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ובקשתמצוותעולפריקתעללדבר,דמשק]כאןמקוםאיןאמנם

הפריקה.והנמתןהשקטבמזרחזכראיןכאלהלהופעות.תקונים

.ובניםאבותביןוטרגדיותסערהבלי,מעצמהכאילוכאןנעשית

יתהלרכרעכאח.בהמצטייןשהמזרחהסבלנותכאןשוררתבכלל

עליתר.איןשבלבטינהואפילוקנאותבלי,החפשיעםהחרד

אחרתבמצוהומזלזלבהומדיקזומצוהשומרשאדםיש,כן

גםאשר,בהזיותלפעמיםהואמאמין.לדידןהימנהחמורה

.חמורהבמצוהזהירואינו,גווםמאחוריהשליכוםכבראדוקינו

עםהמגעואלמלא,מיוחדפתרוןהדתכאןקבלהכאילונדמה

צורהכאןמתפתחתהיתה,ישראלשבארץהיהודיםמרכזי

.במינהמיוחדת

(6'עמ,פ"חרבתשרי'ט,פט,הארץחדשות,רבליןיואליוסף)

קוא

קיבלהתורניחינוכואת.ט"תרמ,אבאדרו"בטבירושליםנולדבנימיןבןריבליןאליעזר

לאחררוכשהחלהכלליתהשכלתואת;"חייםעץ"בישיבתובעיקר,שונים"חדרים"ב

,ראובןשלבנו,ריבליןיואליוסף'פרופ.חינוכועלראובןדודומשהופקד,אביומות

הגרמניתהשפהביחוד,חוללימודיללמדו"פרטייםמוריםלאליעזרשכראביוכימעיד

כברלעסוקהחלבכתיבה1."הערביתהשפהשלהיסודיותוהידיעות,ההשכלהכשפת

כמזכירנתקבלמכןולאחר,ובמסחרבשחיטהבתחילהעסקלמחייתו.בחרותובימי

דער"וה"ורנל'זמורגןדער"השלהירושלמיככתבםשימש.בירושליםהזקניםמושב

שלרשימותיואתלרשותיהעמידאשר,ריבליןאליעזר'ברבנימין'רלידידימוקדשזהמאמר
.דמשקקהילתשלהאחרוןרבה,חמראאברהםלרבתודהשלמי.בדמשקגלותםמתקופתאביו

.והארותיהםהערותיהםעלזימראריק'ולפרופחסוןיצחק'לפרופ
בתמוזג"י,בהצופההדבריםנדפסולראשונה.46-47'עמ,לתולדותיו,בריבליןזיכרוןדבריראה1

.ב"תש
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לחייהארבעיםבשנותריבליןאליעזרד"תרעפורים,ובך.אשת,ריבליןאליעזר

ריבלין.נוספיםבעיתוניםגםמאמריםופירסם,יורק-בניולאוריצאואשר"אמריקאנער

המזרחי)"ישראליהארץהצעירהסתדרות"ביסודכגון,רבותציבוריותבפעולותחלקנטל

הרבנותסידור,ירושליםליהודיהעירועדארגון,האשכנזיתהעדהארגון,(הצעיר

גילהמנעוריו2.נוספותרבותופעולותישראללארץהראשיתוהרבנותהירושלמית

כעוזרועבדהראשונההעולםמלחמתבשנות.וההיסטוריההלכתיבמחקרהתעניינות

,"ירושלים"כגון,נוספיםוספריםהירושלמיהתלמודבעריכתלונץמשהאברהם'רשל

אליעזר.וירושליםישראלארץתולדותלחקראותוקירבהלונץשללצדוזוועבודה

העריכההיתההספרותיבמפעלוהכותרתגולת.רביםוספריםמאמריםפירסםריבלין

תולדות",פרומקיןלייבאריההרבשלספרושללאורההוצאהוהשלמתהמחודשת

הראשוןהחלקאתרק(ד"תרלבשנת)בחייולאורלהוציאהספיקהמחבר."ירושליםחכמי

הוספותעם(ץ"תר-ח"תרפ)הספרחלקישלושתאתלאורהוציאוריבלין,החיבורשל

ובתוספת,פרומקיןלפניהיושלאממקורותוליקטשאסף,וחידושיםתיקונים,רבות

.ומפתחותהערות

אשתו,ריבליןאליעזראתלדמשקמירושליםהתורכיםהיגלו'ח"תרעשנתבכסלו

עלניחתהנוספתמכה.בכורםבנם,צבינתןנפטרלגלותליציאתםקודםעוד4.ובנו

.ט4'עמ,ברינקרעיין2
."ח"תרע"במקום"ז"תרע"נרשמהלגלותהיציאהושנתדפוסטעותנפלה,77'עמ,בריבלין3
מחורבן,הראלעיין,בהרחבהדמשקלקהילתהגוליםביןהמפגשועלההגליהנסיבותעל4
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ס"בי,ריאותמדלקתחווהאשתופטירתעם,לדמשקהגעתםלאחרימיםכחודשריבלין

היוהגוליםשלוסבלםמצוקתם.השלושבןבנו,בנימיןעםאלמןאותושהותירה,בטבת

עםלהתמודדשנאלץהירושלמיהצעירשלתנאיוהיובמיוחדוקשים,הכיבלאוקשים

שהביאהמטלטליםאתמוכרהחללובצר.הקטןבבנווהטיפולהמחלות,העוני,הגירוש

שבו,(סאכארין)מלאכותיבממתיקזעירבמסחרעוסקהחלכךאחר5.מירושליםעימו

ידואתלשלוחניסהיותרומאוחר,חלקיתהיתההצלחתו.בירושליםבהיותועודעסק

הארץסוחריעםומתנומשאו6.רבההצלחהנחללאכאןגםאך,בבנזיןבמסחרגם

אתלמד,בבתיהםהתארחריבלין;מהםאחדיםעםידידותכדיעדהתרחבהערביים

אתשבוותושביהדמשקהעיר,בכלל.הערביתבשפהשליטתואתוהיטיבמנהגיהם

הגוליםבעוד,זאתמלבד7."וישובהדמשקחובב"כהגוליםחבריובקרבנודעוהוא,ליבו

להתפללרבותפעמיםנהגריבלין,"תורהתלמוד"במשלהםמנייןלהםיסדוהאשכנזים

הוא,לדוגמהכך.לחבבםואףהמקומייםלמנהגיםנתוודעוכך,המקומייםהכנסתבבתי

,שמעתיוואנכיפראנזי8נ"בביהכדייןדרשהשנהראששלפניבשבתהיום":ביומנומתאר

כיוגםבערביתדרושלהבין[כךכל]כ"כמורגלאיננישעדיןמפנידרושוהבנתילא

הצערעמאניעלראותנהניתיכיהדרושסוףעדשהיתיזאתבכלאבלנמוךבקולאמרהדורש

המנייןעםריבליןהתפללהשנהבראשגם9."השומעוהקהלהדורששל[טקס,כלומר]

כימעידוהוא,האשכנזיםהגוליםשלהמנייניםמשלושתבאחדולא,המקומיהמרכזי

מהתפילהנהניתי.גרושעשרחמשה-עשרהנדבתילהםנתתיואנכיבחמישיכבדוניהיום"

זולתמימיהתפללתילאבירושליםגםכימימיראיתישלאמהמנהגיהםלמדתיכישם

באותה,למזלו.הכלכליתבמצוקתולולסייעכדיהיהלאבכךאולם10."האשכנזיםאצל

מן(פראר)כנפקדעצורלעירשהובל,ריבליןיואליוסףדודובןבדמשקשהההעת

הצבאיהמהנדסאצללעבודלווהותרבמשפטוזכאייצאמכןולאחר,התורכיהצבא

וזה,הפעוטולבנודודולבןלסייעבמאמציםחסךלאיואליוסף11.וילבושביץגדליה

השתדלותומלבדכי,ארצהנפלנואזכיהואולולאולמושיעלמציללנוהיה"כיעליוהעיד

החלהאחרוןובזמןנפוליוניםאיזוכברמכספולינתןפהקהמהגריםועדלפניבעדנו

"אויבנתיני"להיותשהפכו,בירושליםהאמריקאיםהנתיניםקבוצתעלנמנהריבליןאליעזר.יפו
.למלחמההברית-ארצותכניסתעם

.ח"תרעבאדרס"י,'איום,יומן,ריבלין
.ח"תרעבאלולי"חליוםאורק"מוצש,יומן,ריבלין
.ח"תרעבסיוןו"ט,'איום,יומן,ריבלין

.להלןראהזהכנסתביתעל
האשכנזיםמןהניתוקתחושתעלגםשםראה.ח"תרעבאלולה"בליוםאורק"מוצש,יומן,ריבלין
.הסליחותאמירתשלבהקשר
.ט"תרעבתשרי'ג,'בליוםאור,יומן,ריבלין

.939-940'עמ,תדהרעייןוילבושביץ'געל
ריבליןיוסףיואלשלהנרגשותפניותיועל.331-336'עמ,אפרתיעייןבדמשקההגירהועדעל

לוועדריבליןיואליוסף,90נ/230,מ"אנלמשלראה,ובנוריבליןאליעזרלמעןההגירהלוועד
ח"י,דמשק,דיזנגוףלמאירריבליןיואליוסף,90נ/287וכן;ח"תרעבטבתב"כ,דמשק,ההגירה
.ח"תרעבשבט
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גדולשהיוקרהזאתשלעתבצבאעבודתובעדמקבלשהואהלחםאתאלינולהביא

13."נפשינולפקוחזהלנוהיהונורא

המגורשיםמשליותרקשההיה,ריבליןכגון,המגורשיםהאמריקאיםהנתיניםשלמצבם

לובצר.זעומיםהיושקיבלוהסיועוסכומי,מאנית'העותהנתינותבעליישראליםהארץ

14.בנוולכלכלתלכלכלתוכסףלוילווהזהכיוביקש,ההגירהלוועדריבליןאליעזרפנה

-המחקריותעבודותיוכלאתומפרט,לגירושעדחייותולדותאתמתארהואזהבמכתבו

העירבחקריעסוקשכרתמורתכימציעהואהוועדלאנשי.בירושליםהספרותיות

:וצפונותיהדמשק

,בקרבתהאשרהארץואתהזאתהעיראתלדעתהנהשלחני'הכיונוכחתיראיתי
אמרוושעליהיחיד15כיבוששל,ישראלארץשלאחותהסוריהבירתדמשקאת

חכמינומאודמעטוהיוםועד16."דמשקעדשתתפשטירושליםעתידה"הראשונים

לנונודעולאהערךוקליקצריםמאמריםאלואיומלבדדמשקאודותלדבר

ומנהגיה,בעתיקותההמצוינהוהגיטה17היהודיתהעדהומהותהעירמהותבפרטות

וראו18"בידיקר"בהעלועל.בשניםמאותזהמקומהעלשיושבתעתיקהכעדה

ישעניןהרבהשהרבהאומרואניהערביתדמשקדברעלשםתמצאועניןכמה

ועתיקיזקניהמפיהרבהלשמועפהויששבדמשקיהוד19אלבחרתלמצואגם

הרבותעדותמיתרבמנהגיהומשונהמצוינהעדהחיהפה.'וכוהידכתבי,כותליה

ספרעלולכתבםעליהםלחקור,אלהבכללהתענייןשכדאיבארצינוהמפוזרות

ועברהצורהושנתהושניםימיםעודשיעברוטרםלעשותעודשאפשרכמהעד

הידמכתבימפורטתרשימהלאסוףהנחיצותעלהעירוניאחרים20...ההואהזמן
מלבד.וההסטוריהספרותירכושנואתנדעלמעןפהשנמצאיםהעתיקיםוהספרים

הזההזמןמאורעותשלשונותרשימותולרשוםלערוךלנחוץמצאתיאלהכל

מכלומפורטהברורהרשימהלמשלכמו,לזהידאגשהכללבאמתהיהשראוי
משפחותשמאות,פטירותיהםוימיובעירהסוהרבבתיפהשנפטרווהחיליםהנרים

21.כאלהועודזורשימהלחשיבותערוךואיןאלוידיעותבדמעתדרשנה

.ח"תרעבאדרו"כ,'איום,יומן,ריבלין13
העתבאותהשישב,הברלינית"עזרה"חברתשלכוחהבא,כהןלאפריםגםפנההואיותרמאוחר14

העתבאותהששהה,אמסטרדםואמרכליפקידיחברתכוחבא,הורביץיונתןלרבוכן;בקושטא
.ח"תרעאבבמנחם'ו,'בליוםאור,יומן,ריבליןראה.בפרנקפורט

.המלךדודכיבוש15
.ב,אפינקלשטיןמהדורת,דבריםספרי16
.השכונה,הגיטו17
,Baedekerכגוןרבותבמהדורותיצאאשרמפורסםתייריםמדריך18 Palestine and Syrian.א

