאר בשדר נאמן את מצב 
היהודים בדמשק, החמרי והרוחני, לפרטיו. מובן, כי כמו שלכל 
כל  את  לכֵון  אי־אפשר  פה  גם  כן  הכלל",  מן  "יוצא  יש  "כלל" 
הכתוב פה על כל היהודים שבדמשק. ישנן פה משפחות אחדות 
שאי-אפשר להכניסן לתוך חוג זה. אולם, מספר משפחות אלו. 
מתושבי  למאה  וחמשה  תשעים  הגדול,  הרוב  יכתבהו:  נער 
דמשק היהודים עודם שקועים ביון-הבערות ובאדיקות עורת, 
מבלי  הצרות,  אמותיהם  ארבע  בתוך  ומסוגרים  סגורים  עודם 
דעת את כל המתרחש סביבם. מי"ז אלף היהודים אשר פה רק 
שלשה יהודים יושבים ברשות המקומית; אחד במג'לס אידרה, 
אחד במגליס הסוחרים, ואחד סופר בפקידות הנהלת השכונות 
יבוא  לא  אם  דעתי,  לפי  בעיריה.  באי־כח  אין  ליהודים  הפלך. 
בעצמות-היבשות  רוח-חיים  להפיח  החוץ  מן  כח־מניע  איזה 
הללו, אם לא יבואו עובדים שיעוררו את המרץ והרצון, שילהיבו 
קרוב  אז  יהודינו,  בלב  בטח  ֻעמם  לא  שעוד  הזיק-היהודי  את 
היום. והלואי שנבואתי לא תתקיים. שהרגש הלאומי והכמיהה 
יקום  מתבוללים  של  עצום  וצבא  פה,  לגמרי  ישתקעו  ליהדות 
בלתי- מסורת  מדע-מת,  כיום  ִהֶּנָה  בדמשק  היהדות  כי  לנו. 
מלב,  כמת  ונשכחת  הולכת  האמתי  במובנה  היהדות  מובנה; 
לא  חיי־הדת  אמנם,  גוססים.  שכיבי־מרע,  הם  פה  ויהודינו 

פסקו מעולם מקרב יהודי דמשק, אבל—אינני רוצה לפתוח פה 
רגש־ כי  מזה,  גם  כלום  ישאר  לא  אחדות  שנים  בעוד  לשטן— 

היהדות המלא והשלם בקרב הדור הצעיר הולך הלוך וחסור עד 
לגמרי  יתנכרו  חנוכם של הצעירים,  כי מפאת  כליל,  שישתכח 
הבא  והתלהבות  האחדות  רגש  גם  מהם  ויאבד  העברי  לעמם 

בכח-התורה.

סמני  בקרוב  לראות  נזכה  למען  למכה,  רפואה  הקדים  ולמען 
העומדים  אחינו  צריכים  חדשים,  לחיים  ותקומה  התעוררות 
בחנוך  העוסקות  והחברות  בכלל  הלאומית  התנועה  בראש 
הדור הצעיר בפרט, כגון: עזרה, חובבי־ציון, ההסתדרות לשפה 
ולתרבות העברית, לשים לב גם אל פנה-עזובה זו ולא להזניחה 
כליל בתואנה כי דמשק איננה ארץ-ישראל; פה ימצאו כר-נרחב 
לפעולתם, פה הם צריכים לשים לב בפרט לחנוך הדור הצעיר, 
לשדה זה שכלו קמשונים, לבני־הנעורים שהם הכח הזריז ומֻסגל 
לעבודה ביותר. הן, החברות הללו, צריכות להשתדל לאגד את 
העומד  החוט  את  מחדש  לטוות  ְלִהֶּפרד-  שהחלה  החבילה 
הצעירים  של  נפשם  את  האמצעים,  כל  ע"י  להלהיב,  להנתק, 
בכדי להוציאם ממצב שויון־נפש ואדישות שבו הם שקועים עד 
הצואר ואז מובטחני כי הגרעינים שיָזְרקו יעשו פרי. ההתחלה 
כבר נעשתה. אמידים אחדים לקחו את בית־הספר העברי וגן־
הילדים תחת חסותם וחפצים המה כי החנוך יהיה ברוח עברי-

לאומי, אך היוכלו תשעה או עשרה אנשים להוציא שנה שנה 
סבל  תחת  ירבצו  ולא  אלו,  מוסדות  להחזקת  הגונים  סכומים 
היוכלו  החדשים?  התקונים  בעקבות  הכרוכות  ההוצאות  משא 
סוף-סוף אנשים פרטיים המה  והלא  כזה?  בנסיון קשה  לעמד 
ולא חברה, ואם בשנה הראשונה, 
אחת  לחברה  התנגדותם  מפני 
ביה"ס  את  להחזיק  הבטיחו 
אחרי  כי  יתקע,  לידינו  מי  והגן, 
תהיה  לא  כשההתנגדות  מה  זמן 
כשההתלהבות  כמקדם,  עזה 
יפנו איש איש לדרכו  תקרר. לא 
לשוטט  שילכו  או  והתלמידים, 
חנוך  בלי  וברחובות  בשוקים 
ברשת  שיפלו  או  ותרבות, 
שביה"ס  או  הארורה,  המיסיון 
פשוט  חדר  להיות  ישוב  הזה 
יקבלו  הרכים  והילדים  כמלפנים 
בו את אותו החנוך הידוע לכלנו. 
לאומי,  עברי  בחנוך  לזאת,  אי 
הדור  תשועת  תלויה  בזה,  ורק 
אפשר  יהיה  בזה  רק  פה,  הצעיר 
את  הטפחות  ועד  ממסד  לשנות 
דמשק,  יהודי  של  הרוחני  מצבם 
חברות  צריכות  הזה  הדבר  ואל 

החנוך הלאמיות לשים לב! 
 צוות ההוראה של בית הספר העברי בדמשק 1918. ביניהם: שרה עטיה, קלרה גביזון, 

ישראל איתן, יוסף יואל רבלין, שלמה שילר, אביעזר ילין, ציפורה אטקס, אליהו ששון, חיים זגול. 
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בין המוסתערבים לספרדים בדמשק: 
עימות, שיתוף פעולה ומיזוג

ארד דותן, מתוך הרצאתו שניתנה בחולון

לפעמים אני מקנא בהיסטוריונים העוסקים בדורות האחרונים. 
ארכיונים,   --– החדשה  בעת  הקיים  התיעוד  שפע  מלבד 
תיעוד  ייחודי.  מקור  לרשותם  עומד  וכד',  עיתונים  מסמכים, 
בעל פה. לא מעט מהיושבים כאן עדיין זוכרים אירועים שונים 
עבורנו  מהווה  זכרונם  דמשק.  של  היהודית  הקהילה  בתולדות 
ארכיון.  ומסמכי  מתעודות  פחות  לא  חשוב  היסטורי  מקור 
ארבע  מלפני  אירועים  לזכור  מסוגל  איננו  איש  לצערי,  אבל 
מאות וחמש מאות שנה. כחוקר ימי הביניים אני נאלץ להתנזר 
ממקורות אלו. למרות זאת, ניתן ללקט ידיעות ממקורות שונים 
ולנסות לשחזר, ולו במקצת, את החיים היהודיים בדמשק לפני 
מאות שנים. הרשו לי אפוא לקחת אתכם למסע בזמן אל דמשק 

של המאה ה-16 וה-17. 

מבחינות רבות דמשק של המאה ה-16 לא היתה שונה בהרבה 
הסמטאות,  אותן  זוכרים.  שבכם  המבוגרים  שאותה  מדמשק 
השווקים, המסגדים. חלק מבתי הכנסת שזכיתם להתפלל בהם 
היו קיימים כבר אז. ההבדל המרכזי בין אז לבין הדורות האחרונים 
הינו הבדל חברתי. במאה ה-16 לא היתה קהילה היהודית אחת 
בדמשק אלא לפחות שלוש. שלוש הקבוצות העיקריות בחברה 
אם  והסיציליאנים,  הספרדים  המוסתערבים,  היו  אז  היהודית 
אחרים.  ממקומות  יהודים  גם  לדמשק  התגלגלו  ושם  פה  כי 
מאיטליה, ממרוקו ואפילו מתימן. מלבדם היו עוד שתי קבוצות 
יהודיות או קרובות ליהדות. הקראים והשומרונים. אנו נמצאים 
השומרונים  כל  חולון.  בישראל,  השומרונים  בבירת  הערב 
בישראל חיים כאן, לצד אחיהם שבהר גריזים. אבל במאה ה-16 
עזה,  בקהיר,  גם  נוספות.  בקהילות  מפוזרים  היו  השומרונים 
בדמשק,  היהודית  בחברה  השונות  הקבוצות  מבין  ובדמשק. 
ניתנה כמדומני תשומת הלב המחקרית בעיקר לספרדים, וזאת 
כמה  בקצרה  אזכיר  מקרבם.  שיצאו  הבולטים  החכמים  בגלל 
10 תוכנית תחקיר בשם "מהו  מהם. לפני כשנה שודרה בערוץ 
עסקה  התוכנית  פינטו".  הרב  אימפריית  מאחורי  הקסם  סוד 
ברב יאשיהו פינטו, מקובל צעיר וכריזמטי מאשדוד שאת חצרו 
פוקדים אנשי עסקים בכירים. ביולי האחרון הוא רכש את הדירה 
היקרה ביותר שנמכרה אי פעם באשדוד, בסכום של לא פחות 
מ-10 מיליון ₪. הרב יאשיהו הנ"ל קרוי על שם חכם דמשקאי 
ונפטר  יאשיהו פינטו, שחי בדמשק  ר'  זה בדיוק.  שנקרא בשם 
ב-1648. אגב, ליתר דיוק משפחתו לא באה ממש מספרד אלא 

כנראה מפורטוגל. 

לר' יאשיהו פינטו הראשון לא היה כנראה כל כך הרבה כסף כמו 

לשני. אבל היה לו כסף מסוג אחר. ספרים. כמעט בכל הספרים 
על  דרשות  שמכיל  מזוקק.  כסף  "כסף".  המילה  מופיעה  שלו 
שהינו  צרוף.  כסף  התורה;  על  דרשות  עוד  נבחר.  כסף  התורה; 
בהלכה.  שלו  תשובות  אוסף  מכסף.  ונבחר  משלי  לספר  ביאור 
אגב, הספר "נבחר מכסף" נדפס דווקא בארם צובה, היא ַח ַל ּב, 
לפני מאה וארבעים שנה. כנראה שפעם היחסים בין הדמשקאים 

לחלבים היו יותר טובים...

היא  תקופה  אותה  של  דמשק  מחכמי  אחרת  מפורסמת  דמות 
תורתו  את  הכתב  על  שהעלה  הנודע  המקובל  ויטאל,  חיים  ר' 
של האר"י. למעשה, בניגוד למה שמקובל, ויטאל לא היה בכלל 

ספרדי. משפחתו הגיעה מדרום איטליה, מחבל קלבריה. 

ממש,  של  טהור  ספרדי  כנראה  הפעם  לסיום,  שלישית  דמות 
הוא ר' ישראל נג'ארה, המשורר הידוע. היחסים בין ר' ישראל 
נג'ארה לר' חיים ויטאל היו מורכבים. רח"ו כתב יומן אישי ובו 
חילק "מחמאות" 'לנג'ארה כמו למשל "פיו דובר נבלה וכל ימיו 
שנכתבו  נג'ארה,  של  לשיריו  העממית  החיבה  אבל  שיכור". 
פופולאריים  ותורכיים  ערביים  שירים  של  במשקל  לעתים 
האיטלקי  המקובל  של  התנגדותו  את  ניצחה  תקופה,  מאותה 
שבת  מדי  שיריו  את  שרים  עדיין  חלקכם  של  בבתים  ולראיה, 

לעומת חכמי הספרדים, חכמי המוסתערבים לא מוכרים כלל. 

בדמשק  המוסתערבים  של  הדיין  היה  ה-16  המאה  בראשית 
חכם בשם ר' ישמעאל. אישיותו משקפת את הקשר החזק של 
יהודי דמשק לא"י במכתב שלו שנמצא בגניזת קהיר הוא מספר 
"באתי בנדר ובשבועה על עצמי לבוא לדור בארץ הקדושה כי כך 
מנהג אבותי שנפטרו לחיי עד כשמזקינים באים לארץ ישראל". 
כדי  לארץ,  עולים  זקנה  שלעת  נהגו  במשפחה  אצלם  כלומר 
בה. במהלך השנים עברה הנהגת המוסתערבים  לזכות להיקבר 

לידיים זרות. 

נוסע שביקר בדמשק ב-1522 סיפר כי דיין המוסתערבים הינו ר' 
שם טוב אלפראנג'י, שהיה ממוצא ספרדי. השם הזה ודאי מזכיר 
שפעל  אלאפראנג'  או  אלפראנג'י  הכנסת  בית  את  מכם  לחלק 
בדמשק, אבל אין כנראה קשר ישיר בין ר' שם טוב אלפראנג'י 
לבין בית הכנסת. גם בג'ובאר הסמוכה היה הדיין חכם ממוצא זר, 
ר'  שמואל אבו-חצירא, שהגיע כנראה ממרוקו. מאמצע שנות 
השבעים  שנות  ראשית  או  השישים  שנות  סוף  ועד  החמישים 
של המאה ה-16 שוב כיהן חכם מוסתערבי כדיין המוסתערבים 
בדמשק. היה זה ר' יוסף  ציאח שהזכרנו קודם. גם הוא לא היה 
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כיהן  אחריו  מירושלים.  היה  משפחתו  ומוצא  דמשק  מילידי 
דיין שהגיע מצפת, ואחר כך עוד דיין שהגיע מצפת. זו שאלה 
חכמים  הזמן  כל  ייבאו  בדמשק  המוסתערבים  למה  מעניינת. 
מבחוץ לכהן אצלם. יתכן שבקרב המוסתערבים בעיר לא נמצאה 
על  ליטול  הייתה  שיכולה  תורני  קומה  שיעור  בעלת  דמות 
שכמה תפקיד זה, אך אפשר גם ששוב מדובר בעניינים כספיים. 
משכורתו של דיין באותה עת לא היתה כנראה משכורת גבוהה 
וממילא התפקיד לא קסם לתושבים המקומיים. הזכרנו את ר' 
ישראל נג'ארה. ובכן אל תחשבו שרק לספרדים היו משוררים. 
בן  יוסף  בשם  מוסתערבי  משורר  בדמשק  חי  תקופה  באותה 
אברהם הלוי נואס. "נואס" בערבית הוא מתנדנד, מדדה. כנראה 

הוא קיבל את כינוייו בשל מום גופני שהיה לו. 

כתב היד של שירי יוסף נואס מכיל כאלף שירים עבריים, שירי 
קודש ושירי חול. כמו נג'ארה, גם נואס כתב את שיריו במשקל 
לאחד  בכותרת  למשל  מקומיים.  ערביים  שירים  של  ובלחן 
השירים הוא כתב "וזן האת האת אלעוד" )כלומר: בלחן "תן תן 

את העוד"(, שהיה כנראה שיר פופולרי באותו זמן. 

אני רוצה לתאר בפניכם כעת את הזיקות השונות שנרקמו בין 
הקהלים ובין חכמיהם, זיקות שנעו מסכסוך ועימות ועד לשיתוף 
פעולה ומיזוג. לכל אחת מהעדות היו מוסדות קהילתיים נפרדים 
והנהגה משל עצמה. לכל קהל היה בית כנסת משלו, בית קברות, 
בית דין, ואפילו קופת צדקה נפרדת משלו. המוסתערבים תמכו 
הספרדים.  בעניי  תמכו  והספרדים  המוסתערבים,  בעניי  רק 
בדיוק כמו שהדמשקאים נותנים הערב מלגות רק לדמשקאים... 
הקהל עמד כגוף עצמאי גם בפני השלטונות, וכל קהל שילם את 

מס הגולגולת באופן עצמאי. כל קהל התגורר בנפרד. 

שאלה שנשלחה מדמשק, כנראה ב-1623, אל ר' יום טוב צהלון 
שישב בצפת, עוסקת בדינם של "הספרדים שיש להם בית בין 
המוסתערב או איסקיליין או בהפך". סימן, שיש ספרדים שגרו 
אבל  )הסיציליאנים(,  ה"איסקיליים"  בין  או  המוסתערבים  בין 
בשלושה  התנהלו  בדמשק  היהודים  חיי  בנפרד.  התגוררו  הרוב 
התפלל  יחיד  כל  הקהלי.  המעגל  היה  הפנימי  המעגל  מעגלים. 
שלו  הקהל  למנהיגי  כפוף  היה  שלו,  הקהל  של  הכנסת  בבית 
רחב  מעגל  שלו.  הקהל  של  הדיין  בפני  תורה  לדין  והתייצב 
יותר בו התנהלו חיי היהודים בדמשק היה המעגל הכלל-יהודי. 
תרבות  חלקו  הקראים(  גם  מסוימת  )ובמידה  העיר  יהודי  כל 
מוסדות מסוימים  היהודית.  על המסורת  משותפת שהתבססה 
נשות  למשל,  הקהלים.  לכל  משותפים  היו  הציבורי  במרחב 
אל  'שיח'  אחד,  ומנהיג  אחד  במקווה  טבלו  הקהלים  שלושת 
יהוד, ייצג את כל יהודי העיר בפני השלטונות. מעגל השייכות 

השלישי, החיצוני יותר, היה המעגל העירוני. 

בעיר  הציבורי  המרחב  מן  נפרד  בלתי  חלק  היו  היהודים 
העות'מאנית ונטלו חלק פעיל בחיים הכלכליים בעיר. ברחובות 
פקדו  כאחד  וכולם  ונוצרים,  יהודים  מוסלמים  הסתובבו  העיר 
העיר.  מוסדות  ושאר  המרחץ  בית  הח'אנים,  השווקים,  את 

מרכז החיים הדתיים והציבוריים בכל קהל היה בית הכנסת, בו 
התפללו בני הקהל על פי מנהגם ונוסחם. עם זאת, בית הכנסת 
לא סגר את שעריו לאנשים מקהל אחר והיו שהעדיפו להתפלל 
דווקא בקהל אחר, אם בגלל סכסוך עם החזן או מישהו אחר ואם 

בגלל העדפה מוזיקלית אחרת. 

בני  כל  את  המחייבת  תקנה  התקבלה  בדמשק  הספרדים  בקרב 
ששהה  בירב,  יעקב  ר'  הספרדי.  הכנסת  בבית  להתפלל  הקהל 
שכוונת  הסביר  התקנה,  מיוזמי  והיה  בדמשק  מסוימת  תקופה 
ההזק  וזה  מפוזרים  יהיו  שלא  לתקן  אלא  היתה  לא  ההסכמה 
אם  האסקלים".  ו"מב"ה  מוסתערב  מב"ה  אלא  נמשך  היה  לא 
כן היו ספרדים שהיו מתפללים בבתי הכנסת של המוסתערבים 
והסיציליאנים, למורת רוחם של ראשי הקהל הספרדי. שימו לב 
לביטוי של ר' יעקב בירב "וזה ההזק". איזה נזק היה נגרם מכך 
כספי.   נזק  כמובן.  המוסתערבים?  אצל  להתפלל  הלך  שספרדי 
את התרומות שלו, והנדבות שלו בעת עלייתו לתורה, הוא היה 
ספרדים  מתפללים  רק  לא  המתחרים.  של  הכנסת  בבית  תורם 
הגיעו לבית הכנסת המוסתערבי אלא גם דרשנים. כשמגיע דרשן 
טוב, שיודע לרתק את הקהל, "סולחים לו" על המוצא שלו. אחד 
שדרש  ספרד,  ממגורשי  גארסון,  יוסף  ר'  היה  למשל  הדרשנים 
הוא  דרשותיו  בספר  המוסתערבי.  הכנסת  בבית  רבות  פעמים 
בבית  בדמשק  בכאן  "דרשתיהו...  אחד  דרוש  על  למשל  רושם 

הכנסת של המוסתערבים בשבת בפרשת וילך בשנת  1515. 

