
רצהני יהודה פרופ'

ואחרונים ראשונים - נעלמים שררי"ם

הישוב להחזקת ונדבות תרומות לקבץ כדי הגולה לארצות שיצאו ישראל, ארץ שלוחי

נכר, בארצות הגויים בין שחיו פי על אף התפוצות, יהודי הגלות. כימי ימיהם - ומוסדותיו

:בתפילתם יום יום לפניהם עלה הארץ של זכרה מעולם. פסקו לא מולדתם עם קשריהם

קשרים היו הללו אך אליה. לשיבתם ציפו ימיהם וכל ובשיחתם, בזמרתם ובתורתם,

קיימו הגולה עם הארץ של החי הקשר את שיח-שפתים. ושל ודמיון מחשבה :של מופשטים

ואת מוסדותיה את אנשיה, את והמוחשית, המציאותית ירושלים את ייצגו אלה השלוחים.

קיום עצם והמקדש. הארץ בבניין ובמשיח, בגאולה הגולה בני אמונת את חיזקו הם תורתה.

כולו. העם לגאולת ערובה מעין היה בארץ יהודי ישוב

לב ישרי שמים, יראי תלמידי-חכמים : הישוב מבני נבחרים אנשים היו השליחים

יוסף חיים כר' מעלה רמי אישים נמנו עמהם ובהצלחה. בכבוד שליחותם שמילאו ונאמנים,

לבני- בלבד כספים בגביית הצטמצם לא השליחים תפקיד ספיר. יעקב וכר' אזולאי דוד

בארצות לתקנת-הקהילות ופעלו מזה, לגולה הארץ בשורת את הביאו הם ומוסדותיו. הישוב

הם וחברה. מנהג והלכה, :תורה שונים תחומים והקיפה היתה עניפה פעולתם מזה. העמים

הכלל לטובת תקנות תיקנו הדת, משמר על ,עמדו ישראל ממקור שנתרחקו יהודים קירבו

לעצמם כבוד ראו בגולה מחברי-ספרים וציבור. יחידים של בריבות שלום והשכינו והפרט,

של ומעשיהם דבריהם לקהילותיהם. שנזדמנו שדרי"ם של בהסכמות ספריהם לעטר

דור הברוכה, פעולתם שבידם. ישראל ארץ סמכות בתוקף עוררין, ללא נתקבלו השלוחים

ובהלכה. במנהג העם לאחדות רבות ועשתה לגולה, הארץ לקירוב סייעה דור, אחר

(ירושלים ישראל ארץ לשלוחי גדול חיבור ,שהקדיש ז"ל יערי לאברהם היא גדולה זכות

מעשיהם וסקר הדורות, כל שיצאו השלוחים, את לאחד אחד פירט שבו תשי"א),

על או שליחותם, מזמן שנשתמרו ואיגרות, ,תעודות פנקסים על יסד מחקרו את . ופעולותיהם

ודאי משמם. מחברים שהעלו והלכה תורה ובטעמי ספרים, בהסכמות השדרי"ם אזכרות

מן נעדר ושמם פנים המזל האירלהם שלא הללו, לדורות. נשתמרו השלוחים שמות כל שלא

על מחקרו עצמו. יערי מעיני נעלם לא זה דבר נשייה. לתהום ירדו והספרים, הכתובים

ממה 'יותר : הבאות במלים חותם א"י', 'שלוחי לספרו שקדם ,1 לתימן' ייי מא 'שליחים

.430 - 382 עמ' (חרצ"ט), ר סיני .1
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נתשצז ואחרונים ראשונים - נעלמים שררי"ם

לנו, נמסרו לא שמותיהם שאפילו מהם לתימך, ישראל ארץ שליחי יצאו כאך שכתוב

יוסף ר' ואכך, וטלטוליהם: הרפתקאותיהם לדורות רשמו ולא היו ענוי-ארץ לנו והידועים

להם2, שנתגלו חדשים בשלוחים מחקרו את השלימו אלה טורים וכותב קאפח

על שונים, ממקורות נוסף, חומר ידי תחת הצטבר האחרונות השנים עשרה בשמונה

התשע המאה מראשית ומטבריה מצפת שדרי"ם הם שבהם קדומים ישראל, מארץ שלוחים

הוא ,(1837) תקצ"ז שנת של צפת ברעש ממונו ואיבד משפחתו שיכל מהם אחד עשרה,

עצמו ולשקם לצפת לחזור שיוכל כדי נדבות ולקבץ עצמו, מטעם לארץ, לחוץ לצאת נאלץ

חיברו שניים העשרים, המאה מראשית - שבהם מאוחרים הרעש, מך שניצל יחידו ובנו

בזמך חולי שאירע; ;והשני, ובחרוז בשיר שליחותו את הרצה :האחד שליחותם על שירים

נפשו החזיר שלישי לעירו3, בשלום לשובו והתפלל חוליו על רפואה ביקש שליחותו,

תמורתם והעבירו ועזבונו כליו במכירת טיפלו המקום ואנשי שליחותו, בארץ לבוראו

התפקידים חלוקת על המלמד שדרי"ם, שני ביך שותפות שטר הוא במינו יחיד ליורשיו,

עליהם לא בשטר המפורטים התנאים הכוללים, של וחלק הגבייה בכספי שלהם חלק ביניהם,

שני ההם, בימים המקובל לפי נעשו שהם מאחר בכללותו, הנוהג על אלא מלמדים, הם בלבד

מצויינים והם משמם, תימך רבני שהעלו תורה, טעמי מתוך לנו נודעו לתימך שלוחים

,שכך ישראל ארץ שליחי אלה ,שהיו להניח אנו רשאים כך פי על אף כשלוחים, ולא כחכמים

מבקרים, סתם או וחוקרים סוחרים ולא שדרי"ם, כלל בדרך היו תורה אנשי

והודו, ,אירופה וכורדיסתאך תימך אפריקה, וצפוך מצרים את מקיפות ארצות-השליחות

העולם במלחמת לראות שיש דומה תרע"ו, בשנת אחרונה שליחות חלה התאריכים מצד

ששדרי"ם אע"פ בשנים, מאות שפעל רות והשד" השדרי"ם למוסד חתימה מועד הראשונה

עבר בלפור והכרזת הבריטי הכיבוש עם תרח"ץ, שנת עד לגולה לצאת המשיכו מטבריה

הישוב, בבעיות הטיפול את עצמה על שנטלה הציונית, להסתדרות התפקיד

בימים היהודי הישוב על ידיעות זרועות שלפנינו במסמכים אף השדרי"ם באיגרות כמו

סגנוך ישראל, בארץ היהודים לתולדות אכזב לא מקור והך הקודש, ארצות בארבע ההם

ופעמים כצורתם פעמים חכמים, ומלשוך המקרא מך שאולות, במליצות שזור האיגרות

ומעורפלות, סתומות שהך ויש וברורות נהירות שהך יש ועיקומים, בסירוסים

סימני בהך להכניס לעצמי הרשיתי והערות, הקדמות בצירוף להלך מוגשות התעודות

חכמים ומאמרות לפסוקים מקורות בציוני מוחרזים, ולפסוקים לפיסקאות וחלוקה הפסק

לשוך מטבעות הבהרתי זה כנגד כצורתם, המובאים אלה על ,פסחתי הצמצום בדרך נהגתי

חדשה, משמעות בהם וגילם צורתם שינה שהכותב לשונות, או סתומים,

של נדירים ספרים במחלקת מצויות :שלוש מארבע לבד יחידים ברשות נתגלו האיגרות

לכל אמורה תודתי ששוך, משפחת של כתבי-היד באוסף ואחת בקנדה הלאומית הספרייה

שבידם, תעודות לפרסום רשות מתך על הבעלים

עמ' :שם, קמט - קמא עמ' (תשכ"ט), סה סיני :יירצהבי, שו - רפז עמ' (תשט"ו), ב/ה ירושלים קאפה, י' ,2

שלד, - שלג

.( 103 - 101 עמ' (שלוהי-א"י, יערי א' כבר עמד וכמהברי-שירים מא"י פיוטים כמפיצי השדרי"ם על
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רצהב' 'הורה פרופ' תשצח]

וצפת טבריה שלוחי א,

(תקע"ט) הלוי מכלוף (א),

הוראה וכמורה תורה כמרביץ גדולתו ומציינת ברזאני משה ר' בשבחי פותחת האיגרת

רשעים המחזיר ומטיף כמוכיח אותו מהללת היא כן אסורות, ובמאכלות וטהרה בטומאה

עקיבא ר' בקברות עליו מתפללים הם כי הכותבים מספרים הדברים בהמשך למוטב,

ואינם אבותיהם מעשי הממשיכים בניו את ומהללים ימים באריכות אותו מברכים ותלמידיו,

תלמידיו ועל בטבריה הגדול המדרש בית התרחבות על לו מבשרים הם ממנהגם, משנים

ליהודי כי מדגישים הכותבים הגולה, לעזרת הם זקוקים השערים יוקר בגלל אך שנתרבו,

למענם גובים שהשליחים בנדבות, היא היחידה ומשענתם משלהם הכנסות אין טבריה

שולחים הם לפיכך הקודמות, השנים מן כבד חוב עליהם רובץ והעוני הדוחק מלבד בגולה.

בקהל להודיע ברזאני משה מר' ומבקשים למוצול, טבריה מרבני הלוי, מכלוף רפאל הרב את

עליה וחתומים ברכות, בעתרת מסיימת האיגרת רחבה, ביד לתרום ולזרזם שליחותו על

בטבריה. הקהילה טובי שבעת

שד"ר מכלוף ר' שימש זו בשנה כי לנו ידוע ,( 1819) תקע"ט תמוז הוא האיגרת תאריך

תרלייו - תרכ"ז בשנים אלו. מדינות לשתי אחת בשליחות שמדובר ודומה לתורכיה,

הנס, בעל מאיר ר' קופת למען כשד"ר יצא (1876 - 1867)

* *
*

לעיני אדם בתפארת שרף אלא אינו שלהבת אש כמראה אהבה רצוף תוכו ה' חפץ

/ לבדה כסותו היא יעטה כבגד / יעדה לו ולתעודה לתורה .1 בשגגה העם לכל כי הרואים,

והטהורות הטמאות / ולהורות להבין לו מושלה .וזרועו חגה2 משושה כל קרוא ושבת חדש

.והרבה השכל מוסר נועם אמרי דבש צוף ה' מצוף ,ופיו דגה כל תבנית הנאכלת החיה ובין /

ה"ה' נוגה, ואין חשכים הלך אשר / ומורה סורר / ומתערה עריץ רשע שובבים בנים להשיב

והכה ורב מושיע יבא כי עד יאיר נר"וי ברזאני משה כמהר"ר / לברק4 ואח / המובהק הרב

כיר"א, ההריגה6 גיא וקראו פיו בשבט ארץ

ובשם הפסגה, ראש הגדול הר אתה מי Hכהנים כתבוה למר שלום דברי שורימך מראש

עקיבא רבי האל'קי התנא אדונינו גדול קבורת מצבת טהרת על ה' האדוז פני את נזכיר אלקינו

ומלכותיה חיי לעלמין מלכא עוגה�, עג ה' לפני והתפלל ובא זיע"א. תלמידיו אלף וכ"ד

כ' חוטא'ם תר'ר אותו הרוא'ם מרע'תו וצאן ארם, ולא מלאך הוא כב'כול האיגרת, מקבל ברזאני, משה ר' ,1

בשגגה, המעשה את עשו כי להם יסלחו השמ'ם מן אך מלאך, פני רואים הם

לתלמוד אלא שבת נ'תנה 'לא המאמד עפ"י ובמוער'ם, בשבתות בה מתעסק והוא אומנותו, תודתו רהיינו, ,2

ט). כג רבת' (פסיקתא תורה'

אב'נועם. בן 4בדק השלם. החכם ..1

שנתכוונו הד' התיבה. על גדשיים ציינו שהכותב'ם כ'ון אך כללית. במשמעות 'נרו' לפדש 'ש העניין עפ"י .5

ונישא'. דם 'נצרו החיים לברכת גם

לב, ז ירמיה עדה"כ - ההד'גה גיא ,6

שלום, ברכת - האיגדת בתחילת השורות, בדאש הכוונה ט). כג (במרבר צודים' 'מדאש הכתוב עפ''' ך,

להלן), (ראה סקלי הכהן 'הורה הא'גדת על החותמים בכלל .8

רד' ;אבות גח תענ'ת (משנה בתוכה והתפללו ועמרו עוגה שעגו המעגל, וחונ' דבנו משה למעשה רומז .9

ט), נתן

אתר דעת - המכללה האקדמית הרצוג

www.daat.ac.il



[תשצט
ואחרונים ראשונים - נעלמים שדרי"ם

לברכה .וזרעו לשרגאסן ליה זקף כולו לעולם מאיר נרו ,בהלו תתחבל לא כי עלם מלכות

כיר"א. ממנהגא אשתני לא ממנו כמעשהו שופריה מעיך

לאלקים עז עיר משלום לבינה .מודע עליוך פני נגד חכם ולב איש בקרב האות ובא

לנו ה' הרחיב עתה כי . רבא מדרשא בבי ותלמדהוך רבנך 1 יעבץ2 ,יושבי ואור הולך 11 שלי"ת
עקא ודא .1 וכי"ף3 כי"ר ספסלי איתוספו דרבנך, קדושה תוספת העם, .וירב קדושה תוספת

טבריא זו רקת עי"ק14 כי כ"ע, לה וידעו נחשב. כסף איך השערים יוקר חמת מפני צערנו גדל

להחיות תורה של לחמה דרחמנא שלוחי ידי על הבא כל ,זולת כלום16 לה לית ,מגרמה 1 ת"ור

כי ורב. עצום סך המוקדמיך חוב שטרי / חובותינו17 ידי לצאת / עזרנו יבא ומאיך נדכאים. לב

/ ישראל לבית טוב ורב / כהלל ענותך / והכולל השלם החכם שד"ר מאתנו שולח ע"כ18

יקרא מפיו ברוך אשור20 קדמת ההולך [.הוא נר"ו9 הלוי מכלוף רפאל כמהר"ר תמים צדיק

חנותנו מאד לנו צר לחם. פ"ת על הדחק22 זה טבריא בצוק חכימיא צרו .2Iקימיך אנך במה

רפאל24 מלאך השד"ר הרב כבואו .והיה הזה הקדוש המעוך לישע יצא גבור נא במדבר23

עם כל אל הק', דרך דרכיו, יודיע עליו. הטובה ה' כיד לעזרתו יעמוד שבתו מכוך אל נר"ו19

הארץ על רחמים יתמלאו אני. גבור יאמר החלש בגבורים. ה' לעזרת יתחזקו למעך הקהל

וה' עז. וביתר שאת ביתר ה' בשם לשרת לעמוד רמיא26 חיובא כת"רר2 רו"ם ועל הטובה

גילה ופרח ישיש / המעלה28 יסוד לנצח הו; יחי כפולה. מנה במטבא27 לשלם נאמך אלקינו

אלקים ברכה נפש והנשאה הרמה נפשו את כיש / מעלה29 ע"ג מעלה עלהו והיה / גילה אחר

משנת תמוז בחדש ת"ו טבריא פעה"ק החותמים בערו מעתירים נא"ה()כ ונפשות חשבה

ושלום. עז ברב לפ"ק ישועה31 מצמיח

; ס"ט דנאךר3 אבך אלעזר ; סי"ט אלחדיף34 אהרך הצעיר ; ס"ט33 אבולעאפיא2כ יצחק

והישיבה. התורה קרן את הרים הכוונה: א). ככ (כיצה המנורה את זקף .10

נה). כ א הימים דברי (עפ"י טבריה ישיבת של כינוייה - יעבץ .12 . יתברך לאל שכח .11

א). כח ברכות (עפ"י בכית-המדרש ספסלים ניתוספו - ספסלי איתוספו בן.

יב). א (שמות יפרוץ וכן ירכה כן

קדשנו. עיר - עי"ק ... העולם] [כל עלמא כולי - כ"ע .14

. ותיכונך תיכנה - ת"ו ; ו ה מגילה - טכריא זו רקת .15

. כך על .18 . חובותינו .לפרוע 1 7 . כלום לה איך משלה 16

... רכי הרב מורנו כבוד - כמהר"ר .19

ונישא. רם נצרו - נר"ו

יד). כ (כראשית סעדיה ר' כתרגוס מוצול. היא - אשור .20

עומדין). אנו כמה (מילולית: טבריה כני מצב את ויסביר הקהל את יכרך השד"ר הדכרים: שיעור .21

למהוי חכימיא 'שרו המשנה לשוך עפ"י - חכימיא' 'צרו הדוחק.. מן הישיכה אנשי סובלים המצוקה עקב .22

כשינוי). לא. כמדברי (עדה"כ כדברינו אנו מתחננים ב2. טו). ט (סוטה כספריא'

כשינוי). לא, כמדברי (עדה"כ כדכדינו אנו מתחננים ב2.

רפאל). המלאך של הכינוי עפ"י לשוך (משחק רפאל השליח - רפאל מלאך .24

כמיטב. .27 מוטלת. חובה .26 רכנו. תורת כבוד מעלת רום 25

לנצח' עוד 'ויחי הכתוב עפ''' - לנצח הו; יחי לעד. ויחיה להתעלות. תדיר שיזכה משה לר' כרכה .28

כשינוי. (' מט (תהלים

כשינוי). ח יז ירמיה (עפ"י עלהו' 'והיה דרגה. אחר דרגה שיתעלה כרכה .29

.(1819) תקע"ט - 579 כגימטריה ישועה' 'מצמיח אהכתוןב. 10.נאמני

2ב. הערה שם. בב. ןב. הערה כ. תעודה להלך ראה 2ב.

כנראה נפטר טכריה. רכני עם כתכי-שדרו"ת על חתום הי"ט. המאה של הראשונה כמחצית טכריה מחכמי 4ב.

.(1845) התר"ה לאחר

הנס. כעל מאיר ר' קופות כהך וקבע ולהודו ערב לארצות כשד"ר יצא (1800) תק"ס כשנת טכריה. מדכני 5ב.

(סב18). תק"ץ - (ב182) תקפ"ג כשנים שדר"ות כתבי על חתום
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רצהב' 'הודה פרופ' [ תת

'Hנחמד יאודה הצעיר אבולעאפיא7,; נסים חיים ;הצעיר J(זלה"הן סקלי הכהן יאודה הצעיר

ס"ט. \'Jשושנה שמואל ;הצעיר ס"ט

(תקע."ג) אשכנזי אשר (ב).