1876Leipzig,ו-:uveller-(7Fhdb(/okf(/r.
.היהודיתהשכונה,יהודאלחארת19
.להלןועיין,יליןדודזההיה20
.ח"תרעשבט,דמשק,ההגירהלוועדריבליןאליעזר,90נ/287,מ"אנ21
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הארץהחינוךועדראשיושב,יליןלדודריבליןאליעזרפנה,בשלילהבקשתומשנענתה

כלברישוםיעסיקוכילוהבטיחילין.הנואשמצבואתבפניוושטח,בדמשקישראלי
הפרטיותהיהודיותוהספריותהמדרשותובבתיהכנסיותבבתיהנמצאיםהספרים

כותבהואסיוןחודשבמהלך22.ח"תרעהפסחחגלאחרהחלזובעבודה;שבדמשק

באשיהחכםשלהכנסתבביתהספריםשלהרשימהבערוךלעבודהחלותי"כיביומנו

ר"דאתיליןדודשכנע,זועבודהבעבור23."המציאותיקרישמהספריםישנםכיוראיתי

לאליעזרלשלם,בקושטאגלותוממקוםוהמגורשיםהיישובלמעןשפעל,רופיןארתור

רשימהריבליןערךיותרגבוהסכוםלהשיגכדי.בחודשאחתלירהשלסךריבלין

באירופהמחקרלמוסדותשנשלחה,ערךיקריעתיקיםספריםכשלושיםשלמדגמית

העשירה,עצמוריבליןמעידכך,זועבודה24.הרישוםבמלאכתאלומוסדותלענייןכדי

וחכמהמלאכהליזווהרי'ספריודע'לונעשהספריםעםמתודעהנני":רוחניתאותו

25."היוםעדאותהידעתישלאחדשה

רישומיאת,הנראהכפי,ריבליןהשלים,לירושליםחזרהבדרכודמשקאתלעזיבתועד

מדרשוביתאלוהיו.בקהילהשהיוהרבותוהספריותהמדרשמבתיבשנייםרקהספרים

26.יל'אנגשמעיהבביתהמדרשובית,הלוירפאלהגבירשלמיסודו,באשיהחכםשל

ריבלין.ואישיהתולדותיה,דמשקבקהילתולהתענייןלחקוראותועודדהרקזומלאכה

ואפילו,הזמןבנימפימידעמעטרכשלאכזבתואך,הספריםדפיביןרבותידיעותמצא

טראבעזראחכם,הדיןביתאבעםשוחחכימספרהוא.שבהםוהנכבדיםהזקניםמפי

זמן2'."ממניפחותהרבהוגםממנייותרהקודמהדמשקבתולדותיודעואינו":מסלטון

השמותאתלרשוםוביקש,העתיקהקברותלביתריבליןהלךדמשקאתעזיבתולפניקצר

לקרואיכולנוגליקא28אלישע'רשלקברואתרקאבל":הישנותהמצבותעלהרשומים

והייתי,רבהויגיעהמומחהלזהוצריכיםמאדקשההמצבותכלאתולקרואאחתרגלעל

פרחי29קבריוראיתילוהסמוךהעתיק[הקברותובית]ק"וביההרבניםחלקתעלגם

שיעבודלאישלהמסרצריךוהדברשחפצתיכמוקרואמצאתילאאבלשוניםקבריםועוד

30."דמשקקבריכלעל'מחוקקחלקת'מפרויחברשם

ילין,146/1153/,מ"אצעייןכן.ח"תרעבניסןח"י,'ביום;ח"תרעבניסןא"י,'איום,יומן,ריבלין22

.1918.4.8,דמשק,לרופין
.ח"תרעבסיוןב"י,'היום,יומן,ריבלין23
שלהעתקותעל.ח"תרעבאלול'ג,ק"מוצש,'אליוםאור;ח"תרעבסיוןו"ט,'איום,יומן,ריבלין24

.1/146/1153,מ"אנראהרופיןר"לדשנשלחוספריםשערי
.ח"תרעבסיוןו"ט,'איום,יומן,ריבלין25
.119-120'עמ,פרנקלאצלמובאואורחותיול'אנגשלביתותיאור.ט"תרעבחשון'ב,'גיום,יומן26

.5'עמ,בבית,ריבליןעייןכן
.ט"תרעחשוון'ב,'גיום,יומן,ריבלין27
.195'עמ,גאוןאצלערכוראה,קארויוסף'רמרןשלומתלמידיוצפתממקובלי28
,שוחטמןראהזומשפחהעלהאחרוןהמחקר.עניפהספרותקיימתפרחילביתהשריםמשפחתעל29

.מקורות
ציוןדודהרבעשה,חלקיבאופן,כזועבודה.ט"תרעבחשוןןא"וילךלך,'היום,יומן,ריבלין30

המצבותלרישום,(ב"תשיירושלים)"בארץאשרלקדושים"מספרואחדחלקהקדישכאשרלניאדו
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בשנת.מחדשחייואתבהבנה,לירושליםבנימיןבנועםריבליןאליעזרמששב

היהודיםלקורות"היריעהרחבמאמרםאתריבליןיואליוסףדודובןעםפירסםו"תרפ

חקירתםממצאיאתהשנייםהעלוזהבמאמר31."הששילאלףהרביעיתבמאהבדמשק

במבוא.ז"הטבמאהומנהגיהחכמיה,המקומיתהקהילהתולדותעל,בדמשקשהותםבעת

32;דמשקבתולדותעבודתםמפריחלקורקאךהואזהמאמרכיהכותביםמצייניםלמאמר

33.זוקהילהאודותמאומהלפרסםעודהוסיףלאריבליןאולם

,בנימיןבנובידישנותרו,ומנהגיהדמשקקהילתעלריבליןשלהרבותרשימותיו

קרטוןבתיק,ורשימותפתקאות,פתקיםבמאותמצויהאריחלק.צורותבשתימרוכזות

לצורךריבליןאליעזראתשימשזהבתיקהחומרעיקר."בדמשקהיהודיםלקורות"בשם

מןחלק.נוצלושלאומנהגיהדמשקעלרבותפתקאותנותרואולם,לעילהנזכרהמאמר

,"מנהגים"או"בדמשקהכנסיותבתי"כגון,מסויםענייןאוסדרפיעלנרשםהדברים

אודותריבליןאליעזררישומישלהמשניהחלק.מקריהואהרישוםרביםבמקריםאולם

בירושליםנעוריומימיהחלידועלשנכתב,זהביומן.האישיביומנומצויומנהגיההקהילה

ורישומיםהערותאמנםמצויים,לירושליםדמשקמגלותלשובועדרישומיםועיקרו

אתבאריכותלכתובקיווהשהכותבמכיווןאולם,ומנהגיהדמשקקהילתעלמעטיםלא

מעטיםלאבמקרים,כךעקב.ליומןמחוץבעיקרהדבריםאתשריכזהרי,דמשקתולדות

שמקוהמהזה...":ומעירהדבריםאתקוטע,הקהילהאודותשוניםענייניםעלרומזהוא

,כאמור,אולם34."פהלכתבםצריךאיניולכןדמשקתולדותכלעםלכתוב'הבעזרתאני

.דמשקקהילתעלנוספיםמחקריםריבליןאליעזרפירסםלא

;הענייןפיעלידיעלומויןסודרוהוא,הללוהמקורותמשנילקוחבזההמובאהחומר

.פיסוקסימניגםנוספורביםבמקומות.מרובעיםבסוגרייםהמקורמצויןסימןכלבסוף

מנהגיכךואחר,בדמשקולספריותלמשפחות,לאתריםהקשוריםענייניםהובאובתחילה

יוצאיבעיניושנראוהמנהגיםאתכללבדרךלעצמוריבליןרשם,טבעיבאופן.הקהילה

נתוודעאשראשכנזיהיותומעצםנבעהשונימןחלק.ותמוהיםמוזריםאףולעתיםדופן

המנהגיםשלחלקם,פניםכלעל.מזרחיים-ספרדייםולנוסחיםלמנהגים,כעדותו,לראשונה

,חלבדוגמת,לדמשקהסמוכותהקהילותלמנהגיידיעלהושווברשימותיוהמצוינים

אלכסנדריהשלאלודוגמת,יותררחוקותלקהילותוכן;וירושליםצפת,בגדאד,בירות

.סוריהמיוצאירביםמהגריםקלטואשר,וקהיר

המאהבמחציתכברהיהודיהקברותבביתהמצבותשלהגרועמצבןעל.בדמשקהקברותבבית
,1859בשנתבדמשקהקברותביתעלבריליחיאלשכתבמהעייןכן.411'עמ,פרנקלעיין,ט"הי

היהודייםהקברותבתישלמספרםשלמפורטתיאור.321'עמ,ו"תרכבכסלוג"י,23גיליון,הלבנון
.בסימן,ב"עקיט-א"עקיטדף,טראבעייןהראשונההעולםמלחמתערבומקומםבדמשק

.ריבליןראה31
.77'עמ,ריבלין32
,יליןשלתודתוהבעתלמשלראה.ובהערהבמידע,טובהבעצהלאחריםסייעשםזעירפהזעיר33

.1הערה104'עמ,לתולדות,ריבליןשלתודתוהבעתוכן;126'עמ
.ח"תרעאבבמנחם'ו,'בליוםאורגםראה.ח"תרעבסיוןא"כ,'בליוםאור,יומן,ריבלין34
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לעתים.הכתבעלוהועלורוכזושמנהגיהןזכוובמזרחבמערבמעטותלאקהילות

אתמשכואלוקהילותשלמנהגיהןאשרחוקריםולעתים,עצמםהמקוםבניזאתעשו

תיעודועניינושמטרתוספרבנמצאואין,לכךזכתהלאדמשקקהילת.ליבםתשומת

,ורבניהחכמיהבספרימזדמןבאופןמוזכריםממנהגיהרבים,זאתעם.העירמנהגי

הנוסעיםבספרות35."דמשקמנהג"מהולדעתביקשואשראחריםממקומותחכמיםובספרי

שלמנהגיהם,שםוזעירפהזעיר,כןגםנזכריםט"היהמאהמאזהענפהוהמבקרים

משום.להםדומיםשהיומשוםאוהנוסעממנהגישוניםשהיומשוםאם,דמשקיהודי

ידועיםבלתיצדדיםעלאורשופךאשר,חשובמקורהןריבליןאליעזרשלרשימותיוכך

זועתיקהקהילהשליותרמלאהתמונההמבקשבפנילפרושומסייע,דמשקבקהילת

זכוזוקהילהשרידיכאשר,עתהדווקאחשיבותמישנהמקבליםהדברים.ומנהגיה

אחתבתולדותפרקונחתםההיסטוריהרצףנשברבכך;ישראללארץועלובחירותם

.בעולםביותרהקדומותהיהודיותהקהילות

.218הערה,680'עמ,אילוןעייןלדוגמה35
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ל9ו%ר9אליעזררשימות

אתרים.א

שישאומר'האנויער.דר2.רסלאןשיךאואסמאןשיךקברישתגמאיב[א]באצל.1

כשעובריםבידינוקבלהשכןליאמרנסים4וחכםשנשתמדיהודיאויהודישהואאומרים

[תיק]."עליכםשלוםיהודיאתהאם"אומריםקברודרך

אחדביתכ"גנמצאושם6,גחזיקבריש,ועודנסיםחכםספרשרקי5ב[א]באצל.2

קדוששהמקוםאחדגוילושספראומרנסיםוחכםנ"ביהכשלהיכלכמותהכותלסגור

.מצורעיםוכלםי"הוריםאסלע"נקראיםוהםפהעדייןגיחזישלבניובני.שםללכתואסור

[תיק]8.המצורעיםבעדבצואותיהםעוזביםורביםרביםהקדשותלהםויש

המעשה9.שנשתמדיהודיאויהודישהיהאומריםשימאןשיךטומאב[א]בבגםיש.3

לוהראהפהכשהיהשדיינארד12אמרנסיםוחכםנדפסה11לאאחמאר10דזשאמישל

ישט13"מהרמבתשובות.דמשקמעשיותועודאחמארדזשאמימעשהנדפסשבוספר

דזשאמישלוהמוסרהמומרהאיששלהמשפחהשםאחמארדזשאמיאודותתשובה

אחמרדזשאמיהשםהסבוומזה(?זהבשםמשפחהפהישועדיין)חמראהיהאחמאר

וכנראהדזשאמימצוירפההכנסיותמבתיבאחדים.(אליהוחכםובןנסיםחכםמפי)