עבירות  על  המוסתערבי  הציבור  את  גארסון  הוכיח  בדרשותיו 
והיו  לשבת  אופות  היו  נשים  למשל  בקרבם,  שמצא  שונות 
ממשיכות לאפות גם אחר כניסת השבת. הוא מזכיר גם עבירות 
חמורות כמו גזל וניאוף. גארסון הציע גם דרכי תשובה לחטאים 
אלו לתקן המדות כמו שהיו לנו בספרד לעשות צדקות וחברות... 
"וגם כן ראוי לתקן חברה לביקור חולים". הנה לפנינו סוג אחד 

של זיקה בין המקומיים לבין המהגרים הספרדים. 

לאמץ  בדמשק  המוסתערבים  ליהודים  הציע  הספרדי  החכם 
את הנוהג הספרדי של ייסוד חברות: חברת הכנסת כלה, חברת 
האשכנזים  אצל  שמכונה  )מה  קברים  וחברת  תורה,  תלמוד 
על  תרבותית  עליונות  חשו  הספרדים  חכמי  קדישא(.  חברה 
לה  להציע  לנכון  ומצאו  הוותיקה,  המקומית  האוכלוסייה  פני 
המוסתערבים  הספרדיים.  היהודים  של  מאורחותיהם  לאמץ 
הושפעו גם מדפוסי הארגון של הספרדים וייסדו בקהלים שלהם 
היתה  ההשפעה  הקהילה.  של  מנהיגים  מועצת  מעין  "מעמד", 
המוסתערבים,  מנהגי  את  לפעמים  אימצו  הספרדים  הדדית. 
כבר  מביניכם  יוצאי ספרד  הערבית.  אימצו את השפה  ובייחוד 
את  אימצו  והספרדים  השתכחה  הלאדינו  לאדינו.  מדברים  לא 
הערבית-היהודית, בהשפעת המוסתערבים. סוג נוסף של זיקה 
בין הקהלים היו נישואי תערובת. יש דוגמאות שונות לנישואין 
בין המוסתערבים, המקומיים, לבין משפחות המהגרים, כלומר 
הן מוסתערביות  והאיטלקים. מעניין שתמיד הכלות  הספרדים 
מסתבר  הכסף.  בגלל  כנראה  שוב,  למה?  מהגרים.  והחתנים 
זו מעידה על מצבן הכלכלי האיתן של המוסתערבים  שתופעה 
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עם  בנישואין  המהגרים  בני  של  מרכזי  שמניע  נראה  בדמשק. 
הכלה  עימה  שהביאה  והנכסים  ההון  היה  המוסתערבים  בנות 
פעולות  היו  הקהלים  בין  זיקה  של  אחר  סוג  אביה.  מבית 
הספרדים  המוסתערבים  ראשי  מנהיגיהם.  של  משותפות 
וקיבלו החלטות המחייבות  יחד  והסיציליאנים התאגדו לעתים 
מהומה  התעוררה   1568 בחורף  לדוגמה,  העיר.  יהודי  כל  את 
הקצבים.  של  מעשיהם  על  מאד  כעסו  העיר  יהודי  בדמשק. 
 ככל הנראה היו הקצבים חייבים סכום כסף גדול למוסלמים מהם 
קנו את הבהמות. הם הציעו לנושים המוסלמים לגבות את החוב 
מיהודים בעיר, שהיו חייבים כסף לקצבים, וכך יהודים רבים נאלצו 

לשלם סכומי כסף גדולים לסוחרי הבהמות המוסלמים.

בתגובה, קיבלו ראשי שלושת הקהלים תקנה שאסרה על קצבי 
גם  חתמו  התקנה  על  שנים.  עשר  במשך  בשר  למכור  העיר 
יוסף   ר'  הספרדים;  דיין  ברוך,  ר' משה  הקהלים:  חכמי שלושת 
דיין  כנראה  שהיה  ביסודו,  משה  ור'  המוסתערבים  דיין  ציאח, 

הסיציליאנים. 

יוזמה משותפת אחרת של ר' יוסף ציאח ור' משה ברוך נועדה 
לתקן תקלות שמצאו החכמים במקווה העירוני. המקווה בדמשק 
לוקחים  היו  במרחץ  הרוחצים  המרחץ.  בית  חלל  בתוך  נבנה 
ממימיו הקרים של המקווה כדי לצנן את מי המרחץ הרותחים. 
במים  במקווה  שנחסרה  הכמות  את  משלימים  היו  מכן,  לאחר 

רגילים, ולא במי גשמים כנדרש, ובכך גרמו לפסילת המקווה. 

בעיה נוספת הייתה מנהג נפוץ בין הנשים לטבול לפני שקיעת 
החמה ולא אחר השקיעה כנדרש. כדי לפתור בעיות אלו קבעו 
ר' ציאח ור' משה ברוך כי דלת המקווה תהיה נעולה במשך היום 
לאחר  רק  לטבול  יּותר  שלנשים  תיקנו  וכן  הטבילה,  שעת  עד 
השקיעה. כדי לפקח על החלטתם הם מינו נשים שתחזקנה את 
המפתח ותפתחנה את המקווה בעת הצורך. אולם היוזמה נכשלה 
המנעולים  שברו  הנשים...  "ושאר  ברוך:  משה  ר'  שסיפר  כפי 

ההם... בעטו העם בהסכמה ושברו את הפתח". 

ותלמידיו  קארו  יוסף  ר'  אל  זאת  בעקבות  פנו  החכמים  שני 
בבקשה לתמוך ביוזמתם. באגרת שלהם אליו בולטת חולשתם 
קארו  יוסף  מר'  ביקשו  הם  מנהיגים.  הם  אותו  הציבור  מול 
שחכמי  והציעו  אליהם  פנו  כי  העובדה  את  להסתיר  ותלמידיו 
הנצל  למען  דרך  עוברי  מפי  זה  דבר  ש"שמעתם  יספרו  צפת 
מריב לשונות". אבל אל תחשבו שהמצב היה אידילי כל כך. בין 
הקהלים לא היה בהתחלה רק השפעות הדדיות, שיתוף פעולה 
ונישואי תערובת אלא גם לא מעט סכסוכים. אתן כמה דוגמות 
ואילו  לסכסוכים הללו. המוסתערבים קברו את מתיהם בנפרד. 
הספרדים והסיציליאנים קברו את מתיהם בחלקה משותפת. ר' 
יוסף  ציאח דן באחת מתשובותיו במשפחה מוסתערבית ידועה, 
היום.  עד  בדמשק  כנסת  בית  יש  שמה  שעל  כוליף,  משפחת 
מילידי דמשק שמעתי שהמקום כונה 'מדרש ְכ  ֵל יף', ובו ישבו 
ועסקו בתורה. המשפחה קנתה חלקת קבר משפחתית  חכמים 
ערערו  מתים  כמה  שם  שקברו  ולאחר  הספרדי  הקברות  בבית 

על  לאסור  ותבעו  החלקה  מכירת  על  הספרדי  מהקהל  אנשים 
המשפחה המוסתערבית לקבור שם את מתיהם. 

באופן לא מפתיע אולי, החכם הספרדי ר' משה ברוך, הצדיק את 
טענות הספרדים ואף קבע שתיאורטית מותר לספרדים אפילו 
להוציא את מתי המוסתערבים שנקברו אצלם ולהעבירם לבית 
הקברות המוסתערבי, ואילו החכם המוסתערבי  ר' יוסף  ציאח, 
טען ששטר המכירה בתוקף ואישר את זכותם של בני המשפחה 

להמשיך לקבור את מתיהם בחלקה הספרדית. 

הדרך היחידה לשבור את עקשנותם של הספרדים היתה להשיג 
הרדב"ז  את  לשכנע  הצליח  ציאח  ר'  הדור.  מגדולי  מאחד  פסק 
)רבי דוד בן זמרה( והמבי"ט )רבי משה בר יוסף מיטראני(, שניים 
לקבור  להמשיך  כוליף  בני משפחת  הדור, שזכותם של  מגדולי 
בחלקה שקנו, אולם הוא נכשל בניסיונו לשכנע את ר' יוסף קארו, 
פרצה  זמן  באותו  הספרדי.  ברוך  משה  ר'  של  בעמדתו  שתמך 
מגפה בדמשק ושנים מבני משפחת כוליף מתו. משום כבודו של 
ר' יוסף קארו, נמנעו המוסתערבים מלקברם בחלקה הספרדית. 
היו  והספרדי, לא  בין שני החכמים, המוסתערבי  ואכן, היחסים 
מוצלחים. פרצו ביניהם שורה ארוכה של סכסוכים. אספר לכם 

על אחד הסכסוכים. 

אחד  היה.  כך  שהיה  ומעשה  לב.  וקורע  עצוב  משפחתי  סיפור 
הדיינים בדמשק, כנראה ספרדי, השיא את בנו עם נערה תושבת 
האישה  עם  שהה  החתן  מוסתערבית.  נערה  כנראה  העיר, 
כחודשיים אך לא הצליח לקיים עימה יחסים מלאים כיוון שלא 
אביו  אימפוטנציה(.  בלשוננו:  )או  אנשים"  "גבורת  לו  הייתה 
כיוון  טעות,  מקח  זה  שהיה  בטענה  הנערה  את  לגרש  לו  יעץ 
כי  בתוקף  טענה  זאת  לעומת  הנערה  בתולים.  לה  מצא  שלא 
הייתה בתולה בעת הנישואין. אבי הנערה ניסה להזדרז ולסיים 
את הפרשה כדי לשמור על כבודו וכבוד בתו והיה מוכן להגיע 
לוותר  אולץ  שבהסכם  למרות  בהקדם,  גט  כתיבת  על  להסכם 
חזרו  מכן  לאחר  בכתובתה.  לנערה  שהובטחו  שונים  נכסים  על 
לפני  תורה  לדין  ללכת  והחליטו  הצדדים מהסכם הפשרה  בהם 
ר' ציאח, שפסק לטובתה של הנערה וראה בדברי החתן הוצאת 
שלא  החתן,  של  התנהגותו  כספיים.  ממניעים  שנבעה  רע  שם 
מיהר לאחר החתונה לטעון שהכלה אינה בתולה אלא השתהה 
ר'  אביו של החתן, האשים  הוא משקר. את  כי  רב, מעידה  זמן 
ציאח במילים חריפות: ״והוא נוגע בדבר ותועלתו הוא דורש". 
דהיינו, קרבתו של החכם לבנו החתן מעוורת את עיניו ומונעת 

ממנו לפסוק הלכה כראוי. 

מחכמי  לקבל  כדי  לצפת,  והלכו  נואש  אמרו  לא  ואביו  החתן 
העיר פסק לטובתם.  ר' ציאח נפגע מהערעור על סמכותו וראה 
במעשי הדיין חילול השם ואולי יש לפטר את  הדיין ממשרתו, 
להרויח  האמת  על  ומחפה  בדין  ממונו  אוהב  שהוא  מחמת 
באופן  הדברים  את  הציגו  החתן  ובנו  שהדיין  למרות  ממון...". 
סלקטיבי לפני חכמי צפת,  פסקו חכמי צפת גם הם כי על החתן 

לפרוע את כל התחייבויותיו בכתובה. 



15 גליון מס׳ 24 // ערב ראש השנה תשע"ז, ספטמבר 2016 מכאן ומשאם 

ולאחר  לדמשק,  והגיע  באמתחתו  הגט  עם  מצפת  יצא  שליח 
כמה ימים זומנו הצדדים למעמד מסירת הגט. כדי למנוע ערעור 
על הגט הזמין ר' ציאח את חכמי הספרדים להיות נוכחים. לאחר 
שניתן הגט פרץ סכסוך חריף בין ר' משה ברוך לאבן ציאח. ר' 
משה הטיל ספק בכשרותו של הגט וטען כי הגט ניתן בלי שזיהו 
בית הדין את המתגרשת. ומדוע לא זיהו בית הדין את הנערה? 
"והיא אז כסתה פניה כדרך שאר הנשים הצנועות העומדות לפני 
ב"ד להתגרש". הנערה ישבה אפוא בבית הדין בפנים מכוסות. 
בעקבות זאת, טען  ר' משה שהגט פסול והנערה צריכה גט אחר. 

הייתה  עשויה  הנוכחי  הגט  פסילת  ברורה.  הייתה  המשמעות 
להביא לעיגון של הנערה לזמן ממושך שהרי החתן ישב אותה 
עת בצפת. ר׳ יוסף אבן ציאח הגיב בחריפות: "אח"כ החכם בעיניו 
]כלומר, לא חכם, אלא חכם בעיני עצמו[ כה"ר משה ברוך ברוע 
לב מחמת שנאה אין פחד א-להים לנגד עיניו חשב להתגדל... 
שהגט  אומר  היה  המתגרשת[...  את  הכירוה.  שלא  קול  הוציא 
ההוא נתבטל ושהיא צריכה גט אחר וסופו הוכיח על תחלתו כי 
ידו היתה עם בעלה במעל אשר בגד בה ראשונה לגרשה ושניה 

לעגנה, ולכן שנסתי מתני על הדבר הזה וקנאת ה' לבשתי... כי 
רוח שקר הטעתו לרדוף אחר השררה בחלול התורה".

ראוי לסייג כי בידינו השתמרה רק גרסתו של  אבן ציאח לפרשה, 
גרסה המתועדת בכתב היד של תשובותיו שחקרתי. סביר להניח 
ר' משה ברוך היה מציג את הפרשה אחרת לגמרי. היחסים  כי 
מי  על  תמיד  כן  אם  התנהלו  לא  לספרדים  המוסתערבים  בין 
נפלו,  האוכלוסיות  שתי  שבין  החומות  הזמן  עם  אבל  מנוחות, 
והקבוצות השונות התערבבו זו בזו עד שנוצרה למעשה קהילה 
חדשה, קהילה אחת המכילה בתוכה יסודות שונים. בני השבט 
זכינו בארץ  הדמשקאי מתמודדים היום בארץ עם בעיה דומה. 
מתערים  השבטים  כל  הנבואות.  ולהתגשמות  גלויות  לקיבוץ 

ומתחתנים זה בזה. 

השאלה שנותרת היא כיצד שומרים על המסורת המשפחתית 
שימור  היא  הדרכים  אחת  אולי  ומיזוג.  ערבוב  של  כזה  בעידן 
של  בתולדותיהם  עדיין  נחשף  הכל  לא  וחקירתה.  המסורת 

יהודי דמשק. אני מזמין אתכם להמשיך ולחקור. 

משה ששון, בתו אורנה טמיר וג'האן סאדאת ישראל קיסר, משה ששון ומנחם ידיד

משה ששוןמשה ששון ויוסף קלש 
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עשור לפטירתו של
משה ששון

ירושלים  6.10.97

משה ששון .  תולדות חיים

משה ששון נולד בדמשק )סוריה( ב- 15.12.1925 להוריו אליהו 
זגול ועלה ארצה עם הוריו  )ג'וליה( לבית  ויעל  )אליאס( ששון 

בשנת 1927.

א. על המשפחה:

משפחת ששון גלתה  מירושלים יחד עם גולי בבל. בשנת 1738 
מבגדד  לשוב  ששון,  ישראל  הרב  דאז,  המשפחה  אבי  החליט 

לירושלים.

)שנמשכה  בדמשק  ביניים"  "תחנת  עשו  וצאצאיה  המשפחה 
כמאתיים שנה( והיה זה אליהו ששון, אביו של משה, שהשלים 
את המעגל והעלה, בחזרה לירושלים את כל משפחתו. רעיתו, 
ילדיו, הוריו ואחיו. בתחילה עבד אביו של משה כפועל בחברת 
החשמל הירושלמית ולאחר מכן כמנהל חשבונות בעיר העתיקה 
אצל הסיטונאי איבראהים סיטון. בשנת 1936 הזמין משה שרת 
של  הערבי  באגף  לצידו  לעבוד  ששון  אליהו  את  שרתוק(  )אז 
היה  קצר  זמן  אחר  היהודית.  הסוכנית  של  המדינית  המחלקה 
אליהו ששון למנהלו של אגף זה ופעל עד לקום המדינה כאיש 

ומנהיגי  ראשי  עם  היהודית  הסוכנות  של  המדיניים  המגעים 
אליהו  ידע  גולדה מאיר.  כותבת  נפשו.  "בעומק  העולם הערבי. 
ששון שאנו ניצטרך לחיות כאן באזור לנצח עם הערבים ועל כן 
והמלחמות עלינו לחתור בלא  על אף הסכסוך החמור, הסכנות 
הפסק ליחסי שכנות טובים" ולשלום עם שכנינו. על כך חינך את 

ארבעה ילדיו ובכללם משה.

ב. לימודים ופעילות ב"הגנה":

)כי"ח(  "אליאנס"  בביה"ס  לימודיו  את  התחיל  ששון  משה 
למד  זו  בתקופה  כבר  בית-הכרם".  ב"תיכון  והמשיך  בירושלים 
ערבית אצל מורה פרטי. ה' ריבחי כמאל. באוניברסיטה העברית 
בירושלים למד: היסטוריה כללית, שפה וספרות ערבית, כלכלה 
קטעה  באוניברסיטה  לימודיו  את  התיכון.  המזרח  של  וחברה 

מלחמת העצמאות.

בשנה האחרונה ללימודיו התיכוניים הצטרף משה ששון ל"הגנה" 
"ההגנה"  עליו  פקדה  ב-1945  ומ"ג.  מ"מ  כ-מ.ב.,  בה  ושירת 
להתגייס ל"משטרת הישובים העבריים" כ"נוטר מופקע" שעבד 
במנגנון הקבע של "ההגנה". ידיעותיו בערבית הביאוהו לשרת 
ישראל(  של  החמישי  הנשיא  )לימים  נבון  יצחק  מר  של  כסגנו 
שהיה אז "מפקד המחלקה הערבית של "הש"י )שרות הידיעות 

של "ההגנה"( בירושלים". 

ששון,  משה  של  לפטירתו  עשר  ימלא  אלה  ימים  בעצם 
בנו של אליהו ששון ז״ל, נצר למשפחת ששון המפוארת, 
בחיי  שהתערתה  סוריה,  יוצאי  קהילת  של  בניה  מבכירי 

העם והמדינה עוד משנת ה-20 של המאה שעברה.

הסקירה הבאה על משפחת ששון בכלל ופעילותו של משה 
בפרט, מבהירה אל נכון אל תרומתו של משה ששון לחיי 

העם והמדינה במרוצת מהלך חייו הן בישראל והן בחו״ל.
ששון  משה  עמד   1966 בשנת  שעוד  לציין  למותר,  לא 
בראש ועדת שביתת הנשק הסורית. ישראלית ברם, גולת 
כשגריר  מששימש  היה  הדיפלומטי  שרותו  של  הכותרת 
מיתולוגי של ישראל במצרים, שם כיהן כשבע שנים, וניצל 

בעת רצח הנשיא סאדאת, משישב בסמיכות לו.

