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י ָאז גַּם ָאִני    ַמח ִלבִּ ִני ִישְׂ ָך בְּ ִאם ָחָכם ִלבְּ
ִני   מֹר ֶוֱאמֹר ִהנֵּ ִני שְׁ ָך בְּ ַקח ֲאָמַרי ִאתְּ

ת ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק    ְרכַּ ְברּו בִּ ְרכוֹת ָאִביָך גָּ בִּ
ִיְצָחק   ֵרא ֶזַרע בְּ ם ְוָאְמרּו ִיקָּ ָענּו כֻּלָּ

ְלָחֶנָך  ְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ִיְהיּו ְסִביב שֻׁ
ב ַעל ַיד ְיִמיֶנָך   ַלח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִנצָּ ִישְׁ

ע    ַדְרדַּ ע ְנתּוִנים ְלָך כְּ דָּ ַהָחְכָמה ְוַגם ַהמַּ
ְבָנָיהּו ֶבן ְיהוָֹיָדע   ע כִּ ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביָך דַּ

ים ָמָצא    י מוְֹצִאי ַחיִּ ְרְיָך ִנְמָצא כִּ י פֶּ נִּ ִממֶּ
דוֹל ֵעָצה   בּוָנה גְּ ּה ַרב תְּ פוַֹרַחת ָעְלָתה ִנצָּ כְּ

רּו ּוְרבּו ָלַעד ֶסָלה    ה פְּ לָּ ִחְזקּו ִאְמצּו ָחָתן כַּ
יַאת ַהּגוֵֹאל ֶסָלה   ה ַעד בִּ ְהיּו ַעם ְסֻגלָּ ְוִלי תִּ

 
פיוט במסורת יהודי חלּב מאת חכם אברהם ענתבי   

חכם אברהם ענתבי, רבה הראשי של חלּב במאה ה-19 הוא מחבר הפיוט הנודע: 
"אם חכם לבך בני", פיוט אשר נתקבל בקהילות עם, בחתונות ושמחות. בפיוטו 
ּה" אשר נבחר כשם לספר. הביטוי מציין  הוא משתמש בביטוי "ְכפַֹרַחת ָעְלָתה ִנצָּ
את המשכיות שושלת הדורות, כשם שפרחים מניצים מניצניהם והאבקתם משמרת 
את המשך שרשרת החיים. מקור הביטוי מחלומו של שר המשקים המבקש מיוסף 

את פתרונו )בראשית פרק מ' פסוק י'(:

ה-ֶגֶפן ְלָפָני. ֲחלוִֹמי, ְוִהנֵּ אֶמר לוֹ--בַּ ִקים ֶאת-ֲחלֹמוֹ, ְליוֵֹסף; ַויֹּ שְׁ ר שַׂר-ַהמַּ ”ַוְיַספֵּ

לֶֹתיָה ֲעָנִבים.” כְּ ילּו ַאשְׁ ּה, ִהְבשִׁ ה שִָׂריִגם; ְוִהוא ְכפַֹרַחת ָעְלָתה ִנצָּ לֹשָׁ ֶפן, שְׁ י  ּוַבגֶּ
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גאון משה דוד.  יהודי המזרח בארץ ישראל, חלק שני, הוצאת המחבר. ירושלים, תרצ"ח, עמ' 525-521.  .2
הקדמותיו של הרב עזרא בצרי להוצאות המחודשות של ספרי רבי אברהם ענתבי בהוצאת מכון הכתב:   .3

יושב אוהלים, מכון הכתב – ירושלים, תשמ"ז-תשמ"ט )1989(.   
חכמה ומוסר, מכון הכתב – ירושלים, תשס"א.  
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א. סבי יעקב מרדכי ענתבי ] בן הרב ישראל שמואל ענתבי[  - מכתביו לבן דודו לשמעיה ענתבי אוגוסט 1973.  

ב. אפרים ענתבי ]בן הרב אברהם יעקב ענתבי[ מכתבו לשלומי ענתבי – פברואר 1988; זיכרונות ואוטוביוגרפיה   
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ללא תאריך(.       
ג. שמעיה ענתבי ]בן הרב אליהו רחמים ענתבי[ – לתולדות משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה )כ"י 46 עמ', שנות     
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ד. ענתבי שלומי ]נינו של היש"ר[ תולדות משפחת ענתבי,  אילן יוחסין 1990 )19 עמ'(.   

שני הדורות הראשונים באילן נסמכים על מסורה משפחתית בלבד כפי שמסרו אפרים ענתבי ושלומי ענתבי הנ"ל   .5
ואין להם תימוכין נוספים במקורות ]אפרים ענתבי, הערות בכתב יד – על אילן יוחסין ש. ענתבי[.  



להוריי דב וברוריה
לסבי יעקב מרדכי ענתבי ז”ל
לרעייתי חגית ויהונתן בננו

הנצר השנים-עשר בשושלת המשפחה

ְכפַׂרַחת ָעְלָתה ִנּצּה

ד”ר אליעוז ענתבי-חפר



תוכן  העניינים

11 שרשים על מים רבים       מבוא  

14 הקדמת המחבר         

17 תולדות נסתרים בין הספרים     פרולוג 

25 חכם אברהם ענתיבי      פרק ראשון 

55 חכם יעקב ענתיבי ופרשת עלילת דמשק )1840(   פרק שני 

91 החכם יהודה שבתי רפאל ענתבי      פרק שלישי 

135 חיי המשפחה בצפת      פרק רביעי 

153 שמונת בניו של היש”ר ענתבי     פרק חמישי 

195 יהודה-חיים ענתבי      פרק שישי 

225 ספר המשפחה ‘באור החיים’     פרק שביעי 

245 אברהם-אלברט ענתבי      פרק שמיני 

269 ילדותו של סבי יעקב-מרדכי ענתבי בטבריה   פרק תשיעי 

273 מלחמת העולם הראשונה והגלות לקפריסין    פרק עשירי 

 297 בני המשפחה יורדים למצרים     פרק אחד-עשר 

 315 נכדיו של היש”ר ואחרון שושלת הרבנים לבית   פרק שנים-עשר 

325 הווי משפחתי במצרים      פרק שלושה-עשר 

339 בחיפוש אחר שורשים קדומים     אפילוג 

357 סיור בעיר העתיקה של צפת בעקבות תולדות משפחת ענתבי  נספח א 

377 אוצר החיבורים והספריות של רבני משפחת ענתבי    נספח ב 

445 סוגיות גנאלוגיות      נספח ג 

465 הֵשם כַעְצמּות מוצפנת של נפש האדם וגורלו   אחרית דבר 

470 הערות        

481 רשימת מקורות        

491 קיצורים וראשי תיבות        

495 רשימת הציורים בראשי הפרקים      



ברכה והוקרה

ספר זה יצא לאור על-ידי

המרכז העולמי למורשת יהדות ארם-צובא )חלב(

בסיועם של 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל
הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, ירושלים

העמותה למורשת טרומפלדור
ארכיון בית יוסף טרומפלדור, ק. תל יוסף

אברהם ענתבי, חיפה

אליהו ענתבי- טבריה

גאולה דולב, כפר-תבור 

דוד ובקי ענתבי, תל-אביב 

דינה וישראל גור, כפר-סבא 

ד"ר יצחק וויוויאן ענתבי, חיפה 

ישראל ענתבי, טבריה

ידידיה ויוטה ענתבי, זכרון-יעקב

חדוה ושלומי בן-יהודה ענתבי ז"ל, קיבוץ אילת-השחר 

אליהו )עמי( ענתבי ז"ל

יוסף ענתבי, קיבוץ תל-יצחק

לבנה דובינסקי )ענתבי(, בת-ים 

מרדכי ענתבי, הוד-השרון 

נגה ויצחק סומך ענתבי, תל-אביב

עו"ד עליזה ויצחק בטאט ענתבי, תל-אביב

עמנואל ענתבי, רמת-גן

רוזט ענתבי פסקל ויוסף ענתבי, תל-אביב 

פרופ' שאול ענתבי, ירושלים



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר8

שורשים על מים רבים / א. אלישע
מנפלאות הסאגה למשפחת ענתבי

וכשאני לעצמי - מה אני?
הלל הזקן

ככוכב שביט מבשר טובות הגיחה במזרח משפחת ענתבי בשמי היהדות הספרדית. 
השמות אברהם, יצחק, יעקב ויוסף הם משמות בניה-רבניה אף לפי הסדר הזה.            
אם המילה בן בעברית פירושה גם ענף, הרי כאילו היו בניה-רבניה ענפים בעץ 
עבות. מעמיקים בקבלה ִימצאו השתלשלות היַררכית בסדר זה של שמות, מזרע 
אברהם, המחברם עם אלוהי הרחמים - שם הויה - בסמליותו הגימטרית: יצחק - 

208 = 26×8; יעקב - 182 = 26×7; יוסף - 156 = 26×6. 
חיבור זה של שמות לאבות הוא תהליך צמיחה טבעית בעדה שהאמונה היא אוצרה. 
     בקהילות ישראל במזרח אין משפחה ללא שם שעימו חיבור לספר הספרים, 
ה’ארבע ועשרים’. ספר חבר, נגיש, אינטימי ומשופשף מרוב נשיקות ומגע, מהּוה 
מבחוץ אך גנז-אורות מבפנים. התנ”ך היה עבורנו בבחינת אני ואתה. אבותינו 
רשמו תולדות צאצאיהם בשערי התנ”ך כאילו היו המשך סיפורם של בני ישראל. 
לסיפוח שמם לספר היה ממד קמעתי, מטאפיזי, כרישום בספר החיים. כך הדהד 
עם שמות אחיו, ככזה העניק מחיותו הנצחה והגנה כטאבו מקודש. כך נעטף שמם 
בזיכרון היסטורי ובו בעת בזיכרון מחויבות לתכניו, מחויבות שתגמּול לה בצידה. 
משל לטבעת הנישואין שאין היא מעידה רק על ‘נעילת’ בן הזוג בסגר הטבעת, 
אלא, שיש בכוחה המאגי גם להביא למימוש נעילה כזאת על פי חוקי הדוֹמּות. 
ולעת מהומה בנפש, חולל הספר ‘שיבה נצחית’, סמלית, בהנחתו ע”י אמנו תחת 

הכרית - כמעשה יעקב שֹשם האבן למראשותיו, במרכז העולם. כך התוודענו 
לראשונה לכתיב באותיות התורה, לאותיות אשר בהן שמנו, בדחילו, נכתב - ריטואל 

מכונן ומעצב זהות, יודאיקה מעשית בפעולתה.
 

מספרים, שכאשר צ’רצ’יל היה שר המושבות של בריטניה, בא לבקר בתל-אביב. 
ראש העיר דאז, מאיר דיזנגוף, הורה להציב ברחובות בהם יעבור עם אורחו במכונית, 
חביות, ולהעמיד בהן עצים ודקלים כדי ליצור תמונת נוף מתפתח. רצה המזל ורוח 
סערה פקדה את כל אשר ‘נטעו’ והפילה אותם ארצה. וכאשר עברה התהלוכה 
עם ראש העיר ואורחו - הבחין צ’רצ’יל במראה ולחש לאוזני מארחו הנבוך: “צריך 

שורשים!”
הפתגם הערבי אומר: ٱليِّ ما ِعْندو عتيق- ما ِعْندو جديد - ִאִלי ָמא ִעְנדוֹ ָעִתיק - ָמא ִעְנדוֹ 
ְג’ִדיד - מי שאין לו ישן - אין לו חדש. מכאן, מי שלא מסתכל על העבר ועל אבותיו 

- חי בעולם יתום. 

והנה מוצגת בפנינו עבודתו של אליעוז חפר, על נפלאות משפחת ענתבי, ואחת 
היא באה להגיד: אנחנו כאן ושורשינו קדומים, ממים רבים. ואגב שורש ואגב מים: 
המילה Source באנגלית ובצרפתית, משמעותה: מעין מים, מקור, מוצא, ראשית. 



9 כפורחת עלתה נצה               

לשורשה ומקורה של מילה זו ודאי שקשר משפחתי לה עם ‘שורש’ העברית.
אם היסטוריה בלע”ז פירושה חקירה, הרי בפנינו מחקר מעמיק ומושקע. זכו 
בו המשפחה וענפיה והמחבר בתוכם. האיש, רופא בעל שלושה תארים אקדמיים 
אשר מכוח היותו גם בר-אוריין, הצליח להוסיף לעצמו, בכישרון יוצר, להיות גם 
מיילד. הוא מניח על האבניים עבודת שנים של איסוף ודגירה, וכך להביא לעולם 

תוַלדות בספר החי ונושם כסרט, וגדולתו: תחושת הזדהות.
אומרים, שגדולתו של סרט קולנוע היא שכאשר צופים בו חשים את ההתרחשות 
המוצגת כאילו הייתה קיימת מאז ומעולם, מבלי לחוש שבמאי יוצר עומד מאחוריו. 
בשלושה רבדים מצטיינת עבודתו של אליעוז: בכושר חקירה מתמדת אשר 
חשים שאהבה עמוקה חובקת אותה. בכושר מבע הרווי ממכמני השפה העברית. 
ודבר שלישי, אשר בעת קריאתנו את דבריו אנחנו רואים את אשר הוא מדבר, הווה 
אומר, מעורר בנו תחושת ויזואליזציה בכל אשר הוא שם במילים. ואין הדברים 
פשוטים כלל ועיקר, שכן האירועים מוצגים וצריך לצקת בהם רוח חיים - רוח שלא 
חלף. להביא לידי ביטוי מכתובים וממקורות שבע”פ. כל אלה, בסיפור הישרדות 
מופלא, תוך שרטוט דמויות אישים שאינו חף מראייה אינטרוספקטיבית למתחולל 
בנפשם; מאורעות דרמטיים, אסונות טבע, מלחמות, מגפה, פרעות, עוני ותהפוכות 
חיים. סיפור סאגה לסרט נפלא. כל אלה מובאים מפי “מספר יודע כל”, ועם זאת, 
תוך גילוי למדנות אקדמית באופן הצגת הדברים ופענוח נעלמים הדורש מוח 

היקשי ואנליטי.
אף רשימות, תאריכים ולוחות שנה צמודים פועלים כאן בדינמיות. הם נלווים 
אלינו כאשר אנו עצמנו מובלים ורואים את אשר מסופר. זו לא רק תבונה, זו מתת 
כישרון לכל החפץ לספר סיפור. כך אנו חשים במתח ומזדהים ומבקשים להמשיך 
לחזות הלאה בעלילה. לא רק להכיר הדמויות, אלא אף להיות כאילו בקרבתם, 

להסתכל להם בעיניים, לגעת בהם וללחוץ להם יד. 

משאת נפש כל אם בקהילות המזרח הייתה מקופלת בברכה:
ان شاء الله اشوفك حاخام אנשאללה אשּופּכ חכם - ולואי ובעזרת ה’, אזכה לראות אותך 
חכם. חכם ולאו דווקא עשיר, לגדול בתורה, כי תורה - אור, להבדילו מ’עור’ הקבלי 
ככותונת ה’חומר’ של אדם ראשון שבנו. ולמה חכם ולא רב? “כי הרבנות הורגת 
בעליה” וה”חכמה מחייה את בעליה”. חכמה, בסוד הקבלה: כח “מה?” - לאדם, 
שעל ידי שאלותיו מפרה את עולמו הרוחני, שלו ושל אחרים, ועל-ידי חיכוכו עם 
מוחות חכמים מרחיב את תודעתו ותפיסת המציאות שלו; שכן: אין תשובה אם 
אין שאלה, ועל כך פסקו חז”ל: “כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה 

לעולם” )עבודה זרה י”ט/א(.
וטוב עשה חפר שהיטיב לשאול ולשמוע, לעמת ולאמת ממקורות רבים ושונים; 
להביא כל אלה כאיש ספר שניחן בכושר ספיגה וחוויה ובכושר ביטוי. בה בעת, 
כאיש אקדמיה, לא פסח על הסתייגויות והעמדת סיפורים בספק, כאשר אלה 
לא עמדו במבחן הביקורת. נקיטה בדרך ביקורתית זו מעניקה לעבודתו אמינות, 

החשובה מבחינה הריאליה והקיום ההיסטורי כמטמון גנזים.
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אליעוז יודע כתוב בחצי קולמוס, ותפילתו לאלוהים שישלח לו מילים זיכתה אותו 
לכתוב בקולמוס שלם. חוקר הנפש קארל יונג אומר שלעתים קיימת אצל האדם 
תחושה שבני הדורות שחלפו “ניצבים ממש מאחורינו ממתינים לשמוע את תשובתנו 
להם”. על כך ענה אליעוז ברוח הנחייתו של פליניוס הזקן: “לעשות דברים שראויים 
להיכתב ולכתוב דברים שראויים להיקרא”; ונוסיף: ראויים לחיקוי - מצד כל המבקש 

לדובב שורשים כנגד הִשכחה המאיימת על הזיכרון, חסד גואל מתהום הנשייה. 
בעשותו כך הוא מביא להעלאה ברוח ולקריאה בשם; בהענקת ראי, ראי ממים - סמל 
לרחם - מֵמי-מעין הטוב להשתקפות חיים ובאמתחתו משל הקדמוני: “אין אבן אלא 
ִאּבן-אדם” ו”אין גורל אלא מ- جرل ַג’ַרל = אבן. וכך כל הטלת אבן יוצרת מעגל, ושוב, 
כאישון, ומתוך אדוות גל ישתקפו ויצופו דמויות וגורלות מִקפלי הימים. אלה יביאו 
עמם שמות שנישאו על כל פה כרבי מאיר, מירון, בר-יוחאי, צפת, אלקבץ, בירות, 
קארו, קהיר, הכותל, האר”י, סג’וד, ויטל, דמשק, ג’וּבר, האבן עליה משח אליהו 
את אלישע, תדף, וחלּב וה”כתר” שעליו נשבעים; מוקפים בעת שמחה, בעת עצב, 
בסעודת מעט וריח תבשילים, בלבטי נפש, ניגון ונהמת לב, עם ריח קפה באשמורת 
סליחות, בחיוך יונק על שד, בחרדות, בהתעלות להחלטה, באהבה, בלידות, בסוד 
ים  יהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַחיִּ ֵבִקים בַּ ם ַהדְּ נלחש ובבכי במסתרים. כל אלה תחת הכותרת ְוַאתֶּ
ֶכם ַהּיוֹם )דברים ד’/4(. “כולכם” - כאילו בדחף כימהון ל”שיבה נצחית”, למקורות  כֻּלְּ
קדומים, לגיאוגרפיה במפה ולגיאוגרפיה אשר בנפש; ל”כתר” דמשק ול”כתר” אשר 
במקדש, במרכז, במרכז העיר חלּב, שהפך קהילתה ל”כתר קהילות” וכל זה בנהמה 

מנחמת החובקת את כולם ברחם קדמונית ללידה מחדש, בגעגוע.
למקרא המילים משתוחחת הנפש; מתעורר ניגון, צלילים מבית מדרש, הדים 
מיוְֹשִבים רחוקים. בא לך לגעת בספרים בם הביטו עיני זקני אבות ובם נגעה ידם. 
בציציות הטלית שחשבת כי כהו מרוב יושן - עד שהרחת את ריח הטבק, טבק שנהגו 
לפטם בו את נחירי אפם ביום קיץ לוהט וביום שלג לבן, לא לפני כמה טפיחות על 
הקופסה וכיבוד הסובבים, לחוש אינטימיות עם עצמם; וגם זאת: במראה שעון, 
גדול, עגול, מעשה חושב, שנשלף עם שרשרתו מחיק חם, נפתח ומחוגיו נמתחים 
מחדש לאחר היצמדות לאוזן שהצמיחה שיער אשר הלבין, להתחבר מבלי דעת 
לזמן, כאוריינטציה, לקצב הזמן, לריתמוס החיים. ואולי למולל באותה מחרוזת 
ענבר אשר ריחנית היא. ככל שממוללים ומתחממים חרוזיה, ממוללים לשון מילים 
על שפתיים ובאצבעות - על 99 חרוזיה. ונזכור, כי אצבעות שונות - משל הן ש”אין 
כל האנשים שווים” ודברי ַסְבך מוסיפים על דברי אביך: בני, אצבעות הן כלי למניין 
הזמן והמועד ו-28 פרקי ידיים, מקבילים הם לקצב הירח המקביל למחזור האישה, 
נוֹס  ִליְך ֲאָבִנים ְוֵעת כְּ ומכאן לחיים; וכך הזמן לא חבר תמיד הוא. כמשל ֵעת ְלַהשְׁ
ִנים. שכנינו מגזע אברהם  ֲאָבִנים )קהלת ג’/5(, ואין אבנים אלא - עת מתי לזרוע - לבַּ
מזכירים ב”מסבחתם” 99 כינויי האל, ואנחנו, שמוסיפים על תפילות הלב סבלנות 
99 השנים שהמתין אברהם לבריתו עם אלוהים. נפש האדם - מעצמה של דימויים 
וסמלים היא, בפעולתם. “למולל” - ללוות בלחש מילים על דל שפתיים אילמות 
מילים ותחינת קיום של תשוקות מעמקי הנפש וקול תשבחות; שירתם, תקוותם 
ותפילתם כבני אדם, המנסים לקשור באמצעות החרוזים חוט בין נפשם לבין רוח 

הנשגב של אביהם, של אלוהים.
ואכן, קול תפילה אני שומע.

אברהם אלישע                                                                                     



11 כפורחת עלתה נצה               

הקדמת המחבר 

גרשֹם שלום, בספרו החסידות - שלב אחרון, מלמדנו את הסיפור הבא: 

משעמד לפני הבעל שם טוב עניין פיקוח נפש גדול, נוהג היה ללכת 
למקום מסוים ביער, להדליק אש ולכוון מחשבותיו בתפילה. ואז מה 

שביקש לעשות קם והיה. 
דור לאחר מכן, משעמד אותו פיקוח נפש גדול בפני המגיד ממיזריץ’ 
נוהג היה ללכת לאותו מקום ביער, ולומר: “איננו יכולים עוד להדליק 

את האש, אך עדיין יכולים אנו לומר את התפילות” ומה שביקש קם
והיה. 

ושוב, דור אחד מאוחר יותר, היה על רבי משה לייב מססוב לבצע 
משימה זו. אף הוא הלך ליער ואמר: “איננו יכולים עוד להדליק את 
האש, אף איננו יודעים את הכוונות הנסתרות שבתפילה, אך יודעים

אנו את המקום ביער שבו אירע הכול - וצריך להיות די בכך”. 
ואכן, די היה בכך. אולם דור נוסף עבר, ורבי ישראל מרוזין נקרא לבצע 

משימה זו, ישב על כסא הזהב בארמונו ואמר: “איננו יכולים להדליק 
את האש, איננו יודעים את התפילה, איננו יודעים את המקום, אך את 

סיפור המעשה נוכל לספר”. 

“ואכן”, מוסיף המספר, “לא נפלה השפעת סיפורו של האחרון 
מהשפעת מעשיהם של שלושת הראשונים”. 

זהו כל עניינו של ספר זה: שימור המסורות, התולדות והסיפורים שעברו מדור 
לדור בכתב ובעל-פה, בספרים ובכתבי יד. קיבצתי אותם מספרים שונים וממקורות 
רבים, מקרוב ומקצווי ארץ, ואספתים לבניית אסופה נאה זו כצורף המונה מרגליות 
למחרוזתו. ואם יקשה השואל וישאל כלשון ההגדה של פסח: מה העבודה הזאת 
לכם? לכם הוא אומר, ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר אשיבו 
בנחת בלשונו של משה דוד גאון, חוקר תולדות יהודי המזרח בארץ ישראל כאשר 
כתב בהקדמתו: רשימות אלו, המכילות פרטים וקורות על כמה מאישי דורנו 
והקודמים לו, הן פרי מאמצים מוגברים מאת נפשי הַנֲהָלָאה, תוצאות פעולה 
רוחנית מטרדת ובלתי פוסקת במשך שנים  רבות. עברו המזהיר ורב היחס של 
אותו שבט מישראל שאליו אני שייך, שימש גורם ראשי לרקמת מסכת זו. ראיתי 
צורך כי יינתן ביטוי הולם ונאמן ליצירתם הנאה של בני גזעי, נושאי משך הזרע, 
גיבורי ההווה החולפים עם זמנם כצל, שבמעשיהם ראויים להוקרה ולזכר. הבאתי 
בחשבון את כוחי, כוח בן תמותה דל מעש, השואף להשיג בשכלו תבל ומלואה, 
להשתלט במרום ובהיקף, וסופו שתכניתו תתנדף כעשן וידיו תרפינה. האמונה 
העיוורת בטיב המעשה, ניצחה את הייאוש וִדכאתו, התגברה על כל המעצורים. 
אכן אם שגיתי באילו כללים בלי משים, ואפליג מנתיב האמת הנראה לעין כל ודאי, 
כי אצטער על ככה. באתי אל הרעיון שיש לפרוץ החיץ המתנשא במחננו, המפריד 
כתהום בין אבות לבנים. על אף היותי לכוד להכרה מהממת כי המרחק ביניהם 
רב ועצום, נפתיתי לדעה, אולי נשרים אלה ירעיפו טל אורות לצאצאיהם שבורי 

הכנפיים, חוצי האופק לפנים במעופם הנועז. 
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עם חתימת הספר, לא בלב שלם ובנפש חפצה אני מושיטו לקוראים, שכן הינו 
רחוק משלמות ובהיבחנו בכור המצרף המדעי לא יינקה. כי ידעתי יותר מאחרים 
את ליקוייו ומגרעותיו, שבחלקם העיקרי בא בגלל ריבוי החומר שאינו נתון לריכוז 
ואשר אף יד חרוצים לא תצלח ללושו ולגבשו, אך יתרם הם גורמים חיצוניים לא 
פחות נכבדים, כבדי משקל וערך, והיסודי שבהם, יחסם האדיש של רבים ושלמים, 
בעלי יכולת ונעדרי רצון, שאליהם פניתי לדלות פרטים ולא נעניתי. אתנחם אם 
יימצאו מתי מספר בעם ובמשפחה, שספרי זה ישמש להם מסכת פאר ותהילה, 
העשויה לחנך ולרומם את הרוח, לעורר זיכרונות נעימים מימים עברו, ולקרב קרבה 
נפשית אמתית את לב בנים אל אבותם. בדור תהפוכות זה, כל הוד קדומים פושט 
את צורתו הטבעית הנהדרת, נשכח ונזנח כליל, ואם זכיתי אנֹכי בחפזי, להסב אליו 
תשומת לבם של יחידים כערכי, אלופיי ומיודעיי באשר הם, הנה שכרי איתי ובזה 

הגעתי אל המטרה. 

המחבר          
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פרולוג
  תולדות נסתרים בין הספרים 
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חנויות ספרים תמיד ריתקו אותי, ספרים גדולים בפורמט חדש, מהדורות 
מדהימות בריח דפי כרום הטבולים בדיו, צבען הטרי של מהדורות אלבום מקושטות. 
אני סורק בעיניי את מדפיה העמוסים של החנות: ספרים חדשים, סיפורים ישנים, 
מחלקות העידן החדש, נומרולוגיה, סוציולוגיה, פילוסופיה, רעיונות מסעירים. 
כריכתו האדומה של ‘כתר ירושלים’ מונחת בין כריכות מחזורי תפילה באותיות 
ַמּה שבעידן תחכום האינטרנט וחופש  מוזהבות. עם הוצאות כל כך מופלאות אין תֵּ
המידע עוד צובאים הקונים על חנויות ועטים על מבצעי הספרים כמוצאי שלל רב. 
נברתי במדף ספרי האלבום וידי שלפה כרך מלבני פחוס עב כרס של רשמי מסע 
מהודו. דפיו מציגים לראווה מראות מעולם אחר שקלטה עין המצלמה של ישראלים 
שחזרו ממסע להודו. התמונות של העולם האחר דומות לצילומים מכושפים: 
מסתורין וזוהר עלום של מראות רחוקים מסבירים למתבונן את מקור המשיכה 
של משוחררי צבא שרוצים ‘לברוח’, למחוק את זיכרונות הצבא, להמיר את שנות 

שירותם בזיכרונות של חופש אחר. 
אני מביט בתמונות האלה ומפליג למסורת המשפחתית שלי, 200 שנה לאחור, 
לסיפורו של סב סבי - היש”ר ענתבי )יהודה-שבתאי-רפאל(, שנאלץ להרחיק 
ולעשות את כל דרך המסע שלו עד בומביי הרחוקה. אם היום המסע להודו נחשב 
בעיני צעירים כקצה עולם, מה היה נחשב לפני 200 שנה? אני מביט במראות העיר 
האפלוליים ובדמויות האנושיות שחומות העור של ההודים, עם צבעי סארי בולטים 
על רקע גופם הכהה. סב סבי ודאי ראה את הצבעים והמראות הללו, מי יודע אלו 
תחושות עברו בו כשהגיע לראשונה למחוז לא נודע זה אחרי שבועות ארוכים של 
מסע מפרך? הוא, שנולד בחלּב שבסוריה למשפחת רבנים עתיקת יומין, חי חיים 
יהודיים כשם שחיו אבותיו דורות לפניו. סב סבי, היש”ר ענתבי, גדל בצעירותו 
אצל דודו חכם אברהם ענתבי, רבה הראשי של קהילת חלּב. הוא צפה בו מעיין 
בגווילים העתיקים של כתר ארם צובא המקורי, אותיות אלו שהרמב”ם ]הרב משה 
בן מימון[ עצמו חיבר לפיהן את ‘היד החזקה’ שלו. מעניין מה היה אומר היום, 
לו ראה עמי את ספר התנ”ך האדמוני המונח כאן על המדף וקרוי ‘כתר ירושלים’. 
זו המהדורה המחודשת של הוצאת התנ”ך לפי מסורת כתר ארם-צובא המקורי 
בן 1000 השנים. מזה כשלושה עשורים, אני מהרהר לעצמי, אני עורך את המסע 
שלי אל העבר, לפענוח הזיכרונות הטבועים בגנים שלי. זהו מסע חיפוש לא קל 
ולפעמים גם מייאש אך מסב סיפוק רב, בניגוד למסעותיהם של צעירים בני דורי 
שמחפשים הארה מיידית וחולמים במשך שלוש שנים על טיול שיספק להם את 
תחושת החופש, השחרור ואת סוד גילוי האושר. הם לא מבינים שאת ‘המסע להודו’ 
אפשר לערוך ביותר מממד אחד ואת ההארה העצמית הם לא יוכלו למצוא אלא 

אם יחפשו בנפשם שלהם, אם ינברו בעברם. 
אני מביט על הספרים החדשים שבחנות ונזכר בהתרגשות שאחזה בי לפני 
שנים, כשראיתי מדפים אחרים, עמוסים לעייפה בסוג אחר של ספרים, מעידן 
אחר ומזמן אחר. בני המשפחה ישבו שבעה על פטירתה של ויקטוריה ענתבי ז”ל, 
קרובה-רחוקה. אישה זו הייתה שריד לתרבות שאינה קיימת עוד, של יהודים שחיו 
ונולדו במצרים. בעלה אפרים ענתבי ז”ל, בן דודו של סבי, אדם קשיש וחולני, ישב 
מוקף בבניו ובנותיו הבוגרים. אפרים היה איש ספר, איש אשכולות צמא דעת ואת 
קירות ביתו כיסו אלפי ספרים. מרשימים מכולם היו מדפי הספרים שנחו אחר 
כבוד בחדרון קטן. הצצתי לחדר הזה ּבִיראה כמביט אל קודש הקודשים ולעיניי 
נגלו ספרים עתיקי יומין בני מאות שנים: קטנים, וגדולים, מהם עבי כרס ומהם 
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גבוהי קומה, בגווני חום בז’ ובכריכות מעוקלות מפוסלות ִאדרה מהסוג שאין יותר 
בחנות הספרים החדשים שבה אני מבקר. 

רבי יוסף בן נאעם בספריית כתבי היד שלו בֶפס, 1950

ספרי קודש עתיקים מאוצר ספריית המחבר

התרגשות אחזה בי אז למראה הספרים הללו, נפעמתי מהמחשבה שהם שימשו 
ָתָמא  את אביו של הדוד אפרים, חכם אברהם-יעקב ענתבי במצרים. ומי יודע, ִמסְּ
של אביו לפניו ואולי של אבי אביו?? כמה דורות של בני משפחת ענתבי העבירו 
ביניהם את ספרי הקודש הללו? ואיזו חכמה טמונה בהם? האם רשמו הערות 
בספרים הללו בכתב יד נושן לפני מאות שנים? השאלות הפכו לפרץ של רגשות. 
אבל אני, שכיבדתי את המעמד, לא יכולתי לדרוש אפילו קומץ משאלותיי ולהוציאן 
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מן הכוח אל הפועל. אני מתבייש להודות שבמעמד השבעה ההוא חשבתי על כך 
בהקיץ, הייתי רוצה לגשת אל המדפים הללו באין מפריע, לפתוח ולעלעל בהם כמי 
שמגלה עולמות עתיקים, להריח את ריחם של הדפים אשר שרדו את שיני הזמן, 
לפתוח את פניהם ולגלות האם תוכם קסום כברם. לו היה מזדמן לידי ספר מופלא 
שכזה הייתי קורא בו לא רק בעיניי אלא בכל חמשת החושים: בתחושת העור הבלוי 
שעל כריכה שבו נגעו ידיהם של אבותיי, שרידי אותיות כותרת מוזהבות מוטבעות 
בעור, גוון דיו דהויה על גבי נייר עתיק אשר מאות שנים ִאפשרו לה לחלחל לסיבי 
הנייר באין מפריע, תחושת האותיות, בהעבירך את ידך על אותן שורות שנדפסו 
ֶלט, אוושת רשרושו של נייר זקן בן מאות שנים כשהפכת בו אחר  פעם בדפוס בֶּ
שאיש לא פתחו עשרות או מאות שנים לפניך, כאילו נאנח ומודה לך על שאפשרת 
לו להתרווח קצת אל האוויר הצח מריחם המעופש של שאר אחיו ממעל ומתחת. 
ריח הספרים העתיקים בחדרון הוביל אותי לעולמות אחרים, אבל אני לא העזתי, 

בדתי את נימוס חובי לאבלים.  רק הצצתי באוצרות הטמונים שם, וכִּ

                             ספרים עתיקים, ציור שמן, 1628

גם מתוך צערו ומריו הוציא הדוד אפרים הזקן קלסר קרטון ישן ובו עשרות 
מסמכים הנוגעים לתולדות משפחתנו העתיקה וביקש מבנו להביא לפנינו את ספרו 
של משה דוד גאון ‘תולדות יהודי המזרח’. הוא ידע על תשוקתי להכיר את תולדות 
משפחתנו ואני בצעירותי לא עלה בידי לשאלו. כעת שאל אותי ואף מצא בזמן 
קשה זה את גדלות הרוח להורות לי מעט מהמחקר שערך כל ימיו ולא סיימו. אחר 
השבעה החל הדוד הזקן נודד בין בניו ובנותיו. לא יצאה שנה והלך לבית עולמו. 
אני לעולם לא חזרתי לביתו. חכמתו וידיעותיו של אפרים ז”ל נפטרו מהעולם עמו 
וממצאיו נותרו בחלקם בכתובים. ספריו נתפזרו בין ילדיו החיים בפזורה לשבעת 
קצווי עולם, ורק אני נותרתי עם שאלות טורדניות על כל המידע שאבד לעולם: מה 
כתבו אותם רבנים זקנים על גבי ספריהם הישנים. אלו תולדות משפחתיות תיעדו 
בכריכות הישנות? לימים, אחר שנפטר, התגלגל אליי מכתב שכתב אפרים בערוב 
ימיו לבן משפחתו ובו רשם בצער: “לצערי אף אחד מהילדים, הנכדים והנינים לא 
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מצאו זמן להקדיש שעות בחיפוש אחרי קורות ומקורות. הסופר אלכס היילי ידע 
למצוא שורשים. משפחת דויד ילין מעלה על נס מעשה בני המשפחה ומשפחתנו 
שעשתה רבות מתכרבלת בפינתה. אני מצטער שקולי הוא קול במדבר ואין מבני 

המשפחה אשר יחלץ למטרה ויתחיל להרכיב את הפסיפס הזה”. 
הקונים ממשיכים לפקוד את חנות הספרים, הקופה מצלצלת והמוכרים חוגגים: 
קנה שניים והשלישי חינם, ספרי ילדים במבצע, צעירים מחפשים מדריכים להודו 
ולסין ושיחוני שפות זרות. המוכרים הצעירים נראים עייפים מעט ודעתם נתונה 
לסוף המשמרת. אני עובר למדף אחר לפני ספרי אלבום אודות קברי צדיקים 
בארץ-ישראל. כהרגלי, אני מעיין בהם בגאווה סמויה ומביט על התמונות שצולמו 
בהוצאות החדשות: שני קברים מפורסמים אני תר במיוחד, כיון שאבותיי הרבנים 
זכו לכבוד להיטמן בסמוך אליהם. בצמוד לקברו של התנא רבי אבדימי דמן חיפה, 
נח סב סבי רבי חביב חיים דוד סתהון, השוכן למנוחת עולם סמוך לקברו. משם 
אני מדלג אל תמונות בית העלמין העתיק של צפת, שם במערת הקבר של רבי 
משה אלשייך שהיה מתלמידיו של האר”י ]האלוקי רבי יצחק, הוא רבי יצחק לוריא 

אשכנזי[, זכה להיטמן סב סבי היש”ר ענתבי. 
אגדה יהודית עתיקה מפרשת את הפסוק “ויהיו שפתי צדיקים דובבות”. כאשר 
מספרים בשבחו של צדיק שהלך לעולמו, ובמיוחד כשמעלים דברים שאמר, דובבות 
שפתיו במקום מנוחתו. כשאני רואה את אותם צילומים נוקבת בי השאלה האם 

זכיתי לזכות הזו? 
גם לסבי שלי, יעקב-מרדכי ענתבי ז”ל, אשר נפטר לפני שנים רבות, היו ספרים 
עתיקים שנתפזרו אחר פטירתו. לסבא שהיה סוחר גדול ורב ממון במצרים, הייתה 
בארץ חנות צנועה לדברי סדקית: מדפים עמוסי פקעות של צמר צבעוני, כלי בית 
ומטבח מגובבים אחד על השני בערמות. מאחורי דלפק עמוס סחורה לעייפה ישב 
הוא. לצידו שקיות לבנים ופוזמקאות מזה, בדי רקמה מן העבר השני ודמותו של 
סבא ביניהם. ואם חיפשת ודאי לך שמצאת: גומיות שטוחות להתקנה בלבנים 
שנתבלתה אחיזתם היו לו, קופסאות קרטון לחוטי רקמה צבעוניים ובדים לתפירה 
שמכר לפי המטר. שירות מיוחד נוסף היה לו בחנותו – כפתורים בהתאמה לבד 
לשמחתה של התופרת. וזאת כיצד? בעזרת תבניות להכנת כפתורים ואף מכבש 
זקן יומין שכבש לתוכם את הבד בתנועת סיבוב מיומנת בידו האמונה . אדם מבוגר 
חבוש כיפה ששערו שב ושפמו הלבין. זו היתה דמותו, תמיד ספון לעיין בספריו 

בשעות שבהן לא היו קונים. כשחיבקני עטפו אותי חום ואהבה עמוקים. 
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סבי יעקב - מרדכי ענתבי ז”ל בחנותו

שם בצד ימין, עמדה ארונית עץ קטנה מאיטליה, ליד כורסה כבדה שמחציתה 
שמשה לישיבת האורחים שבאים לבקרו, ומחציתה לערום סחורה. בארונית זו 
היו חבויים ספרים עתיקים אבל סבא היה נותנם בעטיפות נייר לבן שקיפל באופן 
מוקפד ועל גבו של כל אחד רשם בעט כחול את שמו. כך כל ספריו הזקנים קיבלו 
להם מראה אחיד של ספרים לבנים במדפי הארונית האיטלקית כאילו היו פטיפורים 
מוזהבים הנתונים בקופסת שוקולד. אולי משום שהיו מוסתרים תחת אחידותם 
המוקפדת, או מחמת גילי הצעיר, לא נתתי דעתי לאוצרות הללו. וכשעמדתי על 
חשיבותם בשנתו האחרונה של סבי שאלתיו בבישנות כמי שמהסס. אז השיבני 
בהגייתו המצרית שאלו ספרים של אבותיו, ויש מהם בני שלוש מאות שנה. יש 
שסבי דאג לי למחזורי תפילה ראויים משלי למועד, לחול ולחגים וכך התקין לי 
אסופה: ממדפיו שבבית ומאלו שבחנות: מחזור לראש השנה, מחזור ליום כיפור, 
כמה סידורים, עוד מחזור של ג’ רגלים. על אחד מהם רשם שהינו בן 160 שנה, 

ובכריכתו רשם: הסבא חביב חיים דוד סתהון נפטר ...וציין את שנתו.  
באחד הימים זכיתי אף אני שאחד מהספרים המיוחדים שבחנותו ניתן בידי 
לשמור וללמוד בו. ביום בו מסר לי סבי את הספר ‘באור החיים’ לא בחסד קיבלתיו 
אלא בזכות רבה. כשאחזתי את הספר בידי הרגשתי בחשיבותו הרבה: בגב הספר 
הותיר סבי שתי טיוטות מכתבים שכתב אל בן דודו שמעיה ענתבי, ובהם הוא מספר 
לו אודות סבם שלהם, היש”ר ענתבי ואודות זקני המשפחה. טיוטות מטבען הינן 
תמציתיות מאוד ורב בהן הנסתר על הגלוי. השם ענתבי חזר גם בספר באופנים 
שונים והעצים את החידה: חכם אברהם-יעקב ענתבי היה המוציא לאור של הספר. 
במרכזו של הספר פורסם מכתב מחכם יעקב ענתבי שהיה ראש קהילת דמשק 
בשנת 1840, אל מונטיפיורי, בעניין פרשת עלילת דמשק. סבי יעקב-מרדכי ענתבי 
ואחיו ברוך ענתבי נזכרו בהקדשה מיוחדת של המוציא לאור בכתב יד בהקדמה 
לספר. מה הקשר המשפחתי בין כולם? הבנתי שספר זה אינו אלא נכס משפחתי. 
את סיכום הפרשה המודפס בכתב רש”י, מיד לאחר מכתבו של חכם יעקב ענתבי, 

חיבר ‘הצעיר יאודה ענתבי’. ומי הוא? 
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לא יצאה מאז שנה ומחצה וסבי נתבקש לישיבה של מעלה. חלפו שנים ואני 
במבט לאחור למדתי להעריך את האוצרות שהיו טמונים במדפי ביתו ובחנותו, 
אבל גם כאן, שיני הזמן נגסו בכוח בספרים כבשאר מיטלטלין, שנפוצו ונתפזרו. 
אפילו ביתו וחנותו נמכרו לאחרים. וכיום לא נותר עוד סבי, האדם היקר, ואין דרך 
לשאול ואין ארונית איטלקית או ספרים עתיקים שמונחים בה, אבל הספר ‘באור 

החיים’ נותר עמדי, ונאגדו בו  כל כתבי היד המשפחתיים שעברו מדור לדור. 
שנים חלפו והגיע זמני שלי לעשות את ‘המסע להודו’ ולחפש הארה. אך במקום 
לחפשה בֵנכר, חיפשתיה בעבר, ופניתי בחיפוש אחר תשובות לאותן שאלות שנותרו 
פתוחות. השאלות שהלכו עמי הולידו שאלות נוספות, חיפושים הובילו לאנשים 
שמעולם לא הכרתי ומחוזות שלא ידעתי שאבקר בהם. נוצרו ידידויות חמות ופגשתי 
ספרים עתיקים אחרים תחת אותם אוצרות גנזים שראיתי בעבר ואבדו. סיפורים 
רחוקים שמשק כנפי ההיסטוריה החזיר אליי מתהום הזמן, נגלו בביישנות ובצנעה 
כיצורים המראים את פניהם לראשונה אחרי שנשכחו עזובים בתהומות הנשייה 
שנים רבות. למדתי שפה אחרת, שפה תלמודית ששימשה את אבותיי לכתיבת 
אוצרות הרוח שלהם. הכרתי את ספריהם ואת חתימותיהם ולמדתי לפענח את 
כתב ידם המיוחד ששימש את יהודי ספרד משך אלפי שנים בכל פזורותיהם וחלף 
מן העולם - כתב ‘חצי קולמוס’. למדתי שההארה שלי אינה נמצאת מעבר לגבול 
המדינה, אלא מעבר לגבולות הזיכרון שהיו בי מאז הולדתי. החיפוש אחר האמת 
אינו ספון במנזר טיבטי או באשראם שנולד בפילוסופיה זרה, אלא חבוי בתוכנו, 

בגנטיקה הפנימית ואותו אנו צריכים לגלות. 
אני חוזר מהרהורי הלב אל ספרי החנות ורואה ביניהם את הספר ‘הלילה הקדוש’. 
מחברו, טאהר בן ג’לון, סופר צרפתי יליד מרוקו, קיבל את פרס ‘גונקור’ היוקרתי על 
ספרו זה. כשהגיע טקס הענקת הפרס לפי בחירת האקדמיה הצרפתית לשיאו, בעת 
שהסופר הוזמן לעלות לבימה ולשאת מילות תודה מול המכובדים שבאו לחלוק 
לו כבוד, היה לבוש במיטב מחלצות הטקס. כשאור הזרקורים בוהק על כפתוריו 
הנוצצים ולובנו מסנוור את דמותו מעל קהל רוחש באפלה, אמר הסופר: “היום 
כולכם באים לחלוק לי כבוד, נשיאי איגודים, ראשי אקדמיה, סופרים, פרופסורים, 
מרצים. אבל לו יכולתי לרכז את  כל הכבוד וההערכה מכל אחד ואחת מכם, ולצרפה 
כולה יחד, עדיין לא היתה משתווה  לחום ולאהבה שאני זוכר מידו של אבי בילדותי 
בֶפז שבמרוקו. שעה שרצתי יחף בסמטאותיה של העיר אל חנותו של אבי, הוא 

הושיט לי את ידו המגוידת, והחום שנבע ממנה מילא אותי כולי.
היום, כעבור שלושים שנה, גם אני נזכר בערגה בשנות ילדותי בחיפה. אף אני 
זוכר עצמי רץ לחנותו של סבי, יעקב-מרדכי ענתבי ז”ל שהיה יושב בחנות הגלנטריה 
הקטנה שלו ברחוב גדליהו בחיפה. כמה הייתי רוצה לראות את סבא שוב, לחוש 
את חיבוקו החם פעם אחת נוספת. כמה שאלות הייתי מעמיס בפניו ואולי מבקש 
ממנו מזכרת חיים שאשא עמי ממנו לתמיד. לו ניתנה לי עוד פעם אחת, הייתי 
רץ בשמחה לבית הכנסת הספרדי הקטן שבשכונתנו כדי לפגוש בו שם ולהתפלל 
במחיצתו כאותן פעמים רבות להן זכיתי בילדותי ולא רוטן בעצלות על קימה 
מוקדמת בבוקר שבת כמי שכפאו הכורח. סבי הוא שנטע בי סקרנות ורזי מידע 
ראשוניים אודות שושלת אבותיו, רבנים ספרדים אצילים בהליכותיהם ובתלמודם. 
לעולם לא אדע אם עשה זאת במתכוון, או שהבחין בניצני הסקרנות שהתעוררו 
בי ואך השקה קרקע פוריה. על דפיי העליתי מזכרת נצח לדמותו ולדמותם של 
בני דורו ואבותיהם כמשמש להם לפה, מעלה את סיפורם הרחוק במעבה יער 
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שנות ההיסטוריה, קדום ככל שיכולתי, אנושי ככל שחרצו בי תחושותיי. זהו סיפור 
תולדותיה של המשפחה וכך אכן היה ככל שידיעתי משגת. 

ציור שמן "Still Life with candle pipe and Books", אמצע המאה ה - 19
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מקורות
1.       הקדמותיו של הרב עזרא בצרי להוצאות המחודשות של ספרי רבי אברהם ענתבי בהוצאת מכון הכתב: 

יושב אוהלים, מכון הכתב – ירושלים, תשמ"ז-תשמ"ט )1989(. 
חכמה ומוסר, מכון הכתב – ירושלים, תשס"א.

ספר מר ואהלות, מכון הכתב – ירושלים, תשמ"ד.
ספר אהל ישרים, מכון הכתב – ירושלים, תשמ"א.

ויס שרגא. רבי אברהם ענתבי מגדולי רבני אר"ץ;  תשמ"ב, המודיע עמ' ד'.  .2
פוזילוב גיורא. גדולי רבני סוריה והלבנון. התשנ"ה. הוצאת משרד החינוך התרבות   .3

והספורט – מנהל החינוך הדתי, ירושלים, עמ' 127-112.  
לאניאדו ציון דוד. ספר לקדושים אשר באר"ץ – לתולדות חכמי ורבני אר"ץ )חלּב(.   .4

הוצאת דב"ש מהדורה שנייה, תשי"ח, עמ' קמ'-קמט'.   
גאון משה דוד. יהודי המזרח בארץ ישראל - חלק שני. הוצאת המחבר, ירושלים,   .5

תרצ"ח, עמ' 525-521.     
כתבי יד ]אוטוביוגרפיות, זיכרונות ומכתבים – unpublished data[ של שלושת   .6

נכדיו של היש”ר.   
א. סבי יעקב מרדכי ענתבי ]בן הרב ישראל שמואל ענתבי[  - מכתביו לבן דודו

לשמעיה ענתבי אוגוסט 1973. 
ב. אפרים ענתבי ]בן הרב אברהם יעקב ענתבי[ מכתבו לשלומי ענתבי – פברואר 1988; 

זיכרונות ואוטוביוגרפיה )כ”י 14.6.1992(; תולדות המשפחה )מכונת כתיבה – 7 עמ’ ללא 
תאריך(; אילן יוחסין )מכונת כתיבה – 7 עמ’ ללא תאריך(. 

ג. שמעיה ענתבי ]בן הרב אליהו רחמים ענתבי[ – לתולדות משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה )כ”י 46 עמ’, שנות השמונים(. 
ד. ענתבי שלומי ]נינו של היש”ר[ תולדות משפחת ענתבי,  אילן יוחסין 1990 )19 עמ’(. 

שני הדורות הראשונים באילן נסמכים על מסורה משפחתית בלבד כפי שמסרו אפרים ענתבי ושלומי ענתבי הנ”ל ואין להם   .7
תימוכין נוספים במקורות ]אפרים ענתבי, הערות בכתב יד – על אילן יוחסין ש. ענתבי[.
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ראש על אר”ץ רבה - ארם צובא היא חלב

בשנת תקכ”ה )1765( בעיר חלּב שבצפון סוריה, נולד זקן משפחתי, חכם ]רבי[ 
אברהם ענתיבי למשפחת רבנים ותיקה ושורשית. חלּב, העיר העתיקה שבחבל 
סוריה, אשר כונתה בפי יהודיה ‘ארם צובא’ ]אר”ץ[ הינה בעלת היסטוריה עתיקה 
משל עצמה בתולדות המקום ובימי האסלאם. עיר של חכמים וסופרים הייתה. 
חכמי העיר ויושביה טענו שיישובם בה הוא מִקדמת דנא ויש הטוענים שישיבתם 
שם עוד מימי בית המקדש, וכהוכחה ציינו את העובדה שבדמשק, העיר השכנה, 
נמצאת מערתו של אליהו הנביא בבית הכנסת העתיק שבג’ובר, ‘בית כנישתא דבי 
ג’ובר’ קראו לו, אולם גם בחלּב עצמה עמדו להם בתי כנסת עתיקים בני מאות 
שנים. יהודי העיר התהדרו במיוחד באוצר רוחני וחומרי גדול עליו שמרו מכל 
משמר במשך קרוב לאלף שנה, ואף בו סמכו קורטוב לקביעתם: ספר התנ”ך השלם 
והעתיק ביותר הידוע בכל קהילות העולם, אשר עליו סמך הרמב”ם ]הרב משה בן 

מימון[ עצמו את ידו, הוא ‘כתר ארם צובא’. 

הרמב”ם מעיין בכתר ארם צובא, ציור שמן

בילדותו, למד אברהם הצעיר תורה מפי אביו חכם ]רבי[ יצחק-שבתי   
ענתיבי שהיה רב וגדול בתורה ומפי הרבנים הגדולים יצחק ברכה וישעיה דיין. 

עודו רך וצעיר בשנים הכירו בו כי נועד לגדולות. 
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וכך כתב אודותיו הגאון חכם ]רבי[ חיים-ניסים אבולעפיה בהקדמתו לספר   
‘יושב אוהלים’: “]...[ בעינינו ראינו את כבודו ואת גדלו מימות החורף כד הוינא 
זוטרי יתן ככפיר קולו נטה שם אהלו הרבה גבולו כמה מעלות טובות ]...[”. לתוך 
סביבה מיוחדת זו של ‘חכמים’ ]רבנים בלשון ערבית[ גדל חכם אברהם. בזכות אביו 
שהיה מגדולי רבניה של  העיר, זכה בנערותו לכבוד אשר שאר נערי הקהילה אינם 
זוכים לו כלל, זכות השמורה ליחידי סגולה ראשי רבנות בלבד - לראות את קודש 
קודשי אוצר הקהילה, ‘הכתר’ העתיק, ולקרוא באותיותיו שנכתבו לפני אלף שנים 

ביד אומן, הסופר שלמה בן-בויאעא בטבריה במאה העשירית לספירתם.
אברהם הצעיר היה מלא פליאה בראותו את הנוסח המדויק והמנוקד של   
התורה, כתוב על דפי קלף תפורים כספר ]בצורת ִמְצָחף[ שלא כמגילה של ספר 
תורה היה הכתר אשר גוללים וקוראים בו בשבתות ובחגים. הוא התפעל מסגנון 
האותיות הייחודי, ומכך שאין הוא כולל רק את חמשת חומשי תורה אלא כל כ”ד 

כתבי הקודש. 
‘כתר ארם צובא’ שלנו, הסביר לו אביו, חכם יצחק, הוא כתב היד העתיק   
ביותר של תנ”ך שלם שנכתב על-פי כללי המסורת הטברנית ועל אותיותיו הוסיף 
וניקד המסרן אהרן בן אשר את מרכיביה הנוספים של המסורת הטברנית. על כתר 
זה אמר אביו והראה לו את האותיות הקדושות, סמך הרמב”ם ידו, כאשר כתב את 
‘היד החזקה’ בקאהיר שבמצרים, הסביר האב ולימד את בנו, ואחר סגר ביראת 

קודש את כריכתו של האוצר היקר.1

 

כתר ארם צובא העתיק )סגור ופתוח(,

ערמת ספרי קודש עתיקים בבית כנסת

בחלּב.
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חכמי ארם צובא, כאבותיו של אברהם ענתיבי הצעיר, אנשי כבוד ועמל   
היו, שכן התפרנסו  ממלאכות שונות למחייתם. עושים כמה שעות בחנותם, עמלים 
במלאכתם ושאר היום  טורחים לתלמודם. מה שהיה מתמיה בארץ-ישראל שמרבית 
יושביה תורתם אומנותם, מצוי היה בארם צובא כדרך שבשגרה, שכרוכים היו 
אחר הרמב”ם ולא רצו להתפרנס מיגיעתם בתורה בלבד. מסופר שפעם אחת בא 
חכם מארץ-ישראל לקבץ ממון כדי להוציא ספר הלכות שכתב. חכם גדול היה 
ומחברון בא. נכנס לבית המדרש הגדול בארם צובא ושאל את החכמים הלכה שהיו 
מצטערים עליה בארץ-ישראל, בדין נטילת ידיים לסעודה: שלוש פעמים רצופין 
או סירוגין? לא נמצא בידם. אמרו לו: אנו אין בידינו, אבל חכם אחד יש בינינו, 
כ’מעיין’ המתגבר, אפשר הוא ישיב לך. שאל אותם: והיכן הוא עומד? אמרו לו: 
בשוק האריגים. הלך אצלו לשוק, מצאו שהיה מתלבט בין גלילי אריג ָסֵטן ]משי 
מבריק שערביי הכפרים אוהבים אותו לפי שנשותיהם אוהבות אותו והם קונים 
להן ממנו דורון ליום חגיהם[. שאל אותו: “אפשר מצויה הלכה זו בידך?” השיב לו 
שכן. אמר לו החכם מארץ-ישראל: “זו מנין לך?” ]על סמך מה?[ אמר לו: “המתן לי, 
שיש לי סרסרות אחת לעשות בגליל אריג זה, ואחר כך אשיב לך”. המתין לו. הלך 
המוכר שחוכמתו כמעיין למקום שהלך, מכר לסרסור מה שמכר, וחזר לחנותו. נטלו 
לחכם הישראלי בידו והלך עמו לבית המדרש, טיפס על הִאצטבא, הוריד מן הארון 
את הספר ‘נהר שלום’, הראה לו וחזר לחנותו. חזר השליח לבית המדרש, ובלשון 
הזה אמר להם לתלמידי החכמים: “וכי נטרפה עליכם דעתכם חס ושלום, כל כך 
הרבה ]חכמה[ יש בידכם ואתם מניחים אותו שיתלבט בין גלילים של אריגים?”. 
כבר אמרנו, כי מה שהיה מתמיה לחכם מארץ-ישראל, לא היה תמוה בעיניהם. 

שכן ָשנינו, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון.   
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ילדותו בחיק משפחתו 

אביו של אברהם, חכם יצחק ענתיבי, כמופלא היה בשערים ונודע מחזקי דייניה של 
עיר הולדתו חלּב. הוא היה מראשי החכמים והרבנים בדורו, זכה להעמיד תלמידים 
הרבה אשר נהנו מתורתו והלכו לאורו. גם סבו של אברהם היה רב, חכם שבתי 
ענתיבי. שושלת הרבנות חייבה את אברהם הצעיר להשתדל ככל יכולתו ולהצליח 
בלימודיו בחדר. זכות אבות תעמוד לו תמיד, כך האמין, אך בחריצות אין קץ שקד 
על  לימודיו ככל שהורו אותו, שייחוסו מחייב היה, שלא יעיב חלילה מזוהר כבודם 
של אבותיו. בביתו ספג אברהם את אווירת הלימוד וחזה בנהיית התלמידים אחר 
אביו ומה טעם רוח פסיקת הדיינות. כך גמלה בליבו החלטה שביום מן הימים יגדל 

להיות גדול בתורה כאביו. 
יחד עם ארבעת אחיו היו משתובבים לעתים, אך אווירת הלימוד לא אפשרה   
להם יותר מדי עליצות פוחזת, כפי שהיו רוצים בה, בעיקר עם שני אחיו הבוגרים 
- יהודה ודוד-יצחק. בשנת תקל”ה )1775(, בהיותו בן עשר שנים, ראה אברהם 
כיצד קיבל אביו יצחק כתבי יד מיוחדים מקושטא, והחל קורא בהם בדקדוק 
ובעיון. הוא שאל את אביו לפשר עניינם של כתבי יד אלה וזה הסבירוֹ שחיברם 
הרב רפאל-שלמה לאניאדו וכי יועדו לפרסום בדפוס: האחד ‘ספר בית דינו של 
שלמה’ והשני ‘ספר המעלות לשלמה’. “התכבדתי לקרוא ולחוות דעתי. האם אסמוך 
ידי על הרשום ואכתוב את הסכמתי לקריאת הספרים או שאנער חוצני מתוכנם 
בבחינת ‘לא תשים מכשול בפני עיוור’”. כך הסביר חכם יצחק לבנו המשתאה 
וסיכם:  “זהו כבוד שנחל לי המחבר”. לאחר שסיים את בחינת כתבי היד בדקדוק 
ובעיון, שלח חכם יצחק הסכמה ראויה על פי כל דין ומליצה אל מכבדו ומוקירו 

זה שבקושטאנדיניא שהציבו להיות לו לסוקר ומבקר. 
אברהם הצעיר ואחיו יהודה ודוד-יצחק ראו בבית הוריהם כיצד חכמיה   
וגדוליה של חלּב יוצאים ובאים להתדיינות, לימוד או פלפול משותפים. חכם אברהם 
שהשתדל במיוחד, היה מקבל רשות לשבת בקצה החדר בו ישבו החכמים עם אביו, 
וכך למדו להכירו הרבנים הזקנים  חכם יהודה-יום טוב קצין, חכם רפאל-שלמה 
לאניאדו וחכם ישעיה עטיה עוד מימי ילדותו. כדודים נכבדים, היו מלטפים על 
פניו וצובטים אל לחיו בחיבה, ויש שחדים לו קושיות קטנות כפי יכולתו ורמת 
ידיעותיו. הבן הקטון היה מביט בחכמים ובמלבושם ומסכם לעצמו: לכל חכם וחכם 
מחכמיה של ארם צובא ייחוד המלבוש והתואר. מעולם לא נתעטף חכם בארם צובא 
בגלימה שאינה שלו. שאינו דומה קופטן של חכם בית המדרש לקופטן של מורה 
הוראה, ואינה דומה מצנפת של אב בית דין למצנפת של חכם באשי, והבקיאים 

מבחינים אף בין אבנט של בעל אגדה לאבנט של מי שיורד לעומק הדין. 
נבדלים היו המצנפות, הקופטנים, הגלימות והאבנטים באריגיהם, בגוניהם,   
בקישוטיהם, בציציהם, בכפתורים שעליהם, בפתילים המשתלשלים מהם ובקיפולים 
שנתקפלו. כשם שמלבושיהם של החכמים אינם שווים, כך תאריהם אינם שווים. 
תארים רבים היו לחכמים שם. ולא היה מי שייחד תואר פלוני לחכם פלוני, ואף-על-
פי-כן כל חכם נקרא בתואר שהיה הולמו. חכם אחד נקרא ‘סבא דמשפטים’, ואחר 
‘המזכה את הרבים’, יש מי שנקרא ‘ראש על אר”ץ רבה’, ויש ‘זקן ויושב בישיבה’, 
וכיוצא באלה תארים. לעוסקים בקבלה היו קוראים ‘מרי דעובדא’ על שם מעשיהם, 

שבעלי מופתים היו. 
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חכמיה של חלּב ומאחוריהם הקוואסים ]שמשים[, 
סוף המאה ה - 19 תחילת המאה ה - 20.

יום אחד פנה חכם יהודה-יום טוב קצין, ידידו של האב חכם יצחק, וביקש   
ממנו את הסכמתו על ספרו שלו. ולא חס חכם יצחק על ידידותו ודן לבחון את 
כתב היד לדין חובה בהגינות ויושר, כאילו היה אדם זר שאינו מכירו. אך צפוי היה 
לו שספרו של ידידו, חכם יהודה-יום טוב המלומד, יימצא ראוי כהלכה להסכמתו. 
לבסוף נתן את חותמת הגושפנקא יחד עם כל שאר רבני אר”ץ לאשר את ספרו של 
ידידו יהודה-יום טוב קצין לו קרא  ‘מחנה יהודה’. פעמים היו רבני העיר החכמים 
מתכתבים עמו בנושאי הלכה, מקשים שאלות ומבקשים תשובות. כך באחד הספרים 
שפרסם ידידו חכם ישעיה עטיה, ‘בגדי ישע’, הביא תשובה ממנו. באותו ספר לפני 
שהביא את דבריו, פתח חכם ישעיה בתיאור רעו החכם חכם יצחק ענתיבי בלשון 

מליצה ארמית וכך רשם עליו:

זה האיש אשר חכמתו האירה כאספקלריה המאירה, ובקרב רבנים רב היה 
חילו ומילתו הייתה כמשפט הבכורה, ארי שבחבורה, קולע אל השערה, 
ראש המדברים היה עונה עיקר שבעיקר שפותח התורה, זה האיש שהיה 
דן דין גדול כדין קטן ומורה הלכה ברורה באמיתה של תורה, רב שהייתי 
אוהב אהבה רבה כעצמי ובשרי חיבה יתרה ויקרה. הרב הכולל, יצחק 
ו”פחד יצחק” יהיה בעזרו יהי עליו סתרה צינה וסוחרה אמן כן יהי רצון 

]תרגום חופשי מארמית[. 
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בשעות של נחת רוח והפוגות מלימוד, היה חכם יצחק אוסף אליו את בניו ומספר 
להם על נפלאותיה של ירושלים, וכיצד ביקר בה, בשנת תקט”ו לפני שנולד אברהם, 
כיצד פגש בה את רבה הראשי, הרב לאניאדו, בעל תואר הכבוד ‘הראשון לציון’. 
אברהם התפעל מהסיפורים על עיר הקודש הרחוקה ועל הכותל המערבי של בית 
המקדש,2 הכותל היחיד שנותר אלפיים שנה ושרד את פגעי הזמן. אביו הפליא 
לתאר את הר הבית ואת כיפת הסלע המתנוססת מעליו, אשר לפי אמונת המוסלמים 
הוקמה מעל הסלע עליו עקד אברהם את בנו יצחק, ולימים עליו הניח יעקב את 

ראשו וחלם את חלום המלאכים העולים ויורדים בסולם. 
השנים חלפו ואברהם גדל והיה לרב צעיר בעצמו. גם שאר אחיו היו למדנים   
ובקיאים, חבריו למשובות הילדות יהודה ודוד-יצחק הוסמכו לרבנות, ולאחריהם 
גם שני הנותרים. אברהם נישא והביא לעולם את בנו, לו קרא כשם אביו  יצחק, 

אשר לימים היה לגדול בתורה בעצמו.3 

חיי הקהילה בארם צובא בזמני קדם

חכם אברהם ענתיבי נצר בזיכרונו את חיי קהילתו בימי ילדותו, בזמנם של הוריו 
וסביו, כאשר היה הוא עצמו לומד תורה צעיר, ותיאורו פורץ צוהר אל חיי הקהילה 

בתקופות המוקדמות של חייו:

ואני אגיד מה שראיתי בימי חרפי: שהעיר ה’ רוחו של אחד דאתי ]שבא[ 
ממשפחת בית דוד. וזה שמו חכם ידידיה בן דיין נ”ע ]נוחו עדן[, שאזר 
כגבר חלציו והיה קם קודם חצות לילה, והיה לוקח עמו משמשי בית 
הכנסת, והולך ודופק על פתחי בני ישראל לקום ולבוא לבית הכנסת אחר 

חצות לילה. 
ויהי ה’ עמו, שתכף היו קמים ממיטתם, ולא היה שום אחד מחזיר פניו 
ריקם. והולכים לבית הכנסת, עד שכמעט יכול אני לומר, שרוב קהל עדתנו 

היו קמים אחר חצות ובאים לבית הכנסת. ויתאספו חבורות חבורות.  
חבורה אחת, תלמידי חכמים בחורים, לומדים גמרא ותוספות, ואני הקטן 
הייתי מחברה זו. ויש חבורה שלומדים ‘שולחן ערוך אורח חיים’, ויושב 
עמהם איזה תלמיד חכם להאיר להם עיניהם ולהבינם. ויש חברה שלומדים 
ב’זוהר הקדוש’. ויש חברה שלומדים בספרי המוסר כמו ‘ראשית חכמה’ 
וספר ‘כד הקמח’ וכיוצא. באופן דכל בי עשרה, שריא שכינתא ]בכל חבורה 
של עשרה שרתה השכינה[ ובכל ליל שבת, יש כמה אנשים שהולכים לבית 

הכנסת מתחילת הלילה עד הבוקר ולומדים בתיקון צמח. 
ובליל שבת היה הולך ]ידידיה דיין הנזכר[ מבעוד יום, ומזמין שמן למאור, 
ומדליק נרות רבים בכל בית הכנסת, ומתמלא בית הכנסת אורה ]...[ והיו 
באים כל הקהל הקדוש מאליהם לבית הכנסת, בשני לילות אלו מרב 
חפצם וחשקם לבוא לבית הכנסת המכובד באורים, וברב עם – הדרת מלך. 
ומעידני עלי, שכל זמן שהיה המנהג הטוב הזה בידם, היה אור לבני ישראל 
במושבותם, ולא היה להם כל אותן השנים שום עצבות ושום דאגה, ולא 

קרה שום נזק לשום אחד מבני ישראל. 
ועל אותו דור נאמר: “שומר מצוה לא ידע דבר רע”. וכל אותו זמן שהיו 
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תופסים מנהגים אלו בידם, היה שובע בעולם, והכל בזול, והכל מצוי בחינם, 
אין כסף נחשב ]...[ ואין דאגה בלב איש ]...[ ועל דור זה אני אומר: “ועמך 

כולם צדיקים”.  

יתכן שיאמר הקורא שאין אלו אלא דברים של אדם סב, הרואה בזיכרונותיו רק 
את הטוב של ימי בחרותו. אולי כך, אך זו עדות נדירה לחיים בחלּב בתקופתם של 

חכם יצחק ענתיבי אביו של אברהם וחכם שבתי ענתיבי, סבו. 
גם את נוהגי  החתונה בארם צובא מתאר חכם אברהם ענתיבי בזיכרונותיו   

היפים עליהם התרפק: 

והחתן מקדים  לבית החתן.  הולכים  בבית הכלה,  אחר שעושים החופה 
והולך לביתו ויושב בתוך החופה שהיא המקום הגבוה שבחדר, וממתין 
לבוא הכלה. כאשר מגיעה הכלה לחדר, יוצא החתן מן החופה, לוקח את 
הכלה בידיה ומעלה אותה לחופה ושניהם יושבים מתחת לכילה הנקראת 
חופת החתנים. לעתים אין החתן רוצה לרדת אלא מבקש שהכלה תעלה 
אליו מאליה, וכל הנמצאים שם צועקים עליו ואינם מניחים אותה לעלות 

לבד, עד אשר ירד הוא בכבודו ובעצמו וייקח אותה בידה.
 

ובזה מבקש חכם אברהם בזיכרונותיו שלא ישנו החתנים ממנהג יפה זה שעל זה 
נאמר: “חות דרגא ונסוב אחתא”, כלומר, תרד מדרגה ותישא אישה, שזהו לכלה 
ולמשפחתה נחת רוח, ומזה לוקחת סימן שיאהבה אישה ותהיה אשתו מנשים 

אשר באוהל. 

חתונה יהודית בדמשק, צילום, תחילת המאה ה - 20
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תורה שבעל-פה מדור לדור: שושלת המשפחה

האחים אברהם, דוד-יצחק ויהודה נישאו בתורם והביאו לבית אביהם נכדים ונכדות 
צעירים. באותם ימי מועד, היו נאספים כולם בבית אבי המשפחה וסועדים ממטעמיה 
של אמם, וכטוב לבם ביין שרים את פיוטי החג שחכם יצחק אביהם הטעימם 
בינקותם. הנכדים הקטנים יצחק, עזרא-חיים, יעקב ורחמים למדו מפי סבם את 
כל אשר למדו אבותיהם באותה דרך. ואז בעת רצון, פתח חכם יצחק-שבתי ענתיבי 
הסב הישיש ולימד את נכדיו הקטנים שטרם הבשילו להבין עומק פלפולי פרשנות 

וסיפר להם על תולדות המשפחה.4
“מהיכן אפתח את סיפורה של המשפחה?” פתח  החכם יצחק את תיאבונם של נכדיו 
המשתאים, כאילו היו בדעתו דורי דורות של שמות אבות עד ימי בית המקדש. 
לבסוף הרהר לעצמו כי אין פתיחה נאה יותר לעניין זה של ‘והגדת לבנך’ מאשר 

בתיאור הבא: 

העיירה ‘עין טאּב’ שעל שמה נקראת משפחתנו, נמצאת צפונית לנו במרחק 
שני ימי מסע בלבד. דורות רבים חלפו מאז שירדנו מעין טאּב. וראשון 
הדורות שבא משם לעירנו ארם צובא, היא חלּב, היה חכם רחמים ענתיבי. 
מדור לדור ָמסוָֹרה בידינו שהננו בני המקום מאז ימי בית המקדש השני, 
אך כשם שהולך ופוחת הדור, כך פוחתת מסורה זו ויש מזקנינו שטענו 

שמקורנו בארץ ספרד הרחוקה שמעבר לימים. 

למשמע הסבר זה פתחו נכדיו הדרדקים עיניים בורקות ושואלות שחייבו את הסב 
חכם יצחק להרחיב ולבאר: 

היום אנו חיים בבטחה ושלווה בארם צובא, אך לא תמיד היו אלו פני 
הדברים. לפני שלוש מאות שנה, זקנינו יצאו בבהלה מארץ רחוקה שמעבר 
לים, היא ספרד, ונפוצו בסירות לכל עבר. בשנת 1492 למניינם גורשו 

אבותינו מארצם. הם הגיעו באוניות לערי נמל שונות. 
 

חכם יצחק עצר לרגע והביט בבניו שלו שבגרו: חכם אברהם, חכם דוד-  
יצחק, וחכם יהודה ששמעו מפיו בילדותם את סיפור המשפחה וכעת מאזינים לו 
בניהם שלהם באותה שקיקה. יצחק הקטן, בנו של חכם אברהם, יעקב, בנו של 
חכם דוד-יצחק ושאר נכדיו, עזרא-חיים, ורחמים משני בניו הנוספים. הילדים 
מלאי פליאה היו על סיפור גירוש ספרד ועוד יותר על המסורה המשפחתית של 
זרע בר קיימא מימי בית המקדש. הסב חכם יצחק הזקן ענה וסיפר אודות חיים 
של נוחות ופריחה, על שיתוף פעולה וכבוד הדדי בין יהודים למוסלמים, על לימוד 
וחקר המדע מהשכנים המוסלמים. אבל הערלים, הסביר, שנאו את היהודים שנאה 
קדומה, ובראשם ראש האינקוויזיציה בספרד, הנזיר טורקוומדה אשר עינה יהודים 
כדי להוציאם לשמד. לבסוף, משלא יכול היה להכיל את שנאתו, הסית את המלכה 
איזבלה והמלך פרדיננד, מלכי ספרד, לגרש את כל יהודי ארצם. וכך המשיך וסיפר 

הסב הישיש: 
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באותה בהלה נוראית נפתח סיפורנו המשפחתי. כנראה שאבינו הקדמון 
אשר עקר עם משפחתו, עזב חיים משגשגים בעידן תור הזהב הזה. אבותינו 
שלנו הגיעו לעיירה קטנה הממוקמת צפונית לעירנו ויש האומרים שנקראה 
כפי שנקראה משום שבימים קדומים היה בה מעיין מבורך שכל מי ששתה 

מימיו התברך בבריאות טובה ומכאן שמה, ‘עין טאּב’ - כמעיין הטוב. 
בעיירה זו חיה משפחתנו עם שאר המגורשים בשלווה ובה עבדו את 
האדמה ובירכו את יבולה במשך שני דורות, שם חיינו על העבודה והתורה 
בהשקט ובטח. זקננו, חכם רחמים, נולד בשנת 1554 למניינם, הוא היה 

נכדם של המגורשים האומללים.
 

לסיום דבריו חד הרב החכם לנכדיו את הפסוק הבא: “שמעו זאת הזקנים והאזינו 
כל ישובי ארץ ההייתה זאת בימיכם ואם בימי אבותיכם, עליה לבניכם ספרו ובניכם 
לבניהם ובניהם לדור אחר”. ושאלם מנין מקורו והשיבם דעת: הפסוק השני בספר 

יואל. 

רּו; ּוְבֵניֶכם ִלְבֵניֶהם, ּוְבֵניֶהם ְלדוֹר ַאֵחר ]יואל א, ג[ ָעֶליָה ִלְבֵניֶכם ַספֵּ

הנכדים הקטנים הפצירו בסבם להמשיך ולספר והוא נעתר: 

שנים עברו חלפו ורחמים גדל ולמד היטב. הוא נישא וגמלה בלבו החלטה 
לעקור לעירנו ארם צובא, שֵשָמע תלמודי תורה רבים ובתי הכנסת העתיקים 
שבה הגיע אליו ואל שאר יהודיה הטובים של עין טאּב. בארם צובא, ידע 
רחמים, יוכל להשלים את לימודיו, להסתופף בצילם של חכמים, להתעטר 
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בכתרה של תורה במדרגת הרבנות. 
רחמים בישר להוריו וסביו על החלטתו. משפחתו נעתרה אך הפרידה 
הכבידה על ליבם, מזכר הגירוש הנורא ההוא, ובכל זאת כשהמטרה ראויה 
האמצעים מתקדשים: החליטו לקבל את משאלת לבו ונפרדו ממנו לשלום. 
חייו בעירנו היו טובים ומאושרים, נולד לו בן בשנת 1624, יצחק שמו, 
ותושבי העיר אשר חמדו לצון, מחייך חכם יצחק, קראו לו ‘רחמים העין-

טאּבי’. 

הקטנים צחקו עם חיוכו של סבם, שיראת חכמתו ורבנותו עליהם, ולבסוף, המשיך 
והוסיף: “דבק בו ברחמים השם הזה עד שהפך לשם משפחתנו”, השלים חכם יצחק 
את סיפורו, “כך מדור לדור, גם אתם קיבלתם משמו: עזרא-חיים ענתיבי, יעקב 
ענתיבי, יצחק ענתיבי, ורחמים ענתיבי הקטן, הקרוי על שמו”. “ומה הקשר בינינו 
ובין אותו רחמים?” שאלו הקטנים והסב הישיש מיהר להסביר: “לחכם רחמים 
ענתיבי, נכדם של המגורשים, נולד בן ושמו יצחק, ובשמו המלא יצחק ב”ר ]בן 
רבי[ רחמים ענתיבי. בנו של יצחק זה היה חכם יצחק-שבתי, הוא סבי, ונכדו של 
יצחק הוא אבי זצ”ל חכם שבתי ענתיבי, ואת יתרת אילן היוחסין שלנו - מכירים 
אתם לבד” וחייך כאשר הצביע על עצמו. “זוהי ‘ההגדה המשפחתית’ שלנו אותה 
אתם מצווים לזכור וִלְשנות לבניכם על לשון ‘והגדת לבנך’, בדיוק כשם שלימדו 
אותנו  חכמינו זכרם לברכה בפרקי אבות פרק א’ מסכת א’: ‘משה קיבל תורה מסיני, 
ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת גדולה ]...[’. 
דוד-יצחק, יהודה ואברהם, האבות הצעירים, הצטרפו לדבריו כתומכים   

ומאשרים בפני ילדיהם את הציטוט:

כך גם אתם בניי, תלמדו את בניכם ובני בניכם אחריכם שחכם רחמים הוא 
נכדם של המגורשים מספרד, שחי בעיר עין טאּב, ועבר לגור בארם צובא. 
ִזכרו שחכם יצחק-רחמים היה בנו, שחכם יצחק-שבתי היה נכדו, אחריו, 
חכם שבתי אבי הוא נינו, ואני יצחק ב”ר שבתי, סבכם, בן הנין. זכרו נכדיי, 
התרה בהם הסב, כי מי אשר אינו יודע את עברו, אינו זוכה לעתיד ראוי. 

פטירתו של חכם יצחק 

שנים חלפו וחכם אברהם הגיע לגיל ארבעים. שנת תקס”ד )1804( הביאה בחובה 
את חג הפסח האחרון שחגגה המשפחה עם הסב הישיש. את ליל הסדר עוד ערכו 
יחדיו. למרות שהבחינו שתש כוחו של חכם יצחק אבי המשפחה, הוא השתדל 
למלא בכל כוחו את מצוות הפסח כראוי עד תום החג, ובשביעי של פסח, הישיש 

הנכבד, הסב והאב האהוב נפטר. וכך כתב חכם אברהם בצערו על אביו: 

]...[ והן בעוון בעודני במספר הסמוך לארבעים, הודי ניטל ממני - אזל 
תגא ויתיב בדוכתיה בי גזא דרחמנא ונפשו איותה זה ]אבי כ[ שלחן אשר 
לפני ה’ והייתה נפש אדני, הלא אב בחכמה וכתרה של תורה משיירי כנסת 
הגדולה אחד היה ואין שני, מה דמות נערוך אליו? אם יהיו כל חכמי ישראל 
בכף מאזניים ]והוא בכף השנייה[ אין הקש )לשון המאזניים( למחצה 
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ויחכם מכל אדם כיוון שפותח נעשו הכל כאלמין שפכוני וביישני, נהירין 
שמעתיה כשני חוני, ]האריך שנים רבות כאגדה על חוני המעגל שהיה 
צדיק גדול אף הוא ונרדם למשך דור שלם[ דומה הרב ]אבי[ למלאך ה’ 
וצדיק יסוד עולם אדבורא דידיה קא סמיך ונשמע קולו בבואו אל הקודש 
עושה פלילות עם קונו חב”ר הקנ”י, כל אלין דאבהו הוא עדינו העצני חכם 
אבא הרב המופלא וכבוד ה’ מלא סבא דמשפטים כמוהר”ר ]כבוד מורנו 
הרב רבי[ יצחק ענתיבי זלה”ה ]זכרונו לחיי העולם הבא[. כי נח נפשיה 
דרבי ערב ז’ של פסח שנת התקס”ד 1804 ומעת הוסר התמיד וכבה נר 
המערבי, תשש כוחן של החכמים ונסתלקה עטרת מראש כל אדם על 
שנשבה ארון הקודש ויעתק יצחק ההרה בית אל במחנה שכינה שם נאמר 

לו שב לימיני זיע”א ]...[. 

כאב היתמות צורב בכל גיל, כפרדה ללא שוב.   

בקיאותו בתורה 

חכם אברהם, ואחיו חכם דוד-יצחק, חכם יהודה ושני האחים הנוספים, חלקו באופן 
הוגן את אוצר ירושתו, בה גם ספרייתו של אביהם המנוח. ספרים עתיקים שעברו 
מדור לדור, שעתיקים בהם היו של חכם רחמים ענתיבי, אותו סב של סב, שנולד וחי 
בעין טאּב, כפי שסיפר עליו אביהם. חכם אברהם הטביע את יגונו בארון הספרים 
שהוריש לו אביו. הלימוד, כך גילה, משכך את הצער. כך הפך ברבות הימים לחריף 
ובקי בש”ס ]ששה סדרי משנה[ בבלי וירושלמי ספרא וספרי, בספרי הפוסקים 
ראשונים ואחרונים, בספרי אגדה מדרשים ודרושים. כל רבני דורו בארם צובא, 
בארץ-ישראל, בתורכיה ובאשכנז השתאו מעוצם גדולתו וחריפותו. ועל כן כינו 
אותו: ‘הרב המופלא החסיד העניו, חסין קדום הרב המופלא בנגלה ובנסתר ראש 

עשר בחוכמה’. 
בני העדה הספרדית נהנו מזכויות מסוימות תחת השלטון העות’מאני בדומה   
לשאר הנתינים הלא-מוסלמים. הם זכו לשוויון משפטי ולחופש דת. מכוח זכויות 
אלה הוכתרו הרבנים הראשיים בכל קהילות היהודים ברחבי האימפריה בתואר 
‘חכם באשי’ )חכם ראשי( ושימשו כנציגי הקהילה בפני השלטון. גם בירושלים 
מונה חכם באשי  שזכה גם לתואר נכבד נוסף ‘הראשון לציון’. באופן זה אך טבעי 
היה שכאשר התפנתה משרת הרב הראשי של חלּב, שיהיה חכם אברהם המועמד 
המתאים והראוי לכהונתה, והמינוי לא אחר לבוא. משרה זו הייתה רבת משמעות 
בעיני השלטון העות’מאני. כמנהיג הקהילה ראתה האימפריה העות’מאנית ברבנים 
הראשיים בכל קהילה וקהילה כמוציאים את הוראות השלטון אל בני העדה ומביאים 
מאידך גיסא את דבר האוכלוסייה, צאן מרעיתם, אל השלטונות. על כך קיבלו 
הרבנים תואר תורכי של כבוד - ‘חכם באשי’. גבירי הקהילה היו משלמים את 
משכורתו של החכם באשי כדי שיתפנה מכל צורכי טורח קיומו לשם צורכי ציבור. 
חכם אברהם עשה ככל יכולתו במשרתו הציבורית וזכה להוקרה על כך.   
כדי כך העריכוהו בני דורו שהוסיפו לו את תואר הכבוד: ‘ראש על אר”ץ רבה’. כך 
כיהן כרבה הראשי של העיר חלּב משך דור ומחצה, ושפט כחכמתו בישראל למעלה 
מארבעים שנה. חכם אברהם  למד קבלה והתעניין בחישובים לגבי יום הגאולה. 
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אולם פרסומיו היו מוסריים מעיקרם והקנו לו שם של דרשן מוסר. בנוסף, חונן 
בכישרון הפיוט וחיבר פיוטים רבים אשר רובם עוסקים בכמיהה לגאולה. הפיוטים 
אותם חיבר היו מקובלים מאוד בחלּב, במיוחד בלילות שבת ובאירועים חגיגיים, 

ומהם שנכללו בספרי בקשות. 
מסופר5 כי למרות גדולתו של הרב בתורה ובחכמה, ראש לקהילתו ונושא   
משרת חכם באשי, היה נוהג ענווה רבה והולך בעצמו לשוק לקנות מצרכי שבת 
וחג: ‘שהרי מצווה בו יותר מבשלוחו’. בערב חג השבועות הלך הרב לשוק כמנהגו 
והבחין בחבורת אנשים ריקים ופוחזים הממלאים פיהם בדברי נבלה וניבול פה. 
הזדעזע הרב ופנה לעבר מנהיג החבורה אבו שחוד, בריון עז פנים ורע מעללים, 
ונזף בו קשות: “הלא תבוש ותכלם? איך יכול איש יהודי לנבל את פיו וללכלך את 
נשמתו?!” הבריון נבוך ונאלם דום, והרב המשיך בדרכו לרכוש את מצרכי החג. 
התחילו בני החבורה הפוחזים להקניט וללעוג למנהיגם. הנה הוא, אבו שחוד 
הגדול שאימתו מוטלת על הכול, הריהו חסר אונים כנגד הרב! גערה אחת מפי הרב 
הישיש משתיקה את אבו שחוד האיום ומותירה אותו ללא מילים. היאך ֲחַתתו של 
ראש כנופיה? הלך הבריון חפוי וגמר אומר בלבו לִהנקם מהרב. הוא ארב לו בדרך 
הליכתו לבית המדרש, וכאשר הרב עבר בסמוך, הגיח אבו שחוד ממחבואו והניף 
את פגיונו. באותו רגע שהפגיון הונף באוויר, יבשה ידו של המתנקש, היא נתקפה 
בשיתוק, נותרה מורמת באוויר ואצבעותיה סגורות סביב הסכין כאילו הייתה נציב 
אבן. ניסה האיש להוריד את ידו, להזיזה, לפתוח את אצבעותיו, אך לשווא. חכם 
אברהם ענתיבי המשיך בינתיים בדרכו לבית המדרש, ולמתנקש לא נותרה ברירה, 
הוא צעד ברחובות העיר כשקלון מעשהו וכוונתו גלויים לעין כל. ידו מונפת ואוחזת 
בפגיון, כך התייצב בפתח בית המדרש כשהוא מבקש בהכנעה רשות להיכנס. 
בבואו לפני הרב נפל לרגליו ובכה בדמעות שליש שהרב ימחל לו על חטאו ויסלח 
לזממו הרע וירפא את ידו כבראשונה. נתן בו הרב את עיניו ושאל: “וכי מה חשבת, 
שנשמתי מסורה בידך?” במקום תשובה, לא נשמעו אלא בכיותיו ואנקותיו של 
האיש. ראה הרב שחרטתו אמתית, ניגש אליו, אחז בידו ובקלות הורידה. וראה זה 
פלא, גם אצבעותיו שבו לפעול והוא הטמין את הפגיון בבושת פנים. אולם היד 
נשארה עקומה במקצת, זכר לאותו מאורע מופלא וכך נותרה לאורך ימים. אמר 
לו הרב בפיוס: “וסר עוונך וחטאתך תכופר” והשמיע באוזניו דברי כיבושין על 
אורחותיו הנלוזות. שמע האיש את הדברים בכפיפת ראש ובהכנעה והרב הורהו 
דרך תשובה, הניח את ידיו על ראשו וברכו בברכת ּכֹהנים, שיצליח בדרכו החדשה 

בחיים. 

כהונתו הציבורית 

בדומה לאישים רמי מעלה וקונסולים זרים שזכו למשמר כבוד מטעם השלטונות, 
גם לחכם באשי שנשא במשרה ציבורית, ניתן מעמד דומה לזה של ראשי העדות 
הלא-מוסלמיות האחרות. השלטונות הציבו לפני ביתו של חכם ענתיבי משמר 
כבוד של שני ‘קוואסים’ ]נושאי קשת[. הקוואס שהיה מלווה את החכם באשי היה 
בדרך כלל ערבי בעל הופעה מרשימה שהתהדר בתלבושת ססגונית. הוא נשא 
חרב ארוכה ואחז בידו מטה עץ שגולת נחושת עיטרה את ראשו. על פי הנהוג 
היה הקוואס צועד לפני אדונו בכל פעם שהיה מוזמן לאירוע חשוב. השומר היה 
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מקיש הקשות קצובות במטה שבידו על רצפת האבן שלאורך הדרך ומכריז בקול 
על בואו של אדונו תוך ציון תוארו הרם. 

תמונת חכם מחלּב, לשמאלו שמשו העברי, 
והקוואס ]השומר[ התורכי לימינו, סוף המאה ה-19

תקופת כהונתו של חכם אברהם ענתיבי, הייתה תקופה קשה לציבור היהודי   
בסוריה בכלל, וליהודי חלּב בפרט. עלילות דם בשנת 1810 בחלּב, בשנת 1840 
בדמשק, ובשנת 1847 שוב בחלּב, תקופה של דעיכה כלכלית ורוחנית לאוכלוסייה 
היהודית בחלּב. בעיקר קשה היה מצבם של עניי הקהילה הרבים בשל עול המסים 
שרבץ על כתפיהם. על עניין המסים שהטילו השלטונות ללא רחם על כתפי הקהילה 
מספר חכם אברהם בספריו: “והנה עינינו הרואות שרוב השנאה והפירוד לבבות, 
שיהיה בבני ישראל , הוא מפני כובד המסים אשר המה במדינות האלה, ונותנים 
עול כבד על הציבור והם מחלקים אותם על עצמם ועל ידי זה הם באים לידי 
קטטות ]...[”.6 היו אלה מסים שהוטלו על-ידי הפקידים בשלטון המרכזי שבדמשק 
ובמרוצת השנים הפכו ההיטלים השונים לעניין של קבע שמרכז השלטון דרש 
חדשות לבקרים. כחלק מההתמודדות עם המצוקה הכלכלית הכבדה, דאג חכם 
אברהם ענתיבי לאפשר מבחינה הלכתית מכירה של תיקים ורימונים של כסף וזהב 
של ספרי קודש, בכדי לפרוע את המסים בכסף הפדיון, ויותר מכך עודד והמריץ 
את הסיוע והעזרה ההדדית ובמיוחד את הסיוע לעניים. הוא הדגיש את מעלת 
מתן צדקה כנגד כל המצוות כולן ובפרט צדקה בסתר ועודד את העוסקים במצווה 
זו: “ומה טוב ומה נעים שמנהג קהל עדתנו שבכל שנה ושנה אנשי חיל, מחזרים 
וממציאים ממון מכל אחד ואחד לפי עירו, כדי להלביש העניים הערומים מבלי 
חלוק בימות החורף, אשר מי שמשתדל במצווה זו בכל שנה ושנה - ודאי איש כזה 
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זוכה לחלוקא דרבנן בגן עדן ]...[”.7 
בנוסף לקשיי הפורענות ונטל המסים שהטיל השלטון, נאלץ הרב להתמודד   
עם דעיכה רוחנית של צאן מרעיתו אותה ראה בעיניים כלות בכמה היבטים: צניעות 
הנשים כמשל. חכם אברהם התלונן על הנשים בקהילה אשר בדורות הקודמים היו 
מכסות פניהן בצאתן אל מחוץ לביתן ועתה אינן נוהגות כך: “]...[ וגם אני שמעתי 
שהגויים מדברים סרה ומלעיגים על נשי ישראל והיו לעג בפיהם ואומרים שלא 
כך היו הנשים העבריות שאנו יודעים, שהיו צנועות הרבה]...[”.8 היבט נוסף היה 
העדר מסחר הוגן ונטישת לימוד תורה בשעות של פנאי. על כך קובל חכם אברהם 

ומספר: 

גם שמעתי שלפני דור זה, שכל בעלי אומנויות לוקחים ִעמהם ספר כל 
אחד לפי לימודו לחנות, וכיוון שרואים עצמם פנויים, פונים ללמוד. והן 
עתה בעוון שאין בדורנו ממין זה, אלא שרואים שהם פנויים ממשא ומתן 
בחנות שלהם, הולכים מחנותם לחנות חבריהם, להשיג את גבולם, וכשרואים 
שבא קונה לקנות סחורה משכניהם, רומז לו לקונה שיבוא אליו או אומר 
לו שהסחורה אינה נאה ואינה שווה שיעור זה, ושלי טובה הימנה ובפחות 

משיעור זה ]...[. 

גם מנהגי החתונה השתבשו מאוד והידרדרו לדרך רעה. בימים עברו נהגו   
שבליל החופה מביאים מנגנות השרות בפני הנשים, ומנגנים השרים בפני אנשים. 
ועתה “מביאים אנשים בעלי כלי זמר ומנגנים לפני הנשים, ויקומו הנשים לרקד 
לפני הכלה כמנהגם ואינם שמים לב שאין מרקדים לפני האנשים האלה, בעלי 
הכלי זמר ונוסף להם מצטרפים עם אחרים ]...[”. יתר על כן, דרש לבטל  סעודת 
חתונה משותפת לגברים ולנשים כי ראה בכך פתח לעוון. ועיקר חרה לו נוהג  
שירי עגבים בחתונות ובו הושרו שירים ומנגינות שנלמדו מן הגויים בהזדמנויות 
שונות. עם כל הדעיכה הזו, הרוחנית, החומרית והמסורתית, נאלץ הרב ענתיבי 
להתמודד כראש הקהילה. כחוט השני עובר בספריו עניין ירידת ערכם המוסרי 
של הדורות, שנאמר - ‘הולך ופוחת הדור’. ובכך  לדעתו, היה נעוץ הגורם שהביא 
על הקהילה את הצרות והתלאות. לכן כרב הקהילה עורר את הציבור והמריצו 
לקיים את המצוות הבסיסיות. הציפייה לגאולה ולביאת המשיח עלתה פעמים 
רבות בדרשותיו. ציפייה זו תפסה בציבור הקהילה והעסיקה גם אותו, במיוחד 

לאחר עלילת דמשק והייסורים שבאו בעקבותיה.

אסון במשפחה

לא רק צרות בכהונת הרבנות היו מנת חלקו, גם מבית פנימה נשא בעול הייסורים 
שמזמנים החיים. “את הטוב קיבלנו מאת השם” היה שונה לעצמו בלשון ניחומים 

“ואת הרע לא נקבל?”.
אחיו הצעיר חכם יהודה מת ממגפת הכולרה המידבקת שתקפה את בני   
העיר, ובנו שבתי-רפאל, עולל בן ארבע שנים, נותר יתום. השנה הייתה שנת 1823. 
אמו של הילד חלתה אף היא קשה כעבור זמן קצר וחכם אברהם אספם מיד לביתו. 
השם נתן השם לקח, ונפשה של האם החולה עלתה השמימה. הפעוט המסכן 
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שבתי-רפאל נותר יתום מאב ואם ודודו גידלו כבנו שלו, אולם עשה מעשה והקדים 
לשמו את שם אביו, יהודה, למען יקים זכר חי  לאביו  ויתקיים בבנו. וכך היה שמו 
המלא של שבתי-רפאל מעתה: יהודה-שבתי-רפאל ענתיבי. חכם אברהם דודו 
ראה בזה סימן לטובה, שכן ראשי התיבות של שמו יהיו מעתה סימן לטוהר וזכות 
]יהודה-שבתי-רפאל - יש”ר[. הרב אברהם גידל את הבן הצעיר יהודה בכל כוחו על 
התורה והאהבה ובִעתות של רצון היה אוסף אותו אל חיקו ומשנן לו לפעוט כשם 
שאביו חכם יצחק היה נוהג: “חכם רחמים ענתיבי נכדם של המגורשים מספרד, 
היה אביו של יצחק, ובשמו המלא יצחק-רחמים ענתיבי. יצחק-רחמים היה אביו 
של יצחק-שבתי, בנו, היה חכם שבתי ענתיבי. לחכם שבתי נולד בן, הוא אבי וסבך, 
הרב יצחק-שבתי, ובנו היה אביך חכם יהודה. התזכור זאת?” והילד הקטן הביט בו 

בעיניו הסקרניות. 
אף ששבתי הקטן היה צעיר בכמה שנים מבני דודיו הבוגרים יותר עזרא-  
חיים, יעקב, יצחק ורחמים, היה פוגש בהם מעת לעת ולומד את נוהגי החגים 
והתפילה כשם שנהגה המשפחה מימים ימימה. יותר מכל שאר בני דודיו ראה את 
בן דודו חכם יצחק, מכיוון שהיה בא לבקר תכופות את אביו חכם אברהם. מסורה 
משפחתית עתיקה נותרה מאותן שנים קדומות, מימי ילדותו של שבתי-רפאל 
בבית דודו: באחד הימים, עוד כשהיה ילד קטן אצל דודו הרב אברהם ענתיבי, 
נעל סנדלים חדשים ואדומים שקנו לו ונכנס עמם לבית הכנסת למרות שהיה יום 
חול, ולא מועד או חג שיצדיקו מנעלים חדשים. מתפלל זקן אחד שישב שם אמר 
לו בנימת תוכחה ולשון חידה: “מי שהחליף את העז בתמר ]...[”. יש”ר הצעיר לא 
הבין, נעלב וניגש בבכי אל דודו חכם אברהם, וזה שאל את האיש מדוע העליב את 
נכדו וביקש שיסביר את דבריו. על כך השיב הישיש: “אחיך, אביו, מימיו לא נעל 
נעלים חדשות. תמיד היה נועל נעלי בד ישנות משך כל השבוע ולא לבש בגדי 
שבת באמצע השבוע, לכן אמרתי מה שאמרתי לו ]...[”.   מכאן השכלנו טפח על 

אופיו העניו וצניעותו של אביו חכם יהודה. 
את מעלת הצדקה ומתן בסתר לעניים לימד חכם אברהם לאחייניו ונכדיו,   
כשם שהמריץ לכך את כל קהילתו. “בזה תקרבו את הגאולה” הסביר להם. כאשר 
נקפו השנים ושבתי הצעיר היה לאדם אמיד בצפת, לא שכח את חינוכו והוראתו 

של דודו  המבוגר שהיה לו כסב ונתן צדקה לעניי העיר מכל לבו.
בילדותו חווה היש”ר את עולם התורה מפיו של החכם הישיש הנכבד, וראה   
אותו שוקד על כתיבת חיבורים, ספרים ופיוטים. הוא זכה להיות נוכח במיוחד בזמן 
עבודתו של הדוד על  ‘ספר אוהל ישרים’, אשר יצא לאור בליוורנו תקפ”ב )1822(, 
ספר מּוסר חוצב להבות אש ובסופו פרק בשם ‘שער השיר’ שבו כחמישים פיוטים 
שחיבר. אלו לא היו פיוטים לשם פייטנות ושירה גרידא כי אם חלק ממלחמה חסרת 

פשרות שניהל הדוד כנגד נוהגים נלוזים בקהילה.
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מלחמת השירה 

על הרקע למלחמה זו כנגד נוהגי הפריצות מספר הרב אברהם ענתיבי עצמו בשנת 
 :1822

]...[ בדורות הללו כשנועדים המון העם באיזה שמחה, אם יאמרו לפניהם 
פזמונים ]פיוטי דת[ ]אזי הקהל נראים[ כאילו מלקה אותם ומרדה אותם, 
ובעת שפותחים בגנות דברי עגבים נכנס שמחה בלבם ויקומו לשחק 
ושעירים ירקדו שם ]...[. כמה גדול כוחו של היצר הרע שמראה להם המר 
למתוק והחושך לאור ]...[ כמה עונש מגיע לשומע שירי עגבים שכולם 

דברי חשק ופרצה קוראה גנב. 
ומכניסין באדם השומעם וכל שכן האומרם היצר הרע כארס בעכנא ]בנחש[ 
ומה כל שכן בהצטרף עמהם השכרות ומה כל שכן אם היו נשים עומדים 
צפופים לשמוע הרינה עם האנשים. אין ספק אצלי שלא יצא מאותה חברה 

נקיים מעוון וזה אתחלתא דפורענותא וממילא באים לידי עבירה. 

תופעת שירי עגבים ושירי חולין, אשר פשטה בקרב בני הקהילה ודחקה את רגלי 
שירת הקודש, חרתה לחכם אברהם ואף יותר מכך הצטופפות הגברים עם הנשים 
בשוכרה ובתכנים נלוזים, כפי שכתב בבוז על התופעה: “איך ימלאך לבך לשורר 
ולשמוע שירים שלהם על אשה זונה וכיוצא תחת לעשות קישוטין לכלה דא כנסת 
ישראל ]...[”. וכנגד התופעה בחר חכם אברהם הישיש להחזיר מלחמה שערה: 
מלחמת סגנון שירה בסגנון שירה, מלחמה על תרבות הקהילה - צאן מרעיתו, 
ועל אופייה היהודי. הצעד הראשון שנקט היה הכרזת מלחמת חורמה והוראת רב 
לאסור מנהג זה בקרב בני הקהילה: “ומיום שנתמניתי פה ארם-צובא יע”א ]יגן 
עליה אלוהים[, כל עת ועת אני מכריז בהסכמות חמורות לבטל מנהג הרע הזה 
מבני ישראל. שלא יראה ולא ימצא עוד בגבול בית ישראל השירי עגבים ]...[ ומעט 
מעט אגרשנו”. כצעד שני, חכם אברהם החליט לעשות מעשה ולחבר פיוטים אשר 
יתאימו לאותם לחנים ערביים שובי נפש אשר הציבור קיבל משכניו בעיר חלּב 
ואווה לזמר בעצמו. אלא שתחת מילות האהבים והעגבים בשיר הערבי המקורי, 
הכניס מילות שבח והודיה לאל, ועל הסיבה לכך כתב: “על כל מילה ומילה שאינה 
הגונה שמוציאים מפיהם – מאכילים אותם ]בשמים[ גחלי רתמים. ולהפך, אם 
משורר בלשון הקודש שכל מילה ומילה שמוציא מפיו נוטל עליה שכר שכל דברי 
השירות הם שבח לקב”ה ושכינתיה”. וכן: “אלו השירים ותשבחות אשר חברתי 
בשמחת חתנים וכלות אשר נאמרו במקהלות: לחן אל מסתתר בשפריר חביון ]...[”.  
על הפיוטים שחיבר כתב הרב ענתיבי: “שכל דבריהן מעוררים לאדם לחזור   
בתשובה ולהיות אוהבים למקום”, וכך חיבר שירים לחג ומועד, שירים לשמחת חתן 
וכלה, לברית המילה, שירי ידידות ואהבת ה’. השירים חוברו במיוחד לעת שמחות, 
העיתוי היה מכוון דווקא לאותן ‘זירות התמודדות’ כדי שיהיה בנמצא חומר שכנגד. 
כפי שמעיד ענתיבי על עצמו: “בכל שמחה ושמחה אשיר שיר חדש”.  את הפיוטים 
שחיבר פרסם בספרו ‘יושב אוהלים’ וכל אחד ואחד מהם התאים ללחן שיר ערבי 
פופולארי שהיה תואם למשקל הפיוט. כך הם למשל תיאורי הלחנים הבאים: )א( 
“אם חכם לבך בני ישמח לבי אז גם אני * קח אמרי אתך בני שמור ואמור הנני *”; 
“לחן יא סוכרי יצכו אל שאמת צו’פיין חג’אז”9; )ב( “א-ל מתנשא לכל לראש, לבניך 
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היום תדרוש סליחתם * ואל תפן אל חטאתם מתעטפים בצרתם”; “לחן אלה אלה 
יאמן צ’ופייאן נאוה”.10

ניצחון המלחמה 

“ולעת היום אני נותן הודאה להקב”ה שנשמעו דברי ונתקבלו. ולא נשמע עוד 
שוד ושבר וסבירו ]הסכימו[ וקבילו עליהן שלא לשורר עוד בשירי עגבים אלא 
דוקא דברי שירות ותשבחות ]...[ ]וכש[שומעים חומר ]שירי[ האיסור, מיד הם 
פורשים ממנו”, אולם מתוך שלא לשמה בא לשמה, וישנם לחנים ומילים ממילותיו 
שנותרו עמנו עד עצם היום הזה. פיוטים שונים נשמעו בבית הדוד שהפך לביתו 
של יהודה הצעיר, אולם יותר מכולם הוא אהב את הפיוט שהיה מושר על פי לחן 
השיר הפופולארי “יא סוכרי יצכו אל שאמת צו’פיין חג’אז”.11 ואז כל בני הבית היו 

פוצחים בשירה והשמחה הייתה רבה: 

מֹר ֶוֱאמֹר ִהנִֵּני,  ִני שְׁ ָך בְּ ַקח ֲאָמַרי ִאתְּ י ָאז גַּם ָאִני,   ַמח ִלבִּ ִני ִישְׂ ָך בְּ ִאם ָחָכם ִלבְּ

ִיְצָחק,   ֵרא ֶזַרע בְּ ם ְוָאְמרּו ִיקָּ ָענּו כֻּלָּ ת ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק,    ְרכַּ ְרכוֹת ָאִביָך גְָּברּו בִּ בִּ

ב ַעל ַיד ְיִמיֶנָך.  ַלח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִנצָּ ְלָחֶנָך   ִישְׁ ְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ִיְהיּו ְסִביב שֻׁ

שבתי הצעיר התעניין מאוד גם באותם צדדים תמירים שבהם עסק דודו אשר בהם 
חיפש את סוד ביאת הגאולה על ידי המשיח. אולם הדוד סבר שנפשו של הנער 
רכה מדי ואינה בשלה דיה כדי להכניסו ל’פרדס התפוחים הקדושים’ אשר על כן, 
יהודה הצעיר נותר עם כמיהתו ושאלותיו, ומי יודע, אולי זו הסיבה שלימים עסק 
בתורת הסוד בצפת בשקיקה כה רבה, ובערוב ימיו ניסה לקרב את הגאולה כדי כך 
שעמי ארץ מיושביה של צפת עצמם היו מכנים אותו באופן הלא מקובל ‘המשיח’. 
כשהגיע היש”ר לבגרות, החליט הדוד אברהם לשלוח את אחיינו שהיה בן טיפוחיו 
אל דודתו שגרה בצפת והייתה אומנתו של הרב חיד”א ]חיים יוסף דוד אזולאי[. 
הוא חשב על טובת הנער ורצה להעניק לו מהטוב ביותר לחינוכו. יתכן ודודה זו 
הייתה אחותה הגדולה של אמו, וחכם אברהם רצה שהילד יזכה גם לאהבה הקרובה 
ביותר לאהבת אם. לכן המתין שיגיע לגיל בו יוכל לעמוד בתלאות המסע מחלּב 

לארץ-ישראל, ואז שלחו למסעו הראשון אל מחוץ לעיר הולדתו. 
בצפת, עיר חוכמת הסוד, סיפר הדוד חכם אברהם לאחיינו הצעיר, יספוג   
גם את תורתם של אנשיה ורבניה וכך יצר בנער הצעיר ציפייה לבאות. מתוך כוונות 
טובות שטעם של שליחות תמירה בהן וכשנתאפשר הדבר, ארזו את מיטלטליו 
של שבתי הצעיר ושלחו אותו למסע בליווי מבוגרים שיצאו לצפת אשר בהם ניתן 

היה לבטוח שיביאוהו ליעדו. 
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ספרים שחיבר חכם אברהם ענתיבי
 

לאחר ששלח את אחיינו לדרכו התפנה יותר לעתותיו והמשיך לעסוק בתורתו 
ובדיינותו. יותר מכל אהב חכם אברהם לכתוב ולסכם את כל תובנותיו והתעמקותו 
מלימודיו. ואם היו שעותיו מצויות בידו ודאי שהיה רושם וכותב עוד, אלא שטרדות 
עול הציבור הרבות גרמו לו שלא יכול היה למלא משאלות לבו עד תומן, למשל 
לחבר ספר גדול על כל טור חו”מ ]חושן ומשפט[ כפי שהיה רוצה, ועל כך כתב 
בהקדמתו לספרו ‘מור ואוהלות’. אולם בכל זאת הצליח לכתוב רבות והיה פורה 
ביצירותיו: הוא פרסם  את ספר ‘פני הבית’12 ואליו צירף את הספר ‘בית אב’ שבו 
פרסם דברים שנותרו בידו בכתבי יד מאביו חכם יצחק ענתיבי. חכם אברהם אסף 
דרושים שחיבר לארבע שבתות השנה אותם כינה ‘ספר פני אהל מועד’.13 הוא 
נתבקש גם לבדוק את כתבי יצירותיהם של רבנים אחרים ולכבדם בכתיבת הסכמתו 
על חיבוריהם. כך מופיעות הסכמותיו על הספר ‘שיר חדש’ לחכם אברהם דיין, 
ליוורנו תר”א, ועל הספר ‘כנסיה לשם שמים’ לחכם מנשה סתהון, ירושלים תרל”ד.   

דיינותו וכהונתו ברבנות  

פעם באה אישה והתלוננה שגיסה מונע מחיה מפיותיהם של בני אחיו שנפטר היות 
ולקח את כספם, וכעת אינו רוצה לעזור וגם לא להחזיר את שלקח. הרב שלח אחריו 
ושאלו למעשיו. ענה האיש שאינו מחויב ולא ישלם דבר. התרה בו הרב אברהם 
ענתיבי והסביר לו שאלוהים בשמים דיין אמת, אבי יתומים ואלמנות הוא ואם לא 
יסייע האיש כראוי, יחזירו לו השמים כגמולו ובית הדין יפרנס את אחייניו. עמד 

האיש במריו ולימים נתגשמו דבריו של הרב.14
כחכם באשי הנושא משרה תורכית רשמית כבא כוחה של הקהילה, מונה   
גם מטעם השלטון התורכי כבעל סמכות דין ומשפט. והרי משל לשימוש שעשה 

בסמכות זו: 

בזמן צום תשעה באב, כשהיה הולך חכם אברהם ברחובות הרובע היהודי 
בחלּב, פגש באדם שביום זה ישב בבית קפה ושתה להנאתו. ניגש הרב 
אל האיש ושאלו אם הוא יודע שזהו יום ט’ באב. השיב לו הלה בחוצפה 
שידוע לו הדבר, אך חורבן בית המקדש היה מזמן, והוא אינו רואה עצמו 

מחויב לצום. שתק הרב והמשיך בדרכו. 
עברו חודשים והגיע חג פורים. הוציא החכם באשי הוראה על-פי הסמכות 
התורכית שניתנה לו לעצור את האיש דווקא ביום החג, ולאחר שנאסר 
האיש באו קרוביו והתחננו בפני החכם באשי ענתיבי שישחרר אותו מכיוון 
שיום זה הוא חג פורים. השיב להם הרב: “אמר קרובכם שתשעה באב היה 
מזמן ואינו רואה צורך לצום. אם כך גם פורים היה מזמן ואין לזה שום 

משמעות עבורו” ולא שחרר את האיש.



21 חכם אברהם ענתבי             

עוד על דיינותו של חכם אברהם ענתיבי ונוהגיו מלמד הסיפור הבא: 

סוחר אחד, היה לו שטר חוב לגבות מאדם עני וזמן פרעונו עבר. עמד 
אותו עשיר ותבעו לדין תורה אצל בית דין צדק של ארם צובא ובית הדין 
חייב את העני לשלם. יצא העני בפחי נפש ובוכה בכי מר. בדרך פגש את 
הגאון חכם אברהם ענתיבי אב בית הדין וסיפר לו את הרקע לעניין. חכם 

אברהם הבטיחו שיסייע עוד באותו שבוע. 
בבוקר לאחר התפילה הלך חכם אברהם עם בנו חכם יצחק לבית הסוחר. 
משדפק בדלתו יצאה המשרתת לפתוח את הדלת וכולה מתרגשת לביקורו 
של גדול הדור והודיעה זאת לבעל הבית. הסוחר יצא בכבוד רב ובשמחה 
לקבל את פני חכם אברהם והניח לפניו כוס קפה מהביל ומיני מגדים. אך 

חכם אברהם ישב בצד ויידום ולא טעם מאומה. 
אמר לו הסוחר בהתרגשות: “ידע כבודו כי ביקורו של רבנו שווה אצלי 
כאלף זהובים”. חכם אברהם ענתיבי ציפה למשפט מעין זה והשיב לבן 
שיחו: “אל לך, אני מכיר היטב גוזמאות של סוחרים ]...[”. ענהו האיש: 
“חס וחלילה כבוד הרב, זהו כבוד עצום עבורי”. ענה לו חכם אברהם: “אם 
כן תאמר לי, שווה אצלך ביקורי 300 גרוש?” אמר לו: “בוודאי!”, “אם כן”, 

השיבו חכם אברהם: “תן לי את שטרות החוב שיש לך על פלוני העני”. 
האיש שפיו ולבו היו שווים, רץ מיד וקרע השטרות לפני הרב ואחר כך 
ישבו ואכלו יחד וחכם אברהם דיבר עמו ארוכות וסעדו והיטיבו ליבם. 
לאחר שהלך פגש את העני ובישר לו שהסוחר העשיר קרע את השטרות 
אולם לא מנע את פיו תוכחות מאותו עני, כי לא ייקח יותר הלוואות מעבר 

ליכולתו.15

הרעש הגדול בשנת תקפ”ד )1824( אינו עוצר את מעיין הכתיבה 

עוד לא הסתיימה מגפת הכולרה הקשה שפקדה את העיר בשנת 1823 ואר”ץ 
מבכה את חלליה, והנה באה צרה נוספת: בשנת תקפ”ד פקד את חבל האר”ץ רעש 
גדול. ערב אותה רעידת אדמה קשה, התרחש אירוע מוזר שבני קהילתו לא שכחו 
משך שנים רבות. מספר על כך חכם יוסף שעיו בהקדמתו לספר ‘חוכמה ומוסר’ 

לחכם אברהם ענתיבי: 

לרגל סידור ענייני הקהל ומוסדות הצדקה היה חכם אברהם ענתיבי 
מתאכסן מדי פעם בפעם אצל אחד הגבירים מראשי העדה בעיר. הגביר 
שאצלו התאכסן העמיד לרשותו חדר מיוחד, שבו היה רגיל ללון בבואו 
לשם. באחד הימים כשבא חכם אברהם להתאכסן אצל אותו גביר, ביקש 
מבעל הבית כי יחליפו לו את מקום מיטתו ממקומה הקבוע לפינה אחרת 
באותו החדר. כמובן שבני הבית מילאו אחר בקשתו אף כי לא ראו כל 
הבדל בין המקום החדש של המיטה לבין מקומה הקודם, ולא הבינו מדוע 

ביקש הרב דבר זה. 
אותו לילה אירע הרעש הגדול בארם צובא ונהרגו מאות מבני העיר והנה זה 
פלא: הקיר שליד המיטה נהרס כליל, ואילו לקיר השני, שלידו העמידו את 
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המיטה באותו הלילה כבקשת הרב לא אירע כלום, ויהי הדבר לנס ולפלא 
גדול בעיני כל בני העיר ]...[”. ואחר שנהרסו הבתים ונחרבו ברעש, יצאו 
תושבי העיר חלּב וישבו מחוץ לעיר באוהלים, והמתינו זמן רב שתשקט 

לבטח האר”ץ. 

גם חכם אברהם ישב עם צאן מרעיתו באוהל, בהיותו גולה ומטולטל באוהלים 
מחוץ לעיר, בעת הרעש הגדול שהיה בארם צובא. לא היו לו ספרים, לא ראשונים 
ולא אחרונים ולמרות זאת חיבר מזיכרונו בלבד את הספר ‘יושב אוהלים’, פירושו 
הנפלא על חמישה חומשי תורה, דרושים על פי הדין וההלכה באופנים שונים 
בחריפות עצומה ובבקיאות גדולה,16 חיבור בדרך פלפול הלכתי שכל הלומד בו 
חושב שמי שכתבו ישב בספריה מול מקורות ספרי קודש רבים, ומזה ניתן ללמוד 

על גאונותו ומידת ידיעותיו. 

וכך מספר חכם אברהם על המאורעות בהקדמה לספר זה:
 

על עניין המאורע, מעשה שהיה בשנה שעברה שנת תקפ”ד שהייתה 
מעוברת בעברה וזעם: שבליל ז”ך מנחם ]כ”ז לחודש אב[ משמרת 
]אשמורת[ ראשונה, יצא הקצף מלפני ה’ ותרעש הארץ רעש גדול. ונחרבה 

העיר ובפרט בתי ישראל שלא נשאר מהם כלום. 
ערו ערו עד היסוד, ונהרגו כל מחמדי עין וכמה מבני ישראל. אנשים נשים 
וטף, מספר הסמוך לאלף, ]גורל[ אחד עני ועשיר. ויגל ישראל מעל אדמתו 

איור המיוחס לדמותו של 
חכם אברהם ענתבי 

לצד שער ספרו 'יושב אוהלים' 
עם הקדשה בכתב ידו למקבל הספר, 

אמצע המאה ה-19 
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וילכו בלא כוח למדברות ויבנו שם אוהלים וישבו בהם חודשים רבים עד 
ישוב חרון אף ה’ מהעיר הזאת. 

למדנותו הרבה הייתה ידועה בארץ-ישראל, וישראל שמואל משקלוב ביקש ממנו 
הסכמה לספרו ‘פאת השולחן’ )1836(. בשנת 1843 פרסם חכם אברהם את ספר 
‘מר ואהלות’ שיצא לאור בליוורנו תר”ג )1843(, ועדיין לא נלאה מללמוד ולכתוב, 
ואף בערוב ימיו בגיל גבורות, כתב ופרסם את הספר ‘חכמה ומוסר’17  שיצא לאור 
בליוורנו תר”י )1850(. ספר מוסר ודרוש זה הוא האחרון בספריו. בדברי הסכמתו 

לספר זה הוא כותב: 

אברך את ה’ אשר החייני וקיימני לבוא בגבורות, זיכני ולא עזבני ולא שכחני 
]...[ אמרתי אל לבי לא אחשוך פי ולשוני מלהגות בדברי חכמה ומוסר 
ולהעלותם על ספר כדי לזכות את הרבים גדולים וקטנים ממני. ועתה בני 
איעצה עליך עיני טובה תוכחת מגולה, נא בבקשה  ידידי קרב אתה ושמע  

אל תסתר פניך ממני ]...[ תמיד שאהו בחיקך ובו תהגה יומם ולילה. 

חכם מרדכי עבאדי אמר על ספר זה בעת שהספיד את חכם אברהם: “אשר כל 
קורא בו נרתע כוליה גופא, דברים הנכנסים אל הלב ]...[”.  

חכם אברהם היה מארח מלומדים אשכנזים מארץ-ישראל ושד”רים )שליחי   
דרבנן( ובספריו הוא כלל חלק מדיונים מלומדים שקיים ִעמם. גם בנו חכם יצחק, 

שנקרא על שם סבו כנהוג, היה לרב מלומד ונודע בזכות עצמו. 

שנת 1840 ופרשת עלילת דמשק הנוראה  

השנים חלפו וחכם יעקב ענתיבי, אחיינו של חכם אברהם ענתיבי, היה לרב ראשי 
בדמשק ואף-על-פי שדרו בערים שכנות, לא זכה לבקר רבות את דודו הזקן – “ראש 
על אר”ץ רבה”, כפי שראוי היה בדעתו. ועדיין שנים אחרות היו הן, מרחקים בין 
ערים לא היו דבר של מה בכך ומרחק נסיעה וטלטלותיה ארכו וקשו. בכל זאת 
מעת לעת היו מקיימים חליפות מכתבים ביניהם. כאשר פרצה העלילה הנוראה 
על היהודים אשר נקראה ‘פרשת דמשק’ )1840( סגרו שלטונות העריצות של 
דמשק את העיר כדי שיוכלו לבצע באין מפריע את זממם: הם עצרו, עינו ורצחו 
יהודים כדי להוציא מהם הודאה שקרית שהנזיר הקפוצ’יני שחי בדמשק, תומאסו, 
ומשרתו, נרצחו על ידי יהודים בכדי להשתמש בדמם. את עיקר חיצי התרעלה, 
העינויים והמעצר הממושך כוונו המעלילים אל נכבדי הקהילה ואל ראשה חכם 

יעקב ענתיבי. 
לימים, לאחר שהפרשה הנוראה הסתיימה, גילה חכם יעקב ענתיבי סיפור   
לא נודע, כיצד הנחה יהודי מבני הקהילה, שהיה אמיץ לבב, וחירף את נפשו כדי 
להעביר מכתב ובו בקשת עזרה ממנו לדודו חכם אברהם ענתיבי. במכתבו תיאר 
חכם יעקב את המאורעות הנוראים שעוברים עליהם. אותו יהודי גילח את זקנו ואת 
פאת ראשו ועשה עצמו כגויים ולבש מלבושיהם. בני קהילה נוספים שלחו עמו  
מכתבים שרשמו בהיחבא לאחיהם בחלּב. השליח הצליח במשימתו, הגיע ליעדו 
והמכתבים נמסרו לרב אברהם אשר הזעיק את נכבדי היהודים בכל הקהילות. גם 
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היהודי הנכבד אליהו דה-פיגו’טו בחלּב אשר כיהן באותה עת בתפקיד קונסול 
עבור מספר מדינות אירופאיות, העביר לממונים עליו שדר בהול  על האירועים, 
וכן למשפחת רוטשילד ולמשה מונטיפיורי באנגליה, לרב של הולנד, ולאדולף 
כרמיה בצרפת. בזכות המעורבות היהודית הבין-לאומית והתגייסות נכבדי השדולה 
היהודית במדינות אירופה לסייע לאחיהם הנצורים בדמשק, נפתחו מהלכים לעצירת 

פרשיות העינויים ושחרור הכלואים לחופשי. 
חכם אברהם ענתיבי היה מוטרד עוד זמן רב אחר פרשיית עלילת הדם   
הנוראה בדמשק השכנה אף שיצאו היהודים לחופשי ומוראות השלטון הוסרו 
מעליהם. בספרו ‘אוהל ישרים’ מעיד חכם אברהם ענתיבי כי בעקבות אותה פרשה 
חלומותיו היו ביעותים. הוא מספר שהימים הקשים לא תמו כי היו ניסיונות נוספים 
של מעלילים לטפול על יהודי חלּב האשמות שקריות כשם שנעשה לאחיהם 
בדמשק. בספרו זה הוא מספר על אירוע שהתרחש בארם צובא, שנה בלבד אחרי 
פרשת דמשק. האירוע בישר את תחילתה של עלילת דם נוספת, ובזכות ערנותו 
של רב אחד ממשפחת דיין, נמנעה התפרצות פרשה נוספת. דירתו של הרב דיין 
סמוכה הייתה לאחד מבתי הכנסת וקהל המתפללים היו נותנים לו את המפתחות 
לנעול את בית הכנסת. ידוע ומקובל בקרב יוצאי ארם צובא שלדיינים בני עירם 
יש ייחוס למשפחת המלוכה של דוד המלך וכבוד רב החזיקו להם על כך. חכם 
אברהם ענתיבי מספר על הרב דיין שבחצות הלילה היה נוהג לקום ולפתוח את 
המקום כדי שיבואו אנשים ללמוד. ויהי לילה אחד, חלם הרב חלום שבו הודיעוהו 
כי ספרי התורה נשרפים. הרב התעורר בבהלה משנתו, הציץ מחלונו וראה שאין 
דבר קורה ושב לישון. אולם חלום הביעותים חזר ונשנה באותו לילה. הרב דיין 
החליט שאין העניין דבר ריק, לכן הטריח עצמו ללכת לבית הכנסת לראות מה קרה. 
מצא שם ספר תורה אחד פתוח ומשרצה לסוגרו לא הצליח. הרב פתחו לגמרי כדי 
לראות מה מונע ממנו לסגור את בית הספר תורה, והתחלחל לראות שהונחה שם 
צלוחית מלאה דם להעליל על היהודים. מיד לקח את הדם ושפכו במדרון, ניקה 
את הצלחת היטב, שם במקומו יין אדום חזק וחזר לביתו. כעבור שעה, בא השר 
הגדול עם חייליו וביקש מהרב את המפתחות. מסר להם והלכו לבדוק את ספרי 
התורה. מומר אחד הובילם בין ספרי התורה ומצאו צלוחית בתוך אחד הספרים. 
קפץ המומר בשמחה ואמר לו: “ראית בעיניך עדות לכך שהם ]היהודים[ שוחטים 
גויים ולוקחים מדמם?” התחמם דמו של השר בקרבו וכבר החל מחשב איך יכלה 
את זעמו ביהודים, אולם אחד מהחיילים הריח את ריח היין ואמר: “אדוני המושל, 
אני חושב שזה יין ולא דם”. המושל הנדהם קירב הצלחת לפיו ונוכח - אכן יין. 
אמר למומר: “אתה מהתל בנו”. נבהל המומר שכן הוא עצמו מילא והניח את צלחת 
הדם. היכוהו השומרים מכת מוות ולא חזר אל ביתו שלם. בבוקר סיפר הרב דיין 
לבאי בית הכנסת אודות החלום שפקד אותו וכיצד ניצלו מכל המאורע, והודו לה’ 

ואמרו הלל גדול. כך סיפר חכם אברהם ענתיבי עצמו בספרו ‘אוהל ישרים’. 
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“ואברהם זקן בא בימים, וה’ ברך את אברהם בכל ]...[” 
)פרשת ‘חיי שרה’, בראשית כ”ד א’( 

חכם אברהם זכה לזקנה טובה ולשיבה טובה. גם משמלאו לו תשעים, לא חדל 
מלהגות בדברי תורה והתנהג בקדושה ובטהרה. כוח למדנותו והִיראה מדמותו 
בשנותיו האחרונות זיכו אותו בשערים לתואר רב ‘עניש וקטיל’. חכם שזכה לתואר 

זה על ידי קהילת חלּב היו יראים ממנו גם היהודים ואף הישמעאלים. 
סיפר פעם תלמיד חכם זקן מזקני העיר את הסיפור הבא: 

חכם אברהם ענתיבי היה מגיד שיעורים בהלכה בפני חבורת תלמידים 
מובחרת וכולם תלמידי חכמים אלא שלא נסמכו עדיין. לעת זקנתו 

המופלגת נתנמנם באחד מן השיעורים. 
החלו התלמידים משיחים ביניהם. פתח אחד ואמר: “לכשייפטר רבנו לבית 

עולמו אני אדרוש אחריו להספידו”. 
אמר אחר: “לא כי, אני אדרוש אחריו”, וכן אמרו כולם. 

ניעור הרב פתאום, הקפיד ואמר: “חייכם שאני דורש על כולכם”. הייתה 
כשגגה שיצאה מפי שליט, ולא יצתה שנה לכל אותם תלמידים והלכו 

לעולמם. 
הוא שאמרו “חכמים נשיכתם נשיכת נחש, ועקיצתם עקיצת עקרב, וכל 

דבריהם גחלי אש”. 

עד יומו האחרון לא כהתה עינו ולא נס לחו. חכם אברהם זכה לזקנה   
טובה ובשנת תרי”ח בהיותו בן תשעים ושלוש שנים, נפטר לבית עולמו. גם ביום 
פטירתו ישבו אצלו תלמידי חכמים, מבכירי חכמי ארם צובא ולמדו. בגמר הלימוד 
רצו לומר קדיש, אך חסר היה עשירי למניין. הזדקף מעט חכם אברהם ענתיבי על 
משכבו וקרא לחבריו: “מדוע אינכם אומרים קדיש?! “הא אכא הכא רבי המנונא 
סבא! ]הרי נמצא כאן רב המנונא סבא[ כלום אין הוא ראוי לצרפו למניין?!” ומיד 
עמד ואמר קדיש. זמן מועט לאחר מכן החזיר חכם אברהם את נשמתו הטהורה 
לבוראה ונפטר מהעולם מתוך מיתת נשיקה שזוכים לה צדיקים. ויש שראו רמז 
באותיות שבמניין שנותיו צ”ג )93( ראשי תיבות ל’צדיק גמור’. אחר פטירתו נספד 
כהלכה על-ידי גדולי רבני דורו. בין המספידים היה הגאון חכם חיים פלאג’י.18 את 

ההספד הראשון אמר חכם מרדכי לבטון: 

]...[ ראש לסנהדרין, פרי עץ הדר, כל חיך שטועמו, ברוך שככה לו בעולמו, 
משים לילות כימים, כחשכה כאורה ]...[ עוקר הרים וטוחנן בפלפול וסברה 
ישרה, קולע אל השערה, כתר תורה, הנזר ועטרה. המאיר לאר”ץ ולדרים 
יורה יורה ידין ידין דין אמת לאמיתו ]...[ ראש על אר”ץ הצדיק אבד לדורו 
אבד ]...[ נפלה עטרת ראשינו הסר המצנפת והרם העטרה ]...[ מיום 
שמת חכם נטלה הוראה נסתם כל חזון ויסכרו מעיינות החכמה ממעונות 

אריות ]...[. 
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ההספד השני אמרוֹ אחד מגדולי רבני אר”ץ, ובין יתר דבריו אמר: 

]...[ הלא תדעו כי שר וגדול נפל בישראל, חד מן קאמייא המה הגבורים. 
רב נהוראי אורן של חכמים ראש הממשלה, מנורת זהב וגולה, נשיא ישראל 
וראש גולה המאיר לאר”ץ ולדרים. האדם הגדול בענקים גבור בארץ 
ראשון לנשיאים הרודים. אינו אלא שרף כמראה הלפידים גבור בארץ גבר 
בגוברין ]...[ קול תהלתו באזננו שמענו ובעינינו ראינו האי גברה רבה בר 
אבהן ובר אוריין נחל נובע מקור חכמה כנהר שאינו פוסק וכמעיין ]...[ 
הוא מלכנו עטרת ראשנו נר ישראל מורנו ורבנו הרב הגדול מעוז ומגדול 
סבא דמשפטים כמוהר”ר ]כבוד מורנו הרב רבי[ אברהם ענתיבי זלה”ה 
]זכרונו לחיי העולם הבא[ תנוח נפשו בגן אלוהים אז תתענג על ה’ ]...[.  

מקום מנוחתו של חכם אברהם ענתיבי נחצב במערת הצדיקים הסמוכה לבית 
הכנסת הגדול שבארם צובא. ועל מצבתו נכתב: “הרי זו מצבת של המאור הגדול 
לממשלת מורנו ורבנו הרב הגדול מעוז ומגדול כמוהר”ר אברהם ענתיבי זצוק”ל. 
מ”כ כ”ח טבת שנת התרי”ח )1858(”. “וכל הרוצה לראותה”, נרשם בכתובים ישנים, 

“יכנס אליה מחצר בית דיין”.
חלונות בית הכנסת הגדול שסמוך למערת הצדיקים משקיפים אל גן אשר    
אליו גם ניתן לצפות מפתח חלון שנחצב במערת הצדיקים. מדי ערב שבת נהגו 
חכמי העיר, חכם ישעיה דיין וחבריו, לשבת ליד חלונות בית הכנסת וללמוד בקול. 
פעם אחת ניגש אליהם השמש וביקשם שלא ללמוד במקום זה כי הדבר מפריע לו 
לסדר את בית הכנסת לכבוד שבת קודש. כאשר חדלו הלימודים במקומם הקבוע, 
בא חכם אברהם ענתיבי אל אחד החכמים בחלום ושאלו בתרעומת מדוע מנעו 
ממנו את העונג לשמוע מפיהם את דברי התורה. מאז המשיכו החכמים במנהגם 

ובכל ערב שבת למדו סמוך לחלונות בית הכנסת כהרגלם.19

בית הכנסת העתיק בחלּב )צילום משנת 2009(
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מערת הצדיקים הסמוכה לבית הכנסת העתיק שבחלּב, )צילום משנת 2009(

“בגדול זרועך – ידמו כאבן”
 

חלפו שנים רבות, הרב אברהם ענתיבי נאסף אל אבותיו עשרות שנים קודם לכן, 
ואותו אבו שחוד, הבריון היהודי ראש כנופיה בחלּב שביקש לרצוח נפש את הרב, 
חזר מאז בתשובה שלמה והפך לשומר מצוות אדוק, עלה לארץ-ישראל, וזכה בה 
לזקנה מופלגת. את מקום מגוריו קבע בעיר הקודש צפת. כעבור שנים, הגאון חכם 
יוסף ידיד הלוי זצ”ל הבחין באדם קשיש המסתופף בישיבה בצפת וקורא בתורה 
בהתמדה. כאשר נכנס עמו בדברים הראה לו אותו אדם את ידו העקומה וסיפר לו 
את כל המאורע המופלא עם הרב אברהם ענתיבי שאירע בו עצמו, וסיפר כי אותה 
ברכת ּכֹהנים שנתברך בה מפי הרב נתקיימה בו, ולוותה אותו בדרכו כל חייו. הוא 
שב בתשובה שלמה ומאז נהג הקשיש הזה כל שנה בחג השבועות, לספר לפני 
מתפללי בית הכנסת את המאורע הנורא שאירע בו בעיר ארם צובא למען ישמעו 
שומעיו וייראו וישובו בתשובה שלמה. את העדות הזו העביר חכם יוסף ידיד הלוי 

זצ”ל לחכם אברהם הררי רפול וזה העבירו לדורות שבאו אחריו. 
מזמנו ועד ימינו אלה מעטים זוכרים את שמו ואת זכרו של הרב אברהם   
ענתיבי, אבל מספר פיוטים שחיבר נתקבלו בקהילות המזרח, ומתפללי בתי הכנסת 
בארצנו המתקבצים מקצווי ארץ מזמרים אותם בשמחה וביחד כאילו באו כולם 
מעבר משותף. וכשישבתי, אני המספר, כעבור שנים רבות ודורות רבים והתפללתי 
עם סבי בבית הכנסת הספרדי הקטן הצנוע שבשכונתנו נוה-שאנן בחיפה, שרו 
כולם, יוצאי מרוקו ועיראק, יוצאי מצרים, לבנון ותוניס, בימים של שמחת חתן 
תורה בקול מצהלות עם את הפיוט “אם חכם לבך בני, ישמח לבי אז גם אני”. הם 
לא ידעו מי מחבר הפיוט ובשל מה חיברו, אבל זמרת שירתו חיה עמם  עד ימינו 

אלה.
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חכם רחמים ענתיבי

רחמים ענתיבי נולד בחלּב, כזקניו לפניו, בנו של חכם דוד ענתיבי היה ואחיו הצעיר 
של חכם יעקב ענתיבי המפורסם ]רבה הראשי של דמשק ולימים גיבור פרשת 
דמשק[.20 מחמת שחלה יום אחד במחלה קשה ונטה למות הוסיפו ‘חיים’ לשמו 
ונתחזקה בו ברכת הגבורה. שני האחים גדלו בצל דמותו של דודם הרב הגדול של 
חלּב, רבה הראשי – חכם אברהם ענתיבי. חכם רחמים היה דמות מסתורית, אפופת 
הילה של קדושה. אגדות רבות הילכו על דמותו ומי חכם וידע היכן מסתיימת 
המציאות ומתחילה אגדה? ממילא, כל אותם דורות שהכירוהו, לישני עפר הפכו 
והלכו ופחתו הדורות עד דלא ידעו, ואין אנו יודעים היום אלא לגעת בשולי אדרתה 
של הדמות, משבבי ניצוצות של עדויות שנשתמרו מניה וביה. הוא היה משכים 
ומעריב לבתי כנסיות ומספרים עליו שהיה נוהג להלך כל היום עטוי טלית ותפילין. 
יום אחד בהשכימו מוקדם לעבודת הבורא בעירו ארם צובא, ראה לחרדתו צואה 
בפתח בית הכנסת. לא חס על כבודו, הסיר מעליו את התפילין והטלית, מצא 
כלים לניקיון וטיהר את המקום. למחרת חזר ושנה המקרה וחכם רחמים חזר על 
מעשיו. בפעם הרביעית קצה נפשו וארב לאיש המחלל את המקום. לאחר שעות 
של ציפייה בא אדם והחל מטיל מימיו במקום. בא אליו הרב רחמים ושאלו למעשיו. 
ענה לו: “אני משתין”. אם כך, השיב לו הרב “המשך במעשיך”, וכך היה. מתפללים 
באו לבית הכנסת ושבו לעמל יומם אחר שסיימו את התפילה, והאדם עומד קפוא 
על מקומו. החנויות נפתחו והאיש עודנו במקום. שאלו אותו עוברים ושבים: “מה 
לך?” סיפר להם האיש. הלכו יהודי העיר חלּב לרבם הראשי חכם אברהם ענתיבי 
וסיפרו לו את המעשה. שמע את סיפורם ואמר להם: “אין זאת אלא מעשה אחייני 
חכם רחמים ענתיבי”. קראו אליו והעלה את תלונת התושבים על הקורות את אותו 
אדם, באו תושבים נוספים אל הרב והתחננו עבור האיש. שמע אותם חכם רחמים 
והשיב להם בלשון תוכחה: “האם רוצים אתם שאומר לו להפסיק ואז לא יוכל יותר 
לעולם להטיל מימיו?” השיבו הרחמנים: “חלילה לך מזאת! אנו רוצים רק שיחזור 

לאיתנו”. ואת סופו של הסיפור יוכל הקורא לתאר לעצמו.  
מקרה מופלא נוסף מסופר אודות חכם רחמים ענתיבי בחלּב. הרב נהג   
לטבול בנהר כדי לטהר את גופו בקיץ ובחורף, מוקדם בבוקר טרם התפילה. בוקר 
אחד ניגש לטבול ופתאום בא פרש חיל אשר חשב בטעות שהרב רוצה לאבד עצמו 
לדעת. אחז הפרש בזרועו בחוזקה מחוץ לנהר. אמר לו הרב: “עזוב אותי”, אך זה 
לא נענה. פתאום הרגיש האיש שידו נתאבנה וקפאה. הרב טבל ויצא לדרכו והאיש 
עודנו ניצב מאובן. שאלו אותו עוברים ושבים מה קרה וסיפר להם. רצו מהר לרב 
העיר, חכם אברהם, דודו של חכם רחמים, לספר את המראה שראו. אזי נתבקש 
חכם רחמים בשנית לגשת אליו. בבואו אמר הרב רחמים בדחילו ורחימו לדודו 

חכם אברהם : “אל תדאג, הכול יהיה בסדר”. וכך היה. 
סיפור שלישי על חכם רחמים מתארו שהיה הולך דרך צניעות וכובש עיניו   
בקרקע. פעם עבר על יד חנות תבלינים אשר בעליה רגז על שאינו מביט בסחורתו. 
חפץ ללמד את חכם רחמים לקח על מבטו השפל ועשה לו מעשה זדון. עצר אותו 
בעל החנות וקרא לו: “הסתכל אדוני!” הרב הרים את עיניו ופתאום נפח האיש 
בפניו פלפל דק. מסופר שבאחת קמה רוח סערה ושקי הפלפל של בעל החנות 
התפזרו בפני דרכו של הרב כמפנות לו דרך ועלה אבקם החריף ועמד באוויר. עדים 
למקרה המופלא באו והתחננו בפני חכם רחמים שישיב סדרי עולם, “אנא חזור 
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על עקבותיך” הפצירו בו. אחר בקשות חזר למקום החנות והכול חזר לקדמותו 
לאחר שביקש בעל המקום מחילה מהרב. עוד סיפורים רבים ואגדות יש אודותיו 

אך תקצר היריעה מלספרן. 
לימים עלה חכם רחמים מעיר הולדתו חלּב לירושלים: מחכמי ירושלים   
היה ומהחשובים בחכמי ישיבת בית אל, בה למד קבלה וחי עד סוף ימיו. הוא היה 
מקובל בעל דמות מעוררת יראה המשרה כבוד בקרב כל רואיה עד שגם תושביה 
המוסלמים של ירושלים כיבדוהו בימיו וקראו לו ‘שיח’ רחמים’. מאבלי ציון היה 
וספרו עליו שלא שם נעלים ברגליו כי אם סנדלים מסומרים. בשר לא אכל, יין לא 
שתה והיה נוהג ללכת בכל חצות ליל לכותל המערבי, לומר תיקון חצות ולבכות. 

גם בקיץ ובחורף היה הולך ולא עצרוהו גשמים ורוחות עד יום מותו. 
אחת התקופות הקשות בחייו הייתה שנת ת”ר ליצירה היא שנת 1840, שבה   
נודע לו אודות המאורעות הקשים שעברו על אחיו חכם יעקב ענתיבי בדמשק 
בעת עלילת הדם הנוראה. לאחר שהסתיימה אותה תקופה מרה, שוחרר חכם 
יעקב יחד עם יתר נכבדי הקהילה ויהודי העיר האומללים. בשנת 1841 החל חכם 
יעקב, האח הגדול, במסעו לירושלים ושלח מכתבים לאחיו, רבי רחמים, להודיעו 
שהוא עושה דרכו אליו. במכתבו סיפר לו את כל הרעות שקרו אותו באותה שנה 
מרה. בעת ההיא ביקר ֵסר משה מונטיפיורי בירושלים בתום מסעות הדילוגים 
שקיים בין השלטון במצרים ובין הממשל בתורכיה. בישיבת בית אל פגש בחכם 
רחמים ענתיבי. השר הנכבד משה מונטיפיורי קיבל כבר לידיו את דיווחו המפורט 
של חכם יעקב על כל הקורות אותו ואת קהילתו באותה פרשה אומללה. בעת 
פגישתו עם האח חכם רחמים, שאל אותו מונטיפיורי כיצד ייתכן שבן  אנוש יוכל 
לעבור עינויים כל כך קשים ולשרוד חי. חכם רחמים הביט בשר הנכבד ממקום 
שבתו בבית אל בארשת פנים האומרת כולה סוד וקדושה. כמה הפצרות הפציר 
בו השר משה מונטיפיורי לשאול פרטים על הייסורים הקשים שעברו על אחיו 
חכם יעקב: “לא אאמין שיעבור על ראשו של אחיך כל היסורין - שאדם אחד יסבול 
יותר מעשרה הרוגי מלכות שסבלו יסורין גדולים וישאר בחיים ]...[”. מונטיפיורי 
המשיך להקשות על בן שיחו בדבר הפלא של כוחותיו העל-אנושיים של אחיו 
בהשוותו את עמידתו האיתנה בנפש ובגוף לסיפורם המקראי של חנניה מישאל 
ועזריה אשר נזרקו לכבשן על ידי נבוכדנצאר מלך בבל , בשל סירובם להשתחוות 
לפסל שבנה, אולם נראו מתהלכים בלב הכבשן ונצלו ממוות. “וכבודו חכם יעקב 
ענתיבי, עברו עליו הרבה ייסורים בלתי אפשריים, ודאי יש איזה רז וסוד בעניין 
]...[”. מביט מונטיפיורי באחיו של הגיבור העל-אנושי ומנסה לחפש בעיניו את 
התשובה. ואחר רוב הפצרות השיבוֹ חכם רחמים כיצד הוא מפרש בראיית הקבלה 

והסוד את כל הפרשה העגומה. וכך אמר: 

מלחמה תמידית בעולמות נסתרים קיימת בין שליח הגאולה משיח בן 
יוסף, ובין שליח הרוע ארמילוס הרשע. ולא נעלם מבורא עולם מה שאנו 
מתפללים בכל יום שלא ייהרג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע ]...[ 
ואולי באחי היה משהו מניצוץ משיח בן יוסף ובאותו מושל דמשק האכזר, 
הפאשא, היה ניצוץ ארמילוס מחריב העולמות. ומי חכם וידע, אלמלא 
חטאו ישראל את חטאיהם, אולי, אמר חכם רחמים, היה מגיע קץ הגאולה. 
אך בעוונותינו הרבים מידת הדין קטרגה על היהודים ונמנעה מאתנו פעם 
נוספת בדורנו הגאולה. די שיהודי אחד יבוא על אשתו בעת נידתה ]...[ 
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והאישה בצר לה ובכאביה הקשים קמה ובכתה ועמדה בתפילתה בפני 
בורא עולם וקטרגה מידת הדין שברמינן ישראל אינם ראויים לגאולה ]...[. 
בגלל חטאי ישראל, מסכם חכם רחמים ענתיבי, באו לנו כל הרעות הללו. 

ועוד סיפר חכם רחמים לפני בן שיחו מונטיפיורי רם המעלה שנודע   
לו ממכתבו של אחיו על שמועה מסוימת שיהודי העיר דמשק סיפרו בדיעבד 
ששלטונות דמשק והמעלילים עשו יד אחת והלבישו את הכומר תומאסו בלבוש 
אישה ברצותם להבריחו מהעיר, כדי שלא יימצא וכך יאשימו שהיהודים הם שרצחו 
אותו. בינתיים בעת הפרשה הוא הוחבא ונמצא בבית חנה אלחרח’ורי בדמשק. 
אולם דבר המזימה נודע, וכשבדקו לבסוף את הדבר ומצאו את הכומר במקום 
מחבואו - נהפכו פני שונאיהם של ישראל כשולי קדרה והשם השיב להם גמולם 

בראשם ]...[. כך סיפר חכם רחמים בחיוך עצוב, והשר נד בראשו בהשתאות. 

כשלושים שנים חלפו מאז אותה פגישה מיוחדת בין חכם רחמים ענתיבי   
ומונטיפיורי, ובשנת 1874 נתבקש חכם רחמים ענתיבי לישיבה של מעלה. לאחר 
שנפטר הספידו הרב שבתי אקשוטי בפני חכמי הישיבה עמה נמנה כל ימיו בזו 

הלשון: 

חסיד ומקובל אלוקי, איש האלוקים ואדם אין משים עצמו כעפר משמח 
אלוקים ואנשים, לא ישא פני כל ואפילו המלך כי יחטא ואשם, מסר נפשו 
על קדושת השם לא פסק פומיה מגירסא מאז הבקר ויהי ערב בתורת 
השם חפצו לא זז ממקומו כותלי בית המדרש יוכיחו, ביתו ועד ועד לעניות 
ואלמנות ונערים, שלם בכל מדות טובות שמנו חכמים, מרגלא בפמיה 
ויוצא מפיו בכל דבור ודבור מי יתננו לראות בנהמת ציבור ]...[” )לשון 
הרב שבתי אקשוטי בהספדו עליו בק”ק ]קהילה קדושה[ בית אל, נדפס 

בספרו ‘קול שחל’ דרוש ח’(. 

חכם רחמים נפטר ביום ו’ טבת תרל”ד )1874( ועל מצבתו נחקקו המילים: מ”ק 
]מקום קבורת[ החסיד העניו קדוש יאמר לו, זריז במצוות שקדן בתורה, תהילתו 
בקהל חסידים, רחמים-חיים דוד ענתיבי זצ”ל ויעל השמים יום ערב שבת ו’ טבת 

תרל”ד יהי”ר תנצב”ה ]יהי רצון שתהא נשמתו צרורה בצרור החיים[. 



פרק שני
חכם יעקב ענתיבי ופרשת 

עלילת דמשק )1840(
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מקורות
1.     במרכז המקורות למשפחתו וצאצאיו של חכם יעקב ענתבי עומדת ההקדמה לספר ויצבור יוסף לענתבי יוסף,     

        ירושלים, דפוס צוקערמאן, תרע”ט. את הספר הוציא לאור בנו של חכם יוסף, דוד יוסף ענתבי. וכך רשם דוד-   
        יוסף בהקדמה  זו: “אבי הכ”מ והוא כמהר”ר יוסף ענתיבי ]...[ והיתה מנוחת מור אבי ביום עש”ק אחר חצות,  

        בכ”ו לחודש המר חשון, שנת נפלה עטר”ת )1919( ]...[ והיה בן ע”ב שנה ]...[” מכאן נובע שנולד בשנת 1847. 
2.     ענתבי יעקב,  אביר יעקב, מכתבו של חכם יעקב ענתבי למונטיפיורי, העתק הנוסח היסורין שבאו על עם ישראל בעלילת 

        הדם שהעלילו עליהם בשנת ת”ר] ..[ ובפרט על מעלת הרב ]...[ יעקב ענתבי”  בתוך: כפוסי חיים. באור החיים, ירושלים
        שנת שערי דיצה לפ”ק, 929,  עמ’ 208-198. 

3.     מכתבו של חכם יעקב ענתבי למונטיפיורי גרסה מורחבת. כתב יד ]רש”י[ בספרית אליאנס בפאריז. 
   Bibliotheque de l’Alliance Israelite Universelle )Paris(, Manuscript Ms285H  
 Copie…du Recit…fait par Monsieur ANTEBI…petit fils du rabbin….Jacob ANTEBI…a l’affaire“ ; ”Monsieur“
 ”Albert Antebi , Impasse de Malte 3 , CHALONS-sur-Marne, France

        ]הספריה הלאומית י’ם , מחלקת המזעורים ס’ 3294[.
        שם רשם “בני ידידי ויחידי”. שם שפורסם ב 15.12.1846 )עמ’ 176( מציין כי הנפטר הותיר אחריו אשה הרה!.

4.     פרומקין, אריה ליב. ספר תולדות חכמי ירושלם. משנת ה”א ור”ן ליצירה ועד ה”א ותר”ל ליצירה. “עם הוספות רבות והעקות
        מבוא ומפתחות מאת אליעזר ריבלין ירושלם” , ירושלים, תרפ”ט. עמ’ 286.

5.     מכתב תודה של נשות המעונים בדמשק ליהודית מונטיפיורי, כתב יד רש”י, אוסף פרטי, עותק ברשותו של ד”ר אריה מורגנ
        שטרן. האוניברסיטה העברית ירושלים. 

6.      L’Univers Israelite Paris,  15.12.1846  p. 176                                                                                               

חכם יעקב ענתבי, רבה הראשי של העיר דמשק
וגיבור פרשת "עלילת דמשק" בשנת 1840

חכם יצחק רחמים ענתבי 1624-1706

חכם יצחק שבתאי ענתבי 1669-1746

חכם שבתאי ענתבי

חכם יצחק )בן( שבתאי ענתבי

חכם רחמים ענתבי 1554-1627
)נכדם של מגורשי ספרד-לפי מסורת משפחה(

חכם אברהם ענתבי

חכם יצחק ענתבי

חכם יוסף ענתבי

מרחבא

חכם משה חיים ענתבי

חכם דוד יצחק ענתבי

חכם יעקב ענתבי
מזל טוב

ענתבי

חכם יהודה
 )?( ענתבי

חכם יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי
רפאל ענתבי(

חכם
 עזרא
חיים

 ענתבי

? ?

?

חכם
רחמים
 ענתבי

נישאה לאשכנזי הר”ר שמואל 
עקיבא, בירושלים בין השנים 

1841-1846

רבה הראשי של דמשק 
וגיבור פרשת עלילת 

דמשק 1840

נישאה בדמשק, ליהודה 
אצלאן פרחי בנו של רפאל 

פרחי )“אלמועלם”( ונכדו
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חכם ]רבי[ יעקב ענתיבי נולד בחלּב1 בשנת 1787 לאביו חכם ]רבי[ דוד-יצחק 
ענתיבי, נכד לחכם הגדול יצחק-שבתי ענתיבי. מעט ידוע על ילדותו, למעט העובדה 
שאחיו היה חכם ]רבי[ רחמים ענתיבי. שני האחים חיו בצילה של אישיות דגולה 
אותה כינו יושבי חלּב ’ראש וראשון על אר”ץ רבה’, שכן דודם, החכם הגדול אברהם 
ענתיבי שימש רבה הראשי של קהילת יהודי חלּב, העיר עתיקת היומין, במשך 

ארבעים שנה. 
עוד בצעירותו בחלּב, עיר הולדתו, הוסמך חכם יעקב ענתיבי להוראה רבנית   
על ידי גאון הדור חכם יוסף חזן, מחבר הספר ’חקרי לב’. וכשהיה לרב נשא בכהונתו 
בחכמה וביושר, וִמשכך, מונה להיות החכם באשי של העיר דמשק, רבה הראשי של 
העיר. על משפחתו אנו יודעים מעט, אולם ממקורות שונים עולה שהיו לו בחלּב, 
בה נולד, מספר דודים ובני דודים. בן דודו יצחק ענתיבי, היה בנו של החכם באשי 
של העיר, חכם אברהם ענתיבי; בן דוד אחר היה עזרא-חיים, אשר לימים, אף הוא, 
כמו יצחק הנזכר היה לרב; בן דוד נוסף, יהודה-שבתי-רפאל ענתיבי ]היש”ר[ היה 
הצעיר מכולם. כולם גדלו יחד ולמדו תורה בדרכי החינוך המסורתיות בהשגחת 
דודם חכם אברהם, תחת פארות אבותיהם הרבנים. במשפחה כזו מושם דגש על 
חינוך. הציפיות לתכונת הלמדנות מהילדים היו גבוהות וסביר להניח שהצעירים 
עצמם עשו כמיטב יכולתם ללמוד ולהפגין מצוינות ובקיאות ככל אשר יכלו כדי 

לא להעיב על שושלת אבותיהם הנכבדה. 
צעיר בני הדודים יהודה-שבתי-רפאל ענתיבי, בנו של חכם יהודה, היה   
בן זקונים, הוא נולד בשנת 1809, 22 שנה אחרי לידתו של חכם יעקב ענתיבי. 
אולם אף שהיה צעיר מאוד, הכיר היטב את בן דודו המבוגר אשר שימש לו דוגמה 

בענוותנותו ובדרכו, דרך למדנות אבותיו ודרך הרבנות.

נישואיו וקבלת משרה ציבורית בדמשק

לימים שודך חכם יעקב ענתיבי לרעייתו מזל  ובנות המקום קראו לה ’מדמוזל’ מזל-
טוב. עם רעייתו השתכן בדמשק, בה קיבל את מינויו למשרה ציבורית נכבדה והיה 
לרב הקהילה הדמשקאית וזכה לתואר התורכי חכם באשי. סיפור מינויו בקהילה 
היה די מפתיע, שכן היה צעיר בגילו, דל אמצעים, נעדר מרות שלטונית, דמות 
די צנועה ואפרורית, ובאותו זמן חיו בקהילה הדמשקאית האצילה רבנים חזקים 
ומפורסמים יותר. מפורסם ביניהם היה חכם חיים-ניסים אבולעפיה ]חנ”א[, שהיה 
גדול בתורה, ידוע בקהילות יהודי סוריה וארצות המזרח, אדם אמיד, בר השפעה 
ורב כוח. לא זו בלבד אף זו, שהיה החכם חנ”א נצר למשפחה המפוארת של חכם 
חיים בן יעקב אבולעפיה יליד  עיר האבות חברון בשנת ת”ך )1660( ומייסד היישוב 
היהודי בטבריה. למרות כל אלה,  כאשר בא היום ובשלה השעה לבחור חכם באשי 
חדש לקהילה, בחרו נכבדיה ועשיריה של דמשק דווקא בדמותו הדלה של חכם 
יעקב ענתיבי, וכך קיבל חכם יעקב, אחיינו הצעיר והצנוע של הרב המפורסם של 

חלּב, את משרת כהונת החכם באשי בדמשק. 
חכם חיים-ניסים אבולעפיה עזב את עירו דמשק ועבר להתגורר בעיר הקודש טבריה, 
אולי טעם של מחאה היה בו, אך בנו משה אבולעפיה המשיך לדור בדמשק. חכם 
יעקב עצמו העיד בצניעותו על גדולתו של החכם חנ”א ואמר לבנו: “אמרתי לו: 
אביו ]של משה אבולעפיה[ הוא מגדולי הדור, והוא רב וגדול וזקן יותר ממני וזרע 
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רבנים. תשאלו את פיו ]...[”. אך לא משום ענוותנותו או למדנותו בחרו בו גבירי 
הקהילה, אשר נקראו ’מועלם’ ]אדון[ אלא יותר משום תקוותם שיוכלו להשפיע 

עליו בכוחם. 

צילומים נדירים של בתי משפחות יהודיות עשירות בדמשק: 
למעלה הבית היהודי סטמבולי 1870; למטה משפחה יהודית אמידה, 1901
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באותן שנים משכורתו של החכם באשי הייתה משולמת על ידי גבירי הקהילה, 
וכך חישבו הגבירים, שאם הממונה אין לו ממון משלו, יהיה תלוי בקיומו למחייתו 
ממשכורתם. אולם בניגוד גמור לציפיותיהם של אלה מחפשי ההשפעה, לא שעה 
חכם יעקב ענתיבי ללחציהם והוציא פסקים והלכות שעמדו בניגוד גמור לרוחם. 
בתגובה, הלינו הגבירים את שכרו והביאוהו עד פת רעב בתקווה שישנה את דרכיו. 
אולם רבי יעקב עמד בגבורה ולא חת, עמד כאיש עקרונות איתן על דעתו לא נכנע 
ונשאר נאמן לקונו האמיתי, לדתו, להלכה ולציווי המוסרי בלבד. לימים סיפר למשה 
מונטיפיורי על כך שעשירי העיר, האחים דוד, אהרון ויצחק הררי, היו בעיקר אלו 

שהתנכלו לו בהלנת שכרו: 

אלה ]האחים הררי[ שונאיי בשביל שאינם הולכים בדרכי ה’ ואני מוכיחם, וראיה 
לזה שהם עכבו מלתת לי הספקתי ]משכורת[ זה שתיים שנה ומחצה, ואני לווה 
בריבית ואוכל, והתחננתי לפני ג’טאל אל בחרי ]פקיד שלטון[ והודעתיו שאלו הם 
מעכבים מזונותיי, דיבר עימם והשיב לי שהם רשעים ואתה רוצה להשיבם בתשובה 

בעל כורחם, וצעקו עלי ולא שמעו ממני.  

אולם עקרונותיו גבו ממנו מחיר יקר. רמז למצבו הכלכלי הקשה אנו מקבלים 
מאמירתו של חכם יעקב ענתיבי בשלהי תקופת כהונתו בדמשק 1840 )השנה 
בה התרחשה פרשת העלילה(: “וקבצתי בני ובנותי וחתני ]...[ וגם עשיתי צוואות 
מהחובות שעלי, ואמרתי להם שימכרו מטלטלי הבית, ויפרעו החובות שעלי ]...[”. 
בשנת 1832, כשהיה חכם יעקב כבן ארבעים, בגר  בן דודו הצעיר היש”ר   
ענתיבי לגיל מצוות. כיוון שהתייתם משני הוריו כאשר היה פעוט, דודו הישיש 
חכם אברהם ענתיבי גידלו כסב אוהב עד שגדל לעמוד ברשות עצמו. המסיבה 
המשפחתית הייתה נכבדת ביותר, שכן שני הרבנים הראשיים של הערים הגדולות, 
דמשק וארם צובא, נכחו באירוע החגיגי. זמן קצר לאחר מכן נשלח היש”ר ענתיבי 
ללמוד תורה בצפת, שם דאגה לו דודתו. כנראה שהשנה בה יצא היש”ר למסעו 
הראשון הארוך מחוץ לעירו הייתה לערך 1832, ובדרכו מחלּב עברה השיירה דרך 
דמשק, שם ביקר שוב את בן דודו החכם באשי של הקהילה, חכם יעקב ענתיבי, 

אשר ציידו לדרך ונפרד ממנו לשלום.
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מראה העיר דמשק, 1840

נהר בארדה החוצה את העיר, המאה ה-19

למרות שהחכם יעקב ענתיבי זכה למשרה הרמה ולתואר רבה הראשי   
של דמשק, מסופר שהיה ענוותן וסגפן וחי בדלות ובצניעות. כך מתארים שבימי 
השוב”בים ]פרשות: שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים[ אשר סגולה מרובה 
בהם לתשובה ולכפרת עוונות, נהג לצום בכל ששת ימי השבוע ברצף מבלי שיכניס 
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דבר לפיו ולא נודע לאיש הדבר אלא אחר פטירתו. וכיצד נודע דבר יכולתו העל-
אנושית עוד נספר בהמשך. 