אחמארמדזשאמישונותתמונותראינונייבויער14דראצל.אחמרלדזשאמישכוונו

[תיק]15.מאודוגדולחזקעתיקבניןשהיהוכנראהחרבנהלפני

.העירמזרחבצפוןהשער
.דמשקיהודיבפיהשגורהשםהוארסלאן'שיח,חמראהרבפיעל

מיסיונרשגםנראה,107'עמ,בריבליןהנאמרפיעלכירקנצייןכאן.להלןבהרחבהעליוראה
.העולםמלחמתתוםלאחרלירושליםשבזהאנגליקני

שכיהן,ח"תרעבניסן'ד,'איום,יומן,בריבליןהמלאבשמוהמכראינדיבוניסיםהרבכנראהזהו
.1974בשנתונפטרדמשקקהילתשלכרבהמכןלאחררבותשנים
.המזרחיהשער
זרעווהידבקותהידבקותובשלדמשקעםהיהודיתבתודעהנקשר,הנביאאלישעמשרת,גיחזי

.הפרק,'במלכיםראה.אלישעקללתבעקבותנעמןבצרעת
.חרסהעלודמשקיוצאיבקרבחקירותייוגםהדבריםפירושלינודעלא

,שניאוראצלנזכרזהבית;העירשלהמזרחילשערמחוץשהיהלמצורעיםההסגרלביתהיאהכוונה
.א"עיחדף

.1בסעיףהנזכר'שיחאותוענייןעלהזרהכנראהזוהי,בשםהשינוילמרות
.האדוםהמסגד-אלאחמראמע'אלג

.105-110'עמ,בריבליןעצמוריבלין'אידיעלבהרחבהיותרמאוחרפורסםזהמסגדשלעניינו
אחדשלוהלשנהסכסוךבשל,למסגד,ערךבןאלעזר'לרהמיוחס,הכנסתביתשלהפיכתועיקרו

הקהילהעםשהסתכסךהיהודים
המירחבקהילותפעמיםארבעביקר.(1846-1930)דיינארדאפריםוהביבליוגראףהנוסע-הסופר
.נדיריםידוכתביעתיקיםספריםרכישתלשםהתיכון

.צטסימן,מטרנימשה'רת"שו
.להלןעליוועיין.107'עמ,ריבליןהשווה.האנויערל"צ

מפואריםובנייניםאנדרטאותבנייתלשםזהמסגדבאבנישימושנעשהפשהמאל'גפקודתפיעל
.כבנאישמואתלהנציחשנועדורבים
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האדוןעמישוחחהתפלהאחריהשבתביוםבבקרתמול:ח"תרעבאבב"יאיום.4

ולהראותהיוםאליולבאויבקשנימפההספריםברשימותעבודתימהלךבדבריליןדוד

העבודה,חדאכשעהושוחחנואצלוהייתיוהיום,הזההחדשבמשךהעבודהתוצאותאת

.היאמדעיתעבודהסוףכלסוףכיליהיאכדאיתאבלבהמתיגעמעטוהנניורבהקשה

שאמוזקןגרמניהאנויערר"דאתיואליוסףדודיבןבלויתבקרתיחצותאחרתמול

כ"ואחבירושלםישברבותושניםמסיונריפסתר[כומר]מלומדהוא,אנגליתהיתה

חוקרהוא,המיסיוןשלהספרבבתימורהבתורפהיושבשהואשניםכעשרוזהביפו

צייטונג-ארמע"בעתוןוהיסטורייםארכיאלאגייםבמאמריםומשתתף,וסוריאישראלארץ

אודותחדשותשידעתימהכללווספרתירבזמןעמושוחחנו.פההמופיע16"ילדרים

.חדשותלנוהגידהואוגםחדשותלוהגידיוסףגםבזהמאדויתענייןותולדתהדמשק

אצלוהבקוראחרי.במיטבישלםדבריושלפי"ילדרים"הבעדמאמריםשנכתובבקשנו

ועוד"אחמארדזשאמי"אודותבאשיהחכםשלנ"בביהכהצעיריםהחכמיםעםשוחחנו

[יומן].דמשקלתולדותברשימותלזכרוןכבררשמתיהכלואתדמשקענייני

סתמבולידירלפניםנקראהיהודיםברחובהיפה"לאנייאדודיר18"לאניידוי1שלהחצר.5

[תיק]19.בדמשקאחדגםהיוםאיןסטאמבוליממשפחת.סטאמבולינתןבעליושםעל

ששםמפני21"אסטליא"נקרא20'שמעילביתשממערבהרחובחלקהיהודיםבשוק.6

שופכיםשללצנורותמחמרהקניםוהוא22"סטטליא"האת(?היוםגםועושים)עשו

נמצאששםמפני24"עיינהאטעלדר"נקרא23"מנשהכניס"שבצפוןהרחובוחלק.ומים

[תיק]25.ממעיןמיםלפניםבהשנבע(היוםסתומהוהיאשראיתיה)בריכה

משפחות.ב

בערביתשפירושוסקל26אומהלבשםגדולהמשפחהפהישנהכיהשכנהליאמרה.%

אברהיםאבוושכננוקדמוניותמשניםספריםוכורכיבניירסוחריםוכלםספריםכורך

.הראשונההעולםמלחמתבשלהיבדמשקשיצאהגרמניהצבאשלעתכתב16
יצחקהראשיהרבשלוחתנוהעירמגבירי,לניאדומשהחיים.בדמשקהמכובדותהמשפחותמן17

הקדמת,אבואלעפיאראה.הקהילהועדראשהראשונההעולםלמלחמתסמוךעדהיה,אבואלעפיא
,דמשק,אהרןבןשמעוןרפאללרבלניאדומשהחיים,63,ישןישובתיק,י"אהעעייןכן.המחבר

.א"תרעבשבטד"י
.דארל"צ18
,ט"היבמאהבניהחשוביעל.ח"היהמאהבשלהימאסטנבוללדמשקהיגרההנראהשכפימשפחה19

ובנוסטמבוליהלוינתןוכן,רפאלובנוסטמבולילויאהרןנמנו,ובבנקאותבמסחרבעיקרשעסקו
.355'עמ,חיימסוןראה.יעקב

.ל'אנגשמעיה20
.קסטלמהשורש21
.קסאטל22
.מנשההכנסתבית23
.הקטוע,החסוםהמעיין-אלעמןקאטעהלדארהכוונהאולי24
.דמשקליהודיהיוםנודעלאזהמקום25
.להלןקמוןעיין,ותולדותיהזומשפחהעל26
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אוסקלייןשנקראתשםישוסימטאבביזוריאי2חנויותלהםישואמנם.זוממשפחההוא

[תיק]28.סאלין

המשפחהמוצא.ובניםאבותמעשרהיתרפההיוםעשיריםכלםתותחמשפחת.2

העירשםעלתותחלהםקוראיםואולםחזןהואמשפחתםושםיר'מאלגהואהזאת

ובמצריםבחלבוגםבבירותגם.בערךשנהמאהלפנילפהבאושמשםיר'שבאלגתותח

[תיק]29.תותחבנינמצאיםובפריז

וספריותספרים.ג

ארה'נגישראל'רשיריבסידורעסוק[ילין]הואכיום:ח"תרעבסיוןו"טאיום.1

"ישראלשארית"ספרואתלאאבל"ישראלזמירות"ספרואתהשיגוכברמדמשק

לרגלי30.ידבכתבזהספרלושישלישהגידנסיםאחדמחכםלולהוציאהבטחתיואותו

החכםשלהכנסתביתאצלהרשימהבעבודתהשבועעסקתייליןמרשלעליהזדרזותו

[יומן].ספריםמאותמאיזורשימהאספתיוכבריוםבכלאחדותשעותבאשי

החכםאתבקרתיהסעודהאחריהשבתביוםתמול:ח"תרעסיוןא"כבליוםאור.2

הרביםהספריםביןהשגתישלאחדשמדפוסמשפטבחושןעיוןלצורךבביתונסים

הזההצעירהחכםאתלראותושמחתיאחדותשעותאצלובליתי,באשיהחכםנ"בביהכ

שאחרהרבניתמהספרותיודעהרבהוהרבההואבתלמודגדולשחכםבמסחריםשסבוך

יצחק'רהרבלפניומשמשמובהקתלמידהיההוא,ואגדההלכהבתשובותהתלמוד

מגדלותונפלאותליסיפרהוא31.אחדותשניםלפנישמתבדמשקהרבניםראשאבואלעפיא

צריךאיניולכןדמשקתולדותכלעםלכתוב'הבעזרתאנישמקוהמהזהרברבושל

לומדימחבבוהואבערךספריםאלףשלספריםאוצרישזהנסיםחכםאצל.פהלכתבם

[יומן].ברצוןספריוומשאילתורה

[ה]'שמעימדרשבביתהרשימהלעשותכברהחילותיתמול:ח"תרעאבג"כ'היום.3

ילדיםעםחדרשםישאבלבנקלתלךוהעבודההיטבמסודריםהספריםשםיל'אנג

[יומן]32.העבודהאתשמפריעהרבים

נ"שבביכהספריםביןשראו(אליהוהשוחטשלובנונסיםחכם)נאמניםעדיםליאמרו

הואוששם34?שסהבשנתבדמשקשנדפס'פינטו3יאשיהושל"נבחרכסף"הלוירפאל

.מכולתדברי,התבליניםשוק27
.12'עמ,קמוןראה28
עיין,ולאחריההראשונההעולםמלחמתבמהלךהקהילההנהגתבראשעמדוטוטחממשפחתאישים29

.21-22'עמ,הראלעייןבהוהשתקעותםלדמשקיריה'מאלגיהודיםהגירתעל.11'עמ,יוסף,ריבלין
.עשרים,ילין,ידועלפורסמויליןדודשלזהמחקרופירות.הושגזהספרואכן30
מקורות.229-235'עמ,וייס;11-12'עמ,גאון;302'עמ,פרומקין:ראהאבואלעפיהיצחקהרבעל31

.פני,הראלעיין.חשוביםבפרטיםאףלעתים,דיוקאישלמסוימתבמידהלוקיםאלו
.הקהילהשלהתורהמתלמודיאחדהמלחמהבעתמוקםזהבבית32
,ריבלין;הקדמה,פינסו,ששיןאברהםהרב:ראה.ז"הטבמאהדמשקרבנימגדולי;ף"הרימכונה33

.107'עמ,לתולדות
.ז"הטבמאהבדמשקקייםשהיההעבריבדפוסשנדפסהיחידהספרלמעשהזהו34



41%ןירושליםאישהגולהברשימותומנהגיהדמשקקהילת

ברשימהזהספרמצאתילא(הכותב)אנכיאבל35.יפההדפיסושלאהמדפיסיםאתמקלל

[תיק]36.זהנ"ביכשלהספריםמכלשערכתי

היסטורייםאירועיםציון.ד
הטאשעי3ממעשהידעתילאתמוז'כהשבתיוםעד":ח"תרעאבמנחם'ו'בליוםאור.%

וליהודיםפההנוצריםעלהדרוזיםשהתנפלו[1860]ך"תרבשנתדמשקליהודישהיהוהנס

אקצרדמשקהעירלתולדותברשימותיארשוםוכדומהזהשמעניןומפני.רעהעשולא

[יומן].מזהפה

הפלישתים)הדרוזיםבאוך"תרתמוז'כביום:תמוז'כשלהטוושעאוהנספורים

(ל"הנסגנוןלפיהערלים)הנוצריםעלוביזהרבבהרגויתנפלו38(הדמשקאיםסגנוןלפי

עלציציתלתלותהיהודיםעלציווכיומספריםגדולהיההנס.ברעהנגעולאוביהודים

בדקוכיכתובזהלשםשנתחברובשיר)יהודיםבתישאלהידעולמעןבתיהםפתחי

אמרוהיהודיםמבתימיםהשודדיםשכששתוהזקניםומספרים(הלאהעייןבמילות

שמחת.הזההזמןשלמזקןזהשמעתיואנכי[סוכר]וסוקרכלימונאדאהמיםאלומתוקים

בזהראוהנהלשונוכלבהחריץלאישראלאיששלכלמלבדכיגדולההיתההיהודים

הזקןעםפהדברתי39.ר"תבשנתהדםהעלילותאתפהשעשובנוצריםנקמההיהודים

קראוהנס[שםועל]ש"ועך"תרבשנתהטוושעלפנייומיםשנולדליויאמרדוויךנסים

"החדשמשמרת"בספרשנדפסהזהליוםשירחברמפהאחד."נסים"בשםהוריולו

מיוסדושירוובר'בג[חודשראשבערב]ח"בערלומרשנוהגים49(ו"תרכ,ספתדפוס)

תיקן]41.שםעייןתמוזלחדש

ואףמומחיםמלאכהבעליהיולאהםשלמעשהמכךנובעהמדפיסיםעלף"הרישללכעסוהרקע
ממלאכתוהדפוסשבק,המחברחשבוןעלמצפתואותיותדפוסוכלימסלוניקימומחהשהביאו
.ריבליןבהרחבהעיין.ונציהבדפוסיותרמאוחראלאהושלמהלאוהמלאכהההדפסהבאמצע