משה ששון עמד בראש התאחדות יוצאי סוריה בישראל, 
בני  לעליית  מכרעת  תרומה  תרם  המוסד  עם  ובפעילותו 
הקהילה, תחת משטרו של הנשיא אסד, ובעיקר לקליטתם 
הכשרת  היתה  פעולותיו,  יתר  בין  העדה.  בני  העולים  של 

בנות הקהילה כמורות להוראת הערבית.
את  שהכיר  המעטים  מהישראלים  אחד  היה  ששון  משה 
דרכים  ופלס  והמנטליות שלהם,  הליכות שכנינו, תרבותם 

כבן המזרח לליבותיהם.
יהי זכרו ברוך!!

עו״ד יגאל טמיר
חתנו של משה ששון 

ומלווה דרכו משנת 1975
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המחלקה  ל"מפקד  ומונה  לחיפה  ששון  הועבר   1948 בראשית 
העיר  שחרור  על  הקרב  למחרת  בחיפה.  הש"י  של  הערבית" 
חיפה העניק מפקד המחוז יעקב לובליני למשה ששון  את הדגל 
הערבי של העיר חיפה כאות הערכה על הדיוק הרב של הידיעות 
שהשיג על הכוחות הערביים בעיר אותם סיפק למטה המבצעי 
למוזיאון  ששון  ע"י  יותר,  מאוחר  הועבר,  )הדגל  "ההגנה"  של 
של  הארצי  למטה  ששון  הועבר  חיפה  שחרור  לאחר  ההגנה(. 
"ההגנה" וכיהן כיד ימינו של זיאמה דיבון" ראש שרות הידיעות 
הערבי הארצי של "ההגנה". עם הקמת צ.ה.ל הועבר ששון לחיל 
להשתתף  כדי  החוץ  למשרד   )1949( הועבר  ומכאן  המודיעין 

בהקמת "המחלקה המדינית" במשרד החוץ.

משה ששון נשא לאשה )1949( את טובה לבית סוקולוב שנפטרה 
ב-1988 ממחלה קשה, בעת שרותו בקהיר. 

נולדו להם שני ילדים: אורנה )1952(, עו"ד במקצועה ואשר לה 
ולבעלה עו"ד יגאל טמיר שני בנים. טל ושחר. הבן ראובן )יליד 

1958( נהרג בתאונת דרכים ב-1988.

לצאתו  ועד  החוץ  למשרד  הצטרפותו  שנת   ,1949 שנת  מאז 
)1990( שירת משה בתפקידים שונים במשרד החוץ  לגמלאות 
תפקידיו,  בכל  ובחו"ל.  בארץ  שונות  ובשליחויות  בירושלים 
והמתמשך  העיקרי  במאמץ  משה  עסק  שנים  או  אחד  למעט 
בדרכי  ישראלי  הערבי.  הסכסוך  פתרון  לקידום  לעשות 
ישראל  בין  שהתקיימו  ומתנים  המשאים  שמונה  מתוך  שלום. 
לירושלים, השתתף  הנשיא סאדאת  בואו של  לשכנותיה, טרם 
דו- לקידום  הפסקה  ללא  עשייה  זו.  למשימה  בחמשה.  משה 
בין ישראל לשכנותיה. הקדיש משה את מלוא  הקיום והשלום 

מאמציו במרוצת חייו הפעילים.

וואשינגטון,  הצהרת  על  החתימה  למחרת   ,1994 ביולי  ב-26 
ראש  אמר  ארה"ב,  של  הקונגרס  בפני  בנאומו  ירדן,  ישראל 

הממשלה יצחק רבין ז"ל בפתח דבריו, בין השאר לאמור:

"גבירותי ורבותי, באנו היום מירושלים לוואשינגטון לאמר לכם: 
אנחנו חולמים שלום. אנחנו רוצים שלום. אתי כאן, אתכם כאן, 
שאביו  ששון  משה   ... הגדול:  לחלום  שותפיי  גם  הזה,  במקום 
עבדאללה  המלך  עם  לשיחות  המדינה  שליחי  היו  עצמו,  והוא 
ואתי  היום.  גם  שלום  שליח  הוא  אחרות.  שלום  ובשליחויות 

כאן....".

ג. משה ששון השתתף ב:

צעיר שמנכ"ל משרד  כנספח   )C.C.P 1949( לוזאן"  "ועידת   
הטיל  איתן  וולטר  ד"ר  לועידה  ישראל  משלחת  וראש  החוץ 
"מחנות  משלחת  עם  המדיניים  המגעים  את  לקיים  משה  על 
נימר  הפליטים הפלסטיניים" שהגיעה ללוזאן בראשות מוחמד 
הסכים  לא  הערביות  המשלחות  מאנשי  ושאיש  הווארי  אל 
המשלחת  אנשי  אצל  רק  קשבת  אוזן  מצאו  הם  להם.  להאזין 

הישראלית.

 ב-1951 מונה ששון ע"י שה"ח משה שרת לכהן כיד ימינו של 
יולי   .51 )ינואר  האחרון  בשלב  לצידו  ולהשתתף  שילוח  ראובן 
חוסיין  של  סבו  עבדאללה  המלך  עם  החשאי  המו"מ   של   )51

המלך.

ל"ועידת.  ישראל  במשלחת  כחבר  ששון  השתתף  ב-1973   
ג'ניבה" שהתכנסה אחר מלחמת יום הכיפורים.

המו"מ  במסגרת  הצבאית"  ב"ועדה  חבר  ששון  היה  ב-1978   
לשלום עם מצרים, בראש משלחת ישראל עמד שר הבטחון דאז 

הנשיא עזר וויצמן. 

ד. תפקידים בארץ. במשרד החוץ ומחוצה לו:

 בשנים  1956. 1960 כיהן משה ששון כ"מנהל המחלקה לענייני 
המזרח התיכון" במשרד החוץ בירושלים.

לשביתות  המחלקה  כ"מנהל  ששון  כיהן   1967  .1966 בשנים   
נשק" במשרד החוץ.

ששון  משה  את  אשכול  לוי  המממשה  ראש  הזמין  ב-1967   
מדיניים  )למגעים  הממשלה  ראש  "נציג  להיות  אותו  ומינה 
עזה  ברצועת  המערבית,  בגדה  הפלסטיניים(  המנהיגים  עם 
"מינהל  המושגים:  לראשונה  נולדו  זו  בתקופה  ובירושלים". 

עצמי", "מינהל ערבי אזרחי", "אוטונומיה" ועוד.

 ב-1970 התמנה משה ששון ל"סגן המנהל הכללי של משרד 
החוץ לענייני המזרח התיכון".

משרד  של  הכללי  למנהל  למישנה  ששון   התמנה  ב-1977   
למחקר  "המרכז  בראש  משה  עמד   1978  .1977 ובשנים  החוץ, 
ותכנון  מדיני" במשרד החוץ ובשנת 1978 כיהן במשרד "כשגריר 

לתפקידים מיוחדים".

ה. תפקידים בחו"ל:

 בשנים 1952. 1953 כיהן משה ששון כמזכיר שני וסגן קונסול 
ב"נציגות הדיפלומטית" של מדינת ישראל  באתונה.

 בשנים 1955. 1957 כיהן משה "כעוזר ראשי במשלחת ישראל 
החשאית  המשימה  בג'נבה".  המאוחדות  האומות  משרד  ליד 
היתה  שווצריה(   ממשלת  ובהסכמת  )בידיעת  עליו  שהוטלה 
ערביים  מנהיגים  עם  חשאיים  מדיניים  מגעים  ולקיים  להקים 
ממדינות ערב במטרה לבדוק מידת הנכונות של מנהיגי העולם 
הערבי להכיר בישראל ולהגיע עימה להסכמי שלום. בין המגעים 
עם  החשאי  המגע  היה  ששון  משה  ע"י  אז  שהוקמו  החשובים 
>> הבכיר  המצרי  והמנהיג  שישקלי,  אדיב  לשעבר  סוריה  רודן 
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עלי מאהר פשה )שכיהן פעמים רבות כראש ממשלת מצרים(.

הישראלית  המשלחת  בראש  ששון  משה  עמד   1966 בסוף   
סוריה  ממשלחת  נציגי  עם  למפגש  הגולן  לרמת  שיצאה 
ישראלית( ושמטרתה  "ועדת שביתת הנשק הסורית  )במסגרת 
שלום  של  לפתרונות  להגיע  דמשק  נכונות  מידת  לבדוק  היתה 
לסכסוכים העקובים מדם שפרצו אז בגבולנו עם סוריה. משיחות 
להמשך  הינם  סוריה  שפני  ברור  ברושם  ששון  משה  יצא  אלה 

התקריות בגבול ואולי אפילו למלחמה בנו.

 בין השנים 1960. 1966 כיהן משה ששון כציר ישראל באנקרה 
לשם נשלח כדי להדק את היחסים וליישם, במיקצה התורכי, את 

"מדיניות הפריפרייה" הישראלית.

ישראל  כשגריר  ששון  משה  כיהן   1977  .1973 השנים  בין   
ברומא וכאיש הקשר לוותיקאן. עיקר עניינו היה ללמוד ולנסות 

להביא לשינוי בעמדת הוותיקאן בשאלת ירושלים.

 ולבסוף התמנה משה ששון כשגריר השני של ישראל במצרים 
ששון  השגריר   )1988  .1981( שנים  משבע  למעלה  כיהן  שם 
נוכח  והיה  אנוור סאדאת  לנשיא המנוח  כתב אמנתו  הגיש את 
על הבימה, לא הרחק מהנשיא סאדאת בעת ההתנקשות בחייו. 
לאחר מכן המשיך השגריר ששון לכהן במצרים בתקופת הנשיא 
נרצחו  זו בקאהיר  כהונתו  וחצי. בתקופת  מובארכ  כשש שנים 
שניים מעובדי שגרירות ישראל. אלברט אטרקצ'י ז"ל והגב' אתי 

טלאור ז"ל.

בארץ  השנים  )"שבע  במצרים  שרותו  על  לספרו  בהקדמה 
1992( כותב אבא  המצרים" בהוצאת עידנים. ידיעות אחרונות. 
את  המכיר  המעטים  הישראלים  אחד  הוא  ששון  "משה  אבן: 
חיי הערבים ותרבותם בכל הרמות. בספר זה הוא הפגין יכולת 

הפוליטיים  למבנים  מעבר  אל  ובתבונה,  בשנינות  להסתכל 
מנהיגים  של  מניעיהם  אחר  לדרוש  במגמה  והדיפלומטיים 
היטב:  לכך  מצויד  ואמנם המחבר  עם.  ותגובותיהם של פשוטי 
הכרות של תלמיד  הערבית שהיא  והתרבות  הכרתו את השפה 
ישירה  גישה  לו  פילסו  לידתו,  מיום  המזרח  כבן.  ונסיונו  חכם 
כותב  "אינני מכיר.  וללבותיהם של ערבים בכל מקום:  להגיונם 
כה  בצורה  זה  בנושא  היה לטפל  לא אחד שיכול  אבן. אף  אבא 

קרובה, לבבית וחמה יותר". 

 לאחר צאתו לגימלאות נענה משה ששון להזמנתו של השר 
לבטחון הפנים בישראל, משה שחל, לכהן לצידו כיועצו הבכיר 

לעניינים מדיניים ולמגעים עם אנשי "הרשות הפלסטינית".

"התאחדות  בראש  לעמוד   )1992( ששון  משה  התנדב  כן   
יוצאי סוריה בישראל" )הוקמה ביוזמתו( במטרה לאחד השורות 
הקהילה  בני  בפני  בסוריה  השערים  לפתיחת  המאבק  ולהגביר 
היהודית שהיתה שם לבת ערובה תחת משטרו של הנשיא אסד. 
ובני  השערים  נפתחו  "ההתאחדות"  כנשיא  פעילותו  בתקופת 
הקהילה יצאו, ברובם הגדול ביותר  מסוריה )נותר שם מרצונם 
לעלות  שבחרו  מסוריה  היוצאים  מן  לאלה  נפש(   100  .80 כ- 
לישראל אירגנה  "התאחדות יוצאי סוריה בישראל" תוך שיתוף 
ותאום עם הממשלה ועם הסוכנות היהודית, סיוע  כדי להקל על 

קליטתם בישראל. 

לפי המסורת נוסדה הקהילה בסוריה על ידי יואב בן צרויה שר 
כשלושת  אחרי  זה.  מעגל  גם  נסגר  וכך  המלך.  דוד  של  צבאו 
בסוריה.  יהודים  של  רצופה  יהודית  נוכחות  של  שנה  אלפים 

פתיחת השערים השיבה את הבנים לגבולם.

במצרים,  שרותו  על  לאור  ששון  משה  שהוציא  הספר  לצד   
פרסם משה ששון מאמרים מדיניים ורשימות ב"מעריב". 

״מכובדי ראש העיר ירושלים, מר ניר ברקת, חברי מועצת העיר
אישי ציבור ומעש בעבר ובהווה, בני משפחה וחברים,

זכרו של משה לקריאת רחוב על  זה כל מוקירי  ביום  נתכנסנו 
שמו בעיר שבה חי ויצר, אהב וחלם. ירושלים.

מעמדה  לחיזוק  דיפלומטית  פעילות  של  רבות  שנים  על 
הסכסוך  את  לפתור  וניסיונות  ירושלים  של  הבינלאומי 
עיטור   2002 בשנת  לו  הוענק  שלום  בדרכי  הישראלי-ערבי 

הכבוד של "יקיר ירושלים".
בן  והכרות של  ניסיון של עשרות שנים  פרי  ובכתביו,  בהגותו 
ירושלים  לבעיית  פתרונות  למצוא  ניתן  שכנינו.  את  המזרח 
לעיני  יעמדו  שהם  תקווה  והרינו  הקדושים.  ולמקומות 

הנושאים ונותנים להסכמי השלום.

1981- השנים  בין  הייתה  משה  של  פועלו  של  הכותרת  גולת 
ספרו  את  כתב  עליה  במצרים,  ישראל  של  כשגרירה   1988

"שבע השנים בארץ מצרים".
על ספרו של משה "שבע השנים בארץ מצרים" כתב אבא אבן 
של  הכרות  שהיא  הערבית  והתרבות  השפה  את  "הכרתו  כי 
גישה  לו  פילסו  לידתו  מיום  כבן המזרח  וניסיונו  תלמיד חכם, 

ישירה להגיונם וללבבותיהם של הערבים בכל מקום". 
שכל  "שיקופיות"  בצורת  לכתוב  משה  בחר  אותו  זה  ספר 
מן  בה  שיש  התרחשות  או  חוויה  מגע,  מתארת  מהן  אחת 
עידן  ראשית  את  המלווים  המפגשים  של  האנושית  הדרמה 
מיוחדותו  אנושיותו,  אישיותו,  על  ללמוד  לנו  מאפשר  שלום. 

ומחויבותו של משה לחיי העם והמדינה.״

דבריו של עו"ד יגאל טמיר ביום קריאת רחוב על שמו של משה ששון:
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ביקורם בישראל של 
מר אלי דואר ורעיתו ביוני 2016

אליהו חסון

הרקע

למטרות  נכבדים  כסף  סכומי  שנים  מזה  תורם  דואר  אלי  מר 
שונות בישראל. בין השאר הוא תורם מדי שנה סכום להענקת 
במוסדות  לומדים  אשר  קהילתנו  יוצאי  לסטודנטים  מילגות 

ההשכלה הגבוהה בישראל. 

מר דואר נולד ב-1932 בדמשק למד בשנות הארבעים של המאה 
חברים  מספר  עם  כיתה  באותה  אליאנס  ספר  בבית  הקודמת 
בארגון יוצאי דמשק: בני מוצרי, משה מזרחי, נתן ואליהו חסון, 
עלה  הוא  גם  לכיתה  חבריו  כמו  ואחרים,  גלנטה  ויוסף  משה 
ארצה בדרך בלתי ליגלית במסגרת עליית האלף ב-1945. אולם, 
לא  הוא  עלייה,  באותה  הילדים  ורוב  לכיתה  חבריו  כמו  שלא 
הצטרף לחברת נוער באחד הקיבוצים או במוסדות עליית הנוער, 
בגלל התנגדות הוריו. כאשר בני משפחתו עברו מדמשק ללבנון, 
הוא  ליהודים,  ופתוחה  שלווה  כמדינה  עת  באותה  שנתפשה 
היגרה  ללבנון. לאחר מספר שנים  ועבר  נקרא להצטרף אליהם 

המשפחה לסאו פאולו בברזיל.

ילידת בירות בת למשפחת ברזילי,  גב' מימי דואר היא  אשתו, 
היהודים מספרד  גירוש  משפחה ממוצא ספרדי שעברה לאחר 
ומשם  לצידון שבלבנון  הגיעה  וכעבור שנים  באיטליה  לליוורנו 
ולאחר  בבירות  אליאנס  בבי"ס  למדה  דואר  גב'  לבירות.  עברה 
מכן המשיכה והרחיבה את השכלתה התיכונית והגבוהה בלבנון. 
היא היגרה משם עם משפחתה לברזיל עקב התערערות המצב 
הפוליטי והכלכלי בלבנון. היא ציונית ותומכת עקבית במפעליו 

של בעלה אלי בישראל. 

תחום  הטקסטיל,  בעסקי  דואר,  משפחת  המשיכה  בברזיל, 
וזכה  בתחום  עסקיו  את  מאוד  הגדיל  אלי  בדמשק.  התמחותה 
את  הרחיב  הזמן  עם  לה.  ומחוצה  המדינה  ברחבי  רב  למוניטין 
ועשה חיל  ולפיננסים  לנדל"ן  ובעיקר  נוספים  עסקיו לתחומים 
בישראל  ותמך  התענין  הוא  חייו  במהלך  אלה.  בתחומים  גם 

וביוצאי דמשק בסאו פאולו ובישראל.

משפחתיים  בביקורים  תחילה  התבטאה  בישראל  התעניינותו 
הלאומיים  למוסדות  תרומות  בהענקת  מכן  ולאחר   תכופים 
חוב  איגרות  כאשר  ישראל,  ממשלות  של  "בונדס"  וברכישת 
ישראל.  מדינת  של  ומרכזי  חיוני  מט"ח  גיוס  מכשיר  היוו  אלה 
הוא נהג לתרום גם סכומים באמצעות קרנות שמשפחת ספרא 
דמשק,  יוצאי  לקהילת  בעיקר  לסייע  היתה  כשכוונתו  גייסה 
יועדו למטרות אחרות שנחשבו  דבר הכספים   אולם בסופו של 

החל  הוא  ספרא  אדמונד  של  פטירתו  לאחר  יותר.  לחיוניות 
להעביר את תרומותיו באמצעות קרן היסוד. בין השאר, הוא תרם 
לבית חולים הדסה בהר הצופים. מזה כעשר שנים בקירוב הוא 
תורם מדי שנה באמצעות ארגוננו מלגות לסטודנטים צאצאים 

של יוצאי דמשק.