נאה דורש – נאה מקיים: על דיינותו המחמירה לבני קהילתו 

שמו הטוב של חכם יעקב הלך לפניו למרחקים, והיה נערץ אף בסוד קדושים. גדולי 
דורו שהיו שולחים אליו ספקותיהם ומבקשים ממנו לחוות דעתו בדבר הלכה עד 

כדי כך שנקרא בפי גדולי רבני העיר שבאו אחריו ’מארי דאתרין’. 
מסופר שבימי כהונתו כחכם באשי, רבה הראשי של דמשק, הגיע לעיר   
ר. התיישב בעיר והחל עובד למחייתו.  יהודי אחד מרוסיה אשר משלח ידו - ַספָּ
ראוי לכתר זעיר ולספר כי בקהילות יהודי ספרד ובקרב יהודי סוריה בפרט החמירו 
מאוד בדברי רבנים ולא העזו להמרות פיהם. אולם אותה עת התדרדר מעמדם 
של הרבנים באירופה והיו דבריהם לצנינים בעיני חלק מצאן מרעיתם. נחזור אם 
כך  לסיפורנו. הספר היהודי נהג לעשות את זקנם של באי חנותו כמיטב האופנה 
האירופית וגילח אותם בתער, דבר האסור בתכלית איסור ההלכה. שמע חכם 
ענתיבי על כך ושלח את שמשו שיזמן את הספר אליו. אולם הספר המשיך במעשיו 
כהרגלו, ולא ראה חובה לעצמו לכבד את הזמנת החכם כשם שנהגו הוא וחבריו 
בארץ מוצאו. שלח אחריו  החכם  שנית את שמשו עם אזהרה חוזרת ובה המסר: 
’אם לא תגיע תוך שלוש שעות לביתי ותפסיק ממנהגך להעלות תער על זקנם של 
בני קהילתי, מחצי היום בשעה 12:00 תקיז דמך’. הגיע שמשו של החכם  אל חנותו 
של הספר והעביר לו את המסר אך הלה המשיך בשלו וזלזל באזהרת הרב. והנה 
בשעה 12:00 נדהמו לקוחותיו לראות כיצד הוא מתמוטט באמצע עבודת הספרות, 
נופל ושותת דם. כאילו היו כל אבריו הפנימיים מדממים למוות, כך תיארו העדים. 
כעבור חצי שנה הגיע לדמשק ספר יהודי מצרפת, גם הוא בא עם מנהגי   
התספורת הנהוגים מארץ מוצאו והחל מגלח זקנם ופאותיהם של לקוחותיו. שמע 
זאת חכם ענתיבי ושלח אליו את שמשו. הפעם הגיע אל הספר הצרפתי דבר הסיפור 
הנורא אודות אחריתו של קודמו מרוסיה, הוא נבהל לשמע האזהרה, החליט שלא 
להסתבך והגיע אל הרב אשר הוכיחו על מעשיו. יצא הספר בחיל ורעדה וכששאלו 
אותו על המפגש סיפר שנבהל מאוד מדמותו של הרב אשר קדושתו שוותה לו 

חזות מרתיעה. מאותה עת כיבד את הוראתו של הרב וחדל מדרכיו. 
חלפו השנים ולעת שנפטר הרב דיברו בשבח גדולתו. רק אז גילתה רעייתו   
הרבנית מזל-טוב, את אשר לא העזה לספר בימיו, שנוהג היה לצום בתקופת ימי 
השוב”בים במשך ששה ימים רצופים. היא אף פירטה שביום שבת היה אוכל שלוש 
סעודות שמצווה לאוכלן, ובצאת השבת אוכל סעודת ’מלווה מלכה’ מפאת כבוד 
המלכה. אולם לאחר ההבדלה היה טועם כזית, ופותח בצומו באופן רצוף במשך 
ששה ימים. ודאי ישאל הקורא האם לא מחתה אשת הרב בפני חכם ענתיבי על דרכו 
שמא יפגע בבריאותו, ועל כך נאמר “אשתו של אדם כגופו” קשורה אליו בנשמתה 
ומבינה לרוחו ולמעשיו ועל כן כיבדה את רצונו. משל למה הדבר דומה? ליחסו 
של הלל הזקן אל גופו. עד כדי כך היה מגדיל את חשיבותה של גדולת הנפש מפני 
דלות הגוף שכאשר נתפנה מלימודיו כדי לאכול שאר דבר, היה נוהג לומר כי הולך 

הוא להאכיל את “העלובה”, וכוונתו לגופו העלוב. 
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ילדיו ומשפחתו
 

בדמשק, חי חכם יעקב ענתיבי חיי עוני וסבל את צער הלנות שכר והצקותיהם של 
פרנסי הקהילה, ובה הביא עם אשתו מזל-טוב שלושה ילדים לעולם. הראשונה 
בת - ושם קורא לה: מרחבא ענתיבי ]מרחבא - ברוכה תהייה כשם ברכת הכנסת 
האורחים[. בת נוספת הייתה לו לחכם יעקב, מרים ענתיבי שמה, ואחיות נוספות 
עד שזכה לבן זקונים, משה-חיים ענתיבי אשר נולד שנים ספורות בלבד לפני 
1840. מרחבא שודכה עוד בדמשק לפני שנת הפרשה, בגיל צעיר כמקובל אז, לבנו 
של ה’מועלם’ רפאל פרחי, יהודה, אשר היה נכדו של השר חיים פרחי המפורסם. 
משפחת פרחי הייתה  עשירה כקורח. השידוך היה נכבד מאוד, וחתונתה של מרחבא 

הצעירה ליהודה ]אצלאן[ פרחי בדמשק נערכה ברוב עם והדר.  
כעבור מספר שנים, בדרכו לירושלים, כאשר שהה חכם יעקב זמן מה בצפת,   
השיא שם את בתו מרים, ולבסוף אחר עליית המשפחה לירושלים בשנת 1841, 
שודכה בתו הצעירה לאשכנזי הר”ר ]הרב רבי[ שמואל עקיבא, כעדות מיוחדת 
לאהבתו את הבריות ויחסי הידידות יוצאי הדופן שהיו לו באותן שנים בירושלים 
אל הרבנים האשכנזים. את מסיבת האירוסין של  מרחבא ענתיבי ליהודה ]אצלאן[ 
בן הגביר הדמשקאי, נכד השר חיים פרחי, שר הכספים העשיר של ג’זאר פחה 
מושל דמשק, מתאר בדמיונו הסופר אלון חילו בספרו ’מות הנזיר’  המספר לנו 

את האירועים כפי שנשקפו מעיניו של החתן המיועד אצלאן פרחי: 

ַסל, יום העצלות  ]...[ אל ביתה הדל של הכלה הגענו ביום ראשון, הוא ַחד ַוכַּ
שלאחר השבת, ואני עייף ]...[ וטרוד במחשבות של עצבות על שבוע חדש 
זה העומד בפתח ועל צרות ותעניות וגזירות שהוא מביא עימו, ושולח 
מבט נכנע אל השמש המאיר את הרחוב בקרניים חודרות, ואילו אבי נמרץ 
לקראת הפגישה כאל עסקה נושאת פיאסטרים רבים, פותח את הפשפש 
הקטן המוביל אל הבית הצר ואומר בקול: ’סּבאח אלֵח’יר’, ומייד עונים לו: 

’סּבאח אלִפל ואליסמין’. 
מעולם לפני כן לא ביקרתי בבית של אחד מבני הרבנים בחארת ]שכונת[ 
אל יהוד. היכן הם עצי הבוסתן ובריכות המים ומזרקות השושנים וכתובות 
של חוכמה ושל מזל טוב המקשטים את ביתנו? כי את מקומם תפסו כאן 
באר קטנה, כלוב של שתי תרנגולות צרחניות, קירות חימר דלים ללא ציור 
וללא קישוט, בוץ צהוב מעורבב במחצלות נצרים, ושמה מתקבצים הרב, 

החכם באשי יעקב ענתיבי ואשתו וחמש בנותיו ]...[. 
את פנינו מקבל החכם באשי, המבקר בבתי העשירים מעת לעת ומבקש 
עזרה וכסף לפרנסת תלמידי חכמים, והוא לבוש בגלימתו החומה וצעיף 
צבעוני למותניו, וכתמיד רוחו טובה עליו, והוא שופע פתגמי דמשק 
קולעים, וזקנו מסתלסל תחת פיו, והוא צובט ילדים במותניהם, ומוציא 
ס מתוך כיסיו, ויודע להעלות חיוך גם על פניו הנכאות,  להם סוכריות ְמַלבֶּ

המרצינות, של אצלאן, הבוחן את סביבותיו בחשד. 
וכשאנו מתיישבים על כריות הסבה בקאעה, בחלק העליון של חדר 
יִתי  ְעּכ בֵּ האורחים המכוסה שטיחים, ומגישים לנו שאי ]תה[ ומעמולים וכַּ
פריך, נקשרת שיחה בין שני האבות, אבא בפניו הגדולות, סנטרו העבה, 
גביניו הנוקשים והידיים החוככות זו בזו, והחכם באשי הקטנטן וזריז 
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התנועה בזקנו, והשיחה מתגלגלת ממילות נימוס סתמיות עד לסיפור 
אותה פרשה, על חרם שעושים בני הררי בחכם באשי ואינם משלמים לו 
את משכורתו זה שנתיים בגלל הלכה שקבע נגדם אי פעם, והוא נאלץ 
לקנות את צורכי ביתו בהקפה ובהלוואות ולהזדקק למתנות בשר ודם 
ה, כמה  שחרפתם מרובה, והלא על הכסף נאמר ַוִלי ַעַלא ַקִליְתַהא שּו ַסְעבֶּ
קשה חסרונו, ואבא מוסיף קללה על אורחות בני הררי שהם מנשלים אותו 
מעסקיו וכורתים עסקות עם שיירות של מכה ובגדד לתת להן סחורות 

ואנשי משמר. 
והחכם-באשי קוטע את מחשבותי כשהוא אומר בחיוך מה נעשה, ִהֶי ִהֶי 
ִנֶיה, מה שיהיה יהיה, ואז מסדר את הכיפה הגדולה שעל ראשו ]...[  ַלבַּ
והנערה מופיעה מולנו בלוויית אמה, והיא מכוסה בגדי לבן ופניה מוסתרות, 
ואבא קם אליה מייד וקד לה קידה, ותנועותיו נרגשות וחדות, והוא פוקד 
עלי לקום גם כן ולגשת אל הכלה, ואני מבחין כי בידיה ספר תפילה, והיא 

מחזיקה אותו באצבעות לבנות.
נותנים לה לטעום מן הכיבוד והיא מברכת ברכת בורא פרי העץ על התפוזים 
ושהחיינו על המעמולים, והחכם באשי מתגאה כי מרחבא היא האדוקה 
מבין אחיותיה, ושותפה היא לדבקותו ולאהבת השם יתברך, ויותר מכל 
לכיסופים אל משיח בן דוד, והיא יושבת מדי ערב בפינה קטנה וחשוכה 
הצופה אל עיקול הרחוב, לוטשת מבטה לחזות ברגע שבו יתגלה ויאחד את 
ישראל הקדושים, וגם כעת היא מבקשת כי לאחר שחזתה בחתנה שהוריה 
הקדושים מייעדים לה, תלך להגות בה’ ובמעשיו ולהתפלל את תפילתה. 
אחרי כל אלה, בדרכנו השוקטת הביתה, אני נוטל רשותו של אבי ונפרד 
ממנו להתבודד עם מחשבותי תוך הליכה ברחובות של דמשק, ואני יוצא 
דרך השער הראשי של חארת אל יהוד אל הרחוב המכונה הישר, חוצה 
אותו וממשיך צפונה, אל הרובע הנוצרי, עובר את כנסיית טרה סנטה ואת 
בתי העשירים המרווחים כשלנו, ופעמי נושאים אותי למקום אחר, מעבר 
לחומת העיר, שם אני יוצא בשער הצפוני אל הנהר הטוב, שזרימתו יפה 
וניחוחו נעים והוא משקה את חצרות ובוסתנאות העיר והוא נותן מרגוע 
לנפש וללב, ואני מניח לזרם הנהר לשטוף את דמעותי על ימי ילדותי 

שחלפו ואינם ]...[.
מה מפוארת ומה יפה הייתה חתונתי, ועליה עתידים היו הבריות לדבר 
שנים ארוכות אחר-כך, ואם רצו להמשיל משל על פאר, משתה וזלילה, היו 
אומרים - כחופתו של אצלאן פרחי היה הדבר, וגם אחרי שצאצאי פרחי 
הפכו עניים ואביונים בשל תאוות בצע ותעתועי גורל, ולא נותר ולא ניצל 
דבר מעושרם אלא כבדל אוזן מפי הארי, וגם אחרי שבני חארת אל יהוד 
הלכו ונתמעטו ונתפזרו בכל קצות תבל וזנחו את נהר הבארדה ואת עצי 
המשמש ואת ערבי הקיץ הנעימים עד מאוד על גגות הבתים של דמשק, גם 
אז היה זכר חתונתו של אצלאן פרחי עולה בהם על מתיקותו ונופת צופיו, 
ומספרים היו זה לזה על קובות שנתת בהן נגיסה ומצאת בהן גרגרי זהב, 
ַואג’ יש ונמצאה פנינה  ועל כך שבין תפוחי האדמה והבשר הטחון של הכַּ
יקרה או אבן טובה של מזל, כאורח התהלכתי בין האורחים, בין העשירים 
המוסלמים שאבא והדודים סוחרים איתם והם ממוללים את המסבחות 
שלהם ומסלסלים את שפמיהם, ובין אנשי הקונסוליה הזרים המדברים 
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בשפות אירופאיות מתנגנות וצוחקים כשכוסות יין בידיהם, ובין שלושה 
מבני הררי שהגיעו לחופה במבטיהם המתנשאים והחליפו לחיצות ידיים 
צוננות עם אבי. הייתי שולח מבטים קצרים אל אותה מרחבא, הממלמלת 
פסוקים של קדושה, והיא נערה זרה לי, ואורחותיה זרים לי, וגופה זר ומוזר 
לי ]...[ את פניה של מרחבא ראיתי לראשונה מתחת לחופה, בעיקר בשל 
עיקשותה להתכסות ולהצטנע, כי בעיניה מצווה היא זאת מאת הבורא 
שייעשה הזיווג מתוך טוהר הלב והגוף. ביקש החכם באשי כי אחזור על 
דבריו על ירושלים שאין לשכוח, ואחרי שמלמלתי את מלמולי הדקיקים 

נתנו לי את הכוס שהיה עלי לנפץ. 
  

אך השמחות במשפחה כאמור, לא רבו והיו ספוגות בצערם של ייסורי פרשת 
דמשק. בשנת 1847, שש שנים בלבד אחר שעלה חכם יעקב ענתיבי עם משפחתו 
לירושלים וגילו קרוב לשישים, כרעה אשתו מזל-טוב ללדת פעם נוספת. אך גופו 
החלש של החכם, שסבל עינויים קשים ומרים במוראות הפרשה, לא עמד לו והוא 
החזיר את נשמתו לבורא. הרך הנולד, חכם יוסף ענתיבי, לא זכה להכיר את פניו 
של אביו, אך זכה להיות בנו של גיבור רוח ואציל נפש. אודות גורלן של שאר הבנות 
שנישאו ונטמעו במשפחות ישראל לא ידוע, וספק אם צאצאיהן היום יודעים את 

היותם זרע של קיימא  לחכם יעקב ענתיבי, גיבור פרשת עלילת הדם. 
משה-חיים ענתיבי, בן הזקונים, התמנה לימים לרב והיה לאחד מרבני   
ירושלים. בשנת תרי”ח )1858( היה לו דין ודברים עם הרב אפרים נבון אשר ניהל 
כמה שנים את עסקי אביו, ונשארו בידו כספים, בסך עשרים אלף לירות, והוא 
בנדיבות לבו מחל לרב אפרים נבון את סכום תביעתו על ידי שטר מיוחד מתאריך 

תמוז תרי”ח. גם את ימיו סיים בירושלים ונטמן באדמתה הקדושה. 
חכם יוסף ענתיבי, הבן אשר לא הכיר את אביו, חזר מירושלים לדמשק,   
עירו של אביו, ולבסוף כעבור שנים עבר להתגורר בקאהיר. הוא נישא לבת דודו 
אסתר. לחכם יוסף ולאסתר נולדו חמישה ילדים, נכדים לחכם יעקב אשר לא זכו 
לראותו וגדלו בדמשק ובמצרים. בכורם, אברהם-אלברט ענתיבי, השני חכם דוד-
יוסף ענתיבי, השלישי רפאל ענתיבי ולאחריהם אליהו, ישועה ורבקה ענתיבי. 
אברהם-אלברט ענתיבי, זכה בבגרותו לפרסום בשל פועליו הרבים לבנייתה ויישובה 
של ארץ-ישראל ושל היישוב הציוני המתפתח בה אולם מעולם לא שכח לציין כי 

הוא נכדו של חכם יעקב ענתיבי גיבור הפרשה. 
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חכם יעקב - פוסק וגדול בתורה

כששימש חכם יעקב בכהונתו בדמשק, עסק בתורה וקבע הלכות מתוך התעמקות 
והבנה רבות: אחת מתשובותיו הובאה בספר ’מור ואוהלות’ לדודו חכם אברהם 
ענתיבי. תשובה זו נכתבה בדמשק מיום א”ך מנחם קצ”ט )תקצ”ט(. חכם יעקב 
חתם שם ברמז לחייו הכלכליים הקשים ומצוקותיו: “המר ונאנח בתוך לבי הצעיר 
יעקב ענתיבי ס”ט”.2  בתשובה זאת מספר חכם יעקב בין היתר על שנות רבנותו 
בדמשק בזו הלשון: “וזאת אודיע כי זה לי שלשים שנה אני מטפל בדינים ודנים 

לפני דיינים שהיו רבני מתא במעשים רבים פה דמשק ]...[”.

חכם יעקב ענתבי מעיין בספרי הקודש, מוריץ אופנהיים, 1851

על גדולתו בתורה של חכם יעקב מעידה העובדה כי דודו אברהם, ראש   
על אר”ץ רבה, שלח לפניו שאלה לחוות דעתו להלכה משאלות שהובאו לפניו ]’מר 
ואוהלות’ שאלה יב[, בספר ’פועל צדק’ לחכם אברהם דיין, הובאה גם תשובתו ב’דין 

מורדת’. 
בימי רבנותו של חכם יעקב בדמשק התחוללה שערוריה גדולה בעקבות   
מאבק הירושה שנותרה מכספי עזבונו של השר העשיר מעכו, חיים פרחי, שהיה 
מבני משפחת פרחי העשירה מחלּב. שר הכספים, הטפסר ’ג’יבלי’ חיים פרחי, נרצח 
באכזריות בידי הפחה עבדאללה בעכו בראש חודש אלול תקע”ט אחר  שהפחה 
עבדאללה הצעיר חמד את כספו והונו. השר החכם שהרגיש את הרעה המתרגשת 
עליו, הצליח להבריח את כל כספו ולהעבירו לידי אחיו. מעשה הריגתו היה מעשה 
נבלה כפול, כיוון שחיים פרחי הוא שגידל וחינך את עבדאללה. גם אשתו של פרחי 
נפטרה בבריחתה מעכו לדמשק, וחלק גדול מרכושו נשאר בידי אחיו הצעיר, השר 
משה פרחי. משה פרחי סירב לחלוק את הרכוש שנפל בחלקו. האח הנותר רפאל 



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר12

פרחי ובני אחיו ג’יבלי יוסף תבעו אותו לדין תורה לקבלת חלקם. הוויכוח שניטש 
על הירושה הסעיר בזמנו את בתי הדין בערים הגדולות דמשק, ארם צובא, ירושלים 
טבריה, תורכיה ועוד. בעל כורחו נגרר גם חכם יעקב ענתיבי להידרש לסוגיה ולפסוק 
במאבק על חלוקת הירושה, זאת בעל כורחו, מכיוון שהיה מחותן למשפחה.3 ביום 
ח”י אלול תקצ”ג פסק חכם יעקב כטענת התובעים וחייב את השר משה לתת להם 
את חלקם. הנתבע לא קיים את פסק דינו ואחרי התחמקויות שונות סיבב לחכם 
יעקב צרות רבות בידי השלטונות, וביום כ”ח חשון תקצ”ז הוציא חכם יעקב עליו 
כתב סירוב ושלח את פסק דינו בפני רבני ירושלים ובראשם הראש”ל חכם אברהם 
חיים גאגין אשר סמך ידו עליו. עד כדי כך סערו הרוחות בפרשה, שלוו בחרפות 
וגידופים נגד חכם יעקב ואף הלשנות לשלטונות. כל אלו העכירו מאוד את רוחו 
של חכם יעקב, אולם הוא לא חת מפני הרדיפות וההלשנות נגדו ודן דין אמת 
לאמתו וקיים בעצמו “לא תגורו מפני איש”. פסקי הדין השונים הנוגעים לפרשה 

זו נדפסו בספר ’חוקות חיים’ לחכם חיים פלאגי ]חלק חו”מ - חושן ומשפט[.
חכם יעקב התכתב בקביעות עם הרב הראשי של ירושלים, רפאל-יוסף חזן   
אשר תמך ואישר את פסיקותיו. ישנן מספר שו”ת ]שאלות ותשובות[ שלו אשר 
לא פורסמו ונשארו בכתובים חיצוניים.4 לבסוף, חכם יעקב היה גם משורר ופייטן 
ואחד מפיוטיו אותו חיבר עם שחרורו מכלא הצראיא שבדמשק עוסק בהצלתו 
וישועתו מעלילת הדם. כמה פזמונים שלו היו נהוגים בבתי הכנסת של דמשק 

למרות שרובם לא נדפסו.5 
על אישיותו הישרה של חכם יעקב כרב ראשי ואב בית דין בדמשק מעיד   
הרב חכם משה חזן מבית דינו של הראשון לציון חכם אברהם-חיים גאגין בספר 

’אביר יעקב’: 

]...[ אדם גדול כזה מלבד שנודע ומפורסם שהוא אדם גדול בתורה ודיין 
הוא ונחית לעומקא דדינא ]יורד לעומק הדין[ כידוע מימות הגאון מורי 
זקני ז”ל בעל ]מחבר[ ’חקרי לב’, אשר סמך שתי ידיו בכל חוקותיו ומשפטיו, 
ויקם עדות ביעקב, ויקרא לפניו אבר”ך. ומאותו זמן ועד עתה דן ידין עמו, 
ותהי המשרה ]כהונת הרבנות הראשית[ על שכמו לרעות ביעקב עמו, 

וירעם בתום לבבו, ביושר ובכושר. 
אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחון, אם דל ואם עשיר כנודע לכולי 
עלמא מכמה מעשים שעברו עליו בדיני תורה: ומעולם לא נשא פני עשיר 
במשפט כלל ועיקר. דבר זה גלוי לכל יושבי זו הארץ בלתי שום ספק והוחזק 
לדיין נאמן ואמיתי ככל הצורך. ואם ליראה, כל שהיא תפארת חכמים, כמו 

שכתוב, ראשית חכמה יראת ה’ ]...[.6

חכם יעקב ענתיבי מקובל היה, ונוהג היה להתהלך בקרב מקובלים תלמידי   
חכמים בדמשק, לכוון בברכת האילנות לתקן את הנשמות המגולגלות שם ואת 
ניצוצות הקדושה. מעשה אחד סופר בו, על פעם אחת שהלכו הוא ומקובלים 
נוספים וברכו בגינה אחת ברכת האילנות עם כוונות. והנה כשבאו לשנה הבאה 
לאותה הגינה לברך, אמר להם בעל הבית: “די עד כאן, אני לא מסכים שתברכו 
יותר במקום זה”. שאלוהו: “ומדוע לא תרצה לזכות את הרבים?” אמר להם: “כי 
בשנה שעברה, אחר שברכתם – כל העצים התייבשו, שכל ניצוצות הקדושה שהיו, 

נמשכו ותוקנו על ידי ברכתכם, והעצים – התייבשו ]...[”.   
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הרב יעקב ענתיבי היה פייטן פורה אולם פיוטים רבים שחיבר נותרו בכתבי   
יד. כמה מהם נדפסו לימים והרי דוגמאות לפיוטים שהיו מושרים בפי עדת ישורון 

בדמשק בימי חג ומועד: 

פזמון על עשרת הדברות שחיבר ]יעקב בראשי החרוזים[ 

ישמח לבבי על דבר אמת ששמת חלקי בתורת אמת 
בנו בחרת והנה אמת ה’ מלכנו מלך מהולל   
משגיא לגויים ויאבדם וסלף בוגדים ישדם   
תרדוף באף ותשמידם נושאים עץ פסלם.   

על הר סיני נגלה להמוני עשרת דברות שמעו אוזני   
שתים שמענו אנכי ה’ ולא יהיה לך שהיה בכלל.   
קבלו עליהם ביד משה שאר דברים ידבר משה   

תמונה ופסל לא תעשה שוא לא תשא שמו המהולל  
בשבת לא תעשה כל מלאכה כבד את אביך ואת אמך   

ולא תרצח את נפש אויביך לא תנאף ולא תגנוב וקבץ שלל.   

הרב יעקב ענתיבי משיב דבר הלכה

נשארו בידינו שאלות ותשובות מחכם יעקב ענתיבי במקומות שונים, חלקן הובאו 
לדפוס בספר ’אביר יעקב’ ]שנדפס יחד עם ספר ’באור החיים’ לחכם חיים כפוסי, 
ירושלים, שנת שער”י דיצ”ה, תרפ”ט[, תשובות נוספות שלו בספר ’חוקי חיים’ של 
הראשון לציון הרב גאגין, ובספר ’ישמח לב’ לרב שמ”ח גאגין בירושלים. ישרותו 
וענוותנותו ניכרות בתשובותיו כאשר רשם: “אם יודיעני ראיותיו, אני מודה ומודיע 
לכל בכל לבבי שטעיתי, ולא ראיתי כך באמת. וה’ ינחני בדרך אמת ליעקב, כה 
אמר אלוקי יעקב, כן יהי רצון”. לדיין אחד שהיה תקיף בדעתו ולא רצה להודות 
על האמת הוא כותב: “]...[ ואמינא רחמנא ליצלן מהאי דעתא, ושמתי יד לפה 
שלא אדבר עוד בזה, כיוון שמחזיק בכל תוקף בטעויותיו, ודעתו שהוא רם ונישא 
גדול מאוד, אם כן שתיקה יפה ]...[. כי אמרו חז”ל ’שבעה דברים בחכם’, ]הטיף 
מוסר לחכם ההוא, שאינו מקיים את המידה השביעית שנאמרה בחכמים: ’ומודה 

על האמת’[ ודי לחכימא ]...[” וחותם הצעיר יעקב ענתיבי ס”ט.
אולם בלא ספק, פרסומו הגדול, בכתב ובמוניטין, בא לו בעקבות מר גורלו   
שהטביעו אל לב מערבולת פרשת עלילת דמשק בשנת 1840 ואז  לרוע  מזלו  עמד 
במרכזה. אולי אם היה זוכה לראות שמזכירים את דמותו וימיו  לא היה רואה זאת 
בעין יפה שמכל השתדלותו למען הציבור וטרחתו על הרבנות, נשמרה לו זכות 
ופרסום רבים דווקא מעמידתו בתופת הגיהינום. אבל עובדה היא שבזכות אותה 
פרשה זכה חכם יעקב לכינוי ’הרב הקדוש והצדיק המפורסם’ אחר שמסר עצמו על 
קדושת השם והיה נכון לסבול עינויים קשים ומרים ממוות משך חודשים רבים. והיה 
הדבר בעת עלילת הדם שהעלילו הקונסול הצרפתי ואחרים בדמשק על היהודים. 
פרשה זו עוררה הדים רבים בעולם כולו ובקרב קהילות יהודי העולם באשר הם. 
ומכל כתביו התפרסם ביותר דווקא דיווחו המפורט של חכם יעקב ענתיבי עצמו 

למשה מונטיפיורי.7
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אולי אם היה נשאל, היה בוחר שיזכרו אותו כמשכין שלום ומקרב בין   
הבריות, כשם שנאמר במסכת אבות פרק א’ משנה יב: “הוי מתלמידיו של אהרון 
הכוהן - אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה”. כך השתדל 
תמיד, ובערוב ימיו בירושלים אף עשה ככל יכולתו שלו לקרב לבבות בין הרבנים 
הספרדים לאשכנזים. באחת מתשובותיו נכנס לעובי הקורה כדי להשכין שלום: 

]...[ אף על פי שאין רצוני להטפל בשום דין ודברים, עמי הייתה ושלחתיה, 
ובפרט בדור הזה, דנתקיים בנו כל נבואות רבנינו זכרם לברכה שאמרו: 
ועינינו מיחלות לישועת ה’ ויראנו אות לטובה בזמן קרוב, כי כל שעתה 
זמניה הוא, וישועת השם כהרף עין כמה שנאמר: ’כי קרובה ישועתי לבוא’ 
]...[ אך בדבר דנפיק מינה ביטול השלום ויוצא חירחורים ומחלוקות 
וקטגוריה בין תלמידי חכמים הי”ו ]...[ בזה אני מחייב אני עצמי להטפל 
שלא יהא )ריבים( כנזכר, וכבר טרחתי לתווך שלום בין בעלי הדין וריציתים 
]...[ ה’ יקיים בי, תתן אמת ליעקב, בתורת אמת ינחני תמיד כלבי. הצעיר 

יעקב ענתיבי ס”ט. 

על צניעותו ואנושיותו הרבה נמצאנו למדים מתוך תשובתו בספר ’זרע   
יעקב’ ]נדפס בירושלים תרע”ב[ של הרב המקובל שאלתיאל ניניו בעניין היתר 
עגונה, ובו הוא מפציר בחכם ניניו שיצטרף גם הוא להיתר. וכה כותב חכם יעקב:

]...[ מי אנוכי כי אערוך שיח לדבר דבר. להתיר אשה מכבלי העיגון בדבר 
כזה צריכה רבה נחל נובע מקור חכמה דשלים בכולה ובקי בכל חדרי 
התורה הלכות עיגונא. ומלמד לאנוש בינה. לא כן אנכי שאין בי לא דעת 
ולא תבונה. אכן אי אפשר לומר ונקה, חובתי היא ואעשנה. ואיני לשמייא 
נתלית  אל ה’ ויאיר מאור התורה. אנא ה’ תתן אמת ליעקב דין אמת לאמיתו 

ולא אכשל בדבר הלכה, ויטע בלבי דבר אמת מתורתו ]...[

ובסוף התשובה הוא כותב: “]...[ ויען כי מיראי הוראה אני ובפרט בהתר עגונה על 
כן אמרתי ארוצה נא לפני גדולי המורים ישמרם צורם ויחייהם, ואם יסכימו עמי”. 
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1840 - פרשת עלילת דמשק

ביום רביעי 5 בפברואר 1840, ערב שבת קודש ה’ אדר ת”ר, יצא האב תומאס, נזיר 
קאפוצ’יני, מהמנזר שלו בדמשק למרכז העיר. בשעות אחר הצהריים הוא נכנס 
לרובע היהודי כדי לתלות מודעות על מכירה פומבית של חפצי אישה שנפטרה. 
לקראת הערב, כשאבראהים, משרתו של הנזיר, ראה שאדונו לא חזר למנזר, הלך 
לחפשו ברובע היהודי אך גם הוא לא חזר. כך לפחות נאמר עליהם לפי גרסת 

השלטונות שהפנו אצבע מאשימה אל 
יהודי דמשק. אך את האמת הברורה 
להיכן הלכו הנזיר ומשרתו ואנה נראו 
לאחרונה, איש לא חקר. למחרת התכנסו 
הנוצרים הדמשקאים סביב המנזר הריק 
ופרצו למעונו תוך כדי חרושת שמועות 
על העלמו ברובע היהודי בדמשק. מכאן 
של  להאשמתם  הדרך  קצרה  ואילך 
היהודים ברציחתם של הנזיר ומשרתו 
לצורך הקזת דמם להכנת מצות לפסח. 
במהירות  הידרדר  האירועים  מהלך 

מבחינתם של היהודים. 

האב תומאסו מקלאניאנו ומשרתו אברהים 
אמארה אשר נעלמו, איור, 1851

בראש המעלילים על היהודים עמד אדם בעל אישיות מפוקפקת שהיה מייצג 
האינטרסים הצרפתיים באזור, הקונסול קונט ]רוזן[ דה-ראתי מנטון. הקונסול 
שהיה בעל השפעה על המושל הדמשקאי השריף פחה, הצליח לשכנעו לתבוע את 
גופותיהם מראש הקהילה החכם באשי חכם יעקב ענתיבי ומשני נכבדים מעשירי 
הקהילה. משלא הצליחה הקהילה למלא את מצוותו בתום שלוש יממות של 
האולטימאטום שהציב להם, הורה הפחה לאסור את חכם ענתיבי יחד עם שבעה 
מנכבדי ועשירי הקהילה. החיפושים אחר גופות הנזיר ומשרתו ברובע היהודי על 
ידי חיילי הפחה והמון משולח כל רסן הפכו לפוגרום ובמצוות הפחה חּולל בית 

העלמין היהודי וקברים נפתחו בזה אחר זה. 
בזמן שהקהילה חוותה תקופה של אימה ורדיפות, נכבדי הקהילה חוו   
בכלא ייסורים, השפלה, חקירות חוזרות ונשנות ועינויי גוף קשים, אודותם מעיד 
חכם יעקב ענתיבי בתום הפרשה כאשר שוחרר לאחר מספר חודשי מאסר. חכם 
יעקב סיפר בדיעבד, כי היה מוסלמי ששמו מוחמד אלתאלי, שהסתבך בעסקי 
מעילה, וכדי להציל את עצמו מבית הסוהר, הבטיח לקונסול כי יוכל לסייע לו 
בחקירה ולהראות לו מי היהודים ה’רוצחים’ ולמצוא את גופות הנרצחים. אלתאלי 
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שוחרר והחל פועל נמרצות לשירות מטרתו הנלוזה של הקונסול מנטון, לטפול את 
האשמה על היהודים. הוא היה מאיים על האומללים שהושלכו לבית הסוהר על 
לא עוול בכפם כי יוכו מכות נמרצות ויוצאו להורג אם לא ישקרו ויעידו כרצונו. 
כך נהג גם עם הספר סלימאן אשר על כותל חנותו הדביק הכומר שנעלם את 
המודעה. חכם יעקב כותב בלשונו: “ביום ערב שבת קודש הכוהו מכות נמרצות 
עד שכמעט היה קרוב למות”, ומוחמד אלתאלי היה לוחש באזנו: “אם תעיד כמו 
שאמרתי לך תינצל, תזכה לחסותו של הקונסול הצרפתי ותקבל ממון רב”. “ומרוב 
ייסורין, קרוב למות, העיד שקר על שבעה יהודים שרצו בהם ואמרו לו עליהם 
שהם שלחו אחריו להרוג את תומא ולא שמע אליהם”. סולימאן הבטיח לקונסול 
להעיד כך בפני אותם השבעה, נכבדים מעשירי הקהילה ושועיה, ובראשם הרב 

יעקב ענתיבי ראש הקהילה. 

שליט דמשק אברהים פחה

 

חכם יעקב ענתיבי נאסר בכלא צר שרוחבו אמה ואורכו אמה, וסבל חרפות   
וגידופים מכל ערל עובר ושב, עינו אותו עינויים קשים ומרים אשר הדעת האנושית 
אינה סובלת. בדיווחו  הוא מגולל את התרחשויות הזוועה וההשפלות שעבר כראש 
קהילה, כיצד אולץ לעמוד על רגליו בלא הפסק שלוש יממות שלמות, הולקה בשוט 
עד עילפון, הוטבע בגיגית כאשר קלגסים עם מקלות ארוכים חובטים בראשו בכל 
פעם שניסה לנשום. סלע כבד הונח על חזהו והקשה על נשימתו, ציפורני ידיו 
ורגליו נעקרו בזו אחר זו, חוט תיל הוכנס לאפו, הידקו את עצמות גולגלתו בכבל 
עבה ועינויים קשים אחרים אולם רוחו לא נשברה. במשך שלושה חודשים שלמים 
הניחו אותו בבגדיו ללא אפשרות להחליפם או לרחוץ את גופו עד “שהיו הכינים 
רועים בי יומם ולילה ופרעושים ועכברים גדולים וקטנים ונמלים הרבה והבית 
והחלונות סגורים וחשך ולא אור, בשיעור שלא אוכל להבחין בין יום ובין לילה 
ואפילו ריח העשן הטוטון ]טבק[ אין לו מקום לצאת”. כלומר, כלאו היה אטום עד 
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כדי כך שאפילו עשן טבק היה נכלא ועומד בו. 
חכם יעקב ענתיבי עמד בגבורה בכל עינויי הגוף והנפש ומעולם לא נכנע   
לרצון מעניו מתוך תחושת אחריות להשלכותיה של ’הודאה’ שכזו על כל הקהילה 
הדמשקאית ועל היהדות בכלל. בשעות הליל בהפוגות שבין העינויים היה מובהל 
לוויכוחים דתיים שנכפו עליו עם אנשי דת נוצרים למול הפחה. במובאות שהוצאו 
מהקשרן ובבורות גמורה ניסו להוכיח את תשוקתה כביכול של היהדות לדם נוצרים: 

נוצרי בשם אבו-דין, הכין את חומר הרקע לוויכוחי הדת הללו: 

שאלות וחקירות מספרי האפיקורסים ומהכמרים ומספרים חיצוניים ]...[ 
ומוכרח אני להשיב על דבריו ]של אבו דין[ באופן יותר מארבעים וחמישים 
לילות שחורים שהיו לוקחים אותי לפני השר בעניינים כאלה, והשר עושה 
בדיחות על זה עד שש או שבע שעות מהלילה ושותה שכר, כוס אחר כוס 

ומשחק עלי. 

בעיצומם של הלילות והימים המרים הללו, לא די בכך שחכם יעקב מצא תעצומות 
נפש להחזיק מעמד בעינויי הגוף אלא אף מצא בעצמו את הכוחות להתפלל למען 
שלומם של אחיו ובני קהילתו האסורים עמו. הרי דוגמה לתפילה אשר חיבר בבית 

האסורים: 

כשהיו נשיאי ישראל בית פרחי חבושים בית הסוהר ובניהם ]...[ ובפרט 
תתמלא רחמים טבין על מעלת הסנדק רפאל בן אסתר ויוסף בן רחל ועל 
כל משפחתם גדולים וקטנים ]...[ תפדה את בני יעקב זרע אהובך רפאל 
בן אסתר הנז’ וכל קרוביו ממאסרם והפר תפר עצת כל הקמים עלינו 

ועליהם לרעה. 

בשיאה של הפרשה מספר יעקב ענתיבי: 

הביאו עצמות והניחום הערלים ]הנוצרים[ לתוך נהר הנקרא קילט העובר 
וסובב תחת בתי העיר ושופכים עליו כל בתי כסאות והביבין, הוא עובר 
תחת בתי היהודים ובתוך שוק היהודים, וילמדו את ב’ העדים הנזכרים - 
את סלימאן הספר ואת משרתו של דוד הררי - שיאמרו כי השבעה הסירו 
הבשר מעל העצמות ]של הנרצחים[ ונתנום להם להשליכם בנהר זה, 
והשליכו שניהם ]את הכומר ומשרתו[ במקום ידוע. וביום ערב שבת קודש 
השני לקחו כל אחד מהעדים בעם רב ובחיל גדול להראות לעיני כל העם 
היכן הניחו העצמות, וכיוונו עדותם שיעידו שניהם כל אחד לבדו בדיוק 
כמו השני, ופתחו לעין כל והוציאו משם כל העצמות, והאמינו כל העם, 
והייתה אז בהלה גדולה אשר כמוה לא נהייתה ונחבאו כל ישראל ונכנסו 
בבתים אלפים בני אדם בחירופין וגידופין ומכות והביאו העצמות בעם 

רב וברעש גדול בכל העיר. 

מושון, משה אבולעפיה, בנו של הרב חנ”א, שלא מונה למשרת חכם באשי דמשק, 
היה משבעת הנכבדים אשר עליהם טפלו את העלילה ובשל כך נאסרו ועונו. הוא 
המיר דתו לאסלאם והפך עצמו למוסלמי הנושא בשם מחמד אפנדי כדי להציל 
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עצמו ואז העיד ככל אשר הורו לו. דבר זה גרם לכך שמהלכי הפרשה כנגד היהודים 
החריפו, בפרט כאשר העיד שהנזיר הקפוצי’ני תומא, הוא תומאסו מקלניאנו, 
נרצח בידי היהודים כדי לקחת את דמו למצות. הפעם באה מפי המומר האשמה 
ישירה נגד הר”י ]הרב יעקב[ ענתיבי, שהוא אשם בכל העניין. ביום א’ כ”ה אדר 
א’ לעת מנחה, הובהל ר”י ענתיבי מבית הסוהר אל בית השר: “ראיתי כל הדרך 
מלא ערלים וגויים, נוצרים ומוסלמים”, מספר חכם יעקב ענתיבי, והם מקללין לי 
ומחרפין ומגדפין, ומהם מכים אותי ויש ממרטים בזקני באמרם שהדם נמצא אצלי 
ממש, ולא נותר בי נשמה, כי לא ידעתי מה היה”. הדבר נתברר לו כאשר בא אל 
בית השר ושם מצא את “השר והשרים הערלים יושבים בכיסאות ומושון בן הרב, 
הוא יושב בקרקע לפני השר והוא לבוש מצנפת לבנה כגויים”. שם אמר לו מושון 
בפני הפחה הקונסול ושאר נכבדי השלטון: “סניור חכם, עד עתה הייתי יהודי ולא 
גיליתי סוד זה. אכן עתה המרתי דתי ונתעטרתי בדת הישמעאלים גיליתי סוד זה”. 
אחרי שהמומר ייחד את הדיבור על עצם השימוש בדם נוצרים למצה, אמר: “סוד 
בישראל שלא יימסר אלא מפה לאוזן, מגדול הדור לגדול הדור כמוך, שצריך להניח 
דם ערל הרוג במצה שאופים בערב פסח אחר חצות”. מושון לא הסתפק בהאשמה 
כללית אלא טפל על חכם יעקב ענתיבי בפרט את האחריות: “וראיה לזה שאתה 
נוהג לילך למקום אפיית המצה בערב פסח ואתה בידך תיתן המים לתוך הקמח 
וגם משתדל אתה לערוך העיסה למצת מצווה, וגם לגדולי העיר אז אתה בעצמך 
עושה מצות מצווה, וכל זה כדי שתתן אתה בסוד מדם ההרוג ובל ידעו העם”. הוא 
נקב בשמותיהם של כל שאר המעונים שנאמר עליהם שהם רוצחי הכומר ומשרתו: 

וגם אתה מצאת אותי בליל ה’ אדר א’ בצאתך אתה מבית הכנסת של האפרנג’ 
אחר ערבית, ואמרת לי בלחש באזני: ’צריך אתה שתלך תכף לבית דוד הררי ושם 
יודיעוך מה מבוקשי ממך, וצריך אתה לעשות ככל אשר ציוויתים. ואני הלכתי 
תכף לשם וראיתי אני הששה הללו ואני השביעי, ואראה את הערל בדרי תומא 
קשור בחבלים והודיעוני הששה שאתה ציווית שהם יהרגו הערל וישלחו לך דמו 
עמי בשביל המצה-מצווה, ומצאו הערל הזה לפניהם ואז הרגו אותו לפני ונתנו 
דמו בכלי זכוכית לבן, ומסרוהו שאוליך אותו למסרו בידיך כאשר ציוותם. ואני כן 
עשיתי. ובהגיעי לפתח ביתך הכיתי בקלות על הפתח ותכף אתה בעצמך פתחת 
לי, כי אתה היית יושב ומצפה אחר הדלת בחושך, ומסרתי אני לידך כל הדם יד ליד 

ולקחת ובירכתני ונכנסתי לפנים לבית מדרשך והחביאתו אחרי הספרים.
במהלך השנה בה התרחשה העלילה, הצליחו אחדים מיהודי העיר לברוח מעירם 
שהייתה נתונה לשלטון צבאות מצרים ולהגיע לחלּב. היה בידם מכתב שהצליחו 
להבריח מחכם יעקב ענתיבי לדודו החכם באשי של העיר חלּב, ומשם, בעזרתו 
של הקונסול היהודי אליהו דה-פיג’וטו הודיעו לאחיהם בפאריז ובלונדון שזה 
יותר משלושה חודשים שראש הרבנים בדמשק ושאר נכבדי העדה חבושים בכלא 
ויהודי העיר נצורים מחמת עלילה מתועבת שהעלילו עליהם כי רצחו את הכומר 
הקתולי תומאס ומשרתו שגופותיהם מעולם לא נמצאו. הפליטים היהודים הודיעו 
עוד שעינויי האסירים ומצוקותיהם הם כל כך איומים ונוראים שארבעה מהם כבר 
מתו מעינוייהם. הם התחננו שיהודי אירופה יתערבו מיד ויפעילו את השפעתם 

ככל יכולתם כדי להציל את שארית היהודים.  
יהודי צרפת ואנגליה נדהמו לשמע את הפרטים וכולם יחד התאחדו   
להחיש עזרה לבני עמם שחייהם היו נתונים בסכנה. יהודי אנגליה שלחו את ֵסר 
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משה מונטיפיורי, ויהודי צרפת את אדולף כרמיה ושלמה מונק והללו התייצבו 
לפני המשנה למלך מוחמד עלי באלכסנדריה לבקש ממנו שישחרר את הכלואים 
בדמשק בכדי להעמידם למשפט לפני בית דין ניטראלי המורכב מבאי כוח של כל 

הממשלות. 

        

   

ֵסר משה מונטיפיורי

 מחמד עלי מקבל פני משלחות בריטיות
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ראש הממשלה האנגלית, לורד פלמרסטון, והנסיך האוסטרי קלמנס פון-  
מטרניך תמכו במשלחת. בתחילה נענה מוחמד עלי לדרישתם של מונטיפיורי 
וכרמיה, אך אחר-כך דחה את בקשתם. אף הרב ישראל ב”ק המפורסם, המדפיס 
הירושלמי הראשון, התאכסן  באותו זמן  בקאהיר לצורך עניין אחר, ומשהגיע לאוזנו 
שמע הפרשה הנוראה שבדמשק, ניסה לגייס את היכרותו האישית עם אבראהים 
פחה ופנה בעצמו במכתב למשה מונטיפיורי, שיבוא להציל ולהאציל מהשפעתו 
לטובת המעונים. למרות הסירוב הראשוני, צירי היהדות האירופית בתמיכתם 
של כל הקונסולים ]פרט לקונסול הצרפתי המקומי[, עמדו על דרישתם והמשנה 
למלך ביטל את פסק הדין מהמשפט  המעוות שנערך בדמשק בהכירו בעובדה 

שהנאשמים הוכרחו להודות בפשע שלא בצעו מחמת ייסורים ועינויים שעברו. 

תקופת האימה שעברה על יהודי דמשק הסתיימה רק כעבור כשבעה   
חודשים. חילוצו של חכם יעקב ענתיבי ושחרור כל הקהילה מהמצב הנורא בו היו 
נתונים התאפשרו הודות להתערבותם של ראשי המשלחת, מונטיפיורי, כרמיה 

ומונק, כפי שמתאר חכם יעקב את מהלך העניינים בלשונו: 

ומכלל הגזרות והצרות שאין רשות לשום בר ישראל לצאת ולבא או שיכתוב 
איזה מכתבים להחוץ להודיע צערנו ברבים לאחינו בני ישראל להודיעם 
]...[ ואחר כך קם איש אחד והקדיש את עצמו וקנא קנאת ה’ צבאות 
וגילח זקנו ואת פאת ראשו ועשה עצמו כגויים ולבש מלבושיהם וכתבו 
לו מכתבים בהחבא לארם צובא יגן עליה אמן להודיע לאחינו בני ישראל 
ומכללם להודיע למר דודי מעלת הרב הגאון הגדול מעוז ומגדול סבא 
דמשפטים ר”מ ור”מ ראש על אר”ץ ריש מתיבתא ]ראש ישיבה ורב מלמד 
ארם צובא[ ]...[ הרב אברהם בן כבוד מורינו הרב יצחק ענתיבי שליט”א 
]שיזכה לאורך ימים טובים אמן[ והוא יעמד בפרץ להודיע צערנו לרבים 
]...[ והרעיש הארץ ושם היה הארז הגביר המרומם אליהו דה-פיג’וטו. 
והודיע צערינו לערי ארופא ]...[ ועמדו בפרץ האדונים ]...[ לבית סיניור 
רוטשילד. ומעלת כבוד אדוני השר הטפסר דורש טוב לעמו העומד בפרץ 
לעמו סיר משה מונטיפיורי נר”ו. ועמדתם בפרץ והוצאתם אותנו מאפלה 

לאורה ]...[.   
הסולטאן עבד אלמג’יד פרסם בתאריך 7.11.1840 מאמר מלך סולטאני ]פירמאן[ 
המזכה את יהודי הקהילה מכל אשמה. הוא פקד ששום בית משפט לא יעלה 
יותר האשמות נלוזות ממין זה כנגד יהודים והבטיח את חסותו לכל היהודים 
שברחבי ממלכתו. סר משה מונטיפיורי שעבר אז דרך קושטא והשתדל למען 
הוצאת הפירמאן הזה, חזר לאנגליה דרך סוריה, שם נפגש עם חכם יעקב ענתיבי 
וביקש ממנו שיכתוב לו את סיפור המאורע כולו בפרוטרוט וכפי שקרה, כולל פרטי 
העינויים וייסורי המוות שעינו אותו ואת חבריו בבית הכלא, מתוך רצונו להראות 
לכל העולם באילו אמצעים השתמשו צוררי ישראל נגד יהודי דמשק. חכם יעקב 
היה אסיר תודה למושיעו, ועם כל הקושי בהעלאת זיכרונותיו הכאובים, מיהר 
לעשות כרצונו, ובשנת 1841 שלח למשה מונטיפיורי את עדותו. מסמך זה הפך 

לאבן פינה במחקרים הרבים שנכתבו אודות פרשת עלילת דמשק. 
ישנם חוקרים, יונתן פרנקל לדוגמה, אשר ראו בזירה שבדמשק מיקרו-  
קוסמוס של מאבקי הכוחות הקוסמופוליטיים באותה עת, וישנם אחרים, כמאיר 
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קוטיק, המנתחים את התעוררות הסולידריות היהודית הכלל עולמית למען יהודי 
דמשק כניצנים ראשונים של הציונות הדתית-לאומית ושל הציונות הסוציאליסטית, 

שנשאו פרי בתנועה הלאומית ציונית בכללה ובבניין ארץ-ישראל בפרט.

ימים שמחים היו ימי השחרור, אך גם עצובים לקהילה עתיקת שנים   
ומפוארת זו, שיצאה חבולה ומוכה מיחסם העוין של שכניה. 

אחר שחרורו מבית האסורים חיבר חכם יעקב פיוט על גאולתו ופדות   
נפשו ]השם יעקב חזק ענתיבי ואמץ נמצא בחרוזים[. 

ישעך תמיד הוא  מקוה  ישועות יעקב צוה   
יגמל לחייבים טובות ירפא חיש כל לב דוה  
עיני ה’ אל הנרדפים עושה חסד לאלפים   

עלי גמל רבות טובות  עליון א-ל זוקף כפופים  
קדוש ונורא שמו הטוב קדמון לכל קדמון אל טוב 

קמים עלן יד לרבות קווינו לו יתן הטוב   
ברוך רחמיו לי הרים  ברוך הא מתיר אסורים   
בקהל ה’ בוחן לבבות בהלל וקול שירים ארים  

מצילנו מכל צרה  חזק אל גדול ונורא  
ישועות ה’ קרובות מעלילת דם ערלה  
משה מעוז ומגדול על יד סיר השר איש  

שיבורך ברכות טובות  בישראל שמו גדול  
ובנה מקדש ואריאל  נא גאל עמך ישראל   

תביא לנו חישב הגואל             תשיב לב בנים על אבות
הבוטחים תמיד בשמך  ואמץ את כל עמך   

קיים נבואות טובות12 ומיחלים רחמיך   
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אחרית דבר 

עם שחרורו מבית הכלא בחודש ספטמבר 1840, והצלתו ִלְפדּות וישע, החליט 
חכם יעקב ענתיבי לעזוב את דמשק ולעלות לירושלים ולבלות בה את שארית 
ימיו בקדושה ובטהרה. הוא ארז את מיטלטליו ועקר עם משפחתו ממולדתו אשר 
עם כל אהבתו אליה למד שאינה אלא ארץ אוכלת יושביה. וכך פתח במסע ארוך 
לארץ-ישראל שיעדו ירושלים, בה יוכר בהמשך כאחד מגדולי הרבנים, ובה ישב 

עד יומו האחרון. חכם יעקב ענתיבי מספר על מסעו: 

בב’ אדר תר”א )1841( יצאתי מדמשק, וישבתי פורים בעיר הקודש טבריא, 
ובאתי לפה עיר הקודש ירושלים ביום ה’ כ”ה באדר. והיה ]ושעה שזכרתי[ 
כי בשנה שעברה ת”ר )1840( הייתי בין הקליפות בצער בייסורים קשים, 
ובחג הפסח כל לילה ולילה עד ו’ ]שש[ שעות הייתי ביניהם, והם מצערים 
לי בשאלות וחקירות אפיקורסיים, הרי עתה הוא נותן שבח והודיה להשם 
יתברך, שזיכהו לעלות לירושלים ולחוג פסח זה בשמחה בירושלים עיר 

הקודש. 

עוד מסופר כי כשהגיע חכם יעקב ענתיבי קרוב לירושלים, יצאו לקראתו חכמי 
ישראל, ובראשם הראשון לציון חכם אברהם-חיים גאגין ]אג”ן[. משנפגשו, ירד 
הרב אג”ן מחמורו והשתחווה לפני חכם יעקב ענתיבי ואמר לו בלשון התלמודי: 

אילו היו מכים ומייסרים את חנניה מישאל ועזריה, היו משתחווים לצלם 
בבבל בשעתם. אדם יכול למסור נפשו על קידוש השם למיתה, אבל יסורים 
קשים ועינויים מעבירים אותו על דעתו. והרי אתה, חכם יעקב ענתיבי, מי 

כמוך שעמדת ביסורין ולא נתפתית. 

על הרקע לקבלת פנים הדורת יראת קדושה זו מלמד חכם דוד לאניאדו בספרו:8 

ושמעתי מחכם זקן ממשפחת ענתיבי ]שסיפר[ שקודם שהגיע חכם יעקב 
ענתיבי לירושלים, חלם הרב הראשון לציון בחלומו שאמרו לו יעקב אבינו 
בא לירושלים ואתה שוכב על מיטתך? ולא ידע מה החלום ומה פתרונו. 
השכים בבוקר והלך לבית המדרש לישיבה ואמר לחכמים: בלילה הזה 
הראוני בחלומי שיעקב אבינו לירושלים ולא ידעתי מה החלום ומה 
פתרונו. אז ענה לו חכם אחד מחכמי הישיבה, זה פתרונו ]של חלומך[: 
שמעתי שהרב החסיד הקדוש חכם יעקב ענתיבי שנתייסר ביסורים קשים 
ומרים בעלילת הדם של הממזר הארור הרשע באדרי תומא הנבל בא כעת 

לירושלים. 
ואז נתאספו הראשון לציון והרבנים כולם ויצאו לקראתו וכשנתראו פנים 
אל פנים נתחבקו ונתנשקו יחד באהבה ובידידות רבה, והראשון לציון 
פשט את המצנפת שלו להלבישה לחכם יעקב ענתיבי. וחכם יעקב לא 
רצה בשום אופן ללבשה, ואמר לו חס וחלילה די לי, עמי הייתה ]מצנפת 
כהונת הרב הראשי[ ושלחתיה ]ויתרתי עליה[, ברוך ה’ יצאתי ידי חובתי 
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עם הרבנות והציבור נכנסתי בשלום ויצאתי בשלום, ובאתי לעבוד את ה’ 
בישוב הדעת ובישוב טוב בירושלים בהשקט ובטח. 

ומי שאמר לעולמו די, הוא יאמר לצרותינו די. עכשיו אני פטור מעול 
הציבור בשמים ובארץ, אכלתי לקיתי ושילמתי. גבר עלי חסדו שזכיתי 

לבא לירושלים לחטו”ל ]לחיים טובים ולשלום[ אמן כן יהי רצון ]...[.

באותן שנים נהגו עולי רגל נוצרים לצאת למסעי צליינות בארץ ולבקר במקומות 
הקדושים להם, בעקבות ראייה אוריינטאלית נוסטלגית של המקומות הקדושים 
ואזורי ערש הנצרות. אילו היו מגיעים לדמשק, היו מוצאים יהודים בעלי מומים 
מאותה פרשה, כפי שמתאר אחד מהם, וו. ג. וודרקוך, המספר על מפגש שהתרחש 

כעבור שמונה שנים מהפרשה: 

בדרכי מקושטא לאיזמיר בשנת 1844, הפלגתי באניה עם יהודי מדמשק 
אשר לפני כשמונה שנים עונה עינויים קשים, וצפורני ידיו נעקרו במסרקות 
ברזל בשל עלילה מחפירה וכוזבת ]...[ עינויים נוראים, שריפה, מכות, 
ריסוק איברים ורציחות ]...[ קרוב לשבעים יהודים הושלכו לכלא, אחדים 

מתו, אחרים נפתו להודות ולהאשים את ר’ יעקב ענתיבי בפניו. 
נקל לשער צערו ולא רק על עינוייו וייסוריו, אלא כשהוא צריך לעמוד 
בפני מושון המומר להכעיס, נגד סלימאן הספר, וקשה מזה נגד דוד הררי 
וחבריו האנוסים. עשו לו יסורים יותר מכולם ויט שכמו לסבול עול ההכאות 
והייסורים למען קדושת שמו ית’ הנקדש ברבים, ואחרי כל ההכאות השליכו 
אותו למקווה מים קרים ]...[ הוא אשר מסר עצמו לסבול כל העינויים 
הקשים ומרים ממות ]...[ ויותר מחצי שנה היה אסור בכלא צר שלא החזיק 
יותר מאמה מרובעת, ודרך חור שבכותל עינוהו כל ערל עובר ושב, ועינוייו 
הקשים והמרים אי אפשר לשום רגש אנושי אשר אין ליבו לב אבן לציירם 

ולשער, שהיא בכוח בן תמותה בעולם לסובלם.



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר24

עליה לרגל דרך קברי צדיקים וקדושים וישיבה בצפת
  

בתום הפרשה, בשנת 1841, החליט הרב יעקב ענתיבי לעלות לארץ ולקבוע את 
ישיבתו בירושלים. הוא מספר על כך למונטיפיורי בסיפא של דיווחו אליו ומתאר 
את תחנותיו במסעו לירושלים, כיצד עלה בדרכו להשתטח על קברי צדיקים 

ולהתפלל תפילת הגומל. וכך סיפר למונטיפיורי על מסעו בקצרה:

]...[ כי אני ב’ אדר יצאתי מדמשק יע”א ]יגן עליה אלוקים[, ובאתי לעי”ק 
]עיר קודשנו[ טבריה ת”ו ]תבנה ותכונן[, ועשיתי שם סעודה גדולה 
להתלמידי חכמים, יצ”ו ]ישמרם צורם ויחייהם[ על מצבת רמב”ה ]רבי 
מאיר בעל הנס[, זיע”א ]זכותו יגן עלינו אמן[, וקרינו שם ספר תהילים 
כל התלמידי חכמים, יצ”ו, ואמרתי הלל הגדול ושירות ותשבחות בניגון 
להשם יתברך. והתפללנו שם מנחה ואחר כך אני בעצמי, עשיתי מי שברך 
לאדוני משה ולאשתו הגברת הכשרה בנשים סי’ ]סיניורה[ יהודית תמ”א 
]תבורך מנשים אמן[ כי שמה הטוב יהודית תמ”א, יחיה לע”ו ]לעולם 
ועד[, ואחר כך אני עשיתי מי שברך לסי’ ]לסיניור[ רושל ]רוטשילד[ 
וכל אחיו, הם ובניהם, יצ”ו, ואחר כך עשיתי מי שברך להרב ובית דין של 
לונדרא ]לונדון[ יע”א ]יגן עליה אלוקים[, ולהרב דאמשטרדם, גם לו לבדו 
עשיתי מי שברך, וקמנו אני ועבדו על מצבת חכם עקיבא ]בטבריה[ זיע”א 
ורבן יוחנן ]בן זכאי זיע”א לברך את אדוני ואשתו וישבתי פורים בעיה”ק 
טבריא ת”ו, וקריתי אני בספר תורה בשבת זכור פרשת זכור ’לזכור מעשה 
עמלק’ יש”ו ]ימח שמו וזכרו[, ויצאתי מטבריה להשתטח על מצבת אלעזר 
ואיתמר ופנחס בני אהרן הכהן זיע”א ושבעים זקנים, ויהושע בן נון ואביו, 
וכלב בן יפונה, ובכל מקום עשיתי מי שברך לו ולאשתו. ואחר כך הלכתי 
לשכם, וראיתי שמו הטוב ושם אשתו כתובים הם על לוח זה, להניח שם 
הטוב שם וגם שם. עשיתי לו ביום שבת קודש לפני כל הקהל הי”ו ]השם 
ישמרם ויחייהם[ וכולם ברכוהו ובאתי לפה עיר הקודש ירושלים תובב”א 
]תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן[ ביום ה’ בשבוע קודשו כה’ אדר. וביום 
שבת קודש גם כן עשינו לאדוני ולאשתו מי שברך בבית הכנסת הגדול 

שבעיר הקודש ירושלים תובב”א. 
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“ובכל מקום עשיתי לאדוני ולאשתו מי שברך” – צילומי קברי צדיקים בראשית 
המאה.

יהודי דמשקאי בקבר רשב”י במירון, 1912

קבר אלעזר בן רשב”י במירון, 1912

בדרכו של רבי יעקב ענתיבי דרך קברי הצדיקים והמקומות הקדושים הגיע לעיר 
צפת וישב בה. מקום של כבוד נתנו לו חכמי העיר וזקניה, ובה פגש את בן דודו 
הצעיר יעקב-שבתי-רפאל, היש”ר ענתיבי, אשר זה לא מכבר חזר משליחותו 
הראשונה והוא רק בן עשרים ואחת שנים. בשבתו בעיר צפת, ראה חכם יעקב 
ענתיבי את העיר הקדושה במצבה הקשה, אחר רעידת האדמה הנוראית שהתרחשה 
בה שנים ספורות קודם לכן. במיוחד נחרד למראה בית הכנסת העתיק ’האלשייך’ 
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שברובע היהודי העתיק כי נחרב בשתי רעידות אדמה קשות. פרנסי בית הכנסת 
החלו לפנות לגורמים יהודיים בארצות השכנות בבקשת עזרה. חכם יעקב ענתיבי 
החל לרתום את המוניטין שזכה לו בפרשה הנוראית שנה קודם לכן לטובת גיוס 

הכספים. 
מסופר על תקופה זו של גיוס כספים שכאשר השתדל חכם יעקב ענתיבי בבניית 
בית הכנסת מהריסותיו, נשא עיניו בעלם מוצלח ותלמיד תורה חרוץ, כראוי למרים, 
אחת מבנותיו. העלם היה בן למשפחת הלוי, אשר היו מתגוררים בקרבת מקום 
לבית הכנסת ’אבוהב’ מדורי דורות ומתפללים בו. הרב ענתיבי שהיה נכבד ביותר 
בקרב אנשי המקום וִשמעו יצא למרחוק פנה בדברים לאביו של הנער אך התנה 
תנאי, שיעקור משבטו ויעבור למקום הסמוך בבית הכנסת האלשייך וישמור את 
בית הכנסת עד סוף הימים. כך התנה וכך כתב בשטרות, העיד בפני מספר המסורה 
וכך היה. הנישואים קוימו ומאז ועד היום צאצאיו של אותו בן משפחת הלוי, שהיה 
לרב בימיו, ממשיכים לקיים את הבטחת זקנם חתנו של הרב הקדוש,9 וכל ההולך 
לבית הכנסת העתיק ’האלשייך’, ימצא שם עד היום בכתובת החקוקה מעל חלון 
בקיר המזרחי את שמות היהודים שתרמו לבניית בית הכנסת ובראשם חכם יחזקאל 
בן ראובן מנשה, מהנכבדים והעשירים ביהודי בגדד, וזאת בהשפעתו ולבקשתו 
של הרב יעקב ענתיבי ז”ל אשר גם שמו נזכר שם. הפעם הקפידו לבנות את בית 

הכנסת בצורה יסודית ומפוארת.

בית כנסת ’האלשייך’ שבצפת, מראה תיבת החזן
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בית כנסת ’האלשייך’ שבצפת, ארונות הקודש 

 

בביקוריו של חכם יעקב אצל בן דודו הצעיר היש”ר ענתיבי, סיפר לו את   
כל הנוראות שעברו עליו, בזמן שהיה בן דודו שבתי בשליחותו בחו”ל. ר’ יעקב מסר 
לבן משפחתו הצעיר והמזועזע עותק מדיווחו המפורט והנורא אותו כתב למשה 
מונטיפיורי, ובו הוא מגולל את כל מוראות הפרשה שעברה עליו ועל קהילתו 
בדמשק. לימים עבר עותק מכתבו מהיש”ר לבניו, אשר אחד מהם, חכם אברהם-
יעקב ענתיבי, עשה מעשה ופרסמו בשנת 1929 בספר ’באור החיים’ לחכם חיים 
כפוסי. חכם אברהם-יעקב ענתיבי, המוציא לאור, מספר כי הביא בו לדפוס כל מה 
שנותר להם בכתבי יד עתיקים מבית אביהם היש”ר: “וגם בסוף הספר הדפסתי איזה 
דרושים אשר נמצאו אצלי מדרושי עטרת ראשי רבי ]אבי היש”ר[ יען כתיבותיו 
כולם נאבדו במלחמה בעוונותינו הרבים ]...[ ובחזרתו מצא ביתו חרבה וגם כל 
הדירות שלנו נחרבו ]...[”. מהמפורסמות והחשובות ביותר בתעודות העתיקות 
שנדפסו בספר ואשר ממוקמת אחר כבוד במרכזו הינה עותק מכתבו של חכם יעקב 
ענתיבי, רבה הראשי של דמשק, בשנת 1840 למונטיפיורי, תעודה חשובה ויקרת 
ערך זו הייתה בידי המשפחה ועל כך מעיד יהודה ענתיבי, אחיינו של המו”ל, שהיה 

מנהל ומחנך בבתי הספר במושבות בגליל: 

המכתב הזה אשר אני מוציא לאור ככתבו ושנמצא גנוז בספרית משפחתנו 
הוא תעודה היסטורית חשובה על כל מה שאירע בדמשק בעניין עלילת 
הדם, כי זקני הרב הגאון הגדול חכם יעקב ענתיבי ז”ל היה באותו זמן ראש 

מעלתה של הקהילה העברית שמנתה כחמשת אלפים בתי אבות. 
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באותה עת שבנה  רבי יעקב את חורבות בית כנסת ’האלשייך’, הקים היש”ר בית 
כנסת קטן בממונו, אותו בנה לרווחת בני ביתו וכל דרי הרחובות הסמוכים. הרי 
כשם שנהרסו בתים , נתמעטו בתי התפילה ברעש הגדול. ושני הרבנים , הדודנים 
למשפחת ענתבי סברו שראוי יהיה לבנות לישראל תכף לכל דבר אחר מקום 
לאסיפת מניין לתפילה לפני קונה המקום טרם כל . וכבוא היש”ר לבנות מקום 
בית תפילה קטן, נועץ בבן דודו המבוגר והמפורסם אשר היה שוקד כבר על ניצוח 
הקמת ’האלשייך’ מהריסותיו.  כבעל ניסיון נועץ בו, מהיכן לבנות וכיצד, ומהיכן 
ירכשו  את ארון הקודש ואלו חומרים, ולאחר שנדברו ובדקו, פנו שניהם אל אותו 
אומן חרש עץ והזמינו ממנו את מעשה מרכבת הארון ודלתותיו פיתוח ועיטורים 
מפוסלים מעשה חושב על ראשו  כתומכים משני צידן בלוחות הברית. וכך יוכל  
המבקר עד היום להתרשם מזהותם של שני ארונות הקודש בשני בתי הכנסת 
הקטנים. סימן ואות, מזכרת נצח לעולם מפעולתם של שני בני הדודים למשפחת 

ענתבי בצפת לפני כמאה ושבעים שנה. 
חלפו שנים והגורל שב והפגיש את בני משפחת ענתיבי עם בית הכנסת   
’האלשייך’. מרת שרה ענתיבי ז”ל, נכדתו של היש”ר ענתיבי, נישאה לחכם יוסף חי 
לוי ז”ל, גבאי וחזן בבית הכנסת האלשייך, נינו של חכם יעקב ענתיבי. אדם מכובד 
היה, טוב לב ורגיש, נעים הליכות, מאיר פנים לכל, אמין וישר דרך מאוד, שימש גזבר 
העדה הספרדית בעיר, ובתוקף תפקידו היה ממונה על חלוקת הכספים שהביאו 
השד”רים ]שלוחי דרבנן[, חכמים ספרדים שנשלחו לאסוף תרומות בארצות תבל 
מצוידים במכתבי המלצות משולחיהם, רבנים בעלי שם יושבי הארץ.  כספי השד”רים 
נאספו ונתקראו כספי החלוקה ונועדו לשמש את הנתמכים מבני הקהילה  וכאלה 
היו רבים באותם ימים. שה לוי, בנם של חכם יוסף חי לוי ושרה לבית ענתיבי, מספר 

ומעיד: 
סבא שלי, ממשפחת לוי, היה מתפלל כל הזמן רק בבית הכנסת האלשייך, 
אשר אנשי צפת קראו לו לימים ’סטמבוליה’ כי מרבית המתפללים בו 
כעבור שנים היו ממוצא תורכי. אבא שלי הקפיד גם הוא להתפלל שם ואת 
בר המצווה שלו רק שם טרחו שיערך כדי שיזכה להניח לראשונה תפילין 

במקום בו הניחוהו אבותיו. וגם אני את בר המצווה שלי חגגו רק שם. 
אבי חכם יוסף חי הלוי, היה החכם היחידי אשר היה בעל הרשאה לקחת 
כסף לצרכי החלוקה מבנק קלינגר שהיה בנק בבעלות פרטית. אם רצו 
שאר חכמי צפת ואנשיה ללוות כסף מהבנק או לקבל מכספי החלוקה 
צריכים היו לקבל הרשאה, למעט אבי שהיה מיודד מאוד עם בעל הבנק, 

והיחסים ביניהם היו קרובים יותר מאשר אחים. 
בשני מועדים בשנה, בפסח ובסוכות, היו מועברים לבנק זה כספי תמיכה 
ממשפחת מונטיפיורי וממשפחת ששון בהודו עבור יהודי צפת. העברת 
הכספים לבנק הייתה אורכת חודשיים-שלושה לעתים, ודבר זה היה גורם 

למתחים. 
לא אשכח זיכרון ילדות שנחרץ ברשמי. יום אחר שנתמהמהו כספי החלוקה 
נאספו 20-15 אנשים יהודים בעלי בתים בעיר מחוץ לביתנו שהיה סמוך 
’לכניס שבתי ענתיבי’ והחלו לצעוק בחוץ “אטלע יא חכם!” ]צא החוצה 

חכם[. 
מדי פעם היינו שומעים שזורקים אפילו אבנים. אבא שלי רצה לרדת ואחותי 
הגדולה שמעה את זה ופחדה לתת לו לרדת. צעקותיהם והתגודדותם היו 
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מפחידים מאוד. אבי ירד בכל זאת למטה אפילו מבלי ללבוש את מעילו, 
כאילו יורד לקבל בני משפחה, ואמר לאנשים בחוץ “אהלן וצהלאן! תפדלו!”, 
ופתח את הדלת. “שרייה, ]כך קרא לשרה אשתו[ תכיני קפה! תעאלו 

]הכנסו[” וכך קיבל אותם והכניס את כולם אלינו הביתה. 
כשהיו בפנים שאל אותם לפשר בואם. “אסמח לנא יא חכם!” התנצלו. 
“מה קרה לכם? מי שלח אתכם?” השיבו: “החכמים שלחו אותנו אליך 
כי אמרו שהכסף של החלוקה נמצא אצלך”. וכך יצא המרצע מן השק. 
חכמי צפת  אשר ידעו שלא יוכלו להוציא אף גרוש מהבנק, ניסו ללחוץ 
על חכם לוי שימשוך כספים מפחד לחץ ההמון. אבא שלי היה צעיר יותר 
מכל שאר החכמים, אמר לבאים: “זה בסדר, אל תדאגו”. הוא הלך לבנק 

קלינגר והביא את הכסף. 

סבתה של שרה לבית ענתיבי, מרים בת הרב יעקב ענתיבי, נפטרה בירושלים ונטמנה 
בהר הזיתים. ועל מצבתה נרשם: “האשה הצד’]צדקת[ הכ’ מ’ ]הכבודה מנשים[ 
מרים בה”ר ]בת הרב[ ענתיבי מדמשק, אשת החכם חיים א’ לוי נפ’ ]נפטרה[ ח’ 

ניסן תרפ”ו תנצב”ה”.

עלייה לרגל דרך קברי צדיקים

חכם יעקב
מזל טובאח בירושלים ענתבי
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חכם יוסף ענתביאסתר
חכם חיים
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ח‘ שחאדה
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1841-1846 בירושלים

נישאה בדמשק, ליהודה אצלאן 
פרחי  רפאל  של  ו  בנ פרחי 
)“אלמועלם”( ונכדו של השר חים 

פרחי שר הכספים של מושל עכו
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פעילותו בשנותיו האחרונות בירושלים 

בשנותיו האחרונות חי חכם יעקב ענתיבי עם משפחתו בירושלים שם פעל במרץ 
לקביעת הלכות, פסקים ותשובות לשאלות בעניינים שונים. סיפור אותו סכסוך 
שערורייתי בין בני משפחת פרחי עדיין העסיקו, אף-על-פי שלא היה מעוניין בכך, 
שכן בשל המעמד הנכבד שקנתה לה אישיותו, החליטו כל קבוצות הרבנים הניציות 
לשמוע את חוות דעתו ופסיקתו בסוגיה. הוא כתב הסכמות על כמה ספרים שנדפסו 
בירושלים, בין השאר על ספר ’מועדי ה’’ ו’קריאי קדש’ בהוצאת הרב ישראל ב”ק, 
המדפיס הירושלמי הראשון בארץ-ישראל. חכם יעקב הוזמן והתכבד להיות עד 
בכל חתונותיהם של נכבדי ירושלים כבשנים עברו, שבהן היה חותם על כתובות 
בדמשק, בה כיהן כרב ראשי ]כך חתם בעבר על כתובתו של בנימין ב”ר יעקב פרחי 
מדמשק, עם הרב יוסף דוד אבולעפיה, מתאריך כ”ט סיוון תקע”ו[. חכם יעקב 
ענתיבי אהב את ירושלים ואת שהייתו בה, וכך מספר אליעזר ריבלין אודות תקופה 
זו בחייו: “]...[ ומכל זה ]מכל התשובות והפסקים שפרסם[ נראה עוז אהבתו וחבתו 
לציון וירושלם. ונזכר ]חכם יעקב ענתיבי[ פעמים אחדות במכתבים שבין פקוא”מ 

]פקידי ואמרכלי ארץ הקודש אמסטרדם[ והרב האג”ן11 ]...[”.
חכם יעקב ענתיבי היה נוקט חיבה לכל תושביה של ירושלים ולא הפלה   
בין גדולי עם לפשוטיו, בין גוי ליהודי ובין ספרדים לאשכנזים. היפוכו של דבר, 
הוא היה מיודד עם הרבנים האשכנזים. על ידידות זו היה מספר חכם אליהו מרדכי 
אייזנשטיין, סופרו ונאמנו של רבה של ירושלים הגאון חכם שמואל סלאנט, שאהבת 
נפש ממש הייתה בין חכם יעקב ענתיבי וחכם משה מגיד, מנהל עדת הפרושים, 
והייתה אהבתם עד כדי שלא נפרדו גם במותם ונפטרו בחודש אחד, בזה אחרי זה. 
ואף את בתו השיא לאשכנזי הר”ר ]הרב רבי[ שמואל עקיבא ]לפי ’זיכרון לחובבים 

הראשונים’ חוב’ ו’ עמ’ 14[. 
אחד מידידיו ומוקיריו האשכנזים היה רבי חיים בן דבריש הורוביץ, ששם   
לו למטרה לפרסם בספר אחד את כל פניני היקר של הארץ וגלילותיה, המקומות 
הקדושים וקברי אבות, אמהות, תנאים ורבנים אשר את מקום מנוחתם, מעלתם 

וחיבתם פרסם באגודה אחת. לספרו קרא ’חבת ירושלים’. 
וחכם יעקב אשר הוקיר את כל אותם מקומות מיוחדים ועלה אליהם לרגל   
בדרכו מדמשק לירושלים, אהב חיבה יתרה ספר זה. ועוד מעלה  נוספת הייתה 
לספר בעיניו של חכם יעקב. כי מחברו - רבי הורוביץ לא יכול היה להימנע בתיאור 
גלילות המקומות הקדושים גם את אלו הסמוכים לה וכך תיאר גם את דמשק, 
ומכאן מצא מקום לייחד בכמה שורות את הפרשה הנוראה שאירעה שם ארבע 

שנים קודם לכן, וכך כתב בספרו: 

ובהגיע השנים עשר מחודש אדר בשנת ת”ר העלילו הגויים הערלים תושבי 
העיר ההיא על אחינו היהודים, אשר הרגו איש אחד מהם ]אשר נאבד 
מאתם[, באמרם שצריכים דמו לחג המצות. ויתפסו את כל אחינו בני ישראל 
בבית האסורים, וישפכו חמתם עליהם, ויכו אותם מכות אכזריות, מדי יום 
ביום, עד שכמה אנשים מתו מן ההכאות הרבים ההם וימסרו נפשם על 
קדושת שמו יתברך. ובפרט להרב הגדול הצדיק כבוד מורנו הרב יעקב 
ענתיבי הי”ו ]השם ישמרהו ויחייהו[ האב בית דין דשם, אשר הכוהו ועינו 
אותו בעינויים קשים ומרים מדי יום ביומו לערך ששים יום אשר תקצר 
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היריעה מהכיל לספר גודל היסורים והעינויים שעשו לו. למען יודה להם על 
השקר שאחינו בני ישראל צריכים לדם בפסח. וברוך הנותן ליעף כח, אשר 
נתן לו כח לסבול עוול הצרות והיסורים שעשו לו למען כבוד שמו יתברך. 

לאחר שסיים את כתיבת הספר, ביקש מגיבורה החדש של ירושלים, ידידו חכם 
יעקב ענתיבי שיואיל לעיין בספר, לבדוק בתוכנו ולקבל את הסכמתו לפרסום 
הספר. חכם יעקב עשה זאת בחפץ לב וכתב המלצה מליצית ורחבת לב למחברו.12
בשנת תר”ד )1844(, נדפס הספר ’חבת ירושלים’ בבית הדפוס העברי הראשון 
בארץ-ישראל, אצל חכם ישראל ב”ק, ביוזמת סר משה מונטיפיורי ורעייתו יהודית 
ובתמיכתם. הותקנה לספר כריכה מהודרת במיוחד: בגוון ורדרד, מרופדת ומעוטרת 
בפס מסגרת מוזהב ומסולסל. לאות תודה והערכה נתן המחבר כמה עותקים לחכם 
יעקב, והוא לקחם בתודה ורשם בשולי העמוד שבו נזכרה הפרשה העגומה שבה 
היה מעורב, כמה מילים אך בצניעות רבה: “בחודש שבט הייתי סגור ומסוגר ]...[”. 
לימים, אחר שהיה משתדל חכם יעקב למען מטרות נעלות אצל גבירים ושועי ארץ 
לתיקון בתי כנסת ולבניין קהילת ישראל, שלעולם אין הקומץ משביע את הארי, 

היה מוסר בידם לאות תודה עותק נאה של ספר זה החתום בכתב ידו. 

שער הספר ’חבת ירושלים’ 1844, נדפס בבית הדפוס הראשון בארץ-שהקים ישראל ב”ק, 

ובמימון משה מונטיפיורי
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יומו האחרון  

חכם יעקב ענתיבי החזיר את נשמתו לבוראו בירושלים, ז’ תשרי תר”ז, לאחר מחלה 
קצרה. גופו הנכה ורווי הייסורים לא יכול היה לעמוד בפני תחלואות קטנות ככל 
שתהיינה. במקורות מסוימים היו מספרים שהיה צולע מאוד והולך בסמטאות 
ירושלים על בהונות רגליו בעקבות המומים שהוטלו בו. ב-15 לדצמבר 1846, 
פרסם העיתון הצרפתי L’Univers Israelite כתבה קצרה בתחתית העמוד אודות 
פטירתם של שני רבנים חשובים שהתגוררו בסוף ימיהם בירושלים. הרב משה 
ליוולין והרב יעקב ענתיבי. העיתון הצרפתי ציטט את המידע הזה מתוך ידיעה 

 :Ecrit de Jerusalem בכתב עת גרמני בירושלים

הבשורה שנשא בחובו אותו יום לא הייתה בשורה נעימה, והיא לא תהיה, 
שהרי אין מר ממר המוות, ספוג עצב ותלאות, ויד אלוהים הכתה ביקיר 
נפשנו: הטהור, הקדוש והמפורסם – הגאון מ”ה יעקב ענתיבי זצ”ל, רבה 
לשעבר של דמשק, אשר לימים עבר לירושלים והשתקע בה. הוא נפטר 
ביום חמישי שלאחר ראש השנה, לאחר מחלה קצרה מאוד ]...[. אבוי! 
פסק האור וכבה מהר מדי. נפסדה מרגלית יקרה זו אשר הוחזרה מהר 
מדי לאדמה ממנה קורצה, אלמנה כורעת ללדת, בן אחד ובת אחת בכו 

על האבידה העצומה, אשר עליה כל ישראל נאנחים ]...[.

מצבתו של חכם יעקב ענתבי, בנו של חכם יוסף ענתבי, בהר הזיתים, 1847,
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המחבר קורא פרקי תהילים לע”נ חכם יעקב ענתבי בהר הזיתים,

הבן היתום אשר נולד לאחר פטירת אביו היה יוסף ענתיבי, אשר לימים שימש 
רב בקאהיר. על מצבתו של חכם יעקב ענתיבי נכתב ציון ארוך שאינו מקובל כלל 
ועיקר בנוסחי מצבות. רבני ירושלים רצו שלא יישכח לעד מי הוא הרב הטמון 

בקרקע הקדושה של הר הזיתים בבית העלמין העתיק בירושלים: 

פה נטמן הרב הגדול המפורסם בקדושתו וחסידותו שמסר עצמו גופו 
ונפשו וקידש שם שמים ברבים וסבל זמן רב עינויים ויסורין קשים ומרים 
בלי שיעור, על העלילה הרעה הידועה אשר בכל דור ודור עומדים עלינו 
לכלותנו ונתקדש שם שמים ברבים בשנת הת”ר בהיותו רב ומו”צ ]מורה 
צדק[ בעיר דמשק יע”א ]יגן עליה אלוקים[ כקש”ת ]כבוד קדושת שם 
תפארתו[ יעקב ענתיבי זלה”ה ]זכרונו לחיי העולם הבא[. והייתה מנוחתו 
כבוד פעיה”ק ]פה עיר הקודש[ ירושת”ו )ירושלים תבנה ותכונן( ביום ז’ 

לחודש תשרי ש’ התר”ז יהי”ר ]יהי רצון[ תנצב”ה. 

שנים רבות חלפו, אך הדין וחשבון המקורי ששלח חכם יעקב ענתיבי למשה   
מונטיפיורי, משום מה, לא פורסם ולא נראה מעולם אלא כעבור שמונים ותשע 
שנים. למכתבו המרגש שני עותקי טיוטה שרשם חכם יעקב בכתב ידו. הראשון 
שבהם הועבר כידוע לבן דודו חכם יש”ר ענתיבי, והעותק השני נותר בידי צאצאיו 
שנותרו בדמשק. ידוע לנו על כך מסיפורי חיפושיו של שליח חברת אליאנס לדמשק, 
אברהם אלחאליל, אחר שרידים לפרשת דמשק. אלחאליל נשלח לנהל את בית 
הספר של חברת כי”ח ]כל ישראל חברים[ בדמשק בשנת תרס”ט )1909(. במסגרת 
פעילותו החינוכית כמנהל בית הספר בעיר, שהה בה שנים מספר. באותה תקופה 
התעניין מאוד האם קיימות עדויות או עקבות לאותה פרשה מפורסמת שזעזעה 
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את הקהילה כשבעים שנה קודם לכן, בשנת 1840. כך הוא מספר לנו במאמרו 
’תעודה מקורית חשובה על עלילת הדם בדמשק’ משנת 1929: 

]...[ ובהגיעי לעיר זו, שהיא כידוע אחת הערים היותר עתיקות שבתבל, 
רבה סקרנותי לראות את המקומות שבהם אירעו אותם המאורעות הכבירים 
שעל אודותם קראתי בספרים. השתוקקתי לדעת את פרטי כל העובדות 
המפורסמות שבהן התעניינתי תמיד, שאלתי מאת הזקנים שבדור פרטים 
על עניין הכומר תומאס, ועל עלילת הדם הידועה שהטילה סערה כל 
כך גדולה בעולם בשנת 1840 ושהייתה אחת הסיבות העיקריות ליסוד 
’כל ישראל חברים’. לצערי הגדול לא הצלחתי להשיג פרטים מדויקים 
על העניין הזה ואף לא לקבל רשמים מעניינים, משום שזכר המאורע 
ההוא ניטשטש ונמחק לגמרי כמעט מכל הלבבות. אולם במשך החקירה 
והדרישה שעשיתי בין הרבה יהודים בדמשק, נודע לי שבידי נכדו של 
הרב יעקב ענתיבי, שהיה ראש הרבנים בדמשק בשנת 1840, ושהיה כידוע 
אחד הנאשמים בעלילת הדם הנוראה ההיא, נשאר כתב יד נפלא אחד שבו 
מסופר בפרטות כל סיפור המעשה של עלילת הדם ההיא כמו שנכתב בידי 

הרב ענתיבי ז”ל עצמו.
 

אלחאליל נרגש היה מתגליתו ושאף מאוד לרכוש אותה מידי בני המשפחה   
אך אלו סירבו לבקשתו, אולם ניאותו שיביא סופר מטעמו שיעתיק עבורו את 
תוכן המסמך. כפי שהוא מעיד בהקדמה למאמרו: “בכל ליבי רציתי לרכוש לעצמי 
ולספרייתי את גוף כתב היד בעצמו, אך לא הצלחתי. הדבר היחידי שעלה בידי 
לעשות הוא להעתיקו בשלמותו. הטלתי על אחד הסופרים שבעיר שהיה לי אמון 

בו שיעתיק בשבילי ותחת השגחתי והנהלתי, את כל כתב היד ההיסטורי הזה” 
איננו יודעים מי הוא אותו נכדו של הרב יעקב ענתיבי אודותיו מספר   
אלחאליל, עד מתי התגורר בדמשק גופא ומתי עזבו אותה הוא או ילדיו; האם הוא 
אברהם-אלברט ענתיבי? ואולי מי מבני דודיו שנותר בדמשק? וגם גורל  אותה 

תעודה שנפשו של אלחאליל חשקה בה כל כך נותר עלום לסתרי ההיסטוריה.13
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חכם משה-חיים ענתיבי ]בן חכם יעקב ענתיבי[ 

שני בנים היו לו לחכם יעקב המפורסם, שניהם צעירים מבנותיו הגדולות. הראשון 
הוא משה-חיים ענתיבי אשר ב-1840, שנת פרשת דמשק העגומה, היה ילד קטן 
בן שנים ספורות. השני והצעיר יותר, חכם יוסף ענתיבי בן הזקונים, נולד כאמור 
לאחר שנות הפרשה. חכם יעקב מספר אודותיו בתיאורו הרחב של הפרשה הנוראה 
משנת תר”ד )1844(, ובו רשם שבעת שהיה נתון בעינויים בכלא השלטונות, עמד 
בכל עינויי הגוף והנפש, אך היהודי המומר משה אבולעפיה, אשר ניסה להציל את 

נפשו ממוות ומלחצי מעניו אמר להם: 
האיש הלזה ]חכם יעקב[ כבר הפקיר עצמו והערה למוות נפשו, ואינו 
מרגיש עוד בכל מה שאתם מייסרים אותו ואינו מודה. אבל יש בן יחיד רך 
בשנים ובן זקונים הוא לו. אם תביאו את הבן ותייסרוהו בפניו, אולי יפותה, 

ותוכלו לו להודות ולחתום ככל אשר תאווה נפשכם. 

וכך המשיך חכם יעקב בתיאורו:

והסכימו להביא למחר את בני ידידי ויחידי משה חיים ולייסרו בפני. ובכיתי 
בדמעות שליש והיו עיני זולגות דם והתחננתי לפני ה’ ואמרתי: ’אל תיתן 
ה’ מאווי רשע, זממו אל תפק ]תבצע[. ובעוד שהייתי בוכה ישנתי ואראה 
בחלומי שבא ועמד לפני בן דודי מעלת החכם חכם עזרא חיים ענתיבי 
זלה”ה שנלב”ע ]שנאסף לבית עולמו[ ג’ ימים קודם שנעלם הכומר תומה, 
ואמר לי: “אל תירא ואל תפחד, דמעותיך עלו למרות וירחם ה’’. למחר 
באו אנשי החיל והנוצרים לפני הפחה ליטול ממנו רשות להביא את בני 
ולייסרו, וגער בהם הפחה בנזיפה ואמר להם: “די לנו שאנו מייסרים את 

האב, וחזר בו מעצה זו”.14  

לימים גדל הילד משה-חיים ענתיבי בירושלים וראה בגדולתו של אביו בחייו. אולם 
למצער חלה אביו ונפל למשכב, גופו המיוסר מעינויים קשים חלש, והחזיר נשמתו 

לבוראה כשהיה בנו משה-חיים כבן מצוות. 
יוסף, ילדו האחרון של חכם יעקב, לא זכה להכיר את אביו, שכן היה עוד   
בבטן אמו. היתום משה-חיים, גדל ולמד בירושלים ולימים היה לאחד מחכמי העיר. 
הוא נישא והביא לעולם בן לו קרא על שם אביו, יעקב ענתיבי. איננו יודעים לספר 
על קורותיו של משה-חיים לבד מזאת. ברבות השנים, עז היה רצונו לראות את 
הערים ארם צובא ודמשק, בהן נולד אביו והיה לראש קהילה, הערים שבהן חי 
ועבד מרבית חייו. חכם משה-חיים נסע צפונה והשתקע בדמשק. כאשר התקרב 
לגיל שישים, כאביו מולידו, נפטר ונקבר בדמשק ועל מצבתו נחקק שנפטר ביום 
כ”ח אדר שנת תר”ן )1890(. בנו של משה הוסמך לרבנות בירושלים, ושמו כשם 
סבו המפורסם, חכם יעקב ענתיבי. הקשרים עם בני המשפחה בארץ היו חמים. 
באחד המפגשים פגש בבן דודו מדרגה שלישית הצעיר ממנו אשר ישב בצפת, חכם 
אליהו-רחמים ענתיבי שהיה בכורו של היש”ר ענתיבי, ונתן לו את הספר ’מדרש 
שמואל’ על פרקי אבות כמזכרת מהמפגש ביניהם. וכך חתם עליו: “לה’ הארץ 
ומלואה הצעיר יעקב ענתיבי ס”ט. חכם אליהו התרגש מהמחווה ורשם בעמוד 
השער של הספר אשר נדפס בשנת 1889: “לה”ו ]לה’ הארץ ומלואה[ גואל אחרון 
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מאת)נו?( ן’ ]בן[ דודי לי אביר יעקב הנז’ ]הנזכר[ לע”ה ]לעמוד ה’[ צורי ומשגבי 
לי הקטן ממשפחה ומבית אבי - הצעיר אליהו רחמים ענתיבי ס”ט”.15

חכם יעקב, נכדו של חכם יעקב ענתיבי ישב בירושלים והוקיר אותה כסבו לפניו. 
גם הוא עלה לדמשק מעת לעת כדי לפקוד את מקום מנוחת אביו הקבור שם. 
תושבי ירושלים כבדוהו כיוון שידעו את מוצאו אולם יותר מהם כיבדו אותו תושבי 
דמשק, אשר סיפור גבורתו של חכם יעקב ענתיבי לא נשכח מהם למרות השנים 
שחלפו, וכל עת שהיה מגיע חכם יעקב הצעיר לדמשק, נתבקש לכבד זוגות שנישאו 
תּובת  ולהיות עד בחתונתם. כך אנו מוצאים שחתם בכ”ח תמוז תרנ”ט )1899( על כְּ

חתונתם של החתן חיים הלוי זלטא ושל הכלה עזיזה קושטא. 
על כתובה זו חתמו חכם יעקב ענתיבי וחכם יהודה משה זרחיה שטח. וכן על כתובה 
מי”ד אדר תרס”ד )1904( בחתונתם של החתן יעקב מוצרי טצאח והכלה שמחה 

מזרחי פצ’א. העדים היו חכם יעקב ענתיבי וחכם אהרון מבזבז.16 
על הקשרים בין שני ענפי המשפחה, זה של חכם יעקב ענתיבי וזה של בן דודו 
היש”ר ענתיבי המקובל בצפת, אנו למדים גם מתוך הספר ’באור החיים’ אשר נדפס 
בירושלים בתרפ”ט )1929(. שם רשם העורך, חכם אברהם ענתיבי, בנו הבכור של 
היש”ר, כי נועצו בעת עריכת הספר ופרסום מכתבו המפורסם של חכם יעקב ענתיבי 
למונטיפיורי, בחכם רחמים, אחיו של החכם יעקב אשר חי בירושלים. אך טבעי 
היה שיפנו אליו מכיוון שהספר נדפס בדפוס ישראל ב”’ק בירושלים, בה ישב גם 
חכם רחמים. וכאשר שאלו אותו מה יכול היה להוסיף לפרסום הספר המשפחתי, 

גילה את אוזנם על ההתרחשויות בעת הפרשה אשר לא היו גלויות לכל.17  
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3  החכם יהודה שבתאי רפאל ענתבי - היש”ר 

כמאתיים שנה אחר הולדתו, התאגדו כמה מנכדיו יום אחד לעשות מעשה. הם רצו 
לתעד את תולדות סבם, הרב שבתי-רפאל ענתבי כדי לשמר את זכרו, זכר מורשת 
שפסה מהעולם שבה כל דור העביר לדורות אחריו את תולדות אבותיו. הנכדים 
הללו רצו לשמר את השרשרת ולא לנתק אותה למען הדורות הבאים, כמאמרו של 

רּו ּוְבֵניֶכם ִלְבֵניֶהם ּוְבֵניֶהם ְלדוֹר ַאֵחר. יואל הנביא: ָעֶליָה ִלְבֵניֶכם ַספֵּ
חלוקים היו ביניהם על שם אביו, על שנת לידתו, על גילו בפטירתו ופרטים   
נוספים, כי חלקם לא ראוהו מימיהם ואחרים זכרו סיפורים על דמותו. שבתי-רפאל 
נולד בעיר חלּב שבסוריה היא ארם צובא ]אר”ץ[1 בשנת 1819. למרות תמימות 
הדעים בעניין הולדתו הייתה פלוגתא2 בין הנכדים באשר לזהות שם אביו. ככל 
הנראה נקרא שמו יהודה. לא היה זה דבר מקובל לקרוא לבן בשם אביו, אלא 
שיהודה האב, אחיו של הרב הגדול אברהם ענתבי, החכם באשי של חלּב, נפטר 
במגפת הּכולרה שהשתוללה בחלּב והפילה חללים בשנת 1823. הפעוט שבתי 
היה בן ארבע שנים כשהתייתם מאביו וכדי לקיים את שם אביו בישראל הוחלט 
להוסיף לבנו גם את שמו. כך קיבל שבתי-רפאל שם נוסף, יהודה, ובראשי תיבות 
נקרא יש”ר ]יהודה-שבתי-רפאל[. אחדים ממשפחתו הידרו משנה זהירות להקדים 

לשמו של הפעוט את השם חיים כדי לבדלו מגורלו המר של  אביו. 
לאביו, חכם יהודה, שהלך לעולמו בדמי שנותיו, היו שני אחים נוספים   
ואחרים. חכם אברהם ענתבי, ראשון שבהם ורבה הראשי של חלּב, אשר כיהן במשרה 
זו משך כארבעים שנה וכונה בתואר הכבוד ‘ראש על אר”ץ רבה’, מחברם של ספרי 
דת ופיוטים תורניים רבים הנהוגים עד היום בקהילות יוצאי ספרד בארץ ובתפוצות. 
אחיו השני של חכם יהודה היה חכם דוד-יצחק ענתבי3 דמות  פחות מוכרת, אולם 
כעבור שנים היה זה בנו, חכם יעקב ענתבי, בן דודו של היש”ר, שהתפרסם מאוד 
בזכות עמידתו האיתנה בניסיון פרשת עלילת הדם המפורסמת שאירעה בדמשק 
בשנת ת”ר )1840(. חכם יעקב ענתבי כיהן אף הוא  בראשה של רבנות קהילת 
יהודי דמשק באותן שנים. חלק נכבד מהידוע להיסטוריונים אודות הפרשה הואר 
בזכות מכתבו המפורט למשה מונטיפיורי בשנת 1841. סבו של יהודה שבתי רפאל,  
חכם יצחק בן חכם שבתי ענתבי4 היה רב גדול ונודע בקרב צאן מרעיתו בחלּב. אף 
לו, לחכם יצחק, היו חידושים ופרשנות הלכתית, וחלק מיצירתו הרוחנית וכתביו 

הונצחו הודות לבנו, חכם אברהם אשר הביאם לדפוס.
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ילדותו

חייו של יש”ר לא האירו לו פניהם גם בילדותו. לא די שאיבד את אביו, הוא התייתם 
מאמו כשהיה צעיר מאוד, כנראה בהיותו כבן ארבע.5 הוריו נפטרו צעירים6 מחמת 
אותה מגפה שפרצה בעיר חלּב. עובדה היא שלא ידוע על אחים או אחיות נוספים 
ליש”ר. דודו, הישיש הלמדן חכם אברהם ענתבי, פרשֹ עליו את כנפיו הרחבות ודאג 
לחינוכו עד אשר בגר והיה לנער המסוגל לעמוד בתלאות המסע מחלּב לעיר צפת 
הרחוקה, נסיעה שבאותם ימים הייתה רבת סכנות, קשה, ממושכת ומייגעת. בבית 
דודו זכה הילד הצעיר לבית חם ובחסות דודו ודודתו שימשו לו אלה כהורים וסבים, 
אך כיוון שחכם אברהם היה אדם מבוגר מאוד ]כאחיו הגדול של אביו המנוח יהודה[ 
והיה טרוד בעול משרתו הציבורית וכהונת הרבנות בעירו, לא היו עתותיו  פנויות 
בידו לגדל את אחיינו הילד כפי שראוי היה. בביתו של חכם אברהם ספג היש”ר נכסי 
צאן ברזל של למדנות תורה, וכן את מעשה תולדות המשפחה ומסורותיה אודות 
אבותיו. שם הכיר היש”ר היטב את בנו של הדוד, חכם יצחק ענתבי, שהיה עצמו רב 
נכבד ושימש לו כאח בוגר.  היש”ר היה ‘הצעיר באלפי מנשה’ והקטון מכל דודניו. 
שם הכיר היטב גם את דודו חכם דוד-יצחק ענתבי ואת בנו שהתפרסם   
לימים חכם יעקב ענתבי, וכן את בני דודיו האחרים - עזרא-חיים ענתבי, רחמים 
ענתבי וכן את הדודות והדודניות. מפי הדוד הזקן חכם אברהם ענתבי שהיה לו 
לאב מאמץ ומשפחה שמע אודות מוצא המשפחה בספרד, אודות גירוש היהודים, 
אודות נכדם של המגורשים הרב רחמים ענתבי, ואודות צאצאי  אבי המשפחה: הבן 
יצחק, ובשמו המלא יצחק ב”ר ]בן רבי[ רחמים ענתבי; “ליצחק”, כך סיפר הדוד, 
“נולד בן ושמו יצחק-שבתי, שהוא סבי, ובנו, הוא אבי זכר צדיק לברכה חכם שבתי 
ענתבי”. כך הנחיל ליש”ר הצעיר את המסורה שנהגו עמו כשהיה צעיר, ומורשת 
אבות זו עברה מפה לפה ומדור לדור, ככתוב: “משה קיבל תורה מסיני, ומסרה 
ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת גדולה ]...[” ]פרקי 
אבות פרק א’ מסכת א’[. בחגים ובמועדים נאספה כל המשפחה יחד בביתו של 
הדוד חכם ]רבי[ אברהם, והוא היה מלמדם מהפיוטים שחיבר ודורש שישירו אחר 
הארוחות החגיגיות בקול רם ומעודדם וממריצם להיטיב ללמוד את הפיוטים. 
“וביום שמחתכם ובמועדכם, ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות” עודד אותם 
בציטוטי פסוקים, לשמוח ולהוציא את שירת הפיוט ואהבתה לאורם של נרות 

השבת והחג. 
כך ספג היש”ר בילדותו את הפיוט הבא שחיבר דודו ולימים רשם אותה במחברתו 

האישית:

ם ָאִני    י ָאז גַּ ַמח ִלבִּ ִני ִישְׂ ָך בְּ ִאם ָחָכם ִלבְּ
ִני   מֹר ֶוֱאמֹר ִהנֵּ ִני שְׁ ָך בְּ ַקח ֲאָמַרי ִאתְּ

ת ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק    ְרכַּ ְברּו בִּ ְרכוֹת ָאִביָך גָּ בִּ  
ִיְצָחק    ֵרא ֶזַרע בְּ ם ְוָאְמרּו ִיקָּ ָענּו כֻּלָּ  

ְלָחֶנָך    ְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ִיְהיּו ְסִביב שֻׁ  
ב ַעל ַיד ְיִמיֶנָך   ַלח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִנצָּ ִישְׁ  

ע    ַדְרדַּ ע ְנתּוִנים ְלָך כְּ דָּ ַהָחְכָמה ְוַגם ַהמַּ  
ְבָנָיהּו ֶבן ְיהוָֹיָדע   ע כִּ ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביָך דַּ  

ים ָמָצא    י מוְֹצִאי ַחיִּ ְרְיָך ִנְמָצא כִּ י פֶּ נִּ ִממֶּ  
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דוֹל ֵעָצה   בּוָנה גְּ ּה ַרב תְּ פוַֹרַחת ָעְלָתה ִנצָּ כְּ  
רּו ּוְרבּו ָלַעד ֶסָלה    ה פְּ לָּ ִחְזקּו ִאְמצּו ָחָתן כַּ  
יַאת ַהּגוֵֹאל ֶסָלה   ה ַעד בִּ ְהיּו ַעם ְסֻגלָּ ְוִלי תִּ  

חלפו השנים, וסמוך לשנת 1834 כשבגר היש”ר והגיע לגיל מצוות לערך,   
שלחו חכם ]רבי[ אברהם לדודתו שגרה בעיר צפת כדי שתהיה אחראית לגדלו 
ויזכה ממנה לאהבה הקרובה לאהבת אם.7 היא קיבלה את אחיינה האהוב בזרועות 
פתוחות, אימצה וגידלה אותו כבנה. אשת חיל הייתה דודתו המאמצת מסורה 
וחרדית מאוד ומסופר עליה שהייתה ערירית ובצעירותה עבדה למחייתה כאומנת 

יתו של הרב חיד”א ]חיים יוסף דוד אזולאי[.  בֵּ
הרב חיד”א היה נוהג לשתות ספל קפה בשעת מנחה. יום אחד הביטה   
האומנת, דודתו של היש”ר, בעד חור המנעול, וראתה אדם נוסף שלומד עם הרב. 
לכן הכינה שני ספלי קפה בעוד מועד ונכנסה עמם לחדר הרב. התפלא הרב חיד”א 
מאוד ושאלה “מה מעשייך היום מימים אחרים? מדוע הבאת ספל קפה שני?” ענתה 
לו “ראיתי איתך עוד אדם”. השיב לה הרב: “אשרייך ידידתי, ראית את אליהו מתרץ 

לי קושיות”.  

הרב חיד”א – חיים יוסף דוד אזולאי
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נעוריו וחייו הקשים בצפת

בצפת התחנך היש”ר בישיבה על-פי מיטב החינוך באותם שנים.8 הוא למד תורה 
בישיבת ‘צמח’ בצפת. אולם תלאות חייו בנערותו לא תמו. פרעות טבע ומכות אדם 
התרגשו על תושבי העיר היהודים בתקופה סוערת זו והיו נושכים ומכים בהם ללא 
רחם מפקידה לפקידה.9 אף טרם הגיעו לעיר, הייתה זו מוכת פגעים. בשנת תקפ”ה 
)1825( ניתכו גשמי זעף על צפת בעוצמה רבה עד כי הבתים הרעועים של העיר 
העתיקה שהיו תלויים ובנויים זה על גבי זה, התמוטטו וקרסו על יסודותיהם. קדמה 
לשיטפון בכמה שנים רעידת האדמה הראשונה של העיר. אולם היש”ר הפנה  את 
כל מרצו ללימודיו ושקד עליהם כפי שהורה לו דודו, כשדמותם של הדוד הגדול 
ואבותיו הרבנים לנגד עיניו. במיוחד התאווה לעולם הקבלה, לפרדס האסור שעסק 
בו הדוד כי מעבר לפשט של הכתובים, חיפש את משמעויותיהם התמירות של 
הרז והסוד עבורם בעולמות עליון. אולם הדוד אשר הכיר בסכנות העיסוק בתורה 
נסתרת זו מנע מאחיינו הצעיר גישה אליו והזהירו לבל יכנס בפרדס הסוד שאל 
אילנותיו התמירים שאף האחיין להגיע. הרי כל המעיין בהם ולומד רזי יסוד עולם 
מתורת הקבלה מסתכן באיבוד דעתו הצלולה אם נפשו אינה איתנה דיה. בתורה 
זו עסק חכם אברהם ובה חיפש את סוד ביאת הגאולה על-ידי המשיח. אך בצפת, 
משעמד ברשות עצמו, חקר ודרש, ובעיר המקובלים לא חסרו מקורות, פתחים 

ושערים אל העולם. 
פעם אחת קרא בספר הקבלה והיה פצוע בידו. דם רב ניגר והוא לא שם   
לבו לכך. דודתו שהרגישה בזה, נבהלה מאוד והשביעה אותו לבל יקרא בספר 
הקבלה יותר. הסיפור הזה מלמדנו על סקרנותו הרבה של היש”ר בתחומים אלה.

רעש אדמה - רעידת האדמה הראשונה שפקדה את צפת

בראשית המאה ה-19 זועזעה הארץ מרעש אדמה נורא שבקע מעמקי האדמה בקו 
החוצה אותה לאורכה. שתי הערים המיושבות בישוב יהודי אשר נפגעו מאוד היו 
טבריה וצפת. למסרני המשפחה סיפורים שונים שעברו מאב לבן אודות הקורות 

את היש”ר בזמן הרעש הכבד. 
בשנת 1834 כשהיה היש”ר כבן ארבע-עשרה10 אירעה רעידת אדמה גדולה   
ורבים נספו בה. שעות מספר לפני שאירע האסון, נכנס מקובל מאנשי צפת לישיבת 
‘צמח’ שבה למד היש”ר. המקובל - חכם  משה גיגי ז”ל, הודיע לחכמי הישיבה 
ולתלמידיה: “דעו לכם כי הלילה בשעה אחת עשרה תפרוץ רעידת אדמה ]...[ 
בתים יתמוטטו ואנשים רבים ייפגעו. עצתי, כי תמצאו מקום מחסה בעוד מועד 
]...[”. סיים את דבריו, נטל את בגדיו ויש אומרים אף את תרנגולותיו, ויצא אל התל 
הסמוך. חכמי צפת לא אבו לשמוע לו, ביניהם גם היש”ר ]בשל דבקותו בלימודיו[. 
לא זו בלבד, אלא ששאננותו התירתו לעלות על גג הישיבה ולשאוף אוויר צח, ולפני 
שהספיק להתבונן בארבע רוחות השמים קמה רוח זלעפות, נשאתו והשליכתו אל 
אחד העצים הסמוכים. מיד לאחר מכן בא האסון ונשמע קול רעש אדיר: בתים 
נהרסו ורבים נספו. אף בית המדרש לא ניצל מחורבן. עם שוך הסערה, ירד היש”ר 
מן האילן עליו היה תלוי והלך אל התל הסמוך לחפש את המקובל חכם משה גיגי 
לספר לו על הנס שנעשה בו, כיוון שהישיבה נחרבה ותלמידיה נהרגו. מסתבר 
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שהלך לפייסו על שלא שמע לקולו ]...[.11 הייתה זו רעידת האדמה הראשונה 
שפגעה בצפת ולא המפורסמת שבהן. 

המפקד הראשון שערך מונטיפיורי ליהודי ארץ ישראל בראשית המאה 
ה-19 

בסוף שנות העשרים לחייו, לאחר האסון הנורא שפקד את העיר, עבר היש”ר 
ללמוד בישיבת מירון. הוא חבש בה את ספסלי בית המדרש יחד עם אחד עשר 
תלמידי ישיבה נוספים. תעודות היסטוריות מלמדות אותנו אודות אורח חייו 
ותנאי מחייתו באותה תקופה: “]...[ אנחנו לומדי תורה החתומים למטה, יושבים 
בצער עצום מדוחק הפרנסה ומקיימים התורה מעוני ]...[ חותמים למטה מסווה 

הבושה על פנינו”.   
בשנת 1839 בביקורו השני בארץ, פקד ֵסר משה מונטיפיורי גם את קברו   
של רבי שמעון בר יוחאי וביקר בישיבת מירון שבמקום. שם פגש את תלמידי 
הישיבה, ביניהם היש”ר, והתעניין אודותם. תלמידיה וחכמיה של צפת מעולם לא 
זכו ליהנות מרווחה כלכלית ופגעי העיר ומכותיה הקשו עליהם את מחייתם מאוד. 
בעקבות ההיכרות האישית עם מונטיפיורי, החליטו תלמידי הישיבה לפנות אליו 

במכתב בקשה לתמיכתו בזו הלשון: 

אל מול פני המנורה הטהורה, זכה וברה ]...[ השר הטפסר והגביר הלוא הוא 
סניור האיש משה הי”ו ]...[ ובא האות ]המכתב[ להגיד ]...[ שאנחנו לומדי 
תורה החתומים למטה, יושבים בצער עצום מדוחק הפרנסה ומקיימים 
התורה מעוני. ואנו לרומם מעלות ]רום מעלת מונטיפיורי[ עינינו תלויות 
]...[. חותמים למטה מסווה הבושה על פנינו לדבר עם רום מעלת השר 

פנים בפנים. 
שיחוס וירחם עלינו כמנהגו הטוב וכדאי מצווה זו שתגן עליך ועל אשתך 
הגבירה. שתזכו לבנים זכרים של קיימא העוסקים בתורה ובמצוות בזכות 

אדוננו התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי.

כך כתבו, וכל תלמידי הישיבה הנזכרים והיש”ר ביניהם חתמו על מכתב בקשה 
עניו זה. 

באותה שנה, 1839, החליט משה מונטיפיורי להטיל על מזכירו, ד”ר אליעזר   
הלוי, לערוך מפקד של היהודים החיים בארבע ערי הקודש. המפקד היה על-פי 
שמות, והיש”ר שהיה תושב צפת, נמנה על המתפקדים, נרשם ותועד גם הוא 
ברשימות באופן הבא: “שמו: חכם שבתי ענתבי. נולד: אר”ץ ]ארם צובא, חלּב 
שבסוריה[. גילו: 20 שנה. מצב כלכלי: עני. מעשיו ועיסוקיו: למדן ]תלמיד ישיבה[. 

מצב משפחתי: רווק”.12 מכאן אנו למדים שכבר בגיל עשרים הוסמך לרבנות. 
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נישואיו הראשונים של היש”ר בצפת

באותן שנים הגיע היש”ר לפרקו13 וראוי היה לשידוך הגון. נראה שדובר בו נכבדות 
עם דודתו האפוטרופסית ואולי אף עם ראש הישיבה בה למד. כשהיה כבן חמש-
עשרה סודר לו שידוך הגון. שמה של  הנערה שיועדה לו ככלה  היה גראציה, בתו 
של הרב חיים-נחום מזרחי שהיה אדם נכבד ואמיד בקהילה הספרדית שבצפת. 
השידוך נשא חן בעיני שני הצדדים ונקבע מועד משוער של שנתיים מהאירוסין 
ועד החתונה. אך “רבות מחשבות בלב איש ועצת ה’ היא תקום”. אירועים רבים 

טרפו את סדר התוכניות. 
הימים היו ימי שלטונו של שליט מצרים מוחמד עלי בארץ-ישראל. מוחמד   
עלי היה מצוי בסכסוך מתמשך עם יושבי הארץ הערבים אשר לא קיבלו ברצון 
את שלטונו והיו מתמרדים כנגדו בכל הזדמנות. במלחמה זו אירעו פרעות רבות 
ביהודים בירושלים ולאחר מכן בצפת. כשנה וחצי לאחר הכיבוש המצרי הגיעו 
שמועות ליהודי צפת, שהפלאחים בסביבות העיר מתכוננים לתקוף את העיר, 
לשלול וָלבוֹז אותה כחלק מהתמרדותם נגד שלטונו של מוחמד עלי. בצר להם 
כתבו אנשי הקהילה לנציגות השלטון שישבה בעכו והתריעו על כך. השלטונות  
אכן התריעו  שכל הפוגע ביהודים לרעה ייענש וביקשה להרגיע את תושביה 
היהודים של העיר  שלא יחששו. אולם השקט לא ארך ובשמונה בסיון תקצ”ד )15 
ביוני 1834( עלו מוסלמים מן הכפרים הסמוכים ומצפת עצמה ומצאו את היהודים 
מרוכזים ברובעיהם, תפסו אותם ועשו בהם שפטים, עינו, היכו ופצעו בכל עובר 
אורח שנקרא לידם. לאחר מכן גירשו הפורעים את יהודי צפת מן העיר. לאחר 
שלושה שבועות של נדודים התיישבו יהודי צפת בכפר עין זיתון ]עין זיתים[. 
הפורעים אשר חששו שהבורחים יודיעו על מעשי הביזה שלהם לשלטונות בעכו, 
ִהשיגום, הסירו מעליהם כל אשר להם וריכזו אותם חזרה בצפת אל מגדל העיר, 
הוא המצודה העתיקה. רצונם היה לסיים את מלאכת הביזה והשלל בשקט. היש”ר 
היה אז בן חמש-עשרה בלבד. שלושים ושלושה ימים הוחזקו היהודים כך במעצר, 
עירומים ובחוסר כל. למזלם, השודדים לא גילו את הכסף שהיה ברשותה של אשת 
חכם אברהם דב מאווריוטש אשר בו קנו להם החסידים לחם צר וקיימו את עצמם. 
פעולתם של השודדים נעשתה ביסודיות רבה, הם דקדקו למצוא כל דבר שניתן 
להילקח, הרסו כתלים ורצפות, עקרו דלתות וחלונות והחורבן היה גדול. רק לאחר 
שלושים ושלושה ימים, בחודש יולי 1834, כבש צבא הדרוזים הנאמן למוחמד עלי 
את צפת חזרה מידי המתמרדים הפלאחים, שיחרר את היהודים מהמגדל וִאפשר 
לנצורים לחזור למקומם. מפקד הצבא התפייס עם המוסלמים של העיר והובטח 
לו שלא יוסיפו להרע ליהודים. הוא אף ביקש מן היהודים רשימה מפורטת “מכל 
החפצים שנשללו בפרטיות ]בפרוטרוט[, בשם כל חפץ ומהותו, וסך המעות מזומן 
וכלי כסף וכלי זהב שנשללנו” כעדות אחד היהודים. כל כולל מינה בא כוח לסידור 
הרשימה. מפקד הצבא דרש כעת מן השודדים להחזיר את החפצים שנשדדו על פי 
הרשימות, אולם הללו פחדו מעונש והחביאו את הכסף, התכשיטים והחפצים יקרי 
הערך. את יתר הדברים השחיתו וזרקו ברחובות ורק מעט מן החפצים שנשדדו 
נמסרו חזרה. סופו של דבר שגם מעט הפריטים שנשחתו והושלכו ברבים, לא 
הוכרו על-ידי בעליהם ונמכרו במכירה פומבית. הכסף שנתקבל מן המכירה חּולק, 
והמעט שהושב ליהודי העיר היה כדי אחוז אחד בלבד מהשוד. עד לשנת תקצ”ט 

לא הגיע הפיצוי אלא לשמונה אחוזים מהערך המקורי. 
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גם היש”ר נפגע פגיעה  כלכלית קשה מפרעות אלה שכן המאורעות הרעו   
את מצבו הדל מלכתחילה. וכך, למרות שאירוסיו לגראציה מזרחי נקבעו במועד 
נקוב, החתונה לא מומשה. ספרים עתיקים היו עיקר רכושו, החומרי והרוחני. הוא 
קיבלם לידו מספריית אביו הרב יהודה שנפטר עוד בחלּב ומזקניו שלפניו, ואותם 
לקח עמו לצפת, ודאי כל אלה נשחתו או נשמדו בפרעות ולכן אין בידינו, צאצאיו, 
כמעט זכר להם. הפרעות רוששו אף את ָחִמיו לעתיד שהיה בעל אמצעים, כל שכן 
את החתן המיועד, היש”ר, עד כדי כך שלא היה בידם כסף כדי להעמיד חתונה, 
שלא לדבר על קיום חיי זוג משותף. “עוד זה מדבר וזה בא” סופר בספר איוב, וכך 

כאן עודם ְמֵצרים על צרה זו שפקדה אותם, ורעה חדשה צצה תחתיה.

משפחתה של כלתו המיועדת של היש”ר ענתבי

יוסףאליעזראם הכלה

האדון - די פראנקו

)סבה של הכלה, נהרג ברעש(

גראציה מזרחי

כלתו המיועדת של היש"ר

ר‘ חיים נחום מזרחי

)רב הקהילה הספרדית, בצפת(

ריינה - די פראנקו

)סבתה של הכלה(

??????
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הרעש הגדול בצפת - 1837 

כאשר היה היש”ר כבן שמונה-עשרה שנים, בשבת 1 בינואר 1837, כ”ד בטבת תקצ”ז 
בזמן תפילת המנחה, זעזעה רעידת אדמה חזקה את הערים צפת וטבריה והחריבה 
אותן. בתים רבים קרסו בשעת הרעש ונחרבו על יושביהם. ההרס והחורבן בערי 
החוף של הארץ הועצמו על-ידי גלי צונאמי מרוחקים. סיפור דומה על הקורות את 
היש”ר באותה רעידת אדמה גדולה מעלה המסורה המשפחתית. ושמא נתגלגלו 

שני הסיפורים מהאחד?  אולם הפעם מיוחס הנושא לרעש הגדול: 

יהודה שבתי ז”ל, עמד ביום כ”ד טבת שנת תקצ”ז )1837( ברחוב הרימונים 
שהיה נטוע כרמים והביט בשמים המעוננים. העננים היו בעלי מראה של 
עדר כבשים, תופעה רגילה בעננות החורף של שמי צפת. והנה התחילה 
רעידת האדמה, געשה רעשה הארץ, התנודדה והתנועעה ככברה. ואילו 
היש”ר הועף ממקום תצפיתו, ונפל על עץ זית עתיק בקרבת מקום קבורת 

הנביא הושע בן הארי. 
כך נשאר שלושה ימים על צמרת עץ הזית רועד מקור ומפחד רואה איך 
בתים נהרסים ואבנים מדרדרות. מטרי עוז החלו לרדת, ורק אחרי שלושה 
ימים ושלושה לילות נחה, שקטה לה הארץ ]...[. ירד היש”ר מעל העץ, 
טיפס על החורבות, רטוב ורועד המום למראה עיניו, בוכה על מר גורלו 
ועל גורל עיר אבותיו, מקשיב לנאקות החללים, משתדל לגלות מתים חיים, 

קווה למצוא בגדים או מחסה והצדיק את הדין. 

  

מבנים הרוסים בעקבות רעידת אדמה: צפת, איור, המאה ה 19 
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שכם אחר הרעש, צילום, סוף המאה ה 19

כנראה שבעת האסון הנורא שפקד את העיר איבד היש”ר בפעם השנייה בחייו 
את היקרים לו, שכן דודתו המבוגרת לא נזכרה יותר בכל הכתבים המשפחתיים. 
בן התקופה, חכם מנחם מענדיל מקאמיניץ מעריך את מספר היהודים שנספו 
בטבריה ובצפת ב-2,000 ועל כך יש להוסיף פצועים רבים. על פי דיווחי הפחה 
התורכי שליט האזור, מספר הנספים בצפת היה בין 1,700 ל-1,800. העדים שנותרו 
בחיים סיפרו כי עלה מספר המתים על הניצולים, ואלה שנותרו בחיים היו פצועים 

ומהם בעלי מומים. 
קהילת צפת באה עד משבר. הבתים נהרסו, מקורות הפרנסה הידלדלו   
ועדיין לא קיבלו את הפיצויים המגיעים להם. הם הוכרחו ללוות כסף בריבית גבוהה 
“לקבור את החולים ולבנות ולנטוע חצרות אלוהינו”. בעקבות האסון עזבו יהודים 
רבים את צפת, בהאמינם כי היה זה עונש משמים על שהעזו להתחרות בגדולתה 
ובקדושתה של ירושלים. יהודים אחרים, לעומת זאת, הגיעו לצפת בעקבות רעידת 

האדמה, בהאמינם כי זה אות וסימן לחבלי משיח שיגיע בקרוב. 
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שיקום ההריסות והחיים 

שנה חלפה, היש”ר בן תשע-עשרה שנים, והקהילה ניסתה להתאושש ולשקם את 
הריסותיה. בהגיע חודש תמוז תקצ”ח )1838( החליטו השכנים הדרוזים בחבל ארץ 
הגליל למרוד באבראהים פחה. אף הפעם היו יהודי צפת למשיסה. אל הדרוזים 
הצטרפו גם המוסלמים ושוב חזרו מעשי הטבח והשוד של שנת תקצ”ד. אחד 
המקורות היהודיים מספר על הדרוזים: “בני הכפרים הסמוכים לעיר באו העירה 
ותפסו אותנו כולנו ואת ]...[ הרב הצדיק חכם אברהם דב הי”ו ואסרו אותו לעינינו 
]...[ ויכו את העם הבוכים, עד אשר הוציאו להם הסך אשר ביקשו מאיתנו, לבד 

מאשר שללו ובזזו העיר איש לו, מבוקר עד ערב”. 
באירוע זה נעצר גם חמיו לעתיד של היש”ר ענתבי, חכם חיים-נחום מזרחי,   
אביה של ארוסתו גראציה, מכיוון שדבר עושרו היה ידוע לכל. כאשר פרעו הדרוזים 
ביהודי צפת החליטו לתפוס כבני ערובה את חכם חיים-נחום מזרחי ואת חכם דב 
מאווריטש בשל הרבנות – יוקרתם. כך נאמר עליהם: “שני האנשים האלה הם 
גדולי ]עשירי[ היהודים מהם תיקחו מה ]כמה[ שתרצו”. הדרוזים עינו אותם ותבעו 
מהחטופים ומכל הקהילה ]בעבור כופר נפשם[ 50 אלף גרוש. חמותו של חכם 
מזרחי, סבתה של הכלה, גברת רינה די פראנקו וכמה מן הספרדים נתנו כל אשר 
היה להם, 18 אלף גרוש, מחוץ לעלות השוחד ומחוץ לכספים שנתנו האשכנזים 

לפורעים. 
אף עתה בא נציגו של שליט מצרים וביקש מיהודי צפת רשימה המפרטת   
את כל הנזקים שנגרמו להם והבטיח שהכול יוחזר תוך שלושים יום. בצר להם פנו 
יהודי צפת אל מונטיפיורי לבקשו שיפעיל השפעתו במהלכי השלטון על נציגי 
המדינות הזרות לתיקון העוול שנגרם להם וכדי לאלץ את השלטונות המצריים 
לשלם להם פיצויים מלאים. כספים חלקיים ניתנו, אך מעט מדי לאוכלוסייה שנפגעה 
מפגעי טבע ואדם כה רבים. מכיוון שהסכומים היו זעומים, לא חסרו גם חשדות 
ותלונות על פקידים יהודים שלא חילקו את כל מה שניתן להם על-ידי השלטונות 
לצורכי הנפגעים. בייחוד התלוננו אנשי כולל אוסטריה על “ויקיל איש רע ובליעל 
זה שמו יצחק”. אף על פקידים אלה פנו בטענות מרות אל מונטיפיורי וביקשו את 

התערבותו מיד העושקים. 
נישואיו של היש”ר נדחו מספר פעמים בשל המצוקה הכלכלית אליה   
נקלע אחר השוד והפרעות. נראה שבצר לו, ולאחר שהתייתם פעם שנייה, יצא 
במסע חזרה אל חבל גלילות סוריה בה נולד. הוא ִקווה להגיע לעיר הולדתו חלּב 
ולפנות למשפחתו לעזרה. היש”ר הגיע במסעו חזרה עד דמשק. ושמא נבצר ממנו 
להגיע לחלּב מסיבות שונות של קשיי המסע או מחסור בכסף. בדמשק ביקש את 
עזרתו של בן דודו חכם יעקב ענתבי, רבה הראשי של הקהילה, אולם זה, למרות 
כהונתו הרמה, היה במצב כספי רעוע והתקשה לסייע בידי אחיינו הצעיר שכן 
גבירי הקהילה ובראשם בני משפחת הררי, היו מלינים תדיר את שכרו כדי להפעיל 
עליו לחץ לפעול ולפסוק על-פי האינטרסים שלהם. חכם יעקב ענתבי הפנה את 
דודנו הצעיר לכל מי שיכול היה בקהילה כדי שיסייע בידו. כך, למרות כל הוצאות 

המסע ומחייתו בדרך חזר היש”ר לצפת עם 200 גרוש בכיסו. 
בצר לו היה בין הפונים לגביר מונטיפיורי, האישיות הראשונה של העולם   
היהודי דאז ושפך את לבו בפניו. בפנייתו של היש”ר ענתבי הוא סיפר לו כי נישואיו 
נדחו בשל הצרות שפקדו אותו ואת משפחת חמיו לעתיד, ועל נסיעתו לדמשק. 
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היש”ר שהיה באותה עת מלומדי ישיבת רבי שמעון בר יוחאי ]הרשב”י[ במירון, 
ִקווה שמונטיפיורי יזכור אותו מפגישתם בעת ביקורו הקודם במירון. וכך כתב 

בשנת תקצ”ט )1839(: 

המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, הנשר הגדול נגיד ומצווה לאומים 
סי’ משה מונטיפיורי. ]...[ וגם ראיתי אדוני שואל אל ]על[ עבדו בהיותו 
במירון, והשיבו לאדוני שאני משודך עם בת מעלת הרב ]חיים נחום מזרחי[. 
ותמהו עלי איך לא נישאתי עד כה ]בן 31[, אמת אגיד לאדוני כי זה קרוב 
לשני שנים שאני משודך עם בת הרב הנזכר ויען אין ידי משגת כי נגעה בי 
יד ה’ ברעש ]רעידת האדמה[, ובשלל ]בפרעות[ פעם ושתים ושלוש. ובפרט 
כי אחרון ]הפרעות בפעם האחרונה[ הכביד צרת הפלשתים ]הדרוזים[ כי 

המעט בגדים אשר הזמנתי לחופה לקחו אותם הפלשתים. 
והלכתי לדמשק נפשי לשאול ]יצא בשליחות עצמו[ הגיע על פתחי נדיבים 
ויעל ]תרומות[ קרוב לשני מאות גרוש. ויש לי על מר חמי ]חוב[ ת”ק 
]500[ גרוש שחייב לי. אמרתי אעשה חופה באלו המעות. ושלחתי לומר 
]לו[ בימות החורף לעשות החופה ]ובעל החוב חמי לעתיד[ יהי כמשיב 
]אמר שישיב לי[ עד חג הפסח. ואחר כך השיב עד חג השבועות ועכשיו 

דחה עד חג הסוכות ]שנת ת”ר 1840[. 

נא אדוני חוס ורחם לימין אביון. ואני ידעתי. דרכו דרך להיטיב לחונן 
דלים וכגון מצווה, וגם ידבר עם מעלת חמי על הדבר הזה וישוב ]לביתו[ 
בשלום הוא והמעטירה את ביתו ]יהודית מונטיפיורי[ בריאים וטובים 
וישמחו בך יודעי שמך כה דבר אנוכי המר ונאנח מקירות לבי ומייחל 

חסדי צורי ומשגבי. 
הצעיר יאודה שבתי ענתבי ס”ט. 

גם סבתה של כלתו המיועדת, הגברת ריינה די פראנקו פנתה למונטיפיורי   
באותו עניין ובצר לה ביקשה את עזרתו לעניין חתונת נכדתה. הגברת די פראנקו 
אמה של אשת הרב חיים-נחום מזרחי הרבנית, ובאה ממשפחה מיוחסת ואמידה, 
בעלה היה בעל נתינות אנגלית וגם חתנה הרב מזרחי היה בעל נכסים בצפת. 
ממכתבה עולה כי בעלה ]הסבא[ ובנה יוסף נהרגו ברעש הנורא שפקד את צפת. 

נותרה לה רק בתה זו הנשואה לחכם מזרחי רב הקהילה הספרדית בצפת. 
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משה מונטיפיורי

הכרכרה המפורסמת של משה מונטיפיורי ועליה סמל האצולה שלו  
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משפחתה של כלתו המיועדת של היש”ר ענתבי 

חטיפת  חמיו לעתיד של היש”ר ענתבי והכופר שביקשו הדרוזים עבורו רושש את 
המשפחה האמידה. גברת די פראנקו וכמה מן הספרדים נתנו את כל רכושם בעבור 
כופר נפש אבל לא רק בעבורו אלא גם בעבור שאר היהודים. הקהילה האשכנזית 
לוותה כספים מגביריה לצורך תשלום הכופר ולאחר השחרור החזירה למשלמי 
כספי הכופר אט אט את הסכומים ששילמו בכספם. אולם הספרדים אשר ביקשו 
את עזרתה של הגב’ די פראנקו לפדיון נפשות השבויים, לא התכוונו להחזיר את 
הכסף שהיא נתנה. לכן חכם חיים-ניסים אבולעפיה וחכם נחמן-לייב מטבריה נתמנו 
כבוררים עבור האלמנה שנתנה את כל כספה להציל נפשו של חתנה והטילו על כל 
קהילת הספרדים בצפת לחלוק את עול הכופר ששולם בעבור נפש חתנה  ובעבור 
נפשו של חכם דב מאווריטש שווה בשווה. אולם עד שהקהילה תתארגן להשיב לה 
את כל דמי הכופר, ביקשה גברת די פראנקו ממונטיפיורי שיעשה עמה חסד וייתן 
לה 4,000 גרוש מכספי התרומות שעתיד היה להקצות לחכמי הספרדים בצפת. יתר 
על כן, היא מספרת כי הכולל עצמו נשאר חייב לחתנה 10,000 גרוש, וכל עניי העיר 
שידעו שהוא אדם אמיד היו נוהגים לבוא אליו ולבקש את עזרתו ומכיוון שכעת אין 
לאל ידו לסייע בידם, נאלץ לעבור עם משפחתו לטבריה. לסיום שוטחת ריינה די 
פראנקו ]חותנתו של חכם חיים-נחום מזרחי[ תחינתה בפני מונטיפיורי להחזיר לה 
ולחתנה כספים שהוצרכו לתת בעד הצלתם של יהודי צפת בימי פרעות הדרוזים 

כי כעת אין בידו של חתנה להכניס את בתו לחופה. כותבת ריינה די פראנקו: 
 

ויודע כל ]בא[ שער עמי כי חתני ]הרב נחום מזרחי[ היה עשיר לפי שיעור 
האנשים היושבים פה העירה, שבא משליחות תוניס ואגפיה מראכס ]מרוקו[ 
הגיע וצרור כסף בידו, ולא נתיישב חודש ימים ]מאז שחזר משליחותו[ 
ובהרעש נפל כל ]הבתים[ בחצר ]ביתו[ ונעשו תלי תלים על הנכסים זולת 
הנפשות נצולו ]...[ וכל אשר לו הלך בבניין החצר ובהוצאות ]שיקום[ 
העי”ק ]העיר קודש[ לא נשאר לו זולת ]מתוך[ ארבעה עשר אלף ]גרוש 

שהיו לו[ שני השטרות הנזכרים על הכולל והחצר חצי בנויה. 
ועתה בא זמן נישואין בתו הגדולה ]גראציה, בשנת תקצ”ט הייתה בת 
שמונה עשרה שנה[ שפסק עם החתן ]הוא חכם שבתי ענתבי[ להכניסה 
לחופה בחג השבועות, ועבר הזמן ולא מצא ידו. ואם היה מוצא ללוות 

עשרים למאה, היה לווה ועושה חופת בתו ]...[.
כה דבר האישה המתפללת בעדו תמיד ריינה די פראנקו.   

שלושת המאורעות הקשים שפגעו בצפת ובתושביה, אירעו בטווח קצר ביותר 
של ארבע שנים. מרד הפלאחים שהחל בשנת 1834, רעידת האדמה הקשה ‘הרעש 
הגדול’ בשנת 1837 ומרד הפורעים הדרוזים בשנת 1838. לפי המסורה המשפחתית 
היה היש”ר באותה תקופה כבן תשע-עשרה שנים בלבד.14 בפרעות האחרונות 

מספר היש”ר כי הדרוזים שדדו אף את בגדי חתונתו. 
לא נותרו בידינו תשובותיו של מונטיפיורי לשאר תלמידי ישיבת מירון,   
לגברת ריינה די פראנקו, סבתה של הכלה המיועדה גראציה מזרחי, או עדות כלשהי 
למענה שקיבל היש”ר, אך נדיבותו ורוחב לבו הידועים של מונטיפיורי לא התירוהו 
להישאר אדיש לגורלם הקשה של יהודי הארץ עליהם פרש חסותו. עובדה היא 
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שמספרים מסרני המשפחה שבגיל עשרים ואחת )1840( נישא היש”ר לגראציה 
מזרחי. באותן שנים המשיך את תלמוד תורתו בישיבת הרשב”י במירון. 

הישיבה במירון הסמוכה למקום ציון מנוחת רבי שמעון בר יוחאי וקברי 
הצדיקים בסביבותיו 

במירון של אותן שנים ישב למרגלות הר עצמון כפר ערבי אשר נתפרסם בשל 
סמיכותו לקברו של רבי שמעון בן יוחאי וקברי צדיקים נוספים הפזורים באזור: 
קבר חכם אלעזר בנו של הרשב”י, קברי חכם יצחק נפחא, חכם יוחנן הסנדלר, 
מערות בית שמאי ובית הילל ועוד. רשב”י חי במאה השנייה לספירה והיה אחד 
נִָּאים המפורסמים בדורו. הוא תיעב את מדכאי עמו ומפחדו מנקמתם הסתתרו  התַּ
הוא ובנו במשך שלוש-עשרה שנה במערה שבה חיבר את ‘ספר הזוהר’, ספר 
היסוד של הקבלה. קברם של רשב”י ובנו נמצאים במבנה מיוחד בן שתי קומות 
ובו כעשרים חדרים אשר ִשמשו למגורי רבני צפת וחכמיה שלמדו תורה וזוהר 
במירון. חלקם בין פסח לשבועות וחלקם בחודשים תמוז ואב. חבריו של היש”ר 
ללימודים, תלמידי החכמים אשר עמם חבש ספסלי בית מדרש היו חיים-יוסף 
פינטו, סעיד בן יוסף הלוי אלקבץ, אברהם בן יאיר, משה אפריאט, שלמה שושנה 
בלא”א ]בן לאהובי אבי שמואל[, יהודה קארוג’י, אליהו-לוי פרג’, אפרים אבן צור, 

יוסף פינטו, ושלום למהדווי. 
יופיו של הטבע המקומי דבק גם ברבני הישיבה.  ויש  אשר חשקה נפשם   
לשאוף מאווירו הצח של הגליל, לסעוד ליד המעיין המפכה מים חיים ולחיות את 

הטבע אשר חיו בו התנאים אשר אודותם הם לומדים. מתקופה זו מסופר: 

פעם אחת ישבו תלמידי הישיבה וחכמיה לסעוד את ליבם משני צידי אמת 
המים היוצאת מן המעיין להשקות את גני הסביבה. ביניהם היה חכם אחד 
חרוץ, ממולח ומפולפל. לאחר תום הסעודה קם אותו חכם ואמר: “רבותי, 
היש את נפשכם לראות כיצד קרע משה את הים?” “כן!” ענו כולם בצוותא. 
הוא לקח ענף גדול ויבש שנמצא בקרבתו ולאחר שהסיר את זלזליו פשט 
נעליו ועמד בתוך אמת המים. “שורו וראו” פתח ואמר ובטרם הספיקו 
החכמים להרגיש במתרחש הכה בכל כוחו במים והם אמנם נבקעו, אך כל 
החכמים יצאו רטובים עד לשד עצמותיהם. לאחר שביצע את זממו, מהר 
לנעול נעליו ולברוח ועד שחכמי הישיבה הספיקו להתאושש מתדהמתם, 

היה האיש רחוק מהם ]...[. 

את הסיפור הזה סיפר חכם אליהו-רחמים ענתבי, בכורו של היש”ר, לנכדיו שלו, 
ואולי זכרו נותר בו מסיפורו של אביו היש”ר בעת שלמד בישיבת מירון בעצמו. 

גם תושבי הכפרים המוסלמים כיבדו את קברי הצדיקים היהודים. ומהיכן   
יראתם זו תשאלו? על כך יבהיר הסיפור הבא שהיה מוכר בקרב תושבי המקום: 

במעלה ההר, לא הרחק מקבר הרשב”י נשמר שריד בית כנסת יהודי מהמאה 
השנייה או השלישית לספירה וסמוך לו קבר חכם יוחנן הסנדלר ולידו 
מערה. אחד מנכבדי הכפר שעסק בגידול טבק זכה בשנה אחת ליבול טוב 
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ולא היה לו מקום לאחסנו. מה עשה? הביא את יבולו אל מערת חכם יוחנן 
הסנדלר, הניחו שם ואמר: “אדוני הצדיק! ]כך קראו כל תושבי הכפר לכל 
ִאים והאמוראים שמצאו מנוחתם במירון והאמינו בהם ובקדושתם[  נָּ התַּ

כל רכושי אני מפקיד בידיך, אנא שמור עליו”. 
למחרת הלך בעל הטבק לראות את שלום פרי עמלו ומה רב תמהונו לראות 
ערבי אחד עומד בתוך המערה, שק בידו, לא זז ולא נע. “מה לך פה?” שאל 
אותו. “אדוני” ענה הערבי “אני וחברי באנו לגנוב מן הטבק, מלאנו שקים 
ועמדנו לצאת אך רגלינו לא נשמעו לנו והן דבקו בקרקע מבלי יכולת 
להזיזן. כאשר ראינו בצרה שבאה עלינו, מיהרנו להריק את שקינו. חברי 
הצליח לאחרי זה להסתלק ואילו אני עוד רגלי דבוקות. ירחם נא עלי אדוני 

והצילני. אני מתחרט על מעשי, לא אוסיף עוד לחטוא”. 
נתן בעל הטבק עינו בגנב וראה עלה של טבק על כתפו, שדבק בו בעת 
שהריק את שקו. הוא הסיר מעליו את העלה, סטר על לחיו ואמר לו “עתה 
טול רגליך והסתלק, אך ראה הזהרתיך, אם תשוב לסורך הצדיק לא יסלח 

לך ]...[”. 

ערביי מירון שהאמינו בקדושת הצדיקים, נזהרו מפגיעה כלשהי בכל דבר   
שיש לו קשר אל המערה,  אל הקבר, או אל כל הקשור בו בין אם היה זה עץ, אבן, 
או כל כלי אחר. מסופר עוד על ערבי אחד שעבר ליד מערת בית הלל, וראה עץ 
חרוב שאחד מענפיו מתאים למחרשה, כאשר עלה על העץ כדי לכרותו, מעדה 
רגלו, נפל ונשברה מפרקתו. מאז נזהרו ערביי הכפר גם מגעת בעץ החרוב ואף 

מפירותיו אין הם נהנים בבחינת “לא מדובשך ולא מעוקצך”. 
הישיבה בה למדו חכמי צפת שכנה בקומה הראשונה של הבניין וסמוכה   
לקבר הרשב”י. נעים היה להימצא במחיצתם של ‘אריות’ אלה ששיחתם בלבד 
טעונה עיון, אך מי יבכר לחבוש את ספסלי בבית המדרש על פני סיור בוואדיות, 
נקרות צורים, מעיינות מים חיים ופירות משובחים המצויים בקרבת מקום, כלום 
אפשר לוותר על כל אלה? אמת, כי לא תמיד ניתן לתלמידים ולמוריהם חופש 
בחירה, שכן נצטוו על קביעת עתים לתורה, אלא שלפעמים, כטוב לבם של הורי 
התלמידים ובעת רצון מוריהם לבם קרא להם דרור. נכדו של היש”ר מספר אודות 

המבקרים והעולים לרגל לקבר רשב”י: 

פעמים באו אנשים פשוטים לקרוא תהילים על קבר רשב”י בצוותא, כל 
אחד היה קורא פרק עד תום הספר או ביחידות. לא היו ביניהם עמי הארץ 
כלל, כי כאלה לא ראתה צפת מעודה. אולם פעם אחת איתרע מזלה ]של 
צפת[ ונסתנן אליה עם הארץ אחד, שעד מהרה מצא דרכו למירון לקרוא 
תהילים. אילו בחר בחור חמד זה בקריאה בלחש ניחא, שהרי כסיל ייחשב. 
אך הוא בחר לקרוא בקול רם, וכאשר הגיע תורו פתח בפרק קל”ט, בא עד 
הפסוק הרביעי וסיים אותו במילה הראשונה של הפסוק הבא אחריו וכך 

יצא לו: “כי אין מילה ה’ הן, ה’ ידעת כלה ]...[ אחור” וסיים דבריו. 
באותה שעה קם חכם מכלוף, יהודי שכל ימיו היה מר נפש וחי בחסר כל, 

טפח על כתפו של הבחור ואמר: “צדקת בני, צדקת, כלה אחור ]...[”. 
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לדרדקי החדר היו חוויות אחרות לעסוק בהן במתחם הקדוש. על קברו של חכם 
אלעזר הייתה תלויה מנורה בת עשרות קנים של שמן ונרות להדלקה. מנורה זו 
היו משביעים הילדים הקטנים כי תיסוב על צירה. וכה היו אומרים לה: “וואחיאת 
סידק, דורי” ]בחיי אדונך, הסתובבי[, חוזרים על כך מספר פעמים עד שהיו רואים 

אותה בעיני רוחם כמסתובבת. 
בל”ג בעומר, שלפי המסורת חל בו יום פטירתו של רשב”י, נערכת במירון   
הילולה, חגיגה עממית דתית אליה מועבר ספר תורה בתהלוכה רבת עם מצפת. 
מסורת העברת ספר התורה לא החלה בימיו של היש”ר כי אם בדורם של ילדיו. 
בתקופה מאוחרת יותר ניצח על התהלוכה נכדו יהודה ענתבי, שבאותו זמן ניהל 
בית ספר בצפת והיה חבר מועצת העיר. בהתקרב היום השלושים ושלושה לספירת 
העומר, החצר הגדולה שלפני הכניסה אל קבר הרשב”י, זו שכל ימות השנה עומדת 
כמעט בשיממונה נמלאת בבני צפת והומה מקולות בני אדם הבאים לשפצה, מי 
בידיו ומי במכחולו, כדי להכינה לקראת קבלת פני אורחים הבאים אליה מכל קצווי 
ארץ ומהם אף מחוצה לה. שמעיה ענתבי, נכדו של היש”ר, מעיד כי מחמת כבודו 
וייחוסו, שני חדרים מן הקומה השנייה של הבניין במירון הוקצו בכל שנה מראש 
לאביו, חכם אליהו-רחמים ולמשפחתו לקראת ל”ג בעומר וייתכן שזכות זו נשמרה 
להם הודות לישיבתו רבת השנים של היש”ר בבית המדרש. ושמא בחדר זה עצמו 
התגורר? הנכד מתאר את מראה החדר הישן: “]...[ הריהוט היה פשוט ובעל סגנון 
עתיק יומין: מחצלאות, מצעים, כרים, שולחן עגול ונמוך לאוכל, סירי בישול כדים 

למים ועוד ]...[”.

בהגיע ליל ההילולה, השמחה מגיעה לשיאה עם ההדלקה המסורתית והיא   
גדלה והולכת עם הזנת האש. רוב האורחים שייחסו קדושה רבתי להדלקה זו זרקו 
ללב ההדלקה בגדים ושאר חפצים שלא היה להם עוד חפץ בם. שני מוקדי שמחה 
היו בל”ג בעומר. ההדלקה וה’ָחָלָקה’. הראשונה בלילה והשנייה למחרת. ‘ָחָלָקה’ 
זו מהי? פירושה בערבית תספורת. במלאות לילד שלוש שנים הוריו מעלים אותו 
למירון ויחד עם שאר בני גילו מסתפר הוא לראשונה בחצר רשב”י  לקול שירה 
וזימרה של ההורים והאורחים. בריקודי עם שנערכו בחצר ומחוצה לה השתתפו 
גם ערביי הכפר וסביבתו. סופר שבאחת החגיגות נפל קיר על האורחים ופצע כמה 
מהם. לאחר חקירה הוברר כי האסון אירע בשל כניסת אישה אחת לחצר והיא 
בטומאתה. מאז היו מכריזים בכל חגיגה: “קהל קדושים, אם יש בכם אישה שאינה 
נקייה תצא מארבע אמות של הבניין לבל יחזור חלילה האסון אשר קרה בשנה זו 

וזו ]...[”.  

שליחותו הראשונה של היש”ר 

בראשית המאה ה-19 העלו זקני החכמים של  כוללות צפת את הצורך לשלוח 
שד”ר ]שלוחא דרחמנא - שליח הרבנים[ אל הקהילות הרחוקות. כספי החלוקה, 
מקורות הקיום והפרנסה של למדניה של צפת הידלדלו, ואם אין קמח - אין תורה. 
מרבית חכמי צפת יושבי אוהלים באוהלה של תורה, בעסקים לא שלחו ידם, כי 
תורתם אומנותם וקיומם היה מתרומות אחיהם שמעבר לים. אליבא דאמת, היה זה 
מקור דל וצנוע שיש בו כדי קיום הנפש בלבד. אולם מאידך, כלום דרוש לו לאדם 
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למעלה מזאת? לצורך הרחבת רשת הנדבנים והתורמים, שיגרו חכמי צפת כפעם 
בפעם שד”ר ]שלוח דרבנן[ לחוץ לארץ, חכם ובעל שיעור קומה, גדול בתורה ודרשן 
מופלג, שידבר אל לב העם להגדיל תרומותיו להחזקת תלמידי חכמים וישיבות בית 
הקודש, והשליח עשה עבודתו ככל שיכול היה באמונה. פעמים ארכה שליחותו 

שנתיים ושלוש שנים. 
וכך, חודשים ספורים אחר חתונתו החליט כולל הספרדים שבצפת לבחור   
ביש”ר להיות שליחם לאיסוף כספי החלוקה. חכמי צפת נתנו עינם בו ובקשוהו 
להיות להם לפה והוא קיבל עליו את עול השליחות. בערך בשנת 1839 יצא מצפת 
חכם יהודה, חתן צעיר בשנתו העשרים ואחת, ועמו גראציה זוגתו בדרכו למסעו 

הארוך לארצות ערביסתאן ]צפון אפריקה[. 

כתב המינוי שקיבל היש”ר כשליח ]שד”ר[ כוללות הספרדים
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בני הגולה בקהילות השונות אליהם הגיעו השד”רים נכספו ללמוד ולהכיר   
ככל האפשר מנוהגי  התפילה בארץ-ישראל ומהן התפילות המיוחדות שמתפללים 
בארץ במקומות הקדושים ובזמנים של חג ומועד, כאילו היו מחפשים  לשאוף 
מאווירת  הארץ הנכספת ממנה בה השליח. גם את התשוקה הזאת ניסו שלוחי 
הארץ לספק ככל האפשר והביאו איתם נוסחי תפילות שונות הנהוגות במקומות 
שונים ואף הרבו לספר על נוהגים מקובלים. השלוחים הפיצו בדרכם בגולה שירים 
ופיוטים שהיו רגילים לזמר בארץ ובמיוחד שירים בשבח ערי הקודש ובשבח 

ִאים והקדושים הקבורים בה.  נָּ התַּ
יש שחיברו במהלך מסעם שירים שכאלה לפי הזמנת בני הגולה. כך למשל, חכם 
חיים ונטורה, שליח מטבריה, חיבר פיוטים בשבח עירו שנדפסו בספר ‘זמרת הארץ’ 
מאת חכם יעקב בירב. פיוטו מספר על מאורעות חידוש היישוב בטבריה. חכם משה 
ריישר, שליח מירושלים, הקדיש בספרו ‘שערי ירושלים’ ]וארשה, תרכ”ח 1868[ 
פרק גדול בשם ‘זמרת הארץ’ לפזמונים ומזמורים שנוהגים לשיר בארץ-ישראל 

ובייחוד בל”ג בעומר.  
גם היש”ר בדרך שליחותו חיבר פיוט, ומכיוון שהגיע מישיבת מירון בה למד   
שנים ארוכות, חיבר את פיוטו לכבוד רשב”י, ותחילתו “אשיר ואודה לאל חי, ותיטב 
לו שבח” וסימנו, כלומר חתימת האקרוסטיכון בה סימן את פיוטו הייתה “אני יהודה 
שבתי רפאל ענתבי שליחא דרחמנא חזק”. פיוטו של היש”ר מיוסד על-פי שלושה 
מאמרים אשר באו בגמרא: שבת דף ל”ג ע”ב, מעילה דף י”ז ע”א, ובראשית רבה 
נ”ח פרשה ל”ה על נושא שמעון בר יוחאי וחיבורו. והרי כמה משורותיו הראשונות:

אשיר ואודה לאל חי – ותיטב לו שבח,      לכבוד תנא בר יוחאי, איש אלוקים קדוש הוא

איש נאזר בגבורה, ממנו תצא תורה,          אז ראה ויספרה אספקלרייא מאירה הוא

ניצוץ משה רבנו הוא האיר את עינינו,       זוהר קודשו ראינו פועלו ה’ מענהו

יחד היו שלושתם מספרים בינותם            רבי יאודה איש תם. ראש המדברים הוא

גשרים ומרחצאות לתיקון העולם הוא יחס שרי צבאות. עשו עשוקים נאות. 

מנחש יצא צפעון. המה ראו תמהו השיבו רבי שמעון כל מעשיהם גדעון 

יאודה בן גרים נעתק, שמע המלך שמץ מנה ורבי יוסי שתק. לא דבר טוב ועתק 

ורבי שמעון להרגתא. יאודה עליון תנהו דינה יצא דמלכותא. ליזיל רבי יוסי לגלותא 

נשים דעתן קצרה אי ידעי מחווי להו הוחבא עם בנו במערה. מפני הגזירא 

ברא ליהו חרוב ומעיינא  שנים עשרה שנה. עבד לון נס רחמנא 

הפיוט נתקבל בקהילות השונות בארצות המזרח בשמחה ונדפס בספר ‘הילולא 
רבא’, ג’רבה תרפ”ט, ונדפס גם בסוף הספר ‘באור החיים’ לחכם חיים כפוסי, ירושלים 
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תרפ”ט. משנסתיימה שליחותו של היש”ר כעבור שנה, עשה דרכו חזרה לארץ יחד 
עם אשתו גראציה דרך מצרים, מרכז השלטון, ואזור הומה יחסית לארץ ישראל.15 
בשובו משליחותו המייגעת לצפת רמת חייו שבה כשהייתה. המסורה המשפחתית 
מלמדת שנולדו לו ולגראציה שבעה ילדים אולם במהלך השנים נפטרו מרבית 
ילדיהם. תעודות היסטוריות מלמדות על בן אחד לפחות שנותר מביניהם, אהרון-

שאול שמו. 
לפי המפקד השני שערך מונטיפיורי ליהודי הישוב הישן בשנת 1849, חכם   
שבתי ענתבי תועד כבר אז במקום הרביעי בחשיבותו  ברשימת הרבנים הספרדים 
של העיר ]אחרי רבי מרדכי שוראקי, בנו משה שוראקי ומשה אפרייט[, מקום נכבד  
ניתן לדמותו ולדעתו והוא כבן עשרים וחמש שנים בלבד. היש”ר נרשם כנשוי ל-גרז  
]גראציה[ ולהם בן אחד בלבד, אהרן-שאול בן שלוש. עיסוקו לפי תיאור המפקד 

הוא רב  ומצבו הכלכלי דל באמצעים. 
חכם יהודה המשיך בתלמודו והעמיק בו, כדודו, אביו ובני דודיו. ילדים   
נוספים לא נולדו  אחר  אהרון-שאול ורק כעבור ארבע-עשרה שנה מנישואיו עם 
גראציה, בשנת 1854 כאשר היה כבן שלושים וחמש שנים, נולד בנו אליהו-רחמים. 
אמונתו החזקה והאדוקה ותנאי חייו הקשים עוררו בו ציפייה משיחית עזה כדי 
כך שיושבי העיר העממיים היו מכנים אותו ‘המשיח’, זאת על שום שכל ימיו היה 
ממרר בבכי ובתפילות על ביאת המשיח וגאולת ישראל. הוא תואר כ”עניו גדול, 
גומל חסדים טובים, מרבה תורה ומזכה את הרבים. מרוב ענווה לא רצה שיתארוהו 
בשום תואר של גדולה וכבוד”. גם בנו בכורו מעיד על כך בהספד שנשא על אביו: 
“וידוע דהצדיק הזה הוא עט”ר בחיים חיותו תמיד היה מבקש על ביאת מש”ץ 
]משיח צדקנו[ וז”א ]וזו אמרתו[: שמע ה’ קול יאודה שהיה מבקש בחיים על 

הגאולה הא ודאי כ”ש ]כל שכן[ דעתה אחרי מותו, מבקש יותר ]...[”.
מחיבוריו התורניים נשתמר מעט מאוד, אחד מדרושיו ל’שבת הגדול’ נדפס   
בספר ‘באור החיים’ לרב חיים כפוסי, תרפ”ט בנספח אביר יעקב ד’ כ”ה מתוך מקור 
שהיה בכתב יד אצל נכדו, חכם רפאל-מנשה ענתבי. על השם שיצא לו כצדיק 
והמוניטין שלו בקרב תושבי העיר, מלמד הסיפור הבא אודות כמוס נהג הפרדות 

היהודי של צפת: 

לא היה אדם בצפת אשר לא הכיר את כמוס. גם אורחים משאר חלקי 
הארץ שבאו להשתטח על קבר הרשב”י הכירוהו כי נזקקו לשירותו. אמצעי 
התחבורה היחידים בין צפת למירון היו בידיו ושלטונו עליהן ללא מצרים. 
ברשותו של כמוס עמדו שתי פרדות מחונכות וממושמעות אשר שימשוהו 

למשא ולמסע. 
בשל ראייתו שהייתה לקויה מאוד, נשרך כמוס אחר בהמותיו באחזו בזנבה   
של אחת מהן. הן ידעו את הדרך ולא סטו ימין או שמאל, ותוך כדי הליכה 
דובבו שפתיו של כמוס מזמורי תהילים שהחל בהם בצפת וסיימם במירון. 
פעם אחת אירעה לו לכמוס סכנה שבדרך נס יצא ממנה בשלום. באחד 
ממסעותיו מעדה רגלה של אחת מפרדותיו וזו נדרדרה מפסגת ההר, 

והייתה צפויה לריסוק איברים ‘כשעיר המשתלח’. 
משהרגיש כמוס בדבר, צעק במר רוחו: “חכם שבתי ענתבי, זו הפרדה 
אשר רכבת עליה למירון! הצל אותה בזכותך!” וראה זה פלא, הפרדה קמה, 
התנערה, ועלתה בשבילים הצרים עד הגיעה אל בעליה בריאה ושלמה 
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]...[ ומאז הצביע על הפרדה שלו בקוראו לה ‘הענתביה’.  

על הסיפור הזה מעיד שמעיה ענתבי, נכדו של היש”ר, אשר שמע אותו מפי אביו 
חכם אליהו-רחמים. ומנגד, אישר את הסיפור רפאל כמוס איש צפת, נינו של נהג 

הפרדות ההוא. 

ספר הפיוטים שרשם היש”ר

דומה שבאותן שנים קשות של לימוד בדוחק שעברו עליו בצפת, החל היש”ר מקבץ 
פיוטים ששמעם בצפת ובקהילות ניכר אליהן הגיע במהלך שליחותו. הוא רשמם 
במחברת קטנה שאת דפיה תפר במו ידיו. מאוצר ספרייתו וכתבי היד המועטים 
שנותרו בידי צאצאיו ניצל מעט מאוד משיני הזמן. במעט הזה נכלל ספר הפיוטים 
שרשם ואשר קראו ‘ספר פזמונים’. ממנו עולה שבמהלך חייו תיעד ורשם במחברתו 
זו מאות פיוטים ששמע. המחברת שתפר בידיו, נכנסה לכיס מעילו והייתה זמינה 

תמיד למועד ולחג, לתפילות מיוחדות ולאירועי שמחה. 
ארבעה מתוך 170 פיוטים שרשם במחברתו הינם פרי קולמוסו, מקוריים   
שלו. הם נבדלים משאר הפיוטים במחברת מכיוון שנושאים הם את אקרוסטיכון 
שמו, וקודמות להם שתים-שלוש שורות בהן מפרט היש”ר את האירוע החגיגי 
ושם בעל השמחה למענו חיבר את הפיוט. אחד מהם הוא אותו פיוט שרשם בדרכו 

למסע שליחותו. 
בפיוטים שחיבר ניכרת טביעת נשמתו של הכותב ומשהו מתולדותיו   
מוטבע בשורות הפיוט. כך למשל, כאשר התחתן בנו של גבאי בית המדרש במירון, 
בו למד, פנה אליו הגבאי שהכיר בכישרונו של היש”ר וביקש ממנו להכין פיוט 
אישי לחתונת בנו ישי אהרון משה. ומהשורות שרשם ניכרת קרבתו של היש”ר 
לישיבת מירון בה התחנך ולמד, הנזכרת במילות הפיוט “יגל עליו שוכן מירון”. 
גם בכמיהתו של היש”ר לבוא הגאולה ניתן להבחין בכתיבתו: “יושב שמים ענני, 
פנה אלי וחונני, כי יחיד ועני אני, כל היום אליך אקרא ]...[”, ומכאן המסורה שהיה 
מתפלל כל ימיו לבוא המשיח מקבלת חיזוק ומשנה תוקף. מרבית הפיוטים ששמע 
ותיעד במחברתו אינם מוכרים אולם יש ביניהם מפורסמים מאוד, כפיוטו של חכם 
דוד בר חסין לכבודה של  טבריה עיר האבות: “אוחיל יום יום אשתאה אעברה נא 

ואראה אדמת קודש טבריה”. 
חלק מהפיוטים חוברו לצורכי שמחות משפחתיות וניכרת מתוכנם מהות   
האירוע החגיגי: ברית מילה, בר מצווה או חתונה. סביר שהיש”ר אספם כדי שיוכל 
לשמח בשירת מצווה את המשפחות החוגגות. אולם פיוט אחד מיוחד נמצא שם, 
אותו שמע ורשם מבית דודו חכם אברהם ענתבי בילדותו: “אם חכם לבך בני, ישמח 
לבי אז גם אני”. ל’ספר פזמונים’ זה שרשם ותיעד התקין פרקים, ואותם קבע לפי 
ה’מקאם’ ]סולם צלילים המתאים לפיוט[ כגון ראשת, סאסגר, איארק, כייאת ועוד. 
המקאמים הללו מוכרים לפייטנים עד היום הבקיאים בצלילי הפיוט המזרחי והם 

אשר נותנים ללחן את אופי טעמו.16
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חוברת הפיוטים שרשם היש”ר בכתב ידו ]למעלה[,

 ופיוט שחיבר במסע שליחותו ]למטה[
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מסע שליחותו השני של היש”ר 

בשנות ה-60 של המאה ה-19, כאשר היה היש”ר כבן ארבעים ושבע, גיל שאינו 
צעיר לאותם ימים, דובר שוב בכוללות צפת על הצורך בהוצאת שליחות נוספת. 
שנים שחונות פקדו את צפת, רעב כבד שרר בגליל, ומצוקת המחייה בקרב יהודי 
צפת התגברה. יגעו ראשי הקהל ונתבקשו לחפש שד”ר מתאים לדרישות השליחות, 
לתלאותיה ולסכנות הרבות שהיא טומנת בחובה. דעתם של ראשי הקהל נחה 
מהיש”ר אף שלא היה צעיר לפי המקובל באותם ימים. שוב לא מצאו ראוי הימנו 

והיה מועמד לצאת לשליחות גם בפעם הזו. 
המסורה המשפחתית מתארת כי האדמו”ר ביקש לברכו ולעודדו לצאת   
לשליחות. הוא חזה לו שליחות מוצלחת ואמר לו שטמונה בה ברכה בחייו האישיים: 
“אל ידאב לבך שילדיה של אשתך זו כולם מתים. עוד תתברך כאשר תחזור ארצה 
וירבו ילדיך זרע של קיימא וכולם יהיו יראי שמים”. לפי אותה מסורה, האדמו”ר 
חזה כי אחר שישוב משליחותו זו יהיה אדם עשיר. ברכתו של רב גדול אינה דבר 
של מה בכך, אולם דבריו היו סתומים שאין הדעת נותנת בקוראה את המציאות. 