; בשבחיו פותחים .הכותבים ברזאני משה אל בטבריה החסידים מעדת שלוחה האיגרת

;הם מצבם רוע לפניו סחים הם זה אחרי הצבור. ובהנהגת ובהוראה בתורה גדולתו מהללים

והוכרחו ולשפחות לעבדים ובנותיהם בניהם את לכבוש המבקשים אדונים על מספרים

ובגללה שליטים מלחמת :פרצה אחרת רעה צמחה זה אחרי גרושים. אלפים בעזרת לפדותם

גרושו, אלף חמישים בסך מסים של חוב רובץ טבריה העיר על בדרכים. התנועה פסקה

אשר ר' את למוצול לשלוח אותם אילץ המחסור רעב. חרפת הסובלים בעיר החכמים ורבים

לימין לעמוד ברזאני משה מר' מבקשים הכותבים לאשורו. המצב את להם להסביר אשכנזי2

טבריה. יהודי של וצרכיהם מחסורם את מקום בכל לקהל להסביר וכן בידו, ולסייע השליח

* *
*

לרעות / שכמו על המשרה ותהי 1 מהימנא רעיא / דורים לדור אחד יב;ר / המדברים ראש

/ בקרבו אלדיו תורת / מקרבו ומושלו' ממנו אדירו דרחמנא2 ככבשי בהדי עמך; ביעקב

דינא / שליטים מעשרה לחכם תעז החכמה / ומשפטים חקים נתז ולהורות נכונה1.. בפיהו

משה כמהר"ר7 ור"מ ר"מ / לברקן) ואח / המובהק הרב מכ"ר דדינאך לעומקא ונחית

כיר"א. השמנה הארץ הטובה הארץ על Hשילה יבא כי עד יאיר נרו בארזאני

עליו. פרט'ם ל' נודעו 36לא

.36 הערה כ תעודה להלז ראה .37

.35 הערה שם, .38

למערב כשר"ר 'צא (1790) תק"ז כשנת ה'ייט. המאה וכתח'לת ה'ייח המאה כסוף טכר'ה חכמ' מגדול' .39

תקס"ו כשנ'ם שדרו"ת כתב' על חתוס . כלפוז אכרהס לר' אכרהס' 'ח" לספר שס הסכמתו ונתז הח'צוז

.(1821) ותקפ"א (1806)

השלטוז כ'מ' ו"שוכה 'שראל אר'( כז-צב'. " ע"ז ה'ייט המאה כראש'ת טכר'ה קה'לת חובות על

ן)9,. עמ' תשלייו. 'רושל'ס העותמאנ'.

23 הערה להלז ראה השל'ח על מלא'ס 2פרט'ס

לו ,קשרו עמו את רועה ,והוא משה שנקרא כ'וז . הקהל ,ראש כרזאנ' למכותב תואם שכח - נאמז' 'רועה

. רכנו משה של כ'נו'ו

ומושל'. כמקור: ככש'3. כתלמוד: א. ' ברכות עפ'" .2

א). נג קמא (כבא הד'ז לעומק ש'ורד ד"ז .5 כפ'ו. שגורה תורתו 4

אכ'נועם. כז כרק - :לכרק רכנו כבוד מעלת - מכ"ר .6

רב'. הרב מורנו כבוד - כמהר"ר ה'ש'כה]: וראש המקוס [ראש מת'כתא ור'ש מתא ר'ש 7

'ט). משל' טוב, (שוחר המש'ח מלך של משמות'ו אחד - ש'לה .8
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[תתא ואחרונים ראשונים - נעלמים '':;דר''':!

השמים אל עינינו וליה לשמונה()[, וגם לשבעה שבעתים מזוקק Yהשלום גדול קאי ארישא

וכ"ד עקיבא רבי האל;י התנא הקדוש הוא הגבוה בשער 11 מגנה אגוני תפלה ,גדולה מעל

שם ויחן יהיה נכון שלו וסמכות ,כסא זיע"א12 המה בארץ אשר קדושים וכל תלמידיו אלף

הברכה מן שמים ברכות ברוך11 לבי דמקרב בארץ ירב וזרעו 1 חינא' משום ה' מלאך חונה

כיר"א. 1 העליונה"

ורבה האלךים עיר מצב את רבא מודעא שגדול מי לפני ילכו בצרתן אלה אותותינו

עברו הצורר. הצר מות אחרי כי ואף שעברו, לימים עלינו העובר כל את הקרו16 השממה

יד. לשלוח ויבקשו קשים אדונים בידי נפלנו / פתנים ויין תנינים חמת / הזדונים המים עלינו

אלפים עשרת עשקים ולהציל לפדות והוכרחנו ולשפחות, לעבדים הבנים אלו עמלינו את

גרושי'.

הרעה. מפני שקטנו ולא שלונו לא / עזמו למען ויושיעם / עמו את ה' פקד כי היום והן

.והינו מריבים מלכים התגרים כדרך איתגור17 איתגורי . למלחמה המה נועדו המלכים הנה

יוצאים השליחים ידיהם. חיל אנשי כל מצאו ולא אורח עובר שבת המדבר. עלינו סגר טעמא

סך / 1 Yאנחנו אשמים כי / אחריתינו תהיה מה ידענו ולא 1Hרב עם להחיות ישראל ערי כל אל

. ללחם שואלים ענים צעקת לשמוע הארץ תאבל ודאי דא על גרוש'. אלף חמישים ורב עצום

אלפין רבני ת"ח הזה הקדש המעון יעבץ20 יושבי כל כי הדבר הוא וידוע חרבה. פת טוב

/ תורה בחדרי בקי הכולל הרב מאתנו שולח / המצר מן / הבצר22 ציר על ובשבתנו הי"ו21

כי קיימין אנן במה דבריו מגיד אשור קדמת ההולך הוא נר"ו'2. אשכנזי אשר כמהר"ר ח"ק

מנדה הארץ אדוני לאיש תיתו למען חובתינו24 ידי לצאת כסף לנו ומנין ליעקב. היא צרה עת

נא . איסרי2 מדלית ישראל ,וידל אזל .והלחם בצרה לעתות גם .ומה כסדרן תמידין והלך כלו

,להחיות וסומך עוזר מלך השד"ר, הרב לימין יעמוד כי חיינו כית את לכונן יעשה כה גבור,

שלום. כרכת - הכל כראש : עניינו .9

לשמונה עוד חלק צדיכי-חסד, לשכעה ומשתך מלחמך 'חילקת : כ) יא (קהלת לכתוכ רש"י פירוש עפ"י .10

די'. תאמר ואל אחריהם שיכואו

עליהם. שתגן סגולתה צדקה, הנותנים הגולה, כני על הכותכים תפילת .11

אמן. עלינו יגד זכותם - זיע"א כשינוי). ג טז תהלים (עדה"כ הקודש כארץ הקכורים לצדיקים הכוונה .12

מעיך כאך .ויש המקום חן משום ככורדיסתן מושכו קכע אלקים, מלאך כמעלת שהוא כרזאני שיעורו, .13

. לארץ כחוץ למגוריו צידוק

הכרכות. למקור קרוכ כוונתו, .14

ירושלים חיים, עץ (תכלאל העליונה כריכה משפע ... מכרכותיך ידינו :ותמלא הפרנסה תפילת עפ'" .15

א). קף 'ח"כ תרנ"ד,

והכיאו. זימנו .16

מהיהודים. שכזזו לכיזה והכוונה כ) כ זרה עכודה (עפ"י והרויחו נשכרו .17

. לארץ כחוץ ישראל לערי היוצאים לשדרי"ם הכוונה 18

. רעהו עם איש המריכים המלכים פורענות עליהם כאה כעונותיהם כלומר, .19

הישיכה. אנשי על נה) כ א הימים (דכרי וכו" יעכץ ישכי סופרים 'ומשפחות ד,כתוכ את דרשו .20

ה' - הי"ו ; תורה גדולי כא), יח שמות (אונקלוס אלפים שרי - אלפין ;רכני חכמים תלמידי - ת"ח .21

ויחיים. ישמרם

כשינוי). ג טז שמות (עדה"כ המחסור חכלי - הכצר ציר .22

החסידים מראשי היה אשכנזי אשר ונישא. רם נצרו אשכנזי אשר רכי הרכ מורנו ככוד קדישא חסידא .23

עם - טכריה חסידי מטעם יצא (1 (91ך תקנ"א כשנת מוויטכסק. הרמ"א כראשות כטכריה שהתיישכו

.(1819) תקע"ט כשנת נפטר והולנד. פולין אשכנז, לאיטליה, - חיד"א כן אזולאי, ר"א

. פרוטה מחסרון .25 חוכותינו לפרוע .24

אתר דעת - המכללה האקדמית הרצוג

www.daat.ac.il



רצהבי יהךךה פרךפ' תתב]

/ יתנשא כארי / מכאובנו לכל ומרפא ארוכה / 2Iצליחתנוו תהא שכמותו זכאי וע"י רב. עם

המצוה מה דרכיו יודיע הקהל עם כל אל מלך. דבר באשר דברו ישלח / שבקדושה דבר לכל

ודברו טוב כל דישראל27 ארעא מחסרא דחסורי ריתחא בעידן בה יש טעם ומה הזאת

בטוב ימיו יאריך אלךינו וה' יעשה כה בטחנו בה' מקדשינו. מקום להקים גופא היא 2Hהקלה

וכנפשות והנשאה כנה"ר29 / ושיבה זקנה עד גם / הטובה ברבות עולמים שנות ימים אורך

'Uלראש יהיה חוא שנת כסלו בחדש ת"ו טבריה פעה"ק החותמים בעדו מעתירים אביונים

ושלום. עוז ברב לפ"ג

אבולעאפיא1., דוד חזקיה ;הצעיר ס"ט סגרי" יעקב ;הצעיר אבולעאפיאI,ס"ט2ן יצחק

הכהן7, מרדכי ;הצעיר ס"ט אבולעאפיא36 נסים חיים ;הצעיר ס"ט נחמדין ;יאודה ס"ט

ס"ט. סאמון38 בן ;יוסף ס"ט

(תרס"ט) ועקנין יעקב (ג).

יעקוב המחבר שם .96 - 95 דפים 9267 ששון כתב-יד מתוך מועתק להלן המובא השיר

בן דוד בן יעקב הרב חיברו הזה 'הפיוט : רשום השיר .בשולי הבתים בראשי קבוע ועקנין

התרס"ט'. בשנת המערב לארצות תובב"א טבריה מעיה"ק בשליחות שהלך ואעקנין יעקב

השיר שבגוף הרמזים אולם שבטבריה. ספרדים כולל מטעם יצא שהשליח יוצא

'ישיבת-החסידים' גם הנקרא שבירושלים אל' 'בית כולל בשליחות שימש שהוא מצביעים,

בפיו נקראת השליחות איגרת .(3) יצאתי' אל בית 'כולל מעיד ועקנין הרב חסידים'. 'ק"ק או

'כולל אותו ששלח המוסד את מציג הוא קוצנטינא לנשיא שלו ).בטלגרמה 13) החסידים' 'ס'

גם .(34) סגולה' 'חסידי למען עשה הגבייה את ,(22) המעלה' יסוד אל בית חסידיך, לי,בדת

נשלח שהוא מאשרת (23) הגדולה' ירושלים כולל אלמוני, פלוני 'קדמך הנשיא תשובת

הוא בתפילתו רצויה. אינה אחת מעיר מוסדות שני של ותחרות בירושלים, מוסד מטעם

זה כנגד ירושלים. זו 'נחלה' הדרש ולפי הנחלה', ואל המנוחה 'אל להחזירנו מאלקים מבקש

סליחתנו'. 'תהא התפילה לשךך .עפ"י הצלחתנו - צליחתנו .26

טוב. כל חסירה ישראל וארץ השמים, מך עלינך שקךצפים קצף, בעת .27

מפיך. קל ךיבור שיעורו, .28

הרמה. כנפשך .29

הכךתבים גילמך מד) כח (ךברים הפסוק בבחירת .( 813ו -- (תקע"ג 573 בגימטריה לראש' יהיה 'הךא .30

. לברזאני ברכה

על חתךם פרחי. חיים ר' היהךךי השר מטעם ךטבריה צפת קהילות על ממךנה היה טבריה. חכמי מראשי ו3.

(825ו). בתקפ"ה נפטר .(1823-1790) תק"ך-תקפ"ג בשנים כתבי-שךרו"ת וכמה כמה

. להלך השמךת בכל וכך טהור' 'ספרךי ואךל, טוב. סופך - ס"ט .32

עליו. פרטים לי נךךעך לא .33

האיש איננו התעךךה תאריך לפי בירךשלים. (773ו) תקלייג בשנת שנפטר אבךלעאפיה ךךך חזקיה יךךע .34

שלפנינו.

(ו83ו) תקצ"א ובשנת למרוקך כשך"ר יצא 80ו) (ו ).בתקס"א 84ו 7 - 1761) טבריה חכמי גךולי עם נמנה .35

חכמי מכתב על חתום מטבריה. ךתעוךות שךרו"ת כתבי על מופיעות חתימותיך צךבה. ךארם לסוריה 

תר"ו). (אמסטרךם ציךך' 'קנאת חזך ישראל משה של לספרו בהקךמה שנתפרסם הריפךרמה, נגך א'''

בשנת לירושלים. עלה ימיו בסוף וצפת. טבריה לקהילות ךמנהיג רב שימש .( 1861 - 1775) חנ"א מכךנה .36

לציךך'. 'ראשוך נבחר (1854) תרט"ו

גךול. ךמקךבל מךפלג חכם תלמיך .37

תקכ"א בשנים ערב ךארצות אפריקה צפוך לאיטליה, כשך"ר פעמים מספר יצא סאמוך בך יךסף .38

כלפך(. אברהם לר' אברהם' 'חיי לחיבךר הסכמה �תב .(1802) (ו176)-תקס"ב
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[חחג ואחרונים ראשונים - נעלמים שדרי"ם

משחי באחח ליישב אפשר והשיר החחימה לשרז שביז הסחירה אח לטבריה. רמןים בשיר איז

ידרשלים. אח גם טבריה, בצד ייצג, שהשליח אר בחחימה טערח שנפלה אר : הדרכים

חבר .היה חרלייר בשנח נרלד דרד'. 'רידבר שר"ח ,מחבר רעקניז דרד ר' של בנר הרא יעקב ר'

יעקב שהרא ייחכז . העיר חכמי מטרבי לאחד רנחשב בטבריה הספרדי הכרלל של הדיז ביח

חרצ"ג). (יררשלים החררה על דררשים סמרכים', 'דררש לספר הסכמה שכחב רעקניז

בקלרח המגלגל הכרחב של הלשרניח בשליטחר חש רהקררא שרטפח בלשרז כחרב השיר

ראילר נבדל, פנימי חררן חררןרח :שלרש צלעירח ארבע בנרח מחררןרח עשרי .הרא בחררןים

שימרש הרא מחבב חררה בחדרי הבקי חכם כחלמיד משרחף. אחיד חררן - הרביעיח

המחבר בהם. קל שינרי הכנסח חרן שרנה, במשמערח חן"ל, רמספררח המקרא מז בלשרנרח

פירט - (202 ח רהפירט השירה ארצר (דרידןרז, לנר' נחז אמח 'חרדח של הלחז אח לשיר קבע

אפריקה. צפרז בקהילרח המקרבל לאןהדרח

נסיעחר של השלב מז אלא מטבריה, צאחר משעח כסדד שליחרחר �רצה אינר השיר

. הפסח לאחר מיד מטבריה שיצא להניח יש ןה לפי אייר. במחציח לטרניס מטריפרלי

לטרניס. מטריפרלי בספינה הפליג באיר בטר : שליחרתר על הבאים הפרטים למדים משירר

לר רסח ישדאל ד' אצל ביקר .הרא כהז יעקב ר' בבית רהתאכסז חפצר למחרן הגיע חמישי בירם

ששיגרר כרללים לשני שהיתה ההצלחה על בהסתמן לקרשטא, ללכת יעצהר ןה שליחרתר. על

נתקבלה השני בירם הקהילה. לנשיא טלגדמה שלח רמיד עצתר קיבל הרא לשם. שלרחים

לקרשטא. ריצא רעקניז נןדרן התשרבה שהגיעה לפני אן יררשלים. שליח קדמר שכבד תשרבה

חל שם ביקררר רב. כברד בר נהגר נג'מא ראשתר הבית בעל בכ'רש. שמערז בבית החארח שם

. הספרדי טבדיה לכרלל העיר אנשי שתרמר רנדברת, נדרים לקבץ הצליח רהרא אלרל בחרדש

שישיבנר אליר תפלתר רשרטח רממרת, מחרלי עליר שגרנז לאלקים, מרדה הרא שידר בחתימת

הבחירה. בית ריבנה הגארלה את יחיש לארצר,

* *
*

חןק ראעקניז יעקרב אני סי' פירט

בנר בחד אשר בדרן לנר נתז אמת תררת לחז

רבגלרתי / צרה מכל הצילנ" אשד / נררא אל שם ארדה

�'tלה נפש אל ?iד�ה / הגדרלה ה' לן / עןרא לי היה

לקרצנטינה / יצאתי אל בית כרלל / הלכתי בדדן אני

הגדרלה העיר היא / רבחי

/ סברראי דבנז רגם / נאה רלברש בבניז / למדאה נחמדת 5

בתרלה גם בחרר גם

לתרניס / ינחני מטריפרלי / באני רכבתי / שני פסח ירם

בחחילה

שבירושלים. אל' 'בית המקובלים לישיבת הכוונה - אל בית כולל .3

תורה. בעלי - סבוראי .5

הערבית. בהשפעת - 'רכבתי' בספינה. הפלגתי - באניה רכבתי .7
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תתר]

רצהב' 'הורה פרופ'