.לתולדות
הספרשלאחרנדירבעותקריבליןי"יהשתמש,הקודמתבהערההמכרמאמרוכתיבתלצורך
.ל'אנגשמעיהשלהמדרשביתבספרייתשמצא
.רעש,מהומות-טושה
כינוייםשוניםולמקומותחברתיותלקבוצותלהצמידהיהמקובלבמזרחהיהודיותהקהילותבקרב

-הארמנים,פלישתים-הדרוזיםכונולמשלכך.להווההעברביןקישרושברובםמיוחדים
ארםכונתהשחלבהרי,למקומותבאשר.ערלים-והנוצריפ,ישמעאלים-המוסלמים,עמלקים
,תוגרמה-תורכיה,נינווה-ארביל,אשור-מודול,כשדיםאור-אורכה,בבל-בגדאד,צובה

.ועוד,מצרים-קהיר,אמוןנא-אלכסנדריה,סינים-שבלבנוןטריפולי.עוץ-קונסטנטינופול
וכן,259-270'עמ,הראלעיין,1860שנתלמאורעותבאשר.2סעיףלהלןועייןדמשקעלילתהיא

.פאוואז
.ג"תרכצפתל"צ

,"ישראללבנימעוזומעזיעזי'ה"הואהחוזרופזמונו,א"עמן-ב"עמהדף,במשמרתהמופיע,השיר
'עמ,בניהו.צג'עמ,שפתי;ב"ענו,קזסימן,יגל:ספריםבשניעודנדפסהוא.זובמהדורהרקמצוי
חדשיםמסמכים,ואולם.צובהארםממשורריכאחד,מהאדיבשלוםהרב,מחברואתמזהה,קה-קד

בסופואשר,דמשקבןהיהזהרבכיבוודאותלקבועמאפשריםבפריסאליאנסבארכיוןשנתגלו
עיין.ויטלחיים'רשלקברולידדמשקרבנישארעםלומדשהיהבעתנוצריידיעלנרצחדברשל

.Damas5.8.1,Syrie,ח"בארכיומצוי1881ביוני3-בנתקבלאשר,ח"לכיבניושלמכתבם
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שהיההדםעלילתשללנסהםקוראיםכר"טומאנס"חגהיהאלול'חהששיביום.2

"יתגדל"רנוהקודםק"ובמוצשתחנון43אמרולאשלפניובמנחה-ר42"תבשנת

[תיק]44."ומלכותו"ו

ובר'ג.ה

ספירתלפיהחדשבראשיתלאמר,שבועייםלפני:ח"תרעאבמנחם'ו'בליוםאור.%

אובאשיהחכםשל[המדרשבבית]ד"בביהמהספריםרשימתערוךאתגמרתיהנוצרים

זהאחר.ספריםאלפיםמערךשהם,[עדןנוחו]ע"נלוירפאלשלהספריהשלנכוןיותר

שפתי"ספריי"עפבפנקסאותהרשימהסדורדברעלודברנויליןדודהאדוןאלהלכתי

לאמפה45נסיעתינואודותבאמצעשהיהוהבלבולמחלתישלהטרדותשמפני"ישנים

ספריםשלרשימותבערוךלעבודהתחלתילאועדייןהיוםעדהזאתהעבודהגמרתי

גראטש46זאבשמואלבלויתהלכתי[מסעי-מטות]מ"מוהשבתביום.האחריםד"בביהמ

מעטכברהייתיואנכיגדולהיההחום,וחציכשעהמהעירשרחוקגובר47אודזובראל

יאמרומהלנפשיואמרתימפהנשלחיםשהננופחדנוכברכיהלכתיזאתובכלחולה

גובראתראיתי.גובראתראהולאבדמשקחודשיםשבעהשהיהאליעזרעלהבריות

אחרי]ז"אחתיכףושבתירביםמיםשםושתיתיבגןשםוישנתיאליהובמערתוהייתי

עםכותבאניהםהלאגוברתולדותכלואת,שלשהלימיםונחליתיעיףהביתה[זה

שמההעתיקך"התנאת.פהלהזכירםליאיןולכןהמיוחדיםברשימותידמשקתולדות

[יומן].דמשקברשימותארשוםגוברעלבקרותיוכלראיתילא

ביןשעומדהכפרבאמצעמאודיפההמקוםובר'בגמ"מוהשבתביוםהייתי-ובר'ג

השייךהגןמאחורישעומדהיהודיםלחצרשבדרוםהארץכברתעל.ופרדסיםגנים

יהודיקבריםביתהמסורהלפיהיהגרן48דישתשםהיהשםשהייתיושבשעהליהודים

היהודיםובר'ג.בוהחזיקווהגוייםסמןכלאיןאבלהעתיקהקבריםביתהיההואוכנראה

דרומיתבקרן[הכנסתבית]נ"ביהכ.גןודרומוצפונו,ובמזרחומרובעכמעטחצרהוא

נמצאלמלךחזאלאתאלישעעליושמשחהמקום?ששוןבשנתשנתחדשגדולמערבית

אלישעמשחשפהחרותועליוויפהגדולשישאבןבנויושםבאמצעהביתלפתחסמוך

מערביתדרומיתנ"ביהכבפנתאליהושלהמערה49.וצרפתיתבעברית...בשנתחזאלאת

אנשיםשםנמצאיםכמעטותמידשמןשםמדליקיםתמידכמדומהמרובעתקטנהמערה

.קונסול,והראל;רטי,הראלראהכן.עלילת,פרנקללאחרונהראה.המפורסמתדמשקעלילת42
.תכ'עמ,המראעיין,היוםעדבדמשקנשמרזהעניין43

.תורהספרהוצאתבסדרשוניםבסידוריםהמופיעה"יתגדלהכלעל"לתפילתהכוונההנראהכפי44
הנתיניםאתלגרשמקושטאהוראההגיעהלכןקודםימיםעשרהכימספרהואתאריךבאותו45

אךנסיעתםלגביודאותבאיהללוהנתיניםחיוקצרלאזמןבמשך.ברוסהלעירהאמריקאים
.בדמשקנשארודברשלבסופו

.האמריקאיםהמגורשיםמקבוצת46
.ובר'ג47
.אל4ןאדרבשםבערביתידועהמקום48
.113-114'עמ,פרנקלאצלראהנוסףתיאור.בערביתכתובתגםמצויהבימינו49
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הסרותישםשירדתיבשעה.לרפואהשםלניםאושעותשםששוהיםחוליםנשיםאו

נשיםמלאיםהמערהשלאמותארבעמצאתיברדתי.שםהיהודיםוכציוויכמנהגמנעלי

מיוחדבארגזנמצאראיתיושלאהעתיקך"התנ.ך"להתנעדנודףהשמןוריחועלמות

כנראהוגםשםמתפלליםכנראהשבתבכל.הקודשארוןאצלמערביתבכותללזהעשוי

היהודיםשבחצרבחדריםודריםקיץלנוהובר'לגדמשקיהודייוצאיםבקיץ50.ח"רבערב

כגבהו[?]נרלנודרחולהכשאחד,ונדבותמנדריםנ"ביהכהכנסת.נ"לביהכשמוקדשים

מוכרים[כןואחרי]כ"ואחבהמערהחדאלשעהמדליקיםואותהוחציידי'כמגשמחירה

.ושפליםגסיםלאנשיםקבוץמקוםהמקום51.נ"ביהכהכנסתומזהושלישיתשניתאותה

הקודשארוןואצלנ"ביהכבמלאישניםמשפחותממשפחותמלאנ"ביהכהיהשםבהיותי

שבכפרהערביםבחצריגם.ועודשבתומחלליםשובבים52ובתולותבחוריםובחוץ

[תיק].קיץלנווהבתיםיהודיםשוכרים

רוחנימצב.1
והיוםהשבתקדושתעולבכללאבל:[פסחהמועדחול]פ"חוהמניסןח"י'ביום.ן

מגהציםועודחלבשבתיוםבכלקונהשבדמשקהיהודיםהמון.מאדפהחלולטוב

יהודיםוטבחיםבאטליסבשרמכרופסחשלראשוןשלשניטובביום.ועודמנעלים

הדברכן53.התשלומיןכסףוקבלעמדגויורקהחובותאתכתבווגםבמשקלשקלו

[יומן]54.בדמשקנמצארבהבורות

בראשבעיקרובר'בגוללמודללכתנהגובדמשקהחכמיםתלמידיכימעידחסויחישלוםאברהם50
הקדושןהזוהר]ק"הזוהמניניםלכמהקרובתורהלומדיםהחכמיםשמהויושבים":אלולחודש
חודשראשבערבזהמלימודחיתיאור.ב"עבדף,חמוי-"שםומתפלליםך"והתנוהמשניותכלו
שביקרההסקוסיהמיסיוןמטעםהמיסיונריםחבורת.סו,עמ,קעסטילמאןראה1859בשנתאלול
חודשכלשלהאחרוןביוםדווקאובר'גאתלפקודנהגודמשקיהודיכיהעידה,1840בשנתבעיר

החודששלהאחרוןביוםהחודשראשלהםשנתחלףונראה,ותחנוניםתפילהשליוםהיותובשל

המקוםשלריאליתיאורעם,ובר'בגביקורשלספרותיתיאור.461'עמ,היהודיםראה-שלפניו
.30'עמ,קמון;73-88'עמ,ויגרס:עיין,בוהקשורוהפולחןהשונותפינותיועל

,54-55'עמ,ברסלבילדברי.ביותרגדולההיתהבמקוםאליהומערתשלהריפויבכוחהאמונה51

לשםשבחצרבארבתוךתמיםיוםהחולהלבניתלייתדוגמתהבלומנהגיאמונותכךבשלנוצרו
.לרפואתןכסגולההחולהעיניעלהמערהמתקרתפיחמשיחתאו,מחלתוהסרת

השפעהלההיתהיומיותהיוםהנוקשותלמסגרותמחוץאללמרחבהיציאה.28'עמ,קמוןגםראה52
תיאורנותן,ט"היהמאהבמחציתבסוריהשעברנוצרינוסע.ונערותיהדמשקנעריעלרקלא

שלשובבותםעלמצביעהואואף,לעירמחוץחלבעשיריידיעלהסוכותחגקיוםשלנפלא
.96-98'עמ,נילעיין-החגבימיהצעירים

.צא'עמ,גסימן,עדםעיין,בחלבגםקייםשהיה,זהלמנהגהטעמיםעל53
מעניןלעמודראיתי":החגשלהאחריםבצדדיוהקפדהעלמעידטראבעזראהרב,גימאמאידך54

חטיםאמןכי]א"כהפסחימיבכלאוכליםשאיןשנה'לעקרובזמןשמזהלנודמרנעמיהזאתעירנו
'עמ,קמוןגםועיין.א"עכאדף,כאסימןחייםאורח,שערי,טראב"דוקאקצירהמשעתהשמורים

24-26.
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כנסתבתי.ז
הכנסתבביתשחריתהתפללתיהשבתביוםאתמול:ח"תרעבאדרס"י'איום.1

זהנכוןיותראו"מנשה"הכנסתביתכתבניתבנויוהואגדולהזההכנסתבית."מנין"

היתההתפלה55.חדשמנשהנ"וביהכעתיקהוא"מנין"נ"ביהככיכתבניתובנויהאחרון

ידועערביבלחן56"אדון"של"וכבודפאר"אתכמותםלרנןשםלמדתי,מאודיפה

שהואוכנראה[ה]'שמעילביתהסמוךהכנסתבביתתמולהתפללתימנחהי5.בירושלים

ספריםישנםשם."שמעיהבית"בעליל'אנג[ה]'שמעיהגבירשלהכנסתבית[ה]'הי
וכנראהמסודריםטוביותרהםופהבאשיהחכםשלנ"בביהככמווישניםחדשיםרבים

[יומן].בספריםוהמעייניםפההלומדיםמאודשמעטים

וסקאלאיין59כליף58הכנסיותבבתיושחריתערביתהתפללתיט"תרענח'פשבת.2

שלבמזרחהונמצאים,תורהשלתלמודהסימטאבפנימיותלזהזהסמוכיםהםשניהם

י60'פראנגהגדוליםהכנסיותבתיבצורתוהיאגדולסקאלאייןנ"ביהכ.אחמרהדזשאמיחצר

עתיקותוצורתמאודועניהוישנהממנהקטןכליףנ"ביהכ61.מעטמהםקטןאבלומנשה

הכותלויבנוהמזרחיהביתבחלקכליףנ"ביהכתקרתנפלשניםחמשלפני.עליהשורר

בית"בניבהשבנויפהקודשארוןאוהיכלהיהבה.הוקטןומדתהשעהלפיבאמצע

'רהרבמורנו]ו"מהרחהתפללמסורהלפי.בכליףמתפלליםבושיביתבני62."בושי

הכנסיותבתיבשני63.בשאוראשרמדרשבביתתורהולמדבסקאלאיין[ויטלחיים

שםעלשנקרא,"מנין"הכנסתביתכי,40'עמ,אלמאליחשכותבמהאתתואמיםאינםהדברים55

ועיין.אלמאליחעםהצדקכינראה.ט"היהמאהשלהשנייהבמחציתרקנוסד,מניןמראדמיסדו

.'אפראנגהכנסתלביתמנשהכנסתביתביןהדמיוןעללהלן
.לשבתשחריתתפילתמתוך,"המעשיםכלעלאדוןאל"56