וכלום, אין טבען של תחזיות להיות כאלה? 
בעת שליחות זו מצאו ראשי כוללות הספרדים בצפת חובה לעצמם לציין   
את ייחוסו של השד”ר הנבחר וכך רשמו בכתב השליחות שבו ציידו אותו: “]...[ 

יאודה שבתי רפאל ענתבי 
הי”ו נין ונכד להרב הגדול 

אהל יצחק”. 
כדי לעלות בקודש,   
ששליח זה הוא זרע רבנים 

קדושים. 
בחודש סיון תרכ”ו   
)1866( יצאו היש”ר ואשתו 
גראציה בשליחות שנייה 
מטעם הכולל. בכתב המינוי 
לשליחותו מציינים ראשי 
“אשר לא  רעב  הכוללות 

היה כמוהו לעולמים”. 
 

צילום של הרב אליהו-ישראל 
בקאהיר, אשר אצלו התארח 

היש”ר
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התחנות הראשונות במסעו היו ארצות צפון אפריקה, כורדיסטאן, וחזרה למצרים 
שבה נח לתקופה מסוימת ואסף כוחותיו לקראת המשך מסעו.17 הפעם תוכננה 
שליחותו  גם ליעדים רחוקים יותר. המסורה המשפחתית מספרת שבתחנת הביניים 
במצרים, בדרכו להודו, התארח אצל הרב אליהו כאסקי בקאהיר. וכך מתואר סיפור 

האירוח שעבר מדור לדור: 

מסופר שהיש”ר, לפני נסיעתו  להודו, התארח אצל הרב אליהו כאסקי, 
שם ראה את בתו הקטנה והיפה, קאדון שמה, אשר הייתה בעלת קול ערב. 

היא רקדה ושרה לכבודם של האורחים. 
גראציה מזרחי אשתו קנאה בנערה זו ואסרה עליו לדבר עמה. על תקופה 
זו מספרת המסורה כי כשליח הארץ ורב נכבד בעיר צפת זומן גם לביתו 
של הרב חכם אליהו ישראל שיריזלי שהיה אב בית הדין של קאהיר. ולא 
רחק היום שהזמין אותו חכם שיריזלי לשבת עמו כחבר בית הדין הרבני 
במצרים. מארחו שהתפעל מחריפותו ובקיאותו של השליח מינה את 

היש”ר לכהן כשני לו בבית הדין. 
על דמותו של מארחו הנכבד, הרב הראשי של קאהיר מסופר כי בעודו נער 
עלה עם אביו חכם יצחק מהעיר שיריז לארץ-ישראל, גדל על ברכי רבני 
ירושלים, ומכאן קיבל את כינויו חכם שיריזלי. חכם אליהו ישראל הוזמן 
לישב על כס הרבנות בקאהיר בשנת תר״ז )1847( לאחר פטירת הרב יוסף 
משה אלגאזי שהיה אב בית דין בקאהיר, וימי כהונתו ארכו  תשע עשרה 
שנה. הרב רפאל-אהרון בן שמעון מעיד בספרו ‘טוב מצרים’ שעיניו ראו 
את ‘תפארת ישראל’ הנ”ל נהדר בקודש שרוח קדושה וטהרה חופפת עליו. 

הרב יעקב הלוי ספיר שביקר במצרים בשנת 1850, מתאר את דמות מארחו של 
הישר, הרב אליהו ישראל, בזו הלשון: 

אלוף וראש לכל קהלות מצרים ולהערים סביבותיה, הוא הרב הגדול החכם 
הכולל הישיש הנכבד כמוהר״ר אליהו בכ״ר יצחק ישראל, מחשובי חכמי 
ירושלים וכתר הרבנות הולמהו, כי ידיו רב לו בתורה ובחכמה ובדרך ארץ 
והנהגת הבריות ולו אות הכבוד גם מהשולטן הגדול שבקושטנדינא, ונכבד 
אצל נסיך הארץ והפחות והשרים ובידו גם מקל חובלים ושבט מושלים 

להעמיד הדת על תלה. 

לאחר זמן מה פנה היש”ר להמשך מסעו בדרכו להודו הרחוקה. הוא נפרד   
ממארחיו ויצא לדרכו רבת התחנות. בסופה  הגיע להודו, בומביי. כאשר הגיע 
לעיר הבירה, נתקבל בכבוד רב על ידי משלחת נכבדי קהילת בני ישראל. יהודים 
שעשו מסעות באותה תקופה והגיעו להודו במאה ה-19 מתארים קהילה מיוחדת 
זו. חלקם, כגון חכם דוד דבית הלל מצפת ראו בהם שרידי שבט שהתגייר. אנשי 
הקהילה בבומביי אשר קראו לעצמם ‘בני ישראל’ התייחדו בנוהגי שמירת שבת 
שונים מאלו המקובלים בקרב יהדות העולם. עוד ייחוד שהיה בהם שלא היו בקרבם 
כוהנים או לוויים. לכן היו נוסעים כבנימין מטודלה המפורסם שראו בהם צאצאים 
לעשרת השבטים האבודים. אנשי קהילת בני ישראל שמרו על מספר מצוות עיקריות 
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ביהדות, כגון שמירת שבת כיום מנוחה, ברית מילה, ושמירת יום הכיפורים. אולם 
היות והתעוררו תהיות ביחס למעמדם היהודי של בני ישראל והאפשרות לשלבם 
במניין או להתחתן עמם, נשלחה בשנת תר”ג שאלה מבני הקהילה בכלכותא אל 
הרבנים הגדולים בבגדד לשאול את דעתם בנושא. רבני בגדד השיבו לבני הקהילה 
בכלכותא שהם רשאים לקבלם לקהילה ולהתחתן עמם: “אלא אדרבה מצווה רבה 
לקרבם ולהשתדל עמהם להורות הדרך אשר ילכו בה ומעשה אשר יעשון”. וגם 
היש”ר ענתבי נקט בגישה ליברלית זו, עד כדי כך שנענה לבקשת בני הקהילה 

להישאר ולשמש להם רב ואף ישב עמם שנים ספורות.
מי שקיבלו ואירחו בכבוד בבומביי היה העשיר והנכבד שבקרב יהודיה   
של הודו, דוד ששון, אדם עתיר נכסים ומוקיר ה’ שהזמינו להיות סמוך על שולחנו 
כל זמן שהותו בעיר. על בניה של משפחת ששון בבומביי נמנו האחים אליהו-דוד 
ששון וֵסר עבדאללה ששון. בעקבות עושרם האגדי ונדבנותם הרבה דבק בהם 
הכינוי ‘הרוטשילדים של המזרח’. הם עשו להם שם במסחר בין-לאומי, בפוליטיקה, 
בספרות אנגלית, בהקמת מסחר בספרים ואיסופם ובחוכמת ישראל. מחוץ לקהילת 
בני ישראל הייחודית,  שאר היהודים הספרדים בקרב יהודי הודו היו בני העדה 
הבגדדית. אשתו של דוד ששון, סיניורה לאה בת פרחה, דוד ששון עצמו ואחיו 
רשומים לזיכרון עולם על לוח שיש עד עצם היום הזה בעבור התרומה שהקימו 
לבניית בית כנסת בעיר העתיקה בירושלים, ‘כנסת אליהו’ שמו המשמש כיום את 
קהילת חב”ד.18 קהילת יהודי בומביי ומשפחת ששון בראשה סייעה בהקמתו של 
בית מדרש במאה שערים ובחפירת באר מים במקום ציון הקבר של רחל אמנו, 

להחיות נפשם של הבאים להשתטח על קברה. 
ראוי לציין כי יהודי הגולה באותם ימים ובמיוחד אלה שטעמו טעמה של תורה, 
ראו לעצמם חובה ליהנות תלמידי חכמים מנכסיהם, וליהנות עצמם מסעודה 
שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כמאמר חכמינו ז”ל במסכת ברכות: “הנהנה מסעודה 
שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו השכינה”. אחד מסיפורי המסורה 
המשפחתיים מסביר כיצד עלתה יוקרתו של השד”ר העניו מצפת בעיני מארחיו 

העשירים שבבומביי:19 

בבוא היש”ר ענתבי ז”ל אל בית מארחו דוד ששון לראשונה, הייתה שעת 
צהרים. בני הבית והקרואים המתינו בקוצר רוח לבואו. כאשר הסבו ליד 
השולחן אירע מקרה מופלא. בעת שהוגש הבשר לשולחן נתן היש”ר עיניו 
בו וקרא: “למען השם, הסירו פיגול זה מעל פני! בשר זה נבלה וטרפה הוא, 

אל תיטמאו באלה!”. 
דבריו הכו בתדהמה את בעל הבית, רעייתו לאה ואורחיהם. רגעים מספר 
נדמו והדיבור ניטל מפיהם. כאשר התאוששו קמעא פתח בעל הבית את 
פיו ואמר: “רבנו, כלום חשודים אנו בעיניך כאוכלי נבלות וטרפות?” ענה 
היש”ר: “לא, חלילה מזאת, יודע אני בכם כי אנשים כשרים אתם ואולי מן 
השמים נשלחתי כדי להציל אתכם מעוון. עתה שאלו וחקרו היטב כיצד 

הגיע בשר פיגולים זה לביתכם”. 
הדממה שנפלה בעקבות דבריו שנאמרו מתוך ביטחון גמור הופרה בשאלת 
בעל הבית לרעייתו: “מי קונה בשר לבית?” “פלונית אלמונית” השיבה לאה 
אשתו. “אישה נאמנה ומסורה הממונה על צורכי הבית”. ועוד הוסיפה 
רעייתו לאה ואמרה כי באשר לבשר, היא עצמה הדריכה אותה לראשונה אל 
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הקצב שממנו עליה לקנות והזהירה אותה מסטייה כל שהיא מהוראותיה. 
“הזעיקי אותה לכאן” אמר דוד ששון, והיא באה. שאלתו הראשונה אליה 
הייתה: “את קנית היום את הבשר?” השיבה בחיוב. “ממי?” נשמעה תשובה 
לא ברורה, גמגום, מעין מחנק בגרון. “עני ברור!” נשמע קולו של בעל 

הבית. לא נשמעה תשובה. 
לאחר שחזר על השאלה בקול רם, פרצה האישה בבכי מחריש אוזניים 
שמתוכו נשמע סיפור מקוטע וזה תוכנו: “הלכתי כדרכי לקנות בשר מן 
המקום אשר אני רגילה בו ומצאתיו נעול, ובמקום לחזור על עקבי ולומר 

לגברתי, השיאני יצרי וקניתי מן הקצב שממולו. 
מה שעלה בגורלה של האישה אין זה מענייננו, אך זאת נאמר: כשוך הסערה 
אשר קמה בשל מעשה מביש זה, ולאחר שכל הכלים אשר על השולחן 
הורדו ממנו במהירות מסחררת, נגשו המארחים ואורחיהם אל היש”ר 
ואמרו: “רבנו, נביא ה’ אתה בתוכנו”. “לא בני” ענה היש”ר, “לא נביא ולא 
בן נביא אנוכי. דעו לכם, חכמינו אמרו: הבא ליטהר מסייעין בידו. כאשר 
הוגש הבשר לשולחן עלה ריחו באפי כריח נבלה חד וחריף ונודה להשם 

יתברך שהציל את כולנו מעוון ]...[”. 

השליחות לבומביי: צילום נדיר מאמצע המאה ה-19 של דוד ששון ושלושת בניו.
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בעל הבית ואורחיו פרסמו מאורע זה בקרב בני קהילתם, דבר שהעלה   
את יוקרתו של היש”ר והערצת ההמונים אליו. בזכות הרושם הבולט שעשה על 
מארחיו, השיג היש”ר שלושה הישגים שכל שד”ר היה שואף להם: הראשון – החלטת 
ראשי הציבור והקהל למנוע ממנו  לחזר על פתחי נדיבים כמקובל כדי לקבל 
תרומתם. מלאכה זו טענו הם, אינה לפי כבודו וצריכה להיעשות על ידי אחרים 
וכך אכן עשו עבורו על הצד הטוב ביותר. ההישג השני בא ליש”ר מידי מארחו 
הנכבד דוד ששון, אשר היה מקורב בשל מעמדו בחברה לבכירי הממשל הבריטי. 
הודו הייתה באותן שנים מושבה בריטית. ששון המליץ בפני השלטונות להעניק 
ליש”ר אזרחות בריטית והוא לא נח ולא שקט עד שהוציא את הדבר לפועל ולימים 
הפכו לנתין בריטי. נתינות בריטית זו עברה בירושה לכל צאצאי המשפחה מדור 
לדור.20 כעבור שנים, כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה, היו נכדיו ובניו של 
היש”ר סמוכים על שולחנה של המלוכה הבריטית לאורכן של שנות המלחמה וזכו 
להגנתה כנתינים בריטים. ההישג השלישי לו זכה מידי מארחו אשר דאג לשלומו 
ולתנאי מחייתו של היש”ר כאשר ישוב לארץ. מארחו, הגביר ששון, הציע לספק 
לו באופן בלעדי את יבוא הצבע ‘נילה’ ]כחל[ לארץ או לכל מקום בו ישב ]צבע 
תכול ששימש למטרות שונות[ כדי שימכור אותו ברווח נאה לצורך מחייתו. לפי 
המסורה המשפחתית בזמן שהייתו של היש”ר בבומביי נפטר הרב הראשי של העיר 
לעולמו. הקהילה נותרה בלא מנהיג רוחני הפצירה ביש”ר שיכהן כרב ראשי, הוא 

נעתר להם וישב שם מספר שנים.  

בית הכנסת “אוהל דוד” שבנה הגביר דוד ששון 
ברחוב מולדינה בבומבי שבהודו בשנת 1867,

ייתכן שהיש”ר עצמו אשר היה שם באותם שנים, 
היה נוהג להתפלל בו...
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פיוט שהביא עמו היש”ר מהודו-בומביי 

אחד הפיוטים המופיע ב’ספר הפזמונים’ שבכתב ידו של היש”ר, פזמון שנותר 
עמנו עד היום ושרד את שיני הזמן הינו הפיוט ‘יום השבת אין כמוהו’. פיוט זה 
מוכר ונפוץ בקרב קהילת יוצאי הודו-בומביי, ומשם למד את הפיוט הזה ותיעד 
אותו במחברתו. יתכן שפיוטים נוספים ידועים פחות גם הם מקורם מקהילת יהודי 
בומביי. מעניין לספר שממעט הפיוטים אשר עברו מדור לדור במשפחה והיו 
נוהגים לזמרם, נשתמר גם מנהג זמרת הפיוט הזה בערבי השבת מדור לדור וזקני 
המשפחה נוהגים לזמרו עד עצם היום הזה. “יום השבת אין כמוהו, ברכו אלוהים 
ויקדשהו, מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת נכספה נפשי כי בשבת אצא 

חופשי וכי יום מנוחה אקראהו”. 
פיוט נוסף שנשתמר ועבר מדור לדור בקרב צאצאיו הוא הפיוט ‘יחיד   
רם בשלום, פדה נפשי ממכמור’21 אשר גם אותו נוהגים בני המשפחה לשיר סביב 
שולחן הקידוש בערבי שבתות בדיוק כשם שהיש”ר שר אותו סמוך לשולחנו בכל 
ערב שבת, ואולי נהג כך בשהותו בבומביי: “יחיד רם בשלום, פדה נפשי ממכמור 
להשמיע בקול תודה ושיר חדש ומזמור, מלך רם ביופיו, חיכו ממתקים פריו, רופא 
חולה מחוליו, הוא בורא הוא בורא, מאורי מאורי, הוא יורה הוא יורה, גשם ומלקוש 

יורה אל דודי צרור המור”.
את שליחותו השנייה של היש”ר מזכיר גם  בנו חכם אברהם-יעקב ענתבי   
בהקדמה לספר ‘באור החיים’ באופן הבא: “רבי אבא ]...[ שהיה שד”ר ]שלוח דרבנן[ 
כוללות עיה”ק צפת”ו לכל ערי ערביסטתאן וערי הינדייא ונתמנה שם לרב ראשי 

ומו”צ גם מטעם ]...[ מלכות האנגלי יר”ה ]...[”.   
במהלך מסעו הארוך נפטרה אשתו הראשונה גראציה מזרחי. סיבת פטירתה    
לא ברורה ויתכן שמחמת תלאות המסע שהיו קשות ביותר. בנו הבכור, אהרון-שאול 

ענתבי, היה בנם המשותף וייתכן שבנים אחרים נוספים. 

ציור של ארמון הקיט של דוד ששון בּפוָנה, ליד בומביי
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שובו מהודו ושהייתו במצרים

כעבור כארבע שנים מצאתו, בשנת 1870 לערך, עשה היש”ר את דרכו חזרה ארצה 
דרך מצרים. באבלו הכבד חנה שוב בקאהיר עד שיתאושש ויאסוף כוחותיו. שם, 
בקאהיר, הופתע לשמע בשורת איוב נוספת. ידידו אב בית הדין בקאהיר, החכם 
אליהו ישראל ]שיריזלי[ נפטר שנה לאחר שעזב היש”ר. כעת אירחוֹ בנו, חכם יום-

טוב ישראל, שאחרי מות אביו הרב אליהו ישראל ישב על כסאו תחתיו, בשנת תרכ״ז 
)1867(. ימי רבנותו שם ארכו עשרים ושלוש שנה ומחצה. הוא לא היה רק דיין 
במצרים אלא כרכא דכלא ביה. כל עניני העיר ועסקי הכולל, הכנסותיו והוצאותיו, 
היו מסורים בידו כי פרט לגדולתו בתורה היה בקי בכל ענייני המדינה. גם בטרם 
שבתו על כס הרבנות נשא משרה גבוהה מטעם השלטונות ועסק בצורכי ציבור. 
כשעבר הרב יעקב הלוי ספיר דרך נא אמון ]אלכסנדריה[ בשנת תר״ח הכירהו, 
וייכתב עליו בספרו ‘אבן ספיר’: “איש משכיל חרוץ ושנון, והוא מהיושבים ראשונה 
בבית המשפט אשר לממשלה פה על כל דבר חוק ומשפט עם יתר נכבדי ושרי 
עם”. עוזרו בימי רבנותו היה הרב חיים- דוד שבתי המכונה מרקאדו טראגאן. נראה 
שגם בתקופה זו כיהן כחבר בית הדין הרבני ]במצרים[ כמשנה לאב בית הדין וגם 

עסק במסחר למחייתו. 
בקאהיר פגש היש”ר שוב ברב כאסקי אשר אירחו ביציאתו ממצרים.   
הרב, אביה של קאדון, החליט לשדכו לבת הזקונים הצעירה שלו. הוא דיבר רבות 
על מעלותיה הטובות, על כך שגדלה ויפתה מאז התראו לפני שנים. ולאחר  עת 
חלוף אבלו נעתר היש”ר ונשאה לו לאישה. מסורה משפחתית מספרת כי מלאו 
לקאדון שלוש-עשרה או ארבע-עשרה שנים בלבד כשנישאה. אחותה של קאדון 
גם היא שודכה באופן ראוי והגון ליהודי בשם כהן, שהיה שר הכספים  של מצרים. 
כעבור שנים, אחייניתה של קאדון נישאה ליהודי נכבד אחר, חיים הרהי פחה שגם 
הוא כיהן כשר הכספים של מצרים בזמן מלחמת העולם הראשונה. מכיוון שפער 
הגילאים בין היש”ר לרעייתו הצעירה היה כה גדול, זכו כל הנכדים להכירה ואף 
הצעירים שבהם. אחד מהם, שמעיה ענתבי, מספר על מראה דמותה כפי שנחקק 

בזיכרונו: 

לא זכיתי להכיר את סבי היש”ר, הוא נאסף אל עמיו בערב יום הכיפורים 
שנת תרמ”ט, ארבע עשרה שנה לפני הולדתי. לעומת זאת זכיתי להכיר 
את סבתי, אם אבי, וליהנות מליטופיה, חיבוקיה ונשיקותיה.  קראנו לה 
סבתא קאדון. אני זוכר אותה לראשונה בהיותה כבת שבעים, פניה עגולות, 
בהירות ויפות, קומתה בינונית, עיניה כחולות ושערה לבן כשלג. דיבורה 

בנחת כמונה מרגליות. 

הסבתא קאדון גרה בביתה עם נכדתה יעל, בתו של יום טוב, בן הזקונים שלה.  
יום טוב נפטר במגפת הכולרה אשר פקדה את טבריה בשנת תרס”ג והניח אחריו 

תינוקת יתומה מאב.22  
היש”ר הפך לחבר בית הדין  בקאהיר במעמד רם של שני ]משנה[ לדיין   
הראשי הוא חותנו הרב כאסקי. הוא החל עוסק בקאהיר במסחר למחייתו וסופר 
כי פתח לו חנות בה מכר בלומרין ]צבע נילה או כחל ששלח לו מכרו דוד ששון 
מבומביי[. באותה תקופה הביא היש”ר את כל משפחתו להירשם בקונסוליה 
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הבריטית באלכסנדריה. השנה הייתה 1871 וכך תיעד ורשם פקיד הקונסוליה את 
משפחתו: אליהו רחמים בן 17, אברהם-יעקב בן 13, יוסף-דוד בן 10, יצחק-שאול 
בן 6, ישראל-שמואל בן 2. גם את קאדון, רעייתו הטרייה, רשמו באותו רישום, 
אולם גילה הצעיר אינו מוזכר. שלושת הבנים הצעירים יותר נולדו בצפת לאחר 

שחזרו אליה. 
נראה מכאן, שבנו הראשון אהרון-שאול, נפטר גם הוא במהלך תקופת שהותו של 

היש”ר עם משפחתו בחו”ל. 

לא ברור מתי היה הדבר בדיוק, אולם תקופת שהותו במצרים הייתה נקודת מפנה 
בחייו, שכן מצבו הכלכלי השתפר מאוד. עובדה היא שהפך לבעל ממון רב וכך 
התאפשר לו להשתתף ברכישה פומבית של אוסף ספרים וכתבי יד עתיקים, עזבונו 
של הרב משה אלגאזי שנפטר. כך החלה ברכתו של האדמו”ר להתגשם, לפחות 

בחלקה הראשון. 
הרב משה, מרקאדו אלגאזי כלשונם של יהודי קהיר, היה איש חינוך ואיש   
ספר. הוא הוקיר מאוד כתבים וספרים עתיקים ובחייו רכש ואסף ספרים יקרי 
ערך רבים. במצרים, אשר יהודים חיו בה כאלף שנים קודם לכן עוד מתקופתו של 
הרמב”ם, לא חסרו כתבים וספרים נדירים שכאלה. היש”ר שהיה כעת בעל ממון, 
רכש את כל אוצר ספרייתו של אלגאזי מיורשיו במצרים. הם   העמידוה למכירה 
מספר שנים אחר פטירתו. בין הספרים העתיקים שבספריה היה כתב יד מיוחד 
בן 300 שנה, כתב ידו של הרב חיים כפוסי. כך מספר על מעשה הרכישה בנו של 
היש”ר, חכם אברהם-יעקב ענתבי: “]אבי היש”ר[ בא מצריימה ונתאכסן בבית הרב 
כמהר”א ]כבוד מורנו הרב אברהם[ ישראל ]...[ ובאותו זמן יורשי הרב כמהר”ם 
]כבוד מורנו הרב משה[ אלגאזי מכרו מדרשו להרב הנזכר כל ספריו ועט”ר חכם 

אבא קנה כל הישיבה והספרים ]...[”. 
הרב חיים כפוסי, שכתב היד היקר שלו נרכש על ידי היש”ר, חיבר את   
הספר ‘באור החיים’ מאות שנים  לפני זמנו של היש”ר, הרב הכפוסי היה ‘בעל נס’, 
שכן היה סגי נהור ונתעוורו עיניו. אחר שנעשה בו נס נפקחו עיניו לראות והוא 
יכול היה לכתוב ספר שלם ומכאן נתן לו את שמו ‘באור החיים’. ספר דרושים זה 
לכל שבתות השנה לפי פרשות השבוע נכתב כולו מעיניים אשר נפקחו בברכת 
השמים ולכן האוחז בו כאילו אחז בפריט של קדושה ומכאן מחירו היקר. כתב 
היד נותר ככזה ונרכש לספרייתו של אלגאזי. קרוב לוודאי שהייתה זו גם רכישתו 
היקרה ביותר של היש”ר, שכן בנו, חכם אברהם-יעקב ענתבי, מעיד שאביו קנה 

אותו בדמים מרובים ]בכסף רב[. 
היש”ר חפץ כל חייו לזכות ולהוציא כתב יד זה לאור, אולם לא הסתייע   
הדבר בידו אלא רק כעבור דור על-ידי שני בניו הגדולים ובמיוחד על ידי הבן חכם 
אברהם-יעקב ענתבי שחי בדוחק במצרים. עד כדי כך רצה היש”ר בהוצאת הספר 
לאור שהיה נוהג לסיים את דרשותיו לשומעיו במשפט שיש בו משום תפילה ורמיזה 
אלגורית לעניין משאלת לבו. וכשהגיעה דרשתו ל’שבת הגדול’ באחת השנים,23 
סיימה לפני הקהל בצפת באלה המילים: “]...[ ואומר תנו לזה ולזה וכו’ ]...[ וה’ 
יזכנו לאור באור החיים אמן”. ומי שהאזין באותה שבת ולא הכיר את העניין חשב 
שאמר הרב ברכה מליצית כשלמעשה נשא תפילה נרמזת: “והשם יזכנו ל]הוציא[ 

לאור ]את הספר[ באור החיים, אמן”. 
היש”ר ישב במצרים קרוב לשנתיים24 ובאחד הימים החליט לארוז חפציו   
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ולשוב לעירו צפת עם רעייתו הצעירה וילדיו. אולם הפעם חזר לצפת עם רכוש 
רב, ממש כפי שהתנבא האדמו”ר. מאז שב לעירו צפת סבר שלא יצא ממנה ורצה 
לדור בה עד יומו האחרון. אבל הפצרות ראשי הקהל שיצא לשליחות בשלישית 

לא נתנו ללבו לסרב לעולה של המחויבות. 

שובו לצפת ואחרית ימיו בה 

לפי המסופר, משחזר היש”ר אל עירו, טלטולי הדרך ותלאותיה הכריעו את בריאותו 
והוא נפל למשכב. מספר נכדו: 

תלאות הדרך שבאותם ימים היו קשים מנשוא השפיעו כנראה על בריאותו 
של סבי והוא נפל למשכב עם הגיעו לצפת. אחד מרמי המעלה של העיר, 
מבני אומות העולם אך לא מחסידיו, בא לבקרו ומשיצא מעל פניו הרים 
סבי את עיניו ואמר: “ריבונו של עולם! כתוב ונתתי אדום תחתיך ורבותינו 
אמרו, אל תקרא אדום אלא אדם. אם נגזרה עלי גזרה, יהא זה כפרתי”. כך 

סופר לי על ידי אבי ז”ל. 

וממשיך הנכד ומספר: “ורבים מבני צפת ידעו זאת שלמחרת היום חש אותו אדם 
ברע, ומת מיתה חטופה, ואילו סבי חלצתהו חמה, וקם על רגליו בריא ושלם”. גרסה 

של נכד אחר למחלתו הקשה של היש”ר בחזרתו לצפת מתוארת כך: 

]...[ מסופר שבמוצאי שבת אחת, סבי יצא לגג ביתו בצפת לנשום אוויר. 
הוא הביט נכחו וראה מרחוק לווית מת. אור גדול בקע משם והוא שמע 
שאומרים קדיש. הוא חשב בליבו שתוך זמן קצר יעברו אותם אנשים גם 
על-יד ביתו ויוכל לשאול אותם מי הנפטר ]...[. לפתע נעלם האור, ועמו 

החיזיון ]...[. מרוב פחד חלה סבי למספר חודשים.  

מסיבה זו או אחרת, אין ספק שחלה והיה על ערש דווי ואף ההיסטוריון אברהם 
יערי כותב: “חכם יהודה שבתי רפאל ענתבי נקרא בסוף ימיו חיים יהודה שבתי 

רפאל ענתבי, ובוודאי שנוסף לו השם ‘חיים’ לאחר שהחלים ממחלה קשה”.   
בצפת נולדו שלושת בניו הצעירים, בני הזקונים. בראות היש”ר כי הקב”ה   
בירכו במניין בנים החלה נרקמת בראשו תוכנית להקמת בית כנסת פרטי משפחתי. 
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בניית בתים וקניית נדל”ן  

היש”ר חזר משליחותו השנייה ובחלק מממונו הרב רכש בתים בצפת ובטבריה. 
מסורות משפחתיות מספרות שהקים ובנה בתים בכספו לא עבור בני משפחתו 
לבדם, אלא בעיקר לדיור יושבי העיר מחוסרי הבית אשר בתיהם נחרבו ברעידות 
האדמה של צפת, אם להשכרה ואם כמתנת חסד. הסיפור הבא מתאר טפח מתקופת 

פעילות זו: 

באחד מימי תמוז החמים עמד היש”ר ליד פועלי הבניין הערבים והיה 
מאיץ בהם ומזרזם, ואילו העבודה הערבית מתנהלת בעצלות. הבנאי האמן 
הראשי שדעתו לא הייתה נוחה מכך שמאיצים בו ובעובדיו, אמר לו: “יא 
חכם, אתה יודע כי בדבר ה’ שמים נעשו, ביום אחד או ברגע אחד היה יכול 
לברוא את העולם, ויאמר יהי ויהי, ולמה היה צריך לששת ימים? ללמד אדם 
שלא יאיץ ולא ימהר מה שלא גומרים היום יגמר למחר. בטח בעזרת ה’”. 
בתוך כך שהיה מתווכח עם הבנאי עבר שמש בית הדין והכריז   
בקול מסתובב ברחובות ]כרוז[ שבשעה 12 היום מתקופת השנה הזו מגיע 
מועד מיוחד שאסור בו לשתות מים במשך אותה השעה ומים שלא יהיו 
מכוסים בכיסוי ברזל או שלא שמו בהם ]מכסה[ מחמר אסורים לשתיה 
וגם אחרי עבור הזמן צריכים לשפוך אותם ]...[ ]עניין איסור שתיית המים 
הינו לפי הנוהג כי בארבע תקופות בשנה: בתשרי, בטבת, בניסן ובתמוז, 
ביום ידוע ובשעה ידועה, לפי חשבון השנים, נהגו לא לשתות מים מתוך 

אמונות ידועות[. 
ואל יקל דבר שפיכת מים בעיני הקורא, כי אז באותם ימים את מי השתייה 
היו טורחים ומביאים מהמעיין בכדים או משלמים עלותם למלאייה, אישה 

ערבייה שהייתה סוחבת את כדי המים על ראשה. 
שמע זאת הבנאי הערבי ושאל את החכם היש”ר: “מה פשר הכרוז?” ואחרי 
שהסביר לו לפי אמונתנו למה ומדוע, התחיל הבנאי הערבי לועג וצוחק 
לאמונת הבל ומנהגי שטות. וכך אמר: “עג’יב עליך יא חכם היהודים” ]אני 
מתפלא עליך רב היהודים, עם חכם ונבון אתם פלא שיש לכם אמונה כזו[. 
ובשעה הקבועה כפי שהכריז השמש, אמר הבנאי לאחד הפועלים: “תן לי 
את האבריק ]כד המים[ לשתות”, וכדי להכעיס שתה ושתה ולהקניט סיים 
את כל המים. בערב סיימו הפועלים את העבודה והלכו איש איש לביתו. 
למחרת היום קבעו שעה מוקדמת מהרגיל לבוא לעבודה כדי לסיימה 
מוקדם לפני צאת הכוכבים. באו הפועלים למחרת כפי שנדברו לאסוף את 
הבנאי הראשי מביתו אולם הלה אמר להם: “דרשו בשלום החכם והגידו 

לו שאבוא מאוחר קצת”. עברה שעה, עבר היום ולא בא. 
בערב הלכו הפועלים לראות מדוע לא בא, הפסיד יום עבודה שערכו חמישה 
גרוש, אמר להם: “דרשו בשלום החכם ותבקשו סליחתו אני צריך לנוח יום 
יומיים”. והנה אחרי יום מנוחה החמיר מצבו, הרגיש כאבים חזקים, צבתה 
בטנו, רעדה אחיזתו וימת על משכבו. אז כולם אמרו: “זה בא לו בשביל 
שלעג לאמונת היהודים לא לשתות בשעה שקבעו חכמיהם”. נעשה קידוש 

ה’ וכולם אמרו היהודים חכמים ונאמנים לה’ ולתורתו ]...[”. 
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במהלך השנים כאמור נולדו ליש”ר ולאשתו הצעירה קאדון לבית כאסקי,   
שמונה בנים25 ובכך נתגשמה ברכתו של האדמו”ר במלואה. ואלה שמות בני יש”ר 

וקאדון לתולדותם: 

הבכור, הרב אליהו-רחמים ענתבי )1920-1854(26 היה לימים גדול בתורה, סופר 
ובעל סגנון עברי מלוטש, חיבוריו על טעמי התורה והשבת רובם  בכתובים. 

הרב אברהם-יעקב ענתבי )1933-1858( היה שו”ב ]שוחט בהמות ובודק[ בקאהיר 
שבמצרים, הוציא לאור את הספר ‘באור החיים’ לרב חיים כפוסי ז”ל ובו הספר 

הנוסף ‘אביר יעקב’ לרב יעקב ענתבי המעונה מדמשק. 

הרב יוסף-דוד ענתבי )1935-1863( שימש כרב בצפת, חכם תלמודי מובהק. 

חכם יצחק-שאול ענתבי )1919-1865( נפטר במלחמת העולם הראשונה. 

הרב ישראל-שמואל ענתבי )1949-1871( מחכמי ורבני טבריה ]ומחוטר זה באתי 
אני, כותב שורות אלה[. 

חכם שלמה-מאיר ענתבי )1940-1878( עסק בהוראה בבית ספר יהודי בקאהיר 
שבמצרים והיה בעל חנות ספרים שם. נפטר צעיר בשנים. 

חכם ישועה ]יהושע[ שלום ענתבי )-1876?( עסק במסחר לפני מלה”ע הראשונה 
ולאחר מכן כשו”ב בחיפה. 

חכם יום טוב ענתבי )1903-1880( נפטר בשנת תרס”ג ממחלת הכולרה בטבריה. 
בתו היתומה אומצה על-ידי קאדון סבתה. 

היש”ר לא התמהמה ובממונו בנה בית כנסת קטן ברחוב בו התגורר אשר   
היה ידוע בפי תושבי צפת ‘כניס ענתבי’ ]בית הכנסת של ענתבי[. מבנה קטן זה 
עומד על תילו עד היום ברחוב הנמוך ביותר בצפת העתיקה ונקרא כיום ‘שערי 
רחמים’. הבנייה נעשתה באותו פרק זמן שבה הגיע בן דודו חכם יעקב ענתבי 
מדמשק לצפת. מעט מאווירת הבית המלא בהמולת ילדים אפשר לתאר, ואין 

מתאים יותר מתיאור המשפחה ביום חג. 
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מסורת חג הפסח 

לחג הפסח היה מקום מיוחד בליבו של היש”ר, ובפרט ל’שבת הגדול’, השבת אשר 
לפני החג, שבה נהג לשאת דרוש מיוחד בקהל צאן מרעיתו בצפת. והרי כמה 

משפטים מדרוש שלו לשבת זו לפני כ-160 שנה בצפת: 
הנה ידוע לכל ישראל כי שבת זה נקרא שבת הגדול, והטעמים שלמה נקרא שבת 
הגדול רבו כמו רבו, ]...[ כמה גדלה מעלת שבת זו, כשמו כן הוא ‘שבת הגדול’ 
וחייבים ישראל לשמוע דרשה ודברי תורה, וזה הטעם מאבי הרב ז”ל ויש מפרשים 
לפי שאותה שבת ראשונה נתגדלו ישראל בין העמים ונקראו גוי גדול כמו שאומר 
הכתוב: כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו וכו’ וכעניין זה צוונו הקב”ה 
לבער חמץ הפנימי שהוא יצר הרע ואחר כך יבא לחלק הטוב על דבר סור מרע 

ועשה טוב ]...[. 
ליל הסדר בבית משפחת ענתבי  

בהגיע החג, נתקדשה אווירת הבית במשפחת היש”ר שבצפת, ולו רק מחמת ההמולה 
שיצרו תשעה בנים ישובים לשולחן הסדר, נרגשים מעצם המעמד, כשהוריהם 
טורחים להשקיטם ולהאכילם. אחד משיאי הסדר היה נוהג חגיגי עליז ומיוחד 
אותו הביא היש”ר מסורת מבית אבותיו כפי שנהגו אותו בעיר הולדתו חלּב: מעין 
ַהְמָחָזה של בני ישראל הנוודים היוצאים ממצרים ו’משארותם’ ]מצת האפיקומן[ 
צרורה על שכמם. היש”ר היה מכה בידו על המצה באומרו: “וכך חצה משה את הים 
]...[” ובכך נחלקה המצה האמצעית לשני חלקים לא שווים ]שני-שליש ושליש[. 
את החלק הקטן הצניע בין שתי מצות שלמות ואת החלק הגדול צרר כצרור 
נוודים הניח על כתפו לשמחתם של הבנים הצעירים ואמר: “ובני ישראל עשו כדבר 
משה, משארותם צרורות בשמלותם על שכמם”. וכל המסובין הקטנים שאלו אותו 
במקהלה: “מן ווין ג’אייה?” ]מאיפה אתה מגיע?[ והיש”ר משיבם בחיוך: “ממצרים!” 
“ולאווין ראייח?” ]ולאן אתה הולך?[ “לירושלים!” היה משיבם אביהם, וכולם היו 
עונים: “כן יהי רצון בעגלא ובזמן קריב ]...[” או “לשנה הבאה בירושלים הבנויה”, 
והצרור היה עובר מאחד לשני, קטנים כגדולים, כל אחד והמחזתו שלו, חלקן 
היתוליות לשמחת הילדים הקטנים יותר. לבסוף, כשתם הסבב אחז  את הצרור 
ואמר: “מנאחוד אל אפיקומן ומן חטו ענד ואחד אמין” ]ניקח את האפיקומן ונשמור 
אותו אצל אדם נאמן[ שכן מנהג גניבת אפיקומן לא היה נהוג כל כך בקרב יהודי 
סוריה. בתוך סדר ההגדה של פסח מיד לאחר אמירת ‘פסח מצה ומרור’ והפסוק: 
ַסח הּוא ַליָי” ]שמות יב, כז[, היה היש”ר מוציא את ספר הפזמונים  ם ֶזַבח פֶּ “ַוֲאַמְרתֶּ
הקטן מאמתחתו שבו כל הפיוטים שאסף ממקומות ועדות שונות וחיפש ביניהם 
את הפיוט המיוחד לפסח לחכם אהרן כהן: ‘אמונים ערכו שבח’ ולאחר שאיתר אותו 
בדף מחברתו ברגע של נחת ורצון טוב של מערך ‘הסדר’ החל שר אותו בקול רם  

כדי “ללמד את בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר היש”ר”:  

ָלֵאל ְוִטְבחּו ֶטַבח  ַבח    ֱאמּוִנים ִעְרכּו שֶׁ
ַסח הּוא ַליָי  פֶּ ם ֶזַבח     ַוֲאַמְרתֶּ

ּמּוִרים  ֵליל שִׁ ְמחּו בְּ שִׂ יִרים    ָהִרימּו קוֹל שִׁ
תּו ֵייָני   ִאְכלּו ּושְׁ ַעל ַמּצוֹת ּוְמרוִֹרים   

ַסח הּוא ַליָי  פֶּ ם ֶזַבח     ַוֲאַמְרתֶּ
ַעל ַיד ִציר ֱאמּוִנים  ִראׁשוֹן ְלָכל ִראׁשוִֹנים   
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ל ֲהמוָֹני  יל כָּ ִהצִּ ים     ל ְמַענִּ ִמיַּד כָּ
ַסח הּוא ַליָי  פֶּ ם ֶזַבח     ַוֲאַמְרתֶּ  

י  ְרתִּ ַוֲחָסָדיו ִספַּ י     י ֵאל ָזַכְרתִּ ִנסֵּ  
י ָגדוֹל ְיָי  כִּ י     ה ָיַדְעתִּ ַעתָּ  

ַסח הּוא ַליָי פֶּ ם ֶזַבח     ַוֲאַמְרתֶּ  

זה היה אות וסימן ל”שולחן עורך”, ארוחת החג הדשנה שלא איחרה לבוא זמן 
קצר לאחר ההידורים המיוחדים שערך היש”ר במצוות ההגדה.  הילדים הוקירו 
את כל הטוב שעלה על השולחן לכבד את החג כי באותן שנים פרנסתו של היש”ר 
הייתה צנועה כפי שנתברכה ידו.  למחייתו עסק בשחיטה כשרה ובדיקת כשרות. 

שליחותו השלישית  

עתה חכם יהודה השד”ר היה  מוכר  כבר לקהילות אליהן הגיע ממסעו המוצלח 
הקודם. באגרת הנוכחית מוזכר כי השליח שקדם לו עשה את השליחות אל ערי 
טראבלוס ]טריפולי[ ותונס וקולמנטינא, ומכאן אנו למדים מושג  על  היקפו 
של המסע הנוכחי אשר אף הוא לא היה פשוט כלל ועיקר. והנה כך רשום בכתב 
שליחותו: “ולכן נתמנה מאתנו שד”ר גברא בחריקיה לברך על המוגמר, חסיד כי 
גמר דין הוא הדר זקן ונשוא פנים, מעלת הרב הכולל אור גולל שו”ב כמהר”ר  יאודה 
שבתי רפאל ענתבי הי”ו”. נכתבו המילים המוקפדות על הכתב ונחתמו בשנת וישבחו 
ויפארו לפ”ג  היא שנת 1875 בעת היות היש”ר כבן חמישים ושש שנים. ואין גיל זה 
צעיר כלל ועיקר להיטלטל במסע. לכן דומה ששליחותו זו הייתה קצרה יחסית, 
כי כבר כעבור שנה חזר היש”ר לעירו צפת ונמצא רשום שהלווה סכום כסף גדול 
לכוללות הספרדים כנגד ערבון של בעלות על בית, אף-על-פי שלא היה זקוק לו 
והיה משופע כבר בנכסים. גם במעשהו זה ניכרו נדבנותו ותפישת עולמו שאין 

כספו ורכושו בא אלא מקונו וכי את הברכה שבו שומה עליו להעביר לנזקקים. 
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ניס ענתבי – בית הכנסת של חכם שבתי   כֶּ

המטייל בסמטאות צפת העתיקה אשר ינסה לחפש מבנים בהם גר היש”ר או את 
אלו שבנה, וודאי יעלה חרס בידו. בתים נהרסו, אחרים קמו תחתם, והנותרים 
שונו פניהם לבלי הכר. אבל  את בית הכנסת שבנה היש”ר בכספו והקיים עד היום 
ניס ענתבי’ ]בית הכנסת של משפחת  ניתן לזהות בוודאות. יהודי צפת קראו לו ‘כֶּ
ענתבי[. חוקר יהודי המזרח משה דוד גאון מספר על כך: “בין שאר מעשיו ]של 
היש”ר ענתבי[ ייזכר שבנה בית כנסת הקיים עד היום הזה וקהל צפת יקראוהו: 

‘בית הכנסת של חכם שבתי’”. 

בית הכנסת ‘שערי רחמים’: צילום חזית בית הכנסת בלילה,
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בית הכנסת ‘שערי רחמים’: תמונתו של דוד ענתבי, דודי ליד ארון הקודש. הפרוכת הוקדשה 
על ידי סבי יעקב מרדכי ענתבי לזכר פטירת סבתי אלגרה ז”ל

בית הכנסת, קטן ממדים וגודלו כגודל חדר וחצי. הוא ממוקם במפלס   
הנמוך ביותר של צפת העתיקה. חלונותיו המקושתים צופים אל הוואדי, ומהם 
נשקף נוף פסטורלי של גבעות הסובבות עמק קטן ומקיפות את צפת ההררית,  בית 
העלמין העתיק וישני עפר שבו שוכנים בוואדי שלמרגלות בית הכנסת וטמונים 

גדולי העם היהודי לדורותיו מרבי יוסף קארו ועד רבי משה אלשייך. 
על כתליו של בית הכנסת צוירו הכותל המערבי וקבר רחל אמנו. בארון   
הקודש הקטן מסגרת עץ מעוטרת פיתוחים מעשה חושב מונחים ספרי תורה 
מעטים. תיבת החזן ניצבת במרכז וסביב לכל ארבעת הכתלים מדרגת אבן היוצאת 
מהקיר כספסל ישיבה למתפללים. מדרגת האבן מרופדת שטיחים וכריות עליהן 
היו יושבים המתפללים או לומדים בהסיבה, ממש כשם שנהוג היה לבנות מדרגות 

אבן אלה לישיבה ולשכיבה בבתיהם של תושבי צפת. 
יש התמהים על מידותיו הקטנות של המקום, אולם מסורות משפחתיות   
מספרות מדוע נבנה כך. משה הלוי, מזקני המשפחה שעבר את גיל הגבורות בעשור, 
העיד בפני שזכור לו כי נאמר תמיד שליש”ר היו תשעה בנים  והוא חישב כי יחד 
עמו יש מניין. לכן בנה בית כנסת פרטי קטן סמוך לביתו, שיש בו כדי לשמש את 
בני המשפחה. כששמעתי לראשונה מסורה זו התפלאתי מאוד, כי תמיד סופר 
במשפחתנו על שמונה בנים בלבד, עד שהתפרסם מפקד מונטיפיורי השני אשר 
לימד אותנו על בן נוסף, אהרון-שאול, אשר יחד עמו מגיע  מניין הבנים לתשעה. 
גראציה כאמור נפטרה מחמת מחלה ולאחר שנישא לקאדון נולדו ליש”ר   
שאר שמונת ילדיו, בנים לתפארה, אשר בגרו ולמדו בישיבה ולבסוף הוסמכו בזה 
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אחר זה לרבנות. אהרון-שאול היה בנו הראשון מנישואיו הראשונים. היש”ר סבר 
שאין לו צורך לטרוח למניין כאשר די לו בבני ביתו שלו, מה גם שבית הכנסת נבנה 
עבור כלל תושבי צפת ואין איש אשר לא היה ראוי לבוא בשעריו. כיוון שהיה לו 
ממון אשר שימשו תמיד לשם שמים ]בניית בתים לתושבי צפת, מתן בסתר ועוד[, 
התיר לעצמו מממונו מוָֹתר פרטי זה שאין יותר הימנו לקדש האמצעים ובנה לו 
בית כנסת קטן סמוך לבתים שבבעלותו וסמוך לביתו שלו כדי שיוכלו הוא ובניו 

להתפלל בנוחות והרחבת הדעת. 
אין אנו יודעים בדיוק מתי  נפטר בנו בכורו מנישואיו הראשונים אהרון-  

שאול, אולם מאותו יום שנפקד, חסר רק אחד למניין התפילה אותו נקל היה לאתר 
מקרב השכנים.27 כך לפי המסורה נולד רעיון בית הכנסת המשפחתי. 

כל הבתים ברחוב שבו ממוקם  בית הכנסת נרכשו על ידי היש”ר. בבית אחד   
התגורר היש”ר עצמו. כשגדלו בניו נתן בית אחד לבכורו חכם אליהו-רחמים, אחד 
לחכם יהושע, בית נוסף לחכם יום טוב, חכם יוסף, וכך לכל אחד ואחד מבניו. גם 
זקני צפת של ימינו הזוכרים מסורות שבעל-פה מעידים על היש”ר שהיה מעשירי 
העיר, בעל נכסים ובתים רבים ברובע היהודי וסיפרו עליו כי מחצית מבתי רחוב 

‘חארת אל רומנה’ הם בבעלותו. 
דור בא ודור הולך. כ-200 שנה חלפו ומרבית הבתים היו לעיי חורבות,   
אך בית הכנסת המשפחתי הקטן על תילו עומד. חכם אברהם ענתבי, בנו השני 
של היש”ר רשם בצוואתו את המילים הבאות: “חמישים לירות יינתנו לריווח היום, 
לזכר עולם על שם בית הכנסת של עט”ר מר אבא ז”ל, וממונים עליהם יהיו האחים 
יהודה וחכם רפאל ענתבי, ומהרווחים שלהם יעשו לימוד בכל שנה להזכרת בני 

משפחת הרב היש”ר ז”ל ]חודש אב תר”צ )1930( בית הדין בצפת[”. 
ואכן לימים שמרו נכדיו הנזכרים של היש”ר על בית הכנסת וקיימו את   
הקרן ואת צוואת דודם. בבית שעמד ממול לבית הכנסת התגוררה שרה ענתבי, 
בת הרב יוסף ענתבי ונכדת היש”ר ומשפחתה עמה. ואולי שימש בית זה בעברו 
את סבה היש”ר עצמו. שרה נישאה למורה ממשפחת לוי שהיה חזן ולו קול ערב, 
לכן תפילות חג ושבת רבות כיבד בקולו המיוחד בבית הכנסת המשפחתי. המחנך 
ואיש הציבור יהודה ענתבי גר בבית בכיכר המגינים בפאתי העיר העתיקה, אולם 
גם הוא, אף שהיה מרוחק יותר, השתדל בכל מרצו להתפלל בבית הכנסת הזה. 
חכם רפאל ענתבי סייע בידם ככל שהיה יכול, אלא שבדור זה התקשו שלושת בני 
המשפחה הנותרים להשיג מניין לבית הכנסת הקטן ובכל זאת עמדו בצוואתו של 
דודם. חלפו השנים וחכם רפאל-מנשה ענתבי קיבל משרת אב בית דין בחיפה ועקר 
מעירו צפת ואף שנאה חיפה וטוב מראה לא קשה היה יותר מדבר זה,  כמעשהו 

של אברהם המצווה על ידי אלוהיו: “לך לך מארצך וממולדתך, ומבית אביך”. 
המחנך יהודה ענתבי היה לאחרון בני המשפחה שנותר בצפת, הוא השתדל   
בכל כוחו לשמר את מורשת תפילת המשפחה במקום, אך כשמלאו ימיו, נאלץ לעקור 
אף הוא לטבריה. הוא בא אל הגבאי המסור והוותיק של המקום, יאיר רחמים, מסר 
לו את המפתחות וביקש ממנו בתקיעת כף שישמור על המקום, יתחזקו ויפעילו 

לכל ימי חייו והלה אכן קיים את נדרו. 
שנים נוספות חלפו, והשניים הלכו לעולמם. בנו הצעיר של יהודה, שלומי   
ענתבי, נותר העד האחרון שיכול היה להעיד על המקום. הוא סיפר לי מזיכרונותיו 
כיצד הוליכוֹ אביו בילדותו להתפלל בבית הכנסת הזה וכי היה ידוע שמו בפי 
התושבים בערבית כ’כניס ענתבי’. כמעביר המורשת, לקח את תלמידיו בני קיבוץ 
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איילת השחר לבקר במקום. מקום קטן זה היה לו תחנת חובה להראותם מסורת 
אבותיו וכדי שיתרשמו מבית הכנסת העתיק שבנו אבותיו. תמיד, בכל עת שהיה 
בא למקום, כך סיפר, מצא מאחורי השטיח המכסה את תיבת החזן את ‘יד הכסף’ 
לקריאת ספר התורה, וכי זהו אותו מקום שנהוג היה לשימה מימים ימימה, והיא 
נותרה במקומה כאילו לא חלפו השנים. את אצבע ספר התורה מכסף, הביא חכם 

אברהם ענתבי ממצרים. 
מכיוון שבני משפחת ענתבי עזבו את צפת ודורות יושבי העיר נתחלפו,   
כמעט ונשכח מלב עניין בית הכנסת שבנה. המבנה הקטן מוחזק זה שלושה דורות 
על ידי צאצאי הגבאי יוצא פרס יאיר רחמים ז”ל. כיום לכמה מצאצאיה חנויות 
למזכרות יודאיקה במורדות הרחובות של אזור בתי הכנסת העתיקים.29,28 צאצאי 
הגבאי המסור ממשיכים לתחזק ולשמור את המקום עד עצם היום הזה, אולם מצער 
ששינו את שם המקום ל’שערי רחמים’ בלא להותיר זכר או שלט בכותל החיצוני 

המעיד מי בנה את המקום ומי בעליו ההיסטורי. 
כבעל הון, רכש היש”ר נכסים לא רק בעיר צפת אלא גם מחוצה לה. אחד   
המסמכים שנשתמר מימי חייו של היש”ר ויש בו כדי להעיד על היקף רכושו בצפת 
בעודו בחייו מלמד על מידת עושרו. המסמך נכתב בשנת 1876 במלאת ליש”ר 
שבעים ]ב-1888, 12 שנים לפני פטירתו[. לפי הרשום, כולל הספרדים נזקק כנראה 
לסכום כסף גדול במזומן ומנגד עמדו לרשותו נכסי נדל”ן בצפת אשר בעליהם 
העבירו כתרומה לכולל בפטירתם. האמצעים החומריים של היש”ר היו ידועים 
לראשי הכולל כמו לכל יושבי העיר, לכן פנו אליו בבקשה להלוואה או לקניית 
הנדל”ן. הוא מסר בידם סכום של 17 אלף גרוש מזומנים וכערבון להלוואתו העניק 
לו הכולל בעלות וחזקה מלאים על הנדל”ן שגבולותיהם ומהותם מפורטים במסמך 
כשטר קניין בידו עד ליום החזרת הכסף ועד בכלל. מעניין לקרוא מתוכן המסמך 

את תיאור מראה הבתים שהיו ברשותו של היש”ר:   

מודים אנחנו מו”ר ]מורי ורבני[ ופרנסי ומשגיחי כו’ ]כוללות[ עי”ק צפת”ו  
החו”מ ]החותמים מטה[ ענטו”ק מקרב הכולל כמהר”ר יש”ר ענתיבי הי”ו 
]השם ישמרו ויברכו[ סך שבעה עשר אלף גרוש טו”ת ]טבין ותקילין[ 
לצורך הוצאת כו’ הנז’ ]הכולל הנזכר[ ובעבורם בכח המסור בידינו מכרנו 

והעברנו והחלטנו לרשות וזכות כמוהר”ר יש”ר ענתיבי הי”ו הנז’.   
החצר הפנימית הידועה להרבי שם טוב אלחדף שירש אותה כו’ הנז’ עם 
השני בתים שבתוכה למטה: אחת גדולה ואחת קטנה. ושני עליות הבנויים 
ע”ג ]על גבי[ השני בתים הנז’ והכיפה שבחצר החיצונה הידועה להרבי שם 
טוב הנז’ פעיה”ק צפת”ו שירש אותה ג”כ הכו’ הנז’. ומצדי החצר הפנימית 
הנז’ אליהן ]?[ פתחה פתוח לתוך החצר החיצונה לרוח ]לכיוון[ צפון ויש 

בתוכה למטה שני בתים הנז’. 
ולמעלה ע”ג שני עליות הנז’ וסמוכה להחצר הנז’ מצד מזרח – הכיפה של 
החה”ש ]החכם השלם[ כהה”ר עשק חיים הלוי. ומצדי הכיפה הנז’ אליהן, 
פתחה פתוח לתוך החצר החיצונה הנז’ לרוח צפון ולה זוג חלונות לר”ה 
]לרוחות השמים[ לרוח מערב. והבית הקטנה שתחת הכיפה הנז’ שפתחה 

פתוח לר”ה לרוח מערב ופרסומם יספיק מלהגבילם. 
הנה החצר הפנימית הנז’ עם הבתים והעליות שבתוכה הנז’ עם הבור 
שבתוכה, והכיפה הנז’ עם הבית הקטנה הנז’. וחלק המגיע להם בשני 
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בורות שבתוך החצר החיצונה הנז’ הכל כאש”ל ]כאשר לעיל[ כל זכות 
שהיה לו להרבי שם טוב הנז’ בחצר הפנימית הנז’ ובחצר החיצונה הנז’ – 
מכרנו והעברנו והחלטנו להרב היש”ר הנז’ הי”ו ולב”ך ]ולבאי כוחו[ מכ”י 

]מכוח ידינו[ ]...[. 
ובכח המסור לידינו שיעבדנו להרב הקונה הנז’ ולב”כ כ”ן כו’ הנז’ שיעבוד 
גו”ש ]גמור ושלם[ עולה כדת וכתחז”ל, לקיום והעמדת המכר הנז’ ביד 
הרב הקונה הנז’ הי”ו וביד ב”כ לדורות עולם. ]...[ ולראייה ביד הרב היש”ר 

ענתיבי הי”ו, חתמנו שמותינו פעיה”ק צפת”ו. 
שמונה ימים לחודש רחמים ]אב[ שנת ת”ר וששה ושלושים ליצירה )1876( 
והכל שריר ובריר וקיים. ]...[ יעקב משה הכהן ס”ט ]סימן טוב/סופי טוב[ 

הכהן.

המסמך כתוב ‘חצי קולמוס’ על גבי נייר וחתום בחותם כוללות הספרדים בצפת. 
הבתים שנרכשו על פי כתב הקניין הזה הפכו לבתיו של היש”ר ונמצאו   
בקרבת בית הכנסת הזה אותו בנה. היש”ר לא עסק רק במסחר, רווח ובנייה, אלא 
גם ובעיקר בתלמוד תורה. על מידת למדנותו של היש”ר באחרית ימיו מסכם משה 
דוד גאון: “יהודה שבתי רפאל נזכר בספר ‘שדי חמד’ לההר”ח חיים חזקיהו מדיני, 
ובספר ‘אביר יעקב’ להר”י ]להרב יעקב[ ענתבי הובא דרוש שלו לשבת הגדול, 

וממנו יש לעמוד על חכמתו וידיעותיו הרחבות בתורה”.   
בשיא ימיו בצפת היה לאדם אמיד ומכובד בקרב תושבי העיר והתכבד על ידם 
במיוחד כיוון שנודע כצדיק, עניו ונדבן הדואג לעניי העיר. מסופר כי ה’ ברך אותו 
בעושר והוא היה “מפזר מעותיו לצדקה וחסד, בונה חורבות צפת ]מזמן הרעש 
הגדול שאירע בה בשנת תקצ”ז[ עבור עניי העיר למען ידורו בהן חינם אין כסף”. 
כנראה שעוד נסיעה אחת הייתה ליש”ר, לביירות. בשנת 1886 כשהיה עול   

שנים ושבע ימים. כך נרשם בקונסוליה הבריטית: 
 Beirut registration no 118 of 28.2.1886 for Shabetai Rabbi Entevy gives
 age as 69 years and country as Bombay. Beirut letter 608/19/51
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סוף ימיו 

באחרית ימיו היה היש”ר חולני וכאוב מאוד. טפח ממיטת חוליו מגלה לנו בנו 
הבכור, חכם אליהו, בדרשת ההספד שנשא בתשלום תשעה לפטירתו בתיאור הבא: 

ועט”ר א”א זיע”א ]ועטרת ראשי אדוני אבי זכותו יגן עלינו אמן[, סבל 
ייסורין כל ימי חייו ובפרט שהן בעוון ד’ חודשים והוא חולה השתן ובחולי 
מעיים זו היא מיתתן ש”ץ ]של צדיקים[ הא ודאי ביסורין כאלו התכפרו 
ונימחו עוונותיו ]...[. עט”ר וצ”ת א”א ז”ל ]עטרת ראשי וצורי אדוני אבי 
ז”ל[ הביא עליו הקב”ה ייסורים גדולים, עד שלא יכול להתאפק ושאל 
מהקב”ה את נפשו למות, ומסר נפשו למיתה באומרו בפנינו: “לשם יחוד 
קבה”ו וכו’” ]כלומר: האב החל נושא בפני בניו את תפילתו האחרונה ואומר 
“לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה” ובמעשהו זה[ הוא מוסר נפשו 
למיתה לעילת כל העילות וסיבת כל הסיבות ולמד כמה עניינם קודם מותו 
ב”ג שבועות בדמעות שליש בווידויים וחרטה ]בשבועות האחרונים הצליח 
להעסיק עצמו קצת בלימוד תורה אך זה עלה לו בקושי ובכאבים[ אשרהו 

מה טוב חלקו ]שנפטר מייסוריו[ זיע”א ]...[. 

הרב ]חיים[ יהודה שבתי רפאל ענתבי נאסף אל אדמתו  ביום ט’ בתשרי שעה ו’ 
שנת תרמ”ט )1889(. שלושת נכדיו, יעקב ענתבי סבי, אפרים ושמעיה ז”ל, תמימי 
דעים כי מלאו לו שמונים ואחת במותו,31 כלומר הוא הגיע לגיל גבורות, גיל שלא 

היה שכיח באותם ימים. על יומו האחרון מספר נכדו שמעיה ענתבי: 

בערב יום הכיפורים שנת תרמ”ט בשעות הצהריים נקרא סבי לישיבה של 
מעלה והוא בן שמונים שנה. העיר הייתה כמרקחה, אחוזת הקבר לה היה 
ראוי היא המערה אשר מצאו בה מנוחת עולמים גאונים ומקובלים ידועי 
שם. אך חציבת הקבר בִנקרת צור זו תובעת שעות עבודה רבות ומאומצות. 
וכיצד ניתן יהיה לעשותה בזמן המועט שנותר עד התקדש החג? חברה 
קדישא שעמדה על המדוכה ]מצאתי לנחוץ לסטות כאן מדפוסי לשון 
ולכתוב עמדה במקום ישבה כי לא היה לה זמן לשבת[ החליטה לגשת אל 
המלאכה וכי מי יודע דרכי צדיקים? הן גדולים הם במיתתם יותר מבחייהם. 
ומה רבה הייתה השתוממותם לראות שבמכת אזמל ראשונה התפורר הסלע 
במקום הדרוש ויצא בקלות מפליאה ]...[. ההלוויה נערכה ברוב עם. זקנים 

וטף לקחו בה חלק, וקדושת החג לא נפגמה במאומה. 
 

יום פטירתו היה יום עצוב בצפת מכיוון שעניים רבים הפסיקו באותו יום לקבל 
את הלחם והבשר שהיו רגילים בהם מתרומת אלמוני בקהילה. על כך מספר נכדו: 

כנראה הסבא ז”ל שהיה אחד האמידים בצפת וצדיק תמים רדף צדקה וחסד, ואהב 
לתת צדקה דצנעא עד כי מסופר שנתן כסף בצנעא למוכר הקמח ולקצב שיחלק 
לעניים מנה קמח ומנה בשר למשפחות הזקוקות ולא נודע בעיר מי הוא האלמוני 
הזה המחלק מדי שבוע בשבוע ומספק את צורכי השבת למשפחות האלה בסודיות 
גמורה. והמשיך במנהגו זה עד בוא קץ כל בשר ונגלה לעין כל מי הוא האלמוני 
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הלז וזה היה בערב בערב יום כיפור שנת תרמ”ט )1889(. 

על מצבתו של היש”ר אשר נטמן במערת חכם משה אלשייך ]מתלמידי   
חכם יוסף קארו[ נכתב32 בצניעות רבה: “העניו כמוהר”ר שבתי רפאל יהודה ענתבי. 

נפטר יום ט’ בתשרי שעה ו’ שנת תרמ”ט”.  

מערת החכמים בצפת שבה קבור היש”ר ענתבי, במקום ציון רבי משה אלשייך,
מעל-הכניסה למערה, בתמונה התחתונה-הציון על גבי מצבתו.
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חכם דוד לאניאדו כותב בספרו כי במותו הספידו בין היתר, בנו בכורו חכם   
אליהו פעמיים. בפעם הראשונה בתשלום השבעה ביום י”ד לחודש תשרי שנת 
תרמ”ט, ובפעם השנייה בתשלום תשעה חודשים, ביום שבת לספר במדבר שנת 

התרמ”ט בחודש אייר. בדרושים אלה מתאר חכם אליהו את אביו: 

]...[ כאחד מל”ו צדיקים, אחת מן הרמתיים, כאלישע בעל כנפיים, יש”ר 
בעיני ה’ צדיק תמים, מזר”ק מלא רחמים, הוא אבינו עטרת ראשינו עזרינו 
מגיננו – הרב החסיד העניו ירא ה’ מנעוריו, ומאושר בכל ענייניו, אוהב 
צדקות ודובר מישרים, אמיץ לבו בגיבורים, זכה וזיכה את הרבים ]רמז 
להיותו נדבן[ דורש טוב לעמו אשר בדברו מעריב ערבים ]...[” )בספר 

‘אביר יעקב’ ד’ כ”ט(. 

אשתו של היש”ר, קאדון כאסקי, האריכה ימים שנים רבות אחריו כיוון   
שהייתה צעירה ממנו בשנים רבות. היא נפטרה בשנות מלחמת העולם הראשונה 
בל”ג בעומר שנת תרע”ו )1916(, עשרים ושבע שנים לאחר פטירת בעלה. הספידה 

נכדה חכם רפאל מנשה ענתבי, וגם הספד זה נדפס בספר ‘באור החיים’. 



פרק רביעי
 חיי המשפחה בצפת
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זיכרונותיהם של שלושה מבניה של צפת בראשית המאה ה 20 

תיאורי אורחות החיים בצפת, ההווי שבה, נופיה ומראותיה הם מהיפים ושובי הלב  
שנותרו מזיכרונותיהם של זקני המשפחה אשר הלכו מעמנו.

אמנם אין בידינו תיאורים אודות חיי השגרה של היש”ר ענתבי ומשפחתו   
במחצית המאה ה-19, אלא כעבור יובל שנים, זיכרונות שהעלו מסרני המשפחה, 
נכדיו מראשית המאה ה-20. הם הנציחו  את ילדותם בראשית המאה ה-20 ותיעדו 
אותם בכתב. כיוון שהִקדמה באותן שנים טרם הגיעה לצפת ולא פגעה בחיים 
המסורתיים השורשיים שחוו בילדותם כדורות לפניהם, אפשר להתרשם מהציור 
הנאמן שרשמו לפנינו כקרוב לתיאור אורח החיים המסורתי  של משפחת היש”ר, 

רעייתו קאדון ושמונת בניו בצפת באמצע המאה ה-19. 
שמעיה ענתבי נכדו של היש”ר, בן הרב אליהו-רחמים, שואב מזיכרונות   
ילדותו את כל אשר ראה ושמע בעיר הולדתו. אחיו הגדול, המורה יהודה ענתבי 
אף הוא הותיר מעט מזיכרונותיו אודות אורח החיים באותה תקופה. אפרים ענתבי, 
בנו של הרב אברהם-יעקב ענתבי מצייר תיאורים חיים מזיכרונותיו שלו, ושילוב 
זיכרונותיהם יכול ללמד על התרבות ועל הווי אורח החיים המסורתי של יהודי צפת 
בראשית המאה. אפרים גדל אמנם בקאהיר שבמצרים, אך בזיכרונו נחרטה צפת, 
כיוון שבילדותו ביקר עם הוריו את דודו הרב נחמן עבו שבצפת וחי בה תקופה 

מסוימת. 
חכם עבו הוא הראשון מבני משפחת עבו המפורסמת אשר החל בנוהג   
המסורתי להוציא תהלוכה של ספר תורה מדי שנה בל”ג בעומר. התהלוכה הייתה 
יוצאת מביתו אל קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון ונכבדי הקהילה בראשה. 
שילבתי בין הזיכרונות והעדויות השונות של כל השלושה במקום להביאם   
כחטיבות נפרדות, כאילו היו רצף באלבום תמונות שלם הנותן מושג רחב יותר 
מאשר תמונות בודדות, אף שנהגתי בהן כמרכבת פסיפס. אני תקווה שעלה בידי 
לצייר לפני הקורא את התמונות העשירות שציירו לנו בני משפחת ענתבי מרשמי 

ילדותם על צפת. 

חיי הקהילה היהודית ופרנסתם הדחוקה של חכמי צפת

חיי הקהילה בצפת היו בעלי אופי ייחודי במינו. רוב המשפחות היהודיות בעיר 
היו מחותנות וקשורות בקשרי נישואין. התושבים הכירו היטב זה את זה והאחד 
‘הביט על צלחתו’ של רעהו שהיה גם קרובו על פי רוב. רבני העיר היו סמוכים 
על שולחן הכולל, רוצה לומר שולחן העדה. ברשות הקהילה היו מצויות דירות, 
חלקן הושכר על ידי הכולל שניהלן בפרוטות, וחלקן ניתן חינם לשימושם של אלה 
שאין ידם משגת. רוב החכמים התפרנסו מה’חלוקה’, אותו כסף שנאסף ממגביות 
שנערכו בחוץ לארץ על-ידי השד”רים. כספי החלוקה חולקו בין האנשים לפי צורכי 
המשפחה והיו גם כאלה שנהנו בגלל קרבתם לצלחת. הרי דור הולך ודור בא ואין 
חדש תחת השמש. היו חכמים שאבו למצוא פרנסה למחייתם אולם זו לא תמיד 
הייתה בנמצא, אף אם היו חפצים בה. כך מעיד ומספר למשל, יהודה-חיים ענתבי 

אשר חיפש עבודה בהוראה מחוץ לצפת עיר הולדתו, אך לצערו נואש: 
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מכיוון שלא השגתי עבודה, חזרתי ללמוד בבית המדרש יחד עם החכמים 
חובשי בית המדרש. אחרי ארוחת הבוקר הלכתי ללמוד במדרש עד הצהרים 
ושבתי וחזרתי למדרש אחרי הארוחה עד הערב. לא הייתה בידי דרך אחרת 
ורק לפעמים הוזמנתי אל הסוחרים לכתוב להם מכתב בערבית בשער של 
חצי מטליק ]שני מיל[, שכר ירוד מאוד, אשר בשבילו הייתי קם מהמיטה 
בלילה בקור הצפתי והולך לחנותו של הסוחר לכתיבת המכתב. כך קבצתי 
על יד ]חסכתי[ סך שבעה בישליקים כיוון שגם נתתי שיעורים פרטיים 

לערבים ולנוצרים. 

חכמים לומדים ומתפלפלים בבית המדרש, ציור שמן
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באין פרנסה ראויה, הונצחה דלות התושבים בעיר, שכן מקור פרנסתם העיקרי 
היה כספי החלוקה אשר ניתנו תמיד בצמצום, והרי אין הקומץ משביע את הארי. 
את המחשת דלות הפרנסה בבית וקשיי המחייה של חכמי צפת הנציח יהודה, 

בהעלותו בזיכרונותיו  את תמונת הדלות בבית אביו חכם אליהו-רחמים ענתבי: 

בימי חול המאכל היומי היה נזיד עדשים ומרק חיטה, בנוסף ל’מרגבינה’ 
או ‘ח’ובזה’ ועוד מיני צמחים וגרעינים אשר הנשים היו מלקטות בשדות. 
בקבוק יין היה עולה חצי גרוש, ואילו בקבוק ערק עלה בין גרוש לגרוש 
וחצי. את הערק היית משיג באותם ימים רק אצל האשכנזים ותמורת 
מחירו הגבוה היית מקבל בעסקת חבילה גם את החלות. ומניין רכשו 
באופן קבוע את המוצרים והמזונות? או אצל חנוונים בעלי חנויות בכיכר 
העיר העתיקה, או אצל ערביות מהכפרים הסמוכים, שהיו מביאות בסליהן 
מפירות שנתברכה בהם ארצנו, דוגמת תאנים, ענבים וגם ירקות וביצים. 
העשירים, גבירי הקהילה, היו כוללים פעמים רבות בשר בארוחותיהם, 
ואילו העניים היו נאלצים להסתפק באכילת מעיים ממולאים או רגלי כבש. 

רק בחג היו משתדלים כדי שבשר יעלה על שולחנם. 
הנשים באותה תקופה, היו בעיקרן עקרות בית ואמהות לילדיהן. אלו 
מביניהן שהיו בעלות דעה עצמאית, דעתן לא נחשבה כלל ]...[. הבעל 
נחשב לכל יכול, ובהגזמה - מילתו הייתה סופית והחלטית, אין עוררין 

עליה. היו שהרביצו לנשותיהם אם העזו להמרות את פיהם. 
כל היום האישה הייתה טרודה בעבודות מעבודות שונות; כובסת, מתקנת 
ומטליאה את בגדיה ואת בגדי ילדיה. לפני החגים הייתה היא זו שמסיידת 
את רצפת ביתה ואת הקירות במין צבע תכול המכונה נילה. הן שאבו מים 
מהבאר ואף עבדו בתור זבניות בחנות, כדי שבעליהן יוכלו ללמוד תורה.   

בית החכם נחמן עבו – מחותנו של חכם אברהם-יעקב ענתבי 

ביתו של החכם עבו בצפת היה כבתים טיפוסיים רבים באותה עת. חדרי מגורים 
קטנים סביב חצר פנימית קטנה. החדרים היו כולם סמוכים זה לזה. בחדר השמאלי 
דר שכן שאינו בן משפחה. בחדר השני שהיה מחודש ומשופץ גר משה, בנו של 
החכם עבו. החכם נחמן עבו עצמו שכן בחדר גדול אשר צמוד אליו היה חדר קטן 
יתו. הריהוט בבית היה דל. לנכבדי הקהילה היו כסאות, ואילו  שבו גרה אומנת בֵּ
תלי  היתר ישבו וישנו על גבי מחצלות, על הרצפה או על ספסלי האבן שנבנו סביב כָּ
החדר בתוך הבית, אשר היו מרופדים בכריות. כך היה חדרו של הרב עבו. מכיוון 
הכניסה לחדרו הייתה מוצבת מיטה גדולה אשר רק הוא נהג לישון בה. באמצע 

החדר היה תלוי ארון שבו אוכסן המזון. 
טיפוס על גבי שלוש מדרגות מאחד החדרים, וממול נגלה המטבח. במטבח   
בישלו כבשאר הבתים על ‘מואדה’, מעין פתיליה שמצעה עשוי קש ותבן, עליו 
היו מניחים גחלים ומפיחים אותן עם מפוח ידני. רק בבתיהם של עשירי צפת היו 
פתיליות שלהן שתים או שלוש להבות. פרימוסים לא היו אז בנמצא. ומה עשו 
ביום שבת כאשר לא ניתן היה להבעיר את המואדה, כיצד חיממו אז את האוכל? 
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מראה פנים של בית עתיק בצפת, ראשית המאה ה-20, מאוספי חיים שבאבו ז”ל

ביום שישי לפנות ערב הנשים שלחו את בעליהן עם סירי חמין לתנורו הענק של 
אפרים האופה. וכדי שידעו למי שייך כל סיר היו הנשים מסמנות את הסיר בצבע 
כחול או בצבע אחר. בשבת לאחר התפילה היו הבעלים או הילדים מביאים את 
הסיר הביתה. לא פעם היו מתרחשות טעויות או אז נשמעו צרחות וצעקות. היו 
אנשים שנתמזל מזלם ובמקום הארוחה הדלה שהביאו לתנורו של האופה קיבלו 
ארוחה שמנה ודשנה אותה מיהרו לבלוע כהרף עין לפני שתורגש טעותו של האופה. 
ממטבחו של חכם עבו הייתה יציאה לרחבה פנימית קטנה. במטבח עבדה גיורת, 
יתו וכמשרתת. אישה  שפחה שהחכם הביא ממרוקו וגיירה. היא שימשה כאומנת בֵּ
זו שירתה אותו בנאמנות עד יום מותה. מעל חדר המגורים הייתה תלויה מרפסת 

גדולה וממנה השקיף ביתו אל בית בן הדוד מאיר עבו. בבית היה גם מרתף. 
שכן נוסף של חכם עבו היה חמר מקארי, כלומר, משכיר חמורים לאנשים   
לנסיעה מעיר לעיר. החמורים שוכנו בחדר אחד בבית השכן והריח שנדף מהמקום 

היה כה חריף עד שלא ִאפשר לישון. 
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דמויות בצפת, צילומים נדירים מראשית המאה ה-20, 
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דמויות בצפת, צילום נדיר מראשית המאה ה-20, 

את מי השתייה שאבו מבאר ]מאגר מים[ שהייתה בתוך הבית, והנוחיות   
הייתה כבית שימוש תורכי. הבתים בצפת הוארו באור עששיות. רק לעשירים היה 
פנס לוקס שפעל על גז שהיה יקר המציאות. בנוסף לבאר שנמצאה בכל בית, הייתה 
גם משאבת יד אחת ששירתה מספר משפחות. הנשים היו פוקדות את המקום עם 
כדיהן ופחים שברשותן. ואם התקרבת היית שומע הדי מריבות שנמצאו שרויות 
לרוב בין הנשים, אם על סדרי התור ואם על חילופי הדברים, לפעמים אף הוחלפו 

מהלומות בין בעליהן אשר חשו לעזרתן. 
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דמויות בצפת  
כאתון

זה שמה והוא נישא בפי כל ביראת כבוד ובהערצה גלויה. היא זכורה כדמות חיה 
וקיימת: זקנה גוצה וכפופה, לראשה מצנפת חומה המתפתלת מן הקודקוד אל 
העורף וחוזר חלילה למחסה משמש יוקדת בימות החמה ולמגן מצינה בחורף 
הקשה. מרבית אנשי צפת ובמיוחד מוקירי שבת שבה, הכירו את כאתון והעריצוה 
בשל המשימה שנטלה על עצמה לספק לבתי הכנסת בכל יום שישי ענפי הדס 
לצורך ברכת ‘בורא עצי בשמים’ ועשתה זאת בלילי שבתות ובמוצאי שבתות שלא 
על מנת לקבל פרס חס וחלילה אלא לשם מצווה בלבד. להידורי מצווה בחרה 
בהדסים משולשים, שעליהם צמחו במשולש מסביב לגבעול. ומנין הביאה את 
ההדסים? על אחד ההרים שבקרבת מירון צומחים כמה שיחי הדס. המקום רחוק 
מצפת מהלך של למעלה משעת הליכה טובה ומהירה, ואל המקום הזה הייתה 
חותרת כאתון בכל יום חמישי או שישי. לא יעכבוה גשם, שלג, רוח זלעפות, חום 
או שרב כבד. כאתון האמינה כי יש שכר לפעולתה בעולם שכולו טוב, וכי פעולתה 
היא הנותנת לה כוח גדול, כוחה של אמונה. במסכת שבת מסופר: “רבי שמעון 
ראה זקן נושא שתי חבילות הדסים ורץ בערב שבת בין השמשות. שאל אותו: 
‘אלה למה לך?’ אמר לו: ‘לכבוד שבת’. ‘ולא תסתפק באחד?’ ענה לו: ‘אחד כנגד 
זכור ואחד כנגד שמור’. באותה שעה נחה דעתו של רבי שמעון ואמר לבנו: ‘ראה 

מרובין המצוות על ישראל ]...[”. 
כאתון האריכה ימים ונפטרה בשם טוב ובשיבה טובה מאוד, ואולי היה זאת בשל כך. 

בכור כמוס 

לא היה אדם בצפת שלא הכיר את כמוס. גם אורחים משאר חלקי הארץ שבאו 
להשתטח על קבר הרשב”י הכירוהו כי נזקקו לשירותו. אמצעי התחבורה היחידים 
בין צפת למירון היו בידיו ושלטונו עליהם היה ללא מצרים. לרשותו של כמוס עמדו 
שתי פרדות מחונכות וממושמעות ששמשו למשא ולמסע. בשל ראייתו הלקויה 
מאוד, נשרך כמוס אחר בהמותיו באחזו בזנבה של אחת מהן. הן ידעו את הדרך ולא 
סטו ימין או שמאל ותוך כדי הליכה דובבו שפתיו של כמוס מזמורי תהילים שהחל 
בהם בצפת וסיימם במירון. פעם אחת אירעה לו לכמוס תקלה בדרכו, שבדרך נס 
יצא ממנה בשלום. באחד ממסעיו מעדה רגלה של אחת מפרדותיו, היא נדרדרה 
כשעיר המשתלח מפסגת ההר והייתה צפויה לריסוק איברים. משהרגיש כמוס 
בדבר צעק במר רוחו: “חכם שבתי ענתבי, זו הפרדה אשר רכבת עליה למירון, הצל 
אותה בזכותך!” וראה זה פלא, הפרדה קמה, התנערה ועלתה בשבילים צרים עד 

הגיעה אל בעליה בריאה ושלמה. 
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דוור יהודי על פרדה, צפת, צילום נדיר, 1925

חיים השמש
 

את חיים השמש הכירו כל אנשי צפת, גדולים וקטנים, ובמיוחד נתחבב על הקטנים 
כפי שיסופר להלן. גם פלאחים מהכפרים הסמוכים לעיר הכירוהו כי נזקקו לאומנותו, 
שכן היה מומחה לתיקון נעליים. אומן מלאכה שאבד עליה הכלח בימינו. זקני צפת 
זוכרים שהעורות בהם השתמש לא היו מעובדים כהלכה והשיער בצבץ מהם 
ובפינותיהם ואם לאחר שהשלימו את המלאכה צצו שערות שחורות, אדומות, 
חומות או לבנות בחרטום הנעל או בעקבה אין בכך ולא כלום, נהפוך הוא, אמרו, 
אלה הוסיפו לווית חן, הידור וחזות יפה לנעל. אך לא בשל מקצועו זה נתחבב על 

תינוקות של בית רבן. הוא נתחבב בשל משהו אחר לגמרי.
חיים השמש נקרא כן על שום היותו שמש בבית הכנסת, כהונה ששירת   
בה משחר חייו ועד זקנה ושיבה ובשלה נשכח במרוצת הזמן שם משפחתו ולא 
הוזכר עוד. כהונה זו הסתעפה לכמה סעיפים: שליחויות, הזמנת קרואים לשמחות 
ובמיוחד לבריתות ולליל ‘זכור ברית’ ]לימוד הזוהר בבית היולדת[. בלילות אלה 
ולמחרתם לא תכירו את חיים השמש הוא פושט צורה ולובש צורה, מסיר מעליו 
בגדי ימי המעשה ומתהדר בבגדי שבת ויום טוב וכולו זורח משמחה כאילו התעתד 
לקבל את פני אליהו הנביא זכור לטוב בכבודו ובעצמו, ואולי זכה לכך מי נביא 
וידע? הבריתות בצפת נערכו בימים ההם בבתי הכנסת בלבד, ברוב עם, בשירוֹת 
ותשבחות, ולאחר שהתינוק נכנס בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום וקורא 
לו שם בישראל, נוטל חיים את טס הנרות המסורתי שמורק ושוטף לכבוד היום, 
מציב נרות סביבו והולך עם החוגגים אל בית הנימול כשתינוקות של בית רבן 
נוהרים אחריו וחוזרים בעקבותיו על הברכה שהוא אוצל לתינוק: “זה היום, זה היום 
טהרנה ]כאן בא שמו של הנימול[ אליום אליום ]זה היום זה היום מלנו את ... היום 
היום[. יכבר יכבר מן יום ליום ]יוסיף ויגדל מיום ליום[” וחוזר חלילה. תפקידו של 
חיים מסתיים עם חלוקת הכעכים והממתקים לתינוקות. מסתבר שמנהג חלוקת 
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הכעכים בבריתות נהוג גם אצל האשכנזים כפי שכתב דרויאנוב בהלצותיו: “]...[ 
לאחר שחולקו הכעכים והתינוקות הלכו, הבחינו הגדולים בתינוק שעמד וחכה. 
שאלו לו: ‘קיבלת את חלקך ומה לך עוד?’ ‘כן’ ענה הפעוט, ‘קיבלתי’ אך שמעתי 

שנולדו כאן תאומים”. 

גרוזה 

גרוזה הייתה אשתו של אפרים האופה. גופה צנום, קומתה שחוחה ושתי שיניה 
הקדמיות בולטות מתחת לשפתה העליונה כמקבילות לאפה. צועדת הייתה 
בסמטאות צפת כשסלי נצרים על ראשה, ובהם מעשה אופה: אשישות וגלוסקאות 
ששלחו לקוחותיו של אפרים לאפייה בתנורו תמורת אחד לעשרה, מלבד שכרו 
הקצוב והקבוע בעד אפיית הלחם. ייחודה של גרוזה שמעולם לא עלה חיוך על 
פניה אלא רוגז מופלג ולא עוד, אלא שהלכה הלוך וקלל הלוך וקלל. איש לא ידע 
אל מי נורו ִחציה. אל בעלה המעבידה בפרך, אל לקוחותיו או אולי אל גורלה היא. 
הדבר נשאר סתום וחתום ושמה נישא בפי כל כשם מושאל לכל אדם בעל חזות 

פנים קשה: אם גבר כינו אותו ‘גרוז’ ואם אישה – ‘גרוזה’.

הגאון רידב”ז ז”ל ]רבנו יעקב דוד בר זאב[ אשכנזי

הגאון היה גם ראש ישיבה שנקראה על שמו, דמות אצילית שרוח של קדושה 
הייתה חופפת עליה. על תלמידי ישיבתו נמנו המעולים שבאנשי צפת וביניהם 
חכם רפאל-מנשה ענתבי, בנו של חכם אליהו-רחמים ענתבי. בין הגאון ובין חכם 
אליהו, אביו של התלמיד, התפתחה ידידות עמוקה שהביאה עמה במרוצת הימים 
ביקורי בית תדירים מזה ומזה. בערבי שבתות נהג רידב”ז לבוא ולבקרו כדי לטעום 

מן המאכלים שהכינה רעייתו בבחינת “טועמיה - חיים זכו”. 

    

 שריד של אבן השיש בכניסה לישיבה, מוזיאון המאירי
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תמונת מראה פנים בית הכנסת ‘אבוהב’

בילויים בצפת

בשנת 1928 נפתח לשמחת כל התושבים ולפליאתם ‘ראינוע’ שהופעל באמצעות 
גנרטור. לא פעם היה פורץ קלקול ואנשים היו ממתינים שעות בציפייה לתיקון 
המכשיר. חוץ מפלא המודרניזציה הזה, מקומות אחרים לבילוי ובידור לא היו 
בנמצא. מה עשו? משפחות התאספו בצוותא בימי ראשון בשבוע ויצאו לגנים 
ולשדות אשר צפת נתברכה בהם. משפחות משפחות היו יוצאות עם ילדיהן, מביאות 
את שאריות האוכל שנותרו מיום השבת ומחלקות את המצוי ביניהן. זו טועמת 
ממטעמיה של זו וההפך. אנשי צפת לא רדפו אחר תענוגות החיים. נהפוך הוא, הם 
הסתפקו במועט, ואף-על-פי-כן כולם זכורים שאננים ושלווים, כאילו אדישים היו 
לקורות החיים ולתהפוכות הגורל. הזוגות הנשואים, הגברים והנשים נראו רגועים 
תמיד, הבעל המצוי היה מועסק בעבודה לעת מצוא, שכיר יומו או חובש ספסלי 
בית המדרש כשלא הייתה עבודה מעסיקתו. האישה עובדת בחנות פרקמטיה, אם 

נמצאה לה חנות שבעליה יכולים לשלם שכר כסף עבור מוכרת נוספת. 
פעם אחת הגיע לצפת תיאטרון ‘הבימה’. עד שאירוע כזה היה מגיע אל   
תושבי העולם המרוחק שהתגוררו בצפת היו חולפים יובלות. שבועות רבים לאחר 
מכן החליפו ביניהן הנשים שהיה באפשרותן לצפות בהצגה חוויות מאותה הופעה. 
ואלה שלא עלה בידן, היו מקנטרות אחת את רעותה על שלא זכתה לראות אותה 

הצגה בשל חוסר אמצעים.  
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ביתו של חכם אליהו רחמים ענתבי

חכם אליהו רחמים התגורר עם משפחתו במבנה ולו קומתיים. משפחתו גרה בקומה 
הראשונה שנראתה כבניין שלם בן קומה אחת בלבד מן הרחוב שדרכו נכנסו אליה, 
והקומה השנייה נגלתה מן הרחוב שתחתיו. ייראה אולי הדבר תמוה אך עובדה 
היא שרוב הבניינים ברבעים הישנים של צפת בנויים כך שמחציתם הראשונה על 
רחוב או סמטה אחת והמחצית השנייה על הסמטה שמעליה. כך מצד אחד אתה 
רואה בניין בן קומה אחת ומצדו האחר אותו בניין ובו שתי קומות ואף למעלה 
מזה. הדירה בקומה העליונה כללה פרוזדורים, ארבעה חדרים, מרתף ששימש 
כמזווה לאחסון מזון בחורף וחדר עלייה גדול. נוף נהדר נשקף מבעד לחלונות 
הבית: הר עצמון, קבר הרשב”י, הר מירון, הוואדיות שסביב לכפרים הערביים, 
דרכים מתפתלות כנחש עקלתון בצדי ההרים ובתוכם, עצי זית בני מאות בשנים. 
חדר העלייה שימש את ספרייתו של חכם אליהו והיה מקום ישיבתו הקבוע   
ובו הגה בספריו וחיבר את כתביו. הכניסה אליו הייתה באמצעות טיפוס בסולם 
עץ רחב ויציב. רבים היו הפונים אליו בשאלות הלכה פסוקה או בביאור סוגיה 
קשה. אם השואל היה תלמיד חכם, היה אליהו-רחמים מצביע על אחד הספרים 
ואומר לו “פתח נא את הספר הזה, עיין בדף זה וזה ותבוא על סיפוקך”, ואם אין 

הוא תלמיד חכם, משיב לו ישירות על שאלתו ופוסק. 

חכם שקוע בתלמודו, ציור שמן
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מי השתייה בצפת לא זרמו בצינורות, וברזים לא היו בבית, פרט לברז קטן   
המחובר אל פח תלוי שהיו ממלאים אותו לצורך נטילת ידיים כל אימת שנתרוקן. 
את המים קנו בכסף מלא מאת ה’מלאיה’ ]השואבת[ שהייתה מביאה אותם מהמעיין 
בכד חרס על ראשה ויוצקת אותם אל תוך חבית גדולה. מים אלה נועדו לשתייה 
ולבישול בלבד ואילו המים לשטיפת כלים ולניקוי הבית נשאבו מן הבאר שבפרוזדור. 
באר זו ניזונה ממי גשמים ולעתים בשעה שרצו לקרר אבטיח ]מקררים לא היו 
אז בנמצא[ היו מורידים אותו בתוך סל אל הבאר, טובלים  אותו כשעתיים בתוך 
מימיה ומעלים אותו קר כקרח. בקומה התחתונה היו שלושה חדרים ומקווה מים 
לטבילה. בחדרים שבקומה זו גרו דלי האמצעים בשכר זעום או בלעדיו. מבוי 
מקורה כיפה הפריד בין הבית לבין שכנו והוביל אל הרחוב התחתון. מולו נמצא 

בית הכנסת שנבנה על ידי היש”ר ענתבי זצ”ל.  

אמונות טפלות בצפת  

מלבד הרגלי מסורת שבקדושה שתושביה של צפת משופעים בהם, גם הרגלים 
שהולידו פחד וחלחלה היו להם. בימינו נמנים אלה על האמונות הטפלות אך לא 
כן נתקראו בימים ההם. כלום יכולים תושביה המאמינים של צפת לכפור בשדים 
ורוחות שעה שלמדו על מציאותם בספרות התלמודית? כך למשל, נשים נזהרו 
בעת ששפכו מים מרשות היחיד לרשות הרבים שלא לפגוע בשד או בשדה שאולי 

אוו להם מנוחה קלה תחת המרזב או ליד החלון:

לא מן הנמנע שלמקרא שורות אלה יעלה חיוך על פניך אתה הקורא ]...[ 
אל נא תהיה מקטני האמונה: כתר לי זעיר ואחווך. הריני מעיד בפניך ונאמן 
אני על עדותי שמימיי לא שמעתי כי תינזק אישה מידי מזיק בגלל שפיכת 
מים ברשות הרבים לאחר אמירת המילה ‘דסטור’ - עובדה! כל אישה שנהגה 
בזאת יצאה בריאה ושלמה ולא אונה לא כל רע. שהרי מי מוכן היה לתקוע 

לידה כי שום סכנה לא הייתה נשקפת לה מצד השד הנפגע?

לבד מאימת שדים ורוחות היו חרדים  גם מאפשרות של פגיעה מעין הרע שכוחה 
ההרסני עצום הוא. צפת נהגה משום מה לבחור בטקס אמירת לחש מיוחד כנגד עין 
הרע שכמוהו כחיסון מפני המחלה. אין עיתוי קבוע לחיסון. זמנו חל עם תחושת 
ההורים כי הרגשת הבן אינה כתמול שלשום: חוסר תיאבון, חשש לחום וכיוצא 
באלה. במקרה דנן ממהרים ההורים להביא את בנם אל רב גדול בתורה וביראה 

מבקשים שילחש לו. מספר שמעיה ענתבי, נכדו של היש”ר: 

משהרגישה אמנו כי משהו אינו כשורה באחד הבנים מיהרה אל אבי ]החכם 
אליהו-רחמים ענתבי[ והוא, לאחר שנטל ידיו סמך אותן על ראש ‘החולה’ 
ואמר: “משביע אני עליכם כל עינא בישא, עינא אוכמא, עינא צריבא, עינא 
תכלתא, עינא ירוקה ]...[ ואשבעות עליכון כל מין עינא בישא, שתסורו 
ותערקו ותברחו ותרחיקו מעל ]כאן בא השם[ ולא יהי בכם שום כוח לשלוט 
בו לא ביום ולא בלילה לא בהקיץ ולא בחלום, לא בשום אבר מרמ”ח אבריו 

ובשום גיד משס”ה גידיו ]...[”. 



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר14

תריס נוסף בפני עין הרע שימש המספר חמש. נשות העיר ראו במספר זה משען 
בדוק ומנוסה, השתמשו בו בשיחותיהן עם בנות ברית ושאינן בנות ברית. וכל אימת 
שדובר דברי שבח על יוצאי חלציהן מפי אדם שטרם עמדו על קנקנו ואותו אדם 
לא הוסיף על דברי השבח את הפסוק “בן פורת” או “שם ה’ עליו” וכדומה, מיהרו 
והטיחו בפניו בלחש שתי מילים “חמסה בעינאכ” ]חמישה בעיניך[ כי יש לחשוש 
שאותו פלוני שבע תועבות בלבו ובעיניו ישים ָאְרּבוֹ. אם נשאלה האם לגיל צאצאה 
המתרפק עליה ענתה חמש אף אם על הפעוט להמתין עוד חורף ואביב שלם עד 
הגיעו לכך. מחיר נעליו חמישים וחמש, שמלתו מאה וחמש וכדומה. קיצורו של 
דבר, שומה על האם לזכור כי העלאת החמש על דל שפתותיה היה צו השעה שאין 
לזלזל בו והוא כעין “גירא בעיניך השטן” אך לא בכל מקום בא אמצעי זה לידי 
ביטוי. בין חברות וידידות לא יכירנו מקומו. כאן הוא פוגע ומעליב ובמעמד זה 
באים תחליפיו בלבד והם: “עדד אצאבע אידכ” ]מספר אצבעות ידך[ או “חמסה 
בעינין על עדאווין” ]חמישה בעיני האויבים[. כשבמרוצת הזמן הושמט המספר 
ונותר “בעינין אל עאדווין” בלבד כדבר המובן מאליו שמדובר כאן על חמישה 
בלבד, לא פחות ולא יותר. וכי תראו בצפת אדם שתוך שיחת רעים יקום וימשוך 
באוזנו של אחד המסובים שהתעטש מלמטה למעלה ולא חשוב באיזו מהן, תדעו 
שאת טובתו הוא דורש. באותה שיחה דובר על אסון מסוים וכדי שאסון זה או 
בדומה לו לא יבוא חלילה, על המתעטש למשוך באוזנו. סגולה זו בדוקה ומנוסה 
ולא נמצאו עליה עוררין כלל וכלל. אל נכון שמתם לב שפעמים נופלת על אדם 
אימה פתאומית, מעין בהלה המשפיעה על חושיו ותובעת ממנו מנוחה לצורך 
התאוששות. אם הנתקף אימה מבני צפת הוא, אין כל סכנה נשקפת לחייו. משקים 
אותו מיד מ’קערת האימה’ ]טסת אל-רעובה[ המיועדת לכך וסר הפחד מעליו והיה 
כלא היה. קערה זו מנחושת היא ולא בכל בית הייתה מצויה אך כל מי שנזקק לה 
ידע היכן להשיגה. בעליה השאילוה ברצון רב. כלום הצלת נפשות דבר קטן הוא?

ה”חדר” ללימוד דרדקים בצפת 

שמעיה ענתבי מספר בזיכרונותיו על חוויותיו מהלימודים בחדר: 

איני זוכר כיום אם כבן שלוש נכנסתי ללמוד בחדר או קצת למעלה מזה, 
אל החדר התחלתי ללכת עם מלמד שחזותו עצמה דרדקית ואולי היה 
אף גילו כך, חכם מסעוד. יהודי ירא שמים זה דאג יותר לנשמתו של הילד 
מאשר לצרכיו. בחדר הייתה מחצלת או שתים עליהן ישבנו שלובי ברכים 

ובחצי גורן עגולה. 
מולנו ישב החכם כשעינו פקוחה על כל מעשינו. ספסלים וכסאות עין לא 
ראתה. שיטת הלימודים בחדר הייתה כבימי קדם, וכפי שהיא נהוגה גם כיום 
בארצות המזרח: אות אות ונגינתה לפי הניקוד והטעם, מאותיות להברות 

ומהברות למילים. יום הלימודים נמשך מן הבוקר ועד לתפילת מנחה. 
כשמלאו לי שש שנים כבר התפללתי מתוך הספר וחלק גדול בלעדיו כאחד 

הגדולים. כבן שמונה עברתי לחדר של חכם שחאדה לוי, יהודי למדן. 
החדר שימש מעין פרוזדור לישיבה. המשמעת בו הייתה חמורה והעונשים 
גדולים ומגוונים ואציין את החמורים ביניהם: )א( צליפה על כף היד בענף 
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עץ רימון לאחר שהוסרה ממנו קליפתו; )ב( הכתרת ‘החוטא’ בנעליים, וזה 
כיצד? לוקחים מספר זוגות נעליים קושרים אותן בחוט ועושים מהן זר. את 
הזר היו מניחים על ראש הנענש למשך דקות ספורות. עונש זה היה הקשה 
מכולם בגלל הבושה; )ג( העונש השלישי היה אף הוא קשה אלא שהיה בו 
מן התדהמה ממש. החכם מתייצב מאחורי התלמיד, חולץ נעלו מעל רגלו 
הימנית, פוסק רווח בין בהונות רגלו ותופס ב’צבת’ שיצר את בשרו של 
התלמיד. מסתבר שהחכם התאמן רבות באמצעי זה כי כל צביטה גרמה 
לכאבים עזים, אך מי העז לשאול אותו על בשרו של מי מבני ביתו התאמן? 
עם מלמד זה התחלנו במסכת ברכות, ממנה לביצה ומביצה לקידושין, 
כתובות וחלק קטן מיבמות. סוגיות שעסקו בדברים שבינו לבינה נאמרו 
במהרה וללא התעמקות, פעמים אף בדילוג. על חינוך מיני לא חשבו אז 

כלל, הס מלהזכיר. בחדר הזה למדתי עד שנתי העשירית. 
לאחר מכן עברתי לרב גדול ומובהק, הוא גיסי הרב ישועה פלאג’י, בעלה 
של אחותי הבכורה ואני הייתי הצעיר בתלמידיו. בישיבה זו למדתי עד 
ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה, שבגללה פסקו לימודינו ונאלצנו 

להגר לקפריסין מכיוון שהייתה לנו נתינות בריטית. 
כשהִקדמה החלה לתת אותותיה ולהגיע לצפת, נפתח בעיר בית ספר 
עירוני חצי חילוני. רוב ההורים התנגדו לשתף פעולה ולא שלחו לשם את 
ילדיהם, ואלו שנחשבו למתקדמים רשמו את בניהם לבית הספר, אך בזמן 

החופש המשיכו לשלוח את הילדים לחדר. 

לימוד תורה בחדר במירון, צילום נדיר, סוף המאה ה--19ראשית המאה ה-20.

יהודה ענתבי, אחיו הבכור של שמעיה, זכה ללמוד בבית הספר הזה טרם המלחמה: 

החילותי ללמוד בחדר בשיטה הישנה. תחילה אותיות לחוד ]...[ פיסות 
נייר שמשו לנו כספרי לימוד. בהמשך נכנסתי לבית הספר שנפתח על ידי 
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הברון בנימין רוטשילד. שם למדתי צרפתית וערבית והצטיינתי במקצועות 
הציור והחשבון. את לימודי הקודש המשכתי כמובן ללמוד: תלמוד, תנ”ך 
ועברית. אחרי גמרי את בית הספר קיבלתי תעודה בכתב מאת המנהל 

האדון לוי ועל ידה קיוויתי למצוא משרת מורה בבית הספר במושבות. 

מנהגי החגים בצפת  

המנהג על כל סעיפיו וענפיו מושרש עמוק מאוד בחיי האומה ובתרבותה. גם 
חכמינו ז”ל הכירו בכוחו של המנהג וקבעו: “אל ישנה אדם מן המנהג”. אורחות 
החיים המסורתיים בצפת הפכוה לעשירה מאוד במנהגי מסורת ובשירים. לכל חג 
וחג הלחן המיוחד לו, החל בלחן השירה והזמרה וכלה במטעמים הייחודיים שבן 

צפת יאמר עליהם “שכל התבלינים שבעולם לא ישוו להם”. 

חג הפסח 

נוהגי ההכנות לאפיית המצות בימים ההם בצפת החלו למעשה בתחילת קציר 
החיטים. באותו זמן היו קונים את החיטה בעודה בשדה, משגיחים על הקוצרים, 
על המעמרים ועל המלקטות העובדים בכל השדה עצמו ומדקדקים שאורחים 
צפויים ושאינם צפויים לבל יבואו בשדה. לאחר שנקצרה הכמות הנדרשת אשר 
ישרה לדעת בעליה מהחלקה, נמסרה התבואה לחובטים להוצאת הטפל – הקש 
והמוץ. לאחר ניפוי החיטה שיועדה למצות ּוְכבּורה מכניסים אותה לשקים חדשים 
ומובילים אותה אחר כבוד העירה. שמירת חיטה ייחודית זו שלוותה במקח מחיר 
נעשתה בשותפות בין מספר בתי אב. כל משפחה הזמינה את חלקה אותו אחסנה 
במקום המיועד לכך עד תחילת חודש ניסן. במועד זה נטחנה החיטה בטחנה 
סמוכה לעיר לאחר שהוכשרה כדין ושוב חזר הקמח אל מקום מוצאו אך הפעם 

בשקים לבנים וחדשים. 

פורים 

בפורים הייתה נהוגה קריאת המגילה ברוב הדר ושמחה. נוהגי קריאת המגילה 
מוכרים לכל ובבתים נערכו סעודות חגיגיות והתקיימו ביקורי אורחים, כפי שמעיד 

שמעיה: 

בפורים של אותה שנה נכנסו אורחים חשובים לבקרנו. הגברים עסקו 
בשיחות של תלמידי חכמים הטעונות עיון והנשים במרכולתן. לאחר 
שהביקור הסתיים והאורחים יצאו, עזבו גם הורי את הבית כדי ללוותם. 
שולחן הכיבוד שהשאירו האורחים אחריהם היה מלא כל טוב, יינות, דבלים, 
תמרים, אגוזים, שקדים, עוגיות מעשה ידי אמי ועוד. נקל לשער מה עשו 

ילדי המשפחה במטעמים אלה. 
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לידות ומחלות בצפת

יהודה ענתבי, בנו של חכם אליהו-רחמים מתאר את סיפור הולדתו בעיר צפת. 
מן הסתם בתיאור זה מאפיינים לחוויית לידות רבות אחרות שעברו נשות צפת 

בראשית המאה:

סיפרו לי כי י”ח בטבת, הלילה בו נולדתי, היה לילה גשום ורוח חזקה נשבה. 
על אבא ז”ל הוטל ללכת בליל סגריר זה בעיר צפת המפורסמה באקלימה 
הקר וברוחותיה החזקות להזמין את המיילדת שעל פי התיאור שתואר 
לי הייתה אישה גוצה וזקנה. מטריות לא היו אז. פנס בידו ושק על כתפיו 
שבו תחב את הזקנה למען היות לה מחסה ממטר, כך הביא אותה לאמא 
ז”ל שחכתה לה, ולאחר בואה יצאתי אנוכי לאוויר העולם, היה זה אחרי 
חצות הליל. הבית שבו נולדתי היה חדר כיפה בנויה על מערה המשמשת 

למחסן ולאגירה.

שמעיה אחיו הצעיר של יהודה מספר כיצד אמו אשר הייתה בקיאה במעשי   
מרפא לרוב והתרופות היו שמורות בידה ארוזות לצרורות, טיפלה בעקיצת עקרב 

למשל: 

זכורני שבאחד הלילות שלנו במבנה שבמירון התעוררנו כולנו לקול זעקותיו 
של אחי יחזקאל. התברר שעקרב עקץ אותו בזרועו. על-פי הוראתה של 
אמי הרימונו מיד את המחצלות כדי למצוא את העקרב ולהרגו. לאחר 
שהומת במכת נעל, נטלה אמי מכסה של קופסת פח, שמה בו מעט שמן, 
הדליקה פרימוס וטיגנה את העקרב. לאחר שהיטגן דיו, נטלתו והניחה 
אותו על זרועו של אחי במקום הנשוך וקשרה אותו עם הזרוע. כאביו של 
אחי הלכו ופחתו ולבסוף קם בריא ושלם. כששאלנו את אמנו מנין לה 

תרופה זו, ענתה שלה היה הדבר ידוע, סתמה ולא פירשה.  

סופם של חיי הקהילה המסורתיים 

חייה של הקהילה בצפת רוו ייסורים רבים במהלך השנים. שלווה ונחת לא שרו 
בה אלא בהפוגות של שנות רוגע בין פקידת אסון טבע אחת למשנהו, בין פוגרום 
לפורענות. במחצית הראשונה של המאה ה-19 פקדו אותה שתי רעידות אדמה, 
שלושה פוגרומים ומעשי ביזה ורצח. את תחילת המאה ה-20 פתחה מלחמת 
העולם הראשונה בשנת 1914, ולאחר שהתאוששו ממנה הנותרים בארץ ואלו 
שחזרו מגלותם, חלפו כתריסר שנים ובשנת 1929 פרץ פוגרום איום בצפת כחלק 
ממאורעות תרפ”ט. בטבח זה הזקנים נשחטו והצעירים נסו על נפשם ויצאו את 

העיר כדי לתקוע יתד בערים אחרות, מי לחיפה ומי לתל אביב. 
משה לוי, נכדו של חכם יוסף דוד ענתבי, אשר היה ילד קטן  בצפת באותם   
ימים, התגורר עם הוריו בבית הסמוך ל’כניס ענתבי’ והטבח במאורעות תרפ”ט 

ליווה אותו כטראומה כל ימיו. 
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]...[ הייתי ילד, אנו גרנו בבית בעל שתי קומות שנמצא בדיוק מול בית 
הכנסת ענתבי ]של המשפחה[, מרחק מטרים ספורים ממנו. 

יום אחד, כשאנו בבית, שמענו פתאום שהערבים מתקהלים בחוץ וצועקים. 
זה היה במרחק 30 מ’ מהבית. יש שם רחבה ענקית ולשם התאספו כל 

הערבים וצעקו שוב ושוב “אטבח אל יהוד”. 
]...[ אנחנו שמענו את זה והתחבאנו במקום שבו היו מאחסנים את הפחמים. 
כי אז הרי רק עם  הפחמים היינו מבשלים על ה’מואדה’. והבית שלנו 
כאמור רק במרחק  30-20 מ’ מהמקום שקראו בו אטבח אל יהוד ]...[. 
אני לא יודע איך זה קרה אבל אולי בזכות חכם שבתאי האבא של הסבא 
שלי, שבנה בית כנסת שם, לא הגיעו אלינו לרחוב שלנו, הם לא נכנסו 

אלא הגיעו מהוואדי מלמטה ועלו ישר למעלה. 
זה ממש נס, כי אם היו נכנסים לרחוב שלנו, היו רוצחים לפחות 40-30  

אנשים, בני משפחה ושכנים שהיו שם ]...[.
והוא ממשיך ומספר: “]...[ סבא, חכם יוסף ענתבי, שהיה בבירות שמע 
על המאורעות וחשש לחיינו. הוא ביקש לכן שנבוא להיות איתו בבירות 

והזמין אותנו לשם. ארזנו הכל ונסענו אליו  בשנת 1930”. 

אך את סופם המוחלט של אורחות החיים המסורתיים והייחודיים של צפת לא הביאו 
נזקי הטבע או פרעות מידי אדם כי אם הִקדמה והמודרניזציה אשר החלו חודרות 
ומחליפות ישן בחדש. אפרים ענתבי מתאר את הסנוניות הראשונות שבישרו את 

פעמי הקדמה לצפת באופן הבא: 

צעירים אחדים מצפת שהצליחו במיוחד בלימודיהם נשלחו להשלים את 
השכלתם בצרפת. בחופשות הקיץ, אחדים מהם היו שבים ומבקרים בצפת, 
מהלכים ברחובה הראשי שכונה ‘פוזיקו’ ומתהדרים בלבושם ה’אפרנג’י’, 
מבליטים את ידיעותיהם בצרפתית ומפליגים בשיחות ובסיפורים על עיר 
האורות פאריז. הצעירים והצעירות המקומיים שבאו להיות במחיצתם 
פקחו עיניים בוהות למשמע סיפוריהם והיו מלאי הערצה וקנאה על 

הזכות שעמדה להם. 

אלו, לטוב ולרע, בישרו את סופה של התרבות הקהילתית המסורתית בעיר העתיקה. 



פרק חמישי
 שמונת בניו של היש”ר ענתבי
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ילדותם בבית אביהם 

שמונה בנים נולדו ליש”ר ולאשתו הצעירה קאדון לבית כאסקי. הראשונים שבהם 
נולדו במצרים והשאר בצפת.1 ובזה נתגשמה ברכתו של האדמו”ר במלואה. בשנת 
1854 נולד בנם הבכור ושם קורא לו בישראל: אליהו-רחמים; ב-1857 נולד בנם 
השני אברהם-יעקב; אחריו יוסף-דוד אשר נולד ב-1863; יצחק-שאול בשנת 1865; 
ישראל-שמואל ב-1871, ולאחריו שלושת הקטנים: שלמה-מאיר, ישועה-שלום, ובן 

הזקונים יום-טוב, אשר בא לעולם ב-1880 כשאביו היה כבן ששים שנה. 
חדר לידה טיפוסי בצפת היה החדר המרווח, המבודד והמוגן ביותר, על כן   
אל יתמה הקורא אם לעתים היה זה חדר המחסן. כפי שמעיד יהודה ענתבי אחד 
הנכדים הראשונים שנולד כמעט באותה עת שבה נולד דודו יום טוב ענתבי בצפת: 
“הבית שבו נולדתי היה חדר כיפה הבנוי מעל מערה המשמשת למחסן ואגירה”.2 
ילדיו של היש”ר גדלו ולמדו בחדר על ברכי תורה שהרביץ בהם ה’מועלם’ -   

מלמד הילדים. אודות החינוך המסורתי שקיבלו מספר אחד מנכדיו:
 

אבי, חכם אברהם-יעקב ענתבי, נולד בצפת לאביו היש”ר בשנת 1857. 
הוא למד בחדר, וכמו יתר אחיו המשיך את לימודיו התורניים עד שהוסמך 
לרבנות כשאר אחיו אצל הרב סיתהון.3 יחד עם כל שאר אחיו למד אבי, 
חכם אברהם, את מלאכת כתיבת ספרי תורה ומזוזות, דיני שחיטה כשרה 

הלכה למעשה, שחיטת בהמות ועופות, ומוהלות. 

תיאור הבית בו נולדו וגרו, ביתם של היש”ר וקאדון כאסקי, הינו מיוחד   
מאוד ומזכיר מוטיבים של בנייה צפתית: תקרות גבוהות, קירות עבים וכיפות 
עגולות, בורות מים היו בנחלת כל בית או בחצר משותפת לכמה בתים, מעברים 
מקורים בין חצר לחצר, המטבח ]בית תבשיל[ גם הוא היה משותף לכמה דיירים 
וחצר פנימית אשר סביב לה חדרי המגורים. התיאור הזה, שנמצא בהסכם חלוקת 
עזבונו של היש”ר, מוכיח שהאב הנדיב אכן שיכן בחדרי ביתו דיירים אשר אלמלא 

כן היו חסרי קורת גג, וכך עולה ממנו: 

]...[ החצר העליונה הגדולה דר בה מחמד מחסין ובה בתים ומערות ]חדרים 
וכוכים[ שבתוכה, ובור ]מים[ אשר הוא בחצר ]...[ וחצר התחתונה שדר 
בה הרב שם-טוב אלחדיף, ומעל מתנשא האוויר ]החלל[ שתחת כיפה 
הגדולה, וגם שם יש בור מים בתוך החצר הקטנה של הרב שם-טוב שקנה 

הרב היש”ר מכוללות הספרדים בצפת. 
ומצרי ]גבולות[ החצר הפנימית הזו שסביבה חדרים חדרים הם אלו: פניה 
פונים לרוח מזרח ולה זוג חלונות ]בחדרים[ לרוח הנזכר ולה פתח  אחד 
גדול לרוח מזרח סמוך לבית התבשיל, ובתוך החצר שני בתים ומערה 
ויש לה שני פתחים – האחד לתוך החצר והשני לחצר החכם ]...[ ותיאור 
החצר של חכם שם-טוב הנזכר: פניה פונים לתוך חצר השותפות עם שכן 

אחר חכם הלוי. 
בקצה חצר השותפות עם השכן, שני ]חדרי[ כיפות ועלייה אחת קטנה 
שכיוונה לרוח צפון ולה זוג חלונות לתוך החצר לכיוון זה. ובחלל החדר 
]שעל[ הבית הגדולה שהיה דר בה גאלבי ]נוחו עדן[ וגם המעבר לעבור 

בתוך חצר השותפות קיימת שם מקדמת דנא ]...[.
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חצרות פנימיות בין קמרונות בתים המשמשים 
יהודים ספרדיים )חצר פנימית בבית מדרש ה”סניור”(

הרובע הספרדי של צפת, צילום נדיר, 1895, ]משמאל[

צפוי היה שכל בניה של משפחה ברוכת ילדים זו של היש”ר, המעורה בחיי הארץ, 
יגדלו וישבו לבטח בעיר ילדותם  צפת.  נקל היה לשער שיגיע יום ויקימו בה בית 
לתפארת בישראל. אולם לא כך היה, וכשגדלו הבנים התפזרו לכל קצווי ארץ. כיצד 
קרה שבניה נפרדו ונפוצו לארבע רוחות שמים? הצפינו ללבנון והדרימו למצרים 
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להכות בהן שורשים? על כך מסופר: 

גידולם של שמונה בנים צעירים בביתו של היש”ר וחינוכם עורר רעש 
ומהומה רבה. ההמולה שהקימו סביבם אם מתוך שחוק וקלות ראש, אם 
‘על קוצו של יוד’ הייתה לצנינים בעיני אביהם, ולאחר שהחשה בהם לבל 
יפריעו אותו במעשיו ובעיקר בלימודיו, ולא אבו לשמוע, קרא ממעמקי 
לבו: “ריבונו של עולם, מלא כל משאלות לבם לטובה, אך פזרם במקומות 
שונים, שלא יגורו בעיר אחת ]...[ ונתקיימה תפילתו – על כל פנים, בחלקה 

השני ]...[”. 

המולת הילדים בבית הרב,  ציור שמן 

יש מסורות משפחה הטוענות כי התפילה לפיזור הבנים בארבע קצוות ארץ בפחד 
מקורה: “כשנולדו בניו נפל עליו פחד עין הרע, מחשש לילדיו וכיוון שהיו לו 
האמצעים הדרושים לכך, קנה את כל הבתים שבסביבת ביתו”. ובהמשך, מחמת 

אותה סיבת צרה קדומה, התפזרו לארבע כנפות תבל. 
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חלוקת עושרו של היש”ר בימיו 

נראה שאת מידת הנדבנות אותה קיים לא רק כדי לצאת ידי חובה, למד בינקותו 
מדודו חכם אברהם שאספו לביתו והיה כאביו המאמץ, שכן היש”ר קנה בממונו 
אמצעי קיום לעניי עירו אשר לא חסרו. הוא בנה בתים, השכיר בפרוטות חדרים 
שידּורּו בהם וקנה מזון לחלק לרעבים. וכשנתן, ביד חמה נתן, מהונו וברכת הטוב 

שהתברך בהם. גם נכדיו מספרים: 

את רכושו לא שמר חלילה לעצמו, ומעולם לא קפץ ידו. בכל ראש חודש 
ולפני החגים היה נוהג לחלק מזון לנצרכים, קמח ומצרכים אחרים לעניי 
העיר, עד כי קראו לו ‘המשיח’ על שום טוב ורוחב ליבו. בשלב מסוים 
התעמק היש”ר בקבלה, ולא עסק בפרקמטיא יותר. הוא היה אהוד על 

הספרדים וגם על האשכנזים.  

נדבנותו הייתה כה גדולה עד שפיזר כל שבידו לנזקקים ולא שייר ליורשיו שום 
הון שיוכלו ליהנות ממנו, כך לפי סיפורי המשפחה. העניין נזכר מפי אחד מנכדיו: 

לאחר פטירתו של היש”ר נוכחו יורשיו לדעת, מתוך תמיהה רבה, כי אביהם 
לא הניח להם עיזבון ראוי לשמו, פרט לבית קטן שבנה במרוצת השנים 
לכל אחד ואחד מבניו בהגיעו לִפרקו. בעיני היורשים הייתה זו תעלומה, 
הכיצד? הן אביהם נחשב לעשיר לפי המושגים של אותם ימים, ומה גרם 
לאפס כסף? ובעודם תוהים לפשר התעלומה נתגלה הסוד עם פרסום 
השמועה על הפסקת חלוקת הקמח ומנת הבשר שנהגו החנווני והקצב 

לחלק מדי שבוע לעניי העיר.  

נדיבותו הייתה גדולה אף יותר מיכולתו, כפי שמעיד בנו חכם אברהם-יעקב ענתבי, 
ורושם: “לעת זקנתו ]של אבי יש”ר[ ]...[ היו לו חובות בערי מצרים קרוב לב’ אלפים 
גיני ]לירות מצריות[”. אולם בכל זאת נותר בידם סכום ורכוש נאה שיכול היה לספק 

פרנסה ראויה לאמם שהתאלמנה ולקיומם שלהם, שמונת הבנים. 

חלוקת עזבונו של היש”ר בין בניו 

בשנת 1889, בערב יום כיפור ט’ בתשרי שנת תרמ”ט בשעה שש בבוקר, הלך 
היש”ר לעולמו. אף על פי שנותרו ללא מפרנס, הותיר האב הנדבן רכוש נאה בידי 

האלמנה הצעירה ושמונת הבנים. 
במלאת שלוש שנים לפטירתו של היש”ר ערך כולל הספרדים מסמך   
בין שמונת בניו היתומים הקובע מה יהיה אופן חלוקת הרכוש ביניהם. בית דין 
הספרדים בצפת מינה את הרב ציון הכהן כעין אפוטרופוס לייצג את זכותם של 
שלושה מהאחים שהיו קטינים כדי שיקפיד בעבורם על חלוקה הוגנת של הירושה. 
ההסכם קובע מה יקבל כל אחד ואחד מהם, ומה יוקצב לאמם הורתם. מלבד הפירוט 
הרחב המתאר ומונה בעצם את רכושו של היש”ר, כלל ההסכם את תיאור הנכסים 
שנותרו לירושה בעת פטירתו של היש”ר. בעזבונו נזכרו  המטלטלים של היש”ר 
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וכן נכסי הנדל”ן ובית המשפחה שהקים. המסמך נכתב בשנת ה’א’מ’ת ו’ה’צ’ד’ק 
)1891(, כשלוש שנים אחר פטירתו של היש”ר:

להיות שמ”ע ]שמעלת[ הרב החסיד היש”ר ענתבי זצוק”ל נלב”ע והניח 
אחריו ברכה עזבונו – בגדים תכשיטים ומלבושים וספרים ומטלטלין ושמו 
על קרקעות חצרות ובתים וחנויות ומכזון ]בערבית – מחסן[ בעיה”ק בצפת 
ת”ו ועוד קרקעות וחצר אחד בעיה”ק טבריה ת”ו והניח יורשיו אחריו בפ”י 

]בפירוט?[ ה”ה ]הרבנים הישרים[: 
הרב הכותב אליהו רחמים ענתבי נ”י ]הכוונה לרושם המסמך[ והכותב 
אברהם יעקב ענתבי יצ”ו והחכם השלם החכם יוסף דוד ענתבי הי”ו וחי”ץ 
]חכם יצחק[ נ”י וחי”ש ]חכם ישראל שמואל[ הי”ו, והחכם ישועה שלום 

ענתבי נ”י, ועוד שניים קטנים והם שלמה הי”ו, והתלמיד יום-טוב נ”י. 
ולפני מותו צווה שיקחו בניו הנז’ ]הנזכרים[ הקטנים אשר עדיין לא השיאם 
בחייו, סך מאה לירא צרפתי לכל או”א ]אחד ואחד[ בעת נישואיו בע”ה. 
וגם ציווה לתת להרבנית אשתו סי’ ]סיניורה[ קאדון ת”ם ]תבורך מנשים[ 
מאה לי”פ ]לירא פרנסיס[ ככתוב בשטר החיוב שכתב הרב המוריש הנז’ 
ז”ל. וכעת אחר פטירת הרב הנזכר, קרוב לשלושה שנים, עמדו היורשים 
בני הרב הנז”ל ]הנזכר לעיל[ עם האפוטרופוס מ”ע הרב כמהר”ר ציון הכהן 
נ”י, אשר נתמנה מהב”ד ]מהבית דין[ לפקח על שלושה הקטנים מקבלי 
המתנה אשר שניים מהם גדולים בשנים, ואחד מהם ]הוא יום-טוב[ קטן 
בשנים הנז’, לעמוד על סדר חלוקת עיזבון מורישם הרב הנז’ קרקעות 

ומטלטלין וכיוצא. 
וגם לראות תיקון ]של חלוקת הירושה אחר שמפרישים את[ גביית המתנות 
אשר נתן להם אביהם הרב הנז’ ז”ל ]גם לבדוק את חישוב חלוקת הרכוש 
שיכלול את הכספים שצווה היש”ר עבור סכומי מתנת החתונה ועבור 

אלמנתו, אמם[.  
ובכן, עמדו וחילקו ביניהם הספרים והמיטלטלים כסף ושו”ת ובגדים 
ומלבושים, וחובות ]שטרות חוב[ ושטרות וספרים וכל דבר המטלטל, 
אחר שעמדו לחשבון הדק היטב בחלוקה הגונה באופן היותר מועיל ברצון 

כולם וברצון הרב האפוטרופוס הנז’. 
והנה טרם כל דבר קצבו למזונות מ”א ]מרת אמם[ ת”ם ]תבורך מנשים[ 
דביתהו דהרב הנז’ סך עשרים לי”פ לשנה בעד כל הוצאותיה. וייחדו בעד 
הסך הנזכר החנויות והמכזון שם ברחוב האשכנזים, ארבעה המה, והמכזון 

כמבואר בשטר שבידה שתיטול שכירותם בסך הנז’ מדי שנה בשנה ]...[

עלה לחלק הכותב אברהם יעקב ענתבי הי”ו: החצר העליונה הגדולה 
אשר דר בה כעת מחמד מחסין יש”ו ]ימח שמו וזכרו[ והבתים והמערות 
שבתוכה, וחצי הבור אשר הוא בחצר השו”ת ]השותפות[ ביני ובין אחי 

יש”ע ]ישראל שמואל ענתבי[ נ”י. 
וגם החצר התחתונה של החכם ש”ט ]שם-טוב[ אלחדיף, והאוויר של 
הכיפה הגדולה, וגם הבור שבתוך החצר הקטנה של החש”ט נ”ע ]החכם 
שם טוב נוחו עדן[ שקנה הרב המוריש ז”ל מכוללות עיה”ק ת”ו. ומצרי 
החצר הנז’ הם אלו: פ”פ ]פניה פונים[ לרוח מזרח ולה זוג חלונות לרוח 
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הנז’ ע”ד ר”ה פתח אחד גדול לר”ה לרוח הנז’ בתוך בית התבשיל, ובתוכה 
שני בתים ומערה אחת כיפה גדולה, ויש לה ב’ פתחים, האחד לתוך החצר 
והשני לחצר חכם שם טוב הנזכר פ”פ לתוך חצר השותפות בינינו ובין 
כמה”ר ע”ח הלוי נ”י. ובסופה שני כיפות ועליה אחת קטנה פ”פ לרוח צפון 

ולה זוג חלונות לתוך החצר לרוח הנז’. ומו”מ ]ומודים ומסכימים[ ]...[. 
פה עיה”ק צפת”ו בש”א לחו’ אלול הרחמים שנת ה’א’מ’ת’ ו’ה’צ’ד’ק פר”ק 

]פרט קטן 1891[ והכל שריר ובריר ואמת ונכון וקיים.
   

מראה הסמטה בעיר העתיקה אשר את מרבית בתיה 
היש”ר רכש. ציור מראה הרחוב 

הצעיר משה
מאמן

ס”ט

הצעיר אליהו
רחמים ענתבי

ס”ט

הצעיר יוסף
דוד ענתבי 

ס”ט

הצעיר
ציון הכהן

ס”ט

הצעיר שלמה
מאיר ענתבי

ס”ט

הצעיר ישראל 
שמואל ענתבי

ס”ט

הצעיר ישועה
שלום ענתבי

ס”ט

הצעיר יצחק
שאול ענתבי

ס”ט

הצעיר מסעוד 
סיטון

ס”ט
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צדם האחורי של הבתים ברחוב שהיה בבעלות היש”ר

כניסה מתחת לקמרון המובילה לבית הכנסת ‘ענתבי’; 
מעבר המדרגות מוביל למפלס התחתון.

 מעבר מקורה זה נזכר במסמכיו של היש”ר ענתבי
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התמודדות עם קשיי החיים

כל אחד משמונת האחים נישא והיה אבי משפחה. אולם מזלם בחייהם לא האיר 
להם פנים בניגוד למזל ששפר בחיי אביהם. לאחר תשלום החובות, הרכוש שירשו 
מהאב הספיק כנראה בקושי כדי קיום. היחס בין גודל החוב שהיה לאביהם במצרים, 
2000 גינה, אותו החזירו מעזבונו, לעומת מה שנותר לכל אחד מהם ]200-100 
לירות[ מוכיח שרכושו של האב הידלדל במשך השנים. מה גם שכבר שנים שלא 

עסק בפרקמטיא שממנה התעשר, ובניו לא יכלו לרשת את מקור פרנסתו. 
חלק מעיזבון הירושה היה נתון בשטרות חוב, או בתים מושכרים לדיירים   
אשר מימוש הממון שלהם היה בעייתי ביותר, על כך נרמז כבר במסמך חלוקת 
הירושה, שבחלק מרכושו של האב ישב מוסלמי שכנראה השתלט באופן מסוים 
על הרכוש, והם התקשו לממשו ועל כן רשמו: “החצר העליונה הגדולה אשר דר 

בה כעת מחמד מחסין יש”ו והבתים והמערות שבתוכה”. 
כל הבנים היו תלמידי חכמים אשר השכלתם אפשרה להם להתפרנס בכמה   
אופנים: דיינות, הוראה, מוהלות ושחיטה כשרה. לכן כדי לזכות במקור פרנסה מפרי 
השכלתם, נאלצו לצאת את צפת שהייתה משופעת בתלמידי חכמים ולמצוא קהילות 
רחוקות הזקוקות למשלח ידם. כך התפזרו לכל עבר והגיעו לבירות, צפת, טבריה, 
קאהיר ועוד. כל עוד חיו בעיר הולדתם צפת, חיו בצנעה מהמעט שלרשותם ודי 
היה להם בקורת הגג שקיבלו מעל ראשם מעזבון אביהם ומזון דל להשביע צורכי 
הגוף. כלום צריכים חכמים יותר מאלה? אך ימיהם היו קשים ודרך גורלו של כל 

אחד מהשמונה הייתה זרועת חתחתים. 

חכם אליהו-רחמים ענתבי )1920-1854(

חכם אליהו, בכורם של אביו היש”ר ענתבי ואמו, 
נולד כאמור בשנת 4.1854 הוא נשא בגאווה את 
מסורת הרבנות של אביו ושל כל דורות אבותיו 
שלפניו. הוא היה למדן גדול והשקיע את כל 
כולו בלימוד תורתו כיאה לשושלת הרבנים 

ממנה צמח. 
אביו,  של  עזבונו  בירושת  מחלקו   
הקים כנראה בבית אביו את משפחתו. בנו 
של חכם אליהו, מלמד על שיעור למדנותו: 
“מעלה אחרת גדולה מצינו ]...[ שהיה תמיד קם 
בלילות ועוסק בזוהר הקדוש וח”י פרקי משנה 
בכל יום”. כך העצים את מדרגת הרוחניות  
ונודע כדרשן גדול בקרב בני קהילתו בצפת. 
אפילו בערוב ימיו, כאשר גופו חלה ונחלש, 
היה מקפיד מאוד על המצוות ועל תלמודו. 
בנו מתארו כך: “כי מזה שנים רבות גברה עליו 
החולשה וחולי ההתעלפות וכן חולאים וכו’ 
חכם אליהו-רחמים ענתבי, צילום נדירועם כל זה, על משמרתו עומד עוסק בתורה, 
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היה מגביר השכל על החומר כופה את טבעו באופן נורא והולך לבית הכנסת 
ומתפלל עם הציבור וכן עושה מצוות ה’ בהתלהבות עצומה”. 

ציור של רב השוקד על לימודו
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חכם אליהו-רחמים ענתבי חי חיים קשים בצפת. אשתו הראשונה נפטרה,   
והוא נותר אלמן מטופל ביתומים קטנים: בכורה, יהודה, רפאל , שמחה ורוזה. פנו 
אליו השכנים והציעו לו להתחתן עם רבקה, אישה צפתית  שנאמר עליה שנישואיה 
עלו על שרטון  וגרשה בעלה כי לא הביאה פרי בטן. גם רבני צפת ניסו לשדלו לעניין 
נישואין אלה וכמה טעמים היו עם המשדלים: הראשון – לזווג זיווגים ולקיים מצווה 
ברוכה. השני – שתהא אם ראויה לילדיו אשר תדאג לגדלם. כמה טובות תצמחנה 
לך מזה, פנו אליו לשכנעו. היא תבשל לכם תבשילים, תדאג לניקיון הבית, ועניין 
עקרותה אינו אלא לטובה, ממילא בילדים די והותר התברכת ולא יבואו נוספים  
להיות עליך לעול פרנסה, השיבו לו לחכם אליהו האלמן ודי לך במעלותיה אלה. 
לבסוף התרצה חכם אליהו ונשא לאישה את רבקה. חלפו השנים והסתבר שהעקרה 
אינה עקרה כלל ועיקר אלא ולדנית ראויה וכך נוספו לקולות הצהלה והשמחה 

בבית בזה אחר זה עוד ארבעה ילדים: שמעיה, יחזקאל, ישי ומרגלית הקטנה. 
חכם אליהו-רחמים חיבר מספר חיבורים  אך כולם נותרו בכתבי יד ולא   
הגיעו לדפוס ומהם ידועים לנו הבאים: )1( ‘ארעא דרבנן’ ]בארמית - דרכי רבותינו[, 
דרושים שונים על התנ”ך ומגילת אסתר; )2( ‘דרש אליהו’ ]כת”י 477[, הספדים, 
מליצות ודרושים לנפטרים; )3( ‘אמרי שבת’ על הלכות שבת, ובו דינים של שבת 
רמוזים בראשי תיבות המילה שבת; )4( ‘טוב טעם’, חיבור על המצוות במכון ]כת”י 
467[; )5( ‘טעמי התורה’, ספר שחיבר בכתב ידו הכולל חידושים ודרכים על התורה, 
דרשים ומשלים. ספר זה נכתב בשנת תר”מ )1880(, ‘כי שמש ומגן ה’’. בדף הראשון 
של ספר זה הוטבעה חותמת שלו בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית וכן חתימת 
ידו. בדף השני לאותו כתב יד רשם פסוקים מספר תהילים בראשי תיבות של שמו. 
חכם אליהו-רחמים ענתבי טרח במיוחד על חינוך טוב לילדיו ואת מרצו   
הוציא על גידול בנות ובנים לתפארת. שני הבולטים ביניהם היו בכורו יהודה ענתבי, 
ובנו הצעיר יותר רפאל-מנשה שהיו אנשי מידות תרומיות. הראשון עסק בהוראה 
ועסקנות ציבורית והשני הפך ברבות השנים לדיין חריף ושנון. כיוון שהלך ופחת 
הדור, בנו שנתמנה לרב, הדיין רפאל-מנשה היה אחרון הרבנים בשושלת ארוכה 
זו של בני המשפחה. הוא הרב האחרון מבני דורו, ומנכדיו של היש”ר ולאחריו לא 
קם עוד רב מצאצאי המשפחה. כשהיה צעיר שלחו אביו ללמוד בישיבתו של הגאון 
רידב”ז ז”ל ]רבנו יעקב דוד בר זאב[ אשכנזי, שהיה ראש ישיבה שנקראה על שמו, 

דמות אצילית שרוח של קדושה אופפת אותה. 
על תלמידי ישיבתו נמנו המובחרים שבאנשי צפת וִעמם התקבל לישיבה גם רפאל-
מנשה הצעיר, בנו של חכם אליהו-רחמים ענתבי. בין הגאון ובין חכם אליהו, אביו 
של התלמיד, צמחה ידידות עמוקה שהביאה עמה במרוצת הימים ביקורי בית 

תדירים מזה ומזה. וכך מספר צעיר הבנים על אחד מאותם ביקורים: 

בערבי שבתות נהג רידב”ז לבוא ולבקר ]בבית אביו אליהו-רחמים[ כדי 
לטעום מן המאכלים שהכינה אמי. בבחינת “טועמיה חיים זכו”. וכך באחד 
מביקוריו של הגאון כשרוחו הייתה טובה אליו אמר לחכם אליהו: “הרב 
ענתבי להווי ידוע לך שבנך רפאל עתיד להיות גדול ממך בתורה”. על כך 
ענה לו האב: “הלהקניטני אתה אומר? הן ידעת שבכל אדם מתקנא חוץ 

מבנו ותלמידו”!  
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מראה רחוב השוק של צפת, צילום נדיר, 1907; 

ציור שמן - האם כך נראה המראה? )הרידב”ז מתפעל מחריפותו של הילד
 רפאל-מנשה בן חכם אליהו ענתבי(
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אודות חיי הדלות בבית האב מספר בכור בניו יהודה-חיים ענתבי: 

אבא היה מחובשי בית המדרש ופרנסתו מצומצמת, כי בהתקבל חלוקה 
מהכסף שאוספים המשולחים לפזורה, היה מקבל את חלקו ולא היה זה 
מספיק לכלכלת בני ביתו. נתון היה לדאגת יומיום וכמו חיה תמונה זו 

לנגד עיניי. 
הלכתי ביום חמישי שהוא יום ההכנות לשבת בעקבותיו של אבי והסל בידי. 
עברנו את כל ככר השוק בצפת שהיה הומה אנשים וירקות ופירות מכל 
המינים, ובכל זאת לא הכנסנו כלום לסל. ולא ידעתי מה פשר העניין. ורק 
זאת הרגשתי שמדי עבור אבא על פתח חנותו של ערבי הסתכל והמשיך 
בדרכו הלאה עד סוף הכיכר ואחר כך חזר על עקבותיו. טיול זה ארך יותר 

משעה. 
והנה נכנס אבא לחנות שהיה מסתכל בה מדי עוברו ארוכות וקצרות ופנה 
לחנווני שהיה ערבי זקן מוכר וביקש ממנו מתנת הלוואה לצורכי השבת, 
בהבטחה לסלק חוב זה בסוף השבוע הבא. ואז ראיתי שהקניות החלו 

והסל נתמלא. זו דוגמה מדאגת הפרנסה שהייתה עליו. 
זכורני פעם שכאשר אזל לה השמן החלה אמי לבקש את אבא שיקנה 
שמן. המסכן, קצרה ידו מספק צורכי הבית והיה אומר: “מה עלי לעשות? 
האקרע את בשרי ואעשה ממנו אטריות?” ואימא המנוחה כאשת חיל 
אמתית המכבדת את בעלה ולא רוצה להרגיזו סובלת בדומיה. וכאשר 
באתי אליה לבקש ממנה פת לחם ושמן, לקחה הבקבוק ומיצתה אותו 
והסתפקתי בטיפות ספורות שנטפו על הלחם והלכתי לאכול בדממה, כי 

ידעתי את עצב כלכלת הבית. 
ילדותי עברה בצנע. רק בשבת היה מנהגו של אבא ז”ל להוציא בהרחבה כי 
מוקיר שבת היה. ואגב זכות השבת נהנינו כולנו והיה מאכלנו דשן ופירות 
לא חסרו לקינוח סעודה. לכן ההעברה משבת לחול הייתה קשה עלינו 
מאוד. רוח עצבת שרתה בבית וכולנו חכינו בכיליון עיניים לבוא השבת. 

הצד החינוכי עבר מזיכרוני ולא אזכור את פרטיו. החילותי ללמוד בחדר 
בשיטה הישנה, האותיות לחוד ואחר כך פסוקי תפילה.

אולם בהגיע החגים השמחה שרתה בבית ועמה תכונת החג. ניכר מכאן אותו היבט 
חינוכי מסורתי אך עולה גם המידה שבשימת לב האב לחינוך של ילדיו. שמעיה, 

הבן הצעיר מספר על הכנת המצות לקראת פסח בצפת בבית אביו: 

אפיית המצות מתחילה כשבוע ימים לפני החג בתנורו של אפרים האופה. 
יום אחד לפני אפיית המצות שלנו יצאתי עם אבא אל המעיין הסמוך לשאוב 
מים לצורך לישה ולהלינם לילה אחד כדין. באותה הזדמנות קטפנו את 
המרור הלא הוא ההינדבה הידועה בשמה הערבי. אפיית המצות התנהלה 
נו  ברוח של שמחה ורוממות רוח תוך אמירת ההלל בשירה ובזמרה. גם בָּ

הקטנים דבקה שמחה זו ולקחנו בה חלק פעיל מאוד. 
ומשמחה זו לשמחת ליל הסדר. בימים ההם לא ידענו על גניבת האפיקומן 
]אין אני בא להביא מכאן ראיה שהדור ההוא עמד על רמה מוסרית גבוהה 
יותר אבל אומר בבדיחות שגם זה רומז משהו[ ואף על פי כן השמחה 
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הייתה גדולה בשל הלחן המיוחד של ההגדה ובשל ההצגה החטופה של 
‘היהודי הנודד’. 

זו כיצד? לוקח ראש המשפחה את שלוש המצות, עוטף אותן במפית, 
מעמיסן על שכמו משל היו דבר בעל משקל כבד, נוטל מקל נדודים בידו 
וצועד אל המסובים כאיש הבא מבחוץ עייף ונושם בכבדות. “מניין באת 
יהודי?” נשמעת השאלה מפי המסובים, והוא עונה “ממצרים, ממצרים 
באתי”. “ולאן אתה הולך?”, “לירושלים, לשנה הבאה בירושלים!” עונים 

לו כולם בצוותא. 
הכול חייבים בהצגה זו לרבות נשים וילדים, להוציא תינוק שאינו יודע 
לדבר. ‘המשא’ עובר על-פי הוראת ראש המשפחה מיד ליד עד שאחרון 
המסובים יצא ידי חובתו. אם מי מהמסובים ניחן בחוש תיאטרלי והשכיל 
להתחזות כבא מדרך רחוקה כשם שעשו יושבי גבעון שהערימו על יהושע, 

הגדיל את השמחה. 

עוד מספר לנו שמעיה, בן הזקונים על סדר הלימוד בבית אביו בשבועות, כפי 
שראה ונהג הוא עצמו, חכם אליהו-רחמים, בילדותו בבית היש”ר:

חג השבועות, לעומת פסח, לא תבע הכנות רבות. קצר הוא בן יום אחד 
בלבד, אף-על-פי-כן היה רישומו ניכר בשל כמה אירועים מיוחדים שנוהגו 

בו.  
הנוהג הראשון חל בליל החג. עם גמר ארוחת הערב חוזרים שוב לבית 
הכנסת ללמוד תיקון שבועות, קטעים מן התנ”ך לפי הסדר החל בבראשית 
וכלה בדברי הימים, זהר משניות וכו’. לימוד זה נמשך כל הלילה ומסתיים 

בתפילת שחרית. 
הנוהג השני הוא מטעמי החלב שהנהיגו בשבועות. רבות דנו על כך. נמצאו 

גם טעמים רבים למסורת זו. 
הנוהג השלישי הוא מסמר האירועים: קריאת מגילת רות ואזהרות לחכם 

שלמה בן גבירול על תרי”ג מצוות עשה ולא תעשה. 
בראש השולחן ישב אבי ואנו סביבו, לקיים מקרא שכתוב “בניך כעצי זיתים 
סביב לשולחנך”. לידו קערת מים וכוסית קטנה שתכולתה מזערית מאוד. 
לאחר שפתח בבית ראשון וציין את המקורות שעליהם הסתמך רשב”ג, 
רמז אבא לבא אחריו כי יקרא באותו אופן בית שני ויציין את המקורות. 
ידע – מה טוב. נכשל – מצא עצמו מורטב במנת המים מלוא אותה כוסית 

שמצאה את דרכה מאבא אל פניו. 
וכי תשאלוני מדוע נענשנו במים ולא במשהו אחר? אענכם: התורה נמשלה 

למים. אין מים אלא תורה כמו שכתוב “הוי כל צמא לכו למים”. 
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שליחותו של הרב אליהו-רחמים ענתבי בשנת 1894 

כבן ארבעים היה כאשר דובר בכוללות הספרדים של צפת להוציאו לשליחות 
כשד”ר ]שליח דרבנן[, ממש כשם שעשה אביו היש”ר לפניו, ומי ידע, אולי ברכת 
אביו תהא שרויה גם בו. אודות הנסיבות לשליחות שארכה כשנה, איננו יודעים 
זולת הדברים שרשם  בזיכרונותיו בנו בכורו יהודה: “והנה הגיע תורו של אבא 
אליהו-רחמים ז”ל לנסוע בשליחות לארצות תורכיה, אוסטריה וסרביה”. גם כאן 
קיוו השולחים כי ייאספו תרומות די הצורך בידי האב לקיומם של תלמידי חכמים 
שתורתם-אומנותם. קיום אשר ממנו התקיים אף הוא כל אותן שנים קשות בדוחק 
רב. אך טבעי היה שראשי הקהילה ימצאו בבנו של השד”ר המצליח, דמות מסורה 

ואדוקה בפני עצמה, כמתאים לייצג אותם בפני הקהילות המרוחקות. 
אביו, היש”ר, עבר שלושה  מסעות שליחות מרוחקים, שברכה גדולה הייתה   
מונחת בצדם, ברכת הפרנסה לקהילה ועמה גם ברכתו האישית - ברכת המשפחה. 
אך חכם אליהו-רחמים חווה שליחות אחרת, מעיקה, מקשה וכרוב רובם של שד”רי 
ארץ ישראל חזר מותש וחסר כל עם קומץ כספי חלוקה שהצליח לקבץ בידו מידי 

קהילות שראשיהן לא תמיד הסבירו לו פניהם. 
על הקורות אותו במסע השד”רות מספר חכם אליהו-רחמים בגוף ראשון בפנקס 
החשבונות שערך בכדי שיוכל להביא בידי ראשי הקהילה את ניקיון כפיו בשובו 
עם סכום הכסף שבידו. שקיפות מלאה זו של הכנסות ]תרומות[ והוצאות ]למסע 
ולמחיה[ מלווה בהערות אישיות על הקורות אותו ואת בנו בהגיעם לקהילות 

השונות. 
במילים אלה פתח בראשית פנקסו: “זהו ספר פנקס חשבון המשמש כניסה   
והוצאה ]...[ בשליחותי בעזרת העוזר האמיתי ]...[ יום ג’ שנכפל בו כי טוב ונסענו 
אני ובני הי”ו בחברת ידידים ובאנו לבירות וירדנו במלון אני ובני, לכל לילה גרוש 

אחד מלבד האכילה וישבנו ]שם[ שבעה ימים ]...[”. 
קבלת הפנים שהגורל זימן להם במקומות שונים הייתה שונה מפקידה   
לפקידה. לעתים היחס כלפי חכם אליהו, השד”ר, היה צונן ומנוכר ועד כמה רחוקה 
התמונה העגומה שעולה מציור רשמיו של יומן מסע זה, מתהילות הסיפורים 

הנקשרות בסיפורי המסע של אביו היש”ר, דור אחד בלבד לפניו: 
“רודוס. יום ב’ בערב. יצאנו מבירות אני ובני הי”ו בפאפור ]מעין סירה[ והשכירות 
3 מגי’ לכל אחד ואחד מאתנו ועבר עלינו צער מרוח דרום ומשבר סלעים, ולא 

אכלנו ולא שתינו שתי לילות כלל עד שהגענו לאי רודוס הנזכר”.
לעתים הגיע השד”ר אליהו רחמים לקהילה שראשיה היו מסוכסכים ביניהם   
ומכך היה עמל כפליים כדי לקבל את עזרתם במגבית למען כספי חלוקה, כפי 

שמלמד על הקורות אותו ברודוס: 

ויש קוצר רוח בעיר הנזכרת, נתאכסנו בבית החכם,  חכם קודרון, כי הגבאי 
לא היה לו דעת צלולא בעבור הריב שהיה בעדם ]ביניהם[ ואח”כ עמדתי 
בכל עוז ותעצומות לעשות שלום בעדם ולא יכולתי כי חכם רבן ]...[ הוא 
קשה, וישבתי שם ארבעה ימים ]לשם משימת השלום הזו[ ואח”כ הפצרתי 
בהם שיעשו לי גבייה ]מגבית[ והם טענו טענות שהזמן בוגד והגבילם 

ואח”כ ]...[ הביאו מה שקצב ה’, ישלם ד’ פעלם ]...[. 
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היו מקומות שבהם הקהילה לא הייתה ערוכה ומאורגנת כך שאיש לא   
המתין לקבל פניו ונאלץ היה לחזר על הפתחים ולעתים אחר קורת גג לישון בה, 

כעני בפתח: 

בודרון. יום ג’ כ”ג סיון. 
יצאנו בפאפור קטן ונצטערנו צער גדול כי אמרו ]ראשי הקהילה בבודרום[ 
שאין להם לשכור מכיסם ]לסירה גדולה[ ולזה שכרנו פאפור קטן והיה 
לנו צער גדול והשכירות 23 לכל אחד ואחד. ובליל יום ד’ שעה ה’ באנו 
לעיר הזו והעיר סוכרת ]מסוגרת[ ונכנסנו לקאדווי ]אכסניה[ של הגריגו 
]הנוצרי[ יימח שמו וזכרו וכל הלילה לא ישנו מפחדינו מהם בפרט כי 
היה זה גוי אשר לא נדע לשונו, ]ובבוקר[ באנו לבית הגביר ברוך גלאנטי 
הגבאי ]...[ והקהילה כולם עובדי אדמה וחורשים על הבהמה ובחול לא 

ישבו מניין ]...[. 
וישבנו שם שבעה ימים ובשבת לא טעמנו בשר כי ]הגבאי[ הוא עני ה’ 
ירחם עליו ועל עולליו ולא יכולתי להכביד ומה שנמצא בידו בקופה 95 
בעבר, ניתנו 50 גרוש לשד”ר הקודם ונשאר 45 גרוש, הפצרתי בו עד בוש 
ונתן לי לירה תורכית אחת ]...[ וברוך פודה ומציל ברוך שמו הביאנו עד 
קולון והיא עיר הגרים ויש בה שלושה ישראלים והטו אלינו עורף ולא 
פנים ונתכעסתי עליהם כי ישבנו מסוף הלילה על כתף הים ]במזח הים[ 
בין הגרים בקרדות ]סירות הדייגים[ עד שהאיר היום וחשבתי לקחת מהם 
אפילו שכירות הספינה הקטנה מן הפאפור לעיר ולא יכולתי, וזימן לנו ד’ 
עגלה המשברת הגוף ושכרנו ובאנו למילאס ועל הדרך יש קאדוני ]גובה 

מסי דרכים[ צריך לירד ולתת כל אחד ואחד לירה. 
מלמין. יום ב’ שבתי למלמין מאזמיר ובאנו לעיר מלמין במסילת ברזל, ושם 
אסור שהשד”ר הבא ילך כי הם עניים ועיקשים והגבאי משה גלאדין עיקש 
ואכל הקופה והייתי עמו במחלוקת גדולה וקיללתי אותו והוא קלל אותי 
ולקח בגדי והוציא אותי מן ביתו לחוץ ולא יכולתי לקחת ממנו מאומה. 

והגעתי לעיר מגנציא ומשם אל ]...[ כי בכל המקומות שאנו הולכים צועקים 
שהם עניים ורעבים ללחם ה’ ירחם עליהם ועלינו וישיב שבותינו לעיר 

קודשינו. 
והגענו לבורנאוז והלכתי לסיניור שלמה אלאזראק ונתן לי גבייה עוד 5 
ובאותו יום בעצמו תיארתי כי לא נתנו לי אפילו פינג’אל קהווי וישבתי 
שפון ברעב ובצער. שכרו לנו לאיידין ונצטערתי ונחליתי מהפאפור ששבר 

עצמותי, ד’ יאמר די לצרותינו.  

מובן שאין בדוגמאות אלו מיומן המסע הרחב של חכם אליהו-רחמים להעיד 
על כלל הקהילות. היו מקומות בהם קיבלו את האב ובנו בסבר פנים יפות, אולם 
זוהי תמצית התמונה המתקבלת. דרכי מסע קשות, דרך מלווה בייסורים, רעב, 
גובי מיסי דרכים, מחסור במקומות לינה ובמזון, סכנת נפשות בשייט על אוניות 
ועגלות רעועות או פחד השוד ]שהרי השד”ר היה נושא את כל כספו על גופו[, 

מחלות וכיו”ב. 
עצוב לחשוב על הבן יהודה-חיים אשר נאלץ לראות את אביו במצבים   
אלה ולהתלוות אליו במסע כה קשה. בזיכרונותיו מספר הבן יהודה כי אף סופו של 
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מסע התלאות הזה היה מר כמהלכו, אולם הוא מוצא בנפשו גם נימה אופטימית 
לסכם את החוויה המרה ככזו שהעשירה את עולמו:

]...[. שאר חברי שנלוו לאבותיהם בשליחות כזאת קיבצו גם נדבות בשביל 
עצמם וישובו ברכוש מה, אך אנוכי סירבתי ללכת בדרך זו ולכן חזרתי ריקם 
]...[ גם מעט הכסף שצבר אבא בשבילי, בגמר השליחות קנינו בסמרנה 
יין וכאשר הבאנו אותו לצפת מצאנוהו שהחמיץ, ושבתי ריקם. אך רכושי 
התרבותי התפתח לראות ערים וכפרים, אנשים שונים ושפות שונות. בדרכי 
למדתי לדבר שפאניולית ]לדינו[, איטלקית ומעט תורכית. ומקץ שנה 

חזרנו הביתה ]...[.

אין ספק שגורל האב יש”ר ענתבי, ובנו חכם אליהו-רחמים, היה שונה. היש”ר חזר 
משליחותו השנייה אחר שנים מספר בהן כיהן כרב קהילה ויתכן שתפקיד זה סייע 
בידו  לצבור לו הכנסה ראויה וקרן לשנים הבאות. יתר על כן, המסורה המשפחתית 
מציינת כי השליחות הזו נתנה בידיו קשרי מסחר שאפשרו לו להתעשר בחזרתו 

לצפת. 
לעומתו, בנו חכם אליהו-רחמים, חזר כמרבית השד”רים כלעומת שבא,   
לדלות ולחיי העוני שבקהילתו. לנו, צאצאי המשפחה המשמרים את המסורה 
מדור לדור, פחות מהותי לחקור היכן מתחילה  האמת ומסתיימת האגדה באותן 
מסורות מסע מופלאות של האב, היש”ר ענתבי, ויש להניח שלעולם גם לא נדע. 
ראוי שנזכור כי מסורות אגדה על דורות זקנינו, מסורות שעברו מאב לבן ומסב 
לנכד, טומנות בחובן גרעינים של אמת, כפנינים בצדפות נדירות אשר לעולם לא 

נוכל לפתוח. 

מלחמת העולם הראשונה והגלות בקפריסין

חכם אליהו-רחמים היה בעל דרכון בריטי ככל יתר שבעת אחיו. את הנתינות 
הבריטית קיבלו בירושה מאביהם. נתינות זו הקנתה להם מעמד של תושבי כבוד 
ופקידי השלטון העות’מאני בארץ נזהרו שלא לפגוע בהם או להסיג את גבולם. אולם 
בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, הפכה  נתינות זרה זו לרועץ עבורם. השלטון 
התייחס בחשדנות כלפי יהודים בעלי נתינות זרה בשל החשש שישתפו פעולה 
עם אויביו במלחמה. הוא ראה בהם סוכני ממשלות זרות. לפיכך, נציגי השלטון 
המקומי נתנו בידיו של חכם אליהו שתי אלטרנטיבות: לוותר על נתינותו הזרה 
ולמסור את הדרכון חזרה, ובזה ‘להתעתמן’ כאזרח נאמן לאימפריה העות’מאנית, 
או לגלות מעירו למקום שהשלטון יבחר. חלק מדרישת  הבעת הנאמנות שדרש 
השלטון מהיהודים בעלי הנתינות הזרה, הייתה לשלוח את בניהם שהגיעו לגיל 
גיוס אל חזית הלחימה. מנגד, הקונסוליה הבריטית האזורית זימנה את חכם אליהו 
לפגישה ובה הבהירו לו שיוכלו לפרוש את חסותם עליו, להגן עליו ועל משפחתו 
בכך שיגלו אותו ואת משפחתו לקפריסין עד תום המלחמה. כך כמובן העדיף האב 

כדי להציל את בניו. 
בלית ברירה ארזה המשפחה מיטלטליה לפי המעט שהורשתה לארוז.   
חכם אליהו הביט בצער על עירו צפת ועל הבית אשר הוא מותיר מאחור. רכוש רב 
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לא היה לו אבל את כל ספריו וכתביו העתיקים אשר עברו מדור לדור והיו רכושו 
היקר ביותר, נאלץ להשאיר מאחור. כעת עזב את עיר הולדתו עם משפחתו ויצא 

לטלטולי משא לנכר אל אדמה זרה. 
בשנים שבהן  המשפחה ישבה בגלות מאונס, מצבה הקיומי והכלכלי היה   
קשה יותר משבשגרה. בנוסף למחסור שנכפה עליהם, חכם אליהו חלה מאוד וכוחו 
תש. משאלת לב אחת הייתה לו, שכוחו יעמוד לו עד תום המלחמה כדי לחזור 
ולראות את עיר אבותיו ולא להסתלק מעולם החיים ולהיקבר בנכר. חסד זכרו לו 
משמים על למדנותו הרבה ונפשו המעונה זכתה לשוב לצפת. כשחזר בשנת תר”פ 
)1920(, ראה את עירו הענייה ואת בתיה השוממים חרבים ובפרט ביתו שלו שכל 

תכולתו נבזזה. 
ומי יודע לתאר שמחתו בחזרתו אל עיר אבותיו, הטבולה ביגון על מראה   
העזובה? כאב לבו של חכם אליהו על מראה זה, על הכתבים המשפחתיים היקרים 
שאבדו, וחולניותו הרבה, היו כה קשים שלא חלפו עשרה ימים מחזרתו עד שנפח 
נשמתו והחזירה לבורא. וכך מספר הרב אברהם ענתבי אודות הגלות העצובה הזו 

של אחיו הבכור וסופה: 

]...[ עטרת ראשי אחי מעלת הרב המופלא אב המליצים חכם אליהו-רחמים 
ענתבי זצ”ל, אשר מלכות תורכיה גרשה, כל מי שהוא נתין אנגלי וצרפתי 
]...[ ומלכות האנגליה ירום הודה הוליכה אותו לקפריסין והיה שם עד 

כלות המלחמה. 
ובחזרתו מצא ביתו חרבה וגם כל הדירות שלנו נחרבו הנם עד היום. ומצערו 
ודאגתו שהוא זקן וחולני לא עבר עליו עשרה ימים וחלש ]ונפטר[. אוי לי 

שאבדתי את רבי ֵאי חסיד אי עניו זצ”ל זכותו תגן עלינו ועל בניו. 

גם בנו חכם רפאל-מנשה מספר על צערו של אביו בגלות: 

אבי הוכרח להרחיק נדוד עם המהגרים בשנות המלחמה, ולילה ויום בוכה 
מאין הפוגות שיזכה לארץ ישראל, ובעת פתיחת העולם ]בתום המלחמה[ 
השתדל עד שבא לעיר הקודש צפת תבנה ותכונן ]...[ ואחרי ימים אחדים 
ויעל אליהו השמים, זו הוכחה ברורה שוודאי נס וזכייה גדולה היא ]שזכה 

לחזור לעירו ולמות בארץ ישראל[.
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אחרית ימיו 

באחד ההספדים שנשא על אביו, מספר בנו, חכם רפאל-מנשה ענתבי, על שעותיו 
האחרונות: 

]...[ ושנה שעברה ליל יוד אדר, ליל הפטירה קודם שעות אחדים, אשר לא 
היה יכול להרים ראשו מן המיטה ולהתנועע אנה ואנה ועכ”ז ]ועם כל זה[ 
ביודעו שעדיין לא קידש את הלבנה, והיא זכה וטובה התגבר כארי ויצא 
לחוץ וקידש את הלבנה מלה במלה כמונה מרגליות ואז נכנס לבית - כשל 
כוח הסבל ולא יכול להרים ראש ואחרי שני שעות, חלש גופו ולמרות כן 
בחוליו ובקרירות עצומה היה הולך לבית הכנסת ומתפלל. מזה מוכח שכל 

כך היה לו חשק בעבודת האלוקים שלא היה מרגיש בגופו. 

ובמקום אחר5 כתב אודות אביו: 

עטרת ראשי מר אבי הרב הגדול כמהר”ר אליהו ענתבי ז”ל אשר ]...[ סבל 
צער ועניות ]...[ בהמלחמה הנוראה, גלה מעירו ונחרבו הבתים ובעת בואו 
לא מצא מקום לדור כפי כבודו, יוד אדר שנת תר”ף עלה לחוץ ויברך ברכת 
הלבנה לאהבת ה’ ולעבדו, ואחרי איזה שעות גווע וייאסף אל עמיו ויעל 
אליהו בסערה השמימה ואצעק: “הוי אדון והוי הודו” בשל צער הייסורים 
שעבר בחייו הקשים, ובשל זכות אבותיו הרבנים וגדולתם, זכה להיקבר 

במערת קבורה ליד מצבת חכם יוסף קארו זלה”ה. 
ועל מצבתו נחקק הציון: “פה נטמן מעלת הרב מזר”ק טהור כמוהר”ר 
אליהו-רחמים ענתבי ז”ל נפטר ביום יוד לחודש אדר שנת תר”ף” )1920(.  

כשהלך לעולמו, בכו עליו כל בניו ובנותיו בכי מר: בכורו  יהודה-חיים היה   
כבר נשיא העדה הספרדית וחבר העירייה בצפת במשך עשרות שנים. הוא נשא 
משרת מנהל בית הספר לבנות ‘מזרחי’ בעיר. חכם רפאל-מנשה בנו השני אשר 
ספד לו, מּונה כעבור ארבע שנים לכהן בבית הדין בצפת ונימנה עם דייני העיר. 
מבין ילדיו הצעירים עבד שמעיה ענתבי בעירית תל אביב, יחזקאל היה חשמלאי, 
ישי עבד בהנהלת בנק לאומי, והבנות מרגלית, ריקה, רוזה ושמחה גידלו משפחות 

למופת והקימו בית בישראל. 
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חכם אברהם-יעקב ענתבי – אב”י )1933-1858( 

ראשית המאה ה-20, לתושבי הארץ אין הבטחות פרנסה רבות. שכנתה הדרומית, 
מצרים, לעומת זאת  הייתה ארץ פעילה, קיימה מסחר משגשג, נהנתה מהשקעות 
בריטיות בזכות היותה מושבה בריטית ומקום חנייתו של הצבא הבריטי.  מכיוון 
שהיו בה גם יישובים יהודיים עתיקים בעלי מסורת רבת שנים, ירדו יהודים מהארץ 
וממדינות האזור להתיישב ולחיות בה בשל אפשרויות השגשוג שהיה ביכולתה 

של שכנתם הדרומית להציע. 
באותן שנים דומה היה כאילו לא השתנה דבר מאז 2000 שנה מהתיאורים   
שבספר הספרים, בהם ירדו בניו של יעקב מצרימה לארץ גושן, לשבור שבר. אחרי 
שבניו הגדולים של היש”ר נולדו במצרים וזכרו בה את ילדותם המוקדמת, עזיבת 
הארץ והעתקת מושבם אליה נראתה פחות מאיימת. אחד מבני המשפחה אשר 
החליט לחפש את פרנסתו ולקשור בה את גורלו היה חכם אברהם-יעקב ענתבי, 
שנים ספורות בלבד אחר פטירת אביו היש”ר. ובניגוד לו, סיפור חייו של חכם 
אברהם-יעקב ענתבי, גלוי הרבה יותר הודות לתיעוד שהשאיר אחריו בנו אפרים-

מעתוק ענתבי ז”ל. 
אברהם-יעקב נולד במצרים  בשנת 1858 והיה בנם השני של אביו חכם   
יש”ר ענתבי ואמו קאדון בת הרב אליהו כאסקי שממצרים. הוא למד בחדר, וכמו 
שבעת אחיו המשיך את לימודיו התורניים בצפת אצל הרב סיתהון עד שהוסמך 
לרבנות. לימים נישאה אחייניתו של המורה, חנה לבית סיתהון עם אחיו הצעיר 

יותר, חכם ישראל-שמואל ענתבי, אבי סבי. 
יחד עם כל אחיו למד חכם אברהם כתיבת ספרי תורה ומזוזות, דיני שחיטה   
ומוהלות. בשנת 1889 נפטר אביו, היש”ר. שנתיים חלפו ובהגיע שנת תרנ”א )1891(, 
בהיותו כבן שלושים לערך, ירד אברהם מצרימה. הוא עזב את צפת, את אמו ואחיו 
שחיו בה, את אשתו זפירה, בת החכם ישראל ונטורה מירושלים ושלושת ילדיו 
מזל, ישר ורחל, בבקשו אחר פרנסה למחייתו. את חייו וישיבתו בקאהיר מתאר 

בנו אפרים ]מעתוק[ ענתבי בזיכרונותיו: 

ייסורים רבים חלפו על אבי בימי חייו ]...[ בהגיעו למצרים בילה את לילו 
הראשון כשהוא ישן על ספסלי בית הכנסת תורכיה שברחוב היהודים. שם 
בבית הכנסת, פגש לראשונה את האחים יוסף, יצחק, וניסים ביי מוסרי. 