/ דזpןרתי ידיר בית / ונחתי שלותי ובו / הגעתי חמישי יום
נעלה מאר כהן יעקב ר' 10

אר"י / האל ישמרהו זיתון לבית / ישראל לר' לכתי עת

המחוללה בארץ / מהללאל בן עקביא פה לך מה / שואל נעשה

והגיע וראה / היחידים שועת ושמע / החסידים ס' לו קריתי
סגולה לחסידי / רודים עת

לך / עיני עליך איעץ / הימני עמור בן / בני אלי ויאמר 15
המהוללה לקוצנטינא

פעמיך יפו / כאלים קרמו אשר / כוללים שני בעבור
העולה תורת זאת / ברגלים

/ רב דילוג לקוצנטינא עשיתי / הרב דברי את וכשמעי

הקהילה ראש הוא / ורב עצום לפרזידאן 20

לעדת כולל / אליך בא אנכי הנה / כבודך להדרת אודיע
המעלה יסוד אל בית / חסידיך

/ אלמוני פלוני קדמך / אדוני אנא / השני ביום ענה

הגדולה ירושלים כולל

/ באברתו יעוף כנשר / לקראתו קדמתי / תשובתו בוא קודם 25
סלולה לו דרך

יאיר / מעון אהבתי בכ'וש לבית / משמעון שם נחמד

גדולה זהב ועטרת / בגבעון כשמש אורו

/ יולרתו אשרי המלך כיד / בביתו ואכלתי ישנתי

בעלה עטרת חיל אשת / אשתו נגמא סי' וגם 30

א). ק'ז קמא (כבא שועל' נעשה 'אר' המל'צה כעקכות קלמכור - שואר נעשה אר' .11
רמז _ מהללאל 'עקכ, לשמו הצל'ל מצר קרוכ - עקכ'א לשל'ח. שכח כ'נו' - מהללאל כן עקכ'א .12

לאל. כתהלות מרכה שהוא או האל, מפ' מהולל שהוא

'ז). כו 'חזקאל ההוללה' 'הע'ר (עפ''' המהוללה 'שראל לארץ כנ'גור הגלות. ארץ - המחוללה כארץ
השל'חות. לא'גרת הכוונה - החס'ר'ס ספר .13

הגכ"ה. להצלחת רצון שעת - דור'ס עת .14

כ). כח (ברכות זכא' כן 'וחנן ר' על הוא אמור כתלמוד תורה. לגאון כ'נו' - ה'מנ' עמוד .15
וקרמור. נזדרזו לומר: רוצה ד). ק'ר (תהל'ס כאל'ס' 'רקדו הכתוב עפ''' - כאל'ס ,קדמו 17

כ). ו ו'קרא ; כ ז הש'ר'ס ש'ר (עדה"כ לשס ות'סע רגל'ר שתשא :טוב ש'עורו - וכו' פעמ'ר 'פו
ההס). ה'מ'ס של עכר' (מונח טלגרמה טלגרף, - רכ ד'לוג .19

נש'א. פרז'רנט, - לפרז'ראן .20

וחשוב. נככר - ורב עצוס

הטלגרמה נוסח .22-21

התשובה. מכרק נוסח - הגרולה' 'יירושל'ס עד אדונ" 'אנא .23

המארח. הכ'ת לכעל האורח-השר"ר כרכת - וכו' אורו 'א'ר .28
גברת. ס'ת, - ס" .30
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ותתה ראחררנ'ס ראשרנ'ס - נעלמ'ס ::.זרר'ייס

הוא / ממלכתו על ימים יאריך / תהלתו שם את נכרך

תהלה נאוה לישרים / ביתו ונות ובתו וכניו

הנידב כל לקבץ / הסמדר פתח בו / הנהדר אלול חודש

סגולה לחסידי / ונידר

מהר חיש / עבדתי כחי בכל כי / ענותי כל ה' זכרר י_ 5

הנחלה ואל המנוחה אל / שבותי השב

וישלח / הבחירה בית לנו יבנה / אקרא ה' אל קולי

הגאולה את לבשר / במהרה אליהו לנר

ולחז / וכליוז ממחלוז ששמרני / עליוז ונורא חזק

ציון היא אל בית בזכות / עליון נתנני ולחסד 4()

וממחלון / !:;דריכ:ני אויבי ועל / עזרני ורחום חנון

כפולה טובה וכמה בכמה / שומרני וכליון

טבריה מעיה"ק בשליחות כשהלך ואעקנין יעקב בן רוד בן יעקב הרב חברו הזה הפיוט

התרס"ט. בשנת המערב לארצות תובב"א

(תקלייז) הכהן שלמה (ד).

שבאוניברסיטת כתבי-היד באוסף שנמצאה בכתב-יד תמצית פי על שליחותו, תיאור להלן

לפי לדעת ושאין הכותב, עיני לנגד שהיה השליחות, פנקס על מיוסדת התמצית .1 בר-אילן

שמות השד"ר, בהם שביקר מקומות כמקובל, כלל, השליחות פנקס התגלגל. לאן שעה

אלה אשור2. עד ספרים עמו הוליך השליח והכנסות. הוצאות ופירוט נדבות, וחשבון נדבנים

לטבריה, שליח גם ששימש כנראה . והפצה' למכידה ונועדו שימושיים, ספרי-קרדש היר

הנס. בעל מאיר לר' נדרים מזכיר הוא שהרי

החשבונות זה לשמאל.כנגד מימין בפנקס הכתובים מלוקטים1, תורה דברי כלל הפנקס

טופסי כמה לצרכיו העתיק כן . לימין משמאל והולכים וממשיכים הפנקס משמאל מתחיל'ם

הגב"ה. פרחה - הסמדר פתח .33

זר - הנחלה ראל ; ש'לה זר - המנרחה אל : שדרשרהר רכפי ט. 'ב דבר'ם - הנחלה ראל המנרחה אל .36

א). , מג'לה ; ב ק'ט (זבח'ם 'ררשל'ם

רגל'. לכף מדרך אר'ב' ש'ת - 41הדר'כנ' רמרת. לחרל' כ'נר"ם - רכל'רך מחלרך ._J9

להנ'ח 'ש ז"ל, מרגל'רת מרדכ' פררפ' של מעזברנר בררבר נרכש שבבר-א'לך כתב'-ה'ד שארסף כ'רך .1

. יד'ר מעשה היא שהתמצ'ת

רערד). 'א , 'ד, ב בראשית לתררה. סעד'ה ר' (כתרגרם מרצרל ה'א .2

שבת, ת'קרנ' מחזרר'ם, מרעד, קריאי יעקב, עיד משנירת, תהלים. רעשרים, ארבעה :חרמשים. פיררטם להלך .3
רסליחרת. מעמדרת

לר שנתך רפעם ררמ'. גררש כ' לר שמסר :פעם באשרר יצחק בך ירנה ר' את פעמים שתי מזכיר הרא בפנקס

. שלר ספרים מפיץ זה היה ארלי רעשרים. רארבעה משנירת חרמשים,

מירחדת. חשיברת להם ראיך דלים, ליקרטיר התמצית כרתב עדרת לפ' .4
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רצהב' 'הורה פרופ' [ תתו

לשער 'ש ממנה צוואתו. הוא שבכולם החשוב צפת. מוצאו עיר מציין הוא ובכולם שטרות,

כל הקדיש, .הוא עלייה עם גדול בית לו .היה הגוז בית בעל של למעמד והגיע סוחר, 'ILהיה

ולקניית חולים-מחלימים, לכלכלת בטלנים, עשרה להחזקת עירו, לכוללות כמעט, הונו

.120/0 של רבית תמורת אזמיר בכוללות השקיע כספו את . הפסח לחג צפת לעניי חטים

ואחותו, אמו את הזכיר בצוואתו מאזמיר'. הבאה 'הספינה בוא עד כסף לווה זה לעומת

בכוללות שהופקד כספו, ואילו גרוש, חמשים של סמלית בירושה פטר בניו את ובניו. אשתו

הצוואה והמטלטליז5. בצפת שלו מהבתים גרוש,לבד מאות וארבע לאלף הגיע אזמיר,

שמא אך השליח, על נוספים פרטים בידינו איז .( 1792) התקנ"ב תמוז בר"ח בצפת נחתמה

,( 1761) תקכ"א משנת נחמד משה ר' השד"ר איגרת על החתום כהז, שלמה עם לזהותו יש

בפקיעיז6. צפת פליטי מטעם שנשלח

סנדור, דהוק, בגדאד7, דמשק, טבריה, :צפת, היה כך השליח של המשוער המסע מסלול

קלג'ולאז, כוי, ארבל8, [מזוראז?] מאוראז ואיזאז. דיר קלעת עקרוז, עמאדייה, שוכו, זאכו.

האישים רבים הספרים10. של הובלה שכר רשום הדפים באחד לארץ. וחזרה אשור כרכוך9,

: א"ב בסדר מקצתם, שמות להלז נדבנים. ומהם גבאי-קודש :מהם בפנקסו מזכיר שהוא

גבאים א.

(קלג'ולאז) צבי אגא בז אברהם אגא.

(סורדאש) מישאל אגא

(ארבל) יצחק ר' בז גמליאל

(קלג'ולאז) מנשה ח'

(כוי) נתז בז יחזקאל

(כרכוך) אברהם בז משה

(בבל). מעתוק אצלאז יצחק ש'

נדבנים ב.

נ"ע אשכנזי מהר"א

ביזיני אברהם

הלוי אברהם

ז"ל דוויק הכהז מוהר"א

ליאוז לבית אליא ר'

שמואל בכ"ר אליא ר'

ת'קין למען יחסר תורה למיסדית ממיגי כל ימג'ח ממשפחתך, לבי המקש'ח אדם של מיזדה תךפעה .5

גשמתך.

.451 עמ' א''', שליח' 'עד', .6

עמ' א''', בשליח' גזכד (האחדין מעתיק אצלאן 'ךסף יבב'ת מעתוק אצלאן 'צחק בב'ת התאכסן זי בע'ד . ך

.(851

'צחק. בן גמל'אל בב'ת התאכסן בארבל .8

אברהם. בן משה בב'ת התארח כאן .9

משךכי לשוכי, מזאכו לזאכו, מסגרךר לסגרךר, מדהךק : הבא'ם המקימךת מפידט'ם ההךבלה בהךצאךת .10

לעקרון. מעמאד"ה לעמאד"ה,
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נתתז ואחרונים ראשונים - נעלמים שדרי"ם

פלאגי אליהו .ו'

פונטידימולי בנימין

ארזי חד"ד

נחמד יוסף ד'

צובה) (ארם דוויק כהן יוסף הגביר

זאנה י"ח

הכהן ישראל ר'

חדיד מירקאדו

אזובי משה

(?) סעדון משה ר'

פלאגי נסים ר'

יעקב שלמה ר'

הכהן כהכ שלמה

פינטו. ר"ש

(תר"ד) אדרעי יוסף (ה).

. והארץ ישראל גאולת תלויות שבה הצדקה, במעלת פסוקים שני מתנוססים האיגרת בראש

מארץ ברכות להם ומשגרים האיגרת, מקבלי לנדבנים שבחים הכותבים מפזרים אחריהם

יוחאי. בן שמעון ר' האלקי התנא ומן הקודש

לבו ,נשאו ושאנן שליו בנכר מולדתו בארץ ,שישב אדרעי :יוסף העניין גוף בא זה לאחר

בכ"ד הגליל את שפקד הרעש, בו פגע עלייתו לאחר ספורים ימים בצפת. להתיישב לעלות

אשתו נקברו המפולת עיי תחת היהודיים. צפת תושבי רוב נהרגו ובו ,( 1837) התקצ"ז טבת

תר"ד שנת ועד הרעש .מאז לפליטה לו שנותר אחד מבן ,לבד לטמיון ירד ממונו וכל ובניו

.לפיכך ביתו את ולבנות אשה לו למצוא בידו עלתה לא האיגרת, נכתבה שבה ,( 1844)

בצפת. שנית עצמו ולשקם נדבות לקבץ לארץ לחוץ לצאת החליט

דומה קודמיו. דברי על ידו את שבאלג'יר והראן תושב חננאל, אהרן סומך האיגרת בשולי

אפריקה. בצפון נודעת אישיות לאישור נזקק ושם אפריקה, לצפון מצפת יצא אדרעי שיוסף

* *
*

בצדקהן ושבה תפדה במשפט ציון

להגלות2 וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו ה' אמר כה

אשר .ישראל נכון כשחק לארץ המאיר / אריאל גולת / ישראל בני אצילי אל החיים דרך

אחת חטיבה / ישכון לבדד עם הן / נשאר לבדו והוא / והמפואר המשובח / אתפאר בך

ותרשישים4 אראלים / קדושים כלם ישראל / מכון' ע"כ מעולם אשר הגבורים המה בעולם,

א. נו 2.שם. כז. א ישעיה .1

לכתוב). דוד' 'מצודת פירוש (השווה מקום בכל - ה) ד (ישעיה מכון כל על .3

כפנינים. ויקרים כמלאכים טהורים - ותרשישים אראלים .4
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רצהבי יהודה פרופ' r תתח

ישראלח, בבני לעד והיה / ומפיקים זיו מלאים / המובהקים הרבנים / כמלאכים(' ראשונים /

/ המסולאים היקרים / לאישים7 וכליל / חרשים וחכם יועץ / והנשאים הרמים הגבירים

/ ממונים גזברים פרנסים / והסגנים השרים ישראל אלפי ראשני] / האופנים י�שאו לעומתם

כיר"א, החיים בארץ Hשילה יבא כי עד יאיר, נרם ואתר אתר בכל די

מעל, השמים אל תפילה()ן זו פגיעה והך / יהלום גזרת הספיר לבנת כמעשה / שלום� דרך

טוב כי ,11 זיע"א הרשב"י הקדוש הוא האלקי התנא ארונינו ציוך הר על רבנך, ועל ישראל על

שלום בנוה / ונכוחים טובים / יפריחו אלקינו בחצרות / וישמחו ישישו ישראל, את לברך

נכוך ,וזרעם ומשמאלם מימינם והכבוד והעושר / ושנים ימים יאריכו / מבטחים ובמשכנות

כיר"א, / וכסיליהם השמים ככוכבי / לפניהם

ישר ייך12 החה גברא האי עם חסד ועשות מצוה ייד ע ישר, כי להגיד תבאנה ואשר האותיות

/ רענך כזית / ושאנך שלו ובחומותיו בביתו יושב היה ,אשר הי"ו אדרעי יוסף כמה"ר דרך

הטוב לבו ונדבו בלבו ה' יראת נגעה ,וכאשר I דורדיה' על דיתיב טב כתמר מולדתו בארץ

אבותיו, ובית מולדתו ארץ ,ועזב נלך ה' בית אמר ,ההוא 'Iת"ו לאה"ק הרים מרום אל לעלות

חיבת בתשוקת 17 חיה לו נפשו כי ת"ו')1, היאור צפת על וישב ,ויבא I ב"ב(' כל עם יוסף ויעל

ביום בארץ היו אשר מהנפילים הוא אף א"י, יסורי בו פגעו מועטים ימים עברו ולא הקדש,

אשר ובניו אשתו נפשותיו דם : משמעHן תרתי מדמים ריקם ריקם ונשאר התקצ"ז, טבת ד"ך

לא כהאידנא יומא ועד אתו, ההולך בנו עמלו מכל חלקו ,וזה ממוך זה ודמים בארץ טמנו

/ קמים ,רבים הפלשתים()2 צרות זו ,1 דגרמי� אשא אש הרעש ,ואחר אשה זו עזר לו מצא

21 בא לו השלשה ואל / בלות ונעלות / עוללות השאירו לא / צבאות ה' כרם / כרמים מחבלי

רבה כי גרמא דיך אדם22, לפני זולות כרום / רעבה ונפש שוקקה נפש בארץ, תהיה כי רעב /

מוצא, לכסף איך בארץ 2 העניה'

לקרית לצאת בדעתו והסכים בחשבונו, להיות שחל העבר פרשת כל את יוסף וירא

בני רחמננים הקודש דרך כדרכם בעם המתנדבים ישראל בני אחינו מול אל ,2Iחוצות

אליהם, מופנית שהאיגרת ופרנסיו, העם ראשי - ראשונים .5

העם, לכלל ולאות למופת יהיו bכנדבתם

משמעות כשינוי לגכוה] שכולו [קדכך לאשים' 'כליל כלשוך הכריותשימוש תפאדת - לאישים וכליל 7

יו, מט לכראשית אונקלוס תדגום (דאה המשיח מלך של מכינוייו אחד - שילה ,H

שלום, כרכת הכוונה, .9

כו. ז (תענית תפלה' אלא פגיעה 'ואיך התלמוד לשוך השווה ,10

לצפת ,סמוך כמירוך הקכור יוחאי כך שמעוך ר' כדכת האיגרת למקכלי משגר'ם הכותכים ו, ו

אמך. עלינו יגך זכותו - זיע"א

הנככד החכם - החה"ך דכר," על - ע"ד ,'2

כ), יכ (מגילה שמדיו על השוקט טוכ כ"ך - וכו' כחמר 3ו

כיתו, 'Jכ - כ"כ 5ו ותיכונך. תיכנה הקודש לאדץ - ת"ו לאה"ק 14

ותיכונך, תיכנה - ת"ו ועוד), ג מא (כדאשית היאור' שפת 'על הכתוכ עפ''' 16

כשינוי). ל ככ תהלים (עדה"כ נפשו פידנס : שיעורו ,17

א), לכ (כדכות עצמות של אש כ�ן יד מגילה IH

(IH3H) תקצ"ח תמוז יכ כיום היהודים על העליוך שכגליל הדרוזים להתנפלות כוונתו 20

כגו, כג כ שמואל (עדה"כ עליו כאה שלישית מכה שיעורו, ו2.