במנגינותשימושלעשותהמנהגעל.זהבתחוםהתעניינותוומכאןבירושליםחזןהיהריבליןאליעזר75
.כא-יח'עמ,זסימןחייםאורח,ו,יחוה,יוסףעיין,עגביםשירישלואפילובתפילהערביות

והחשובההעשירהשהיתה,כולייףמשפחתשםעלנקרא,ז"הטבמאהכנראהשנבנה,זהכנסת58
.2הערה90'עמ,ריבליןעיין-תקופהבאותהבדמשקהמוסתערביםשבקהילת

הסיציליאניתהקהילהעל.ז"הטבמאההנראהכפיהואאףשנוסדסיציליהיוצאישלהכנסתבית59
.87-88'עמ,ריבליןבהרחבהעיין,ז"הטבמאהבדמשקוייחודה

,ו,אבואלעפיאראה,הספרדיםהלועזיםקדושקהלשלהכנסתביתגםמכונהוהוא,'אפרנגל"צ60
שםעלנקראזהכנסתביתכי(2הערה90'עמ)טועניםריבליןי"וי'א.K-yמבודףא"עיאדף

הדמשקאיתבמסורתאולם,אירופהיוצאישלהכנסתביתלהיותוכביטויולא,י'אלפרנגמשפחת

.ספרדגירושבעקבותלדמשקשהגיעולמהגריםזהכנסתביתביןלקשורמקובל

הכנסיותבתישניאתשבנההואאחדאדםכיבדמשקמסורתקיימתחמרההרבדבריפיעל61

,זומסורת.אחיושםעלומנשה'אפראנגהואאפרים:ומנשהאפרים,יוסףבנישםעלוקראם

.הכנסתבתישנישלהדומההבנייהבסגנוןיסודה,סימוכיןכללהאיןהיסטוריתשמבחינה

החסותבנירשימתראה.הצרפתיתהקונסוליהשלחסותהבניוהיויר'מאלגלדמשקהגיעובושיבני62

Damas.2.ק.145,צ"במשהחהמצויה1847ביולי1-מהקונסוליהשל , vol........לביתאישים
ההשתתפותמעלילתלהצילםשטרחעל,כהןלאלברטדמשקקהילתשלהתודהמכתבעלחתומיםבושי
מוזכרבושיחייםאברהם.6נ'עמ,1860.11.23,ואיש'בגפורסםאשר,1860בשנתבנוצריםבטבח

,1-2,8941סמסטר,בולטיןעיין,בפריס"חבריםישראלכל"לחברתהחדשיםהמצטרפיםברשימת

.156'עמ
.שאגורל"צ63
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סקאלאייןהעדהבני[שםעל]ש"עהואסקאלאייןהשם.עתיקיםתגים64ישנםהאלו

נקראהרחובכלכיליואמרו65.בתשובותכמובאצייאח'ןיוסף'ורהמרןבימישנמצאו

ליואמר.סאלאייןלהשוקוגםנ"לביהכוקוראהקוףמבליעוההמוןסקאלאייןרחוב

בעציםמחליקיםלהחליקוהנייראתכיניירעושהבערביתהואשסקלא66מוצרייוסף

ועד.ומחליקיוהניירעושיפירושוסקאלאייןוהשםזובמלאכהלעניןוצרוריםכדורים

בשוקחנויותשתיולהםרבותמשניםניירמוכריוהםסקאלאמשפחהפהנמצאוהיום
[תיק].סקאלאייןשוקהיוםעדנקראחנויותיהםשתישביןהסימטאושםהביזוריא67

שמהואמצאהמנחהאחרו"מהרחנ"ביהכבקרתידברים[פרשת]השבתביום.3

אומריםזהואחרפרקמקריאאחדכל.יצירהמספרפרקיםששהלומדיםאנשיםכמנין

כןכיאליהוחכםליואמרהידוע68יוחאיברפזמוןאתבצבורורנים"אליהופתיחת"

,תיק].ושבתשבתכלהזהנ"בביהכהמנהג
69,רואי,וויטאלחיים'ר,מנשה,פראנזי,מנין:שביקרתיהכנסיותבתירשימת.4

משפחת)מועלםאילבדירקטןכנסתובית,מנין,שמעיהבית,לוירפאלבית,תורהתלמוד

71.שוניםבבתיםמניניםואיזהעדייןבקרתישלאשלשהנמצאיםאלומלבד70.(פרחי

[תיק]

שנמצאבאשה72אילחאשנ"ביהכאתלראותהלכתיט"תרעלךלךשבתבליל.5

.תורהולהתלמודלהמקוהסמוךוהואבאשאאלחאשכ"גשנקראהיהודיםרחובבחלקת

היהוהמניןהחצרעלהתפללנו.למערבממורחוקצרלצפוןמדרוםארוךיפהנ"ביהכ

יעקב'רהואשםהחזן.הםענייםבאשאאלההאשיושביכלוכנראההעםמדלתקטן

יותרשהיהמסלתוןמשה'ראביופהמתחדשיםלפני.מסלתוןממשפחת7'מסלתון

חשוןר"יהראשוןביום.נ"בביהכוהקוראהחזןהאחרוניםלימיועדוהיהשניםממאה

הם.ליהראתםהשמשאשת.הזהנ"בביהכשישנםהכתריםאוהתגיןאתלראותהלכתי

.122-125'עמ,יליןעיין,הללוהכנסתבבתיהעתיקיםהתורהספרי,הכתריםעל.כתר-'חאג64
.87-88'עמ,ריבליןעייןזהבענייןרביםלמקורותהפניה65
לשםשנעשההשינוינעוץהנראהכפיובכך,דומהסיציליההשםושורשזהפועלשורש.צקל66

.המקורי
.לעיל26הערהראה67
ראה,שבתערבמידילאומרוהנוהגיםויש,"גושריךנמשחתיוחאיבר"במיליםפותחזהפזמון68

.245-246,עם,תפלת
מפסחזהכנסתביתפניםתמונת.משפחהשםעלהואזהכנסתביתגם.ראיומבטאיםראקיל"צ69

.138'עמ,ראיוןראה,ה"תשנ
'עמ,יוסף,ריבליןראההראשונההעולםלמלחמתהסמוכהבתקופהפרחיביתשלמפורטתיאור70

11.
.בהםביקרשהואאלורקאלא,בעירהכנסתבתישלמליאהרשימהזואין,כותבשהואכפי71

-אחדמופיעיםוברשימותיו,א"תרעבשנתהכנסתבתיאתתיעדאלמאליחאברהם
~

wyכנסתבתי
בתירשימות.40-41'עמ,אלמאליחעיין.מדרשיםהנקראיםקטניםתפלהבתיעשר-שבעהועוד

כולל,בלבדשמונהמצייןוהוא,1855בשנתבהםכשביקרפרגקלידיעלגםהובאובדמשקהכנסת

.ובר'גשלזה

.הפאשהחצר-אלפאשהחוש72
.מז'עמ,ג,לניאדועיין;ב"תרצהשבועותבחגנפטר73
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מיוחדיםקטניםבפרוכותמכוסים.הקודשארוןהואההיכלשמצדדיבארגזיםמונחים

וכמעטעשריםבערךמאלהישאבלבדמשקשראיתיהראשוניםהתגיםהמהאלו.לזה

ועבגמרא-ס"כשמאדגדולכןגםהקטןהאחדהתג.שניםאותגלוישכנסתביתכל

רביםוציורים,מאודרביםמסביבומסורותוטעמיםנקודותעםך"התנכלכולל.מאוד

אצלמאדקטניםבאותיותועודמסורותכתוביםשבתוכםשלמיםבעמודיםדבוקים

אלהי"לקדשעליהוחרותכסףחתיכתדבוקהגבעל.מצבעיםציורישפרשהכלראש

ובאמצע."אמןשומרוברוךנתנאלבןיהודהתאג(?)נאביל(?)אליעעלכנסתישראל

לכתרועשיתישזכיתיזלטא74הלוייוסףהצעיראני"עליהוכתובקלףחתיכתדבוק

ה"זלההכהןסעדיה'רכבודברהכהןאברהם'רקנה"ובסוף.ח"התרישנתכריכה

שאישורותשתי[כןואחרי]כ"ואח"...אברהם'רכבודברצדקהמןועשריםהארבעה

ולאלהגביהויכלתיובקושימאודועבאמהבערךגדולהשניהתג.כלללקוראםאפשר

יותרהואדעתילפי.שוניםציוריםובלימסורותועםהטעמיםבליבסוףוחסרנגמר

עלשמיכתבתילכןספרועלשמואדםיכתובלעולם"כתובבראשיתו.מהקטןמאוחר

כתובההתורה."[ויחייהוצורוישמרו]ו"יצחפץמשה'ן[ב]חפץיצחקהצעירספרי
אמרהשמש.ג"הרלבפירושהגליוןבצדהכתבקהלתבראש.תרגוםופסוקתורהפסוק

שפעםליוספרו.לוקודםוהגדולשניםמאותששלפנישנכתבכתובהקטןעלכילי
מקומועלוימצאוהוממחרתויהיובר'בגנ"ביהכאלמאלואחדתגונשאולקחואחת

וימצאוהוםהתגיםאלולגנובגנביםחפצואחרופעם.באשאאילחושהכנסתבבית

לביתשקוראיםמסלתוןיעקב'רליואמר.יבשוללקחםשהושיטווידםאצלםעומדים

75.שבתוכוהתגיםמפניהואואוליהשםטעםידעולא"נביאיםהכנסתבית"הזההכנסת

[תיק]

ורקהמתפללותלנשיםומקוםנשיםעזרתאיןפהשראיתיהכנסיותבתיבכל.6

ובדלתהכנסתביתסףעליושבותהשבתביוםאחדותנשיםראיתימנשהנ"בביהכ

היותרנ"ביהכראיתיכךאחר.לשמועהנשיםהלכולאהמגילהאתגם.התפלהושומעים

6י.נ"ביהכשלמערביתבצפוניתלמעלהנשיםעזרתלושישפראנזינ"ביהכוהואשבפהגדול

[תיק]

שנותבתחילתבדמשקהיותובעתזלמןשניאורר"השדהתאכסןהלויזאלטהיוסףשלבביתו74

.א"עיטדף,שניאורעיין;וישישכזקןמתוארכברהואתקופהבאותה-ט"היהמאהשלהשבעים
ביתשליותרנפוץכינוי.24-25'עמ,על,יליןשללתיאורוזהכנסתבביתהכתריםתיאורהשווה75

היההמקוריהשםכיהשערהקיימת."ענביה"בערביתאו,"ענביםכנסתבית"היההזההכנסת
,על,יליןעיין-המשמעותגםובעקבותיוהכתיבדמשקלבנילהםנתחלףאך"לענויםכנסתבית"

.24'עמ
הואכך.בשבתותהכנסתבבתילבקרבדמשקרבותנשיםעדייןנהגוט"היהמאהשבמחציתנראה76

לעיניפרושהאותווהרימםמהארוןהתורהאתהוציאםבעת":114-115'עמ,פרנקלשלתיאורו
אתגםהמכסות,בדבמעטפותהלוטותנשיםמאותכשתי,גגלואיןאשרבאולםהתנשאו,העדה
מולאלזרועותיהןאתותפרושנה,הפתוחהתפלהביתשערעדהתפרצווהנהממקומן,ראשן
חלקןמנתוכל;ספרקרואדעתןמבלי,מהגהאחתבידנמצאלאתפילותספר.לבבבהגיגהתורה
'עמ,שמיעייןבדמשקהיהודיתהאשהעל."ממושבןוקומןכפיהןתנועתהיאהאלהיםבעבודת

8-11.
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פסוקילרשוםעבודהמעטקבלתיהשבוע:ח"תרעאלולה"כליוםאורק"מוצש.7