כספי המלגות חולקו במסגרת ארוע שנתי חגיגי שהנהיג ארגון 
הארגון  של  הערבים  באחד  השתתף  דואר  מר  דמשק.  יוצאי 
ומפעילותו  מפעלו  מהצלחת  רבה  רוח  קורת  והביע  לכבודו 
הקהילה  בתולדות  העניין  הגברת  לשם  הארגון  של  הכללית 
מחקרים  במימון  וסיוע  עידוד  אלה,  בין  מורשתה.  ולשימור 
הספר  ביניהם  לדורותיה  בקהילה  הקשורים  ספרים  והוצאת 
"חכמי דמשק" בעריכתו של אברהם אסא ז"ל, עבודת דוקטוראט 
של ד"ר דותן ארד, "אלעאלם אלאשראילי" על ידי ד"ר ברכה, 
"יהדות סוריה- ירון הראל,  זמנית", ע"י פרופ'  נכבשה  "דמשק 

סוריה  יהדות  על  מאמרים  אסופת  וזהות"  תרבות  היסטוריה 
יעל  גב'  של  דרך"  פורצות  "נשים  הראל,  ירון  פרופ'  בעריכת 
צור, מחקר לתואר ד"ר של ירון רן ,"אליהו ששון" האיש ופועלו 

הנמצא בעריכה לשונית ועוד.

בעניין  הטיפול  עלויות  את  ממקורותיו  הארגון  מימן  כה  עד 
התורם,  הנחיות  ע"פ  הזכאים  קביעת  הבקשות,  מיון  המלגות: 
זכה  שהאירגון  מבלי  המלגות",  "ערבי  וקיום  המלגות  חלוקת 
מועברים  אלה  דואר.  מר  של  התרומות  מכספי  כלשהו  לכיסוי 
הזכאים  רשימת  פי  על  המלגות  למקבלי  היסוד  מקרן  ישירות 
המועברת על ידי הארגון. נראה לנו ראוי שעלויות משמעותיות 

אלה יכוסו מכספי התרומות. << 

אלי דואר, אליהו חסון ויהושע קלש בספריה הלאומית
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משפחת  עם  הארגון  של  הקשרים  לחיזוק  המאמצים  במסגרת 
הארגון,  פעילות  במימון  יסייע  דואר  שמר  ובתקווה  דואר, 
קישרנו בין פרופ' ירון הראל העוסק במחקר יהדות סוריה, לבין 
סאו  בעיר  ב-2014  שנערך  אוניברסיטאי  כנס  במהלך  דואר  מר 
גם  ישיר  הורחב לקשר  ביניהם  בברזיל. המפגש האישי  פאולו, 
עם חוקרים בתחומים אחרים מאוניברסיטת בר אילן שבמסגרתו 
מר דואר שוכנע, לתרום לאוניברסיטה סכום נכבד, להקמת בנין 
לחקר מחלות גנטיות. לאות הערכה על תרומתו זו הוא הוזמן עם 
רעיתו לישראל בראשית יוני שנה זו, לטקס רב רושם שנערך על 
ידי האוניברסיטה לכבודו ולכבוד תורמים נוספים לאוניברסיטה. 

אנו, אנשי הארגון, ביקשנו לנצל הזדמנות זו של שהייתם של מר 
דואר ורעייתו בארץ, לחיזוק קשרינו אתם וכן לערוך להם סיור 
ברשות העתיקות ובספריה הלאומית כדי לעניין אותם בעשייה 
האפשרות  את  בפניהם  ולהעלות  אלה  מוסדות  של  המרשימה 
להבלטה, או לריכוז כלשהו של ממצאים ואוספים המתייחסים 
ליהדות דמשק לדורותיה. בדרך זו רצינו להמחיש לאורחים את 

מהות המורשת שלנו ושל עם ישראל בכללותו. 

רשות העתיקות נאותה לארגן לנו סיור בתגליות הארכיאולוגיות 
החדשות בעיר דוד וסביבתה והספריה הלאומית הסכימה להציג 
בפני האורחים את החשובים בכתרי דמשק ולהבהיר את ערכם 

הייחודי לעם היהודי כולו.

 הביקור בעיר דויד, בנקבת השילוח 
ובמחלקת שיחזור המגילות במוזיאון ישראל

בחפירות  אותנו  הדריך  חסון,  ישראל  העתיקות,  רשות  מנכ"ל 
הקדומה  "יבוס"  חורבות  על  שנבנתה  דויד  במצודת  דויד,  עיר 
הכנענית  מהתקופה  ירושלים  של  הקדומים  המים  ובמפעלי 
וניקבת השילוח שנחצבה על ידי חזקיהו המלך במאה השמינית 
והשאיר  מרשים  היה  החפירות  בשטחי  הביקור  הספירה.  לפני 

חותם עמוק על האורחים ועל חברי הארגון.

החלק השני של הסיור היה במוזיאון ישראל במחלקה לשחזור 
היו  לנו,  שהוצגו  הממצאים  כתובים.  ומסמכים  מגילות  ופענוח 
קטעים,  גם  שבהם  לספירה  הראשונה  מהמאה  יהודה  ממדבר 
השחזור  תהליך  מהתנ"ך.  כה,  עד  שנמצאו  ביותר  מהעתיקים 
מיונם  מגילות,  פרורי  מאיסוף  ובמורכבותו  בתחכומו  מדהים 
מחשב  תוכנות  ובסיוע  צילומם  זכוכית,  לוחות  על  והדבקתם 
ולגליונות  גיליונות  לחלקי  לפסוקים  לקטעים,  יחד  צרופם 
או  שרופות  שנראות  מגילות  מצויות  שניתן.  כמה  עד  שלמים 
לזהות  ניתן  לא  מזויינת  בלתי  שבעין  מזוקן  לחלוטין  שחורות 
אפילו אות הכל נראה כאודים שחורים. אלה מועברים לצילום 

מצורפים  מכן  לאחר  שונים.  אור  גלי  באורכי  פעמים  עשרות 
נראית  פלא  שבאורח  לתמונה  הופכים  והם  האלה  הצילומים 

כמסמך קריא כאילו לא עברו אלפיים שנה מאז שנכתב.

ליד  הנבנה  העתיקות  אגף  של  הענק  במבנה  סיימנו  הסיור  את 
מוזיאון ישראל שיכלול אגפים לתצוגות חדרי הרצאות ולימוד 
ממצאים  לריכוז  האפשרות  שתבחן  ביקשנו  הרשות.  ומשרדי 
הקשורים בדמשק. כמובן שהדבר יבחן ויצריך תרומות למימונו. 

הביקור בספריה הלאומית

יו"ר  עם  יחד  צהרים  ארוחת  לנו  המתינה  הלאומית  בספריה 
הספריה. מר דויד בלומברג, המנכ"ל- עו"ד אורן ויינברג, ראש 
בשפה  השולט  ופרופסור  סטולמן,  אביעד  -ד"ר  אוספים  אגף 

הפורטוגלית ששימש כמתורגמן לאורחים. 

של  חשיבותה  על  דברים  נשא  בלומברג  מר  הארוחה  לאחר 
הספריה הלאומית בתרבותו של עם הספר, אשר מראשית קיומו 
שיקף את תמצית תרבותו באמצעות המסמך הכתוב. הספריה 
הלאומית שואפת לרכז בתוכה את כל שנכתב על ידי עם ישראל 
מעוניין  לכל  ולהנגישו  הכל  את  להכיל  כדי  תולדותיו.  לאורך 
ואמצעים  מרווחים  קריאה  אולמות  מידות,  רחב  מבנה  נדרש 
טכנולוגיים חדישים ומתוחכמים שיכללו דיגיטציה של אוספים 
לשם  קהילתיים,  מדורים  ביצירת  לנו  יש  מיוחד  עניין  רבים. 
שבמסגרתם  השונות  העדות  של  התרבותית  המורשת  הבלטת 
יהיה גם מדור מיוחד לקהילת יהודי דמשק שבו יוצגו אוספים 

מיוחדים וכתרי דמשק. 

ד"ר אביעד סטולמן דבר בקצרה על ייחודם של כתרי דמשק, על 
חשיבותם התרבותית כמסמכי מורשת של העם היהודי. הוא דבר 
ועל התגלגלותם  והגדולה המופיעות בהם  על המסורה הקטנה 
של הכתרים בקהילות שונות בעולם היהודי עד להגעתם לקהילת 
הוצגו  שנים.  מאות  במשך  עינה  כבבת  עליהם  ששמרה  דמשק 
מבין  ביותר  והמענינים  מהיפים  כתרים  האורחים שלושה  בפני 
אחד עשר הכתרים שמצויים כיום בספריה. הוא הדגיש שאין כיום 
בישראל גוף, לבד מהספריה הלאומית, שבידו הידע והמומחיות 
הכתרים. לשמור  הנדרש  המקצועי  הטיפול  את  להעניק 

ד"ר סטולמן ראה לנכון לציין שערב הצגת הכתרים לציבור, שנערך 
לפני מספר שנים בשיתוף עם ארגון יוצאי דמשק, ריכז את הקהל 
הלאומית. הספריה  ידי  על  כלשהו  בערב  שאורגן  ביותר  גדול 

לסיכום

הפנים  מקבלת  היום  של  בסופו  מאד  נרגשים  היו  האורחים 
מרשות  ושמעו.  שראו  מה  מכל  עמוקות  והתרשמו  הלבבית 
העתיקות, מהספריה הלאומית, מהכתרים עצמם ומיחסם של 

חברי ארגון יוצאי דמשק. 
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מדמשק לעולם החדש: 
דרכה של מהגרת

פרופ׳ סופיה מנשה

זהו סיפורה של סבתי, ַאָמל סּוֶייד לבית ַחָסן, אשר ערב מלחמת 
העולם הראשונה עשתה את הדרך הארוכה מדמשק השוקעת 
קרא  ידעה  לא  שהיא  העובדה  חרף  התוססת.  אירס  לבואנוס 
חשוב  פרק  אותה  הסובבים  כל  ואת  אותי  לימדה  היא  וכתוב, 
בחכמת חיים ואהבת הזולת. מאמר זה מוקדש באהבה לה ולכל 
ידעו  ואשר  נשים אמיצות שנותקו משורשיהן בדמשק,  אותן 

משברים רבים בעולם החדש ויכלו להם. 

לא  היא  העשרים.  המאה  בתחילת  אז  אי  בדמשק,  נולדה  ַאָמל 
ידעה בבירור את תאריך לידתה, אבל זכרה שנולדה ביום "איכה" 
)תשעה באב(, כי שמעה אין ספור פעמים שבגלל לידתה הפרה 
זו  בגלל עובדה  בית המקדש. אולי  לזכר חורבן  אמה את הצום 
ביטוי  תקווה,  בערבית  שפירושו  ַאָמל,  שמה,  את  קיבלה  גם 
המשיח  לבוא  דמשק  יהודי  של  חלקם  מנת  שהייתה  לתקווה 
אמצעים:  דלת  הייתה  משפחתה  מחדש.  המקדש  בית  ובניית 
אביה, איבראהים )או כפי שנהגו לקרוא לו כשם חיבה במשפחה, 
בראהים(, היה סנדלר במקצועו, אך עיקר פרנסתו באה מריפוי 
היינו  במה שהיום  הייתה  העיקרית  מזדמנים. התמחותו  חולים 
מכנים פיזיותרפיה -- מיומנות שעברה מדור לדור במשפחתו. 
אך הוא גם טיפל במחלות שרווחו באותה עת, כמו ֶהרפס ולא 
של  בביטחון  לומר  נהגה  שַאָמל  כפי  הרע.  עין  חשוב,  פחות 
יודעת דבר, "מי שאינו מפחד מעין הרע אינו מפחד מאלוהים". 
כישוריו ומיומנותו של איבראהים עשו להם כנפיים ומשכו אליו 
לקוחות מרחבי דמשק; לעיתים גם סוחרים זרים שהזדמנו לעיר. 
חרף שמו הטוב, איבראהים לא גבה מלקוחותיו מחירים קבועים 
ייוודע  עיסוקו המחתרתי  לא במעט בשל חששו שמא  מראש. 
לשלטונות. והיה מסתפק בתשר, גם בחפצים מעשי ידיהם של 
לקוחות אסירי תודה. אמה של אַמל, שרה לבית דָעבּול, הייתה 
אותם  וגידלה  במסירות,  ילדיה  בחמשת  שטיפלה  בית  עקרת 

להיות יהודים טובים שומרי מצוות.

ברובע  התגוררה  ַחָסן  משפחת  גם  דמשק,  יהודי  מרבית  כמו 
اليهود )חָאַרת אל-יהּוד(, אשר שכן בדרום-מערב  حارة  היהודי, 
העשרים  המאה  בתחילת  העתיקה.  העיר  לחומות  צמוד  העיר, 
הנוצרים  ברחוב  בדרום-מזרח,  פרי  בעצי  מוקף  הרובע  היה 
בצפון, וברובע המוסלמי במזרח. בתמורה לדמי שכירות סמליים 
בבעלות  ידיים  רחב  מתחם  מּוֲעֵלם,  בבית  המשפחה  התגוררה 
הקהילה. הבית הכיל שמונה-עשר חדרים במפלס התחתון ועוד 
חמישה-עשר בעליון. התגוררו בו בממוצע כשלושים משפחות, 
אשר נאלצו להתחלק במטבח ובשירותים. השיתוף שנכפה על 

הדיירים גרם לאין ספור ויכוחים ומריבות, אך גם עודד תודעה 
של שותפות גורל. לא מעט דיירים היו עולים לגג בלילות הקיץ 
בשעות  מהגבעות.  שנשבו  הרוחות  מצינת  ליהנות  כדי  החמים 
אחר הצהרים, לאחר סיום מלאכות הבית, היו הנשים מתכנסות 
החליפו  וקש  מעץ  נמוכים  כסאות  על  ישובות  וכשהן  בחצר 
רחמנא  ואם,  נרקמת  זוגיות  על  אם  טריות,  חדשות  ביניהן 
ליצלן, מחלתו ו/או מותו של מכר משותף. לעיתים גם התבוננו 
בתמימות טבולה בסקרנות בתהלוכות לוויה, אשר חלפו בדרכן 
לבאב קיסאן, נתיב הכרחי לבית הקברות הישן. ַאָמל זכרה היטב 
איך סערו הרוחות לרגל היוודע כוונת השלטונות להרוס את בית 
ומנהיגי  ויטל,  חיים  ר'  כמו  רבנים,  נטמנו  בו   -- הקברות הקטן 
הקהילה. ולהעביר את הגופות למקום מנוחה חדש, כדי לפנות 
את המקום ולסלול כביש שברבות הימים הוביל לשדה התעופה 

של דמשק.

דמשק.  יהודי  בקרב  חריג  היה  לא  ַחָסן  משפחת  של  עונייה 
יהודים,  כ-7,500  בעיר  נמנו  המאה התשע-עשרה  סוף  לקראת 
ובעשור הראשון של המאה העשרים הגיע מספרם לכ-11,220 
במיוחד  תמוהה  היהודים  במספר  זו  משמעותית  עלייה  נפש. 
לאור ההידרדרות הכלכלית של העיר, אשר הייתה חשופה לכל 
העות'מאנית.  האימפריה  את  עת  באותה  שפקדו  המשברים 
סואץ  תעלת  של  מחנוכתה  קשות  ניזוקה  גם  עצמה  דמשק 
מערבה,  הבינלאומי  המסחר  מוקד  עבר  שבעקבותיה   ,)1869(
למצרים. כתוצאה מתהליכים אלו ואחרים, רק 1% מבני הקהילה 
השתייכו למעמד הגבוה, וכ-25% למעמד הבינוני. הרוב הנותר 
"התורכים  של  עלייתם  ועוד,  זאת  פרנסתו.  על  בדוחק  נלחם 
היהודים  של  מצבם  את  החמירה   )1908( לשלטון  הצעירים" 
כולם; בין היתר, בוטל הפטור משרות צבאי ממנו נהנו המיעוטים 
הגיוס  החלת  ונוצרים.  יהודים  המונותאיסטיות,  הדתות  בני 
האוניברסלי דחפה להגירה המונית של צעירים יהודים לארצות 
ניכר, ובמיוחד לאותן מדינות שהיו צמאות לידיים עובדות בדרום 
אמריקה. גם הבן הבכור של משפחת ַחָסן, אליהו, נמנה על זרם 
המהגרים הצמאים לשיפור מצבם הכלכלי בארץ החדשה. הוא 
הודיע למשפחתו על הגעתו בשלום לבואנוס איירס, שם שכר 
חדר עם שותף דמשקאי באחד הפרברים; אך לאחר מכתב אחד 
או שניים אבדו עקבותיו. כל ניסיונות המשפחה לגלות מה עלה 
דמשק  בין  שהפרידה  הארוכה  בדרך  ונגוזו  בתוהו  עלו  בגורלו 

לבואנוס איירס.

בהיותה בת למשפחה דלת אמצעים, נמנע מַאָמל חינוך מסודר. 
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בנות  אכן,  כאחד.  ומגדרי  מעמדי  בסיס  על  אפליה  זו  הייתה 
ביתן,  כותלי  ד'  בין  פרטיים  למחנכים  זכו  אמידות  ממשפחות 
והבנים השתתפו בלימודי קודש במסגרת הּכיָתאב. בהעדר כל 
מבלי  בעיוורון,  לחיות  ַאָמל  על  נגזר  השכלה,  לרכוש  אפשרות 
שהוכשרה לפענח את פלאי המילה הכתובה, חסך עליו ניסתה 
בעוד  כך,  שובע.  ידעה  שלא  בסקרנות  חייה  כל  משך  להתגבר 
זקנות  של  לסיפורים  הקשיבו  או  בחצר  שיחקו  שחברותיה 
שקדנית  בהתבוננות  ארוכות  שעות  ַאָמל  בילתה  השכונה, 
בעבודתו של אביה כמעסה ומרפא. לצד כל אלו גם ידעה ַאָמל 
שעות חסד. בהתרגשות רבה זכרה את הפעמים המעטות שבהן 
כשאביה  אחת,  פעם  אל-יהּוד:  חָאַרת  את  לצאת  לה  הזדמן 
הרכבת  דמשק,  של  החדשה  הרכבת  בתחנת  לבקר  אותה  לקח 
החיג'אזית, אשר שרתה את תושבי העיר שביקשו לעלות לרגל 
לאתרים הקדושים בֶמכה ואל-מדינה. פעם אחרת, לאחר נסיעתו 
של אליהו, כשכל המשפחה נסעה לג'ובר, מתחם שעל פי מסורת 
עתיקת יומין משח בו הנביא אליהו את אלישע, יורשו. גם אביה 
של שושלת אבו-חצרה ביקר במקום בדרכו מארץ הקודש לגיוס 
לאתר  שיוחסו  חולים  לריפוי  הסגולות  באיסטנבול.  תרומות 
ביקשו מרפא  רגל, אשר  עולי  זרם בלתי פוסק של  משכו אליו 
בזכותו של הנביא. ַאָמל שיערה כי אמה התחננה שאליהו הנביא 
שנעלם  בנה  שלה,  מאליהו  טובות  חדשות  לשמוע  לה  יסייע 

בארגנטינה הרחוקה. 