כשינוי). ט יכ תהלים (עדה"כ לכריות כ'וקר נעשה כזול קודם שהיה מה כוונתו, 22

העניות, - העניה .23

לחוץ - חוצות לקדית .. כ) כח כדכות עפ''' (המליצה עליו שעכרו התלאות פרשת - העכד 24פרשת

לאדץ
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[תתט ואחרונים ראשונים - נעלמים ::.זרר"יים

ואת"א ה', ברכת ומלא ושמח שש הח"ם לארצות יוסף וישב גאולתו, כדי ןמצא רחמנים]

ןלתמכו ןלסעדן לסייען] [שמה יבא אשר המקןם כל אל ישראל24* בני מעדת אחל אחל

לא והדל ירבה לו העשיר ועיר עיר מכל הגונה נדבה לו ולתת ןלרחמו ןלחננן ןלעזרו

כי ןיען וראןי, כנכןן נאה ןאכסניא יעשן לן צדה וגם בזוזים')2 ואלה ברכב [אלה] י'2 ... ימעיט

לשלם אלקנן ןנאמן במאמרים. קצרנן ןלכן יןסיפן [ ... חסדים [גןמלי ןישראל אנחנן בטןחים

נפך ... ] תלתא('2 במןטב ברכתא מכל לעילא ןיתברכן 2Hדדנרי תרקבא ןפרןטה פרןטה ע"כ'2

3lיןסף את אהב ןישראל בסדר ת"ו צפת פעה"ק החותמים ןכנא"ה()3 כנה"ר ויהלום ספיר]

. הגאולה32 את שמקרבת צדקה .גדולה ליצירה התר"ד

יצחק רפאל ;הצעיר ס"ט ששפורטשי'3 שלום ;הצעיר ס"ט34 3 מזרחי3 נחום יוסף הצעיר

; ס"ט קוקיה" משה הצעיר ; ס"ט ענתבי רפאל שבתי יהודה חיים הצעיר ; ס"ט 3 אהרן'

; ס"ט עבות3 שמןאל ;הצעיר ס"ט לןי" גדליה הצעיר

.ונפשן ונאמן ישר בושת איש דחזי גברא האי על ידי לסמןך למעלה העליןנים עם תכןן ידי גם

כתיב37, מעליז .והכל אבןתינן נחלת ןעל ארצנו על וליראות ולעלות לחזור כלתה וגם נכספה

טובה מידה .מרובה 3Hרחמתים רחם שמיא מן עליו ירחמו עליו המרחם .וכל ידו לאל ואין

ייתי ישועתי קרובה הגאולה. את שמקרבת צדקה גדולה ימים. ומאריכין לן מטיבין

יעא והראן פה לשלמו41 תאח"ר לא ש' בראש ישי()(. בן לבנו ויגיל עינינו .יראו ןנחמניה('3

ןשוו"ק42

ס"ט חננאל אהרן ע"ה

כממון. יגדלוהו ישראל שקהל והכוונה א. כה זרה ;עבודה א כ תענ'ת עפ''' *24

כשינוי טו ל שמות עדה"כ .25

נסיעה. להוצאות הכוונה אולי - כרכב כשינוי. ח כ תהליס 26עדה"כ

כל על 2 ך

כ). יח (יומא דינריס של קכיס שלשה א2.

ומשולש כפול יהיה שכרס מ:uולשחכלומר, כטובה 29

אהכחו. נאמני וכנפש הרמה כנפשכם ..,()

חר"ד :חנוכה משוער חאריך ג. לז כראשית .,1

א). , כחרא (כבא הצדקה כמעלח הפחיחה מעין חחימה - וכו' צדקה גדולה .12

עליו. פרטיס למצוא כידי עלה 33לא

להלן רכן טהרר', 'ספרדי רארלי טרכ', 'סופו 34

ררכניה. צפח מחכמי .( (36אן כחקצ"ו לארץ עלה מאלג"ר. 35מוצאר

להרדר פעמיס שתי יצא (7ןאן). כתקע"ז לצפח הוריו עם עלה (9אך)). תקמ"ט כשנת כאלג'יר 16.נרלד

ליהדרת. ישראל' 'כני אח לקרב רהשחדל ן) (59א וחרי"ט (1 (35א חקצ"ה כUIנים צפח כשליחות

הדין כפי לא''' לעלוח רצרנו דהיינו, יא). יג כתרכוח (משנה נזוציאין' הכל ואין ישראל לארץ מעלין 'הכל ,7

מנזון. מחרסר כיכרלחו ואין

כשינרי). ל ה שרפטים (עדה"כ ומוכפלים כפולים רחמיס א\..

כ). צח (סנהדרין אחמיניה' רלא 'ייתי המאמר מן היפך ונראנו'. [המשיח] ייברא 39

ישי' 'בכן וצ"ל קרלנזוס 4Uפליטח

חרומתס. לחח הנדכנים את לזרז כא כב) כג (דכרים לשלמו' תאחר 'לא הכחרכ החר"ד. - חאח"ר .4l

לפענחר. הצלחחי לא - וI!1רו"ק לעיר. כרכה - אמך עלירן יכוננה 42
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רצהני יהורה פרופ' חחיב]
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.".: (' " "',' י ' .
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[תתיג ואחרונים ראשונים - נעלמים !:\ורי"ם

פרנקו שאול רפאל (ו),

מעתיק כתוכת קכועה כראשו ,1 אפריקה כצפון ,שהועתק פיוטים כקוכץ כלול הכא השיר

לא ככתוכת תוכ"כ'2. מעה"ק פראנקו רפאל שאול כהר"ר חכרו חזק. שאול רפאל סי' 'פיוט

שהיה הרי כיתי'. לתוך צפת 'אעלה השיר כגוף מפורשת היא אך ישראל, שכארץ עירו נקוכה

שירו כתכ שהמחכר להניח מקום יש אפריקה מצפון יד ככתכ כלול שהשיר כיון צפת, תושכ

אפריקה. צפון מערי כאחת

שכן ככד, היה המשורר של ,חוליו וארפא'( 'רפאני כמלים הפותח חולי, שיר הוא השיר

. אותו הרודפים ואויכיו כלותיו וס עניו .כצד כנכר וי9פה ימות שמא מתיירא והוא נמס', 'לכו

כיתו . עירו שעזכ כנכר כודד אדם רגשות נאמנה מכטא ,השיר הרכים ילדיו את מזכיר הוא

היה שהמחכר נניח אם נשגה לא זרה. כארץ גדול חולי ופקד; ישראל, שכארץ ומשפחתו

אפריקה, לצפון שנשלח מצפת שד"ר

כתי של החיצונית התכנית מן למדים ,זאת פרנקו רפאל של אמנותו היתה לא השירה

כא 'יא הוא החוזר והפזמון צלעיות לשלוש כלל דרך נחלקים הכתים והחרוז. המשקל השיר,

אכי'. 'אכי ככית-השלישי עכרית כצורה וחוזר הראשון. הכית את החותם אכי] [אכי. כא' יא

* *
*

וארפא רפאני

צופה אני לטוכתך / וארפא רפאני

כא יא כא יא / לי4 אור צפת כיתי לתוך צפת אעלה / לכי נמס יה / ואספה אמות לכל

יה / הטריפיני חוקי לחם / הצילני אויכי מיד / וחונניל אלי פנה

יה / מעגלי את יה ותישר / רגלי על והקימני / עלי חמול אכי אכי

יה / עטרה תחזיר ליושנה / עזרה תהיה לי כצרה / אקרא תמיד אני ךך

יה / שמשי מאור ותזריח / לחצי וגם ענייך זכור / נפשי6 חלצה אל שוכה

יה / אורחותיך הדריכני / אותותיך נא הראיני / קראתיך תמיד אני

יה / עמי רכים הילדים כי / יומי ועת קץ כא טרם / מקומי אל נא וסאסע

יה / זכני פניך לאור / תסתירני8 כצליך / תשליכני אל נא ךכן

. יה / תושיכני כיתי כתוך / תעליני צפת אדץ / אמצני(> הזסקני

קפו, וף R 80 להמן כ''' ,1

כימינו. כמהרה ותיכונן תיכנה הקווש מעיר .2

:וארפה. כמקור יו). יז (ירמיה וארפא' ה' 'רפאני הכתוכ עפ"י .3

ח). ז (מיכה לי' אור 'ה' הכתוכ כהשפעת - לי אור צפת .4

. ועוו טז כה תהלים - וכו' אלי פנה .5

. ה ו תהלים עוה"כ - וכו' 6שוכה

. יט ג איכה - עניי זכור

ח. יז תהלים עוה"כ - וכו' כצלך 8

כח. ג וכרים עוה"כ - אמצני חזקני 9
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רצהכ' 'הודה פרופ' תתיר]

לתימן שלוחים כ.

יז) (מאה אשכנזי שלמה (ז).

את הנושא היד, כתב קניית שטר רשום הט"ז, המאה בראשית שהועתק תימני, בתאג'

והיינו ודות, נק עשר על טעם הוסיף השטר כותב . ( 1677 - 1676) ייז תל שנת של ריר התא

הנבון מהחכם 'שמעתי במלים הטעם מקור את מציין .הוא עליהן שנקוד בתורה תיבות עשר

אחד היה שזה לודאי קרוב .(74 עמ' ח"א, הבריטי המוזיאון (קטלוג אשכנזי' שלמה רבי

ההיא. בתקופה תימן את שפקד השליחים,

(תרי"ז) שמואל (ח).

בשנת תפילה) (מחזור תכלאל העתיק ג'זפאן, יהודה הנודע המעתיק של בנו ג'זפאן, שלמה

הוא ג) ב (אבות ארץ' דרך אין תורה אין 'אם למאמר אבות מסכת בפירוש .1 בצנעא תרכ"ד

מא"י, שבא שמואל מר' שמענו 'כן : ומסיים ישראל מארץ חכם בשם נחמד טעם מעלה

בשנת בתימן שביקר טבריה שליח וזאן, שמואל חיים הוא זה ששמואל דומה ישק'2. שפתים

היחיד הוא תר"ו-תרכ"ד בשנת לתימן שיצאו השדרי"ם שברשימת כיון ,(1857) תרי"ז

. אחר שמואל זה היה ואולי . שמואל השם את הנושא

(תרמ"ה) ירושלים תימני וקופת ארצות ארבע קופות (ט).

נדאף. יוסף ור' חמדי שלום ר' היו לתימן, מירושלים שיצאו ראשונים, תימנים שדרי"ם

פרטי תרמ"ב. בשנת לירושלים שעלו תימן, יהודי קהל מטעם תרמ"ג בשבט יצאו שניהם

חמשים בירושלים, הקהילה עסקן נדאף, אברהם ר' בידי תרצ"ט בשנת נרשמו שליחותם

פרשת את יערי א' פירסם רשימותיו יסוד על זכרונו. פי על המאורע, לאחר שנים ושש

את תיארתי יסודן ועל השליחות, איגרות את גיליתי שנה וחמש שלשים כעבור .' השליחות

יו"ד מתאריך אחת חדשות. איגרות ניניגשתי י' פירסם תשלייח בשנת בהרחבה2. הפרשה

שעשו השערוריה על מתריעים הם ובה צנעא, לחכמי צפת חכמי ששלחו תרמ"ד, תמוז

; שבירושלים תימן עניי למען חדשות בקופות ארצות ארבע קופות שהחליפו בתימן, הגבאים

ולחכמי פאניז'יל4 מאיר רפאל לר' צנעא חכמי ,שכתבו עליה תשובה איגרת היא השנייה

משה השדרי"ם עמם שרבו הריב, על מספרים הם במכתבם תרמ"ו. תשרי בכ"ט ירושלים

של קופות במקומן וקבעו ישראל ארץ קופות שביטלו על וזאן אברהם ור' טולידאנו

למען כי מודיעים צנעא .חכמי תימן עניי למען נדאף יוסף ור' חמדי שלום ר' השליחים

הפתקין את ,והחליפו הדין את עליהם קיבלו וחכמיה ירושלים של כבודה ומשום השלום

טולידאנו משה על הם קובלים אך לקדמותו. המצב את והחזירו התימנים השליחים שעשו

הקשים הדברים על הם מוחים כן כמו עירם. עניי למען גבו שכבר מה את מהם התובע

מעיני צפת חכמי של מכתבם את העלימו כי מספרים הם צפת. חכמי נגדם שכתבו והמרים

ע"ב. 64 2שם. .R 25 וס'מנו להמך מנשה באסף מצו' כתב-ה'ד . I

.753 - 752 עמ' 'שראל. ארץ בשלוחי כך :ואחרי תכב - תכא עמ' (תרצ"ט), ד כס'ני תח'לה .1

רף - רעח עמ' (תשלייח), פכ ס'נ' .3 .453 - 429 עמ' (תשלייד). א' שלם .2

. לציוד ראשוך בכתר ש'מש 'מ'ו בסוף תרנ"ג). - (תקס"ד הספרד' הכולל מראש' .4

אתר דעת - המכללה האקדמית הרצוג

www.daat.ac.il



[תתטו ואחרונים ראשונים - נעלמים שררי"ם

ארבע עניי את יקפחו ובכך הקופות את כליל ויבטלו חמתם תבער שמא צנעא, יהודי קהל

ארצות,

ניהלו שתחילה מה, משום סבר, ניני י' חודש, י"ד של תקופה חוצצת האיגרות שתי בין

הועילו ומשלא ממכתבם, מפורש שעולה כפי צפת, חכמי עם מכתבים חליפת צנעא חכמי

מאיר רפאל לר' צנעא חכמי ששלחו חדשה, איגרת גיליתי עתה ירושלים, לחכמי פנו

כשני חוצצים האיגרות שתי שבין כיון תרמ"ה', אלול בה' ירושלים ולחכמי פאניז'יל

רצופה איגרות חליפת צנעא רבני ניהלו ירושלים חכמי עם שגם להניח אנו רשאים חודשים

ותכופה,

הגבאים את שלחו הם ירושלים, חכמי שציוום מה שעשו הכותבים, מודיעים באיגרתם

אולם התימנים, השלוחים שקבעו הקופות כסף את שישלחו הקהל את לזרז כדי תימן לערי

להרשאה, אשר התרומות, כסף את לקחו שהשלוחים אומרים כי כלום, נתקבל לא עתה עד

מודיעים לו, הדרושות ההוצאות את נדאף יוסף לשליח לתת ירושלים, חכמי אותם שהרשו

יש זה סכום מלבד הדרך7, להוצאות ידם, תחת שנתקבץ ממה ריאל6, שבעים לו שנתנו הם

ערבי סוחר באמצעות אלא הכסף את לשלוח אחרת דרך להם ואין ריאל8, 345 ידם תחת

אלרחמאן, עבד בן לאבראהם בהמחאה יעבירנו ,והוא אלחראזי עוביד אחמד ,בשם בחודידה

ימנו ירושלים שחכמי עד ,1 נדאף° חיים ר' הסוכן בידי ושמור מופקד במצריםY,הכסף שותפו

מספרים הם המכתב בסוף שמו, על ההמחאה את יכתבו ואז במצרים, הכסף את שיקבל אדם

להסיק יש ושמא בירושלים, תימן ליהודי מחסה ובית תפילה בית למען נפרדות קופות על

הפרדה, של בפשרה נסתיים הקופות סביב שהריב מכאן

lנדאףס ;חיים קאפח12 יחיא ר' ; llבדיחי :יחיא הגבאים ארבעת חתומים המכתב על

,l חבשוש' וסאלם

* *
*

במרוקרק, תוכנה הבנת על המכביר עניין אורכה, לכל שמאל מצר ונקרעה רק ניר על נכתבה 5האיגרת

משוגתי, תלין אתי שגיתי ואם רבר, מתוך דבר מבין של בשיטה היא מגיש שאני התמצית

בתימן, הגבוה המטבע טרזה, מריה של טלר .6

סיום עם השלוחים בידי ונתנו תרמ"ה, אדר בטז הקהל ראשי שכתבו האיגרת, דברי עם יפה עולים הדברים .7

,(447 עמ' ד, איגרת תשלייד, א, שלם תרמ"ט', תרמ"ג, בשנות לתימן 'שדרי"ם מאמרי (ראה שליחותם

תאריך לפי תרנ"א, לשנת הספרדים עדת ועד של וחשבון בדין הנקוב קרוש 361.30 לסכום קרוב זה סכום .8

ולא חמדי שלום ר' של הראשונה בשליחות נתקבץ זה שכסף יוצא תרמ"ו) תשרי (כט שבידנו האיגרת

ב, בירושלים היהודי הישוב בתולדות (פרקים ייטובי שסבר כפי תרמ"ט, שנת של השנייה בשליחות

הדגשה - שם, (שם, תימן' ערי שליחות פרי 'שארית הספרדי הדו"ח לשון עליו ויעיד (1 YY עמ' תשלייו,

שלי)

בצנעא, הגבאים עם שנמנה קאפח, יחיא ר' גם לירושלים, הנדבות להעברת המקובלת הדרך היתה זאת .Y

.(452 עמ' תשל"ד, א, (שלם לאלכסנדריה בהמחאה ירושלים של הנדבות את שהעביר מודיע

המגביות. כספי של כללי סוכן שימש נדאף, אברהם ר' העסקן אבי .10

(נפטר בהלכה ותשובות תורה טעמי טוב', 'חן מחבר צנעא. ישיבת חכמי מגדולי בדיחי, יחיא בן יחיא 11

תרמ"ח).

תרצ"ב), (נפטר דעה' 'דור תנועת ,ראש האחרון בדור תימן רבני מגדולי 12

תרס"ה), (נפטר תודה' ו'קרבן המלך' 'שושנת מחבר צנעא, ישיבת ראש חבשוש. יחיא בן סאלם l3
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רצהב' 'הודה פרופ' תתטז]

התרמ"ה ש' אלול לחוד' ה יום

[האמונה] .עמודי הצדק אילי להם קורא ה' אשר השרידים

... נת אשר ואביונים, דלים לחונן פשוטות וידיהם

... [הקודש] ארץ הארץ בקרב ולסגולה לתהלה ה' נטע אשר

... באשי חכם פאניז"יל מאיר רפאל

... א אלינו קדש ידי ידיהם וחתימת כתב הגיע אשר הועד, ראש

א[כי"ר]. שלום רוב על ויתענגו יחיו עליהם ה' בכלל, הכל

... ושל[חנו] אותנו שצויתם מה עשינו ידיכם כתב שהגיע מאחר

... תימן ערי אל יע"אי וחביריו שלמה כמה"ר הב"ד מעכ"ת

הקופות] בכסף [יתרשלו ולא שישתדלו ולהזהירם לזרזם כחינו כפי תו"ת2

למען] מחסה נוכית תפלה בית בנין לשם כנסיות ובתי בבתים שד"ר' להם קבעו אשר

כלום] נתקנבל לא עתה ועד תוב"ב1. ירושלם בעה"ק לשכון הנוסעים

ויוסף] חמדי [שלום הר'ר מע' השלוחים אותם לקחו שכבר שאומרים

מה[קופות]. ולא מהנדבה לא שלקחו, מה סכום נדע לא ואנחנו נדאף.