"אחיםשבת"חברתבנישמעמידים"קודשארון"לוחותעללחקוקשצריכיםאשורית

שמונההיוםולהויותרעשרשניםלפנינוסדהאחיםשבתזוחברה.שלהםכנסתבבית

[יומן]י7.פההכלללטובתלעשותוגםחבריהביןאחדותמטרתה,חבריםושבעים

מנהגים.ח

לאמרהחזןעםהאבליםאומרים"קדישים"הרוב.שבדמשקהתפילותממנהגמעט.1

רק.["עשרהשמונה"]"עמידה"תפילתושלפניוערבבקר"ברכו"שלפניהקדישגם

רבאשמיהליהאכשמגיעיםעמידהשלפניבקדיש8י.לבדוהחזןאומרתתקבלקדיש

שעומדלזהכמכבדאורשותנוטלכמוכפיוופורשולאחריולצדדיואחדכלפונה

[תיק]9י.הכנסתביתשל"מזרחו"בלעמודשיעלהאחריו

אינםפנויהמדרשכשביתוגםמנייניםמנייניםמתפלליםהגדוליםהכנסיותבבתי.2

ואדרבאהקודשארוןאצל[המדרשבית]ד"ביהמשל"מזרחו"בולהתפלללעמודמדקדקים

.החולבימיהדברכןביחוד80.ומתפלליםהבימהלפניאוהפתחאצלבזויתעומדים

להעמידמדקדקיםאיןקודשהארוןאת8~.פנוינ"ביהכאםגםבחצרמתפלליןהקיץובימי

כמואחדיםכנסיותבבתיראיתיורקמתפלליםשלשםירושליםנגדלאמרדרוםבצד

אחרזהמתפלליןומעריבמנחה82.מערבבצדבנוישהארוןועודבאשיחכםהכנסתבית

המצוי,ט"תרעמאלול"לדמשקנסיעתידברעלח"דו"ביליןדודידיעלזוחברהמתוארתכך77

היאממטרותיהאחתואשר,'דליםעוזר'חברתעניניומנהלתהמיסדתזוחברה":657/52,מ"באצ
ועדשלהעבודהחלקאתעליהמקבלת,בהןלהתיישבי"באקרקעותלקניתמחבריהכספיםאספת
.62'עמ,קידמה,הראלראהזוחברהעלעוד."לענייםוהמכולתהכספיםבחלוקתהעיר

כדיביחדאותואומריםהקדישאתלומרהמחויביםשכלהמזרחועדותהספרדיםאצלהמנהג78

.רכ'עמ,טסימן,ז,יוסףעיין-לומריודעשאינומיאתלבייששלא
כשעומדים,הספרדיםומנהג":בסימן,בשלח'פ,צא'עמ,חייםאצלהואאףמובאזהמנהגטעם79

בידיהםתנועהועושיםלאחוריהםקצתפגיהםמהפכיםהתפילהקודם,העמידהתפילתלהתפלל
להיותשדרכםלמלאכיםלהדמותכןגם-בזהוהטעםבצדיהםאובאחוריהםהעומדיםלאנשים
,שביניהםואחוהאחדותעללהורות,לזהזהרשותונותנים,מזהזהשמיםמלכותעולמקבלים

ובזה,שמיםמלכותעוללקבלאחתובדעתאחתבמחשבהמסכימיםאנחנוכאחדכלנו,כלומר

זהולדוגמת.והאהבההאחדותמתוךנעשהכשהואהואברוךהקדוששלקלוסוויתרומםיתעלה

אשכנזירבידיעלהסודתורתפיעללדברטעםמתןעלשםעייןועוד."הנזכרהספרדיםמנהגהוא
אישהבןשלהסברודרךעלטעםלונתןהוא,זהמנהגעלחמראהרבעםבשוחחי.זהמנהגשראה

.יז-טז'עמ,עדםועיין.חי
דרומההמבטהפנייתהואהתפילהבעתהעמידהכיווןבמקוםהשיקול,חמראהרבעדותפיעל80

,דרוםלצדמלכתחילהבהםנבנהלאשההיכלכנסתבתיהיו,להלןשנראהכפי.ירושליםלכיוון
.צפיפותאומקוםחוסרשלפרוזאייםמשיקוליםאףלעתים

סימןויקרא'פ,קם-קלט'עמ,חייםעייןזהבעניןהראויהוהזהירותהכנסתבזתבחצרהתפילהעל81
ביתבתוךנסבלהבלתיהחוםהיאבדמשקזהלמנהגהיחידההסיבה,חמראהרבעדותפיעל.יב

.החמהבימותהכנסת
הקפדהעל.הכנסתבביתההיכלהעמדתמקוםעל,א"עכאדף,י-טסימן,סופרשכתבמהועיין82

באופןנעשתהההיכלמקוםקביעתואולי.קדד-קצג'עמ,חסעיףקנסימן,לעויעייןזהבעניין
כדישמאאו,דרומההואתפילתםכיווןשאף,המוסלמיםמןלהיבדלכדימערבלכיווןמכוון

כדרךנתפשהדברכי,השמשזריחתמקוםנגדבמזרחההיכלאתלקבועהאיסוראתלהדגיש
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[תיק].החמהשקיעתלפנימעריבומתפלליםעשרהאחתבשעההמנייניםומתחיליםזה

ומזמורדודילכה,'לההבולדודמזמוררקובזמרבעמידהאומריםשבתבקבלת.3

דודילכהבזמרהילדיםהשתתפותיפהבייחודמדליקין83במהוגםהשבתליוםשיר

[תיק].זובשעהפניםכנגדפניםעומדהקהלוכל

הפתיחה84,דוקאהקריאהבמקוםהארוןבתוךהספרפותחיםהארוןכשפותחים.4

הגבההעושיםכ"אחהבימה85אלאותושמוביללילדמידוהספרוהובלת"חכם"לנמסרת

[תיק].הקריאהאחריהגבההוגם

ועושיםשםומתפלליםובר'לגמהעירמאותהולכיםבראשיתבשבת-מנהגים.5

השמיםמןירדוגשםוטיפי,רוחותהיורבההושענאבערב86.תורהבשמחתכמוהקפות

רצוןשבעהשםהואאברהםאבילאמר"אברהיםאבועלינאהדנא"שכנתינוותאמר

שבעה"שהקבלישראלהואטובסימןבסוכותגשמיםיורדיםאםכיליותאמר.ממנו

ביהודיםמתגריםמפההגויים,בסוכותגשמיםוכשאיןשלומואתלהםושלחמהםרצון

[תיק]י8.ובחגכםבכם'החפץאיןואומרים

שתרגומו"זביבאל[להלןוכן,עידל"צ]איד"כתובבאשיהחכםנ"ביהכשלבלוח.6

אלאיד"ובאיירהירקותחג"חדראלאיד",תשריא"כ'וביוםיהיה"הצמוקיםחג"

אללאידקוראיםהםאבלפהלהנוצריםחגיםוכלם.אלול'בכהאגוזיםחגהוא"גוזה

מצמוקיםהחרףלימילהכיןשחפציםמהשכלואומריםהצלםחגאוצליבאלאידזביב

ואידחודראלאידועל"זביבאל"השםאחרילחקורצריךועוד.ביוםבומכיניםועוד

[תיק]88.גוזהאל

ואומריםכנסיותבבתיהלילהכלנעורלהיותיותרמדקדקיםרבההושענהבליל.7

[תיק].זוטאואדראתהיליםתקון

.רב'עמ,דסימן,ב,יוסףעיין-המינים
אמירתאתגםבדמשקלהנהיגניסופעםמידיכיחמראהרבליוסיפר.ירושליםכמנהגזהכל83

.בידםצלחלאהדבראך,"נרננהלכו"בולהתחילהנוספיםהמזמורים
מנהגעל.טזסימןתולדותפרשת,מז'עמ,חייםשמצייןכפיבבגדאדגםנהגווכך,ירושליםכמנהג84

.ב"עידף,אסימן,שמעוןבןעייןקהיר
אתעליהםלחבבכדיוכן,חטאבהםואיןזכיםהםשהילדיםהואילדידיעלהספרלהולכתהטעם85

צודף,זסימןחייםאורח,הליקוטיםקונטריס,תעלומות,חזן;ב"עט,כהסימן,חזן:ראה.התורה
.ב'עמ,גסימן,ב,יוסףוכןד"עמזדף,י'פלאגדבריגםראה.א"ע

ערבכלהקפותלעשותנהגושם,בבירותלושניתןהטעםאותוהנראהכפיהואזהלמנהגהמקור86
הראוייםהתורהחתנילכבודהואהדברוטעם."בראשיתשבת"שלמוסףתפילתעדתורהמשמחת
מהדף,תרסססימן,חייםאורח,סתהוןעייןצפתמנהגעל.ש'עמ,זיתוניעיין,שמחהימילשבעת

.קם-קלט'עמ,עדםוכן;ז"ל"ס,מועד,י'פלאגעייןעוד.ב"ע
.ב"עמהדף,תרסטסימן,חייםאורח,סתהוןעיןצפתמנהגעל87
הגשמים,הבבליהתלמודפיעלשכןתמוהיםהדבריםהיהודיםשלזולהתנהגותביחס,לכאורה88

.(ב"עכחסוכה)בסוכותלשבתאפשראיגשםירידתבעתשהרי,קללהסימןהםהסוכותבחג
שלשניטובביוםרק"הגשםומורידהרוחמשיב"רשמיבאופןבדמשקלומרהחלושאמנםנראה
הסביבהעםהיחסיםמערכתאולם,ישראלארץכמנהגבחשון'בזהגשמיםעלולבקש,עצרתשמיני

הביאה,הסוכותבחגהגשמיםאתשואליםהיהודיםכיכלליבאופןרקשידעה,הסובבתהנכרית
האלכילשכניהםהוכחההיתהזושהריהחגימיבעצםאףגשמיםירידתעללשמוחהיהודיםאת

.לתפילתםונענהמחבבם
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שנקראהמיןויש89[ישראלמארץ]י"מאררקומביאיםבדמשקכללאיןאתרוגים.8

אותוהחזיקולאשמעולםאומריםפההרבניםאבלממנווגדולאתרוגכמיןוהואכבאד

מפהושלחמעשהפההמהגריםועדבעזרתלידער90זעליג'רעשהוהשתאלאתרוגפה

תלונהשוםבאהלאזעליג'רדבריולפילאתרוגיםזהשיחזיקולגרמניאכבאדאלפי

אתרוגיםהשיגולאבאשראחרתלעשותיכלולאואוליאתרוגשאינוזהנגדגרמניאמרבני
[תיק].אחרים

ובימיבחורףוגםהראשחפוייהולכים,מצוהבעלעדכנראהוהנעריםהילדים.9

ובתלמודהכנסתובבית.הקורבזמןמכוסותראשיהםלהיפךוהנערות,גלויםראשיהםהקור

[תיק]91.גלויםראשיהםהילדיםרובהדתיתתורה

92.בידםמוחהואיןמנעליהםהסרתבליכפיםנושאיםהצעירמהדורהכהניםרוב.10

היומנשההכנסתבבית.מאדהרבהכהניםפהשישאחדיםעודהרגישווכמוניהרגשתי

ולהתפלללבאהכהניםמרביםואולי.כהניםעשרהכששמניניםוחמשהארבעהבין

[תיק]?הכפיםנשיאתמפני

הגדוליםגםהבניםנגשיםהשבתביוםהתפילהשאחרמנשההכנסתבביתראיתי.%1

משיםשהאבאחריברכותיהםומקבליםנ"בביהכשנמצאיםאבותיהםאלבימיםוהבאים

[תיק]93.דבריםאיזואומרהמתברךוגםומברכובנוראשעלידיו

באיםחכמיםשני.הפטירהשנתכלותלפניחדשיםאיזודרשהעושיםהמתבבית.12

המשפחהבניכלמתקבציםערבלעת.טובבאוכלומתכבדיםהיוםכלשםולומדיםמהבקר

נשמותומזכיריםומעריבמנחהמתפלליםועוד94[קפה]קוהומחלקיםונשיםאנשים

מסודרגליוןמתוךומוסרתנחומיםדבריקוראהואמתחילה.ודורשחכםעומדכךואחר

ומסייםונחמהמוסרתוכחהשמכילהבדרשתונמשךהואובאמצעמאדיפהבחרוזים

שכרםהחכמיםלשנינתנובחצרישנוכחתיבדרשה.בחרוזיםמהמסודרהכתבמתוך

[תיק]95.בישליקשלשולשניבישליקשנילזה

התשובהבעניןדרשח"תרעשנתבסוף[השנהראש]ה"רשלפניהשבתביום.3%

ח"רבערבלמשלהנה.דרושעלחזקהכנסתביתלכלויש.פראנזינ"בביהכהדרשן

עלייבושלשםאובמרתפיםשוניםמסוגיםמזוןאגירתתחילתמועדלציוןהללוהימיםכינראה89
.15-16'עמ,קמון;47'עמ,חלואני-שטינהורןראה,הגגות

;70-77'עמ,סוסימןחייםאורח,בית,לניאדולמשלעיין,מצפתבעיקרמגיעיםהיוהאתרוגים90

.ב"ענה-ב"ענדדף,ידסימן,דויך
ממנהיגיהגירושולאחר,בעירהאמריקאיהסיועועדחבר,בירושליםישראלביתשכונתממייסדי91