מאז התיידדו ואבי היה לבן בית אצלם. 
הוא לא היה ערירי במצרים כפי שניתן אולי לחשוב, למעשה היו לו קרובי 
משפחה אשר היו אף בעלי השפעה בחוגי השלטון. כך למשל בת דודתו 
הייתה נשואה להרהי פחה, מי שהיה בשעתו שר הכספים של מצרים. בת 
דודה נוספת הייתה לו בקאהיר שהייתה נשואה לגזבר העיר. שתי בנות 

הדוד הללו היו ממשפחות כהן וכאסקי. 
בחלוף הזמן לכשתקע יתד ופגש בבני משפחתו, גמלה החלטה בלבו: על 
אף אמצעיו הדלים יאחד מחדש את משפחתו. הוא דאג להביא למצרים 
את זפירה רעייתו ואת שלושת ילדיו וכולם שכנו בבית דודתו שהתגוררה 
בקומה העליונה. אך חייו לא התנהלו על מי מנוחות לאורך זמן ולטוב 

לבה של דודתו ששיכנה את המשפחה היה גבול. 
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חכם אברהם-יעקב ענתבי וחתימתו בכתב יד      

 
מאין  גדולים  שובבים  היו  ורחל,  מזל  ישר,  הילדים,  ששלושת  מסתבר 
יותר ביקשה שהמשפחה תעזוב  זאת  יכלה לסבול  כמותם. דודתו שלא 

את ביתה. 
בלית ברירה עקרה המשפחה את מושבה ועברה להתגורר במבנה שהיה 
ממוקם ביציאה מרובע היהודים שנקרא ‘סאבע קאעאת אלבחריה’ ]שבעה 

חדרים, מערב[ ומעתה ואילך שלום המשפחה והבית הלך ורע. 
אולי לא כל כך בשל הדלות כמו בשל אותה סיבה ידועה אשר היוותה 
מקור לא אכזב לעשרות פתגמים בכל השפות: החמות ]...[ שכן בשכנות 

לו ממש, מול ביתם, התגוררה חמותו, ֵאם אשתו זפירה. 
גורם נוסף לצעקות ולמריבות אשר לא פסקו בין אב”י לאשתו היו תרבותו 
ולבושו של רב מסורתי, שפסקו להיות לרוחה. על אף שהייתה זפירה בתו 
של רב ואולי דווקא משום כך, מאסה בחיי המסורת וחשקה במודרניזציה 
שהחלה מתפשטת בכל צורותיה. היא העדיפה גבר עם בגדים אירופאים 
ומגולח למשעי ולא ‘חכם’ בלבוש מסורתי שמגדל זקן ]...[ כך הפכו החיים 
ביניהם לגיהינום בוער, שבעת מדורי התופת עברו על אבי. ימי חול וימי 
חג חלפו עליו במריבות. זפירה האמינה שבדרך זו תציק לו כדי כך שתאיץ 
להניע אותו לגירושין. אברהם-יעקב עשה כל מאמץ למנוע פירוד משפחה 

למען ילדיו אך מאמציו עלו בתוהו. 
סופר לי פעם אחת שהדברים הגיעו לידי כך שהיא זרקה את כל בגדיו דרך 
החלון ואף לא חסה על כבודם של ספרי הקודש והתורה אשר את חלקם 
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כתב במו ידיו, תוך שהיא משליכה אותם גם כן. לבסוף נטשה את הבית 
והשאירה אותו עם ילדיהם. כך, למרות שהדבר היה מנוגד לעקרונותיו 

הוא אולץ בסופו של דבר לגרשה בעל כורחו. 
באחד הימים פגש בו הרב הראשי של אלכסנדריה, החכם שלמה חזן אשר 
ידע על מצבו, ומתוך שיחה סיפר לו מעט אודות אמי שהתגוררה במצרים 
באותם ימים. מוצאה מצפת סיפר, והייתה נשואה בעבר, היא התגרשה 
מבעלה וכעת באה לדור אצל דודה ממשפחת בליסיאנו. אם אבי יהיה מוכן 

לכך, אמר הרב, הוא יפגיש ביניהם. כך היה והם התחתנו. 
אבי התפרנס למחייתו משחיטה כשרה. אחד ממקורות ההכנסה של מוסד 
הרבנות הראשי עצמו במצרים היה השחיטה הכשרה, שכן הם היו גובים 
מס מיוחד מכל שוחט יהודי שהיה מספק בשר כשר לקהילה, בעבור 
השגחתם.  ‘גבילה’ נקרא מס השחיטה הכשרה. מכיוון שאבי היה רב ושוחט 
עצמאי בעצמו יכול היה לעקוף את המס הזה והצלחתו בכך היוותה בסיס 
להתנכלויותיהם של הרבנים הבכירים בקאהיר כלפיו. באותם ימים הצבא 
הבריטי חנה במצרים ונזקק לאספקה מתמדת. ספק המזון והסחורות של 

הצבא היה יהודי ממולח. 
באחד הימים נפלה לידיו של אבי הזדמנות פז. ספק הצבא חיפש רב שוחט 
על מנת שיוכל לספק בשר כשר לחיילים יהודים ששירתו בצבא הבריטי 
ואשר שהו במזרח התיכון. אב”י זכה בהצעתו של הספק אשר הציע לו 
מלבד העבודה עצמה גם חנות אטליז עם קצב לשם עמידה בדרישות 
האספקה. אב”י החל עובד שם, שחט ומכר את הבשר הכשר שהוכן עבור 
החיילים היהודים ואילו הספק שידע לנצל כל דבר עד תומו לקח את 

הטריפה שנותרה וסיפקה לחיילים הנוצרים. 
מכיוון שכך נוצר קשר ]עסקי[ בין אבי לבין השוחט עם ציבור צרכנים 
שלא היה כפוף למוסדות הקהילה במצרים ]הצבא הבריטי[. כך נעקפה 
סמכותה של הרבנות הראשית ולא נגבתה הגבילה, הכסף נשמט מידיהם 
והדבר עורר את חמתם. הרבנות החליטה לנדות את אבי ואילו הוא, שהיה 

רב, החליט לנדות אותם. 
בראש מחנה הטוענים כנגד אבי היו הרבנים אהרון בן-שמעון ואחיו הרב 
חי אשר השתדלו כמיטב יכולתם לשים את אבי ללעג וטענו שהם מוכנים 
להתיר לו שחיטת עופות בלבד. ריב גדול פרץ בין הצדדים ולבסוף הגיעו 
לפשרה זו ביניהם: ניתן לאבי מקום לשחוט עופות בלבד ואף משכורת 
זעומה למחייתו. המקום בו עבד היה ממוקם בפינת סמטת חכם חיים 
כפוסי, אותה סמטה בה מצוי גם בית הכנסת ע”ש הרב כפוסי, שהיה רב 
בעל נס במצרים לפני כ-350 שנה והיה מקובל בקרב יהודי מצרים כקדוש 

אשר אל מקום קברו עולים לרגל.
לאבי היה שותף בעבודתו, תימני בשם חיים מסוורי, שהפך לימים לחברו 
הטוב. אבי ישב באטליז הקטן הזה מהבוקר עד השעה 12:30 אך הוא לא 
עסק שם בשחיטה בלבד, אלא היה גם מרפא חולים בקמעות ובתרופות 

מחכמת המזרח אשר את חלקן רקח בעצמו. 
אולי משום צערו וחייו הקשים, היה מאמץ לעצמו מנהגי סגפנות, למשל 

נוהג היה לצום בכל יום שני וחמישי. 
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הקשר עם הארץ באותה תקופה היה בעיקר באמצעות דואר. לא נהגו   
להרבות בביקורי מולדת כי דרך המסע הייתה קשה ומפותלת. אפרים, הבן אשר 
התלווה לאביו ולאמו בנסיעתם חזרה לביקור בצפת בשנת 1922 זכר את חווית 

המסע הזו כל ימיו, וכך הוא מתאר את הדרך:

מקאהיר נסענו לאלכסנדריה ברכבת ובאותו ערב לנו אצל דודתי בידה. 
למחרת בבוקר הפלגנו באנייה לכיוון חיפה. בהגיע האנייה ליעדה היא 
נקשרה אל שובר גלים, הנוסעים וחפציהם הורדו לדוברות. בלילה ההוא 

לנו אצל דודי ישועה ענתבי שהתגורר בחיפה. 
למחרת בבוקר עלינו על דיליג’נס שהסיענו עד צמח. מצמח הפלגנו בבאבור 
]מעין רפסודה-מעבורת[ עד טבריה. המעבורת נקשרה לרציף וזכורני 
כיצד דודי חכם ישראל ומשפחתו מזה ודודת אמי ומשפחתה מזה חיכו 

בחוף והמתינו לבואנו. 

דרכי המסע באותם ימים. ציור של סירת באבור על הנילוס במצרים
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צילום נדיר של מרכבת נוסעים ]דיליג’נס[ בדרך הראשית המובילה משכם לירושלים, 1913

אמי באופן טבעי העדיפה להתארח אצל דודתה, צעד שהעלה את חמתו 
של דודי חכם ישראל שהאשימה בכך שהיא מרחיקה אותם  ממשפחת 
בעלה ובכדי למנוע קנאה חלילה חילקה אמי את ימי ישיבתנו בטבריה 

בין שתי המשפחות. 
בהתקרב מועד יציאתנו נפרדנו מקרובינו, ומטבריה רכבנו על חמורים 
לצפת. אל העיר הגענו בשעות בין ערביים ושם התארחנו אצל דודה של 

אמי החכם נחמן עבו.  

השהות בביקורם בארץ הייתה נעימה, וכך היה למשל במסעם כעבור שבע שנים 
מהנסיעה הקודמת: 

ב-1929 נסענו לצפת עם אב”י.  אנשי העיר היטיבו להכירו וזכרו לו חסד 
נעוריו ומוצאו הרבני המיוחס, כך נתקבלנו בכבוד רב כאילו לא היה שם 
אב”י מעולם מאז עזב לראשונה את העיר. התאכסנו אצל בן דודי, חכם 
יהודה ענתבי, שהיה מורה למשפחת אלון ]פייקוביץ’ לשעבר[ בכפר תבור. 

שניים מתלמידיו היו יגאל אלון ואחיו הבכור משה. 
בכל ביקור שכזה בארץ, כל המשפחה הקרובה וגם אלו שהיו בקשר 
משפחתי רחוק יותר נהגו להזמין אותנו לביתם ללון או להסב לשולחנם 

וכך היינו נודדים מבית לבית. 
באותה שנה )1929( היה זה ביקורנו האחרון בארץ ובפעם הזו נסענו לחיפה. 
שם התאכסנו בבית חכם שלמה קיקי. שכרנו חדר וישבנו בו חודש וחצי. 

גם משה לוי, נכדו של חכם יוסף-דוד ענתבי אשר התגורר בצפת מול בית הכנסת 
‘ענתבי’ זוכר את הביקורים המשפחתיים שלו בארץ: 
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חכם אברהם ענתבי ממצרים היה בא בערך כל שלוש שנים לבקר בצפת. 
מעניין לספר שהוא היה מתאכסן רק אצלנו וחוזר למצרים. הוא ישב אצלנו 
שבוע כי כך נהוג היה, ללון במקום  לכבוד מועד ל”ג בעומר שבוע ימים. 
דודי זה, שקראנו לו בלשוננו המקומית הספרדית - ‘כם בראהם’, היה 
אדם נחמד מאוד, הוא אהב לשחק איתנו הילדים, ולא אשכח שהיה מגלה 
לנו עתידות: הוא היה אומר לי: “פתח את היד” ומביט על הקווים שציירו 

הקמטים ומספר על פיהם מה צופן לי העתיד. 
כדי לגלות את סודם היה לו ספר קטן, כמו ספר תפילה, בכתב ידו רשום 
ב’נוצ אלם’ ]כתב ספרדי רהוט המכונה ‘חצי קולמוס’[ וכתב רש”י. כל 
החכמים הרבנים של המשפחה ידעו לכתוב בכתב זה. והיה לנו כפלא 
הדבר שהוא מסוגל לפענח  את העתיד כמגיד עתידות. אני זוכר שהיינו 
כולנו יושבים על ידו מרותקים. היה לו דמיון רב לחכם ישראל עליו השלום 
בפנים ובמבנה הגוף. מאז, כל חיי שאלתי את עצמי איפה הספר הקטן הזה 

שבעזרתו חכם בראהם היה קורא עתידות. 
ומה עשו החכמים בכל אותו שבוע? באותם לילות, ובמיוחד בל”ג בעומר, 
היו יושבים אבא שלי עליו השלום והוא והיו מתווכחים עד שעות הליל 
הקטנות רק על תורה ותלמוד. ובמקום שנאמרים דברי תורה, באים 
ומצטרפים חכמים נוספים כאביו של פרופ’ שאקי ואחרים, והוויכוחים 
עלו והתעוררו ולא פסקו וממשיכים ויושבים עד לפנות בוקר, כך מדי לילה. 
בתום השבוע נפרד חכם אברהם לשלום וחזר מצרימה. בפעם האחרונה 
שבא אלינו אמר לאמי: “אני נוסע למצרים בשביל לסיים את שהותי שם. 

אני לא רוצה יותר לחיות בה. ובשנה הבאה בעזרת השם אחיה בצפת”. 
אני זוכר שאמי סיפרה לי אודותיו שבמצרים, למרות חייו הקשים שנגזרו 
עליו בשל התנכלות הרבנות, הציבור העריכוֹ מאוד, אולי דווקא משום 

דרכו הצנועה וחייו הדלים. 
הוא היה ידוע בקרב יהודי קאהיר כמי שתפילותיו על החולים היו מתקבלות 
מהרה. הוא נהג סגפנות עם עצמו כדי לטהר את נשמתו וצם שני ימים 
בשבוע. אנשים היו באים ויוצאים ממעונו בבקשם שיתפלל למענם או 

למען יקיריהם השוכבים על ערש דווי, או שיכתוב קמעות לריפויים. 

אחת ממשאלות לבו היחידות אותה זכה להגשים בחייו אחר שנים רבות,   
הייתה הבאתו לדפוס של כתב יד עתיק שאביו מולידו, היש”ר, רכש במצרים, כתב 
ידו של חכם חיים כפוסי  - דרושים על חמשת חומשי תורה בשם ‘באוֹר החיים’. 
חכם אברהם חלם במשך שנים למלא את משאלת לבו של אביו המנוח ולהוציא 
את כתב היד לאור, אולם עלות ההדפסה וקשיי החיים ועּולם הנורא לא אפשרו 
לו למלא את משאלת לבו זו. הוא חסך כל חייו למטרה זו, ולבסוף כשהגיע לידו 
סכום מספק המאפשר תחילתו של מעשה, יצא לדרך וכמאמרם של חז”ל: “צדיקים, 
מלאכתם נעשית בידי אחרים” כך גם כאן. מרגע שיצא לדרך סייעו בידו תורמים 
שהתגייסו לסייע במימון המפעל, ואפילו מגיה נכבד בשם חכם דוד לאניאדו, היה 
מוכן לנצח על מלאכת ההגהה וההדפסה כל זמן שתארך בירושלים גם אחר שייאלץ 
לחזור לקאהיר, כיוון שיכולתו הכלכלית של חכם אברהם לשהות בירושלים הייתה 
מוגבלת. כך הוציא לאור את הספר ‘באור החיים’ לרב חיים כפוסי ובסופו הדפיס 
אסופה כספר נספח לו בשם ‘אביר יעקב’ לזכרו והנצחתו של חכם  יעקב ענתבי 
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המעונה מדמשק. 
אחרי חיים רצופי קשיים החליט חכם אברהם לחזור ולגור בארץ. תחילה   
עלו אשתו ובן זקוניו אפרים ]מעתוק[ אשר המתינו לאב, חכם אברהם-יעקב עד 

שיסיים את עסקיו, ימכור את ביתו ויגיע לארץ. 

השיבה לארץ אבות, ניסיון שלא צלח 

חכם אברהם ענתבי רצה מאוד לצאת ממצרים, לאחר שמרבית ימיו שבע בה מרורים, 
הרי לא זכה בה לשפע וחיי רווחה. מה רב היה רצונו לחזור בערוב ימיו לעיר בה 
גדל מרבית שנותיו, להסתופף בישיבותיה, להעריב ערבים ולהשכים שחר בבתי 
כנסיות של ארץ אבותיו. זה היה  חלומו אחר שהגשים את שאיפתו רבת השנים 

להוציא לאור את הספר ‘באור החיים’. הוא זכה בזה גם להגשים את רצון אביו. 
התקיימו מספר תכתובות6 בין חכם אברהם-יעקב ענתבי בקאהיר עם אחיינו,   
יהודה-חיים ענתבי אשר פרש מעבודה רבת שנים בניהול בתי ספר וחינוך ועבר 
לגור בטבריה. מתכתובת זו  עולה שערך מספר בירורים לרכישת אדמה ובניית 
בית. הוא הסס בשל הטורח והמאמץ הכרוכים בכך אבל בן אחיו, יהודה, ִשדלו 
והבטיח לסייע בידו. בתחילה הציע לו לרכוש חלקת אדמה ליד החלקה אשר הוא 
עצמו רכש בטבריה ולבנות את ביתו בשכנות  אליו. אולם אפרים ענתבי, בנו של 
חכם אברהם, מספר שאביו התרשם בנסיעתו האחרונה לארץ בשנת 1932 מהעיר 
חיפה, והחליט לבסוף לרכוש לו בית שם היות וגם אחיו הצעיר חכם ישועה-שלום 

ענתבי ישב בסמוך לה: 
אב”י ראה שטובה ונעימה ישיבתה של חיפה, ואמר לקנות שם בית כדי 
שיוכל לבלות בה את שארית ימיו, אמר ועשה. בשנת 1932 נסע לחיפה 
בכדי להסדיר את עניין הבית שקנה ברחוב הרצל. אנו נשארנו בארץ והוא 

חזר למצרים כדי לסיים את ענייניו שם. 

אפרים ואמו שהו באותה עת בעיר הולדתה צפת להיות עם משפחתה.   
הפרדות הכפויות לרגל סידורי המעבר שנכפו על  חכם אברהם-יעקב מאשתו 
רגינה ובן זקוניו קרעו את ליבו, הוא נותר בודד במצרים, התגעגע, וכל עסקי מכירת 
וקניית הנדל”ן היו בעיניו לצנינים לעומת העדר הקשר עם אהוביו, פרידות קצרות 
כאלה לצורכי סידורים החלו כנראה כבר בשנת 1927, כפי שעולה מהמכתב הבא 

שהוא רושם אליהם לצפת: 

היום ר”ח ]ראש חודש[ טוב מבורך חו’ ]חודש[ המנוסה ברחמים ]חודש 
אב[ ש’ ]שנת[ כי אם זכרת”ני )1927( לפ”ק. 

לכבוד מעלת גב’ היקרה, אשת חייל רבת המעלות, החכמה סי’ ]סיניורה[ 
רגינה ענתבי יצ”ו ובני היקר ידי”ן ]ידיד נפשי[ ואו”ע ]ואור עיני[ התלמיד 

הוותיק כמה”ר מעתוק אפרים ענתבי יצ”ו. 
הנה היום הזה חזרה בי נשמתי, בראותי מכתב מידכם כדי לבשרני כי מטו”ש 
]מטוב שלומו[ ידי”ן ואו”ע הבן יקיר לי אפרים מעוז ראשי יצ”ו. ואני אוכל 
גבינה וביצים בלבד ולפעמים אני ישן בלתי אכילה, וביום אני טורח כעול 
לשור וכחמור למשאי ומה לי בחיים רעים כאלו ולא עוד אלא שתוסיף עלי 
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אשתי לצער אותי שלא תשלחי לי מכתב להודיעני מטו”ש הילד. 
זה היום כה’ יום ]כבר חלפו 25 ימים מאז המכתב האחרון[, סהדי עלי 
במרומים כי שבת החולני ]שב אלי החולי[. סי’ ראה עבר עלי כל היום 
וכל הלילה ועיני זולגות נהרי דמעה וזה לי שבוע שאיני טועם שינה מרוב 

המחשבות.  
וכמה פעמתי ]פעמים[ כתבתי לך שבכל שבוע תשלחי לי שני מכתבים כדי 
להתבשר ואם היה נמכר פה טעכר פושט ]דואר גוביינא[ הייתי שולח לך 
כדי שלא תצטערי על דמי הפושטא ועכ”ז ]ועם כל זה[ אחרי שברצונך 
]הפרדה נגרמת בעקבות רצונך[ שתשבי שם עד שתגמרי עסקך ויצטרך 
לך זמן רב עם המלכות ]השלטון[ והחצר והטאבו ]טוב וראוי[ מה שנראה 

בעיניך ובדעתך תעשי. 
רק אבקשה מכל מי שיקרא המכתב ואני אבקשה שיעשה עמי חסד גדול 
להודיעני בכל שבוע, ישלח לי לידי ב’ ]שני[ מכתבים ולבשרני מטו”ש 
יצ”ו. אחותך שמחה ת”ם שמיום שנסעה לחטו”ל ]מצפת למצרים לכאן[ 
לא באה ולא אמרה לי אם חפץ לבשל לכם ]לך[ איזה תבשיל או אם צריך 
לך איזה ]בגדים[ לתופרם ואפילו שלמה ן’ ]בן[ אחותך עד היום לא ראיתי 
פניו והבן בונדי ]בנו החורג[ ובן אחי לא יבואו לבית פחות משעה, ומכ”ש 
לילי מוצאי שבתות עד שאבוא בחשך ]אני חוזר מבית הכנסת לבית חשוך[ 

ואתן גאז ולהאיר ולישב לבדי ואין לי אם מי לדבר. 
]וממשיך  בערבית[: ותבטיחי לי לכתוב מכתב תשובה בשם דמעות עיני, 
ואלוהים הגדול, ועכשיו רגינה אם היית רואה אותי לא היית מכירה אותי 
אני מקווה רק לתקווה הזאת ממך, ומה ששלחתי אלייך בצער, משלוחך 
]מצד שני[ שימח אותי ואני שלחתי לך עשר לירות על ידי הבן של קדוש, 
וזה מבלי שבקשת ממני דבר ולוויתי לשם כך עשר לירות מבן אחינו יצ”ו. 
ואמרתי לו “עשה טובה” ]...[, ונתתי בידייך כסף כפי שדרוש לך, ואת 

עוזבת אותי לייסורים ]...[ אין דבר. 
אלוהים רחמן ]נדיב[, שלחי את שלומותי לבננו היקר ונשקי אותו עבורי 
ים של נשיקות, ואלוהים יראה לי את פניו בקרוב ואני מרעיף עלייך את רב 
שלומותי ואלוהים יראה לי את פנייך בקרוב, וד”ש לרבא ידיד נפשי ואור 
עיני, והבן כמוהר”ן עבו יצ”ו ובני ביתו כולם, ומסרי שלומות אל האח היקר 
מאיר עבו יצ”ו, החזיקי מעמד בעזרת האל, ומסרי שלומותי לכל המשפחה, 
ומסרי פרישות שלום לידיד נפשי ואור עיני חכם רבי, יאודה ]יהודה[ עבו, 

ועל בני משפחתו כולם, הגיעה אלי תשובתו אני אסיר תודה. 
ומסרי את שלומותי לבית בן אחי חכם רפאל יצ”ו, ולגב’ תבורך מנשים, 
ולילדיו ומסרי שלומותי אל גב’ אחינו, שמחה תבורך מנשים, ומכאן כולם 
שולחים לכם שלומות ממני העלוב השם יראה עליבותי, המייחל לחסדי 

ה’ צורי ומשגבי. 
אברהם יעקב ענתבי ס”ט. 

כפי שהעיד במכתבו העצוב, חכם אברהם-יעקב ענתבי אכן חלה ונחלש מצער 
הפרדה הממושכת ממשפחתו. כאשר לא הצליח להסדיר ענייניו במהירות שציפה 
ולהתאחד עמם, נפל למשכב. בפברואר 1933, לאחר שבוע של מחלה קשה, הלך 

לעולמו. מספר בנו אפרים: 
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סיפרו לנו שאבי חלה בדלקת ריאות. הוא שכב בבית החולים שבוע ימים 
וביום שני החזיר נשמתו לבוראו, אנו ]שישבנו בצפת[ שבנו למצרים, משום 
שאמי רצתה להסדיר עם השלטונות את הבאתו לקבורה בארץ עיר אבותיו. 
בזמן זה ]שלא היינו בארץ[ אחי החורגים אשר לא היו רחמים בלבם ולא 
כבוד לאביהם, ניסו לתפוס חזקה על הבית בחיפה ולגרש אותי ואת אמי 

משם. אני בשברון ליבי שכבתי חולה בקאהיר בביתו של יעקב בן דודי. 
ממעשיהם של אחי החורגים נאלצה אמי עוד כשהייתה שרויה ביגון האבל 
וטרודה בהסדרי הקבורה לפנות לקונסוליה ולהתגונן כנגד עוולותיהם. 
אחי החורגים גם מנעו ממנה לקחת את גופתו של אבי לקבורה בארץ, 

כור מחצבתו. 
בשמונה בבוקר זכור לי שבא ג’אק ]יעקב[ בן דודי לביתו ולקח אותי לבית 
החולים, שם ראיתי את אבי כבר ברחיצת המת. שאלו אותי לעניין הקבורה 
ונאמר לי שמעוניינים לקבור אותו בארץ מצרים. כאבי היה רב מכדי לענות 

אך לגבי השואלים נחשבה שתיקתי כהסכמה והסידורים נעשו. 
להלוויית אבי הרב אברהם-יעקב ענתבי הגיעו כל רבני מצרים ומאות אנשים 
התקהלו בבית הכנסת הגדול כדי לחלוק לו כבוד אחרון. שם הספיד אותו 

הרב יהודה מסלטון, אשר היה גם שאר בן משפחה רחוק. 

ומסכם אפרים ענתבי: 

אבי הרב אברהם-יעקב ענתבי נפטר במצרים בשנת 1933 מנוחתו עדן, 
חייו היו מלאי ייסורים והוא חי בה כארבעים שנה. ימי שבתנו האחרונים 
בקאהיר, היו מפברואר ועד דצמבר באותה שנה ]...[. בחודשים אלה ראיתי 
לראשונה את ויקטוריה, אשתי לעתיד. היא הייתה נערה בת 14, ואני הייתי 

בן 17 ]...[.

כמחווה של חסד אחרון לחכם אברהם ענתבי, זיכו אותו בני קהילתו וטמנו את גופו 
ליד קברו של חכם חיים כפוסי, אשר את כתב היד היקר שלו טרח כל ימיו להדפיס. 
ועל מצבתו נחקק: “מ”ק ]מקום קבורת[ הרב אברהם בן חכם שבתי ענתבי ז”ל, 

נפטר ביום טו”ב לחודש שבט שנת תרצ”ג )1933(”.  
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חכם יוסף-דוד ענתבי )1935-1863(

בנם השלישי של היש”ר וקאדון כאסקי, מסופר עליו שהיה רב גדול בצפת וחכם 
תלמודי מובהק. כיוון שהיה נתין בריטי, נתינות שעברה אליו בירושה מאביו היש”ר, 
הוא גורש בשנות מלחמת העולם הראשונה לבירות. ובינתיים, מרעת ההגליה מאונס, 
ישב בה וקיווה שימצא שם פרנסה ורווחה לפי מאמר הלשון: “משנה מקום – משנה 
מזל”, אולם לא כך היו פני הדברים. על ילדיו של חכם יוסף-דוד ענתבי נמנו  יהודה, 

רפאל, בכור, יעקב ושרה. נכדו, משה לוי איש צפת, מתאר את סבו באופן הבא: 

סבי חכם יוסף ענתבי היה אדם צנום, בעל תווי פנים עדינים, איש שברירי 
עם פנים חלקות, וזה תמיד התמיה אותי כי מראהו היה מנוגד בניגוד 
לאחיו אשר שניים מהם זכיתי להכיר: חכם ישראל היה בריא גוף, וגם אחיו 
אברהם-יעקב ענתבי היה בעל ממדים, ומעניין שלכל האחים היו עיניים 
תכולות, גם לסבי. עד כדי כך שהיו נותנים סימן היכר לבני משפחתנו 
ואומרים: “לכל אנשי משפחת ענתבי עיניים כחולות”. סבי היה אדם נמוך 

ונעים הליכות וכל דיבורו בנועם כמונה מרגליות. 

אחר שהתגלגל לבירות בכורח, נותר לחיות בה באונס. ואף כשרצה חכם יוסף, 
בתום מלחמת העולם הראשונה, לחזור לעירו צפת אשר עם כל קשייה לפחות עירו 
היא זו, לא יכול היה לממן את שיקום הריסות ביתו במלחמה כדי שיהיו ראויים 
למגורים. ועוד עמדה ותלויה לו שאלת פרנסתו, שהרי צפת – מרבית דריה חכמים 

גדולים ופרוטה שחוקה מצויה בידם.
בהקדמה לספר ‘באור החיים’ שהוציא לאור אחיו,  חכם אברהם ענתבי אשר   
גם הוא חי חיי דוחק בקאהיר, הוא מציין את אחיו בלשון אהבה וצער: “ואחי טוב 
ידיד נפשי ואור עיני רב הוד יוסף-דוד ענתבי יצ”ו עד היום והוא יושב מו”צ ]מורה 
צדק - רב[ בבירות יע”א, מפני שחצרותיו ]אזור מגוריו בצפת[ חרובים ]חרבים[ 
ואין לו מקום לדור ]בהם[ ודוחק הפרנסה ששולטת בצפת ת”ו יותר מכל העולם 
ועל כן הוא יושב בחו”ל, ומה גם שכעת הוא זקן. ה’ הוא ברחמיו יקבץ נדחנו ]...[”.  
משפחת זיתוני, משפחה יהודית לבנונית ותיקה שחיה בבירות, יודעת   
לספר מעט על חייו בבירות על פי הסיפורים שעברו  מדור לדור במשפחתם על 
דמותו של חכם יוסף. הסיפורים על דמותו מציינים ערכים של יושר והגינות נעלים. 
כאחד ממקורות פרנסתו היה מלמד דרדקים בעיר בירות ומכך התפרנס. הסיפור 

הבא מתאר את הגינותו הרבה:
 

מורדוך כאביה זיתוני, יהודי בירותי, שלח את בנו הקטן דוד ללמוד אצל הרב יוסף 
בחדר. אולם דוד היה שובב גדול וכל אימת שיכול, ברח והתחמק מתלמודו. בסוף 
החודש בא האב מורדוך לשלם לידי חכם  ענתבי את שכרו. אולם חכם יוסף אף 
שפרנסתו מצומצמת, נהג לעשות צדקה בדרכי עורמה משום הידור מצווה ]על 
דרך מתן בסתר[ סירב לקבל שכרו. תמה בפניו האב מורדוך ושאלו מדוע מסרב 
לקבל את כספו. המורה-המלמד השיבו: “כסף שבא אלי בהיתר – כלל הוא שלא 
ישתייר ממנו  בידי, וכי מדוע אקח כסף אם הילד לא למד?” ובזה בעצם גם לימד 
את הבן וגם סירב לקבל כספו של האב. ועל כך נאמר: “גדול העושה צדקה בסתר 
יותר ממשה רבנו עליו השלום, כי אצל משה נאמר “כי יגורתי מפני האף והחמה”  
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אבל אצל עושה צדקה בסתר נאמר “מתן בסתר יכפה אף” ]...[.  

חכם יוסף-דוד ענתבי 
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ציור של נמל בירות, 1860, מהמראות שראה חכם יוסף-דוד ענתבי כאשר הגיע אל העיר

סיפור נוסף בידם אודות הרב יוסף ענתבי, שלפי זיכרונות בני המשפחה   
היה אדם דייקן. ואם רצו לתת דוגמה לאדם המדייק במעשיו, בדיבורו ובידיעותיו, 

סיפרו בדמותו של חכם יוסף ענתבי את הסיפור הבא: 

חכם אליהו כאביה זיתוני ביקש יום אחד את חכם יוסף לבוא לביתו ולהכשיר 
את כלי ביתו לקראת חג הפסח. כלים שצורתם רגילה הכשרתם קלה, 
אולם כלים מיוחדים דרשו אופנים מיוחדים להגעלה. בין הכלים המצויים 
במטבחה של כל מבשלת של אותם ימים היה  המכתש ]הקרוי בערבית 
האוון, או הון[. ובביתו של הרב, חכם זיתוני,  מכתש מתכת עשוי פליז צהוב. 
וכיצד יכשירו הכלי? נהוג היה באותם ימים להניח גחלים לוחשות ולמלא את 
המכתש ומהם למתוח חוט דק שישתלשל כלפי חוץ. הגחלים הלוחשות היו 
שורפות את החוט וכשהייתה הבערה מגיעה לקצהו סימן הוא שהכלי כשר. 
חכם יוסף ענתבי שרצה להדר במצווה ולהקפיד בהגעלה, הניח חבל עבה 
במקום החוט הדק, ומילא את המכתש גחלים. כיוון שהיה חבל עבה, עבר 
זמן רב והוא אינו נשרף ולכן  החום הרב שבתוך הכלי, ה”הון”, סדק את 
המכתש בקול פיצוץ. אז השיב לו חכם אליהו כאביה זיתוני בתרעומת על 
הקפדתו של חכם ענתבי: “רבי, שלחתי אותך להכשיר את כלי, ולא להרסם”.



33  שמונת בניו של היש”ר ענתבי

מאורעות תרפ”ט )1929( 

השנה הנוראה שבה פרעו הערבים בתושבים היהודים השאירה צלקת חותם עמוק 
בתושביה של צפת. משה לוי, נכדו של חכם יוסף, נותר עם צלקת נפשית לכל ימיו 
מפחד האירועים והזכירם פעמים רבות. המשפחה ניצלה בנס כי הפורעים לא 
עברו ברחוב שבו גרה משפחתו, אולם שמע הפרעות הגיע לסב חכם יוסף-דוד 
שישב בבירות והוא ביקש שבתו חתנו והילדים הגרים בצפת יבואו אליו לבירות 

עד שוך זעם.  

במאורעות 1929 הייתי ילד. גרנו בבית בעל שתי קומות שנמצא בדיוק 
מול בית הכנסת ענתבי ]של המשפחה[ מרחק מטרים ספורים ממנו. סבא, 
חכם יוסף ענתבי שהיה בבירות, שמע על המאורעות וחשש לחיינו. הוא 

ביקש לכן שנבוא להיות איתו בבירות והזמין אותנו לשם. 
ארזנו הכול ונסענו אליו בשנת 1930. אבי יוסף חי הלוי היה חזן בעל קול 
ערב מאוד. כל הקהילה בבירות אהבה לשמוע את קולו. הוא שימש כחזן 
בבית הכנסת ‘מגן אברהם’ בבירות, בשבתות, ראה”ש, כיפור וסוכות והתפלל 
לשם מצווה בלי תשלום. יהודי בירות נהרו  לשמוע את קולו, גודשים היו 
את בית הכנסת ומילאו את הרחבה הסמוכה. עד כדי כך רבו הנאספים 
שמחוץ לבית הכנסת היו יותר אנשים מאשר בתוכו שבאו לשמוע את קול 

תפילתו של אבא, נעים זמירות ישראל. 
אבא היה מורה והחל ללמד ב’אליאנס’ בבירות לפרנסתו, גילו היה אז 
ארבעים ותשע. בשלב מסוים באו נציגי הקהילה היהודית בבירות והציעו 
לו את ההצעה הנדיבה באה: שכר חודשי של חמש לירות זהב ]סכום 
גבוה מאוד באותם ימים[ ודירה על חשבון הקהילה כדי שישמש חזנה 
של הקהילה. ברגע ששמע זאת, מה עשה אבא? חזר הביתה אל אמי שרה 
ענתבי ]בת הרב יוסף[ ואמר לה: “תארזי מיד את כל הדברים אנחנו חוזרים 

חזרה לצפת!”. 
הוא אהב את הארץ אהבת נפש ולא רצה להישאר בבירות, ופחדו היה 
מסבי, שנועם דיבורו, ישפיע עליהם להישאר ]ואולי מחמת לחץ הקהילה 
על הסבא[. באותו ערב לקח את אחי ואותי והשביע אותנו שלא נעזוב את 
הארץ. בשבועה! עד כדי כך הוקיר את הישיבה בארץ. כך קבע  וכך היה. 
אמי ארזה מטלטלנו, אבי עשה ‘ויברח’ וכולנו חזרנו על נשינו וטפנו לצפת.
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אחרית ימיו של חכם יוסף ענתבי 

בסוף ימיו, הצליח חכם יוסף ענתבי להגשים את משאלתו ולחזור לארצו ולעיר 
הולדתו אך מצבו הבריאותי היה רעוע. מספר נכדו, משה לוי: 

אני זוכר עוד שהוא היה מביא לנו בשבת חמין שהסבתא מרים הכינה ואני 
זוכר שבא ברגל ובקושי הלך  על רגליו. לא חלפו ארבעה חודשים לשבתו 

בעיר ונפל למשכב. 
יום אחד בתקופה שחלה בא מישהו לבית המדרש שבו למד אבא ובישר לו 
בשורת איוב להודיעו שהסבא גוסס. כיוון שהוקירו את חכם יוסף ענתבי 
נצר לשושלת הרבנים הוותיקה מארם צובא, לא רק אבא שלי  אלא כל חכמי 
בית המדרש הפסיקו מלימודם והלכו לבית, לשבת ולהיות עמו ברגעיו 
האחרונים עד ישיב נשמתו לבורא, אולם ארך  הדבר זמן רב ודומה היה 

כאילו נבצר מנשמתו לצאת. 
ולעת זו שארכה, בא יהודי אחד ושמו דנון אשר הכיר היטב את בית העלמין 
העתיק בצפת ויש אומרים שהכיר חלקת קבר של כל אדם ואדם הטמון 

ברגביה. 
הוא נכנס לבית ופנה ואמר בערבית לאנשים: “זוזו יא חכמים, אימו אל 
מח’דה מנשוף ולא, לא יתן את נשמתו” ]תוציאו את הכר למראשותיו, אחרת 
לא תצא נשמתו[. עשו כעצתו ומרגע שהסירו לו את הכר פרחה נשמתו. 
“אני זוכר” מעיד משה לוי, “במו אוזניי שמעתי את זה. לא סיפרו לי, כי 
הייתי מחוץ לבניין ושמעתי הכל דרך החלון. לאחר פטירתו של סבא, אבא 
שלי טמן אותו באותה מערה שבה נקבר אבא שלו היש”ר ענתבי. עד לפני 

כעשר שנים כשעמד לי כוחי הייתי חוזר בעצמי ומבקר במערה גם כן”. 

רפאל, בנו של חכם יוסף-דוד נסמך לימים לרב. חכם רפאל הדרים מבירות לעיר 
צידון, חי בה והותיר אחריו כתבי יד רבים מפרי עטו. הוא היה חותם במליצת ראשי 
תיבות ‘הרע”ה אותי’ ]הצעיר רפאל ענתבי[ ולכל אשר פנה והלך אחד מספרי אבותיו 
נתון היה באוצר ספרייתו: ‘אוהל ישרים’ לחכם אברהם ענתבי. ספר זה, שקיבלו 
מאביו חכם יוסף-דוד ענתבי, אשר הוא קיבלו מאביו שלו יש”ר ספר זה שקיבלו 
מדודו מאמצו - חכם אברהם ענתבי – הוא משל ודוגמה לספרים שעברו במשפחה 

מדור לדור. בראש העמוד שבו חתם: רפאל בן כה”ר י”ד ]יוסף-דוד[ ענתבי.7  
לפרנסתו היה מורה מטעם כל ישראל חברים ]כי”ח[ בצידון בלבנון, לאחר   
מכן  הרחיק לִהטלטל עד הודו בזמן מלחמת העולם הראשונה ולבסוף חזר לדור 

בארץ ישראל, בחיפה. גם יהודה אחיו, הגיע בחייו הבוגרים לחיות בחיפה.8
חכם רפאל ענתבי בן חכם יוסף הותיר אחריו כתבים תורניים שנותרו בכתב   

יד ונשתמרו בספריות שונות ברחבי העולם.

חכם ישראל-שמואל ענתבי – אבי סבי ז”ל )1949-1871(

חכם ישראל-שמואל, בנם הרביעי של היש”ר וקאדון, גדל והתחנך כיתר אחיו בצפת. 
דומה שחלקו בירושה מעזבון אביו היש”ר היו אותם נכסים בטבריה שקנה אביו 
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היש”ר כאשר היה בידו ממון. כפי שרשום בהסכם החלוקה ביניהם לאב היו “]...[ 
עוד קרקעות וחצר אחד בעיה”ק טבריה ת”ו”. נראה שהקרקע הזו הייתה ממוקמת 
במקום שעלותו נחשבה ליקרה ביותר, בלב לבו של הישוב היהודי בטבריה הישנה 

בלב בתי המדרש, מול בית הדין, במקום הקרוי היום ‘חצר היהודים’. 
מיקום שטח האדמה שעליה בנה את ביתו היה בשכנות לבית מדרש ‘הסניור’   
שיצא שמעו בכל רחבי הארץ וגלילותיה. וראוי שנרחיב מעט על בית מדרש זה 
שעל שפת הכנרת, אשר עמד סמוך לביתו של חכם ישראל. הוא נבנה  כמאתיים 
שנה קודם לכן על-ידי חכם חיים הכהן, אשר רכש והביא מאיטליה אלפי ספרים 
וכתבי יד עתיקים למען יוכלו יושבי העיר ותלמידיה ללמוד תורה בבית מדרשו. את 
ביתו בנה חכם חיים הכהן מעל בית המדרש, אף ִמְקווה טהרה התקין לו ולחסידים 
הלומדים בו בתחתית המבנה. שם, בסמיכות לישיבה, מצידה האחורי, קנה היש”ר 
מגרש אשר דומה שמיקומו היה בעל ערך רב מאוד באותם ימים, שכן היה מול בית 
מדרש ‘אבולעפיה’, מול בית הדין של טבריה ובית המדרש האשכנזי. על אדמה 
זו שירש מאביו, בנה חכם ישראל-שמואל ענתבי את ביתו אחר ששודך לבתו של 
רבו ומורם של כל אחיו – הרב חביב-חיים דוד סיתהון. בפתק קטן שרשם בפנקסו 
האישי בכתב ידו9 תיעד כמה תאריכים חשובים בחייו ובחיי משפחתו וכך רשם שם: 

מנקול ]מועתק בערבית[ מפנקס של עטרת ראשי אבי זיע”א ]היש”ר 
ענתבי[ יום שנולדתי אני יום כה תשרי תרל”א לפ”ק )1871( יום שנשאתי 
אשה ת”ם אדר תרמ”ז פ”ק )1887( בן ששה עשר שנים כשנשאתי אישה 

ת”ם. 
אור עשרה אלול תרנ”ד פ”ק נולד לי בן וקראתי שמו חי הי”ו. יהי רצון 

שיהיה זש”ק ]זמן שמחתו קרוב[ ונשמח בחופתו אמן. 
טו”ב ]גימטריה ל-י”ז[ אדר ראשון שנת מברכת פ”ק נולד לי בן וקרינו שמו 
יעקב-מרדכי הי”ו יגדלהו האל לתורה ולמצוות בחייה אביו ואמו הי”ו אמן. 
אור ב-ב’ כסלו שנת תרס”ה פ”ק נולד לי בן ברוך-שמעון הי”ו, יגדלהו האל 

לתורה ולמצוות בחאו”מ ונשמח בחופתו אמן. 
אור ט’ כסלו נולד לנו בן חביב-דוד נסים הי”ו בשנת תרס”ח. 

יהי רצון ישמחנו ה’ בחופתם אמן ]בן זה נקרא על שם סבו מצד אמו, חביב 
דוד חיים סתהון[. 

בד’ חשבון שנת והארכתם ימים, פ”ק ]תרע”ב[ נולד לנו בן זכר וקראתי 
שמו מיכאל הי”ו. 

ישמחנו ה’ בחופתם בע”ה אמן.

נראה לפי הרשום כאן, שמיכאל, הבן הצעיר ביותר, נפטר ממחלה בילדותו,   
שכן לא זכה להגיע לבגרות ומעולם לא הוזכר במשפחתנו. אחיותיהן של הבנים 
הנזכרים בכתב ידו היו פורטינה שנישאה למאיר סתהון, וסנייר שנישאה ליעקב 

חיון. 
חכם אברהם-יעקב ענתבי, אחיו הגדול שהתגורר בקאהיר, היה מבקר מפעם   
לפעם את אחיו שבטבריה ונראה שבראשית שנת תרפ”ט )1929( באחד מביקוריו 
בארץ עשה דרכו לירושלים, וסיפר לאחיו חכם ישראל בהתרגשות על כך שהוא 
עומד בפני הגשמת משאלת אביהם הנושנה, להוציא לאור את ספרו של חכם חיים 
כפוסי שמעולם לא נדפס, אותו כתב יד עתיק ונדיר שרכש אביהם היש”ר במצרים 
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לפני עשרות שנים בחזרתו ממסע שד”רותו השני. 
הוא הציג בהתרגשות לפני אחיו גם את שאר כתבי היד שייכללו בספר   
זה, שהם שארית כתבי היד העתיקים שנותרו בידיהם ואשר שרדו את פגעי הזמן, 
את הפרעות ואת מלחמת העולם הראשונה. בין כתביו נמצא גם עותק מכתבו של 
חכם יעקב ענתבי למונטיפיורי ובו הוא מדווח לו  על הייסורים שעברו עליו ועל 
קהילתו בשנת 1840. עותק זה קיבל אביהם היש”ר ענתבי שנים רבות קודם לכן, 

בשנת 1841, מבן דודו חכם יעקב, כאשר עשה את דרכו  מדמשק לירושלים. 
חכם ישראל, שהכיר מכתב עתיק זה, התרגש לראותו שוב והחליט להעתיקו.   
היה לו פנקס קטן ועב כרס שנהג לתחוב בכיס חזיית גלימת החכם אותה לבש. 
בפנקס זה, ששימש אותו מדי יום  בכל אשר הלך, רשם בכתב ‘נוצ-אלם’ ]חצי 
קולמוס[ פלפולים, דרשות, נוסחי שטרות שמן הראוי שיהיה מצויד בהם למקרה 
שיידרש כרב לערוך שטר חוב או שטר קניין וכיו”ב עבור מי מבני הקהילה, וכן 
שיטות שונות של חישובי גורלות מורכבים ועתיקי יומין שעברו מדור לדור לפיהן 
יכול היה לקבוע תשובות לשאלות הרות גורל בדבר תוצאות מלחמה, תוצאות 

מחלה, גורלו של נידון למשפט בידי המלכות ועוד ועוד. 
חכם ישראל פתח את פנקסו בלבו, במקום של כבוד, והחל מעתיק בכתב   
מרובע ומוקפד, בשונה משאר הדפים שבפנקסו האישי, את כל נוסח הפרשה כפי 

שעולה ממכתבו של חכם יעקב ענתבי באופן מדויק. 
חייו של חכם ישראל בטבריה גם הם לא היו קלים. מעבר לדוחק הפרנסה,   
בשנת 1902 פרצה בה מגפת הכולרה שהפילה חללים רבים. אחיו היקר הקטן, חכם 

יום-טוב ענתבי, נפטר ממחלה זו והוא הביאו לקבורה. 
בשנת תרצ”ו פרצו מאורעות דמים ופרעות שהתחוללו בימים ח’-ט’ באב   
)28-27 ביולי 1936(. ביום י”ב באב )31.7.1936( פנו 128 נכבדי העיר טבריה 
וראשי קהילות הדת שבה וביניהם חכם ישראל-שמואל ענתבי בעצומה חתומה 
לממשל הבריטי ובה דרשו ממנו: )1( להרחיק מהעיר ומסביבתה את כל המסיתים 
שגרמו לחורבן העיר; )2( פעולה ממשית מצד המשטרה לביטחון ]...[ לאסור את 
העבריינים ולא לעזבם לנפשם; )3( למנות בעיר מושל אשר יוכיח את פעולותיו 
לטובת שלום העיר על ידי מעשים צודקים ונכונים. העצומה פורסמה בספרו של 

עודד אבישר ‘ספר טבריה’. 
את ביתם הצנוע והייחודי של חכם ישראל-שמואל ענתבי והרבנית חנה   
]לבית סתהון[ ז”ל הסמוך למדרש ‘הסניור’ )רבי חיים-שמואל הכהן ‘קונורטי’( קרוב  

לשפת אגם הכנרת, מעלה אמי ברוריה תבל”א בזיכרונותיה: 

בית אבן בזלת קטן בעל קומה אחת אשר מבואה צרה לו. כשנכנסת בכניסה 
ירדת מספר מדרגות, עברת במבואה והגעת לפתח הבית. לסבתא חנה 
הייתה עז קטנה ששימשה לחליבה. אל הסב, הרב, היו באים ויוצאים מבקשי 
עצתו ומביאים לו מנחת טרחתו: יש שהביאו ביצים ויש שהביאו תרנגולת. 

דודי משה ענתבי מוסיף ומתאר: 

הבית עצמו היה כ’הול’ מרכזי ענק, בצדו הימני ארון עם שתי דלתות ובו 
היו מאחסנים הכל, מאחוריו עלייה קטנה ]ממש מטפסים על כסא ונכנסים 
לעלייה שבה היו מאחסנים שמיכות בגדים וכו’[ ובהמשך מיטה כפולה. 
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מסביב לכתלים בנוי ספסל בטון כפי שנהוג היה בבתי הכנסת של הספרדים, 
שעליו מניחים כריות ומרפדים בבדים, יושבים ונחים. ממקום מסוים די 
לטפס על הספסל הזה, ולקפוץ 60 ס”מ כדי להגיע משם אל הגג. הגג סכך  

על מחסן ענק שהיה בגודל הבית כולו. 
על הגג היו מוכנים כבר מבעוד מועד מזרנים שמיכות וכריות כי כל בני 
הבית, יושביו ואורחיו היו ישנים בו בקיץ. מי שהיה עולה לגג בימים ההם  

היה רואה את כל יושביה של טבריה ישנים על הגגות. 
על מדרגה קטנה באותו הול עמד ארון קיר קטן דמוי ויטרינה, ובו תמיד 
יכולת למצוא ערק שהיה התרופה האולטימטיבית לכל המחלות, וגם 

‘זאות’, קופסה עגולה קטנה עם טבק הרחה.
לצד המטבח עמד כד חימר ענק ששמו היה בערבית  ‘זיר’, והוא מלא מים 
קרים. היו משלמים חצי גרוש לממלאי המים הערבים בעבור שאיבת מים 
טריים מברז השאיבה בפחים, ובזיר הענק המים התקררו. המים שימשו 

לשתייה ולבישול. 

גם האחיין, משה לוי בן חכם יוסף ענתבי, זוכר את המקום: 

כשהייתי ילד בן אחת-עשרה, כל שנה אימא שלי הייתה באה איתנו מצפת 
ללון אצלו שבועיים. היינו עוברים עם ההורים בעיר טבריה, ומבקרים 
תחילה אצל ג’אק ]יעקב ענתבי[ שהיה בעל חנות בדים, היינו עושים חניה 
אצלו אחר כך הולכים ומבקרים את בנואה ]ברוך[ החייט וממנו הולכים 

לאביהם חכם ישראל עליו השלום. 
לא אשכח את הלילות החמים בטבריה בבית הבזלת, סמוך לכנרת. הייתי 
נהנה מהמראה המיוחד שנגלה לעיניי בעיר. מחמת החום הכבד כל הקהל 
היה ישן על הגגות בטבריה. כילד, הייתי המום מכך שאני רואה את כל 
השכנים ישנים על הגגות, ואם נשאת עיניך למרחק ראית שכל טבריה 

הייתה על הגגות. זה היה מראה שלא ייאמן.  

בשנת 1949 החזיר חכם ישראל-שמואל ענתבי את נשמתו הזכה לבוראו   
ונטמן בבית העלמין היהודי העתיק של טבריה, מקום בו טמונים שאר חכמי העיר 
ורבניה לדורותיהם, למרגלות ההר תחת  קברו של הרמב”ם. על מצבתו נרשם: “זו 
מצבת קבורת החכם השלם והכולל ירא אלוקים וסר מרע החסיד העניו והשקדן 

בתורה כמוהר”ר ישראל ענתבי ז”ל נפטר בער”ח אלול שנת תש”ט )1949(”. 
משה ענתבי יבל”א, דודי, נכדו של חכם ישראל סיפר לי כי הוא זוכר עוד   
מימי ילדותו את ההלוויה שנערכה בתאריך 25.8.1949 בטבריה. המונים רבים הילכו 
ברחוב הראשי המוליך אל בית העלמין, וליוו אותו אחר כבוד אל מקום מנוחתו 
האחרון. כל עוד שירתה את עצמה, האלמנה  הרבנית חנה לבית סתהון התגוררה 
בבית ובשלב מסוים  עברה לגור עם ילדיה ברוך ויעקב בבתיהם שבטבריה כדי 

שלא תישאר לבד. 
באותה תקופה, סבי יעקב ענתבי היה הולך ובודק מעת לעת שהבית עומד   
על תילו והכול כתיקונו. בבית החכם ישראל, היה ארגז גדול ובו אחסן את כל 
ספריו העתיקים אשר קיבל מאביו היש”ר שרכשם במצרים. והנה באחת הפעמים, 
כך שמעתי מפי דודי יוסי ענתבי, אשר נלווה אל אביו יעקב, כשבאו לעשות אותו 
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ביקור בבית הריק מצאו את הארגז פתוח וכל תוכנו מרוקן. אבוי לה לאותה אבדה 
ואוי לספרים היקרים שנעלמו לבלי שוב ]...[. 

לאחר הכרזת המדינה ובתום תקופת האימה  של מלחמת השחרור, נסו   
ערביי טבריה אשר היו עוינים ליישוב היהודי בעת המלחמה מחשש שינקמו בהם. 
הם נטשו בתים רבים, וכעבור זמן שעמדו הבתים בשיממונם ובכלל זה ביתו של 
חכם ישראל-שמואל, העלו כוחות הביטחון חשש שאותם ערבים בעלי עמדה עוינת 
ינסו לחזור להשתלט על בתים ריקים וביניהם וגם על נכסים ריקים של היהודים. 
נפלה החלטה גורפת להרוס את הבתים. יושבי העיר העתיקה של טבריה קיבלו צו 
פינוי בלא כל אפשרות לערער או לדרוש פיצויים והבית המיוחד הזה שלמרגלות 

הכנרת נהרס גם הוא ולא נודע כיום כי עמד שם פעם על תילו. 
כל המבקר כיום בטיילת שבטבריה, אם יכיר את מקום החורבה שהייתה   
חלק ממדרשו המפואר של ‘הסניור’, יפסע מעט אחורנית וידמיין בית אבן בזלת 
קטן בן קומה אחת ניצב מאחוריו ולו שתי מדרגות וקירות עבים השומרים את 
קרירות האפלה מהחום הטברייני שבחוץ. ולצד חצר פנימית קטנה ישנו מזווה קריר 
תחת הבית שבו מאחסנים את דברי המזון, וגם עז קטנה קשורה לעמוד, מלחכת 
בהנאה עלים שמספקים לה ומקבלת בהכנעה את חליבתה של חנה הרבנית מדי 

יום לחלב ולחביצת גבינה. 
הרבנית חנה הישישה, אשת חכם ישראל-שמואל ענתבי, בת למשפחת   
הרבנים סתהון, טבריינית נכבדת אף היא, הגיעה לגיל המופלג של מאה ושתיים 
שנים, ויש הטוענים שזכות זו נפלה בחלקה על שום נוהג מיוחד שהיה לה לשתות 
מדי יום כוסית אחת של ערק, לא פחות ולא יותר, כדי לחטא את כל הרעלים שהגוף 

צובר. 

חכם ישועה-שלום ענתבי )1960-1876( 

על חכם ישועה מסופר כי לאחר שסיים את השכלתו הדתית בצפת החליט ללכת 
אחר אחיו הגדול יותר ישראל-שמואל ולעלות לטבריה, שם נמנה תקופה מסוימת על 
חכמי העיר. משלא מצא את מקומו, על אף השכלתו המלאה כשאר אחיו והסמכה 
לרבנות שהחזיק בה, החליט לנסות כוחו בפרקמטיה כאביו, ועל ידי זה קיווה לשפר 
את גורלו הכלכלי לעומת מנת חלקם של אחיו הבוגרים. כך היה לאחר מסוחריה 

של חיפה ועסק במסחר עד לתקופת מלחמת העולךם הראשונה. 
והנה עת בוא המלחמה, שובש מהלך חייהם של קטנים כגדולים, ונגדעו    
חיי המסחר הערים. חכם ישועה שהיה סוחר קטן נדרדר מנכסיו ולא יכול היה יותר 
לרכוש סחורה. כך, לאחר המלחמה מצא עצמו חוזר להתפרנס מהמלאכה אותה 
למד בצעירותו בצפת כשו”ב ]כשוחט ובודק[ בחיפה וכרב בקרית מוצקין. בניו 
היו: אבא, חיים שהיה לחייט, שמעון ושבתי. הוא נמצא חתום על תעודת שדר”ות 
ונזר גבאות של החכם אברהם בן שבת משנת תרנ”ח והתפרנס  גם מלימוד תינוקות 

בחיפה. 
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חכם יצחק-שאול ענתבי )1919-1865(

נפטר בזמן מלחמת העולם הראשונה. מצאתי בכתובי המסרנים שלא ידוע אודותיו 
רבות למעט העובדה שהיה לו בן בשם יעקב שהתגורר בקרית חרושת. מצערת 

העובדה שאיננו יודעים לספר רבות על  זכרו או משהו מתולדות חייו. 

חכם שלמה-מאיר ענתבי )1940-1878( 

בנו השביעי, הקטון של חכם יש”ר ענתבי, החליט לנסות את מזלו בקאהיר ונסע 
בעקבות אחיו הגדול חכם אברהם-יעקב ענתבי, לכשזה התבסס בה פחות או יותר, 
שם היה למורה בבית ספר יהודי, אולם נפטר בגיל צעיר בשנת תש”ד. היה לו בן 

ששמו רפאל. 
אודות ישיבתו של חכם שלמה-מאיר ידוע לנו הודות לספרים שנושאים   
את שמו וחותמתו. מסתבר שבנוסף להוראה, גם הוא ניסה את מזלו במסחר ופתח 
חנות ספרים. סבי יעקב ז”ל שהיה יושב רוב חייו הבוגרים במצרים והיה אחיינו של 
חכם שלמה-מאיר, קיבל ממנו במתנה חמשה חומשי תורה מחנותו.10 בכל ספר 
של החומש הטביע הדוד את חותמתו בעמוד הראשון, שהייתה סמל  לבית ממכר 

הספרים שלו: 
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חנותו של חכם שלמה נמצאה ברחוב דרב אל-כותב מס’ 9. בנוסף היה  מורה 
לעברית ולערבית בקאהיר. אולם מעבר לזה איננו יודעים רבות. 

הגיעה לידי ]א.ח.[ הגדה של פסח ובעמוד השער שלה מודפס ‘מתרגמה   
באלערבי ובאלפראנסיס’ ]מתורגמת לערבית וצרפתית[. עוד מודפס בעמוד השער 
על מעשה הוצאתה לאור: “תתאבע פי מצר ענד – חכם שלמה ענתבי הי”ו, מטבעת 
מכלוף נג’אר הי”ו Tunisie” ]נמכרת, נסחרת במצרים אצל חכם שלמה ענתבי, 
בדפוס מכלוף נג’אר שבתוניס[. מכאן ששלמה מאיר ניסה גם ליצור קשרים עם 
מדפיסים ולהזמין מהם ספרים לפי דרישתו לחנותו. נראה שבאותם ימים, רבים 
מיהודי מצרים חפשו הגדות מתורגמות לערבית מצרית ולצרפתית מכיוון שרבים 
מהמסובים לשולחן החג מיעטו להבין עברית לעומת הגברים הבוגרים. לכן נקט 
שלמה יוזמה עסקית ואולי אף התרגום לערבית וצרפתית הוא שלו. היוזמה הזו 
הצליחה, שכן בעמוד השני של אותה הגדה קטנת מידות ונאה, רשום “אנטבעת 
תאלת מררה ]הודפס שלוש פעמים, כלומר מהדורה שלישית[ בסוסה ]שבתוניס[ 

במטבעת מכלוף נג’אר 5685 )1925(”. 
בשנת 1940 נפטר חכם שלמה מאיר ענתבי, המורה בעל חנות הספרים,   

ונקבר בבית העלמין היהודי בקאהיר. 
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חכם ישועה שלום ענתבי, טבריה          חכם שלמה מאיר   
         ענתבי, מקאהיר               והקריות בחיפה.

מצבת מקום מנוחתו של חכם יום טוב ענתבי, בטבריה
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חכם אליהו רחמים ענתבי, מצפת          חכם אברהם יעקב ענתבי, מקאהיר

      חכם יוסף דוד ענתבי , מבירות          חכם ישראל שמואל ענתבי, מטבריה       
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חכם יום טוב ענתבי )1903-1880( 

בנם הצעיר, בן הזקונים של יש”ר וקאדון לבית כאסקי. הוא למד, בגר והיה לתלמיד 
חכם ברשות עצמו אך חייו היו טראגיים. אביו מולידו הביאו לעולם כאשר היה כבן 
שישים שנה ולכן כאשר היה יום טוב בן הזקונים בן תשע שנים בלבד, הפך ליתום. 
בגיל שתים-עשרה, עוד בטרם מלאו לו מצוות, נאלץ להיות טרוד בעניין חלוקת 
עזבונו של אביו. עברו שנים ספורות והוא שודך כהלכה למשפחת רבנים שורשית 
בטבריה, על ידי אחיו הבוגרים שדאגו לו, והפך לחתנו של חכם דוד אלחדיף, אשר 

על שמו נקרא רחובה הראשי של טבריה התחתונה. 
כבר בצעירותו נחשב יום-טוב כעילוי ונמנה גם הוא בין חכמי ורבני טבריה.   
נולדה לו בת בשם יעל, אולם במגפת הכולרה שפקדה את יושביה של העיר בשנת 
תרס”ג )1902( חלה ונפטר והוא רק בן עשרים ושלוש. חכם יום-טוב הצעיר נטמן 

בטבריה. 
אמו קאדון, ששכלה את בנה, גילתה רחמים רבים גם על כלתה הצעירה   
שנבצר ממנה להינשא שנית בגלל התינוקת שבאה לעולם ושמה יעל, לכן ניאותה 
לאמץ אותה והתינוקת עברה לרשות הסבתא בביתה שבצפת. הסבתא ונכדתה 
נפרדו זו מזו רק עם מותה של הסבתא בשנת תרע”ו. באותו זמן מלאו לנערה 
כעשרים אביבים. יעל  גדלה, יפתה ודובר בה נכבדות עם בן דודה. אמה שהייתה לאיש 

אחר, העניקה לה אחים ואחיות.



פרק שישי
 יהודה-חיים ענתבי 
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חכם יצחק רחמים ענתבי 1624-1706

חכם רחמים ענתבי 1554-1627

)נכדם של מגורשי ספרד-לפי מסורת משפחה(

חכם עזרא
חיים

 ענתבי

?

חכם
רחמים
 ענתבי

יהודה חיים ענתבי, מורה ומחנך.

חכם יצחק שבתאי ענתבי 1669-1746

חכם שבתאי ענתבי

חכם יצחק )בן( שבתאי ענתבי

חכם דוד 
יצחק ענתבי

חכם יעקב ענתבי

חכם אברהם ענתבי

חכם יצחק ענתבי

חכם יהודה
 )?( ענתבי

חכם יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי
רפאל ענתבי(

?

חכם ישראל שמואלחכם יוסף דודחכם אברהם יעקבחכם יצחק שאול

חכם אליהו רחמים

שמעיהיהודה חיים ענתבי
ענתבי

חכם רפאל מנשה
ענתבי

חכם ישועה שלוםחכם יום טובחכם שלמה מאיר

מקורות
1.     בהקדמות הספר באור החיים לחכם יעקב ענתבי תרפ"ט )1929( על ידי המו"ל חכם אברהם-יעקב ענתבי, המזכיר את 

שני בני אחיו הבכור, חכם אליהו רחמים: והם יהודה והחכם רפאל-מנשה ענתבי. רשימותיהם מופיעות בגוף הספר 
ובהמשכו אביר יעקב. הם ידועים כמובן גם מאילנות יוחסין משפחתיים שרשמו מסרני המשפחה ]סעיף 6 מטה[. 

מקור לשמונת בניו של היש"ר: מסמך חלוקת עזבונו של היש"ר שנערך בשנת "ה'א'מ'ת ו'ה'צ'ד'ק  )1891(,     כשלוש    .2
־שנים אחר פטירת היש"ר, כתב יד חצי קולמוס ע"ג נייר וחתום בחותם כוללות הספרדים בצפת. עותקים מהמסמך בע
זבונותיהם  של המנוח אפרים בן חכם אברהם יעקב ענתבי, ונכד היש"ר ]ברשות בניו אברהם ענתבי מחיפה[ ובעזבונו 

של המנוח שמעיה ענתבי בן חכם אליהו רחמים ]ברשות בניו עו"ד חמדה שפיר ופרופ' אליהו ענתבי[. וגם הקדמתו של 
חכם רפאל-מנשה ענתבי לספר באור החיים לרבי חיים כפוסי, ירושלים )1929(,  והספדיו בספר באור החיים הנספח 

לספר בהם הוא מזכיר את שמונת בניו של היש"ר.
לאניאדו ציון דוד. ספר לקדושים אשר באר"ץ – לתולדות חכמי ורבני אר"ץ )חלּב(. הוצאת דב"ש מהדורה שנייה,   .3

תשי"ח, עמ' קמ'-קמט'. 
גאון משה דוד. יהודי המזרח בארץ ישראל - חלק שני. הוצאת המחבר, ירושלים, תרצ"ח, עמ' 525-521.  .4

כתבי יד )אוטוביוגרפיות, זיכרונות ומכתבים – unpublished data( של שלושת נכדיו של היש"ר.   .5
       א. סבי יעקב מרדכי ענתבי ]בן הרב ישראל שמואל ענתבי[  - מכתביו לבן דודו לשמעיה ענתבי אוגוסט 1973. 

       ב. אפרים ענתבי ]בן הרב אברהם יעקב ענתבי[ מכתבו לשלומי ענתבי – פברואר 1988; זיכרונות ואוטוביוגרפיה  
           )כ"י 14.6.1992(; תולדות המשפחה )מכונת כתיבה – 7 עמ' ללא תאריך(; אילן יוחסין )מכונת כתיבה – 7 עמ' 

          ללא תאריך(. 
       ג. שמעיה ענתבי )בן הרב אליהו רחמים ענתבי( – לתולדות משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה )כ"י 46 עמ',  שנות   

          השמונים(. 
       ד. ענתבי שלומי ]נינו של היש"ר[ תולדות משפחת ענתבי,  אילן יוחסין 1990 )19 עמ'(.

רבה הראשי של דמשק

וגיבור פרשת עלילת

דמשק 1840
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המורה והמחנך יהודה-חיים ענתבי נולד בצפת בתאריך ח’ בטבת, שנת תרל”ח 
)1878(, לאביו חכם אליהו-רחמים ענתבי, בכורו של היש”ר ענתבי. בילדותו קיבל 
חינוך יהודי מסורתי, וכבוד נוסף נאצל להם , זה של המחוייבות  למסורת אבותיו 
,  משושלת  משפחה רבנית ספרדית עתיקת יומין. לאחר שלמד בחדר וחבש 
ספסלי בית המדרש, ניעורה בו רוח ההשכלה והחזון הציוני ושאיפתו הייתה לעסוק 

בהוראה. על ילדותו הקשה וחיי הדלות בצפת הוא מעיד: 

תרל”ח )1878(; תש”ח )1948(: שני תאריכים חשובים. בראשון נולדתי 
ובשני זכיתי למלאת השבעים בע”ה. יום הולדתי היה בי”ח טבת. אבא ז”ל 
שהיה דורש נוטריקונים וגמטריאות עשה מתאריך זה שנת “בן נתן לנו” 

והשמחה בה רבה, כי לאב הצעיר נולד בן ראשון. 
ספרו לי כי היה זה לילה גשום ורוח חזקה נשבה. על אבא ז”ל הוטל ללכת 
בליל סגריר זה בעיר צפת המפורסמה באקלימה הקר וברוחותיה החזקות, 
להזמין את המיילדת שעל פי התיאור שתואר לי, הייתה אישה גוצה וזקנה. 
מטריות לא היו אז. פנס בידו ושק על כתפיו שבו תחב את הזקנה למען 
היות לה מחסה ממטר, כך הביא אותה לאימא ז”ל שחכתה לה. אכן בבואה 
יצאתי אנוכי לאוויר העולם, אחר חצות הליל. הבית שבו נולדתי היה חדר 

כיפה הבנוי על מערה המשמשת למחסן ואגירה. 
כנראה סבא ז”ל שהיה אחד האמידים בצפת וצדיק תמים, רדף צדקה וחסד 
ואהב לתת צדקה דצנעא עד כי מסופר שנתן בשר למשפחות הזקוקות 
ולא נודע בעיר מי הוא האלמוני הזה המחלק מדי שבוע בשבוע ומספק 
את צורכי השבת למשפחות האלה בסודיות גמורה. סבי המשיך במנהגו 
זה עד בא אליו קץ כל בשר שאז נגלה מי הוא האלמוני הלז: היה זה בערב 

יום כיפור תרמ”ט. 
אבא היה מחובשי בית המדרש ופרנסתו הייתה מצומצמת, כי בהתקבל 
חלוקה מהכסף שאוספים המשולחים לפזורה היה מקבל את חלקו ולא 

היה זה מספיק לכלכלת בני ביתו. 
רק בשבת היה מנהגו של אבא ז”ל להוציא בהרחבה כי מוקיר שבת היה. 
ואגב זכות השבת נהנינו כולנו והיה מאכלנו דשן ופירות לא חסרו לקינוח 
סעודה. לכן ההעברה משבת לחול הייתה קשה עלינו מאוד. רוח עצבת 

שרתה בבית וכולנו חכינו בכיליון עיניים לבוא השבת. 

הצד החינוכי עבר מזיכרוני ולא אזכור את פרטיו. החילותי ללמוד בחדר 
בשיטה הישנה, האותיות לחוד ואחר כך פסוקי תפילה. פיסות נייר שמשו 

לנו כמחברות וספרי לימוד. 
בהמשך נכנסתי לבית הספר שנפתח על ידי הברון בנימין רוטשילד. שם 
למדתי צרפתית וערבית והצטיינתי במקצועות הציור והחשבון. בלימודי 
הקודש המשכתי ללמוד תלמוד ועברית. אחרי גמרי את בית הספר קבלתי 
תעודה בכתב מאת המנהל האדון לוי שעל ידה קיוויתי למצוא משרת מורה 

בבית הספר במושבות. 
מכיוון שלא מצאתי עבודה, חזרתי ללמוד בבית המדרש יחד עם החכמים 
חובשי בית המדרש. אחרי ארוחת הבוקר הלכתי ללמוד במדרש עד 
הצהריים וחזרתי אחרי הארוחה עד הערב. לא הייתה לי דרך אחרת ורק 
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לפעמים הוזמנתי אל הסוחרים לכתוב להם מכתב בערבית בשכר של חצי 
מטליק ]שני מילים[ שכר ירוד מאוד, ובשבילו הייתי קם מהמיטה בלילה, 
בקור הצפתי, ואלך לחנותו של הסוחר לכתיבת המכתב. וכך קבצתי על יד סך 

שבעה בישליקים, כי גם נתתי שיעורים פרטיים לערבים ונוצרים. 

וסרביה  אוסטריה  לתורכיה,  בשליחות  לנסוע  ז”ל  אבא  של  תורו  הגיע  והנה 
וייקח אותי לבן לוויה. אחרים במקומי, כשאר חברי שנלוו לאבותיהם בשליחות 
שכזו קבצו גם נדבה בשביל עצמם וישובו ברכוש מה. אך אנוכי סירבתי ללכת 
בדרך זו ולכן חזרתי ריקם. גם מעט הכסף שצבר אבא בשבילי בגמר השליחות 
קנינו בסמרנה יין וכאשר הבאנו אותו לצפת מצאנוהו שהחמיץ ושבתי ריקם. 
אך רכושי התרבותי התפתח, לראות ערים וכפרים אנשים שונים ושפות שונות. 

בדרכי למדתי לדבר שפאניולית ]לאדינו[, איטלקית ומעט תורכית. 
מקץ שנה חזרנו הביתה ואז התחיל אבא לחפש לי אישה לקיים מאמר התלמוד: 
“בן שמונה עשרה לחופה”. לשם זה נסענו לירושלים. שם קרה שה’סרסור’ 
שהתעסק בעבודת השדכנות חיפש ומצא לי בת זוג ובבואנו לכתוב את 
שטר האירוסין נתקלנו בכתיבת שם הכלה שדמה לשם אימא ז”ל ואשר 
עפ”י צוואת חכם יהודה חסיד אין העניין מצליח. ולכן סירב אבא ז”ל והעסק 
התבטל ואז עמדתי על שאלה נכבדה שנשאלתי במהלך אותו שידוך: מה 
מלאכתך? ובמה תתפרנס? כי לא הייתה לי כל הכשרה בחיי ולא למדתי 
כל מלאכה להתפרנס ממנה! וזו הייתה סיבה לדחיית כל הצעירות שהיו, 

שכן אם אין לחם אין כלה! וכך חזרנו הביתה ]...[. 

החיים בצנעה בבית בצפת, ציור של בדיקת ‘כל חמירא’ לפני פסח;
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עבודתו של יהודה-חיים ענתבי בהוראה 

בימים ההם הייתה הפרנסה בצפת דחוקה ומשפחות אדוקות היו רוב בקרב 
אוכלוסיית  תושבי המקום לא אבו לשלוח את בניהן ללמוד ‘חכמות חיצוניות’. 
יהודה הצעיר נאלץ אפוא לבקש את פרנסתו מחוץ לצפת ונשלח לשמש כמורה 
לעברית בבתי הספר של חברת יק”א  במושבת הברון בראש פינה. על ההתחלה 
הקשה שם ועל איבתם של האיכרים האשכנזים המקומיים למורה הספרדי שנשלח 

אליהם הוא מספר בזיכרונותיו: 

איכרי ראש פינה ]ג’עונה[ סירבו לקבל ולשכן אצלם מורה מעדת ה’פרנק’ 
ורק זכות המלצתו של המנהל עמדה לי שניאותו להשכיר לי חדר. ואחרי 
חודשים מספר נתנה לי הפקידּות ]של הברון[ דירה והייתה לי הרווחה כי 

השתחררתי מאפוטרופסות של בעל הבית המשכיר. 
ברוך השם נולדו לי שני בנים ובת והייתי אחד המורים הפעילים שם. 
וכשהתחלפו המנהלים ונתמנה מר ולקוביץ עבדתי אצלו כשנתיים ואחר 
כך נסע לו והשתלם ומינה אותי להיות ממלא מקומו. אישור למינוי זה 
קיבלתי מהפקיד הראשי האדון פריינטה, ששלחתי לו הרצאה על פרי 
עבודת התלמידים ואז ביקש ממני לבקר את בית הספר ביסוד המעלה 

ובמשמר הירדן ולכתוב לו דין וחשבון.  

התחלת עבודתו במושבות האיכרים האשכנזים הייתה קשה והקליטה בקרב אותן 
אוכלוסיות הייתה לעתים מעליבה. כפי שמעיד יהודה על אותו עלבון שנצרב 
בזיכרונו, דווקא כבן למשפחה ספרדית נכבדת בעלת שושלת אצילה נאלץ  לסבול 

את לעגם של האיכרים האשכנזים בראש פינה: 

]...[ בליל שבת אחרי הסעודה יושבים איכרים זקנים מנכבדי המושבה, 
עליזים וטובי לב כי תקופת הזהב של הברון הייתה אז. כל נפש קיבלה 
תמיכה חודשית, שכר מיוחד לעובד. תבואות השדה והכרם להם, לפועל 
החרות שעבד כל השנה בזיעת אפים סילקו בחמישית, והשאר אספו אל 

הממגורות. אז קיימו ויאכלו וישתו כהלכתה. ואין שתייה אלא יין. 
מובן שסכנה גדולה אז לנפול בפי חבר עליזים ולצים אלה – הם יעשוהו 
כעפרא דארעא ]כעפר הארץ[. והנה בהתגלגל השיחה נפל ‘הספרדי’ בפה. 
אני שישבתי בקצה נרתעתי ואשב מחריד מחצי לעג השאננים האלה, כי 

ידעתי את רוחם ל’ספרדי’. 
הן לי, המורה של בניהם לא חפצו להשכיר דירה בשכונתם לולא המלצתו 
של המנהל. ובכן, לא עליכם רבות! ישבתי מכווץ בקשבי וכולי אוזן, שומע 
ומחריש לכל נפתולי ההבעה הגאיונית הבוז והביטול. מובן שכל עין פזלה 
אלי כאומרת: שמע ודע! באמצע השיחה, הצחוק, השעשועים, קפץ אחד 
ואמר: “אומרים שפקיד המושבה יהיה הפעם ספרדי” והד צחוק עונה 
לעומתו. “מי יודע?” פתח חברו, איש גבה קומה, לבוש יפה, אזור חגורו 
מפותח אחרי הסעודה השמנה של ליל שבת, “אם לא יבוא יום ומנהל 
כל המושבות יהיה ספרדי?” הפעם, הד צחוק עמום עונה. והנה מתפרץ 
אחד ואומר: “מי יודע אם לא ימנו למנהל ביה”ס ספרדי?” וחבר מתנמנם 
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שישב והשתתף בצחוק ובלעג, מתוך חשיבות כבוד עצמי, הוסיף ואמר: 
“]...[ את ענתבי”. 

אין לתאר את תרועת הצחוק הגדולה שנגרמה על ידי התוספת הזו. אכן, 
זה הוא סיום מבדח ]...[ ובפרט כשהנושא נראה לעין: בחור ישיבה צנום, 
לבוש קפטן לבן וחבוש תרבוש לראשו, שיער זקנו החל זה עכשיו לצמוח. 
יושב לו מבויש ועיניו מורדות ארצה, כאילם לא יענה למחרפיו. או כמכיר 

ומודה במנת חלקו ]...[ 
לא עברו שבועות וכל הכנופיה הזו עמדה על המגרש סמוך לבית הפקידות, 
הכובע ביד וחרדה לקראת אורח חשוב: פקיד המושבה החדש: האדון ס. 

פקיד ספרדי! 
לא עברו חודשים ותרועת עם נשמעה ברחוב הראשי שהיה מלא אנשים, 
ביניהם נראו גם נכבדי העיר הקרובה וכל באי כוח המושבות הסמוכות. כולם 
באו לקבל פני האורח הדגול שבא מפאריז הלוא הוא האדון פ. שנתמנה 

למנהל ראשי של כל המושבות והוא ספרדי. 
לא עברו שנים אחדות והנה ראו העוברים ברחוב את מיודענו ענתבי 
מפקד את שורות התלמידים ובידיו הפעמון ]זכות מיוחדת למנהל[ והוא 

כידוע ספרדי טהור. 
]זיכרונות יהודה ענתבי מתקופת עבודתו בראש פינה. בראש הדף רשימה 

בכתב יד של השנים תרנ”ט-תרס”ד[. 

עם הזמן העניינים השתפרו והמורה הספרדי בעל המבטא העמוק, השתלב בצוות 
מורים אשכנזים והיה לאחד מבני המקום, כפי שמעיד הסיפור הבא: 

בימי המורה ומנהל ביה”ס בראש פינה יצחק אפשטיין, יוצר העברית 
הגלילית, חבר המורים היה נפגש בביתו בערבי חורף ובלילות הסגריר, 
לבלות את ה’סהרה’ ]בילוי הערב[ על כוס תה שמזגו לעצמם מהסמובר 

הרוסי שהבריק. 
הם לקחו חתיכת סוכר העטוף בנייר כחול כהה להמתיק בו את התה, והחלו 
בתרגול אותיות הגרוניות א, ה, ח, ע, ענתבי ולא ‘אנתבי’, תה חם ולא ‘כם’, 
רעם וברק ולא ‘ראם וברק’, מעיל ונעלי חורף ולא ‘מאיל ונאלי חורף’. 
הטריחו את גרונם כהוגן. את ניסיונות הדיקציה קטעה יללת התנים והאיים 
שהיו רבים והגיעו עד בתי המושבה ]הקולוניה[ וכך באה מנוחה קטנה 
לדיבוריהם, לשמע קולות התנים, הרעמים והברקים, הגשמים והסערה, 

תזמורת טבע מרנינה ומשמחת. 
שמחת הטבע הזו לא הרנינה את כל הפלאחים היהודים, אותם מתיישבים 
שחיו בעמל כפיהם והרוח העיפה את חלקי גגותיהם הקדמיים והמים 

שטפו את החדרים. 
ותבוא  הצעת בעל הבית, המנהל אפשטיין להתעלם מהנעשה בחוץ. 
“נצטמצם בחדרנו” הציע, והעלה לצורך זה רעיון פשוט. המורים הספרדים 
יספרו באשכנזית-ז’רגונית ]יידיש[ משפט או סיפור קצר חינוכי דתי, 

והמורים האשכנזים יחזרו ויספרו אותו סיפור בשפה הערבית. 
הגורל נפל ראשונה על המנהל הספרדי חכם יהודה ענתבי לספר ביידיש 
את סיפורו, שהיה על אדם שאכל בלי נטילת ידיים. הוא, לא ידע להגיד 
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אדם או איש ביידיש, אך מהמילים ששמע ולמד בשפת יומיום של המושבה, 
ידע לומר ‘חמור’ בז’רגון. לכן הוכרח להסביר כך: חמור זה שאני מספר עליו 
הוא רק בעל שתי ידיים, וכוונתו הייתה להסביר ‘אדם’. וכך יצא הסיפור 
על חמור עם שתי ידיים, שאכל בלי נטילת ידיים. בדיחה אשר שעשעה 
אותם כל הערב והובילה למזיגת עוד כוסות תה. בינתיים נוצרה ביניהם 
ִאמרה על אדם ריק, חמור בצורת אדם האוכל בלי נטילת ידיים ולא שומר 

מצוות כלל. 
אחרי שלמד איך אומרים ‘אדם’ בלי הסבר נוסף, הגיע בערב אחר שוב 
תורו של ענתבי. הפעם התכונן לספר על חמור שבעט בבעליו שהגיש 
לו אוכל. המטרה הייתה חינוכית, לספר אודות אדם כפוי טובה הבועט 
במיטיביו כמו חמור זה. אך הפעם, שכח איך אומרים ‘חמור’ בז’רגון לכן 
הוכרח להסביר באופן אחר. איש, אדם הוא כבר ידע איך אומרים בז’רגון, 
לכן סיפר על איש בעל ארבע רגליים ומקל ארוך באחוריים ]זנב[ וכוונתו 

הייתה כמובן לחמור. 
שוב ערב מבדח ושמח. כך העבירו המורים הראשונים את לילותיהם.

תמונתו של יהודה בראשית דרכו כמחנך ומורה
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המושבה יבנאל בעת שעבד בה, צילום נדיר; 

מכתב תודה מאיכרי המושבה ‘להאדון המורה ענתבי’  עבור הוראתו המסורה לילדיהם
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כמשכיל ובר אוריין נהנה יהודה ענתבי עד מהרה מאהדתם ומאמונם של כל   
תושבי האזור, אשכנזים וספרדים, ואף ערביי הכפרים העריכוהו כי הכיר את שפתם 
ונוהגי תרבותם. וכך היה ברבות הזמן לנציגם, לבורר ושופט בסכסוכים במושבה 
וכן במריבות שבין התושבים היהודים לערבים. יהודה היה איש אשכולות והקפיד 
לחדש ידיעותיו בקריאת ספרים, עיתונים וכתבי עת. הוא חיפש בהם שיטות הוראה 
ונושאי לימוד חדשים ושקד לעבד אותם לעברית בעבור תלמידיו, שכן בימים ההם 

לא עמד לרשות המורים חומר הוראה מן המוכן. 
מיומניו האוטוביוגרפיים-פדגוגיים ששרדו את פגעי הזמן אביא מספר   
פסקאות המתארות בלשונו את דרכי ההתמודדות שליוו את חיי היומיום שלו 
ואת עיסוקו בעבודת ההוראה. כמשל, עניין הפרעות סדר וחוסר משמעת. כתיבתו 
וגישתו משקפים נאורות וגישה  פדגוגית מתקדמת. יש לזכור שהדברים נכתבו 
בתקופה שבעיות משמעת היו נפתרות על פי רוב באמצעות עונשי גוף. בדרכו 
הייחודית ניסה יהודה ענתבי לראות בילד המפריע לא רק את גורם ההפרעה אלא 
גם את קורבנה. הוא ביקש לצמצם את הפגיעה בתלמיד והציע למורים להימנע 
מתגובה ספונטנית ולחפש אחר שורשי ההתנהגות השלילית. גדולתו כמחנך ניכרה 
גם בכך שבכל מאמציו לתקן את דרכי התלמיד לא חתר לשרש אותן לחלוטין הן 
מתוך הכרה בגבולות יכולתו והן מתוך הבנה שגם במידות ‘רעות’ כגון עקשנות, 

טמונים זרעים של מידות נעלות כגון עמידה על עקרונות. 

כ”ז חשון תרפ”ז. 
נתקלים אנו בחינוך במידות שצריכים אנו להילחם בהן ולעקרן מקרב 
חניכינו. על זה לית מאן דפליג, כולנו שווים בדעה. אך מחולקות דעותינו 
אולי רק באמצעים שאנו משתמשים. חושב אנוכי שכל מורה בבואו לחנך, 
עליו להתייחס אל התלמיד כאומן זהיר השם לב להתפתחות הגוף והנפש 

כאחד, ולבלי להשתמש בהחלשת או בדיכוי האחד על חשבון האחר. 
לדוגמה: תלמידה פלונית מתעקשת, חצופה קצת, עונה בעזות, וצריך 
לעקור מידה זו ולהביא אותה לידי משמעת ונימוס. לכן בהיותנו מעוניינים 
שכוחותיה הגופניים לא יסבלו וכי יתפתחו להלן במידה רצויה, עלינו 
לחקור אחר הסיבות שהטביעו את העקשנות הזו בקורבן. קורבן שהוא 
דוגמה חיה של ההורים או הסביבה הקרובה לעצבנות יתרה. מפני סיבה זו 
אין להשתמש בדיכוי ובעקשנות, כי בזה הננו מחזקים בקרבה את המידה 
הזאת והננו משרישים יותר בעמדתנו ובהתנהגותנו דוגמה שנייה להשפעה. 
אל נשתמש בפראזה ריקה של ‘פראים חסרי חינוך’ להיפטר מהחובה 
המוטלת עלינו של חינוכם, או להחליש במקצת את האחריות ולמצוא 
מענה או סיפוק שעה שלא נצליח בהדרכה. במצב זה של חניכה זו, עלינו 
למשוך אותה לאט-לאט מתוך השפעה זו של עקשנות וסירוב ולהביאה 
לידי הכרה שכל דרישותינו הנן אך ורק לטובתה, ולעורר בה את הרצון 
והיזמה להיטיב לעצמה ויחד עם זאת לשמר בה מידה של עקשנות שיש 
בה הרבה מן המרץ החשוב לה מאוד בחיים לשמור על הליכותיה ודרכיה 
המוסריים אשר תרכוש בימי נעוריה, ולבל תמירם על נקלה, כי כידוע 

מידה זו של “נוח לקבל ונוח לאבד” יצא שכרה בהפסדה. 
על כן נזכור דבר אחד – כי הכול תלוי במצבו של המורה. אם הוא במצב 
שקט ודעתו נחה עליו, הוא מבין את נפשו של הילד לעומקה ומתנהג 
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איתו במידה של חסד בארך אפיים ובסבלנות, ולכשהוא מתרגז וקצר רוח, 
אז משפטו נעשה בפזיזות ואינו משיג את המטרה הרצויה ואולי – הנהו 

מתרחק ממנה יותר ]...[.

בימיו של המורה יהודה ענתבי השתררה כנראה דעה חדשה בקרב 
המחנכים, שאין להפקיד את ספרי הלימוד בידי התלמיד, שמא יפרש את 
חומר הלימוד בצורה שגויה ויטמיע בתוכו את למידת הבוסר הזאת. יהודה 
התנגד לגישה הזאת כיוון שסבר שהתועלת בלימוד נוסף בבית ובתרגול 
הקריאה רב מן הנזק שעלול להיגרם לתלמיד לפי סברת המורים הדוגלים 

בעמדה זו: 

כ”ט טבת תרפ”ב. 
היום בבית הספר התגלע ויכוח ביני ובין המורים, העומדים על דעה שאין 
צורך ואסור למסור ספר קריאה ביד התלמיד שיחזור עליו בבית, פן ישתבש 
ויזיק להתפתחותו וכו’ ]...[ מכל אותן המליצות היפות אשר לפדגוגיה 

החדישה והמחודשת. 
אך דא עקא שהננו בכל דרכינו קיצוניים ומכריעים לצד. בחינוך הישן 
העמסנו על הילד תורה ולקח עד כדי הלעטה. בן 8-7 ידע אז קרוא חומש 
ותנ”ך והחל גם במשנה ותלמוד. וכעת אנו דואגים לנפשו בזהירות כה רבה 
עד כדי כך שגם לבן שבע לא נתיר לקחת בידו ספר קריאה, כדי שיקרא 

וישנן מעט בבית את שיעורו אשר למד בבית הספר. 
אנוכי, שחונכתי בשיטת הלימוד הישנה ויסודות הפדגוגיה החדשה אינם 
זרים לי, מוצא שההרגל תופס מקום חשוב ברכישת המושגים והידע, 
כמו שלכתיבה התמה חשובה הפעולה, שכן היא לא תושג בלתי על ידי 
אימון היד והמחשבה במשך זמן ]...[. כן גם למקצוע הקריאה דרוש אימון 
העין והרגלה לתפוס את האותיות ונקודותיהן המפוזרות למעלה ולמטה 
במהירות. הקריאה השגורה – ערכה חשוב לתלמיד באשר על ידה יכול 

הוא להתקדם בכל מקצועות הלימוד. 

והרי עוד כמה דוגמאות לגישתו הרחבה והמתקדמת בחינוך. 

א’ שבט תרפ”ב. 
תופעה אחת כדאית וחשובה להציב לה זיכרון ביומן הזה, המראה על 
האמצעי היותר חשוב להשפיע על רוח הילד והוא זה שמתאים לדעתו 
ונוח להשגתו ]...[. כשברצותנו להטות את הילד אלינו למשמעתנו, עלינו 
לדבר בשפתו ובסגנונו, דברים הנכנסים לאוזניו והמתאימים לגילו, וכאן 

יש מקום גדול לאגדות היפות המושכות את הלב והמלאות חן וקסם. 
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יהודה עם משפחתו הצעירה במסחה ]כפר תבור[

ה’ שבט תרפ”ב. 
היום הנהגתי לתקן את החיבורים בנוכחותם של כל התלמידים. יום יום אני 
אתקן 3-2 חיבורים, בבוקר לפני התחלת הלימודים ובצהריים. התועלת מזה 
שהתלמיד יקרא לפניי את חיבורו ויבין את כל הערותיי והגהותיי לסגנונו 
ולכתיבתו, ובזה ישתדל לשפר ולתקן את זה בחיבורים הבאים. כמו כן 
רוצה אני שימציא לי יחד עם החיבור החדש גם את הישן לראות ולהיווכח 
אם שמר על אותן ההערות שהערתי לו בבואו לכתוב את חיבורו החדש. 
מורגשת הטבה בכתיב ובסגנון אך השפה דלה היא בהתאמה לגילם ]...[. 
אחת התלמידות אשר העלבתיה, במחשבה להועיל לה בהערה על שגיאותיה 
לא חדלה מבכות במרירות. זה הוכיחני שצריך להתנהג בכבוד רב עם 
הנפשות הצעירות. אל לנו לזלזל ברגשותיהן, אפשר להעיר לכל אחד 
בפני עצמו ושלא נבייש אותו בפני חבריו – הם פשוט בבחינה זו של רגש 
העלבון, גדולים לכל דבר ואולי העובדות מתרשמות אצלם באופן יותר 

מהיר מאשר אצל הגדולים. 
חבל שהמורה העייף והעובד בתנאים כה קשים אינו יכול להקדיש תשומת 
לב רבה לאינדיווידואליות של תלמידיו. צריך לחקור את אופניו ותכונות 
התלמידים איש איש בפני עצמו ולחנכם בשיטה המתאימה לכל אחד ואחד. 
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ביומניו מביע יהודה גם את קשייו במקצוע, ביטוי לשחיקה ממושכת:   

ט’ טבת תרפ”ב. 
השיעור בכיתה המאוחדת מכביד מאוד, הוא מנצל את כוחותיי במידה 
מרובה. אחרי עבודה של עשרים וחמש שנים בהוראה הנני מבזבז הרבה 
כוחות על שיעור שמגרעותיו מרובות ממעלותיו. לעתים עלי להבליט 
לעיני התלמידים את מתיחות עצביי והתרגזותי, זאת אומרת חולשת גופי. 
אך אין ברירה עליי להמשיך עד בוא קץ גם לצרה זו שבאה עלינו השנה, 

לרגלי הצמצום בכוחות ההוראה. 
הקץ יבוא – אם על ידי שינוי מקום העבודה או על ידי הסתגלותי מעט 

מעט אל תנאי העבודה הנוכחיים.  

סיפור פיקנטי על חייו של יהודה ענתבי ב’מסחה’ מספר מנהל הארכיון של כפר 
תבור: 

בכפר תבור המושבה, לענתבי הייתה משפחה שכנה: משפחתו של 
דב הרשקוביץ, יהודי נכבד ויקר. השכנות הייתה שכנות טובה וראשי 
המשפחות, יהודה ענתבי ודב הרשקוביץ, היו גם שכנים וגם ידידים. ועוד 
דבר משותף היה להם: מספר ילדים שווה, וגם גילאי הילדים היו זהים. מה 
מתברר? כשיהודה ענתבי היה יוצא מפתח ביתו ורואה את הרשקוביץ שעון 
על הדלת, היה מקדים לברכו ואומר לו בשובבות: “שלום אדון הרשקוביץ! 

שנעשה עוד ילד?”

טיולי בית ספר עם תלמידים 

שתי עדויות יש בידינו לרשמים שהותירו הטיולים של יהודה עם התלמידים, גם 
מצדו של המורה וגם מצד התלמידים. למשל, בזיכרונותיו, מספר המורה יהודה 
על  אהבתו לתלמידיו וחיבתם אליו. כך מתוך רשמים מטיול שעשה עם תלמידיו 

למנחמיה: 

י”ח טבת תרפ”ב.   
התלמידים היו עייפים מרוב הליכה כי לא נחו בסג’רה. הם סובבו במושבה 
וכעת, בחזרה, נושמים המה בכבדות, הזיעה מתגלגלת על פניהם, השמש 

שוקעת, וחשכת הלילה מתחילה לפרוש את אפלוליתה על כל הכיכר. 
צריך אפוא למצוא עצה איך לעודד אותם, לאוששם בדרכם הקשה. והנה 
מצאתי; למשוך את תשומת לבם בחידות. ואשאל לאמור: שניים, מי יודע? 
וקולות עונים: שני לוחות הברית, שני מרגלים באו ליריחו וכו’. שלושה מי 
יודע? שלשה אבות, שלושה בתים בישראל, שלושה ימים חיכו לתשובתו 
של רחבעם, שלושה עלים לתלתן. וכל אחד מתאמץ לדלות מתוך זיכרונותיו 
את המספר שלושה באשר ימצא בתנ”ך, במשנה, במדע. וכשדעתם זחה 
עליהם שמים לבדיחות פניהם ועונים: שלוש רגלים לזקן, שלוש קרנות 

לאוזני המן, שלוש נקודות בסגול, שלושה מורים בבית הספר. 
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גמרתי על המספר שלושה ואגש למספרים אחרים, ותשובות מעוררות 
צחוק נשמעות והקהל מריע ועליז, נדחקים המה אל המורה וצועדים באון. 
אחד התלמידים מעיר שלרגלי השאלות האלה אין הוא מרגיש כלל בעמל 
הדרך, וקולות רבים עונים לעומתו: כן, כן. בחשכה הגענו למושבה, בשיר 
‘התקווה’. נפרדנו מהתלמידים ואחד מהם ענה וקרא לאמור: תודה למורים! 

יחיו מורי בית הספר! וכולם ענו: הידד!

מנגד, מספר לנו אחד מתלמידיו, יליד מסחה היא כפר תבור,  על הרושם העצום 
שהותיר אחריו טיול שכזה, אותו לא שכח כל ימיו: 

“הטיול הגדול “
ללא שום רמזים מוקדמים וללא שום הודעה מראש בישר לנו המורה ענתבי 
על טיול גדול אותו תכנן עבורנו, תלמידי כיתות ו’-ז’ לחיפה וסביבותיה, 
ובחיוך על פניו הנעימות הוסיף: “סוף סוף תהיה לכם הזדמנות לראות את 

הים התיכון, ים של ממש שגלים שוצפים בו”. 
למען האמת אני ורבים מחברי לכיתה טרם ראינו אפילו את ימת הכנרת -  
ים בזעיר אנפין שגלים שוצפים בו רק בעיצומו של חורף וגם זה רק לעתים 
רחוקות. אבל נכונו לנו הפתעות מרגשות נוספות. עד אז הטיולים שערכנו 
לא חרגו מגבולות האזור שלנו. לעתים טיילנו ברגל, לעתים רכובים על 

חמורים ולעתים בעגלה. בכך הסתיים עבורנו האופק הגיאוגרפי.
עתה נתבשרנו על ידי מורנו האהוב כי ניסע ברכב ברזל – ברכבת ואולי גם 
באוטומוביל. ילדים שהתיימרו להיות יודעי דבר הסבירו לנו שהאוטומוביל 
הוא מין עגלה הנוסעת ללא סוסים והוא יובילנו לתחנת הרכבת בעפולה. 
שם תהיה לנו ההזדמנות הראשונה להכיר את העיירה הקטנה עפולה 
שניבאו לה אז עתיד מזהיר, שתגדל ברבות השנים להיותה בירת העמק, 
ואפילו אולם לאופרה ייבנה בה. למותר לציין שלא היה לנו כל מושג אופרה 

מהי. ועוד אמרו שעפולה עוד תצמח להיות עיר. 
כמה מאתנו שהיו בטבריה כלל לא התלהבו ממצבור המבנים הצפוף 
ומהסמטאות הצרות שביניהם. אם כך נראית עיר, אמרו אותם ילדים, 
אז מוטב שעפולה זו תישאר כפר. למותר לציין את ההתרגשות שאחזה 
בנו באותו יום. הדמיון הרקיע שחקים והתקשינו להאמין שהמסע הזה 
אכן יתממש. לא חלילה שפקפקנו בכנות דבריו של המורה ענתבי. אבל 
חששנו מתקלות שתצוצנה. שמא הורינו לא יסכימו לתכנית הגרנדיוזית הזו, 
ובעיקר, האם מרביתם יוכלו או ירצו לשאת בהוצאות הכרוכות במסע הזה. 
אני ואחותי שלמדה בכיתה הגבוהה לכיתתי ידענו שהורינו לא יוכלו לממן 
את הוצאות הנסיעה ברכבת מעפולה לחיפה ובחזרה, סכום של שמונה 
עשר גרושים. זה אמנם לא היה סכום גדול אבל הוא היה למעלה מיכולתם. 
לכן החלטנו אחותי ואני שלא לספר להורינו דבר על הטיול על מנת לא 
לגרום להם עגמת נפש. דיה לצרה בשעתה. כשמועד הטיול יתקרב כבר 

נמצא תירוץ מדוע איננו נוטלים בו חלק. 
כאשר סיפרנו על כך למורה ענתבי הוא השיב מיד ובנחרצות: “אתם תצאו 
לטיול כמו כולם ובשלב זה אני אשלם את הוצאות הנסיעה ברכבת”. עתה 
היינו נבוכים לחלוטין. כאשר סיפרנו זאת לאימא היא התקוממה באומרה: 



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר14

“עם כל הצער שלכם ושלי מוטב שתישארו בבית. להיות עניים זו לא בושה, 
בושה להיות שנוררים”. 

אולם בו ביום בשעות אחר הצהריים ביקר המורה ענתבי בביתנו ובשיחה 
עם הורינו הבהיר להם, כדרכו בדברי נועם, כי לא חשב כלל ליטול על 
חשבונו את רכישת הכרטיסים לרכבת. ובפנותו להוריי הציע להם שישיבו 
לו את שמונה עשר הגרושים לשיעורין וגם זאת במצרכי מזון כמו עופות 

וביצים. ‘העסקה’ נסגרה ואנו התחלנו בהכנות לנסיעה. 
אימא עשתה ככל יכולתה שנצא לדרך פחות או יותר מסודרים. עם אחותי 
זה איכשהו הסתדר אבל איתי זה היה קצת יותר מסובך. היה עלי להסתפר, 
אולם את הגרושים הספורים לשלם לספר לא היו לנו. כרגיל ביצע אבא 
את המלאכה וכרגיל הותיר לי ראש מלא ‘מדרגות’. כובע לא הספיק כדי 
להסתירן ואז הוחלט שבמקום כובע אלך עם כפייה. אמא מצאה פיסת 
בד שאותה הידקו לראשי בשרוך שחור במקום עקל. גם חולצה ומכנסיים 
נמצאו עבורי אך לא נעליים, שהרי הלכתי יחף בכל ימות השנה. לאבי היה 
זוג נעלי עבודה שהיו גדולים ממידת כף רגלי בשני מספרים. הפתרון נמצא 
על ידי כך שריפדתי אותם בפיסות בד. גרביים אמא נתני לי משלה, גרבי 
נשים, אבל מי שם לב לזה. כצידה לדרך הכניסה אמא בצל מטוגן בשמן 
לשני בקבוקים וציידה אותנו בשתי ככרות לחם גדולות שאפתה בטאבון.
לעפולה הסיעו אותנו לא באוטומוביל אלא בשתי עגלות היישר לתחנת 
הרכבת. ככל שרחקנו מהגליל התחתון השתנה צבעה של האדמה לחום 
כהה, והייתה כמעט ללא אבנים. העמק היה זרוע במאהלי בדווים ובעדרי 

צאן, ופה ושם הבחנו בפלאחים הולכים אחר המחרשה. 
ועפולה? זו אכן הייתה עיירה קטנה, עדיין בחיתוליה. המורה ענתבי סיפר 
לנו שהיא עתידה להיות בירת העמק שיהיה ברבות הימים זרוע ביישובים 

עבריים. צריך היה אז דמיון רב כדי להאמין לחזונו של מורנו האהוב. 
את החוויה של הפגישה עם ‘רכב הברזל’ ואת הנסיעה בו קשה לי לתאר 
גם עתה לאחר שנים כה רבות. נצמדנו לחלונות ולא שבענו מלראות את 
הנופים שבדרך. בפעם הראשונה בחיינו נפתחו לנגד עינינו אופקים חדשים 
– עולם ומלואו. אולם ההפתעה הגדולה עוד היתה לפנינו – הפגישה עם 

העיר חיפה. 
השוק ההומה אדם בעיר התחתית, הרחובות הצרים והבתים בני שתיים 
ושלוש קומות קצת הפחידו אותנו, ילדי כפר הרגילים למרחב פתוח. הרגשנו 
לכודים בתוך ההמולה הזו ושמחנו מאוד כשניצבנו על חוף הים. היינו 

מוקסמים מהמים הכחולים, ממשק הגלים ומריח המלח. 
מכאן עשינו דרכנו במעלה הדרך לשכונת הדר הכרמל ולבית הספר העממי 
א’ שתלמידיו אמורים היו לארח אותנו. הפגישה איתם הייתה קצת מאולצת 
אבל אט-אט נשבר הקרח בינינו. המעמד היה קצת מוזר, הם תהו על קנקננו 
והתבוננו בנו בפליאה. הלבוש של רובנו היה דל, העברית שבפינו הייתה 
שזורה במילים בערבית וביידיש ובכלל נראינו בעיניהם כמי שהגיעו מאיזו 
ארץ לא נושבת. הדבר היה ניכר הן במבטיהם והן בשאלותיהם ואנו חשנו 

עצמנו קצת נחותים. 
עם זאת נתקבלנו על ידם בחום ובזרועות פתוחות. חוויה מיוחדת הייתה 
לנו כאשר השתתפנו בכמה מהשיעורים בכיתות השונות. כאן לכולם יש 
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ספרים, מחברות מנייר לבן, עפרונות ארוכים והעיקר מחקים לבנים. דומני 
שהייתה זו לנו פעם ראשונה שחשנו עצמנו מקופחים, כמי שמתגוררים 
בכפר נידח קטן ודל. הטיול נערך בעיצומו של הקיץ כאשר אצלנו בגליל 
התחתון החום היה כבד ומלווה לעתים ברוחות חמסין לוהטות. ואילו 
כאן בחיפה במעלה הכרמל נשבה רוח קרירה מהים – ממש ארץ אחרת. 

הר הכרמל היה מיוער בצפיפות: אלונים, אורנים ועצי זית. בתי השכונה 
החדשה בלטו בצבעם הלבן בתוך הנוף הירוק. בתים בני קומה אחת 

וקומתיים. 
ללינת לילה פיזרו אותנו בין משפחות ילדי הכיתה המארחת. הילדה שאליה 
נתלוויתי התייחסה אלי בלבביות וכך גם הוריה. בהיכנסי לביתם עמדתי 
לרגע נפעם. לראשונה בחיי ראיתי דירה מטופחת. הקירות בהקו בלובנם 
ובכל שררו סדר וניקיון. המטבח קטן, ולהפתעתי הרבה השירותים היו 
בתוך הבית פנימה. אבל לא די היה בכך. ההפתעה הגדולה שהמתינה לי 
בשירותים היא המים הזורמים במקלחת והניאגרה בבית השימוש. האמת 
נבהלתי קצת מהמים שזרמו מהניאגרה והקימו רעש ולא ידעתי את עצמי 

מרוב מבוכה. 
אבי הילדה שהדריך אותי, בן מושבה דלה ונידחת, איך להסתדר בשירותים, 
התקשה להאמין שאצלנו לא היו, כדבריו, סידורים אלמנטריים כאלה. הרי 
כל זה כל כך חשוב מבחינה הגיינית הגיב בפליאה. וכאשר סיפרתי לו על 
המחסור המתמיד במים ואיך אנו מנצלים כל טיפה, הוא התבונן בי הילד 

המסכן שנאלץ  לחיות בתנאים כל כך קשים. 
אתם שם באמת חלוצים אמתיים, אמר וחזר ואמר. התביישתי להשיב לו 
כי מילה זו שומע אני לראשונה. הוא חש את אי הנוחות שלי וביקש את 

סליחתי. 
לאחר שתודרכתי ב’מערך’ הברזים בחדר הרחצה ציידו אותי בסבון   
ובמגבת שהבהיקה בלובנה ונשלחתי להתקלח. אתה יכול להסיר את 
הנעליים והגרביים ולהסתובב יחף, יעצו לי מארחיי בהוסיפם כי רצוי 
שאסיר גם את הכפייה המאולתרת מראשי. “תרגיש כאן כמו בביתך” אמרה 

לי האם בחיוך לבבי. 
חששותיי היו כה רבים שמא אסתבך בשימוש בברזים שהעדפתי לשטוף 

רק את פניי ידיי וצווארי. 
כשיצאתי מחדר האמבטיה הוזמנתי להסב עם מארחיי לארוחת הערב. על 
השולחן פרושה היתה מפה לבנה וליד כל אחד צלחת, כף, סכין ומזלג. 
מה אעשה שמלבד בכף מעולם לא נעזרתי בסכין ובמזלג?. “מדוע שלא 
תסיר מראשך את הכפייה?” שבה ושאלה אותי אם המשפחה והוסיפה: 

“הרי בבית אין בה צורך”. 
בשלב זה הייתי נבוך לחלוטין. שהרי הכפייה הסתירה את תספורת 
ה’מדרגות’, מלאכתו של אבי. כאשר לא הגבתי שמעתי את האב לוחש 
לרעייתו: “אנא אל תציקי לו שמא הוא דתי”. בהדר הכרמל כבר היה חשמל 
מייצור מקומי ושוב, בפעם הראשונה בחיי, הייתי בבית שהיה מואר בלילה, 

איך אומרים? באור יקרות. 
חרף השנים הרבות שחלפו מאז אני זוכר היטב את האירוח לו זכינו חבריי 
ואנוכי בבתיהם של תושביה הראשונים של שכונת הדר הכרמל. כמה שעות 
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של נסיעה מכפרנו הדל ועולם חדש שלא ידענוהו  נגלה לנגד עינינו: בתים 
נאים מוארים באור חשמל ובתוכם מים זורמים ושאר פלאים שלא הכרנו 

ולא ראינו אפילו בדמיוננו. 
מארחיי הקצו לי לשנת הלילה את חדרה של  בתם, וכך לראשונה בחיי 
ישנתי לבדי בחדר ובמיטה מוצעת בסדין לבן ולידי כוננית ועליה מנורת 

שולחן מכוסה באהיל שהפיצה אור רך ונעים. 
החוויות שהחלפנו בינינו בנסיעה הביתה היו בעיקר סביב האירוח לו 
זכינו, חוויות שלוו לראשונה בחיינו בתחושה של מסכנות. במהלך הנסיעה 
ברכבת מחיפה לעפולה כמה מאיתנו ואני בתוכם שקענו בהרהורים עצובים. 
לא הבינונו מדוע נגזר על הורינו שעבדו כל כך קשה לחיות בתנאים כה 

מחפירים. 

ביתו שבצפת והחנויות הסמוכות

לימים הפך יהודה למנהל מצליח של בית הספר לבנות ‘מזרחי’ בצפת. כיוון 
שמשכורתו אפשרה, שכר לו ולמשפחתו בית נאה בעיר הולדתו אולם ברחובות 
הגבוהים יותר של העיר העתיקה. בכיכר אשר בני המקום קראו לה בשם המסורתי 
‘רחבת הפחמים’. על שום מה נקראה כך? כיוון שאליה הביאו פלאחים ערבים גמלים 
וחמורים עמוסי שקי פחם למכירה. הפחם שימש באותן שנים חומר הבערה היחיד 
לבישול ולחימום. לכל משפחה היה מרתף שבו שמרו פחם לצריכה יומית ואגרו 
ממנו לחימום הבית בימים הקרים והזועפים של החורף הצפתי הקשה והסוער. 
כך נהגו אבות ובנים אחריהם מימים ימימה, ואיש לא העלה על דעתו אפשרות 
אחרת. אמנם החלה להסתנן השמועה כי נתגלה נוזל מופלא המשמש גם למאור 

אך לצפת ריח הנפט איחר להגיע. 
והיכן רחבה זו ישאל הקורא? בלב ליבה של העיר העתיקה בצפת, שישה   
דרכים ורחובות מובילים אליה ויוצאים ממנה. בתל אביב היו מכנים כיכר כזו בעלת 
שש כניסות ‘כיכר מגן דוד’ על שום דמיונה לששת הקצוות המרכיבים את סמל 
המגן דוד. אולם בצפת היא נקראה רחבת הפחמים, וכעבור שנים נקראה ‘כיכר 
המגינים’ לכבודם של אלה שהגנו בגופם, אחדים אף במחיר חייהם, על כבוד המגן 
דוד ועל מה שהוא מסמל. כיכר זו הינה מקום מרכזי בעיר העתיקה, אליה חייבים 
להגיע כל התיירים והמטיילים, ממנה מסתעפות דרכים לבתי הכנסת העתיקים, 
למדרחוב אשר שימש בזמנו כרחוב השוק וכיום הוא רחוב חנויות התיירים, והחשוב 

מכל, דרך כיכר זו עוברת תהלוכת ספר התורה של ל”ג בעומר. 
באחת מפאות הכיכר, מעברה השני של הסמטה, ממוקם מבנה אבן גדול   
בן קומתיים ומעליו עליית גג המחופה רעפים אדומים. לקומה השנייה בבית מרכזי 
זה הניצב על מקומו עד היום, עברו יהודה ומשפחתו להתגורר. הבניין נבנה שנים 
קודם לכן על ידי הממשלה התורכית על חלקת אדמה שהופקעה מיהודי מבלי 
שטרחו לשלם עבורה. הקומה העליונה שימשה בזמן התורכים כ’בריד’ ]בית הדואר[ 
והתחתונה כלשכת גיוס. הצעירים לצבא התורכי והקשישים לעבודת ‘סוכרה’, 

עבודות כפייה ללא תשלום ושכר. 
בתקופת השלטון העותמאני, ה’ּבוֹסטה’ ]דואר[ היה מגיע לצפת רק מספר   
פעמים בחודש על גבי סוסים, והשמועה הייתה עושה לה מיד כנפיים. כל אנשי 
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העיר היו נאספים בכיכר. הפקיד יוצא למרפסת וקורא בקול את שמות הנמענים, 
ומשנענה, משלשל סל ומטיל את המכתב למטה. כשמקבל המכתב היה אדם מכובד 
ועשיר, נהג הפקיד להטריח את עצמו, לרדת במדרגות ולמסור את הדואר באופן 

אישי. מובן שלא עשה זאת לשם שמים או מצווה; ה’בקשיש’ עשה את שלו. 
באותם ימים לא נודעו והוכרו שמות התושבים בשמות משפחתם ורובם   
נקראו בכינויים שהוצמדו להם: על שם האב, על שם האם, לפי מראה פנים או על-
פי משלח יד: נסים טנג’יזי, שמעון עטאל ]שוער[, או לפי מוצא: סלים עג’מי, וכך 
הלאה. שמות אלה גרמו לא פעם לבלבולים ולטעויות ומכתבים הגיעו לידיים הלא 
נכונות בשוגג ואף במזיד. מרבית המכתבים הכילו כספים שהגיעו מבני המשפחה 
או מנדבנים מחו”ל. סודות לא נשמרו וכולם ידעו על הכול. מהבעת הפנים של 
מקבלי המכתב למדו האחרים להבחין בגודל הסכום: במקום נאספו גם כאלה 
שידעו כי אין מי שישלח להם מכתב, אבל מי יודע, אולי בכל זאת יקרה נס. נושים 
ארבו לבעלי חובם וכשראו מכתב ביד מי מהם עטו עליו לבקש את המגיע להם. 

שמועות ורכילויות לא חסרו והשמחה הייתה רבה. 
מאחורי הבניין אבן מצבה שנקראה בפי הצפתיים הוותיקים ‘הפגר’. מי   
באמת קבור שם איש לא ידע. היו שסיפרו כי זה קברו של דה-לה-ריינה, ואגב 
לא היה זה הקבר היחיד בצפת שיוחס לו. נשים שעברו על יד הקבר ירקו לעברו, 
ילדי החדר איגפו את המקום ופחדו לעבור לידו בלילות. השתדלו שלא להתקרב 
למקום עם לוויה וטענו כי כאשר עוברת לוויה ה’פגר’ מתיישב. עד כמה שידוע 
לכותב שורות אלה, הפגר לא רק שלא התיישב אלא אפילו לא שכב במקום וכל 

אגדת הקבר לא הייתה אלא אגדה. 
לאחר שהשלטונות התורכיים העבירו את ה’בריד’ למקום אחר, מכרו את   
הבניין דווקא לערבי, למרות שהיו יהודים שהיו מוכנים לשלם יותר. הקונה, סובחי 
אל חורי, הפך את הקומה העליונה לדירת מגורים ואת התחתונה חילק לשתי 
חנויות. תחילה הושכרה הדירה לברכה ושלמה רוכשטיין ז”ל שהתחתנו באותה 
העת, ומשעזבו, נכנס להתגורר בה המחנך והמנהל יהודה ענתבי. בשנת 1925, 
מונה למנהל בית הספר לבנות בצפת, הצליח מאוד ואף העלה את רמתו. לאחר 

מספר שנים הביא לאיחוד בתי הספר של הבנות והבנים בהנהלתו. 
סביב לבית בכיכר בה התגוררה המשפחה, עמדו מספר חנויות ודמויות   
צבעוניות אכלסו אותן: החנות הראשונה לימין הכיכר הייתה חנות כלי מטבח 
וצבעים של ציפורה ורבי איציק משה זילבר. בשכנות לחנותם הייתה סנדלרייה 
בבעלות אברהם מזרחי, שנודע על ידי יהודים וערבים כאחד, כסנדלר מומחה אשר 
רבים נהגו להזמין אצלו נעליים. מזרחי נרצח מיריות ערבים בהתקפה על אוטובוס 

בו נסע. 
בחנות שהתפנתה, פתח הקצב אהרון הכהן מהליבר אטליז. אשת הקצב,   
חיה, היא בתה של מרים מרגלית ששמה הפך לאגדה והיא כונתה ‘הגבאית של 
מירון’. במשך למעלה מיובל שנים נהגה מרים מדי ז’ באדר ]יום לידתו ופטירתו של 
משה רבנו[, ל”ג בעומר וכ”ה באלול, לעלות מבעוד יום למירון. היא הזדרזה להכין 
אלפי כוסות תה ותקרובות לעולי הרגל המגיעים לפקוד את קברו של רבי שמעון 
בר יוחאי זצ”ל. יומיים-שלושה רצופים עמדה על רגליה במשך שעות רבות. תחילה 
הייתה ממלאת את הדוודים הגדולים במים שהובאו ממעיין מירון שבוואדי, מבעירה 
אש להרתיחם, מוזגת ומגישה כוסות תה לכל דורש, כולה קורנת מאושר למראה 
האנשים הצמאים והעייפים שספל התה המתוק משיב את נפשם לאחר מסע ארוך 
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ומפרך. במרוצת השנים הצטרפו אליה נשים צדקניות נוספות ואף פתחו ‘סניף’ 
ב’ביר אל שיח’’, על אם הדרך שבין צפת למירון. שם עצרו הולכי הרגל למנוחה 
קצרה ורענון ואף כובדו בשתייה ותקרובת. דרישותיה של הצדקת היו מועטות 
ככל האפשר ורק בקשה אחת הייתה בפיה: כי יבטיחו לה שתובא לקבורה בבית 
העלמין בצפת המשקיף לעבר מירון. בת שמונים ושלוש הייתה במותה. בקשתה 

קוימה והיא נקברה בבית העלמין העתיק של צפת. 
בבית השכן בכיכר המגינים, פתחו האחים וידברג מפעל קטן לייצור חלבה   
וטחינה בשם ‘השחר’. מעטים ידעו והכירו את שם משפחתם, עד שנשתכח מלב, 
ולבסוף, האח שניהל את העסק נקרא בפי יהודים וערבים ‘חיים חלווה’. המפעל 
הקטן צבר מוניטין בטיב תוצרתו שנקלטה היטב, הביקוש הלך והגדל והמבנה 
הקטן לא הספיק לעמוד בקצב הדרישה. האחים החליטו להעבירו למפרץ חיפה 
ושם הוא ממשיך לפעול עד היום. מנהל העבודה במפעל הקטן בצפת היה נעים 

המאירי. 
מימין לכיכר המגינים סמטה רחבה המוליכה לעמקי העיר העתיקה ולמרבית   
בתי הכנסת. מימין לשורת המדרגות נמצאת הכניסה לבית הכנסת על שם האר”י 
הקדוש וממול בית הכנסת הנקרא בית מדרש האר”י. נקל להבין לכן, מדוע בחר 
יהודה במקום זה לביתו. שנים חלפו וקולות ההמולה וצחוק הילדים עזבו את הבית 
העתיק בצפת. שלומי, מצעירי הבנים של יהודה ובידה ענתבי, הפך לחבר קיבוץ  
והיה ממקימי קיבוץ בית השיטה יחד עם ידידו הטוב אריה בן גוריון, אחיינו של 

דוד בן גוריון.  
באותם זמנים נלחם היישוב באיסורי המנדט הבריטי על העלאת יהודים   
נוספים לארץ. ותיקי היישוב ִאמצו לעצמם עולים ומיהרו לרשום אותם כבני 
משפחה. גם שלומי, כחבר קיבוץ צעיר, אימץ לו עולה חדשה מליטא, חדוה, והיא 
הפכה באחת ‘לאשתו’ הרשמית וחיה עמו ביחד. באחד מביקוריו הראשונים בבית 
הוריו נלוותה אליו ‘אשתו’ הטרייה. הוא הציג להם את הנערה וסיפר להם על 
המעשה. יהודה אביו, נרגש מהמעשה כציוני חם אך נחרד מהליברליות הזו של 
ממגורים משותפים של זוג המצהיר עצמו כנשוי כאשר אינם. הוא לא יכול היה 
להשלים עם הרעיון שבנו יהיה ‘נשוי’ שלא כדרך מסורת אבותיו, כדת וכדין, זאת 
כאשר הזוג הצעיר שלפניו מחויכים ומאושרים זה בזו. לפיכך ביקש שימתינו כמה 
רגעים. תוך דקות ספורות זימן רב ושני עדים, הוציא את כל הכבודה המצומצמת 
למרפסת הבית שבקומה השנייה, ושם באוויר הפתוח תחת כיפת השמים, בצניעות, 
תחת טלית, ובלא אולם מהודר, מוזיקה, אוכל ואורחים, נישא זוג הקיבוצניקים אף 
בלא שהתכונן לכך, בלבוש בגדי חאקי בלבד לגופם, אבל כהלכה! שלומי ורעייתו היו 
לחברי קיבוץ מסורים ובהמשך גם ממקימי קיבוץ איילת השחר. בין יתר תפקידיו 
של בנאי רב פעלים זה, שימש שלומי כמנהל העבודה במשק וניצח על עבודות 

הבנייה של חברי הקיבוץ. 
ביום שבו נדרשו להקים את המבנה המרכזי שישמש את החברים, חדר   
האוכל, נדרש שלומי גם למטלה זו. הוא תכנן ניהל והקים מבנה רחב ידיים לתפארת. 
רבים התפלאו על מראהו המיוחד, אך רק מתי מעט ]בני משפחתו[ ידעו את הסוד. 
שלומי עיצב את חדר האוכל של הקיבוץ לפי מראה בית ילדותו בצפת, על שתי 

קומותיו ועם אותה מרפסת. 
שנים חלפו מאז ושלומי וחדווה היו נזכרים בחתונתם המיוחדת בחיוך. כאשר   
מלאו יובל לנישואיהם, חזרו עם ילדיהם ונכדיהם אל הבית אשר היה מאוכלס בידי 
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אחרים. הם ביקשו לעלות אל המרפסת ושם הצטלמה כל הכבודה, זכר למעשה 
בראשית. 

למעלה-ביתו בכיכר ‘המגינים’ שבעיר העתיקה בצפת,
ומתחת תמונת פורניר שהכין שלומי ענתבי, בנו, מזיכרונותיו מבית ילדותו
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בשיאו ובשיא פעילותו הציבורית 

אם היה עמנו היום איש מידות מיוחד זה, והיינו תוהים בפניו אודות ההישגים בהם 
הוא גאה, ודאי היה מונה את הפרסום הבא כאחד משיאי חייו ופסגות פעילותו. 
בשנת 1929 פרסמו כמה בני המשפחה כתב היד עתיק שהיה ברשותם ועבר מהיש”ר 
ענתבי בירושה. כתב יד זה נכתב על ידי חכם חיים כפוסי, אשר נחשב לצדיק בעל 
נס, ומכאן יוקרו וייחודו של כתב היד. שם הספר ‘באור החיים’. את כתב היד הזה 
רכש היש”ר ענתבי, סבו של יהודה, כאשר היה במצרים כשבעים שנה קודם לכן. 
למעשה, ארבעה מבני המשפחה היו שותפים להפקת ההוצאה לאור: המו”ל חכם 
אברהם-יעקב ענתבי, אחיו הבכור חכם אליהו-רחמים, אשר נפטר טרם הוצאת הספר 
לאור ושני בניו חכם רפאל-מנשה ענתבי, והמחנך יהודה ענתבי כאמור. כולם עשו 
יד אחת לפרסום זה וניצח עליהם חכם אברהם, דודו של יהודה שהתגורר בקאהיר. 
בסופו של ‘באור החיים’ החליטו בני המשפחה להדפיס קונטרס נוסף בשם ‘אביר 
יעקב’ ובו להנציח את כל שאר כתבי היד החשובים שנותרו במשפחתם, ולהצילם 

בכך  מאבדן שיניו של הזמן השוחק אבן לעפר. 
את תחילת הספר ‘אביר יעקב’ פתחו בתעודה החשובה ביותר, עותק מכתבו   
של חכם יעקב ענתבי למונטיפיורי, ובו הוא מדווח  אודות העלילה הנוראה שהוטלה 
על היהודים בעירו בשנת 1840. על יהודה איש החינוך הוטלה המשימה הנכבדה 
הבאה, לפרסם ולהגיה מסמך היסטורי עתיק זה, וזאת יהודה עשה בשמחה רבה 
וראה כבוד לעצמו להיות אחראי לחלק זה של הפרסום. אנו למדים זאת מהדברים 

והדרך בהם בחר להציג את התעודה בספר, 

יהודה ענתבי בשיא  פעילותו הציבורית  והמקצועית
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וכך רשם אודותיו:   

המכתב הזה אשר אני מוציא לאור כלשונו וככתבו ושנמצא גנוז בספריית 
משפחתנו הוא תעודה היסטורית חשובה על כל מה שאירע בדמשק בעניין 
עלילת הדם, כי זקני1 הרב הגאון הגדול חכם יעקב ענתבי ז”ל היה באותו 
זמן ר”מ ]ראש מעלתה[ של הקהילה העברית שמנתה כחמשת אלפים 
בתי אבות ונשא ויסבול עינויים אכזריים על קידוש השם, האדון סר משה 
מונטיפיורי וחבריו שעמדו אז בפרץ וייתן על הקהילה ויצילנה מיד עושקים, 
פנה אל זקני הרב שיכתוב לו את פרשת עלילת הדם וכל מה שאירע להם. 
במכתב זה מקנה הרב את כל ההרפתקאות אשר עבר על ראשו ועל בני 
עדתו, דברי עד ראיה שנשא ונטל חלק מכריע בהרבה ובאחריות הכבדה 
שרבצה על הקהילה בשעת חרום זו, הם תעודה חשובה מאוד לדברי ימי 

ישראל.  

החשיבות שייחס יהודה לתעודה זו נובעת גם מהעובדה שהגדיל לעשות, ובסיומו 
של המסמך המזעזע, פרסם תמצית של סיפור הפרשה כדי שיקל על הקורא לקבל 
תמונה כללית אודות האירועים. בסיכומו פרש גם מההתרחשויות הבין-לאומיות 
שהיו מחוץ לזירת העיר דמשק בשנת 1840, אשר אינן נזכרות כמובן במסמך שחיבר 
חכם יעקב ענתבי כיוון  שהיה עצור ומעונה בכלא בניין ‘הצראיא’ ]בית הכלא של 

השלטון[. וכך הסביר יהודה: 

]...[ ולמען יהיה המאורע ברור לכל קורא, אמרתי להביא בקצרה את 
תולדות העלילה הנתעבה הזאת שגרמה לעינויים ובלהות ותחריד את לב 
עמנו אשר בכל תפוצות הגולה, רבים מחסידי אומות העולם ושרי המדינות 
הישרים בלבותם, יצאו במחאות חריפות במקהלות עם ויגנו בשאט נפש 
את הדיבות הנתעבות האלה שנעשו במרמה לדכא ולהשפיל כבוד עם 
שלם נקי כפיים ובר לבב, במרץ ובעוז הגנו על עדת ישראל בהיותה נתונה 

למשיסה ולטרף, לתאוות העושקים והזוללים שלא ידעו רחם. 

ראוי לכן, להביא את עיקר דבריו של המורה המחנך ואיש הציבור יהודה-חיים 
ענתבי, כדי שנלמד מדבריו  פרק עצוב זה בתולדות ימי משפחתו, משפחת ענתבי. 

והרי  סיפורה של פרשת עלילת דמשק בלשונו שלו: 

בראש חודש אדר שנת ת”ר )1840( נעלמו בעיר דמשק באופן פתאומי, 
הנזיר תומה ונערו-משרתו, אבראהים. הנזיר הזה שעסק בריפוי חולים 
ובהרכבת אבעבועות היה נכנס לרגל עסקו זה לבתי היהודים, המושלמנים 

]המוסלמים[ והנוצרים, ואיש לא ידע מה קרהו. 
נתפרסמה אז שמועה, שנתגלע ריב בינו ובין מושלמני אחד נוהג פרדים, 
והנזיר חרף את הגוי ואת דתו בלשון קשה כל כך, עד שנשבע המושלמני 
לאמור: “הכלב הנוצרי הזה אך ידי ולא יד אחר תהיה בו להמיתו ]...[”. ובכל 
זאת כאשר נעלם הנזיר, ודרשו הנזירים הנוצרים מהקונסול הצרפתי ראטי 
מנטון, שהיה אנטישמי גדול וצורר ליהודים לחקור את העניין ולמצוא את 
הרוצח, לא מצא לנכון לחקור את דבר השמועה הנזכרת ולברר את האמת 
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בדרך ישרה ויבחר לגולל עוון זה על ראשי היהודים אשר שנא, ועל ידי 
זה קווה להרבות בצע רווח ולהעלות את מותו של הנזיר ]להרוויח הטלת 

דופי ביהודים[ כנופל חלל על אמונת נוכלים ואנשי בליעל. 
נמצאו לו שעזרו לספק את זממו, ותביעה הוגשה לשריף פחה, שהיה אז 
מושל דמשק, כי היהודים הרגו את תומה ואת משרתו, להשתמש בדמם 

לחג הפסח. 
את העדים ]שהטילו דופי בקהילה היהודית[ עינו במכות אכזריות למען 
יגידו מה שלא ראו, אחרים שיחדו בכסף ותשורות, שבעת נכבדי העדה 
ועשיריה, אנשים זקנים וישרים, נאסרו ועונו בעינויים קשים ומרים: מכות 
על עקב, אנסום ]אילצו אותם[ לעמוד על רגליהם בלי אכילה ושתייה ובלי 
שינה משך חמישים שעות רצופות, ומדי התעלפם מהמכות אשר הוכו, 

חיכו להם והשתדלו להשיב את רוחם אליהם, למען יענום שנית. 
מלבד שבעת טובי העיר אסרו בכלא גם את שלושת רבני הקהילה: הרב 
יעקב ענתבי ז”ל ]פה המקום להעיר כי ההיסטוריון המפורסם פרופ’ גרץ 
כתב יעקב הנטרי במקום ענתבי[, ויענו אותו בעינויים נוראים; הרב הזקן 
יוסף לאניאדו ז”ל; ורב זקן שני נוסף אשר מן המכות אשר הכוהו המיר את 
דתו, כי לא יכול לסבול את מכאובי עינוייו ]הכוונה לחכם משה אבולעפיה 
בנו של חכם חנ”א, הרב חיים ניסים אבולעפיה[. שכונת היהודים הייתה 

למשיסה ומצב יתר קהילות היהודים בכל ערי המזרח היה נורא מאוד. 
בעיר רודוס, נחנק בידי עצמו ]בתאונה[ נער בן עשר שנים, בן איכר יווני, 
והנוצרים מיהרו לטפול עוון מיתתו על היהודים, כי הם רצחוהו נפש למטרה 
דתית. היהודי הנחשד הושב בכלא והוכה מכות אכזריות. בחוט ברזל נקרו 
את עברי חוטמו ]מחילות אפו[, וישימו גחלי אש על ראשו ואבן כבדה על 
ליבו. באמצעים אלה רצו להכריח אותו שיודה שהוא רצח את הנער בכדי 
להמציא ]למסור[ את דמו אל הרב אשר בקושטא. אחרי הקטרוג הכפול של 
דמשק ורודוס, קם סער גדול על היהודים בסוריה ובטורקיה. בעיר דימר 
אשר על יד דמשק, פרץ המון העם אל בית הכנסת והרסו ויבוזו ויקרעו 
את ספרי התורה לגזרים. בכל הערים התפשטה המשטמה נגד היהודים, 
ולולא חשו לעזרתם גדולי עמנו אשר בארצות אנגליה, ואוסטריה וכו’ כי 

אז נשמו ]נשמדו[ חס וחלילה קהילות ישראל במזרח. 
אכן טרם מכה ציץ רפואה פרח ]הוקדמה רפואה למכה[ ורגש האחווה 
המפעם בלב ישראל התעורר בעוז ותעצומות בכל ערי אירופה, ומטעם 
ועד נדיבי העדה ונכבדיה, נשלחה מלאכות ]משלחת[ משרי עמנו: סר 
משה מונטיפיורי, כרמיה ]עו”ד אדולף כרמיה הצרפתי[ ועוד מצרימה אל 
מחמד עלי, שהיה אז השליט על סוריה, להמליץ על הנענים ]המעונים[ 

בעלילת דמשק, ולהוציא לאור משפטם. 
יהודי מצרים ערכו בקשה אל השליט מחמד עלי וכתוב בה: 

“דת היהודים קיימת זה יותר מארבעת אלפים שנה, האפשר למצוא בספרי 
חוקיה ומנהגיה שיצאו בתקופה של ארבעת אלפי שנה גם תיבה אחת אשר 
תוכל להיות אמתלה לעשות נבלה כזאת ]לרצוח נוצרי[ חרפה, חרפת עולם 
לאיש אשר יכול להאמין לדבר כזה. הישראלים ]היהודים[ מתעבים את 
הדם והם מפריזים מאוד על מידת החוק המחייב אותם להישמר מלאכול 
את הדם. אבל השנאה הישנה של תקיף ]בעל שררה[ גדול בסוריה לבני 
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על הנוצרים[ היא המפיצה את  דתו ]הכוונה למנטון שהינו בעל סמכות  
השקרים האלה. בכלל ]בגלל[ זה נמסרו המעולים שבאנשי המקום בידי 
מענים, והוטלו עליהם ייסורים חדשים וקשים, בתחבולות כאלה אומרים 

להוציא מפיהם דבר הודאה. 
אין כל ספק כי העינויים הנוראים האלה יוכלו להוציא מפי אחדים מהם 
דברי שקר על עצמם, אם יש אנשים רבים אשר עוז בלבבם למסור נפשם 
למות ברע אחד, אך מעטים המה המוכשרים לשאת מכאובים ועינויים 
שהמציאו בדמשק. נוראים מכל מיני העינויים אשר השתמשו בהם עד 
כה. כבר היה מעשים ביהודים שהודו על ‘פשעם’ ואחר כך נודע שזכאים 

הם; יותר ממאה ילדים מתו בבית אסורים ברעב. 
ככה עושים משפט וצדקה לעמך בדמשק? לא רחמים אנו מבקשים על בני 
דתנו כי אם משפט נבקש. לך עשה נא אתה, אדוננו המרומם את משפטם”.

הבקשה הזאת עשתה רושם טוב על השליט, וכבוא מלאכי ]שליחי[ היהודים 
מצרימה, מסר הסר משה מונטיפיורי אל השליט מחמד עלי אגרת בקשה 
בשם כל היהודים, שייתן לו רשות ללכת לדמשק ולחקור שם בדבר המעשים 
אשר נעשו. אך הקונסול הצרפתי אשר במצרים, נשתדל לשים מכשולים 
על דרך עבודת ההצלה של המלאכות ]השליחות[ הזאת, ויזם מזימות 

להפריע בעדם לבל תעשינה ידיהם תושיה. 
אכן ]אבל[ שלוחי ישראל אלה, לא נחו ולא שקטו, עד שהשיגו מהשליט 

פקודה להוציא לחופשי את האסורים בדמשק. 
ואלה דברי הפירמאן ]צו הסולטאן אשר שלח פקודת שחרור אל מושל 
דמשק[: “אל שריף פחה מושל דמשק נמסרה לי אגרת מאת השרים משה 
מונטיפיורי וכרמיה אשר הביעו בה את בקשותיהם ותקוותיהם הם שלוחים 
]כשליחים[ אלינו מטעם כל בני דת משה האירופים, הם מבקשים מאתי כי 
אצווה להוציא לחופשי את כל בני דתם שנתנו במשמר ]בכלא[ בחדש...

שנת 1255 ]היג’רי - ספירה מוסלמית[ בכלל ]בשל[ החקירה על דבר הנזיר 
תומה ואבראהים משרתו שאבדו, ולתת מנוחה מובטחת לאותם שברחו 

]מבתיהם[ מפני העלילה. 
אנחנו באנו לידי מסקנה שראוי לנו למלאות משאלותיהם ותקוותיהם 
של שלוחי עם רב כזה. על כן אנחנו מצווים שכל היהודים הנתונים בבתי 
הכלא, יוצאו לחופשי ולאותם שנטשו את בתיהם תינתן ערובה בטוחה כפי 
האפשר שהם יכולים לשוב, איש איש מהם יכול לשוב, אל משלח ידו או 
אל כל מלאכה שדרכו לעסוק בה. מצווים אנחנו אותך לפעול כל פעולה 
]שהורינו[ ולבל תיגע יד בהם לרעה ולבל יאונה להם כל אוון, כי בחפצי 
להניח להם מכל תגרה ומכל מכשול כקדם כל איש ישוב על מקומו יבוא 

בהשקט ובבטחה”. 
כאשר הגיעה הפקודה לדמשק, מיהר שריף פחה ויוציא את תשעת היהודים 
לחופשי מיד. שבעה מהם נעשו בעלי מומים מן המכות אשר הוכו, ארבע 

מקרבנות אדם שלא שנפגעו במעשה זה נפלו חללים לפני מעניהם. 
כשנתפשטה השמועה בדמשק נקהלו כל היהודים, ומושלמנים רבים עמם 
לפני בית האסורים, וילכו עם האנשים הנענים אל בית הכנסת, כי שמה 
שמו פעמיהם ראשונה, להודות לה’ על גאולתם ולברך את השליט ואת 

הסניורים. 
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מלאכי היהודים שמו אל לבם כי אין פעולתם שלמה אם לא ינסו לשים קץ 
להתחדשות עלילות נתעבות כאלה, שכל מגמתן היה להשכין ]להוריד[ 
לעפר כבוד כל ישראל, ומפני שבימים ההם הייתה ממלכת תורכיה המושלת 
בארצות המזרח, השתדלו להוציא מהסולטאן פירמאן ]כתב דת[ להגן על 

היהודים מפני עלילת הדם לימים הבאים. 
וזה דבר הפירמאן: “דעה משובשת ישנה נפשטה על היהודים שהם זובחי 
אדם ומשתמשים בדם לחג פסחא. בגלל הדיבה הרעה הזאת, הוכו היהודים 
בדמשק וברודוס מכות אכזריות. כבר הוכח בראיות ברורות כי שקר ענו 
בהם ברודוס ובדמשק, מלבד זאת בדקו אנשים מומחים בספרי דת היהודים 
ומצאו כי אסור ליהודים לאכול דם בהמה וקל וחומר לדם אדם. על כן 
איננו יכולים להתיר להצר ולהציק לעם היהודים, כי חפצנו שיהיו נהנים 
מכל הזכויות הנתונות ליתר העמים. על כן כתב הדת הנתון כנ”ל חת”י 
]בחתימת ידי?[ על כן יש לשמרם ולהגן עליהם בארץ ממלכתנו, ועל כן 
צווינו לפקידינו שלא יפריעו איש את היהודים בארץ ממלכתנו, משמירת 
חוקי דתם וממנוחתם בכלל” ]מקום חתימת המלך סולטאן עבד אל מג’יד[. 
בשוב מלאכי היהודים לארצם, נתקבלו בכל ערי אירופה בכבוד רב, כל 
ישראל השתתף בהבעת שמחתן הרבה על הגאולה, ותודתם העמוקה על 
הפעולה הכבירה שעשתה המלאכות לטובת עמם, לסר משה מונטיפיורי 
ערכו חגיגה גדולה בבית הכנסת בלונדון הבירה, בשובו מדרכו ותפילה 

מיוחדת נערכה ביום ההוא, על הפדות והישועה שעשה ה’ לעמו. 
המלכה ויקטוריה נתנה לו סמל כבוד, דגל שעליו דמות אריה וצבי, ועליו 
כתוב באותיות עבריות “ירושלם” ת”ו” אל אות הכבוד היותר גדול הזה, 
צורף מכתב מהוד מעלתה המשבח את פעולותיו בדברים אלה: אחרי 
אשר הרצו לפנינו, כי מר משה מונטיפיורי הנאמן והחביב לנו מאד, בגלל 
הידיעות שקיבל מארץ המזרח, שמספר יהודים בדמשק וברודוס נאסרו 
והוכו וילדים רבים נאסרו והוחזקו בלי כל אוכל, ואנשים אחדים הוכו עד 
שמתו בעינוייהם וכל זה מפני העלילה שהיהודים המיתו את הנזיר תומה 
]...[. נסע ]מונטיפיורי[ ברצונו בלווית אשתו לאלכסנדריה, כדי להוכיח 
שעלילת שקר היא, ולהגן על אחיו האומללים והנרדפים, כי עלתה בידו 
להטות לבב הפחה ]...[ מחמד עלי, להוציא לחופש בכבוד את האסורים, 

ולתת לאותם שברחו לשוב לבתיהם, כי ]רק[ אחר כך נסע לקושטא. 
וקבל מהוד מלכותו הסולטאן עבד אל מג’יד פירמאן מברר ]מפורט[ 
שהיהודים נקיים מעוון ומבטיח לכל בני הדת היהודית הנתונים ביד ממשלת 
תורכיה שווי זכויות עם כל יתר נתיניו, שמנו לבנו לב מלכות לכל האמור 
למעלה, ואנחנו רוצים לתת לסר משה מונטיפיורי, את זה אות חבה מאיתנו, 
זיכרון ליגיעותיו הרבות אשר יגע בעד אחיו הנענים והנרדפים בארץ המזרח 

ובעד עמו בכלל. 
יהי זכר צדיק לברכה, ברוך ה’ שלא השבית לנו גואל, בכל דור ודור עומדים 

עלינו לכלותינו, והקב”ה מצילנו מידם. 

יהי רצון שנזכה לביאת משיחנו ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן” 
      

הצעיר יהודה ענתבי.       
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תובנות ממרום שנים 

כפעיל ושליח ציבור לארגונים ואיגודים שונים, צבר יהודה-חיים ענתבי ניסיון, 
וגיבש דעה באשר לדרך הראויה לקבוצות ציבור עובדים. כך למשל הוא מספר 

על ארגון המורים בארץ בימי בראשית: 

כ”ז סיוון תרפ”ד.   
ועד החינוך ובחירת המורים. אין לנו כיום אורגניזציה מסודרת, בעלת 
הכרה וניסיון, ולכן אין המורים המתמנים למשרותיהם מתאימים למקום. 
עלינו לבחון נקודה חשובה זו, כי המורה הוא אינו רק מורה לתלמידים 
ונותן להם את הידיעות הנחוצות, כי אם, ובעיקר, מחנך או יותר נכון קובע 
צורת החינוך של הסביבה כולה, ולכן צריך היה לשלוח מורה שתהיינה בו 
המעלות להמריץ ולתקן את המידות הטבועות על-ידי היגלות בסביבה. 

למשל, בנקודה זו רבו המתפרצים מפני הוועד הנבחר. אין משמעת, 
מתנגדים לכל חוקים הנעשים לטובת החברה ואשר לפעמים הפרט סובל 
קצת. ובמקרה שיחיד זה הוא הפרט אז מסרב להישמע ואין אחדות ואין 
הרמוניה ואנרכיה ציבורית שלטת. למקום זה צריך לשלוח מורה בעל אופי 

חזק ומשמעת מדויקת למען יוכל לתקן את אשר עוותה הגלות.

במהלך שנות עבודתו יהודה ענתבי מונה למנהל בתי הספר בראש פינה,   
ביבנאל ובכפר תבור, בבתיה”ס של חברת יק”א, ונמנה על מוריה הנאמנים ביותר 
במושבות הגליל התחתון. משנת 1899 ועד שנת 1906 כיהן כמנהל ביה”ס בראש 
פינה. את בית הספר ביבנאל ניהל משך שנתיים בשנים 1908-1907, לאחר מכן 
קיבל את משרת ניהול בית הספר בכפר תבור בין השנים 1924-1910. לבסוף הפך 

למנהל בית הספר לבנות ‘מזרחי’ שבצפת ובמשרה זו החזיק עד לפרישתו. 
דמותו האצילה, השכלתו הרחבה והקפדתו על שמירת מצוות, זיכו אותו   
לבסוף באמונן של המשפחות האדוקות, והן הסכימו עתה לשלוח את בנותיהן 

ללמוד לימודי יסוד בבית ספרו. 
במשך שנותיו הרבות בהוראה העמיד ענתבי תלמידים רבים וטובים,   
מהבולטים שביניהם היה יגאל אלון. זו הסיבה שבמוזיאון יגאל אלון בכפר תבור 
עד  היום מוצגים פרקים מיומניו של יהודה ענתבי, המורה אשר השפיע כה רבות 

על עיצוב דמות תלמידו בגיל צעיר. 
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סגל המורים של בית הספר לבנות ‘המזרחי’ בצפת; המנהל יהודה ענתבי יושב בתווך ]שני משמאל[

במקביל לעבודת ההוראה והניהול בהן עסק כל ימיו, נשא גם במשרות   
ציבור. לימים נחשב לאחד מטובי עסקני עיר הולדתו צפת, והפך לנשיא הוועד 
לעדת הספרדים שם. בין שאר תפקידיו ושירותיו הציבוריים ייזכרו היותו חבר 
העירייה בצפת משך עשרות שנים, ומשנת 1925 סגן היו”ר של ועד הקהילה לכנסת 
ישראל בארץ ישראל וחבר העירייה. הוא כיהן גם כפקיד הקדשות העדה הספרדית 

בצפת ובמירון. 
דוגמה יפה ליכולות הגישור שלו בין צדדים ניצים, מגיעה מעדותו של יליד   

המושבה מסחה אשר מספר על מקרה שכזה: 

המורה ענתבי והסולחה שהצילה את המושבה. 
במושבה סיפרו כי כאשר המורה יהודה ענתבי החליט לעבור מיבנאל 
אלינו למסחה, ניסו היבנאלים בכל כוחם להניא אותו מכך אבל הדבר לא 
עלה בידם, ובבוקרו של היום בו יצאו המורה ענתבי ובני ביתו עם חפציהם 
בעגלה למסחה ליוו אותם רבים מבני המושבה ובכללם כל תלמידיו כברת 

דרך ארוכה. היו מהם שגם הזילו דמעה. 
כאשר למדנו להכיר אדם יקר זה כמו גם את בני ביתו, הבינונו את מי 
היבנאלים הפסידו. גם אצלנו הורה ענתבי בבית הספר וכיהן גם כמנהלו, 
אולם תוך זמן קצר היה מעורב גם בענייני ציבור בסייעו בעצה טובה 

ובהביעו נכונות להירתם לכל דבר ועניין אם רק יתבקש. 
בראשית דרכו נמנה המורה ענתבי על סגל המורים בבית הספר בראש פינה. 
ותיקים ודאי זוכרים כי בבית ספר זה הורו אז טובי המורים והמחנכים בארץ 
ובראשם ענתבי, טורקניץ, ומנהל בית הספר שמחה וילקומיץ ורעייתו. 
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שיטות ההוראה שפותחו אז בבית הספר בראש פינה הקנו למוסד זה 
את התואר ‘האוניברסיטה של הגליל’, ולמקום עלו לרגל מורים עבריים 

ממקומות רבים בארץ. 
את עולמו אצלנו קנה המורה ענתבי כבר בצעדיו הראשונים בזכות מעשה 
שעשה שהיו בו גם אומץ לב וגם תבונה. כאשר עלה בידו למנוע מה שקרוי 

היה אז ‘יחסי גום’ – נקמת דם – בין שבט הדלייקה לבין המושבה. 
מיום שעלו הורינו על הקרקע, מכת הגניבות ממשקי האיכרים ומשדותיהם 
לא פסקה. וכך אירע שזמן קצר לפני בואה של משפחת ענתבי למושבה, 
הבחין שומר הלילה בדמות שגררה עמה כבשה, שחמקה מאחד הפשפשים 
בקיר המושבה. השומר קרא לגנב לעצוב ולשחרר את הכבשה ומשלא נענה 
ירה לעבר הגנב שתי יריות. לרוע המזל האיש נפגע בחזהו ומת מפצעיו. 
במציאות של אותן שנים נקלעה המושבה לתסבוכת חמורה. החלה חקירת  
המקרה על ידי השלטונות והיורה נעצר. אבל מה שגרוע יותר שתושבי 
המושבה נחשפו לסכנה מתמדת של נקמת דם . לדידם של בני שבטו של 
ההרוג, לא הייתה כל חשיבות לנסיבות מותו. יש צורך לגאול את דמו, 
גם אם החשוד במעשה נעצר על ידי השלטונות. כי לדידם של הבדווים 
האחריות למעשה היא קולקטיבית ולכן הותר דמם של כל תושבי מסחה. 

לכך קראו הערבים ‘יחסי גום’. 
מטבע הדברים איכרים חששו אז לצאת לשדה יחידים, אלא יצאו רק 
בקבוצות קטנות. נוצר גם חשש חמור ליציאה אל מחוץ לתחום המושבה אם 
הדבר לא היה הכרחי. בקצרה, המצב היה בלתי נסבל. אמנם עם בואם של 
האנגלים היו תקוות רבות שהם ישליטו חוק וסדר אולם הבדווים כבדווים 
לא נטו להשלים עם המציאות החדשה כולל עניין הגום, כך שהמושבה 

נקלעה לתסבוכת מסוכנת. 
הפתרון היחיד לסיום ‘יחסי גום’ היה בעריכת סולחה בין הפוגעים לנפגעים. 
מי שקצת בקיא במרקם היחסים עם שכנינו הערבים באותם ימים יודע, 
שעריכת סולחה קשורה במשא ומתן ארוך וממושך של הצד הפוגע עם 
הצד הנפגע. כשהגיעו ענתבי ובני ביתו למושבה, טרם נמצא קצה החוט 

לתחילתו של משא ומתן כזה. 
כשנודע למורה ענתבי על המצוקה החמורה אליה נקלעה המושבה ועל 
המכשולים הרבים בעריכת הסולחה, החליט ליטול יוזמה ולעשות מעשה. 
בדיעבד לא היה איש מתאים ממנו לפתוח במשא ומתן עם השיח’ פאדל 
עיסא שעמד אז בראש שבט הדלייקה, על עריכת הסולחה. למורה ענתבי 
שכבר לא היה צעיר לימים הייתה הדרת פנים. בזקנו המטופח זרקה קצת 
שיבה, דיבורו היה שקול ומדוד בנחת. אך מה שחשוב מכל, בקיא היה 
בשפה הערבית ובספרותה כמו גם במנהגיהם ובאורחות חייהם של שכנינו 

הערבים – בדווים ופלאחים. 
בלא לומר דבר לאיש נטל את נפשו בכפו ויצא להפגש עם שיח’ עיסא 
בלא שטרח להודיע לו מראש על דבר בואו. “סמכתי על מנהגי הכנסת 
האורחים של הבדווים וכי שליחי מצווה אינם ניזוקים” השיב בחיוך לכל 
מי ששאלוהו איך העז לסכן את נפשו, כאשר סכנת מוות ריחפה על בני 

המושבה. את הדרך מהמושבה לאוהל השיח’ עשה ברגל. 
בהגיעו למאהל השבט פגש בו אחד הנערים שהתבונן בבא בבפליאה. הוא 
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מיהר למלא אחר בקשתו של הזר להובילו לאוהלו של השיח’. בהגיעם 
לקרבת האוהל קרא הנער בקול רם: “יא שיח’!, יא שיח’! איש חשוב ומכובד 

מבקש להיפגש איתך”. 
לאחר דברי נימוסין ולגימת כמה ספלוני קפה, ולאחר שכמה מזקני השבט 
נקראו לאוהלו של השיח’, החל המורה ענתבי להסביר למאזיניו כי לאיש 
במושבה מסחה לא הייתה כוונה לפגוע באותו בדווי ‘שנקלע’ שלא בטובתו 
למושבה באישון לילה. זאת ועוד, גם לשומר הלילה שירה לעברו לא הייתה 
כל כוונה לפגוע בו אלא  להניסו. אבל, הוסיף ענתבי, הרי הפתגם הבדווי 
אומר: “המקרה הוא עיוור”. ולכן כאנשים אחים, בנים לאותו אב וכשכנים, 
ראוי להשכין שלום ולערוך סולחה כדת וכדין. ואכן עוד באותו מעמד החל 

השלב המקדמי של המשא ומתן על הסולחה. 
מאחר שהערב ירד, הורה השיח’ להעמיד לרשותו של האורח שהותיר 
עליו רושם רב, סוס לרכיבה ומלווים. ואכן מלווה בשניים מצעירי השבט 

שב המורה ענתבי לביתו. 
משנודע דבר השליחות הסודית שהמורה ענתבי נטל על עצמו בסכנו 
את חייו הייתה המושבה כמרקחה. עכשיו אנו מבינים, אמרו רבים, מדוע 

היבנאלים ביכו את עזיבתו של המורה ענתבי. 
ואנו הילדים? לא היו מאושרים יותר מאתנו. ומאותו יום נקשרנו אליו 
בעבותות אהבה והערצה. הוא היה ראוי לזה הן כמורה מעולה והן כאישיות 
נעלה. לא כאן המקום להאריך אודות המשא ומתן המייגע עד שנערכה 

הסולחה המיוחלת, שבזכותה שבו החיים במושבה למסלולם. 
עד יומה האחרון של משפחת ענתבי במושבה, היא  זכתה ליחס של כבוד 

הערכה ואהבה. 
וכך אירע שכעבור ארבע-עשרה שנים, כשהחליטה משפחת ענתבי לעזוב 
את המושבה, רבים ובכללם כל תלמידי בית הספר ליוו את עגלתם כברת 

דרך ארוכה כשעצב נסוך על פניהם ודמעות בעיניהם. 

בתהלוכות החגיגיות של הובלת ספר התורה בל”ג בעומר מבית משפחת   
עבו אל מירון, היה מראשי הצועדים שכובדו ללכת בראש התהלוכה. בשיא פעילותו, 
כשגילו מתקרב לחמישים, זומן והתכבד יהודה ענתבי להיות ציר צפת וגלילותיה 
באספת הנבחרים הראשונה של יהודי ארץ ישראל. הוא נענה לזכות זו בכבוד רב, 
אולם כאשר ראה את השונות הרבה שבקבוצות האוכלוסייה השונות ונציגיהן, 
ספקות קננו בלבו באשר ליכולת החזון הציוני להתממש ולהתגשם לכדי מדינה 

יהודית לעם היושב בארץ. וכך רשם ביומניו: 

כ”ב שבט תרפ”ב. 
היום קיבלתי כרטיס ציר לאספת הנבחרים. שמחתי גדולה אך בלבי הבינותי. 
הנה גם אני נחשב אחד מנבחרי הארץ אשר יתאספו לטכס עצה ולחוקק 
חוקים לבית הלאומי אשר על הנייר, כי בפועל, מי יודע אם נזכה לו ואם 

נוכל לעבור על כל המכשולים בניצחון. 
יודע אנוכי בחובי שתפקיד אספת הנבחרים הוא כמעט מוקדם ושלא בזמנו. 
אם לארגן את היהודים יושבי הארץ ]רצונכם[, צריך לחנכם ולהכינם לזה, 
ואחר כך יתארגנו ממילא. כי כעת הינם בבחינת סוגם שושנים שלא תחול 
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בהם תערובת. צריך לחדשם, לשנות את חומרם ואז תקל העבודה ותצליח. 

כאשר פרש לגמלאות בנה בית בטבריה אליה עבר, ומאחוריו נטע בוסתן   
קטן של עצי פרי ושיחי נוי. יהודה הלך לעולמו בשנת 1949, שבע ימים ומעשים, 
מותיר אחריו אלפי תלמידים ודור שלם של מורים ומחנכים הזוכרים את דמותו 

בהערכה רבה. יהי זכרו ברוך. 

בנו הצעיר שלומי ענתבי - קיבוצניק מאיילת השחר 

בשנת 1993 זכיתי להכיר את אחרון בניו של איש הציבור והמחנך יהודה ענתבי, 
שלומי ז”ל. שלומי ענתבי היה אז כבר שֹב, עול ימים והתקרב לגבורות. מכל בניו 
ובנותיו של המורה יהודה נותר רק שלומי שיקדם פניי. למרות קרבת המשפחה 
הרחוקה בינינו ]בני דודים מדרגה שנייה, שלישית בפער גילאים של שני דורות[ 
ואף שמעולם לא ראיתיו קודם לכן, קיבלו אותי שלומי ורעייתו חדוה בחדרם 
הצנוע שבקיבוץ איילת השחר בחום ובטבעיות כאילו הייתי בן אובד ששב זה עתה  
ממסע רחוק. אכן דם סמיך ממים, חשבתי באותם ימים, אף שידעתי שאין שום 
ערבות להכנסת אורחים ספרדית חמה שכזו, אצל כל מי שמתקרא קרוב משפחה. 
הגעתי לברר פרטים על  תולדות המשפחה אצל שלומי כיוון שהיה מזקני   
השבט שנותרו בחיים באותה עת וציפיתי למצוא אצלו תשובות. בחיוך חם ובנועם 
קולו וטעמיו הספרדיים הסביר לי כי לו, הצעיר מבין הזקנים ששרדו, לא נותרו 
ידיעות משל עצמו וכי בערוב ימיו נחלץ לשמר ולתעד ולאסוף מכל שאר קרובי 
המשפחה. כך שכל ידיעותיו, הסביר לי, הן ממה שאמרו אחרים והם, שאר זקני 
השבט, כבר לא היו עמנו. שלומי  הודה שבצעירותו בצפת היה פורק עול דת ושבט 
מוסר וסיפר לי איך בילדותו, מעט אחר גיל המצווה נהג למלמל בקולו בחדר 
הסגור בשפתיו כאילו הוא מניח תפילין בחדרו, אך למעשה לא עשה כן. “סיימת 
את התפילה?” היה אביו יהודה שואלו בכל בוקר, והוא משיב כמיתמם: “כן”. יום 
אחד אביו נכנס לחדרו שעה שמלמל וגילה את תעלולו. הוא הביט בו בתוכחה 

עצובה ובשתיקה וסגר את דלת החדר באכזבה מרה. 
יותר מכל כאב לשלומי הבן הסיפור הבא, שלמרות שחזרו וסיפרו לכל   
מכריו אין ספור פעמים וגם לי, שבו והציפו  דמעות כאב  בעיניו. כשאביו זקן 
והגיע גילו מעל שבעים, לקה בשבץ מוחין והתקשה בחיי היומיום. כדי לסייע לו 
באותן שנים שבהן לא נשמע על עזרה סיעודית בבית, שנות קום המדינה, החליטו 
בניו ובנותיו להעבירו לדירה בתל אביב כדי שיגור ליד בנותיו והן תוכלנה לשמש 
אותו. שלומי מצעירי הבנים עם רוח  חדשה של בן קיבוץ ומניין שנים צעיר, היה 
טרוד בעול משימותיו בקיבוץ ובכל זאת נשא בנטל ההעברה. הוא סיפר כי קיבל 
למשימה זו טנדר קטן מהקיבוץ שהוקצה לו ליום אחד ]ואל יקל בעיני הקורא 
הדבר, בזמנים שבקיבוץ לא היו מאפשרים להשתמש במשאביו לצרכים פרטיים[, 
וברכב הזה היה צריך לשאת את כל מטלטלי אביו ולחשב מה יוכל להעביר מביתו 

הגדול שבעיר טבריה אל הדירה הקטנה שיועדה לו בתל אביב. 
במצוקתו, מחוסר עזרה וסיוע ומתוך שנאלץ להתמודד לבד עם קושי   
ההעברה, החליט לקחת שתי חביות ריקות גדולות ולזרוק לתוכן את כל דברי הנייר 
שהיו בבית. “אבי היה אדם כזה שמכל מכתב שכתב בחייו עשה עותקים. הוא רשם 
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יומנים, סיכומים מערכי שיעור וכל נאום שנשא אי פעם שמר בכתובים. אתה מתאר 
לעצמך בכמה ניירות מדובר?” שאל אותי בחצי חיוך. “לכל מכתב שכתב אי פעם, 
היה לו עותק. שפכתי מעט נפט והעליתי אש בחביות והמשכתי להשליך לתוכן 
כל מכתב או נייר שמצאתי”. אבי שהרגיש את ריח הבערה, ירד במדרגות לחצר 
וראה אותי במעשיי. הוא הסתכל עלי ודמעות עלו בעיניו, סיפר הבן בכאב. “את 

הכל אתה מעלה באש?”
הסיפור הכואב הזה נותר צרוב בזיכרונו של שלומי, וחשוב היה לו ללמד   
אותי פרק זה. אולי מכאב הזיכרון ההוא הפך שלומי החלוץ הציוני, הישראלי החדש 
עם הרוח החילונית, למשמר זיכרונות משפחתו בערוב ימיו וקנאי הדוק לכל בדל 
תיעוד שהגיע אודותיה. הוא חתר להנצחתה ובכל פעם שהגיע אליו דבר היה 
מתקשר לשתפני כמי שמוצא שלל רב. בכל פעם שבאתי בשאלה או סוגיה לגבי 
תעלומות תולדות העבר של משפחתנו, היה שלומי מעלה בפני זכר אותו מאורע 
כמתנצל ולואט בחיוך מר: “אליעוז, מי יודע אולי היו כאלו מסמכים שעלו באש 
יחד  עם שאר החומר הכתוב שהושמד בחביות שבטבריה?” מהחומר שניצל מאּוד 
השרפה, הותיר שלומי ששה יומנים שרשם אביו בכתב ידו. לא ברור מדוע דווקא 
הם אך באותה עת נראו לו לשלומי הצעיר חשובים יותר מאחרים. זה מה שניצל 

ומה שאבד אבד ואין בוכים על חלב שנשפך. תודתי שמהנותר זכינו לפרק זה.