נהנה] אלנדאף יוסף להשליח הצריכות ההוצאות לתת אותנו שהרשיתם ומה

... ואפ[שר] הוא דרכו לצורך ריאל שבעים בידינו, שנתקבץ ממה לו, הניתן

... לנו ואין ריאלת. וארבעים וחמשה מאות שלוש שדי אל בעזר

... אצל[נו] ידוע אחד גוי יד אל אותו נשלח אם זולתי אופן בשום

גוי] [אל תחוילן) יעשה והוא אלחראזי. עביד אחמד שמו אלחדידה לעיר יצ"ו

[צריך] אבל במצרים. שותפו שהוא ופא, אלרחמאן עבד ן' אבראהם אלסייד שמו

... אצל ומשומר מופקד הכל ועדיין הנז'. הסך ממנו ליקח נאמן איש למנות

האיש] שם [לנו שתודיעו עד נר"ו7 נדאף חיים כמה"ר מע' המתנדבים ב"י עם ידי

... הכסף] וי[שלח ש]מו [על אלתחויל שנעשה כדי אותו, תמנו אשר

לקופות ... מתנדבים ב"י עם שאין לרבותינו, להודיע אנו צריכים אמנם

וי"uאננים] [שלוים ותשבו שלומכם את יענה אל;ים ובכל לבד. בו לחסות מחסה ובית תפלה

אכי"ר. עולמים לעולמי בארמנותיכם

; יצ"ו נדאף סאלם בן חיים ק"ו

ס"ט חבשוש יחיא בן סאלם הצעיר

; ס"ט בדיחי יחיא בן יחיא הצעיר

; יצ"ו אלקאפח סלי' בן יחיא הצעיר

(תרס"ד) שדרי"ם שותפות שטר (י).

לערי המערבים כולל מטעם כשד"ר פריסקו אברהם יצא (1903) תרס"ד שנת בראשית

אל. 'עזרם ... הרב מורנו כבוד j'הב'ת-ד תודת כבוד מעלת

ר' כד'ח', 'ח'א ר' • צנעא קה'לת של הגבא'ם עם שנתמנה צאלח, Jסל'מא לד' שהכוונה דומה - שלמה

תרס"ב). (נפטר תרמ"ט בשנת החל צנעא j'ד ב'ת אב ש'מש הוא קאפח. 'ח'א ור' חבשוש שלום

החסר. בחלק הקודמת, בשורה שנזכד ל'שוב, מוסב .jות'כונ ת'בנה 2

דרחמנא. ,.שלוח'

4

ן)

הרבנ'ם מעלת .5 ב'מ'נו. במהרה Jות'כונ ת'כנה ... הקודש בע'ר

ונ'שא. רם נצרו .. הרב מודנו כבוד מעלת .. 'שראל ב'ת .7 המחאה.
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[תתיז ןאחרןנים ראשןנים - נעלמים ן:tדרי"ם

תכלית התימנים. כולל של שד"ר עם שותפות צורפה זו לשליחות ,1 ואיטליה תורכיה

; קבורה אמות ארבע ומכירת והקדשות ונדבות נדרים גביית : היתה כפולה שליחותו

אל'. 'בית וישיבת מדרש בית לבניין ואלכסנדריה, קהיר מצרים, בערי גורלות' ו'שליחות

עסקן נדאף, חיים אברהם ר' לבין בינו השותפות ענייני הסדירו התימנית הקהילה ראשי

הקהילה.

: הבאים התנאים לפי התנהלה הי,:.,זןתפות

פתקי ;מכירת פריסקו שם על - והקדשות קופות ונדבות, נדרים לגביית ההרשאה א,

נדאף. הרב שם על - וגורלות2 לקבורה קרקע

המשותפת, הקופה מן יינטלו במצרים השליחות גמר ועד מירושלים השליחות הוצאות ב,

בשאר שיימכרו גורלות כחלק. חלק לשליחים, ומחצה לישיבה :מחצה לשניים יתחלק השאר

הנ"ל. החלוקה כפי יתחלקו - במצרים שלא - מקומות

אחד, כל של הפרטי מכיסו יהיו ואיטליה תורכיה לערי ממצרים המסעות הוצאות ג,

הוא רשאי מאנשיה או העיר מכולל הוצאותיו לקחת יצליח נדאף שהרב מקום ,בכל לפיכך

כלום, שכנגדו לצד ואין לעצמו הכל לקחת

לאחר בשווה, השליחים בין יתחלק והקדשות קופות ונדבות, מנדרים שיתקבץ מה כל ד,

הנותר, מן מחצית שהוא הכולל, וחלק נדאף הרב הוצאות ניכוי

הכולל, מן לו הקצוב מחלקו רבע מלבושים בעד נדאף להרב לתת מתחייב פריסקו מר ה,

שיהיה, כמה יהיה

: הוצאות ניכוי ללא לחצאין יתחלקו קמיעות ומשכר לקבורה קרקע ממכירת ההכנסות ו,

ואין בשווה שווה יתחלק מהקמיעות ,המקובץ בשווה שווה השליחים לשני וחצי לכולל חצי

. כלום בהן לכולל

הישיבות, חוקי כפי לו, השייכות הזכויות לישיבה, תמידית נדבה לקבוע שיצליח ,שליח ז

בשווה, השליחים בין יתחלקו

בין יתחלק זהב נפוליון 20 של לסכום עד השליחות מן תחילה שיתקבץ כסף כל ח.

שהוציא מוקדמות הוצאות יקבל אחד שכל לאחד לעיל, שנקבעה החלוקה לפי השניים

מכיסו,

מפרנסי ושניים השליחים שני עליו וחתומים תרס"ד. חשון ח התאריך את נושא השטר

,Iהלוי חמדי ישועה בן ולוי חטר' אהרן בן :אהרן התימנים כולל

קבורה אמות וארבע אל בית שליחות כי צויין, תרס"ד אדר י בתאריך שולים בהערת

,השהיית השליחים שני חתומים כך ועל נשים'. 'עזרת חברת שליחות באה ,במקומם בטלו

תקלות. על מעידה רצופים חדשים ארבעה השליחות

נוסף התימנים, של בשליחות שלו שותפות בחתימתו, פריסקו, מר מאשר אחרת בתוספת

כנגדו המערבים, שליחות בעד זהב נפוליון 20 ששילם ;וכן המערבים מטעם השליחות על

זהב, נפוליון 10 בסך חלקו את פדיסקו מר לידי נדאף הרב השותף שילם

ומשם וסביבותיהן, וקהיר לאלכסנדריה תחילה לצאת השלוחים עמדו השטר לפי

בתאריך תרס"ד, ואדר תרס"ד חשון תאריכים שני מצויינים השטר בגוף ואיטליה, לתורכיה

היו המערכים הספררים, מכולל פרישה של רקע על נחפחחו והחימנים המערכים כולל כיך הקשרים

כצעדיהם ונקטו מהם למדו אחריהם שבאו אלה ממנן, ופרשו הספררים ככולל שלחמו הראשונים,

ימינן. יiLל פיס כרטיס'" מעין

ואילך חרמ"ה משנח וחעורוח איגרוח על וחחום הקהילה, עסקני עם ,נמנה לירושלים חימך עולי מראן,1וני ,3

מופח, ובעל וררשךמקוכל חזך פייטך, ,( 1895) חרנ"ה כשנח לירושלים עלה חר"ץ). - (חרכ"א צנעא יליר .4
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רצהבי יהודה פרופ'
תתיח]

שכתעכבה חדשים, ארבעה של לעיכוב לא הסבר כיתן ולא בשליחות. שיכויים חלו השכי

השיכויים. לסיבת ולא השליחות,

פריסקו אברהם ר' עם משותפת שליחות על אברהם ר' מספר לאברהם'ו 'זכור ביומכו

לפי שוכים. בזמכים אדם אותו עם כסיוכות שכי שלפנינו ככראה הצליחה. שלא תרכ"ג, בשכת

ערב עד שם ועשה קהילתו, מטעם ולסוריה ללבכון שד"ר תרס"ד באייר אברהם ר' יצא היומן

יצאה שלא וככראה השכייה, המשותפת לשליחות זכר אין אחרים במקורות תרס"ה. ר"ה

* *
*

: אמ"ל2 ,וכה כ"י כדאף חיים אברהם והר' כ"ין פריסקו אברהם הר' מע' באו החת"מ לפ"ע

זכןת של לשון בכל שטר ,וכתבו לפו"ד' קגן"ש ממכן אחד כל מיד ןקכו עדי"כ עליכן הון

מו"מו כי האמן"ץ איך ולרא"מ לזכן בידן להיןת ממכן ןא'4 א' כל ביד ןתכו בן, ןחתמן ןיפו"ך

השליחות בענין מןקדם6 בתורת ידוע סך לשלם כדי ביחד לכיס מעןת והטלכו יחד, כשתתפכו

דפה הי"ו המערבים ק"ק8 מכוללות הי"ו הכ"ל פריסקו אברהם כת"ר מע' לעצמו7 לקח אשר

ונדבות נדרים 1Iהגבא"ות על לקב"ץ יע"א10 איטליא וערי טורקיא לערי ירושת"ו9 עיה"ק

ישי' ביהמ"ד לבכין אשר 1 הגורלות' שליחות בעכין וכן בא"י12. דא"ק למכור וגם והקדשו'

הכ"ל16. הרא"ף ג"כ לקח אשר יע"א10 ואגפיהן lומצריםו אמון כא לעי"ת14 יכב"ץ אל בית

הי"ו פריסקו אברהם אכחכו ביכיכו הכ"ל השותפות כו"כ17 להלן כבאר אשר התכאים ועפ"י

: הם ואלה כו"ע18, אוכס שום בלתי הטוה"ג, ברצו"ן הכ"ל הי"ו כדאף חיים ואברהם

בכל השליחות בזה עסקכו משך כל שלימה, ובאמוכה (! גמור( באחדות שכהיה הוא הא')

ממש, לעצמו כעושה חבירו טובת יבקש ממכו וא'4 א' ושכל דבר.

הכוללת19 מכתב שיהיה ורק כאחד, ביחד "ל הכ השליחיות בעכיכי שכעסוק הב')

פריסקו אברהם ח"ר20 מעכ"ת שם על והקדשות, קופות וכדבות הכדרים גביית של וההרשאה

וכן הי"ו. כדאף אברהם ח"ר()2 מעכ"ת ע"י הכ"ל קרקע ד"א של הפיתקין מכירת אמכם הי"ו.

לפועל.

.163 עמ' (תשלייו), ב בירושלים' היהודי הישוב בתולדות 'פרקים קוב'] .5

יאיר. נרו ... הרב מעלת ... מטה החתומים עדים לפנינו .1

דינא. לפוס ושלם גמור נאמנים.קניך עדים ..Jלנו אמרו .2
ומרצוננו. מדעתנו ... וצדק האמת ... מוכחת ולראיה .5 ואחד. אחד .. כוח ויפוי .4

עצמו. על קיבל - לעצמו לקח קדימה7 דמי �קדמה, - 6מוקדם

קדוש. קהל ... ויחייהו ישמרהו ה' לעיל, הנזכר ... רבנו תורת כבוד מעלת .8

אמד. עליוך יכוננך .10 ותיכונך. תיבנה ירושלים. הקרש עיר .9

ח). ב השירים (שיר הגבעות' על 'מקפץ הכתוב בעקבות .11

להיקבר החפצים הגולה מבני לאלה קבר ,אחוזת דהיינו ישראל: בארץ קרקע אמות ארבע .. 'והקדשות .12

ישראל. בארץ

פיס. כרטיסי הפצת 13

בירושלים, המקוכלים ישיכת היא אל' 'כית תהלה: לעיר כצדק, יכוד אל, כית ישיכת המדרש 'כית .14

החסידים: 'ישיכת גם שנקראה

וקהיר. אלכסנדריה של העכרי כינוייך - ומצרים אמוך נא 15

ונחתמה. נכתבה .17 . לעיל הנזכר פריסקו אכרהם הרכ כך גם .16

ועיקר. כלל ... והגמור הטוכ נפשנו כרצוך לעיל, הנזכרים ויחייהו, ישמרהו השם .18

רכי חכם תורת ככוד מעלת .20 :הכוללות. צ"ל - הכוללת .19
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תתיט נ ואחרונים ראשננים - נעלמים שדרי"ם

של הגורל מכירת ושל הנז' העסקים כל ושאר ידו. על יהיו וכיוצא וגורלות הקמיעות עני(

שנינו. ע"י יעשה הכל הנ"ל הישי'

יהיה הכל ואגפיה מצרים שליחות גמר ועד מירושת"ו9 לנו הנצרכות ההוצאות שכל הג')

הב' והחצי הנ"ל, להישי' החצי דהיינו לחצאיז. בינינו יתחלק והנשאר בשוה. מהאמצע21

כאשר הנה מצרים, בארץ נמכרו שלא מהגורל, איזה ישארו אם וגם כחלק. חלק הנ"ל. לשנינו

הנז"ל22. חילוק כפי בינינו מהז המקובץ ג"כ יתחלק מקומות בשאר ימכרו

(' יהיה( והלאה משם אזי יע"אסן, ואיטליא טורקיא לערי מצרים מארץ שכשניסע הד')

מקום שבכל אתאמר ובפי' למעט. רב ביז מכיסו לעצמו יוציא אחד כל הדרכים הוצאות

או ההיא העיר מכולל מקצתה או כולה הז הנז'23, להרא"ז הצריכה ההוצאה ת לקח שנוכל

. כלום בה לשכנגדו ואיז לעצמו יהיה הכל שיהיה, ואופז צד בכל מאנשיה

בינינו יתחלק הנז'24 כו' ע"ש והקדש' קופות ונדבות מהנדרים המקובץ שכל הה')

השייך הנשאר חצי שהוא הכו', וחלק להרא"פ16 הנצרכים ההוצאות ניכוי אחר ,והיינו בשוה

הנז"ל24. להכו'

בעד הנ"ל24 מהכו' לו הקצוב מחלקו להרא"ז23 חלק לתת הרא"פ16 שנתחייב הו')

שיהיה. כמו ,יהיה שיקבל ממה הרבע חלק והוא מלבושים

מציאה ואפי' וכיוצא הקמיעות משכר הז הנ"ל דא"ק12 ממכי' שיהיו ההכנסות שכל הז')

חצי דהיינו הדרכים. מהוצאות הוצאה שום ניכוי בלתי לחצאיז בינינו יתחלק הכל בדרך,

מהקמיעות והמקובץ . בשוה לשנינו יהיה הב' וחצי להכו'. יהי קרקע מד"א12 המקובץ

כלום. בהז להכו' ואיז בשוה שוה ג"כ יתחלק וכיוצא

או חדשה שתהיה, ישיבה לאיזה תמידית נדבה איזה לקבוע ממנו א' יוכל שאם הח')

יהיו ישיבות, שאר חוקי כפי להקובע, השייכים הזכיות כל אזי שיהיה, אופז באיזה או ישנה.

. בשוה בינינו ייכ ג

העולה שיהיה אופז מאיזה או הנ"ל, השליחיות מכסף תח"יי2 שיתקבל זמז שבכל הט')

הנ"ל. החילוק כפי אותם נחלוק אזי נאפו"ז26, עשרים לסך

מהסך לו ששייך מה או"א4 כל שישתלם אחר היינו הנז', הסך לחלק שנוכל שהחילוק הי')

השותפות 2Hנו"נ לעיל ומפו' הכתו' התנאי' עפ"י הנה כנ"ל27. להכו' מוקדםח בתורת ששיל'

בלייש הנ"ל הי"ו נדאף חיים ואברהם הי"ו פריסקו אברהם אנחנו בינותינו הנ"ל השילוח של

בגוב"ר30. כתנאי שרו"ק הנז' תנאי' וכל . "ח29 ובנ

מהנז"ל ואחד אחד כל מיד קנינו אלה דבריהם כל ששמענו אחרי החת"מ העדים ואנחנו

דלא והכל ז"ל "א הרשב 31 לד' וכו' ובפי' וכו' בבי' הנז"ל ע"כ וכתחז"ל ייך מ במדלייב קגו"ש

ש' חשוז לח' בש"א ב' יום עה"ח32 באנו אמו"ץ וע"ד מהימנא ולראיה וכו' ודלא וכו'

וקיים. שו"ב" והכל ליצי' התרס"ד

המשותפת. הקופה מך .21

הנזכר. נדאף אכרהס להרכ .. נאמר אתאמר .23 לעיל הנזכר 22

זהכ. נפוליוך .26 ידינו. תחת .25 הנזכר. כולל שם על והקרשות 24

ונחתמה נכתכה . לעיל ומפורטים הכתוכים התנאים פי על .2H . לעיל כנזכר .להכולל './\שילם 2 ך

ראוכך. וכני גר כני ... וקיימיך שריריך הנזכרים תנאים .30 חפיצה. וכנפש ,./\לם כלכ 29

לכרכה זכרונס חכמים וכתקנת כראוי. מעכשיו כיה למקני דכשר כמנא ושלם. גמור קניך . לעיל מהנזכרים 3 I

... לרעת וכפרוש ככירור לעיל הנזכר כל על

וכריר שריר ליצירה. .. שנת ... לחורש ראשוך כשליש .33 החתום. על ... וצרק אמת דכר ועל .12
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רצהכי יהודה פרופ'
תתכ]

כ'('י אות וכן השטין4, כין תלויים כ"ה שכשיטה אלה' דבריהם כל ששמענו 'אחרי ותיבות

קיומיהוןח" ודין המחק על כתוכים אחרונה שבשי' התרס"ד שבתי' ד' ואות

חכרת שליחות כמקומם ונכנס כטלו, הנ"ל ודא"ק12 אל בית שליחות כי לבארך, והיתה

וקיים, התרס"ד אדר י' א' יום ח"ש אמו"ץ2, וע"ד הנ"ל, המדינות לכל נשים8, עזרת

; 'Yס"ט כ"ץ חטר אהרן לא"א ן' אהרן הצ'

; ס"ט40 פריסקו אברהם הצכ"י

; יצ"ו41 נדאף חיים אברהם הצעיר

; ס"ט40 פריסקו אברהם הצכ"י42 הנ"ל ע"כ מוד"א

יצ"ו41; נדאף חיים אברהם הצעיר

ס"ט'4, הלוי חמדי ישועה ן' לוי הצכ"י

שלקחתי כשליחות נדאף, חיים אברהם ח"ר44 עם הח"מ אני שנשתתפתי אמו"ץ להיות
של כשט"ד46 כמבואר אחרת כשליחות וגם ירושת"ו('4, דפעיה"ק המערכים מכולל

סך כמוקדםח הנ"ל המערכים כולל שליחות כעד שילמתי ואמנם כינינו. שנעשה השותפות

מהסך חלקו לתת הנ"ל נדאף'2 הר"א השותף נתחייב וע"ז48 עיןך4 זהב נאפליון עשרים

כשני עלי תעיד וחת"י הח"מ ע"ע מוד"א עתה הן במוקדם6. נאפו"זח2 עשרה שהוא הנ"ל,

הנ"ל, חלקו עין'1, זהב נאפליון עשרה הסך הנ"ל השותף נדאף'2 הר"א מיד קבלתי איך 4Yעדי"כ

לחדש אי יום בעה"ח2; ולראי"מ אמו"ץ ,ולאות פ"א()(' ע"ס במושלם לידי ובאו ועלו הנ"ל,

וקיים, שו"ב33 והכל ליצירה התרס"ד אדר

ס"ט()4 פריסקו אברהם הצב"י42

לשורה, מעל אלו תיבות חמש תלויות במקור .34

ב'. 'יום שבתיבות ב' לאות הכוונה .35

. קיומם וזה .36

יג), ן (ישעיה לבער' 'והיתה הכתוב עפ''' .37

זקנות וחולות, יולדות לנשים לסייע החברה נועדה השם, לפי לשפוט אם זו. חברה על פרטים בידי אין .38
ואלמנות.