.בדמשקהאמריקאיםהגוליםקבוצת
ראה,זועדותמחזקהראשונההעולםמלחמתשלבעיצומהבדמשקשביקר,הכהןהללבןמרדכי92

.220'עמ,הללבן
קמטדף,קכחסימן,ליכטמןוכןב"עקכה-א"עקכדדף,גסימן,אחרוןקונטריס,הדאיהשםעיין93

.ב"ע
עייןאליוהנלוויתהברכהועלומקורותיוהמזרחעדותבניאצלומוריםהוריםידינשיקתמנהגעל94

.שנד'עמ,כחסימן,ח,הלויוכן,שצו-שצה'עמ,קטסימן,הלויבהרחבה
נקראכןועלהנפטרנשמתלעילויברכותלהרבותבכדיהואוהפירותהעוגות,הקפהחלוקתמנהג95

.קפז'עמ,בוסימן,קפג'עמ,וסימן,ז,יוסףעיין-"ברכותחלוקת"הדבר
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98.משעהנ"בביכתשובהובשבתבפראנזיוהיוםשמעה97נ"בביכלהדרושהחזקהאלול

החכםבאיםהזההרשמיהדרושאלאליהוחכםשלבנוועדותמעצמישהבנתיכפי

[תיק].אחרטעםמפניאםלדורשכבודלחלקאםהעדהחכמיוכלדיןביתאב,באשי

התרת)"התרה"ואומריםההמוןובתיבחצריהחכמיםסובביםהשנהראשבערב.14

השבועותעוןכללהםוכופרהותרשבזהחושבותהנשיםוהןההמוןהיותעם99.(נדרים

לפני[אלוהיםויראי]א"וירהחכמיםקמיםהשנהבראש.העברהבשנהשעשווהקללות

.השבתותכבימילתפלהובאיםהביתהשביםכ"אח100,ופזמוניםתהיליםואומריםהיוםאור

לפניהפיוטיםאומריםאיןורקליוורנוהמחזורלנוסחהכלדומהשלהםהתפלהנוסח

יוםבמחזורנדפסוזה)ידמכתבקראעזרא102חכםוגםשחרית101אחריאלאנשמת

התורהאתעלינומקבליםשהננו"שתוכנהתפלהתורההספרהוצאתלפני(הכפורים

[תיק]."ישראלכלובשםבשמנו

ראששל'אבלילוכןה"רשלהשניביוםהיום:ט"תרעתשרי'ג'בליוםאור.15

אבהרבהיושםהחזנים."פראנזי"פההתושביםשלהגדולנ"בביהכהתפללתיהשנה

[יומן].וחולשתוזקנותולמרותבתורהקראוגםשתקעעזראחכםדיןבית

וקוראתוקעחזןשהוא[דיןבית]ד"ביהאבכמוישראלמגדוליהםפההחזנים.16

הפזמוניםוברנןארבעהאושלשהעוזריוידוועלהחזןעומד[הבימה]התיבהעל.והדיינים

שגםהכהניםברכתמרנןמאדנהניתי103.פרקוקוראאחדשכלהחזןעםמתחלפים

שלהחכמיםלתלמידיקרןמקדישיםשהנפטריםהיהדמשקמנהגכימעידאבואלעפיאיצחקהרב96
-ב"ענטדף,יגסימן,ג,אבואלעפיאעיין-הנפטרנשמתלעילוילומדיםהיוהללוובתמורההעיר

הואבדמשקהמנהג,ט"היהמאהשלהשישיםבשנותבדמשקשביקר,בריליחיאללדברי.א"עס

מזמיןהואהראשוניםהימיםשלושיםמשךכל,עשיראיננואםגם,אםאואבלמישהומתשאם

ובבוקר",המתנשמתלעילויובזוהרבמשנההיוםכלקוראיםוהםחכמיםמעשרהפחותלאלביתו
ביוםגםנעשהכך,לדבריו."בערבוכןוייןולחםובשרחלבסעודהובצהריםארוחהלהםיותן

זהבמנהגמחקיםהיהודיםאםיודעהואאין.הפארסעודותעלהשתוממותואתמביעוהואהשנה
גדולכההואאלוסעודותלעריכתהחברתיהלחץכיטועןאך,כךנוהגיםהםשגם,המוסלמיםאת
מעלההוא.המנהגמקוייםעדייןזאתולמרותמההוצאותמתרוששיםהמתיורשילעתיםאשרעד
לחדולמוריםהיובוודאי,הענייןמכלהנאהטובתהחכמיםלתלמידיהיתהשאילולאהחשדאת

.103'עמ,ו"תרכבסיוןג"י,7גיליון,הלבנון,בהרחבהעיין-זהממנהג
אלולבחודשכי,א"עאדף,טראבמעידלמשלכך.רבותשניםבתהיתהזוחזקהואכן.שמאעל"צ97

.זהכנסתבביתדרשמ"תר
הכנסתבביתנישאתהיתה"זכורשבת"דרשת,אבואלעפיאיצחקהרבעדותפיעל.שמאעל"צ98

.א"ענא;א"עמב;א"עיאדף,ו,אבואלעפיאראה-"תשובהשבת"להדרושגםוכך,'אפראנג
.קללותלהתרתגםהכוונה99

השנהבראשבשינהלמעטאוכלללישוןשלאלהשתדלנוהגיםהמזרחועדותהספרדיםבקהילות100
סימן,ח,סופר;רעח'עמ,יאסימן,חיים:ראה,השחרעלותקודםלהתעוררמקפידיםהיוולכן
מדסימן,ג,יחוה,יוסףראהזוטאואדראתהליםקריאתמנהגעל.ב"עידף,לט-להסעיף,תקפג

.קלג'עמ,בהערה
,כח'עמ,כגסימן,ה,ביוסףשכתבמהעייןשחריתשל"תתקבלקדיש"אחריהפיוטיםאמירתעל101

נוחהחכמיםרוחאין"ישתבחקודםהפיוטיםלומרשהנוהגים,הספרדיםהפוסקיםגדוליבשם
.לדברהטעמיםשםועיין,"מהם

.מסלתוןטראב102
.ט"תריבשנתבדמשקהנוראיםהימיםמתפילותהתרשמותועלהכותב,סו'עמ,קעסטילמאןהשווה103
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.כהניםהרבהפהשישפהרשמתיכבר104.להםהמקריאאחרילרנןמתכווניםהכהנים

[תיק]

כנסתביתבשוםרשמידרושהיהלאתשובהבשבת:ט"תרעהכפוריםיוםמוצאי.7%

לפני,השנהראששלפניבשבת:דורשיםבשנהפעמיםשלושרקהעירמנהגלפיכי

'הברוךלדודרקאמרוהכפוריםיוםשלפנישבתבמוצאי195.הגדולובשבתפורים
"קדושואתה-נעםויהי"ואמרו107,יחננואלקיםשירמזמורבנגינותלמנצחולאצורי106

ומסבבהתרנגוללוקחהשוחט.כפרותעושיםבלילההכפוריםיוםבערב.כמנהגינושלא

הכפרותרבוזובשנהוגםכפרותעלומקפידיםכפרתךזהואומרהאשהאוהאישראשעל

אחריהכפרותעושיםמאדרבים,בתיםוהבעליהעשיריםלבתיהולךוהשוחט.מאד

ותיכףכמנהגנו109שלאיוםכבכלסליחותאומריםהכפוריםיוםבערב198.הלילהחצות

אתפותחיםביוםובוהקברותלשדהויתומיםנשיםוגםהציבורכלהולךהתפלהאחר

שםומדליקים[ויטלחיים'רהרבמורנו]ו"מהרחוקברהעתיק[הקברותבית]ק"ביה

עללקונןבשכרשנשכריםנשיםמקוננותשםוישלבכותמוסיפיםהקברותבשדה.נרות

בספוקלקונןאיךיודעותהמקוננותוהןהלבמןנשתכחושלאמתיםשאראוהשנהמתי

.האבליםלבותאתלשברומצליחותועודהגוף[הכאת]והכהתידים

כסדורהנוסחנדריכלליל.ותפיליןבטליתמנחהמתפלליםחצותאחרכ"יוהבערב

עדחוזרחזןעוזראווחזןגדולבקולהפרקאמצעעדהקהלאומריםנדריכל,ליוורנו

שישבהזכרה.פעמיםשלשעושיםוכןחוזרוהחזןהקהלגומריםכ"ואח[תומן]תמן

ביצחקומסייםו"במהרחמתחילדמשקרבניכלנשמותמזכיריםליוורנובנוסח

להגידהלילהכלנעורולהיותנ"בביהכלישןרביםנשאריםהתפלהאחר110.אבולאפייא

היתהוהתפלהיפיםומשורריםחזניםהיושהתפללנו"אחיםשבת"נ"בביהכ111.תהלים

לכלהתורהספריהוצאתאת...תורהשמחתכמוטוביוםושמחתוחדוהבקדושה

.יח'עמ,עדםעייןההקראהאופןעל104
כללאורךשהרי,הדרשותמתןבתחוםגםבדמשקהסדריםנתבלבלוהמלחמהשבשנותנראה105

שבת,תשובהשבת:חגיגיתרשמיתדרשההרבדרששבהןשבתותארבעבדמשקהיוט"היהמאה
דורשהרבכי,113'עמ,פרנקלשכתבומה.השבועותחגשלפניכלהושבתהגדולשבת,זכור

לדייקיש,שובהושבתהגדולשבת,זכורבשבת,ומוסרתורהבענייניבציבורבשנהפעמיםשלוש

.'אפראנגהכנסתבביתנתקיימוהללוהדרשותשלוששדווקאבדבריו
.ב"עדדף,כרך,חזןזהמזמורמנגינתעלשכתבמהועיין.קמדתהלים106
.סזתהלים107
היאזושחיטהענין":רפא-רפ'עמ,בסימן,בחייםמובאחצותלאחרהכפרותלשחיטתהטעם108

."רצוןעתשהואהשחרלעלותסמוך,באשמורתהואזהלדבריותרהראויזמןלכןהגבורהלמתק
.עד'עמ,גסימן,ה,יוסףעיין,בסליחותלהרבותמשתדליםשאףאלאעודולא109
,8-9'עמ,אלמאליחאצלמובאתהרבניםשלמליאהרשימה."נדריכל"לפנינערכתהיתהזואזכרה110

בתודעתשנשמרואלהכלאתאלאהראשייםהרבניםאתרקלאכוללתזורשימהכינציין.פרחיוכן

.במיוחדכגדוליםהקהילהבני
על.לנשותיהםקירבהשלממכשולגםלהתרחקמבקשיםהכנסתבביתלישוןשהנשאריםנראה111

סימן,י'פלאגעייןתהליםלקרואהמנהגועלכיפורביוםהכנסתבביתלשינההמיוחדיםהכללים
.רטז,יסימן;ריח-ריז'עמ,סו
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לאלומסורשזכותםפעמיםשבענ"ביהכאתומקיפיםיקרים112בדמיםמוכריםנדרי

[יומן].וקרוביהםמכיריהםאתהשונותבהקפותומכבדים113"חמלא"השקנו

אתנהגעזראחכםדיןביתראש.פראנזינ"בביהכהתפללתיבאבתשעהבליל.18

שחלקנרפתיליותעםלארץישבו.באיכהופרקוקינהקינהכלאתבקולויתחילהסדר

"האזינו"קוראים[זהכלאחרי]ז"אחכאיכהנגוןמיוחדעצבבנגוןהתפללהחזן.השמש

ככתובלאקינותאיזואמרו[זהאחרי]ז"אח,הספרדיםשלצומות'דבקינותככתוב

כשהגיעוברכהוזולתבמגילהלאאיכהקוראיםכ"ואחאחרבסדררקהספרדיםבקינות

מקלהאפרהשמשהביא[י,באיכה]...יכועפרשמוציוןבתזקנילארץישבולפסוק

בתיבקרתיבבקר.תפיליןהנחתמקוםבאפרטחוהעםכלואחריוהדיןביתאבוראש

קינותמעטאמרתיבראשון.ו"מהרחשל[המדרשובית]ד"וביהמפראנזי,רואיכנסיות

הקינותאומריםאינםבבקרגם.השוניםהקינותלמינימיוחדיםלחניםלהםשישוראיתי

התורהקריאת.מנהגיהםכפיהסדרמשניםואולםהספרדיםשלבקינותשמסודרכפי

ופותחיםוכדומה114"זעקיתורהתורה"קינתאומריםהפתיחהולפניהקינותבסוףבאה

כיאםביוםאחדותשעותעדבקנותהרבוהכנסיותבתיכל.אלוקנותואומריםהארון

לאחר.היוםחצותעדמאריכיםו"מהרחשלד"בביהמ.מהבקררביםכברהיוברחוב

ומוסיףבערביתההפטרהשלפסוקכלמתרגםאחדוחכםמפטירקוראיםהתורהקריאת

הקנותאחר115.(אחריולדקדקצריכים)ידכתבמפיאיכהמדרשיכלולכלוללבאר

מאות'כחועתיקמאספמיאשבא)אחד,שנמצאיםעתיקיםך"בתנאיובקוראיםוהאיכה

לפנינרשםלידמידמכירתושזמן)פראנזינ"בביהכאחד,ו"מהרחשלד"בביהמ(שנה

116(אחריולדקדקוצריךהשםלאנכוןבאשיאלדר)נ"בביהכושנים(שנהמאותארבע

[תיק]117.טוביוםלכבודהביתולשפשףלנקותהנשיםכברממהרותבאבתשעהבבקר

בהרחבהעיין,ומקורותיווהקמתםהתורהספריהוצאת,ההיכלפתיחת,העליותשלהמכירהמנהגעל112
בתפילתהתורהספרשלההוצאהלקנייתהמיוחסתהחשיבותעל.מאסימןקנט-קנז'עמ,ב,יוסף
.ב"ענטדף,סוסעיףתריססימן,ח,סופרוכן,קב'עמ,זסימן,ה,יוסףעייןנדריכל