יהודה ענתבי עם משפחתו בתקופת מגוריהם בצפת



פרק שביעי: ספר המשפחה 
“באור החיים”
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מפעל הוצאה לאור השזור בתולדות ימי המשפחה - פרסומו של הספר 
“באור החיים” לחכם לחיים כפוסי

בראשית המאה ה-20, נדברו שני בניו של היש”ר, חכם אליהו-רחמים ענתבי שחי 
בצפת, ואחיו הצעיר יותר חכם אברהם-יעקב ענתבי שחי בקאהיר, להוציא את 
רצונו של אביהם המנוח חכם יש”ר ענתבי מן הכוח אל הפועל ולהדפיס כתב יד 
עתיק שרכש במצרים במחצית המאה ה-19, כתב ידו של בעל הנס החכם חיים 
כפוסי. אביהם היש”ר רכש את כתב היד בממון רב במצרים. נכדו חכם רפאל-מנשה 

ענתבי מעיד על רכישה יוקרתית זו של כתב היד: 

מר זקני עט”ר הרה”ג כמהר”ר יאודה ]יהודה[ שבתי רפאל ענתבי ז”ל שומר 
אמונים, אשר הזיל זהב מכיסו וקנה בדמים יקרים ]בממון רב[ את הספר 
כתב יד אגיד חסדיו הנאמנים, היה נכד1 להרב הגאון ראש על אר”ץ רבה 
כמהר”ר אברהם ענתבי ז”ל אשר היה תמיד עליו רוח חן ותחנונים, ספריו 
הקדושים היו ארבעה פנים: יושב אוהלים ופתח הבית ומר ואהלות פלפולים 
עמוקים ממש אשר גבלו ראשונים חכמה ומוסר ואוהל ישרים משמת רבי 

]אברהם[ בטלו דרשנים ]במליצה לא היו עוד דרשנים שכמותו[.  

הוצאת הספר לאור הייתה משאת נפשו של היש”ר בערוב ימיו. עד כדי כך   
רצה בשאיפה זו שהיה נוהג לסיים את דרשותיו לשומעיו במשפט שיש בו משום 
תפילה נרמזת לעניין ההדפסה וכשהגיעה ‘שבת הגדול’ באחת השנים2 סיים את 
דרשתו במילים אלו: “]...[ ואומר תנו לזה ולזה  וה’ יזכנו לאור באור החיים אמן”. 
ומי ששמעו באותה שבת ולא הכיר את עניין כתב היד וחפצו של בעליו, חשב שזו 
סיומת מליצה נאה לסיומת של דרוש, כשלמעשה תפילה ומשאלה חבויות בה: 

“והשם יזכנו ]להוציא[ לאור ]את הספר[ באור החיים, אמן”. 
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בית הכנסת העתיק ע”ש חיים כפוסי בקאהיר - אז והיום 

היש”ר לא הצליח להגשים משאלתו זו ונפטר. את תכניתם של שני האחים   
גדעה מלחמת העולם הראשונה בשנת 1914, ובעטיה נאלץ האח הבכור חכם 
אליהו-רחמים ענתבי לצאת עם משפחתו לגלות מצפת לקפריסין, מכיוון שבעלי 
השלטון התורכי לא היו מעוניינים בנתינים זרים על אדמתם בעת מלחמה, ובפרט 

לא אם היו יהודים שהם נתינים בריטים. הם נטו לראות בהם אויבים ומרגלים. 

כאשר עזב חכם אליהו-רחמים את ביתו שבצפת עם רעייתו וילדיו, יכול   
היה לשאת עמו מעט ולכן הותיר את מרבית רכושו בביתו ובכלל זה כל כתביו 
וספריו העתיקים של אביו היש”ר. המשפחה הורשתה לארוז מעט ממיטלטליה 
החיוניים ביותר לצורכי קיום בגלות הכפויה. ההפרדה הפיזית בין האחים הקשתה 

עוד יותר לתאם פעולה לפרסום  כתב היד יקר הערך ותכניתם נגדעה. 



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר4

הרוח החיה מאחורי הספר ‘באור החיים’:

חכם אברהם-יעקב ענתבי ]יושב[ ולצידו ]עומד[ יהודה-חיים ענתבי.
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“השותפים למפעל ההדפסה המשפחתי של הספר ‘באור החיים’ 
ובו הקונטרס ‘אביר יעקב מימין לשמאל: 

למעלה חכם אברהם-יעקב ענתבי, יהודה-חיים ענתבי
למטה חכם רפאל-מנשה ענתבי, וחכם אליהו-רחמים ענתבי”

בתום המלחמה, כאשר חזר האח הבכור חכם אליהו מגלות של מספר   
שנים, גילה שביתו נפרץ ועזוב וכל הכתבים והספרים היקרים כל כך ללבו, אלו 
שקיבל מאביו, נעלמו ונשדדו. הוא היה תשוש וחולני עד כדי כך שכעבור עשרה 
ימים מחזרתו לצפת החזיר נשמתו לבורא. אחיו חכם אברהם-יעקב ענתבי נותר 
בודד עם חזונו של אביו וקווה להגשימו בכל זאת. למרות שחי חיים קשים בקאהיר 
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ושבע מרורים בימי חייו בשל התנכלות הרבנות הראשית אליו ובשל קשיים בחיי 
הזוגיות והמשפחה, המשיך לחסוך במאמצים מרובים פרוטה לפרוטה מפרנסתו 
הדחוקה. סמוך לשנת 1929 צבר בחסכונו סכום מסוים שִאפשר תחילת הגשמתו 

של הפרויקט. 
בצעד אמיץ ומתוך ראיה מפוכחת של המציאות, החליט חכם אברהם לא   
להמתין יותר עד שיצטבר בידו כל הסכום ולא לדחות ליום המחר את מה שהוא 
יכול להתחיל בו היום. ששכר מצווה מצווה, ותקוותו הייתה שבמהלך הדרך ימצאו 
שאר מקורות המימון. ואכן כך היה. נזדמנה לו אפשרות להכיר נדבן רחב לב שסייע 
לו במימון ההדפסה והוצאתה מן הכוח אל הפועל. אליו נוספו בהמשך גם אחרים, 

שאפשרו הלכה למעשה לממש את הוצאת כתב היד העתיק לאור. 
את מקומו של אחיו הבכור חכם אליהו-רחמים שנפטר כעשור שנים   
קודם לכן, מילאו שני בניו אשר סייעו בידו במלאכת עריכת הספר ותיקונו, כתיבת 
הקדמות, פנייה לקבלת הסכמות של רבנים אחרים על הספר  וכיו”ב. שני האחיינים 
שסייעו לו היו יהודה ענתבי בנו בכורו של המנוח חכם אליהו-רחמים אשר ניהל  
באותה שנה את  בית הספר לבנות ‘מזרחי’ שבצפת, ובנו האמצעי של המנוח, הרב 
רפאל-מנשה ענתבי, ששימש ראב”ד בחיפה. השניים תרמו לסיוע הארגוני של 
הפרסום וכן הוסיפו מספר כתבי יד משארית הפליטה שנותרה בידם מבית אביהם 

החכם אליהו-רחמים ענתבי. 

פרויקט משפחתי - הוצאה לאור של כתבי יד עתיקים שעברו מדור לדור

בסופו של דבר, בשנת 1929 התממש חזון שהיה  פרי מאמץ של שלושה דורות: 
נדפס בירושלים ספר שארבעה בני משפחה חברו ועשו יד אחת במאמציהם להביאו 
למכבש הדפוס. עיקרו של הספר הוא אותו כתב יד עתיק - ‘באור החיים’ שרכש 
היש”ר, אולם נוספו לו כל יתר כתבי היד העתיקים שנותרו בידי בני המשפחה ושרדו 
את שיני הזמן, הפרעות והמלחמות. כך הפך ספר זה למפעל הנצחה משפחתי מיוחד 
במינו, הכולל למעשה את כל כתבי היד העתיקים המשפחתיים שנותרו בידי בני 
משפחת ענתבי בשנת 1929. כל מה שנמצא בבית אביהם היש”ר קיבצו והדפיסו. 

המו”ל, החכם אברהם-יעקב ענתבי מעיד לפנינו על כך בהקדמתו לספר: 

וגם בסוף הספר הדפסתי איזה דרושים אשר נמצאו אצלי מדרושי עטרת 
ראשי רבי ]אבי היש”ר[ יען כתיבותיו כולם נאבדו במלחמה בעוונותינו 
הרבים, מעטרת ראשי, אחי מעלת הרב המופלא אב המליצים חכם אליהו 
רחמים ענתבי זצ”ל ]כתבי היד של אבי שהיו ברשותו של אחי, נשמדו 
במלחמת העולם הראשונה[, אשר מלכות תורקייא גרשה כל מי שהוא 
נתין אנגלי וצרפתי ומלכות האנגליא ירום הודה הוליכה אותו ]אח אחי 
ומשפחתו[ לקפריסין, והיה שם עד כלות המלחמה ובחזרתו מצא ביתו 

חרבה וגם כל הדירות שלנו נחרבו.
   

מהמפורסמות והחשובות ביותר בתעודות העתיקות שנדפסו בספר ואשר   
ממוקמת אחר כבוד בלבו, הינה עותק מכתבו של חכם יעקב ענתבי, רבה הראשי 
של דמשק בשנת 1840 למשה מונטיפיורי. במכתבו הארוך הוא מגולל בפרוטרוט 
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את כל פרשת העלילה הנוראית שהוטלה עליו ועל צאן מרעיתו ואת כל הייסורים 
הנוראיים שעבר. 

פרסום תעודה משפחתית זו, שהיא בעלת חשיבות היסטורית לאומית,   
היה אמור להכות גלים בשערי האקדמיה. אולם הוא החמיץ את זמנו שכן בדיוק 
באותה שנה הקדים לפרסם אלחאליל את אותה תעודה בדיוק, בכתב העת ‘מזרח 
ומערב’. הוא השיג עותק שלה בשנים בהן כיהן כמנהל בי”ס אליאנס ]כי”ח[ בדמשק 
בראשית המאה. אנשי המחקר והאקדמיה קראו את הביטאון ההיסטורי ולא את 
הספר התורני, ובכך קנה אלחאליל את בכורת הפרסום של אותה תעודה בעולם 
המחקר ההיסטורי, והתעודה שפורסמה בספרנו המשפחתי ‘באור החיים’ עלומה 
נזנחה ולא נזכרה בכתבי החוקרים. אלמלא היה אלחאליל מפרסם מספר חודשים 
קודם לכן את תעודתו, מן הסתם, היה הופך הספר ‘באור החיים’ למפורסם וידוע 

בקרב חוקרי תולדות עם ישראל לדורותיהם. 
בניגוד לאלחאליל, אשר החזיק בידו עותק מטיוטה מקורית שנותרה   
בדמשק, צאצאיו של הרב יעקב ענתבי החזיקו בידם את העותק המקורי של תעודה 
יקרת ערך זו כפי שכותב אודותיה יהודה, בנו של חכם אליהו-רחמים ענתבי בזו 
הלשון: “המכתב הזה אשר אני מוציא לאור כלשונו וככתבו ושנמצא גנוז בספריית 
משפחתנו הוא תעודה היסטורית חשובה על כל מה שאירע בדמשק בעניין עלילת 
הדם, כי זקני הרב הגאון הגדול חכם יעקב ענתבי ז”ל היה באותו זמן ראש מעלתה 

של הקהילה העברית שמנתה כחמשת אלפים בתי אבות”. 
 

כיצד השיג אלחאליל את העותק שבידו? על כך הוא מספר לנו במאמרו משנת 1929: 

בהגיעי לעיר זו ]בסביבות 1909[ שהיא כידוע אחת הערים היותר עתיקות 
שבתבל, רבה סקרנותי לראות את המקומות שבהם אירעו אותם המאורעות 
הכבירים שעל אודותם קראתי בספרים. השתוקקתי לדעת את פרטי כל 
העובדות המפורסמות שבהן התעניינתי תמיד, שאלתי מאת הזקנים שבדור 
פרטים על עניין הכומר תומה, ועל עלילת הדם הידועה שהטילה סערה 
כל כך גדולה בעולם בשנת 1840 ושהייתה אחת הסיבות העיקריות ליסוד 

‘כל ישראל חברים’. 
לצערי הגדול לא הצלחתי להשיג פרטים מדויקים על העניין הזה ואף לא 
לקבל רשמים מעניינים, משום שזכר המאורע ההוא נטשטש ונמחק לגמרי 
כמעט מכל הלבבות. אולם במשך החקירה והדרישה שעשיתי בין הרבה 
יהודים בדמשק, נודע לי שבידי נכדו של חכם יעקב ענתבי, שהיה ראש 
הרבנים בדמשק בשנת 1840, ושהיה כידוע אחד הנאשמים בעלילת הדם 
הנוראה ההיא – נשאר כתב יד נפלא אחד שבו מסופר בפרטות כל סיפור 
המעשה של עלילת הדם ההיא כמו שנכתב בידי החכם ענתבי ז”ל עצמו 

באותו מסמך גולל חכם ענתבי בעדות חיה ורוטטת ובגוף ראשון את כל   
הייסורים שעברו עליו ועל קהילתו. אלחאליל נרגש היה מתגליתו ושאף מאוד 
לרכוש אותה מידי בני המשפחה. אלו סירבו לבקשתו, אולם ניאותו שיביא סופר 
מטעמו שיעתיק עבורו את תוכן המסמך, כפי שהוא מעיד בהקדמה למאמרו: “בכל 
ליבי רציתי לרכוש לעצמי ולספרייתי את גוף כתב היד בעצמו אך לא הצלחתי. הדבר 
היחידי שעלה בידי לעשות הוא להעתיקו בשלמותו. הטלתי על אחד הסופרים 
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שבעיר שהיה לי אמון בו שיעתיק בשבילי ותחת השגחתי והנהלתי, את כל כתב 
היד ההיסטורי הזה”. 

אני מאמין כי הנכד שעליו מספר לנו אלחאליל הוא נכדו מבתו מרחבא,   
הנשואה ליהודה ]אצלאן[ פרחי, שכן כל בני משפחת ענתבי הנותרים עלו אחר 

הפרשה לירושלים. 

חכם חיים כפוסי - מחבר כתב היד העתיק 

מקורו של הספר ‘באור החיים’ בכתב יד עתיק שהיה ברשות בני המשפחה, ספר 
דרושים לשבת בן מאות שנים הרשום בכתב יהודי קוראסיבי ]רהוט[ עתיק המכונה 
‘חצי קולמוס’ ]בערבית – נוצ אלם[. את הטקסט חיבר בקאהיר לפני כארבע מאות 
שנה רב מפורסם וידוע בקרב כל יוצאי מצרים - חכם חיים כפוסי. הרב נולד במצרים 

בשנת 1540 ונטמן בקאהיר בגיל מופלג של תשעים ואחת שנה )בשנת 1631(. 
חכם כפוסי התגורר בקומה הראשונה של בית עם חצר ברחוב דרב אל-נציר שברובע 
היהודי.3 הוא כיהן כרבה הראשי של הקהילה היהודית בקאהיר. דמותו הייתה כה 
מקובלת ונערצת עד שהיו עולים לרגל למקום קברו שהפך לציון מקום מנוחת 
קדוש וזאת על שום שהיה בעל נס, כלומר נעשה לו נס בימי חייו. יהודי מצרים 
שטחו בקשות על קברו ועוד האמינו כי מי שנשבע שקר על קברו ייענש בוודאות. 

כדיין  רבות  שנים  כיהן  כפוסי  חכם 
בקאהיר. הוא היה מקורב מאוד לחכם 
יוסף בגיליאר שהיה אחד מתלמידיו של 
האר”י ]חכם יצחק לוריא[. חכם בגיליאר 
למד קבלה מפי האר”י הקדוש בעצמו 
בצפת. בעקבות ידידותו וקרבתו הרבה 
של חכם כפוסי אל חכם בגיליאר, מונים 
גם את חכם כפוסי לאחד מגורי האר”י 
‘עושה  כונה  ]תלמידיו[. חכם כפוסי 
הנפלאות’ או ‘בעל הנס’ ומכאן נקל לשער 
מה רב ערכו של כתב ידו העתיק. האירוע 
שבשלו זכה להיחשב לקדוש בימיו, תועד 

אחוזת הקבר של חכם חיים כפוסי 
בבית העלמין היהודי בקאהיר



9 ספר המשפחה “באור החיים”

במספר מקורות ומקובל במסורתם התרבותית של יהודי מצרים:

פעם אחת, לאחר שפסק חכם כפוסי את פסק דינו בבית הדין הרבני במקרה 
מסוים, אנשי הקהילה תמהו על אופן פסיקתו. הם היו משוכנעים שטעה 

ושהצדק לא נעשה בישיבתו זו של כפוסי בדין. 
החלו נפוצות שמועות רעות מאחורי גבו כי קיבל שוחד. זמן קצר לאחר 
מכן הידרדרה ראייתו של חכם חיים כפוסי. בא בימים היה ועיניו כהו, 
אך  לדברי המלעיזים זו הייתה ההוכחה לכך שלקח שוחד שכן ידועים 
המשפטים במקורותינו על כך: “השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי 
צדיקים” )דברים ט”ז י”ט(; “השוחד יעוור פקחים” )שמות כ”ג ח’(. הלשונות 
הרעות הגיעו לאוזניו של חכם כפוסי והשקר הנלוז חרה מאוד לנשמתו. 
הוא החל מתפלל בכל עוזו לבוראו שיסיר ממנו את הכתם האיום שדבק 

בו, כיוון שידע שאינו אשם במה שיוחס לו. 
שבת אחת אחר תפילת שחרית עמד לפני התיבה והכריז קבל עם ועדה 
כי ההאשמות הנאמרות עליו אינן מבוססות, “אם אכן נכון הדבר שלקחתי 
שוחד” נשבע, “הלוואי ואמשיך להיות עיוור עד יומי האחרון ואם האשמות 
אלו שקר הן אתפלל לקב”ה שיחזיר לי את ראייתי” והנה, לפליאתם של 
כל הנוכחים הרבים, ראייתו של חכם חיים כפוסי שבה אליו באותו מקום 

בו ברגע. 
אנשים נענעו ראשיהם בבושה על כך שחשדו בדיין ישר זה, ומאותה עת 

נהרו לקבל את ברכתו. 
בעמוד השער לספר ‘באור החיים’ רשום עניין הנס הגדול, בלשון מליצה 

ובחרוזים: 
“חיים כפוסי ]...[ שהיה דיין במצרים וקמו עיניו מלראות ]כוונת כבו בלשון 
סגי נהור[ והיו עליו מרננים שחס וחלילה לקח שוחד ונשא פנים, ועמד 
לפני התיבה בתוך קהל ועדה והתחנן לפני צור עולמים, ואמר אם כנים 
הדברים כן יהיה, הענן יכסנו כל הימים, ואם הוא נזהר בזה באמת ובתמים, 
יאירו עיניו כימי נעורים, ונתקבלה תפילתו לפני צור שוכן מעונים ]...[. 

ועד היום כל הנשבעים לשקר על קברו נענשים”. 

לפי הכתוב באותה הקדמה, חכם כפוסי חיבר לאחר מכן בכתב ידו דרושים   
על כל חמישה חומשי תורה. היות וכתב את ספרו לאחר הנס שנעשה בו, קרא 
אוֹר ]מלשון מאור עיניים[ החיים’ ]על שמו – חיים כפוסי[ בכותרת שיש  שמו ‘בְּ

בה תרתי משמע. 
כתב יד עתיק זה נותר עלום ולא התפרסם. כעת שוו בנפשכם כמה ערכו   
של  כתב יד עתיק יומין שכתב אדם בעל נס, אשר עצם הכתיבה שכתב היא פלא, 
שאלמלא נפקחו עיניו לא יכול היה לכתוב. לאחר פטירתו נטמן בבית העלמין 

היהודי בקאהיר וקברו הפך למקום קדוש. 
כעבור מאה שנים כתב על כך החכם הנודע חיד”א: “עד היום כל הנשבע בשבועת 
שקר על קברו ייענש”. מאז, מדי שנה בי”ב בשבט, יום השנה לפטירתו, היו עולים 
יהודי מצרים למקום קברו, מתפללים ומדליקים נרות, ובית הכנסת העתיק שבו 

אירע הנס נקרא מאז קרוי ‘בית כנסת רבי חיים בעל הנס’. 
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גלגולו של כתב יד 

נראה שכתב היד נמכר מדור לדור לכל המרבה במחיר משך מאתיים וחמישים 
שנה עד שהתגלגל במאה ה-18 לידיו של הרב ואיש החינוך יוסף משה אלגאזי 
אשר רכשו. חכם אלגאזי שכונה גם ‘מרקאדו’ ]סוחר[ אלגאזי, חי ועבד בקאהיר 
במחצית המאה ה-18 )בסביבות 1750( ובתקופת כהונתו עשה רבות לטובת החינוך 
היהודי והמשיך ללמד גם בגיל מבוגר. בגיל שבעים ושש היה מורה ראשי בבית 
הספר היהודי שבקאהיר ונטע בלבבות תלמידיו אהבה לדת ולשפה. על נאורותו 
מעידה העובדה שהרשה לכמה נערים מעדת הקראים ללמוד בבית הספר שכיהן 
בו כמורה אף כי במעשהו זה הקים לו מתנגדים רבים. כאיש חינוך וכרב הוקיר את 

הספר ואת ספרות לשון הקודש מאוד. 
מכיוון שבימי חייו התגורר בירושלים, בחברון, בצפת ובסוף ימיו בקאהיר,   
אסף חכם יוסף משה אלגאזי ספרים וכתבי יד עתיקים שבאו לידיו ממקומות 
שונים, כגון הספר ‘עבור השנים’ ליששכר בן מרדכי אבן סאוסאן )1578( או ספר 
‘מסרות’ ליוסף בן שמואל )1607( ועוד. ביניהם גם כתב ידו של חכם חיים כפוסי 
אותו רכש לאוספי ספרייתו – בית מדרשו. כך נודע בשערי בת רבים כי ברשותו 
ספריה חשובה ועשירה. לאחר מותו, בשנות השישים של המאה ה-19, החליטו 

יורשיו בקאהיר למכור את אוצר ספרייתו.4

היש”ר ענתבי רוכש את כל ספרייתו של חכם אלגאזי

בערך בשנת 1870 חזר היש”ר ענתבי ממסע שליחותו השני ומכהונה של משרת 
רב בבומביי שבה שהה כמה שנים. במסעו חזרה, חי כשנתיים נוספות בקאהיר 
בטרם שב לעירו צפת ]שליחותו השנייה החלה בחודש סיון שנת תרכ”ו, 1866[. 

על תקופה זו מספרת המסורה המשפחתית כי היה חבר בית הדין הרבני,   
כיהן כשני בבית הדין משנה לאב בית הדין חכם אליהו ישראל ועסק במסחר 
למחייתו. הוא התגורר בבית הרב אליהו ישראל אשר אירחו בראשונה, ובשהותו זו 
במצרים הכיר את קאדון בת החכם כאסקי ולבסוף נשאה לו לאישה. לפי המסורה 
המשפחתית מלאו לה ארבע-עשרה שנים בלבד בנישואיה עם היש”ר. לא ברור 
לפי המסורות הללו אם היש”ר שב עם עושרו מבומביי או שצבר את הונו במצרים, 
אך עדות על מצבו הכלכלי הטוב בעת הזו מביא בפנינו סיפור רכישת ספרייתו 

העשירה של אלגאזי. 
יורשיו של הרב יוסף-משה ]מרקאדו[ אלגאזי שחי במצרים, החליטו למכור   
במכירה פומבית את כל אוצרות אוספי ספרייתו על כתבי היד העתיקים שבה. 
היש”ר רכש את כל הספרייה כולה. בין הספרים הללו היה גם כתב ידו העתיק 
של חכם חיים כפוסי. אחר שרכש אותו יחד עם שאר ספריו העתיקים של האספן 
חכם אלגאזי, היה היש”ר מעוניין מאוד להוציאו לאור, אולם הדבר לא עלה בידו. 
הרבנים הראשיים של מצרים מעידים על רכישה מיוחדת זו של היש”ר בהסכמה 

שכתבו על פרסום הספר: 
 

]זוהי[ כתיבת ידו רבנו חיים כפוסי ]אשר[ קרא לו ‘באור החיים’, על קריאת 
שם ספרו, שם זה על אודות הנס הגדול שעשה לו ה’ במאור עיניו כמובא 
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בספר שם הגדולים לרב חיד”א ]...[ והספר הלזה כן נמצא בבית גנזי ספרי 
]...[ יש”ר ענתבי שהיה ב’ ]שנים[ בקאהיר יע”א בזמן הרב מהר”א ]מורינו 
הרב אליהו[ ובזמן ]שהתאכסן היש”ר בבית[ הרב מהר”א ישראל ז”ל ומפי 
קודשו שמענו כי קנה ספר הזה בדמים יקרים ]בכסף רב[ ובכוונתו לזכות 
במצווה להוציאו לאור על משבח הדפוס ולחלקו ביעקב ]מליצה לחכמי 

הקהילה[ ואותו זמן לא אסתייעא מילתא.
 

גם חכם אברהם-יעקב ענתבי בנו של היש”ר אשר ניצח וניהל את ההוצאה לאור 
של כתב היד מעיד על רכישתו של אביו במילותיו שלו: 

]אני מוציא[ לאור תורה גנוזה מזה שלוש מאות שנה תורתו של רבנו 
הגדול ]...[ חיים כפוסי אשר היה גנוז בבית מדרשו של הרב מרקאדו 
אלגאזי. ועטרת ראשי רבי אבא, חיים יאודה שבתי רפאל ענתבי שהיה 
שד”ר כוללות עיר הקודש צפת לכל ערי ערביסתאן וערי הינדייא ]הודו[ 
ונתמנה שם לרב ראשי ומורה צדק ובחזרתו לעיר הקודש צפת בא מצרימה 
ונתאכסן בבית הרב הגדול הרב אליהו ישראל ובאותו זמן יורשי הרב משה 

דוגמת כתב יד 
יהודי ספרדי רהוט הקרוי 
‘חצי קולמוס’ ]נוצ – אלם[

 כתב יד עתיק

הספר ‘באור החיים’ לרבי חיים כפוסי, 
שנדפס בירושלים תרפ”ט, פתוח וסגור
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אלגאזי מכרו מדרשו של הרב הנזכר כל ספריו, ועטרת ראשי אבא קנה כל 
הישיבה והספרים שבתוכה ובין הספרים היה מצוי ספר ‘באור החיים’ אשר 
חברו אחרי הנס שנעשה לו שנתפקחו עיניו. ועטרת ראשי אבי זצ”ל קנהו 
בדמים יקרים ותמיד היה חשקו וחפצו להוציאו לאור על מכבש הדפוס. 

לאחר פטירתו של היש”ר בשנת 1889, חולקו רכושו ומיטלטליו בין בניו.   
כתב היד הזה עבר ככל הנראה לידי בנו חכם אברהם-יעקב ענתבי אשר שמר עליו 
כעל בבת עינו וכל ימיו הקשים היה חפצו להגשים משאלת לבו של אביו היש”ר. 
אולם עלות הדפסה באותם ימים הייתה יקרה מאוד, ועבורו שהיה מתפרנס בדוחק 
משחיטת עופות, הייתה יקרה שבעתיים. מעבר לכך, ההוצאה לאור דרשה ממנו 
לצאת למסע ארוך וקשה מקאהיר לירושלים. בכל זאת, חרף כל הקשיים עלה בידו 
של חכם אברהם יעקב לצבור חיסכון קטן שאפשר בסיס להדפסה. הוא הצליח 
לגייס מספר תורמים נדבנים אשר סייעו לו ביתרת הסכום הנדרש ויצא לירושלים. 
אפרים ענתבי בן המו”ל מספר אודות פרויקט ההוצאה לאור של אביו. הוא היה 
עד לה זמן קצר אחר שבגר והגיע לגיל מצוות. אז נפנה אביו חכם אברהם-יעקב 
ענתבי לצאת למשימת פרסום כתב היד אותה נטל על עצמו משך כל חייו. אפרים 

מספר על כך בזיכרונותיו: 

לבר המצווה שלי הגיעו כל נכבדי העיר ]קאהיר[ והביאו עמם מתנות וכסף. 
החאפלה נמשכה כל הלילה, רבנים וחכמים שונים באו, הבית הכיל בקושי 
רב את מאות האנשים שפקדוהו באותו יום. חודש ימים לאחר מכן חליתי 
בשיגרון ובדיוק באותו זמן חפץ אבי ]חכם אברהם-יעקב ענתבי[ להגשים 
משאלת לב נושנה שקיננה בו שנים רבות: להדפיס את כתב היד של ‘באור 

החיים’ שהיה ברשותו, אשר חובר על ידי חכם חיים כפוסי. 
באותם ימים, זכור לי שנסענו שלושתנו בשנת 1928, אמי אבי ואנוכי 
לירושלים לצורך זה, התגוררנו בבית מלון ‘תורג’מן’ שבנחלת השבעה. 
ישבנו שם כחודש וחצי בשליחות המיוחדת שעשה אב”י ]חכם אברהם-

יעקב ענתבי[ הוא מסר את הספר ‘באור החיים’ שנכתב על ידי החכם חיים 
כפוסי להדפסה. 

ספר זה נרכש על ידי סבי חכם יהודה שבתי רפאל ענתבי מעזבונו של חכם 
חזאן,5 משימה זו של פרסום כתב היד הייתה כל מאוויהם של סבי ]היש”ר[ 

ובנו הבכור דודי חכם אליהו-רחמים ענתבי. 
סופו של דבר שזכות זו לא עלתה בידם ולכן נפלה בחלקו של אב”י. חכם 

לאניאדו עסק בהדפסת הספר ואילו אנו שבנו למצרים ]...[.

חכם לאניאדו אותו מזכיר אפרים ענתבי בזיכרונותיו כמי שהמשיך לנצח על 
המלאכה, הוא רבי  דוד בן שלמה לאניאדו. אשר סייע רבות למו”ל, חכם אברהם 
במלאכת ההגהה וניצח על יתרת המלאכה ]היות ונבצר מחכם אברהם להישאר 

זמן רב בירושלים עד שיושלמו ההגהה ומלאכת הדפוס[. 
כמחוות תודה וכבוד לטרחתו של לאניאדו מטעמו זיכה אותו המו”ל חכם   
אברהם-יעקב ענתבי לכתוב את דברי המליצה לעמוד השער של הספר אשר 
בתחתיתם חתם “נאם המגיה: חכם דוד בן שלמה לאניאדו6 ]...[. שנת ‘שערי דיצה’ 
)תרפ”ט 1929(”. לימים פרסם לאניאדו ספר אשר שימש דורות רבים של חוקרי 



13 ספר המשפחה “באור החיים”

רבני המזרח ושמו לקדושים אשר באר”ץ )ארם צובא(.

עמוד ההקדשה של הספר מאת המו”ל חכם אברהם יעקב ענתבי 
לשני אחייניו – יעקב מרדכי ענתבי וברוך ענתבי

ההיערכות המחודשת להדפסת הספר החלה כנראה כעשור קודם לכן. אנו   
למדים על כך מתוך מכתבו של חכם אברהם-יעקב ענתבי לבן אחיו חכם רפאל-

מנשה ענתבי בשנת 1921 ]שמונה שנים לפני שנת ההוצאה לאור[ בסיפא למכתבו 
אליו: 

]...[ הנה הודיעני ידי”ן ואו”ע מר אחיו יאודה ]אחיך יהודה-חיים ענתבי[ 
יעלה יצ”ו כי ברצונו לבוא מצרימה. וכתבתי לו שתשלח לי ]יחד איתו[ 
הדרוש, וגם איזה כתיבות אם ימצא מעט”ר א”א ]אבי אבא, היש”ר ענתבי[ 
זצוק”ל ומכתיבות הרב מר אביו זצוק”ל ]אחיו הבכור חכם אליהו-רחמים 

ענתבי[ בכדי להוציאם לאור עם ספר ‘באור החיים’ כפוסי זיע”א. 
ועד היום לא נראה בכבודו ולא ידעתי מדוע אחרו פעמי מרכבותיו. יה”ר 
כל עכבה לטבה  ואם עדיין לא נסע תשלח לי עמו ת’ ]400?[ חתיכות 
קלף לא כמו ששלחתם ]ש[לא הועילו לי ראשונה, לא היה חלק, ושנית, 
כשאני כותב עליו בולע הכתיבה ומתפשט ]הדיו נספגת ונמרחת בתוך 
העור[ וטרחתי הרבה, ואם תסכים לשלוח לי ת’ חתיכות ארוכים רוחבם ג’ 

אצבעות ואורכם ב’ זרתים. ותודה. 
אשלם לך ושלום האכ”ד דודך המשתוקק ועיניו מייחלות לראותך לשמח 

את לבבי והוא הצב”י אברהם יעקב ענתבי ס”ט ]...[. 

בקשתו הנזכרת של חכם אברהם-יעקב ענתבי מאחיינו שיסייע לו בהשגת עורות 
כשרים לכתיבה בגודל המתואר מתאימה לעוסק בכתיבת קמעות. 
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חכם אברהם-יעקב ענתבי מספר אודות מעשה הדפוס של הספר 

על פרויקט הדפסת הספר נמצאנו למדים משני מקורות. הראשון שבהם הוא 
ההקדמה לספר בה מספר המו”ל, חכם אברהם-יעקב ]אב”י[ ענתבי אודות נסיבות 
ההדפסה ועלותה היקרה; המקור השני נמצא בכתב יד אשר סופו חסר7 הוא שימש 
ככל הנראה כטיוטה אשר ממנה  נוסחה הגרסה הסופית  אשר נדפסה בסופו של 
דבר. בכתב יד זה תיאר המו”ל את נסיבות ההוצאה לאור באופן רחב יותר ויש בו 
פרטים רבים שנשמטו בדפוס. נלמד מכאן על עלותן היקרה של המילים וכיצד 
מקומן היה יקר ונשקל בזהירות רבה. מּפֹה נולדה הקצרנות האמיצה שהתקבלה 
בסופו של דבר לדפוס. חכם אב”י ענתבי מספר בטיוטת ההקדמה המפורטת 
שאביו היש”ר היה חייב בערוב ימיו כאלפיים לירות מצריות במצרים ולא מוזכר 

על מה ומדוע. 
לו יכול היה, ודאי שחכם אברהם היה מביא לאור את הקדמתו הרחבה. אשר על 

כן נזכה להביאה בזה עבורו: 

זה היום יומא ]...[ קול תורה וקול זמרה להזכיר חסדי אדון הכל קולי אליך 
אקרא. מי מילל תהילות בקולי קולות כפל גמולות הגיע זמני לאמר שירה, 
זאת חובתי אל שדי אשים דברי, אליו פי קראתי ויענני אשר עזרני וסייעני 

להוציא לאור חמדה גנוזה. 
אשר כמה טרח ויגע עטרת ראשי הרב רבי אבא הרב החסיד העניו מזר”ק 
]מזרע קדושים[ טהור הטוב והיש”ר זצו”ק אשר נפשו תמיד חפצה ותשוקתו 
להביא האי סיפרא ]ספר זה[ של מרן מלכיא הרב הגדול מעוז ומגדול 
המלומד בניסים הדיין המצוין פה מצרים רב חיים כפוסי, בעה”נ ]בעל 
הנס[, אשר חיברו אחרי הנס שנעשה לו שנתפקחו עיניו ועשה ]חכם כפוסי 
עצמו[ הקדמה על הספר הנזכר ומרב הזמן נאבדה. ברם בתוכו כמה וכמה 
]פעמים[ חתום חתימת ידו שהוא חותם “ה’ נסי הצעיר חיים כפוסי ז”ל”.

ועטרת ראשי אבי אבא  קנה אותו בדמים יקרים ]בכסף רב[ והיה טמון 
בבית מדרשנו ]זה[ סיפרא ספר באור החיים פירוש על התורה בעיר הקודש 
צפת, ונפשו ]של אבי[ תמיד לילה ויום תהמה להביאו על מכבש הדפוס, 
ותמיד היה חשקו וחפצו להוציאו לאור על מכבש הדפוס ולא נסתייעא 
מלתה מכמה טעמי: וטעם העיקרי כי היה זקן בא בגבורות לא רצה לצאת 
מקודש לחו”ל ]בלשון מליצה מצפת לעיר אחרת[ לעת זקנתו ומה גם כי 
היה לו חובות בערי מצרים קרוב לב’ אלפים גיני ]לירות מצריות[ ועל כל 
זה לא נתן אל לבו לצאת והלך מה שהלך וחלש ונאסף לבית עולמו זקן 

ושבע ]ימים[.
ואחרי כן בראותנו אנחנו הבנים בניו כי נפשו וחשקו להוציא הספר הקדוש 
הזה ספר באור החיים להרב הקדוש הנזכר ]חיים כפוסי[ הוכרחנו אני 
ואחי ]לעשות למימוש הדפסת הספר[ וראש בשמים ראש מעלת הרב 
המובהק שמן תורה מזר”ק טהור השקדן בתורה כבוד מורנו ]ואחי[ הרב 
אליהו-רחמים ענתבי דרבנן זכר צדיק וקדוש לברכה אשר נאסף לבית 

עולמו בשנתנו זאת. 
אוי לי שאבדתי את רבי ]אחי[ ולא אסתייעה מלתה ]ולא זכה להגשים 
רצונו של אביו[ ואחרי אשר בעל כל הסיבות ]הקב”ה[ סובב עלי ]הוליכני[ 
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והביאני הלום להתגורר פה מצרים ו]אני[ מסתפק במועט ]פרנסתי דלה[ 
כאשר יעידון יגידון כל באי השער, ועבר על ראשי מים הזידונים ]מליצה 
לתקופה רעה[ כידוע לכל העיר, ונכנסתי ]לפרנסה דחוקה[ עם השוחטים 
בתור שוחט מהעוף למינהו מפני המתנגדים שהיו לי ]...[ עושה רושם 
שלא היה חפץ בי להיות שו”ב ]שוחט ובודק[ וזה לי ל”ז ]בן 37[ שנה ואני 
עוסק במלאכתי ]כשוחט עופות[ והוכרחתי לקמץ על עיסתי ומקבץ על 
יד ]חוסך פרוטה לפרוטה[ ומצטעק ]מצערי ועוניי[ ויפה לי ]למען מטרה 
נעלה זו[ כדי להוציא לאור האי סיפרא לעשות נחת רוח לנפש הצדיק 
]חיים כפוסי[ שיהיו שפתותיו דובבות ולעשות נחת רוח לעטרת ראשי 
אדוני אבי הרב היש”ר זיע”א שהיה חפצו ורצונו להוציאו לאור ומשמים 

זיכו לי ]אותי[ ]...[ 
ומחשבה טובה הקב”ה מצרפה למעשה ואנכי העבד אברהם קמצתי על 
יד עד שמצאתי תחת ידי קומץ של ברכה סך מה ]סכום מסוים[ באופן 
המתחיל ]המאפשר להתחיל[ להוציא לאור ולהביאו על מכבש הדפוס 
והנה מקרוב ]לאחרונה[ נתראיתי עם האדון היקר ומהללו בלי מחקר אוהב 
התורה ולומדיה מגזע היחס והמעלה לשם טוב ולתהילה כבוד האדון סי’ 
]סיניור[ זקי משה מנשה סתהון יצ”ו, אזר כגבר חלציו ואמר לי: אברהם 
אהובי מה לך אתה נבהל סמוך אדידי ]עלי[ ואני אסייעך בהוני ואוני ותכף 
קרא למכירי המלאכה מלאכת הדפוס ונתן להם ]שילם מראש[ מה שהוא 
עיקר ]מרבית העלות[ נייר משובח ומפואר משופרי דשופרי ומה גם כי הוא 
העיקר שעלה דמי הנייר למעלה ראש ולא נצרכה אלא להעדפה כי הוא 
הביא בעלי הדפוס וגמר עמהם וקרוב הדבר להדפיסו כולו מכיסו וממנו. 
אנא ה’ זכרה לו אלוהים לטובה ולברכה ובזכות הרב הקדוש ]חיים   
כפוסי[ זיע”א יגן בעדו ובעד בניו הנעימים ראשון בקודש ]...[ ובעל הברכות 
הוא יברך את הגברת המהוללה אשר יראת ה’ היא תהלל הגברת המעטירה 
סי’ ]סיניורה[ גמילה תלט אשר גם היא עזרה בעזר שיש בו ממש להוציאו 
לאורה אנא ה’ ברכה. ועליתי על הר הקודש ירושלם הבנויה תבנה ותכונן 

וה’ עזרני להדפיסו. 

תוכנו של הספר ‘באור החיים’ 

מצידו האחורי של עמוד השער שחיבר חכם לאניאדו, מופיע עמוד מעוטר המאפשר 
למו”ל להקדיש בכתב יד את הספר למי שחפץ ביקרו תחת הכותרת “מזכרת נצח 
מעוררת אהבת דודים”. את עמוד ההקדשה מעטרת תבנית מאּוירת של ישיבת 
בר יוחאי שבמירון. ומדוע בחר באיור זה דווקא? הבחירה אינה מוסברת, אבל 
מסמלת אולי יותר מכל את המפעל המשפחתי, שכן בישיבת מירון זו למד אביו 
היש”ר אשר רכש את כתב היד כשישים שנה קודם לכן. בשלושת העמודים הבאים 
מובאות הסכמות של רבני מצרים וצפת, ואחריהן )עמ’ 5-4( הקדמתו של הרב 
המו”ל, חכם אברהם-יעקב ענתבי, בה הוא מפרט את נסיבות ההוצאה לאור, את 
גלגולו של כתב היד אותו הוא מביא להדפסה וכן פרטים חשובים אך תמציתיים 
מאוד לתולדות משפחתו. חכם אברהם מציין שם כי ספר זה כולל את כלל כתבי 
היד שנותרו בספריה משפחתית שהוריש היש”ר לבניו. בעמ’ 7-6 מובאת הקדמה 
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מבן אחיו של המו”ל – חכם רפאל-מנשה ענתבי המספר אודות חייו וגדולתו של 
חכם כפוסי. 

לאחר מכן נפתח הספר אשר מחולק לשתי חטיבות. החטיבה הראשונה   
נקראת ‘באור החיים’ ובה חיבורו של חכם כפוסי ובה דרושים על כל פרשיות 
חמשת חומשי תורה. החטיבה השנייה נקראת ‘אביר יעקב’ ופותחת במכתבו של 
חכם יעקב ענתבי למונטיפיורי שהיה מצוי בכתב יד מקורי בידי בני המשפחה ]עמ’ 

 .]208-198
לאחריה מביאים בני המשפחה השותפים למפעל הספר את נוסח מצבתו   
של חכם יעקב ענתבי בהר הזיתים בירושלים ]עמ’ 208[ וציטוט מדבריו של אחי 
הרב יעקב ענתבי. אלה מעידים על קשרי המשפחה שהיו באותה תקופה בין שני 
ענפיה. מנהל בית הספר בצפת ואיש הציבור יהודה ענתבי ]אחיינו של המו”ל[ 
מסכם לבסוף את סיפור פרשת עלילת דמשק בתמצית. יהודה, בנו של חכם אליהו-
רחמים שנפטר, השתתף במפעל ההוצאה לאור והוא זה שמציג בפני הקורא את 

מכתבו של חכם יעקב ענתבי. 
בנוסף לתקציר הפרשה הוא מפרסם את כתב הפירמאן שהעניק הסולטאן   
התורכי ליהודים כאשר האירועים באו לסיומם. לאחריהן באותו קונטרס חטיבה 
]‘אביר יעקב’[ מופיע ערב רב של מסמכים שהיו מצויים בכתב יד ברשות בני 

המשפחה. 

המסמכים הראשונים קשורים בחכם יעקב ענתבי גיבור פרשת העלילה:   
)1( תמיכה אנונימית בפסק דינו של חכם יעקב ענתבי בעניין חלוקת עזבונו של 
חיים פרחי בין יורשיו עם מליצה רבה אודות הייסורים שעבר בפרשת דמשק. אותו 
כתב תמיכה בפסיקתו גם הוא נמצא בעזבונו של היש”ר ]עמ’ ג’[. כדי להביא שוב 
תמיכה בפסק הדין של חכם יעקב ענתבי בפרשה שהסעירה את העולם היהודי 
דאז, פרשת הירושה של השר חיים פרחי, השאיל חכם יצחק בדאהב למו”ל את 
פסק דינו המקורי של חכם יעקב ענתבי, בעניין חלוקת עזבונו של חיים פרחי 
]עמ’ ד’-י’[ אשר נמצא אצלו בכתב יד; )2( דרוש שנשא חכם אליהו רחמים בכורו 
של היש”ר ביום החמישי לפטירת אביו ]עמ’ ט”ו-כ”ד[; )3( דרוש שנשא במלאת 
תשעה חודשים לפטירת אביו היש”ר ]עמ’ ט”ו-כ”ד[; )4( דרוש שנשא היש”ר 
לכבוד ‘שבת הגדול’. פרסום דרוש זה הביא נכדו הרב רפאל-מנשה ענתבי שהחזיקו 
כנראה ברשותו ]עמ’ כ”ה-כ”ט[; כיוון שמכל כתביו של היש”ר נותר רק דרוש 
זה, פרי יצירתו הרוחנית אשר שרד את פגעי הזמן, הקדים לו חכם רפאל-מנשה 
מליצה רחבה כשלושה עמודים אורכה כמי שפורש שטיח אדום בפני מהלכו של 
אציל; )6( דרוש שנשא חכם רפאל-מנשה ענתבי במלאת שנה לפטירת אביו אליהו 
רחמים ]עמ’ ל’-ל”ד[; )7( דרוש של חכם רפאל-מנשה ענתבי לפטירת סבתו מרת 
קאדון, אשר היש”ר  בל”ג בעומר תרע”ו ]עמ’ ל”ד-ל”ח[. בשני הדרושים הללו הוא 
מזכיר בלשון מליצה את כל שמונת בניו של היש”ר – דודיו; )8( דרוש של הרב 
אברהם יעקב ענתבי לפטירתו של שר הכספים של מצרים ניסים ביה מוצרי ]עמ’ 
ל”ח’-מ’[. ניסים מוצרי היה ידידו משך שנים רבות. היכרותו הראשונה עם המנוח 
הייתה כשהגיע לראשונה למצרים חסר כל ובילה את לילו הראשון כשהוא ישן על 
ספסלי בית הכנסת ‘תורכיה’ שברחוב היהודים. שם בבית הכנסת פגש לראשונה את 
האחים יוסף, יצחק, וניסים ביה מוסרי. מאז התיידדו וחכם אברהם-יעקב היה לבן 
בית אצלם; )9( בעמוד האחרון של הספר מובא שיר שחיבר היש”ר לכבוד רשב”י 
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וסימנו ]אקרוסטיכון[ “אני יהודה שבתי רפאל ענתבי שליחא דרחמנא חזק” ולפניו 
מספר שורות בהן מספר בנו, המוציא לאור, אודות השליחות של אביו בה חיבר 

את הפיוט.
תוכן הספר מעיד יותר מכל עד כמה היה זה מפעל משפחתי משותף לשימור   
והנצחת מורשת משותפת ותיעוד דמויותיהם של זקני המשפחה כיש”ר ענתבי, 
רעייתו קאדון, בנו בכורו חכם אליהו-רחמים ענתבי, בן דודו של היש”ר חכם יעקב 
ענתבי ואחרים, הנצחה שנעשתה בעידן ובתרבות שבה לא מצלמות ודרכי תיעוד 
אחרים לא היו נפוצים. ואכן צלחה דרכם, כי הספר המודפס נותר עמנו עד היום 
ובו כל ההספדים, הדמויות ההקדשות וכתבי היד המקוריים. כתבי היד המקוריים 

שבו , לעומת זאת , מקומם לא נודע . 

הירצחו של השר חיים פרחי בעכו ופרשת עזבונו 

מה ראו בני המשפחה, מוציאי הספר ועורכיו, אל נכון להביא את עניין פסיקתו 
של חכם יעקב ענתבי לאור? בשנת 1841, שנה אחר פרוץ הפרשה העגומה, חכם 
יעקב ענתבי עזב את עירו דמשק, ועבר לקבוע ישיבתו באחרית שנותיו בירושלים, 
אליה הגיע אחר שעשה דרכו  וביקר את כל ציוני קברי הקדושים בארץ להשתטח 

על מקומם. 
מסופר כי לפני הגיעו לירושלים, יצא הראשון לציון הרב אברהם-חיים   
גאגין, ועמו שאר רבני העיר להקביל את פני חכם יעקב ענתבי בפאתי העיר. שם 
כרע על ברכיו לפניו ונישק את ידו על גבורתו הבלתי אפשרית בניסיון הקשה 

שעבר. 
באותן שנים סערו קהילות יהודיות במדינות אגן הים התיכון עקב פרשת   
סכסוך בין יורשים על ממון רב. פרשיית חלוקת רכושו של חכם חיים פרחי בין בניו. 
השר חיים פרחי היה מחשוביה ועשיריה של הקהילה היהודית בדמשק במחצית 
השנייה של המאה ה-18 וראשית המאה ה-19. רבה הייתה השפעתו במערכת 
השלטון התורכי. משהייתה עכו לחלק מווילאיית דמשק, עבר חיים פרחי לגור בה 
ובשנת 1790 קרא לו  אלג’זאר הפחה האכזר, הידוע לשמצה ברשעותו לנהל את 

ענייני הכספים של הווילאיה. 
ידוע לכל הסיפור המפורסם, כי אף על פי שפרחי ניהל את כספי השלטון   
ושירת את הפחה בנאמנות וכשרון רב, לא נטה לו העריץ  קורטוב של חסד ובשעה 
של כעס ניקר בחרבו את עינו של שר הכספים פרחי. משך כארבעים שנה נודעה 
לו לשר היהודי, חכם חיים פרחי השפעה רבה לא רק מכוח תפקידו הרשמי. טובת 
אחיו היהודים עמדה לנגד עיניו ועליהם הגן מפני גזרות וניסיונות סחיטה של 

המושלים המקומיים. 
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השר חיים פרחי, שר הכספים של אלגזאר פחה בוולאייאת עכו.
באיור הוא נראה משמש ליד הפחה ורטייה על עינו המנוקרת.
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פרשת חייו המופלאה של חכם חיים פרחי נסתיימה באורח טראגי, בערב   
ראש חודש אלול תק”פ כשנרצח בפקודת הפחה עבדאללה ממשיכו של אלג’זאר 
אשר גמל לו רעה תחת טובה. כאשר היה עבדאללה ילד קטן אחר שנתייתם,חכם 
חיים פרחי גידלו בביתו. הוא אף השתדל מאוד עבורו, שעבדאללה יהיה זה שיקבל 
את השלטון לאחר מות סולימאן. על שום מה עשה עבדאללה פחה מעשה נבלה 
זה אין הדבר ידוע, אפשר ששם עינו ברכושו הרב של יועץ הכספים היהודי ואכן 

לפי המקורות החרים את כל רכושו. 
לאמתו של דבר, בני משפחתו של פרחי הבריחו חלק גדול מרכושו לדמשק,   
ועל עיזבון זה פרץ סכסוך ארוך וממושך בין יורשיו, סכסוך שהעסיק כעבור שנים 
את גדולי הפוסקים שבמזרח. מתוך ספרות התשובות אנו למדים על ויכוח שעבר 
בין הפוסקים. בראש קבוצה אחת עמד הראשון לציון ]של ירושלים[ חכם אברהם-

חיים גאגין ועמו כמה חכמים, ולעומתם התייצב רבה של טבריה, חכם חיים-ניסים 
אבולעפיה. לצידו עמד בנו, חכם משה אבולעפיה אשר גם הוא היה מעורב בפרשה 
העגומה בדמשק. משה אבולעפיה מילא תפקיד עגום באותה פרשה, שכן לא עמד 
בסבל העינויים ונכנע לרצון שוביו, התאסלם והחל להעליל בצורה קשה ביותר 

על בני קהילתו כל שקר שרצו שיעיד. 
שנים ספורות אחר הפרשה בשבתו בירושלים נבחר חכם יעקב ענתבי עם   
עוד שני חכמים לברור בסכסוך בין הקבוצות ופסק כפי שפסק חכם אברהם-חיים 
גאגין ]אג”ן[. חכם אג”ן תמך כמובן בפסיקתו של חכם יעקב ענתבי, ואילו חכם משה 
אבולעפיה, בנו של האב חנ”א ]חכם חיים-ניסים אבולעפיה[ יצא חוצץ כנגדה. כך 
ששתי הפרשיות הללו היו מעורבות ומשולבות זו בזו. סיבת הבאת פרסומו של 
מסמך זה שהיה מצוי בכתב יד מקורי בקרב בני המשפחה, היא, אם כן, פרסומה 
הרב של פרשת הסכסוך, שהייתה סמוכה לעלילת דמשק. יתכן שמי שכתב את כתב 
התמיכה בחכם יעקב ענתבי היה לא אחר מאשר היש”ר בן דודו מכיוון שהמובאות 

בספר הן גנזי כתבי היד שנותרו ממנו.8 
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אחרית דבר 

מסרני המשפחה לדורותיהם, מציינים בדברי ימיהם את הספר ‘באור החיים’ במקום 
מרכזי אחר כבוד ברישומים ההיסטוריים שהותירו אחריהם זקני משפחתנו לתולדות 
משפחת ענתבי: נהג כך אפרים ענתבי ]בנו של המו”ל חכם אברהם-יעקב ענתבי[, 
סבי יעקב-מרדכי ענתבי ציטט מההקדמות לספר זה בתשובותיו  לשמעיה בן 
דודו, כאשר זה האחרון ביקש ללמוד ולתעד את תולדות משפחתם ואבותיהם. 
בידי  אפרים ענתבי ז”ל, בנו של המו”ל היו כמה גיליונות דהויים של רביעיות דפים 
מחוברים יחדיו. זיהיתי את תוכנם ואת צורת הדפוס מיד כדפי הספר ‘באור החיים’. 
היו אלו שאריות של חלקי ספרים שנותרו כנראה בידי אביו של אפרים המו”ל, 
לאחר תום הדפסת מספר עותקים שלם משנת 1929. את אותם גיליונות שאריים 

שלא הספיקו לכדי ספר שלם, שמר אצלו למזכרת. 
את עותק  הספר ‘באור החיים’ שברשותי נתן לי סבי יעקב-מרדכי ענתבי   
כשהייתי כבן גיל מצוות. באותו יום הצגתי לו בגאווה עבודה שחיברתי על פרשיות 
עלילות הדם בתולדות העם היהודי. דומה שסבי ז”ל החליט על פי רשימותיי, שאני 
בוגר דיי להבין את חשיבותו של ספר זה. קיבלתי  הבהרה מקדימה שבה פרש 
בפני את מבנה הספר, הקדמתו, ומיקומה של תעודת החכם יעקב ענתבי.  סבי לא 
הסביר לי הרבה על  סמליותו של הספר  ותולדותיו ועל גנזי מידע הטמונים בין 
דפיו, אולם הותיר בכריכת הספר את טיוטות תכתובותיו עם בן דודו שמעיה ענתבי 
המספרות על תולדות המשפחה, מן הסתם השאירם בכוונה כדי שאקרא בהם. 
אני מניח שהרגיש שאולי במעשהו זה הוא טומן זרע של עניין וסקרנות בקרקע 

פוריה, אשר תעסיק אותי כשלושים שנה לאחר מכן.9
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אברהם - אלברט ענתבי

מקורות
1.     מרכז המקורות למשפחתו של אברהם-אלברט עומדת ההקדמה לספר ויצבור יוסף למחבר ענתבי יוסף. "זה   

        הספר ויצבור יוסף ]...[ דרושים ]...[ אשר היה ]...[ דורש שבת בשבתו בדמשק ובמצרים". ירושלים, דפוס  
        צוקערמאן, תרע"ט. את הספר הוציא לאור בנו של חכם יוסף, דוד יוסף ענתבי, אחיו של אברהם-אלברט, ובו  

        הוא מפרט את  שמות כל אחיו.  
2.     ענתבי יעקב,  אביר יעקב, מכתבו של חכם יעקב ענתבי למונטיפיורי, העתק הנוסח היסורין שברו על עם ישראל 

         בעלילת הדם שהעלילו עליהם בשנת ת"ר ]...[ ובפרט על מעלת הרב ]...[ יעקב ענתבי".  בתוך: כפוסי חיים. באור 
        החיים. ירושלים  שנת שערי דיצה לפ"ק, 1929,  עמ' 208-198. 

3.     מכתבו של חכם יעקב ענתבי למונטיפיורי גרסה מורחבת. כתב יד ]רש"י[ בספרית אליאנס בפאריז. 
   Bibliotheque de l'Alliance Israelite Universelle (Paris), Manuscript Ms285H  
 Copie…du Recit…fait par Monsieur ANTEBI…petit fils du rabbin….Jacob ANTEBI…a l'affaire" ; "Monsieur"
 "Albert Antebi , Impasse de Malte 3 , CHALONS-sur-Marne, France

        ]הספריה הלאומית י'ם , מחלקת המזעורים ס' 3294[.
        שם רשם "בני ידידי ויחידי". שם שפורסם ב 15.12.1846 (עמ' 176) מציין כי הנפטר הותיר אחריו אשה הרה!.

4.     פרומקין, אריה ליב. ספר תולדות חכמי ירושלם. משנת ה"א ור"ן ליצירה ועד ה"א ותר"ל ליצירה. "עם הוספות   רבות והעקות 
מבוא ומפתחות מאת אליעזר ריבלין ירושלם" , ירושלים, תרפ"ט. עמ' 286.

מכתב תודה של נשות המעונים בדמשק ליהודית מונטיפיורי, כתב יד רש"י, אוסף פרטי, עותק ברשותו של ד"ר אריה מורגנשטרן.   .5
האוניברסיטה העברית ירושלים. 

6.    L'Univers Israelite Paris,  15.12.1846  p. 176   

רבה הראשי של דמשק
וגיבור פרשת עלילת

דמשק 1840

נישאה לר”ר שמואל 
עקיבא, ירושלים 

נישאה בדמשק, ליהודה אצלאן פרחי
בנו של רפאל פרחי (“אלמועלם”) ונכדו
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אלברט ענתבי היה דמות מיוחדת ומקום של כבוד היה לו בתולדות המשפחה. 
איש אציל, רב פעלים, רב-השפעה מעין כמוהו ורב-משמעות בעידן של ערש 
הציונות והקמת המדינה שבדרך. הוא היה בין הבולטים שבמנהיגי הישוב היהודי 
המתחדש בארץ-ישראל של תחילת המאה ה-20. רושם השפעתו ופעילותו בתחילת 
המאה היו גדולים עד כדי כך שאת חייו ופעולותיו סיכמה האנציקלופדיה יודאיקה 
בתואר: “מנהיג היהודים בארץ ישראל ]...[”, לא פחות ולא יותר. שני רחובות קטנים 
הנקראים רחוב ענתבי עד היום הינם לזכרו, ומיקומם בירושלים ובתל אביב. אלברט 
זכה לכבוד הזה ולא אף אישיות רבנית בכירה לפניו, גדולה ככל שתהיה במעשים, 

בתורה, בכהונת הרבנות, בגבורה פיזית או נפשית. 

ילדותו ותחילת דרכו הציבורית 

אברהם-אלברט ענתבי נולד בדמשק בשנת 1873 והיה בנם השני של חכם יוסף 
ענתבי ואסתר ונכדו של חכם יעקב ענתבי המפורסם, גיבור פרשת דמשק. אביו של 
אברהם, חכם יוסף ענתבי (1918-1846) לא זכה להכיר את אביו שלו שכן נפטר עוד 
בעודו ברחם אמו, אך הוא גדל והתחנך על ברכי סיפור גבורתו, מורשתו המשפחתית 
והיה עד לכבוד הרב שרחשו רבני הקהילה ונכבדיה לזכר דמותו האגדית. יוסף 
ענתבי הוסמך כאבותיו לפניו לרבנות. איננו יודעים מתי החליט חכם יוסף לחזור 
מירושלים חזרה לדמשק, אך בעת מסוימת כבר נמנה על נכבדי העיר ואף נישא 
לאסתר לבית קטראן, משפחה יהודית סורית אמידה והייתה דודנית גם של משפחת 
תותאח מאצילי הקהילה. בתחילת דרכו עבד יוסף עבור חברת אליאנס בדמשק 

 .]Alliance Israelite Universele[
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אברהם בן יוסף ואסתר, קיבל על פי רוח הזמן והמקום את השם אלברט,   
למד תחילה בישיבה וקיבל חינוך דתי מסורתי. אחר כך התחנך בבית הספר ‘אליאנס’ 
של חברת כי”ח בעיר דמשק ולמד בו עד מלאת לו עשר שנים. מוריו, כך מסופר, 
הכירו בכישרונותיו הנעלים, ולאחר שסיים את לימודיו נשלח בשנת תר”מ (1880) 
מטעם בית ספרו לפאריז כדי להרחיב את השכלתו בבית המדרש למורים לאמנויות 
של כי”ח ]Armentiers Ecole des Artes et Metiers[. כבר בגיל צעיר הפגין 

חריצות בכל הליכותיו ומאז ניבאו לו עתיד מזהיר. 
בשנת תרנ”ו (1896) בהיותו בן שלושים, החליטה חברת כי”ח להטיל על   
כתפיו תפקיד ושלחה אותו להיות עוזרו האישי של נסים בכר, מנהל מוסדות כי”ח 
בארץ ישראל. כדרכו, הפגין אלברט חריצות ומילא את תפקידיו על הצד הטוב 
ביותר. הוא הפך לעוזרו הנאמן של נסים בכר אשר שימש לו כל אותו זמן מורה 
דרך, כאילו הכין את יורשו לעתיד במחשבה שיהיה עליו יום אחד למלא את מקומו 

אחריו. 
הרוח שפיעמה בלבו של אלברט, רוח של חיבה ואהבת הארץ, מודעותו   
ודאגתו לשיפור מצבה התרבותי והחברתי של עיר הקודש ירושלים, שאיפותיו 
ותוכניותיו להיטיב ליישוב היהודי ולהועיל בעיר פתחו כר נרחב לפעילות אשר 
אלברט החל לממש עוד בטרם התעמק בעסקנות ציבורית. בראשית שנת תרנ”ח 
(1898) התפטר נסים בכר ממשרתו ואלברט מונה לתפקיד מנהל מוסדות כי”ח 
בארץ ובמשרה זו שימש עד שנת 1.1914 בשנת 1899 החליטו הוריו של אלברט, 
חכם יוסף ענתבי ורעייתו אסתר, לעזוב את דמשק ולעבור לקהיר. כך גם התקרבו 

במידה מסוימת לבנם אלברט שעשה חִיל בירושלים. 

בית הספר כי”ח ]כל ישראל חברים[ בירושלים

בית הספר המקצועי של כי”ח ]]Institution Professionele היה המוסד החינוכי 
המודרני היהודי הגדול ביותר באותם ימים בירושלים ואף החשוב ביותר. בשנת 
1880 החליט הוועד המרכזי של כי”ח אליאנס על הקמת מוסדות חינוך רבים בארץ 
ישראל. במסמכי הוועד נרשם כי “דלות היהודים שם היא נוראה ]...[ מי אינו יודע 
היום שאין ביכולת יהודי ארץ ישראל להיחלץ מדלותם, אלא על ידי השכלה ועל 
ידי חינוך חקלאי ואמנותי?” בית הספר נוסד על ידי נסים בכר ב-1882 ובו החלו 
בהכשרתם של בעלי מלאכה ושל חניכים לאחר שנת 1885. בכך ביקשו בכר והארגון 
שבו עבד לעודד את תהליך הפרודוקטיביזציה בקרב האוכלוסייה היהודית. מטרת 
בית הספר הייתה ללמד את היהודים “תורה ומלאכה”, זהו גם שמו הראשון של 
ביה”ס, שילוב של לימודי הדת המסורתית בשילוב שפות ומדעים, חקלאות ומלאכה 

על מנת להכשיר את ילדי ירושלים להרוויח את לחמם בזיעת אפם. 
האחריות על ניהול בית הספר ועל פיתוח המוסד הוטלה על המייסד   
ניסים בכר יליד ירושלים ואחד מהתלמידים הראשונים של כי”ח בפאריז. כאשר 
נפתח בשנת 1882 צוינה השנה בחגיגיות על שער בית הספר, אשר קיים שם עד 
היום במקומו המקורי, מול בניין ‘כלל’ בלב רחוב יפו בירושלים. שפת הלימוד 
הייתה צרפתית, ורבני האשכנזים התנגדו להקמתו מחשש שיפגע בחינוך החרדי. 
כך קרה שכמעט כל תלמידי ביה”ס היו מבני הספרדים. בחלוף הזמן הצטרפו אל 
ספסל הלימודים גם ילדי נוצרים, ערבים וארמנים, עד שבית הספר הורחב וגדל, 
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והסתייגות החוגים הקיצוניים מהמוסד רפתה. 
על כך מספר אלברט ענתבי (1898): “במשך שנים רבות נאבקנו נגד חוסר   
הסובלנות של הרבנים האשכנזים האורתודוקסים בקהילה. הם ביטלו את הקצבת 
החלוקה לפועלים ששאפו לרכוש אצלנו הכשרה מקצועית ולאבות ששלחו את 
בניהם לבית ספרנו היסודי. אולם הזמנים השתנו. השבוע נפגשתי עם כמה צעירים 

בני רבנים שביקשו ממני לשלבם בלימודי הערב! איזה הישג!”.
בין המלאכות שנלמדו שם ניתן לציין חייטות, סנדלרות, נגרות, פיסול   
באבן ועוד. תלמידי בית הספר נודעו כבעלי מלאכה טובים ביותר, ועדותו של דוד 
ילין מוכיחה זאת. הוא מספר על השתתפות בית המלאכה של בית הספר בפעולות 
השיפוץ בכיפת הסלע. בשנת 1897, עקב העומס הרב, בית הספר התפצל; האחד 
לתורה והשני למלאכה. באותו זמן הוחלף המנהל ואלברט ענתבי קיבל את המשרה. 
תחת ניהולו גדל בית הספר המקצועי והתפתח למרות המשברים שפקדו אותו: 
בעיות תקציביות, קושי בגיוס מורים מוסמכים ומדריכים יעילים למחלקות השונות 
]נגרות, פחחות וכיו”ב[ של בתי המלאכה, ובעיות נוספות. אלברט הקים מחלקות 
חדשות לצבעות, לאריגה ולטווייה בעבודת יד, פיתח מחלקות שהיו קיימות והקים 

מבנים חדשים. 
על פי נתוני כי”ח הוכשרו במוסד זה בשנים 1902-1882 קרוב ל-350 חניכים   

אשר מצאו את פרנסתם. 

בית ספר לאמנויות מלאכה בירושלים. בתמונה לימודי ריקוע נחושת בסגנון דמשקאי לילדי 
ירושלים, בצלאל, ראשית המאה ה-20.

עם זאת, בתקופה זו שרר לא פעם מצב של חוסר תעסוקה בארץ גם לבעלי המקצוע, 
וכתום לימודיהם חלק מבוגרי המוסד נטשו את עבודת הכפיים או עזבו את הארץ 
בשל מצבה הכלכלי הקשה אל הקהילות השונות ברחבי האימפריה העות’מאנית: 
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לקושטא, איזמיר, אדירנה, בירות, דמשק ומצרים, שמהן הגיעו  כדי לרכוש מקצוע 
במוסד הירושלמי. אלה היו הכישלונות האמיתיים לאחר כל ההשקעה, אולם היו 
גם לא מעטים מתלמידי המוסד אשר הפכו לבעלי מלאכה מוצלחים בארץ. נגרים, 
חרשי ברזל ונחושת בירושלים, ביפו, בחיפה בצפת ובכמה מן המושבות שאף 

הכשירו בתורם חניכים שלהם לעסוק בעבודת כפיים. 
ההצלחות המקצועיות של ניהול המוסד לא היו נטולות קשיים ותסכולים.   
בחלק מן הדו”חות שלו, לצד הישגים שתיאר בפני כי”ח או יק”א, תיאר אלברט מצב 
קודר ביותר, וטען כי הישגי המוסד אינם מרשימים עקב האפשרויות הכלכליות 
המצומצמות בארץ ישראל. בכמה דיווחים אף רמז שיתפטר מתפקידו בגלל חוסר 
תמיכה בתוכניותיו בקרב חוגים שונים בוועד המרכזי של כי”ח בפאריז ושהוא עייף 
ומאוכזב מהחיים הקשים בירושלים. אף שהעריך את מפעלו של בכר, לא היסס 
אלברט להביע דעתו כי קודמו בתפקיד שגה משגה חמור בהקימו את בית הספר 
המקצועי בירושלים ולא בקושטא, באיזמיר או בתוניס – ערים שבהן הייתה כי”ח 
עשויה להגיע להישגים מרשימים יותר בעידוד הפרודוקטיביזציה, מכיוון שהייתה 

בהן אוכלוסייה יהודית גדולה ובסיס כלכלי איתן יותר מירושלים הענייה. 
נראה כי תמונה מאוזנת של הישגי המוסד תכלול גם הישגים וגם כישלונות   
שחלקם נגרמו בגלל תנאים חיצוניים כמו המצב הכלכלי והפוליטי בארץ ובעיות 
תקציב, וחלקן האחר אולי גם כתוצאה מיחס עוין למוסד מצד חלק מראשי כי”ח 
בפאריז. אלברט ניסה מאוד  להרחיב את גבולותיו של המוסד כאשר רכש את בית 
ריבלין בחברון עם עזיבתו של אלתר ריבלין את העיר, ככל הנראה במסגרת הניסיון 
להקמת בית ספר למסחר של כי”ח בעיר, וכשהדבר לא צלח בידו הפך הבית למרכז 
פעילות לצעירי חברון. אולם חרף הקשיים כאמור, לא מעטים מבוגרי המוסד אכן 
עבדו כבעלי מלאכה עוד קודם למלחמת העולם הראשונה, בבתי מלאכה ובמפעלים 
של יהודים ושל נוצרים בירושלים ובערים אחרות בארץ ובחוץ לארץ. הישג זה 
ראוי לציון נוכח העובדה שפעילות כי”ח בתחום ההכשרה המקצועית והחקלאית 

במקומות רבים במזרח התיכון ובצפון אפריקה נחלה כשלון חרוץ. 
למרות שאלברט היה נציגו של גוף ששאף להנחיל את התרבות הצרפתית,    
צידד אלברט ענתבי דווקא במנחילי העברית במלחמת השפות שהתחוללה באותן 
שנים בארץ ונמנה עם החוגים התומכים בתחיית השפה שהתנגדו למגמות הלע”ז 
בחינוך ובחברה. הוא הטעים: “אם באים כאן ליצור ישוב עברי, מוכרחים אנו כמובן 
ליצור חיים עבריים במלא מובן המילים האלה. תחיית העם קשורה בתחיית השפה 
כשלהבת בגחלת. זהו דבר טבעי והכרחי שאין להרהר אחריו”. בריאיון זה הוא 
סיפר דווקא כי ארגון ‘עזרה’ הוא שסירב להקדיש מקום רב יותר להוראת השפה 

העברית במוסדותיו. 
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נציג יק”א בירושלים 

הודות לשמו הטוב רכש אלברט ענתבי את אהדתן של כל העדות הדתיות בירושלים 
בכללן ואת אמון הממשל התורכי בפרט. על יסוד זה, בשנת תר”ס (1900) מינתה 
אותו חברת יק”א ]Jewish Colonization Association[ לייצג את המשרד 
הפלשתינאי של הארגון הציוני בקשריו עם השלטונות העות’מאניים, וכבא כוחה 
הרשמי. כך מסר יק”א בידיו את הטיפול הנכבד של רכישת הקרקעות בארץ. החל 
משנת 1900 קיבלה יק”א על עצמה גם את הטיפול במושבות שנתמכו על ידי הברון 
רוטשילד ופעלה בהיקף נרחב בארץ עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה, כך קיבל 

אלברט סמכויות נרחבות נוספות. 
מתוך שיקולים כלכליים צרופים, העניק הארגון הלוואות לאיכרים בודדים   
במושבות, למושבה כגוף ולנזקקים באזורים עירוניים. ההלוואות ניתנו לזמן ארוך 
ובריבית נמוכה, והלווים התחייבו להחזירן במועד. אולם שיטת המענקים שהייתה 
נהוגה בימי הברון רוטשילד נפסקה ומתיישב אשר לא הצליח להתבסס קיבל מיק”א 

תמיכה כספית כדי לעזוב את הארץ. 
תפקידיו כנציג יק”א בירושלים ממחישים עד כמה רב היה הכוח שהחזיק   

בידיו: 
(1) כבא כוחה של יק”א בירושלים סייע ענתבי לבעלי מלאכה עניים בעיר להתבסס, 
וכאחראי על קופת המלווה של יק”א העניק הלוואות בריבית נמוכה לבעלי מלאכה 

בירושלים ואף לאיכרים בכמה מושבות באזור יהודה. 
(2) ענתבי נדרש להמליץ בפני יק”א על הקצבת הלוואות להקמת בתים במושבות 

כמו מוצא וארטוף ]הר טוב[ באזור ירושלים. 
(3) היה עליו להמליץ לפני ראשי יק”א לממן ירידתם של יהודים חסרי יכולת או 

חסרי יוזמה מן הארץ. 
(4) היה עליו לדווח למרכז יק”א על המצב הפוליטי הכלכלי והחברתי בישוב, 
לרבות הפעילות הציונית, הבעיה הערבית והשינויים במדיניות הממשל העות’מאני 

כלפי היישוב. 
יחסיו הטובים עם נרסיס לוין אשר שימש הן כנשיא כי”ח והן כנשיא יק”א   
סייעו לקידומו. בין השאר רכש אלברט עבור יק”א את אדמות המושבה באר-יעקב, 
הרחיב את תחומה של ראשון-לציון וייסד שכונות בירושלים. הוא היה גם בעל 
תפקיד מרכזי ביישוב פרבריה החדשים של ירושלים מחוץ לחומות העיר העתיקה. 
כיוון שידע את השפה התורכית והכיר היטב את נוהגי התרבות, התחבב על רמי 
הדרג התורכיים אשר התייחסו אליו כאל דוברה הראשי של הקהילה היהודית. כך 
יכול היה להשיג גישה לרכישת קרקעות או הרשאות לבנייה ויישוב הקרקע מטעם 
השלטונות התורכיים. בדרך זו, הודות להשתדלותו הנמרצת בקרב השלטונות 
התורכיים, קנתה חברת יק”א בפאריז בשנת תרס”ח שטח אדמה גדול ורחב ידיים 
בדרך העולה לכפר מצלבה בגודל 30 אלף דונם. התוכנית הייתה לבנות עליו בתי 
מגורים לעניי העדות השונות, כאשר אותם מחוסרי יכולת יגורו וישלמו את המחיר 
בתשלומים קטנים בפרישה של שתים-עשרה שנה. למקום הוא קרא ‘נחלת צדוק’ 
לזכר הרב צדוק הכהן, ראש רבני צרפת. לימים הפכה שכונה הזו לאחת השכונות 

הנאות שבירושלים החדשה. גם ‘נחלת ציון’ הוקמה בזכותו באופן דומה. 
בקיאותו בצרפתית ובערבית וכן פקחותו ותקיפותו סייעו לו בקשריו והוא   
זכה לשיתוף פעולה רב מצד השלטון התורכי בארץ, אשר מינהו רשמית כבא כוח 
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היהודים  באספת הנבחרים העות’מאנית של מחוז ]וילאייאת[ ירושלים הכולל 
גם את חברון וסביבתה. השתתפותו בישיבותיה של האספה סייעה לקבלת כמה 
החלטות רצויות שבחלקן הגדול היו לטובת יהודי העיר. הוא טיפח יחסים תקינים 
עם אפנדים ערבים ועם מספר ניכר של מושלים ופקידים עות’מאנים בירושלים. 
בכישרונותיו שימש כמתווך בסכסוכים בקרב גורמים שונים באוכלוסיה, בירושלים 

וביהודה ובין איכרים יהודים וערבים. 
אלברט היה מעורב בניסיונות להקים בנק אגרארי ואף הקים חברה מסחרית,   
‘Societe Cooperative de Production Consomation et Pretes’. במקביל החל 
לפעול כנציג המשרד הארצישראלי ביפו, מטעמו פעל להקמת בנינים ציבוריים 
בישובים היהודיים במושבות והיה לאיש הקשר בין המשרד ביפו לישוב הישן, ובין 

עסקני הישוב הציונים לאפנדים הערבים. 

קשריו עם עסקני היישוב 

מאז בואו לירושלים טרח אלברט ענתבי לקשור קשרים עם הקונסולים של 
המעצמות האירופיות ולרכוש את תמיכתם של פקידי ממשל בכירים ושל אפנדים 

ערבים. האפנדים כינוהו לפעמים ‘ראס אל יהוד’ ]נשיא היהודים[. 
מרדכי בן הלל הכהן מעסקני הישוב החדש כתב עליו ביומנו: “העסקן החרוץ   
הזה, שאין כמוהו לזריזות וחריצות, אם כי שטחי ]...[ גדולה לפעמים השפעתו על 
פקידי הממשלה סביבו ]...[ הוא יודע את האנשים האלה ויודע את האמצעים במה 
לתפוס אותם בלבם”. גם אברהם אלמאליח, עיתונאי, עסקן ציוני והעורך הראשון 
של העיתון ‘החירות’, הכיר היטב את ענתבי ותיאר את תרומתו לישוב ואת קשריו 
הענפים עם השלטונות העות’מאניים ועם אנשי הקונסוליה הצרפתית בירושלים. 

במאמר שהתפרסם עשרים ושלוש שנים לאחר מות ענתבי, כתב אלמאליח: 

השפעתו על השלטון התורכי בארץ ישראל הייתה עצומה, כל מושל פלך 
בארץ ישראל ידע כשאך התמנה לתפקידו עוד לפני צאתו מקושטא כי 
בירושלים יושב יהודי גדול בשם ענתבי, המגלגל את כל המכונה הציבורית, 
וכל מושל הרוצה להיות בטוח במעמדו ושואף להצליח בתפקידו חייב 
לעשות כרצון ענתבי ]...[ ענתבי היה בן בית אצל כל שר ומושל פלך, 
משרדי כל הקונסולים היו פתוחים לפניו והוא השיג בהם כל מה שרצה. 

הסיבה לכך הייתה כוחם של הגופים שייצג. כיוון שהיה במקביל נציג יק”א, בא 
כוחו של הנדיב הידוע בארץ ישראל, ומעל הכול בא כוח חברת כי”ח, היה בעל 
עמדה ציבורית חזקה מאוד אשר הפחה הירושלמי בעצמו כינה אותו כבעל “שלשת 
מפתחות הזהב האלה שבידו אשר תפתחנה כל דלת”. הוא שימש כמתורגמן 
כבוד בקונסוליה הכללית הצרפתית בירושלים וגם ממשרת כבוד זו שחשיבותה 
הייתה ניכרת בימי הקאפיטולאציות הפיק תועלת גדולה לענייני הישוב. במשרדי 
הממשלה והקונסוליות היה ענתבי מליץ יושר וסנגור ליהודי ארץ ישראל והביא 

את עצומותיהם לפני השלטונות. 
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אברהם-אלברט ענתבי במשלחות מקבלי הפנים לשליטים התורכיים המגיעים לארץ

 
קרבה יתרה הייתה בין ענתבי לבין הראשון לציון הרב יעקב מאיר ז”ל. וכך בימי 
מחלוקת הרבנים הגדולה בירושלים בשנת תרס”ט על דבר כס הרבנות הראשית, 
התערב גם הוא בעניין, ועמד כנגד הרב ישראל פאניז’יל ולטובתו של הרב יעקב 
מאיר שהיה בעל דעות מתקדמות יותר. תמיכתו זו הפכה אותו בלא שירצה בכך 
לאיש ריב ומדון בעיני הציבור המפולג לסיעות. כשזכה מועמדו, היה אלברט לנציג 
העדה הספרדית בטקס הכתרת הראשון לציון מאיר שנערך בערב ראש השנה 

תרס”ז (19.9.1906). 
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המתנגדים לאלברט ענתבי 

אישיותו המורכבת ומעורבותו בענייני ציבור הולידו לו יריבים בקרב חוגים שמרניים 
אורתודוקסיים ופרוגרסיביים. גישתו אל זרם הציונות לא הייתה אוהדת היות 
ובחזונו ראה סגנון אחר של חיים יהודיים בארץ בשלום עם השכנים הערבים תחת 
הביטחון וההגנה שמספק השלטון התורכי. מעורבותו הגוברת בעניינים ציבוריים 
עוררה התנגדות בקרב חוגים פרו-ציוניים, ביניהם ד”ר יצחק לוי, מהאישים הבכירים 
בעדה הספרדית ומנהל סניף אפ”ק בירושלים ]משנת 1904[. גם כמה עיתונים 
עבריים תקפו אותו והאשימוהו בשחיתות, בחילול השפה העברית ובכל ההיבטים 
השליליים בפעילות החינוכית והפוליטית של כי”ח. מהמפורסמים שבהם עיתון 
‘האור’ בו פרסם איתמר בן אב”י מאמרים שתקפו בחריפות רבה את ענתבי. גם 
אביו של איתמר, אליעזר בן-יהודה, שהיה מתון יותר בדעותיו הפוליטיות, מתח 
ביקורת קשה על העסקן הספרדי. עיתון ‘הפועל הצעיר’ היה ביקורתי כלפי ענתבי, 
במיוחד על רקע המאבק הממושך בקרב עדת הספרדים על איוש כהונת החכם 
באשי לאחר פטירתו של נושא המשרה האחרון החכם באשי י”ש אלישר בשנת 
1906. אולם מאידך נמצאו לו תומכים רבים בקרב פעילי הישוב. גם האהדה כלפיו 
נבעה לא אחת מטעמים שבאינטרסים יישוביים כאלה או אחרים. בריאיון עם ענתבי 

שפורסם בשנת 1912 כתב חיים בן עטר, עורך עיתון ‘החירות’: 

אמנם אחדים מקוראינו יעקמו בוודאי את שפתותיהם למשמע השם הזה 
וגם אחרים לא ירצו להתעניין בדברינו אך ורק משום שהזכרנו שם זה, 
אבל תאמרו מה שתאמרו. ענתבי, למרות כל המגרעות והיחסים המוזרים 
שמייחסים לו הוא האיש היחידי כמעט בין עסקנינו פה שאומר מעט 
ועושה הרבה. הוא האיש המעשי היחיד כמעט בין עסקנינו שהשפעתו 
רבה וגדולה היא על כל החוגים השונים אשר פה ושיכול לבצע ולהוציא 

לפועל את אשר זומם וחושב ]...[. 

עם תומכי ענתבי נמנו גם אברהם אלמאליח, מאיר דיזנגוף, מרדכי בן הלל הכהן, 
מנשה מאירוביץ ואחרים. 

מלחמת העולם הראשונה

עם פרוץ המלחמה העולמית הראשונה בשנת תרע”ה (1915), עזב ענתבי את כל 
עיסוקיו ואת הנהלת בית הספר למלאכה והתמסר כולו לפעילות הצלת הישוב 
היהודי בארץ ישראל. תקופת המלחמה הייתה קשה לישוב היהודי בארץ; באותה 
עת נותקה ארץ ישראל כמעט כליל מן העולם החיצון אשר ממנו הובאו מזון 
ואספקה לתושבים. קשה במיוחד היה מצבם של היהודים בארבע ערי הקודש 
שנשענו מאוד על כספי החלוקה ותמיכת קרובים מחוץ לארץ, אף כי מוסדות 
הישוב הצליחו, באמצעות העזרה מגרמניה והנרי מורגנטאו שגריר ארצות הברית 
בתורכיה, ליצור קשר עם הגולה וכספים הגיעו ארצה. לא השביע הקומץ את הארי 

ורעב כבד שרר בארץ. 
השלטונות העות’מאנים לא רק שלא יכלו לסייע לתושבים, אלא אף   
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לחייליהם קצרה ידם מהושיע. ובהיות החיילים רעבים ללחם, פשטו על חנויות 
ובתים פרטיים ושדדו מהם מכל הבא ליד. באחד מלילות החורף פרצו חיילים 
תורכים לבית היתומים ‘דיסקין’ בירושלים ונטלו מן היתומים את הכרים והכסתות. 
במשך שלוש שנים התמיד אלברט בפעילותו למען היהודים במסירות   
עצומה והיה אחד מגורמי המפתח במניעת טבח וגירוש כללי של יהודי ארץ ישראל, 
בדומה לטבח שחוללו באותה העת התורכים בבני העם הארמני. בפעולותיו אלה 
עורר עליו אלברט ענתבי את כעסם של התורכים, אך רגיל היה לאמור: “אבי אבי 
]סבי[ זכרונו לברכה המוכר בעלילת דמשק מת על קידוש ה’ וזכה להיקבר בקדש 

בהר הזיתים בירושלים, יהי חלקי עמו ותהי נא אחריתי כמוהו”. 

הוריו של אלברט ענתבי: חכם יוסף בנו של חכם יעקב ענתבי ואסתר לבית קטראן

ביום ו’, א’ בטבת תרע”ה הגיע לראשונה לירושלים ג’מאל פחה, שהיה מפקד   
הדיוויזיה הרביעית ושר הימייה, ופניו מועדות לסואץ. נערכה לכבודו קבלת פנים 
מלכותית בה לקחו חלק גם היהודים. דוד ילין נאם נאום מליצי בערבית ואיחל 
למצביא ולצבאו הצלחה בדרכם לכיבוש מצרים. חברי מכבי שרו שירים בתורכית 
ובערבית: “הבה נריעה לאל מושיע / אותו נהללה ולו נתפללה / רוכב שמים מושל 
אפסים / נא שמור נא לנו את מלכנו / מוחמד רשאד שולטננו / מלך מושיע רב 
העשייה”. ג’מאל פחה הביע את שביעות רצונו מקבלת הפנים היפה ומנאמנותם 

המסורתית של יהודי ארץ ישראל לאימפריה העות’מאנית. 
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“הפושעים” הציוניים 

בפברואר 1915 נחל ג’מאל פחה כשלון חרוץ במסעו הנחפז נגד הבריטים בתעלת 
סואץ. אולם כדי להיראות כמנצח בעיני האוכלוסיה הופיעה הודעה בחדר החדשות 
ונאמר בה שחיל צבאו עבר את התעלה, ובקרב שהתחולל נפלו 12 אלף חיילים 

בריטיים ו-18 אלף נלקחו בשבי. 
הקהל נתבקש לחוג מאורע זה ברוב פאר וקיסר גרמניה שלח לג’מאל פחה   
חרב זהב מעולפת ספירים לכבוד “נצחונו”. “עוד ניצחון כזה ואבדנו”, רטנו יושבי 
ירושלים. עם הרעת מצבה של תורכיה בחזית, חל שינוי לרעה גם ביחסו של ג’מאל 
פחה לתושבי הארץ ואל תושביה הערבים התאכזר מאוד. מאות מהם הועמדו 
למשפט צבאי בעוון בגידה במולדת ויותר ממאתיים נמצאו אשמים ונידונו לתליה, 
לגלות או למאסר עולם. ביהודים נהג ביתר רחמים. רק את הציונות רדף בֵחמה 
מפני שראה בה תנועה לאומית מנוגדת לאינטרס התורכי. אפשר שזוהי הסיבה 
שבהא-אל-דין, שוטר חרש במקצועו, נתמנה על ידי ג’מאל פחה למושל יפו, ואת 
חסן בק העריץ מינה למפקד צבאי על העיר ירושלים. עיקר תפקידם היה לבלוש 
אחר מעשיהם של ‘הפושעים הציוניים’ ולדווח לו ישירות אודותם. לא יצאו ימים 
רבים ובהא-אל-דין הגיש תזכיר מפורט לג’מאל, ובו שמות של שלושים ושנים 
ציונים מורדים ]ביניהם דוד בן גוריון[. הם נצטוו להתייצב במפקדה הראשית 
של המחנה השביעי בירושלים. שעה שחיכו המנהיגים באולם המפקדה, עבר על 
פניהם ג’מאל פחה, שלח בהם מבט חמור והפטיר לעומתם: “בעוד עשרה ימים 
עליכם לצאת מפה ולגלות לאנגורא או לסיואס”. הייתה זו פגישתם הראשונה של 

באי כוח הישוב עם ג’מאל פחה. 
המומים ונפחדים בחרו בדיזנגוף ובענתבי לשמש כבאי כוחם להתייצב   
לפני ג’מאל ולנסות להעביר את רוע הגזרה אך ג’מאל פחה הסכים לקבל רק אחד 
מהשניים. פנה ענתבי לדיזנגוף ואמר לו: “אתה בא כוחה האמתי של כל החבורה 
הזו ועליך להיות שליחם”. דיזנגוף סבר כי יליד רוסיה לא ירכוש את אמון הפחה 
ועל ענתבי לייצג אותם. רק אחרי שידולים והפצרות מצדו נעתר אלברט לבקשתו 

ודיזנגוף נשאר בחדר הסמוך. 

תחת דגל עות’מאניה

“השיחה ארכה כארבע שעות” כותב דיזנגוף בזיכרונותיו “וסבורני שכדאי הוא למשא 
ומתן שכזה להיכתב לפחות בקיצור ]...[”. ג’מאל פחה פתח בכעס ואמר לו לענתבי: 
“אתם הציונים יוזמים לקרוע את המדינה הזאת מאת ממלכת עותומניה ולייסד לכם 
ממשלה משלכם תחת חסות מעצמה אויבת. אבל היה לא תהיה! אעקור אתכם מן 
האדמה הזאת לעולם!”. אז קם ענתבי וייתן קולו ברגש ויען בעוז: “בתור עותומני 
בן בנו של עותומני, אשר אבי אבי נהרג בימי המרד בדמשק ועצמותיו נקברו פה 
על הר הזיתים בירושלים אני מוחה נגד האשמה זו ]...[ בנים אנחנו, כולנו זוכרים 
עוד את אשר עשו העותומנים לגולי ספרד ותמיד רחש ִלבנו תודה לתורכיה”. 
“הציונות שלכם, האם אין מטרתה לעשות את פלשתינה למדינת היהודים?” “לא 
הוד מעלתו! הציונות בעיקר נלחמת בהתבוללות ושואפת לעצמאות קולטורית 
יהודית. חפצנו להחיות ולפתח את שפתנו, להמשיך את מסורת הדת והתרבות 
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שלנו בארץ קדשנו ולשוב עם זה לעבודת האדמה כבימי קדם. אנו רוצים לבנות 
את הארץ שהיא מולדתנו ההיסטורית, לחדש את נעוריה ולעשותה ארץ מולדת 

ממש לבנינו, ולדורות הבאים תחת דגלה של עותומניה!”. 

לשמע דברים אלה, שככה חמתו של ג’מאל פחה ויאמר: “אם כך הוא הדבר,   
למה לכם לנוע למנהיגים מחוץ לארץ, להרצל וחבריו וכדומיהם? אנכי אתן לכם 
קרקעות הממשלה לייסוד מושבות, ואנכי אכריז אפילו על אוטונומיה גמורה 
בשביל הדת והתרבות שלכם, ואעזור לכם להגשים את האידיאל הציוני בחסותה של 
עותומניה”. מיד נחה דעתו של ענתבי עד כדי לענות בהלצה: “אם כן הריני מכריז 
את הוד מעלתו לפרזידנט של החברה הציונית, ואני אהיה מזכירו הנאמן ]...[”. 
כך הפכה השיחה והתנהלה כאילו מתוך הלצות ובדיחות, אלברט ענתבי לקח את 
לב העריץ בשיחתו המחוכמת, עד שאמר לו המפקד: “ובכן בתור עותומני נאמן, 
הגד נא, מי ומה הם האנשים אשר קראתי והנני שולחם לאנגורה?” “הוד מעלתו. 
האנשים האלה אינם מסוכנים למולדת, יש בהם אשר אולי עשו שגיאות ]...[ מפני 
שלא ידעו את מגמותיה האמיתיות של ממשלת עותומניה ועליהם לשאת בעונש 
שהוא, למען יזהרו להבא. הראויים לעונש זה הם: אני ענתבי עבדך, דיזנגוף ידידי, 
ילין, שלוש מאירוביץ ואולי עוד שנים שלושה”. ג’מאל פחה פקד על בהא-על-דין 
שיביא לפניו מיד את כל התיק, ענתבי קיבל על עצמו לסדר יחד עם הקאימקאם 
את גירוש ‘החוטאים האמיתיים’, כחמישה עשר איש שיסעו לטבריה לשני שבועות. 
על אלו שהציל מגירוש ואף מסכנת תלייה בעוון בגידה במלכות התורכית   
נמנו מאיר דיזנגוף, מנשה מאירוביץ, ד”ר חיים בוגרשוב, מנחם שיינקין, דוד בן 
גוריון, יהודה גרזובסקי, יעקב שלוש, אברהם אלמאליח ואחרים. בזה נגמרה הפגישה 
הראשונה עם ג’מאל פחה. “עד כמה נשתנה יחסו אלינו”, ממשיך דיזנגוף וכותב, 
“תעיד עובדה זו: ביום אביב אחד הלכנו אני וענתבי לבקר את המפקד ]ג’מאל פחה[. 
מסרתי לשומר הסף את כרטיס הביקורים שלי וענתבי מסר את שמו בעל פה. לאחר 
כרבע שעה יצא לקראתנו בסבר פנים יפות הכניס אותנו לחדרו בידידות רבה ואמר: 
‘הנה רשמתי על כרטיס זה את כל תוכנית עבודתנו שנעשה לאחר המלחמה. אני 
ואתם נצטרף לשלישיה: ג’מאל פחה, ענתבי, דיזנגוף בשביל להגשים את הציונות 

בפלשטינה תחת דגלה של המשלה העותומנית וזוהי התוכנית:
(1)  הפקעת קרקעות הממשלה שבפלשתינה לשם התיישבות חקלאית של היהודים; 

(2) שחרור המתיישבים ממסי המדינה ומחובת הצבא במשך השנים הראשונות;
(3) הקלות למסחר ולתעשייה בארץ עם קרדיט זול לכך; 

(4) אוטונומיה דתית ותרבותית גמורה ומוחלטת ליהודים ]...[’. כך נעשה, ג’מאל 
פחה ידיד היהודים”. 

בהא-אל-דין הועבר מן הארץ והמפקד בא לבקר את תל אביב ומוסדותיה.   
הוא ביקר במושבות ישראל וראשון לציון. בהשתדלותו של ענתבי נתן במתנה 
קרקעות של הממשלה, עשרים אלף דונם של החולות אשר מגבול המושבה ועד 
לים, בתנאי שאנשי ראשון יהיו מייערים אותם. “והנה כי כן, החזקנו מעמד עד 
שבאה צרת הגירוש מתל אביב ומיפו והתחילה פרשה של צרות אשר לא שיערנו 
מראש”, מעיד דיזנגוף. “ג’מאל פחה נהג עמנו בנימוס נאה ואמר לנו: ‘לתורכיה אין 
צי, ואניות האויב יכולות בכל רגע לתקוף את ערי החוף לכן הננו מוכרחים להוציא 
מתוכן את התושבים’. אין ספק שהפחד פן יבגדו היהודים לכשיתפרץ האויב לכבוש 
את הארץ הוא שגרם לגירוש, ובאותו זמן הרי נתגלה כבר שמץ של מעשי ריגול 
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חבורת אהרונסון ]...[”. 

כעבור שנים רבות כתב בנו של אלברט מכתב אל דוד בן גוריון וביקש   
ללמוד ממנו על יחסיו וידידותו עם אלברט ענתבי. השיב לו ראש הממשלה בשנת 

1962 במכתב הבא ]מצרפתית[:

ירושלים, 2 לאפריל, 1962. 
אדון נכבד, 

זכרו של אביך יקר לי במיוחד מכיוון שהוא נקשר בתקופה קריטית 
ומשמעותית בחיינו בארץ הזו. האירועים היו בתקופת תחילת מלחמת 
העולם הראשונה, כך שהישוב היהודי בארץ היה קטן. רובם בעלי אזרחות 
זרה. כיוון שתורכיה, השולטת בארץ נכנסה למלחמה לצדה של גרמניה 
הרי שמרבית היהודים שהיו בעלי אזרחות רוסית הפכו באופן אוטומטי 

לאזרחי מדינת אויב ומצאו את עצמם כנתונים לגירוש מהארץ. 
באותה עת, אני וחברי יצחק בן צבי, שהינו כיום נשיא מדינת ישראל, 
היינו סטודנטים למשפטים באוניברסיטה התורכית באיסטנבול והגענו 
לחופשה לארץ, ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה. הקמנו בארץ ועדה 
לטיפול בגיוס החובה ]בכפיה[ לשורות האימפריה העות’מאנית, ומכיוון 

שהיינו בין היהודים הבודדים שדיברו תורכית, מונינו למנהלי הוועדה. 
בוועדה זו הייתה הפעם הראשונה שהתוודעתי לאביך שהיה אז נציג 
ארגון כי”ח והיה לאישיות בולטת בקהילה הספרדית הירושלמית. למרות 
שהגענו מרקע והשכלה שונים נעשינו ידידי בן צבי ואני קשורים מאוד 

לאביך שהיה אדם אנרגטי ויהודי אמיץ מאוד. 
באותם זמנים, כוח השלטון היה נתון בידי ה’טריומוויראט’ ]שלטון בידי 
שלושה[ שהורכב מאנבר פשה, טאלעאת ביי וג’מאל פחה, זה האחרון מונה 
למפקד כוחות הצבא התורכי בפועל, אשר תפקידו היה לכבוש מחדש את 
מצרים. הוא היה גם המושל היחיד של סוריה ושל הארץ. בתפקידו החל 
ברדיפות של תנועות לאומיות ערביות ופעל כנגד מנהיגים ערביים בבירות. 
לאחר שהגיע לארץ החל לפעול כנגד התנועה הציונית. ולאחר שאנשי 
השלטון מטעמו גילו שחברי בן צבי ואנכי היינו נציגים בקונגרס הציוני, 
עצרו אותנו, ולאחר חקירה, ג’מאל פחה הוציא צו על גירושנו מכל רחבי 
הממלכה העות’מאנית. אנו התנגדנו בטענה שאנו תושבי הממלכה, אך 
מחאתנו לא הועילה. השליכו אותנו לכלא הצראיא בירושלים ושם התירו 

לנו לקבל מבקרים. 
והנה מכל חברי הוועדה שבה פעלנו, היחידי שהיה לו האומץ להגיע ולבקר 
היה אביך. אחרים חששו להראות את פניהם מחשש שיקשרו אותם איתנו 
ובכך שאנו מוכרים להם. ב-15 למאי 1915, שוחררנו ונשלחנו למצרים על 
פי החלטתו של ג’מאל פחה, שאנו לעולם לא נוכל לחזור לארץ. שמענו 

באותו זמן שאביך גורש מאוחר יותר אבל לאיסטנבול. 
כאשר חזרנו מאוחר יותר בשנת 1918 לירושלים עם הלגיון היהודי ]שהורכב 
ממתנדבים שרצו לשרת בצבא הבריטי ואשר נשלחו לחזית הפלסטינית[, 

לא הצלחנו למצוא את אביך שוב. 
דוד בן גוריון.        
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דוד ענתבי תחת שלט הרחוב ע"ש ענתבי בירושלים, 

צילום; מסמך של החלטת מועצת העיר מתאריך 17.11.49 לקרוא לרחוב ע"ש אברהם ענתבי 
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בני משפחתו של אברהם אלברט

אביו, חכם יוסף ענתבי ואמו אסתר הביאו לעולם את אחיו של אלברט, דוד ענתבי 
(1934-1862). אחיו הבכור של אלברט היה חזן בבית הכנסת בקאהיר והתפרנס 
למחייתו ממסחר. הוא עבר להתגורר בקאהיר יחד עם הוריו בסביבות 1889. דוד 
נישא לפרידה והם הביאו לעולם שישה ילדים: יוסף, ג’אק, אסתר, מישל, סאלומון 
ומואיז. יוסף, בנו בכורו של דוד, היה בן חסותו של אלברט, אשר סלל עבורו את 

הדרך לעבודה בבנק אנגלו-פלסטינה שלימים היה לבנק לאומי. 
אלי ענתבי (1941-1878) נולד בדמשק. אלי נשלח על ידי אלברט אחיו   
לפאריז ללמוד בסמינר לרבנים בוגרי תעודת הוראה והפך לימים למנהל בית ספר 
‘מנשה’ באלכסנדריה שבמצרים. הוא נישא לקרולין בן שימול מירושלים בשנת 
1906 ולימים הביאו לעולם את קמיל, איבט וארמונד. אלי יסד את האיחוד היהודי 
להוראה ואת הליגה נגד השמצה יחד עם מוריס מזרחי, מרסל נאדה ולאון קסטרו. 
רפאל ענתבי (1941-1882), האח הצעיר ביותר של אלברט, עסק במסחר   
בקהיר. הוא נישא לרבקה קטראן, ויחד עמה הביא שמונה ילדים לעולם: יוסף 
אסתר (זומר), אודט (דואק), שמעון, אנדרה, ויולט (דואק) מרים (שידלובסקי), 
רבקה ביג’ו, אשר נולדה תחת השם ענתבי (1920-1881). רבקה ובעלה נפטרו בגיל 
צעיר והותירו אחריהם שבעה יתומים: דזירה, לוסיל, אסתר, יוסף, מרסל, ויקטור 
וסמי. הצעיר מביניהם בעת פטירת ההורים היה רק בן שנתיים. מי שגדל אותם 

ודאג להם היה דודם רפאל ענתבי. 
לאה סמאדג’ה ]ענתבי בשם נעוריה[ (1907-1880) נישאה לחכם סמאדג’ה,   
נפטרה בגיל צעיר והותירה אחריה בת, אדל, אשר גם היא גדלה בבית דודה רפאל. 

לאה נקברה בחיפה. 
בערוב ימיו, האב חכם יוסף ענתבי הצטרף מאוחר יותר לבנו אלברט   
שישב בירושלים, והשתקע בה עם רעייתו אסתר אולם שם חלה ונפטר. ואכן, 
מקום מנוחתו הוא ליד מקום מנוחת אביו חכם יעקב ענתבי בהר הזיתים. את ימיו 
האחרונים של אביהם הרב יוסף, מתאר בנו הבכור דוד ענתבי, בהקדמה לספר 

שהוציא לאור ‘ויצבור יוסף’ ובו מבחר מדרשותיו של אביו: 

תרופה למכתי האנושה. כי אני זקנתי ושבתי והנני הולך בדרך כל הארץ, 
ואולי יש תקווה האזן שוועתי ואאזור כגבר חלצי ואשאלה רישיון לבוא 
ממצרים לעיר ציון, ואעל ההרה ההר חמד אלוהים לשבתו. אך לא ידעתי 
כי בא יומו עת פקודתו. ולא אזכה להתראות עמו ולקחת ברכתו ובהגיעי 
לרחובות קריה עשתונותי יבהלוני ]...[ ואשאל את אנשי מקומו ואומר 
להם אחי בני עמי, הידעתם בית הורי ]...[ ואשמע קול במר צורח, הן זה 
מד’ ימים הלך לעולמו ]...[ וכשמעי זאת אחזוני צירים ודמוע תדמע עיני 
כמים הניגרים ואקרב אל פתח ביתו ובעד החלון השקפתי, אז מבעד החלון 
נשקפת ותייבב אם ותען אסתר ותאמר הקולך זה בני דוד ]...[ בוא בני 

להשתתף עמי בצרה ]...[ 
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ומסכם דוד ענתבי, הבן הבכור, בכתבו על אביו: 

מורי ורבי ]...[ כמהר”ר יוסף ענתבי זרע קדושים ואראלים ]...[. דוד יצחק 
ענתבי הרב הגדול יעקב ענתבי אשר היה דיין ומו”ץ בעיר דמשק ונקבר פה 
בעה”ק ירושלים בהר הזיתים, והייתה מנוחת אבי ביום עש”ק בכ”ו לחודש 

המר חשון שנת נפלה עטר”ת והיה בן ע”ב שנה. 

עמדותיו הפוליטיות של אלברט ענתבי 

לדעתו של אברהם-אלברט ענתבי, חייבים היו הפעילים הציונים להימנע מהצהרות 
קולניות בקונגרסים ובכינוסים אחרים. הוא חשש שפרסום מאמרים והצהרות 
פוליטיות בעיתונות העברית, יהיה בהם כדי להסעיר את הרוחות בקושטא ובבירות 
אירופה, בקרב מושלי ירושלים והפקידות העות’מאנית. כיוון שהיה נושא ונותן 
תכופות עם הפקידות השלטונית התורכית וחש אותה מקרוב, חשש שמא הצהרות 
אלו מחריפות את הגזרות הפוליטיות, פוגעות בישוב היהודי ומשמשות חומר נפץ 
להסתה בעיתונות הערבית. לדידו, היה הכרח לחתור לשיתוף פעולה עם הערבים 

המתונים בתחומים רבים ולא  להסית נגדם. 
בריאיון עם חיים בן עטר עורך עיתון ‘החירות’, הצהיר ענתבי כי על היהודים,   
ללא הבדל השקפה, ציונים מדיניים, ציונים דתיים, או יהודים הקרובים לרעיון 
התנועה הלאומית, על כולם לשאוף לכך שעם ישראל יחיה חיים עצמאיים, יטפח 
את קנייניו הרוחניים, את הווייתו ההיסטורית ויוכל להשקיע את התפתחותו בלשונו 
ובתורתו. לדעתו זו הייתה שאיפתם העיקרית והאמתית של כלל היהודים מזה אלפי 
שנים, ללא הבדל מפלגה או עדה. הוא הוסיף כי התיישבות יהודית רחבה בארץ 
ישראל תהיה אפשרית רק אם תושתת על שיתוף פעולה כלכלי ותרבותי הדוק בין 

יהודים לערבים, מוסלמים ונוצרים. 
התמיכה הכספית החלקית והתמיכה המוסרית של יהודי מערב אירופה   
יוכלו לקדם את עבודת האדמה, את המסחר והתעשייה והכול תחת חסות האימפריה 
העות’מאנית אשר בה יוכלו היהודים לשמש גורם עיקרי שיעודד את המודרניזציה 
בארץ. באותו ריאיון שהתקיים לאחר מלחמת השפות תמך ענתבי בחום בתחיית 
השפה העברית. עוד אמר באותו ריאיון כי יש לעורר את החברות היהודיות באירופה 
העוסקות בחינוך בארץ ישראל לעבד תוכניות חדשות כדי להשליט את השפה 
העברית בתור שפה לאומית ואת השפה התורכית בתור שפת מדינה. וכאשר ידע 
הסטודנט הארצישראלי את שתי הלשונות הללו ידיעה שלמה וירצה אחר כך ללמוד 
שפה אירופית, אזי תשתדל כל חברה יהודית שיש לה תוכנית מיוחדת ללימוד שפה 

אירופית כלשהי למלא את חפצו. 
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ידידותו עם ג’מאל פחה העריץ

ענתבי קנה את עולמו בפגישה עם ג’מאל פחה עליה סיפר מאיר דיזנגוף. וכך כתב 
הסופר משה סמילנסקי שהיה בין שלושים ושנים הנאשמים: 

בערב ההוא הציל ענתבי את הישוב מכיליון. בין כל עסקני ארץ ישראל, 
לא היה אף אחד שידע כמוהו להגן על העניינים העבריים, ולא היה אדם 
שהצליח כמוהו. הוא היה האחד שכבש את לבו של ג’מאל פחה שעמד כולו 
במשך תקופה ארוכה תחת השפעת קסם זה, והיא שעמדה לנו בימים ההם.

 
בהמשך הצליח אלברט כאמור, להפוך לידידו של העריץ ולהשליט עליו את רצונו 
לטובת הישוב. שלוש שנים רצופות עמד בקשרים עם ג’מאל פחה ודאג שענייני 
היהודים יוגנו על ידו. מסופר כי פעם אחת הזדמן למשרדו של הפחה בירושלים, 
כשזה האחרון היה סר וזעף. “הנך מרבה להטרידני ולהסב תשומת לבי לעניינים 
של מה בכך”, התריס העריץ, “וביקוריך הדחופים אצלי אינם לי לרצון. אני ג’מאל, 
שעלי מוטלת הדאגה לשמירת שלמות הממלכה ואין דעתי פנויה לדברי הבל”. 
אורחו הזדקף והשיב: “ואני אלברט ענתבי, שליח הציבור העברי בארץ ישראל 
נושא בעול עבודה רבת עמל, שעליך החובה להתעניין בה ולהגן עליה”. העריץ 
חרק שיניו והעיף עליו מבט זועם. אחר כך הושיט לו את ידו, ומתוך בת צחוק 

ערמומית נפרד ממנו. 

תוכנית סודית לרכישת מתחם הכותל המערבי בהר הבית מידי האימפריה 
המוסלמית העות’מאנית 

בסוף שנת 1915, מתוך שאלברט הרבה לדבר בפני הפחה על הקמת ישוב יהודי 
נאמן לשלטון התורכי בארץ ישראל, הציע ג’מאל פחה לענתבי הצעה היסטורית 
חד-פעמית שלא הוצעה לישוב היהודי מעולם, זו הייתה ההצעה הנדיבה ביותר 

בהקשר לקניינם של היהודים בהר הבית. 
בדיסקרטיות רבה הוצעה לאלברט, כנציג היהודים, תוכנית למכירת השטח   
שלפני הכותל המערבי תמורת 20 אלף לירות תורכיות. התוכנית הובאה על ידי 
ענתבי לפני המוסדות הציוניים, אולם אלה היו חשדנים מאוד והציגו תנאים שונים 
לרכישה. המידע אודות התוכנית המרעישה הודלף לעיתונות ופורסם בה ועקב כך 
התוכנית בוטלה. לו הייתה יוצאת אל הפועל, מאותה שנה ואילך הייתה ליהודים 
זכות חזקה ובעלות שאינה ניתנת לערעור בסכסוך הערבי-יהודי האינסופי בבעלות 
על הר הבית. הפחה חשד באותה עת שיד אלברט ענתבי קשורה בפרסום המשא 
ומתן. פרשה זו והלשנות שקריות על אלברט ענתבי הסירו את חינו בעיני ג’מאל 
פחה. אולי גם משום שלא שירת אותו כפי שציפה בעניינים אחרים, החליט ג’מאל 

פחה להענישו ולגרשו מן הארץ. 
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אלברט ענתבי וסבו חכם יעקב ענתבי, גיבור פרשת ‘עלילת דמשק’ )1840(

למרות עסקנותו ותפקידיו הציבוריים השונים, אברהם-אלברט ענתבי מעולם לא 
שכח את מוצאו ואת סיפורו המפורסם של סבו חכם יעקב ענתבי. נהפוך הוא. כפי 
שמעיד מאיר דיזנגוף, אלברט זכר את תולדותיו היטב והיה חוזר ומשנן מדי עת 
כפי שנזכר בעבר: “אבי אבי זכרונו לברכה המוכר ‘בעלילת דמשק’ מת על קידוש ה’ 
וזכה להיקבר בקדש בהר הזיתים בירושלים, יהי חלקי עמו ותהי נא אחריתי כמוהו”. 
לא ברור כיצד, אולם באחד הימים הפקיד אלברט ענתבי כתב יד מיוחד   
בספריית אליאנס כי”ח בפאריז. כתב היד הזה חתום על ידי חכם יעקב ענתבי ומתאר 
את כל אירועי פרשת דמשק בפירוט רב יותר מזה אשר הופיע בדיווחו הראשוני 
המוכר של חכם יעקב ענתבי למונטיפיורי משנת 1841. יתר על כן, תיארוכו הוא 
תר”ד (1844). האם יתכן שחכם יעקב ענתבי החליט כעבור ארבע שנים מהאירוע 

לכתוב ולתעד טוב יותר את זיכרונותיו על יסוד דיווחו הראשוני למונטיפיורי?2 
פניתי לספריית אליאנס וביקשתי פרטים ביבליוגרפיים אודות כתב היד.   
הספרן הראשי מר ז’אן קלוד קופרמינק השיבני את כל הידוע לו אודות כתב יד 

 :Ms285H עתיק זה שמספרו הקטלוגי בספרייתם הוא

אין לנו מידע רב כדי לענות לשאלותיך ולהערותיך המעניינות מאוד בנוגע 
לתולדותיו של הטקסט הזה למעט העובדות הידועות לנו, אודותן נוכל 
 Monsieur :להסתמך. כתב היד נושא תווית המציינת את הכתובת הבאה
 .Albert Antebi, Impasse de Malte 3 Chalins – sur Marne, France
על גבי הכריכה קיימת תווית דהויה מעט: “עותק ]...[ של הסיפור ]...[ 
שנעשה על ידי מר ענתבי ]...[ נכד הרב יעקב ענתבי ]...[ בפרשה”. בעמוד 
הראשון ]של כתב היד[ צוין תוכן כתב היד עבור הקורא בשפה הלטינית, 
ספרן ותיק של ספריית כי”ח: “הסיפור בעברית  הערה בכתב ידו של  
אודות פרשת דמשק ]ושל רודוס[ שנכתב על ידי הרב יעקב ענתבי ]עותק 
שנעשה על ידי נכדו של המחבר על פי המקור[”. לצערי, אין לנו כלל 

מקורות נוספים ללמוד מהם.
 (Jean Claude Kupeminc A.I.U (27.4.1994

]ספרן ראשי, ספריית אליאנס בפאריז[.

אחריתו הטראגית של אלברט ענתבי 

באישיותו גימד ענתבי את כל העסקנים למיניהם ובכך הפך מושא לקנאתם והם 
רדפוהו. רבים גם לא הבינוהו. ארתור רופין כותב עליו ב’פרקי חיי’ חלק א’ עמ’ 
233: “]...[ היה אחד האנשים הערומים ביותר שהכרתי מימי”. קנאת העסקנים בו 
נדרדרה כנראה עד למלשנות שקרית שהייתה הרת גורל עבורו. זאת אנו למדים 

משני מכתבים שיובאו בהמשך. 
באוקטובר 1916, אחר שסר חינו של ענתבי בפני העריץ, נתן ג’מאל פחה   
פקודה נמרצת בטרם יצא מירושלים לרגל עסקיו, להגלות את ענתבי מהעיר מיד 
אחרי נשף פרידה למפקד שנערך לכבודו שבו בילו השניים בנעימים ואף התנשקו 

לעיני כל. 
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למחרת בבוקר, השישה עשר לחודש אוקטובר, הופיעו במפתיע ז’נדרמים,   
הפכו את ביתו של ענתבי ואסרו אותו ואת משפחתו כהכנה לגירוש. כל הניסיונות 
להצלתו לא הועילו, התורכים שלחוהו לחזית כטוראי פשוט. אלברט ענתבי גויס 
בכפיה לחזית המלחמה בצבא התורכי שהיה מוכה ומורעב בחזית שבמזרח אנטוליה 
לאזור דיאר בקיר ]באופן אירוני האזור ההיסטורי שממנו אבות המשפחה הגיעו[. 
לאחר מכן נשלח לכלא במסגד הכחול שבקונסטנטינופול, שם חוסייני ונששיבי 
ביקשו ממנו שישמש עבורם כמתורגמן מול השלטונות בהכירו את השפה התורכית 
על בוריה. אלברט עשה זאת עבורם לקראת סוף המלחמה, לאחר מכן שימש 
כמתורגמן עבור הקונסוליה הצרפתית ולבסוף נשלח חזרה לביתו לארץ באנייה יחד 
עם כל הפליטים: יהודים, אמריקאים ומוסלמים. בעת שהיה צריך לעלות לאנייה יחד 
עם אשתו וחמשת ילדיו ]אחד אשר שהה בפרנקפורט ושניים בפאריז[ הוא נדבק 
בקדחת הטיפוס. הוא פונה לבית החולים Maritim Hospital בקונסטאנטינופול 

ושם נפטר בייסורים ביום ב’ באדר ב’ תרע”ט (4.3.1919). 
היה זה כאילו אמרתו המתגרה בגורל למות על קידוש השם נתקיימה לפחות   
בחלקה הראשון, שכן לא זכה להגיע להיקבר בהר הזיתים ליד מקום מנוחת סבו. 
הוא נטמן בבית העלמין היהודי של דמשק, בחלקה המפורסמת בה נטמנו כששים 
מחללי רדיפות התורכים. בישוב היהודי לא הבינו את פשר המאורע. רבים היו 
הניחושים לגירוש האכזרי הזה של ג’מאל פחה, אך העובדות האמתיות להתנהגות 

השלטון לא נודעו לאוכלוסייה ולאנשי הישוב במשך שנים רבות. 

תעלומה: האם קנאת עסקני הישוב הולידה הלשנת שקר?

שלוש-עשרה שנים חלפו. פקידים ואנשי ממשל התחלפו. אחד מאנשי השלטון 
הישן, זכי ביי, אשר התיידד עם אנשי הישוב בארץ, הגיע לביקור מארצו, תורכיה. 
היה זה בתחילת קיץ תרפ”ט (1929). זכי ביי היה לפנים מושלה הצבאי של ירושלים 
ויד ימינו של ג’מאל פחה, ידיד נאמן לרבים מראשי הישוב בארץ, שפעל רבות 

לקרוב הלבבות בין יהודים וערבים. 
בבואו למושבה רחובות נפגשו עמו ידידיו משכבר הימים בביתו של אהרון   
אייזנברג. כטוב לבם בתה, החליפו המסובים זיכרונות מימי המלחמה. והנה הפתיע 
זכי ביי את כולם כאשר סיפר שהוא היה זה שגרם לגירושו של ידידו המושבע 
ענתבי מן הארץ, ובעקבות גירוש זה מת ענתבי בקושטא באדר תרע”ט, והוא רק 
בן חמישים. זכי ביי המשיך וסיפר שאחד מנכבדי היהודים בירושלים התאונן לפניו 
על ענתבי שהוא מנצל את הממשלה ואת הצבא על ידי החטים ]חיטה[ שהוא קונה 
וממציא ]ומוכר[ להם ]ביוקר[ בהסכמתו של ג’מאל פחה, והעם חושד כי ג’מאל 
הינו שותפו ‘לעסקים’. לשאלת הנוכחים מי הוא אותו נכבד נקב זכי ביי בשמו של 
דוד ילין. הנוכחים הוכו בתדהמה. מוטב היה להניח שיותר משתים עשרה שנה 
לאחר התרחשות הדברים, בגד בו בזכי ביי זכרונו, ויש להתייחס לדבריו בזהירות 
ולא לחזור עליהם כלל אך לא כן התגלגלו הדברים. שמועת השיחה עם זכי ביי 

הגיעה לאוזניו של ילין ומיד הריץ את מכתבו הבא למארח אהרון איזנברג: 
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ירושלים ד’ אדר תר”ץ 
ידידי יקירי ונכבדי מר אהרון אייזנברג.

בזמן האחרון נודעה לי העובדה הבאה: ידידנו מר משה סמילנסקי סיפר 
בפני קבוצת אנשים, כי כבודו ]כלומר אתה הנמען א. אייזנברג[ בשעה 
שהיה חולה אנוש לפני נסיעתו, קרא לו דרור ואמר לו כי ישנו דבר מעיק 
על לבו והוא צריך לגלותו לו מיראה פן לא יוודע הדבר, והוא כי אנוכי 
הלשנתי בפני ג’מאל פשה על המנוח ענתבי וזה גרם לגירושו לקושטא 

אשר שם נפטר לפני שהספיק לשוב לא”י כאשר חפץ. 
את הדבר הזה שמעתי מפי שני עדים שהיו נוכחים שעה שסיפר מר 
סמילנסקי זאת, ויוכל כבודו לשער כמה צערני הדבר הזה עד מעמקי 

נפשי. אך חיכיתי עם שוב כבודו למען אדע את הדברים כהווייתם. 
ובכן אבקש את כבודו כי יואיל להודיעני אם דברי מר סמילנסקי נכונים ואם 
כן הדבר, חפצתי לדעת מאין נודע לכבודו דבר בדוי זה שאין בו קורטוב 

של אמת ושיש בו להכתים כבוד איש באופן נורא. 
צר לי כי עלי לפנות בדברים כאלה ובסגנון זה אל מי שחשבתיו תמיד לידיד 

נאמן ואשר אנכי הנני מאז ועד עתה ידידו ומכבדו. 
דוד ילין

כעבור יומיים קיבל ילין מענה למכתבו מאהרון אייזנברג: 

רחובות ו’ אדר תר”ץ 
ידידי היקר והנכבד, רבי דוד ילין.   

קבלתי מכתבו מן ד’ לחודש שגרם לי צער גדול מאוד. אינני זוכר כי דברתי 
עם סמילנסקי ובאיזה סגנון, אבל אמנם הייתה לי שיחה עם אחדים מידידינו 

שניים או שלושה ובסגנון של הגנה על כבודו. 
אמרתי, כשישוב ידידי מדרכו ואנכי אקום מחליי אקח איתו דברים ואגלה 

לפניו את העניין כמו שהוא ובטח יש פה איזה אי הבנה. 
ואחרי שהקדימני במכתבו זה, הנני להודיעו לע”ע בקיצור את העובדה 
שהייתה וזה הוא: זכי ביי התורכי, ידידו של ג’מאל פשה שהיה קומנדנט 
בעת המלחמה בירושלים בא בראשית הקיץ העבר בתור ביקור לארצנו.

נכבדים אחדים ממכרינו הזמינו אותו הזמנה של כבוד לטיי ]תה של מנחה[. 
שמה דברו על המצב שהיה בזמן המלחמה. כל אחד סיפר את שלו. וזה, זכי 
ביי סיפר שהוא השתתף בגלותו של ענתבי ע”י פעולה של אחד מנכבדי 
ירושלים שבא אליו להתאונן על ענתבי שמנצל את הממשלה ואת הצבא, 
על ידי החטים שהוא קונה וממציא להם בהסכמתו של ג’מאל פשה, וכי העם 
חושד שג’מאל שותף שלו בזה, ויש להגן על חילול כבוד המצביא הראשי. 
מלבד השיחה שהייתה בעל פה הגיש למחרתו גם ]תצהיר[ בכתב. הוא 
מלא את חובתו ומסר את כל הדבר לג’מאל פחה בסוד, והוחלט לשלח 
את ענתבי לגולה, וזה היה חסד גדול מהם ששלחו אותו מירושלים ולא 

הענישו אותו במשפט הצבאי. 
את זה באר וסיפר בהרבה פרטים שמשך את לב השומעים. הנאספים 
האחרים התפלאו מסיפורו ושאלו ממנו מי הוא זה הנכבד, אז ענה להם 

שזה דוד ילין. 
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הידיעה הזאת הדהימה אותי והכאיבה את לבי במאוד ובייחוד על חילול 
בכבודו. השתדלתי להשקיט את הדבר וחשבתי כי כבר נשתתק ונשכח. גם 
אמרתי בדעתי שאולי לא כדאי לבא בדברים עם כבודו שנתראה בירושלים, 

כי אנכי לא שמעתי שמדברים מזה יותר. 
והנה לצערי בקבלי כעת את מכתבו נוכחתי שיש עוד מי שמדבר שמיצר 

לי במאוד. 
יש לי נוחם בזה שכבודו אומר במכתבו “שזה דבר בדוי שאין בו קורטוב 
של אמת”. בשבילי זה די ולא כדאי לחטט בזה יותר, והנני ידידו מכבדו 

ומוקירו תמיד. 
א. אייזנברג

התעלומה ההיסטורית נותרה בעינה, אולם יש רמזים לכך שהוגלה לדמשק   
בשל רכילות מרושעת של כמה ממתנגדיו למושל מכיוון שהיו אזרחי גרמניה. הם 
קנאו לו וניצלו לרעה את תזמון מלחמת העולם הראשונה ואת העובדה ששימש 

שנים מתורגמן ודובר לקונסוליה הצרפתית.  במשך  
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הספד לזכרו 

משה סמילנסקי ברשימותיו על עסקני היישוב סופד לו: 

ומי אינו זוכר את האיש ענתבי, והיכן תמצאו מקום בישוב שלפני מלחמת 
העולם אשר לא יזכור את פעולותיו לברכה? ומי אינו זוכר את התקופה 
שהציבור ביקש לתלות קופה של שרצים מאחוריו ולהטיל קלון בשמו? 

דווקא האיש הזה, היחידי שהיה ראוי להיות אז נבחר הארץ לבית המורשים 
בקושטא, נכשל בשל הציבור העברי ונערים כתבנים התנדבו בשכר לקרוא 
אחריו מלא. ואולם זה היה אחד המעטים שלא על נקלה יישבר, אף בזעם 

הציבור. 
הזעם נשבר, והוא נשאר איתן על מקומו. עבודתו הגדולה הייתה לו למגן” 

 ]...[
]“דאר היום” גיליון פ”ח, מתאריך י”ח טבת תרצ”ד לר”פ גרייבסקי חוברת 

ו’ עמ’ כ”ד[.

ומשה דוד גאון מסכם את דמותו בספרו ‘יהודי המזרח בארץ ישראל’: 

פעולותיו הציבוריות החשובות אשר הקנוהו עולמו בחייו, יכולות לכפר 
במידת מה על הטעויות השונות שנעשו מצדו בדרך עסקנותו, עמוסת 
היגונות והדאגות. זכרו של האיש הזה שהיה קודם כל בא כוחה של חברת 
כי”ח בבירת ארץ ישראל, ואשר מלא בהתאם לזמן ולצורך תפקידים 
ציבוריים יישוביים נעלים, ושעסק בעבודה חברותית תרבותית נחוצה 
ומועילה לא רק לטובת אחיו לגזע, אלא גם של בני דתות ולאומים אחרים, 

לא יסוף בתולדות הישוב העברי החדש ]...[. 

דמותו רבת ההשראה של אלברט ענתבי נזכרה 
בספריהם של ש”י עגנון, אמנון שמוש  ]מישל עזרא 
ספרא ובניו[, ואף בספרה של דבורה עומר על 
איתמר בן אב”י, היות ואלברט היה האדם היחידי 
שהצליח לקרב את לב משפחתה הספרדית של 
לאה אבו שדיד, אהובתו של איתמר להיעתר 

לחיזוריו הנלהבים ולאפשר את חתונתם. 

        מצבתו של אברהם-אלברט ענתבי 



פרק תשיעי
ילדותו של סבי 

יעקב-מרדכי ענתבי בטבריה 
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בית ילדותו
יעקב-מרדכי ענתבי, סבי, וששת אחיו ואחיותיו מילאו את ביתם של  החכם ישראל-
שמואל ענתבי וחנה לבית משפחת סתהון, הוריהם, בקולות שמחה וצחוק. כאן, 
לשני ההורים היה ייחוס רבני בשושלת ארוכה, שכן גם משפחת סתהון מצד אמם 
הינה משפחה טבריינית נכבדה ומוצאה מארם צובא, ואביהם היה  בנו של היש”ר 

]יהודה-שבתי-רפאל[ ענתבי. 
הילדים וסבי ביניהם, עברו את ילדותם בבית קטן ונמוך קומה, מרחק עשרה   
מטר משפת הכנרת. כתובת מדויקת לא הייתה שם ודי היה אז לציין את המיקום 
באופן הבא: חצר היהודים, בשכנות לבית המדרש המפורסם של הרב העשיר חכם 
חיים-שמואל הכהן קונורטי - המוכר יותר בשמו ‘בית מדרש הסניור’ מול בית הדין 

הרבני וכוללות הספרדים בטבריה. 

בית כנסת ‘הסניור’ והרחבה היהודית שלמרגלות הכנרת,  איור של שמואל כ”ץ שנות ה-60

ומי שלא הכיר את כל אלה, צריך היה פשוט לרדת לשפת הכנרת, שם   
בסמוך לשפת האגם עמד בית המשפחה מאבן בזלת טבריינית מסותתת. 

מראה אותו בית עתיק יומין אינו בנמצא יותר. אחר שהתרוקן מיושביו נהרס עד 
היסוד יחד עם שאר העיר העתיקה של טבריה. כוחות הביטחון עשו זאת מחשש 
שמא יושביה הערבים של טבריה, אלה שעיינו את הישוב היהודי ונסו במלחמת 

העצמאות ישובו וישתלטו על בתיהם הישנים בעיר.
לביתם של חנה וחכם ישראל ענתבי היו שתי מדרגות וקירות עבים השומרים   
את הקרירות הפנימית מהחום הטברייני שבחוץ. לצד חצר פנימית קטנה עמד מזווה 
קריר תחת הבית שבו נהגו לאחסן את דברי המזון, וגם עז קטנה קשורה לעמוד 

ומקבלת בהכנעה מדי יום את חליבתה של חנה הרבנית לחלב ולחביצת גבינה. 
הבית עצמו היה כ’הול’ מרכזי ענק. מסביב לכתלים היה בנוי ספסל בטון   
כפי שנהוג היה בבתי הכנסת של הספרדים, שעליו הניחו כריות וריפדו בבדים 
לצורך ישיבה ומנוחה. על הגג היו מוכנים כבר מבעוד מועד מזרנים שמיכות וכריות 
אשר שמשו את בני הבית, יושביו ואורחיו שהיו ישנים בו בקיץ. מי שהיה עולה 

לגג בימים ההם  היה רואה את כל יושביה של טבריה ישנים על הגגות. 
בטרם נקדים את המאוחר למוקדם, ו”נרוקן את הבית מיושביו”, נפתח   
בבית מלא המולת ילדים, בעז קטנה הקשורה בחצרו הפנימית, בניחוחות של סוף 
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שבוע - תבשיל חמין ספרדי שריח שומן מוח העצם אופף את חריכותו בסיר, ריח 
ערק מתערב בריח  אשישות שנאפו בתנור וגלוסקאות לקידוש של שבת, טעמם 
של כעכים אפויים מתוקים מתובלים ב’ינסון’ כדרך שטברייניות נהגו  לאפות, 
נתבל בקפה שחור מהביל, ורושם טעמו של פול חום מתובל בבקרי השבת שאחר 

התפילה. 
כשהיו הילדים הקטנים רוצים משקה מתוק, הייתה אמם דופקת בונדוקים   
]אגוזי לוז[, בוטנים, ושקדים באיד אלהון ]ידית המכתש[, מוסיפה סוכר לתערובת 
עד שנטחנו דק דק, ואל העיסה המתוקה מוסיפה מים ומערבבת היטב. יתרונו של 
המשקה שהילדים אהבו, מעבר להיותו מזין הוא שבסוף הכוס הייתה נותרת גם 

העיסה המתוקה. 
כשבאו אורחים בפתח הבית קיבלו אותם כדרך שמשפחות טברייניות   
מקבלות אהובים יקרים. קרוב ורחוק שווים וכולם מתקבלים באהבה רבה, בזרועות 
פתוחות ובקול שמח כדרכה של הכנסת אורחים טבריינית ספרדית ראויה. התקרובת 
בה כובדו הייתה אופיינית – תאנים טריות פרי העץ, תמרי דבש, מרציפן תוצרת 
בית בעל מרקם גבישי מעט כי נטחן במכתש ועלי ומים קרים לשתייה לא חסרו 
ממימי הכנרת המתוקים שנשאבו לתוך כד החימר הענק ]זיר[ ששימש כמקרר 

טבעי.  
עוד נוהג היה בטבריה, של הפקת המרב מהמעט. מהפירות הבשלים   
שנתברכה בהן ארצנו, אשר כבר כמעט אינם ראויים למאכל היו מבשלים ריבות 
פרי עסיסיות. את עסיס הריבה המתוק היו אוספים לבקבוקים, והוא שימש בתורו  
תרכיז למיץ פרי ממותק אשר נקרא שרבאת ]משקאות[ ואילו את  הפרי הריבתי 
המבושל הניחו בצנצנות שהיו מוכנות ורחוצות בבית לצורך זה מבעוד מועד. כאשר 
הגיעו מבקרים היו עוברים המארחים ביניהם ומגישים להם כפיות נקיות וצנצנות 
הריבה הפתוחות מוגשות לפניהם. האורח שכבר הכיר את הנוהג טבל את הכפית 
הנקייה בריבה וגדש ממנה לפיו, כשסיים הכניס את כפיתו לכוס של מים במרכז 
השולחן. לסבב הריבה הבאה הגישו כפית נקייה חדשה. מנהג זה אפשר לאורח 

להמתיק את פיו בטעמי ריבות שונות, ולמארח להתהדר במעשה ידיו. 
כשהיה אירוע הייתה האם חנה טורחת ואופה עוגיות ספרדיות שניחוחן   
היה מתפשט בכל בתי השכנים: מעמול ]ממולא תמרים[, ע’ורייבה ]עוגיות חמאה 
פריכות[, כעכים משומשמים ]עוגיות בייגלה מלוחות[ ועוד מכל טוב אשר היה 

מוגש יחד עם שתיית ערק למבוגרים.
הרבנית חנה אשת חייל חרוצה הייתה, ונכדיה ונכדותיה היו מספרים שאת   
הליכות ביתה הייתה תמיד צופיה, ועל אף תנאי היישוב הקשים של הזמנים ההם  
והבית המיושן, רביב של  אבק לא נמצא שם, הכול הבריק ונותר מצוחצח. הסבתא 
הייתה בקיאה בעבודות סריגה במחט והפליאה לסרוג מפיות שהיו כפיתוחי סבכה 

עדינים ומדהימים ביופיים. 
מדי עת היו יוצאים ובאים יהודים אל בית הרב, אשר ביקשו את עצתו   
או פסיקתו. את שכר טרחתו שילמו לא רק במעות כי אם גם במצרכים חיוניים; 

תרנגולת, ביצים או מוצרים אחרים כפי הנמצא בידי הפונה לעזרת הרב. 
בית מדרש הסניור הסמוך ובית הכנסת שבו, שימשו את חכם ישראל-שמואל   
ענתבי, אבי סבי, שכן גרו בשכנות, וגם בניו השתמשו במקום בקביעות. כל אימת 
שנכנס חכם ישראל-שמואל ענתבי לבית כנסת הסניור, לא יכול היה שלא להיזכר 
בערגה בבית הכנסת המשפחתי ‘כניס ענתבי’ ששימש אותו ואת אחיו בילדותם 
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בצפת ואשר נבנה על ידי אביהם היש”ר.  הדמיון היה רב מדי, הגודל קטן הממדים, 
המבנה הספרדי המסורתי, ספסלי האבן סביב לכתלים וכריות הריפוד עליהם, 

מנורות השמן למאור המשתלשלות מהתקרה ועוד. 
למעט הבדל בולט אחד לבית מדרש הסניור, שבמקום זה נוספה זכות    
האסופה הרבה של אלפי ספרים עתיקים, אלה שחכם חיים-שמואל הכהן ]קונורטי[ 

מייסד ובונה המקום, דאג למלא בהונו ומרצו.  
חכם שמואל הכהן נולד בסופיא בשנת תקנ”ב )1792(. הוא עלה לטבריה   
לאחר שנת 1827 וכעבור עשר שנים בלבד, ב-1837 אירע הרעש הגדול. חכם חיים-
שמואל היה בין מקוממי הריסותיו של הישוב היהודי ובשנת תקצ”ט )1839( פתח 
נאוֹ. באותו בניין פתח גם ישיבה על שמו,  את בית הכנסת שלו בבניין החדש שבְּ
‘מדרש שמואל’. הוא יצא לשליחויות כשד”ר שלוש פעמים בעשור זה, ובשליחויותיו 
לאיטליה בשנת 1844 ובשנת 1848 רכש והביא עמו כתבי יד נדירים ואלפי ספרים 
שאספם וקבצם מקהילות ישראל ובעיקר מאיטליה ותלמידי החכמים שבבית 
מדרשו היו מעיינים גם באלה ובחידושי התורה שבהם. את ביתו שבטבריה הפך 
לבית עקד ספרים ולכתבי יד עתיקים. חכם אברהם-ישראל רוזאניס מספר אודותיו 
בשנת 1867: “הרב הזה הוא זקן ונכבד עשיר מופלג, והוא היה מתעסק בבניין בית 
עקד ספרים גדולה ורחבת ידיים בתוך חצרו, כי הישיבה שהייתה לו קטנה ]הייתה[ 
מהכיל את כל ספריו אשר לו יותר מן ג’ ]שלושת[ אלפים קובצים” ]‘המגיד’ י”א 

תשרי, תרכ”ח[.
בני דורו כינוהו ‘הסניור’ וחלקו לו כבוד רב, ובשם זה נודע עד היום בית     

הכנסת שליד ביתו. 

בית כנסת ומדרש ‘הסניור’, תמונה משנות ה-70-60, 
ניתן לראות עדיין את אוצר כתבי היד והספרים העתיקים שמלאו את המקום
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בשכנות לבית מדרש הסניור על שפת הכנרת בחצר היהודים עמד בית   
אבני בזלת בעל קומה אחת, שבו הקים חכם ישראל-שמואל ענתבי את משפחתו. 
חכם ישראל נולד בצפת בשנת תרל”א )1871( ונישא בשנת 1887 בשידוך לרבנית 
חנה לבית סתהון כאשר היה בן שש-עשרה שנים, ואף היא הייתה צעירה כגילו 
בנישואיה. חנה זכתה והאריכה ימים. בשנת 1973 הלכה לעולמה בהיותה בת 
מאה ושתיים. חכם ישראל-שמואל והרבנית חנה הביאו לעולם ששה בנות ובנים: 
הבכורה נולדה בשנת 1893 ונקראה סנייר, לאחריה כעבור שנה, נולד חי, הבן גדול, 

אחריו באה לעולם פורטונה 
בשנת 1900, ולבסוף האחים 
הקטנים, יעקב-מרדכי סבי 
1902, ברוך שמעון  בשנת 
בשנת 1904, והאח הצעיר 
ביותר נסים ]ובשמו המלא 
חביב דוד נסים[ בשנת 1908. 
 , ענתבי משפחת   
המשפחה,  בני  מספרים 
כנסת  לבית  יחסה  התי
ומדרש הסניור כאל מקום 
ובעיקר  משפחתי  תפילה 
אותם בנים שנותרו לימים 
בטבריה: נסים וחי ענתבי 
ובניהם שלהם אחריהם. נסים 
המשיך כל השנים להתפלל 
בו בשבתות ובחגים ובכל 
הזדמנות שהיה מבקר אצל 
אימו חנה שהמשיכה לגור 
קרוב לבית הכנסת. הוא ראה 
בו תמיד את ביתו והיה מאוד 
קשור למקום. לאחר פטירתו 
הונצח שמו בלוח הזיכרון 
הקטן שנמצא שם עד היום.1 
בתו גאולה אף באה בברית 
הנישואים עם המשפחה אשר 
החזיקה את המקום, משפחת 
ניניו, אשר היו כנראה צאצאי 
הגבאי ואב הבית עוד מזמן 
חייו של  הסניור ודאגה זו 
עברה  ולפעילותו  למבנה 

במשפחה מדור לדור. 
בפנקסו האישי רשם   
חכם ישראל-שמואל ענתבי 
ידו תאריכי הולדת  בכתב 
רשימות של הולדת ונישואים: ונישואים וממנו עולה שהיה 

כתב יד חכם ישראל- שמואל ענתבי
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להם בן נוסף אשר נולד בשנת 1912 ושמו מיכאל, אולם הוא נפטר בילדותו כנראה. 
בפנקס זה מופיעות שתי שיטות לגורלות אשר נועדו בעיקר לענות על צורכי 
הדאגה הקשה כאשר מחלה הייתה פוקדת  מי מבני המשפחה. לרוב היה בכוחן של 
שיטות הגורל להרגיע או לתת תקווה ואם נבואתן נבואת זעם הייתה, אפשר היה 
לשאת תפילה חזקה שבעתיים, כתריס בפני הגורל. כלום מי אם לא אדון הגורלות 

ומסובב כל הסיבות חורץ לשבט או לחסד? 
וזאת לדעת שהרפואה בטבריה בראשית המאה העשרים הייתה דלת   
אמצעים ורופאיה מועטים. בית החולים הסקוטי שהוקם בעיר הופעל על ידי 
מיסיונרים ולא יעלה על הדעת לבקש מהם מזור שעה שתמורת עלותו עשוי היית 
לשלם  במחיר נפשך. כך לפחות ראו את הדברים יהודי הישוב. בשל החסר הזה 
פרסם בשנת 1905 הרב רפאל אוחנא את ספרו  ‘מראה הילדים’, והוא מעיד עליו: 
“בו נקבצו כמה מיני רפואות ותועלות וסגולות וגורלות, מכמה ספרים כתיבת יד 
ממזרח וממערב, מצפון ומים מאשור וממצרים ומערי פרס וחדרי תימן. והיה כל 
מבקש סגולה או רפואה למכתו או גורל לדעת מחלתו או לראות מצבו ותכונתו 

ילך אל האות ההוא ]של שם המחלה המתאימה לו[ ויעשה”.  
שלושה מחכמיה הבולטים של טבריה באותן שנים ח”ר אהרון אלחדיף,    
ח”ר חיים דוד סתהון, חמו של חכם ישראל ענתבי, וח”ר שלמה רחמים אבולעפיה 
סמכו הסכמתם על תכני הספר והוא נתקבל ונפוץ בקרב יושבי בתי טבריה בפרט 
אם היו  ברי אוריין חכמים ויודעי ספר. 2 כך מצא מקומו גם במדפי ספרייתו של חכם 
ישראל ענתבי אשר קיבלו מתנה מחמו ורפואות הספר שימשו לטיפול בכל חוליי 
המשפחה. המחבר, חכם רפאל אוחנא מגלה טפח מהסיבות שטרח ויגע לאסוף 
את שיטות חכמת הרפואה שקיבץ מהספרים שעמדו לפניו: “זה לי עשרים שנה 
ומעלה שעלה על דעתי להתחיל במלאכה זו. מפני חמת שהיו לי שני בנים יקרי 
הערך שמם כשם רבם עטרת ראשי כבוד מורנו הרב יהודה אוחנא זלה”ה, והראשון 
חלה את חוליו ומת. ומרוב חביבות שמו הטוב קריתי לי גם את השני כשם הראשון 
וגם הוא חלה ומת, והיטב חרה לי על מות הבן, כי הרופאים לא ידעו טיב חוליו, 
על מה אדניו הוטבעו. ואחרי טהרתו בים כנרת מצאו הרוחצים ]בגופת הנפטר[  

תולעים דבוקים אשר היו בבטן הילדים הם שהיו בעוכריו”. 
והרי דוגמה לטיפול בכאב אוזניים למשל: אזן – אם יקרה לאוזן כאב מאוד,   
ראוי שלא יאכל בשר, ויטיף בהם מיץ שומים, או שמן חרדל, או חלב שועל או 
חלב אווז, או חלב האישה חם מן הדד, או שתן צאן, או מרת כבשה עם שתן כבש 
ועם חלב אישה ביחד, או תבשל שמן זית עם קליפי רימונים חמוצים ויטיף באוזנו 

ויתרפא”.
והרי סגולה לכניסה להיריון אצל מי שאינה מתעברת: “קח מילה ]עורלה[   
של נער  ודבש ותבלע אותה ]או[ תשתה האישה בתוך המרחץ ולין שחוקים עם 
כמון שחוק ויערב במים או שכר או יין, ותשתה ותתעבר ]או[ קח מוח של עורב, 

וזרניך’  וזעפראן, ותערבם ותתלה עליה מ’ ]40[ יום ותתעבר.
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חוויות ילדות וזיכרונות

לימים, רשם אחיו הצעיר של סבי, ברוך ענתבי,3 מעט זיכרונות וכך צייר לנו  תמונה 
ברורה על ילדותם בעיר הקודש טבריה בראשית המאה ה-20: 

נולדתי בטבריה להוריי, הרב ישראל ענתבי יליד צפת ולמרת אמי הרבנית 
חנה בת הרב בכור סתהון ראש אב בית דין טבריה ביום כ”ב לחדש כסליו 

שנת תרס”ה ]ב- 30.11.1904[. 
גדלתי בין אחים ואחיות שמידת האהבה והעזרה הייתה שרויה ביניהם 

הודות לחינוך הטוב של הורי. 
עד כמה שאני זוכר בגיל שלוש או ארבע שלחו אותי לחדר שהיה נקרא 
‘כותאב’ כדי ללמוד תורה ותפילה כי בתי ספר לא היו באותם זמנים. אני 
זוכר איך התחילו ללמד את האלף בית עם ניקוד. קראנו מדף שהיו בו 
, וכך הלאה. למדנו  האותיות והניקוד בנפרד למשל א קמץ – ָא, ּב צירה – בֵּ
מהבוקר עד הצהריים, אז נשלחנו להפסקת אוכל בבית וחזרנו להמשיך 

ללמוד עד שקיעת החמה. 
ישבנו על מחצלות, גם החכם המלמד ישב על מחצלת לא כמו הנוחיות 
הקיימת היום לתלמידים עם ספסלים ושולחנות. בימי הקיץ כששעות 
אחר הצהריים התארכו היו שולחים לנו מהבית פרוסה עם ריבה שקראו 
לה ַמֵרְנָדה וכך התקדמנו מדי שנה בשנה ולמדנו להתפלל ולקרוא בתורה. 
אני זוכר שבימים החמים בקיץ הורידו אותנו לים כנרת כדי להתרענן מהחום 

הלוהט כי המים היו קרובים לכל הכותאבים וזו הייתה שיא השמחה. 

חכם ישראל-שמואל ענתבי, הרבנית חנה למשפחת סתהון 
וילדיהם בביתם שעל שפת הכנרת
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סבי יעקב ענתבי ז”ל סיפר לי פעם כי הוא ואחיו היו גם נוהגים מעשי שובבות. 
באחד ממשחקיהם הוא קפץ ממיטתו, נפל על הרצפה ושבר את מרפק ידו. הטיפול 
שקיבל היה טיפול חלקי, ממה שניתן היה לקבל באותם ימים. השבר התאחה אולם 

כתוצאה מכך סבי נותר תמיד עם חוסר אפשרות ליישר את זרועו באופן מלא. 
את שובבות הילדים הסוררים היו נוהגים אז לרסן ביד קשה. אמי סיפרה   
לי מזיכרונותיה כיצד סבי יעקב ענתבי עצמו היה מחנך את בניו כאשר התפרעו, 
וכך הוא ואחיו ספגו ענישה דומה בבחינת “חוסך שבטו שונא בנו”. היו חולצים 

את נעליו של הילד המתפרע ומצליפים על כפות רגליו בחגורת המכנסיים. 
דודי משה ענתבי זוכר כילד איך כאשר סבי המרה במשהו מדברי אביו,   
אמר לו הלה לפשוט את ידיו כילד ומול נכדיו לא חס על כבודו ובשבט ענף הצליף 
על ידיו. סבי היה כבר בעל משפחה ואב לילדים, ִמשנה למנהל רשת מכר מצרית 
ענקית ובעל בעמיו, אבל כבוד האב והסב היה רב עליו יותר מכל ואולי דווקא כדי 
להפגין את כבודו בפני ילדיו קיבל על עצמו את הענישה הסמלית, למען יעשה 
ולא רק יראה הדיבר “כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר 

ה’ אלוהיך נותן לך”. היישמע כבוד אב ואם שכזה היום?
אולם עם החינוך הנוקשה המסורתי, היו מסורות נוספות אודות משפחתם   
שעברו מהאב חכם ישראל לבניו. בלילות שישי כשהיו ישובים אל השולחן היה 
פותח חכם ישראל את ספר הפזמונים שכתב אביו היש”ר ענתבי בכתב ידו ובוחר 

לזמר פיוטים לשבת. 
הנכדים לא הכירו את סבם ואביהם סיפר להם אודותיו, כיצד נולד בארם   
צובא ]חלּב[, כיצד התייתם מהוריו בגיל צעיר, הוא סיפר על דודו הקשיש של 
היש”ר חכם אברהם  שהיה הרב הראשי של ארם צובא משך ארבעים שנה, ואשר 

אסף את היש”ר אליו, אימצו וגידלו כבן עד הגיעו לגיל מצוות. 
כל המשפחה ידעה לשיר את הפיוטים שחיבר חכם אברהם וכאז עד היום   
היו שרים אותו בבית הכנסת בזמנים של שמחות ובשבתות חתן במצהלות מקהלות 

עם ולשמחת כל המתפללים: 

ם ָאִני   י ָאז גַּ ַמח ִלבִּ ִני ִישְׂ ָך בְּ ִאם ָחָכם ִלבְּ  
ִני   מֹר ֶוֱאמֹר ִהנֵּ ִני שְׁ ָך בְּ ַקח ֲאָמַרי ִאתְּ  

ת ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק   ְרכַּ ְברּו בִּ ְרכוֹת ָאִביָך גָּ בִּ  
ִיְצָחק   ֵרא ֶזַרע בְּ ם ְוָאְמרּו ִיקָּ ָענּו כֻּלָּ  

ְלָחֶנָך    ְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ִיְהיּו ְסִביב שֻׁ  
ב ַעל ַיד ְיִמיֶנָך ]...[ ַלח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִנצָּ ִישְׁ  

הנכדים שמעו, השתתפו והתמלאו גאווה רבה. גם במועדי חג כפורים ובליל הסדר 
ערב הפסח היו שרים מהפיוטים שמופיעים בפנקסו של היש”ר. בשבתות, מבין 
מאות הפיוטים הרשומים בספר הפזמונים שכתב אביו, אהב חכם ישראל-שמואל 

במיוחד את הפיוט הבא:

יחיד רם בשלום, פדה נפשי ממכמור   
להשמיע בקול תודה ושיר חדש ומזמור,  

מלך רם ביופיו, חיכו ממתקים פריו, רופא חולה מחוליו,  
הוא בורא הוא בורא, מאורי מאורי, הוא יורה הוא יורה,  
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גשם ומלקוש יורה אל דודי צרור המור.  
]פיוטו של חכם ישראל נג’ארה[   

וגם פיוט על העיר טבריה בכתב ידו של היש”ר הופיע בקובץ זה: 

אוחיל יום יום אשתאה עיני תמיד צופיה,  
אעברה נא ואראה אדמת קודש טבריה, אדמת קודש טבריה  

נעימה ישיבתה גם טובה ראייתה,   
ים כנרת חומתה שם העיר בנויה.  

]פיוטו של דוד-אהרן בר חסין חזק[  
 

בשעות של נחת רוח, כאשר הגיעה עת טובה ללימוד, היה פותח חכם   
ישראל את ארגז הספרים הגדול שהיה שמור לו בפינתו שבבית הישן ומוציא 
ממקומם ספרים עתיקים שקיבל מספרייתו של אביו, מהם ספרים שפרסם הרב 
אברהם ענתבי עצמו, כגון ‘חכמה ומוסר’, ‘יושב אוהלים’, ‘אוהל ישרים’, ‘פני אוהל 
מועד’, ומציג אותם לפני בניו ויאמר בלבו “ללמד בני יהודה קשת – הנה כתובה 
על ספר היש”ר”. הוא סיפר להם פכים של זיכרונות על תולדות משפחתו ועל בן 
דודו של היש”ר חכם יעקב ענתבי, כאילו היה טומן זרעים של חסד בקרקע פוריה, 
ואז מציג להם את פנקסו, שבו העתיק בעצמו את נוסח תעודתו הנוראה של חכם 
יעקב אל מונטיפיורי, בה דווח על פרשת עלילת דמשק הנוראה וכיצד היה מעונה 

בשנת ת”ר ליצירה )1840(. 

ברוך ענתבי ממשיך ומספר על ילדותם שלו ושל אחיו: 

בחורף היינו מחכים לחג החנוכה או לט”ו בשבט, כי החכם המלמד הבטיח 
לנו שנצא לטיול בשדה אם יהיה יום יפה. במשך כל השבוע שלפני אחד 
מאותם שני החגים היינו מתפללים בתקווה גדולה שיהיה יום יפה כדי 

שנזכה לטיול הנכסף. 
ומה אגיד לכם: אם האיר לנו המזל היה לוקח אותנו החכם המלמד בדרך 
צפת עד ההר מול החוף הקרוי ‘הלידו’ כיום והיינו יושבים ואוכלים את 

הצידה שהכינו לנו ההורים לפני אותו יום בשמחה רבה. 
למדנו בכותאב עד גיל 9-7 שנים. בין היתר לימד אותנו החכם תנ”ך ופרשיות 
עם פירוש רש”י. לפני הימים הנוראים למדנו גם את הסליחות ואת התפילות 
של ראש השנה ויום כיפור וכך בכל חג וחג היינו לומדים בהתאם למועד 

ולעניין החג. 
זמן מה אחרי זה נפתח בית ספר אליאנס בטבריה ויהודי העיר החלו לרשום 
את בניהם ובנותיהם לבית הספר. כך גם אחיי ואחיותיי נרשמו ולמדו שם 
צרפתית, ערבית ובעיקר תורה. גם אותי רשמו לבית הספר. לא הספקתי 
ללמוד שם זמן רב ופרצה מלחמת העולם הראשונה, אשר בגינה הלימודים 

פסקו ]...[.
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חצרות ישנים בין הבתים, תמונה מהרחבה הפנימית של בית כנסת ‘הסניור

כך הייתה תחילת מסע חייהם רצופי התלאות של סבי ואחיו, וכבר נאמר:   
“כי האדם לעמל יולד”, אבל זיכרונותיו היפים לא יסולאו בפז. 



פרק עשירי
 מלחמת העולם הראשונה 

והגלות לקפריסין
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החיים בטבריה בצל מלחמת העולם הראשונה 

ברוך, בנו של חכם ישראל-שמואל ענתבי מעיד על אווירת המלחמה הקרבה ובאה 
לעיר:

באותו זמן ממשלת תורכיה שלטה בארץ. במלחמה זו תורכיה נלחמה 
נגד אנגליה וצרפת והחלה לגייס את נתיניה היהודים. אולם את היהודים 
שהיו בעלי נתינות זרה לא יכלה לגייס. היות ולמרבית יהודי טבריה הייתה 
נתינות זרה, לחץ עליהם השלטון התורכי שיוותרו על נתינותם כדי לגייס 

את חייבי הגיוס. 
מרבית התושבים בעיר היו מרוקאים שהחזיקו בנתינות צרפתית וחלק 
לא מבוטל מיתר התושבים החזיק בנתינות אנגלית. התושבים לא הסכימו 
בשום אופן לוותר על נתינותם והחליטו לשמור על דרכוניהם. במצב זה 
הממשלה התורכית הכריזה עליהם כמרגלים וריכזה את כל הגברים במקום 
אחד, ה’סאראיא’ ]מרכז השלטון[. בין הגברים היה אבי חכם ישראל ואחי 
הגדול חי ענתבי שהיה בגיל גיוס. אני זוכר שהייתי לוקח לו אוכל למבנה 

הסאראיא שם הם הוחזקו מספר חודשים. 
אבי עליו השלום היה עקשן יותר מכולם ושאר היהודים אשר הביטו 
עליו כרב וראו בו מנהיג, הצהירו: “אם החכם ישראל ענתבי יוותר על 
נתינותו אנחנו נעשה כמוהו ]...[”. כדי להפחיד אותם היו התורכים מפיצים 
שמועות שווא לפיהן האויב כבר נכנע ושקרים נוספים כדי להחליש את 

רוח התנגדותם. 
יום אחד קראו לכמה מראשי המשפחות שלהן בנים בגיל הגיוס וביניהם אבי, 
והודיעו להם שלוקחים את בניהם חייבי הגיוס ]אשר מסרבים ‘להתעתמן’ 
ולהתגייס[ ברגל עד דמשק ומשם חזרה באופן רגלי עד בירות ורק שם, 

תבוא אנייה שתסיע אותם לגלות חו”ל כי הם בעלי נתינות זרה. 
ההורים המסכנים לא ידעו את נפשם מרב דאגה, ומצד שני לא יכלו להמרות 
את הפקודה, אבל אמרו לבניהם המוגלים למסע הקשה לבל ייכנעו ובכל 
אשר יעברו, ככל כוחם שישמרו על נתינותם ודרכוניהם. האיום הקשה אכן 
התממש, השלטונות לקחו את כל הבנים בגילאי גיוס וביניהם אחי הגדול 

ברגל עד דמשק ומשם שוב חזרה לבירות. 

מחוסר קשר עם בניהם נטרפה דעתם של ההורים אשר דאגו ולא ידעו 
מה קרה עם יקיריהם. בינתיים, כדי להלחם בהתנגדות המשפחות היו 
נוקטים באיומים חוזרים ונשנים שיוציאו אותם לגלות כל עוד לא יוותרו על 
דרכוניהם. מדי עת היו מודיעים להם שיכינו את עצמם לנסיעה, המשפחות 
היו אורזות בחפזון כמה חפצים ומטלטלים ולמחרת היו נציגי השלטון 

מודיעים שההגליה נדחתה. 
פעם אחת אמרו למשפחות ואנו ביניהם, שעלינו לשכור בעצמנו סירות 
כדי לנסוע לחוף צמח ומשם לצאת ברכבת לחיפה. בלית ברירה עשינו כך, 
הפלגנו בסירות בלילה לצמח והמתנו שתבוא רכבת לאסוף אותנו לחיפה. 
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פלוגת חיילים תורכים צועדת בחלּב, בזמן מלחמת העולם הראשונה, צילום נדיר.