מקובל וענןה. שפלות של כינןי הןא ןטיט] [רפש סיאן-טין טין, סיאן צדק, כהן ... אבי לאדןני בן 39אהרן

.3 הערה מבןא ראה חטר אהרן על כ). נז ישעיה ןטיט' ל'רפש יןנתן תרגןם (ראה תימן בני של בחתימןתיהם
טהןר'. 'ספרדי ואולי טןב', 'סופן .40

ישמרו - יצ"ו תרפ"ו). - (תרנ"ב שנה ןחמש כשלןשים בירןשלים התימנית הקהילה של המרכזי מנהיגה .41
. ויוצרן צורן

בישראל. הצעיר לעיל, הנזכר כל על אני מודה .42

,4 הערה מבוא עליו ראה .43

רבי. חכם ... מטה החתום ... וצדק אמת .44

ןתיכןנן, תיבנה ירושלים, הקודש עיר דפה .45

זה], [בשטר דא בשטר .46

במזןמנים, .47

זה. 48ןעל

כשרים. עדים ... ידי וחתימת מטה, החתום עצמי על אני מודה .49

אחרונה. פרוטה סןף עד .50
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jתתכא ואחרונ'ס ראשונ'ס - נעלמ'ס שרר'ייס

(תרס"ח) אב'טבול יוסף (יא).

להודו, כשד"ר יצא הוא טבריה. רבני עם נמנה (1931 - 1855) אביטבול 'שועה בן יוסף

בשנת לתימן ואף ( 1921 - 1915) ייא תרפ - "ה תרע בשנים אפריקה וצפון בוכ'ארה עיראק,

בעל-הנס. מאיר ר' לקופת ונדבות נדרים לקבץ בטבריה, הספרדים מטעם ,I( 1908) תרס"ח

עתה בשעתו2. פרסמתי ירים, לקהל טבריה חכמי ששיגרו איגרת עפ"י של'חותו, פרשת

'צחק 'חיא ר' אליו. צנעא קהל יחס ,ועל שליחותו על אור הזורע נוסף מקור ל'ר' נתגלגל

[אלול] רחמים לחרש א התאריך את הנושא פרטי במכתב ,מספר תימן 'הרות של ,רבה הלו'

כולל, שליח מטבריה אחד 'חכם : הבאים הפרטים את לירושלים, מצנעא ונשלח התרס"ח

האדם .בני אצלי היה העבר ובשבוע נדבות. לקבץ לתימן יצא ,יצא אב'טבול 'וסף ר' שמו

ענייהם זולת פר"ק' אדם לשום יתחייבו לא כי לאמר לזולתו, בין לו בין פניהם, מעיז'ם רובם

תימנים ה אחינו מכתבי :ראו לאמר אצלי שיבא אדם לכל ומפייס מתחנן .אנכי דווקא שבתימן

בצע"ג".. המה כ' 'רושת"ו שבעיה"ק

תרס"ח) (סביבות פרידמאן הכהן צבי חיים (יב).

מטעם כשד"ר (1902 - 1900) תרס"ב - תר"ס בשנים בתימן עשה פרידמן הכהן צבי חיים

מעיקרה נועדה שליחותו בירושלים. (הוספיטל) חולים' ו'ביקור חיים' 'עץ ישיבת

והוטל בעיר דבר מגפת ,פרצה שליחותו למקום בדרכו בעדן, בהיותו אולם . לאוסטרליה

אותה שם ומילא זעם, יעבור עד לתימן נפשו מילט ברירה באין (קראנטין). הסגר עליה

תושב תימני מצ'מוני, יוסף ר' אליו הצטרף בעדן משולחיו. רשות שנטל לאחר שליחות,

וכמתורגמן. לויה כבן ירושלים,

בו נסתייעו והם בירושלים, התימנים אל אותו קירבה בתימן פרידמאן של שליחותו

ולא השליחות בתאריך לא נוקבת אינה שבידנו התעודה הדרומית. לאמריקה אח"כ כשנשלח

ביקורו לאחר חלה התימנים מטעם ששליחותו להניח יש אך פרידמאן, יצא שמטעמו במוסד

ראשי שנתנו האיגרת הספרדי הכולל מן התימנים נפרדו שבה שנה התרס"ח, ולאחר בתימן

להתפרנס ומעדיפים חסד בלחם מואס'ם הם הגדולה עניותם שלמרות מספרת, בידו הקהילה

ישראל כל חברת של הספר בבתי מלאכה לומדים שהתימנים מציינת היא כפיהם. מיגיע

עזרה ביקשו לא שמעולם מדגישים הכותבים אחרים. על למעמסה יפלו לבל ו'בצלאל'

הכבדים והמסים והיתומים האלמנות הזקנים, בגלל הפעם אך ואמריקה. אירופה מקהילות

למענם, נדבות לקבץ להם נעתר פרידמאן והשד"ר והואיל אחיהם. לעזרת לפנות הם נאלצים

נדיבה. ביד לו ולהתנדב יפות פנים בסבר לקבלו הם מבקשים

היא התעודה לשד"ר. בירושלים התימנים קהילת ראשי שמסרו המודעה, נוסח להלן

בכתיבה וחותמות. חתימות בה חסרות ואף ותיקונים מחיקות בה שנעשו משום טיוטה,

תימנים שהכשיר חברים, ישראל כל של בית-הספר את נס על הכותבים העלו ראשונה

אוזן את שהעירו להניח יש בצדק. שלא ונמחק הושמט הקטע אולם שונות. למלאכות

וא'נ"ורע של'חותו כשנת (1915) תרע"ה מצו"נת (1 H4 מס' 192 עמ' תשלייג, ('רושל'ס. 'טבר'ה' בספר . I

תרס"ו לתקן 'ש תרע"ה ובמקוס טעות שנפלה או פעמ'ס שת' לת'מן 'צא אס

שלר. עמ' (תשכ"ט) סה 2ס'נ'

גרול. בצער ... ות'כונד ת'בנה 'רושל'ס הקרש שבע'ר .4 קטנה. פרוטה
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רצהכ' 'הןרה פרןפ' תתכב]

וביטלו מחקו כז ועל לארץ, בחוץ לשליחות להזיק עלולה כי"ח אגודת הזכרת כי הכותבים,

לה. שפיזרו השבח'ם את

* *
*

/ וגזברים גבאים ואתם / אבירים עדת / הגבורים המה / ולאות למופת / צכאות שרי

כל ואחריהם / וצדיקים גאונים / מובהקים רבנים להם וגובה גביהם על / מזהירים ככוכבים

אכי"ר. יחיו עליהם ה' לב ישרי

קיימים, הם במה ירושלם, בתוככי התימנים כוללות מצב מכם נעלם לא ישראל בני אחינו

נפשם ובחלה געלה נפרזה, במדה בתוכם שורר שהעניות ואף בקדש. מתפרנסים הם ובמה

להשתלם בירם עלה גדול .חלק ביתם ורעבוז רעבונם ישברו אפם בזיעת ,ורק חסר בלחם

.ערכו ידגול בצלאל בשם אשר ביה"ס גם נוסד כאשר הימים באלה ובפרט 1 שונות במלאכות

ממלאכה שונות, מלאכות ועור כסף, צורפי מלאכת החימנים גם ילמדו בו יערכנו. מי הרם

וביחוד הקודמים הספר בתי ידי על כי נכחד לא אבנים, סתות מלאכת ער וקלה, נקייה

אסירי לחם. אוכלים כפם וביגיע לעבור מקום להם התימנים רכשו הנ"ל2, חביב האחרוז

כי בירושלם. למלאכה הספר ומחזיקי מיסדי ארץ, מגיני עם לנדיבי עדתנו הם וברכה תודה

עבודתם מלאכה איזה ללמוד הזמז אותם הרשה ולא בארץ היו כבר אשר מעדתנו הראשונים

.וכל עליהם תכבר לא עבורה כל יאותו, מזאת ,התימנים נהדרת( האמת . ובלבנים בחומר

על עבודה מחוסר אמנם אם אחרים. על מעמסה עצמם להטיל אנוסים לאIיהיו לבל ישעם

לפי בלחם ביתם את לנהל משגת ידם איז והפועלים והאומנים עינים. שבעה אחת אגורה

לארצנו הם קשורים זאת בכל במאד, להם ורע מצטמקים משגת, ידם איז ככולם רובם הטף,

שועת וקול עברו שנים הצדקה. מז להתפרנס בלי באחת הם כמושבותם. להם אור הק'

עזרה דרישת ע"ד הק' אל בכואם קולם נשמע לא ירושלם. מחומת יצא לא התימנים מפלגת

. העי"א ואמעריקא אירופא כארצות

ועתירה ככקשה טובים חסדים גומלי הנריכים לפניכם לכוא יאלצנו ההכרח . כ�(!ה הנה

ומתמוגגים לעכוד, כהם כח עוד איז אשר מעדתנו, הזקנים עכור רחמיכם שערי :שאו לאמר

עזוכים יתומים וגלמודות, שכולות אלמנות עבור חסדיכם פתחי והנשאו נורא. ובכפז כרעכ

דכר הככיד האחרוז כרעב. להחיותם נפשם על מכקשים ויגוז רעה מעוצר ,אשר ורטושים

זה העכר פרשת יר"ה. להממשלה חובתם ידי לצאת הדלה הקהלה ככח איז אשר המסים

נקרא מי אל . ארץ יכסה והחושך הנפש עד המים .כאו לתאר שחורים צכעים די איז כשנתים

להושיע יכולת מכלי עליהם גם סובכ החוסר גלגל התימז כארץ אחינו בצרה. לעתות לעזרה

יושכים התימז בארץ היהודים כי כצערים' נודע הלא כעזרה, אתנו ולעמוד כקודש לאחיהם

המדרגה. כסתר

על הןקס הזה ב'ה"ס ראשןנה. ה'ושב'ס חבר'ס 'שראל כל הרןממה האגורה של בב'ה"ס : מחןק קטע .1

ללמןר הבא לכל פחןח'ס שער'ן ותפארתנו]. קרשנן [ע'ר ע'ק"ןת פנ' על מתנןסס נזר וכאבך חסנן בש'א

ברומה ןהשנ' ב'רןשל'ס. [הקרש] הק' בהר ה'ושב'ס 'שראל כנסת לכל הוא 'שע מקןר ןמלאכה. אומנןת

ןכן'. ב'ה"ס

מך שנמחק האלה' השנ'ס 'טוב'ס למשפט ת'קוך הןא הנ"ל' חב'ב האחרןך ןב'חור 'הקןרמ'ס המשפט .2

.( 1 (הערה לע'ל האמןרה הס'בה

ענ"ך. בש'נן' טו) נט ('שע'ה נעררת' האמת 'ותה' הכתוב עפ''' .3

כג). לא (משל' בשער'ס' 'נןרע הלשןך עפ''' 'לא'5. להשמ'ט ן'ש כפןלה של'לה .4
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נתתכג ואחרונים ראשונים - נעלמים שדרי"ם

/ אמונים איש / תמים צדיק / ויהלום ספיר אבז / החה"ש ירושלם איש לנו ה' וימז

נעתר אשר הי"ו פרידמז הכהז צבי חיים הר"ר מעכ"ת / נעלה מאד / והמעלה היחס שלשלת

כתורז העומדים מכוללנו האומללים בעד הגבאות על ולקבץ הערים על לדלג לבקשתנו

כף תדרוך אשר מקום ובכל יע"א, ארגאנטינא במדינות לבוא מועדות ךפניך ההר. בראש

פנים בסבר אותו יקבלך בךאך מקום בכל כי בעם, המתנדבים ישראל לחוקקי לבנו ובכז רגליו.

העצמות להחיות הק' תרומת קובץ לנדחים לאסוף בידך יעלה למעז ולסעדו ולתמכו יפות.

לרחם נשואות עיניהם כז / אדוניהם יד אל עבדים כעיני אשר / ונגשות נענות / היבי.1Zות

ותעודות / עתירות עדות לוחות / הרואךת עניכם (והנה נדיבה וברךח טובה במדה / עליהם

ליתז ראוי התימנים ק"ק לכוללנו כי בצדקה ומדברים בגדלם המעידים ישראל אלפי מראשי

האלה. האומללים נפשות להחיות תרומת את לתת לבו ידבנו אשר איש כל ךמאת בראש) חלק

בספר וירשום שעה. לפי קבלה מכתב הנ"ל השד"ר הרב מע' מיד יקבל כי בעתר נפשנו

לעולה התורה ודאת / גדולתו תרב / צדקתו ולמעז / נדבתו וסך הטוב שמו את הדכרךז

התרומה כל יובא לידם כי ואתר אתר בכל הקודש קהלות וראשי הרבנים כת"ר ממע' ולמנחה

האדרעססא עפ"י פנימה הקדש אל יובא ומידם הנד' השד"ר הרב כבוד מע' ע"י ירימו אשר

הנרשמת.

(תרס"ט) סגל משה (יג).

נשתמר תרס"ט בשנת אירופה לארצות סגל יעקב בז שפיטץ יחדקאל משה ר' של משליחותו

בדרך שנערמו ךהמכשולים, הקשיים על למדים ממנו גדולים. עמודים ארבעה בז מכתב

תמציתו. במסירת אני מסתפק המכתב של היתירה אריכותו מחמת שליחותו.

מלמד הוא .( 1909) תרס"ט חוקת לסדר ד' יום התאריך את נושא השליח שכתב המכתב

כי .אמת, בירושלים התימנים למעז הספרדים כךלל מטעם 1 באירופה השליח פעל דו שבשנה

עם השלימו לא הספרדים אולם הספרדי, הכולל מז ירושלים תימני פרשו תרס"ח בשנת

המשיכו תימנים של קטנה שכת בפרט העדה, את לייצג דכותם על לטעוז ךהמשיכו הפרישה

סעדיה ר' . נפרדו והם בוינה מחלוקת נפלה (? (תימני סעדיה לוייתך בז וביז .בינו בהם לתמוך

את בחתימתו קיים וינה של ורבה סגל, משה לידי השליחות פנקס את הטךב ברצונו מסר

שליחותו, את מכשיל אונגארז כולל של השליח כי מתלונז הכותב ביניהם. הפרשה סיכום

של בית-דיז אצל ללכת מהם מבקש הוא לפיכך אשכנדים. בית-דיז חתימת לו שאיז בטענה

אליו שלחוהו לא עדייז אם השליחות, כתב על ולהחתימם חסידים, או פרושים אשכנדים,

ישלחו עליו, לחתךם מסרבים שבית-דיז או כתב-השליחות, את שלחו כבר אם . לארץ לחוץ

'שליח שהוא יודעים אינם כי עליה, יחתמו ךדאי בית-דיז .לדבריך יושר תעודת דה במקום לו

על לחתום אשכנדים בית-דיז יסכים לא דאת בכל אם אשכנדים'. במדינות ספרדים עבור

לעמברג כולל אך וךידנישע כולל של השמש אצל תילכו ייאד שיציעו בניסוח יושר תעךדת

הדבר". את יגמרו כבר הם יד' 'מתנת אידה ואחר

400 לשלם רוצה שהוא [? jאבולעאפיה בולאפיא בשם דקז על מספר הוא מכתבו בהמשך

שהוא הךסיף הדקז . מיתתו לאחר עבורו קדיש ויאמרו משניות שילמדו כדי קראנעז 500 או

גביר על מספר הוא כז מטרה. לאותה הספרדים של לכולל פראנק 500 אשתו עבור שילם

וישלח ואחיותיו מאחיך ממוז יקבץ הוא נשמתך ולעלוי מת ,שאביך גאלדמאז יאדעף בשם

והונגריה. אוסטריה נזכרות במכתב .1
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רצהבי יהורה פרופ'
תתכר]

. לזכדו קדיש ויאמדו משניות ילמדו למען משה'2 'תודת לישיבת

מכמה למאד' עד קשה היא התימנים עבוד בהווה לקבץ הלזו 'המלאכה כי מתלונן הוא

שיש להאמין דוצים אינם אף ומקצתם התימנים, אודות דבד יודעים אינם :הבדיות טעמים

עליהם שאין בטענה לקדוא דוצה איש אין המודפסות התעודות את ; יהודים תימנים

אילו חשדות. מעודדת היא גם מקונסול או מפחה3 לפנקס אישוד שאין ;העובדה חתימות-יד

ודוע בעולם תימנים שיש 'לפדסם אחד בתפקיד מצטמצמת מלאכתו היתה אישוד בידו היה

איזה 'שיתנו ווייס, משה ששמו גדול, ועשיד למדן עם בדבדים בא כי מוסיף הוא מצבם:

על שתהיה בתנאי ניאות הנדבן התימנים: עניי עבוד גם בהקופות המקובץ מהממון קטן חלק
המקום. מאנשי דבנים משלושה הסכמה זה

לענתבי לפנות עליהם כך לשם פדסום. לה לתת להם מייעץ הוא השליחות הצלחת לצודך

לאוד היוצאים הגדמנים בעתונים התימנים על מאמדים לכתוב ולבקשם לאדעלמאן4, או

השליחות מצב .את אונגאדן עיידות ובשאד בבודפשט למכדיהם לכתוב כן ;וכמו בבודפשט

. עין'(' בצדות וההווה עדיין והעתיד אין 'העבד : במלים מgכם הוא

סאבאלטשי מקס לעודך יפה' מתנה 'איזה לשלוח להם מציע הוא מכתבו בסיום

חשבון מפדט הוא כן הדבה. לפעול יוכל הוא כי מכך להם תצמח גדולה טובה בבודפשט.

פדנק, 26 לקח סעדיה ד' ,105 ,מוינה פדנק 60 להם שלח מטדיסט : שעשה הגבייה כספי

. פדנק 20 של יתדה ובדשותו

ומצריס להורו שלוחיס ג.

תדס"ב) (סביבות בשליחותו שנפטד שד"ד (יד).