בית הכנסת בג'ובר

כל החוויות המשמחות שהטביעו את חותמתן על  היו  אלו לא 
ַאָמל בימי ילדותה בדמשק. היא גם זכרה היטב את סדרי הפסח, 
כשאימה הייתה עורכת שולחן עמוס כל טוב, והשכנות החליפו 
ביניהן מטעמים פרי ידיהן. קריאת ההגדה מכל החדרים, באותם 
מזמורים יפים ומוכרים, שאביה הקפיד כל כך לדקלם עד הסוף 
המיוחל של ה"חד גדיא". או בימי שישי בלילה, הריצה לאביה 
כבוד.  לשם  ידיו  ונשיקת  קודש,  בהילת  עטור  מהְּכִניס  כשחזר 
שאימה  הסיפורים  את  בגעגוע  ַאָמל  זכרה  מכל,  יותר  ואולי 
הייתה מספרת להם לילה לילה, ואשר הובילו אותה ואת אחיה 
ניצחו את הרעים, ואילו  למחוזות רחוקים, בהם תמיד הטובים 

החוטאים באו על עונשם. 

בית הכנסת אליהו הנביא בדמשק
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בו  ונמהר  מר  יום  אותו  בזיכרונה  היטב  נחרט  אלו,  כל  לעומת 
כדי  לאמריקה,  אותה  לשלוח  החלטתם  על  הוריה  לה  בישרו 
מספר  לפני  איירס  לבואנוס  נסע  אשר  דודה,  בן  עם  להתחתן 
חודשים. הם גם לא הסתירו את תקוותם כי נוכחותה בארגנטינה 
כך  לאיתורו.  תביא  ואולי  אחיה  אודות  ידיעות  קבלת  על  תקל 
כשתוך  ארבע-עשרה,  או  שלוש-עשרה  בת  ילדה  גורלה,  נגזר 
העולם  כל  ואת  הולדתה  עיר  את  לעזוב  עליה  היה  ימים  שבוע 
המוכר לה ולנסוע מעבר לים הגדול לארץ רחוקה, שאפילו את 

שמה לא הכירה. 

בעגלה  תחילה   ,1914 שנת  במהלך  שם  אי  לדרך  יצאה  ַאָמל 
לביירות. מהלך של כשלושה. ארבעה  בדרכה  רתומה לשוורים 
וממנה  כשבוע.  של  מהלך  למרסיי.  קטנה  באנייה  משם  ימים. 
חודשים  שארכה  הפלגה  איירס,  לבואנוס  יותר  גדולה  באנייה 
ַלה  באנייה  הקסומה  לאמריקה  הפליגה  היא  ממרסיי  ארוכים. 
ַּפמֲּפה, אשר כעבור מספר חודשים עגנה בנמל בואנוס איירס. 
זכרה רבות מההפלגה הארוכה ל"עולם החדש" מלבד  ַאָמל לא 
שותפיה  כמוה,  המהגרים  כל  של  חלקם  מנת  שהיו  הקשיים 
למסע. היא חזרה וסיפרה על הטלטולים הבלתי נסבלים במעבר 
הביאו  אשר  הקשים  הסניטריים  התנאים  ועל  גיברלטר,  במצרי 
שם  האנייה.  בבטן  שהצטופפו  המהגרים  בקרב  מחלות  לפרוץ 
להקל  וניסתה  מאביה  שרכשה  בידע  שימוש  לראשונה  עשתה 
על סבלם של החולים, משימה שהתבררה כלא פשוטה בהיעדר 
מים זורמים ועשבי מרפא. לאחר תלאות הדרך הארוכה, ראתה 
ה  ַאָמל סוף סוף את נמל בואנוס איירס, כשנהר הריו ַדה-ַלה-ּפַלטַַ
כהה  מהכחול  שונים  כה  חום-אדמדם,  בצבעי  פניה  את  מקבל 
של האוקיאנוס האין סופי בו שטה האנייה משך חודשים. לאחר 
הבדיקה  את  עברה  להפלגה,  חבריה  ידי  על  מדוקדקת  הכנה 
מהגרת  של  למעמד  וזכתה  ההגירה,  שלטונות  של  הקפדנית 
חינם  קיבלה  במקביל,  ַאָמלַיה.  חדש:  שם  תחת  החדשה  בארץ 
אין כסף שהות של חמישה ימים ב"מלון למהגרים", אשר הפך 

לביתה הראשון על אדמת ארגנטינה. 

בלתי  חיובית,  חוויה  אמנם  הייתה  המהגרים  במלון  השהות 
את  השביתה  המיועד  הבעל  של  הופעתו  אי  אבל  נשכחת, 
לַאָמלַיה  הסתבר  הזמן  במהלך  מעיניה.  שינה  והדירה  שמחתה 
כלה  לעצמו  מצא  המיועד  חתנה  בואה,  על  ידיעות  שבהיעדר 
עת.  באותה  שהגיעו  הרבות  הדמשקאיות  המהגרות  בין  אחרת 
כשהיא ילדה בודדה בארץ לא נודעת, אשר את שפתה לא דיברה 
וממילא לא ידעה קרוא וכתוב, נאלצה אפוא ַאָמלַיה לפלס את 
דרכה בעצמה. אך לא היה מטבעה להתייאש, ועד מהרה מצאה 
שיכלו  דמשק  יוצאי  משפחות  אצל  כמנקה  תעסוקה  לעצמה 
להרשות לעצמן לשכור את שרותיה. קרובים רחוקים גם אפשרו 
שהצמידו  כסאות  שני  מעל  הצנועה,  דירתם  במטבח  ללון  לה 
מעמסה  מהווה  שהיא  מכך  הוטרדה  ַאָמלַיה  ואולם,  זה.  לצורך 

עבורם וחיפשה דרכים לשחרר אותם מנוכחותה. 

רב  שידוך.  באמצעות  הגיע  אכן  הפתרון  חודשים  כעבור מספר 
הקהילה הציג לפניה את משה לבית סּוֶיד, אותו הכירה יום לפני 

החופה. אמנם היא זכרה במעורפל את קיומה של משפחה עם 
שם זה בדמשק, שהתגוררה צמוד לחומה, אבל זה היה כל הידע 
שהיה לה על בעלה המיועד. ברבות הימים ידעה ַאָמלַיה לספר 
לנכדיה על התסכול הרב שחשה כשניצבה מול חתן שלא הכירה, 
ההכרות  בשלב  העיקרי  חסרונו  את  הזכירה  הציורית  ובדרכה 
היהודים  רוב  כמו  ימים.  באותם  כמקובל  היעדר שפם,  ביניהם: 
מבית  מרכולתו  את  שהציע  כרוכל  משה  עבד  דמשק,  יוצאי 
למונח  עיבוד  חּוַאֶלרֹוס,  להם  קראו  הקהילה  בני  בקרב  לבית. 
זו לא הייתה פרנסה מכניסה במיוחד, אך  רוכל בערבית, חּוַאל. 
את  ביושר  להבטיח  כדי  חייו  כל  במשך  לאות  ללא  עבד  משה 
מבניו  אחד  ידי  על  כשנשאל  הימים,  ברבות  משפחתו.  כלכלת 
למה הוא מרבה לקרוא מזמורי תהילים, השיב משה שהוא מרבה 
הוא  כן  על  רב;  ממון  אחריו  להותיר  יוכל  שלא  כיוון  להתפלל 
בהיותה  וברכות.  מצוות  של  אוצר  למשפחתו  להוריש  מבקש 
פרנסת  את  להגדיל  נרתמה  ַאָמלַיה  מבעלה,  מעשית  יותר 
מחתרתי  זיקוק  באמצעות  ואם  עממית  כמרפה  אם  משפחתה, 
של ערק. העדר אהבה ביניהם לא מנע מבני הזוג הצעיר להתרגל 
 16 להם  נולדו  השנים  במהלך  ענפה.  משפחה  ולהקים  לזו  זה 
ילדים, מהם שמונה הגיעו לבגרות, שלוש בנות וחמישה בנים. 

תולדותיה של משפחה סּוֶיד לא היו שונים מקורותיהן של שאר 
לארגנטינה  הגיעו  אשר  דמשק,  יוצאות  היהודיות  המשפחות 
הדמשקאית  הקהילה  מנתה   1921 שנת  לקראת  שנים.  באותן 
בֹוַקה- של  בפרברים  והתרכזה  נפש  כ-2000  איירס  בבואנוס 

במוסדות  הצורך  את  חידדה  ההגירה  התגברות  ַבאֲרקאס. 
קהילתיים, שיקלו על תהליך ההתאקלמות בארץ החדשה ולצורך 
זה הוקמה אגודת דודים )1913( אשר ייסדה בית כנסת ובית ספר, 
אשר פועלים עד היום במשכנם המכובד. כעבור שנתיים הקימו 
לֹוֲמס  איירס,  בואנוס  של  מרוחק  בפרבר  קברות  בית  אמת  בני 
ֵדה-ָסמֹורה. ואולם, מתחילת המאה העשרים, הגידול המתמיד 
במספר היהודים בבואנוס איירס, בעיקר ממזרח ומרכז אירופה, 
האנטישמיות  הפכה  הימים  ברבות  אנטישמיות.  גלי  עורר 
לקראת  כולה.  המדינה  פני  על  שהתפשטה  אנדמית  לתופעה 
לאומניים  ארגונים  מאות  מחמש  יותר  בארגנטינה  פעלו   1941
ובהם כשלושים אלף חברים. חשוב לציין בהקשר זה, כי יחסה 
של ארגנטינה ליהודים אופיין בדואליות דיכוטומית: מצד אחד 
עודדה הממשלה את ההגירה ותמכה במהגרים, כולל ביהודים; 
עודדו  גרמניה,  שגרירות  של  הכספית  בתמיכתה  שני,  מצד 
בהם  ותמכו  האנטישמיים  הארגונים  את  ממשלתיים  גורמים 

בגלוי או בסתר.

הפוליטיות  להתפתחויות  מודעת  הייתה  ַאָמלַיה  אם  רב  ספק 
פעם  אי  אם  רב  ספק  גם  החדשה.  בארצה  והאידיאולוגיות 
הגיעה להזדהות כלשהי עם אזרחותה החדשה, על כל המשתמע 
ממנה. משך כל חייה נותרה ילידת דמשק, את שפתה דיברה עד 
יומה האחרון, את שיריה אהבה, ואת מאכליה התמידה לבשל. 
את  ַאָמלַיה  חיה  בארגנטינה  הדמשקאית  הקהילה  נשות  כיתר 
בני משפחתה  את  כשהיא מטפחת  עצמה,  בבבואה משל  חייה 
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כיהודים למופת. ַאָמלַיה גם עבדה במרץ במשך כל חייה, עובדה 
שלא מנעה ממנה לאהוב את החיים ואת מה שהם יכלו להעניק 
לה, ולא נתנה לקשיים להעיב על ההרמוניה שיצרה בינה לבין 

כל הסובבים אותה, יהודים ולא יהודים.

אם כי הקפידה לקיים אורח חיים יהודי בין ד' אמות ביתה וביקרה 
בבית הכנסת במועדי ישראל, ַאָמלַיה לא הכירה ברגש של איבה 
יהודייה, עובדה שמעולם לא  כלפי ה"אחר". אמנם היא הייתה 
הסתירה, אבל חברתה הטובה ביותר הייתה מוסלמית, חֹוְסנֶיה,. 
הגדול  ההגירה  גל  במסגרת  לארגנטינה  הגיעה  היא  אף  אשר 
ולחלוק את  יכלה להתענג בשיחות בשפת אימן  מסוריה. עמה 

החוויות האינטימיות ביותר. 

היה  כלפיו.  הנוצריים  הסגידה  ומביטויי  מהצלב  סלדה  ַאָמלַיה 
בכך יותר מן הדעה הקדומה, שמא הוא יזיק לה ולבני משפחתה, 
יצרה  כך,  אידיאולוגית.  פחות  ועוד  חברתית  עוינות  מאשר 
שבה  עממית,  רב-תרבותיות  של  ייחודי  שילוב  בחייה  ַאָמלַיה 
גאווה יהודית התמזגה בתרבות ערבית, בסביבה הארגנטינאית. 
יום  באותו  כמו  פניה,  על  טפחה  המציאות  לפעמים  ואולם, 
בחזרתן  בנותיה  אחרי  רדפה  אנטישמיים  צעירים  של  שכנופיה 
ַאָמלַיה לא היססה לרגע  מבית הספר: בהישמע זעקתן לעזרה, 
ורדפה אחרי הליסטים עם מטאטא המטבח, כלי הנשק היחידי 
חבורת  אחרי  לאות  ללא  רדפה  כעס  אחוזת  לידיה.  שהזדמן 
יהודייה  אימא  מפני  בהם  נפשם  עוד  כל  ברחו  אשר  הצעירים 

קנאית לשלום גוזליה. 

הקהילה  ובנות  בני  עם  כולם  ילדיה.  התחתנו  הזמן   עם 
הדמשקאית. ואף קבעו את מקום מגוריהם בסמוך לביתה, מרחק 
כמה בלוקים ממנה. זו הייתה אכן משפחה מסורתית למופת, אבא 
ואימא עם שמונה ילדיהם וכלותיהם ו/או חתניהם היהודים, ועם 
יום  כל  לזה.  זה  בנקלה  שהתחברו  קרובים,  בגילאים  נכדים   23
ראשון וכמובן, כל מועדי ישראל, היו קודש להתכנסויות בביתה 
הנכדים  בדור  גם  והסבתא האהובה, שדאגה לטפח  של האימא 
מעּו בעג'ין(,  )לחמה  ספיחה  הדמשקאי:  לתפריט  האהבה  את 
ֶדה, קיֶבה, ממולאים למיניהם, כולם טבולים במנות גדושות של 
ידעו להעריך את  יהודים  אהבה ואופטימיות. גם השכנים הלא 
טעם בישוליה וחיכו לה בדרכה הביתה מבית המאפה השכונתי, 
טובה.  מילה  בליווי  אותם  תכבד  תמיד  שַאָמלַיה   ביודעם 
הייתה  ביתה,  של  הגדולה  בחצר  משפחתיים  אירועים  באותם 
ַאָמלַיה מלווה בעיניים ערניות את השיחה בין הבנים והחתנים 
שבי  נפלו  הנכדים  גם  טעם.  דברי  מוסיפה  הייתה  גם  ולעיתים 
שהביאה  ולילה  לילה  אלף  לסיפורי  מקשיבים  והיו  בקסמיה, 
מדמשק הרחוקה, ושלמרות הספרדית הרצוצה השכילה ַאָמלַיה 
להעביר להם את ההנאה מהמתח ומוסר ההשכל הגלומים בהם. 
של  הכדורגל  לקבוצת  בניה  באהבת  שותפה  הייתה  גם  ַאָמלַיה 
באורך  דגלה  את  כחול-אדום  בצבעי  תפרה  עבורה  לֹוֶרְנסֹו,  ַסן 
שלחה  במשחקים,  ביקרה  לא  בעצמה  כי  אם  מטרים.  חמישים 
את  מהר  חיש  מילאו  אשר  שלה,  בעג'ין  הלחמה  את  אליהם 
מסך  על  בהאבקות  להסתכל  אהבה  גם  הנקניקיות.  של  מקומן 

הטלוויזיה בשחור לבן שרכשו לה ילדיה, ועודדה בקולי קולות 
גבו,  על  חרוט  דוד  המגן  עם  ֶננֲבאּום,  ְטֶ היהודי,  המתאגרף  את 

שמבחינתה הציג את גאוותו של עם ישראל כולו.

גם ממלאכת הריפוי לא הסירה ַאָמלַיה את ידיה; להפך: כשביתה 
רחמניים  שכנים  גבוה,  חום  עם  למשכב  נפלה  רוזה,  הצעירה, 
שהגיעו לביתה בישרו לה על מותה, וביקשו להרחיקה מהגופה. 
שההשגחה  העובדה  עם  להשלים  מוכנה  הייתה  לא  ַאָמלַיה  אך 
תיקח ממנה עוד ילד. בזעקות רמות ביקשה להיפרד מפרי רחמה 
שכבר הונחה בארגז קבורה, וכמו אחוזת דיבוק, החלה להנשים 
אותה מפה לפה. להפתעת כולם, התינוקת פרצה בבכי. מאותו יום 
זכתה ַאָמלַיה בהכרה גבוהה עוד יותר מצדם של כל בני השכונה, 
העל-טבעיות.  מסגולותיה  שהתפעלו  יהודים,  ולא  יהודים 
גייסה  ועוד, כשאחת מנכדותיה התקשתה להיכנס להריון,  זאת 
ביקור  שכלל  שלם  יום  עמה  ובילתה  יכולותיה  כל  את  ַאָמלַיה 
בשבעה בתי כנסת, ניקוי ארונות הקודש בסמרטוט לבן, ביקור 
בבית קברות וניקוי קבריהם של שבעה צדיקים באותו סמרטוט, 
ובסוף מקלחת עם אותו סמרטוט טבול בנענע ובכל אותם מעשי 
הוכיחו  אכן  אלו  כל  הדורות.  משך  לאוזן  מפה  שעברו  קסמים 
עצמם וכעבור תשעה חודשים נולד בן זכר ששמו בישראל ישי. 
אלפי  בין  הצדיקים  קברות  את  מאתרת  היא  כיצד  משנשאלה 
האופייני  בביטחון  ַאָמלַיה  השיבה  ֵדה-ָסמֹורה,  בלֹוֲמס  הקברים 
זו אכן  לה, כי היא מזהה אותם על פי הגיל המופלג שבו מתו. 
הייתה הוכחה חותכת שלא הותירה מקום להתפלספות נוספת. 

ברם, האידיליה המשפחתית לא נמשכה לנצח: מותו של משה 
בגיל 86 מסרטן במעי הגס כאילו הפך את דף חייה ונתן למלאך 
נפטר  מכן  לאחר  בלבד  שנה  המשפחה.  לחיק  לחדור  המוות 
מסרטן בנם אלברטו, כשהוא בן 52 בלבד. ַאָמלַיה גם הייתה עדה 
למותם של ילדים נוספים שנשאו עמם את המורשה הגנטית של 
אביהם. אך, ללא ספק, המכה הכבדה מכל הייתה החטיפה, עינוי, 
המשטר  אנשי  ידי  על  בלבד,   19 בן  כשהוא  קיֶקה,  נכדה,  ורצח 
ַאָמלַיה  ציפתה  האחרון  יומה  עד   .)1976( בארגנטינה  הצבאי 
הים.  למצולות  צלל  קיֶקה  אך  הנעלם,  הנכד  של  ל"הופעתו" 
הייתה  אודותיו.  דבר  שמעה  לא  העלמותו  לאחר  השכחה.  לא 
עליה  כשהוטל  דרכה  בראשית  שהחל  מעגל  סגירת  מין  בכך 
להתמודד עם היעלמותו של אחיה אליהו בתחילת המאה, ונסגר 
עם היעלמות נכדה, קיֶקה, ששים שנה לאחר מכן. הולדתם של 
איזנה במקצת את  חייה,  הנינים, שלושה עשר במספר במהלך 
הכאב וחיזקה בה את התודעה של דור הולך ודור בא.... ַאָמלַיה 
בבית  בילתה  האחרונות  שנותיה  את   .1988 ביולי  ב-6  נפטרה 
ציון,"  "בני  איירס,  בבואנוס  הדמשקאית  הקהילה  של  האבות 
מוקפת באהבתם של בני משפחתה, אשר ביקרו אותה יום יום 

והפיגו את בדידותה.