אותם ימים ימי קיץ היו וישנו תחת כפת השמים. אחרי יומיים הביאו 
סירות והודיעו לנו שנוסעים ליעד אחר. נדרשנו לארוז במהירות חזרה 
את מטלטלנו ולקחו אותנו לטבח’ה ]עין שבע[ שעל שפת הכנרת. שם 
השאירו אותנו כמה ימים ולאחר מכן החזירו אותנו שוב לטבריה. כל הצער 

הזה נועד לגרום לנו לוותר על נתינותנו.
באחד הימים קראו שוב לראשי המשפחות ופקדו עליהם לשכור עגלות כי 
למחרת היום יהיה על כולם לעזוב ולנסוע לחיפה. למרות שכולם חששו 
שוב שמהתלים בהם, לא הייתה ברירה, אלא שהפעם בשונה מבעבר, לחץ 
המדינות הזרות שאנו היינו נתיניהן על השלטון התורכי גרם לכך שאכן 
כך יהיה. למחרת לפני עלות השחר אספו אותנו למקום הריכוז ומשם 
שמנו פעמינו לכיוון חיפה. הנסיעה בעגלות מטבריה לחיפה ארכה עד 
שעות הלילה המוקדמות. שם הכניסו את כולנו למבנה אחד שהיה אולי 
בית ספר ושמו עליו שומרים מחשש שנברח. בקושי שעו לתחינות חלק 
מהאוכלוסייה לצאת ולקנות מצרכים. מעטים מבינינו היו נותנים שוחד 
לשומרים כדי שיאפשרו להם לצאת לכמה שעות וכך דרכם נודע לקונסול 

האמריקאי כיצד נוהגים בנו. 
באותה תקופה אמריקה לא הייתה מעורבת במלחמה ואנו קיווינו שהם 
ישפיעו על השלטונות לשנות את יחסם. אולם עבר זמן רב ולא נראו שום 

תוצאות של התערבות מהקונסול. 
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כפי שסיפרו לי המבוגרים שהיו עמנו, אדם אחד מהנתינים שהיה כלוא 
עמנו והיה בקיא ב’שאלת החלום’ ביקש מתנדב למשימה כדי לברר כיצד 
תיחלץ הקהילה מהמצור בו היא נתונה. הוא רשם שמות קדושים על ידו 
של המתנדב ואותו אדם הלך לישון על הגג הגדול של המבנה, מקום שם 
היו ישנים כולם. אנשים אחרים באו וישבו על ידו לשמוע מה יאמר המתנדב 
בחלומו ומה יהיה פתרונו של החלום. בחצות התחיל הישן לדבר מתוך 
שנתו ובחלומו אמר להם: “ממחר תתחילו לקרוא תהילים שלוש פעמים 
ביום, עם קריאת שלוש עשרה מידות, ובין ספר לספר תקעו בשופר, וכך 

תוך שבעה ימים תצאו מכאן ותסעו”. 
אותו אדם גמר לומר את אשר היה בחלומו, קם עמד והחל ללכת בלי 
מודעות עד המעקה של הגג ואנשים הלכו אחריו. פתאום רצה להפיל 
את עצמו וכל זה והוא עודנו בתרדמה. תיכף ומיד אחזו בו יהודים, רחצו 
לו את הפנים הוא התעורר וסיפר להם את כל שראה בחלומו ואכן זה מה 

ששמעו שאמר בשנתו. 
ביום שלאחריו נאספו גדולים וקטנים באולם הגדול של בית הספר והחלו 
לקרוא תהילים כמו שהורה בחלומו, בתורנויות בזה אחר זה, חלק קורא 
והולך ואחרים באים תחתיו וכפי שנחזה, ביום השביעי אחר הצהריים הודיעו 

לנו כי אניית מלחמה אמריקאית נמצאת בנמל ובאה לקחת אותנו ]...[. 

אניית מלחמה בריטית ולצידה סירות מסורתיות, ציור שמן,
 תקופת מלחמת העולם הראשונה

איזו שמחה פרצה! עלינו על גג בית הספר להיווכח במו עינינו ותכף בא 
הקונסול והודיע לנו להכין עצמנו לארוז חפצינו כי למחרת בבוקר התריע, 
יהיה עלינו להפליג מחיפה. כל אותו לילה, אנשים לא ישנו כי עמלו לארוז 
את מעט המטלטלים שיכלו לקחת עמם. בבוקר השכם הגיעו עגלות וסבלים 
שנשלחו אלינו מטעם הקונסול לקחת אותנו לנמל העיר כדי שנפליג משם 

באנייה.
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המלחמה מגיעה לבני המשפחה שבצפת

גם שמעיה ענתבי,1 בן דודו של ברוך ענתבי מטבריה, מספר בזיכרונותיו כיצד גדעה 
מלחמת העולם הראשונה את ילדותו שלו ושל אחיו ואת חייהם השלווים בצפת: 

]...[ בחדר למדתי עד שנתי העשירית. לאחר זאת עברתי ]ללמוד אצל[ 
רב גדול ומובהק הוא גיסי האב ישועה פלאג’י, בעלה של אחותי בכורה 
והייתי הצעיר בתלמידיו. בישיבה זו למדתי עד ערב פרוץ מלחמת העולם 

הראשונה. 
השמועות על המלחמה הקרבה ובאה התהלכו תחילה מפה לאוזן בלבד, 
אך לאט לאט החלו לקרום עור בשר וגידים ויצאו מכלל סוד. דובר על 
הרעב הכבד שיבוא, על הגיוס הטוטאלי של הגברים לצבא התורכי ]להוציא 
אולי את אלה המשמשים בקודש[, על שוד, על ביזה וכו’, דברים שלימים 

נתאמתו במלואם, והפחד גדל והלך. 
באותם הימים נקרא אבא ]חכם אליהו-רחמים ענתבי[ להיפגש בדחיפות 
עם מיס פורד, גברת אנגליה ששמשה בצפת כממלאת מקום הקונסול 
הבריטי. אבי ואנו בני משפחתו, היינו בעלי נתינות בריטית שבאותם ימים 

הנחילה לבעליה כבוד רב. 
זכורני שבשעה שהיה גובה המסים הממשלתי ]תורכי[ בא לגבות את המס 
מאבא לא היה נכנס הביתה כי אם עמד בחוץ. הוא פשוט פחד שמא יכשל 
חלילה בלשונו ואז אויה לו ואהה עליו. תלונה הבאה מנתין זר על אחת 
כמה וכמה מנתין בריטי הייתה מביאה להשעיה ולעונש כבד. אותו גובה 
אף סירב לקבל מידינו כיבוד קל בבחינת “לא מדובשך ולא מעוקצך”. 
נתינות זו עברה לנו בירושה מהסבא, חכם יהודה-שבתי רפאל ענתבי ז”ל. 
עתה נתינות הזו הובילה להגלייתנו כפי שהתברר לאבי באותה פגישה עם 

מיס פורד. 
הוא חזר ממנה מודאג ומדוכא כאחד וזאת אשר סיפר לנו: “הרב ענתבי” 
פתחה ואמרה, “הטרחתיך לבוא אלי כי העניין חשוב מאוד ודחוף מאוד. 
דע לך כי מלחמה עומדת לפרוץ בכל רגע בין בריטניה הגדולה ובין תורכיה 
וכנתין בריטי אם תישאר כאן עלולים אתה וילדיך לסבול חרפת רעב. 
עליכם להיות מוכנים לצאת לדרך, ממשלתך ]הממשלה הבריטית[ תוציא 
אותך מכאן ותעביר אותך לחוף מבטחים עד תום המלחמה וכל מחסורך 

יהי עליה”. 
כאשר ניסה אבי להביע בפניה את חרדתו מן הצפוי לגולה בנכר רחוק 
מביתו, מספרייתו ממכיריו ומוקיריו ענתה: “הרב ענתבי, ראה הזהרתיך!” 
ולא יספה. מיום פגישתו של אבא עם מיס פורד עד ליום צאתנו את העיר 
עברו כשלושים יום בלבד. ימים אלה היו קשים לאבי, ימי דאגה ודאבון 
לב. אולי לא ניתן היה להבחין חיצונית בסערה המתחוללת בנפשו של אבי 
אך הרגשנו בחושינו כי לבו עליו דווי, נפשו תשוח תהמה. הלך קדורנית 
והדיר שינה מעיניו. מה יהא על בניו ובנותיו הנשואים ומשפחותיהם? 
כיצד יעזוב אותם לאנחות? מי יודע כמה שנים תמשך המלחמה? היעמוד 

לו כוחו לסבול ייסורי חרדה זמן רב? 
באותם הימים היה ביתנו שוקק חיים, כל בני המשפחה באו. מהם לשמוע, 
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מהם להשמיע ומהם לייעץ. האח הגדול יהודה, החליט להישאר בארץ כיוון 
שבאותו זמן ניהל את בית הספר ביבנאל ]כפר תבור[ והיה מעורב בדרכי 
ציבור במושבה ומחוצה לה. ואילו האח רפאל, למרות שהוסמך באותו זמן 
לרבנות על ידי הגאון רידב”ז ז”ל ולא חשש כי יילקח לצבא ]משום כהונתו 
כרב[ החליט להצטרף אלינו, מתוך תקווה כי ישחק לו המזל והממשלה 
הבריטית תיאות לקחתו תחת חסותה למרות שהוא ‘התעתמן’, כשם שעשו 
רבים כמוהו מחשש ליחס הרע מצד השלטונות אל הנתינים הזרים. את 
הסיבה להחלפת הנתינות אמר, יתלה בכורח בלבד, דבר שהוא אמת ויציב. 
הבנות נישאו לתלמידי חכמים בעלי נתינות עות’מאנית ולא הייתה להן 
ברירה אלא להישאר במקום ולצפות לרחמי שמים. המודאגת ביותר מכולן 
הייתה האחות ששמה בכורה. היה לה בן הגדול ממני במספר שנים ועלול 
היה ללא כל ספק להיות מגויס לצבא. וכשזו בכתה באזני אבי מה יהא עליה 
אם יילקח שלמה בנה לצבא, קימט אבי את מצחו, קם לרגע קט וחיטט 
בניירותיו. מסתבר שנזכר בשמות הילדים הרשומים בדרכונו וביניהם אחי 
התאום המנוח אבטליון שנפטר בינקותו. חזר אבי ואמר: “ברוך הוא וברוך 
שמו, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, הסירי יגון מלבך בתי, אנו נקח את 
שלמה עמנו ומהיום שמו אבטליון. זכרי ושנני לו זאת, כנראה מן השמים 
גרמו שאשכח למחוק את התאום אבטליון מספר החיים כדי להציל את בנך 
]...[. שמרי את הדבר בסוד ואני מקווה שבני ישראל רחמנים בני רחמנים 

הם ולא ילשינו. נשתדל להבריח אותו למצרים בהזדמנות ראשונה”. 
וכאן עלי להוסיף שלא רק השם אבטליון לא נמחק מתוך הפספורט אלא 
אף רבקה, אשתו הראשונה של אבא לא נמחקה. בלית ברירה קבלה אמי 
את השם הרשום כשמה, כי מה הבדל הוא אם שמה שמחה או רבקה, יקום 
שם המת על שם החי וחסל! הן לילדים לא יבולע מה גם שבשלוש הבנות 

הייתה היא להן כאם לכל דבר. 
ביום המיועד ליציאה התעוררנו בשעה מוקדמת לקול בעלי הפרדות שבאו 

חיילים בריטים ביוון מלווים שיירה של פרדות עמוסות במטלטלים, צילום,
תקופת מלחמת העולם הראשונה
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להסיענו לבירות. ולאחר שהתפללנו שחרית בבית הכנסת של סבי היש”ר 
בצפת, עמדנו להשגיח על אריזת החפצים שיכולנו לקחת עמנו. סה”כ 

הוגבלנו כדי משא שלוש פרדות לנו ולמשאנו. 
וזאת אשר עשו הורי: הביאו ארבעה ארגזים שקשורים שניים שניים על 
כל פרדה מכל צד ומעליהם מצעים. בארגזים ישבנו אנו הקטנים, אני 
והאחים בתווך ומעל למצעים רכבו ההורים. הפרדה השלישית הייתה 
עמוסה בכלי בית שונים מן הדרוש ביותר, ומעליה בתוך מצע נכבד, ישב 

בהרחבה ‘אבטליון’. 
כאשר ניתנה הפקודה על ידי אבא לזוז לאחר אמירת הפסוק: “כי תרכב 
על סוסיך מרכבותיך ישועה” ונשיקת המזוזה כדין, יצאה השיירה בכיוון 

צפונה כשאחריה מהלכים שני בעלי הפרדות ובידם נשקם, שתי אלות. 
התחנה הראשונה אליה עמדנו להגיע הייתה מטולה. המסע היה ארוך, כי 
היעד היה העיר בירות שבלבנון. לבירות הגענו אחר שלושה ימי רכיבה.  

השלטון הבריטי שלח את משפחתו של חכם אליהו-רחמים יחד עם המשפחות 
היהודיות הנוספות שנאספו לבירות, לעיר פמגוסטה Famagusta[[ בקפריסין. 

מטוסי מלחה”ע הראשונה
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תלאות ההפלגה וקשיי הגלות 

וחזרה למגורשים הכלואים בחיפה, אוכלוסיית הקהילה היהודית שגורשה מטבריה. 
ימים קשים חלפו על המשפחות שגורשו מעירן טבריה על ידי השלטון העות’מאני. 
המצור בבית הספר שבחיפה ארך עשרה ימים מלאים. בסיוע השלטון הבריטי 
הגיעה משחתת לחיפה אשר בעזרתה הובלו המגורשים אל מחוץ לארץ. משפחתו 
של חכם ישראל-שמואל ענתבי ]וילדיו, סבי יעקב ביניהם[ ומשפחות נוספות של 
נתינים זרים ארזו את מיטלטליהן הדלים. ההמולה וההתרגשות לא נתנו להם 
מנוח, וכך לא ישנו משך כל אותו לילה במבנה בית הספר. מספר ברוך הבן הצעיר: 

בנמל ]חיפה[ הּורדנו לסירה קטנה אשר הביאה אותנו לאניית מלחמה 
גדולה. כשעלינו לאנייה התפעלנו מגודלה ומהתותחים הרבים שהיו סביב 
לה ובפרט מהתותחים שבאמצע וגודלם העצום. התפעלנו מהדר המלחים 

ותלבושתם הלבנה, ומזריזותם בהפעלת התותחים הגדולים. 
רוב המהגרים, 280 איש מספרם, היו נתינים צרפתיים כי מוצאם היה 

ממרוקו. 
כולם חוץ ממשפחתנו בת שש הנפשות, שהייתה בעלת נתינות בריטית 
]שש נפשות – שכן חסרו אחותי הגדולה אשר נותרה בטבריה ואחי הגדול 
חי אשר נלקח, כפי שסיפרתי, עם שאר הגברים הרווקים בגיל גיוס למסע 
עד דמשק[ ומשפחה נוספת, פרידה כהן ובניה שהיו גם הם נתינים בריטיים. 
ואם תשאלו מנין לנו הנתינות הבריטית, כך העניין: סבי, חכם שבתי היה 
רב בהודו, שם הייתה משפחה נכבדה ומוכרת, משפחת ששון אשר אמרה 
]לשלטונות[ שהרב של הקהילה צריך וראוי שיהיה בעל נתינות המדינה 
בה הוא נמצא. בזמנו הייתה הודו תחת חסות בריטית ולכן נתנו לו פספורט 

בריטי. 

“צוות מלחי אוניה בריטית, מלחה”ע ה - 1”.
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אניית מלחמה בריטית בתקופת מלחמת העולם הראשונה.

מכיוון שכאמור היינו שתי משפחות של נתינים בריטיים, רצה רב החובל 
לשכן אותנו בחדרים נפרדים כראוי לאזרחים בריטים, אלא שההורים 
חששו שזה בתשלום, לא הייתה להם אפשרות לשלם וגם לא רצו להיפרד 
מכל הקהילה עמה באו; לכן נותרנו עם כולם במקום שהקצו לנו באמצע 

האנייה על הסיפון. 
מרכז הסיפון היה מועדף מכיוון שבשעת סערה, הטלטול פחות מורגש 
במרכז האנייה. אני זוכר שבשעת צהריים הכינו שולחנות מלאי כל טוב 
והזמינו את כל המהגרים לאכול. כמובן שכולם סירבו לאכול מחשש טרפה 
וביקשו שיביאו להם סרדינים, זיתים וגבינה. הביאו לכן כל מה שביקשנו. 
הנסיעה ארכה שלשה ימים וכל הזמן המלחים היו מנגנים באקורדיון ועל 
הפסנתר כדי להנעים את הנסיעה. בתום ההפלגה הגענו לאי כרתים ביוון. 
בתחילה אכסנו אותנו בבית ספר גדול, כי באותה תקופה היה שם החופש 

הגדול של שנת הלימודים. 
באותו יום בו הגענו בא אלינו הקונסול הבריטי ברכבו שלו. זו הייתה לנו 
הפעם הראשונה שראינו אוטו, קראנו לזה עגלה בלי סוסים והתפלאנו 

איך היא נוסעת בכוחות עצמה. 
גם באי כוח העדה היהודית באי באו אלינו. כך נודע לנו שבכרתים ישנה 
קהילה יהודית נכבדה עם שני בתי כנסת גדולים וגם רב ראשי ושוחט 

מפורסמים. 
לקראת מועד פתיחת בית הספר לשנת הלימודים החדשה פיזרו את 
המשפחות מבית הספר בו שוכנו, בדירות שונות בסביבות הרובע היהודי

וכל משפחה קיבלה דירה לבדה. 
מה גדולה הייתה שמחתנו שמצאנו קהילה גדולה עם כל מנהגי העדה 
הספרדית. אחזקת המהגרים נעשתה מקצבה שחילקו להם הממשלות 
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הצרפתית והבריטית ]בהתאם לנתינות[ לפי גודל המשפחה. בנו של הרב 
הראשי הרב אבלגון ]?[ פתח בית ספר לכל ילדי המהגרים. למדנו שם 

תורה ומעט צרפתית. 
אנו חיינו בעיר כניה שנמצאת בצפון האי, עיר יפה מאוד ונקייה. היא שמשה 
כבסיס לאניות המלחמה של בנות הברית וגם מקום נופש למלחי האניות. 
הם היו רגילים לבלות בעיר ביום ראשון וביום חמישי אחר הצהרים. ובני 
הנוער מבין המהגרים היו מלווים את המלחים להראות להם את העיר, 
הנערים היו נהנים מכמה פרוטות שהמלחים היו נותנים להם. אף אני הייתי 

נוהג כך כאותם נערים. 
העיר כניה הייתה ברוכה בפירות ובפרט בענבים וירקות. למדנו לדבר יוונית 
שהינה שפה יפה, אולם את ידיעותינו רכשנו לא מבית הספר אלא במפגש 
עם ילדים תושבי המקום. אנשי המקום היו כל כך מנומסים, שמעולם לא 

הראו כלפינו שום סימן של שנאה. להפך, כבדו וחבבו אותנו. 
כעבור זמן הגיעה אנייה נוספת עם מהגרים בריטים וצרפתים דרך בירות. 
משפחות רבות ביניהן היו מטבריה. אותן משפחות סיפרו שלאחר שנוכחו 
בהצלחתנו לא להיכנע לתורכים לוותר על נתינויותינו הזרות ומכיוון 
שעלה בידנו, הקבוצה הראשונה, להפליג בשלום מחוץ לחיפה, גם הם 
לא רצו לוותר על נתינותם. השלטונות שלחו אותם לכן לבירות ומשם 
הובאו לכרתים. ביניהם היו משפחות ואנשים מוכרים כמו הרב אליהו ילוז 
ומשפחת אסודרי ורבים אחרים שהכרנו מטבריה. מאותם אנשים למדנו 
שאחי חי נלקח יחד עם שאר הרווקים בגיל צבא ונשלח לאלכסנדריה. 
פנינו אל הקונסול הבריטי וביקשנו לאחדו עמנו, ואכן לשמחתנו כעבור 
זמן הסכימו והצליחו להביאו אלינו בהשפעתו של הקונסול. כשהגיע אלינו 
אחי הגדול חי, החל לעבוד כחייט בחנות הלבשה של יהודי עשיר מבני 

כרתים. הוא התחבב עליהם מאוד כי היה מסור לעבודתו. 
אחי יעקב עבד במשרד הנדסה יחד עם בן דודו בכור ז”ל, בן החכם ישועה 
מחיפה, שהיה בחור פיקח ולמד שנים ספורות קודם לכן להיות הנדסאי 

בחיפה. 
כל המהגרים שחיו באי כרתים מאונס, היו שמחים ומידת האהבה שררה 
ביניהם למרות תנאי המחסור והריחוק מביתם. למשל, כשארכה המלחמה 
והתעצמה, הצוללות הגרמניות הטביעו כל אנייה שהביאה מזון ואספקה 
לכרתים ונוצר מחסור בלחם. החלו מחלקים את הלחם בהקצבת מנות 
לפי גודל המשפחה בתלושים. לבסוף החלו לאפות לחם מקמח תירס 

במקום מחיטה. 
נציגי המהגרים פנו אל הקונסול הבריטי כדי למצוא פתרון בעניין הלחם, 
ואף הפעם התערבותו בעניין הועילה. החלו להביא לנו לחם מאניות 

המלחמה שחנו באי. 
אני זוכר את אבי ]חכם ישראל[ עליו השלום, שהיה חותך את הלחם 
לפרוסות ומייבש בשמש ומשאיר אותו כלחם יבש לשעת הצורך. הממשלה 
הצרפתית לקחה בהמשך את נתיניה הצרפתים לאי קורסיקה שם שהו עד 

סוף המלחמה. 
באותם ימים עדיין לא מלאו לי שתים עשרה שנים וכבר הייתי מלמד שני 
ילדים יהודים מתושבי המקום להתפלל. כך זכיתי שיכבדו אותי, שנער צעיר 
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כמוני יודע להתפלל וכבר מלמד אחרים. בבית הכנסת הגדול הייתי אחד 
מהמזמרים שעומדים בתיבה על יד החזן, והיינו מתלבשים עם מעיל ארוך 
לבן ּוֶבוֵרה ]מצנפת[ לבנה על הראש ולמדנו את כל הנגינות והמזמורים 

הנהוגים שם. 
כך חיינו משך שנתיים וחצי באי. עקב מחסור תכוף בלחם ובשאר מצרכי 
יסוד, עליו סיפרתי קודם, החליטו השלטונות הבריטים בלית ברירה להעביר 
אותנו לקפריסין, עקב היותו אי חקלאי אשר תמיד יש בו שפע של מזון. 
עלינו לאנייה ביום שבת אחר הצהריים. נשים וטף הועלו על עגלות והוסעו 
כך עד בסיס האניות בנמל סודה. הזקנים אשר לא רצו לנסוע בעגלות 

בשבת הגיעו מאוחר יותר במוצאי השבת. 
שמענו שמדובר באנייה שתפליג באותו לילה ותביאנו לקפריסין. אכן 
כמתוכנן, יצאנו מהנמל. האנייה הפליגה אך חזרה באותו לילה על עקבותיה 
מכיוון שזה היה תרגיל כדי לבלבל את המרגלים שמודיעים לצוללות 

הגרמניות על יציאת האנייה. 
בינתיים הדריכו אותנו כיצד נתנהג אם חס וחלילה תטביע אותנו הצוללת, 
והקצו כל משפחה מאיתנו לסירה ]הצלה[ על פני הסיפון. נתנו לנו גם 
מעילים קצרים המכילים שעם ]כמצופים[ לשעת הצורך. לבסוף ביום 

שני הפלגנו ליעדנו. 
יומיים לאחר מכן, ביום רביעי אחר הצהרים בשעה ארבע שמענו צפירה 
משונה. המלחים הפצירו בנו לעלות לסיפון. כשעלינו נודע לנו שצוללת 
גרמנית רודפת אחרינו וכל משפחה עמדה בסמוך לסירה שיועדה לה. 
המתנו בדריכות לפיצוץ וכולם קראו תהילים והתפללו שלא נהיה טרף 
לדגי הים. אחרי שעתיים של מתיחות כזו ניתן אות הארגעה ורב החובל 
שהיה בתצפית הודיע לכולם שהצוללת ברחה ולא עלתה לגובה פני הים 
מחששה מפני האנייה שלנו אשר הייתה מצוידת בתותח ובפצצות עומק. 
צריכים הייתם לראות איזו שמחה הייתה, כל המהגרים שרו מזמורי תהילים 
של שבח תודה והמלחים עם כל מיני כלי נגינה ומכשירים מוזיקליים 

משמיעים מנגינות. 
ובכל זאת באותו לילה ההורים לא ישנו כל הלילה מרב דאגה פן תבוא 
הצוללת חזרה במהלך השיט. למחרת בבוקר התעוררנו והנה הגענו לעיר 
הנמל לימסול. עוד בערבו של אותו יום הושיבו אותנו בעגלות שהיו רתומות 
לפרות והחלה נסיעתנו עליהן במשך כל הלילה עד יום המחרת בבוקר. 
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החיים בגלות קפריסין 

ברוך בן הרב ישראל-שמואל ענתבי, ממשיך ומתאר לנו את זיכרונותיו מחייהם 
על האי:  

הגענו לעיר פמגוסטה ושמחתנו לא ידעה גבול. שם פגשנו את דודנו הרב 
אליהו ענתבי ומשפחתו. הכרתי שם לראשונה בני דודים שלא הכרתי בעבר 
כי הם גרו בצפת ]והמרחק בין צפת לטבריה באותם ימים היה מרחק של 
מסע ארוך ומפותל[. כמובן שמחנו להכיר את כל אלו שהיו בכרתים עמנו 
בעבר והועברו לקפריסין לפנינו וכך נכנסנו לחיי קהילה שבה היינו מוכרים, 

כאילו כל זכויות המגעים הקודמים מכרתים נשמרו לנו. 

תמונות מפת קפריסין והעיר פמגוסטה, אליה הוגלו יהודים בעלי נתינות זרה
בזמן מלחמת העולם ה - 1

אנו הבנים וגם אחותי פורטינה נרשמנו לבית הספר האמריקאי, חוץ מאחי 
חי שפתח עתה חנות של חייטות בעצמו. 

בזמן החופשה מהלימודים, אנו האחים הצעירים ]יעקב, אנוכי ונסים[ 
עבדנו בבית חרושת של סיגריות, חותכים את זנבות הסיגרים וכך היינו 

משתכרים כמה גרושים ליום. 
אני זוכר את סבי יעקב ז”ל מספר לי כיצד בנערותו בקפריסין עבד בבית מלאכה 
לייצור סיגרים, זה שברוך אחיו הצעיר מספר אודותיו. הוא זכר היטב את תנועת 
קיפול עלי הטבק של הסיגרים ביד ובזיכרונות ילדותי שמורים עוד אותם רגעים 
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שבהם המחיש לי בחיוך ובתנועות ידו כיצד היה מגלגל ומקפל את טבק הסיגר 
הקצוץ בעלים השלמים. 

כך חלפו עברו החודשים עד שהסתיימה מלחמת העולם הראשונה. במהלך 
אותה תקופה הגיע מועד בר המצווה שלי אשר נחגג על אדמת קפריסין. 
האירוע צוין בצורה צנועה מאוד. הלכנו לבית הכנסת התפללנו וכשחזרנו 
לביתנו חילקו למוזמנים עוגות ממולאות בחרוב טחון כי תמרים לא היו 

בנמצא.  

בניגוד לתיאור זיכרונות הילדות של ברוך מקפריסין, אנו מוצאים שחכם   
אליהו-רחמים ענתבי, דודו המבוגר של המספר, ברוך, כתב מקפריסין מכתבים 
עצובים לבנו הגדול יהודה ענתבי. יהודה שהיה בעל משפחה צעירה נותר בארץ 
מכיוון שהיה מחויב למשרת ניהול בית הספר. במכתביו  חכם אליהו מתאר את 
מצבו האישי העגום ואת קשיי החיים של משפחתו בגלות בקפריסין. אין ספק 
שמבוגר רואה את הדברים באופן שונה מראייתו של ילד. קשה מאוד לקרוא 
מכתבים אלה ונראה שהבן יהודה שהיה בארץ עשה והשתדל ככל יכולתו לסייע 
בידי אביו שחש ברע וסבל מצוקת מחסור בגלות. אולם ללא הועיל, חכם אליהו 
ומשפחתו נותרו שם עד תום המלחמה, עד אשר הועלו יחד עם כל המהגרים על 
אנייה אשר העבירה אותם חזרה לחופי הארץ. הרי מכתב שנשלח בשנה הרביעית 

לגלות הזו: 

]נכתב[ ביום חי סיוון ]...[ )1917(. 
בן חכם רוחי ונשמתי יאודה חיים ענתבי הי”ו בני יקירי. 

שבוע חולף ואני שוכב על ערש מיטתי. מביט אל פני מכתבך היקר שהיה 
לי למשיב נפשי המדוכאה. ושמחתי בו כמוצא שלל רב ]...[ אני חלוש 
מאוד ועיני קצרו מלראות. אודיעך בני שאם תראה את גופי ומראה פני 
ומכאובי וקול צעקתי יומם ולילה, היית מוכר כל אשר לך לפדות חיי אביך 

האומלל ומדוכא בצער ]...[ 
זה ד’ ]ארבע[ שנים שאין יום שלם עמדי רבים מכאובים בגופי. שבוע 
החולף ב’ פעמים הרופא בא לביתי ועתה חלוש במאוד מאוד. ד’ יודע 
זה הכתב שאני כותב ונלאיתי כותב ב’ ]שתי[ שורות ואנוח והחולי עדיין 
בלבי חתיכה קשה בכאב עצום. אם אוכל איזה דבר עומד על לשוני עד 
שאקיאנה וצועק מקירות לבי. עיני כהו מלראות. תדע נאמנה כי לפעמים 
חיצי רעב שיחתו בי ואין לי מה לאכול! החלב  שחלבו הגוי מחירו 6 גרוש, 
הבשר פעם אחת בשבוע ביום השישי מחירו 25 גרוש, בקר עם העצמות 
שלו אני לוקח חצי כמות – 12.5 גרוש חצי ]ממנו[ עצמות וחצי הבשר 
]וזה משמש אותנו[ לשלוש סעודות. הסומוץ עולה 10 גרוש, לובייא 13 
גרוש, הקמח 7.5 גרוש כזה ראה וקדש ]...[! הביצים שנים עשר – 9 גרוש, 
והפרנסה שאני לוקח )מרוויח( מעוטה הרבה. אני לוקח ]קונה[ שום 27 
גרוש, שורוך ביום. קונה לחם 4 ככרות – 16 גרוש. פחמים מחירם 3 גרוש 
ומניין יבוא עזרי? גבינה טרף ]טרפה[ אני מעבירם ]משתמש בה[ ימים 
לחם וזיתים וירקות לרש ]לעני[ ומי שהוא חולה כמותי וארכובותיו דא 
לדא נתון איך יתקיים במאכל כזה יבש? והלחם שחור כפחם באופן דק ]...[ 
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אם ראה תראה אותי ואת מאכלי ואת צערי היית נושא אותי על כנפי נשרים 
ולוקח אותי ופודה אותי בכל ממונך. 

באופן בני יקירי, קנה לך מצוות כיבוד אב והשתדל בדברים עם השרים 
]בעלי השלטון המקומי בצפת[ לתקן הבתים שנחרבו ]נודע לו מבנו 
שהבתים בצפת נהרסו[ כי אנוכי יצאתי ערום מנכסי ויצאתי ערום ועריה 
בגדים שהיו לנו זה ד’ שנים בלו ונאבדו ופה ביוקר עצום ]מחירם[ ]...[ 
באופן האמן חיי צער וחיי עוני כאלה לא ראו עיני ובכל זאת אני מקבל 
רק אם ]ובלבד[ יהיה גופי בריא, כי פחד אלוקים לנגד עיני ובראותי גופי 
כל יום הלוך וחסור ]מאבד משקלו[ ולא ידע האדם את עיתו ]אחריתו[ 
“יסור ייסרני יה ולמוות לא נתנני” בארץ טמאה טומאה רצוצה, מבלי בני 
ובנותי הי”ו, יהי רצון שירפאני ויחייני ויוליכני לעירי )צפת( ואזכה לא”י 

הקדושה ושם אקבר ]...[ בעבודת האלוקים. 
נא בני תמיד תכתוב לי מכתבים לרוות את צימאוני ולא להוסיף עלי ]צער[ 
כי בכם חיי רוחי. בני אך חפץ אני ממך להדפיס לי כמה ניירות עם שמי 
למעלה בעברית ותורכית ]ערבית[ וצרפתית וכמה מעטפות על שמי ותניח 

אותם עד בואי אליך בע”ה. 
רוב שלומות לגב’ ]רעייתך[ תבורך מנשים ולבניך אהובי ורעי חמדת לבי, 
יזכני לראות פניהם בקרוב ואז ישמח לבי. ורוב שלומות לאחיך ולאחיותיך. 
ותדע בני להבין שאני חולה ולא יכולתי לראות פניו ]...[ מזה תדע כמה 
אביך בצער גדול ]ולכן[ לא כתבתי לך לשליש ולרביע ]כלומר שליש ממה 

שהייתי רוצה לכתוב לך[ וה’ ירחם.
כה דבר אביך הצב”י אליהו רחמים ענתבי.

בגב המכתב רשם חכם אליהו-רחמים מכתב נוסף אשר נרשם כתשובה נוספת 
לאגרת שזה אך הגיעה אליו בטרם שלח את מכתבו הקודם:

בן חביב!   
קבלתי מכתבך באהבה ]...[ ]לכאן[ ארץ פלישתים ואני שקול וטרי ]שוקל[ 
בדעתי ועם כבודו ]לשון נימוס במקום כבודך[ ]...[ הכסף ]לגבי הצעתך 
באשר לכסף[ אשר הוא בעוכרי, אני סובל כל הייסורים רוחנית וגשמית וה’ 
ירחם רק העתירו בעדי ]שיאפשרו לי[ שאראה אתכם ישיב ה’ את שבותנו. 
אם באתי להגיד לך מעשה אחי ישראל ואת נשאות לבו ומה הוא עושה 
פה, לא תאמין אותי! נעשה פה רב גדול ואני תלמידו הקטן! בנו החייט 
]חי ענתבי[ נעשה עשיר גדול חלינו פניו לתפור מלבושים לבני שמעיה 

ויחזקאל הי”ו. 
רוצה פונט אחד ודמי הבגדים ממעשה ידיהם ]כלומר שיעבדו בנוסף 
תמורת בגדיהם[ ]והם[ עובדים ביום התיקון בכל יום שיכין אחד ]בגד[ 
ויום ראשון מנוחה. ו]הם נמצאים[ עמו ולא קנה לו ]להם[ חתיכת בשר או 
ככר לחם לפעמים שהבנים היו עובדים ונשארו בלא אכילה ומצער אותי 

בדברים והולך. 
באופן אתה לא תכתוב לו כלל על זה ולא תדבר עמו מטוב ועד רע כי 
]עניין[ פחות הוא. ופה מתלווה עם אלה אנשים השונאים אותי ומצערים 
אותי והם פרים ורבים בממון כי פתחו חנויות ומרוויחים הרבה ולוקחים 
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פת בת המלך וחסונים כאלונים. ודי בזה ]...[. ושלום. 

מכתב אחר שנכתב גם הוא מתאר את ניסיונותיו של חכם אליהו-רחמים לצאת 
מהאי ולנסוע למצרים למכריו ומשפחתו. 

בע”ה. ביום ח’ הרחמים שנת עטר”ת ישועה )1917(. 
בן חכם! תבענה שפתי תחילה ברכות כגלי היום, עם המון שלומים לך 
ולזוגתך תבורך מנשים ולידידי נפשי בני נכדי רחימא דנפשאי, הבנים 

והבנות יוסף ה’ עליהם אלף פעמים. 
קחו גם את ברכותי מאת אביכם הזקן, הצועק מקירות לבו ואומר תכתבו 
ותחתמו בספר החיים בשנה זו ובכל שנת חיים כולכם ]...[. תדעו כי הנשמה 
שלי היא אצלכם והגופא פה כמו עץ יבש, ה’ יודע כי ספד עורי על עצמי 
ואנחותיי גדלו כגלי הים, מדי יום ביומו צועק מקירות ]לבי[: “אך אוי לי, 
אמי ילדתני לתלאות הזמן, ולפרידת הנשמה מן הגוף” והקב”ה יודע שאם 
היה בידי ]דמי[ שכירות הדרך מפה לצפת הייתי הולך אני ובני ביתי כי 

קצתי בחיי מזאת העיר. 
כל השבוע אני שוכב על מטה, וביתי בית תפלה וצועק מרב הכאבים: כאב 
ראש, אוזניים, ממתניים עד ירכיים, לא אשכב בלילה ב’ שעות וכל שאר 

הלילה עורר ]ער[. 
והלוואי יש לי ]היו לי[ להעביר השעה בספרים זוהר הקדוש, משניות עם 
פירוש, ושאר ספרים לפחות הייתי מרוויח בלימוד תורה! אך בעוונותי 
הרבים גליתי מארצי ואין לי שום ספר! וכשהייתי בשנה הראשונה ]לשהותי 
בקפריסין[ ידיד חמדתי הרבי אברהם ענתבי בן דודי ז”ל ]אין הכוונה לאחיו 
הרב אברהם יעקב ענתבי[ היה שולח לי כל מבוקשי: ספרי תפילה, ראש 
השנה וכיפור וג’ רגלים ותהלים וה’ חומשי תורה לקרוא. והיה עוזר לי בכל 
חודש לירא אחת ועם ה’ ]חמישה[ גרוש ביום של המלכות ובזכות זה הייתי 

מעביר ומכלכל בני ביתי ועצמי. 
ואולם בעוונותינו הרבים מראש חודש תשרי שחלה לא ראיתי פרוטה 
ולא ידעתי מה קרה, רק יום שנתבשרתי בשורה רעה שנסע הוא למנוחות 
וכו’ חבל על דאבדין. ואם היה עודנו בחיים הייתי שולח לו שקצתי בחיי 
ורצוני ללכת לעירי היה שולח לי כל מבוקשי, כי בשנה הראשונה שבאתי 
הלום, שלחתי לו שרצוני ללכת מצרימה ומהרה מאוד שלח לי ששה ליראס 
אינגליז ובגדים שני חליפות בגדים בעבורי ואפילו כובע! האמן! וכתב לי: 
“לא תתעכב, בוא יבוא ברינה, ואנוכי פיניתי לך בית והכנתי לך מובילייא 

]רהיטים[ רק עשה ורשום טלגראף יום נסיעתך”. 
והן בעוון נתתי ]שילמתי את הכסף ל[ הוצאות ]הנסיעה[ שהיו עלי ועל בני 
ביתי ועל שלמה בן אחותך תבורך מנשים, שנים עשר לירא כי היה הדבר 
בעידן דריתחא בתוקף המלחמה והגענו לנא... ]שם מקום, חסר במקור[ 
בפאפור אני ובני ביתי בוכים וצועקים ]מרב טלטולי הסירה[ והשומרים 
עלינו כמו ]גנבים[ וביום הג’ החזירו אותנו לקובריץ ]לקפריסין[ והלכו 
עלינו שישה ליראס אינגליז וחצי וז’ שילין שכירות הפאפור והשאר ספינות 
וסבלים וכיוצא וחזרנו בפחי נפש והידיד הנזכר זצ”ל כתב לי, בשומעו 
ובראותו הודעתי ]על הגעתי הצפויה[ סכר ]סגר[ החנות ויצא הוא וחבריו 
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להקביל פני ]...[ וחזר בלב נשבר. 
וכשומעו בחזרה בכה וזלגו עיניו דמעות, וניחם אותי במכתביו המתוקים 
מדבש זצוק”ל ועד אלול אשתקד היה שולח לי לירא אחת בחודש והן 
בעוונותי זה שנה שלא ראיתי פרוטה ובגדינו בלו בני ישי הולך יחף ואני 

במנעל בטלאי על גבי טלאי. 
]ומקציבים לנו המהגרים[ גרוש ביום לגדול ולקטון סה”כ 4 גרוש, מה יתן 
מזה? ככר לחם שווה ה’ גרוש וחצי החלב – מאה דרהם ]מידת נפח[, 2 
גרוש הפחמים, שנים וחצי גרוש הקהוי מאה דרהם, 10 גרוש הסוכרא מאה 
דרהם, 6 גרוש הצבון ]סבון[, כמוהו הבשר – ק’ ]100[ דרהם ב- 7 גרוש. 
הירקות ביוקר עצום, אם כן מה יספיק למטופל כמוני בפיות ]ילדים[ ג’ 
שילין ליום? ]השילינג 9 גרוש[, באופן אני בצער גדול הלכתי אפילו להאדון 
הקומאנדאן ]קומנדנט[ שייתן לי רישיון ללכת והוא השיבני אם יש לך 
כסף תצייר ]רשום[ עצמך ובני ביתך, ותכתוב מכתב להוואלי ]המושל 
המקומי התורכי[ ויביא לך רישיון ]לחזור לצפת[. חישבתי לעשות כן 
ואמכור הכותמי והשעון עם מעט כסף שעובדים בני הי”ו בתיקון כל שבוע 
שני שילין כדי לכסות עצמן ]את הוצאותיהם[ ואשבור מכיסם ]מהקופה 
שחסכו[ עשיתי חשבון ההוצאות: לא יספיק לנו עשרים לירא אינגליז! כי 
השכירות הפאפור מפה עד חיפה מ”ח ]48[ שילין מלבד ספינות קטנות. 
והנה שלמה יאיר הוציא רישיון והלך הוא וגבירתו ובנו ]בחזרה לצפת[ כי 
בפירוש שלחו לו ]התורכים רישיון לחזור[ הוא עשיר, ואני מאין יבוא עזרי? 
אין לי! רק אם אתה חכם ותשתדל לכתוב לירושלים ולצפת ולציונים שהם 
ישלחו אחרי, על ידי המלכות ירום הודה ]כלומר מהלכי השלטון הבריטי[ 

ובע”ה נצא בשמחה. 
האמן בני בחיי ראשי לא תחשוב שכתבתי לך כל זה בכדי לשלוח לי כסף 
מאיתך חלילה לי, אני יודע אותך בני בפירוש שאתה מטופל ]בילדים[ ועובד 
ביום ובלילה ]והילדים[ כולם גדולים והוצאותיך מרובות ה’ יתן לך עושר, 
מה שאני כותב לך ]מבקש ממך[ לעשות זו חכמה ]לפנות בחוכמתך[ הן 
בטבריה והן בצפת ויכתבו למלכות ]לשלטון[ של פה לשלוח אותנו אני 

ובני ביתי בשמחה ובשירים מכיסם ]על חשבונם[. 
אם אתה חפץ בי לראות פניי בריא, חי בע”ה, תעשה כל חוכמותיך להוציא 
אותנו מן הארץ הזאת, אשר אכלה בשרינו כי אנוכי הרואה תוחלת ממושכה 
]השהות עוד ארוכה[ ולא תעלה ארוכה ]ללא תועלת[, כי יש שהמלחמה 
חס וחלילה עוד תתחדש או עדיין לא נגמרה ואם חס וחלילה אמת הדבר 

אוי לי על שברי הן כולנו אבדנו אבקשה ממך, תשתדל. 
בעת ובעונה הזאת קיבלתי מכתבך שכתבת בצפת: בני מודיע אותי על 
חורבן הבתים וכו’, ידעתי בני ידעתי ומה אעשה? ה’ נתן וה’ לקח הלוואי 
שיהיו ]הבתים שנחרבו[ פדיון נפשי, כי אנוכי הדואב לא נותר בי כוח ללכת 
לבית הכנסת רק חולה כל היום ומי יתנני אבוא ללכת לצפת ושם אקבר. 
רק על זה ]עניין השבתנו[ פקח עיניך והעתר בעדי מלב ונפש שה’ ישיב 
את שבותנו בקרוב. ואין לי כוח עתה להשיב על דבריך ועל כל דברי ]...[. 

ובע”ה עוד ימים נתראה ונדבר. 
הצב”י אליהו רחמים ענתבי ס”ט.      
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החזרה לארץ

מספר ברוך ענתבי: 

ישבנו בקפריסין שנה וחצי עד תום המלחמה, או אז ממשלת בריטניה 
החליטה להחזיר את התושבים שהגלתה למען פרישת חסותם למקומם. 
עלינו על האנייה שהובאה בעבורנו, מסלולה חזר דרך בירות ומשם נסענו 

חזרה לחיפה. 
פגשנו בעיר ]חיפה[ את הדוד חכם ישועה ענתבי ולמחרת נסענו ברכבת 

עד צמח ומצמח הפלגנו בסירות הקרויות באבור עד טבריה. 
הודינו לה’ כי טוב על חזרתנו לעיר מולדתנו ועל כך שפגשנו בה את אחותי 
סנייר שנשארה בטבריה עם בניה. היא סיפרה לנו על הסבל שהיה מנת 
חלקם כל זמן המלחמה על הרעב המחסור ובפרט על דאגתה לבעלה 

שהיה כל אותן שנים בבולגריה ולא ידעה אודותיו דבר. 
חיינו חזרו אט אט לשגרתם הקודמת ]...[.

עבור דודו של ברוך, חכם אליהו-רחמים ענתבי, החזרה המיוחלת שהייתה משאלת 
רצה ובתים לא  לבו לוותה בצער טלטולי המסע ובצער מראה חורבן עירו. שכן פִּ
מיושבים  קוראים לגנב, ופגעי מזג האוויר עצמם הרסו גגות וחלקי מבנה אשר 
דורשים תחזוקה שוטפת. חכם אליהו היה כה חולני שלא חלפו עשרה ימים מחזרתו 
עד שנפח את נשמתו והחזירה לבורא. כפי שמספר בצער אחיו הרב אברהם ענתבי: 

]...[ עטרת ראשי אחי מעלת הרב המופלא אב המליצים חכם אליהו-רחמים 
ענתבי זצ”ל ]היה בין אלו[ אשר מלכות תורכיה גרשה כל מי שהוא נתין 
אנגלי וצרפתי ומלכות האנגליה ירום הודה הוליכה אותו לקפריסין והיה 
שם עד כלות המלחמה. ובחזרתו מצא ביתו חרבה וגם כל הדירות שלנו 
]שלו ושל אחיו בצפת[ נחרבו הנם עד היום. ומצערו ודאגתו שהוא זקן 
וחולני לא עבר עליו עשרה ימים וחלש ]ונפטר[. אוי לי שאבדתי את רבי, 

אי חסיד, אי עניו זצ”ל, זכותו תגן עלינו ועל בניו. 
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החיים נמשכו, והדור הצעיר חיפש אחר תום המלחמה את נתיביו בחיים. מספר ברוך: 

אני הייתי כבר בן ארבע-עשרה בערך. ללכת לבית ספר היה כבר מאוחר 
לגילי והחלטתי בהסכמת הורי ללמוד את מקצוע הסנדלרות. עבדתי ששה 
חודשים ולא יכולתי להמשיך בכך מחמת הלכלוך וריח העורות. החלטתי 
ללמוד לכן את מלאכת החייטות מכיוון שאחי ]חי ענתבי[ היה בעל חנות 
במקצוע זה והתרשמתי ממלאכה זו. אהבתי לעבוד בכך והתחלתי לעבוד 
בחנותו אחרי חג הסוכות של שנת 1920, דומני שהיה זה אחר חתונתו שלו. 
באותה שנה אחי יעקב נסע למצרים כדי לחפש את מזלו ועבודתו שם. 
כעבור שלוש שנים, לקראת פסח 1923 חזר אחי יעקב ממצרים ואני 

התרשמתי מאוד מהופעתו שהיה לבוש כה אלגנטי.

מראה הרושם הזה ומצבו הכלכלי הטוב של אחיו, משך את לבו של ברוך לנסות בה 
את מזלו. אולי, חשב, יבנה לו שם עתיד אחר זוהר יותר ממה שהארץ יכלה להציע. 

חייט יהודי בעבודתו



פרק אחד עשר
 בני המשפחה יורדים למצרים
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כתבי יד )אוטוביוגרפיות, זיכרונות ומכתבים – unpublished data( של שלושת נכדיו של היש"ר.   .1

        א. סבי יעקב מרדכי ענתבי ]בן הרב ישראל שמואל ענתבי[  - מכתביו לבן דודו לשמעיה ענתבי אוגוסט 1973. 

        ב. אפרים ענתבי ]בן הרב אברהם יעקב ענתבי[ מכתבו לשלומי ענתבי – פברואר 1988; זיכרונות ואוטוביוגרפיה  

        )כ"י 14.6.1992(; תולדות המשפחה )מכונת כתיבה – 7 עמ' ללא תאריך(; אילן יוחסין )מכונת כתיבה – 7 עמ' ללא תאריך(. 

        ג. שמעיה ענתבי ]בן הרב אליהו רחמים ענתבי[ לתולדות משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה )כ"י 46 עמ',  שנות השמונים(. 

בהקדמות הספר "באור החיים" לחכם יעקב ענתבי התרפ"ט )1929( על ידי המו"ל חכם אברהם יעקב ענתבי.   .2

מקור לשמונת בניו של היש"ר :   .3

מסמך חלוקת עזבונו של היש"ר שנערך בשנת "ה'א'מ'ת ו'ה'צ'ד'ק  )1891(, כשלוש שנים אחר פטירת היש"ר,    

      כתב יד חצי קולמוס ע"ג נייר וחתום בחותם כוללות הספרדים בצפת.

עותקים מהמסמך בעזבונותיהם  של המנוח אפרים בן חכם אברהם יעקב ענתבי, ונכד היש"ר ]ברשות בניו אברהם ענתבי        

מחיפה[ ובעזבונו של המנוח שמעיה ענתבי בן חכם אליהו רחמים ]ברשות בניו עו"ד חמדה שפיר ופרופ' אליהו ענתבי. 

וגם הקדמתו של חכם רפאל-מנשה ענתבי לספר באור החיים לרבי חיים כפוסי, ירושלים )1929(,  והספדיו בספר      

        באור החיים הנספח לספר באור   החיים בהם הוא מזכיר את שמונת בניו של היש"ר.
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הראשונים לרדת מצרימה לחפש את פרנסתם היו בני הדור הקודם - שני בניו של 
היש”ר ענתבי: החכם אברהם-יעקב ענתבי, אשר התפרנס בקאהיר כרב ושוחט 
שחיטה כשרה, ואחריו הגיע אחיו הצעיר חכם שלמה-מאיר שהתפרנס מהוראת 
עברית וממכר ספרים בחנות קטנה שפתח. שני האחים חזרו לקאהיר אשר לא 
הייתה זרה להם אלא ערש מולדתה של אמם מרת קאדון, מקום מגורי סבם וסבתם 
הוריה, ומעבר לזאת, הרי בשליחותו השנייה של אביהם חיו בה תקופה לא מבוטלת 
בילדותם, שכן אביהם היש”ר ביקר בה מספר פעמים ביציאתו ובחזרתו ממסעות 

השד”רות הארוכים. 
הוא הדריכם בעבר על מכמני העיר ונקודות עניין שבה, ובחלוף השנים   
זכרו את סיפוריו המרתקים אודות עיר עתיקה זו שהרמב”ם חי ויצר בה את מיטב 
חיבורי העולם היהודי כאלף שנה קודם לכן, את סיפוריו אודות בתי הכנסת הגדולים 
והמפוארים שבה, את סיפוריו על הקהילה היהודית המשגשגת ותקופת כהונתו 

כשני בבית הדין שלה. 
הם ירדו מצרימה ולקחו עמם את חזונם לשגשוג בה, אולם חלקם של   
הבנים בחייה היהודיים של מצרים היה אפרורי ודל, וכפי שתואר, שניהם סיימו 
בה את חייהם באורח טראגי. גם חכם יוסף, בנו של חכם יעקב ענתבי גיבור פרשת 
עלילת דמשק, הגיע למצרים והשתקע בה. בניו ונכדיו נולדו בקאהיר וחיו בה 
ובאלכסנדריה. כך שני ענפי המשפחה הראשיים, זה של יש”ר ענתבי, וזה של יעקב 
ענתבי, האריכו ּפֹארוֹתיהם והגיעו עד לקאהיר. מעבר לסיפורי חייהם, לתרבות 
ולפולקלור שספגו, סיפורם האישי הוא דוגמה ומשל לדרך שבה הגיעו יהודים 

לקהילה היהודית  במצרים, וגם לאופן בה עזבו אותה ביום מן הימים. 

יעקב-מרדכי ענתבי, נכדו של חכם יש”ר ענתבי, יורד למצרים

סבי, יעקב-מרדכי, נולד כאמור בשנת 1902 לאביו חכם ישראל-שמואל ענתבי 
בטבריה ולאמו חנה לבית סתהון. הוא היה הראשון מבני משפחתו שירד מצרימה 
כדי להתפרנס כראוי, ללמוד ולקדם את עצמו. על נסיבות ירידתו מצרימה אפשר 
ללמוד מתיאור חיי הילדות הקשה והחיים בצנעה  שעברו על משפחתו וכן מתוך 
מחסור במקומות עבודה ופרנסה בארץ, כפי שהעיד אחיו ברוך ענתבי בזיכרונותיו. 
בשנת 1920, כאשר ירד למצרים והגיע לראשונה לקאהיר, סבי היה כבן   
שמונה-עשרה שנים. הוא התארח כמובן בבית דודו חכם אברהם-יעקב ענתבי. חכם 
אברהם שחי שנים רבות במצרים, הכיר אנשים שונים אשר יוכלו לעזור בפרנסתו 
של אחיינו החרוץ, וכך מצא לו מקום עבודה למחייתו בחנות גדולה של יהודים 
בשם ‘ענזרית’ והחל דרכו שם כנער שוליה ובהמשך הפך לזבן בחנות. כל אותן שנים 
התגורר בבית דודו החכם אברהם-יעקב ענתבי שכיהן כרב בקאהיר. על הבית בו 

התארח וסביבתו ומספר אפרים, בנו של חכם אברהם-יעקב ענתבי: 

בביתנו הישן ביקרו אורחים רבים שבאו מישראל וממקומות שונים אחרים. 
כלל נהוג היה, שבתי קרובים משמשים מעין ִמקלט לקרובי משפחה שהגיעו 
מרחוק ]...[ כך הגיע בן דודי יעקב והתגורר אצלנו בחדר. לימים הגיע 

בעקבותיו אחיו ברוך מטבריה. 
אנו גרנו בדירה שבקומה השלישית בבית מגורים. היו שם שלושה חדרים, 
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סלון ששימש חדר ישיבה, חדר אוכל ומטבח. עד כמה שיישמע הדבר מוזר 
היום, דירה זו בה גרנו הפכה לשלוש דירות קטנות, מחמישה חדרים בסך 
הכול. לבניין היה שוער ]בוואב[ שתפקידו לסגור ולפתוח את דלת הברזל, 
כך היה נהוג באותם ימים שלרוב הבתים במצרים היה שוער. הגג שלנו 
היה רחב ידיים והשתרע על שטח ענק. גם בו היה חדר אחד עצום מידות 

ובו גידלנו תרנגולות ואווזים. 

בתים ישנים ברחובות קאהיר, ציור

מול חדרי השינה שלנו, מן הצד השני, ניבט בית המלאכה בו ייצרו חולצות. 
כל פועלי המפעל היו בחורות צעירות שתפרו את החולצות. זכור לי שאחי 
בונדי, שהיה בחור נאה ולמד בבית הספר האיטלקי, היה פורט במנדולינה 
שלו מחלון חדר השינה והבחורות זיכו אותו במבטיהן מחלונות המפעל. 
על יד ביתנו הייתה חנות הבגדים ‘אל-גמאל’, על ידה הייתה תחנה לעגלות 
סוסים ומעבר לזו תחנת מוניות ‘טקסי’. אם עברת את כל אלו היית רואה 
בצד בית מפואר אשר היה שייך ליהודי קראי עשיר ושמו משה מנשה. 
בבעלותו היה בית חרושת לעיבוד זהב, טבעות ויהלומים. מנשה היה 
חבר טוב של אבי, ומתוך כך שהיחסים היו קרובים נזדמן לי להכיר את 

משפחתו מקרוב. 
בבית בו גרנו לא זכינו ליהנות מחשמל, אף שהיו אז כבר בתים שהיה 
מסופק בהם. השתמשנו באותם ימים בעששיות של נפט. אף הייתה לנו 
נברשת ענקית של נפט אשר הייתה תלויה ועומדת מן התקרה. אולי האשם 
במבנה הישן או בגילה המופלג של הנברשת אך יום אחד היא קרסה ונפלה 

ממקומה. מזלנו שלא נמצא אף אחד עומד בקרבתה ]...[.  
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ירידתו של האח הצעיר ברוך ענתבי למצרים 

ברוך, אחיו הצעיר של יעקב, למד את מלאכת החייטות ועסק בכך בחנותו של 
אחיו הבכור חי ענתבי. הוא ממשיך ומספר מזיכרונותיו: 

לקראת פסח 1923 חזרתי לטבריה, ובאותו חג חזר אחי יעקב ממצרים 
לביקור. אני התרשמתי מהופעתו של אחי שהיה לבוש יפה ולכן החלטתי 
לנסוע גם כן למצרים כדי להתקדם במקצוע שאהבתי ]חייטות[. בחודש 
יולי 1923 נסעתי לחיפה למשרד ההגירה כדי לקבל אישור נסיעה למצרים, 
אולם מכיוון שהצהרתי שאני רוצה לגור במצרים, ולא לצאת לטיול, דחו 

את בקשתי. 
התחכמתי, נסעתי ליפו למשרד ההגירה ומלאתי שם טופס אחר. רשמתי 
בו שאני נוסע לטיול לבקר את אחי ]יעקב[. באותו יום אישרו את בקשתי 
וחתמו על הפספורט הבריטי שיש לי. כל כך רציתי לנסוע וחששתי 
ממכשולים שיעכבו את יציאתי שהחלטתי בו ביום לשלוח לאחי יעקב 
מברק ובו הודעתי על הגעתי במועד הקרוב ביותר האפשרי, הוא יום שישי. 
הנסיעה באותם ימים מהארץ לקאהיר נעשתה ברכבת וארכה זמן רב: 
משעה שמונה בבוקר ועד עשר בלילה. כלומר, זמן ההגעה היה אחר 
כניסת השבת. זכור לי איך דאגתי במהלך נסיעתי ברכבת מתגובתו של 
אחי, שהרי אגיע לשם בערב שבת, אחי יעקב בטח ירגוז עלי ויותר ממנו 
חשתי אי נעימות מדודי חכם ]רבי[ אברהם ענתבי אשר בביתו אחי גר. 

ודאי אקבל נזיפה כהוגן חששתי.

תחנת הרכבת החג'אזית בדמשק
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המסע ברכבת מדמשק במחלקה השלישית, צילום נדיר, ראשית המאה ה-19

לשמחתי לא כך היו פני הדברים. אכן הגעתי לתחנת הרכבת המרכזית של 
קאהיר ‘באב אלחדיד’ ]שער הברזל[ בעשר בלילה, אך אחי הביא עמו עוד 
מספר חברים שהמתינו לי שם. הם אספו אותי ונסענו מהתחנה בעגלה 
עד בית הדוד, מקום שם היה אחי יעקב גר וברוך השם הכול עבר בשלום. 

על השבתות בבית הדוד המארח חכם אברהם ענתבי, מספר בנו אפרים: 

בכל שבת, ברוך ואחיו יעקב ושמואל ושתי אחיותיו נחמה וגאולה ]בני דוד 
אחר[, היו מתארחים ומסבים אל שולחננו לארוחת השבת. נחמה וגאולה 
היו מורות לעברית ושמואל אחיהן היה גם הוא למורה ולימד בבית הספר 
של הקהילה. כל הנזכרים היו נערים ונערות צעירים שהגיעו לפרקם והחלו 
לתור להם אחר בן זוג, כאשר אבה לבבם. כך נוצרו בדרך הטבע כל מיני 

קשרים ומשולשים מוזרים.  
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ברוך משלים ומספר מזיכרונותיו: 

אחרי מנוחה של כמה ימים הלכתי לחפש עבודה והשם הנחני להגיע לעבוד 
אצל חייט יהודי בשם יחזקאל לוי ברחוב מוחמד עלי. הוא קיבל אותי 
לעבודה אצלו עם הפועלים הערבים שהעסיק. הפועל הראשי קיבל אותי 
יפה וכך המשכתי לעבוד משך שנתיים, עד ספטמבר 1925. אז החלטתי 

לפרוש ולהיות עצמאי. 
באותו זמן אחי ואני כבר יצאנו מבית הדוד ומצאנו מקום מגורים בשכירות 
אצל גברת רובונא טייב בחדר רחב ידיים. אנו חשנו בביתה כבני משפחה 

אחת. היו לה חמש בנות ובן אחד בשם אלי טייב שהיה לנו כאח קטן. 
כשהחלטתי לפרוש מעבודתי אצל יחזקאל לוי, סידרתי לי פינה בחדר 
הגדול שבו התגוררנו והתחלתי לעבוד באופן עצמאי מעט עבור בעל 

הבית אצלו גרנו, ומעט עבור קליינטים שהחלו להגיע.  

גם בן הדוד אפרים מציין את בנותיה של בעלת הבית ומספר כי אם המשפחה שם 
קיוותה כל הזמן לחתן את בתה ליעקב. 

הנסיעה באותם ימים מהארץ למצרים הייתה ארוכה וקשה ומן הסתם   
יקרה, לכן, בני המשפחה לא יכלו לבקר ולראות זה את זה באופן תדיר, כפי שמעיד 

ברוך: 

בפסח שנת 1926 חזרנו אחי יעקב ואני לביקור בארץ בחלוף  שלוש שנים 
של היעדרות מבית הורינו וממשפחתנו. איזו שמחה הייתה לפגוש את 
ההורים, האחים והחברים! ואיזה רושם והתרגשות גרמנו להם. לאחר החג 

שבנו למצרים לחיינו הרגילים ובאמת שמחנו בחלקנו. 
בספטמבר 1929 החלטתי להפסיק לעבוד בפינה שבדירה ושכרתי חנות 
שמצאתי ברחוב מוחמד עלי מספר 71. הודות לאחי יעקב הכרתי חברים 
רבים אשר במשך הזמן הפכו ללקוחותיי וברוך השם עבדתי טוב, לפעמים 

היו לי אף תקופות של עומס עקב הזמנות יתר. 
בשנת 1929 חזרנו וביקרנו שוב בארץ. השמחה הייתה רבה אך הפעם 
ההיסטוריה טפחה על פני כולם: אחר ששבנו מצרימה, פרצו בארץ 
מאורעות תרפ”ט. הטבח ביהודיה של צפת וחברון היה נורא. אולם בזמן 
שההתרחשויות הנוראות הללו אירעו בארץ, הרי במצרים לא היה כל זכר 

לשנאת יהודים. 
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בשנת 1931 אחי יעקב התחתן עם בחורה נחמדה ממשפחת וידאל. 
לאחיה של אלגרה היה בית דפוס ברחוב היהודים, לאחר נישואיהם עזבנו 
את משפחת טייב עמם גרנו ושכרנו דירה משלנו, אני עברתי לגור עמם 

וחיינו בשלום.

תמונה מיום הנישואין )8.6.1930( של סבי יעקב-מרדכי ענתבי וסבתי אלגרה לבית וידאל
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לאחיה של אלגרה היה בית דפוס ברחוב היהודים. לאחר נישואיהם עזבנו 
את משפחת טייב עמם גרנו ושכרנו דירה משלנו. אני עברתי לגור עמם 

וחיינו בשלום. 
בתחילת שנת 1934 החלטתי לפרוש ממצרים ולחזור ולהשתקע בארץ. 
מכרתי את כל רכושי במצרים ולימים קניתי חנות בדמי מפתח בחיפה. 

באותה שנה נסעתי בחג למצרים לבקר את אחי. 
שם הכרתי את בת הדוד של גיסתי אלגרה, שמה פלור וידאל וכעבור זמן 
קצר התארסנו. הוחלט שהחתונה תהיה בט”ו בשבט תרצ”ה, 20 בינואר 
1935. בתחילה דובר לקיים את החתונה בטבריה, יחד עם משפחתי והורי 
שם, אלא שמצאנו שטלטול המשפחה של אשתי ממצרים יהיה קשה 
למבוגרים ולבסוף הוחלט שהחתונה תיערך בקאהיר וכך היה. בתאריך 
שהוחלט עליו נישאנו בשעה טובה בבית הכנסת נוה שלום. נשארנו כמה 
ימים בקאהיר ואחר כך חזרנו לביתנו בחיפה, חיינו היו שמחים ומאושרים 

ואף פעם לא הייתה אי הבנה בינינו. 

שמואל ענתבי מגיע למצרים 
 

כמה מבניו ובנותיו של יהודה ענתבי, מנהל בית הספר בצפת, הלכו בדרכו של אביהם 
ובחרו בהוראה כפרנסה וכדרך חיים. אחר שבנו שמואל ענתבי סיים את הכשרתו 
בבית המדרש למורים על שם דוד ילין בירושלים, לא נמצאה עבורו משרת הוראה 
בארץ למרות מאמצי אביו יהודה. אף נציגותו בהסתדרות המורים לא סייעה בידו. 
יהודה היה אז מנהל בית ספר קטן במושבה מסחה ]כפר תבור[ וכוח   
השפעתו לא היה רב. הוא  אף ניסה לברר מעבר לגבולות הארץ ופנה לבן דודו 
יעקב ]ג’אק[ ואחיו ברוך שחיו במצרים בשאלה דומה. ממקום מושבו בכפר תבור 
ניסה לברר בקרב חוג ידידיו המורים והמנהלים בגליל האם תימצא משרת מורה 
לבנו. הוא כתב בזיכרונותיו כי מסרו לו שישנה משרה בצפון אפריקה ]אלג’יריה 
ו/או מרוקו[ וגם בבולגריה נמצאה אפשרות לעבודה שבה חיפשו מורים עבריים. 
נראה שאחר התייעצות משפחתית החליט שמואל לרדת מצרימה ולנסות מזלו 

שם וזאת מבלי שתובטח לו משרה מראש. 
הימצאותם של קרובי משפחה בקאהיר הקלה על ההחלטה שיש מי שיסייע   
בקורת גג ובעזרה בקליטה לפחות בתקופה הראשונה, מה גם שמצרים קרובה הינה 

מהמחוזות המרוחקים יותר כבולגריה או מרוקו שבהם הוצעה לו עבודה. 
ואכן, כאשר הגיע שמואל ענתבי לקאהיר, מצא בני משפחה מבוססים   
ומסודרים: האחים יעקב וברוך, בניו של דודו חכם ישראל ענתבי, ושני דודים של 
אביו יהודה, גרו שם: החכם אברהם-יעקב ענתבי ששימש כשוחט וחכם שלמה-
מאיר ענתבי שהיה בעל חנות ספרים ומורה לעברית. גם דודות לא חסרו: ריקה 
כהן-ענתבי אחותו של אביו יהודה דרה שם וגם שמחה פלאצ’י ענתבי, וכן שלמה 
סלומון פלאצ’י בנה של דודתו ]אחות אביו[ אשר נישאה לחכם יהושע פלאצ’י בצפת 
ועברה לגור עמו מאוחר יותר בירושלים. בנם, סלומון פלאצ’י היה לימים בקשר 

אמיץ עם שמואל בקאהיר ומבאי ביתו הקבועים בעיקר בערבי שבתות ובחגים. 
בני המשפחה אז פתחו דלתות בתיהם לקרובים כרחוקים וקיבלו אותם   
בחום רב וללא הגבלת זמן והתניות. וכך היה: שמואל הגיע לתחנת הרכבת המרכזית 
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של קאהיר, באב אלחדיד, וכשיצא ממנה פנה לבעל כרכרה ובקש ממנו להובילו 
לבית אחי סבו, חכם אברהם-יעקב ענתבי שחי בקאהיר. שמואל התקבל בביתו 
בסבר פנים חמות והוזמן לשהות ולחיות עמם במעונו אולם לא האריך בכך ועבר 
להתגורר אצל דודתו שמחה פלאצ’י רעייתו של חכם שמעון. דודו חכם שמעון 
פלאצ’י ניסה לברר בקרב חוג ידידיו האם תימצא לאחיינו אפשרות כלשהי לעבוד 
במשרת מורה בבתי הספר של הקהילה היהודית אשר שכנו אז במבנים לא מרוחקים 

מהרובע היהודי ‘חארת אל-יהוד’ שבאזור גמאמיז במצרים. 
ימיו הראשונים במצרים לא היו קלים לשמואל, המורה הצעיר. מעבר לקשיי   
הקליטה והלם התרבות, מגוריו אצל דודתו שמחה גרמו לו תחושת אי-נוחות וחוסר 
חופשיות ופרטיות לנהוג כרצונו. הוא חש  כאילו היה מכביד עליה אף שהפצירה 
בו ֵלישב אצלה. בחלוף הזמן כאשר ארכה ישיבתו השתנו חייו, ושמואל התקבל 
למשרת מורה לעברית בבתי הספר היהודיים בקאהיר. הוא החל משתכר שכר הוגן 

והתאפשר לו לשכור דירה לעצמו. 
נוהג קבע היה בידו לבקר בקביעות את אחי סבו, חכם אברהם ענתבי אליו   
חש קרבה רבה. הוא הביא לו מכתבים מאת אביו יהודה, והוציא ממנו מכתבים, 
אגרות ומסרים חזרה לאביו שחי בצפת ואשר שימש עבור הדוד אברהם כנאמנו 
ונציג ענייניו בארץ. קשר הדוק זה נמשך כעשר שנים, בין שנת 1923 ועד 1933, 

שנת פטירתו של חכם אברהם ענתבי בקאהיר. 

את דמותו של חכם אברהם ענתבי תיארה מרגלית, רעייתו של שמואל: 

לחכם אברהם ענתבי היה מוניטין מיוחד והוא נחשב לבר סמכא בקרב 
פשוטי העם. הם נהגו לפקוד את מקום מושבו, להשיח את אשר העיק על 
ליבם, והוא היה מוצא לכל אחד את המענה המתאים לצרכיו. אנשים רבים 
שבריאותם לא שפרה עליהם באו לחפש אצלו מזור, וכך נתקבל כ’מקובל’ 

עבורם ונתכנה במשפחה ובקרב ציבור יהודי מצרים “חכם אברהם”. 

בונדי, אחד מבניו של חכם אברהם, התגורר ברובע אל-זאהר והייתה לו 
חנות לצורכי תפירה וסדקית ברחוב המלכה נאזלי ]אמו של המלך פארוק[. 
הקשר המשפחתי עמו היה תמיד טוב ולביתו ולחנותו היו נכנסים שמואל 

ובניו ולא רק מטעמי נימוס. 
קשר משפחתי טוב היה גם עם אחי סבו, חכם שלמה ענתבי אשר עסק אף 
הוא בהוראת עברית ותנ"ך והיה בעל חנות לספרי קודש. גם קשר זה ארך 
עד לפטירתו בשנת 1941. אך הקשרים החמים ביותר של שמואל היו עם 
האחים ז'אק ]יעקב[ וברוך ענתבי אשר היו בני דורו והיוו עבורו משפחה 
אמיצה. הוא הרבה לבלות עמם ולבקרם וחש קרבה יתרה לז'אק, לכן הרבה 
להיוועץ בו והיה לאיש סודו. הוא בטח בו והפקיד בידיו סכומי כסף לשמשו 
כקרן קיימת, כסף לעתות מצוקה. תמיד ידע בהיבט זה שיש לו על מי 
לסמוך היות וז'אק בלט ביושרו הרב ובכנותו שלא השתמעה לשתי פנים. 
לפעמים נסעו האחים ז'אק וברוך לחופשה בטבריה, ושמואל היה מרגיש 
שיממון בלעדיהם ובאותן תקופות כמעט בכל מכתב להוריו היה מעביר 
דרישות שלום אל דודניו אלה אשר חסרו לו כאשר היו שבים מביקורם 

בארץ היו מביאים משלוחי חבילות לשמואל ממשפחתו. 
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הרי כמה דוגמאות לחליפות המכתבים בין שמואל לאביו יהודה שבצפת: 

ינואר 1926
דרישת שלום מבני הדודים מטבריה יעקב וברוך. את המשלוח ]ששלחת 
אלינו[ עם ברוך טרם קבלנו ובוודאי נקבלנו כאשר ישוב ]אלינו[ לאחר 

חג השבועות. 

אוקטובר 1927 
בני הדודים מטבריה דורשים בשלומכם וממשיכים לבקר אותנו לעיתים 

קרובות. 

ספטמבר 1927 
יעקב ואחיו באים לבקר אותנו, ויחד משחקים או קוראים בספר, בעיתון 

ערבי, בערב יוצאים לטיול, ולפעמים מבקרים בראינוע ]בלי קול[.

אוקטובר 1928 
המשכורת לא משולמת לי בזמן, מוכרח הייתי ללוות כסף מיעקב ענתבי, 

כמו שעשיתי בחודש שעבר.

שנות העשרים
בני הדוד בריאים ושמחים, יעקב הרווק שב לחברתנו ואני תיארתיו כ'מטבע 
של העני', שאבדה ]לי[ ונמצאה, מה רבה השמחה, שוב יש עם מי לטייל ]...[

 1928
גם יעקב ענתבי שנפגשתי עמו בתחנת הרכבת בלוד, גם הוא החל להרגיש 
את השיממון המצרי ]במצרים[, את הריקנות השלמה פה, ומאוד חשקה 
נפשו להיחלץ ממוסרות גלות מרה זו, מחשבה אחת כמחשבתי. זה הוא 
תוצאות ביקור בארץ פעם בשנתיים. אבל מה היה קורה אילו ביקר שתי 
פעמים בשנה, כי אז בטח לא היה חוזר. המסכן, משקלו כמשקל בחורה, 

רזה 52 ק"ג בלתי נורמלי לגיל הזה. 

בשנת 1931 נישא שמואל למרגלית. ג'אק ]יעקב[ נישא לאחר מכן לאלגרה לבית 
וידאל, וברוך אחיו הצעיר נישא בשנת 1935 לפלור לבית וידאל. זמן קצר אחר 
נישואיו חזר ברוך לטבריה עם רעייתו הטרייה. ג'אק נותר במצרים והקשר עמו הלך 
והתהדק עד לשנת 1948 שבה עלה עם בני משפחתו ארצה, לפני פרוץ מלחמת 
העצמאות. הקשר הזה בין שמואל וג'אק,  התפרש על פני עשרים וחמש שנים 

)1948-1923( והיה דומה לעתים יותר כאחוות אחים. 

במכתבים לאביו יהודה שבצפת מספר שמואל על הקשר המשפחתי: 

1932
]...[ בכלל, יעקב ואחיו ברוך הינם משל עבורי ובכל הנני משתדל להדמות 
להם. מסירותם למסורת די בה כדי להדמות להם. יחסם אלי יפה מאוד, 
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יותר מקרובים, ממש מתחננים אלי לבלות את השבת אצלם. יעקב ענתבי 
אב לבן בגיל שלושה חודשים שמח בחלקו הוא והאם.

כסלו תרצ"ג )1933(
אומרים שהאדון יעקב ענתבי מתחיל להיות אב לבן שבועות אחדים, נאחל 
לו המשך טוב. רעייתו שומרת את המיטה עכשיו, כדי להיות בטוחה יותר 

בילד.

אייר תרצ"ג )1933(
בנוגע לג'אק, כבר הבריא וחזר לעבודה תודה לאל. קיבל רשות מרופא 

להיות חופשי אחרי הצהריים עד אשר יתחזק.

שנות השלושים
עם ג'אק ענתבי אני נפגש לעיתים. שמח הוא בבנו ושוכח את סביבתו. 
יעקב ובניו בריאים ושלמים, שולחים לכם שלום. אשתו נמצאת בחודשה 
השישי עם הבן הרביעי ]...[. טולדאנו מירושלים ביקר אצלנו ושלחתי על 

ידו רפואה שהכינה אלגרה של ג'אק עבור נחמה אחותי.  
עד עתה הצלחתי להניח אצל ג'אק את הסכום של 25 לירות מצריות + 15 
לי"מ ]לירות מצריות[ מפנקס הדואר, ביחד 40 לי"מ ]לימי הקיץ[ הבאים 
שבהם מתמעטים השיעורים הפרטיים. יעקב ענתבי דורש בשלומכם הרבה. 
אנו ניסע לבלות ימים אחדים בחברת בני ביתו המקייטים בפורט סעיד. 

שמואל עזר ללמד את ילדיהם של ז'אק ואלגרה עברית. בתמונה   
ישנה של אלבום התמונות המשפחתי נראים שמואל המורה לעברית יושב 
לשולחן אחד וסביבו מסתופפים דודי, יוסף ומשה, בניו של ג'אק, השוקדים 

על לימוד העברית בהנחייתו. 
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החיים במצרים

תחילת ימיו של סבי יעקב ]ג’אק[ במצרים לא היו קלים. הוא החל דרכו כנער שוליה 
בחנות היהודים ‘ענזרית’ ובזכות חריצותו ומסירותו הפך בה לזבן מצליח. לימים 
עזב אותה ועבר לעבוד בבית המסחר הגדול “עדס” Magasins ADES שסניפיו 
היו פרושים בקאהיר, אלכסנדריה ועוד. שני הגדולים שבסניפיו היו המרכזי, באזור 
המסחרי חמזאווי, וסניף רחב ידיים נוסף במרכז העיר קאהיר, ברחוב עמאד אל-דין. 
רבים מיהודיה הוותיקים של קאהיר זוכרים את היטב את יוקרתה של הרשת ואת 
שמה. ג’אק החל ברשת עדס את עבודתו כזבן אולם נאמנותו למקום, שקדנותו 
ותבונתו היו כה גדולות שקידומו והצלחתו נסללו בבטחה. הוא היה בעל חוש 
מסחרי מפותח ובזכות חריצותו התקדם מאוד, עשה חיל וטיפס במעלה סולם 

הדרגות של הרשת. לבסוף נתמנה לסגן המנהל הכללי שלה. 
בן דודו אפרים בן חכם אברהם אשר חי במצרים, מתאר את  סבי ג’אק   
בשיא הקריירה: “במשרד הראשי של הרשת ישב מנהל אנגלי וסמוך אליו יעקב 
אשר היה כבן בעל הבית. כך חי חיי מלכים ]...[”.  כאשר בן דודו שמואל ענתבי 
המורה לעברית היה מזדמן לסביבה, תמיד ניגש היה לבקר את ג’אק. גם את קניותיו 
נהג שמואל לערוך בסניף הגדול שבמרכז העיר, שם הכירוהו העובדים ]חלקם היו 
אף תלמידיו לשעבר[ וידעו היטב שהוא קרובו של ג’אק ענתבי מנהלם. משכורתו 
של יעקב הייתה כה גבוהה שכלכל את משפחתו בעושר והדר. אמי ודודי יודעים 
לספר על ביתם רחב הידיים, על המשרתות שהיו להם ולכל אחת תפקיד אחר: 
כובסת, אומנת לילדים, מבשלת, מנקה ועוד. רעייתו אלגרה לבית וידאל הייתה 
אישה תמירה, משכילה מאוד, דוברת מספר שפות ומורה לצרפתית, דבר שהיה 
נדיר לכשעצמו בתרבות המקומית בקאהיר בשנות ה-30 של המאה ה-20 במצרים. 

סבתי ניגנה בפסנתר וקולה היה ערב בשירה. 
על עושרה של המשפחה אפשר ללמוד מכך שהפסנתר המפואר עליו   
ניגנה נרכש ממשפחות הבשאוואטים המקורבים למלך פארוק, ויּוצר על פי הזמנה 

פרטית בגרמניה. פסנתר עתיק יומין זה היה עשיר בפיתוחי עץ ובקישוטים. 

 

אלגרה וידאל סבתי ז"ל; מנגנת בפסנתר במצרים 
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תמונה ממצרים: אלגרה וידאל סבתי ז"ל;  מטפלת בבנה הבכור דוד; 
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אמי מעלה בזיכרונותיה את הכבוד הרב שרחשו לסבי. בתקופת פגרת המסחר 
השנתית שארכה כשבועיים, היו מנהלי רשת עדס מזמינים אותו ואת משפחתו 
להתארח בביתם שעל גדות הנילוס. הפאר הרב והעושר באותם בתים, בתי העשירים 
ומקורבי המלוכה של קאהיר, דמה לארמונות מלכים. ההדר ניכר בכל, החל בלבושם 
של המשרתים וכלה בריהוט ובעיצוב הארמונות. מנהלי הרשת שהכירו לסבי טובה 
על שגשוגה היו מייקרים את פניו בכבוד מלכים ומפנקים אותו ואת משפחתו 

בארוחות פאר ושיט על הנילוס. 

אפרים מוסיף ומספר אודות מידת השפעתו של סבי: 

הוא נחשב לאישיות בכירה. בימי מלחמת העולם השנייה הוא מלא תפקיד חשוב, 
באותו זמן הונהג קיצוב של מצרכי אספקה וחומרים במצרים. במצב זה רוב פקידי 
השלטון הגבוהים נצרכו לעזרתו והוא סיפק להם את מבוקשם. כך צבר קשרים 
רבים וכוחו היה גדול. השפעתו הייתה כה רבה עד כי זכור לי שכשנתקלנו בבעיה 
של החתמת דרכונים, יעקב בן דודי הסדיר לנו את החתמתם דרך הטלפון בלבד 

וכך נחסכה מאתנו הפניה למשרד הממשלתי.

ג'אק והנרייט ליברמן ]בת דודה של סבתי אלגרה ז"ל[ בארוע יוקרתי.  קאהיר מצרים,   
מחצית ראשונה של המאה ה-20
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הענף השני של המשפחה: חכם יוסף ענתבי מגיע למצרים 

במשפחתו של חכם יעקב, גיבור פרשת עלילת דמשק )1840(, קשה למצוא עדות 
סדורה ורציפה לתולדות בניה במצרים בדומה לענף אילן המשפחה של צאצאי 
היש”ר ענתבי. הרב יש”ר והרב יעקב ענתבי היו בני דודים ישירים, אולם פערי 
גילאים גדולים וריחוק גיאוגרפי גרמו לכך שלא התקיימה היכרות משפחתית 
קרובה בין הילדים והנכדים. חכם יעקב ענתבי נפטר בשנת 1847 בגיל צעיר יחסית. 
הוא סבל תחלואי גוף וייסורי נפש קשים מהעינויים שעבר בשנת 1840 בדמשק. 
שבעה חודשים שבהם נמצא כלוא במרתפי כלא הצראיא ]בית השלטון[ הותירו 
בו צלקות קשות עד ששוחרר לחופשי, ןזאת אחר התערבות הלובי שהפעילו יהודי 
העולם. תחלואי השבי והעינויים שעבר קיצרו את ימיו כדי כך שאפילו בנו חכם 
יוסף ענתבי נולד סמוך לפטירתו, ככל הנראה בירושלים בשנת 1847. לימים הפך 

חכם יוסף לרב נכבד בעצמו וחזר לדמשק. 
נכדו של חכם יוסף, שמעון ענתבי, מספר שסבו כיהן בדמשק כרב עד   
שנתבקש לצאת לשליחות במצרים כדי לעזור בארגון חיי הדת של הקהילה היהודית. 
הוא ישב בה עם משפחתו וחיבר בה חיבורים תורניים שבאו לדפוס בספר ‘ויצבור 

יוסף’.1 

קווים לדמותו מעלה שמעון בספרו ‘הסבא המחייך נשאר במצרים’:

סבא יוסף אשר נקרא בפי כולם חכם יוסף, נתמנה לרב ודיין בקאהיר. 
סבא נפטר בטרם אנו הילדים, נולדנו ]בשנת 1919 ונקבר במצרים[. הכרנו 
אותו רק מהתמונה ומהסיפורים הרבים ששמענו אודותיו. תמונתו שעמדה 
בסלון ביתנו צוירה בידי צייר איטלקי שחי במצרים. סבא צויר בגודל טבעי 
בצבעים עזים ועמוקים בלבוש רב בישראל. הוא נראה כה חי בגוון פניו, 
עיניו החמות והרכות, זקנו המסורק, שניתן היה להבחין בכל שערה שבו, 
פיו המחייך היה דומה כמדבר. תמונה זו הנתונה במסגרת זהב הייתה 
שקועה באחד מתבליטי הקיר. החדר הגדול הזה על כל רהיטיו הכבדים 
והמגולפים, הריפוד, וילון הקטיפה, השטיחים והכריות הפזורים עליו, 
ארונות הספרים שרובם ספרי קודש, ספרי הלכה וספרי משפט רבני, כל 

אלה היוו רקע נאות לתמונת סבא האומרת כולה כבוד.

את האווירה שהיה משרה בית הכנסת הגדול בקאהיר מקום מושב הרבנים הנכבדים 
מתאר הנכד בסיפורו: 

בית הכנסת ‘איסמאעאליה’ אשר נקרא כך לכבוד הכדיב אסמאעיל, או בשמו העברי 
‘שער השמים’ שכן ברחוב עאדלי פאשה. בית כנסת זה הוקם בתחילת המאה כבית 
כנסת מרכזי באזור החדש של קהיר שאליו עברו לגור יהודים רבים. ועד הקהילה 
דרש מהמתכננים הצרפתים שבית הכנסת יהיה דומה ככל האפשר לבית המקדש 

הראשון שבנה המלך שלמה בירושלים. 
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תמונת בית הכנסת הגדול 'שער השמים' בקאהיר 

אינני יודע אם בית הכנסת איסמאעאליה דמה באמת לבית המקדש, אבל 
הוא אכן היה גדול ומפואר. בית הכנסת כלל אולמות רבים ויכול היה להכיל 
למעלה מאלף איש. שיש לבן הובא מאיטליה לציפוי הקירות, הרצפה 

והמדרגות באולם התפילה הגדול. 
במת החזן המוקפת במנורות שבעת הקנים ניצבה באמצע האולם ומולה 
נישא לגובה בכל הדרו ארון הקודש על שלוש קומותיו, עשוי מעץ מגולף. 
לרגלי הארון ניצבו שלוש כורסאות מוזהבות עם קטיפה אדומה, מקום 
מושבם הקבוע של הרב הראשי ליהודי מצרים ושל נשיא הקהילה. הכורסא 

השלישית הייתה שמורה לאורחים מכובדים. 
מקודקודה של כיפת בית הכנסת השתלשלה מטה מנורה ענקית עם מאות 
נוריות ופיסות בדולח ששילחו חיצי אור לכל עבר והבליטו את לובן השיש. 
תפאורה זו, קולו הערב של החזן צ’צ’יק, מקהלת הנערים והמנגינות 
העליזות של מזמורי שבת יכלו רק להשרות אווירה של הדר, שמחה, 

חגיגיות והתרוממות הרוח. 
במוצאי שבת היה קהל המתפללים בבית הכנסת איסמאעאליה קטן מזה 
שביום הקודם. עוסמאן, השוער הסודני של בית הכנסת, לבוש מדי שמש 
היה מקביל פני כל מתפלל, מושיט לו ענף הדס ומברכו בברכת ‘גומעאתק 
כאדרה’ ]שיהיה השבוע החדש שלך ירוק[, כלומר מלא תקווה ומוצלח. 
את עלי ההדס הריחניים היינו ממוללים בין כפות ידינו בתפילת ההבדלה 

לברכה “בורא מיני בשמים” ]...[.
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הרב יוסף ענתבי  ]בנו של חכם יעקב ענתבי מדמשק[ ואסתר אשת הרב



פרק שנים-עשר
נכדיו של היש”ר 

ואחרון שושלת הרבנים
 לבית ענתבי  
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ארבעים נכדות ונכדים היו ליש”ר, לכל אחד סיפור חיים ותולדות משלו. בדומה 
למאמר המשל “שכל נפש אחת מישראל ]...[ כמוה כעולם ומלואו”. סיפורים רבים 

מהעבר אינם ידועים, חלקם נודעו לנו יותר וחלקם פחות. 
משל לסיפור חייהם של נכדי היש”ר אביא בקצרה את מוצאותיהם של   
ששת ילדיהם של חנה וחכם ישראל-שמואל ענתבי אשר עברו גורל ומסלול חיים 
שונה זה מזה. כמאמר המשל הערבי “אצאבעכ באידכ מוש כולהון זיי בעד” ]אין 
אצבעות ידיך דומות זו לזו[, כך מהלך חייהם של האחים והאחיות היה שונה ומגוון. 
לא תמיד האיר להם הגורל את פניו ודומה שכל אחד ואחת עברו מאורעות חיים 
רצופי תלאות, זאת  אף מעבר לעובדה שהעידן בו חיו היה רצוף מלחמות ומחסור. 

תמונה משפחתית. הרבנית חנה סתהון ]משמאל לכלה[ ומאחוריה הבנים הכלות ושאר המשפחה

האחות הבכירה סנייר נולדה בטבריה בשנת 1893 ונישאה לימים ליעקב   
חיון יליד טבריה אף הוא. שלושה ילדים הביאו לעולם. יעקב נסע לרוסיה לשליחות, 
ונותר שם בלא יכולת לצאת בשל מאורעות המהפכה הקומוניסטית של 1917. 
אשתו יצאה לחפש אחריו אך לא הצליחה ליצור עמו קשר וחזרה ארצה. שנים 
מאוחר יותר הצליח לחזור לירושלים. נאמר לו כי אשתו חיפשה אותו בעבר אולם 
תושבי ירושלים לא ידעו מהיכן באה וכיצד לחדש עמה את הקשר. התקופה הייתה 
אחרת, ובהעדר תקשורת ומשלא נודעו לו עקבותיה, נישא בשנית, חי בירושלים 
ובה סיים את חייו. זו הייתה טרגדיה אומללה שכן הדודה סנייר לא ידעה שבעלה 
חזר ארצה וחי בעיר אחרת. האישה העגונה נאלצה לגדל את שלושת ילדיה בכוחות 
עצמה והתפרנסה בדוחק ממלאכת תפירה בטבריה. מספרים כי לימים, כעבור שנים 
רבות, כאשר נודע לו על מקומה והתאפשר לו לעשות זאת, חזר בעלה לטבריה 
וביקש את סליחתה. יש האומרים שאף נפל התחנן על ברכיו. אולם היא, שנותרה 
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כל השנים בחוסר ודאות ובחוסר כל, מטופלת בפרנסתה וקיום ילדיה, לא אבתה 
לסלוח לו. סיפור טראגי זה נותר צרוב בזיכרונם של אנשי טבריה שנים רבות ואף 

שמעתיו מזקני העיר שאינם בני משפחה. 
חי ענתבי, האח הגדול, אשר נולד בטבריה ב- 10.2.1894 היה חייט ובעל   
חנות מסחר לבדים. הוא נישא לבכורה ג’מילה, בתם של אברהם-נחום מזרחי, ושל 
רבקה לבית דהאן. מזונותיו ומחייתו היו מצומצמים והוא הובא למנוחת עולמים 

בשנת 1977, בבית העלמין העתיק של העיר בו נטמנה גם אשתו.
פורטונה ענתבי נולדה בשנת 1900 ונישאה לימים למאיר סתהון מטבריה   
שהיה בעל חנות לספרי קודש. בעלה נפטר בצעירותו בשנות השלושים של המאה 
ה-20, כך שפורטונה נאלצה לגדל את בניה מרבית שנותיה לבד ולאחר חיי עבודה 

קשה הלכה לעולמה ונקברה בבית העלמין בטבריה.

סבי יעקב-מרדכי ענתבי נולד ב-13.3.1903 בטבריה. כשבגר ירד למצרים כפי 
שסופר והתפרנס בה ממסחר וניהול מסחרי. דומה שרק הוא מכל אחיו חווה 
הצלחה כלכלית בחייו. אולם הדרך להצלחה זו הייתה רצופה תקופות קשות. הוא 
נישא לאלגרה למשפחת וידאל, משפחה ממוצא איטלקי שחיה במצרים. בבגרותו 
ובערוב ימיו בשנות חווה טרגדיות. הוא התאלמן פעמיים ובסוף ימיו חי בצנעה 

בשכונת נווה שאנן בחיפה.  

סבי יעקב-מרדכי ענתבי
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סבי יעקב-מרדכי ענתבי בחנות הסדקית שלו  בנוה שאנן בחיפה

ברוך ענתבי נולד ב-2.12.1904, למד חייטות והיה בעל מתפרה קטנה   
בטבריה שבה תפר חליפות לפי מידה. כאשר שהה במצרים נערכה הכרה בינו לבין 
פלור למשפחת וידאל ילידת 1914 במצרים, בת דודתה של אשת אחיו אלגרה. 
השידוך הצליח והוא אכן נישא לפלור ולימים שב עמה לטבריה עיר אבותיו. פלור 

נפטרה בשנת 1989 וברוך ב-1992 ושניהם נטמנו באדמת טבריה. 

האחים יעקב וברוך ענתבי בחתונת ד"ר יצחק ענתבי ו-ויוויאן למשפחת גאון
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צעיר הבנים, נסים ענתבי, נולד בטבריה בשנת 1908, רכש את מלאכת   
הספרות וממנה התפרנס בצנעה כל ימי חייו. הוא נישא למרגלית ניניו שנולדה 
ב-1913 בטבריה. משפחת ניניו היא המשפחה אשר שמרה מדור לדור את מפתח 
בית המדרש האגדי ‘הסניור’, אותו בית עקד לאלפי ספרים עתיקים וכתבי יד במאה 

ה-18.  

סופה של שושלת - פסה רבנות מבית ענתבי 

מבין ארבעים נכדיו ונכדותיו של היש”ר אשר הלכו לעולמם, לא נסמכו מהם לרבנות 
כאבותיהם לפניהם למעט אחד – חכם רפאל-מנשה ענתבי יליד צפת. 

שנים אחרות באו וימים אחרים. רוח הִקדמה זחה על הדורות המאוחרים,   
זקניהם ראו בצער וקיבלו בכאב את השינוי באורח חייהם של בניהם אך לא בנידוי 
וחרמות. הרוח שנשבה בכל הדורות במשפחת ענתבי הייתה רוח ליברלית של 
מתינות ופשרה ולא קיצוניות ודחייה, כאילו היה שֹח דור למשנהו בואך לשלום 
וצאתך לשלום ומלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך.  עדות לגישה מתונה זו 
שמעתי פעם בסיפור אודות סבי יעקב-מרדכי ענתבי, כאשר פנה בנועם אל נכדתו 
שהחליטה לחזור בתשובה ואל כל הדרכים הקיצוניות שמה פניה, באומרו לה 
שטובה היא דרך המסורת, אבל כבכל דרכיה בחיים, גם כאן, מוטב לה שתבחר 
בדרך הביניים, ‘שביל הזהב’ עליו דיבר הרמב”ם. יש יותר חוכמה מאשר קבלה לא 

מתפשרת של צד אחד לקיצוניות לא סובלנית. 
את הצביטה שבלב על כאב נטישת דרכי האבות מתאר יהודה ענתבי,   
המחנך, המנהל ואיש הציבור שהיה קשור בקשר אמיץ למסורת אבותיו. הוא  
אדם דתי, בנו של רב ונכדו של רב, שומר מסורת ומורשת. יהודה היה ער מאוד 
לרוחות המנשבות בקרב הנוער אותו חינך ובכללם ילדיו, שכן היה קרוב אליהם 

וחווה אותם בימיו. על תובנותיו בסוף ימיו הוא כותב ביומנו בצער:2 

כ”ג טבת תרפ”ו. 
לרגלי הפצרתה של האלמנה קרוז, נטפלתי לבנה להורותו להניח תפילין 
ולהתפלל במניין אתו. אנוכי עשיתי זאת מתוך הרגל ‘מצוות אנשים מלומדה’ 
כי חדלתי להאמין בחינוכו של הדור הצעיר באמונה המסורתית. הוא פורק 

עול ואוהב את החופש. 
יודע אנוכי שכל אותם הבחורים כיום שטרחתי אתם ולימדתים דיני תפילין 
למרות מצווה זו ‘קרקפתא דלא מנח’ וחין מעלתה, ובכל זאת אין אחד 
מהם אשר ישמור על מצווה זו, השליכוה אחרי גוום ובחוצות יתפארו שזה 

חודשים ושנים לא עלה על ראשם. 
אין אותה ההתלהבות למעשה המצווה, אין אותה הציפייה שהייתה בגילנו 
להגיע לזמן זה להיות בר מצווה, להיחשב איש מצטרף למניין, לגמור את 

תקופת הילדות. 
באיזו שמחה חיכינו לשעת התפילה בכדי ללבוש את התפילין ולהיות 
‘גדול’, כמה נשיקות העתרנו את התפילין, בהנחתו ובחליצתו ונשמור עליו 
כעל אוצר יקר חביב. אין להטיל ספק, שנסוגים הננו אחורנית מכל החינוך 

הדתי שהיה לפני עשרים שנה ]...[.
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אולי  בעטיה של רוח חדשה זו, מכל נכדיו של היש”ר, בניהם של שמונת בניו 
הרבנים – לא נוסף אף רב לעולם למעט אחד ויחיד, שהיה הרב האחרון בשושלת 
רבנים ארוכה, ומי יודע, אולי בקרב בני הדורות הבאים יקום מי מהם לחדש יושנה 

של עטרה?  

הרב האחרון: חכם רפאל-מנשה ענתבי – אחרון הדורות לרבנות

רפאל-מנשה ענתבי נולד בצפת בשנת תרמ”ג לערך, לאביו רבי אליהו-רחמים 
ענתבי, בכורו של היש”ר.  עוד בצעירותו  למד תורה מפי אביו, וכן מפיו של  חכם 
יוסף-ידיד הלוי, ובבית מדרשו של הרידב”ז למד שנים רבות ונסמך על ידו להוראה 
ולרבנות. יתכן שזכות הרבנות, והיוחסין הנכבד שנשא עמו מאבותיו הרבנים, עמדו 
לו להצליח ולשמר מורשת אבות, או שמא זכה להתקרב לדרכי אבותיו כיוון שנולד 
בשנים מוקדמות יותר יחסית לשאר נכדיו של היש”ר וגדל בעיר החכמים בה גדלו 

דודיו, בין בתיה העתיקים של צפת. 
באותן שנים מוקדמות הוא אף זכה להכיר את סבו, חכם יש”ר, עד הגיעו   
לגיל שש שנים, זכות אשר לה בניו של חכם ישראל ענתבי בהם דובר קודם, לא 
זכו. יתכן שמראה דמותו של הסב עמדה לנגד עיניו תמיד  וגדלותו שלו ושל אביו 
אפשרו לו מופת ודוגמה אליהן יוכל לערוך ולשוות את עצמו. כמו שנאמר  “והיו 

עיניך רואות את מוריך”. 
בגיל שש נפרד מסבו בדרכו האחרונה אל בית העלמין העתיק שבצפת,   
שם נטמן במערת חכם משה אלשייך. חכם רפאל-מנשה נודע כשקדן גדול בתורה 
ובכל חצות ליל היה קם והולך לבית המדרש, ושם, לאחר אמירת תיקון חצות למד 
בספר הזוהר הקדוש. את יומו הקדיש ללימוד ש”ס ופוסקים. הוא נודע בפי אנשי 
הקהילה כאיש קדוש, שלם בכל מידותיו הטובות ונעים הליכות. עד היום זקני 
צפת זוכרים את דמותו מעוררת הכבוד ואת ישיבתו בקרב מקובלים בבית כנסת 

ומדרש ‘חברת הזוהר’ המכונה בפי ותיקי צפת ‘החברה’. 
 

שמעיה ענתבי אחיו הצעיר יותר, ובן זקוניו של חכם אליהו-רחמים ענתבי,   
מספר מזיכרונותיו את הסיפור הבא:

בישיבתו של הגאון רידב”ז ז”ל ]רבנו יעקב דוד וילבסקי[, רב אשכנזי, 
התחנכו ולמדו מן המעולים שבאנשי צפת, ובהם נמנה רפאל-מנשה ענתבי, 
בנו של חכם אליהו-רחמים ענתבי. בין הגאון ראש הישיבה ובין חכם אליהו, 
אביו של התלמיד, התפתחה ידידות עמוקה שגררה עמה במרוצת הימים 

ביקורי בית תדירים מזה ומזה. 
בערבי שבתות נהג רידב”ז, דמות אצילית שרוח של קדושה הייתה חופפת 
עליה, לבוא ולבקר את ידידו חכם אליהו-רחמים כדי לטעום מן המאכלים 
שהכינה רעייתו. בבחינת ‘טועמיה חיים זכו’. באחד מביקוריו של הגאון 
כשרוחו הייתה טובה עליו אמר לחכם אליהו: “הרב ענתבי, להווי ידוע 
לך שבנך רפאל עתיד להיות גדול ממך בתורה” על כך ענה לו האב: 
“הלהקניטני אתה אומר? הן ידעת שבכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו”.
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בית המדרש ‘חברת הזהר’ ממוקם באחת הסמטאות שבשיפולי העיר   
העתיקה צפת, ולפי המסורה הוא נבנה בשנת תרמ”ב על ידי צאצאים של  מגורשי 
ספרד שעלו ארצה והתיישבו בעיר העתיקה. כיום, בפתחו של בית המדרש, על 
הכותל החיצוני, קבוע לוח שיש ובו חקוקים לזיכרון שמותיהם של החכמים שהיו 
עושים בו ישיבה של קבע, ובמשך שנים היו הוגים בתורה. הם נהגו לקום בכל לילה 
בחצות לקונן על חורבן בית מקדשנו ולאחר מכן היו לומדים בספר הזהר הקדוש. 
יהודים אלו חיו חיי עוני ודלות אך שמו מבטחם בה’ ושקדו על לימוד תורה מתוך 
ציפייה לגאולה. בראש רשימת החכמים יושבי ‘חברת הזוהר’ מופיע שמו של החכם 

רפאל ענתבי שהיה מגדולי צפת.  
סיפור מופלא נותר לנו עם התקרבותו של חכם רפאל לדרכו של הרב   
נחמן מברסלב המפורסם והוא כרוך בהתקרבותו של החסיד רבי שמואל הורוביץ 

באותה עת לתורת החסידות. 
 

חכם רפאל-מנשה ענתבי בצעירותו ובערוב ימיו

 

לא הרחק מבית המדרש נמצא בית הכנסת העתיק על שם חכם יוסף בנאה   
המכונה ‘הצדיק הלבן’. מדי שבוע בליל שישי היו נוהגים רבים מיהודי צפת להתאסף 
אל בית כנסת גדול ומפואר זה ולעסוק בו בלימוד תורה עד עלות השחר. גם רבי 
שמואל הורוביץ בן העיר צפת, שהיה אז נער צעיר, נמנה עם לומדי בית מדרש 
זה והוא קבע לימוד בצוותא עם החכם רפאל. כיוון שבעת ההיא התוודע הנער 
לדרכו של הרבי נחמן מברסלב, היה מביא עמו בכל פעם אל בית המדרש ספרים 
עם משנתו והוגה בהם. החברותא, חכם רפאל, שהיה ירא ה’ מרבים ומבקש אמת, 
התמלא סקרנות טהורה לדעת מה כתוב בספרים אלו שמעוררים ומלהיבים כל 
כך את לבו של העלם אל בוראו. הוא עיין בהם ועד מהרה ניצתה האש גם בלבו.  
וכך מספר רבי שמואל הורוביץ ביומנו: “מאוד נתפעל מהספרים ואמר לי:   
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‘אני רוצה להתקרב לרבנו ז”ל, אבל אני רוצה לראות קודם לכן את רבנו כמו שכתוב 
‘והיו עיניך רואות את מוריך’”, ולא ידעתי מה להשיבו על זה. “באמצע הלימוד 
נתנמנם בשינה ואחר כך הקיץ בחרדה ובאימה וסיפר לי כי ראה והנה הוא בפלטין, 
יפה ומאיר מאוד וראה את רבנו ז”ל יושב על כסאו ותלמידיו סביבו ומחמת רוב 
פחד התחיל לגלגל עצמו מהבית והקיץ מהשינה”. “ואחר כך נתקרב לרבנו ז”ל 
והשיג ספרי רבנו, ועסק בזה כל יום כמה שעות ב’ליקוטי מוהר”ן’ ו’ליקוטי תפילות’ 

והתבודדות. וגם עד היום לומד שיעורים עם הספרדים ב’ליקוטי הלכות’”. 
זכה חכם רפאל בזכות גדולה שלא כל חסיד זוכה לה: לחזות ברבי נחמן   
בחלום שעל כך כתוב ב’חיי מוהר”ן’ )תרצ”ז(: “הוטב בעיניו ]של רבנו[ מאוד – מי 
שזכה לראות אותו בחלום”. בהמשך יומנו של רבי שמואל הורוביץ הוא מזכירו 
שוב: “בליל שישי היינו נעורים ביחד כל הלילה בבית הכנסת חכם בנאה, הנקרא 
‘הצדיק הלבן’ כדרכי תמיד בעת היותי בצפת, ועסקנו כל הלילה בלימוד ליקוטי 

מוהר”ן וזוהר ותהילים ותפילות – יחד עם רבי נתן חנה’ס וחכם רפאל ענתבי”. 
בשנת תרצ”ז ]או תרפ”ד[ נבחר חכם רפאל-מנשה לדיין בבית הדין הרבני   
בחיפה, ומאז נמנה בין דייני העיר. הוא היה נושא דרשות בחסד, בכל הזדמנות 
השמיע את דרשותיו נאומים חוצבי להבות ברבים, אוהב את הבריות ומקרבן 
לתורה. כותב עליו חכם יוסף דנה בספרו ‘צופה פני דמשק’ את הדברים הבאים:  

זכתה עירנו חיפה ובה שכן כבוד אחד מבחירי משפחת ענתבי – הלא 
הוא הדיין החשוב, הצדיק חכם רפאל-מנשה ענתבי זצ”ל, בנו של חכם 
אליהו-רחמים ענתבי זצ”ל ונכדו של חכם יהודה-שבתי רפאל המכונה 

יש”ר ענתבי זיע”א. 
אפשר היה לכתוב אודות כל אחד מהם בנפרד, אך קצרה היריעה ועלינו 

להתמקד בחכם רפאל שכנראה נקרא על שם סבו החשוב. 
חכם רפאל התגורר בחיפה ושימש בה כדיין בבית הדין הרבני. מקום תפילתו 
הקבוע היה בית הכנסת ‘מאור שמש’ שברחוב לוד 2, סמוך לשוק תלפיות 
בחיפה. אותה עת הייתה שכונה זו מבצרה ומרכזה של הקהילה החלּבית 
שעלתה ארצה והתרכזה באזור. הקדושה בקעה מכל פינה, מנהגי העדה 

נשמרו בכל בית ומשפחה וקול התורה הדהד בעוצמה. 
ענוותנותו של הרב הביאה אותו לבית כנסת זה דווקא, קטן וצר מהכיל 

מתפללים רבים. 
בית הכנסת הוקם בשנת תרצ”ט )1937( ע”י משפחות כהן ופלאח שרובן 
ככולן היו מן הכוהנים המיוחסים שמקורם בדמשק, ולכן בית הכנסת הזה 
כונה תמיד ‘בית הכנסת של הכוהנים’. כן גם נהגו לכנותו ‘בית הכנסת של 

סעיד’ על שם הזקן הכשר סעיד בן אמר זצ”ל שהיה ממקימיו. 
בית הכנסת היה באותה תקופה מעין מגדל אור לכל הסביבה, מהעיר 
התחתית ועד הדר הכרמל, ולכן אפילו עולי מרוקו שהתגוררו באזור הגיעו 

להתפלל בו, שהיה באותה תקופה בית הכנסת הספרדי היחיד באזור. 
עד היום מתנהל בית כנסת זה ומתקיימות בו התפילות ‘תמידים כסדרן’. 
התפילה בו מרשימה ונעימה והמתפלל כאן חווה חוויה. בין בתי הכנסת 
נזכיר גם את בית הכנסת ‘ישועה’ הנמצא ברחוב נוזהה פינת יחיאל, המשמש 

את עדת הקמישלים ]יוצאי קמישלי בצפון מזרח סוריה[. 
המתפללים הוותיקים ב’מאור ושמש’ זכרו כולם את חכם רפאל ואת מקום 
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מושבו בכיסאו הקבוע. כולם מעידים עליו כשלם בכל המידות הטובות 
ונעים הליכות. הרב היה נואם בחסד ובכל הזדמנות השמיע את דרשותיו 

ונאומיו ברבים, וזכה בכך להשיב רבים מעוון. 
כתבי ידי קודשו של הרב עדיין שמורים ולא ראו אור. חלקם התפרסמו 
בתשובותיו בענייני הלכה. הרב היה ידוע כבעל זיכרון להפליא, אוהב 
את הבריות ומקרבן לתורה. גם לעת זקנתו לא נס לחו והמשיך בלימודיו 

ובדרשותיו כהרגלו ]...[. 
חכם רפאל נפטר בחיפה במוצאי שבת קודש ט’ שבט בשנת תשכ”ג ונטמן 

בחיפה בחלקת הרבנים הראשיים לחיפה. 

זכור לי, כותב שורות אלה, שחיפשתי אחר עדויות לתולדות המשפחה   
בוועד העדה הספרדית בחיפה. שמע אחד המבוגרים שנקרה למקום את מבוקשי 

וסיפר לי מזיכרונותיו על  חכם רפאל ענתבי עוד מימיו כילד:

חכם רפאל היה דורש בכל סוף שבוע, כך סיפר, ושקט רב שרר אז בקרב 
קהל המתפללים. הוא היה כל כך חד, חריף ובקיא, סיפר בהתפעלות, באופן 
שלא יאומן. אותו אדם סיפר לי גם כי היה בעל זיכרון מופלא ולא היה זקוק 

לניירות או לתקצירים. את כל דרשתו נשא בעל פה. 

חכם רפאל כתב תשובות רבות בענייני הלכה. בין היתר כתב תשובה לרב י”ל מימון 
בעניין הקמת הסנהדרין. 

לימים נישא למרים בת יחזקאל מלמד, הרב של קרמשן ויחד הביאו לעולם   
ארבעה ילדים: נתנאל, רבקה, יהודית וברוריה. גם לעת זקנתו לא נס לחו והמשיך 
בלימודיו ובדרשותיו כהרגלו. חכם רפאל כתב את חלקו בהקדמה לספר ‘באור 
החיים’ לחכם חיים כפוסי שנדפס על ידי דודו חכם אברהם ענתבי, ובהקדמתו זו 

הוא רושם: 

]...[ ה’ יזכני להוציא לאור מה שחידשתי ס’ דרשות ושאלות שמו ‘האר 
עיני’, והמה בכתובים קשרי העני ]...[. 

ובסוף הספר מודפסים שני הספדים שנשא, אחד על פטירת אביו, והשני   
על פטירת סבתו קאדון, אשתו של הרב היש”ר ]‘אביר יעקב’, דרשה שלו דף ע”ב[. 
הספר ‘האר עיני’ שחיבר קיבל את הסכמת הרב הגדול אברהם-יצחק הכהן קוק, 
מתאריך סיוון תרצ”ב ובה יתארהו הרב הכהן-קוק כדלהלן: “חד מן חבריא קדישא, 
בד”צ דק”ק צפת, דרכו ישרה, קולע אל השערה, והשי”ת יהיה בעזרו להפיץ אורו 
להגדיל תורה ולהאדירה, כנפשו היקרה, וכל תומך תלמיד חכם שכמותו, תרבה 

תפארתו ]...[”.
חכם רפאל-מנשה ענתבי היה מתבקש על ידי בני המשפחה לכבדם   
באירועים מיוחדים, שגם הם ראו בו את אחרון הרבנים בדורם. כך למשל כתב 
עבור יהושע ענתבי הקטן מחיפה את הדרשה לבר המצווה שלו וכמובן היה נוכח 
כשקראה לפני קהל בית הכנסת. חכם רפאל כתב את נוסח ציון הקבר של אביו 
של יהושע, חיים-יום טוב ענתבי ז”ל, הוא השיא את בני משפחתו  יצחק בן חיים, 
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בן אחותו עם רעייתו לאה, וגם אנשי צפת רצו להתכבד בו. כך למשל השיא את 
גבריאל קדוש מצפת ואף מל את בנו, ולימים זכה להשיא גם את בנותיו. גם סבי 
שלי, יעקב-מרדכי ענתבי, היה עולה למקום מושבו בבית הדין דחיפה, לקבל ממנו 

עצות ותשובות בענייני הלכה והנהגות. 
חכם רפאל, אחרון הרבנים למשפחת ענתבי, נפטר בחיפה במוצאי שבת   
קדש ט’ שבט תשכ”ג )1963(. בניו גדלו והיו לבעלי משפחות בעצמם. אולם קדושת 
הרבנות והילת הלמדנות החליפה את מקומה לעידן של מלאכות אחרות: נתנאל 
התפרנס כפקיד בבית המכס בחיפה, רבקה נישאה לרב דוד עמאר שהיה נותן 
שיעורי תורה בוועדת התרבות שעל יד ועד הקהילה בחיפה, יהודית עבדה למחייתה 

כפקידה במשרד מושל המחוז בחיפה, וברוריה עבדה כפקידת דואר בתל אביב.
בשנים אלה חיפאים ותיקים הנתקלים בשם ענתבי כבר אינם זוכרים רבנים   
ורבנות, אלא דווקא את אותו ענתבי שעבד בבית המכס, וכוונתם לנתנאל ענתבי 

בן הרב.



פרק שלושה-עשר
 הווי משפחתי במצרים
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זיכרונות ילדות במצרים: זיכרונותיהם של הילדים לבית יעקב ענתבי 
ולבית שמואל ענתבי 

דודי, דוד ענתבי, בכור הבנים של סבי וסבתי יעקב ואלגרה ענתבי ז”ל, מספר על 
ילדותו: 

במצרים היינו בין מתי מעט משפחות ילידות הארץ אשר דברו עברית 
בביתם, אולם בזכות כך השתרשה השפה העברית מבית הורינו עוד בחיינו 

במצרים כיוון שהייתה שגורה בפינו. 
מימי ילדותי המוקדמים במצרים זכורה לי תקופת היותי בגן ילדים יחד 
עם אחי יוסף. כמנהגנו היינו מתחפשים בפורים. אחי יוסף שהיה ילד יפה 
תואר דמה לילדה בשערו הארוך ובתסרוקת המיוחדת שהייתה לו. לכן 
בפורים חמדו לצון וחיפשו אותו למלכה אסתר. ואנו, כמנהג ילדים חסרי 

רחמים צחקנו על חשבונו כל השנה. 

דודתי לבנה משלימה ומספרת: 

הבית במצרים היה בית פתוח לרווחה לכל בני המשפחה. אימא אלגרה 
ז”ל לבית משפחת וידאל, עברה ילדות טראגית קשה של יתמות ואחותה 
הבכירה אסתר הפכה בעל כורחה מגיל צעיר לאם לאחיה הקטנים. למרות 
ילדותה היא הייתה האדם הכי פחות אנוכי שהכרתי אי פעם. תמיד דאגה 

לזולת, תמיד הייתה לה אוזן קשבת לקטנים ממנה ולבוגרים כמוה. 
ביתה שלה היה תמיד מלא שמחה. אני זוכרת את הבית תמיד מלא באנשים. 
כל מי שהגיעו למצרים, קרובים או רחוקים, ידעו שיש להם כתובת, ולימים, 

בית ספר כי"ח בקאהיר
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כשעלינו ארצה גם אז את הכתובת כולם ידעו: ‘ענתבי - טבריה’. מי שצריך 
ניתוח, מי שצריך אמבטיות ]רחצה במי מעיינות מרפא[ וכן הלאה, היה 

מגיע אלינו ולנו היה תמיד גם כסף להציע לעזרה לקרובים ]...[. 
אני רוצה לציין שאילולא הלב הרחב של אבא והסכמתו לשכן את בני 
המשפחה, העולים החדשים ולסייע להם כלכלית וכספית למרות שהיה 
מטופל בעול פרנסתה של משפחה רחבה, כל זה לא היה קורה. לאימא 

היה תמיד קשר מיוחד ואמיץ עם אחיה ואחיותיה.  

בית ספר כי"ח בקאהיר 

מוסיף ומספר דוד: 

כמשפחה מסורתית שומרת דת, דאג אבי 
הקהילה  היהודי של  הספר  בבית  שנלמד 
בקאהיר, בית ספר ‘קטאווי פאשא’. כל מורי 
בית הספר היו יהודים פרט למורה ההיסטוריה 
שהיה ערבי ושמו אפנדי סלאמה. בית הספר 
היה ממוקם מרחק חצי שעת הליכה מהבית, 
וכך אחי ואני כל יום נהגנו לעשות הליכה זו 
בבוקרו של יום בהגיענו אליו, ובחזרתנו ממנו 
בשעת השקיעה. יום הלימודים היה ארוך היות 

ונשארנו בו להכנת השיעורים. 

האחים במצרים עושים שעורים    
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כילדים אהבנו מאוד לשחק כדור-סל כי באותן שנים של ראשית המאה 
העשרים, התפרסמה ‘מכבי’, אחת מקבוצות הכדור-סל במצרים שהייתה 
דווקא קבוצה של יהודים, אשר הצליחה אף להביס את הקבוצה המצרית 
וזכתה לגביע אלופת מצרים. דבר זה העלה את קרנה בעינינו והפך אותה 

ואת שחקניה לגיבורי הילדים היהודים. 
בית הכנסת בו נהגנו להתפלל היה ‘נווה שלום’ ששכן באזור ה’סאקאקיני’ 
ואשר חזניו בעלי הקול הערב, החזן כדור והחזן ועקנין היו לשם דבר. 
עד כדי כך יצא שמעם למרחוק שמסופר כי הזמר המצרי המפורסם עבד 
אלוואהאב חפץ לשמוע וליהנות מקולם ומפיוטיהם וביקר יום אחד בבית 
הכנסת כשהוא מחופש ליהודי. האירוניה לפי אותו סיפור הייתה ששמש 

בית הכנסת חשבו ליהודי והזמינו לעליה לתורה ]...[. 
זמן ההליכה מביתנו ועד בית הכנסת ארך כארבעים דקות וזאת עשינו כל 
שבת. במצרים גר בן דודו של אבי, שמואל ענתבי ז”ל, שירד אליה עקב 
מחסור אפשרויות הפרנסה בארץ ישראל והיה לימים מורה לעברית בבתי 

הספר של הקהילה היהודית. 
ביתו של הדוד שמואל ענתבי שכן ברחוב פארוק שמרחקו מבית הכנסת 
נווה שלום היה קרוב לשעה. הליכתם חזרה מבית הכנסת לביתם הייתה 
ארוכה יותר מאשר אל ביתנו. הדוד ובניו, אליהו ועוזי, בני דודנו, היו גם 
הם מתפללים בשבת בבית הכנסת נווה שלום והחזרה יחד בחברותה אל 
הבית בבוקר שבת עברה תחילה דרך ביתנו, כאשר אבי יעקב היה מקפיד 
ולא מרפה מהדוד שמואל שייעתר לעשות הפסקה ויעלה עם בניו לביתנו 
לקידוש של שבת ואחר כך ימשיך בדרכו לביתו. ואכן כך היה בכל שבת. 

בר-מצווה של דוד ענתבי בבית כנסת 'נוה שלום' בקאהיר 

הייתה זו חוויה מיוחדת במינה. אימא ז”ל נהגה להכין מבעוד מועד לקידוש 
המשפחתי הזה את הקובבה המסורתית ויחד איתה סלט ירקות משגע וגם 

כוסית ערק חריפה לא חסרה. 

גם בנו של שמואל, אליהו ענתבי,  נזכר בחברותא הזו ומספר: 

הקשר ההדוק בין אבי ]שמואל[ ובין ג’אק התבטא גם בחזרה הביתה 
מתפילות שבת שבבית הכנסת נווה שלום אשר שכן ברחוב מדארס. 
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שם בערב שבת, היו המשפחות מתראות וכך בתפילת שחרית של שבת, 
במוצאיה וכמובן בחגים. 

ביום השבת אחר התפילה, ג’אק לא היה מוותר ולקח את אבי שמואל ואותנו 
בניו לעלות ולבקר בביתו ששכן ברחוב המלכה נאזלי. ביתם היה בניין 
רב קומות עם מרפסת הפונה לרחוב הראשי אשר היה סואן והומה בכל 
היום. אנו היינו עולים, יושבים לשולחן, ואם הבית, הרעיה אלגרה הייתה 
ממתינה עם שולחן מלא כל טוב: סמבוסק, ביצים קשות, סלט וחמוצים. 
ג‹אק היה מסלסל בקולו, מקדש על הערק, ואחר כך הסבו כולם לשעה 

קלה של קורת רוח שבת קרובים גם יחד. 
מנהג זה נמשך כל הימים, ומרגלית אמי הסכינה להשלים עמו. היא נהגה 
לקרוא לג‹אק Oncle Jacques ]הדוד יעקב[. ג’אק ואלגרה החזירו ביקורים 

כשנתאפשר להם. 

על זיכרונות ילדותה במצרים מספרת גם ברוריה אמי: 

אני זוכרת שההורים היו לוקחים אותנו לפעמים לנסיעות בכרכרות וכך 
ראינו את רחובות מצרים. בחופש אני זוכרת שאבא היה לוקח אותנו לראס 
אל-ברא ]ראש החוף[ שהייתה עיר קיט על שפת הים והיו בה הרבה בקתות 

נופש מיוחדות העשויות כולן מקני סוף. 
שם היינו נפגשים כל המשפחות, הדודים ובני הדודים ומבלים חופשה 
בעיר הקיט הזו. אני זוכרת את המוכרים שהיו עוברים שם בבוקר עם מגשי 

זאלאביות ]סופגניות מצריות[.

יעקב-מרדכי ענתבי וחמשת בניו בטיול על רקע הספינקס
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דוד ממשיך ומספר: 

לא אשכח גם את חוויית נישואי זוגות יהודיים במצרים בבית הכנסת נווה 
שלום. היה זה מחזה יוצא דופן בהדרו כאשר הכלה הייתה מגיעה למקום 
בכרכרה מפוארת כמו שרואים בסרטים בריטיים, אשר עגלוניה לבשו 
מדים מפוארים וחבשו כובע צילינדר שחור מיוחד. בכניסה לבית הכנסת 
התקבלה הכלה בהשלכת עלי ורדים לכל אורך מסלול הליכתה עד לחופה. 

כניסתה לוותה בשירת המזמרים בלווי הכנר המפורסם צ’יצק. 

ז'אק ]יעקב-מרדכי[ ענתבי במפגש של אהבה ואחווה, קאהיר, 1947

הזמרים והכנר היו נסתרים בעזרת הנשים ואיש לא ראם, קולות השירה 
והמוזיקה נבעו ממעלה בית הכנסת ואנו הילדים השתוקקנו לראותם 
ולגלות את פני בעלי הקולות הנפלאים שנבעו מעזרת הנשים, אך סדרני 

בית הכנסת מנעו אותנו מלעלות. 
“את חטאי אני אזכיר היום” כך אמר שר המשקים, ואף אני מרשה לעצמי 
לציין שבהיותנו בני שתים-עשרה או שלוש-עשרה שנים החילונו פוזלים 
לא פעם מעלה, אל עבר אותה עזרת נשים כדי לגלות יפיפיות עלומות 

שלימים הפכו לאהובותינו. 
לא אשכח את ימי חג הסוכות בהם אבי ז”ל היה היחידי מבין כל בני 
המשפחה אשר הקים ובנה סוכה על גג ביתנו. את כל התבשילים היינו 
מעלים אל הגג בסל קשור על חבל שקראו לו בערבית ‘סאבאת’. השמחה 
בערב חג הסוכות אצלנו הייתה כה גדולה, כי כל בני המשפחה מצד אמי, 
משפחת וידאל, היו באים בערב הראשון כדי לשמוע את הקידוש ולברך 
‘שהחיינו’, אך יותר מכולם הייתי אני שמח כפל כפליים כי בערב חג הסוכות 
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באתי לעולם והיה זה יום הולדתי. 
כך חגגנו יחד עם כל בני המשפחה בהמוניהם משני הצדדים של אמי ואבי. 
את אלגרה אם המשפחה לא יהיה מושלם לתאר בלי להזכיר את אהבתה 
למוסיקה. שמחה וששון שררו תמיד בביתנו, ואמי ז”ל אשר כשמה כן היא, 
אלגרה, הייתה בעלת קול מאוד ערב כמו של הזמרת המצרייה שהיא עצמה 
העריצה ]אום כולת’ום[. היא ידעה גם לנגן על פסנתר. שירתה הדהדה בכל 
הבית וזכורני ששני אחיה חביב ואלי וידאל ז”ל ליוו אותה. חביב ניגן בעּוד 
ואלי בקאנון. מאווירה מוזיקלית זו ספגתי רבות וברבות הימים נעשיתי 

פייטן וחזן בבית הכנסת. 

לילה מוראד, שחקנית סרטים מפורסמת יהודיה במצרים 

זכורני שאבי, ז’אק ]כך כונה במצרים[ נהג לספר לנו אודות בואה של 
משפחת ענתבי למצרים. משפחת ענתבי, כך היה מספר לנו, ילדיו, נצר 
היא לצאצאי רבנים שהגיעו מארם צובא היא חלּב שבסוריה. בניה התיישבו 
בצפת ולאחר מכן חלק ממנה נדד לטבריה. בני המשפחה לדורותיהם היו 
בעלי נתינות בריטית כולל אבי אשר העביר נתינות זו לילדיו. את נתינותנו 
הבריטית קיבלנו בירושה מסבו של אבי, הרב יהודה שבתי רפאל ענתבי 
אשר הגיע לאימפריה הבריטית בהודו לרגל מסעו לגביית כספים עבור 
הכולל לחכמי ארץ ישראל. שם זכה לנתינות זו. שלושה דורות אחריו 
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עמדה נתינות זו להגנתם של בני המשפחה כאשר פרצה מלחמת העולם 
הראשונה. אבא יעקב ]ג’אק[ ענתבי, אחיו והוריו גרו בטבריה. באותן 
שנים שלטו התורכים בארץ ישראל אשר הייתה אז חלק מהאימפריה 
העות’מאנית. מסיבה זו, בני המשפחה וכמונו שאר יהודי העיר אשר היו 

נתינים זרים נחשבו לאויבי התורכים בעת המלחמה. 
אבי היה מספר שהשלטונות לא התירו להם להישאר, ולא היה מנוס מכך 
שנתינים אלו יהגרו. כדי לסייע להם שלחה האימפריה הבריטית בשנת 
1914 צוללת לנמל חיפה אשר אספה את כל הבריטים שחיו אז והביאתם 

לחוף מבטחים במצרים.1 כך הגיעה משפחת ענתבי למצרים. 
אבי לא בזבז את זמנו בתקופה זו ולמד הנהלת חשבונות בבית ספר 

אמריקאי, ולאחר תום המלחמה חזרה המשפחה לארץ ישראל. 
שעה שהורינו חוו את מוראות מלחמת העולם הראשונה, אנו בילדותנו 
במצרים חווינו את פריצתה של מלחמת העולם השנייה ופחדינו באותה 

תקופה היו רבים. 
היינו ילדים ואזעקה צורמת פילחה את השקט אחר חצות הליל. היות ולא 
היה מקלט בקרבת ביתנו, בהישמע צפירה היינו ממהרים אל נעלי הבית או 
תופשים אותם בידינו ונאספים בחופזה עם כל המשפחה בפרוזדור בבית 
שכל קירותיו הפנימיים היוו כעין הגנה ולא פסקנו לומר פרקי תהילים 

לאור פנס בטרייה. 
לא אשכח את ההמולה שלנו כילדים בעת שמיעת צופר האזעקה. הפחד 
הגדול שגרם לנו הביאנו לא פעם לכדי צורך לרוץ לשירותים ומעלתו של 

הפרוזדור הייתה שבית הכסא לא היה מרוחק ממנו. 
זכורני שבעת אזעקה אחת, מרוב בלבול ופחד חלק מאיתנו איחר להגיע 
לפרוזדור המוגן מכיוון שלא מצא את נעלי הבית. לכן ניתנה מהורי ההוראה 
להקפיד הקפדה יתרה שנעלי הבית יהיו בדיוק מתחת למיטתנו ומנהג זה 

נותר עמי מאז עד היום הזה. 
עם סיום המלחמה וניצחון בנות הברית, התקרבה חגיגת בר המצווה שלי. 
ההכנות לאירוע המשמח בבית היו כמרקחה. אבי ז”ל דאג להביא לביתנו 
את החכם ]הרב[ נסים חמאווי כדי שילמד אותנו הלכות בר מצווה והנחת 

תפילין והוא אף הכין אותי לבר המצווה ולקריאת התורה. 
באותה עת ממש, סמוך למועד החגיגה, פקדה את מצרים מגפת הכולרה 
ומאות כפריים מתו בכל יום. המגפה הדביקה חולים באמצעות המזון. 
אנו נבהלנו מאוד וההורים חרדו, במה יכבדו כעת את האורחים בחגיגת 
בר המצווה? האוכל היה מקור למחלות וזיהום. לכן הוכרחנו לטבול או 

להשרות את האוכל בקערת מים עם חומר חיטוי. 
גם עם המשקאות נוצרה בעיה. שתייה מקובלת במצרים בימות חול 
ובאירועים הייתה בירה, אך מאחר ובירה הוכנה משעורה מצרית אסור 
היה להגישה כעת עקב מחלת הכולרה. באקלימה החם של מצרים אנשים 

נהגו לשתות ממנה לרוויה בכמויות לא מבוטלות. 
הספק והדאגה לא ידעו גבול ולבסוף נמצא פתרון והשמחה הייתה כפולה 
ומכופלת. במקום לקנות בירה הוחלט לחלק למזומנים ויסקי שאין חשש 
מפניו מכיוון שהוא מיוצר בחוץ לארץ, מכיל אלכוהול לרוב ועשוי מחומרים 

משובחים. 
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וכך היה. האורחים שתו ויסקי לרוב, ולאחר מכן השתכרו והתהוללו בשמחה 
רבה בחגיגת בר המצווה שלי שהייתה רבה משמחות ממוצעות כך שלעולם 

לא אשכחנה. 
יריעת הזיכרונות עוד ארוכה ִמַספר את כל עושר חוויות הילדות אשר 

נגדעו בהליך יציאתנו ממצרים בחפזה ]...[. 

אחרית דבר – סוף לישיבת בני משפחת ענתבי במצרים 

יעקב סבי ז”ל נשאר במצרים עד שנת 1947 ואז קיבל עצת ידידים בעלי מהלכים 
והשפעה בשלטון אשר ידעו את דבר הכוונה לגרש את כל היהודים ללא רכושם. 
כוונה זו נולדה מתוך מתיחות גוברת והולכת בין המדינה שבדרך לשכנותיה מדינות 
ערב. פקידי השלטון יעצו לסבי לקחת את משפחתו ולצאת ממצרים בעוד מועד. 
סבי קיבל בתודה את עצתם ועלה ארצה עם משפחתו חודשים ספורים לפני פרוץ 
המלחמה. בזכות קשריו היה מברי המזל והצליח להוציא את כל רכושו ומיטלטליו 
כפסע לפני המאורעות שפרצו שם עם קום המדינה. כדי שלא לעורר את חשד 
השלטונות שהם בורחים, יצאו באניית טיולים שעשתה דרכה לאיטליה. סבי הוציא 
את כל הכספים שחסך במצרים וקנה מטבעות זהב אותם החביאו בצנצנות ריבה 

שנשלחו במכולה באנייה נפרדת לארץ ובה גם רהיטים כבדים ששמשו אותם. 
יום עזיבתם של ג’אק ומשפחתו את מצרים נחרט בזיכרונו של בן דודו   
אליהו בן שמואל: “אני זוכר את היום העצוב שנסענו עם אבא להיפרד מג’אק 
ענתבי בתחנת הרכבת של קאהיר, כאשר עזבו את מצרים בדרכם לארץ ישראל”. 
חודשים ספורים חלפו עד שאותה מכולה הגיעה ארצה וכשנקרא סבי   
לקחת את רכושו, מצא את צנצנות הריבה שבורות, כל כספו נגנב וחלק מהרהיטים 
הושחתו. גם נכדיו של חכם יוסף ענתבי, צאצאי הענף השני של המשפחה גורשו 
בצער ממצרים שהייתה מולדתם. גורלם לעומת זאת היה גרוע יותר. הם כבר לא 

הורשו לקחת אלא את חפציהם האישיים, כפי שמעיד שמעון ענתבי: 

היו אלה ימים של כאב ועצב, איש לא חייך בבית, הכול עמד בסימן של 
חיסול, פרידה ונטישה. היינו נחושים לא לתת לספרייתו של אבא ליפול 
לידיו של פאהמי השוער, והיא הועברה על כתבי היד והספרים העתיקים 

שבה לחדר הקריאה של בית הכנסת ‘שערי השמים’ ]...[.
כל אחד היה צריך להחליט איזה מחפציו האישיים הוא לוקח איתו ואיזה 
הוא משאיר. המקום היה מוגבל וההתלבטות קשה ]...[ הבית הלך ואיבד 

את צורתו ואת כל החום וההדר שהיו בו. 
כל הווילונות והתמונות הוסרו ממקומם מלבד תמונתו של סבא המחייך 
]חכם יוסף ענתבי[. אימא החליטה שהוא ישמור על מקום הכבוד שלו 

עד הסוף. 
ערב הנסיעה הגיע ואני הלכתי להיפרד מהסבא המחייך אולם לא הייתי 
לבד, אחיותיי הקדימו אותי שם. הן ישבו על רצפת הסלון הריק מכל ונעצו 
את עיניהן בסבא. נכנסתי ללא אומר והתיישבתי מאחורי קלודי, הסתכלתי 

על התמונה והרהרתי ]...[ מעניין מה היה אומר סבא לו היה חי היום? 
הוא הגיע למצרים כדי ללוות קהילה יהודית מתחדשת, הוא ראה אותה 
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גדלה ומשגשגת וכיום היה יכול לראות אותה מתפוררת. יהודים יוצאים 
מכאן בטרם יכה בהם אסון גדול יותר. אולי זו הסיבה שהוא ממשיך לחייך 
]...[ “כמה הייתי רוצה לקחת אותו איתנו” אמרה ארלט בעצב. השיבה אימא: 
“אני יודעת כמה קשה לכם. גם אני בכיתי כשנפרדתי מהבית נקשרתי לכל 
פינה ולכל חפץ שבו, כי הם מזכירים לי תקופות ואירועים שונים בחיי. אני 
עוזבת כאן את כל החפצים, אבל לוקחת איתי את כל הזיכרונות. איש לא 
יוכל למנוע זאת ממני, ובעתיד אוכל לשוב ולחרוש את שדה הזיכרונות 
שלי ולגלות מחדש את האוצרות והעשבים השוטים הטמונים בו. נצטרך 

להתחיל עכשיו מבראשית, לבנות הכול מחדש”.

"הסבא המחייך נשאר במצרים", ציור שמן של חכם יוסף ענתבי. 
זו כנראה התמונה שמשפחתו של הסופר שמעון ענתבי נאלצה להשאיר מאחור בקאהיר

אולם סופם העצוב של חיי פולקלור ותרבות יהודיים במצרים היו לימים לתחילתה 
של דרך חדשה ולבניין של חיים חדשים בארץ ויישובה. 
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החיים החדשים בטבריה – שנות החמישים 

מספרת דודתי לבנה: 

כשעלינו ארצה חזרה ממצרים לטבריה, זמן קצר לפני קום המדינה ופרוץ 
מלחמת העצמאות, נותקה אימא מאחיה וקרוביה. אלו נותרו במצרים ואנו 

התחלנו את חיינו החדשים בטבריה. 
אבל הגעגועים להרגלים ולתרבות נותרו בלב הוריי עזים כשהיו. למשל, 
נוהגים היו במצרים לשתות קפה של חברותא תוך ישיבה על ‘קנאפה’ - 
מעין כורסא זוגית מיוחדת שבאמצעה משטח שולחני להניח עליו את 
כוסות הקפה ואת הכעכ ]העוגיות[. וכשהגיעה אמי ממצרים ולא היה לה 
‘קנאפה’ שאלה בצער: “איך אפשר לשתות קפה ]...[ מין ע’יר רוקנת א]ל[

קנאפה?” ]בלי הפינה שבה מושב הקנאפה?[ ושלחו לה ממצרים במשלוח 
מיוחד קנאפה וגם פסנתר ]...[. 

במאפים ובמשקאות הספרדיים, והמצריים במיוחד, נהוג היה לבשם את 
המאפה ומשקה הלימונדה במי פרחי הדרים. כעת בארץ לא היה אפשרי 
להמשיך ולאפות עוגיות שאין להן את הניחוח והטעם המיוחד הזה. לכן 
הפיקה אמי את מי פרחי ההדרים ‘מאא זאהר’ ממתקן אידוי ומיצוי מיוחד - 
ה’הראטה’ - שפעלה בחדר האמבט שבביתנו במשך שעות רבות. אני זוכרת 
שכל הזמן החלפנו בקבוקים שהתמלאו בתמצית שהופקה מפרחי ההדרים 
שהיו לנו בגינה וזוכרת את הניחוח המבושם שהיה ממלא אז את כל הבית. 

טבריה, הלידו, אקוורל
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לעתים היו מגיעים מכתבים מאחיה ובני דודיה במצרים וכשהייתה מקבלת 
וקוראת את מכתביהם על חייהם שהלכו וקשו שם, תמיד הזילה דמעה. 
במשך הזמן חלקם עלו ארצה ממצרים אבל אחותה הגדולה ששימשה לה 

ולשאר אחיה כאם, טאונט ]דודה[ אסתר, נפטרה במצרים. 
לאימא תמיד היה חלום גדול. שיבוא שלום עם המצרים כדי שתוכל לנסוע 
ולפקוד את קברה אבל החלום לצערה לא התגשם בימי חייה ]...[. אימא 
אלגרה אהבה אסתטיקה ואופנה. עוד במצרים קיבלה חוברות אופנה 
מאיטליה כמו מגאזין ‘ידי זהב’ ]Mani di Fata[, וכשהגיעה לארץ וגילתה 
שאין אפשרות להתלבש כפי שאהבה, תפרה ודאגה לתפור גם לשתי בנותיה. 
אני זוכרת שכשעלינו לארץ ראיתי את כל חברותיי לובשות מכנסים קצרים 
כחולים עם גומי או חצאית ‘פלפל’ כחולה ליום השבת כמנהג צבריות 
מקומיות. ניגשתי לאימא ואמרתי שגם אני רוצה להתלבש כמותן, והיא 
ענתה: “אבדאן ]חלילה, לעולם[ בנותיי לא יסתובבו ככה”. היא תפרה לנו 
שמלות וכמובן הלכנו עם הסרט המפואר מאחור, ה’פלונטי’ הלבן שהסתיר 

לכל הכיתה ]...[. 
היה לה גם חוש מקסים לארכיטקטורה ואת הריהוט בביתנו ייבאה מאיטליה, 
ועד היום באמת עוד לא ראיתי כמותו. וכך בכל שבוע או שבועיים הייתה 
מגייסת את משה לעיצוב מחודש: “בוא משה יא-אבוייה” הייתה מפצירה: 
“נשנה קצת במיקום של הריהוט, בוא נדביק בד על הקיר ליצור פינה נאה”. 
וכשעדיין בארץ לא ידעו על טפטים, היא הדביקה בד פרחוני בפינה בבית 

ועליו תלתה כמה פריטים כשבכלל לא חלמו אז על עיצוב שכזה ]...[. 
על מידת הנאורות שהייתה בה לדאוג לפתח ולהעשיר אותנו בעיר טבריה 
לפני מעל לחמישים שנה מעידה העובדה שדאגה לכך שאנו הבנות נלמד 
לנגן על פסנתר עם מורה שהגיע אלינו הביתה. אני הלכתי לחוג בלט 
וברוריה למדה ציור אצל הגננת מילה לאופר שהייתה אז ציירת חובבת 

ולימים הפכה לשם דבר באמנות הישראלית. 
הכבוד של אימא ללימודים ולאינטלקט היה רב והיא עמדה על כך שכולנו 

נשלים את לימודינו. 
בערוב ימיה חלתה בסרטן השד. כשחלתה ואושפזה בבית החולים הצרפתי, 
לעולם, לעולם לא בכתה, רק כשהדרדר מצבה והפכה משותקת, שכבה על 
גבה משך שעות והייתה אומרת: “נמאס לי לראות רק את התקרה בלבד 
]...[” וגם אז הייתה מגלה גדלות רוח ומה שהעסיק אותה מהבוקר הוא 
המחשבה על כך שכשתגיע האחות הנזירה לתת לה זריקה נגד כאבים 
כבכל לילה, תרצה לספר לה איזו בדיחה לא מפולפלת מדי. וכשכבר הייתה 
קרובה לסוף ימיה ידעה את מצבה והייתה זקוקה לטיפולים, דווקא אז 
יותר מאי פעם עמדה על כך שארשם לאוניברסיטה כדי שלא אפסיד את 

שנת הלימודים כי בזה היא דגלה. 
לדאבוננו היא הלכה מעמנו בגיל צעיר מאוד אבל משהו ממנה נותר טבוע 
בנו מעבר לזיכרונות, שכן כל אחד מאתנו הולך עם משהו שקיבל מאופייה. 
ממנה קיבל דוד את קולו הנפלא ואת אהבתו למוסיקה, יוסי ירש את ביתו 
הפתוח תמיד והאופטימיות הגדולה שבו, משה את כישרונו לארכיטקטורה 
ולהנדסה וכבודו לאינטלקט, ברוריה את החוש שלה לאסתטיקה ויופי, 
ואני, איך אומר, את האהבה שלי והכבוד שלי לכל אדם באשר הוא אדם. 

יהי זכרה ברוך.
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הצעיר לבית יעקב - הצב”י, אליעוז
 

בשנת 1966 באתי לעולם לאמי הורתי ברוריה, הצעירה לבית ענתבי, ולאבי דב 
חפר. סיפורים ומסורות ליוו את שנותיי והדהדו כהד שאינו נשמע. הזמנים היו 
אחרים. עידן של מהפכה טכנולוגית שהתחלף בעידן של מהפכת מידע. טלוויזיה, 
וידאו דיגיטאלי, מחשב ואינטרנט חדרו לבתים. המודרניזציה השכיחה את העבר 

ודחקה את רגליו המפוארות וכאילו היו זיכרונות העבר מתביישים להישמע.  
אני זוכר את סבי משנות ילדותי. יהודי ספרדי גאה, אך צניעותו העידה   
חש שאם יספרו לא  עליו שרב הנסתר בו על הגלוי. הוא מיעט לדבר על עברו, כְּ
יהיה מי שיאזין. היטב ידע – רק כשתלמיד נכון ללמוד ואוזנו כרויה לשמוע, או 
אז יוכל המורה ללמד. ובעידן הזה חסר הסבלנות, שקצבו מהיר כחלוף מכוניות 
בכביש המהיר ואשר אנשיו מחפשים מידע טלגרפי תמציתי, לא נותר באנשים קשב 
ויש אף שאינם שומעים זה את זה, וכך דעך לו הקשר המשפחתי לעבר ושלשלת 

הדורות נחלשה כאומרת להינתק. 
אך המסורות הללו עמדו להן תמיד ברקע, כדמויות ִאלמות, ממאנות   
להישכח. הן נכתבו בשורותיהם האחרונות של מסרני משפחה שרצו להנציח את 
סיפורן והתפזרו בין יורשיהם כעלי שלכת. כאילו היו מוסרים בשארית נשמתם את 
כוחו של הסיפור המשפחתי לאוזן שלא תמאן לשמוע, ולדעת אשר תהין לקרוא. 
סבי היקר נפטר מעולמנו כשקרבו למלוא לי ארבע-עשרה שנים. עוד סיפק היה 
בידי לזכות ללמוד ממנו את הדרוש לי לבר המצווה ולעלייה לתורה ולהסתופף 
תחת כנף טליתו המגוננת בעת ברכת הכוהנים של ימי שבת בבית הכנסת השכונתי. 
סבי עזב אותי יום אחד בפתאומיות עם אותה שתקנות צנועה המאפיינת   
אותו כל כך. הוא היה סוחר, איש המעש, אדם של מספרים, ומיעט לספר, אבל 
הותיר בידי ספר אחד אשר ביקש שיישאר ברשותי. ‘באור החיים’ לחכם חיים כפוסי. 
כאילו ביקש שאגלה את הצפונות בו בעצמי, כמענה כתוב לכל אותן שאלות שלא 
שאלתי כמשיב תשובות שלא נתבקש להן בשנותינו המשותפות. במעשהו ביקש 
לזרוע גרעין אחד בקרקע פוריה ולקוות שיגדל ויהי לעץ השתול על פלגי מים, 

אשר פריו ייתן בעתו ועֵלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. 
השנים חלפו, אני פתחתי את קפלי סודות הספר ולמדתי להכיר את רמזיו   
לקרוא בהם ציוני דרך לסיפור משפחתו של סבא, משפחת ענתבי. מאז הרביתי 
לחקור, לחפש, לקרוא, לצלם, לרכוש ולאסוף כאדם שאינו יודע מנוח. תלי תלים 
של מילים בניתי כבונה מגדל שראשו בשמים כאילו היה בדעתי להגיע אל על לסבי 

הנתון בהם, שמא ישמע שם את קולי ויידע שקראתי והבנתי. 
הסיפורים שהדיהם הדהדו באוויר בלא תוחלת והמתינו לפה הועלו על   
הכתב. הפחתי בהם רוח חיים כמי שנושף על גחלים לוחשות להחיות בהן את 
התמיד מחדש ומשעלתה ושבה מצאתי אותם מחדש, את המסורות, הסיפורים, 
האגדות והדמויות, כמו חיו והלכו עמי לעיר העתיקה של צפת העומדת בעליבותה 
זו שכל קבצניה נושאים חיוורונם אל אור היקרות של קדושתה. ראיתי בעיני רוחי 
באור אחר את  הבתים אשר איבדו את שם בעליהם בעבר ועלתה בעיניי תפארתם, 
שעה שעזובתם הייתה להרס או שונו לבלי הכר, לבלי הותר בהם זכר מתפארתם 

באותם ימים. 
האגדות המשפחתיות ליוו אותי בדרכי אל בית כנסת ‘הסניור’ בחצר היהודים   
שבטבריה, באזור שהיה פעם העיר העתיקה ונמחק מעל פני האדמה. בית מדרש 
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מפואר זה שעל שפת הכנרת עמד בשכנות לבית סבי, חכם ישראל-שמואל ענתבי, 
ואשר לידו נולדו סבי ואחיו. 

ביתם אינו קיים עוד ואת מקומו תופסות מדרגות אחוריות מוזנחות של בית   
מלון. אבניו המדרדרות של ‘הסניור’ מביטות בצופים בהן בצער, וכתליו הבודדים 
ששרדו את פגעי העזובה כמטים לנפול. שיחי בר משתרגים עליהם ועגלות של 
רוכלי מזכרות בגרוש חוסמות את פני הוד העבר וגודשות את הרחבה. ובכל זאת 

ראיתי את המראות ושמעתי את קריאתם. 
מורשת העבר לוותה אותי גם כאשר קראתי את עדויותיהם של יהודי סוריה   
המספרים על חורבן בית העלמין היהודי של העיר דמשק בו סללו כביש לנחיתת 
מטוסים, ובחלּב - בתי מגורים במקום משכנם של ישני עפר. אוי למקום מנוחתם 

של אבותיי ואבוי לזכר מקומם הנותר על פני האדמה. 
ואני נצרתי את סיפורם עמי, ואת עלבונם נשאתי בֵחיקי עד הגיע  יום בו   

אוכל להעלותו על הכתב.

סיפור מדהים נקרה לאוזני יום אחד ובו פתחתי את סיפורי,  על רבי ישראל   
מרוזין שצריך היה להתפלל בעבור קהילתו משעמד לפניו עניין של פיקוח נפש 

גדול. 
אולם הוא  ידע שדורות רבים לפניו ידעו סוד אשר איננו גלוי עוד, על   
נוסח התפילה שתתקבל בעולמות עליונים. הם ידעו גם מהו סוד המקום שממנו 

מתפללים ובאיזה אופן. ואלה אינם עמו עוד. 
  על כן ישב יום אחד על כסא הזהב בארמונו ואמר: “איננו יכולים להדליק 
את האש, איננו יודעים את התפילה, איננו יודעים את המקום, אך את סיפור המעשה 

נוכל לספר”.

והוא אשר עשיתי. 



אפילוג
בחיפוש אחר

 שורשים קדומים 
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סבי ובני דודיו חוקרים את תולדותיהם 

יעקב-מרדכי ענתבי, חיפה

בחודש יולי של שנת 1973, ישב יעקב-מרדכי ענתבי בחנות הגלנטריה הקטנה שלו 
בחיפה. סבי, יעקב ז”ל, עטור כיפה ירוקה ומתקשט בשפם צר. נמרצותו וערנותו 
אינם מגלים את סוד גילו אלמלא שיערו המלבין המאיים להשחית את הקצוות 
האפורים שנשתיירו בו.  אדם שכולו אומר מידות, שלווה וטוהר. מעונב תמיד 
כדרכם של סבים ונתון בחליפתו אף ביום חם, סבי היה רוכן לקראתי כאל שאר 

נכדיו בשמחה ומחייך את חיוכו הצנוע , האופייני. 
אלא שאני זכיתי יותר מהם במגוריי הקרובים אליו ובבית ספרי הסמוך   
לחנותו. ריחות של מנטה וטבק הרחה היו משמשים בערבוביה שעה שהייתי נושק 
לו ושפמו הקצר העשוי כמיטב מסורת יהודי מצרים היה דוקר אותי. אצבעותיו 
דקות ורכות וציפורניו עשויות למשעי כשל אדם אציל. דיבורו מתון במבטא 
ספרדי מצרי והעברית השגורה בפיו נאה היא משל מגישי החדשות. אפשר שירד 
גשם היום, היה אומר לי ולשונו עדנה מתרבויות שיח אחרות שמקומן לא יימצא 
בעולם המהיר הזה. מעולם לא שמעתיו מרים קולו על אדם, למעט לשם שמים 
כאשר היה מי מיושבי בית הכנסת משים עצמו בקי לשנות נוהגי תפילה ולהפוך 

סדרי בראשית וגם אז היה סבי מוכיחו בקורטוב של זעם, במידה. 

סבי יעקב מרדכי ענתבי
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סבי היה טורח בימיו על אחזקת חנותו, אוהב את משפחתו ונכדיו ובעיקר   
שוקד להשכים ולהעריב לבתי כנסיות וכל כולו תודה לפני המקום. מעולם לא העז 
כלפיו או טען כלפי הזולת על מר גורל חייו הקשים רבי התהפוכות, או על המעט 
שנותר בחלקו בסופם מתוך השפע הרב שהיה לו בשיאם. היפוכו של דבר. היה 
מעשר דרך קבע מהמעט שאין לו לאגודות צדקה ליתומים ואביונים. מעולם לא 
טען נגד מר גורלו אחר פטירת סבתי,  אשתו האהובה אלגרה ז”ל שנקטפה בדמי 
ימיה בייסורים ממחלת הסרטן ועל רעייתו השנייה רשל חמו ז”ל שגורלה היה 

דומה. 
באישיותו היה כאדם שאינו שייך לחנות הגלנטריה המגובבת, דמותו כמו   
הגיעה מזמן אחר ועולם שונה וכאילו נתגלגל כעבור שנים רבות בחייו הקודמים, 
במקרה לחנות זו ברחוב גדליהו. את התחושה האחרת העצימו שרידי ריהוט 
איטלקי מסוגנן ששימשו בתוך החנות: כורסה כבדה וארונית עץ מעוטרת בעלת 
שתי דלתות שהכילה בין סחורת הלבנים שהיו נתונים בה וחוטי רקמה צבעונית 
גם ספרי קודש עתיקים שנסדרו בשני מדפים תחובים כעומסים לעייפה חלל מעט 
שהוקצה להם, שעה שפעם ידעו ימים של כבוד ונחת. בתוך הארונית הקטנה איש 
לא ידע מהיכן מקורם, ולא שאל מהם חפץ דבר, כי בעידן המודרני שבו נמצאו 
נחשבו מיושנים ושאלות על מקורות בראשית פסו באין עניין. הספרים הללו העידו 
בדבר כי המוכר הזקן הוא בנו של רב ונכדם של רבנים ואכן חכם ישראל-שמואל 
ענתבי מטבריה היה אביו ועוד דורות רבים אחרים לפניו, חכמים בני חכמים, דורות 

של אנשי הספר למשפחת ענתבי.  

סבי יעקב מרדכי בחנותו

דורות רבים חלפו מאז הגיע חכם רחמים ענתבי מהעיר עין טאּב שבצפון   
תורכיה אל העיר חלּב ועד ימינו אלה, אך את המסורה שעברה מדור לדור, סבי 
יעקב-מרדכי ענתבי ז”ל  שימר וזכר. באחד הימים, ישב ורשם בכתב יד נאה על גבי 
נייר חלק את השורות הבאות: “שיר שחיבר הסבא שלנו המנוח הרב יהודה שבתי 
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רפאל ענתבי ז”ל, נפטר בצפת ערב כיפור שנת תרמ”ט. שיר זה כל המשפחה היו 
אומרים אותו ליל שבת ‘סימן ישראל’ ובמילים אלה סיים: סמל למשפחת ענתבי 

יהיה ‘ישראל’”. 
מספר הפוקדים את חנותו של סבא היה מועט והתנועה דלילה, ובכל זאת   
פרנסה היא זו. סבא היה יושב בקביעות בשעות הפתיחה המקובלות בבוקר ואחר 
הצהריים, בין חנות האטליז לחנות המכולת וממתין. שעה  שהמתין לא ביטל זמנו 
לריק והיה מעיין בספרי הקודש העתיקים שהמתינו בארונית העץ הקטנה, כאילו 
היו ממתינים שיגאלם האדם האחרון שזוכר להם את אצולת זוהרם. בדקות של 
פנאי היה קורא פרקי תהילים או עורך את חשבונות החנות ופותח מכתבים שקיבל. 
אחד המכתבים שפתח סבי מהצרור שלפניו, באותו יום בחודש יולי בשנת   
1973 היה בעל טעם אחר. בן דודו שמעיה ענתבי שלח אליו מכתב בעניין שלא 
שיערו. שמעיה היה צעיר במניין שנותיו מסבי  והוא היה בן זקוניו של הרב אליהו-
רחמים ענתבי שחי בצפת. יעקב פתח את המכתב וכל אותו עולם ישן שאינו גלוי 
המרחף בטעם האוויר שעמד בחלל החנות, חזר והתגבש לכדי זיכרונות מוחשיים. 

תל אביב 23.7.73        
יעקב היקר. 

אתמול צלצל אלי עודד אבישר, סופר שחיבר ספר על טבריה ועל חברון 
והודיע לי שהוא עובד עתה על ספר מחיי צפת, רבניה וחכמיה במאה 

שעברה ובתחילת המאה הזאת. 
לדבריו שמע רבות על משפחת ענתבי שתפסה מקום נכבד בצפת וביקש 
ממני פרטים על הסבא שלנו היש”ר  ועל אבי ז”ל, וכן דמויות של אישים 

אחרים שניתן להעלותם על נס לדורות הבאים. 
לצערי לא את הכול אני זוכר על הסבא שלנו ובמיוחד התאריכים חסרים 
לי. אני חושב שזיכרונך בשטח זה עולה על שלי ואודה לך אם תואיל לענות 

לי על השאלות הבאות: 
1. היכן נולד סבא, מתי, ומי היו הוריו? 

2. אם לא נולד בארץ בן כמה שנים היה כשעלה ארצה ומהיכן? 
3. ממי למד תורה? הן הוא היה גדול בתורה ובחכמה; 

4. אני זוכר שאבי המנוח סיפר לי שפעם אחת חלה סבא ונטה למות. באותה 
עת בקר אותו מושל העיר, גוי, והוא ]סבי[ קם ממיטתו ואמר: “רבש”ע 
]ריבונו של עולם[ כתוב ונתתי אדום תחתיך, אל תקרא ‘אדום’ אלא ‘אדם’”, 
והתכוון אל המושל שבקרו. למחרת, קם הסבא מחוליו והמושל מת. מי 

היה אותו המושל? 
5. זכור לי שהוא ניצל יחיד מהרעש שפקד את צפת. באיזו שנה היה הדבר 

וכיצד זה קרה? 
6. ממה בא לו עושרו הגדול. הן הוא היה עשיר גדול. כל הרחוב היה שלו. 

האם ירש מאביו הרבה? 
7. קראתי פעם בחוברת בבית הכנסת, שבאותו זמן קראו לסבא ‘המשיח’. 

היש בידך חומר זה? 
8. הסבא נפטר בצהרי ערב יום הכיפורים. האם אתה זוכר את השנה? 
זכורני כי שמעתי פעם מפי אבא ז”ל שהאנשים אשר עסקו בקבורתו של 
סבא השתוממו לראות שהסלעים הקשים שבמערה אשר חשבו כי יגזלו 
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מהם זמן ]חפירה[ רב, התפוררו בידיהם בקלות גדולה וראו זאת בזכותו 
של הצדיק כדי שלא יבואו לידי חילול היום הקדוש. 

9. ועוד סופר לי שבאחד ממסעותיו של החמר המנוח כמוס ]אשר היה[ 
בעל שתי פרדות, והיה מוביל רוכבים ומשאות מצפת למירון ]אני עצמי עוד 
זוכר אותו[, הידרדרה פרדה אחת מעל ההר והייתה צפויה לריסוק איברים. 
משראה זאת כמוס צעק בקולי קולות: “חכם שבתי ענתבי הושיעני!” וראה 
זה פלא, הפרדה קמה על רגליה בריאה ושלמה בכל איבריה ומאומה לא 

קרה. ומאז הצביע על הפרדה שלו ]ואמר[ “זוהי הענתביה”. 
האם זכורים לך מעשי נסים אחרים? 

אנא שב בניחותא וענה על כל שאלה ושאלה רצוי מאוד, שהדורות הבאים 
ובמיוחד בנינו ונכדינו ידעו מי היה הסבא שלהם. 

ד”ש ואלף ברכות לרשל. 
בברכה, שמעיה.        

יעקב קרא שוב את המכתב המעניין והחל מתכנן את תשובתו לשאלותיו   
של בן דודו הצעיר. הוא לקח פיסת נייר טיוטה מהרבות ששמר בדלפקו והחל 
עורך רעיונות ועובדות בחנות הסדקית הקטנה. תאריכים, שמות וזיכרונות עלו 
נבעו כמבקשות להיזכר, פרט רודף פרט, כאילו אם ייפקד מקומו של אחד מהם, 

הוא ייעלם מהעולם. 
כשכתב, הביטו בו חבילות צבעוניות של צמר סריגה שנערמו על פני מדפים   
רבים לאורך הכתלים, ומבטן היה אילם, לבנים לגברים ולנשים, גובלנים מצוירים 
צבעוניים, מחטים, כפתורים מסודרים בקופסאות קרטון, גרביים, כלי מטבח ובית 
מאלומיניום ופלסטיק שמקורם במזרח הרחוק, כל ערבוביית החפצים והצבעים 
ששימשה הד לתפארת העבר הרחוק שעלתה על הכתב, כי לחיים, כבר לא היה 

בהם חפץ. 
תנועה רבה לא הייתה כך שיכול היה לערוך את תשובתו לשמעיה בנחת.   
כאשר נכנס לקוח והפריעו מעיסוקו בשאלו: “אדון ענתבי, יש לך כך וכך?” יעקב 
לא התרעם חלילה, אלא נעתר לפונה בחיוך או השיבו בנועם שיביא לו את מבוקשו 
במהלך השבוע. מחשב או קופה רושמת לא היו שם, אלא ניירות  הפוכים על צידם 
הריק, בהם ערך חשבונות במהירות מפתיעה בשיטות אריתמטיות שפסו מן העולם 

בכניסת מחשבוני כיס. 
אני מהיר יותר מהם, אמר סבי בחיוך לאבא כאשר זה הציג בפניו את יצירי   
ה’דור הראשון’. אבא בתגובה הזמין אותו ל’דו קרב’. אחרי שנקבעו המספרים 
וצוחצחו החרבות, חישב כל איש בדרכו שלו, מי בטכנולוגיה ומי בעט ונייר. סבי 
ניצח. כי שם, בין כדים וספרי תורה קטנים לנוי, תבניות כפתורים, רוכסנים ועוד אשר 
עמסו את דלפק הפורמייקה הכבד שמאחוריו ערך אינספור תחשיבים והמספרים 

הפכו ברבות הימים לידידיו. 
סבי המשיך לרשום ואחר שסיים לערוך את טיוטת תשובתו לשמעיה בן   
דודו על דפי הנייר המשומשים, רשם על דף חלק בכתב ידו הישר והנאה מה ישיב. 
כל חייו היה סוחר ועסק בסחר. בניירותיו ערך חשבונות ולא רשימות ספרות, הוא 
חישב תאריכי הולדת ופנקסנות הוצאות. סגנונו כשל סוחר ואיש ספרים, היה קצרני 

וענייני כמי שעמל קשה כל חייו לפרנסתו ולפרנסת משפחתו. 
נחת הניסוח הרחב החליפה את מקומה לתמציתית בסגנון עברי של יוצא מצרים 
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שאת שפת העברית שלו רכש מלימודיו בחדר בילדותו שבטבריה או מתפילה 
בבתי הכנסת. 

כדי להשיב כראוי נצרך לגשת לארונית העץ האיטלקית. הוא הוציא משם   
את אחד הספרים ופתח בו. היה זה הספר ‘באור החיים’ לחכם חיים כפוסי. סבי עיין 
בהקדמה שלו וקרא פעם נוספת את ההקדשה שכתב לו דודו בכתב יד,  המו”ל 

חכם אברהם-יעקב ענתבי ורק ואז התיישב לכתוב. 

חיפה 1.8.1973        
לכבוד מר שמעיה ענתבי, רחוב ורבורג 7, תל אביב.