מעלתו. שי�דל מדום לאלהי ותפילה פדג' יוסף בן עובדיה לגביד בשבחים פותחת האיגדת

האבלות ימי לאחד בקהילתם. שנפטד כדיאתי יונה השד"ד על הכותבים לו סחים אחדיה

הכסף את שימסוד סתהון ישעיה לד' כתבו הם דופייה. ב-234 ומכדום ועזבונו חפציו בדקו

ענתאב. בעיד המנוח ליודשי אותו להעביד מבקשים הם האחדון ומן יוסף, לד'

והוא הכסף את שולחים אינם האחדיות מחמת כי נדשם אחד, סופד בכתב בתוספת,

של מקומו ופקידי דייני בחתימת הדשאה, להם ישלחו שהיורשים עד ברשותם יישאד

ההדשאה. שיגוד שיזדז יוסף מד' מבקשים הכותבים הכסף. לתת מי ליר הנפטד,

,שעמדו הכסף את ועיכבו דעתם ששינו הכותבים מצד יתידה זהידות על מלמדת התוספת

אין וגם תאדיר נושאת אינה האיגדת המקום. דייני בירי מאושדת הדשאה לבוא עד לשלחו,

מעיד ענתאב העיד שם ממחיקות. נקייה שהיא אע"פ טיוטה שהיא נדאה חתימות. עליה

. בירושלים התימנית הקהילה חכמי של ישיכה .2

חכם-כאשה. התואר את הנושא ראשי לרכ הכוונה .1

את ניהל ירושלים. לתימני הרכה וסייע היהורי הישוכ למען רכות פעל ייט) תרע - (תרכ"ט ענתכי אלכרט .4

השלטונות. כחוגי מקוכל והיה כארץ חכרים' ישראל 'כל חכרת מוסרות

כן אליעזר של 'הצכי' עתון את שהוציא עתונאי ,( 1922 - 1 4א 7) ארלמן מרדכי הוא - ארעלמאן

סייע כארץ. היהורי הישוכ לחיזוק כפעולות ושותף כירושלים. כרית' 'כני כלשכת פעיל היה 'הורה.

כירושלים. 'נחלת-צכי' התימנים שכונת כיסור ענתכי לאלכרט

(על יכינו' מי אין ומחרתו ; ואינו חולף הוא והיום ; זמנו עכר :אתמול שלושה האדם 'חיי הפתגם דרך על .5

.97 - 96 עמ' תשי"ז, ירושלים והפתגמים, המשלים אוצר. רוירזון, " ראה זה פתגם של השונים נוסחיו

.( 152.1 מס'
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[תתכה ואחרונים ראשונים - נעלמים שדרי"ם

הרי (1902) תרס"ב בשנת נפטר סתהוז ישעיה שר' כיוז . בסוריה ישבו השד"ר שיורשי

זו. לשנה קדמה השד"ר שפרשת

* *
*

הזמז נתנ; I משחר ומרחם I נבחר כסף צדיק לשוז ואדם. אלהים בעיני מצא טוב רשכל חז

בררר שפחיו רדעת I I ונכרחות צחות ושיחרת I רננות ענות קול יחז ועליוז גילו בני על עליוז

לעד ישמרהו אמת השרמר פרג'2, יוסף בז עובדיא כה"ר הנעלה הגביר הרא הלא מללו.

אכי"ר.

פה אחאנר .הננו ונשא3 ירום I עלילות לנררא רלילרת ימים I וחפלוח תהלות עלוח מאחר

מבשר קרל I נעים בקול I משמיעים מרדיעים הלז. הנשחוז בכחב החתום על הבאים כלנו

שליחא קוגיז פה ק'4 במחנינר בא אשר החכמה נזר אור זרח יומים או יום כהיום אשר

אל לשוב I נשמתו הנותז אל לבא תורו .הגיע כריאתי יונה כמה"ר המרומם החכם דרחמנא

לע"ה6 הנפטרים עמינו בני כלל עם ומעלה בכבוד ריאסף רימת ויגוע I ביתו שם כי הרמחהך

השכבה. לו ועשינו בכה"כ7 כהלכה ונספד

רערכנו לר אשר כל את וחיפשנו מטה, החחומים אנו באנו אבילות ימי שבעח מקץ ויהי

שלחנו הנז' הסך זה על רופייה. ושלשים וארבע מאחים סך לכל כאשר הכל .ונמצא ומכרנר

לקיים יחישה ימהר וכת"ר9 . הנז"ל המעות כבודך ביד למסור כדי סחהוז8 ישעיא לכ"ר כתב

מצוה גבור, נא .Iהנז"לס נע"ג המנוח ליורשי יע"א ענתא"ב לעיר אותם לשלוח זר מצוה

נברך .ואנחנו 11 שכמ"ה ויבא עליו הטובה ה' כיד ירסיף וכה .יעשה תחמיצנה אל לידך הבאה

הרמה נפשו אח כי"ש12 לטרבה לבו משאלוח ימלא הקב"ה זו בשכר הטוב. שמו את

: אחר סופר בכתב רשום הדף של השמאלי העליוז בקצה

ופקידי דייני בחחימת מיורשיו כתב לנו שיבוא עד ברשותינו נשאר הנז' הסכרם והנה

ואתה וכירצא. האחרירח מחמת עכשיו לשלוח נוכל לא כי ינתז, מי ליד אותנו ו�דשן מקרמו.

הנז'. המעות שיקבל למי הרשאה שישלחר בכתב להודיעם תשתדל ה' בררך

(חרע"ו) ארוואץ יוסף ר' שליחות (טו).

מטעם בכררז נתפרסם ארצרת. לארבע כשד"ר יפו, העיר של .רבה 1 ארוואץ יוסף ר' של מינריו

.והרא ערבי בכתב הכתוב ערבי בתרגום מלווה הכררז אלכסנדריה. העיר של הצדק דיז בית

ונכוחיס. ישריס יהיו ודבויו משמחת תשובה יתן עובדיה שו' תפילה .1

. עליו פוטיס למצוא הצלחתי לא .2

וכו'. מעלתו ויגדלו שינשאוהו לשמיס תפילה ושטיחת עובדיה לו' השבחיס לאחו הדבויס. שיעוו .3

. קודשנו :במחנה הכותביס כוונת קדוש. - ק .4

הכבוד. .בכל 7 האמת. 6לעולס לשמיס. למווס. .5

תוס"ב-1902). (נפטו צובה אוס מובני - סתהו( ובנוישעיה לכבוד - לכ"ו .8

ובנו. תוות וכבוד - וכת"ו לעיל. הנזכוות - 9הנז"ל

גן. עדן נחלו - נע"ג ... אמן עליון יכוננה - יע"א טב. עין בכינוייה בסוויהידועה עיו - ענתאב .10

('! שלוס( יהיה כה - כי"ש 12 השמים. מן כפול שכוו - שכמ"ה I1

חינוך נתחנך ליוושל,ס. אבותיו עס עלה בנעוותו שבמווקו. בובאט נולד (1925 - 1847) אווואץ יוסף ו'
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רצהני יהודה פרופ' תתכו]

יוסף ר' כיפו. והגירוש הראשונה העולם מלחמת ימי הימים התרע"ו. כסלו התאריך את נושא

כשליחויות הארוכים חייו כימי שהתנסה .כמי למצרים פעמיו ש'ם צרפתי. כנתין . ארוואץ

שד"ר כמצרים אותו מינו הקודש2. כארץ ומוסדות כוללים מטעם הגולה. לארצות רכות

ארצות. ארכע למען והקדשות קופות ונדכות. נדרים לקכץ

ימים ושנתים . ישראל ארץ עם הקשרים נותקו המלחמה שכגלל מספרים. כית-הדין חכרי

לצכא נלקחו הכנים כי המספרים. קורעי-לכ מכתכים הגיעו אך ; כמצרים שליח רגל דרכה לא

שנה שנה לקכץ עליהם קיכלו הגולה ויהודי והואיל רעכ. חרפת סוכלת כולה והאוכלוסיה

ממלאים הם לפיכך ישראל. ארץ ישוכ להחזקת הקודש. ארצות ארכע לשם ונדכות נדרים

ישלחו והם התרומות. כסף את לאסוף שד"ר להיות כתוכם. הגולה ארוואץ. יוסף ר' של ידיו

לנדיכים כית-הדין חכרי פונים המודעה כסוף הרעכים. נפש להחיות הקודש לארץ הכסף את

כית-דין. שלוחי לידי רחכה כיד נדכתם לתת כעם

ורמיזות סתומים לשונות ללא ונהיר. פשוט המודעה סגנון איגרות. כשאר שלא
מעורפלות.

* *
* ינ"ץ הצדק דיך בית

1 יע"א אמוד נא דעוב"י

אוהכיך2 ישליו ירושלים שלום שאלו

שרים / וממונים פרנסים / הרמים הגכירים / והרחמים החסד אנשי ותהלת מעלת לככוד

מצרים ארץ וערי מדינות ככל אשר אחכ"י3 לש"ש. הצכור עם העוסקים וכל / וסגנים

אמן. כארמנותם ושלוה / כחילם שלום יהי / כולם יחד לגכולותיה.

! רחמנים כני רחמנים

על כרעכ העטופים אחינו ואנקת אנחת לעזרה. אליכם קורא ציון מהררי עמנו שועת קול

לכככם. על תעלה וירושלים ה' את מרחוק זכרו / רחמיכם דלתי דופק הקדש. אדמת

ארצות שוכני כשרינו אחינו כעד כריחיה סגרה הארץ הנוראה. המלחמה החלה מעת הן

הגיע מה יודע אתנו ואין אכלות ציון דרכי נסגרו. הדרכים וכל ננעלו השערים כל הקדש.

קצת מודיעים לככות. הקורעים מכתכיהם אלינו הגיעו עקלקלתון כדרך כי לולא . אליהם

הנותנים כת גם כרעכ. גועים והטף הנשים והזקנים לצכא. לוקחו כניהם מכחר כי מצרותיהם.

מרחם. ואין חונן ואין יד לפושטי נהיו

לרב נתמנה ( 1903) תרס"ג שמעוך.בשנת בך דוד ר' בידי להוראה והוסמך המערבים. עדת חכמי אצל תורני

מותו. יום עד שימש זו ובכהונה ביפו הספרדים עדת

ערת מטעם פעמים ;שתי (1902 - 1900 ; 1884 - 1883 (שנים למרוקו חברוך בשליחות פעמים שתי .2

לדך'. 'משגב חולים בית בשליחות ופעם (1894 .1873) שבירושלים המערבים

. אמך עליוך יכוננה ... בישראל ואם רעיר בצדק יכוך .1

בגלל ישראל בארץ והישוב מצרים יהודי ביד שנפל הניתוק על מרמז הוא שכך כמוטו, נקבע זה פסוק .2

הישוב. למתזיקי ברכה בו וצפונה המלחמה.

ישראל. בית אחינו שמים. לשם .3
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[תתכז ואחרונים ראשונים - נעלמים שדרי"ם

הנתונים לאחינו להושיע במה עצה, לטכס 'Iהעי"א עדתינו ועד עם ראשי ובהתאסף

על הקדש ארצות ארבע כולל שליח רגל דרכה לא שנים שתי זה כי ראו המה ובמצוק, במצור

שנה מדי ונדבות נדרים לקבץ ודור דור משנות היהודים וקבלו קיימו וכבר מצרים. אדמת

ישראל ארץ ישוב להחזקת טבריה, ,צפת חברוך ירושלים, הקדש ארצות ארבע לשם בשנה

וזאת ואבותינו. אנחנו ישראל לאלקי נדרנו אשר גדול נדר וזה והתורה. הדת קרך ולקיום

לעולמים. היתה לא אשר כזאת ומצוקה צרה בעת ובפרט נדרנו, את לקים חובתינו

מקודש ראב"ד מלא. ה' וכבוד המופלא הרב ותהלת מעלת אמונים ציר לנו ה' וימך

אשר הגולה בתוך פה אתנו נמצא אשר נר"ו" ארוואץ יוסף כמהר"ר תובב"א, יפו ייק דעיה

בטוב לכל ונחמד אהוב לשולחיו. נאמך ציר גברא אתמחי כבר ובאשר יהודה. מארץ הגלתה

והקדשות. קופות ונדבות נדרים לאסוף נהוג שד"ר להיות ידו את מלאנו לשונו. ומתק טעמו

הרשב"י קופת זיע"א, רמב"ה קופת זיע"א, העולם אבות קופת זיע"א, אמנו רחל קופת

כסף וכל טבריה. ,צפת חברוך :ירושלים, הקדש ארצות ארבע לשם ונידב הנידר .וכל זיע"אח

אל לשלחו נשתדל בע"ה7 ואנחנו לידינו. יובא הנז' השד"ר הרב לידי יגיע אשר הקדשים

ידכם. על ה' לתשועת ומיחלים ברעב העטופים נפשות אלפי להחיות הקדש ארצות

לא ורצוצים העשוקים אחיכם ולמעך . תחשו לא ציוך למעך : נקרא עמים נדיבי אליכם ובכך

.עוללים נערים עם זקנים נפשות אלפי להחיות כללית גדולה נדבה תעשו אשר עד תשקוטו

רעב. בחרפת בשרינו אחינו באבדן וראינו נוכל איככה כי ומדוכאים חולים שדים. ויונקי

במדה הנז' שלוחינו מר ידי את למלאות אני גבור יאמר והחלש יוסיפו. וכה יעשו שכה בטחנו

ה' בשוב תחזינה ועיניכם עולמים. ושנות ימים תאריכו הזה .ובדבר ברכה של קומץ גדושה

לב בדמע החותמים מצרים של אלכסנדריה פה קדשים צאן רועי וכנא"ה8. כנה"ר ציון שיבת

שלום. הצדקה מעשה והיה התרע"ו כסלו בחדש

הי"ו 1 אביכזיר() אברהם הי"ו מפרגולא9 רפאל

יכב"ץ הצדק דין בית חותם

(תרס"ד) העי"א אמון נא דעוב"י

אמן. יחיו עליהם ה' .4

רם נצרו ... רכי הרכ מורנו ככור אמן, כימינו כמהרה ותיכונן תיכנה ... הקודש דעיר ... כית-דין אכ רכ .5

ונישא.

יוחאי. כן שמעון ר' האלהי ... הנס כעל מאיר ר' ... אמן עלינו יגן זכותה .6

השם. כעזרת .7

אהכתכם. וכנאמני הרמה 8כנפשכם

.( כ-נ192 (נפטר כאלכסנדריה כית-דין ואכ ראשי רכ שימש פורגולה. לה די רפאל כצורה גם נכתכ שמו .9

הוריו עם עלה 1872 כשנת שכמרוקו. כתאפילאלת נולד .( 1929 - 1866) אכיכזיר משה כן אכרהם .10

כית-הדין למזכיר נתמנה אלכסנדריה דרך וכעכרו המערכים, עדת כשליחות יצא 1892 כשנת לירושלים.

כעיר. הערה ענייני ככל והמכיא המוציא והיה אלכסנדריה, יהודי קהילת מצכ לתיקון התמסר הקהילה, של

. לקהילה ראשי רכ מקום וממלא כית-דין אכ נתמנה 1908 כשנת
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רצהב' 'הורה פרופ' תתכח]

ההגהה עם

מאוסף שליחות איגרות שתי כניהו מאיר פרופ' כטוכו לי נתן לדפוס המאמר מסירת לאחר

כטכריה, הספרדים כולל מטעם (1797) תקנ"ז משנת :אחת I כניו-יורק לרכנים המדרש כ'ת

שתי אני מספח המאמר להשלמת כצפת. הספרדים עדת מטעם (1 א 70) תר"ל משנת והשנייה

כפענוח שסייעני ועל כתעודות שזיכני על : כניהו לפרופ' אמורה כפולה תודה אלו. תעודות

מסולסלות. חתימות כמה

(תקנ"ז) דנאן אכן אלעזר (טז).