הוא  ַאָמלַיה,  של  הולדתה  יום  באב,  ט'  היהודית  המסורת  לפי 
גם יום לידתו של המשיח. למרות סמליות זו, חייה של ַאָמלַיה 
אשר  העשרים  המאה  את  שאפיינו  המשברים  בשולי  התנהלו 
ידי על  ספק  ללא  הושפעו  אלו  חיים  נולדה.  היא  בראשיתה 
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דווקא  אך  הגדולות,  ולאידיאולוגיות  הכתובה  למילה  עיוורונה 
מצב זה הפך אותה גם לעיוורת להבדלים בין בני אדם ולמאמינה 

גדולה בעיקרון שאדם הוא אדם באשר הוא אדם. 

סיפורה של ַאָמלַיה הוא סיפורה של אישה, שאף שלא ידעה קרוא 
וכתוב, חרטה על לבבות כל מי שהכירה את אהבתה לחיים, ללא 
כל הבחנה בין מין, גזע, גיל, או עדה. זהו גם סיפורה של קהילת 
הגלום  העושר  כל  על   - תולדותיה  אשר  בארגנטינה,   דמשק 
בה - נדחקו במחקר לקרן זווית, ואשר ממתינה להמשך גילויים 
יהודיים  לחיים  דוגמה  הם  ַאָמלַיה  של  חייה  ובמחקר.  בסיפורת 

משפחתיים,  חיים  והתקומה:  השואה  עידן  בשולי  שהתקיימו 
ייתכן, שהיא בעיוורונה  וייתכן, בהחלט  לא לאומיים ומגויסים. 
ראתה את מה שאנו איננו רואים עוד, וכי השוליים שבהם חייתה 

מסמנים את הדרך הראשית שראוי ללכת בה. 

באוניברסיטת  הביניים  ימי  לתולדות  פרופסור  היא  מנשה  סופיה 
חיפה. פרסומיה כוללים ספרים ומאמרים רבים על תולדות הכנסייה 
גירושי  וסטריאוטיפים,  פרופגנדה  תקשורת,  והאפיפיורות, 

היהודים מאנגליה וצרפת, מסעי הצלב והמסדרים הצבאיים. 
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הכנה להרצאות על הברחת יהודים מסוריה והלבנון בשנות ה-40 של המאה ה-20. ההרצאות ניתנו לתלמידי 
בית הספר בגליל העליון במסגרת שיעורי המורשת על הגליל העליון המזרחי.

17.03.84 חולתה

מסוריה  לגלית  הבלתי  העלייה  נפסקה  לא  פעם  אף  למעשה 
יהודי  שרק  אומר  לא  זה  ולבנון  סוריה  אומר  אני  ואם  ולבנון, 
נקראה  )שאז  לישראל  העולים  בין  היו  אלה  הברית  ארצות 
מעבר  ארצות  למעשה  שמשו  ולבנון  סוריה  פלסטין(.  כביכול 
 ליהודים שרצו להגיע לארץ ישראל ולא רק בשביל למות בה. 
אני זוכר כשהייתי ילד בבית הכנסת "כתאב אלדור" שהיה מארח 
באופן קבוע משפחות שלמות, זקנים, צעירים וטף. "חמולות". 
ה-30  שנות  ובהתחלת  כורדיסטן,  עיראק,  תורכיה,  מפרס, 
אפילו מגרמניה. הבית שלנו בדמשק היה ממש ע"י בית הכנסת 
נוסיף  הזה. זאת הייתה תמונה שחוזרת על עצמה בלי הפסק. 
לזה את הפעילות של "החלוץ" ו"החלוץ הצעיר" בדמשק נקבל 
תמונה של אוירה ציונות אוהדת פחות או יותר בתוך השכונה 
היהודית, שנמשכה לכל הפעילות שבאה אחר כך בשנות ה-40. 
והמאורגנת  המסודרת  הפעילות  בלי  כי  להדגיש  המקום  ופה 
של ה"חלוץ הצעיר" בתוך יהדות דמשק לא הייתה מתאפשרת 
כבר  ואם  והלבנון.  מסוריה  העלייה  של  מחתרתית  פעילות 
ובהגנה  בעליה  מהפעילים  ניכר  שמספר  לציין  חובה   כותבים, 
מארצות  הצעיר"  ו"החלוץ  ה"חלוץ"  יוצאי  היו  חוקית  הבלתי 
אלה. ואז זה מובן למה מצאתי את עצמי בתוך הפעילות הזאת 

 עוד הרבה זמן לפני שהמוסדות בארץ נרתמו לפעילות מאורגנת.
בתוקף היותי חבר חולתה ששכנה על שפת ים החולה והייתה 
לנו נקודת אחיזה גם בצד המזרחי של האגם שנקראה דרדרה. 
היינו עדים לתופעה שהיו מופיעים מידי שבוע ולעיתים מידי 
וזה  הארץ.  לתוך  הלאה  להמשיך  איך  ידעו  שלא  עולים  יום 
מהם:  כמה  להזכיר  וחובה  העליון  בגליל  היישובים  לרוב  נכון 
כפר גלעדי, דן, דפנה, עמיר, חולתה, איילת השחר. אינני יודע 
הארץ  לפנים  העולים  להעברת  קשור  עצמי  את  מצאתי  איך 
היו  גדולים.  בקשיים  קשורה  הייתה  הארץ  לפנים  ההעברה  כי 
שני מכשולים עיקריים: אחד היה שער גדר הצפון על הכביש 
מרדת  אותו  סוגרים  היו  הבריטים  פינה.  מטולה-ראש  הראשי 
החשכה עד אור הבוקר והיה קורה שהיו שוכחים לפתוח אותו 
בזמן והייתה מתאספת שיירה לשני הכיוונים עד שהשוטר עם 
הייתה  השני  המכשול  השער.  את  ופותח  מופיע  היה  המפתח 
נאלצנו  לכן  עצמה.  פינה  ראש  של  והמשטרה  המכס  תחנת 
השחר  באיילת  עולים  של  מסוים  מספר  של  ריכוז  לעשות 
 ולפי הצורך פעם או פעמיים בשבוע הייתי בלילה לוקח אותם 
נוסעים  במונית  ומשם  המושבה  פינה  ראש  עד  השדות   דרך 
לחיפה לבית ההסתדרות, ומוסר אותם לחברים יצחק שילוח  <<

הברחת יהודים 
)דפים מעזבונו של משה יאבו ז"ל(

כתב ידו של מוסא יאבו
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אחרי  הבקרים,  באחד  לפיזורם.  דואגים  היו  והם  וצימרמן 
שמסרתי את העולים בהסתדרות ואני נפרד ב"להתראות" ויוצא 
מתפלא  ואני  חצבני  שלמה  החבר  את  רואה  אני  ה"חלוץ"  לרח' 
לאן?  אותו  שואל  השלום  אחרי  כמובן  ואני  יודע  כבר  הוא  איך 
גיליתי  ואז  יודע כלום  ואז הבנתי שהוא לא  והוא עונה לעבודה. 
שעכשיו  והילדים  אשתו  את  וייקח  ההסתדרות  לבית  שייגש  לו 
הוא  להאמין.  רצה  ולא  בידיים  כמעט  לי  התעלף  הבחור  הגיעו. 
סיפר כי הוא היה כבר מיואש ורצה כבר לחזור לדמשק כי אשתו 
והוחזרו  נתפסו  הגבול,  את  לעבור  ניסו  פעמיים  כבר  והילדים 
לדמשק. ואתם יכולים לתאר לעצמכם את המפגש המרגש באותו 
אחד  בוקר  ואז   44 קיץ  התחלת  עד  העבודה  נמשכה  כך  בוקר. 
מעירים אותי משינה כי עבדתי בלילה בדיג, ואומרים מחכים לך 
את  רואה?  אני  מי  ואת  האגם  לשפת  יורד  אני  האגם.  שפת  על 
ויושבים  שלום  שלום  הכרתי.  שלא  בחור  ועוד  ז"ל  אלון  יגאל 
הבחור  עם  הכרה  לי  עושה  ויגאל  ומקשקשים  האגם  שפת  על 
ומבקש  היום(,  עד  לי  ידוע  אינו  האמיתי  )שמו  עבדו  לו  שקראו 
ממני שאעביר אותו את הגבול לסוריה וקבענו נקודת מפגש על 
הכביש הראשי לקונטרה ויגאל יעבור עם האוטו וייקח אותו ואני 
חוזר לחולתה הביתה וכך זה היה וזאת הפעם הראשונה שמישהו 
קיץ  באותו  כביכול.  רשמית  עבודה  לבצע  אליי  פנה  מהמוסדות 
רבו המקרים שהייתי צריך להעביר לסוריה שליחים שהיו צריכים 
להגיע ליעדים שונים ולפעולות שונות, ואני אזכיר אחדים מהם: 
עזרא ... ממעוז חיים והוא המשיך אחר כך לעיראק; יחיאל )את 
שם משפחתו אינני זוכר( והוא גם כן היה צריך להמשיך לעיראק; 
מנשה הראל היה צריך לעבוד בדמשק ותעודות לא היו לו ובלי זה 
לא יכול לזוז ואז מה עושים? פונים לאנשי התנועה וחשוב לציין 
וניגשתי  מהונם  ולפעמים  מאונם  ולהשקיע  לעזור  פסקו  שלא 
יאיר חילו וסדרנו את המעשה וללא היסוס. יאיר  עם מנשה אל 
זהו  לו  ואמר  מסוריה  והיגר  מזמן  שעזב  מישהו  של  באיזה  נזכר 
שימך )אמנון סידק(. וכך היה ולמחרת יאיר ניגש למשרד הפנים 
לא  סורית אמיתית  זהות  לו תעודת  הייתה  וכעבור שבוע  הסורי 
מזויפת. רק אז יכול היה כבר להסתובב חופשי באשר רצה. ואם 
לסכם את הפרק הזה, אפשר לומר: עם בואם של השליחים מנשה 
ורבקל'ה בדמשק, שולה בבירות ויאני אבידוב ז"ל כמרכז והעברת 
ועוד  ועוד  קוסטיקה  כמה חברה מהמסתערבים: עקיבא, האחים 

במאה  ישראליות  בידיים  המאורגנת  והבריחה  העלייה  התחילה 
אחוז אל הגבול ומהגבול ע"י יחידות פלמ"ח שהיו מקבלים את 
העולים ומובילים אותם לפנים הארץ. הודות לזה הגענו להישגים 
ולמספרים שלא האמנו שנגיע אליהם למרות האמצעים הדלים 
שעמדו לרשותינו, ואם הזכרתי אמצעים אני חייב להזכיר לטובה 
את יחידת ההובלה היהודית ששירתה בצבא הבריטי בדמשק ובה 
נעזרנו רבות, ברכב בו היינו מסיעים את הילדים והעולים אל הגבול 
שלילה  עד  ארוכה  תקופה  במשך  לילה  לילה  כמעט  עבדתי  וכל 
ובפיו הוראה  אחד בדרכי חזרה לדמשק מופיע שלמה קוסטיקה 

מפורשת לא לחזור לדמשק כי אני "שרוף" שם ומחפשים אחר.  

מימין: תעודת זהות של משה כמאיר יצחקי. שמאל למעלה: משה צועד אחרי מפקדו, אלוף יגאל אלון, מפקד הפלמ״ח. 
שמאל למטה: שלמה קוסטיקה ומשה על סירת דייג באגם החולה.
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הנער מסוריה שכולם אהבו. 
יהושע לביא )לאטי-לוי( ז"ל

גילה טובול לביא, יוני טובול ויוספה סולומון לביא

בשנה שעברה נפרדנו ממורנו ורבנו, אדם שהיה יקר למשפחתו 
וגם לכל אדם שפגש בחייו, יהושע לביא )לאטי-לוי( ז"ל, אבא 
שלנו. הוא היה איש חינוך בכל רמח אבריו. הוא היה שחקן, איש 

משפחה וחבר נאמן. הוא היה אהוב על כל מי שהיה בסביבתו.

אבא יהושע נולד בסוריה ב-1933 להוריו יוסף ושפרה לאטי-לוי. 
ביום שלישי  "נולדתי  נפשות.  הילד הצעיר למשפחה בת עשר 
אני  החודש  מזל  לפי   .1933 בינואר   25 או  תרצ"ג  בטבת  כ"ז 
במזל דלי. מים רבים נשפכים בחוץ ובעתיד תמיד אעסוק במים. 

אהבתי לשטוף כלים ולשטוף רצפות".

אביו, יוסף, פתח חנות למסחר עם שותף שלא צלח, ולאחר מכן 
בכליותיו  שפגעו  קשים,  בתנאים  במפעל  בדים  בצביעת  עבד 
והוא נפטר בגיל 55 לאחר עלייתו של אבא לארץ. אמו, שפרה, 
עסקה  וביניהן  הבית  עבודות  כל  את  החזיקה  חיל,  אשת  היתה 
בבוררות בין אנשים שונים והצליחה לפייס ביניהם בעזרת יחסיה 
הבינאישיים הטובים וההומור שלה. המצב הכלכלי של המשפחה 
שאני  חשבו  ״אולי  ישועה.   - פרג'  נקרא  וכשנולד  קשה  היה 
התינוק אביא את הישועה הכלכלית...". אבות משפחתו,  משפחת 
לדמשק. המזרח  דרך  ומשם  לאיטליה,  מספרד  הגיעו  לאטי, 

יש שפרשו את השם "לאטי" מלשון צניעות והסתגרות. "מאחר 
והיינו במעמד חשוב בבית הכנסת. מעמד הלוויים. דבק בנו שם 

זה לדורות והיינו נקראים לעלות שניים לתורה".

בשווקים:  מהשיטוט  לטובה  לו  זכורה  היתה  אבא  של  ילדותו 
רחוב  ובו  המקורה,  הענק  בשוק  כילד  לשוטט  נהניתי  "בייחוד 
לכל נושא ומקצוע: רחוב הסנדלרים, רחוב בתי מלאכה ויציקה, 
והתבלינים.  הגרעינים  רחוב  הבשמים,  רחוב  הבגדים,  רחוב 
שעות  ועמדתי  והשבועונים  העיתונים  רחוב  את  ביותר  אהבתי 

מול הדוכנים, קורא ספרים ומאמרים".

כיון שלא היו גנים והילדים היו נשארים עם האמהות עד כניסתם 
אחיותיו,  ארבע  עם  אבא  שהה  היסודי,  הספר  לבית  או  ל'חדר' 
אותי  לקחו  המנהלת  "בהסכמת  לבנות.  הספר  בבית  מורות 
ומתעניין.  מקשיב  ולומד,  שומע  בצד,  ישבתי  שם  הספר.  לבית 
בהפסקות, כך סופר לי, רבו התלמידות מי ישחק איתי ומי מהן 
לעתיד  אבא  את  הכינה  זו  תקופה  הרטובים".  בגדי  את  תחליף 
"כך התרגלתי להיות בסביבת בנות ואף זה השפיע עלי כל חיי, 
יחיד  כמעט  ומפקח  מנהל  מורה,  הייתי  כך  אחר  משום ששנים 

בין מורות רבות".

לאחר הכנה שכזו, עבר אבא לבית הספר היסודי לבנים ולא פלא 
שקפץ פעמיים כתה וסיים את היסודי בגיל 10...

עם סיום בית הספר היסודי עבר ללמוד בבית ספר תיכון נוצרי 
שכולם  יהודים,  תלמידים  ארבעה  עוד  עם  יחד  טובה  ברמה 
הספר,  בית  כל  בפני  אותם  שיבח  המנהל  בלימודים.  התבלטו 
ידי שאר  יירדפו על  כי בסיום הטקס,  ידעו  אך מיד לאחר מכן 
ומכות  אבנים, מקלות  קרב  ביניהם  ויערך  הנוצרים,  התלמידים 
הספר  בבית  כי  חשתי  "כתלמיד,  היהודית.  לשכונה  הגיעם  עד 
התקוממות  עקב  והבשילו  שהלכו  הפורענות,  זרעי  נובטים 
זו שמצאה את פורקנה  והתגברות התנועה הלאומית הסורית- 
הצלחתי  אף  על  הבנתי,  יהודים.  ועל  השכונה  על  בהתנפלות 

בבית הספר, כי מקומנו לא כאן". 

ושעתיים  מאנגליה  נוצרים  מיסיונרים  היו  הספר  בית  מייסדי 
יחד  החדשה.  הברית  את  ללמוד  התלמידים  על  היה  בשבוע 
עם זאת, לא הרגישו התלמידים כפייה כלשהי והם לא הוכרחו 
להשתתף בתפילות בימי ראשון. בבית הספר למדו ארבע שפות: 
ערבית, אנגלית, צרפתית ועברית וגם שם בלט אבא בלימודים, 
הסטוריים.  ונאומים  ספרות  קטעי  שירים,  של  בדקלום  בעיקר 
יום הלימודים היה ארוך ובצהריים קפצו התלמידים שגרו קרוב 

לאכול בבית וחזרו ללמוד. 

את ימי הקיץ בילה אבא אצל אחותו ובעלה )שרה ורפאל גדע(, 
סוחרי בדים שגרו בלבנון. נהוג היה בקהילת ביירות לנסוע בקיץ 
הגברים  הלבנון.  בהרי  הנוצרים  או  הדרוזים  מכפרי  לאחד  החם 
הירוקים,  בהרים  לטייל  "יצאו  ואז  הצהריים  עד  לעבוד  נסעו 
הפירות  מן  ובערוגות  בבוסתנים  לטעום  המים,  במפלי  לחזות 

העסיסיים והטעימים" ובערבים יצאו לבתי קפה.

בקיץ יצא אבא לעבודה אצל מכר נוצרי שהיה ספר. ובמה עבד? 
חבשו  רובם  המסתפרים...  משערות  המספרה  את  "טאטאתי 
תרבוש ועד שסיימו את תספורתם, לקחתי את התרבוש, ניקיתי 
אותו במברשת מיוחדת, והגשתי אותו ללקוחות בכבוד רב. הם 
בתמורה, כיבדו אותי במספר מטבעות. בכספי הטיפים קניתי לי 

עט נובע לכתיבת חיבורים, קטעי שירה ומכתבים".

כבן זקונים נשלח לשליחויות רבות כמו: לשפוך את פח האשפה, 
לקנות בחנות, אך בעיקר אהב ללכת למאפיה "עמדתי משתאה 
מול עבודת האופים והכנסת הלחם או המאפה לתנור הבוער". <<
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לאבא היתה שליחות נוספת בימי שישי שבת "שולחים את פרג', 
כלומר אותי, עם קומקום גדול לבית מכרים נוצרים. הללו מלאו 
את הקומקום הענק במים, שמו אותו על האש ואחרי שרתחו, 

חזרתי הביתה ביודעי שאני מביא גאולה לעולם".

את  מהוריו  לבקש  החל  ומאז  ה"חלוץ"  לתנועת  הצטרף  הוא 
פנינה ראשונה  בינתיים עלתה אחותו  הסכמתם לעלייה לארץ. 

ואחריה אחיו משה. אבא המשיך להתחנן להגיע לארץ ישראל.