לבן הדוד היקר שמעיה ולכל המשפחה שלום לך ולכל המשפחה. 
מכתבך מצאתי רק אתמול אחרי שובי מבת-ים. הייתי ]שם[ שבוע ימים. 
והנה אני עונה לך. מה שידוע לי שהסבא ז”ל נולד בצפת שנה??? ]בסימני 
השאלה ציין שלא ידע את הנתונים[ והוא היחיד שנשאר מהרעש בצפת 
שנה??? ואח”כ הלך בהודו בומביי Bombay ]והיה שם[ רב ראשי במשך 

עשר שנים ואשתו הא’ ]הראשונה[ נפטרה. 
שם הייתה משפחת ששון ומשם קבל הנתינות האנגלית. ואח”כ חזר למצרים 
לפי מה ששמעתי מהדוד המנוח חכם אברהם, משפחת ששון היו שולחים 
לו נ.י.ל.ה צבע הכחול והיה מוכר ומזה עשה כסף ובמצרים התחתן עם 
הסבתא ז”ל ]ש[הייתה הרבה צעירה ממנו ממשפחת כאסקי ואח”כ נסע 

לצפת ושם קנה כל הרכוש שהיה לו ובית כנסת. 
ובצפת נולדו כל הדודים שמונה ]במספר[. ובליל שבת היה דורש שיהיו 
]בניו דרים[ כל אחד בעיר אחרת מ]חשש[ עין הרע וכך היה, ]דרו כל 
אחד[ בדמשק, חיפה, טבריה, קאהיר, אלכסנדריה, צפת וכו’ ולפי המצבה 
במערה יום פטירתו היה ערב כיפור שנת תרמ”ט אני זוכר, קראתי במערה 

על המצבה. 
ועוד, בע”ה אני אהיה אצל אפרים בן הדוד, הוא יש לו הרבה ספרים ואני 

מקווה שנמצא כמה דברים שדרשת. 
אם יש לך ספר ‘באור החיים’ שהדפיס המנוח הדוד חכם אברהם ז”ל ]ראוי 
שתקרא[ בזה הספר של החכם חיים כפוסי זיע”א. והנה ]אני[ מעתיק לך 

“הסכמת הרבנים הגאונים”: 
“פעה”ק צפת ת”ו ביום חי’ סיון שנת תר”ן )1890( בס’ ]בסימן[ חכמת 

בחוץ תרנ”ה פר”ג. 
שלמים מרובים! כטל מאת ה’ וכרביבים שרים על העם! עינינו לא ראו 
מטמון יקר אשר עדנה לא היה לעולמים היה ספר קדוש כתיבת יד מעשה 
הגדולים ה”ה מ”ע רבנו הגאון הגדול חיים כפוסי זצ”ל ]...[ אשר קרא לו 
באור החיים והוא פירוש על התורה כצוף דבש אמרי נועם. ונתן טעם הרב 
הנזכר על קריאת שם ספרו הק’ ]הקדוש[ שם זה על אודות הנס הגדול 
שעשה לו ה’ במאור עיניו כמובא בס’ שם הגדולים לרב חיד”א ז”ל ע”ש 
ומעשה נורא זו נפלאות תמים דעים, והספר הלזה כן נמצא בבית גנזי 
ספרי דבי רב ]...[ יש”ר ענתבי זצ”ל שהיה ב’ לב”ד ]שני לבית דין[ במח”ק 
]קאהיר[ יע”א בזמן הרב מהר”א ישראל ז”ל וישב שם כעשרים שנה ]...[ 
ושמענו כי קנה הספר הזה בדמים יקרים וכוונתו לזכות במצווה להוציאו 

לאור על משבח הדפוס ולחלקו ביעקב להיות שפתי צדיק דובבות. 
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ואותו זמן לא אסתיעא מלתא, וזרעו לברכה הבנים בניו הי”ו טובים השנים 
הנשואים ]...[ כמוהר”ר אליהו רחמים ענתבי הי”ו והטור השני החכם הש’ 
]...[ אב”י ]אברהם יעקב[ ענתבי נ”י נתאזרו חיל לעשות רצון אביהם הרב 
הק’ הנז’ ונפלאותיו אשר עשה ונתאזרו חיל ללכת לקאהיר יע”א אשר שם 
מכירים ערך וגודל קדושת הרב רבנו ונפלאותיו אשר עשה ]...[ וזרזו עצמם 
ויפזרו את ממונם להוציא מן הכוח אל הפועל ולהתנדב בעין יפה לידם 

להדפיס האי ספרא נהר ואין לתאר גודל מעלת המצווה ]...[. 
הצעיר יוסף יהודה חכים ס”ט

הצעיר אהרון קרסנטי ס”ט
הצעיר משה יעקב ס”ט
הצעיר אברהם חי ס”ט

הצעיר יוסף מזרחי ס”ט
וחותם אמת ב”ד הצדק ק”ק  ספרדים פעה”ק צפת”ו”

ובסוף הספר, ממשיך סבי לכתוב את תשובתו לשמעיה בן הדוד יש סיפור 
עלילת הדם בדמשק יום ה’ אדר שנת ת”ר ועוד דרושים מאת המנוח בן 

הדוד החכם רפאל-מנשה ענתבי ז”ל.
מרשל וממני ד”ש לגברת ולילדים. 

וב”ה מצד רשל הייתה פה ]בבית החולים[ ואמרו לה שזה שומן ונתנו 
לה זמן לניתוח עד אחרי החגים ]לתאריך[ 28/10 וב”ה היא שקטה כעת. 

וש”ר ]שלום רב[ לאחים ומשפחתם וש”ר לבנים ומשפח’ יחיו. 
מאת בן הדוד יעקב ענתבי.       

אחר שסיים את כתיבת המכתב, העלה בדעתו זיכרונות מסוימים שנראו   
רחוקים מאוד מעולם זר שאינו קיים יותר. הוא הציץ בשעונו והוציא לוח זמנים 
מוקפד שרשם בכתב ידו: הלך למפתנה של חנותו ומדד את זמני ההגעה של קו 
האוטובוס המגיע לתחנה הסמוכה, משווה לרישומי המעקב הקודמים שלו ומפטיר: 
“היום איחר קצת” או “חיסר”. למרות שהיה נעים ונוח מאוד לבריות, עם עצמו 
גופו היה מקפיד קלה כבחמורה ודורש שיהיו הליכותיו גבוהות ורמות. כאילו בא 
לקיים בכל שעה ורגע את מאמר הרמב”ם: “לעולם יהא אדם נוהג בביתו כמי שעומד 
בטרקלינו של מלך”. ובאותה עדינות שאפיינה אותו מיעט לאכול ופסק מעט טרם 
שובעו לשייר בצלחתו. באצילות נפש היה מרים פרוסות לחם זרוקות ברחוב, מנשקן 
ומניחן על מעקה סמוך. כשראה את עיניו התמהות של נכדו למעשהו היה מסביר 
בנועם שהלחם הוא מקור החיים וישנם אומללים בעולם הזה הרעבים לאותה פת 

שאדם אחר השליכה מבלי דעת ברחוב.

חלפו שבועיים והגיע מכתב נוסף מבן דודו שמעיה. 

תל אביב 14.8.73        
יעקב היקר.

קבלתי מכתבך מיום 1 דנא ]של חודש זה[. עדיין נשארו שאלות שהתשובה 
עליהן חשובה לבנין אילן היוחסין שלנו. 

חלק מן השאלות פתרתי באמצעות החומר שקבלתי פעם מהמנוח תדהר, 
שהוציא ספרים מי ומי על המשפחות בישראל. רצונו של המנוח היה לכתוב 
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על משפחתנו שכמה מבניה הכיר אישית, אך לא היה לי באותה שעה כל 
הנתונים לכך. 

בין החומר המצוי בידי ישנו עיתון “הצופה” שהביא קטע מספרו של הרב 
אברהם ענתבי ז”ל, ראש ]רבני[ ארם צובא, שנולד בשנת תקכ”ה לאביו 
הגאון הדיין מוהר”ר יצחק שבתי ענתבי, למד ממנו תורה ושמש ברבנות. 
]חכם אברהם[ חבר ספרים רבים ונפטר בשיבה טובה בשנת תרי”ח. אני 
כמעט בטוח שחכם אברהם ענתבי זה היה ממשפחתנו אך מה הקרבה בינו 
לבין סבא? אולי אביו? ו]האם[ משום כך נקרא הסבא שלנו בשם שבתי? 

האם תוכל באיזו צורה שהיא לברר את הדבר? אנא! 
הגרסא שלך על זמן שהותו של סבא אצל משפחת ששון בהודו שונה 
משלי. לפי זכרוני הוא לא שהה זמן רב בהודו. והמעשה שהיה כך היה. 
הוא הוזמן לבית אחד הגדולים, יהודי ירא שמים ולו שם גדול בשלטון. 
כשישבו ליד השולחן לארוחת הצהרים והגישו את מנת הבשר אמר סבא: 
“אל תגעו בבשר, טמא הוא, טרף”. כששמע זאת בעל הבית חוורו פניו 
ואמר לסבא. “רבי, כלום חלילה תחשדני בכך?” “חלילה” ענה לו סבא, “אך 

הבשר טרפה הוא”. 
מיד קם בעל הבית וקרא למשרתת הממונה על הקניות ואמר לה: “ספרי לי 
מיד את האמת. היכן קנית היום את הבשר?” כשראתה המשרתת שכלתה 
אליה הרעה פרצה בבכי ואמרה: “החנות שאני קונה ממנה תמיד סגורה 

הייתה ונאלצתי לקנות מהקצב שברחוב הסמוך המוכר טרפות”. 
משראה זאת בעל הבית התרגש מאוד ואמר: “אין זאת כי אם נביא בתוכנו” 

ובאותו שבוע סדר לו ]לסבי[ נתינות אנגלית שממנה נהנינו כולנו. 
אני מרכז עתה את החומר טיפין-טיפין. ואודה לך אם תואיל לברר את כל 
השאלות שנשאו פתוחות ותודיעני למען אוכל לבנות בניין שלם שיעניין 

את דורנו והדורות הבאים. 
שלום רב לרשל ממני וממלכה ואנו מאחלים לה בריאות שלמה. 

בברכה, ש. ענתבי.       

סבי יעקב קרא את המכתב והבין שמדובר בכוונה רצינית של בן דודו   
להתחיל ולרכז מידע, להציל זיכרונות ולתעדם. לבנות “בנין שלם שיעניין את הדורות 
הבאים”. הוא מחליט לבקר את בן דודו הצעיר יותר, אפרים ענתבי, שמתגורר אף 
הוא בחיפה ולהציג בפניו את השאלות האלה. אפרים, בנו של חכם אברהם יעקב 
ענתבי, אף שהיה דודן צעיר ליעקב, ניחן במעלה מופלאה של זיכרון בלתי נדלה 
וסקרנות שאינה יודעת שובע. כל ימיו היה עמיל מכס בנמל חיפה, אך ביתו היה 
לבית עקד ספרים, ומהנכבדים שבהם ספרים עתיקים מאביו הרב שבמצרים אשר 

עברו מדור לדור וספרים שהוא עצמו רכש בימיו. 
כסבי הסוחר, גם הוא ידע שפות על בוריין, אולם שלא כמותו הוא היה מפליג 
בקריאה ובביתו היו המבקרים משתאים למראה אלפי הספרים שמילאו כל מדף 
ופינה. ספרות עיון, סיפורת, היסטוריה, תיאולוגיה, רומאנים, ספרי קודש מכל 

וכול נמצא שם.



9 אפילוג: בחיפוש אחר שורשים קדומים

אפרים ענתבי

חכם אברהם-יעקב ענתבי ז”ל, אביו, הוא אשר הוציא לאור את הספר ‘באור   
החיים’. אפרים  עצמו, שהתעניין כל ימיו בתולדות המשפחה היה גדוש בזיכרונות 
קולקטיביים של אבות המשפחה על  תולדותיה. הוא דקלם מי הוא בנו של מי, 
וכיצד ענפי המשפחה המסועפים לּפֹארותיה מתייחסים אלה לאלה. באילו שנים 
נולדו דורות ראשונים, ומה עבר עליהם בשנות חייהם. אפרים, או כפי שהוריו כינוהו 
בשם החיבה ‘מעתוק’, היה בעל זיכרון מופלא ואך טבעי היה שיברר ויחקור את 

תולדות משפחתו משך כל חייו.
יעקב שנהג לשמור על קשר חם עם כל בני משפחתו הקרובים והרחוקים,    
נענה לדרישתו של שמעיה, ומחליט לבקר את  אפרים בן דודו. ושם מציג לפניו 
אפרים מסמכים, מכתבים עתיקים רשומים בכתב ספרדי רהוט ‘נוצ’ אלם’ ]חצי 
קולמוס[, ספרים ותעודות שכתבו אבותיהם וספרים בהם נזכרים מי מבני המשפחה, 
ובעיקר זיכרונות וידיעות, שדלה ושמר כל ימיו. אחר ביקורו זה, סבי התיישב לכתוב 

טיוטה מקוצרת לשאלותיו של שמעיה:

“]...[ הסבא: ]היש”ר[ נולד בארם צובא בשנת תקס”ח 568 )1808( נפטר בשנת 
תרמ”ט 649 בגיל 81 )1889(. עלה ארצה בן צעיר היה בדמשק אל הדוד שלו, הרב 
אברהם ענתבי ו]אשר[ שלח אותו ללמוד תורה בצפת אצל האדמו”ר ]???[. ברעש 
שפקד את צפת בשנת תקצ”ז 1837, היה בן 16 אביו נפטר ועזב אותו בבטן וקראו 
לו על שם אביו: יש”ר, יהודה שבתי רפאל לפי הרשימה שנת תקצ”ט על יהודי צפת 

צוין שם שהרב יש”ר היה עני ולמדן, רווק מאנשי ישיבת מירון. 



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר10

בגיל 21 התחתן עם אשתו הראשונה בת הרב יהודה-חיים מזרחי שמה 
גראציה הנכדה של רינה פרנקו. ראה מכתב שכתבה רינה למוטיפיורי בספר 
“צפת ב” איגרת מס’ 19 היות והיו מתים לו ילדיו מאשתו גראציה והיה עני, 
אמר לו האדמו”ר שילך לשליחות והוא יחזור עם ילדים ועשיר וכך היה. 

הלך לשליחות לארצות ערב שנת תקפ”ז ואח”כ הלך להודו וחזר עם כסף 
ממצרים לצפת. ובמצרים התחתן עם סבתא ז”ל בת חכם כסקי ]ש[הייתה 

קטנה ]ממנו[ הרבה. ובצפת קנה הרכוש. 
היה לו שמונה ילדים, “כתוב נפטר בגבורות” ]שמונים שנה[. סבתא נפטרה 

בל”ג בעומר שנת תרע”ו. יש עוד ספר על צפת “ספר צפת ספונות”. 
סיפור: פעם אחת היה קורא בספר קבלה היה פצוע ביד וירד דם הרבה 
ולא שם לב, דודתו הרגישה בזה השביעה אותו שלא יקרא בספר הקבלה 

עוד. יש עוד ספר “צפת ב’” מכון בן צבי, עמוד שט”ז קרא שם. 
המשפחה: יצחק אביו ]של[ אברהם ]???[ ויש  ]???[ יעקב יש”ר ורחמים 
בני דודים בניו ]של יעקב[ דוד והרב יוסף החכם דוד ממצרים בן חכם יוסף 
היה לו אחים רפאל, אליהו, ישועה, רבקה. החכם אברהם ענתבי חיבר ספר 

‘אוהל ישרים’, וספר ‘חכמה ומוסר’ שנת “אל ה’ ושמר” 682.

יעקב מסיים לרשום את העובדות על טיוטה ויושב לערוך מכתב סדור   
לבן דודו. את הטיוטות ואת מכתביו של שמעיה ענתבי הוא גונז בכריכת הספר 
המשפחתי החשוב ‘באור החיים’ לחכם חיים כפוסי ומחזירו למקומו בארונית העץ 

האיטלקית שבחנותו, יחד עם שאר ספרי הקודש העתיקים שברשותו. 
שמעיה ענתבי אכן החל לאגד ולרשום את זיכרונותיו והיה עורכם בשפה   
מליצית נאה אולם מעולם לא סיים את המלאכה ורשימותיו נגדעו כשהלך לעולמו. 
יום אחד בשנת 1979, כעבור שש שנים, מסרתי לסבי בחנותו עבודה   
שכתבתי על עלילות דם.  הוא ביקש לעיין בה.  אחר שקרא ניגש אל ארונית 
הספרים שלו, הוציא משם את הספר ‘באור החיים’  ובו תיאור עלילת דמשק מפיו 
של זקנו, חכם יעקב ענתבי,  כשבכריכתו נתונים מכתבי טיוטה שרשם שש שנים 

קודם לכן לבן דודו שהלך לעולמו. 

הוא אוחז בספר הזה ומביט בי, וגומלת בלבו החלטה. 

שלומי ענתבי, קיבוץ איילת השחר

ראשית שנות ה-80, יום שטוף שמש. שלומי ענתבי, קיבוצניק מאיילת השחר 
שבצפון, מביט אל תווי נוף מולדתו הגלילית אשר ממנה קורץ.  מראות  שאהב כל 
כך במרבית שנותיו בקיבוץ: פסגת הר החרמון המושלג המתנשא מעל פסגות  הרי 
הגליל. מישורים של שדות נפרשים כשטיחים על פני מורדות ועליות כשמברשתו 
של האמן היושב במרומים צובעת בהם ככל העולה על רוחה.  ברגע ההוא, ממרום 
שנות השבעים שלו, הוא סוקר את כל פעולותיו  למען התנועה הקיבוצית, ההקמה, 
הבנייה, היוזמות, ההתחלות החדשות בקיבוץ בית השיטה ולאחר הפילוג שחל בו 
הקמת איילת השחר. הוא סוקר במחשבתו מפעלים שיזם בחייו, מהם צלחו ומהם 
שכשלו. דמותו של  בנאי רב פעלים כריזמטי, איש מינהל וארגון המשק, הביטה 
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על מראות הטבע ההם בנחישות האופיינית לה.  
כל מי שפגש בו גם בערוב שנותיו, יכול היה להתרשם ממנהיגותו. בטון   
סמכותי ובוטח ובסגנון של מורה הוא מעביר מסרים של “כך נעשה”! אל בן שיחו. 
שלומי, בנו הצעיר של מחנך המושבות הנערץ יהודה ענתבי ונכדו של הרב אליהו-
רחמים ענתבי, נטש את כל שושלת האבות ותולדותיה הרבניים זה מכבר  כי רוח 
חדשה פיעמה בו עוד בנערותו לטובת בניית ישראל חדשה והפרחת השממה. 
הייתה זו חלוציות ציונית בהתגשמותה. ממש כידידיו הטובים אשר גם להם הייתה 
מורשת אישית ומשפחתית וגם הם זנחו אותה לטובת אותו חזון: אמנון שמוש 
הסופר מקיבוץ מעיין ברוך, ואריה בן גוריון ידידו וחבר נעוריו אשר היה אחיינו של 
דוד בן גוריון. גם הם ראו בחזונם את היהודי החדש, הדמות האחידה, זו שצריכה 
לזנוח את הגלותיות למען ההווה, הישראלי הצבר שיהיה בו הטוב שמכל העולמות, 

ובחזונם, בעיני רוחם בנו עם שכזה, כי באין חזון יפרע עם. 
הוא עומד מהורהר מול הנוף ההררי, וחברי קיבוץ צעירים חולפים על פניו,   
ברגל או במרכב, ופוגשים בו, במנהל שמלידה, וכרגע נעלמות לעיניהם שערות 
השב והגו הכפוף מעט מעול השנים כלא היו. רק עיניים בורקות ומחייכות נראות 
להן. בהירות, ערניות, חדות,  כתובעות מרות מסוימת אף שלא היה להן כל תוקף 

רשמי מאחורי תביעתן. 

שלומי ענתבי
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באותו בוקר, שבו חשב על כל המפעלים שבחייו חש התעוררות בלתי   
מוסברת לחזור לשאלה נושנה שהדחיק כל השנים. אותו שם משפחה שהיה לו 
כחטוטרת זרה במשך שנים, בנוף ההקמה הקיבוצי, האף הנשרי הזה, ואולי יותר 
מכל המבטא הספרדי העמוק שממנו לא נפטר לעולם, כי כמעט  משך ששים שנים 
מאז עמד על דעתו העצמאית לא היה לו בו, במבטא הזה,  כל חפץ. באותו בוקר 
הוא מעלה זיכרון צורב בדעתו, שנותר צורב כל אימת שנגע בו:  שעליו הוטלה 
החובה לטלטל את אביו הזקן המורה יהודה-חיים ענתבי משורשיו ומביתו בעיר 
האבות טבריה אל העיר הגדולה תל אביב אשר הייתה חסרת שורשים בעיניו. 
והוא זה שלקח שני פחים גדולים והעלה באש מכתבים אישיים, תולדות, רשימות 
וכל שאר כתבים ששקד עליהם אביו כל שנותיו, חומרי  נייר כתובים בכתב יד של 

שנים. הוא נזכר בכך ומחה דמעה מזווית עינו.  
שלומי זכר את הקושי לקבל יום חופשי אחד ממזכיר המשק למען העברת   
ביתו של אביו, ואין זה דבר של מה בכך בשנים שבהן צורך העשייה הקיבוצי רב 
מסבלנותו של הזמן. הוא נזכר בחיוך באישיותו של אביו יהודה, אישיות של מורה 
ואיש ספר. ביתו היה מלא בניירות וספרים לעייפה. היה לו נוהג לאבא, הוא חושב 
לעצמו, שכל מכתב שכתב העתיקו פעם שנייה בכדי לשמור לו עותק. שלומי  נזכר 

בנחישות שבה עשה את  מעשיו. 
בזמן שהחביות העלו אש והעבר היתמר לענני עשן, שלומי מצא בבוסתן   
עצי הפרי והנוי בגינתו של אביו בטבריה שעץ השיזף הוציא ייחור. הוא עקר 
אותו במיומנות של עובד אדמה והחליט לשתול אותו ליד ביתו באיילת השחר. 
כל השאר, חשב בפרגמטיות החלטית, יישאר מאחור. אביו הקשיש יהודה-חיים 
ענתבי שצלע אחר שבץ מוחין שלקה בו הריח את ריח השרפה, ירד את מדרגות 
הבית ויצא באיטיות אל חצר הבוסתן של ביתו בטבריה כשראה את בנו ה’קיבוצניק’ 
ליד הפחים הבוערים, וחומר הבערה בידיו, היה דומה כשודד הנתפס בקלקלתו. 
האב  הביט בו ודמעות עמדו בעיניו “הכול אתה שורף שלומי? הוא אמר בכאב, 
“הכול אתה מעלה באש?” שלומי נזכר באותו אירוע. גילו היה עתה כגילו של אביו  
ודמעותיו כדמעות  של אביו, הכול השתנה הוא חושב לעצמו רק הכאב נשאר חי 
כמו קרו הדברים אתמול. רק כעת, ממרום גילו של אביו, הוא יכול להבין ללבו 
ולכאוב את כאב האבדון. עדיין לא מאוחר מדי, גומלת בליבו החלטה, עוד פרויקט 

בניה אחד נותר לפניי לשקם ולבנות גם כאן, הוא חושב לעצמו. 
את שארית מרצו הוא מחליט להקדיש למפעל חיים אחרון: לשמר ולאסוף   
מידע על תולדות המשפחה אשר קשר אל זיכרונותיה היה לו לזרה כל שנותיו 
הקודמות. זרות כזו שעוד בימי ילדותו בצפת, בטרם יצא את בית אביו בגיל צעיר, 
היה מהתל באביו כאילו הניח תפילין ומשים עצמו כמתפלל תפילת שחרית בחדרו 
הסגור תוך שהוא ממלמל בקול כאדם המתפלל. “כבר סיימת?” היה אביו שואלו 
כאשר שלומי היה יוצא בחופזה  את הבית במהירות. “כן” ענה הצעיר בלי להניד 
עפעף. עד שיום אחד נכנס אביו יהודה ותפס אותו בקלקלתו. הוא נזכר בחיוך 
שנמוג מזוויות פיו, כיצד האב, המורה, דמות הציבור הנכבדה, מנהל בית הספר 
בצפת ונכד לשושלת רבנים ענפה הביט בו ארוכות בשתיקה ובכאב ולא יסף מילה. 
הוא יצא מחדרו של הבן שלומי וסגר אחריו את הדלת כאילו חלפה מחשבה עצובה 
בלבו “הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים” ומאז לא שאלו על תפילת השחרית. 

אולי אנסה לתעד ולשמר מידע וזיכרונות שיעלו מי מזקני המשפחה לבית   
ענתבי, חשב לעצמו שלומי, שכן עוד נכס עיקרי אחד נותר לי לעשות בו שימוש 
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אחר ששרפתי במו ידיי את החומר של אבי.  השם שלי, ענתבי. במילא כבר איני 
נחוץ להם לחברי המשק, הוא מעלה על לבו בצער, והצעירים של היום נוטשים 
את העולם שבנינו כשם שאנחנו נטשנו את עולמם של הורינו. מה שאוכל לחקור 
ולתעד, גומלת החלטה בלבו, אעשה, ובכך אולי אחזיר במשהו את חוב מעשיי 

המורדים בכל לאבא.

שלומי מנציח את תולדות משפחתו
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שלומי מתחיל לדרוש מנתן, אחיו הבוגר יותר, תשובות לשאלות. הוא   
רושם, מתעד ומחפש אנשים שיוכלו לספר לו על צפת, טבריה ובעיקר על תולדות 
משפחת ענתבי, שכן הוא מעולם לא התעניין ומעולם לא הכיר מעצמו בהיותו 

מצעירי בניו של יהודה ענתבי.  
הוא נזכר בזיכרונותיו המוקדמים כיצד אביו הוליכו למערה אחת בבית   
העלמין העתיק של צפת, עמד וקרא שם פרקי תהילים. “במערה הזו קבור סבי” 
הסביר לו אביו “יהודה שבתי רפאל חיים ענתבי”. שלומי בסגנונו הקיבוצי היה 
אומר: “זה שיש לו ארבעה שמות” ומחייך. הוא מעלה בזיכרונותיו כיצד אביו יהודה 
לקחו להתפלל עמו מספר פעמים במבנה קטן שבעיר העתיקה של צפת: “זהו 
בית הכנסת שבנה סבי”, הסביר לו, “כניס ענתבי” ]בית כנסת ענתבי[. הוא זכר את 
מראה בית הכנסת, את הציורים שעיטרו את קירותיו: ציור קבר רחל, ציור הכותל 
המערבי. הוא זכר כיצד אביו הראה לו שתחת מרבד מעוטר שריפד את תיבת החזן, 
נסתרת יד לקריאת ספר תורה מוכספת, שאותה כך סיפר לו, הביא הדוד הזקן חכם  

אברהם-יעקב ענתבי ממצרים. 
שלומי החיה את כל זיכרונות ילדותו אולם הוא, איש המעש, התקשה    
לשבת ולהעלותם על הכתב. תחת זאת ביכר לאסוף ולרכז מרישומיהם של אחרים. 
בין היתר פנה לידידו הסופר אמנון שמוש, מכרו משנות עבודתם המשותפת  בבית 
הספר התיכון האזורי. שלומי היה המנהלן ואילו שמוש ידידו היה מורה. הוא ביקשו 
שיסביר לו אודות מקורה של משפחת ענתבי. הוא תר אחר קרובים ורחוקים 
ממשפחת ענתבי אשר יוכלו להשלים עבורו את אותו סיפור שמעולם לא אבה 

לשמוע. 
 

בית ילדותו של שלומי בצפת
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בין ניסיון למשנהו, ארגן קבוצות של נערי קיבוץ ויזם עבורם טיולים לעיר צפת. 
בטיולים ערך להם סיורים רגליים להראותם את רחובות ילדותו. את בית ילדותו 
שבכיכר “המגינים” . הוא דאג להכניסם גם אל ‘כניס ענתבי’ והראה להם שתחת 
למרבד שעל תיבת החזן עדיין מסתתרת אותה יד בעל הקורא מכסף. אולם את 

מקום מערת הקבורה של סבו של אביו כבר לא זכר. 
בשנת 1986, באחד הסיורים שהדריך בצפת, פגש קרוב משפחה רחוק   
בשם משה הלוי. שלומי פנה אליו ובקש ממנו מידע על תולדות המשפחה וכך 
נוצרה תכתובת ביניהם, בהם סיפר משה הלוי לשלומי סיפורים ואגדות מהידועים 

לו אודות אביו, יהודה,  ואודות היש”ר אבי סבו. 
אט-אט  החל רוקם  תוכנית לפיה יאסוף חומר מבני משפחה שונים ויבנה   
אילן יוחסין. כך ריכז את החומר טיפין-טיפין, ורשם  אותו בכתב ידו באחד מששת 
היומנים של אביו שניצלו מאּוד שרפת הבערה שהעלה במו ידיו. שלומי רצה להנציח 
בעמודים הריקים ההם את מה שאיבד עשרות שנים קודם לכן מבלי דעת. חלק 
מהחומר נאסף אצלו, חלקו ממשה הלוי בצפת, חלקו מאחיו נתן ]נתנאל[, האחרון 

שנותר בחיים מכל אחיו ואחיותיו. 
כבר לא נותר את מי לשאול, חשב בייאושו. אך כאשר הדעת נתונה להקשיב,   
המורה המתאים יגיע. וכך היה. יום אחד במהלך חיפושיו הגיע לאפרים ענתבי, 
בן הרב אברהם-יעקב ענתבי, אחי סבו. אפרים היה אדם חולני בערוב שנותיו, אך 
למרות כל תחלואיו וקשיי המסע בגילו המבוגר טרח ובא לבקר את שלומי בקיבוצו 
עם בנו הבכור אברהם ענתבי. הפגישה ביניהם הייתה מרגשת, ואפרים הציג לשלומי 
את סיפוריו ואת כל הידוע לו אודות המשפחה. הוא הראה לשלומי את הספר ‘באור 
החיים’ לרבי חיים כפוסי, אותו הוציא לאור אביו, רבי אברהם-יעקב ענתבי. שלומי 
החל פונה בתכתובת לאפרים ודורש ממנו תשובות למענו, למען הדורות הבאים. 

באחד המכתבים ההם  משיב לו אפרים:1

חיפה 2/88.          
לשלומי היקר ולאשתו החמודה ולב.ב. ]בני ביתו[ שלום רב. 

אני חב לך התנצלות על השהיית תשובתי אליך ]...[ הייתי בצעירותי בן 
זקונים אבל היום אני איש זקונים תשוש וחלוש ובקושי עומד על רגליי, 

למרות הכול תודה לאל על המצב הנוכחי. 
אני מקווה שמכתבי זה ימצא את כולכם בריאים ושלמים אני שמח על 
התחדשות יחסי המשפחה, הלוואי ויהיה לנו זמן לדחוף לקשר הדוק 
יותר בין בני המשפחה הצעירים, חבל שטרחות הזמן לא אפשרו לנו לזה. 
הרשימה שקיבלתי מאלי בני אין לה הסבר ואינה קבילה עלי אלא בחלקה. 
הצרה שאפילו החוקרים וההיסטוריונים מעוותים את האמת מחוסר ידע 

בטוח ובלי הקבלה בתאריכים. 
מקור המשפחה כפי שידוע לך מהעיר עינטאב ליד דיאר בקיר באסיה 

הקטנה. 
תאריכים משוערים של המשפחה: 

הרב רחמים ענתבי; 
הרב יצחק-רחמים ענתבי; 

הרב שבתי ענתבי 1746-1669; 
הרב יצחק בן שבתי ענתבי 1803-1721; 
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הרב אברהם ענתבי 1858-1765; 
הרב יהודה-שבתי רפאל ענתבי 1889-1808.

הבנים של סבי יהודה שבתי:
אליהו-רחמים 1920-1852; 
אברהם-יעקב 1933-1859;

יוסף-דוד 1935-1863; 
ישראל שמואל 1949-1871;

יצחק שאול 1919-1847;
שלמה מאיר ישועה שלום יום טוב 1903-1880.

גרץ ]ההיסטוריון[ בספרו סילף את שם המשפחה וכתב אנטר ולא ענתיבי. 
משה גאון עושה ערבוביה שלמה, הוא מזכיר שהרב יעקב הוא בנו של הרב 

אברהם גם כמה חוקרים הלכו שולל ]אחרי טעותו[. 
בספר של צפת נמצאים העתקי שני מכתבים. 

לצערי אף אחד מהילדים הנכדים והנינים לא מצאו זמן להקדיש שעות 
בחיפוש אחרי קורות ומקורות. 

הסופר אלכס היילי ידע למצוא שורשים. משפחת דויד ילין מעלה על נס 
את מעשי בני המשפחה ומשפחתנו שעשתה רבות מתכרבלת בפינתה. אני 
מצטער שקולי הוא קול במדבר, אין מבני המשפחה אשר ייחלץ למטרה 

ויתחיל להרכיב את הפסיפס הזה. 
אסיים ידידי בדרישת שלום לאישה ולילדים ובתקווה שאולי בעזרת האל 

ניפגש שנית ואתם תבקרו אותנו ביום מהימים. 
א. ענתבי שד’ הצבי 14א הר הכרמל חיפה 

לפי הידוע לי, אפרים לא נפגש בשנית עם שלומי. טורח המסע היה קשה   
עליו. הם הוסיפו להתכתב עוד מעט, ואפרים שלח לשלומי רשימות מסועפות של 
שמות אותם זכר והעלה בזיכרונו המופלא. מי הוא בנו של מי, סבות, אבות ורבנים. 
הכול הודפס במכונת כתיבה, אולם בשל עייפות גילו, איכות ההדפסה הייתה ירודה. 
בשנת 1990 החליט שלומי לסכם את כל שנאסף בידו עד כאן. מה שיש יש,   
אמר לעצמו, ומה שאבד ואינו קיים עמנו היום, לא ישוב, החליט בצורה פרגמטית. 
שלומי רשם אילן יוחסין בצורת טבלאות אותן העלה על קובץ מחשב   
בעזרת אחר מנכדיו. הוא הדפיס ממנו עותקים וחילקם לבני משפחה לא לפני 
שדאג לתעד בתחתית האילן את שמו וכתובתו “שלומי ענתבי קיבוץ איילת השחר 

1990”. עותקים של עבודתו  נתגלגלו מבן משפחה למשנהו ועברו מיד ליד. 
באחד הימים של שנת 1993 התגלגל לידי עותק מתרשים  אילן היוחסין   
הזה. אצלי הצעיר, כותב שורות אלה, הצטבר כבר חומר אחר שאספתי במשך שנים, 
אולם נותרו בי אלפי שאלות שלא היה להן מענה, ולמרות שמעולם לא הכרתי את 
האדם החתום על אילן היוחסין הזה, והאם עדיין מתגורר הוא בכתובת הרשומה, 
חייגתי למספר טלפון עלום ותמהתי איך תתנהל  שיחתי  עמו. לא ידעתי באותו 

יום, שתהיה זו  תחילתה של ידידות מופלאה. 

=== תושלב”ע ===

]רבנים נהגו  לחתום בסוף ספריהם בברכה בראשי תיבות:  
תושלב”ע – תם ונשלם השבח לאל בורא עולם[



נספחים
הנספחים נועדו להעשיר את חומר הקריאה עבור הקורא המבקש להתחקות 
אחר עדויות היסטוריות נוספות וללמוד עוד על תהליך עיבוד החומר, ההקשרים 

והתובנות שתוארו בפרקי הספר. 

נספח א’ 
סיור בצפת העתיקה ובו נקודות ציון לתולדות המשפחה , אשר חיה בה במאה 

ה-19. 

נספח ב’ 
לקסיכון חיבורים בכתבי יד ופרסומים של החכמים למשפחת ענתבי, אשר 
נזכרו בפרקים הרלוונטיים, ובהפניות להערות השוליים או ברשימת המקורות. 

נספח ג’ 
סוגיות גנאלוגיות. - היכן מסתיימת המסורה המשפחתית ומתחילה האמת 

ההיסטורית? 

אחרית דבר 
אטימולוגיה של השם ענתבי -  הֵשם כַעְצמּות מוצפנת של נפש האדם וגורלו
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הספר "חכמה ומוסר" שחיבר ר' אברהם ענתבי בחלב לפני כמאה ושבעים שנה, בהוצאתו 
הראשונה עם הקדשה מאת המחבר.



נספח א’
סיור בעיר העתיקה של צפת 

בעקבות תולדות משפחת 
ענתבי
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חקל תפוחין קדישין – פרדס התפוחים הקדושים 

כאשר סיירתי ברחבי עיר הקודש, בסמטאות העיר העתיקה, מצאתי עקבות 
לתולדות המשפחה חקוקים באבן. נזכרתי בסיפור ששמעתי פעם מפי יוסף חריש, 
מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה. תשאלו: מה עניין שמיטה להר סיני? הרשו 
לי לכתר זעיר ואבהיר העניין: חריש סיפר שבשעתו קביעה משפטית זו או אחרת 
שלו העלתה את חמתו של הרב עובדיה יוסף שליט”א, וזה אמר בקרב חוגי ש”ס 
]מפלגת ספרדים שומרי תורה[ “חריש זה – יח’רב ביתו”. התקשורת עשתה מהעניין 
מטעמים והשמועה על לשונו החריפה של הרב וברכתו עשו להן כנפיים. מפאת 
כבודו החליט הרב שלא להשאיר העניין כמות שהוא והתקשר לחריש לפייס את 

דעתו. 

כך מספר חריש: 

קיבלתי שיחת טלפון מכבוד הרב אשר ידוע בבקיאותו הרבה בכתבי הקודש, 
וברצותו לפייסני אמר: “דע לך שמה שאמרתי בפליטת פה ברגע של כעס, 
אינו אלא ברכה”. אני שהייתי משועשע מחריפותו של הרב שאלתיו כיצד 
יתכן הדבר. השיבני הרב שבתלמוד רשום הסיפור הבא: אברך צעיר אחד 
שעמד לצאת למסע לדרך ארוכה, קיבל עצת אביו והלך לבקש את ברכת 
הדרך. פנה הצעיר לרב וביקש בירכתו וזה ברכו בזו הלשון: “לכשתעל 
תיפוק, לכשתיפוק – תיעל וליחרב ביתך”. האברך הצעיר היה המום מדברי 
הרב והלך חפוי ראש לאביו. שאלו לפשר העניין ואביו החכם חייך והשיב 
לו: “ברכה גדולה בירך אותך הרב”. אמר הצעיר: “כיצד?” הסביר לו האב: 
“לכשתעל תיפוק – פירושו שכאשר בניך יגדלו לחתנים וישאו להם כלות 
לא יהיו סמוכים בפרנסתם לשולחנך אלא לשולחן גבירים. ולכשתיפוק – 
תיעל – כאשר בנותיך תגדלנה לשאת חתנים לא יקחו אותן מביתך אלא 
יהיה עושרך כך שיהיו חתניך סמוכים לשולחנך”. “וליחרב ביתך?” שאל 
הבן בקוצר רוח; על כך השיבו האב שבערבו של יום, כאשר מסיים אדם 
ישיבתו בעולם הזה ומתבקש לישיבה של מעלה, חוזר כלעומת שבא, כל 
רכושו ומיטלטליו מתפזרים ומתחלקים, ואף הבית שבו ישב כל ימיו עובר 
לידיהם של אחרים, אלא אם כן נחרב אותו הבית, שאז, מחמת הזהירות לא 
בונים באותו מקום בית ויאמרו לעד – במקום זה וזה היה ביתו של פלוני 
אלמוני שביתו נחרב. וכך התקיים באותו אברך מעשה בלעם שנהפכה 

הקללה לברכה ]...[. 
 

והנה כך גם כעת, בני משפחת ענתבי החלו את ישיבתם בצפת בראשית   
המאה ה-19 כאשר עלה היש”ר ענתבי מארם צובא הרחוקה לצפת והוא כבן מצוות. 
אם נולד לערך בשנת 1809, הרי שעלה בסביבות שנת 1820 לעיר. שנת עלייתו 
המדויקת אינה ידועה לנו. הוא נשלח לעיר על ידי דודו חכם אברהם ענתבי שהיה 
רבה הראשי של חלּב, אחר שגידלו כבן ממש, שכן היש”ר בן החכם יהודה התייתם 
בגיל צעיר מהוריו מחמת מגפה שפגעה ביושבי העיר. הדוד, הרב הגדול  חכם 
אברהם, שלח את הנער הצעיר אל דודתו ואל חיק לימודי ישיבות תלמידי החכמים 

ולומדי התורה המקובלים בעיר.  
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סמטת אלשייך

חלפו השנים ונולדו ליש”ר שמונה בנים, כולם הוסמכו לרבנות. אחד מהם   
נותר בעיר, בכורו חכם אליהו-רחמים ענתבי, ולאחר שנותיו, שניים מבניו נותרו 
בה: הדיין חכם רפאל-מנשה ענתבי, ומנהל בית הספר יהודה-חיים ענתבי, יזכרו 
כולם לברכה. ופסו דורות משפחת ענתבי מצפת, הלך ופחת הדור, נתמעטו צדיקים 
מבניה ונפוצו צאצאיה לכל רוח ועבר ולא ישבו בה יותר. אבל העדות החקוקה 
באבן נשמרה עד היום, וכמעשה אותו אברך שבירכו הרב, כך עד עצם היום הזה 
ניתן לפגוש בזקני צפת שיכולים להצביע ולהעיד על הבתים, האבנים ובתי הכנסיות 

שבהם גרו בני משפחתנו.  
את הסיור שאתאר תוכלו לקיים בעצמכם. אתבל במעט סיפורים מתולדות   
המשפחה בצפת וכדי להקל עליכם את ההתמצאות אני מצרף מפה כאמצעי לזיהוי 

המקומות אשר בהם אספר.
לצערי, אין מפות טובות רבות של צפת העתיקה. למעוניינים להרחיב   
יותר אודות האתרים השונים המוזכרים כאן ]ומאלו שאינם מוזכרים כמובן[ אני 
ממליץ על ספרו של אייל מירון “צפת וכל נתיבותיה – לסייר עם יד יצחק בן צבי” 

בהוצאת יד בן צבי. 
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תחילת סיורנו בצפת העתיקה

למען הנוחות אני מציע לבחור יום של סתיו או אביב, לא חם ולא גשום, לא בחג 
ומועד אלא סתם יום של חול כמאמר השיר, במזג אוויר נעים ובֵראּות טובה. כדאי 

להגיע עם הרכב לרחוב ירושלים שבו נמצא בניין העירייה ולחנות שם.

תחנה 1: כיכר המגינים וביתו של המנהל יהודה ענתבי

נקל להגיע אליה בירידה בסמטה מרחוב ירושלים. הרחוב הראשון בו נפגשים הוא 
רחוב חת”ם סופר. אם תפנו ימינה תגיעו תוך זמן קצר לכיכר המגינים. בלב ליבה של 
העיר העתיקה של צפת, נמצאת רחבה קטנה זו אשר שישה דרכים ורחובות מובילים 
אליה ויוצאים ממנה. בתל אביב היו מכנים כיכר כזו בעלת שש כניסות ‘כיכר מגן 
דוד’ על שום דמיונה לששת הקצוות המרכיבים את הסמל. בצפת העדיפו לקרוא 
לכיכר ‘כיכר המגינים’ לכבודם של אלה שהגנו בגופם, אחדים במחיר חייהם, על 
כבוד ה’מגן דוד’ ועל מה שהוא מסמל. כיכר זו היא המקום המרכזי בעיר העתיקה 
והיא מהווה אתר שהוא בבחינת חובה לתיירים ולמטיילים וממנה מסתעפות דרכים 
לבתי הכנסת העתיקים, לקריית האמנים, למדרחוב ברחוב ירושלים, והחשוב מכל, 

דרכה עוברת תהלוכת ספר התורה של ל”ג בעומר.  
שמה הקודם של כיכר זו היה ‘קוילן פלאץ’ ]רחבת הפחמים[ שכן אליה   
הביאו פלחים ערבים גמלים וחמורים עמוסי שקי פחם למכירה. הפחם שימש חומר 
הבעירה היחיד לבישול ולחימום. לכל משפחה היה מרתף שבו שמרו פחם לצריכה 
יומית ואגרו לחימום הבית בימים הקרים והזועפים של החורף הצפתי הקשה 
והסוער. כך נהגו אבות ובנים אחריהם מימים ימימה, ואיש לא העלה על דעתו 
אפשרות אחרת. אמנם החלה להסתנן השמועה כי נתגלה נוזל מופלא המשמש גם 

למאור, אך לצפת ריח הנפט איחר להגיע. 
באחת מפאות הכיכר, מעברה השני של הסמטה, ממוקם מבנה אבן גדול בן   
קומתיים ומעליו עליית גג שחיפויה רעפים אדומים. הבניין נבנה על ידי הממשלה 
התורכית על חלקת אדמה שהופקעה מיהודי מבלי שטרחו לשלם עבורה. הקומה 
העליונה שימשה בזמן התורכים כבריד ]בית הדואר[ והתחתונה כלשכת גיוס. 
צעירים לצבא התורכי וקשישים לעבודת סוכרה - עבודות כפייה ללא שכר. לאחר 
שהשלטונות התורכיים העבירו את הבריד למקום אחר, מכרו את הבניין דווקא 
לערבי, למרות שהיו יהודים המוכנים לשלם יותר. הקונה, סובחי אל חורי, הפך את 
הקומה העליונה לדירת מגורים ואת התחתונה חילק והפך לשתי חנויות. תחילה 
הושכרה הדירה לברכה ושלמה רוכשטיין ז”ל שהתחתנו באותה העת, ומשעזבו, 
נכנס להתגורר בה המחנך והמנהל יהודה ענתבי. יהודה התחנך בישיבה והיה 
תלמיד מצטיין. בנוסף לכך רכש השכלה כללית רחבה ובין השנים 1924-1899 
שימש כמורה במושבות ראש פינה, יבנאל וכפר תבור. בשנת 1925 מונה למנהל 
בית הספר לבנות בצפת, הצליח מאוד ואף העלה את רמתו. לאחר מספר שנים 
הביא לאיחוד בתי הספר של הבנות והבנים בהנהלתו. כאמור, ביתו של יהודה 
ענתבי היה בקומה השנייה ]קומת המרפסת(. המשיכו לרדת מכיכר זו בסמטה 

מפותלת עד הגיעכם אל מדרחוב בית יוסף, כאן תחנתנו השנייה. 



7 נספח א' סיור בעיר העתיקה של צפת

תחנה 2: גבאי בית הכנסת “שערי רחמים” שבנה היש”ר ענתבי  

עליכם להמשיך עד סוף מדרחוב האמנים אשר היה פעם השוק הישן. בקצה 
המדרחוב, החנות האחרונה מצד שמאל היא חנות של חפצי אמנות, יודאיקה 
ועתיקות. זוהי חנותו של מר שמעון חיים למשפחת יאיר. האדון הזה בן 76, מחזיק 
את המפתחות לבית הכנסת שבנה היש”ר בתחתית העיר העתיקה ואשר נקרא בפי 

יושביה היהודיים של צפת ‘כניס ענתבי’ ]בית הכנסת של ענתבי[. 

מפת העיר העתיקה בצפת
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שמעון חיים הוא נצר למשפחה מצאצאי הגבאי שמעון יאיר שעלה מפרס אשר 
החזיק את בית הכנסת ענתבי והוא קרוי על שם סבו, שמעון יאיר. הסב ז”ל ידע 
היטב מי בנה את בית הכנסת והקימו. הוא שימש בהחזקת המבנה הקטן אשר 
שימש מקום תפילה לחכמיה של צפת. אולם לאחר שבני המשפחה עזבו את העיר 
ונחלשה הזיקה לעיר, המשיכה משפחת יאיר באחזקת המבנה. דור הלך ודור בא 
וכיום הזיקה שלהם אל המשפחה שהקימה את בית הכנסת חלשה יותר. יתר על 
כן, כאשר רחמים, בנו של הגבאי שמעון, נתבקש לישיבה של מעלה, החליטו בני 

המשפחה לקרוא את בית הכנסת על שמו וכיום הוא קרוי ‘שערי רחמים’. 
אני סבור, בכל הצניעות, שמשפחתנו חבה רבות למשפחת יאיר ששימרה   
את המקום במסירות רבה עד לימינו אלה, אולם מן הראוי היה שישמרו גם את 
שמו של בונה בית הכנסת ועל כך ראוי לשים את הדגש אולי בצורת קביעת לוח 
זיכרון בכותל בית הכנסת או קביעת שלט בר קיימא. אני באופן אישי העליתי את 
משאלתי זו בפני האדון הנדיב הזה בה בשעה שתרמתי לבית הכנסת, שכן עלות 
אחזקתו על כתפי משפחת יאיר בלבד. על כל פנים, בית הכנסת סגור רוב הזמן 
ונפתח רק בשבתות ומועדים. אם יוכל מר יאיר, בקשו ממנו לפתוח לכם את בית 
הכנסת. את העדויות לכך שבית הכנסת נקרא ‘כניס ענתבי’ ונבנה על ידי משפחתנו 
יש לי בכתב מאת סבי יעקב-מרדכי ענתבי, ושניים מבני דודיו המעידים על כך 
בכתב, אפרים ושמעיה ענתבי, וכן שלומי ענתבי ז”ל. יש עמדי גם עותק מסמך 
ירושה שכתב אחד מבני היש”ר, חכם אברהם-יעקב ענתבי, ובו הוא מציין את בית 
הכנסת ומצווה חלק מנכסיו לאחזקתו. כלומר העדויות בכתב לזיקת בני המשפחה 

שרירות וקיימות. 
אני דווקא בוחר להפנותכם לרומן היסטורי, ודווקא הוא שהינו חידה   
מדהימה בעיניי, מכיל עדויות חיות לרוב. שם הספר “ירדנה” מאת כרמלה לכיש. 
גיבורת הסיפור היא ירדנה ענתבי שמתגוררת בצפת. לכל אורך הספר מתארת 
המחברת את בית הכנסת ‘שלנו’, בית הכנסת ענתבי. לצערי, מעולם לא הצלחתי 
ליצור עמה קשר ואף שהגדילה לעשות בסיפורה ולתאר אילן יוחסין של הדמויות 
המתוארות, לא מצאתי הקשרים משפחתיים וייתכן שמדובר בשמות ספרותיים. 

אם מר יאיר אינו פנוי לפתוח את בית הכנסת עבורכם, המשיכו בסיור לפי   
ההמלצה הבאה: עלו מעט במעלה מדרחוב נאה זה שיש בו חנויות אמנים לרוב. 
אחת הגלריות המיוחדות היא זו של בנו – משה יאיר, אשר עוסק באמנות מיוחדת 
- ציור משולב במיקרו-קליגרפיה של פסוקים תנכיים. אחת התמונות המפורסמות 
שלו היא זו של הרב המקובל יצחק כדורי זיע”א אשר כל פניו מצוירים מפסוקי 
תהילים. בחנותו נמצא המקור לאותה תמונה עם ברכתו של הרב כדורי בכתב יד. 
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בסמטאות דומות לאלה, הילכו בני משפחת ענתבי בראשית המאה העשרים

תחנה 3: בית הכנסת ‘האלשייך’

מסמטת בית יוסף רדו בסמטה המפותלת הפונה שמאלה, אשר יש גם בה מעט 
מדרגות. בתום ירידה קצרה תגיעו לרחוב צר. זהו רחוב אבוהב מצדו האחד ומצדו 
השני סמטת אלשייך. בסמטה זו נמצא בית הכנסת ‘האלשייך הקדוש’. בשנת 2000 
במקומון ‘קול העיר’ המופץ בצפת, חצור הגלילית, ראש פינה וקצרין - פרסם מנחם 
הכהן טור שבועי: “סיפור צפת”. בגיליון 305 הוא כותב אודות בית כנסת עתיק זה 
הממוקם בסמוך לבית הכנסת ‘אבוהב’ המפורסם. יש סברה שנבנה בשנת 1434 
על פי פריט הקודש העתיק ביותר בבית הכנסת - כתר תורה עשוי לוח כסף עתיק 
עליו רשום “קדש לה’ לק”ק ]לקהל קדושים[ בע”ת ]בעלי תשובה[ שנת צד”ק” 

]בגימטריה 1434[. 
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מפאת קוצר היריעה אקצר את סיפור התולדות ואבוא לעיקר: בית כנסת   
עתיק זה נפגע קשה בשנת 1759, אז אירעו שתי רעידות אדמה בצפת בהפרש 
של חודש. מפאת מחסור בכסף  שופץ בית הכנסת בשיטת טלאי כאן וטלאי שם. 
ברעידת האדמה בשנת 1822 התמוטט כמעט כליל, כך שבעת הרעידה המפורסמת 

בשנת 1837 שכונתה ‘הרעש הגדול’ כבר לא נותר הרבה שייהרס.  

מבט לאחור אל הסמטה ממקום הכניסה לבית הכנסת 'האלשייך'

כאן נכנסת משפחתנו לסיפור. בשנת תר”א )1841( צפת עדיין משתקמת   
מהריסות החורבן הנורא והכבד שפקד את תושביה. באותה עת עולה לירושלים 
חכם יעקב ענתבי, רבה הראשי של דמשק, לאחר שניצל מעלילת הדם הנוראה. 
הוא מספר במכתבו למונטיפיורי כיצד הוא עושה את דרכו תוך כדי עליה וסיור 
בקברי צדיקים בארץ ובכל מקום הוא מלא תפילה והודאה ומברך את בוראו ואת 
מציליו. כך מגיע גם חכם יעקב ענתבי לצפת ויושב בה תקופה מסוימת ]אשר 
אינה מוזכרת במכתב קצר זה[. שם הוא פוגש בבן דודו הצעיר היש”ר  ענתבי ונותן 
לו עותק ממכתבו למונטיפיורי אשר עבר ברשות בני המשפחה. באותה עת הוא 
מחליט לטפל במצבו העגום של בית הכנסת העתיק ‘האלשייך’. חכם יעקב ענתבי 
אשר נודע ושמו יצא לפניו כגיבור שרוח אמונה חזקה שהייתה בו העמידה אותו 
בניסיון העל-אנושי, הפעיל את השפעתו והשתדלותו למען שיקום הבניין העתיק. 

וכך כותב מנחם הכהן במאמרו על הקמת בית הכנסת בשנת 1841:
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פרנסי בית הכנסת החלו לפנות לגורמים יהודים בארצות השכנות בבקשת 
עזרה. בכתובת החקוקה מעל חלון בקיר המזרחי וקשה מאוד לפענוח 
מוזכרים מספר יהודים שתרמו לבניית בית הכנסת ובראשם רבי יחזקאל 
בן ראובן מנכבדי ועשירי היהודים בבגדד – וזאת בהשפעתו של הרב 
יעקב ענתבי ז”ל, בן למשפחת רבנים מכובדת ומיוחסת שמוצאם מהעיר 
חלּב שבסוריה ושימש כרבה הראשי של דמשק למעלה מארבעים שנה 

עד לעלילת דמשק בשנת 1840. 
הרב המכובד ובעל ההשפעה הרבה נחשד אף הוא בידי השלטונות, נעצר 
והושלך לכלא. רק בהתערבותו הנמרצת של השר משה מונטיפיורי הסכימו 
לשחררו ]...[ הפעם הקפידו לבנות את בית הכנסת בצורה יסודית ומפוארת, 
קירות עבים, תקרה עשויה קמרונות הנתמכים על ידי קשתות רחבות 
ואיתנות במיוחד. במרכז האולם בימה גבוהה, לאורך הקירות מסביב 

ספסלי אבן רחבים לישיבת המתפללים. 

בבואכם לכניסת בית הכנסת תראו שער בחומה ומעליו אבן שבה חקוקה כתובת 
המעידה על מה שמצוי מעבר לחומה. כלומר – בית הכנסת נסתר מהעין.

שער הכניסה לבית הכנסת 'האלשייך'
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הכניסה לבית הכנסת 'האלשייך'

 לשמאלה של דלת הברזל, קבוע בחומה שלט מאיר עיניים ובו רשום בקצרה 
סיפור השיקום של בית הכנסת, אשר פוענח מאותה כתובת החקוקה באבן מעל 
אבן הראשה שבחלון העליון ביותר בבית הכנסת, ושם באותו שלט – הונצח שמו 

ופועלו של חכם יעקב ענתבי בשיקום בית הכנסת מהריסותיו. 
גם בית כנסת זה, כמו ‘שערי רחמים’ ]הוא כניס ענתבי[ סגור במרבית ימות   
השנה, למעט שבתות וחגים. התמזל מזלי ביום הביקור שעשיתי ומחזיק המקום, 
צפתי ותיק, אדון יוסף בוכניק, היה בבית הכנסת. כאשר נכנסתי הוא קיבלני בחיוך 
וכבוד מלכים, “יש לכם זכויות יוצרים בבית הכנסת הזה” אמר לי והוציא לכבודי את 
כתר התורה העתיק של המקום כדי שאחזיקו בידיי. יש לדייק ולציין כאן, ששומר 
בית הכנסת, הגבאי הרשמי בדין משפחתי, שהינו אדם מבוגר היום, הוא עו”ד שאול 
הלוי הי”ו אשר ממעט לפקוד את המקום מחמת גילו, כך הסביר לי מר בוכניק. 
באותה כתבה ]“סיפור צפת”, גיליון 305 קול העיר’[ מופיעה תמונת הגבאי חכם 
משה הלוי, אביו המנוח של עו”ד הלוי על רקע בית הכנסת המיוחד הזה. כאן אולי 
ראוי שאספר מה הקשר בין משפחת ענתבי ובין משפחת הלוי אשר מחזיקה דור 

אחר דור את בית הכנסת. 
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כיתוב בשלט ובאבן השער של המבנה ובה נחקק שמו של חכם יעקב ענתבי 
כמסייע לשיקום בית הכנסת 
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הקשר בין משפחת הלוי מצפת ומשפחת ענתבי מדמשק
 

מסופקני אם הדורות הרבים שחלפו השאירו תיעוד של אילן יוחסין מדויק בידי בני 
משפחת הלוי הצפתיים, מהיכן הקשר לחכם יעקב ענתבי ומאימתי. אולם המסורה 
שמוחזקת בידם כפי שסיפר לי אדון בוכניק היא שכאשר השתדל חכם יעקב ענתבי 
בבניית בית הכנסת מהריסותיו, נשא עיניו בעלם מוצלח ותלמיד תורה חרוץ כראוי 
לאחת מבנותיו. העלם היה בן למשפחת הלוי אשר היו מתגוררים בקרבת בית הכנסת 
‘אבוהב’ מדורי דורות ומתפללים בו. הרב ענתבי שהיה נכבד ביותר בקרב אנשי 
המקום ושמעו יצא למרחוק פנה בדברים לאביו של הנער אך התנה תנאי, שיעקור 
משבטו ויעבור למקום הסמוך לבית הכנסת ‘האלשייך’ וישמור את בית הכנסת 
עד סוף הימים. כך התנה וכך כתב בשטרות, העיד בפניי מספר המסורה וכך היה. 
הנישואים קוימו ומאז ועד היום צאצאיו של אותו בן משפחת הלוי שהיה   
לרב בימיו, ממשיכים לקיים את ההבטחה שנתנו לרב הקדוש. היה לי ספק כאשר 
תו של הרב יעקב ענתבי שִנשאה  שמעתי אודות הסיפור מתי וכיצד אדע את שם בִּ
לבן משפחת הלוי ומי היה זה, עד שבעת הזו, כיד מכוונת משמים, נשלחה אלי 
תמונה על ידי ידידי מר רפי לוי ]נין לרב הררי נאעם מדמשק[ שטורח בפעילות 
התנדבותית בשיקום ותיעוד בית העלמין בהר הזיתים. בכל עת שהוא נתקל בכתובות 
מעניינות הוא שולח אלי והרי צילום ששלח אלי בעת זו: “האשה הצד’ ]צדקת[ 
הכ”מ ]הכבודה מנשים[ מרים בה”ר ]בת הרב[ ענתבי מדמשק, אשת הרבי חיים א’ 

לוי נפ’ ]נפטרה[ ח’ ניסן תרפ”ו תנצב”ה”. 
אמנם לא רשום בתו של איזה רב ענתבי מדמשק, אולם אין לי ספק כי   
מדובר כאן ברב יעקב ענתבי שכיוון שדמותו הייתה כה מפורסמת די היה בציון 
‘הרב ענתבי מדמשק’. ייתכן שתאמרו ששנת הפטירה )1926( אינה מתאימה לתיאור 
האירועים באמצע המאה ה-19. על כך אעיר שיש לזכור שבנות ובנים שודכו בגילאי 
העשרה שלהם. לכן נראה שהצדקת מרים בת הרב האריכה ימים ושנים. על כל 

פנים זהו הקשר בין המשפחות. 

תחנה 4: בית הכנסת ‘חברת הזוהר’ 

חזרו על עקבותיכם בסמטת אלשייך לאותה צומת שממנו פניתם, המשיכו לרדת 
עוד כמה מדרגות ופנו בסמטה הראשונה ימינה. מצד שמאל ייגלה לעיניכם כותל 
הצבוע בצבע התכלת האופייני כל כך לבתיה העתיקים של צפת ]צבע קדושת 
השמים, ויש האומרים צבע סגולה כנגד עינא בישא[. כותל זה הוא חומת בית 

הכנסת ‘חברת הזוהר’ הקרוי בפי אנשי צפת בקיצור גם בית כנסת ‘החברה’. 
המקום אשר נוסד ממש בתחילת המאה ה-20, היה מקום מפגש למקובלים   
ללמוד בו את הזוהר ועל כן נקרא כך. על כותל החומה מוצב לוח שיש ובו נזכרים 
החכמים אשר היו נוהגים לפקוד את המקום וללמוד בו. ובראש הרשימה חכם 
ממשפחת ענתבי: רציתי בכל ליבי שחכם רפאל ענתבי הנזכר כאן יהיה היש”ר  
ענתבי אולם בשיחה שהייתה לי עם מחזיק המקום, הצפתי הוותיק מר רפאל 
כמוס, הוא השיבני דבר כי האנשים שהעלה על לוח הזיכרון הם אלו שמשפחתו 
זוכרת שהיו פוקדים את המקום וגם הוא זוכרם כאשר היה ילד קטן וכאן הכוונה 

לרפאל-מנשה ענתבי אשר לימים היה לדיין בית הדין הספרדי בחיפה. 
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בכל זאת אני מעלה כמה ראיות לכך שייתכן כי החכם יש”ר  ענתבי עצמו   
היה ממייסדי המקום ללימוד הזוהר: )א( בית כנסת ‘החברה’ עומד באותו רחוב 
שבו נמצא בית הכנסת ‘ענתבי’ ]בהמשך הסמטה[ וגם בתיו של היש”ר ענתבי היו 
ברחוב זה; )ב( סביר שחכם רפאל מנשה ענתבי המשיך את דרך אביו וסבו ללמוד 
זוהר במקום זה, הרי הנוהג התקבל ממקום שהוא, בפרט שמדובר ממש בסמיכות 
הרבה ביותר למקום מגוריהם; )ג( על כותל בית הכנסת מוצב לוח שיש קטן שבו 
רשום שהבניין נתרם לבית כנסת בשנת תרס”ב )1902(. וכך מעיד גם הסופר אייל 
מירון בספרו “צפת וכל נתיבותיה” שציינתי בראשית דבריי. אולם רפאל כמוס 
מחזיק המקום מעיד בפניי את הדברים הבאים: הוא מצא במקום אצבע לספר תורה 
ופרוכת מכלכותא משנת 1883, כמו כן יש אזכור בספרו של אברהם יערי המציין 
שבמקום זה למדו זוהר במאה ה-19. לכן מעלה בפניי אדון כמוס את ההשערה 
שייתכן שהיה נהוג להיאסף במקום ללימוד זוהר ורק בעת מאוחרת יותר תרם בעל 
הבניין את הבית כהקדש לבית כנסת. היש”ר ענתבי נפטר כאמור בשנת תרמ”ט 
)1889(, לכן בהחלט ייתכן שהיה ממייסדי המקום; )ד( רמז נוסף להשערתי הוא 
הדרך בה הגיעה פרוכת מכלכותא לבית הכנסת הזה. כידוע, היש”ר היה בשליחות 
בהודו. אמנם לנו ידוע שהיה בבומביי אך סביר שהיה גם במקומות אחרים, ואולי 
פרוכת זו נשלחה אליו על ידי דוד ששון, פטרונו ומיטיבו העשיר כקורח שחי בהודו. 
כעת שימו פניכם חזרה באותה סמטה והמשיכו בה, ימינכם אל בית כנסת   
‘החברה’. כעבור כעשרים מטר תגיעו אל בית הכנסת שבנה היש”ר כחלק מתרומתו 
הצנועה לשיקום חורבות העיר צפת בעקבות הרעש שפקד אותה. לימינכם הכותל 

הכחול של המבנה הקטן, כמעט נחבא מן העין, הוא בית הכנסת ‘שערי רחמים’.

תחנה 5: בית הכנסת 'ענתבי' )‘שערי רחמים’ כיום(

אני חוזר לספרו של מנחם כהן “סיפורי צפת” חלק י”א. הוא מסכם אותו במילים 
אלה: “בנו של חכם יעקב ענתבי, חכם רפאל, עבר להתגורר בצפת, סייע רבות 
לקהילה המוכה לאחר האסון הכבד ומאוחר יותר בנה בית כנסת על שם בנו שבתי 
שנפטר לאחר שנדבק במחלת הטיפוס שפקדה את האזור. בית הכנסת קיים עד 
היום ונקרא ‘שערי רחמים’. הרי זו עדות נוספת לכך ש’שערי רחמים’ הוא בית 
הכנסת שנבנה על ידי יש”ר ענתבי. כמובן שנפל פה שיבוש של קשרי המשפחה: 
חכם רפאל ]כוונתו כמובן ליש”ר לא היה בנו של חכם יעקב, אלא בן דודו[. טעות 
זו בקרב אנשי צפת נבעה אולי מכיוון שהיש”ר היה צעיר מבן דודו. אכן היה ליש”ר 
בן צעיר שנפטר ממחלת הטיפוס והוא צעיר בשנים אך שמו היה יום טוב ולא 
שבתי כפי שנרשם בטעות. אולם מעבר לבלבול בשמות שמופיע כאן יש פה עדות 
מעניינת שראוי לציינה: יש”ר ענתבי בנה את בית הכנסת הזה כזכר לבנו שנפטר 
במגפה ולא כחלק משיקום הריסות צפת כפי שנהוג לספר במסורה המשפחתית, 
אפשרות שבהחלט מתקבלת על הדעת. ממול לבית הכנסת יש מבואה של סמטה 
מקורה ייחודית לצפת העתיקה המובילה לסמטה העליונה יותר. בשעתו הייתה 

במקום גם פנכה בקיר ששמשה לנטילת ידיים. 
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חזית בית הכנסת 'ענתבי' ]כיום 'שערי רחמים'[

משפחת יאיר רכשה את המחסן הסמוך לבית הכנסת ואיחדה אותו ]צבוע בגוון 
חום[ כדי שישמש כעזרת נשים. עוד שמעתי מפי מר יאיר, שמאחורי תיבת ארון 
הקודש יש חדר קטן נסתר למנוחה. עד היום קיימת חורבה בסמוך לבית הכנסת 
שרשומה על שם בני משפחת ענתבי, וכנראה שמספר נכסי נדל”ן ברחוב היו 

רשומים על שם המשפחה. 
כתמונה של פנים בית הכנסת הקטן אביא דווקא תמונה ישנה שנמצאת במוזיאון 
‘המאירי’ המפורסם. בתוך ארון הקודש שמונה ספרי תורה עתיקים, מי יודע אילו 
מהם הובאו על ידי היש”ר. שלומי ענתבי ז”ל מקיבוץ איילת השחר, נהג להביא 
לבית הכנסת בני קיבוץ וללמד אותם בגאווה את מורשתו. שמעון חיים יאיר זוכרו 
היטב. שלומי ז”ל היה מספר לי כיצד היה מראה להם שכאשר הרים את הכיסוי 
מעל תיבת החזן, מצא שם את האצבע לספר תורה העשויה כסף שהביא חכם 
אברהם-יעקב ענתבי ממצרים. כיום לצערי, הדור אשר הייתה לו זיקה לחפצי 

הקודש בבית הכנסת הלך לעולמו. 

 



17 נספח א' סיור בעיר העתיקה של צפת

פנים בית הכנסת 'ענתבי' צילום,  שנות ה-60

עוד שתי אנקדוטות מעניינות בהקשר בית הכנסת: בבית הכנסת פרוכת   
שנתרמה על ידי דודי מר דוד ענתבי הי”ו לזכר סבתי אלגרה ענתבי. את הפרוכת 
כנראה הזמין ורכש בשעתו סבי יעקב-מרדכי, ודודי החליט לתרום אותה לבית 
כנסת זה באופן סמלי. דבר מצמרר אחר הוא סיפורה של פרוכת הטלאים שהייתה 
תלויה בבית הכנסת, אשר הוכנה משמלתה של כלה צעירה, אילה מזרחי ]לבית 
ארזוני[ שנרצחה במאורעות תרפ”ט בידי הפורעים הערבים. ִאמה שרצתה להנציח 
אותה הכינה משמלתה מעשה חושב פרוכת טלאים שהייתה תלויה בבית הכנסת 
ולימים נתרמה לתצוגה קבועה במוזיאון ‘המאירי’ וכל הרוצה יכול לראותה שם. 

תחנה 6: מוזיאון ‘המאירי’ 

המשיכו עד סוף הרחוב בו נמצא בית הכנסת אשר יורד ומתחבר לסמטה נוספת. 
רחוב זה נקרא סמטת הי”א, או מכיוונו השני רחוב קרן היסוד, שם נמצא מוזיאון 
המאירי. דווקא כאן השילוט מכוון את ההולך אל עבר המוזיאון אשר ממוקם 
כמעט מתחת לבית הכנסת ‘שערי רחמים’. הכניסה למוזיאון היא בתשלום סמלי. 
לא ארחיב בעניין מוזיאון מיוחד זה, את אוצרותיו הנאים אשאיר לכם לגלות לבד. 
אציין שלושה דברים בהקשרו ]מעבר לעניין הפרוכת המוצגת בו שהייתה תלויה 

בבית הכנסת המשפחתי[: 
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א.   הישיבה שבה למד היש”ר. זהו ממצא שלא ציפיתי למצוא במוזיאון זה. על 
הכתלים באחד החדרים מוצגות כמה אבנים מיותמות מהבניינים העתיקים 
של צפת אותם עיטרו בעבר. אחת האבנים הללו הפעימה אותי מאוד מכיוון 
שהובאה מהישיבה בה למד נכדו של היש”ר, חכם רפאל-מנשה ענתבי בצעירותו. 

שרידי אבן הכניסה לישיבת הרידב"ז בצפת

ב.    איני יודע אם ברור היום היכן עמדה הישיבה ומה קם על תילו של אותו מבנה בו 
שכנה אולם מראה האבן שהתנוססה בפתח אותה ישיבה ריגש אותי ]אף שניכר 
מהשרידים שהיא אבן מתקופה מאוחרת יותר[. וכך מסופר אצלנו במשפחה: 
הגאון רידב”ז ]רבנו יעקב דוד בר זאב[ אשכנזי, וראש ישיבה שנקראה על שמו, 
דמות אצילית שרוח של קדושה הייתה חופפת עליה. על תלמידי ישיבתו שהיו 
מן המעולים שבאנשי צפת נמנה רפאל-מנשה ענתבי, בנו של חכם אליהו-

רחמים ענתבי. בין הגאון ובין חכם אליהו, אביו של התלמיד, התפתחה ידידות 
עמוקה שגררה עמה במרוצת הימים ביקורי בית תדירים מזה ומזה. בערבי 
שבתות נהג רידב”ז לבוא ולבקרו כדי לטעום מן המאכלים שהכינה רעייתו, 
בבחינת “טועמיה חיים זכו”. באחד מביקוריו של הגאון כשרוחו הייתה טובה 
אליו אמר לחכם אליהו: “הרב ענתבי להווי ידוע לך שבנך רפאל עתיד להיות 
גדול ממך בתורה” על כך ענה לו האב: “הלהקניטני אתה אומר? הן ידעת שבכל 
אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו” ]מפי שמעיה ענתבי ז”ל[. לימים, מי שהסמיך 

את הרב רפאל-מנשה ענתבי לרב היה מורו ורבו הגאון רידב”ז. 
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ג.   מסמכים עתיקים לתולדות המשפחה. במוזיאון מיוחד זה פגשתי את אוְֹצרו מר 
אורי גורדוני. מסתבר שבאסופת המסמכים הרבים השמורים במוזיאון, קיימים 
מסמכים הקשורים לתולדות המשפחה. שניים העידו בפניי על כך. האחד הוא 
אפרים לוי הממונה מטעם ועד העדה הספרדית בירושלים אשר ערך לפני שנים 
רבות עבודת פענוח של הכתבים שהיו רשומים בכתב חצי קולמוס למען אוצרי 
המוזיאון וקטלג אותם. בין הפענוחים הרבים שעשה נשמרו מסמכים המעידים 
על נכסי נדל”ן רבים שהיו שייכים ליש”ר ולבניו הרבנים בצפת העתיקה. אותי 
ריגש במיוחד הקדום שבהם המעיד על רכישת דירה שביצע היש”ר בעצמו. 

בצפת, בחודש מנחם אב תרי”ח )1858( נמכר בית כפה + חצר ובור ]מים[ 
וחורבות שקנה המוכר חשה בן יתאח ורעייתו ניג’מה מאת כוללות האשכנזים 
בשעתו, ובעת הזו בשנה זו הם מכרו את ביתם לחכם יאודה שבתי רפאל ענתבי 
בסכום נקוב של 5800 גרוש. עדי המכירה החתומים על השטר היו שניים: 

אליהו עדני ואליהו ארזי הכהן. 
ישנם עוד מסמכים רבים באוצרות המוזיאון אשר אולי ארחיב אודותם בעת 
אחרת. גם את הסיבה להתעשרותו הפתאומית של תלמיד ישיבה שקדן ולמדן 

אבהיר באותה עת. 
משה דוד גאון, אביהם של בני גאון מנכ”ל כור ז”ל ויהורם יבל”א מספר בספרו 
“יהודי המזרח בארץ ישראל” על היש”ר את הדברים הבאים: “מסופר כי ה’ ברך 
אותו בעושר, והוא היה מפזר מעותיו לצדקה וחסד, בונה חרבות צפת ]מזמן 
הרעש הגדול שארע בה בשנת תקצ”ז[ עבור עניי העיר למען ידורו בהן חינם 

אין כסף”. 
שמעיה ענתבי ז”ל מספק סיבה אחרת מדוע רכש היש”ר בתים ברחוב ]ואף 

מחוץ לצפת[:  

]...[ גידולם של שמונה בנים צעירים בביתו של היש”ר וחינוכם עורר רעש 
ומהומה רבה. ההמולה שהקימו סביבם אם מתוך שחוק וקלות ראש, אם על 
‘קוצו של יוד’ היו לצנינים בעיני אביהם, ולאחר שהחשה בהם לבל יפריעו 
אותו במעשיו ובעיקר בלימודיו, ולא אבו לשמוע, קרא ממעמקי לבו: ריבונו 
של עולם, מלא כל משאלות לבם לטובה, אך פזרם במקומות שונים, שלא 
יגורו בעיר אחת ]...[ ונתקיימה תפילתו – על כל פנים, בחלקה השני ]...[. 

מסמכים רבים נוספים קיימים שם של המחנך והמנהל יהודה ענתבי, זאת על-פי 
עדותו של דודו חכם אליהו ענתבי מטבריה. 

ד.   בראותי את כל החומר המורשתי שקיים במוזיאון 'המאירי' החלטתי לשמר 
את מורשת המשפחה ותרמתי למוזיאון עותק קשיח של כתב היד של ספרי 
)המהדורה הראשונה בטרם יצאה לאור( שמו הראשוני היה: “בחזרה לעין טאב”, 
הנחתי אותו שם למען יוכל לעיין בו כל המבקש ללמוד עוד על תולדותיה של 

המשפחה. אתם מוזמנים לבקר באתר שבו העליתי את הספר: 
www.scribd.com/doc/2241427/-The-Antebi-Family-Heritage
ולמצוא שם פרק שלם גדוש בסיפורים המוקדש לתולדותיה של המשפחה 

בעיר צפת. אני מקווה שאזכה בע”ה להוציא את הספר לאור. 
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תחנה 7 ואחרונה: בית העלמין 

בבית העלמין העתיק של צפת קבורים גדולי העולם היהודי לדורותיו. הסיור 
מעניין מאוד ובשנים האחרונות השקיעה החברה קדישא בפיתוח שבילים ומדרגות 
שחורצים במקום לאורכו ולרוחבו. אני הכרתי את בית העלמין לראשונה לפני חמש 
עשרה שנה בעליבותו, אולם קדושת המקום ושלוותו לא נעלמה מעיניי אז ואולי 
אף הייתה יתרה משום מראה המקום אשר נעזב בלא שינוי כשם שהיה משך שנות 

דור. כיום הגישה קלה ונוחה יותר. 
ממוזיאון המאירי קל לרדת אל בית העלמין. בצמוד לו יש גרם מדרגות שמוביל 
ישירות אל הסמטה הנמוכה שממנה מתחברים אל בית העלמין. המשיכו מעט 
בסמטה התחתונה ביותר עד שתגיעו אל מורד המדרגות לבית העלמין העתיק. 
שתי כניסות לבית העלמין. הרחוקה יותר היא זו הסמוכה לבית העלמין הצבאי, 
והקרובה יותר, זו שאתם סמוכים אליה יורדת ישר דרך מקווה האר”י שסגולות 
רבות מיוחסות לו. רדו עד למבנה כיפה הכחולה, מקום ציון הנביא הושע, ועלו 
בגרם המדרגות מימין. ממש מולו נמצא מקום ציון ‘האלשייך הקדוש’. תחת לו יש 

מערת צדיקים בה טמון היש”ר ענתבי זצ”ל.

שעה שהדלקתי נרות נשמה ואמרתי פרקי תהילים לעילוי נשמתו של סב   
סבי, נזכרתי בסיפור שסופר אודות יומו האחרון וכך סיפר שמעיה ענתבי ז”ל נכדו 

של היש”ר:  

בערב יום הכיפורים שנת תרמ”ט בשעות הצהריים נקרא סבי לישיבה של 
מעלה והוא בן שמונים שנה. העיר הייתה כמרקחה, אחוזת הקבר שלה היה 
ראוי היא המערה אשר מצאו בה מנוחת עולמים גאונים ומקובלים ידועי 
שם. אך חציבת הקבר בנקרת צור זו תובעת שעות עבודה רבות ומאומצות. 
וכיצד ניתן יהיה לעשותה בזמן המועט שנותר עד התקדש החג? חברה 
קדישא שעמדה על המדוכה ]מצאתי לנחוץ לסטות כאן מדפוסי לשון 
ולכתוב עמדה במקום ישבה כי לא היה לה זמן לשבת[ החליטה לגשת אל 
המלאכה וכי מי יודע דרכי צדיקים. הן גדולים הם במיתתם יותר מבחייהם. 
ומה רבה הייתה השתוממותם לראות שבמכת אזמל ראשונה התפורר הסלע 
במקום הדרוש ויצא בקלות מפליאה ]...[. ההלוויה נערכה ברוב עם. זקנים 

וטף לקחו בה חלק וקדושת החג לא נפגמה במאומה. 

יום פטירתו היה יום עצוב בצפת, מכיוון שעניים רבים הפסיקו באותו יום לקבל 
את הלחם והבשר שהיו רגילים בהם מתרומת אלמוני בקהילה. על כך מספר נכדו: 
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מערת חכמי צפת, תחת ציון מנוחתו של רבי משה אלשייך. במערה זו טמון היש"ר ענתבי
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כנראה הסבא ז”ל שהיה אחד האמידים בצפת וצדיק תמים רדף צדקה 
וחסד ואהב לתת צדקה דצנעא עד כי מסופר שנתן כסף בצנעא למוכר 
הקמח ולקצב שיחלק לעניים מנה קמח ומנה בשר למשפחות הזקוקות 
ולא נודע בעיר מי הוא האלמוני הזה המחלק מדי שבוע בשבוע ומספק 
את צורכי השבת למשפחות האלה בסודיות גמורה. והמשיך במנהגו זה 
עד בוא קץ כל בשר ונגלה לעין כל מי הוא האלמוני הלז וזה היה בערב 

יום כיפור שנת תרמט )1889(.

על מצבתו של היש”ר נכתב: “העניו כמוהר”ר שבתי רפאל יהודה ענתבי. נפטר יום 
ט’ בתשרי שעה ו’ שנת התרמ”ט”.

בבית עלמין זה טמון גם בנו בכורו חכם אליהו-רחמים ענתבי אשר לפי מה שסופר 
לי הינו במערת צדיקים ממול לקברו המפורסם של מחבר ‘שולחן ערוך’. אולם 
בעוונותיי הרבים לא עמד הזמן בידיי לאתרה ומי מהקוראים שימצאנה מוזמן 

לצלם ולשלוח אלי את התמונה.



אוצר החיבורים והספריות של 
רבני משפחת ענתבי
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64 יז.   הרב יוסף ענתבי מקאהיר 

66 יח.  אברהם אלברט ענתבי 
67 יט.  מקורות ביבליוגרפיים : 

 



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר4

תמונות ספרי קודש עתיקים בבית המדרש ‘הסניור’ בטבריה 
צילומים משנות ה-60 

רבי חיים שמואל הכהן, 
ה  נ ו כ מ ה  ” י ט ר ו נ ו ק “
‘הסניור’ היה מגדולי חכמי 

טבריה במאה  ה-19.
בשנת  בסופיא  נולד 
עלה   ,)1792 ( התקנ”ב 
שנת  לאחר  לטבריה 

התקפ”ז )1827(. 
כעבור עשר שנים, בשנת 
ארע   )1837 ( התקצ”ז 
“הרעש הגדול”. רבי חיים 
בין  היה  הכהן  שמואל 

מקוממי ההריסות.

בשנת התקצ”ט )1839( פתח את 
החדש  בבניין  שלו  הכנסת  בית 
שבנאו, ובאותו בניין פתח גם ישיבה 

על שמו – ‘מדרש שמואל’. 
מאחר שהיה בעל אמצעים כספיים 
רכש אלפי ספרים וכתבי יד נדירים 
שאספם וקבצם מקהילות ישראל 
ותלמידי החכמים שבבית מדרשו 
היו מעיינים גם באלה ובחידושי 

התורה שבהם.
סמוך לבית מדרש הסניור עמד ביתו 

של
חכם ישראל שמואל ענתבי, בנו של 

היש”ר ענתבי.  



5  נספח ב’ אוצר החיבורים והספריות של רבני משפחת ענתבי

 א.   פתח דבר

משה קיבל תורה מסיני, 
ומסרה ליהושע  
ויהושע לזקנים
וזקנים לנביאים

ונביאים לאנשי כנסת גדולה 
)פרקי אבות, פרק ראשון , משנה א’(

אין ראויה יותר מפתיחה נאה זו במקורותינו לסמל את קשר הדורות, קשר של 
מסורות והעברת ידע בכתב ובעל-פה. כמוהו גם עניינו של ספר זה, אסופה לכל 
אותם פרסומים עתיקים שכתבו אבותינו הרבנים ]חכמים[ ממשפחת ענתבי ועברו 

כחוט השני במשפחתנו מדור לדור. 
רבנים הינם אנשי ספר, כל ימיהם עוברים עליהם במצוות הלימוד, הבקיאות 
והפלפול. גם במשפחתנו אותם רבנים היו אנשי יצירה שחיברו ספרים תורניים. 
חלקם הגיעו לדפוס ובזכותו דבריהם הונצחו. חלקם לא זכו וכל אותם חומרים 

שכתבו בכתבי יד אבדו עם השנים לעולמי עד. 
בשל מעמדם הרם של  רבני המשפחה בקהילה, הם היו מתבקשים בין היתר לבדוק 
את יצירותיהם ופרסומיהם של רבנים אחרים. במידה שאותו ספר נמצא, לדעתו 
של הרב הבודק, ראוי לפרסום, הוא היה מאשר זאת במילות ברכה שנדפסו בפתח 

אותו פרסום. צורת אישור זו נקראת ‘הסכמה’ או ‘הסכמת הרבנים הגאונים’.
באסופה זו ציינתי לא רק את הספרים שחיברו הרבנים, זקנינו, אלא גם את אותם 
ספרים שהם אישרו לפרסום ]מהידוע לי[ או כפי שנהוג לומר: הספרים עליהם 
הסכימו. בזכות פרסומיהם של אותם רבנים, אבות אבותינו, יכולים אנו לדעת היום 
אודות הקשרים המשפחתיים. מי האב והסב ויותר מכך, לשבת ולקרוא בנחת את 

פרי יצירתם הרוחנית של קדמונינו. 
משפחת ענתבי העמידה דורות רבים של רבנים אשר פרסמו ספרים רבים והיו בעלי 
ספריות ענפות. אך בשל מרחק השנים הרב ופער הדורות העצום איננו יודעים 
מהם אותם פרסומים ולרובנו ככולנו לא נותר  מאותם ספרים שיצאו לאור לפני 
מאות שנים אלא אולי מעט מזעיר. חבל על דאבדין דלא משתכחין. אסופה זו היא 
תיעוד לכל אותם אוצרות אף שאינה מלאה. אוצר הפרסומים והספרים חולק לפי 
הדורות בסדר יורד. כאשר לכל אדם קודם תיאור שושלות היוחסין,  כדי שיקל 

להתמצא בזהותו של בן המשפחה. 
מלבד רישום של כל אותם חיבורים ופרסומים המסודר לפי שם הרב שחיברם, 
השתדלתי להביא  את צילום עמודי השער של אותם ספרים עם תיאור ביבליוגרפי 

קצר אודותם.
  

אליעוז ענתבי-חפר        
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ב.   דורות קדומים : ראשי הדורות
אילן יוחסין ]חלקי[ של דורות האבות במשפחת ענתבי 

       דורות ראשונים:  הרב רחמים ענתבי        1627-1544
       הרב יצחק-רחמים ענתבי                1706-1624
       הרב יצחק-שבתאי ענתבי         1746-1669

בתולדות המשפחה מציינים את ראש הדורות : הרב רחמים ענתבי )1627-1544(. 
בנו הוא הרב יצחק-רחמים )1706-1624( ונכדו – הרב יצחק-שבתאי )1746-1669(.
בשל פער השנים העצום )כ- 400 שנה( לא מוכרים לנו ספרים או חיבורים פרי עטם.

הדור הבא )נין לראש הדורות( – הרב יצחק-שבתאי ענתבי )1804-1721( הוא הדור 
הראשון שידועים לנו חיבורים ופרסומים ממנו, אשר יפורטו בהמשך. 

לגבי הדורות הקודמים אין לנו מידע וכנראה לא נדע מה רשמו וכתבו. 
מדי פעם מתגלות תזכורות נשכחות מתהומות הנשייה ההיסטוריים, והרי שתי 
דוגמאות מהמאה ה-18 אשר כנראה היו קשורות לאותם דורות קדמונים אך איננו 

יודעים על אופן קשרי המשפחה. 

חכם יהודה )?( ענתבי

חכם ישראל שמואל ענתבי

יעקב מרדי ענתבי - סבי ז"ל

חכם אברהם ענתבי

חכם יצחק ענתבי

חכם דוד יצחק ענתבי

חכם יש"ר ענתבי

)יהודה שבתאי

רפאל ענתבי(

חכם יעקב ענתבי

חכם יצחק )בן( שבתאי ענתבי

חכם שבתאי ענתבי
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רבי ניסים בן אהרון ענתבי  
)איננו יודעים את הקשר המשפחתי(

כתובה מעוטרת ומצוירת מארם צובה )חלּב(-  תקל”ב )1772( 

הכתובה רשומה חצי קולמוס, והיא מחתונתם של 
החתן ניסים בן אהרון ענתבי עב”ל הכלה לונה בת שלום שמאע. 

בכתובה רשומים מילים המעידות על השנה: חמשת אלפים וחמש מאות ושלושים 
ושתים לבריאת עולם ... פה מתא צובה. החתן: “נסים ... בכ”ר ]...[ אהרן ענתיבי”, 

הכלה: “לונה ]...[ בת ]...[ שלום שמאע”.

הכתובה מסקרנת מאוד מכיוון שהיא ממקום מוצא משפחתנו, ומשנים קדמוניות 
 )1772(

אולם לא ידוע  כיצד מתחברים שמות אלה עם אילן היוחסין שלנו )ושמא אינם 
מתחברים?(. 

טרם נתקלתי בשמות ניסים או אהרון ענתבי בשנים קדמוניות אלה. אולי אחיו או 
בני דודיו של יצחק בן שבתאי ענתבי. )דף אחד, 1772, הספרייה הבריטית, לונדון(.

רבי אהרון ב”ר נסים ענתבי 
)איננו יודעים את הקשר המשפחתי(

תרגום של “שיר השירים” בערבית בבעלותו של אהרן ב”ר נסים ענתבי.  

מקרא תרגומים ערבית כתובים מגלות שיר השירים, מהמאה ה י”ח. 
בכתב היד רשום : “שרח תרגום שיר השירים” ]מכיל תרגום ערבי לתרגום הארמי 

של שיר השירים[

בראש כה”י ובסופו ניסיונות קולמוס ופיוטים. 

הבעלים של כתב היד: אהרן בר ניסים ענתבי )42א, 49א(, 

‘דוד ישעיה אליי’ ]...[” שנת “תקע”ג” )49א(. ]דוד ישעיה אליהו[ 

]49 דפים, המאה- 18, הספרייה הבריטית, לונדון[ 
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רבי אברהם-חיים ענתבי 
)איננו יודעים את הקשר המשפחתי(

רב זה נזכר בכתב יד נדיר שהיה ברשותו של רבי אברהם ענתבי. אין ספק שהוא 
קשור למשפחה שכן כתב היד האמור, כולל את חתימת הבעלות שלו, ולאחר מכן 
את חתימת הבעלות של הרה”ג ר’ אברהם ענתבי ב”ר יצחק. ומכיוון שחתימתו 
של רבי אברהם חיים קודמת, הרי מדובר בדור קדום יותר. האם מדובר בדוד? או 

אחי הסב? 

תיאור כתב היד הנדיר: עץ חיים שער ראשון מן שמונה שערים

כתב יד של ספר הקבלה המפורסם לר’ חיים ויטאל )1620-1542( הוא ‘עץ חיים’. 
ספר זה הוא ספר הפרשנות לזהר של ר’ יצחק לוריא ]האר”י[. 

זוהי העתקה שנערכה במאה י”ז בכתב חצי קולמוס, פז דף. כולל את ההקדמה 
לשמונה שערים במהדורה המקורית של הרח”ו, ומדף יג ע”ב ‘ביאור קצת מאמרי 

הזוהר’ שהעתקתי מכתיבת יד מורי זלה”ה משל האר”י עצמו.

ראה ג’ שלום, קרית ספר יט, עמ’ 186, וזהו כה”י שמוזכר שם.

הערת בעלות בראש כה”י ציוני בעלים: 
אברהם חיים ענתיבי, אברהם יצחק ענתיבי, חיים ישחק]![ עבאדי” 

JER SCHOC 16141  ספרית מקור  ירושלים - מכון שוקן 16141, מס’ בספ’ מק
JER SCHOC KAB 71  מס’ בספ’ מק

ג.   הרב יצחק-שבתאי ענתבי זצ”ל 

סבו של הרב יהודה שבתי רפאל ענתבי )היש”ר(
ר’ יצחק ב”ר )בן רבי( שבתאי ענתבי, נפטר 1803, )ערך תל”ו, בספרו של לניאדו(. 
חיבורים שפרסם השתמרו הודות לבנו, הרב אברהם ענתבי, אשר היה רב ראשי 
לקהילת יהודי חלּב במשך 40 שנה, ופרסם שישה ספרים בעצמו. באותם ספרים 

שילב את מכתבי אביו, וכך הגיעו לידינו.

*    אהל יצחק , ליוורנו תקפ”ה )1825(, נדפס בתוך הספר ‘יושב אוהלים’ לרבי 
      אברהם ענתבי.

*    ספר בית אב, ליוורנו תר”ט )1849(, נדפס בתוך הספר ‘פני הבית’  לרבי   
      אברהם ענתבי.

      הסכמות לספרים עליהם חתם:

*    ספר ‘בית דינו של שלמה’ לר’ רפאל שלמה לאניאדו, קושטאנדינה תקל”ה.
*    ספר ‘המעלות לשלמה’ לר’ רפאל שלמה לאניאדו, קושטאנדינה תקל”ה.

*    ספר ‘מחנה יהודה’ לר’ יהודה קצין, ליוורנו תקס”ג. 
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שערי ספריו של רבי יצחק-שבתאי ענתבי

 

‘אהל יצחק’ 
ליוורנו תקפ”ה )1825(

נדפס בתוך הספר ‘יושב 
אוהלים’ לרבי אברהם 

ענתבי

תנ’’ך: דרוש, בראשית, 
שמות, ויקרא, במדבר

ספר
 ‘בית אב’
ליוורנו 

תר”ט )1849(
נדפס בתוך הספר 

‘פני הבית’ 
לרבי אברהם 

ענתבי
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הסכמות שנתן כסמכות רבנית לספרי רבנים אחרים

 

ספר ‘מחנה יהודה’
לרבי יהודה קצין, ליוורנו תקס”ג )1803(

ספר ‘המעלות לשלמה’
לרבי רפאל שלמה 

לאניאדו קושטאנדינה 
תקל”ה )1775(

ספר ‘בית דינו של 
שלמה’ 

לרבי רפאל שלמה 
לאניאדו קושטאנדינה 

תקל”ה )1775(
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דרושים  על דמותו של רבי יצחק ענתבי 

ברשימת דרשות אודות רבני ארם צובא, אחת מהן על  דמותו של רבי יצחק ענתבי 

2 דפים הכוללים קטעים מדרשות וכן רשימת: 

‘אלו הדרושים שדרשתי על רבנים’ ]ברובם רבני ארם צובא, בין השאר[
‘ח”ר יצחק ברכה’ 

‘ח”ר יאודה קצין ושמועת ח”ר מנצור מרזוק’  
‘ח”ר אליאו לאניאדו’ 

‘ח”ר אברהם דוויך בדמשק’ 
‘ח”ר חיים עטייה ועל שמועת ח”ר חיים מודעי זלה”ה’

‘ח”ר יצחק ענתיבי ועל שמועת ח”ר יום טוב אלגזי זלה”ה’ 
‘ח”ר אלואו שמאע’ 

‘עזרא צייאג’ 
ואחרים. 

כאמור מדובר ברשימה בלבד של הדרשות הנ”ל אך התכנים לא נשמרו בכה”י.

רשימה זו נכתבה כנראה בדמשק במאות ה 18-19 , 

]2 דפים בלבד, המאה ה-19-18, ניו יורק, אוניברסיטת קולומביה[

הספדים על חכמי ארם צובא בהם נזכר רבי יצחק ענתבי 
]אביו של רבי אברהם[ 

דרושי הספדים בכתב יד מהמאה ה-18 שנכתב בחלּב, וכנראה בשל ייחודו של 
כתב יד זה שהכיל הספדים על החשובים שבזקני רבני הקהילה, הוא עבר מיד ליד 

ורבו עליו חתימות הבעלות. 

המחברים היו יהודה קצין וחיים ששון. 
     

עמוד ]3[ב: 
יום ש”ק פ’ חיי שרה יום יז חשון תקמ”ד את זו דרשתי לפטירת חכ’ יהודה קצין זלה”ה

עמוד ]6[א:
כרבי שלום מזרחי יצ”ו...יוסף קצין 

כה”ר יהודה או מוספתי וכה”ר מנצור מרזוק זלה”ה
כמוה”ר אליהו לניאדו יצ”ו

כמה”ר דוד לניאדו יצ”ו
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עמוד ]6[ב: 
כמה”ר אליהו דווק הכהין יצ”ו

כמה”ר ישעיה עטייה יצ”ו...כר’ עובדיה מזרחי יצ”ו 
כמה”ר יצחק ענתיבי יצ”ו...כמה”ר אפרים לניאדו יצ”ו

עמוד ]6[ ב: “זה היום מר’ שיחי על בחור...ומת בחצי ימיו...כ”ר חיים ששון נ”ע 
יעלה ויתפלל בעד...משה חפץ יצ”ו...כר’ ידידיה ריזוואן יצ”ו”.

עמוד ]20[ ב: “היום דרש מר’ חיים עטייה יצ”ו”

]27 דפים, מאה 18, ספריית מקור ירושלים, מכון בן צבי[

ד.   הרב אברהם ענתבי זצ”ל

בנו של הרב יצחק שבתי ענתבי ]הנזכר בסעיף ב’[ 
נולד בארם צובא ]חלּב[ -1765 1858 ]ערך תכ”ג בספרו של לאניאדו[  

לרבי אברהם היו לפחות עוד שני אחים. 
הראשון: אביו של רבי יהודה שבתאי רפאל )היש”ר( ענתבי אשר כנראה נקרא 
יהודה, השני: אביו של רבי יעקב ענתבי אשר כנראה שמו היה רבי דוד יצחק ענתבי

ספריו ושעריהם 

‘חכמה ומוסר’ ליוורנו, תר”י )1850(
‘דרך חקיך’ ]כרוך יחד עם ספר חכמה ומוסר לעיל[

‘אוהל ישרים’ ליוורנו, תקפ”ב )1822(
‘יושב אוהלים אהל אברהם’ ליוורנו, תקפ”ה )1825(

‘מר ואהלות’ ליוורנו, תר”ג )1843(
‘פני הבית’ ליוורנו, תקפ”ה )1825(, ליוורנו, תר”ט )1849( ]עם הספר ‘בית אב’[

‘פני אהל מועד’ ירושלים, תשי”ט פרסום מאוחר של כתב היד והוא כרוך עם הספר 
‘בית שמחה’ לרבי אברהם חמוי.

מספר דברים מכתב ידו נדפסו בספר ‘קהלת משה’ לרבי משה סתהון, ארם צובא, 
תרל”ג )1873(

פיוטים שלו צוטטו במספר ספרים לדוגמה, ספר ‘שירי זמרה’ לרבי חיים שאול 
עבוד, ירושלים, תרצ”ו )1936(
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ספר ‘חכמה ומוסר’
ספר מחשבה ומוסר-מידות, הנהגות ישרות תולדות עם ישראל:

קהילות, תולדות גדולי ישראל 
]הלכה ומנהג: הלכה ומנהג-אחרונים מהשו”ע,

 אישות, הלכות יום טוב, הלכות פסח[
ליוורנו, תר”י )1850(

ספר ‘דרך חקיך’
כרוך יחד עם ספר 
חכמה ומוסר לעיל
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יושב אוהלים,
אהל אברהם ואהל יצחק
תנ’’ך: דרושים, בראשית, 

שמות, ויקרא, במדבר

ליוורנו, תקפ”ה )1825(
]יחד עם אהל יצחק 

לאביו רבי יצחק ענתבי[ 

ספר ‘מר ואוהלות’
‘שאלות ותשובות’ 
שו”ת בד’ חלקי שו”ע, 

אורח חיים, יורה דעה, אבן 
העזר, 

חשן משפט

ליוורנו, תר”ג )1843(

ספר ‘אוהל ישרים’
ליוורנו, תקפ”ב )1822(
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ספר ‘פני אהל מועד’
‘שלחן ערוך ומפרשיו’

חידושי הלכות וביאורים, חשן 
המשפט ]הלכה ומנהג:רמב”ם 
)משנה תורה( ומפרשיו, אהבה, 
זמנים, טהרה, קדושה, נשים, 

הפלאה, שופטים[

  ירושלים, תשי”ט

זהו פרסום מאוחר של כתב 
היד והוא כרוך עם הספר ‘בית 

שמחה’ 
לר’ אברהם חמוי

ספר ‘פני הבית’
‘שלחן ערוך ומפרשיו’

חידושי הלכות וביאורים, חשן 
המשפט ]הלכה ומנהג: רמב”ם 
)משנה תורה( ומפרשיו, אהבה, 
זמנים, טהרה, קדושה, נשים, 

הפלאה, שופטים[

ליוורנו, תקפ”ה )1825( 
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כתב יד של הספר ‘פני אהל מועד’ ]חצי קולמוס[

כולל דרשות לארבע שבתות מצוינות, ]דרשות, המאה ה-19, סוג כתיבה מזרחית-
חצי קולמוס[ סה”כ קע”ח דפים. 

לרבי ענתבי, אברהם בן יצחק, 1858-1765  הספר נדפס בירושלים, תשי”ט.

נמצא בספריית מקור ירושלים, מכון בן צבי 512.

הערה בראשו: זה הספר למורנו ורבנו הרה”ג אברהם ענתיבי זלה”ה וקרא אותו 
ספר ‘פני אהל מועד’ והביא אותו ב’ספר מוסר וחכמה’ בדף ק”ו ע”ב

בתחילת כה”י רשימת ספרים: אלו ספרים מה שחנני אלהים מקנת כספי ]...[ נאום 
אבי”ע ס”ט ]=אברהם בן יצחק ענתבי[.  הערת בעלות בראשו רשימת בעלים בהן 

נזכרת שנת תרנ”ו.

חיבוריו בספרי אחרים 

מספר חיבורים של רבי אברהם צוטטו בספריהם של אחרים. 
בשתי הדוגמאות הבאות ניתן לראות חיבור שבו מצוטטים דבריו של ר’ אברהם 

ענתבי: 
ספר ‘קהלת משה’ לרבי משה סתהון, ארם צובא, תרל”ג )1873( וכן דוגמה לספר 
פיוטים שבו מובאים פיוטים שחיבר: ספר שירי זמרה  לרבי חיים שאול עבוד, 

ירושלם, תרצ”ו )1936(.

ספר ‘שירי זמרה’  
לרבי חיים שאול 

עבוד ירושלם, תרצ”ו 
)1936(

מביא מפיוטיו של 
רבי אברהם ענתבי
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הסכמות לספרים עליהם חתם רבי אברהם ענתבי
*    ספר ‘שיר חדש’ לרבי אברהם דיין, ליוורנו, תר”א

*    ספר ‘כנסיה לשם שמים’ לרבי מנשה סתהון, ירושלים, תרל”ד

 

ספר ‘קהלת משה’
 לרבי משה סתהון 
ארם צובא, תרל”ג 

)1873(
מביא מחידושיו של 
רבי אברהם ענתבי

ספר 
‘כנסיה לשם שמים’ 
לרבי מנשה סתהון

ירושלים, 
תרל”ד )1874(

בספר זה קיימת גם הסכמתו 
של רבי יצחק ב”ר אברהם 

אשר כתב יחד עם אביו

ספר ‘שיר חדש’ 
לרבי אברהם דיין, 

ליוורנו 
תר”א 1841
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פסיקה והסכמה של רבי אברהם ענתבי בתוך מערך שו”ת בכתב יד 
חצי קולמוס 

כותרת כתב היד 
כתבים: קובץ כולל מערכות בסדר א”ב בענייני הלכה, שו”ת וחידושים. בכ”י מאת 

אהרון יעקב. 
נושא הקובץ: הלכה - דינים ומנהגים, הלכה – שאלות ותשובות ]שו”ת[ 

מפתחות 

מערך הפסקים הללו הועתק בשנת 1855 בערך בדמשק סוריה ]במקור: קסו 
דפים. אולם כיום חסרים דפים ודפים רבים חלקים[; 15*20.5 ס”מ, עם חתימתו 

של אהרון יעקב. 

התיאור כפי המופיע בכתב היד: חדושי הלכה )1א-6ב, 18א-20א, 64א-78א(. 
מערכות )7א-57(. 

שו”ת )11ב-15ב, 33א- 36א(.

הערה בעמוד 15ב: עין לקמן ד’קסא ע”א הסכמת רבני ירו’ יע”א ומלכם בראשם 
הרב הגדול רב חנ”א נ”י ]=רבי חיים נסים אבולעפיה, שהיה הרב הראשי בין שנים 

תר”י-תר”כ[.

הערה בעמוד 36ב: את זה ]תשובה לשאלה[ שלחתי לאר”ץ יע”א למע’ הרב הגדול 
כמהר”ר אברהם ענתיבי נ”י והסכים ע”כ דברי. מובאים גם דבריו של הרב ענתיבי.

78 דפים, 1855, מחלקת כתבי היד, הספרייה הלאומית 

שו”ת ]שאלות ותשובות[ 

תשובתו של רבי אברהם ענתבי בחילופי שו”ת בינו לבין מחבר ‘לב המלך’, מחבר 
משוער רבי משה זכות מירושלים. 

כתב היד הוא בלתי שלם ]39 דפים[. 

כתב יד זה נמצא ברשימת הספרים שנמכרו בסות’בי בשנת 1926: 
Related Publication  Catalogue of an Importent Library of Hebraica...
sold by Auction by Sotheby, Dec. 1926, no. 127

תוכנו הוא פרשנות והערות על ‘משנה תורה’ לרמב”ם ]משה בן מימון, 1138-1204[ 
על הלכות, שבועות, נדרים, נזירות, כלאים, מעשה הקרבנות, עבודת יום הכפורים, 

קרבן חלופי פסח, מקוואות, מעשר, שמיטה, מלכים וכלי המקדש.

בדפים ג-ח בתוך הדיון - חילופי תשובות בין משה זכות ]שהוא כנראה המחבר[ 
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ובין אברהם הכהן ואברהם בכמהר”ר יצחק עאנתיבי.
בדפים 34א-35ב ו 37א-37ב, 39א-39ב: קטעים מ’סרח העודף’ )על אותיות ח, ע, 

פ, צ(.

דף 36א-36ב: דף אחד מתוך ‘טוב עין - תכלילי עינים’ )על מנחות(.
בדף 38א-38ב: אות ש’ מתוך ‘מדבר הגדול’.

39 דפים, מאה 19, מחלקת כתבי היד, הספרייה הלאומית אוסף בניהו, ירושלים.

קובץ שאלות ותשובות ]שו”ת[ בו תשובתו של רבי אברהם ענתבי 
     

כתב יד חצי קולמוס מן המאות: י”ז-י”ט,  239 דף

בין האישים הנזכרים כנותני התשובות: 

אלי]ה[ אובדי]ה[ )129(
חיים משה הלוי )139(

יוסף קונקי )142(
משה זרחי]ה[ גוטה )144(

אלי ... גוטמאכער ... ]אל[ שמואל העליר ... בעה”ק צפת” )169(
וגם: יעקב נתן ... רב ... דוכראוויץ אל שמואל הלר 

אברהם ענתיבי
יהושע הכהן פרחיה )201(

וגם: שבתי נאואי )41(
אברהם הלוי בעל ‘גינת ורדים’ )44, 47(

אברהם אמיגו )49(
דניאל בכמה”ר דוד גיראסי )90(

שמואל גאון )92(
יוסף הלוי ז”ל בעל ‘משה יוסף’ )112(

יוסף מיליריאה )126(

בדפים 190-185 חידושים מהרב ... יצחק ... בן ... מנשה סתהון

קובץ בין השאר מאת: ר’ יוסף שמואל אבולעפיא )6(
שלמה חזן” )16(

תשובה החתומה ע”י “משה בארקי ... אליה אבואלעפייא ... יעקב מלמד )19(
ישועה שבאבו ... והסכמת נסים שלמה אלגזי )24, 37(

ספריית מקור סינסינטי-היברו יוניון קולג’ )161(

Cincinnati - Hebrew Union College 161 ספריית מקור



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר20

** כתב יד זה שהינו רמז לדורותינו הקדומים? המיוחד בו שהחזיקו בידו רבי 
אברהם ב”ר יצחק ענתבי. אחד הבעלים לפניו היה אברהם חיים ענתבי, אשר אינו 

מוכר לי ואולי הינו אחד מהאבות הקדמונים לרבי אברהם ב”ר יצחק. 

דרושים 

דרשה לשמחת תורה שנזכר בה רבי אברהם ענתבי ככל הנראה ונותר ממנה חלק. 

קטע דרוש זה נמצא בין דפי גניזה. 
   

זהו הדף הראשון של הדרשה, שייך לפרשת בראשית או שמחת תורה, בעניין הקשר 
בין ‘לעיני כל ישראל’ ל’בראשית’. נכתב לכבוד מותו של מקורב למחבר, כי בכותרת 

רשום: זה חברתי אני למנוחת...
בדרוש נזכר: ]רבי אברהם בה[ ר”ב יצחק ענתבי ביושב אהלים )ליוורנו, תקפ”ה( 

ומכאן ששנת החיבור היא  אחרי תקפ”ה )1825( 
דף אחד, ספריית מקור, מנצ’סטר - ספריית ג’ון ריילנדס.
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פענוח של ההקדשה בכתב חצי קולמוס מאת המחבר )ר’ אברהם ענתבי(
הרי זו עולה ומנחה להאחים המבורכים האהובים הידידים, הגבירים הרמים רודפי 
צדקה וחסד, המשכילין ונבונים כה”ר אהרן הררי הי”ו וכה”ר יצחק הררי הי”ו, וכה”ר 
דוד הררי הי”ו ג’ ]שלושה[ המה מטיבי יחד כולם ישאו ברכה מאת ה’ ובכל אשר 
יבואו ישכילו ויצליחו כיר”א ]כן יהי רצון אמן[ ממני המחבר העבד אברהם אנכי ס”ט. 

הקדשות על ספרים של רבי אברהם ענתבי בכתב ידו 

רבי אברהם ענתבי זכה להגיע לגיל מופלג והכבוד הרב שחלקו לו בחייו גרם שרבים 
ביקשו את הקדשתו האישית על ספריו ולזו זכו כנראה רק יחידי סגולה. 

הרי שתי דוגמאות נדירות של הקדשות בכתב ידו, אשר  רשם על גבי שער ספרו 
‘ספר יושב אוהלים אוהל אברהם ואוהל יצחק’, יצא לאור בשנת ‘אשר פדה’ היא 

1830 )כאשר היה בן 65(. 
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הקדשה אחרת שלו על כריכת הספר יושב אוהלים:

מנחה שלוחה למטיבי שגדול, הגביר המפואר רודף צדקה וחסד, המשכיל ונבון 
וחכם כמהר”ר שיך יצחק יחזקאל אברהם נרו יאיר והוי ]...[ ממני המחבר העבד 

אברהם בכמהר”ר )בן כבוד מורנו הרב יצחק ענתיבי זלה”ה ס”ט

הקדשתו על כריכת הספר חכמה ומוסר 

זאת תורת המנחה לידי נפשי ואור עיני ומשוש לבי התלמיד )?(
נחמד ונעים ]...[ מגדול ]...[ סי’ )סיניור( דניאל ]...[ ]פיג’וטו?[

אלדים יחנך פני ]...[ לתורה ולמצוות ולמעשים טובים, וירים ונישא וגבה ]...[ יאתר 
נזר כתרנו ]...[ נר”ו , ממני המחבר אבי”ע ]אברהם יצחק ענתבי[ ס”ט.

*הקטן אברהם יעקב בכמהר”ר שבתי ענתבי זי”ע הי”ו ]זוהי הערה של בן דור נכדו  
אשר החזיק בספר[ 
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ה.   רבי דוד יצחק ענתבי ]אחיו של רבי אברהם ענתבי[ 
ואבי רבי יעקב ענתבי     

הרבה לספר אודותיו לצערנו איננו יודעים, אך נוכל לציין כתב יד עתיק זה שהיה 
בידיו והוא היה בעליו ואף העיר עליו, ללמדנו משהו על דמותו ועל רבנותו.

‘מאורות נתן’ ]חלק א[ בכתב יד סגנון כתיב איטלקי. מהמאה ה 17. 
ספר קבלה של נתן בן ראובן דוד שפירא

תיאור: בכה”י ‘מאורות נתן’ ההקדמה לא שלמה. רט”ז דפים עם הגהות הרמ”ז 
והרב”ך, בחלקן בכתיבת הרב”ך ועם הגהות מאת אברהם רוויגו בכתב ידו ]לפי מ’ 

בניהו[ עם מפתח בסופו ]בכתיבת אברהם רוויגו?[

בדף לח ע”א הערה בכתיבה מזרחית, חתומה: דוד יצחק ענתבי.

עוד בעלים/מעירים על גבי כתב היד היו: זכות, משה בן מרדכי ]מעיר[, בנימין בן 
אליעזר, הכהן ]מעיר[, ענתבי, דוד יצחק ]מעיר[, רוויגו, אברהם בן רפאל מיכאל 

]מעיר[
JER BENAYAHU K 116  ספריית מקור  ירושלים - בניהו ק 116 מס’ בספ’ מק

רבה הראשי של דמשק

חכם יצחק רחמים ענתבי 1624-1706

חכם יצחק שבתאי ענתבי 1669-1746

חכםשבתאי ענתבי

חכם יצחק )בן( שבתאי ענתבי

חכם רחמים ענתבי 1554-1627
)נכדם של מגורשי ספרד-לפי מסורת משפחה(

חכם אברהם ענתביחכם יהודה )?( ענתבי
רבה הראשי של חלב

משך 40 שנה

חכם יצחק ענתבי

חכם דוד יצחק ענתבי

הרב יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי
רפאל ענתבי(

חכם חכם יעקב ענתבי
עזרא
חיים

 ענתבי

?

חכם

רחמים

 ענתבי

?
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ו.   הרב יצחק בן רבי אברהם ענתבי 

בנו של הרב אברהם ענתבי ]הנזכר בסעיף ב[ ובן דודו של היש”ר ענתבי.

הסכמות לספרים עליהם חתם  

*    ספר ‘ויוסף אברהם’ לרבי אברהם דיין, ליוורנו, תרכ”ד
*    ספר ‘הולך תמים ופועל צדק’ לרבי אברהם דיין, ליוורנו, תר”י 

*    ספר ‘כנסיה לשם שמים’ לרבי מנשה סתהון, ירושלים, תרל”ד ]יחד עם אביו[
*    ספר ‘הדר עזר’ לרבי יצחק שרים, אזמיר, תרכ”ה

ספר
 ‘ויוסף אברהם’ 
 לרבי אברהם דיין 

ליוורנו, תרכ”ד )1864(
  

ספר 
“כנסיה לשם שמים”

לרבי מנשה סתהון
ירושלים, תרל”ד )1874(

בספר זה קיימת גם 
הסכמתו של רבי יצחק ב”ר 

אברהם ]יחד עם אביו[
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ספר
‘הולך תמים ופועל צדק’

לרבי אברהם דיין 
ליוורנו, תר”י )1850(

ספר ‘הדר עזר’
לרבי יצחק שרים 

אזמיר, תרכ”ה )1865(
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דרוש של רבי יצחק בן רבי אברהם ענתבי 

כותרתו: דרשות וחידושים  
כתב היד ]חצי קולמוס[ היה בבעלות הצעיר דוד מורסיא ]חתום בראש כה”י[ 

כתב היד מורכב מקטעים מכ”י שונים הכרוכים שלא כסדרם. נכתב במאה ה-19, 
כולל דרשות וחידושים לפרשיות שבהן כותב המחבר של מרביתן על עצמו: אנכי 
העבד יעקב הקטן )2א, 48ב ועוד(, ]לא ברור באיזה ר’ יעקב מדובר[ כולל תפילת 
הסליחות מנהג ספרד )4א(, קטעים מתוך ספר הכוללים ערכים על פי סדר הא”ב 
‘ערך תורה’, חלק מתשובה עליה חתום העבד הצעיר בבית אבי יצחק בכמוהר”א 

ענתיבי ס”ט )14א(, ודרושים קצרים לפי נושאים.
מוזכרים בכתב היד: ובהיותי נבוך בזה הבאתי קונטריס ]...[ כמה”ר אברהם גאטינייו” 

)11ב(, וכבר כתבתי בעוני פירוש ]...[ הרשב”ם” )19ב(.

47 דפים, המאה הי”ט, אוסף מ’ גסטר, ספריית לונדון

ספר ‘עיבור שנים’ 
ותקופות 

לרבי יששכר בן מרדכי 
אבו סווסאן 
וניציה, 1578 

נושא חותמו של היש”ר 
רבי יהודה שבתאי רפאל 

ענתבי 

כנראה רכשו מירושת 
ספרייתו של הרב 

מרדכי )מרקאדו( אלגאזי 
במצרים

שחי בקאהיר במאה 
ה-18
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ז.   הרב יעקב ענתבי - אביר יעקב זצ”ל

אחיינו של הרב אברהם ענתבי ]הנזכר בסעיף ב’[ ובן דודו של היש”ר ענתבי

חתימתו המעוטרת של
ר’ יעקב ענתבי על כתובה  

ירושלים, שנה טרם פטירתו )1846( 

דבר שאינו ידוע במיוחד הוא יכולת כתיבת הפיוטים של רבי יעקב ענתבי. זאת 
היות ודמותו נתפרסמה במיוחד בעמידתו בגבורה בפרשת עלילת דמשק, ולאחר 
מכן בפסיקותיו כרב שנתפרסם מאוד בירושלים במיוחד בפרשת מאבק הירושה 
של בני משפחת פרחי. אולם עדות היא כי נשמרו כמה וכמה כתבי יד ובהם עדויות 

לפיוטים שחיבר.

 
חכם יצחק )בן( שבתאי ענתבי

חכם אברהם ענתבי

חכם יצחק ענתבי

חכם דוד יצחק ענתבי חכם יהודה )?( ענתבי

חכם יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי
רפאל ענתבי(

? ?

חכם
רחמים
 ענתבי

חכם 
עזרא
חיים

 ענתבי

חכם יוסף ענתבי

מרחבא

אסתר

אח בירושלים

חכם משה חיים ענתבי

חכם יעקב ענתבי
מזל טוב
ענתבי

?

נישאה לאשכנזי הר”ר שמואל 
עקיבא, בין השנים  1841-1846

נישאה בדמשק, ליהודה אצלאן 
פרחי בנו של רפאל פרחי 

)“אלמועלם”( ונכדו

רבקה

 ענתבי

אליהו

 ענתבי

רפאל

 ענתבי

החכם
דוד
יוסף

אברהם
)אלברט( 

ענתבי
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חיבורים בכתב ידו 

א.   ספר פיוטים משנת תקע”ז )1817( שנכתב בארם צובא היא חלּב  

]ומכאן שכתב אותה לפני שנתמנה לכהונתו כרב ראשי בדמשק א.ח.[  
בעמוד השער: ספר פזמונים ממינים שונים לשבתות וחגים וזמנים ולחתנים ואבות 
הבנים להודות לה’ בשיר ורננים ]...[ הצעיר במשפחתי ובית אבי ]...[ יעקב ענתבי 

]...[

הערה בעמוד השער: זה הספר של עט”ר מר זקני הגאון המפורסם המקדש שמו 
ברבים ומסר עצמו על קדוש ה’ וסבל יסורין קשים ומרים מר מות בעלילת הדם 

שהייתה בדמשק ש’ הת”ר, והוא רב ומו”ץ, ונתפש בעון הדור כידוע ומפורסם.

השירים מסודרים בקבוצות לפי הלחנים הערביים

   184 עמ’, הספרייה הלאומית, ירושלים

ב.   חוברת פיוטים ‘בקשות של שבת’ 

נכתבה בדמשק בשנת 1880 )אחר פטירתו של רי”ע(. 
ייחודה בכך שהכותב אסף פיוטי מחברים שהיו דמויות מופת בתולדות העם היהודי. 

אחד הפיוטים שאסף הוא של רבי יעקב ענתבי: 

בעמוד השער של ‘בקשות של שבת’ פירוט בכתב יד  

)אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1058-1021( בהן לר”ש ן’ גבירול 
)אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1164-1089( רבי אברהם אבן עזרא  

)לביא, שמעון( ר”ש לביא   
ר”י קארו 

)נג’רה, ישראל בן משה( ר”י נג’ארה   
רבי יעקב ענתבי )הפיוט “שבת קדש יום המנוחה”, ראה תיעוד בספרו של דוידזון 
ש’ 339(, ר’ דוד בן יעקב פארדו )יה מסי כאבין..”, דוידזון י’ 988(,  )פרדו, דוד בן 

יעקב, 1790-1718(
ועוד.

8  עמ’, הספרייה הלאומית, ירושלים

ג.   השגות על ספר ‘עמק יהושע’  )בכתב יד(  

ענתבי, יעקב )מחבר משוער(; 23 דפים 
מקרא פרשנות תורה ; המאה ה-19, כתיבה מזרחית ]חצי קולמוס[. 
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ספריית מקור  חולון, זיתוני 42

 

ד.   אגרת אל משה מונטיפיורי בעניין עלילת דמשק מאת ענתבי, יעקב בן דוד

ספריית מקור  ירושלים, מכון בן צבי 3778
מאה י”ט כתב היד אינו שלם, 14-8 דף

אגרת זו נדפסה בשלמותה ע”י א’ אלחאליל, תעודה מקורית חשובה על עלילת 
הזה  בכה”י  המצוי  הקטע   .47-34 עמ’  )תרפ”ט(,  ג  ומערב  מזרח  בדמשק,  הדם 

נדפס שם עמ’ 43-39.
זו אולי האגרת  המפורסמת  ביותר מכלל כתביו של רי”ע: מכתבו למשה מונטיפיורי 
משנת 1841 )התר”א( בו הוא מספר את כל הקורות אותו וקהל עדתו יהודי דמשק 

בפרשת עלילת דמשק שנה קודם לכן. חיבור זה נדפס בשלושה מקורות: 

1.  הספר ‘באור החיים’ לר’ חיים כפוסי בהו”ל ר’ אברהם יעקב ענתבי 1929: 
     ענתבי יעקב, אביר יעקב, העתק הנוסח היסורין שברו על עם ישראל בעלילת  
      הדם שהעלילו עליהם בשנת הת”ר ]...[ ובפרט על מעלת הרב ]...[ יעקב ענתבי 
      בתוך כפוסי חיים, ‘באור החיים’ דרושים על התורה, ירושלים שנת שערי דיצה 

     לפ”ק )1929( עמ’ 208-200.

2.   כתב העת ‘מזרח ומערב’, אברהם אלמאליח ‘תעודה מקורית חשובה על עלילת   
     הדם בדמשק’ תרפ”ט )1929( עמ’ 36.

3.  ספר ‘ליקוטי דוד’ לר’ דוד ציון לאניאדו, ירושלים, תשל”ז

גרסה נרחבת שלו לפרשת עלילת דמשק נכתבה בשנת 1844 ונכדו, אברהם 
אלברט ענתבי העתיקה בכתב ידו והפקיד את העותק בספריית אליאנס 

בפאריס: 
Bibliotheque de l‘Alliance Israelite Universelle )Paris(, Manuscript 
Ms285H   
Copie…du Recit…fait par Monsieur ANTEBI…petit fils du rabbin….“
 Jacob ANTEBI…a l‘affaire“ ; ”Monsieur Albert Antebi , Impasse de
 ”Malte 3 , CHALONS-sur-Marne, France

הקדשה על ספר: ‘לה’ 
הארץ ומלואה, הצעיר יעקב 

ענתיבי ס”ט’ 

ובצד רשם קרובו הצעיר:
   לה”ו גואל אחרון מאתנו,  

  בן דודי לי אביר יעקב הנ”ז 
לע”ה צורי ומשגבי יצ”ו 

הקטן ממשפחתי ומבית אבי 
הצעיר אליהו רחמים

 ענתבי ס”ט 
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פיוט שרשם רבי יעקב ענתבי בכתב ידו לרגל שחרורו מבית האסורים. 

אקרוסטיכון: יעקב חזק ענתבי

ישועות יעקב צוה, שמך תמיד הוא מקווה
ירפא חיש כל לב דוה, יגמול לחייבים טובות.

עושה חסד לאלפים עין ה’ אל הנרדפים,
עליון אל זוקף כפופים עלי גמל רבות טובות... 

ברוך הוא מתיר אסורים, 
ברוב רחמיו לי הרים, 
בהלל ושיר קול ארים 
בקהל ה’ בוחן לבבות. 

חזק אל גדול ונורא
הוציאנו מכל צרה 

מעלילת דם עוררה 
ישועות ה’ קרובות 

על יד השר הגדול איש 
משה מעוז ומגדול 
בישראל שמו גדול 

יבורך ברכות רבות. 

]צילום מכתב ידו של ר’ יעקב ענתבי, שברשות ח’ 
אלי זייתוני[ המעוניינים לראות צילומים נוספים 

מכתב יד מיוחד זה מופנים לאתר ‘שער בנימין’ 

/http://www.shaar-binyamin.com
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פסיקה של רבי יעקב ענתבי בעניין מאבק הירושה של משפחת פרחי 

כמו כן קיימות פסיקות שלו בכתבי יד ופרסומים שונים ושו”ת עליהן ענה. 
אחת הארוכות בהן מתייחסת למאבק הירושה שהייתה בין בני משפחת פרחי 
העשירה מחלּב. מוצא משפחה זו מחלּב שבסוריה ואשר אחד מבניה היה חיים פרחי 
שר הכספים של מושל עכו –הפחה אחמד ג’זאר האכזר. במאבק חלוקת הירושה 
שהתפרסם בעולם היהודי באמצע המאה ה- 19  פסק רבי יעקב ענתבי, ופסיקתו 

המלאה פורסמה גם היא בספר ‘באור החיים’ הנ”ל. 

אוצר ספרייתו של חכם יעקב ענתבי

כאשר פתחתי בכתיבת פרויקט זה לפני חמש שנים, שאפתי ליצור תמונה מלאה על 
היקף החיבורים, היצירה והפרסום של כתבי הרבנים לדורותיהם במשפחת ענתבי. 

מתוך תיעוד נדיר של אחת הדמויות המפורסמות במשפחה, זו של רבי יעקב ענתבי, 
ניתן לקבל הצצה גם אל אוצר ספרייתו המלא של הרב. לא היו בזמנו מצלמות 

)רי”ע נפטר בשנת 1847( אם כך, מהיכן המידע המלא על ספרייתו? 
בפנקסו האישי הרשום בכתב ידו הוא תיעד את כל אוצר ספריו. 

מתוך רשימה זו שערך נוכל לקבל מידע מדויק  על היקף ספרייתו והרכבה.  

תודתי בחלק זה לשניים: 
מר אלי זייתוני אשר כתב היד המקורי ברשותו וכן הרב משה חדיד מארגנטינה, 
ממנהלי אתר ‘שער בנימין’ לכתבי יד של רבני דמשק. הרב חדיד פענח ככל יכולתו 

את הרשימה המלאה. 

אוצר הספרים 
טורים, בית יוסף, דרכי משה, בית חדש

מגיני ארץ עם חי]דושים[
פירות גינוסר

סמ”ע
ש”ך וסביבו כתב יד מהרב 

משה גאלאנטי
שו”ת הרא”ש

קיצור נזכר כתב יד ]הוא 
ספר ‘חזה התנופה’ קיצור 

תשובות הרא”ש[
גט מקושר למהר”ם בולה

גט מקושר נבון
בית דינו של שלמה

שו”ת יכין ובועז
הלכות יום טוב

בירך משה  
יבין שמועה כללים 
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חכמת שלמה לרש”ל
זהב שיבא

שו”ע שלם באר היטב ד”ח
נזכר או”ח? ג”ח

זכור לאברהם שלם ג”ח
כ”ד ]תנ”ך[ עם פירוש חומת אנ”ך ד”ח

ספרי כשמונים כרוכים וג’ מהם אצל דוד חזן?
החייט ]קבלה קדמונית[

דמשק אליעזר מסכ]ת[ות
חות יאיר קטן?

מ”ל
שבח פסח

עין יעקב גדול בשנות אור?
עץ חיים למהרח”א

מהר”ם אלשייך על התורה
קרבן אהרן על ת”כ

פרשת דרכים ווחיד? יו”ט הררי הי”ו
שדה הארץ ח”ג

קול יעקב דרושים
המעלות לשלמה

עמודי שש
חזון עובדיה
שמע יעקב

עין יוסף דרושים
מדרש שמואל

ה’ מגילות עפרש”י מנחת שי ושיירי מנחה
מהדורא בתרא להגאון מהרש”א

באר הגולה
”ח  מהראנ דרשות 
אמרי  הנותן  הנקרא 

שפר
רא”ם על התורה

ותוי”ט  ר”ע  משניות 
דפוס אמשטרדם שלם
נזכר דפוס הנזכר סדר 

קדשים וסדר נזיקין
נזכר סדר זרעים דפוס 
בהאג וסדר מועד דפוס 

דיהרנפורט)?(
ויוסף  נסים  מעשה 

לקח
פני שלמה
בירך יצחק

מ”ל
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ילקוט הראובני  
אליה רבה פירוש על סדר טהרות מהגאון מוילנא

זוהר שלם דפוס קושטנדינא
נזכר ח”ב ליוורנו

נזכר ח”ב דרך אמת
תיקונים קוסטא וליוורנו

זוהר חדש
עין יעקב קטן ח”ב אמשטרדם
נזכר דפוס סלוויטא ח”ב וח”ג

ספר פתיחות ושערים מבעל עוללות אפרים ז”ל
טוב הארץ

שבח פסח
שבט מוסר

פי שנים קיצור מדרשים ע”ס א”ב
קב הישר

ספר ה)?(כרונות
מועד דוד קטן
מורה באצבע
אגדת ראשית
מסכת תענית

 
חומש נחל קדומים עם פרש”י

מחזור ימים נוראים דפוס שאלוניקי ב”ח
נזכר דפוס ויניציאה

מחזורים מועדי ה
קריאי מועד

ברית יצחק לליל המילה
ל”י חלק ויקרא

תהלים רד”ק  פשוטים
ליקוטי תהלים
אוקלידוס )?(

שערי רצון
סידור האר”י )?( ב”ח

סידורים פשוטים קטנים עם גדולים
ספר כתב יד לח”רי )?( הי”ו

ספר גורל החול שאול הוא אצל ח”ר ליאון
ברית אברהם קטן

לקט יוסף
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הסכמה של רבי יעקב ענתבי על פסק דין

הלכה: שאלה ותשובה )שו”ת( בענין נכסי יתומים

נכתבה בשנת תקצ”ז )1837( בדמשק. 
הערה בדף 7ב: והיה זה פה דמשק יע”א בשליש אחרון לחדש טבת שנת התק”ץ 

ושבע ליצירה. 
ושוב בדף 8ב: ביום א בש”ק כד טבת קצ”ז.

בסוף התשובה )דף 8ב( לעניין נכסי היתומים נוספה הסכמה ]בכתיבה שונה[ 
שבסופה חתום: “הצעיר יעקב ענתבי ס”ט” ]חתימה מסולסלת[.

כתב היד תויק תחת השם ענתבי, יעקב בן דוד  
8 דפים, 1837, אוסף מכון בן צבי

פנקס אישי של רי”ע

פנקס העתקי שטרות וחשבונות: עברית ומעט ב’ערבית-יהודית’ ]ערבית מדוברת 
הכתובה באותיות עבריות[. זהו פנקסו האישי של הרב יעקב ענתבי ]החתום 
בעמודים: 10ב, 11ב, 18ב, 19א-19ב ועוד[ ובכתיבת ידו, הרב היה מנאשמי עלילת 

דמשק. עלה לירושלים מיד לאחר ששוחרר ונפטר שם בשנת תר”ז.

נכתב בין השנים: תקע”ג-תקפ”ה, תר”ה-תר”ו, שנת הסיום: 1846
תאור 78 דף; 10.5* 15.5ס”מ.

התכנים והנושאים בפנקס זה הינם מגוונים ושמשו את רי”ע לצרכיו השונים. 

תוכן: דף 1א: שתי תשובות מאת הר”מ אלשיך בעניין משכנתא. למטה משמאל - 
חכם מאיר שולטן פסול לעדות.

דף 1ב: טופס הרשאת קידושין.

דף 2א-39א: העתקי שטרות שונים, בין השנים תקע”ג-תקפ”ה, תר”ה-תר”ו, שעל 
כולם חתום כאחד העדים הרב יעקב ענתבי. באחדים מהם בחתימתו המלאה ]10ב, 

11ב, 18ב ועוד[ וברובם הציון: “עדים אני וחכם ]...[”.

בין השטרות דף 20א, 31ב, 34א: עניני התארגנות של אורגי חוטי משי.

דף 24ב: מתוך צוואתו של שמואל הכהן, פירוט הסכומים המוענקים לבתי כנסת 
שונים בדמשק - ג’ובאר, ראקי ואחרים.

דף 34ב: שטר חוב של משה ידיד ]הלוי[ ובנו אהרן מבירות למאיר פרחי בדמשק. 
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משה ידיד הלוי ריכז העברות כספים שהגיעו מאירופה לחלוקה בארץ ישראל.
דף 37ב-39א: עניני כספים, תר”ה-תר”ו, כנראה כבר מירושלים.

דף 38ב-39א: מוזכר: בני חכם משה חיים, היה בין חכמי ירושלים משה חיים ענתבי.

דף 40א-57ב: סגולות ורפואות. ‘מה שהעתקתי מספר ‘מקור השמות’ לרבי משה 
זכות’ )53ב-56א, 57ב(;  ‘סגולה שלא יבוא הילד לכפיה דעולם’ )58ב(, ‘תרכיב 
מעג’ון לחזק הכח למשגל העתקתיו מכ”י ידי”ן ח”ר נתן קוריאל אשכנזי יצ”ו’ )57א(.

דף 58א-78ב: חשבונות שונים, חלקם כנראה של הרבנות בדמשק וחלקם של ענתבי 
)תקע”ה-תקפ”ג(, תשלומי הכשרים, מתן הלוואות, תרומות, משכונות, שטרות 

התחיבות לפרעון, גאבילה, טיפול בנכסי יתומים ואפוטרופסות.

דף 65ב: מינוים של יעקב ענתבי ויאודה בן סיניור לאפוטרופסי יתומי רבי חיים 
גאלנטי, דמשק אדר א’ תקע”ה, חתום הרב יוסף דוד אבואלעפייא, רב בדמשק 

משנת תק”פ.

חתימה נוספת שלו בדף 10ב.
בשטרות אחרים המועתקים ע”י ענתבי מצוינת חתימתו כ”מוהר”ר” בלבד.

דף 63ב, 72א: רשימה מלאה של כל מצאי ספרייתו. 

דף 65א: מספר דפים של כל התלמוד.

דף 66ב-67א, 69ב, 70ב ולוח הכריכה הקדמי: פסוקי גימטריה לציון השנים תקע”ח-
תר”ז.

בין החותמים על העתקי השטרות יש כמה חתימות מקוריות:  
יאודה בן סיניור )18א(,  יעקב פרץ )14א, 21א(, חיים רומאנו )11ב(, יהונתן גאלנטי 

)14א, 18א(, ישועה ענתבי )18א(, 
האם פגש כאן את בנו של בן דודו היש”ר וכנראה נכתב השטר בצפת?

שלום ישראל נוריאל )19ב(, עובדיה הכהן דוויק )22ב(, יצחק ישעיה הררי )33א(, 
אברהם יאודה הלוי )35א(.

דף 36ב: ‘יום ג ט אייר ]תקפ”ב[ מלתי להילד אברהם חיים בן יוסף מזרחי’.

78 דפים, ירושלים-דמשק, 1813-1846, אלי זיתוני חולון, מחלקת כתבי היד, 
הספרייה הלאומית
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פנקס אישי שני לרבי יעקב ענתבי 

כתבי רבי יעקב ענתבי ]כולל תפילה. פיוטים, מהמאה ה י”ט[ כתיבה מזרחית ]חצי 
קולמוס[ 

40 דף. כולל פיוטים בעברית ובערבית, חידושים, רשימת ספרים ]ביבליוגרפיה[, 
לוח שנה ]מדעים, אסטרונומיה, לוחות[, רשימה על פטירות, בין השאר משה כהן מערבי 
מהחסידים שהיה שד”ר ירושלים נפטר בדמשק בשנת תקצ”ח ]כולל היסטוריה. רשימות 
משפחתיות[ ופטירות נוספות בירושלים בשנת תר”ו. בסופו קונטרס מאת יעקב ביבאס 

]אוטוגרף[ ושני דפים בכתיבה אשכנזית.

אחד הבעלים: משה יוסף אברהם.

כתובה מעוטרת שרבי יעקב 
ענתבי חתום עליה כעד, 

ירושלים, שנת חמשת אלפים 
שש מאות ושש 1846. 

משמאל למטה
חתימתו המוגדלת. 
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פריט מאוצר ספרייתו של חכם יעקב ענתבי: ספר בכתב יד - דרושי 
קבלה לר’ חיים בן יוסף ויטל  )1620-1542(

ההעתקה נערכה בשנת תכ”ד )1664( בכתב יד חצי קולמוס, בדמשק. 
המעתיק: קולופון )דף 169א(: ‘הכותב משה מזרחי בחדש טבת ט”ו בו בשנת ה’תכ”ד 

ליצירה פא דמשק’, קולופון נוסף בדף 188ב מיום ט’ שבט בשנה הנ”ל.
 

זהר )ספרא דצניעותא(, פרוש הזהר )ספרא דצניעותא(, שער הכללים, פרוש הזהר 
)אדרא זוטא(, פרוש הזהר )אדרא רבא(

אחד הבעלים של כתב יד עתיק זה היה רבי יעקב ענתבי. 

188 דף

בראשו )דף 3א-12א(: שער הכללים שבראש ספר עץ חיים הנדפס.
בדף 153א-169א: פרוש אדרא רבא וזוטא ‘מהרב יצחק לוריא’.

דף 169ב-188ב: ‘פירוש ספרא דצניעותא מהרב זלה”ה’.

בעלים קודמים במהלך גילגוליו הרבים של כתב יד רב ערך זה: משארית הפליטה 
של ספרי רבי יחיאל אברהמס מהאג.

בראש כה”י הערות בקבלה ורשימה על כתב היד, כנראה מאת הבעלים: ‘יעקב 
ענתבי ס”ט’ החתום בדף 3א.

קטלוג מכירת ספרי פאן בימא )אמשטרדם, תרס”ד(, מס’ 3590.

כיום נמצא בספריית מקור  ירושלים, שלמה אברהמס 18, מס’ בספ’ מק 18
 JER Abrahams

שו”ת ]שאלה ותשובה[ בעניין אפוטרופוס על נכסי אלמנה וקטנים 
ענתבי, יעקב בן דוד

]הלכה – שאלות ותשובות[  סוג כתיבה: מזרחית ]חצי קולמוס[ 12 דף. 
ספריית מקור  ניו יורק, אוניברסיטת קולומביה AN 893 X 8  מס’ בספ’ מק

 NY COLUM X 893 An

הערה בכה”י: ‘מאת יעקב ענתבי’; הערה בראש החיבור:’ “פסק של ח”ר יעקב’.
 Related Publication  I. Mendelsohn, Descriptive catalogue of Semitic     
 manuscripts )mostly Hebrew( in the libraries of Columbia University
.)typewritten PH 3857, F 17153, F 18337(, no. 504
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פסקי דין והלכות שקבע רבי יעקב ענתבי מופיעים בקונטרסי רבנים 
שונים בכתב ידו 

והרי שניים מהם לדוגמה: 

א.   שאלות ותשובות ופסקים 

המאה ה-19, כתיבה מזרחית ]חצי קולמוס[, המחבר ]לא ידוע[ היה כנראה ראש 
ישיבה בירושלים.

בדף 50א מזכיר את ‘הת”ח הלומדים בישיבתי’ ופעמים אחדות מזכיר שהסכימו 
אתו חכמי ירושלים. על מועד כתיבת הפסקים והשו”ת אנו נרמזים בדף 41א: ‘כ”ח 

טבת ש’ תגר נשנית משנה ז’ במעמד חו”ר ירוש’ ת”ו’.

בדף 33א-39ב: הסכמות לאחד הפסקים מאת מהר”א ]=אברהם[ גאגין נר”ו ויעקב 
אנטיבי ]=ענתבי[ נר”ו.

AN 893 X 8 ספריית מקור:  ניו יורק, אוניברסיטת קולומביה
.New York - Columbia University X 893 Sh 8 

 Related Publication  I. Mendelsohn, Descriptive catalogue of          
 Semitic manuscripts )mostly Hebrew( in the libraries of Columbia
.University )typewritten PH 3857, F 17153, F 18337(, no. 913

ב.   שאלות ותשובות מחכמי המזרח ]הלכה, שאלות ותשובות[

70 דפים בכתב יד המכיל כתבי יד שונים, כתיבה מזרחית ]חצי קולמוס[ מהמאה 
ה-19. 

ספרית מקור: ירושלים, אוסף בניהו א 42

הערה: השאלות ותשובות הן מאת מגוון רבנים מחברים והרי כמה הנזכרים בכתב 
היד:  

הן תוי משה אהרן הלוי )41א, 46א( שהיה מחכמי ירושלים כפי שהעיד ‘וזכורני 
שכן עושה מעשה פעה”ק ירושלים תוב”ב’ )21א(.

‘על  ובסופו  )46א(   ’]...[ יע”א  ‘]...[ פה עמנו קושטא  על ענין חזקת האיטליזים 
החתום פה קושטאטינא יע”א ]...[ מש’ תקס”ה ליצירה ]...[ משה פריסקו, אברהם 
קושט’   ]...[ ליצי’  ‘התקנ”ט  עניין  אותו  על  ועוד  )46ב(  מיכאל אשכ]נזי?[’  ענבי 

יע”א ]...[ אליא פאלוומבו” )שם(.

‘זעירא דמן חבריא מיכאל שבחי אבואלעפיא ס”ט’ )61ב( חתימה מסולסלת; ‘אהרן 
יעקב בנימין ס”ט’ )68ב( 

חתימה מסולסלת, “הצעיר יעקב ענתבי ס”ט” )69א(.
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ג.   שאלות ותשובות, פסקים ודרושים - קובץ קונטרסים שונים בכתיבות שונות
שנכרכו יחד

המאה ה-19, כתיבה מזרחית ]חצי קולמוס[, 106 דפים. 
ספריית מקור  ירושלים,  אוסף בניהו א 58

     
דף 1א-13ב: שאלה ותשובה בענין סכסוך על מינוי ש”ץ ]בלתי שלם[.

דף 15א-20ב: תשובה בענין צדקה לבני רוויגו מאת “הצעיר יוסף זאמירו בכמה”ר 
זכריה ]...[ פה טריסטו יע”א כח טבת התקצ”ג” עם הסכמת אברהם ריגייו.

דף 22א-28ב: תשובות בעניין כהן שתש כחו. לפי הערה של בדאהב: ‘נראה שהשו”ת 
הזאת ושלאחריה היא מהרב פלא יועץ ]=אליעזר בן יהודה פאפו[ ורב מוהר”י ]יום 

טוב?[ דאנון’.

הערה: דף 29א-30ב: תשובה מאת חיים ]בנימין[ פונטרימולי. לפי הערת בדהאב: 
נדפס בספר ‘פתח הדביר’. בדף 29 שם הנמען: רחמים שלמה הלוי. דף 31א-31ב: 
מכתב בהלכה שנשלח לרב חנ”א. לפי בדאהב זהו מכתב מרחמים שלמה הלוי 

לחיים נסים אבולעפיה.

דף 32א-40ב: תשובות מאת יעקב ענתבי, חלקם לפי בדאהב, בכתיבתו של חיים 
משה פיזאנטי.

בהמשך דינים והלכות נוספות של רבנים אחרים מאותה עת ומתקופות מאוחרות 
יותר מזמנו של רבי יעקב ענתבי אשר נפטר בשנת תר”ז )תרי”א , תרי”ב ]...[( 

וכן טפסי שטרות ותיקוני שטרות, רשימות שמיות. 

 ,TRIESTE טריאסטי ,ALEPPO המקומות הנזכרים בפסקים השנים:  ארם צובה
ROVIGO ירושלים, רוויגו
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כתובות עליהן חתום כעד רבי יעקב ענתבי      

רבי יעקב ענתבי הפך לגיבור מפורסם בעודו בחייו, אחר שעמד בגבורה עילאית 
בפני עינויי הגוף והנפש בפרשת עלילת דמשק משנת 1840. בשנותיו האחרונות 
בירושלים, כאישיות מפורסמת, הוזמן לחתונות עשירי העיר להתכבד ולחתום כעד 

בחתונת ילדיהם ]ראה כתובה מעלה[.
קיימות כתובות מתקופה מאוחרת יותר בדמשק עליהן חתום יעקב ענתבי, אולם 

אין ספק שזהו נכדו שנקרא באותו שם. 

 

מתוך האתר שער בנימין 

כ”ח תמוז תרנ”ט 
חתן: חיים הלוי זלטא 
כלה: עזיזא קושטא 
חתומים: חכם יעקב 
ענתבי וחכם יהודה 
משה זרחיה שטח 
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מאוצר ספרייתו 
ספר “חבת ירושלים” לרבי חיים בן דב הלוי הורביץ 

שער המהדורה הראשונה משנת תר”ד: 

הספר נדפס כמובן בדפוס הראשון בארץ בירושלים, הדפוס של רבי  ישראל ב”ק. 
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רבי יעקב ענתבי התבקש על ידי המחבר לכתוב הסכמתו לספר נאה זה המפרט 
את כל המקומות הקדושים וקברי הצדיקים בארץ ובגלילותיה. המיוחד בספר זה 
שנדפס בשנת 1844, ארבע שנים בלבד אחר פרשת עלילת דמשק, הוא שבסופו 
נוסף הנספח: ‘גלילות הארץ’ ובו מתאר המחבר רבי הורביץ מקומות קדושים 

נוספים מחוץ לגבולות הארץ. 
בין היתר נזכרים שם ארם צובא היא חלּב וכן דמשק. מכיוון שהפרסום הופיע ארבע 
שנים בלבד אחר הפרשה שהסעירה את העולם היהודי, לא יכול היה המחבר להימנע, 
וחרג מנושא ספרו וציין באופן יוצא דופן את סיפור הפרשה והרי חלקו הראשון. 

כמה עותקי ספרים מהודרים ניתנו לרבי יעקב ענתבי והוא נתנם הלאה ליקיריו 
ומוקיריו. 

וכדי להגדיל תשורתו האישית חתם בראשית הספר באותם עותקים את שמו, 
ובחלק של ‘גלילות הארץ’ בפסקאות בהן מסופרת פרשת דמשק, רשם בכתב יד 
בכמה מילים באופן אישי “בחודש אדר הייתי סגור ומסוגר ]...[ “. היה זה הפרסום 
אשר ראה בימיו אודות הפרשה הנוראה שהיה מעורב בה. מעת לעת עותקים אלו 

נמכרים במכירות יודאיקה פומביות בכסף רב. 
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מאוצר ספרייתו ‘חדושי הריטב”א ]מועד קטן[’ - כתב יד עתיק  

כתב יד חצי קולמוס מהמאה ה-15 של תלמוד בבלי פרשנות סדר מועד קטן ]יום 
טוב בן אברהם האשבילי[ 

בכה”י: ‘חידושי ]...[ רבינו יום טוב בן אלישבילי נר”ו של מועד קטן’

הערת בעלות ציוני בעלים: יעקב ענתבי )עמ’ 7, 19, 48( ויצחק דיין )1( והוא יצחק 
בן ישעיה דיין, בעליו של כתבי-יד אחרים באוסף ששון.

הערת בעלות  בראש כה”י רשימת בעלים ]בלתי ברורה[ ובה נזכרת שנת התר”ב.
    

74 עמ’, ]בעמוד 74 קטע מספר המצוות[

‘חדושי הריטב”א’ ]מועד קטן[, יצא לאור על-פי כתב יד זה ]עם השלמות מכתב יד 
ירושלים OCT 371[ על ידי הרב צבי הירשמן, מוסד הרב קוק, ירושלים.

נמכר במכירה פומבית ב-5.81 ושנית, במכירת אוסף Boesky בסות’בי ניו יורק, 
דצמבר 2004

 Related Publication  Sassoon, D.S., Ohel Dawid, descriptive Catalogue     
.of the Hebrew and Samaritan Manuscripts...)Oxford 1932(, p. 689

 Related Publication  Important Hebrew and Samaritan Manuscripts     
 from the Collection formed by the late David Solomon Sassoon, Sotheby
.Parke Bernet Inc. New York, May 12 1981, pp. 111

SASSOON 613  ספרית מקור  ששון 613  מס’ בספ’ מק

דרוש ליום השבת פרשת בראשית לרבי יעקב ענתבי  

רשום בכתב ידו בחצי קולמוס. מצוין בכתב היד ‘מוהר”י ענתבי’.

B 2982 ספריית מקור  מנצ’סטר, ספריית ג’ון ריילנדס
)Manchester - John Rylands University Library, Ms. B 2982(

נותר דף אחד בלבד ששימש בגניזה. ]הקצה הפנימי של דף ארוך )35 ס”מ( שרידים 
מכותרת ו-55 שורות. בצד ב’ סוף הדרשה, שש שורות נוספות[.

הערה: שימו לב שרשום בכתב היד מוהר”י ענתבי, והכוונה לרבי יעקב ענתבי, 
ואילו הספרן תיעד ורשם שהמחבר הוא ענתבי, יעקב בן אברהם ]מוזכר[ כלומר 
הוסיף את הפרשנות שלו לשם אביו של רבי יעקב, אשר אינה נכונה כמובן. רבי 

יעקב היה בנו של רבי דוד יצחק ענתבי. 
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ח.   הרב יהודה-שבתאי רפאל ]היש”ר[ ענתבי זצ”ל, סב-סבי 

אחיין נוסף של הרב אברהם ענתבי  ובן דודם של רבי יעקב ענתבי ורבי יצחק ב”ר 
אברהם ענתבי  הנזכרים לעיל 

חכם יצחק רחמים ענתבי 1624-1706

חכם יצחק שבתאי ענתבי 1669-1746

חכם שבתאי ענתבי

חכם יצחק )בן( שבתאי ענתבי

חכם רחמים ענתבי 1554-1627

)נכדם של מגורשי ספרד-לפי מסורת משפחה(

חכם אברהם ענתבי

יוסף

ריינה די 
פראנקו

סניור די 
פראנקו

אליעזר

חכם יצחק ענתבי

חכם דוד יצחק ענתבי

חכם יעקב ענתבי

חכם יהודה 
)?( ענתבי

גראציה
מזרחי

חכם
חיים
נחום
מזרחי

חכם יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי

רפאל ענתבי(

?

נישואיו הראשונים

חתימתו המסוגננת של 
היש”ר

ענתבי והטבעת חותמת
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פרסומים   

‘דרוש לשבת הגדול’, נדפס בסוף הספר ‘באור החיים’ לרבי חיים כפוסי משנת 
1929. זהו החיבור היחיד ששרד את פגעי הזמן ונותר בכתובים.  

פיוט רחב יריעה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, שתחילתו “אשיר ואודה לאל חי, ותיטב 
לו שבח” וסימנו ]באקרוסטיכון[ “אני יהודה שבתאי רפאל ענתבי שליחא דרחמנא 
חזק”. הפיוט נתקבל בארצות המזרח ונדפס בספר ‘הילולא רבא’, ג’רבה תרפ”ט, 
ונדפס בסוף ספר ‘באור החיים’ לרבי חיים כפוסי, ירושלים תרפ”ט, השליחות הזו 
של היש”ר היתה בשנת תקפ”ז )1827( לערך, כאשר יצא מטעם כוללות הספרדים 

בצפת לערביסטאן )כורסיטאן( והוא בן 21 שנים בלבד. 
]רבי אברהם יעקב ענתבי כתב על פיוט זה שאביו “יסדו ]...[ בהיותו שד”ר בערי 

ערביסטאן בהיותו בן כ”א שנים[.

כתבי יד שהותיר אחריו 

‘ספר פזמונים’, 171 פיוטים תורניים לפי מנהג יוצאי חלּב והקהילה היהודית 
הספרדית בצפת, רובם בלשון הקודש, מיעוטם בארמית ובערבית, כתיבת חצי 

קולמוס. 
המחברים שונים ושמותיהם מופיעים באקרוסטיכון השירים. ארבעה פיוטים מתוכם 

חוברו על ידי היש”ר עצמו ואחד מהם הוא הפיוט שנזכר לעיל.
על הפיוטים השונים נמנים: פיוט על טבריה שכתב ר’ דוד בר חסין הפותח במילים 
“אוחיל יום יום אשתאה, עיני תמיד צופיה ]…[ אדמת קודש טבריה”, ופיוט מפורסם 
שחיבר הרב אברהם ענתבי ]דודו של היש”ר[: “אם חכם לבך בני ישמח לבי גם אני”. 
החוברת מחולקת לפרקים לפי המקאמים, הלחן הערבי המתאים למשקל הפיוט: 

למשל, ראשט, סאסגר, איארק, כייאט ועוד. 

עותק ‘ספר הגורלות להראב”ע’ ]רבי אברהם אבן עזרא[. מדובר בשיטה קבלית 
שהייתה נהוגה בצפת לחישוב גורלות ומתן מענה לשאלות הרות גורל. זוהי העתקה 
ממקור המיוחס להראב”ע עצמו שחי לפני כ-1000 שנה, וכנראה שהיש”ר רשם 

מחברת זו בצעירותו. 
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כתב שליחותו השנייה של רבי יהודה שבתאי רפאל ענתבי כשד”ר כוללות הספרדים 
בצפת שנת וישבחו ויפארו )1875(. 
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ספר ‘באור החיים’ לרבי חיים כפוסי תרפ”ט )1929( 

כולל  פרסום של כלל כתבי היד שנותרו מספרייתו של היש”ר ענתבי. 

המו”ל, בנו רבי אברהם-יעקב ענתבי, מציין בהקדמה לספר כי לאביו הרב יש”ר 
ענתבי היו עוד כתבים וחיבורים שכתב, אשר לא הגיעו למכבש הדפוס והיו בביתו 
של  בכור בניו רבי אליהו-רחמים ענתבי שבצפת. אולם לאחר שזה האחרון חזר 
לביתו מגלותו בקפריסין ]או כרתים[ במלחמת העולם הראשונה, מצא שנפרץ וכל כתבי 

היד של אביו היש”ר אבדו ונעלמו. 

‘באור החיים’ 
לרבי חיים כפוסי
]אוצר כתבי היד 

במשפחה[
מו”ל אב”י ענתבי 

תרפ”ט )1929(
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דרוש לשבת הגדול - רבי יש”ר ענתבי 

הנה ידוע לכל ישראל כי שבת זה נקרא שבת הגדול, והטעמים שלשמה נקרא 
שבת הגדול רבו כמו רבו, ברם אמינא שראיתי בספר נאם דוד להרד”ס י”מ כי 
עבד מלך כמלך לפי שהוא סמוך לפסח - שהוא נכבד וראש לכל המועדים, לכך 
נקרא השבת הזה שבת הגדול. ויש מפרשים לפי שהוא שבת הראשון שנכנסו בו 
ישראל למצוות לקיים מה שנאמר סור מרע ועשה טוב ומה שאמרו רבותינו ז”ל 
משכו ידיכם מעבודה זרה ויש מפרשים לפי שהוא גדול בתורה וטעם רבותינו ז”ל 
לפי שפסח, שיצאו ישראל ממצרים היה יום חמישי וביום העשור היה יום השבת 
ולקחו אלהי מצרים וקשרוהו בכרה”מ, וכי ישאל איש צר ואויב ויאמר לקושרים 
: מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה והשיבוהו בדברים המענים את הלב ופיעם 
פתחו: הרי זה מן המוכן, כי ליום י”ד ישחטו אותו זבח פסח לה’ בט”ו בו. והבדיל 
ה’ בין הטמא וכו’ כמה גדלה מעלת שבת זו, כשמו כן הוא “שבת הגדול” וחייבים 

ישראל לשמוע דרשה ודברי תורה. 
וזה הטעם מאבי הרב ז”ל 

ויש מפרשים לפי שאותה שבת ראשונה נתגדלו ישראל בין העמים ונקראו גוי 
גדול כמו שאומר הכתוב: כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו וכו’ וכעניין 
זה צוונו הקב”ה לבער חמץ הפנימי שהוא יצר הרע ואחר כך יבא לחלק הטוב על 

דבר סור מרע ועשה טוב ]...[

פתיחת הדרוש לשבת הגדול כפי שנדפסה בספר ‘באור החיים’ לרבי חיים כפוסי 

 

ספרים מאוצר 
ספרייתו 

של היש”ר זצ”ל 
מאוצר ספרייתו של 

המחבר
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במשך שנים רבות, עלה בידי לקבץ ספרים מאוצר ספרייתו העתיקה של סב סבי 
היש”ר ענתבי. 

ליש”ר היו שמונה בנים, ארבעים נכדות ונכדים, וספריו חולקו תחילה בין שמונת 
בניו הרבנים ולאחריהם לשאר נכדיו. מהיכן ספריו? 

ודאי קיבל אותם מאבותיו הרבנים, וכאשר נשלח מחלב לצפת בשנות נערותו על 
ידי דודו רבי אברהם ענתבי, הרב הראשי של העיר, קיבל מידיו ומאלו שהיו ברשות 

אביו הרב יהודה ענתבי. 
כאשר בגר והיה לאמיד ובעל אמצעים, מעיד עליו בנו הרב אב”י ענתבי, רכש ספרות 
קודש רבה בכסף רב. את רכישתו הגדולה ביותר עשה במצרים בשיבתו ממסע 
שליחות להודו וכורדיסטאן, שם עלה בידו לרכוש את כל אוצר הספרים וכתבי 
היד של הרב משה מרקאדו אלגאזי שהיה איש חינוך ואספן ספרים בעצמו. הרב 
מרקאדו אלגאזי חי בקאהיר לפני כמאתיים וחמישים שנה ורכש בעצמו כתבי יד 
עתיקים. אחד מאוצרותיו העתיקים אשר היש”ר רכשו, היה כתב היד  של בעל הנס 
רבי חיים כפוסי. כתב יד זה נכתב לאחר שנפקחו עיניו ולכן קרא שמו על לשון אור. 

ברשומה זו אני מביא מספר ספרים שנתקבצו לידי והיו ברשותו של היש”ר, או 
כאלו שנודע לי אודותם. רוב ספרייתו, יש להניח, אבד בשיני הזמן והמלחמות. 

‘חומש’ עם שחרית לשבת והפטרות, נדפס בלבוב 1858. 

‘ספר מסורות ליוסף בן שמואל אבן ריי’ )1607(, וניציאה.  כנראה רכשו מספרייתו 
של הרב אלגאזי מקאהיר. 

‘הגדה מאויירת’ עם ביאורים בלאדינו. בשל העדר הדפים הראשונים, לא ידוע מועד 
ההוצאה ומקומה. נמצאה בספרייתו של בנו בכורו )רבי אליהו רחמים ענתבי( 
וסביר להניח שהייתה של היש”ר. במקומות מסוימים הערות ותוספות בכתב יד 

בכתב רש”י מרובע. 

‘ספר חכמה ומוסר לרבי אברהם ענתבי’ עם הקדשתו. ליוורנו 1850. אף-על-פי 
שההקדשה אינה מיועדת ליש”ר ענתבי, אחיינו של רבי אברהם המחבר, הרי נמצאה 
במשפחה. סביר יותר להניח שהרוכש, בנו של היש”ר, ְמצאה במצרים ורכש אותה 
לעצמו. אולם די ברור שכל ספריו ]או רובם[ של רבי אברהם ענתבי, דודו, היו 

ברשותו של היש”ר גם כן.

‘תורת משה’ בכתב יד ]חצי קולמוס[. מצאתיו יחד עם כתב יד אחד שיתואר בהמשך, 
‘ספר הגורלות’ לרבי אברהם אבן עזרא. בעוד שהעותק מספר הגורלות היה שייך 
בוודאות ליש”ר ענתבי, לפי חותמתו המופיעה בעמוד הראשון, כתב יד זה הינו 
חלקי, ולכן חסר חתימות או חותמות ובנוסף על כך הוא שונה. איני בטוח לכן 
שכתבו היש”ר בעצמו בגיל צעיר יותר של  חייו, או שמא זהו כתב יד של אחד 
מבניו רבי אליהו רחמים, או רבי אברהם יעקב או בן אחר אשר צירף אותה כתיבה 
שלו לכתיבתו של אביו. האסופה הנוכחית עוסקת בדרש תורני ובראשי העמודים 

הבודדים הללו רשום “עמוד הד’ תורת משה”. 
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‘גורלות’ בכתב יד. בסוף אסופה זו צולם דף בודד מתוך כתב יד אחר אשר היה 
ספר מיסטי שעסק בגורלות או קמעות: לדוגמה, “להרויח כל טוב ולא יחסר” או 
“שאלה בהקיץ” ]כנראה על לשון פתרון  חלומות[. צירפתי כתב יד זה כציון וזכר 
לאותם כתבי נוספים יד שהיו בוודאי ליש”ר שעניינם פלפול מדרש ותורת הנסתר. 

כתבי יד בודדים, כגון מכתבי האמנה של היש”ר לשד”רותו, מסמכים על רכישת 
נדל”ן ואחרים. בין היתר כתבו המפורט של רבי יעקב ענתבי למונטיפיורי, תר”א 
)1841(, המתאר את הקורות אותו ואת קהילתו בדמשק בעת עלילת הדם של 1840. 
מספר עדויות יש על כך שעותק דו”ח זה של רבי יעקב ענתבי היה בידי היש”ר : 

א.   הוא הועתק בידי בניו וכל אחד העתיקו ועשה לו עותק. כך נמצא עותק בכתב     
יד בספרייתו  של רבי אליהו-רחמים ענתבי. כמו כן קיים עותק בפנקסו האישי של 
רבי ישראל-שמואל ענתבי, וכן עותק היה בידי רבי אברהם-יעקב ענתבי המו”ל של 
הספר ‘באור החיים’ לרבי חיים כפוסי אשר כלל בו את כל כתבי היד שהיו ברשות 

המשפחה אצל אביו הרב היש”ר. 
 

ב.   יהודה ענתבי, בן רבי אליהו-רחמים, כתב תיאור על פרסום המכתב הזה בספר 
‘באור החיים’ ורשם אודותיו את התיאור הבא: “המכתב הזה אשר אני מוציא לאור 
כלשונו וככתבו ושנמצא גנוז בספריית משפחתנו הוא תעודה היסטורית חשובה 
על כל מה שאירע בדמשק בעניין עלילת הדם, כי זקני הרב הגאון הגדול רבי יעקב 
ענתבי ז”ל היה באותו זמן ראש מעלתה של הקהילה העברית שמנתה כחמשת 
אלפית בתי אבות”. בלשון “זקני” בא לתאר שרבי יעקב ענתבי הוא בן דודו של 

סבו היש”ר ענתבי. 