חתומים (1797) תקנ"ז כשנת כשד"ר שיצא דנאן2, אכן אלעזר של השליחות איגרת על

הנס, כעל מאיר ר' קופת מטעם יצא השד"ר . כטכריה' הספרדית העדה פרנסי שכעת

שכעת מפזרים האיגרת כפתח :Iהקופה על הממונה מנחם, כן משה שיך אל מופנית והאיגרת

מכרכים הכותכים הטוכים, וכמעשיו כחסדיו המצויין הקופה, לפקיד שכחים העיר טוכי

התנא של קכרותיהם על למענו מתפללים שהם ומדגישים נכסים, וכעושר ימים כאורך אותו

ותלמידיו. עקיכא ר'

והגיעה תפחה למאה עשרה כסך עליהם שהריכית הככדים, חוכותיהם על הם סחים להלן

כאות הכנסותיה שעיקר כטכריה, קהילה לגכי הוא עצום זה .סכום גרוש אלף עשרים לכדי

ר' את משגרים הם לפיכך המלחמות. כגלל עתה ,שנפגעו לארץ חוץ של ונדכות מנדרים

הם הקופות. כספי ולקכץ מצכם להסכיר הרמכ"ם, משפחת על המתייחס דנאן, אכן אלעזר

התרומות, את ולהגכיר וכקופה כשליח לתמוך מנחם כן משה מר' מכקשים

* *
*

/1 מעלה ע"כ כרכים זכותו דאלים הטוכים מעשיו כח / כפולה טוכה להיטיכ ומרכה חסד חפץ

מאיר רכי הק' מהתנא הטהורה הקופה כעד ומשגיח פקיד / ומעולה הנכון הגכ'ר הוא הדר

. כת"ר' גילה אחר גילה יאיר Lנר"ו מנחם ככ"ר משה שיך כמה"ר זיע"א כע"ה

אלף וכ"ד עקיכא רכי הק' התנא האדון פני את האל;ים מול תפלה גדולה האר"ש1, לפנים

נימה". אכפילא רכנן אמור / ונעים יקר הון כל / ושנים ימים יאריך למען זיע"א2 תלמידיו

ולימים . עלז' דעדו הרפתקי מהני כ"ע לה דידעי צרה ע"ד כצי"ר6 יוצאים אלה אותותינו

ס'מן, ללא והשנ"ה ,0316 ס'מנה אחת .1

קדם דאנון אכן אלעזר שר' למד'ם אנו שכהודו לקוג"ן ש'צא סאמון כן 'וסף ר' טכר'ה של'ח של מא'גרתו .2

.(639 - 638 עמ' א''', (שלוח' לשם כשד"ר לו

ממנ'. נפלאו וארכע כוודאות פענחת' מהן שלוש מאד. מסולסלות חת'מות'הם .3

. כורד'סתאן ה'תה שזו להנ'ח 'ש אכל השל'חות, ארץ נתפרשה לא .4

מעלה. כל על כרכ'ם זכותו גדולה ש'עורו .1

'נר"ו כת'כות ונ'שא. רם נצרו ... רכ' ככוד כן ... הרכ מורנו ככוד אמן. על'נו 'גן זכותו הנס, כעל ... הקדוש .2

ונ'שא. רם :נצרו כנוטר'קון נר"ו ;ואף 'מ'ם 'אר'ן כמשמעות 'א'ר' 'נרו כפולה כרכה הכותכ'ם ג'למו 'א'ר'

כדכר'ם. פותח שאנ' קררם ש'עורו, .4 רצון]. 'ה' [כן רעוא תהא כן .3

. וממונו נכס'ו להכפ'ל ש'זכה כרכה החוט'. 'הוכפל .5

. קכל של'ח, : 'צ'ר' של הכפולה כהוראה - כצ'ר .6

על'נו. שעכרו הרפתקאות מאותן העולם, כל אותה ש'ודע'ם צרה, דכר על ך.
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[תתכט ואחרונ'ס ראי,l\ונ'ס - נעלמ'ס ',l\רר'ייס

רב הנז' הסך ד'דן ולגבי גרוש. אלף עשרים סך למאה עשרה Hבהכשר אנחנו אשמים האלה

מהנידר ה'א פרנסתם ועיקר האביונים. העניים ת"ח()ו רשיה תו"כ(> עי"ק כי הוא ועצום

צ'ר ע"כוו כי ישועה, שערי נסתמו המלחמות ומפני זיע"א2. רמב"ה הק' התנא לשם והנ'דב

השלם החכם הוא הדר ז"ל הרמב"ם ורבנא למרנא והמעלה היחס מגזע מאתנו שולח אמונ'ם

רבים ל צערנו גודל את ידבר לחוץ יצא נר"ו2 דנאן אבן אלעזר כמה"ר שד"ר סוה"ר12 והכולל

הרי Yתו"ת לעי"ק דשייכי הקדשים כסף וכל עלינו. רחמים יתמלא 1 רום' במדב"ר חנו"ת'נו

זיע"א2 ק' מהתנא הטהורה בקופה יתגבר וכארי .1 הנז'ל השד"ר מע' ביד יותןן.ו בכי זה

שדר"(IJו ידי למלא יקום נדבות על והוא בה. למחזיקים היא חיים ועץ ולתומכה לסעדה

רבבה לאלף פרוטה ע"כ שבעת'ם 'שלם משמים ואל;ים להתכבד. הראויה מנה מלא בכסף

טבריה פעיה"ק] [החותמים אביונים ונפשות והנשאה הרמה נפשו כאות 17 שבא מזהב

. ושלום ייק לפ יצליח יעשה 1 Yאשר וכל בשנת I Hתוב"ב

גואקיל22 'עקב הצעיר ; ס"ט 21 אלחד'ף אהר( הצעיר ; ס"ט אבולעאפיא()2 יצחק : חתומ'ם

פוענחו. שלא נוספות חתימות 4 ; ס"ט

(תר"ל) יעקב משה (יז).

,למדינת תר"ל שנת בשלהי בצפת, הספרדי הכולל בשליחות יצא, ו יעקב משה השד"ר

ולפיכך וישוב, ישוב שבכל ולגבירים, לגבאים נועדה בידו שנתנו האיגרת כורדיסתא(.

יד. בכתב המכותב, שם מילוי לצורך חלל, שיירו בראשה רש"י. באותיות השולחים הדפיסוה

נח2,הממונה בן מנחם שם על רי.1lום .הוא הדף קיפול ,מחמת במרכזו נפגם שלפנינו העותק

מודיעים, הכותבים ולבניו. לגבאי בברכות פותחת היא כמקובל יוחאי. בן שמעו( ר' קופת על

השד"ר ומפי ממנו ועניינם'. מצבם את המסביר כללי', 'כתב שולחים הם האיגרת שעם

המקיימים תלמידים נצטרפו ואליהם התורה, ללימוד מתמסרים צפת שחכמי לדעת, ילמדו

כספי לידו וימסור לשליח יסייע ב(נח שמנחם בבקשה, מסיימים הכותבים מעוני. התורה את

ידו. שתחת הקופה

כא מב בראש'ת עדה"כ - אנחנו' של.'אשמ'ס רב'ת לשלס אנחנו נתבע'ס 8דה"נו,

ות'כונד. ת'בנה קדשנו 9ע'ר

לה'ות במקוס הקה'לה שבראש חכמ'ס שתלמ'ד' לומר ב'קש 'רש'ה' בת'בה חכמ'ם תלמ'ד' רש'ה Oו.

[דל'ם]. 'רש'ם' נעשו 'ראש'ם'

וכו: מעלתו רום כ' בדבר'נו אנו מתחננ'ם .1.1 הד'ם ועוקר ס'נ' . 2ו כן על I ו

הנזכר מעלת. .15 לח. 'א ו'קרא עדה"כ - 'ותן' ו"מסרו'כ' יינתנו 14

'ש'בה' : במקור - שבא טו. עב תהל'ם עדה"כ I שלנו7 שד"ר - שדר"ן I IJ

ב'מ'נו. במהרה ות'כונן ת'בנה 19 תקנ"ז. = 557 בג'מטר'ה אlllר' 'וכל IH

על חתוס פרח'. ח"ם ר' ה'הוד' השר מטעם וטבר'ה צפת קה'לות על ממונה ה'ה טבר'ה. חכמ' מראש' .20

.(1825) בתקפ"ה נפטר .(1823-1790) תק"ן-תקפ"ג בשנ'ס שד"רות כתב' וכמה כמה

.(1837) (1798)-תקצ"ז תקנ"ח בשנ'ס שד"ר'ס של א'גרות על חתוס טבר'ה. 21מחכמ'

.(1805) (1785)-תקס"ה תקמ"ה בשנ'ס מטבר'ה שלוח'ס א'גרות על חתוס טבר'ה. מחכמ' .22

בשנתתקמ"ג המערב'ת. לא'רופה מצפת ש'צא חסאן. שלמה ר' של של'חות א'גרת על חתום 'עקב משה

(IJIJ2 עמ' א''', (שלוח' (1 11.א7

'מנחס: במקומו וכתבו השס את מחקו אח"כ 'רחמ'ם: כתבו תח'לה .2

ל'דנו. הג'ע לא הכלל' הכתב ..1
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רצהב' 'הרדה פררפ'
תתל]

כוללרת ראש' של חתימות שבע בשוליה .( 1870) תר"ל אלול התאריך את נושאת האיגרת

כתובות השליחות. מתקופת הודעות ארבע להן .מתחת הכולל וחותמת בצפת הספרדים

בן מנחם לגבאי לתת בבוכארה כפרים כמה לתושבי קריאה היא הראשונה שונים. בכתבי-יד

נתקלה ששליחותו להסיק יש מכאן בנידוי. יהיה אותו הדוחה וכל נפש, לכל גרוש נח

.(1871) תרל"א תמוז הקריאה תאריך כפרים. במקצת בקשיים

במקומו שליח אותו מינה ירושלים שד"ר כי המאשר שמעוןן-. חתום השנייה ההודעה על

ובאותה שנה באותה פעל זה לפי השקלים. במגבית חלקו גרוש, יח נח בן ממנחם קיבל והוא
ירושלים. מטעם נוסף שליח מדינה

גרוש שלשים נח בן מנחם מידי קיבל כי המאשר יעקב, משה השד"ר של היא השלישית
השקל. ממחצית שנתקבצו

הרשב"י,עשה שד"ר חיואן, אליהו כי מודיע .הוא יחזקאל בן אברהם חתום הרביעית על

איפוא יוצא גרוש. 61 Y2 השקלים מקופת וקיבל סיזי לעיר בא והוא במקומו, שליח אותו

יעקב. משה על בנוסף שנה, כאותה פעל צפת מטעם אחר ששליח

יעד

ת'מן

כודדיסתאן

כררדיסתאן

כררדיסתאן

כורדיסתאן

אפריקה צפון

תימן

כורדיסתאן

כורדיסתאן

תימן

הדרומית אמריקה

הרדר

תימן

המערב ארצות

איררפה

מצרים

אפריקה צפון

* *
*

השלרחים רשימת

תאריך השולחת הקהילה

ין מאה א"י

תקליין צפת

תקנ"ן טבריה

תקע"ג טבריה

תקע"ט טבריה

תר"ר (צפת) עצמו שליח

תרי"ן (?) טבריה

תרל"א צפת

תרלייא צפת

תרמ"ה ירושלים

(?) תרס"ח יררשלים

(?) תרס"ח א"י

תרס"ח טבריה

תרס"ט טבריה

תרס"ט ירושלים

תרע"ו א"י

נודע לא צפת

השם

(ן) אשכנןי שלמה

(ד) הכהן שלמה

(טן) דנאן אלעןר

(ב) אשכבןי אשר

(א) הלרי מכלוף

(ה) אדרעי ירסף

(ח) שמואל

(ין) חיראן אליהו

(ין) יעקב משה

חמדי שלום

נדאף 'וסף

(יב) פרידמאן צבי חיים

(יד) כריאתי ירנה

(יא) אביטבול יוסף

(ג) ועקבין יעקב

(יג) סגל משה

(טו) ארוואץ יוסף

(ר) פרבקו שארל רפאל

(ט)

המלא. השם את לקרוא אפשר אי הטשטוש בגלל .4
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[תתלא ואחרונים ראשונים - נעלמים 'iLררי"ם

I לעד תכון אמת צפת

גדול של / הנאמן הגבאי / המיומן זרוע / מהימן משכיל / פטדה אדם טור / העדה על איש

המרומם הגביר מע' חכמים של אורן ואור שר זיע"א2 הרשב"י הק' הוא האלקי התנא אדונינו

. כיר"א / בהילם ככוכבים / לעולם לעד יאיר נרו הי"ו נח בן מנחם מוהר"ר

ותפי' / רכה אהבה דתני כמאן וש"ן4 / חוכה שלמי / בשלמ"א' אמרת היא / קמא אר"ש

והיה / חייהו למען / בקופתיה / זכותיה זיע"א2. הרשב"י הק' התנא שפרר. הר על קכע

/ רויחיא ומזוני / אריכי וחיי / סמיכי בני / ך תלתא במוטב / ברכתא6 כל מן לעילא / עליהו

/ למאורות והיו / בכושרות עשירים / לבניך בנים וראה / לשולחנך סביב זתים כשתלי כניך

: כיר"א / ושיבה זקנה עד גם / הטובה ברכות

ואנחנו הנאמנים. הגבאים כל עם הכללי כספר כתוב הוא הלא קדשו שם כי לבינה מודע

הידיעה לו קדמה ודאי והא זיע"א. הזוהר(> בית שר ביתא דמארי כאתרא קדשו שם את נברך

הכללי, בכתב / מישרים תחזינה קדשם עיני כאשר / קיימים אנן ובמה עמלינו ואת עניינו את

פרים שכל / נאמנה ה' עדות / אמנה טוב וה[ו]א הי"ו. שד"ר מר קדוש מפי ישמע וכאשר

אלני אתוספו הזה ובזמן האלה בימים וכפרט תורה של לחמה לחם .לחכמים Iהלוליםס קודש

כי לבביך אל והשכות היום .וידעת מעוני התורה את המקיימים הישועה ,ממעיני 11 דמלכלבי

אחריך ולזרעך לך המגן אלף שתגן היא ויכולה ממעל בשמים אליה ערוך אין כזאת מצוה

/ והכולל השלם החכם מע' שד"ר מר בבוא האר"ש'ן חל"ת זאת עכ"פ הדורות. כל ע"ס12

לו יהיה מני"ר1.\ יע"א למח"ת הי"ו יעקב משה כמוהר"ר ת]ורק ... שנמן עצור / גולל אור

הטובה ה' כיד ולסעדו לתומכו ולמליץ לפה ולהועיל ... ב להדר הטוב כמנהגו לעזור מעיר

כי להעדפה16 אלא נצרכה לא lהק'ל ידו תחת אשר הקדשים כסף כל בידו ולמסור עליו

יע"א14 ממח"ת משד"רךן ויצא צדקתו מפרי ולהעניקו הראויה במנה טוכ כרכות תקדמנו

והככוד והעשר / בנים ותפארת / עולמים שנות / ימים יאריך הזה ובדכר לב. וטוב שמח

לחו' הו"א צפתו18 פעיה"ק נא"ה הלכ"ד כיר"א. / עולמים לשבתך מכון / תמים יהיו יחדיו

ושלום. עז ברב לפ"ק טוב כרכות תקדמנו(>ן כי ש' אלול

כך שמעוך ר' והוא הכית' אדו! של 'כמקומו .9

עפ''' לשוך משחק - הזוהד' כית 'שר יוחאי.

כג). לט (כדאשית הסוהד' כית 'שר

שכל וכאמונה, כאמת יעיד השד"ר דהיינו, .10

כתורה. הוא החכמים של עסקם

לתלמידים והכוונה מלכלכים: אילנות 'נוספו .1 1

השנה ;ראש כ מג ברכות עפ''' (הלשוך צעירים

א). יא

סוף. עד .12

הפרשת : דהיינו הארץ: 'חלת כוונתו שמא .13

ישראל. ארץ לכני נדבות

. יאיר נרו .מרך אמך עליוך יכוננו תורתכם. למחנה .14

הקדושה. .15

: הלשוך מקור ושפע. לריכוי - להעדפה .16

כ. פז קמא ;כבא א מג כתוכות

משולח. - משדר .1 ך

צפת. הקדש עיר פה . אהבתו נאמני דכדי כה הלא .18

. תר"ל = 630 כגימטריה .19 ותיכונ!. תיכנה

יכ (משלי לעד' תכוך אמת 'שפת הכתוב עפ''' . I

יט).

יגך זכותו יוחאי. כך שמעוך רבי הרב הקדוש

אמך. עלינו

שלום. אמירת ראשו!. דיכור .3

שהיא השלום. כרכת על הכוונה נדבה' 'ושלמי .4

כנדבה. שלומות מוסיף הוא חובה. כגדר

קבע דרן מתפללים הכותכים : הדכרים שיעור .5

המנדכים למעך מירו!, .שכהר הרשכ''' קבר על

לקופתו.

הברכות מכל מעולה כרכה עליו תחול דהיינו, .6

הקדיש). מלשו! (שאול

'כמותכ עפ''' לשוך משחק טובות'. 'כשלוש . ך

מושכ על האמור שלושה] [כמושב תלתא'

דיינים. שלושת

ומזונות ארוכים חיים כעלי-סמיכה. כנים .8

קידושיך - סמיכי כני : הברכות מקור כריווח.

פורק!'. 'יקום תפלת - וכו' אריכי ;וחיי כ לא

אתר דעת - המכללה האקדמית הרצוג

www.daat.ac.il



רצהכ' 'הודה פרופ' תתלכ]

אכרהם ;הצעיר ס"ט סקליט2 יעקכ ;הצעיר ... אכרהם ;הצעיר ס"ט סתהון ... מנשה הצעיר

עכו22 שמואל ;הצעיר ס"ט מאמאן יוסף ;הצעיר ס"ט אדרעי דוד ;הצעיר ייט ס הי"ו 21 אדאדי

ס"ט.

צפת"ו"2 Iגה"ק שדI'י החו"מ אני מודה

סך נח ן' מנחם ה"ר מאת קכלתי איך

ממחצית המקוכץ כספי גרוש, שלשים

ומכתכ הנז' כיד אמו"ץ ולראית השקל

. יישח2 וח כתכתי לחז"קיהו

יעקכ משה הצעיר

שר"ר שליח שכא איך (! ) נאמנא ידענו

חיואן27 אליהו הרשכ"י האלהי התנא

כן אכרהם אני אותי (! ) ומנא וכא הי"ו

כמקומו שליח הי"ו יחזקאל חכם

מקופת ולקחתי מיזי לעיר וכאתי

כרוכ וחצי גרוש וששים אחד השקלים

ושלום. עוז

יחזקאל] [כן אכרהם הצעיר

חלקת את הערב'ם מ'ד' גאל הסב'בה. ערב"

'וחא'. בך שמעוך ר' לקבר הסמובה הקרקע

וחרם לנ'דו' והכוונה חכמ'ם' של נחש יישכנו .23

.(' ב אבות משנה (השווה

'כד'. להג'ה ו'ש טעות-סופר, 'כך' .24

צפת הקדש ע'ר דרבנך, שלוחא מטה החותם .25

. ות'כונך ת'בנה

שמ'. וחתמת' .. הנזכר ... וצדק אמת .26

ולח'זוק לא'שור כתב - לחזק'הו מכתב

ט). לח 'שע'ה עדה"כ (המל'צה

אחר. ממקור לנו נורע לא זה צפת שד"ר .27

ג. ככפרי היושכים לכל מודעה מכאן א.

מזיה נסרה תלכרכיה תשמנכה ככאריה

מחצית לתת שחייכים ספנדריה, סווריה

כן למנחם נפש לכל אחד גרוש השקל

כחרם יהיה אותו שדוחה מי וכל . נח

לי ושומע דרכנן21. חויא ולטרקיה

ד. תמוז לח' כ"ך24 היום וכו' כטח ישכון

תרלייא. ש'

אותי שם איך מטה החותם אני מודה כ.

שליח ת"ו ירושלים עיה"ק שד"ר

... [מיד] ולקחתי (ולקחתי) כמקומו

חלקו שקלים מקום נח ן' מנחם כה"ר

... גרוש י"ח

... שמעון הצעיר

ומורה ד"ך תרע"ט). - (תר"ו סקל' הכהך 'עקב .20

שד"ר ה'ה פעל'ם. רב עסק בטבר'ה. הוראה

תר"ל בשנת בצפת. התגורר מה זמך לארץ. לחוץ

חלוקת בדבר דעת גלו' על צפת רבנ' עם חתם

אמסטרדם. כספ'

'ו'קרא שו"ת מחבר אדאד'. ח"ם אברהם .21

(1837) תקצ"ז בשנת תרכ"ה). (ל'וורנו אברהם'

ערב. לארצות שד"ר 'צא

תרלייט). - (תקמ"ט עבו אברהם בך 22שמואל

בגל'ל, צרפת קונסול ש'מש צפת. כוללות נש'א

התקפות מפנ' צפת 'הוד' על גונך זה ובחפק'ד
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