ברגל   11 בגיל  ברח  אבא 
הנוער"  "עליית  במסגרת 
לא"י.  הגבול   את  ועבר 
ע"י  נתפסה  הקבוצה 
הבריטים ושהתה בכלא עד 
אומץ  מכן  לאחר  שחרורה. 
כבר  אפיקים.  קיבוץ  ע"י 
המוכשר  בילד  הבחינו  אז 
ותפס  בלימודים  שהצטיין 
בחברת  מרכזי  מקום 
יצא  בגר  כאשר  הילדים. 
שלא  )דבר  חינוך  ללימודי 
בעידוד  מקובל(  היה 
אבא  מולה.  שלו,  המדריך 
והחל  לימודיו  את  סיים 
בדגניה,  חינוך  בבית  ללמד 
ברוריה  את  פגש  שם 
העלייה  לבני  בת  אהרוני, 
שהתיישבו  החמישית 
לה.  ונישא  ברחובות, 
החליט  נישואיו  בעת 
אחד  את  לממש  יהושע 
ולכן  השוויון,  מעקרונותיו: 
משפחתו  שם  את  שינה 
ושל  שלו  התיבות  לראשי 
היה  לא  זה  מרגע  ברוריה. 
לביא  אלא  לוי-לאטי  יותר 
)לאטי-ברוריה-יהושע- 

אהרוני(.

בשנת 1959 עבר הזוג לגור ברחובות, שם נולדו שלושת ילדיהם, 
אנחנו: גילה, יוספה ויהונתן. אבא החל ללמד כמורה בבית הספר 
ויצמן ובמקביל החל את לימודי התואר הראשון בתנ"ך ותואר 
בקרית  בי"ס  מנהל  בהיותו  יותר,  מאוחר  חינוכי.  בייעוץ  נוסף 
לאחר  שנים  הוראה.  ותעודת  בחינוך  השני  לתואר  למד  עקרון, 
מכן מונה כמפקח אזורי וכן מפקח על היועצים. במהלך עבודתו 
במשחק  עסק  רבות  שנים  המשחק.   - תחביבו  את  הזניח  לא 
בתי  על  בהיותו מפקח  ולמורים בסמינר.  וביים הצגות לחברים 

הספר לא ויתר על הקשר עם הדור הצעיר, ושיחק עם התלמידים 
בקבוצת  נוספות.  והצגות  "אלאדין"  "אוליבר",  הזמר  במחזות 
המבוגרים של בימת הנוער עשה חייל והיה "זקן השחקנים אך 

הצעיר שביניהם". 

רבים,  במקומות  התנדב  לפנסיה  ויציאתו  אשתו  מות  לאחר 
השתתף בחוגים ובהרצאות, השתדל לנצל כל רגע בחייו לעשייה 

ותרומה, ובילה עם חברתו תמר לין. 

והאהבה  החום  את  ישכחו  שלא  מותו  לאחר  אמרו  תלמידיו 
האמון  את  ממנו,  שקיבלו 
את  אחד,  בכל  שנתן 
בכל  שגילה  העוצמות 
היכולת  ואת  תלמיד, 

לעודד. 

במאי  לשעבר  לביא,  אמיר 
"היה  כתב:  הנוער  בבימת 
אותי  שלימד  האיש  שלום 
בחיוך  להזדקן  שאפשר 
ובנועם ולשמור על חיוניות 
ורוח צעירה, וסלח לי שגם 
מעורר  מותך  זה,  ברגע 
אותי  ומדביק  חיוך  רק  בי 
ברגש של אהבת אדם וטוב 
הלוואי  נדלה.  בלתי  לב 
ישועים  העולם  וימלא 
כמוך, ואין ספק שהוא יהיה 
עולם ראוי יותר לחיות בו".

עליו  כתב  טולדו  שלמה 
אהבו  שכולם  "איש  שהיה 
את  שאוהב  אדם  לאהוב, 
הבריות, רגיש ומרגש וללא 

רבב".

ההספד  את  סיימנו  ואנחנו 
"בעולם  הרב:  לקהל  במסר 
אנשים  כשמסביב  חומרני, 
אבא  מהם,  גדול  שהאגו 
נטול אגו לחלוטין,  נעים הליכות,  צנוע,  שלנו היה איש פשוט, 
ויתר על גינוני כבוד ולא נכנס למקומות שידע שיש מחיר של תן 
וקח, שמור לי ואשמור לך. נקי כפיים, צדיק. ואתם, קדשו את 
החיים ולא רק את המתים. פרגנו, תאהבו, חייכו וותרו. מיצאו 
והמריבה.  החולשה  נקודות  את  רק  ולא  הזולת  אצל  הטוב  את 
השאיר  לנו  מורשת.  הותירו  שהם  שאומרים  אנשים  הרבה  יש 
אבא תנ"ך שלם. מבטיחים ללכת לאורו ובדרכו, ואתם מוזמנים 

להצטרף". 

יהי זיכרו ברוך. 
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על תורת הקבלה 
וחכמיה בדמשק

אברהם חסון

מבוא

למשה  שניתנה  הסוד  תורת  היא  הקבלה  המסורת,  פי  על 
בסיני יחד עם התורה כולה, בעלייתו השנייה להר, אחרי חטא 
זו במחשבת ישראל עתיקים  העגל. מכאן, שורשיה של תורה 
היהודיים,  הרוח  חיי  על  גדולה  השפעה  הייתה  לקבלה  מאד. 
ביניהן  רוחניות שונות,  ועל תנועות  על התפילה, על ההלכה, 
המשנה  מתקופת  הסיפור  מאד  ידוע  והחסידות.  השבתאות 
רמז,  פשט,  הסוד:  לתורת  )כינוי  לפרד״ס  שנכנסו  ארבעה  על 
אחר  ונפגע,  הציץ  זומא  בן  ומת,  הציץ  עזאי  בן  וסוד(:  דרש 
)אלישע בן אבויה( קיצץ בנטיעות )חזר בשאלה( ורבי עקיבא 
יצא בשלום )חגיגה יד ע"ב(. בדומה לסיפור זה טענו לא פעם 
בדמשק נגד רבנים, שאחרי שלמדו את תורת הסוד, השתנתה 

התנהגותם. 

החכם  מן  והועברה  בפועל  סודית  היתה  הסוד  תורת  בעבר 
זו  תורה  עקיבא  רבי  של  בתקופתו  מבוקר.  באופן  לתלמידו 
על  בעיקר  שהסתמכה  והמרכבה"  ההיכלות  "ספרות  נקראה 
יחזקאל ב"מעשה מרכבה". במאה השמינית,  הנביא  חזיונו של 
בתקופת הגאונים, החל תהליך של שקיעת תורת הסוד ודחיקת 
עם  התעוררה  זו  מגמה  ביהדות.  רציונליים  הלא  המוטיבים 
בתיווכה  היוונית,  לפילוסופיה  היהודית  המסורת  של  חשיפתה 
של הפילוסופיה הערבית. החיבור הבולט מתקופה זו הוא חיבורו 
ודעות", שבו טרח להציג  )רס"ג( "אמונות  גאון  רב סעדיה  של 
הלכו  רס"ג  של  בדרכו  הרציונלית.  משנתו  את  נרחב  באופן 
ורבנו  חופני  בן  שמואל  גאון,  שרירא  ביניהם  אחרים,  גאונים 
חננאל. אולם, השיא במגמה הרציונלית ביהדות שייך לרמב"ם 

ובפרט בספרו מורה נבוכים.

"ספר  צרפת(  )דרום  בפרובאנס  הופיע   1180 שנת  בסביבת 
הבהיר" המיוחס לחכמי המשנה ביחד עם מספר חיבורים קבליים 
בתוכו  מכיל  הספר  מקובלים.  חוג  התפתח  שסביבם  קצרים, 
מקורותיו  ובין  והמרכבה,  ההיכלות  מספרות  ודרשה  רעיונות 
תהליך  את  ומתאר  אבינו,  לאברהם  המיוחס  יצירה",  "ספר  גם 
הנסתר  שתורת  למרות  האל.  ידי  על  והנהגתו  העולם  בריאת 
והיא  ברבים  לגלותה  היה  אסור  הבריאה,  משחר  קיימת  היתה 
נשארה סודית עד למאה ה-16. אפילו ספר הזוהר שנכתב על פי 
המסורת במאה ה-2 לספירה, נגנז ונעלם למשך כאלף שנה עד 
שנתגלה ע"י המקובל הספרדי רבי משה דה-ליאון בסוף המאה 
ה-13. התחיל אז עידן חדש בלימוד הקבלה ומספר העוסקים בה 

גדל. לאחר שבמאה ה-16, גילה האר"י את עומקי הקבלה שלו. 
'הקבלה הלוריאנית', הוא דרש להפיץ אותה בכל מקום ולימודה 

התפשט מאוד בקהילות ישראל בעולם. 

מושגי יסוד בקבלה

לשני  נחלקת  הקבלה  אידל,  משה  פרופ'  הקבלה  חוקר  על-פי 
)האין  האלוהות  מהות  בלימוד  עוסק  האחד  עיקריים:  זרמים 
ההנחה  האר"י.  תורת  ועל  הזוהר  ספר  על  מסתמך  והוא  סוף( 
הזרם  האלוהות.  על  להשפיע  עשויים  האדם  מעשי  כי  היא 
השני עוסק בהיבט החווייתי של הקבלה, תוך שימוש בטכניקות 
הוא  ששיאה  רוחנית,  לאקסטזה  להגיע  בשאיפה  מעשיות 
מיזגה  החסידות  לנבואה.  בדומה  רוחנית,  והארה  באל  דבקות 
את שני הזרמים האלה. נציגו הבולט של הזרם החוויתי הוא ר' 
אברהם אבולעאפיה )1240. 1291( אשר טען שחווה חיזיון נבואי 
והתבקש לפגוש את האפיפיור. הוא אכן ניסה להפגש עמו אך 

לא הצליח. 

התפתחות היסטורית

משלים  כיסוד  רחבים  בחוגים  נקלטה  והקבלה  הסוד  תורת 
לתורת הנגלה, ויסודות קבליים מובהקים החלו להופיע בספרות 
פרשני המקרא, המוסר וההלכה. החל בשנת 1280 החלו להופיע 
הגיליונות הראשונים של החיבור המרכזי בספרות הקבלה. ספר 
לבעלי  פרט  והכרה  פרסום  הספר  לו  קנה  לא  בתחילה,  הזוהר. 
וההשפעה  הספר  של  הקנוניזציה  יותר  מאוחר  רק  הקבלה. 
ספרד  גרוש  של  הטראומה  עקב  תאוצה  צברה  שלו  הרחבה 
וכיסופי הגאולה אחרי משבר הגירוש. הקבלה וספר הזוהר יצאו 
מתחומי הכת המסוגרת של בעלי הקבלה אל המוני בית ישראל, 

במיוחד כשמרכז הכובד עבר לצפת.

דחיפה נוספת להפצתו ולקדושתו של ספר הזוהר הייתה במאה 
ה-16 עם הופעת הדפוס. השפעה זו הגיעה לשיאה אצל מקובלי 
המיסטיים  מהרעיונות  שרבים  האר"י  בקבלת  ובפרט  צפת, 
שהפך  הזוהר  בספר  הפרשנות  דרך  על  נתלו  שבה  החדשים 
בקנוניזיציה  מקום  לו  וקנה  הסוד  תורת  של  הראשי  למקור 
היהודית לצד התנ"ך והתלמוד. עם זאת, מראשית הופעתו של 
סביבו  והפולמוס  לו  התנגדו  רבים  ההשכלה  תנועת  ועד  הספר 

נמשך עד לימינו. <<
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קבלת צפת

בארבעים השנים שלאחר גירוש ספרד התגלו בקרב המקובלים 
הפכה  ישראל  ארץ  מובהקות,  ומשיחיות  אפוקליפטיות  נטיות 
ישראל,  עם  של  הרוחני  ולמרכזו  הקבלה  של  החדש  למרכזה 
1530 ואילך בצפת שאליה נהרו מן  בתחילה בירושלים ומשנת 
היהודית.  ההגות  תחומי  מכל  קומה  שיעור  בעלי  רבנים  הגולה 
אולם, ההשפעה הגדולה של צפת באה לה בעקבות ענקי הרוח 
שפיתחו  והאר"י  קורדובירו(  משה  )ר'  הרמ"ק  הקבלה,  בתחום 

את תורתם בעיר וממנה התפשטה לתפוצות.

תמורה יסודית שהתרחשה בקבלה בצפת היתה הבאתה לכלל 
הציבור. חבורות וחוגים רבים התאגדו וכללו ובתוכם אף פשוטי 
עם. חבורות אלו עסקו בין היתר בלימוד התורה ובהוראת דרכי 
שעסקו  מקובלים  של  חוגים  נוצרו  כן  כמו  בתשובה.  החזרה 

בלימוד תורת הקבלה ובתיקוני התשובה. 

בנוסף, הנהיגו המקובלים את פולחן קברי הצדיקים של חכמי 
המשנה והזוהר הקבורים באזור, שאת דרך לימודם ואורח חייהם 
ביקשו מקובלי צפת לחקות. בהשתטחויות אלו זכו המקובלים 
העולמות  מן  ולגילויים  מיסטיות  לחוויות  רבות  פעמים 
של  ולתופעות  הצדיקים  בנשמות  להידבקות  וכן  העליונים, 
יוסף  ר'  של  גרונו  מתוך  שדיבר  ה"מגיד"  כמו  אוטומטי  דיבור 

קארו. אחד מן החוגים הבולטים בצפת שעסק בכך היה חוגו של 
ומחבר  )מקובל  ר' שלמה אלקבץ  גיסו של  קורדובירו  ר' משה 

הפיוט לכה דודי(.

עם הגעתו של האר"י לצפת הפך הרמ"ק, עד לפטירתו, לרבו של 
האר"י, גדול מקובלי צפת במאה ה-16. האר"י נולד בירושלים 
לאב אשכנזי ולאם ספרדיה. לאחר פטירת אביו, חי האר"י עד גיל 
36 בבית דודו במצרים, שהיה הממונה על המכס שם. בתקופה 
זו הקדיש את עיתותיו בעיקר ללימוד ספר הזוהר ותורת הסוד. 
בשנת 1570 עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, ובתום שנתיים 

של פעילות ערה נפטר והוא בן 38 בלבד.

האר"י מעולם לא כתב דבריו בתורת הקבלה, וכל תורתו ידועה 
ויטאל  חיים  ר'  בכיר תלמידיו,  ובעיקר  לנו רק מכתבי תלמידיו 
)הרח"ו( אשר כתב את עיקר תורתו של האר"י במיוחד בספרו 

"עץ חיים".

הרב חיים ויטאל

חיים ויטאל נולד בצפת בעת שהייתה בשיא פריחתה הרוחנית. 
חכמים  תלמידי  של  רבות  ועשרות  שגשגו  בעיר  התורה  חיי 
ומקובלים התיישבו בה. באותן השנים עסק הרח"ו במסחר ופעל 
הפסיק  לצפת  האר"י  ודמשק. משעלה  ירושלים  צפת,  ציר  על 
הרח"ו את העיסוק במסחר ופינה את כל יומו ללימוד הקבלה עם 

קבר הרח"ו בבית הקברות העתיק בדמשק. התמונה נלקחה מגליון עבר של ״מכאן ומשאם״
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האר"י, שלא כתב את חידושיו אלא לימד ונתן שיעורים על פה. 
שנתיים ימים למד הרח"ו את תורת הנסתר מפי האר"י, שהעיד 
עליו כי הוא היחיד שמבין את דבריו לעומקם ויורד לסוף דעתו, 
אף כי בגיל 29 כשהרח"ו החל לשמש את האר"י והתאמץ לכתוב 

את דבריו, חלק מהם לא היו מובנים לו באותה עת.

אחרי פטירתו של האר"י התרכז הרח"ו בעריכת הספרים שכתב 
פרט  לכותבם  מתלמידיו  אחד  לאף  התיר  שלא  האר"י,  מפי 
להרח"ו, משום ש"איש מהם לא ירד לסוף דעתו כמו רבי חיים 

ויטאל". 

דמשק כמרכז קבלי

שם  ונשאר  לירושלים  צפת  את  עזב  הרח"ו  האר"י  מות  אחרי 
שמונה שנים, לאחר מכן בא לדמשק שם כיהן כרב ומצא קרקע 
נוחה לכתיבת ועריכת דברי האר"י. היה זה הצעד המכריע בהפצת 
קבלת האר"י. הרח"ו לא הוסיף דבר מעצמו על דברי האר"י. בכל 
מקום שבו לא היה בטוח בהבנת דברי מורו, ציין זאת במפורש. 

לכן אין זה פלא שכתביו של חיים ויטאל נקראים כתבי האר"י.

הרח"ו,  של  בנו  ויטאל  שמואל  ר'  של  תלמידו  צמח  יעקב  רבי 
ישראל  רבי  עליהם  הוסיפו  האר"י.  כתבי  של  אחר  חלק  פרסם 
באמצות  הקבלה  לפרסום  ותרם  לדמשק  הוא  גם  שבא  נג'ארה 

שיריו ורבנים אחרים שעלו לרגל לדמשק.

הרב חיים ויטאל, כמו האר"י בשעתו, הקדיש את כל חייו להפצת 
המסר  את  לעולם  להעביר  במטרה  רבות  ועמל  הקבלה  חכמת 
הרוחני שלימד אותו האר"י. תקופתו של הרח"ו היוותה נקודת 
כמו  הקבלה.  ושל  ישראל  עם  של  הרוחנית  בהיסטוריה  מפנה 
ותלמידי  רבנים  אליה  משכה  בדמשק  הרח"ו  של  הימצאותו  כן 
חכמים שרצו ללמוד מפיו את קבלת האר"י. ביניהם היה ר' יוסף 
הרח"ו  של  אחותו  עם  התחתן  שאף  צפת,  מרבני  אחד  פינטו, 
בדמשק  חייו  רוב  את  שחי  )הרי"ף(  פינטו  יאשיהו  את  והוליד 
ונקבר בדמשק.  נפטר  ויטאל. הרח"ו  ולמד קבלה מרבי שמואל 
בנו, הרב שמואל, המשיך את מפעל אביו בעריכת דברי האר"י. 
בין ספרי הרח"ו המרכזיים ניתן למצוא את. ספר הגלגולים, ספר 
החזיונות, עץ חיים, שער הכוונות, שער מאמרי רשב"י ושערי 
קדושה. בין תלמדיו הבולטים היו רבי אברהם אזולאי, רבי יוסף 

צמח ורבי ישראל סרוק.

מקובלים  גם  מונה  וחכמיה  דמשק  בספרו  ז"ל  אסא  אברהם 
כדי  קודש  בשמות  להשתמש  וידעו  מעשית  בקבלה  שהתמחו 
"להעניש". להביא צרות על מי שפגע בישראל. אחד מהם היה 
רבי יצחק אבולעאפיה, שלימד והסמיך את חכם ניסים אינדיבו, 
דנה  יוסף  וחכם  הקהילה,  של  הראשי  רבה  היה  רבות  ששנים 

שהיה אב בית הדין. 

רב נוסף שבא לדמשק היה רבי ישראל נג'ארה, ומאוחר יותר בא 
גם ר' יעקב צמח.