.נשיאה113
חוזרותובה,"ולילהיומםאבכההיכליעל",ההיכלפתיחתעםהנאמרתלקינההנראהכפיכוונתו114

.רנה-רגב'עמ,אורעיין"תורהספדי"המילים
.יג-יב'עמ,קעסטילמאןגםעיין115
,על,יליןעייןדוקאבאבבתשעההכתריםמןלקרואהמנהגעל."באשאאלחוש"הואהנכוןהשם116

.חסימןתקעט'עמ,ה,יוסףעיין,לימינועדנהגווכך,21'עמ
לאחרבאב'ט,חמראהרבעדותפיעל.כזסימן,תקפו'עמ,ה,יוסףראהומקורותיהזותופעהעל117

.לבואולהתכונןממהריםבאב'בטנולדשהמשיחומכיוון"נחמו"ככברבדמשקנתפשהצהרים
מעיןבכךלראותישואולי,לטיילהצהריםאחרבאב'בטלצאתהנוהגיםשישהמנהגפשטלדבריו
הכיפוריםיוםובמוצאיבאב'טבמוצאינהגו,כבירושלים,בדמשק.המשיחפניאתלקבליציאה
יאדף,קמאסימן,אבואלעפיאעיין,עםברובהלבנהברכתאתערביתתפילתלאחרמידלברך

.א"ע
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ב99וגרפ9ם'בקיצורים

אבואלעפיא
ג,אבואלעפיא
ו,אבואלעפיא

י"אהע
אור

אלמאליח
אפרתי

מ"אצ

ח"ארכי
בולטין

הללבן
שמעוןבן

בניהו

.א"תרלצובהארם,א,יצחקפני,אבואלעפיא"
.ז"תרמאזמיר,ג,יצחקפני,אבואלעפיא"
.1908ירושלים,ו,יצחקפני,אבואלעפיא"

.ירושליםהעירארכיון
.ז"תשמירושלים,תעניותחמש-ודרךאורסדור

.ב"תרעיפו,והתרבותיהכלכליומצבםבדמשקהיהודים,אלמאליח'א
.א"תשנירושלים,לתקווהממשבר,אפרתי'נ

.מרכזיציוניארכיון
Archives de l ' Alliance lsra

~

lite Vniverselle

Bulletin de l ' Alliance IsraElite Universelle

.א"תשמירושלים,א,העמיםמלחמת,הכהןהללבן'מ,(מהדיר)רובינשטיין'ש
.ח"תרסאמוןנא,מצריםנהר,שמעוןבןא"ר
כדסיני,"כ"תרבשנתהדרוזיםהתנפלותבימיוהגלילדמשקיהודי",בניהו'מ
.קה-צא'עמ,(ט"תש)

עם,ב"תשנירושלים,ריבוען'בבעריכת,אבזכר,"הצנועהעובד",ברינקרנ"דברינקר

עמ,(ב"תשכ)25,זעםידע,"חלבעדמקאהירהנביאאליהומערות",ברסלבי"ברסלבי
49-75.

גאון
ואיש'ג

דויך
הדאיה

היהודים

.ח"תרצירושלים,ב,ישראלבארץהמזרחיהודי,גאוןד"מ
Jewish Chronicle

.ח"תצקושטנדינא,ה"שדריח,הכהןדויך'ש
.ח"תשירושים,ד,עבריישכיל,הדאיה'ע

de .Palestine - V(/yaye

~

de

.

MM. Keith, Black. B(marוש)ליאלע'אן,קח.ies

.844]) , Mac Cheyne. envoyis par ;i

'

Eglise d 'Ecosse, Palis

הלוי
ח,הלוי
הראל

.ג"תשמאביב-תל,ה"חרבלךעשה,הלויד"ח
.ח"תשמאביב-תל,ח"חרבלךעשה,הלויד"ח

דוקטורהתוארקבלתלשםחיבור,1840-1880סוריהביהדותתמורות,הראל" תשנגן-רמת,אילן-בראוניברסיטת,לפילוסופיה
.ב"

המאבקעל"נשברלב"ו"לבישמח","יצחקפני"הספריםשלהשפעתם",--השפעתם,הראל

'עמ,(ח"תשנ)יאאסופות,"(ג"תרמ-ג"תרל)בדמשקהרבנותמשרתסביב

.רמג-ריא
דמשקלקהילתישראלארץנוףביןהמפגש,'דמשקנבנתהיפומחורבן'",--יפומחורבן,הראל

.183-207'עמ,(ו"תשנ)סאציון,"ותוצאותיו
הרבנותמשרתעלוהמאבק'נשברלב'ו'לבישמח','יצחקפני'",--פני,הראל

.(בדפוס)אסופות,"ג"תרמ-ג"תרל,בדמשק
קונסול,הראל

קידמה,הראל

lumiire de121l ' Affaire de Dam~s]טHarel , "Le Consul de France:ל
)Nouveaux Documents" Reuve d 'hisrni ,~ dipl(/matique (fortheoming

'עמ,(ו"תשנ)67פעמים,"דמשקוקהילתהציריםועד-גדולהקידמה",--

57-95.
העולמיהקונגרסדברי,"חדשותתעודותלאורדמשקועלילתמנטוןרטי",--רטי,הראל

.143-150ענג,[1,ישראלעםתולדות,היהדותלמדעיעשרהאחד
ויגרס
וייס

זיתוני

.1983ישראל,שלידמשק,ויגרט'מ
.ב"תשמירושלים,המזרחחכמי,וייס'ש
'עמ,ן"חשד"חמ,ברגר'אבעריכת,לאברהםזכור,"לבנוןק"קמנהגי",זיתוני'א

.ש-רצט

כרך,חזן
.ץ"תראמוןנא,שלוםנווה,חזן'א
"תרלליוורנו,רומישלכרך,חזןמ"י
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.ג"תרסאלכסנדריה,ג"ח,לבתעלומות,חזן'אתעלומות,הזן
.ו"תשמירושלים,חיאישבן,חייםיוסףחיים

תו1941London.11,Jerusalem.חיימסון

:

A. H . Hyamson, The British

~

Consulate

.ט"תרנליוורנו,דיןביתזמן,חמויח"אשתמוי
'עמ,ב"תשנד"חמ,ברנר'אבעריכת,לאברהםזכור,"דמשקמנהגי",חמרא'אחמרא

.תכ-חיט

.ג"תרעירושלים,עזראספר,טראב'עטראב
.ו"תרסירושלים,עזרהשערי,--שערי,טראב
.ה"תרמירושלים,יעקביגליגל
.ן"חשירושלים,ב,יוסףילקוט,יוסףףב,יוסף
.ח"תשמירושלים,ה,יוסףילקוט,--ה,יוסף
.ט"תשמירושלים,ז,יוסףילקוט,--ז,יוסף

מ"תשירושלים,ג,דעתיחוה,יוסף'עג,יחוה,יוסף
.ו"תשלירושלים,ו,דעתיחוה,--ו,יחוה,יוסף

.26ו-117'עמ,(פ"חר)אומערבמזרח,"בדמשקהכתריםעל",ילין'אילין

.19-26'עמ,(ט"תרעאלול-אב)אומערבמזרח,"בדמשקהכתריםעל",--על,ילין
מחקרים,נגשרהישראל'לר"ישראלשארית"משירישיריםעשרים,ילין'דעשרים,ילין

.פח-נט'עמ,ו"תרציורקניו,קאפוטעמרםרלזכרון

.ב"תשביירות,ב"חציוןבני,ליכטמןהלויצ"בליכטמן
.ב"תשיירושלים,בארץאשרלקדושים,לניאדוצ"דלניאדו
.ב"תשמירושלים,שלמהשלדינובית,לניאדוש"רבית,לניאדו

.א"תשנישראל,א"חתורהישראלמנהג,לעוי"לעוי
Archivesצ"משהח

~

du ;Ministire

I

des .; Affaires.;

Etrangires

, Conespondance

(

consulaire

commercialeוט

.ג"תרכצפת,החדשמשמרתמשמרת
~41,מ(ח11ן.Londonניל Syria. Palestine andAsaלYears,4,1,,Neale.4ן

.852]

החייםכף,סופרח"יסופר

"
.ד"חשירושלים,ב

.ד"חשירושלים,ח,החייםכף,--ח,סופר

.ח"תרסירושלים,חייםארץ,סתהון'חסתהון

.ן"תש[ברקובני,ץ"ארדרך,עדס'אעדם
Warח4Lebanon1ח1פאוואז - civil Conflict10יOccasionח)/,L.T. Fawaz

.1994London-New York.1860תוDamascus

.ט"תרכצובהארם,נבחרכסף,פינטוףפינסו
.ו"תרמאזמיר,עיניואתאברהם,י'פלאג'אי'פלאג
.ו"תשלירושלים,חילכלמועד,י'פלאג'חמועד,י'פלאג

.ט"תשכאביב-תל,ג,ירושליםחכמיתולדות,פרומקיןל"אפרומקין
.ס"תרירושלים,עולםאהבת,פרחיי"דפרחי

.1856וינה,ירושלימה,פרנקלא"לפרנקל
andעלילת,פרנקל f_/)e,שאקא4ש41(ז",ק(ו",,(ג"--,Fu-lunkel , The DaNluvcus Aftiti.נ

Je~vs,,!/"40,א.י:[997.

.1995ישראל,דמשקקהילתבניסקל-דוארמשפחות,(עורך)קמון'עקמון
.ב"תשירושלים,המזרחבארצותצפתשליחמסעות,קעסטילמאןפ"יקעסטילמאן

.125-141עגך,(ו"תשנ)67פעמים,"חמראאברהםהרבעםראיון"ראיון
,"הששילאלףהרביעיתבמאהבדמשקהיהודיםלקורות",ריבליןי"ויריבלין'אריבלין

.77-119'עמ,(ו"תרפ)דרשומות

באייר'ה,ו"כגיליון,ב,המזרחהד,"יל'אנגשמעיה"סבבית",ריבליןי"יבבית,ריבלין
.5'עמ,ד"תש
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יומן,ריבלין
יוסף,ריבלין
לתולדות,ריבלין

.(י"כ)אישייומן,ריבלין'א
.11ען,3,1949.11.18,המזרחהד,"פארתיאסלאןיוסף",ריבליןי"י
-104'עמ,(פ-תר)אומערבמזרח,וסוריאישראלבארץהדפוסלתולדות,--

109.
לתולדותיו,ריבלין
שוחטמן

.46-47'עמ,ב"תשנירושלים,ריבלין'בבעריכת,אבזכר,לתולדותיו,--

ואסופות,"עזבונוופרשתבעכופרחיחייםהשרשלהירצחו",שוחטמן'א
.רי-קסא'עמ,(ב"תשנ)

תל",--מקורות,שוחטמן

-

,(ח"תשנ)יאאסופות,"פרחיחייםהשר'שלעזבונולפרשתחדשים47

.שח-רפא'עמ

שמי
.1978ירושלים,עירידמשק,חלוואני-שטיינהורן'א
,א"תרעבכסליו'ח,זגיליון,שנייהשנה,האחדות,"בדמשקהיהודים",שמי"

.8-13'עמ
שניאור
שפתי
תדהר
תפלת

.ו"תרלירושלים,ירושליםזכרון,שניאור'ז

.ח"תרמיר'אלג,רננותשפתי
.ח"תשאביב-תל,ב,ובוניוהישובלחלוציאנציקלופדיה-תדהר'ד

.1979[וישראל,ספרדיםק"קכמנהגהחדשתפלתסדור