ר' ישראל נג'ארה 

ר' ישראל נג'ארה היה מגדולי המשוררים של תקופתו. הוא נולד 
שם  נקרא  שמה  שעל  בספרד   Najera מהעיר  ומוצאו  בצפת 
משפחתו. למד אצל אביו ר' משה נג'ארה ואצל סבו ר' ישראל 
המוסמכים  הרבנים  מארבעת  ואחד  צפת  מחכמי  קוריאל  די 
בקהילה  ציבור  שליח  והיה  לדמשק  עבר  בבחרותו  הראשונים. 
שב  שונות,  ערים  בין  שעבר  תקופה  לאחר  שם.  הספרדית 
הוא  צפת,  הולדתו  לעיר  חזר  ומשם  קצרה,  לתקופה  לדמשק 
ונולדה לו בת. בעקבות מגפה שבה שכל את בתו ואת  התחתן 
1576 לדמשק, שם התחתן בשנית, ונולדו לו  אשתו חזר בשנת 
שימש  שם  לעזה,  עבר  בדמשק  תקופה  לאחר  ילדים.  שלושה 
אחריו.  עזה  של  הראשי  כרבה  שימש  נג'ארה  משה  בנו  כרב. 

נפטר. 1628 בעזה, ונקבר שם. 

הדי  ופייטן.  כמשורר  בעיקר  התפרסם  נג'ארה  ישראל  הרב 
השפעתו ניכרים בקהילות יהודיות רבות. רוב פיוטיו מבוססים 
ימי  שירת  של  ההשפעה  בהם  וניכרת  קבליים  רעיונות  על 
הביניים של יהדות ספרד הן במשקל והן במוסיקה. בשירתו היה 
שילוב נדיר בין יהדות לקבלה ולחולין, יחד עם התאמת השירה 
ר'  ואהובים. מבחינה מוזיקלית חולל  נפוצים  ללחנים מקומיים 
ישראל מהפכה של ממש בכך שהתאים מנגינות עממיות )לחנים 
גרם  ובכך  יהודי ספרד( לשירת הקודש,  ושל  ערביים, תורכיים 
את  להחליף  העממיים,  השירים  את  שהכירו  הקהילה,  לבני 
הטקסט המקורי בטקסט עברי, המכוון כלפי שמים. ככל הנראה 
את  שיר  לכל  ביחס  שמציין  הראשון  העברי  המשורר  היה  הוא 
המקאם של הלחן. על מהפכה זאת בפיוט קמו מתנגדים שגרסו 
שאין להכניס לחנים מוסלמים לבית הכנסת ושאין לשנות את 
צורת השירה, אך הרב נג'ארה ניצח ושיריו התקבלו כאמור בכל 

קהילות הספרדים.

לפילוסופיה המיסטית של  נג'ארה קשורים  ישראל  פיוטיו של 
תוכנם  הוא  והברור  הראשון  היבטים:  בשני  הלוריאנית  הקבלה 
של הפיוטים העוסקים בקשר שבין עם ישראל לאלוהיו. אפשר 
למצוא בהם את רעיון עשר הספירות, הגאולה והקשר האינטימי 
הדומה לקשר אוהבים שבין עם ישראל לאלוהיו. ההיבט השני הוא 
המוסיקלי שכלל חידוש חשוב המבטא גם הוא את הרעיון הקבלי 
ישראל"  "זמירות  של  הראשונה  בהוצאה  הספירות.  עשר  של 
1587( מסודרים הפיוטים מבחינה מוסיקלית לפי עשרת  )צפת 
המקאמים העות'מאניים הראשונים מבין שנים עשר המקאמים 
המוסיקליים  הסולמות  עשרת  הזאת.  המוסיקה  של  הבסיסיים 
הלוריאנית. הקבלה  של  הספירות  עשר  את  מייצגים  הללו 

ככתובה  המנוסח  ישראל",  "כתובת  הפיוט  כתיבת  בעקבות 
בין ישראל לה' בעת מתן תורה, ביקר אותו המשורר מנחם די 
לה'  לומר  עצמו  "התיר  כי  וכתב  נג'ארה,  של  דורו  בן  לונזאנו 
"שתי  )מתוך ספרו  לזה"  זה  אומרים  כל מה שהנואפים  יתברך 
ידות", דף קמב(. בנוסף קבל על כך שנג'ארה משתמש בסגנון <<
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ובמשקלות הערביים, הזרים לרוח ישראל. ה"כתובה" הוא פיוט 
שהתקבל ע"י כל קהילות הספרדים ושרים אותו בחג השבועות. 
אלה  מהתנ"ך.  פסוקים  בחלקי  המשתמש  יפהפה  שיר  זהו 
שהתנגדו לשיר זה עדיין לא עיכלו את מושגי הקבלה שיש בה 
חלוקה של האלוהות לחלק זכרי וחלק ניקבי והאינטראקציה בין 
כן הרעיון של שטר  יסודי בקבלה. כמו  שני החלקים הוא חלק 
יתכן  לקבלה.  מעבר  גם  התקבל  ל-ה'  ישראל  עם  בין  כתובה 
שתחילת הרעיון בא מספר הושע )פרק ב( שם הקב"ה מבטיח 
נג'ארה  לשירת  לעולם...בהתנגדות  לי  וארשתיך  ישראל:  לעם 
ישנו מרכיב של קנאת סופרים ושמרנות, כי נג'ארה היה חדשן 

ופורץ דרך.

על דמותו של ר' ישראל נג'ארה בעיני האר"י שכינה אותו שהיה 
בליל  "שפעם  ישראלו מספרים  זמירות  נעים  המלך,  דוד  ניצוץ 
כמנהגו  שולחנו  על  שורר  נג'ארה  ישראל  ר'  היה  קודש  שבת 
ויורדים  עולים  ורבבות  לאלפים  מלאכים  האר"י  וראה  הטוב 
בביתו לשמוע אל הרינה, כי כל שיריו היו ברוח הקודש. ותכף 
ומיד הסתכל האר"י שבא מלאך אחד וסילק לכל מחנה המלאכים 
השרויים שם, על דבר שהיה משורר על השולחן אשר לפני ה' 
וכשהרגיש  ראשו.  על  הכובע  היה  שלא  וגם  מגולים  בזרועות 
האר"י בדבר שלח אליו ב' תלמידים מתלמידיו לגלות את אזנו 
ורינותיו  שיריו  אל  משתעשעים  היו  אלוקים  מלאכי  כי  לאמר, 
ובעבור שלא היה בכבוד על השולחן ונסתלקו למעלה. וכשומעו 
את הדבר אחזה רעדה ופיק ברכיים וחלחלה ברבי ישראל נג'ארה 
שהיה  לשירו  וחזר  שולחנו  על  גדול  בכבוד  וישב  מרעיד  ועמד 
מלאכי  חזרו  ומיד  ותכף  ואנשים.  אלוהים  בדברותיו  משמח 
שעשוע  משתעשעים  ושמחים  ׂשׂשים  כבראשונה  לבוא  שמים 
והרב  וכלה,  חתן  המשמחים(  ושעשועים  )צחוק  כבמזמוטי  רב 

האר"י ותלמידו הגדול ז"ל רואים ומפליא לעשות. "

בן  פיוט  חוקר  יהלום  יוסף  בעיני  נג'ארה  ישראל  ר'  דמותו של 
העברית  התחייה  של  ביותר  החשובים  מסממניה  "כמה  זמננו 
גדול  רגע  זה  היה  נג'ארה.  של  החדשנית  בשירתו  משוקעים 
היצירה  בין  מרעננת  פגישה  של  העברית,  הספרות  בתולדות 
בין  העמים  ושירת  ישראל  שירת  בין  והאומנותית,  העממית 
הקודש והחול. המיזוג המקורי נתן תנופה לפריצתן של מסגרות 

ישנות הן בצורות והן בתכנים". 

ר'  את  כינה  שלום  גרשום  היהודית  והמיסטיקה  הקבלה  חוקר 
ישראל נג'ארה "הפייטן של הקבלה בנוסח צפת".

 שירת הבקשות

שבין  היום  של  הבוקר  באשמורת  נהוגה  היתה  הבקשות  שירת 
שבת בראשית לשבת הגדול:. שרו פיוטים ופרקי תהילים בבתי 
נוספות  רבות  ובקהילות  מרוקו  יהודי  ספרד  יוצאי  של  הכנסת 
שירת  מנהג  של  ראשיתו  העות'מאנית.  האימפריה  יוצאי 
הבקשות אינו ברור, אולם פיוטים מסוג "בקשה" נמצאים כבר 
בסידורי תפילה ספרדיים מלפני הגירוש, והקימה בלילה ללימוד 

ולתפילה הייתה מנהג שרווח בספרד עוד בימי הביניים. כנראה 
מרכז  התבסס  בצפת,  הלוריאנית"  "הקבלה  שנוצרה  שבזמן 
ותרם לשגשוגו  לשירה  ביותר  מקובלים שהקדיש מקום חשוב 
של הפיוט. מנהג שירת הבקשות התחדש בארץ ישראל ושינה 
צורה. המשורר הבולט ביותר שפיוטיו מהווים חלק נכבד משירת 
הקהילה  לימים,  נג'ארה.  ישראל  ר'  הוא  כיום,  גם  הבקשות 
בצפת הידלדלה ורבנים רבים עברו ממנה לדמשק, התפתח מנהג 

הבקשות גם בדמשק. 

בתחילת המאה השש עשרה באה לעיר חלב )ארם צובא( קבוצה 
בחלב  נוצרו  יהודי.  למרכז  חלב  את  שהפכה  ספרד  ממגורשי 
חבורות של קוראי תהילים ששרו את פיוטי הבקשות. פיוטיו של 
ניתן לשער  בכינוסים אלה.  ביותר  היו מרכזיים  נג'ארה  ישראל 
כי נוכחותו בדמשק במשך שנים רבות הביאה להפיכתו לדמות 
מוכרת, ואת פיוטיו ולחניו לעממיים. עדות לכך שקהילת יהודי 
חלב המשיכה את מנהג שירת הבקשות, והוכחה למקום הנכבד 
שהיה לפיוטיו של נג'ארה, אנו מוצאים בדבריו של הנוסע בנימין 
השני המספר על מנהג יהודי חלב לשיר פיוטים שחוברו ברובם 

על ידי "המשורר הגדול ישראל נאגארא מדמשק".

בשנים האחרונות מנהג זה התפשט בארץ וקהילות רבות קמות 
לשיר את הבקשות שרובן נכתבו ע"י ר' ישראל נג'ארה.

ר' יעקב צמח )מקובל(

נולד למשפחת אנוסים בליסבון שבפורטוגל, שם חי  רבי יעקב 
פורטוגל  את  עזב  שלושים  כבן  בהיותו  ברפואה.  ועסק  כאנוס 
ולמד תורה. בשנת השע"ה  ליהדות  בגלוי  חזר  לסלוניקי,  ועבר 
וישב בצפת שם עסק בלימוד תורת הנגלה  עלה לארץ ישראל 
ותורת הנסתר. משם פנה לדמשק והיה תלמידו של רבי שמואל 
חיבורו  כתיבת  הוא השלים את  בנו של הרח"ו. בדמשק  ויטאל 
"נגיד ומצווה", קיצור מכוונות האר"י. מדמשק עלה לירושלים, 
ישב ולמד בישיבה של רבי יצחק גאון. יחד עם חבריו שבירושלים 

לחם מלחמה נמרצת בשבתי צבי.

רבי  של  בתרא"  "המהדורא  הכתבים.  בהדפסת  עסק  יעקב  רבי 
ויטאל, שנקברו אחרי מותו של הרח"ו בהתאם לצוואתו,  חיים 
ועל ידי תעניות רבות נגלה הרח"ו בחלום אליו ואל רבי אברהם 
גניזתם  ממקום  הכתבים  את  להוציא  להם  והתיר  אזולאי 

ולהפיצם. רבי יעקב נפטר בשנת התכ"ז )1657(.

השבתאות בהשפעת הקבלה

ייעוד  עם  כקולקטיב  נתפש  ישראל  עם  הלקוריאנית  בקבלה 
לקראת  ותיקון  לבירור  לכוון  צריך  שלו  פעולה  שבכל  משיחי, 
כקבלה  הלוריאנית  הקבלה  מצטיירת  הסופית. בהמשך  הגאולה 
כקולקטיב  ישראל  עם  אשר  הסופי. הגאולה  שייעודה  משיחית 
אחרית  עבר  אל  עיניה  את  נושאת  לקירובה. היא  לפעול  מחויב 
שהתעסק   )1626-1676( צבי  שבתי  צמח  זה  מצע  על  הימים. 
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שהוא  ידו  על  העזתי, שוכנע  נתן  את  פגש  וכאשר  במיסטיקה, 
ישראל.  בקהילות  בשורתו  את  להפיץ  מאוד  לו  ועזר  המשיח 
באירופה הבשורה התקבלה בברכה בהשפעת פרעות ת"ח ות"ט. 
מאוד.  קשה  ובטחוני  חברתי  אמוני,  כלכלי,  במצב  היו  היהודים 
הם פרשו את מצבם כחבלי משיח. האופוריה לא נמשכה זמן רב 

ושבתי צבי מת אחרי שהתאסלם.

פרשת שבתי צבי הביאה לדעיכת הקבלה. אחד מרבני אירופה 
1839( טען   -1762( הגדולים, משה סופר המוכר. "חתם סופר" 
)הכוונה  יוחאי  בר  שמעון  רבי  מדרשי  בשם  שנכתב  מה  שרוב 
נגד  יצאה  ההשכלה  תנועת  גם  נכון.  איננו  בכללותה(  לקבלה 
המשיכה  הקבלה  האסלאם  בארצות  זאת  לעומת  הקבלה. 
יוצאת דופן בהנהגת הרב  לשגשג' למעט. בתימן צמחה תנועה 
יחיא קאפח )1931-1850( שקראה לעצמה "דור דעה" שדחתה 
דעתו  לפי  והלכו  הזוהר  לספר  התנגדו  וכל,  מכל  הקבלה  את 
טען  לייבוביץ  ישעיהו  פרופ'  בימינו  הרמב"ם.  של  ופסיקותיו 
שהקבלה משקפת את "האינסטינקטים האליליים אשר היהדות 

בה  העיסוק  לעוקרם.  הצליחה  ולא  נגדם  נלחמה  הקלאסית 
מרחיק את היהודי מעבודת האל לשמה"

סיכום 

ראינו שקבלת האר"י התפתחה והתפשטה ברחבי העולם היהודי. 
בדמשק  צמח  יעקב  ור'  נג'ארה  ישראל  ר'  הרח"ו,  של  ישיבתם 
תרמה רבות להאצת התפשטות הקבלה. פיוטי ר' ישראל נג'ארה 
נעימה שנקלטה אצל  הפיצו עקרונות רבים מהקבלה דרך שירה 
חכמי  של  העיסוק  שהכירו.  העממיים  הלחנים  בזכות  ההמונים 
דמשק בקבלה ירד מאוד אחרי פרשת שבתי צבי, אך היו חכמים 
שהמשיכו לעסוק בה ובעיקר בקבלה המעשית בכתיבת קמיעות, 
ותעניות  בלחשים לריפוי חולים, בהיטהרות ע"י טבילה במקווה 
לעסוק  צריך  אחד  כל  שלא  בדמשק  כללית  דיעה  היתה  דיבור. 
בקבלה בגלל הנזק שהיא עלולה לגרום ללומד. למרות זאת צמחו 
שהם  מה  את  הבינו  לא  שרובם  הזוהר  בספר  שקראו  קבוצות 

קוראים ובוודאי לא יכלו להתעמק במסרים הקבליים שבו. 

מקווה האר"י בצפת



גליון מס׳ 24 // ערב ראש השנה תשע"ז, ספטמבר 362016 מכאן ומשאם 

מתכונים
מסורתיים

לאה מלמד

קלסונס

בצק
1 ק"ג קמח

2-2.5 כוסות מים
כפית מלח

מלית
1 ק"ג גבינה צפתית מלוחה

3-4 ביצים

אופן ההכנה
והמלח. 	  המים  מהקמח,  הבצק  את  להכין 

לא  מתגבש  הבצק  אבל  קשה  קצת  בתחילה 
להתייאש. לשים את הבצק למנוחה של כחצי 

שעה עם מגבת מעל הבצק.
 	 3 עם  מהגבינה  גרם  כ-900  לערבב  במקביל 

הביצה  את  להוסיף  מספיק  לא  אם  ביצים. 
הנוספת.

עיגול, 	  לצורת  לפתוח  מהבצק,  חלק  לקחת 
הגבינה  ממלית  כף  עיגול  בחצי  לשים 
חצי  את  לעטוף  ס"מ,  כ-5  של  במרווחים 
העיגול בחצי השני ולקרוץ בכוס או במכשיר 
שנשאר  מהבצק  ובצק.  מילוי  בצק,  שיש  כך 

מוסיפים עוד בצק וממשיכים להכין.
לקמח חלק מהשולחן ולשים את הקלסונס על 	 

הקמח שינוחו.
סיר 	  מרתיחים  מוכנים  הקלסונס  כל  כאשר 

מלא מים עם כף מלח וכשהמים רותח שמים 
את הקלסונס. כאשר הקלסונס צפים למעלה 
נותנים להם עוד כעשר דקות לרתוח ואז הם 

מוכנים.
לאחר שהקלסונס מוכנים שמים במגש אפיה 	 

הגבינה.  יתרת  את  שמים  הקלסונס  ומעל 
אופים כחצי שעה.

לכן 	  לפני,  יומיים  יום  מכינה  אני  כלל  בדרך 
אני  החג  וביום  ומקפיאה  אותם  אני מרתיחה 

מוציאה ואופה.
בתיאבון.

"כך היו עושים קלסונס בדמשק".
רינה סרייה קסאב, ברוקלין/ מדף הפייסבוק של הארגון.
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עלי גפן

המצרכים
צנצנת עלי גפן )להשרות במים 

כדי להוריד את המליחות(
3 כוסות אורז עגול

2 בצלים גדולים
שמן

נענע יבש
3 לימונים

מלח, פלפל, סוכר

מלית
3 כוסות אורז עגול

2 בצלים גדולים
3 כפות נענע יבש

2 כפיות מלח
1/4 כוס שמן

כפית פלפל שחור

אופן ההכנה
הבצלים 	  את  וחותכים  האורז  את  שוטפים 

כל מרכיבי  מוסיפים את  לקוביות קטנות. 
המלית ומערבבים טוב.

המחוספס 	  החלק  על  המלית  את  שמים 
את  מקפלים  העליון.  בחלקו  העלה,  של 
הסוף.  עד  ומגלגלים  פנימה  הצדדים 
על  המלית  את  לשים  היא  אחרת  אופציה 

העלה ולגלגל )בלי לקפל את הקצוות(.
ומעליה 	  סוכר  כף  שמים  הסיר  בתחתית 

מסדרים את העלים שמילאנו.
שכל 	  כך  במים  הסיר  כל  את  ממלאים 

התכולה תהיה בתוך המים ומרתיחים.
לאחר הרתיחה מוסיפים 2 כוסות מים, מיץ 	 

מ-3 לימונים, 2 כפות נענע יבש ו-2 כפות 
שמן.

הרוטב 	  נוספת, טועמים את  רתיחה  לאחר 
ואם חסר מלח. מוסיפים.

ממשיכים לבשל על אש נמוכה כשעתיים 	 
מעלות  ב-180  בתנור  שמים  מכן  ולאחר 

עוד כשעתיים.
בתיאבון.

1

3

5

2

4

6

התמונות צולמו ע"י מרים ברון
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מכתבי
תודה
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