כתב היד ‘באור החיים’ – כתב יד לרבי חיים כפוסי, בן כ 400-300 שנה, יצא לאור 
רק אחר פטירתו של היש”ר בידי בנו רבי אברהם-יעקב ענתבי. 

ספר ‘אור יקרות’, 1592, לרבי יוסף בנימין זאב וואלף, וכנראה גם הוא מאוצר 
ספרייתו של אלגאזי במצרים. 

ספר ‘הברית השלם’, 1859, לרבי פנחס אליהו. במהותו אנציקלופדיה בשפה העברית. 
וכך מתואר תוכנו בעמוד השער “כולל כל החכמות והידיעות אשר בעולם”. הספר 
אינו כולל תמונות, אך הוא בנוי כלקסיקון של ערכים שונים ומגוונים, ארצות 
ומקומות, חי, צומח ודומם, וכל אלה מתוארים בלשון משנאית, כזו שטרם חידשה 
אליעזר בן יהודה, ברוח יראת השם כמובן. הספר מקנה לקורא ראיית עולם רחבה.

‘ספר הגורלות להראב”ע’ ]הרב אברהם אבן עזרא[ בכתב יד. כתב יד קבלי זה נושא 
את חותמו של היש”ר אולם לא ברור האם היש”ר כתבו ממש או שהוא רכישה של 
כתב יד עתיק יותר וממתי. העמודים הראשונים ועמודי האמצע של שיטת גורלות 

עתיקה זו חסרים. 
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ספר ‘עיבור שנים ותקופות’, 1578, לרבי יששכר בן מרדכי, אבו סוסאן. עניינו כל 
חכמת חישוב לוח השנה והשנים המעוברות וכיו”ב. 

‘ספר פזמונים’, אוצר פיוטים בכתב יד. הוא חתום בחותמתו ואין ספק שהיה שייך 
לו, אך גם כתבה בכתב ידו. זאת ידוע לנו מתוך כך שבאותם פיוטים אותם הוא 
חיבר בעצמו, הוא רושם בגוף ראשון: “פיוט שחיברתי לכבוד ]...[” ומכאן ברור 

שהרושם הוא גם בעל כתב היד. 
מדובר במפעל תיעוד שבו אסף היש”ר כל פיוט תורני לחג למועד ולימות חול. 
מן הסתם מדובר בפיוטים שהיו נהוגים בעדות  ספרד ובקרב יוצאי עדתו בעיקר. 
הפיוטים, 171 במספר, חולקו לפרקים לפי המקאם התואם להם. ראשט, חוסייני, 
סאסגד ועוד. שמות המחברים רשומים באקרוסטיכון הפיוטים. בארבעה פיוטים 
מתוך אסופה זו, קודמת לפיוט הקדמה קצרה בת שתי שורות ובה רושם היש”ר 
כי הוא שחיבר אותו פיוט, בהם הפיוט שכתב בדרכו לשליחות כשד”ר ושם חתם 

באקרוסטיכון: “אני יהודה שבתי רפאל ענתבי שליחא דרחמנא חזק”.
אחד הפיוטים באסופה זו הוא “אם חכם לבך בני ישמח לבי גם אני” שחיברו דודו 

של היש”ר רבי אברהם ענתבי. 

ספר ‘קריאי מועד’, מחזור תפילה לשלושת הרגלים, ליוורנו 1880. זהו אחד הספרים 
החדשים שבספרייתו שכן רכשו שנים ספורות בלבד לפני שנלב”ע. 

‘מדרש שמואל – ביאור לפרקי אבות’, 1876, חתום על ידי רבי יעקב ענתבי, וכנראה 
הוא נכדו של הרב יעקב ענתבי ראש קהילת דמשק אשר נקרא בשמו. 

ספר ‘קריאי מועד’, מחזור תפילה לשלושת הרגלים, וינה, 1861, כולל ספר תהילים 
מלא בסופו. 

‘בית הזכרון’, מחזור לראש השנה , ליוורנו, 1855. 
ספר אשר הוצג בתערוכת מוזיאון תל אביב בנושא ‘גלגולו של ספר’. ]תודתי למר 

מוטי ענתבי אשר הביא לידיעתי[
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גלגוליו של הספר חצו ארצות. הספר נדפס בשלוניקי ומשם הגיע לצפת לידי רבי 
יהודה שבתאי ענתבי מחכמי צפת )תרמ”ו 1886(. הספר נקנה אחר כך ע”י רבי 
יצחק אייזיק דייטש בנו של אב”ד קרטשניף ]רומניה[ שהיה גר בצפת שהביאו עמו 
לחו”ל. ספר זה ניתן במתנה לאדמו”ר רבי ישראל בן רבי דוד משה מטשורטקוב 
בחיי אביו ]רבי דוד משה נפ’ בשנת תרס”ד[ בצירוף “קוויטל”, בקשה לישועה 
בהזכרת שם המבקש ושם אמו. לספריית הרמב”ם הגיע הספר מעיזבון רבי שלמה 

מטשורטקוב-תל אביב )נפ’ תשי”ט( נכד לרבי ישראל הנ”ל.

יאודה שבתי רפאל ענתבי ס”ט יתר חותמות הבעלים: חותמת: הצע’   בין 
“קניתי מהוני לכבוד צורי בעד חמשה ]...[ מילד )?( ספרדי הנ”ל כזה 5 זהובים הק’ 

יצחק אייזיק דייטש מקרעשנוב”

ספר תהלות ה’’ 
אליהו בן אברהם 

שלמה הכהן. 
תקצ”ט )1839(.
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ט.   בניו ונכדיו של הרב יש”ר ענתבי

חכם יצחק רחמים ענתבי 1624-1706

חכם יצחק שבתאי ענתבי 1669-1746

חכם שבתאי ענתבי

חכם יצחק )בן( שבתאי ענתבי

חכם רחמים ענתבי 1554-1627

)נכדם של מגורשי ספרד-לפי מסורת משפחה(

חכם אברהם ענתבי

חכם יצחק ענתבי

חכם דוד יצחק ענתבי

חכם יעקב ענתבי

חכם יהודה 
)?( ענתבי

חכם יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי
רפאל ענתבי(

חכם אליהו רחמים

חכם יצחק שאול

חכם רפאל מנשה 

ענתבי
יהודה חיים ענתבי
מחנך ומנהל ואיש 

ציבור

חכם ישועה שלוםחכם יום טובחכם שלמה מאיר

חכם יוסף דודחכם אברהם יעקב

חכם רפאל ענתבי

חי בצידון

חכם ישראל שמואל

קאדון

 כאסקי

חכם כאסקי
אב"ד 
קהאיר

נישואיו השניים

רבה הראשי של דמשק

וגיבור פרשת עלילת

דמשק 1840



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר54

י.   הרב אליהו-רחמים ענתבי - בכורו של היש”ר 

ספרים שחיבר 
כל חיבוריו וספריו נותרו בכתבי יד ולא נתפרסמו.

א.   ספר ‘האר עיני’ דרשות - מקרא פרשנות תורה. כולל גם מעט חידושים על 
חנוכה, תהלים, משלי, איוב, שיר השירים וקהלת. אין חידושים על נביאים.

בעמוד השער: ספר האר עיני ]...[ איזו חידושים ופרפראות על התורה ונב’ ]...[ 
הצעיר אליהו רחמים ענתבי ס”ט”

דף 1א חתימה מסולסלת של המחבר.

חתימת מליצה בדף ]2[א: “צעיר אנכי ונבזה עפרא דארע”ה ס”ט ]=אליהו רחמים 
ענתבי[ ש’ תרנ”ה”.

51 דפים, תרנ”ה 1895, מכון יד בן צבי, ירושליםם

ב.   ספר ‘דרש אליהו’ דרש אליהו: ספר המכיל דרשות והספדים על נפטרים
נכתב בסוף המאה ה-19, מכון יד בן צבי, ירושלים 

ג.   פנקס חשבונות  בכה”י רשום: ‘פנקס חשבון’. פנקס חשבונות של השד”ר אליהו 
רחמים ענתבי מצפת, “לכל ערי טורקיה” )באישור החשבון, עם חתימות( והבלקן. 
זהו פנקס החשבונות וגם יומן המסע של רבי אליהו רחמים ענתבי, כאשר נשלח 
כשד”ר כוללות הספרדים בצפת. הוא מספר שם את קורותיו בבואו לאסוף את 
כספי החלוקה. התמונה העולה משם היא תמונה של מסע קשה פיזית ונפשית, 

מסוכן ומאוד לא מאיר פניו לשד”ר. 

מחלקת כתבי היד, הספרייה הלאומית, ירושלים Heb 80 4275 ]“זה ספר פנקס חשבון המשמש 
כניסה והוצאה מיום שאני מתחיל ]...[ עפ”י שליחותי בעזרת העוזר האמיתי ]...[ הוא ישיב את 
שבותינו ]...[ ששים ושמחים אב ובנו. ואגדל בני לתורה ולחופה ]...[ הצעיר אליהו רחמים ענתבי 

ס”ט”.

סוף המאה ה- 19, מחלקת כתבי יד, הספרייה הלאומית ירושלים 

ד.   ‘מחזור ליום הכיפורים’ ששימש את רבי אליהו רחמים ענתבי, עם חתימתו בעמוד 
הכריכה הראשי ובה רשם: “מה שקנה עבד כמותי, בכל ליבי. האדון הגדול מלך 
החיים יחיינו חיים ארוכים, חיים של שלום בעבודתו עבודה תמה וימלא משאלות 

לבי: הצעיר אליהו רחמים ענתבי ס”ט”. 
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ה.   ‘אגרון’ רבי אליהו רחמים כתב: “הלצות, כתבים, פתיחות”, והעתקי מכתבים 
של אחרים שיש בהם פרטים מזהים. בין השאר העתקי אגרות מאת החיד”א ]חיים 
יוסף דוד אזולאי 1724-1807[ וחיים מודעי ]מודעי חיים בן אליהו[ ומהר”ש פאפו. 

דף 6א “הלצה ל ]...[ משה גאלנטי” ]=גלנטי, משה בן מרדכי, מדמשק[.

בין השאר: “נוסח הכתב שסדרנו לס’ רוטשילד )כוונתו לברון אדמונד דה רוטשילד, 
נ”י ערב ר”ח סיון ש’ ]...[ על ממלכתו ה’ו’א’ ]=תרמ”ח[ וחתום “אליה ענתבי” )12א( 

“נוסח הכתב שסדרתי להאדון השר שחלה ]...[ תרמ”ט” )12ב(.

לימים עבר אגרון זה לרשות בנו רבי רפאל מנשה ענתבי ואכן חותמו מופיע. חותמת 
בעלים רפאל מ]נשה[ ענתבי )12ב(. 

סוף המאה ה- 19, 32 עמודים, אוסף כ”י בניהו, הספרייה הלאומית, ירושלים. 

ו.   ‘ארעא דרבנן’ ]בארמית דרכי רבותינו[. דרושים שונים על התנ”ך ומגלת אסתר

ז.   ‘אמרי שבת’ על הלכות שבת, ובו כל דינים של שבת רמוזים בראשי תיבות 
המילה שבת. 

ח.   ‘טוב טעם’ חיבור על המצוות במכון ]כת”י 467[ 
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ט.   ‘טעמי התורה’ זהו ספר שחיבר בכתב ידו הכולל חידושים ודרכים על התורה 
ודרשים ומשלים. ספר זה נכתב בשנת  תר”מ )1880(, “כי שמש ומגן ה’”. בדף 
הראשון של ספר זה הטביע חותמת שלו בשלוש שפות, עברית ערבית ואנגלית, וכן 
חתימת ידו של המחבר. בדף השני לאותו כתב יד פסוקים מספר תהילים בראשי 

תיבות שמו של המחבר. 
 

י.   ‘חדושים על התורה’ ]מקרא פרשנות תורה[ - חיבור בכתב ידו של ר’ אליהו 
רחמים ענתבי  כולל דרשות חידושים על התורה, מאמרי חז”ל ודרושת והספדים, 

בכתיבה מזרחית ]חצי קולמוס[ ספרית מקור  ירושלים, מכון בן צבי 476

יא.   הרב רפאל ענתבי בן רבי יוסף ענתבי מצידון
 

היה נכדו של היש”ר ענתבי. אביו רבי יוסף-דוד ענתבי, התגלגל ללבנון בעת מלחמת 
העולם הראשונה ומחמת נסיבות החיים נותר שם. על כך כותב הבן: “אני ]...[ 
נולדתי בעה”ק צפתו ובשנות המלחמה ]...[ תרע”ה נגרשתי מטעם המלכות לעי”ת 
קוברוס ונשארתי שמה עד תום המלחמה ש’ תרפ”ח וחזרתי לעי”ת בירות יע”א 

]...[ נסעתי לעי”ת צידון”.
לא ידועים כתבים מאת אביו, רבי יוסף-דוד ושמא היו אך אבדו במלחמה וטלטולי 
המסע. נותרו רק כתבים מאת הבן. נודע לי כי בבית כנסת של יוצאי לבנון בחיפה, 
נמצא לוח “שוויתי ה’ לנגדי” הרשום כולו בכתב יד והוכן בבירות על ידי רבי יוסף 
ענתבי. בנו רבי רפאל ענתבי היה חותם לעיתים על כתביו וספריו לשון מליצה 

הרע”ה אותי בהתכוונו לקונו. 

כתבים וחיבורים
  

א.   ‘גר אנוכי’: דרשות בכתב יד משנת תש”ג )1943(, אשר נכתב בצידון, לבנון.
בשער: “ספר גר אנכי ]...[ דרושים ]...[ מתוקים מנופת צופים ]...[ שדרשתי בצידון 
]...[ אני הרע”ה אותי ס”ט”. המחבר מוסיף וכותב בשער השני: “כתיבת וחיבור זה 
הספר ידי הצעיר רפאל בה”ר כמהר”ר יוסף דוד ענתיבי הי”ו יליד עיה”ק צפתו א”י 
היום ר”ח תמוז ]...[ שנת ו’נ’ר’ו’מ’מ’ה’ ש’מ’ו’ כתבתיו פה עי”ת צידון יע”א” ]=תש”ג[.
הערה דף ]1[א: “אני ]...[ נולדתי בעה”ק צפתו ובשנות המלחמה ]...[ תרע”ה 
נגרשתי מטעם המלכות לעי”ת קוברוס ונשארתי שמה עד תום המלחמה ש’ תרפ”ח 

וחזרתי לעי”ת בירות יע”א ]...[ נסעתי לעי”ת צידון”.
בהערת בעלות המחבר מציין: “נומרו של טופס הבקשה אשר לי שכתבו לי מחלקת 

הסוכנות בירושלים 1896”.
111 עמודים, מחלקת כתבי היד של ספריית ניו יורק

ב.   ‘ראה עוניי’: דרשות, נכתבו בצידון לבנון בשנת תרצ”ג )1933(. 
בעמוד השער:  “ספר ראה עניי פרפראות וחידושי תורה”. הערה בהמשך: “הספר 
הזה מכיל בקרבו פרפראות וחידושי וליקוטי תורה ואיזה שירים שחברתי ]...[ ר”ח 

שבט תרצ”ג לפ”ק”.
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הערה בראש כה”י: “אני...נולדתי בעה”ק צפתו ובשנות המלחמה...תרע”ה נגרשתי 
מטעם המלכות לעי”ת קוברוס ונשארתי שמה עד תום המלחמה ש’ תרפ”ח וחזרתי 

לעי”ת בירות יע”א...נסעתי לעי”ת צידון”. מהותו: מקרא פרשנות תורה. 
מחלקת כתבי היד של ספריית ניו יורק

ג.   דרושים וחידושים על פרשיות השבוע: בחלקם מלוקטים מספרים שונים; 
דרשות שחוברו על ידי ר’ רפאל בן יוסף ענתבי, המחבר חותם במספר מקומות 

במליצת ראשי תיבות שמו: 
      “אני הכותב עפ”ר ס”ט” )דף ]191[ב(; 

      “רועה ישראל ס”ט” )]198[ב(; 
      “אני ע”ר ס”ט” )]199[ב

וחותמתו גם היא מופיעה בשני מקומות  בכתב היד: 
.Stamp ”Rafael Joseph Antebi Sidone Syrie“ p. ]6[b, ]128[a

לכתב יד זה שני חלקים: דף ]1[א-]207[א: ענתבי, רפאל בן יוסף דוד: דרושים 
וחדושים על פרשיות השבוע. דף ]193[ב: ‘דרוש מוסר ]...[ ח’ אדר התרע”ב’. דף 

]207[ב-]208[א ‘רפואות’.
דף ]212[א-]234[ב: חיבור אחר  ‘עט סופרים’ ]שנכתב/הועתק על ידו[ 

רבי רפאל-מנשה ענתבי הוא המחבר המעתיק של החלק הראשון והמעתיק של 
החלק השני.

בעלות קודמת בדף ]184[ב - חתימה מסולסלת: “הצעיר משה אסבעוני ס”ט”.
המאה ה-20, נמצא מח’ כתבי היד של ספריית ניו יורק

ד.   ‘עט סופרים’ – נוסחי שטרות  
כתב יד זה היה ברשותו של רבי רפאל בן יוסף ענתבי, ומופיעה בו חותמת: 

Stamp ”Rafael Joseph Antebi Sidone Syrie” )בעמ’ 6 ובעמ’ 128( 
כתב היד מכיל הלכה דינים ומנהגים, ונוסחי שטרות, ולו שני חלקים.

*   בעלים קודם ]או מקור ההעתקה[  על ידי המחבר משה יעקב חזן. 
אחד הבעלים הקודמים השאיר חתימה מסולסלת: “הצעיר משה אסבעוני ס”ט” 

)עמ’ 184( 
 

)נכתב במאה ה – 20 , נמצא במח’ כתבי היד של ספרית ניו יורק(
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יב.   הרב אברהם-יעקב ענתבי בן היש”ר ענתבי זצ”ל 

מוציא לאור של הספר ‘באור החיים’ לרבי חיים כפוסי התרפ”ט )1929( והעורך 
הראשי של ספר זה. 

הערותיו וביאוריו מופיעים לכל אורך הספר, וכן בחלקו השני ‘אביר יעקב’ שנכרך 
עם ספר זה. 

כמו כן רשם הקדמה ל’באור החיים’ בעמוד השני: ענתבי, אברהם יעקב הקדמת 
הרב המו”ל נר”ו בתוך כפוסי חיים, באור החיים דרושים על התורה, ירושלים שנת 

שערי דיצה לפ”ק )1929( עמ’ 5-4
דרשות מסוימות שלו בכתב יד היו ברשות בנו אפרים ענתבי והיום אצל בניו.

 

בעמוד ההקדשה ניתן לראות את כתב ידו של רבי אב”י ענתבי המקדיש את העותק 
לשני אחייניו, סבי, יעקב-מרדכי ענתבי ולאחיו ברוך ענתבי. 

ר’ אברהם-יעקב ענתבי היה ידוע בקרב יהודי קאהיר כבעל מופתים ובעל יכולת 
סגולות לרפא חוליים ולהשיב ברכה. שמעו נודע כך שהיו עולים אליו לרגל לצורך 

זה.

הספר “באור החיים” 
לר’ חיים כפוסי

נדפס תרפ”ט )1929(,
ויצא לאור על ידי ר’ 

אברהם
יעקב ענתבי



59  נספח ב’ אוצר החיבורים והספריות של רבני משפחת ענתבי

וכבר שמעתי כמה עדויות על עיסוקו זה. אחת מהן למשל הייתה של מרגלית 
ענתבי ז”ל אשת המורה לעברית שמואל ענתבי בקאהיר, אשר הייתה מספרת על 
השם שיצא לו לרבי אב”י ענתבי כבעל סגולות, וכי היו יוצאים ונכנסים אליו בני 
הקהילה לקבל סגולות תרופות ועצות שונות לבעיותיהם. עוד ידעה לספר אודותיו 
שהיה נוהג לצום פעמיים בשבוע באופן קבוע ]וייתכן שבלי משים נודע לה הדבר 
מתקופת השובב”ים ויחסה שנהג כך לכל השנה[ לכן היה מרגש לאתר את כתב 

היד שהכיל את הלחשים והקמיעות בהן השתמש והרי תיאורו: 

ספר הקמיעות והסגולות של ר’ אברהם יעקב ענתבי בכתב יד 

בראש כתב היד רשום: “ספר תעלומות חכמה למוהר”ש ויטל ז”ל” ]=ר’ שמואל בן 
חיים ויטאל[

בשער המעוטר נכתב “פה טפיליתי הת”ק”, ולא ברור מי כתב את השער ככל 
הנראה לא המעתיק ולא המעיר. חותמת בעלים: “הצ’ אברהם יעקב ענתיבי שו”ב 

פה מצרימה יע”א” )26ב ועוד(.
זהו תעלומות חכמה: סגלות, קמיעות, חותמות והשבעות מהמאה י”ח, מאה י”ט

בכתיבה איטלקית וחצי קולמוס, 94 דף
הערה בכתב היד: מזכיר “ובספר אחר כתיבת יד מצאתי” )3ב(, “כתב הרח”ו ז”ל 
ששמע מהאר”י  ז”ל” )5ב(, “להרב ר’ שם טוב ז”ל” )7(, “קמיע מהחכם אזולאי ז”ל” 

)9א(.
הערה  בדף 78א בכתיבה מזרחית “מודעא רבא ממני הכותב על קונטריס זה” ובו 
נכתב על הייחוס של כה”י לחיים ויטל. בסוף המודעה “כ”ד ע”ה עזרא חייא ידידיה 
לחמי ס”ט בן הגאון מוהרש”ל זלה”ה”. מכאן ניתן להניח שהוא זה שייחס את כה”י 

למוהר”ש ויטל בשער של כה”י.
בערבית  סגולות  79א-80א  דף 
בכתיבתו של עזרא חייא ידידיה 

לחמי.
בסוף כה”י מפתח לכה”י.

בעלים: לחמי, עזרא חיא ידידיה 
בן שלום ]בעלים[, ענתבי, אברהם 

יעקב ]בעלים[
ספריית מקור, סינסינטי-היברו 

יוניון קולג’ 516

מכתב בכתב ידו וחתימתו של 
רבי אברהם יעקב ענתבי לאחיינו 

רבי רפאל מנשה ענתבי. 
]מוזיאון המאירי צפת[ 
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יג.   הרב ישראל-שמואל ענתבי בן היש”ר ענתבי זצ”ל 

חיבר פנקס עב כרס ובו דרשות פלפולים וחידושים, בנושאים שונים. 
בכתב היד הזה שמקיף מאות עמודים, נמצאות גם שתי שיטות עתיקות יומין 

לקביעת “הגורלות”
ועותק ממכתבו של רבי יעקב ענתבי למונטיפיורי . 
כיום ברשות נכדו יוסף ענתבי בן ברוך שבירושלים. 

הערה בכתב ידו של סבי, יעקב-מרדכי ענתבי, בן חכם ישראל שמואל
ספר זה כתב 

עט”ר ]עטרת ראשי[ מ”ר אבי יעקב מרדכי ענתבי ס”ט

ומכאן כתב ידו של ח’ ישראל שמואל ענתבי. 

מנקול מפנקס של עט”ר אדוני 
אבי זיע”א יום שנולדתי אני,

 יום ר”ח תשרי תרל”א לפ”ק, יום 
שנשאתי אשתי ת”ם אדר תרמ”ז 
פ”ק ששה עשר שנים כשנשאתי

אשה ת”ם. אור עשרה אלול 
תרנ”ד נולד לי בן וקראתי שמו

חי הי”ו. יה”ר שיהיה  זש”ק ונשמח 
בחופתו אמן טו”ב אדר ראשון 
שנת מבר”כת פ”ק נולד לי בן 

וקרינו שמו יעקב מרדכי הי”ו, 
יגדילהו האל לתורה ולחופה 

ולמצוות נחייה אביו ואמו הי”ו
 אמן. אור כב’ כסלו ש’ תרס”ה 

פ”ק נולד לי בן ברוך שמעון הי”ו, 
יגדלהו האל לתורה ולמצוות 

בחאו”מ ונשמבחו )ונשמח בחופתו( 
אמן. אור ט’ כסליו נולד לנו בן חביב 

דוד נסים הי”ו בשנת תרס”ח יה”ר 
ישמחנו ה’ בחופתם אמן. כ”ד חשון ש’ 

והארכת”ם ימים פ”ק נולד לנו בן
 זכר וקראתי שמו מיכאל הי”ו

 ישמחנו ה’ בחופתם בע”ה אמן. 
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יד.   הרב רפאל מנשה ענתבי ב”ר אליהו רחמים ענתבי 

מחידושיו הובאו בספר ‘אביר יעקב’ ושם דרשה גדולה שלו, דף כ”ט ע”ב, בספר 
‘אביר יעקב’  מופיעים שני הספדים שנשא: אחד עבור מרת זקנתו קאדון ענתבי 

לבית כאסקי, והשני עבור אביו רבי אליהו רחמים ענתבי. 
מליצה ארוכה כהצגת הדרוש ל’שבת הגדול’ אשר הוא מפרסם שם שנשא היש”ר 
ענתבי סבו. הקדמה מליצית שלו לספר בספר ‘באור חיים’ לרבי חיים כפוסי )1929(. 

חכם יהודה )?( ענתבי

חכם יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי
רפאל ענתבי(

חכם אליהו רחמים

חכם יצחק שאול

חכם שלמה מאיר

החכם רפאל 
רפאל ענתבי

שמעיה
ענתבי

יהודה חיים ענתבי

חכם שועה שלוםחכם יום טוב

חכם ישראל שמואלחכם יוסף דודחכם אברהם יעקב
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כתבים וחיבורים  שחיבר 

א.   ‘ארעא דרבנן’ - חיבור בנושאי הלכה. שאלות ותשובות. 
בעמוד השער רשום בכתב יד: “ארעה דרבנן” מאת “רפאל מנשה ענתבי”; “פה עיר 

חיפה היפה עיר אליהו הנביא”
78 עמודים, המאה ה-20 , מכון יד בן צבי, ירושלים

ב.   ‘האר עיני’ - חיבור בנושאי הלכה. שאלות ותשובות. תלמוד - קונקורדנציה. 
 כולל הסכמת הרב הגדול אברהם יצחק הכהן קוק ז”ל מתאריך סיוון תרצ”ב

תיאור בעמוד השער: “ספר האר עיני מה שחדשתי שאלות ותשובות וכן איזה 
ענינים ]...[ רפאל מנשה ענתבי ס”ט”. כולל גם מונחים מהתלמוד בסדר א”ב ומספר 

הפעמים שנכתבו בכל סדר שבש”ס.
דף ]13ב[: העתק הסכמה מתאריך “ח’ סיון תרצ”ב פעקו”ת ירושת”ו”, מאת “הק’ 

אברהם יצחק הכהן קוק”

33 דפים, המאה ה- 20 , מכון יד בן צבי , ירושלים 

ג.   משלים ומליצות - ספרות יפה. 
עד סעיפים, כל סעיף פסוק מהתנ”ך ולאחריו ספור קצר. בסוף חלק מהסעיפים 

)סז, סח ועוד( חתום: “רמ”ע” ]=רפאל מנשה ענתבי[.
דף ]1[ב חשבונות “משכנתא”.

דף ]1[א מספר חותמות בלתי ניתנות לקריאה. )אולי בעלים קודמים( 
רוב הכתב בחצי קולמוס אבל הדפים האחרונים של כה”י בכתיבה אשכנזית מהמאה 

ה-כ’[
40 דפים, המאה ה- 20 , מכון יד בן צבי , ירושלים

ד.   חרוזים בערכים לפי סדר א”ב - פרויקט בלשנות של אב ובנו, אשר החל בו 
כנראה רבי אליהו-רחמים ענתבי, ובו אסף חרוזים שונים וסידרם כמילון, כדי 
שישמשו לו למליצות. כתב היד רשום חצי קולמוס  ובסופו הלצות להספדים מרבי 

אליהו-רחמים ענתבי והעתקי אגרות ביניהם לרבי חיים מודעי.
בהמשך הוסיפו לכתב היד חיים בן אליהו מודעי ורפאל מנשה ענתבי ]בנו של רבי 

אליהו רחמים[ 
מאוסף רבי רפאל מנשה ענתבי. 

JER BEN ZVI 1797  ספריית מקור ירושלים, מכון בן צבי 1797, מס’ בספ’ מק

ה.  שו”ת בעניין הקמת הסנהדרין

רבי רפאל כתב הרבה תשובות בענייני הלכה בין היתר כתב תשובה להרב י. ל. 
מימון בעניין הקמת הסנהדרין. 
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מסמכים עליהם חתם: 

אגרת שליחותו של  השד”ר חיים בן מרדכי ממן - מונה להיות שליח מטעם  כוללות 
הספרדים בצפת בין השנים תרצ”ז תרצ”ח. 

אגרת השליחות תשרי תרצ”ח: “לכל ערי יון, יוגוסלביא, בוסנא, סריבו, רומניא, 
טורקיא, וינה, טריסט ]...[ צרפת פאריז בילגיקה אולאנדה אמשטרדם”, תשרי 

תרצ”ח.
חתומה ע”י רבני הספרדים בצפת: ישועה פאלאג’י, רפאל מ’ ענתבי, יוסף הכהן, 

עזרא חיים הכהן, משה ברוך מזרחי, רחמים הכהן, אהרן שמעון )4 דפים(. 

הספריה הלאומית ירושלים.

פנקס קבלות של השד”ר מאיר בר ששת - מאיר בר ששת היה שד”ר חברת “ישועות 
ישראל” מצפת.

פנקס הקבלות של שליחותו הוא מתאריך תרמ”ה )1885(
פנקס זה נמצא בכתבי היד שהיו ברשותו, וחתימתו “רפאל ענתבי” מופיעה בו. 

מאוסף רפאל ענתבי, מכון בן צבי 1796, מכון יד בן צבי, ירושלים
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טו.   יהודה חיים ענתבי בן רבי אליהו רחמים ענתבי זצ”ל 

המחנך המנהל ואיש הציבור יהודה ענתבי פרסם את עותק תעודתו של רבי יעקב 
ענתבי למונטיפיורי בספר ‘באור החיים’ 1929. 

לאחריה פרסם תקציר שלו על כל הפרשה בזירת דמשק וההשלכות הבינלאומיות 
שעוררה. 

ענתבי יהודה, אביר יעקב, העתק הנוסח היסורין שברו על עם ישראל בעלילת 
הדם שהעלילו עליהם בשנת הת”ר ]...[ ובפרט על מעלת הרב ]...[ יעקב ענתבי” 
בתוך כפוסי חיים, ‘באור החיים’ ‘דרושים על התורה’, ירושלים שנת שערי דיצה 

לפ”ק )1929(,  עמ’ 209.
כמו כן קיימים ששה יומנים אוטוביוגראפיים ודידאקטיים שכתב בנוסף למספר 
נאומים שנשא וזיכרונות שהעלה בכתב יד, היו בידי בנו שלומי ענתבי ז”ל מקיבוץ 

איילת השחר ]עותק מצוי  במוזיאון “יגאל אלון” בכפר תבור[. 
מספר רב של מכתבים שרשם וקיבל נמצא ברשות נכדתו בתיק אסא מקיבוץ דורות. 

חכם יהודה )?( ענתבי

חכם יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי
רפאל ענתבי(

חכם אליהו רחמים

חכם יצחק שאול

חכם שלמה מאיר

חכם  רפאל 
רפאל ענתבי

שמעיה
ענתבי

יהודה חיים ענתבי

חכם ישועה שלוםחכם יום טוב

חכם יוסף דודחכם אברהם יעקב
חכם ישראל 

שמואל
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טז.   בניו ונכדיו של רבי יעקב ענתבי 

יז.     הרב יוסף ענתבי מקאהיר בן הרב יעקב ענתבי מדמשק 

חכם יצחק )בן( שבתאי ענתבי

חכם אברהם ענתבי

חכם יצחק ענתבי

חכם יוסף ענתבי

מרחבא

אסתר

אח בירושלים

חכם משה חיים ענתבי

חכם דוד יצחק ענתבי

חכם יעקב ענתבי
מזל טוב

ענתבי

חכם יהודה )?( ענתבי

חכם יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי
רפאל ענתבי(

? ?

?

חכם
רחמים
 ענתבי

חכם
עזרא
חיים

 ענתבי

רבקה

 ענתבי

אליהו

 ענתבי

רפאל

 ענתבי

החכם

דוד

יוסף

אברהם

)אלברט( 

ענתבי
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א. ‘ויצבור יוסף’ למחבר ענתבי יוסף,. “זה הספר ויצבור יוסף ]...[ דרושים אשר היה 
]...[ דורש ]...[ שבת בשבתו ]...[ בדמשק ובמצרים”, ירושלים, דפוס צוקערמאן, 

תרע”ט.
את הספר הוציא לאור בנו של רבי יוסף, דוד יוסף ענתיבי. וכך רשם דוד-יוסף  

בהקדמה  זו:
“אבי הכ”מ והוא כמהר”ר יוסף ענתיבי ]...[ והיתה מנוחת מור אבי ביום עש”ק אחר 
חצות, בכו לחודש המר חשון, שנת נפלה עטר”ת )1919( ]...[ והיה בן ע”ב שנה ]...[”

כתב היד המקורי של הספר קיים בספריה בניו יורק ומכיל בעמוד הראשי את 
הכותר הבא: “ויצבור יוסף - דרושים על התורה, פרשת בא” 

19 דפים, סוף המאה ה-19 תחילת המאה ה-20. מחלקת כתבי היד של ספריית 
ניו יורק

ובמקומות אחדים לאורכו של כתב היד חתימת המחבר: המחבר חתם את שמו 
במספר מקומות בטקסט ובהערות בשוליים: “ממני יע”ן ס”ט” ]=יוסף ענתיבי[ 

)4א(, “אני יוסף ענתיבי ס”ט” )12ב(.
כתב יד זה הוא מה שנותר מהמקור, הספר המלא נדפס לימים אחר פטירתו על ידי 
בנו דוד-יוסף ענתבי בירושלים, תרע”ט, ושם כולל פרשות עד סוף ספר בראשית. 

ב.   שאלות ותשובות )פסק הלכה(  מאת יוסף ענתבי: 
“בענין התגלות הקיטור שנתחדשו פה מצרים”

דף אחד, מחלקת כתבי היד של ספריית ניו יורק

ויצבור יוסף 
ר’ יוסף ב”ר יעקב  

ענתבי

ירושלים , תרע”ט

דרושים:
ספרי דרוש )לא דרשות( 

כללי
תנ’’ך:דרוש, בראשית 

]דרושים:הספדים, דרשות-
בר מצוה, דרשות-שבת 

הגדול[
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יח.   אברהם אלברט ענתבי בן רבי יוסף ענתבי זצ”ל 

אין באסופה זו יומרה להקיף או לציין את כל המסמכים שחיבר, ודאי ישנם רבים 
מאלה המצויים בארכיון הציוני בירושלים. אלא נציין מסמך מיוחד הרשום בכתב 

ידו, ויש בו משמעות משפחתית עמוקה. 

גרסה נרחבת  של פרשת עלילת דמשק 
מפי רבי יעקב ענתבי מועתק בכתב ידו של נכדו ]כתב רש”י[ 

אברהם אלברט ענתבי אשר העתיק בכתב ידו את גרסתו הנרחבת של דווחו של 
רבי יעקב ענתבי אודות פרשת עלילת דמשק משנת הת”ר ליצירה )1840(  מעיד 

מתחילת דבריו: 
“מעשה נורא שהיתה בעי”ת דמשק ]...[ בשנת הת”ר עלילת דת ]...[ הועתקה  
מכתיבת יד ]...[ זקני הרב ]...[ יעקב ענתבי זלה”ה אשר היה בעת ההיא רב ומורה 

צדק בעיר דמשק”.
זהו תאור אחר של עלילת הדם הכולל תרגום אחר של ה”פרמאן” משל רבי יעקב 
ענתבי פורסם ע”י א’ אלחאליל, מזרח ומערב, ג )תרפ”ז(, עמ’ 49-34. ובספר ‘באור 

החיים’ מאת חיים כפוסי, תרפ”ט.
כולל תרגום עברי של פקודת )“פרמאן”( השלטן “עבד אל מג’יד” המבטל את עלילת 
הדם בדמשק )19א-19ב(, השווה נוסח אחר המתורגם לעברית שפורסם על-ידי 

אל חאליל, שם, עמ’ 49-48.
מקומו של המקור בכתב ידו של ענתבי, יעקב בן דוד, 19 דפים – אינו ידוע. 

 A 285 H )Ms285H ספריית מקור  פריס, כי”ח

 Bibliotheque de l‘Alliance Israelite Universelle )Paris(, Manuscript 
Ms285H   

וכך רשמו בספרייה על גבי כתב היד: 

”Copie…du Recit…fait par Monsieur ANTEBI…petit fils du rabbin….
Jacob ANTEBI…a l‘affaire“ ; ”Monsieur Albert Antebi , Impasse de Malte 
3 , CHALONS-sur-Marne, France“ 

על פרשה זו ראה:

     Related Publication  J. Frankel, The Damascus Affair, Cambridge 1997.

     Related Publication  M. Schwab, Les manuscrits et les incunables 
hebreux de la Bibliotheque de l‘Alliance Israelite )in: REJ, 49)1904( p. 74-
88; 270-296(.
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יט.   מקורות ביבליוגרפיים  

“ספרי אר”ץ - הספרות התורנית של חכמי ארם צובה “ ד”ר ירון הראל 
קטלוג הספרייה הלאומית בישראל ירושלים גבעת רם. 

תודות לאישים ולגופים הבאים אשר תרמו מידע ואפשרו כתיבת קובץ זה 

לכה”ר משה חדיד, שער בנימין 
למר אליהו זיתוני, חולון  

לגב’ בתיק אסא מקיבוץ “דורות”
למר מוטי ענתבי 

למר יואב ליברמן ולמר ירון ענתבי מחיפה על תרומתם בהשאת תמונות וספרי 
משפחה 

לד”ר מיכאל ריגלר מהספרייה הלאומית על השראתו לכתיבת קובץ זה 
למאגרי המידע האינטרנטיים: אוצר החכמה, אוצר ספריית חב”ד. 

Hebrew Books Online ,Seforim online 
לכל דודיי – דוד ענתבי, משה ענתבי ויוסף ענתבי שסייעו לי במהלך השנים.



נספח ג’ 
סוגיות גנאלוגיות
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בין מסורה משפחתית והיסטוריה – היכן מסתיימת אגדה ומתחילה אמת 
היסטורית? 

במהלך עשרות השנים בהן אני חוקר את תולדות משפחתי – משפחת ענתבי, 
נתקלתי לא אחת בסתירות בין מקורות, בין גרסאות של מסרני משפחה ומסמכים 
היסטוריים,  מדורות שונים ומאותו דור. היות והספר נועד להעלות את סיפורה 
של המשפחה ואת רוחה, יש שקיבלתי את דעת המסורת על אף עדויות רשומות 
בספרים שונים, בפרט אם  הרישום בספר לא נשען על עובדות מוצקות. לבד 
מזאת למדתי שאמתות אינן אבסולוטיות לעולם, וכי אין המילה המודפסת חזקה 
מהמילה הכתובה ביד. טעויות והנחות שגויות נמצאו אצל רבים וטובים כחכם 
אברהם לאניאדו בספרו המפורסם ‘לקדושים אשר באר”ץ’ או אצל משה דוד גאון 
בספרו ‘יהודי המזרח בארץ ישראל’, ואף היסטוריונים לא נקיים מחובת הטעות 

בשוגג, כאברהם יערי ואחרים. 
עדויות ומסמכים חדשים עשויים לעלות בעתיד ולהאיר פרקים בספר הזה   
באור שאינו שלם. לבסוף, השלמתי את הכתיבה בידיעה שלעולם לא אוכל להגיע 
לכליל השלמות והאמת תישאר תמיד עלומה בחלקה ויחסית בחלקה האחר. שילבתי 
בין המקורות השונים ככל שיכולתי אך שומה על הקורא לזכור שלא התיימרתי 
מעולם לחתום את הידע בצורה פסקנית כאומר אלה תולדות משפחת ענתבי 
בבחינת ראה וקדש. ייתכן ותעלינה בעתיד עדויות חדשות, יימצאו מקורות אחרים 
שלא עמדו בפניי עד חתימת הספר, והם ישנו את התמונה המצטיירת בבחינת לא 

עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין לִהבטל ממנה. 
בנספח זה אציג מספר  דוגמאות לסתירות בין מקורות, להבדלים בין   
גרסאות והאופנים בהם התמודדתי איתם. כך אני חושף לעין הקורא את הספקות 
ההיסטוריים שהתחבטתי בהם. וספקותיי ממש כשל אלה שמעלה משה דוד גאון 
בהקדמתו לספרו ‘יהודי המזרח בארץ ישראל’: “עם חתימת הספר, לא בלב שלם 
ובנפש חפצה אני מושיטו לקוראים, שכן הינו רחוק משלמות ובהיבחנו בכור המצרף 

המדעי לא יינקה”.
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מי היה  הענתבי הראשון – ראש לכל הדורות?  

הקורא חד העין ודאי הבחין כי בספר נהוגים שני אופני כתיבה של שם המשפחה. 
בשני הפרקים הראשונים רשום “ענתיבי” ואילו בהמשך רשום “ענתבי”. הסיבה 
לכך הינה הרצון לשמר את אופן הכתיב כפי שבעלי השמות  עצמם נהגו לכתוב. 
דורות קדומים יותר היו חותמים עם יוד ואילו אחרונים שבהם, החל מסב סבי 

היש”ר, חתמו ללא יוד. 
מקור שם המשפחה ככל הנראה מעין-טאב, המעיין הטוב, כפי שיבואר   
בפרק העוסק באטימולוגיה של השם. אולם ידידי פרופ’ ירון הראל מאוניברסיטת 
בר אילן , האיר את עיניי כי בלקסיקון גיאוגרפי ערבי ישן נרשם  כי יש לרשום 
עין-תאב. דודי אליהו ענתבי בן שמואל  ז”ל הביא לכך סימוכין במפה מהמאה 
ה-18 המציגה את דרך המשי של הסוחרים ומציינת את שמות הישובים בערבית. 

העיירה עינתאב  אכן רשומה כך عينتاب 
ומי היה הענתבי הראשון? אם שם המשפחה מציין את מקום מוצאו של    
האב הקדמון, זה אשר הגיע משם ודאי קיבל את הכינוי כאשר לא גר יותר באותה 
עיירה. לכן, לעולם לא נדע את שם המשפחה המקורי של ראשוני הדורות שהתגוררו 
בעינתאב העיר. ומניין הגיעו האבות לעין-טאב? על כך חלוקות הדעות. היו  מסרני 
משפחה שטענו כי מקור המשפחה מגירוש ספרד, שהרי אנו ספרדים. בגישה הזו 
דגלו כמה מבני דודיו של סבי, כאפרים בן הרב אברהם ענתבי, ושמעיה בן הרב 
אליהו-רחמים ענתבי, שלומי ענתבי נכדו של הרב אליהו רחמים, נשען עליהם , 
כיוון שהיו מבוגרים ממנו בדור. הוא עצמו מסר לי במספר הזדמנויות שאינו יודע 

ידיעות משל עצמו, וכל מה שרשם , תיעד  מזכרונו.
לא מצאתי שום התייחסות בכתבי הדורות הקדומים יותר לעניין המוצא.   
סבי לעומת זאת, יעקב-מרדכי בן חכם ישראל-שמואל ענתבי שהיה מבוגר מהם, 
טען שהמשפחה ישבה באזור מאז ימי בית ראשון. אלו היו נדודים מקומיים אך 
המושב שלנו באזור, היה מושב התמיד.  ההיסטוריון פרופ’ זאב וילנאי טוען שבארץ 
לא היה רצף של ישוב יהודי מאז שנחרב הבית השני , הוא מציין לעומת זאת את 
המושג “התמד” . דורות באו והלכו כדי לסיים את ימיהם באדמה הקדושה, או לנסות 
ולחיות בה. לעומתם, היו יהודים שישבו באזור מאז ימי החורבן, ה’מוסתערבים’, 
כך שמעתי מפי סבי ז”ל, וכשעלו מגורשי ספרד הם התערו במוסתערבים עד כי 
בדורות מאוחרים התקשו להבחין מי הם אלה בקרבם. דעה  דומה נהג להחזיק 
דודי אליהו ענתבי בן שמואל איש טבריה ז”ל, אשר העלה טיעון חזק לאישור 
דבריו. “מעולם לא שמעתי שדיברו לאדינו במשפחתנו” אמר, “לא אנו, לא דודינו 
ולא מישהו מזקני המשפחה”. ידידי המלומד חכם אברהם ענתבי עדס מבני ברק 
תומך בכך שבני המשפחה הם מוסתערבים במקורם. בהעדר יכולת לגשר בין ברי 
הפלוגתא כתבתי את סיפור המשפחה תוך שאני מנסה לתת במה לשתי הגישות. 
כך או כך, כל דור קיבל מזה שלפניו והוסיף את קישוטיו שלו והשערותיו ובעת 
חתימת הספר אין בידי אלא מה שאמרו זקניי. כמאמרם של חז”ל בפתח פרקי 

אבות:
ַע ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים,  ַע, ִויהוֹשֻׁ יַני, ּוְמָסָרּה ִליהוֹשֻׁ ל ּתוָֹרה ִמסִּ ה ִקבֵּ משֶׁ

דוָֹלה. י ְכֶנֶסת ַהגְּ ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנשֵׁ
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ואני הצעיר, קיבלתי מכתביהם של זקניי ומוסר לקוראיי. 
וכהמשך המשנה נהגתי על פי מה שהורתה לנו:  

ה,   ין, ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרבֵּ דִּ ה ְדָבִרים, ֱהוּו ְמתּוִנים בַּ לשָׁ ֵהם ָאְמרּו שְׁ
ַוֲעשּׂו ְסָיג ַלּתוָֹרה

ואכן, כשישבתי לפני בית דין ההיסטוריה לבחון היכן האמת ההיסטורית עומדת, 
לא יכולתי לקבוע דבר אמת לאמיתה, והשתדלתי לדון במתינות ולהתקין סייג 

לדברי בכל מקום אפשרי.  
אם נניח שהגרסה לפיה מקור המשפחה מגירוש ספרד נכונה, הרי בידינו   
קצה חוט ללמוד על חייהם של ראשוני הדורות בעיר עין-טאב, מגורשי ספרד במאה 
ה-16. ראו את מחקריו הייחודיים של אברהם כהן טוויל אודות משפחות יהודיות 
שם. במאמריו, הוא מפליא לספר על  חיי הקהילה  היהודית הקטנה שחייתה 
שם ואשר הייתה בעלת אופי חקלאי מיסודה. באחד ממאמריו אף מצאתי שנקב 
בשמות משפחות ספרדיות של מגורשים אשר נטעו יתד בעיר עין-טאב, ובשכנתה 

הדרומית ממנה כשלושים ק”מ ארם צובא היא חלּב. 
אולי אחת המשפחות הנזכרות ברשימותיו היא משפחתנו? שמא ברבות   
הימים שם המשפחה המקורי נטמע ונותר ממנה רק כינוי המוצא?  אולם אנו לעולם 
לא נדע כי  הזיכרון המשפחתי, הקולקטיבי שעבר מאב לבנו ומדור לדור אינו מתעד 
אלא כדי מרחק שני דורות משנת הגירוש: את חכם רחמים ענתבי אשר נולד ככל 
הנראה בשנת 1554. דור זה מתאים להיות דור נכדם של המגורשים ]גירוש ספרד 

אירע  בשנת 1492[. 

אם מוצא המשפחה בעין-טאב הוא בקרב מוסתערבים לעומת זאת, הרי שלא היה 
שם משפחה קודם. הרי בתקופות קדומות לא נהוג היה להחזיק בשמות משפחה. 
דוגמאות רבות לכך קיימות בתלמוד ובמשנה: ר’ מאיר בעל הנס, ר’ אלעזר בן 
עזריא, ר’ יהודה נשיא, ר’ שמעון בר ]בן רבי[ יוחאי, ר’ הלל הזקן, ר’ אלעזר הקפר, 
ר’ עקיבא בן יוסף וכך הלאה. ציון זיהויו של האדם היה על פי שם אביו ולא על 
פי שם המשפחה, ולכל היותר  על פי שם המקום, כמו ר’ אבדימי דמן חיפה.  כך 
גם בתנ”ך, למעט מקרים נדירים, דוד בן ישי מבית הלחמי. וגם כאן, ההשתייכות 

המשפחתית הינה שולית לציון שם האב. 
דומה שבעת קדומה מסוימת, אבות המשפחה החליטו לעבור מעין-טאב הקטנה אל 
המרכז הגדול בעיר חלּב, שכנתה הדרומית יותר. איננו יודעים אם חכם רחמים היה 
הראשון להשתקע בחלּב או שמא הוריו היו אלה, אולם משם נתקבל שם המשפחה. 
הנדידה הדרומית של יהודי עין-טאב הייתה שגרתית כיוון שבחלּב התקיים מרכז 

יהודי עתיק רב אוכלוסין ומפותח.   
ברבות השנים שם המשפחה המקורי ]אם היה[ נטמע ב’כינוי’ ענתבי.   
עדות לתהליך זה מצאתי ב’ספר המילות’ שערכו  שני מוהלים בחלּב, ר’ ישעיה 
דיין ובנו ר’ יצחק דיין בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 ]1865-1842 מעותק 
כתב יד שראיתי אצל הרב יצחק טוויל ראש ישיבה בדרום תל אביב[. המוהלים  
רשמו את שמות כל היילודים אותם מלו ושם ניתן לראות שלא כל ענתבי קשור 
למשנהו בקרבת משפחה. כך תועדו המשפחות תואשי-ענתבי, תרזי-ענתבי וכתריסר 
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משפחות ענתבי נוספות. אגב השמות הללו – תואשי, תרזי, דשי, זעתרג’י, ואחרים 
על לשון זה מצטלצלים מקומיים מדי ואין בהם רמז לשמות יהודים מספרד. דומה 
ששמות אלו תומכים בגרסת סבי, לפיה ראשי המשפחה ישבו באזור מקדמת 
דנא. מאידך גיסא, לאילן היוחסין שאני מביא בזה והקשרים הנזכרים בין בני 
המשפחה שנמנים עליו יש סימוכין רבים בידי מסרנים משפחתיים ובמקורות 
בכתב. במשפחתנו, בניגוד לכל הנזכרים לעיל, מעולם לא היה שם נוסף הנסמך 

לשם ענתבי. 
אבותיה הקדמונים של המשפחה היו כולם למדנים ורבנים מוסמכים.    
כמשפחת רבנים, אנשי הספר, הותירו הדורות השונים אחריהם חיבורים בכתובים, 
אם בדפוס ואם בכתב יד. יש שבירכו בספר  את בניהם ויש שהנציחו את אבותיהם. 

וגם מכאן, מחיבוריהם, אנו למדים על הקשרים ביניהם.
באופן טבעי הדמויות הבולטות במשפחה השאירו רושם נצחי על הדורות   
שבאו אחריהם, ואילו אחרות בולטות פחות, נעלמו מזכרון המסורה המשפחתית. 
בנוסף, מודעות להעביר מסורה משפחתית מאב לבן או לתעדה בכתב אינה קיימת 
בקרב כל בני המשפחה וכך קורה שתולדות  אובדים לנצח. לעתים אני נתקל בשאלה 
מדוע כמעט לא ציינתי נשים במשפחה ואיך מקומן ייפקד. לכך אשיב שכל אימת 
שהיה בידי מאלו שקיבלתי מהם רשמתי. שהרי לא מידיעותיי כתבתי את תולדות 
המשפחה אלא מידיעותיהם של קודמיי. שאלמלא עמדתי על כתפי ענקים, לא 
הרחקתי ראות. והרי אין משפחה בלא נשותיה  שהינן עמוד התווך המשפחתי, 

מקור החיים ואחזקתם. 
בכתביו עשירי הפרטים  של אפרים ענתבי המנוח, נכדו של היש”ר, אחד המסרנים 
עליו הסתמכתי רבות בספר זה מצאתי בכתב ידו שרטוט ובו הוא מתאר את שושלת 
היוחסין. ראש וראשון לכל הדורות באותה שושלת ניצב השם: ר’ רחמים ענתבי 
נולד ב 1554. לדאבון לב לא הצלחתי למצוא אישור לאשש את הרשום, לא ממנו 
ולא מקצתו. אפרים הפליא לעשות שרשם גם את שנת פטירתו, ומי היו בנו ונכדו 
באותו דיוק מופלא שאת מקורו לא ציין. על אותו זיכרון מופלא שהיה לאפרים אין 
עוררין, על ידיעותיו הרחבות עד אין חקר ידעו רבים, אולם מהיכן? כאשר קראתי 
בכתביו כבר לא היה בין החיים ולצערי ככל שחקרתי אחר התשובה בכתביו ובין 
שארי בשרו, לא מצאתי מהיכן שאב את ידיעותיו. ברור לי שהכתוב נתון בספק. 
אולם עולה השאלה, אם עברו דברי ימי המשפחה הללו מדור לדור, ואותם דורות 
שציין אפרים ענתבי נתקבלו על ידי בני משפחה אחרים והופיעו בכתביהם, האם 

אפשר להתכחש להם? 
רוח המשפחה היא זו שמובאת בספר הזה, ולא היסטוריה צרופה ונקייה   
מטעויות. רוח של מסורת שעברה מאב לבן ומסב לנכד, ואם כך די היה לי בכך 

כדי לקבל את הדברים, כתורה שבעל פה. 

מכאן שראשוני  הדורות הם: 

הרב רחמים ענתבי )1627-1554( 
בנו  -  הרב יצחק-רחמים )1706-1624( 
נכדו - הרב שבתאי-יצחק )1746-1669(

בשל פער השנים העצום ]כ- 400 שנה[ לא מוכרים לנו ספרים  או חיבורים פרי עטם. 
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הדור הבא , נינו של ראש הדורות הוא  הרב יצחק-שבתאי ענתבי )1804-1721(. 
הוא הראשון שנותרו כתבים ממנו. אלו הפרסומים  הקדומים  ביותר שנותרו בידינו 
משושלת המשפחה: ‘בית אב’ ]שו”ת[ וקונטרס בשם ‘אהל יצחק’. רב זה, נינו של 

ראש הדורות, היה סבו של הרב יהודה שבתאי רפאל ענתבי ]היש”ר[ סב סבי.
שנים אחר פטירתו של אפרים ענתבי ז”ל, זכיתי להכיר את שלומי ענתבי   
מקיבוץ איילת השחר. שלומי הגיע לגבורות בהכירי אותו, הוא היה צעיר בדור 
מאפרים, אולם הכירוֹ והייתה חליפת מכתבים ביניהם ומפגשים ועל יסוד ידיעותיו 
של אפרים, בנה שלומי אילן יוחסין שפתח באותם דורות קדומים. וכל אימת שהייתי 
פוגש בו שאלתי והקשיתי, אולי יזכור דבר, מהיכן רשם אפרים ז”ל את מה שרשם 
ומאיפה ידע אודות אותם דורות קדומים, ושלומי היה משיב  לי כמתנצל: “אני 
מעצמי איני יודע דבר, למעט מה שקיבלתי מאחרים ורשמתי באילן. בשנים ההן 

הייתי ילד צעיר ופחות התעניינתי בתולדות המשפחה. לכן לא זכור לי דבר”. 

טועים ומטעים – מקורות וספרים רצופי שגיאות 

לא  במזיד אלא בשגגה. טעויות שנובעות מחוסר ידע, מחוסר שימת לב, בשל טעויות 
המגיה וטעויות סופר. כל אלה הביאו לכך ששבבי המידע לתולדות המשפחה אשר 
נדפסו בספרים שונים, מכילים מידע סותר, חלקי, וכו’. מכאן הטעויות משתרשות 

הלאה למסתמכים עליהם וכך מתקבעות אלה באלה. 
על אלה נאמר – טעות חכמים משולה לספינה טובעת, כי היא מטביעה את כל 
המקבלים מהם. והרי כמה דוגמאות שאני מביא בכדי להתריע בשער בת רבים, 

לכל מי שישתדל להתחקות אחר מקורותיי. 
באנציקלופדיה המפורסמת ‘דברי ימי ישראל’ Geschichte der Juden של   
צבי גרץ מסוף המאה ה-19 וגם בתרגומה העברי על ידי שאול פנחס רבינוביץ, סולף 
שם משפחתו של רבי יעקב ענתבי, כאשר הוזכר סוף סוף בסיפור פרשת דמשק, 
בשנת 1840. גרץ כתב אנטר ולא ענתבי. משה דוד גאון בספרו ‘יהודי המזרח בארץ 
ישראל’ רושם שר’ יעקב הוא בנו של ר’ אברהם ענתבי החכם באשי של חלּב, ולא 
היא. הרי יעקב ענתבי עצמו, בתעודתו למונטיפיורי, מספר שכאשר רצה להודיע 
על הצרה הנוראה שנפלה עליו ועל בני קהילתו כתב לר’ אברהם ענתבי כך: “כתבתי 
למר דודי”. לדאבוננו מרגע שנופלת טעות דפוס כזו בשל הנחת המחבר, היא עוברת 
לחוקרים אחרים. דומה שהשפעה זו עברה לרישום באנציקלופדיה יודאיקה, בערכים 
אודות ר’ אברהם ור’ יעקב ענתבי, ומלבד זאת מצאתי שבענף המשפחה של המסרן 
שלומי ענתבי בן המורה יהודה-חיים, רשם שלומי מפי אחיו נתנאל גרסה דומה, 
לפיה ר’ יעקב ענתבי הוא בנו של ר’ אברהם ענתבי, ואילו היש”ר ענתבי הוא בנו 
של ר’  יעקב. כך לפי גרסה שגויה זו. כששאלתיו לפשר רישום הדורות באופן זה 
ומנין התימוכין לכך, השיב שלומי בפסקנות שאחיו נהג לספר שכך תמיד קבעו 

אצלם במשפחה. כאשר מסורה מתקבעת קשה למחזיקים בה לשנותה.
לעומתם, במקורות רבים אחרים כגון ספרו של ר’ דוד לאניאדו  ‘לקדושים   
אשר באר”ץ’ ובהקדמות שרשם הרב עזרא בצרי לספריו של ר’ אברהם ענתבי 
בהוצאת מכון הכתב, רשום שקרבת המשפחה בין ר’ אברהם ור’ יעקב היא כשל 
אחיין ודודו, ומעבר לזאת, כך גרסו תמיד בשאר ענפי המשפחה -  סבי יעקב-מרדכי 
ענתבי, וכן בני דודיו שמעיה ואפרים ענתבי. גם בספר ‘באור החיים’ לר’ חיים כפוסי, 
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הספר שחברו לו ארבעה מבני המשפחה כדי להדפיסו, נפלו טעויות אשר נבעו 
מטעות אחרים. וכי ישאל הקורא הביקורתי מניין לי כי גרסה אחת בטעות יסודה  
ורעותה צודקת, אשיבו שנהגתי כדרך  הכלל “על פי דעת רבים להטות” ואם הרבים 

הם מקורות מגוונים היה בכך משנה תוקף  להטות לפיהם. 
והרי שתי טעויות בספר האמור: ראשונה מובאת במאמרו של יהודה ענתבי נכדו של 
היש”ר, בדברים שרשם אחר מסמך הפרשה המזעזע של ר’ יעקב ענתבי למונטיפיורי: 
“המכתב הזה אשר אני מוציא לאור כלשונו וככתבו ושנמצא גנוז בספריית משפחתנו 
הוא תעודה היסטורית חשובה על כל מה שאירע בדמשק בעניין עלילת הדם, כי 

זקני הרב הגאון הגדול ר’ יעקב ענתבי ז”ל”.                  
השימוש במילה “זקני” בעברית מציין סבי או אבי סבי, ואולי בשל כך   
סברו חלק משני המשפחה שהיש”ר הוא בנו של ר’ יעקב ענתבי. יהודה ענתבי, 
כותב הדברים, היה בנו של ר’ אליהו-רחמים ענתבי ונכדו של היש”ר ענתבי. קשה 
לכן להתעלם מהתבטאות זו. אלא שבעברית, אם היינו רוצים לציין על אדם שהוא 
מאבות משפחתי, נכון יהיה גם להשתמש במילה “זקני”. אסכם שידוע ממקורות 
שונים כי היש”ר היה בן דודו של ר’ יעקב ענתבי. גם באנציקלופדיה יודאיקה נרשם: 
“Hayyim Judah Shabetai Raphael ]…[ son of Jacob”  והרי נתקבעה לה 
טעות זו. התייחסות שנייה הרשומה בספר המשפחתי ‘באור החיים’  הינה למקום 
אשר רשם המו”ל ר’ אברהם יעקב ענתבי, המעיד על  אביו, היש”ר ענתבי ש”נפטר 
בגבורות”. מכאן הסיק בנו ורבים אחרים בעקבותיו  כי נולד בשנת 1809. וזאת כיצד? 
על מצבתו רשום שנפטר בתרמ”ט, 1889. אם כך וכיוון שנפטר  בגבורות, הרי זה 
מן הפסוק “ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה” מכאן אמרו 
ודאי שנולד בשנת 1809. אלא שמתקבל ממגוון מקורות אחרים ששנת לידתו היא 
1819 ועל כך ארחיב בהמשך. ובוודאי שהשימוש במילה “גבורות” לאדם שנפטר 

בהיותו כבן שבעים, היא מליצה. 
בספרו של משה דוד גאון מופיעה טעות נוספת. שם הוא מתייחס לחכם אברהם 
יעקב ענתבי ]בנו של היש”ר שחי בקאהיר[ ועליו הוא רושם: “אברהם יעקב ענתבי, 
בנו של הרב יעקב ענתבי מראשי המעונים בדמשק” )שם, עמוד  528(. על כך רושם 
שמעיה ענתבי אחד מנכדיו של היש”ר את המילים הבאות: “בספרו של גאון כתוב 
שרב זה ]כוונתו לר’ אברהם-יעקב  ענתבי[ שהוציא לאור את ‘באור החיים’ הוא 
אבי הרב יעקב ענתבי, וזה לא נכון בהחלט, כי רב זה ]אברהם יעקב[ נפטר רק לפני 
שנים אחדות, ואשתו גרה היום בחיפה”. על כל אלה אמר אבטליון: “חכמים היזהרו 
בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים 

הבאים אחריכם וימותו” ]סדר נזיקין, מסכת אבות, פרק א’ , י”א[.
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אביו, בנו ונכדו של חכם יעקב ענתבי מפרשת דמשק 

אודות משפחתו ובניו של חכם יעקב ענתבי, המקורות דלים מאוד. גם מפאת  
מרחק הדורות הרב  וגם בשל התרחקות שני ענפי המשפחה זה מזה. המסרנים 
המשפחתיים מתארים בעיקר את ענף המשפחה של היש”ר ענתבי, בן דודו הצעיר 
של חכם יעקב, ואילו צאצאיו של חכם יעקב אינם יודעים לספר על תולדותיו 
ותולדות משפחתו. מרבית צאצאיו היו בנות, ודורות לאחריהן איבדו ככל הנראה 
את הזיקה המשפחתית. בניו של חכם יעקב ענתבי היו שני בני זקונים, אחד מהם 
חכם יוסף ענתבי אשר נולד בלי להכיר בפועל את אביו, כך נמצאנו כמעט בהעדר 

מקורות ברורים לסמוך עליהם. 

הספר ‘ויצבור יוסף’ 

המקור העיקרי להכרת משפחתו של חכם יעקב ענתבי הוא ללא ספר הדרשות 
והפירושים שחיבר חכם יוסף ענתבי, בן הרב,  הספר ‘ויצבור יוסף’. הוא לא זכה 
לפרסם אותו בימיו אלא דווקא דוד-יוסף ענתבי בנו בכורו. דוד יוסף שקד על 
המפעל הזה להנצחת זכר אביו בשנת תרע”ט )1919(. בהקדמה מליצית לחיבורו 
של אביו הוא מתאר את הקשר המשפחתי שבין אביו לבין חכם יעקב ענתבי. 
אולם כפי שאבהיר, נפלה טעות הגהה גסה שיצרה שיבוש היסטורי. והרי הדברים 

שהתפרסמו בהקדמה שחיבר דוד יוסף: 

]...[ אבי הכ”מ והוא כמהר”ר ויוסף ענתיבי נ”ע, זרע קדושים אראלים 
ותרשישים, בן לאותו צדיק בן צדיק כמהר”ר דוד יצחק ענתיבי נ”ע, ונכד 
להרב הגדול מעוז ומגדול המקדש שם שמים ברבים, הדיין המצוין כמהר”ר  
יעקב ענתיבי נ”ע אשר היה דיין ומו”ץ בעיר דמשק יע”א ונקבר פה בעה”ק 
ירושלם בהר הזיתים זצ”ל וזיע”א והייתה מנוחת מו”ר אבי ביום עש”ק 
בכ”ו לחודש המר-חשון, שנת נפלה עטר”ת )1919(, והיה בן ע”ב שנה ]...[. 

הטעות שנפלה היא בסדר המילים בן ונכד. ההוכחות לכך נובעות מהמקורות הבאים: 

אם הרשום נכון הרי שהכותב ]בנו של חכם יוסף[ הוא נינו של חכם יעקב   .1
ענתבי. אולם ידוע כי אברהם-אלברט ענתבי, אחיו של דוד-יוסף, המו”ל, אמר 
תמיד שחכם יעקב ענתבי היה סבו, כך מעיד מאיר דיזנגוף ששמע זאת מפיו 

מספר פעמים ]ראה ספרו ‘עם תל אביב בגולה’ תרצ”א[. 

2.   אברהם-אלברט ענתבי רשם בעצמו שחכם יעקב ענתבי היה סבו. עדות זו שלו 
מצויה בכתב ידו בספריית אליאנס בפאריז. זהו עותק שהכין מכתב ידו של 
סבו חכם יעקב ענתבי, המספר על פרשת דמשק הנוראה. העותק מתויג  שם 
Ms285H. בהקדמה לאותו מסמך רושם אלברט: “הועתק מכתיבת יד עטרת 
ראשי, מר זקני ]סבי[ הרב המופלא וכבוד ה’ מלא המקדש שם שמים ברבים, 

הגאון יעקב ענתיבי זלה”ה וזכותו יגן עלינו אמן”.
לסיכום, לא ייתכן שאח אחד ]דוד יוסף  ענתבי[ יעיד שחכם יעקב הוא אבי 

סבו, ואח אחר ]אברהם – אלברט[  יעיד שחכם יעקב הוא סבו. 
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משמעות השמות. בעדות ספרד נהוג היה לקרוא ליילוד  בשם פרטי שני  על   .3
שם האב, למשל: ‘יצחק-שבתי ענתבי’ כתיבתו המלאה יצחק ב”ר ]בן רבי[ שבתי 
ענתבי. לעתים רשמו כך ולעתים כך. לא היה בזה כלל חד-משמעי אולם אם 
נסדר את סדר הדורות באופן שאני טוען לו ולא כפי שנדפס בהקדמה נקבל 
את הסדר הבא: חכם יצחק ענתבי - סבו של חכם יעקב; חכם דוד-יצחק ענתבי 
]להלן דוד בן יצחק ענתבי[ אביו של חכם יעקב; לאחריהם - חכם יעקב ענתבי; 
בנו - חכם יוסף ענתבי ולבסוף נכדו של חכם יעקב , דוד-יוסף ענתבי ]רושם 

ההקדמה[. 

סבירות הגילאים, שנות הולדת ופטירה: בהקדמה כתוב שהרב יוסף ענתבי   .4
]מחבר הדרושים שבספר[ היה בן שבעים ושתים שנה ונפטר בשנת עטר”ת 
כלומר בשנת 1919. מכאן נובע שנולד בשנת 1847. באותה שנה בדיוק גם 
נפטר חכם יעקב ענתבי כפי הידוע לנו ממועד פטירתו שעל מצבתו בהר 
הזיתים: “ביום ז’ לחודש תשרי ש’ התר”ז”. על אשתו וילדיו במועד הפטירה 
מדווח  העיתון L‘Univers Israelite בצרפת מתוך ידיעה קצרה על פטירתו 

 :]Ecrit de Jerusalem הוא מצטט מכתב עת בשפה הגרמנית בירושלים[
מתועד שם שב-15 לדצמבר שנת 1846 נפטר הרב יעקב ענתבי והותיר אחריו : 
 Une veuve sur le point daccoucher, un fils, et une fille pleurent ]…[“
cette immense perte”, היינו שאשתו של חכם יעקב ענתבי הייתה בהיריון 
מתקדם בעת פטירתו ומכאן שהיילוד נולד בשנת 1847 ולא הכיר את אביו.  זו 
אותה שנה בדיוק שבה נולד חכם יוסף ענתבי. בנו השני של ר’ יעקב אשר היה 
חי באותה שנה  1846, הוא אותו אחד שנזכר בדיווחו של חכם יעקב ענתבי 
על פרשת דמשק העגומה  )1840( ושם הוא מתארו: “בני ידידי ויחידי משה 
חיים” כבן זקונים בן שנים ספורות. שימו לב – בני “יחידי”. היינו בשנת הפרשה 

1840, לא היו לו בנים נוספים. 
אם נסכם - לא מתקבל על הדעת שיהיה דור נוסף בין האב חכם יעקב שנפטר, 
ובנו שנולד באותה שנה. ואילו הבן השני, שמו אינו דוד יצחק כפי שיוצא בשוגג 

מטעות המגיה בספר, אלא משה חיים כאמור. 

עדויות ניניו של הרב יוסף ענתבי: גב’ אליזבט ענתבי מפאריז, נכדתו של   .5
אברהם-אלברט ענתבי, העידה בפניי כי סבה אלברט, היה נכדו של חכם יעקב 
ואבי סבה ]הרב יוסף[ היה כידוע לה בנו. מר הארי ענתבי מגרינוויץ’ ארה”ב, 
נינו של הרב יוסף, טוען באופן דומה כי ההקדמה בספר ‘ויצבור יוסף’ הפכה את 
היוצרות בין הבן לנכד. הגב’ סילביה קליינג’ ]ענתבי[ מאוטאווה קנדה, יודעת 
מעדויות במשפחתה שהרב יוסף הינו בנו של הרב יעקב ענתבי. הסופר החיפני 
שמעון ענתבי ז”ל אשר נפטר כשנה לפני מועד חתימת הספר, נין נוסף, טען  
אחרת אולם גרסתו לא התיישבה עם אף גרסה כולל זו שבהקדמה לספר ‘ויצבור 
יוסף’. איש מהם לא ידע אל נכון מהו שם אביו של חכם יעקב ענתבי. הם גם 
לא ידעו לספר אודות משפחתו שלו, כלומר לנקוב בשמות אחיו ואחיותיו של 
חכם יעקב ]אם היו[, מי הייתה אשתו ומה שמות ילדיו. עובדה יחידה שציינו 
בפני היא שחכם יוסף ענתבי ]לדעת רובם[ אבי סבם/סבתם, הינו בנו של חכם 

יעקב ענתבי. 
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6.   עדויות מסרנים במשפחתנו: באחת מרשימותיו הרבות של אפרים ענתבי הוא 
רשם כי יתכן שלחכם אברהם ענתבי, ראש רבני ארם צובא, היה אח בשם חכם 
דוד ענתבי וזה היה אולי אביו של חכם יעקב ענתבי. גם עדות זו מתיישבת 
עם מסקנתי הסופית: שם אביו של חכם יעקב היה חכם דוד-יצחק ענתבי וכך 

רשמתי בספר זה. 

רעידות אדמה בצפת וסיפורי משפחה אודותן 
מסורות משפחתיות מתארות את האירועים שעברו על בני המשפחה בזמן 
‘הרעש הגדול’. את צפת החרידו שתי רעידות אדמה. האחת בשנת 1834 והשנייה 
ב-1837. רעידת האדמה של 1837 הייתה רעידת אדמה אשר החריבה את העיר 

צפת וסביבותיה והותירה אלפי הרוגים. 
באילו מהן נוכח היש”ר ענתבי? ואולי בשתיהן? אנו יודעים שנולד בשנת   
1819, כלומר ברעש הראשון היה כבן 15-14, זה היה הגיל שבו שלחו דודו ר’ אברהם 
ענתבי מחלּב אל דודתו שבצפת. ברעש השני היה בן 18-17. שנתיים לאחר מכן 
בשנת 1839 ביקר מונטיפיורי בארץ ופקד לבצע מפקד לאוכלוסיה היהודית. באותו 
מפקד נרשמה הערה לחלק מהמשפחות שרכושן נפגע ברעש הגדול. היש”ר נרשם 
במפקד מונטיפיורי שנתיים לאחר הרעש, וגילו שם תואם את חישוב הגילאים 
]מתוך הנחה שנולד בשנת 1819[ - כבן 21. יתר על כן, נותרו בידינו שתי אגרות 
שפרסם יצחק בן צבי. אחת מהיש”ר והשנייה מסבתה של כלתו המיועדת גראציה 
מזרחי, ומהן עולה המצב הכלכלי של בני המשפחה אחר הרעש אשר הורע יותר 

בעקבות הפרעות שבאו לאחריו. 
במשפחתנו מצאתי שתי מסורות לסיפור חווייתו של היש”ר ברעידות   
האדמה. שני הסיפורים שונים מעט זה מזה, ומצד שני בשניהם יש מוטיב מקביל 
- סיפור הנפילה מגג הישיבה אל  עץ סמוך אשר הציל את חייו. ניצלתי את חירות 
הסופר ואת מניין שני אירועי הרעש כדי להביא בפני הקורא את שני הסיפורים 

כלשונם. 
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שנת הולדתו של היש”ר - הצלבת נתונים עם אירועים היסטוריים

המסורה המשפחתית באשר לשנת הולדתו גם היא מעורפלת ובעלת גרסאות 
שונות. במקומות שונים ראיתי 1804, 1809, 1811 וכיו”ב. הדעה הרווחת אצל רוב 
המסרנים הייתה 1809, וזו הגרסה שהחזקתי בה שנים רבות. אולם מתוך הידוע לנו 
היא אינה מתיישבת עם ציוני דרך היסטוריים שמועדיהם מפורשים וידועים. אם 
לעומת זאת נקבל שהיש”ר נולד בשנת 1819, כל הסתירות מתיישבות. והרי מספר 
דוגמאות: נאמר במשפחה שהתייתם מהוריו בערך בגיל ארבע בשל מגפה שפקדה 
את העיר. אכן הייתה מגפת כולרה בערי האזור בין השנים 1824-1817, שהפילה 
חללים. היא נזכרת גם בערי הקודש בארץ והגיעה לשיאה ב-1824. בחלּב המגפה 
פגעה בשנים 1824-1823. אם היש”ר נולד בשנת 1819, הרי שתיווצר התאמה 

למסורה המשפחתית לפיה הוא התייתם כשהיה כבן ארבע שנים. 
במפקד הראשון של מונטיפיורי ב-1839 רשום שהיה בן 20. לפי זה נולד ב-1819 
]בשל הלוח העברי זה תומך ב-1819[. אם לעומת זאת נקבל את המסורה 
המשפחתית ]1809[, ייווצר פער לפיו היש”ר היה בעת המפקד בן 30, כאשר 
נרשם שם 20. אפרים ענתבי ז”ל הסיק מכך שייתכן שהשנה שבה נאמר כי התקיים 
מפקד מונטיפיורי אינה נכונה. אולם זו אינה הסתירה היחידה. ממקורות נוספים 

אוכיח ששנת הולדתו הנכונה היא 1819. 

כמה מסעות שליחות היו ליש”ר ענתבי? 

אברהם יערי בספרו ‘שלוחי ארץ ישראל: תולדות השליחות מהארץ לגולה מחורבן 
בית שני עד המאה התשע עשרה’ מתאר שני מסעות שליחות של השד”ר. השני 
לדבריו היה במחצית המאה ה-19. הוא למד עליהם מן המקורות הבאים: על מסעו 
הראשון למד מדברים שרשם בנו ר’ אברהם יעקב ענתבי, בספר שהוציא לאור 
‘באור החיים’.  בסופו, הביא פיוט שחיבר היש”ר במסע שליחותו הראשון. בהקדמה 
לפיוט זה רושם חכם אברהם יעקב את המילים הבאות: “פיוט שייסדו אבי – אבא 
בהיותו שד”ר בערי ערביסתן בהיותו בן כ”א שנים וסימנו ‘אני יהודה שבתי רפאל 

ענתבי שליחא דרחמנא חזק’”.

היות ויערי הסיק גם הוא מתוך אותו ספר שהיש”ר נולד בשנת 1809, נבע מכאן 
שהשליחות הזו של היש”ר הייתה בשנת תקפ”ז ]1827 לערך[ כאשר יצא מטעם 
כוללות הספרדים בצפת לערביסטאן ]כורדיסטאן[ והוא בן 21 שנים בלבד. אלא 
שכפי שציינתי, שנת הולדתו היתה 1819, ומכאן שמסע שליחותו הראשון היה 

בסביבות  1840 ולא כפי שכתב יערי בספרו.
על שליחותו השנייה מבאר יצחק בן צבי דברים מפורשים: “בסיון תרכ”ו נשלח 
מטעם קהילת צפת לצפון אפריקה ]יערי, שם[ ושוב יצא לערי ערביסתאן, והיה 
בכורדיסטאן ]ו”י פישל , אגרות כורדיסטאן, סיני כרך ז’, ת”ש, עמ’ קעד; בן יעקב, 
שם[ ובהודו ונתקבל שם לרב ‘באור החיים’ שם[”. כתב המינוי לשליחותו השנייה 
נמצא עד היום במחלקת כתבי היד של הספרייה הלאומית.  אם כך שליחותו השנייה 
הייתה בשנת 1866, שבה היה היש”ר כבן 47 שנים. מעבר לכך לא היה ידוע על 
מסעות שליחות נוספים, עד שבא ידידי מר אליהו זיתוני, מומחה לכתבי יד של 
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רבני הלבנון, והודיעני על דבר הימצאו של כתב שליחות נוסף של היש”ר . בחנתי 
אותו ומצאתי כי רבי יהודה שבתאי רפאל ענתבי נשלח פעם נוספת כשד”ר כוללות 
הספרדים בצפת “שנת וישבחו ויפארו” )1875( והוא כבן 56 כעת. צא ולמד: היש”ר 
היה בשלושה מסעות שליחות לפחות שידוע לנו אודותם, ולא שניים כפי שנכתב 

בספרו של אברהם יערי. 

שמו הפרטי העיקרי של היש”ר, ושם אביו 

כדי להידרש לסוגיה זו אצטט מכתבי נכדו אפרים ענתבי. הוא התחבט רבות מול 
בני דודיו שמעיה ענתבי ויעקב-מרדכי ענתבי, וכן מול קרובים אחרים שיכול 
היה לשאול לדעתם. תהיות שעלו בו כל השנים נותרו ללא מענה. פעמים רבות 
קיבלתי מדעתו על שום למדנותו. אפרים היה איש אשכולות, קורא ואוהב הספר 

וכך רשם בכתביו: 

בן אח אחרון לרב אברהם ענתיבי הוא הסבא שלי הוא נקרא יש”ר יהודה 
שבתי רפאל ]חיים[. הוא נולד בדמשק. אביו לא היה יעקב ענתבי כפי 
שמוזכר בטעות. אביו היה יהודה. הסיבה שסבי נקרא על שם אביו בגלל 
שהוא נולד לאחר מות אביו. לפי רשימה של אנשי צפת שנערכה על ידי 
ד”ר אליעזר הלוי מזכירו של מונטיפיורי בשנת תקצ”ט )1839( מוזכר שסבי 
היה בן 20. לפי חשבונם נולד בשנת 1819. האמת היא שהוא נולד בשנת 

1809 ומת בערב יום הכיפורים שנת תרמ”ט ]...[. 

ציון מקום לידתו בדמשק מקורו כמובן בטעות. במקום אחר רושם אפרים: 

לפי חשבונו והרשימה שערך מזכירו של סר מונטיפיורי ד”ר אליעזר הלוי 
כפי שמשער בן צבי נערכה שנת תקצ”ט ז.א. הוא היה בן 20. ולכן ]נולד??[ 
שנת תקע”א. לדעתי חל שיבוש בתאריך והרשימה נערכה לא בשנת תקפ”ז 
כיוון ויש לחשוב שמונטיפיורי שביקר פעם ראשונה בארץ התעניין ביהודים 
הנמצאים ודרש ממזכירו לערוך רשימה של היהודים הנמצאים בא”י. לכן 
יש לחשוב שסבי נולד תקס”ט ומת בשנת תרמ”ט והוא בן 80 שנה. ראה 
דרוש של דודי הרב אליהו ענתבי בפרק ‘אביר יעקב’ בספר ‘באור החיים’ 

שהוצא לאור על ידי אבי בשנת 1929. 

ובמקום נוסף רשם:

קשה היום לדעת מה בדיוק התרחש באותם ימים. מעט מאוד הובא וסופר 
בספרים של אותה תקופה הן מתוך פחד של התעללות ובקושי יש פה 
ושם קטעי ידיעות על מה שהתרחש בקיצור נמרץ ואי דיוקים בתאריכים. 
לדוגמה תאריך צאתו של סבי לשליחות. בן צבי, יערי, ואחרים מנסים 
להתאים את הזמן לחישוב שלהם בלי לקחת בחשבון את התאריכים של 
המשפחה. לפי דעתם הסבא מת בגיל 70 ולא 80 כפי שמעיד אבי בספר 
באור החיים והלא אבי לא היה צעיר ביותר באותם הימים ולבטח ידע את 
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התאריך מאביו. 
]רשימות במכונת כתיבה ללא תאריך. ברשות בניו אברהם ענתבי מחיפה 

ואלי ענתבי מרמת גן[.

שנים רבות אחר פטירתו של אפרים ז”ל, מצאתי מקור אשר לא היה ידוע בזמנו ואשר 
שופך אור חדש על כל אותן תהיות. מחלקות הארכיון של בית הספרים הלאומי 
והאוניברסיטאי מחזיקות רשימות של הנתינים ]בני החסות[ הבריטים ושל תושבי 
ארץ ישראל אשר נערכו בקונסוליות הבריטיות לא רק בירושלים, אלא גם ביפו, 
 British Protégés and Subjects 1839-1914 חיפה, צפת, שכם וחברון. במאגר זה
מופיע תיעוד של משפחת היש”ר אשר נרשמה באלכסנדריה בשנת 1871. הגעתי 

אליו בזכות הגב’ מטילדה תאג’ר, מראשי החברה הישראלית לגנאלוגיה.

חידושים ומסקנות שנובעים ממסמך זה 

ש כי עד עכשיו  היש”ר התפקד/נרשם באלכסנדריה בשנת 1871. זהו מידע ְמַחדֵּ  .1
ידענו שהיש”ר שהה רק בקאהיר, ומכאן למדנו שלפחות עבר באלכסנדריה. 
המעבר הזה היה ארבע שנים קודם לצאתו לשליחותו האחרונה  ]ב-1875[ 
ושש שנים אחר צאתו משליחותו הקודמת ]ב-1866[. אולי נרשם בעת חזרתו 
מהמסע הארוך בחזרה לצפת? או שמא היה זה ביקור שאינו במניין מסעות 
השליחות אל משפחת אשתו קאדון כאסקי בקאהיר? אני מניח שמדובר ברישום 
בעת חזרתו משליחות ארוכה. במקורות השונים מצוין כי ישב מספר שנים 

בהודו ובקאהיר. 

מתיעוד זה אנו למדים שייתכן שכבר במצרים ]או במהלך שליחותו[ נולדו   .2
חלק מילדיו ולא כפי גרסת המסורה המשפחתית המתארת שכל ילדיו, שמונה 
בנים, נולדו בעירו צפת כברכה בשובו משליחותו. כאשר נרשם באלכסנדריה, 
מתועדים חמישה ילדים ושאר השלושה נולדו בצפת כנראה. מכאן שנולדו 
במצרים או אף בהודו בעת השליחות. עדיין מתוך כבוד לרוח המסורה 

המשפחתית הותרתי את גרסת המשפחה כלשונה. 

3.   מהו שמו הפרטי היסודי של הרב יהודה שבתי רפאל ענתבי ]היש”ר[. האם 
יהודה? או שבתי? לבד מזאת ישנם מקומות שהוא נזכר באופן הבא: הרב 
חיים יהודה שבתי רפאל ענתבי. עובדה זו נראית מבלבלת אולם יש לזכור 
שחיים הינו תוספת שם סגולה נגד מחלה או מוות. זקני המשפחה התחבטו 
לכן במשך שנים על שמו הפרטי היסודי. אחת הבעיות היא המסורה שנקרא 
על שם אביו, היות והאב נפטר במגפת הכולרה שבחלּב וגם שם אביו אינו 
ידוע. זכור לי שאפרים בן הרב אברהם-יעקב ענתבי, נדרש מולי לשאלה זו 
והשיב כי אינו בטוח ששם האב היה יהודה. בדרך כלל נוהגים לציין את שם 
האב במקום השני, ולכן הוא יופיע כשמו השני של אדם: למשל רבי שמעון 

בר יוחאי הוא שמעון ]בן רבי[ יוחאי. 
גם שמעיה ענתבי, נכד אחר של היש”ר ]בן הרב אליהו-רחמים ענתבי[ מתחבט 

בשאלה זו וכותב: 
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סבי יהודה שבתי רפאל ענתבי היה בן אחיו של הרב אברהם ונכדו של 
ראש המשפחה יצחק שבתי. על זהותו של אבי-סבי קיימות שלוש סברות, 
כל אחת מהן דוגלת בשם אחד משלושה אלה: יעקב, יהודה ורחמים. לי 
נראה כי האישיות האחרונה היא הנכונה היות ואבי אליהו רחמים נקרא 

ע”ש סבו כמקובל בין יהודי המזרח מימים ימימה. 

עוד בני משפחה סברו ששם אביו של היש”ר כשם סבם שלהם. כך יהושע ענתבי 
מחיפה, נכדו של חכם ישועה ענתבי, גורס ששם אבי היש”ר היה גם כן יהושע. 
לגרסאות אלה אין על מה לסמוך. במקום זה אציין שהיש”ר נתן לכל שמונת בניו 
שני שמות, ולכן לכל אחד שם שני אחר: אליהו-רחמים, אברהם-יעקב , ישראל-

שמואל, יוסף-דוד וכן הלאה. 

סבי יעקב מרדכי ענתבי ז”ל רושם בשאלה זו: “אביו ]של היש”ר[  נפטר ועזב 
אותו בבטן ]אמו[ ולכן קראו לו על שם אביו יש”ר – יהודה שבתי רפאל”. אולי 

בכך רצה לומר שיתכן ששם אביו היה אחד משלושה שמות אלה. 
בתחילה סברתי ששמו הפרטי הראשוני של היש”ר היה יהודה וכי נקרא בדיוק 
כשם אביו. אולם מסתבר ששמו היה שבתי או שבתי-רפאל, וכי הקדימו לשמו 
את השם יהודה, כדי להקים ולקיים את שם אביו שנפטר בישראל. הוכחות 

לשמו )שבתי( עולות מן המקורות הבאים: 

א.   סיפור הידרדרותה של האתון של כמוס בצפת. המסרנים מספרים כי כאשר 
הידרדרה במדרון צעק החמר במר רוחו: “חכם שבתי זו הפרדה אשר רכבת 

עליה, הצל אותה!”.

ב.   בית הכנסת שבנה היש”ר נודע בפי תושבי צפת ‘כניס ענתבי’ או: ‘בית הכנסת 
של חכם שבתי’. 

ג.   במסמך הרישום בקונסוליה הבריטית באלכסנדריה בשנת 1871, שבה נרשם 
היש”ר עם חמשת בניו ואשתו קאדון, הוא רשום בשם הפרטי שבתי. כנראה 
שהוא השיב לשאלתם ‘שבתי רפאל’ והם קיבלו את השם השני כשם אמצעי  
אשר לא מצאו לנכון לתעד. יתר על כן, אצל כל הבנים מצוין השם שבתי כשם 

האב. 
ד.   במפקד מונטיפיורי שנערך בשנת 1839, ד”ר אליעזר הלוי רשם את היש”ר 

בשם שבתי ענתבי. 

ה.   באילן היוחסין המשפחתי שבקונסוליה הבריטית בחיפה אשר עקב אחר כל 
צאצאי היש”ר כזכאים לנתינות הבריטית מופיע היש”ר תחת השם:

Yehuda Shabetai Anteby ליד שמו מופיעה ההערה הבאה:   
 )Yehuda Shabetai Anteby )also known as Shabetai Rabbi Entevy 

לסיכום, השם שבתי אכן מתיישב היטב כי היש”ר הוא נכדו של חכם יצחק בן 
שבתי, כלומר נקרא גם על שם סבו רבו. מתוך כל הנזכרים עולה שבעת שנשאל, 
היה משיב לשמו - שבתי. שם שני ניתן לו בהולדתו שבתי-רפאל סגולה להצלתו 
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מהמגפות שפקדו את חלּב באותן שנים. לאחר שנפטר אביו, דומה שהקדימו לשמו 
של הילד את שם האב יהודה, כדי לקיים את שמו בישראל. ומכאן נכונה הגרסה 

המשפחתית של סבי יעקב-מרדכי ענתבי ובן דודו הצעיר יותר אפרים. 

במקום אחר ברשומותיו כתב אפרים ענתבי לצד שם היש”ר – “בנו של הרב 
יהודה ענתבי”. כאמור אין כאן תמימות דעים, אך נהוג על פי דעת רבים להטות, 
ולפי אפרים אביו היה אף רב, כלומר החכם יהודה ענתבי שהיה כנראה אחיו  
צעיר של החכם הגדול של חלּב, חכם אברהם ענתבי. תימוכין לכהונת הרבנות 
של אבי היש”ר מצאתי בדרשתו של היש”ר עצמו ל’שבת הגדול’ בספר ‘באור 
החיים’ וכך רשם: “וזה הטעם מאבי הרב ז”ל”. ומכאן שאביו היה רב. אסכם 
ואומר כי בספרי, מתוך כבוד למסורה התייחסתי לשמו הראשון כיהודה על-פי 

דעת רוב המסרנים. 

ממצאים מעניינים נוספים מרישום משפחת היש”ר במסגרת רישום הנתינים 
הבריטים באלכסנדריה:

1.   ליד שם האם ]קאדון[ אין ציון גיל, כנראה שלא היה תיעוד של שנת לידתה, 
לפי שאז היה נהוג לרשום תאריכי לידה בקרב בנים בעיקר. 

אנו רואים במדויק את גילאי ילדיו כאשר היה בן 52. כלומר בנו בכורו אליהו-  .2
רחמים היה בן 17 כאשר היש”ר היה בן 52, כלומר הוא נולד כאשר היש”ר 
היה כבן 35. המסקנה העולה היא כי אליהו, הבן הבכור נולד עוד כשהיה 
היש”ר בצפת לפני מסעות השליחות שלו. מצאתי באחת המסורות שרשם 
חכם רפאל-מנשה ענתבי, נכדו של היש”ר, כי אביו אליהו-רחמים נולד מאשתו 
הראשונה של היש”ר גראציה מזרחי, ושאר בניה נפטרו. גרסה דומה נתמכה 
על ידי שניים: משה לוי נינו של היש”ר וסבי יעקב-מרדכי ענתבי, המספרים 
כל אחד כי אשתו הראשונה גראציה הביאה מספר ילדים לעולם. מצד שני, 
טוענת המסורה, כל ילדיה של גראציה נולדו ללא רוח חיים או נפטרו מאוחר 
יותר. לפי אחת הגרסאות כאמור, חכם אליהו-רחמים הוא הבן היחיד אשר 

נותר בחיים. לא מצאתי תימוכין נוספים לכך.
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רשומות הקונסוליה הבריטית באלכסנדריה מאששות את שנת 
הולדתו המדויקת של היש”ר 

בדיקה נוספת שערכתי עסקה במהימנות הגילאים שנובעים ממסמך הקונסוליה 
הבריטית באלכסנדריה. אם המסמך מהימן הרי שניתן להסיק מכאן את גילו 

האמתי של היש”ר ענתבי, סבי רבי.
כאמור  ניטש ויכוח בין המקורות השונים באשר לתאריכי ההולדת של שמונת 
בניו של היש”ר, וכן פלוגתא רבתי באשר לשנת הולדתו. כזכור, לפי המקורות 
המשפחתיים שנת הולדתו היא 1809, זאת מכיוון שבספר ‘אביר יעקב’ שנדפס 
בתרפ”ט, נרשם שנפטר בגבורות. במסמך מהקונסוליה הבריטית רשומים הגילאים 

של בני המשפחה בשנת 1871: 
אליהו-רחמים בן 17 - נולד ב-1854. 
אברהם-יעקב בן 13 - נולד ב-1858. 

יוסף-דוד בן  10  - נולד ב-1861. 
יצחק-שאול בן 6 - נולד ב-1865. 

ישראל-שמואל בן שנתיים - נולד ב-1869. 
שלושת הבנים הנוספים נולדו מאוחד יותר. היש”ר מעיד על עצמו שהוא בן 52, 

כלומר לפי זה נולד בשנת 1819. 
 

כיצד אפשר לאמת את הנתונים? בדקתי במסמכים המקוריים של צאצאי   
המשפחה ומצאתי תאריכים מדויקים לשלושה מבניו של היש”ר. אחד המסמכים 
הוא כתב ידו של אבי סבי – חכם ישראל-שמואל ענתבי המעיד על עצמו שהעתיק 
מפנקסו של אביו ולפיו נולד בשנת 1871. במקום מסוים רשם בפנקסו האישי: 
“מנקול מפנקסו של עט”ר אדוני אבי זיע”א יום שנולדתי אני יום ר”ח תשרי תרל”א 
לפ”ק”, כלומר הוא מספר לנו שנולד בשנת 1871. זהו מועד מקורב למה שרשום 
בקונסוליה הבריטית, אבל הרבה יותר מדויק מאשר פער של עשר שנים ]כפי 
שגורסת  המסורה המשפחתית[. גם על חכם יוסף-דוד ידוע מתי נולד בדיוק. על 
תמונה עתיקה שנותרה ממנו רשום כי נולד בתרכ”ג, )1863(. אחרון לעניין זה היא 
עדות בנו של אב”י ענתבי, אפרים. חזקה עלי שהיטיב לאמת מה שידוע לו היטב, 

ולפיו אביו נולד ב-1858.
נסכם את פערי הגילאים הידועים בין המסורה המשפחתית ובין המסמך שנרשם 

בקונסוליה: 
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תאריך לידה לפי 
הקונסוליה

תאריכים ודאיים 
)מסורה(

ההפרש

18691871+2ישראל-שמואל

18611863+2יוסף-דוד

1858אברהם-יעקב
1858-9

)לפי אפרים -נכדו(
+1

מכאן ואילך השוואה עם זיכרונו וידיעותיו של אפרים

1852-2 ) לפי אפרים(1854אליהו-רחמים

פער עצום1847  )לפי אפרים(1865יצחק-שאול

פער של שנה או שנתיים ניתן ליישוב על ידי הפער שבין שנה לועזית לשנה 
עברית. אם נרשמו בקונסוליה באלכסנדריה בחודש 11.1872 או 12.1872 
מדובר כבר בשנת תרל”ג ואז באמת גילו של הילד שנולד בר”ח תשרי שנת 
תרל”א יהיה שנתיים.  אני למד מכאן שדיווחי התאריכים והגילאים שנרשמו 

בקונסוליה מהימנים ומכאן ניתן לדעת סופית מה גילו של היש”ר. 

3.   אם היש”ר מדווח בשנת 1872 שגילו 52 הרי שנולד בשנת 1820 ]ולא בגיל 
1809 כפי שנטען בגרסת המשפחה[. כלומר בפטירתו היה בן 70 שנה כנראה. 
מרגע שקובעים תאריך זה, שנת הולדתו מתיישבת עם כל שאר ציוני הדרך 
ההיסטוריים: מפקד מונטיפיורי, הרעש הגדול, גיל התיימותו כתוצאה מהמגפה 

שפגעה בתושבי חלּב ועוד.
על פי שנת לידה 1819 נובע שמרד הפלאחים בשלטונו של מוחמד עלי היה 
בשנת 1834. גילו בתקופת מרד הפלאחים היה 15. הרעש הגדול של צפת 
היה ב-1837 וגילו בעת הרעש הגדול היה 18 שנים. פרעות הדרוזים התרחשו 
ב-1838 אז היה בן 19 שנים. בהיותו בגיל 20 ביקר מונטיפיורי בארץ ואז 
התפקד במפקדו של אליעזר הלוי ולמד בישיבת מירון ופגש שם במונטיפיורי. 
כעבור שנה, בהיותו בן 21 ]על פי ספר המשפחה  ‘באור החיים’[ יצא לשליחותו 

הראשונה. ובערך באותן שנים התחתן עם גראציה בת הרב נחום מזרחי. 

4.   לבסוף - רישום מעניין בקונסוליה הבריטית בחיפה: 
Yehuda Shabetai Anteby )also known as Shabetai Rabbi Entevy( b.     
1802 or 1817 in Bombay Calcutta or Calcutta. 
Beirut registration no 118 of 28.2.1886 for Shabetai Rabbi Entevy
gives   age as 69 years and country as Bombay )Beirut letter 608/19/51(.  

ההערה הזו הופיע על אילן יוחסין ענק שניהלו הבריטים במעקב אחר הנתינים 
וצאצאיהם. מתיעוד זה  אנו רואים שהיש”ר ענתבי נרשם בבירות שוב בשנת 
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1886 והוא ציין אז כי גילו הוא כ-69 שנים. הצהיר שנולד בבומביי אולי כדי 
לשמר את נתינתו הבריטית אך כאמור נולד בחלּב. ב-28.2.1886 התאריך 
העברי היה כ”ג אדר א תרמ”ו. תרמ”ו=646. נחסיר 69 ונקבל 577 כלומר תקע”ז, 
המקבילה ל-1817-8. אנו רואים מכאן שלפיכך נולד בשנת תקע”ז. שוב עדות 

שלישית נכונה. 

יתכן שהרישום באלכסנדריה שהינה עיר נמל, היה בדיוק טרם עזיבתם את 
מצרים בדרכם לצפת לכן סביר להניח שעלייתם חזרה לצפת התרחשה בשנה 

זו ובצפת סיים את שנותיו עד שנפטר בתרמ”ט )1889(.

האם היו ליש”ר ענתבי שמונה או תשעה בנים? 

שבועיים טרם  כתיבת שורות אלה נפטר משה לוי ז”ל, נכדו של חכם יוסף-דוד 
ענתבי מבירות. חבל על דאבדין. בימיו שאל אותי, כחד לי חידה, על בית הכנסת 
‘ענתבי’, בית הכנסת של המשפחה בעיר העתיקה של צפת ונקרא היום ‘שערי 
רחמים’. נשאלתי על ידו מדוע  היש”ר בנה אותו ולמה הוא אינו גדול. השבתי מה 
שידוע לי מסיפוריהם של אחרים.  לפי סיפורי אבות נאמר שבנה את בית הכנסת 
כדי לתרום מעצמו דבר לשיקום חורבות העיר צפת אחר הרעש הגדול. בן שיחי 
משה לוי אשר כל ילדותו גר בסמוך למקום והתפלל בבית הכנסת הקטן, הוא, שאביו 
שימש חזן במקום שנים רבות, והכיר שלושה מבניו של היש”ר בעצמו, סיפר לי 
את הסיפור הבא: היש”ר היה בעל ממון רב וקנה את כל הבתים ברחוב הזה. היות 
והיו לו תשעה בנים, הוא עשה חישוב שיחד איתם יש לו מניין, ולכן יוכל לבנות 
בית כנסת משפחתי שישמש אותו ואת בניו. יחד איתו הרי עשרה שהם מניין. לכן 

הוא בנה את בית הכנסת קטן שהיה אמור לספק את צורכי המשפחה. 
התקשיתי לקבל את דבריו ומכבודי לו החשיתי. חשבתי שהאדם החביב   
שמשוחח עמי ודאי שכח או התבלבל מחמת גילו. התנצלתי ואמרתי לו שידוע לנו 
רק על שמונה בנים. אבל הוא עמד איתן בדעתו, שכך תמיד סיפרו אצלו במשפחה, 
שהיו תשעה. מניתי בפניו את שמונת בניו של היש”ר שהרי לא ידוע על תשיעי. 
גם הוא לא ידע לומר לי מה שמו של הבן התשיעי. שמונת הבנים נקובים בתעודת 
חלוקת הירושה של היש”ר אשר נערכה בכוללות הספרדים בצפת, בסוף המאה 
ה-19, שמונה ולא תשעה, שלוש שנים אחר פטירת אביהם היש”ר, דהיינו  משנת 

1892 . וכך רשום: 

והניח יורשיו אחריו ]...[: הרב הכותב אליהו רחמים ענתבי נ”י ]הכוונה 
לכותב המסמך[ והכותב אברהם יעקב ענתבי יצ”ו והחכם השלם הר’ יוסף 
דוד ענתבי הי”ו וחי”ץ ]וחכם יצחק[ נ”י וחי”ש ]וחכם ישראל שמואל[ הי”ו, 
והר’ ישועה שלום ענתבי נ”י, ועוד שנים קטנים והם שלמה הי”ו, והתלמיד 
יום טוב נ”י. ולפני מותו צווה שיקחו בניו הני’ הקטנים אשר עדיין לא 
השיאם בחייו,  סך מאה לירא צרפתי לכל או”א בעת נישואיו בע”ה. וגם 
ציווה לתת להרבנית אשתו סי’ ]סיניורה[ קאדון ת”ם מאה לי”פ ]לירא 

פרנסיס[ ככתוב בשטר החיוב שכתב הרב המוריש הנז’ ז”ל 
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כעבור כשנה משיחתי זו עם משה לוי ז”ל פרסמה החברה הגנאלוגית הישראלית 
]חג”י[ את מפקד מונטיפיורי משנת 1849. לפי מפקד זה, רבי שבתי ענתבי מופיע 
במקום הרביעי ברשימת הרבנים ]אחרי ר’ מרדכי שוראקח, בנו משה שוראקי-בנו 
של מרדכי, משה אפרייט[, דהיינו הוא הרביעי מבחינת חשיבותו בעיר. היש”ר היה 
אז בן 25 , נשוי ל”גרז” הנזכרת במפקד ]גראציה[ ולהם בן אחד בלבד אהרן-שאול 
בן השלוש. תוארו של היש”ר - חכם רבי. והרי הבן התשיעי, כפי עדותו  של משה 

לוי איש צפת ובן המשפחה. אלמלא עדות זו לא הייתי מקבל את דבריו. 
הרי דוגמה מופלאה, אחת מיני רבות לגרעין האמת שטמון בלב המסורה המשפחתית. 
תשעת בניו של היש”ר יחד איתו הם מניין ולכן מבנה בית הכנסת המשפחתי שסמוך 
לביתו צריך היה להכיל מניין ותו לא. זה היה אם כך בית כנסת פרטי של המשפחה 
שנבנה על ידי אדם שהיה בעל ממון לאפשר לעצמו נוחות שכזו, והוא שימש כך 

עד ליום שבו נפטר אהרון-שאול מחמת מחלה בגיל שאיננו ידוע . 
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אז היכן מסתיימת האגדה המשפחתית ומתחילה האמת ההיסטורית?
 

השאלה המקשה הזו ניתנת להתברר מתוך בחינה האם אמת אבסולוטית חשובה 
במידה שכזו שבהעדר יסודותיה ובלא תימוכין, ראוי לערער ולפסול אותה. בחרתי 
לסיים את דבריי בדוגמה שמראה כי ביסודה של מסורה יש גרעין של היסטוריה. 
אמת, הדורות הרבים שמסרו אותה מפה לפה, הוסיפו לה כל אחד מקישוטיו שלו 
ומדעתו, ויש אשר נשכחו פרטים כשם שיש אשר נוספו. אלא שלב הסיפור הוא 
אמתי. סופו של דבר בחרתי  את בחירתי וקיבלתי את כל המסורות, אפילו נראה 
היה שעל פניהן אין להן על מה לסמוך. הרי בסופו של דבר, הוכחות עובדתיות 
לעולם יחסרו ומאידך גיסא, במסורות האלה, בסיפורי האגדות שעברו מאב לבן, 
שוכנת הרוח המשפחתית. על גישה זו  השיב כבר אחד העם במאסה המפורסמת 

שלו על דמותו של “משה” רבנו. 
לא המציאות האבסולוטית היא החשובה אלא המציאות שהצטיירה בתודעה 

הקולקטיבית של בני המשפחה והדורות שחלפו, אשר אני מביאם בסיפור זה. 
וכך רושם אחד העם לעניין גיבורי האומה אשר מציאותם ההיסטורית מוטלת בספק: 
]...[ ולפיכך, כשאני קורא את ההגדה בליל פסח ורוחו של משה בן עמרם – זה גּבור 
הגּבורים, הנצב כעמּוד אור על מפתן ההיסטוריא שלנו – מרחפת לפני ומרוממת 
אותי ל’עולם העליון’, – איני חש כלל באותה שעה לכל אותן השאלות והספקות, 
שחכמי אוה”ע ]אומות העולם[ מונים אותנו בהם: אם באמת היה האיש משה 
במציאּות, אם באמת חי ופעל באופן מתאים לַמה שמקובל באומתנו, אם באמת היה הוא 
‘מושיעם של יׂשראל’ ונותן התורה הזאת בצורה שנשתמרה בידינו, וכדומה מן השאלות; 
– אלא מבטל אני בלבי כל אלה בבת אחת בתשובה פשוטה וקצרה: זה משה האיש 
הקדמון, שאתם מבקשים לברר מציאּותו ומהּותו, אינו עניין אלא למלומדים שכמותכם, 
אבל אנו יש לנו משה אחר, משה שלנו, זה שצורתו קבועה בלב עמנו מדור דור והשפעתו 
על חיינו הלאומיים לא פסקה מימי קדם ועד עתה. ומציאותו ההיסטורית של משה זה 
אינה תלויה כלל בחקירותיכם. כי אף אם הייתם מצליחים להראות בבירור גמור, שמשה 
האיש לא היה כלל, או שלא כך היה, לא יָגרע על ידי זה מאומה ממציאותו ההיסטורית 
של משה האידיאל, זה שהלך לפנינו לא רק ארבעים שנה במדבר סיני, אלא אלפי שנה 

בכל ה’מדּברות’, שהתהלכנו בהם ממצרים ועד הנה. 

]מתוך “משה “ של אחד העם )אשר צבי גינצברג[

מכאן יבין הקורא הנאור מדוע אני מתייחס לאותם דורות שעל קיומם נרשם במסורה 

העם  אחד  כדברי  ואחתום   וקיימים  כשרירים  תימוכין,  להם  מצאתי  ולא  משפחתית 

כי אף אם הייתם מצליחים להראות בבירור גמור, שר’ רחמים  האיש לא היה כלל, או 

ההיסטורית  מאומה ממציאותם  זה  ידי  על  יָגרע  לא  היו,  כך  לא  מסוימים   שסיפורים 

כאידיאל משפחתי. 



אחרית דבר
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הֵשם כַעְצמּות מוצפנת של נפש האדם וגורלו
 

השם הוא גם אות לבאות
Nomen Atque Omen 

אם בשורשי תולדות עסקינן, הרי עלינו להידרש מיד למושג השם. נסתייע בדרכנו 
בעצתו של אנטיסתנס, תלמידו של סוקרטס, אשר אמר כי ראשית חכמה חקירת 

מילים ומושגים. 
הֵשם, שמו של האדם, הריהו כעצמות מוצפנת, עצמות כחותם - של נפשו   
וגורלו. הזיכרון בונה את החיים; השם בונה זהות. והשם ענתבי מחייבנו להעמקה 
במשמעות שמו של אדם. שכן: הכל שם הוא, השם הוא הבית המטאפיזי שלתוכו 
אנו נולדים. בשם קיימת ַעְצמּות מוצפנת ובביטוי שמו של אדם קיים אספקט מאגי 

בבחינת גילוי צופן התדר למהותו וה-ד.נ.א לאישיותו. 
ניתן לומר שחוקי האנלוגיה ההרמטיים פועלים כאן. חוקי ‘דומה - משפיע   
בדומה’, ‘סמל ומסומל - שווים במשמעותם ועל-פי הכתוב המקראי: האדם - ‘כשמו 
כן הוא’. באמצעות השם ניתן להתייחס, להתקשר, ולחדור לגרעין הממשות של 

בעליו. ולא במקרה קיימים אנשים אשר להם שמות נוספים נסתרים.
“השמות אינם אלא הנשמות. שמות ונשמות - דברים קרובים זה לזה”,   
קבע המקובל רבי אברהם אבולעפיה. אצל חז”ל נוהג העיקרון “שמא גרים” - השם 
גורם - )ברכות, ז’ ע”ב(; רוצה לומר: לשמו של אדם מטען ערכי המשפיע על אופיו 
וגורלו, ברוח הפתגם הלטיני ‘שם וגם אות לבאות’,  Nomen Atque Omen לדוגמה, 

ן ַאֵחר.  מוֹ יוֵֹסף ֵלאמֹר יֵֹסף ְיהָוה ִלי בֵּ ְקָרא ֶאת-שְׁ יוסף, ככתוב: ַותִּ
אם ‘קללה’ שבעברית מקבילה למונח  قليل ַקִליל בערבית שפירושו מעט וחיסור - הרי 
ברכה היא תמיד לשון תוספת. מסקנה מכך: האטימולוגיה לשמו של יוסף מלמדת, 
שכל ייעודו הוא לשמש כעין כלי, כעין קמע חי, שכל קיומו בעולם ומשמעות חייו 
סבה סביב הסיבה הזו; זהותו הנטועה בסגולתו להגשים משאלה - להביא עוד 
זרע בנים לעולם; בנים - לדורות. ומתוך ש’עין הרע’ פוגעת ב’עושר’ שעיקרו הוא 
ן ּפָֹרת  הבנים, אזי מפעילים כנגדה את הברכה הרלוונטית והאנלוגית המנכיחה “בֵּ
ן ּפָֹרת ֲעֵלי-ָעִין” שפירושה: ענף פורה יוסף ענף פורה על עין )מעין( מים,  יוֵֹסף בֵּ

שיש לאומרה תוך הזדהות. וכמובן שמדובר בֵעין מים טובים.

החשיבה המדריכה אותנו בתפיסת המציאות על פי הדוֹמּות, מעוררת אותנו 
לאסוציאציות ומקרבת אותנו לתכנים דומים ודפוסי חשיבה הנובעים והקושרים 

זה בזה מעגל עניני שלם, שמות ושורשים מסייעים. 
כך אנו מוצאים עצמנו דנים לאלתר במשפחת ענתבי ובאורח טבעי עם השם יוסף 
ועם אחת האמונות העתיקות והדומיננטיות בחיי היהודים, במיוחד בחיי הקהילות 
במזרח, והיא האמונה בעין הרע. נושא מרתק ומעניין, לא רק אנתרופולוגית, שנאמר 
עליו כמה משפטים החורגים מן האמונה העממית ואף ניקחהו למחוזות אחרים. 
אך בשלב זה נציין: יהודים משננים כל יום בתפילת שחרית שה’ ישמור אותם מעין 
הרע. כן זכורים להם היטב טקסי ההתרות שם מופיע מוטיב זה של עין הרע על 
כל צורותיו ואופניו. אם עין הרע היא תופעה שהאל צריך לשמור אותנו ממנה, 
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משמע שהתופעה היא אמת ודאית. שכן, שם האל ופועלו קשורים לה. מכאן, אם 
האדם מתפלל כך ובליבו אינו מאמין בקיום עין הרע - הרי הוא מעלה את השאלה, 
אם הוא לא נושא שם שמיים לשווא. יחד עם זאת נדגיש: לא קיים אדם המאמין 

באמונה תפלה. שכן, אם הייתה תפלה בעיניו - לא היה מאמין בה.
מוזרים הם מעַרֵכי לשון: בעברית אין אבחון וכינוי בשם לעיוור בשתי   
עיניו, לעיוור בעין אחת ולבין עיוור שראה ולּו דקה אחת בחייו. והרי כעיוורים 
אנו שפוסחים ולא מבדילים אותם - סמנטית - בשמות מיוחדים. זאת כשהמדובר 
באיבר התקשורת המיידית, המאפשר את ההשתקפות ותחושת האינטגרציה עם 

העולם, שלמה או קלוקלת. 
טוב - כּונה האור, עינא טבא = עין בריאה, שלמה ומאירה. ולמה? להשתקפות   
האחר! במלואו ובשלמותו בה. ‘עין הרע’ - היא העין שאינה מאפשרת, או, המגבילה 
ראייה והשתקפות האדם בעיני האחר. רעתה בכך שהיא סומא ו’צרה’ ועל כן אינה 
מאפשרת לאחר להיות בחזקת צופה ונצפה ללא פגם. בכך גרעין נגיעה ורמז לצופה 
ונצפה כהתניה המתחייבת לאישור הקיום - האליגורי לפחות - בתורת הקוונטים 
 Cogito, ergo sum(( ”הסבוכה. ומה זה מלמד? ש”אני חושב - משמע אני קיים

הדַקרטי אינו מספק. צריך להוסיף: “אני משתקף - אני קיים”. 
מכאן סלולה הדרך להבנת המושג “סמאל” על עושר משמעויותיו ומה שאנו 

משליכים עליו מנפשנו כבני אדם.
מימים קדומים, רגילים אנשים לזהות מוצאם עם תפארת המקום שממנו   
באו או נולדו. כך נולדו שמות כמו חלבי, בגדדי, טולדנו, אורפלי, איסטנבולי. רבי 
משה קורדוברו מצפת, שבנוסף להיותו מקובל נודע ומורהו של האר”י, נקרא כך 
על שם עיר מוצאו קורדובה. אגב, גם הרמב”ם נולד בעיר זו, אשר בתקופה מסוימת 

נחשבה לא רק כעיר יפה אלא כעיר הגדולה בעולם. 
רבי יהודה הלוי איש קורדובה היה. למרבה הצער, איש לא נתן דעתו מניין   
שאב ההשראה לשירו המפורסם “קריה יפיפיה” על ירושלים. אמנם, מאות שנים 
אחרי ריה”ל, כתב המשורר המיסטיקן והצייר ויליאם בלייק )1827-1757(, ברוח 
מטפיזית ואף מיליטנטית המעתיקה אידיאות רוחניות על המפה הגיאוגרפית. הוא 
העתיק, בדרך הסמלה ונפש משתוקקת - את קדושת ירושלים, וכל אשר משתמע 
ממנה כמרכז, לאדמת אנגליה. אך ריה”ל כאמור הקדימו במאות שנים, בנוקטו 
בשירו תוכן הפוך. כלומר, העתיק את יפי עירו קורדובה והשליכו על ירושלים. זאת 
כיצד? והתשובה פשוטה: מקור השם קורדובה, בחילופי ט’/ד’ השגורים בספרדית, 
זהה לשם قرطبة קרטבא בערבית, וגם שם זה אינו אלא  קרת-טבא שניתן על ידי 
הפיניקים שרגלם הגיעה לכל מקום בים התיכון, ופירושו: קריה טובה, יפיפיה. 
ואם האומן המשורר הדגול ריה”ל, היה תמונת נוף עירו הורתו, הרי הוא משליך 

מה-ד.נ.א של נפש עירו על יצירתו. 
ומה זה אומר לענייננו? וכאן העיקר. על פי חוק ההתמצאות ב”דומה”,   
העיר עינתב, ממנה באו, אינה נקראת על שום היותה מפורסמת בפיסטוק חלבי 
הבא ממנה, אלא עינא טבא, על שם עין המים, המעין שסיפק מים טובים לעיר. 

השווה:
عني الحلوة  ֵעין אל ִחלווה ושמות ישובים רבים דומים בלבנון - מולדת הפניקים. וזאת 
על שום שמעין זה מפכה מים טובים לשתיה. בערבית حلو ִחלּו פרושו גם מתוק וגם 
א היא טוב  יּב הוא רופא. כך ַטבָּ יפה. אלא, ש- ِطّب ִטּב הוא חכמת הרפואה ו-طَِبيب ַטבִּ
גם מבחינה רפואית. המילה طَيِّب ַטִייּב פרושה חי. מכאן, שקיימת אפשרות שהיה 
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בעיר גם מעין מי-מרפא או, שבמי השתייה הייתה גם סגולת מרפא. 
ואין ראשית עינא טבא אלא עין הֵאם, שם זוכה האדם עוד בהיותו יונק   
רכון על שד חם להשתקפות ראשונה באישון הֵאם, השלם, במרכז; לחזות ‘אני’ 
ראשוני כ’איש קטן’. מפגש בבואות המהדהדות זה בזה אהדדי, מצמיחות חוטרי 

נפש לראיית ה’עצמי’ והתפתחותה הסוגסטיבית כ’מרכז העולם’. 
לאורך כל הדורות נהג האדם על פי חוקי האנלוגיה. תרבותו הייתה מובנית   
כך. וזאת לא רק בפרקטיקה המאגית. אחד מיציריה של אנלוגיה זו הוא חוק “הדומה 
מרפא בדומה” Similia Similibus( )Curantur. ידוע שאחת משיטות הריפוי 
הייתה להשקות מים ממעיינות מסוימים, או, מקודשים )השווה עם העיר לּורד
 )Bernadette Soubirous ירּו Lourdes  על גבול ספרד וסיפורה של ברנדט סּובִּ
במים אשר הושרו בהם קמעות כתובים )ראה ספרי החיד”א(. על אחת כמה וכמה, 
מים שמקורם מ’עין טובה’; וזאת במשמעות טבא - מרפא. באמונה, גם היהודית, 
כל חולי נובע מעין הרע )פרשת בשלח(. כך גם בערבית َعيَّان ַעָיאן, חולה - פגוע 

מעין הרע.
מכוח איסור פסל ותמונה - אך פרשנות לתורה מותרת, נטלו חז«ל היתר   
ָבה ולשאוב מתיבות המילים הטיות  יְתָך ֶאל-ַהתֵּ ה ְוָכל-בֵּ לעצמם מתוך ּבֹא-ַאתָּ
יצירתיות; וכך אמרו על הכתוב “טוב עין הוא יבורך”: “אל תקרי יבורך, אלא יברך!” 
מכאן, אנשים אשר שתו ממקור הנקרא עין טובה, ‘נדבקים’ בתכונת המים ששתו 
ובשם המעין; כך גם משם עירם, כאילו הם נטענים במעין ד.נ.א מסגולתם. לשון 
אחר: אם מזונם ומשקם היו ממים אלה - הרי שהם עצמם הפכו להיות בעלי סגולת 
‘עינא טבא’. לכן הם בעלי עין מברכת, ובתור שכאלה, ראוי להתדבק בהם, במובן 
מדביקי ברכה כנגד מה שקרוי - בפי העם - “נחס”ים לפרנסה. כן מאפשר הדבר 
לרותמו לטיפוח אידיאליזציה לאישיות ול’אני’ - להיות ‘כמותם’. קל וחומר שכאשר 
אתה נמצא בעיר חלּב אשר מימי בארותיה הותירו טביעת חותם על פניו של כל 

חלבי ראוי לשמו, בימים ההם.
בקשר זה של חז”ל על “טוב עין הוא יברך” - ראוי להזכיר אחד הטקסים   
המרתקים ביותר מבחינת משמעותם הסמלית. כיוון שלא כולם נותנים דעתם, ראוי 

לפרטו:
המונח מניפסטציה גזור מהמילה Manu שפירושה יד. מנהג קדום היה שבני אדם 
עשו חתך בידיים וחיברו טיפות הדם ביניהם לאות ברית דמים )“טיפה ועוד טיפה 
הן אחת”(. היין מסמל את הדם והדם מסמל את הנפש. וחוק הוא: כל דבר שהנך 

רוצה להקנות לו משמעות, חייב שייעשה בטקס.
במעמד הקידוש על היין, מביט המברך בכוס היין, נותן בה את עינו וצופה   
בהשתקפות בבואתו על פני היין. הכוס תמיד עגולה ובבואתו במרכז. כך הוא 
‘מטביע’ את עינו הטובה. הקהל שותה את היין, ועם השתייה מתדבק כל אחד גם 
ב’דם’ הנפש, של המברך. ונכון המנהג אצל בני עדות המזרח שכולם שותים מאותה 
הכוס שעליה ברכו. בשתייה מאותה כוס - סמלית - הם הופכים להיות בעלי ברית 
בנפש. מזה מובן ששתייה בטקס כזה בו כל אחד נושא כוס עם יין, בנפרד )מטעמי 
היגיינה( לעצמו זוכה בשתייה נקייה, אך זו תהיה גם ‘נקייה’ מתכניה הסמליים 

וממשמעותם.
השם ענתבי - והנכון הוא עינטבי, בדומה לשמות המזכירים עיר אחרת,   
שמות שניתנו על פי רוב, לא בעיר ההולדת, אלא בעיר שהגרו אליה, בעיקר לזיהוי 

על פי המוצא. כך תויגו במעגלות הסטיגמה. במקרה שלהם - לחן ולחסד.
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לא כן השפות הלועזיות. הן מוציאות יותר מ’לעז’ על השם ואף טומנות   
לו מהמורה. מילא, כתיבת ענתבי ב-ת’ מתוך הְקבלה, או בהשפעת האות T. אלא 
שכתיבתו בלעז נושאת עמה קונוטציה הפוכה ממשמעות השם, שכן כל הגיית ע’, 
ַעִין או ֵעין, בחילופי ע’ ב-E או ב-A, מבטלת את הברכה שבשם ומביאה לעולם 

קריאה מכוננת של ‘ֵאין’ או ‘ַאין’. 
כתיבת השם כ-ענתבי - ִנתלה זאת בעוונות הזמנים - מנותק משורשו האמתי   
ומתוכן סגולת-טוב משמעותו הייחודית והמידבקת; ֵשם שוולֵטר החכם היה אומר 
עליו: “אם לא היה כזה, היו צריכים להמציא אותו”. בקיצור: זהו ליקוי שעמו הפסד 
הקורא לתיקון, להחזרת השם לשורשו - נכס סגולי נדיר. שכן, ענתבי הוא בעל 
עין טובה מהלך. הוא נולד עם זה, וזה  מּוְבנה ומּוַכל בתוכו, כי הוא ואבותיו שתו 
מן המעין הטוב. וכבר אמר החכם באדם: “טוב שם משמן ]...[” והמשכילים בשפת 
הנסתר היודעים לחבר ראשית עם אחרית ימצאו כי “שם טוב” - בסוד את”בש: “בי 

נפש”. 

אברהם אלישע        
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הערות לפי פרקי הספר

פרק ראשון: חכם אברהם ענתבי 

1.    היום שוכן הכתר בהיכל הספר של מוזיאון ישראל בירושלים לצד יתר אוצרותיה 
הרוחניים והיקרים ביותר של מדינת ישראל.

2.   בספרו מספר חכם דוד לאניאדו כי מצא במכון ]יד בן צבי?[ שטר כתב יד 
בחתימתו של חכם יצחק ענתבי וחתימת הראשון ציון לאניאדו מיום כ’ אלול 
תקט”ו ]תיק מס’ 302[, ומכאן הנחתי שחכם יצחק ביקר בשנה זו בירושלים. 

חכם יצחק בן חכם אברהם ענתבי כתב ספר בשם ‘חקקי לב’ על טור אבן   .3
העזר,אסיפת דינים, דוגמת הספר ‘כנסת הגדולה’ ]בכתב יד[. חתום בהקדמה 
לספרו של אביו ‘מר ואהלות’ ויש לו שם שתי תשובות )חו”מ סי’ ל”ד, ובסוף 
הספר בהשמטות על אבן העזר סי’ י”ג(. כן יש לו תשובה בספר ‘ויוסף אברהם’ 
לחכם אברהם דיין )סי’ ד’(. כמו כן חתום עם רבני אר”ת בשנת הברי”ת בהסכמה 
לספר ‘כנסיה לשם שמים’ ובשנת תרכ”ה בהסכמה לספר ‘הדר עזר’ לחכם יצחק 
שרים]2[. אביו, מזכירו בהקדמה לספרו ‘מר ואוהלות’ בזו הלשון: “ועלי לשבח 
לאדון הכל ברוך הוא שזיכני שמו יתברך וראיתי בני ידידי מורה הוראות ואיני 
רואות הוא ניהו העצום ורב כמהר”ר, יצחק נר”ו ויזר”ח יצחק כאור החמה 
שבעתיים כיר”א”. רבני ארם צובא שיבחוהו ואמרו עליו: “לו זרוע עם גבורה 
במלחמתה של תורה, הרב הכולל בישראל להלל, כמהר”ר יצחק ענתבי ז”ל”. 
חכם יצחק חיבר ספר ‘חקקי לב’ על טור אבן העזר כעין ס’ כנה”ג, ונשאר בכתב 
יד, וחותם בין רבני ארם צובה בספר ‘כנסיה לשם שמים’. ציונו מצבת קבורת 
הרב הכולל בישראל להלל, ענוותן כהלל, אין גומרין עליו את ההלל כמהר”ר 
יצחק ענתבי. הסכמות לספרים עליהם חתם: ‘ספר ויוסף אברהם’ לחכם אברהם 
דיין, ליוורנו תרכ”ד; ספר ‘הולך תמים ופועל צדק’ לחכם אברהם דיין, ליוורנו 
תר”י; ספר ‘כנסיה לשם שמים’ לחכם מנשה סתהון, ירושלים תרל”ד ]יחד עם 

אביו[; ספר ‘הדר עזר’ לר’ יצחק שרים, אזמיר תרכ”ה. 

מסרני המשפחה, ובמיוחד אפרים ענתבי, נכדו של היש”ר, ידעו לספר אודות    .4
דורות קדומים אשר אין שום סימוכין אודותם בכתובים. מכאן שאין זאת אלא 

שהשושלת הועברה מאב לבן מדור לדור במשפחה.

סיפור נפלאות נאה זה פורסם בשנות השבעים באחד הקונטרסים שמחלקים    .5
למתפללים בשבתות בבתי הכנסת במרכז הארץ. הוא נשמר בדפוס בעזבונו 

של שמעיה ענתבי ז”ל וכיום נמצא ברשות בתו עו”ד חמדה שפיר.

6.   ענתבי אברהם, אוהל ישרים עמ’ צב-צג. 

7.   ענתבי אברהם, אוהל ישרים עמ’ ז, נ-נב. 
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8.   ענתבי אברהם, חכמה ומוסר עמ’ רה-רו. 

ענתבי אברהם, שער השיר. בתוך: אוהל ישרים. תשמ”א )1981(. מכון הכתב:   .9
ירושלים. עמ’ קכח.

ענתבי אברהם, שער השיר. בתוך: אוהל ישרים. תשמ”א )1981(. מכון הכתב:   .10
ירושלים, עמ’ קכא.

11.  ראה הערה 9.

ספר ‘פני הבית’ יצא לאור בליוורנו תקפ”ה )1825(. הספר ‘בית אב’ הינו פלפול   .12
עצום וחריף על ספר הרשב”א ]שלמה בן אברהם- ‘תורת הבית’[ זלה”ה על 

הלכות שחיטה. 

ירושלים תשי”ט ]פרסום מאוחר של כתב היד כרוך עם הספר ‘בית שמחה’   .13
לחכם אברהם חמוי[. ולימים דברים שכתב ולא התפרסמו בחייו יצאו לאור 
אף מאוחר יותר בספר ‘קהלת משה’ לחכם משה סתהון, ארם צובא תרל”ג 
)1873( ופיוטים נוספים שחיבר צוטטו במספר ספרים, לדוגמה ספר ‘שירי 

זמרה’ לחכם חיים שאול עבוד, ירושלם תרצ”ו )1936(.

מתוך כתב יד של אפרים מעתוק ענתבי בן חכם אברהם יעקב ענתבי ]מכונת   .14
כתיבה, ללא תאריך, שנות ה-60[. 

עוד על נפלאותיו של חכם אברהם ענתבי אפשר לקרוא בהקדמה שרשם הרב   .15
בצרי ע’ לספריו אשר יצאו בהוצאת מכון הכתב ובספרו של ג. פוזילוב. 

עם ספרו ‘יושב אוהלים’ נדפס הספר ‘אהל אברהם’, ליוורנו תקפ”ה )1825(,   .16
דרושים על-פי הדין על התורה, )ליוורנו תק”פ( על יציאת מצרים ועל פסח.

באותה מהדורה נדפס גם ספר ‘דרך חקיך’, )כרוך יחד עם ספר ‘חכמה ומוסר’   .17
לעיל( הכולל הלכות מועדים וגם חוקי נשים המתייחס בעיקר להלכות נישואים 
בהתבססו בעיקר על תשובותיו של דוד בן שלמה בספר ‘אביא זמרה’ ועוד   
יוזכר הספר שחיבר והוציא לאור שבע שנים קודם לכן, ספר ‘מר ואהלות’ 
ליוורנו תר”ג )1843( שו”ת על ארבעה חלקי השו”ע להלכה ולמעשה. כולל 
שו”ת שכתב אביו. ספריו של חכם אברהם משמשים מקור חשוב ללימוד 

ותיעוד חיי התרבות הכלכלה והחברה של היהודים בסוריה בתקופתו. 

אשר ציין ואמר בתחילת דבריו: “הגם דמנהגנו לעשות ביום השמועה ביטול   .18
מלאכה והספד גדול וצידוק הדין, ודרש אחריו שדורש הרב הכולל דווקא לג’ 
עיירות ירושלים ת”ו קושטא ושאלוניקי ולעשותם ראשון דווקא בלבד ולא 
זולתם, הנה גדול הדור בימינו ומפורסם כמוהו הנמצא כזה, שאני, וכן נעשה 
להרב הגדול מופת הדו”ר כמוהר”ר חיד”א זיע”א, ש. התקס”ו )‘חלקם בחיים’ 

דרוש י”ג(.
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19.  חכמי ארם צובא, ח. מקובר. ירושלים תשנ”ב. 

ולפי גרסה אחרת בן דודו של חכם יעקב ענתבי.  .20

פרק שני: חכם יעקב ענתבי ועלילת דמשק  

לפי הרשום באנציקלופדיה יודאיקה.     .1

רבים מייחסים לקיצור זה ראשי תיבות של ‘ספרדי טהור’ אולם הכוונה האמתית     .2
היא ללשון ברכה: סימנא טבא ]שסימנו יהיה טוב כלומר למזל טוב[ או ספא 
טבא ]שסופי יהיה טוב[ ויש האומרים: סין טין - עפר הארץ שוב מלשון צניעות. 

פסיקתו המלאה פורסמה גם לימים בספר באור החיים לחכם חיים כפוסי.  .3

תשובות אחדות מהן כן נדפסו בסוף ספר ‘ישמח לב’ לשמ”ח גאגין, ירושלים   .4
תרל”ה, קונטרס התשובות לבועז כהן, עמ’ 77 סי’ 702. מס’ 403 באוסף בניהו, 

מכון בן צבי.

.Antibi לפי הרשום באנציקלופדיה יודאיקה בערך  .5

חכמי הספרדים בארץ ישראל, שרגא וייס, ראובן מס, תשל”ו 223-204.   .6

מסמך זה נדפס בשלושה מקורות: )א( הספר ‘באור החיים’ לחכם חיים כפוסי   .7
בהו”ל חכם אברהם יעקב ענתבי 1929; )ב( כתב העת ‘מזרח ומערב’, אברהם 
אלמאליח ‘תעודה מקורית חשובה על עלילת הדם בדמשק’ תרפ”ט 1929 עמ’ 

36; )ג( ספר ‘ליקוטי דוד’ לחכם דוד ציון לאניאדו, ירושלים תשל”ז. 

פורסם בקונטרס ‘לקדושים אשר באר”ץ’ שנדפס עם ספר ‘ליקוטי דוד’ בעריכת   .8
דוד לאניאדו )ירושלים התשל”ז(. 

מפי מר בוכניק, גבאי בית הכנסת האלשייך בצפת העתיקה.   .9

חודש מארס 1994 נערכה בירושלים מכירה פומבית שנתית של ספרי יודאיקה.   .10
באותה מכירה נמכר הספר ‘חבת ירושלם’ משנת תר”ד )1844( של המחבר חיים 
בן דבריש הורוביץ. בספר נאה זה מתאר המחבר את כל אתרי קברי הצדיקים 
ברחבי הארץ ומחוצה לה. הספר הזה, מיוחד ככל שיהיה, לא הצדיק את מחיר 
הפתיחה שלו, 800$ אלמלא הערך המוסף שהיה לאותו עותק מסוים. הוא היה 
שייך לחכם יעקב ענתבי, בעמוד נ”ה לנספח הספר ‘מאמר גלילות הארץ’. לא 
יכול היה המחבר להימנע מלאזכר בכמה שורות צנועות את הפרשה שאירעה 
בדמשק ואשר הסעירה את העולם היהודי בכל תפוצותיו ארבע שנים קודם 
להוצאתו של הספר. בדקתי את הספר לפני שנמכר ומצאתי את העדויות 
הבאות בדיו ישנה בכתב חצי קולמוס: חכם יעקב ענתבי חתם בעמוד השער 
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באופן צנוע ‘יעקב ענתיבי ס”ט’. בעמוד נ”ה בשולי העמוד לצד אותה פסקה 
המתארת את הפרשה רשם כמה מילים בצניעות רבה: “בחודש שבט הייתי 

סגור ומסוגר ]...[”. באותו יום הספר נמכר בערך של 1200$. 

שנתפרסמו ע”י מר דינאבורג, בקובץ ‘ציון’ א’.  .11

‘מזרח ומערב’ וכן בכ”י במקור אצל מר אליהו זיתוני מחולון.   .12

בקשר שקיימתי עם צאצאיו של חכם יעקב ענתבי, גב’ אליזבת ענתבי החיה   .13
בפאריז ומר שמעון ענתבי מחיפה, גברת סילביה ענתבי-קליינג’ מאוטווה 
קנדה, ומר הארי ענתבי מגריניץ’ בארה”ב, העליתי גם שאלה זו. אולם למצער 
לא ידעו לספר לי דבר על עותק של מכתבו האמור. יתר על כן, בקרב צאצאיו 
המיוחסים של חכם יעקב ענתבי לא נותר כל מסמך, ספר או כתב יד אחר של 

חכם יעקב ענתבי. 

עמ’ 27-26 בכתב היד Ms285H ספרית אליאנס, פאריז.  .14

הספר ברשות המחבר, א. ענתבי-חפר.  .15

כתובות מאתר ‘שער בנימין’ כתבי היד של רבני דמשק.   .16
 ))http://www.shaar-binyamin.com )1.2009  

בחלק ‘אביר יעקב’, הנספח ל’באור החיים’ בתום מכתבו של חכם יעקב ענתבי:   .17
“אמר החסיד אחיו של הרב ]...[ ובסוף הפסקה רשום: כך שמענו מפי קודשו”. 

פרק שלישי: היש”ר - הרב יהודה שבתאי רפאל ענתבי 

חילוקי דעות בכתובים על מקום הולדתו בין שלושת ניניו: אפרים ענתבי שרשם   .1
בזיכרונותיו דמשק, וסבי יעקב מרדכי ענתבי  שרשם חלּב, אולם מתוך תמימות 
הדעים באשר לכך שדודו חכם אברהם ענתבי בחלּב גידלו לאחר שנתייתם, 

סביר שנולד בחלּב. שמעיה ענתבי לא נקב בשם עיר הולדתו.

סבי יעקב מרדכי ענתבי כתב: “אביו נפטר ועזב אותו בבטן ]אמו[ ולכן קראו לו    .2
על שם אביו יש”ר - יהודה שבתאי רפאל”. לדעת אפרים ענתבי: “הוא נקרא יש”ר 
, יהודה שבתאי רפאל )חיים(. הוא נולד בדמשק, אביו לא היה יעקב ענתבי כפי 
שמוזכר בטעות. אביו היה יהודה. הסיבה שסבי נקרא על שם אביו היא מפני 
שנולד לאחר מות אביו”. ובאילן יוחסין משפחתי רשם: “בנו של הרב יהודה 
ענתבי” שמעיה ענתבי רשם: “על זהותו של אבי סבי קיימות שלוש סברות: 
יעקב, יהודה ורחמים. לי נראה כי האישיות האחרונה היא הנכונה, היות ואבי, 
אליהו רחמים ז”ל נקרא על שם סבו כמקובל בין יהודי המזרח מימים ימימה”. 
עם זאת אציין כי שמעיה התעלם מהעובדה כי לכל אחד משמונת בניו של 
היש”ר היה שם שני נוסף, אחר. אליהו-רחמים, ישראל-שמואל, אברהם-יעקב, 



 ד”ר אליעוז ענתבי - חפר10

שלמה-מאיר, ישועה-שלום, יום-טוב, וכך הלאה. נראה לפי זה שסברתו של 
שמעיה אינה עומדת. 

הדיין המקובל, הרב עזרא בצרי, כתב בהקדמה שחיבר  להוצאות המחודשות    .3
של ספרי הרב אברהם ענתבי בהוצאת מכון הכתב. בפרק “צאצאיו” הוא רושם 
כי הרב יעקב ענתבי ]רבה הראשי של דמשק[ והרב היש”ר היו בני שני אחיו 
של מחבר הספרים )שם; עמ’ יד-טו(. לעניין משפחתו וצאצאיו של חכם יעקב 
ענתבי עומדת הקדמה של נכדו לספר “ויצבור יוסף” שנכתב על ידי יוסף ענתבי. 
את הספר הוציא לאור בנו דוד-יוסף ענתבי. וכך רשם דוד-יוסף בהקדמה זו: 
“אבי הכ”מ והוא כמהר”ר יוסף ענתיבי, זרע קדושים אראלים ותרשישים, בן 
לאותו צדיק בן צדיק כמהר”ר דוד יצחק ענתיבי נ”ע, ונכד להרב הגדול מעוז 
ומגדול המקדש שם שמים ברבים הדיין המצוין כמהר”ר יעקב ענתיבי נ”ע 
אשר היה דיין ומו”ץ בעיר דמשק יע”א ונקבר פה בעה”ק ירושלם בהר הזיתים 
זצ”ל וזיע”א. והייתה מנוחת מור אבי ביום עש”ק אחר חצות, בכו לחודש המר 
חשון, שנת נפלה עטרת )1919( והיה בן ע”ב שנה” מכאן נובע שנולד בשנת 
1847. מאידך גיסא רשם חכם יעקב ענתבי כי בשנת הפרשה היה לו בן אחד, 
בן זקונים, משה-חיים, ובת אחת בשם אסתר. היות שרשם “בני ידידי ויחידי” 
לא יתכן שבשבע השנים שחי עד לפטירתו )1847( הביא בן נוסף לעולם, 
אשר התחתן והביא בעצמו עוד בן לעולם שנולד בשנה שבה נפטר הסב. 
נראה שנפלה טעות סופר בהקדמה והוחלפו המילים נכד ובן, כלומר נראה 
שדוד יצחק ענתבי היה אביו של חכם יעקב, וסבו של חכם יוסף מחבר הספר 
הנזכר. המו”ל דוד יוסף הוא כמובן נינו. חיזוק נוסף לכך שהרב יוסף היה בנו 
של הרב יעקב ענתבי ולא נכדו ]כפי שנובע מהקדמה זו[ הינו מאמר מהעיתון 
כל כי”ח בצרפת, L‘Univers Israelite שדווח בשלהי שנת 1846 על פטירתו 
של הרב יעקב ענתבי. התיאור הקצר שם שפורסם ב 15.12.1846 )עמ’ 176( 
מציין כי הנפטר הותיר אחריו אשה הרה ולכן סביר שבנו היתום חכם יוסף 
ענתבי, לימים מחבר הספר “ויצבור יוסף”. כיוון שנאמר עליו שנפטר בשנת 
1919 בגיל 72 שנה ]כלומר נולד ב 1847[. גילו של חכם יעקב ענתבי בשנת 
הפרשה היה 53 ]לפי אזכור בפרוטוקולי החקירה[ ומכאן שנולד בשנת 1787. 
מאידך בן דודו היש”ר נולד כאמור בשנת 1809, כלומר פער גילאים של כ-22 

שנה בין השניים. 

מספר מקורות מעידים על כך שהיה נכדו: צוין כך בפירוש למשל בכתב מינויו   .4
של היש”ר לשליחותו, ומאששים זאת בנפרד חכם עזרא בצרי וחכם דוד לאניאדו  

בכתביהם. 

על פי מסורות משפחתיות מפי סבי יעקב מרדכי ענתבי ובן דודו שמעיה ענתבי    .5
ז”ל שהינם נכדיו של היש”ר. 

ישנה מסורה אחרת, פחות מקובלת עליי אם כי יש בה קורטוב של סבירות. אני   .6
דוחה אותה מכיוון שנכדו של היש”ר, חכם רפאל מנשה ענתבי אשר הכירו בחייו, 
כותב לנו ברמז אודות סבו היש”ר: “אגיד חסדיו הנאמנים הוא היה נכד ]לשון 
מליצה כמו נכד[ להרב הגאון ראש על אר”ץ רבה כמהר”ר אברהם ענתיבי ז”ל 
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אשר היה תמיד עליו רוח חן ותחנונים” רמז לכך שחכם אברהם גידלו והיה לו 
כמו סב, ודמותו, אותה הכיר מילדותו היטב השרתה עליו “רוח חן ותחנונים” 
]ענתבי רפאל מנשה, בתוך ‘באור החיים’, לחכם חיים כפוסי, הקדמה ומבוא 
לספר ]מבן אחיו של הרב המו”ל נר”ו עמ’ 7[ ובכל זאת הריני להנציח את גרסת 
המסורה השנייה כאן: לפי גרסה זו הצטרפו הוריו של היש”ר מחלּב לקבוצת 
חסידים שערכה מסע עלייה לצפת יחד עם גל העלייה השלישי של קבוצות 
תלמידי הגר”א ]הגאון חכם אליהו מוילנא[ בראשותו של הרב מנחם מנדל 
משקלוב. היו אלו שנים של עליות מחזורי פרושים לצפת. הם הגיעו לצפת 
בתשרי תק”ע )1810(. אותם חסידים מצאו בצפת קהילה פרושית קטנה, שמנתה 
ארבעים משפחות ]כ-150 נפש[, אולם לפי הגרסה הזו המצטרפים מחלּב רק 
התלוו אליהם בחלקו האחרון של המסע ולא נמנו עליהם. לפי מסורה זו, זמן 
קצר אחר הגעת המשפחה הצעירה לצפת, אולי מחמת תלאות המסע, נפטר 
האב יהודה עוד בטרם הכירו בנו. מאמו התייתם טרם מלאו לו ארבע שנים 
במחלת הכולרה שפקדה את צפת בשנת תקע”ב )1812( ודודתו היא שאספה 

את הילד וגידלה אותו כבנה.   

סבי מעיד על כך “עלה ארצה: בן צעיר היה בדמשק אצל הדוד שלו הרב   .7
אברהם ענתבי ששלח אותו ללמוד תורה בצפת, למד ]תורה[ בצפת אצל 
האדמו”ר” ונראה לי שהמסורה אודות לידתו בדמשק היא דעת מיעוט לעומת 
שאר המסרנים. אפרים ענתבי כותב: “סבי זצ”ל נשלח על ידי דודו הרב אברהם 

ענתבי ז”ל ללמוד תורה מפי הרב המקובל והגאון משה גיגי ז”ל”.

לפי אפרים ענתבי ושמעיה ענתבי. אולם לפי גרסה נוספת שגורס אפרים   .8
ענתבי למד בישיבה אצל הגאון האשכנזי הרידב”ז חכם יעקב דוד וילבסקי 
)תר”ה 1845 - תרע”ד 1913(. “לפי סיפוריהם של אבי, ובני דודי יהודה וחכם 
רפאל, סבי היש”ר למד אצל האדמו”ר הרידב”ז”. גרסה זו פחות סבירה מכיוון 

שעלה לצפת ומונה כרבה רק בתרס”ה 1905. 

בחומר הרשום שהותיר אחריו אפרים ענתבי נמצאות רשימות ביבליוגרפיות  .9
מהן שאב הן על קורות חייו של היש”ר והן על אירועי החיים שעברו על סבו   
היש”ר. ברשימה שציין נמנים גם: יהודי המזרח בארץ ישראל, כרך א’; משה דוד 
גאון; אוצר יהודי ספרד ]כ”ע[, ספר ה’, תשכ”ב; שלוחי א”י בבלוכורדיסטאן, 
מחקרי א”י  ספר ב’; קורות היישוב היהודי בצפת, מזרח ומערב ]כ”ע[, כרך ה’; 
ארץ ישראל וסוריה הדרומית - ספר המסעות, וינה תרפ”א; תולדות היהודים 
בא”י, ריבקינד וזיסקינד; ספר השנה של ארץ ישראל, שנה י”ג, ריבקינד יצחק, 
הרוגי צפת ברעש; הד המזרח ]כ”ע[; יד בן צבי ירושלים; פרסום מאת מרדכי 

בן הלל הכהן; פרסום מאת דוד סיטון ירושלים. 

שמעיה ענתבי, במקור רשם הכותב “בשנת תקצ”ז )1837( היתה רעידת אדמה   .10
גדולה בצפת. “זו טעות מכיוון שידוע כי הרעש של צפת היה ב-24 למאי 
בשנת 1834 תקצ”ד ולא כפי שנכתב. למרות שבמכתבים בין שמעיה ענתבי 
לסבי הוסכם ביניהם שהיש”ר נולד ב-1809, רשם שמעיה בשוגג בסיפור זה 
“בשנת תקצ”ז היה היש”ר בן 16”. סבי העיר לו על כך במכתביו ומכיוון שמצוין 
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בסיפור שגילו של היש”ר היה אז 16 הנחתי שנראה כי הכוונה לרעש הראשון 
שפקד את צפת שהיה בשנת תקפ”ב )1822( שנה שבה גילו של היש”ר תואם 
את התיאור. לכן שיניתי בסיפור את התאריכים בהתאמה. שתי הרעידות הללו 

גרמו לנזק רב לרכוש אך לנפגעים מועטים.

היש”ר מוזכר בסיפור זה כאחד מתלמידי הישיבה, כלומר בתקופת נערותו.   .11
ודאי שאירוע זה התרחש לפני הגיעו לגיל 21 כיוון שידוע שבהיותו בן 21 יצא 
לשליחות ראשונה כשד”ר הכולל על פי עדותו של בנו חכם אברהם יעקב ענתבי 
בעמוד האחרון לספר ‘באור החיים’, בהקדמה לפיוט שפרסם אשר חיברו אביו 

טרם צאתו לשליחותו. 
מכיוון שהמפקד נערך בשנת תקצ”ט )1839( אפשר להסיק שני דברים. הראשון,   .12
שגיל הולדתו מאוחר בעשר שנים מכפי שנרשם במסורות המשפחתיות או 
שחלה טעות ברישום גילו בעת המפקד לפי הנחתו של אפרים ענתבי ]2[, 

השני, שהיש”ר נולד בסוריה, ורק אחר כך עלה ארצה. 

גילו של היש”ר בזמן המאורעות הללו והמתוארים בהמשך ניתן לחישוב אם   .13
מניחים שנולד ב 1809: מרד הפלאחים בשלטונו של מוחמד עלי היה בשנת 
1834, אז היה בן 25 שנים. הרעש הגדול של צפת היה ב-1837 - גילו 28 שנים, 
פרעות הדרוזים 1838, היש”ר בן 29. על פי הרשום במקורות, האיגרת הנ”ל 
חוברה בשנת תקצ”ט 1839, כלומר היש”ר כבן 30. מאידך אם להניח שהרשום 
במפקד מונטיפיורי נכון הרי שנערך בשנת תקצ”ט 1839 ובו נאמר שהיש”ר 
היה בן 20, כלומר נולד בשנת 1819. גילו בתקופת מרד הפלאחים היה 15 
שנים, בזמן הרעש הגדול בן 18 שנים, ובשנת פרעות הדרוזים בן 19 שנים. 
בהיותו בגיל 20 ביקר מונטיפיורי בארץ ואז התפקד במפקדו של אליעזר הלוי, 
למד בישיבת מירון ופגש שם במונטיפיורי. כעבור שנה, בהיותו בן 21 יצא 
לשליחותו הראשונה. ובערך באותן שנים התחתן עם גראציה בת הרב נחום 
מזרחי. הבעיה הינה המקורות המשפחתיים שסותרים את הנתונים הללו, כי 
רושמים, שנפטר בשנת תרמ”ט בהגיעו לגבורות )80( ומכאן שנולד ב- 1809. 

או 29 שנים לפי חישוב גילו מתוך המסורה שנולד ב-1808.  .14

אין הוכחות לכך אך קיימות עדויות באשר לשליחותו השנייה בשנת תרכ”ו   .15
)1866( שהייתה לאותו יעד ואשר לפניה ולאחרי עברו היש”ר וגראציה דרך 

מצרים.

ומעבר לתוכן עניינים מסודר בכתב יד קפדני והקדמה מליצית בת שורות   .16
ספורות לפני כל פרק לא רשם היש”ר דבר באשר לנסיבות ולמועד שבהן רשם 
את הפיוטים אולם ברור מהשינוי בכתב היד לאורך המחברת שזמני התיעוד 
הינם שונים. כשהזדמן לו לשמוע פיוט חדש - רשמו. תיאור כתב היד: בכתב 
היהודי הקוראסיבי ]הרהוט[ הקרוי ‘חצי קולמוס או ‘נוצ-אלם’ בשפה הערבית. 
כתב היד הזה עבר מיד ליד וסופו של גלגול שזכיתי אני הצעיר לקבלו והיום 
הוא ברשותי א.ח[. הוא כתוב על דפי נייר שגודלם 15.5X10.8 ס”מ אשר 
נאגדו ונתפרו על ידי היש”ר עצמו לחוברת. מספר הדפים 55. הכריכה הוכנה 
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מהדבקה של מספר דפים לצבר מעט יותר עבה ששימש ככריכה. נהוג היה 
בעדות ספרד לגנוז בכריכות של ספרי קודש חלקים של ספרי קודש עתיקים 

יותר שנתבלו. 

יצחק בן צבי נוקב ביעדיה המדויקים של שליחותו הנוכחית: “בסיוון תרכ”ו   .17
נשלח מטעם קהילת צפת לצפון אפריקה ]יערי, שם[ ושוב יצא לערי ערביסתאן, 
והיה בכורדיסטאן )ו”י פישל, אגרות כורדיסטאן, סיני כרך ז’, ת”ש, עמ’ קעד; 
בן יעקב, שם( ובהודו ונתקבל שם לרב )‘באור החיים’; שם(”, שם; עמ’ 151 

הערה 221.

תרומות מהודו לבתי הכנסת בירושלים, דב גנחובסקי, בתוך: הגרפיקאית   .18
שאפתה עוגות מרציפן, מאה סיפורים ירושלמים, עמ’ 632-625, הוצאת כרטא 

ירושלים, 2006. 

לפי שמעיה ענתבי שהביא את הסיפור הוא סופר לו על-ידי אביו הרב אליהו   .19
רחמים ענתבי בכורו של היש”ר. 

בסניף הקונסוליה הבריטית בחיפה לשעבר היה תלוי אילן יוחסין מפורט של   .20
בני משפחת ענתבי. תחילתו ביהודה שבתאי רפאל ענתבי. הקונסוליה ערכה 
מעקב אחר כל הצאצאים המשתייכים למשפחה כבדיקה על הנפקת פספורט 
 Yehuda Shabetai Anteby;  :בזכות צאצאות לנתין בריטי. על יהודה רשמו
also known as Shabetai Rabbi Entevy. B. 1802 or 1817 in Bombay/

Calcutta/or Safed עותק האילן באדיבות מר פליקס ענתבי. 

אף על פי שדודיי מייחסים אותו לסבם חכם ישראל שמואל ענתבי, בנו של   .21
הרב היש”ר, הריני סבור שחכם ישראל הוא רק זה שהמשיך את מסורת קיום 
הפיוט הזה שתועד במחברתו של אביו מולידו מדי שבת בשבת וכך נשתמר 
גם מדור לדור. את הפיוט הזה חיבר חכם ישראל נג’ארה ומכאן אקרוסטיכון 

השם. 

שמעיה ענתבי מרחיב אודות הנסיבות בהן גידלה הסבתא את נכדתה: “סבתי   .22
מתוך רחמים על כלתה הצעירה שנבצר ממנה להינשא שנית בגלל התינוקת 
ניאותה לאמץ אותה. הסבתא ונכדתה נפרדו זו מזו עם מותה של הסבתא 
בשנת תרע”ו. באותו זמן מלאו לתינוקת כעשרים אביבים, היא גדלה, יפתה 
ודובר בה נכבדות עם בן דודה. אמה שהייתה לאיש אחר, העניקה לה אחים 

ואחיות”. 

דרשה זו היא היחידה שנותרה מכל כתביו ודרשותיו של היש”ר ענתבי ונדפסה   .23
בספר ‘באור החיים’. קודמים לה שלושה עמודי מליצה של נכדו, חכם רפאל-
מנשה ענתבי, ובהם הוא כותב כי לא ידוע מתי והיכן נשא דרשה זו. אולם אין 
ספק כי מדובר בשנותיו האחרונות אחר שליחותו השנייה, היות והוא מזכיר 

את הספר ‘באור החיים’ בסופה. 
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לפי גרסאות אחרות הוא שהה בחו”ל בסך הכל קרוב ל-20 שנה. נראה לי   .24
שמסקנה זו מרחיקת לכת. אפרים ענתבי אשר רשם אותה מסיק זאת מתוך 
הסכמות הרבנים לספר “באור החיים” לחיים כפוסי שהוציא לאור אביו אב”י 

ענתבי. 

שמונת בניו של היש”ר מוזכרים גם בכתביהם של סבי יעקב מרדכי ענתבי ז”ל,   .25
אפרים ענתבי ז”ל, הרב דוד לאניאדו בספרו “לקדושים אשר באר”ץ” ועבודת 

אילן היוחסין של שלומי ענתבי מקבוץ איילת השחר.  

את שנות ההולדת והפטירה שאבתי מתוך מקור  אולם יש בהן בעיית מהימנות   .26
שכן לפי הרשום, שני הילדים הראשונים נולדו עוד בטרם נישא היש”ר לקאדון 
בשליחותו השנייה, ובנוסף, פער הגילאים בין הבכור לצעיר ביותר הוא 28 

שנים. 

מפי משה הלוי, נכדו של חכם יוסף ענתבי בן היש”ר. מתוך גרסה זו הוא משלים   .27
את המסורה וקובע שכנראה היו ליש”ר תשעה ילדים אולם ידוע ששמונה היו 

בניו בלבד. 

28. בשיחתי עם אחד הסוחרים למשפחת יאיר. הוא לא ידע להכיר בכך שביה”כ 
הזה נקרא אי פעם ע”ש משפחת ענתבי ומה הקשר לכך. שמו הנוכחי של בית 
הכנסת ‘שערי רחמים’ סיפר לי, והוא נקרא כך, אמר ללא כחל וסרק, על שם סבי 
אליהו רחמים יאיר, אשר לפי גרסתו בנה את בית הכנסת ומאז הוא בית הכנסת 
של משפחתו. אותו אדם סיפר לי כי דודו שהוא בעל חנות ברחוב שמעליו הינו 
גבאי בית הכנסת. נכון לשנים אלו, המקום סגור ופעיל רק בשבתות ובחגים. 
אפשר לזהות את בית הכנסת על פי ציורי הקיר שבתוכו, המתארים את הכותל 
המערבי ואת קבר רחל. סימן היכר נוסף הינו גומחה הקבועה בחזית הכותל 
החיצוני ששימשה בעבר ככיור לנטילת ידיים. מתוך המבנה נשקפים מורדות 
הרי צפת. עם זאת בביקורי במקום פגשתי בצפתי ותיק ומכניס אורחים, עמוס 
מיכאלי ]לשעבר משפחת שבאבו[. אותו אדם למד בילדותו בחדר והמלמד 
שלו היה החכם רפאל ענתבי, בנו של אליהו-רחמים ונכדו של היש”ר. החכם 
רפאל הוא אחיו של שמעיה ענתבי שנזכר רבות בעבודה זו. עמוס מיכאלי העיד 
בפניי כי הוא זוכר היטב שזהו בית הכנסת של חכם ענתבי. עוד העיד מיכאלי 
כי לפי זיכרונו גם המבנים שבסביבת בית הכנסת היו שייכים לחכם ענתבי, 
ויתכן שאלו הם חלק מן הנכסים שהוזכרו בשטר הקניין שלעיל ושאחד מהם 

בנו של היש”ר חכם אליהו רחמים ענתבי. 

29. בית הכנסת הזה שבנה היש”ר נזכר בשם “כניס ענתבי” ברומן הביוגראפי 
“ירדנה” של כרמלה לכיש ובשנת 2000 ציין זאת שוב מנחם כהן בכתבה בשם 

“סיפורי צפת” )“קול העיר” 4.2.2000 עמ’ 8(. 

מעזבונו של אפרים בן חכם אברהם יעקב ענתבי ונכד היש”ר. כיום ברשות בנו   .30
אברהם ענתבי מחיפה. המסמך כתוב בחצי קולמוס ע”ג נייר וחתום בחותם 

כוללות הספרדים בצפת, ונכתב בשנת 1876.
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למרות שמקורות מסוימים גורסים אחרת.   .31

חכם דוד לאניאדו מחבר הספר לקדושים אשר בארץ, אחת מגדולותיה של   .32
עבודתו ששאב את ידיעותיו מתוך שיטוט בבתי קברות יהודיים בסוריה, לבנון, 
מצרים ובארץ והעתיק נוסחי המצבות ובכך הנציח זיכרונם של אותם צדיקים.

פרק חמישי: שמונת בניו של היש”ר

שמונת בניו של היש”ר ותאריכי הולדתם מוזכרים בעבודות אילן היוחסין    .1
של שלומי ענתבי מקבוץ איילת השחר ועמנואל ענתבי מרמת גן  אשר ניזונו 
מכתביהם של סבי יעקב מרדכי ענתבי ז”ל, אפרים ענתבי ז”ל, שמעיה ענתבי, 

והרב דוד לאניאדו בספרו “לקדושים אשר באר”ץ”. 

יהודה חיים ענתבי, היה הבכור שבנכדיו של היש”ר ובן בנו בכורו חכם אליהו   .2
רחמים, נולד בצפת באותה תקופה ושנים כך שתיאור מקום לידתו משקף 

אותו אופן ומקום שבו נולדו אביו ודודיו. 

לימים, אחד האחים בגילאי הביניים חכם ישראל ענתבי, נישא לאחייניתו של   .3
רב זה חנה סיטהון. כלומר, הרב סיטהון שהיה מחנכם של כל בני היש”ר היה 

דודה של חנה, היא הסבתא-רבה שלי ]א.ח[. 

ויש הגורסים תרי”ב 1852. לפי אחת הגרסאות המשפחתיות, חכם אליהו רחמים    .4
הוא בנה של גראציה לבית מזרחי, אשתו הראשונה של היש”ר אשר כל שאר 

ילדיה נולדו מתים.

ענתבי רפאל מנשה, בהקדמה לספר ‘באור החיים’ לחכם חיים כפוסי ירושלים   .5
תרפ”ט. “הקדמה ומבוא לספר ]מבן אחיו של הרב המו”ל נר”ו[” שם, עמ’ 7.

חלק מן התכתובת בין יהודה לחכם אברהם ענתבי בנושא בניית בית בארץ   .6
ובטבריה, נמצאת ברשות בתיק אסא בת נתנאל ענתבי, קיבוץ דורות ]כתב 

יד, על נייר, חצי קולמוס[.

מפי מר אליהו זיתוני מחולון נכדם של מורדוך כאביה זיתוני, וחכם אליהו   .7
כאביה זיתוני זצ”ל.

על פי מכתבים בעזבונו של שמעיה ענתבי  ולא ידוע מי כתבם.   .8

ברשות נכדו יוסף ענתבי בירושלים.   .9

תיאור ביבליוגרפי של החומש: כותרו     “ספר אור תורה: ]...[ חמישה חומשי   .10
תורה ]...[ מקרא ותרגום אונקלוס ופירוש רש”י ]...[ תולדות אהרן ובעל הטורים 
]...[ וחמש מגלות עם פירוש רש”י ותרגום שני ]...[ פי ]...[ חומת אנ”ך להרב 
]...[ חיים יוסף דוד אזולאי ]...[ “דפוסת     ליוורנו: ש. בילפורטי, תרפ”ב, 5 

כרכים, 21 ס”מ. 
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פרק שישי: יהודה חיים ענתבי - מחנך ואיש ציבור

השימוש במילה ‘זקני’ בעברית מציין סבי או אבי סבי, אולם אנו יודעים במפורש,   .1
שיהודה ענתבי היה בנו של חכם אליהו רחמים ענתבי ונכדו של היש”ר ענתבי. 
יתר על כן שהיש”ר היה בן דודו של חכם יעקב ענתבי. כלומר רצה הכותב 
להימנע מסרבול הלשון: בן-דודו של סבי, ולכן רשם בפשטות ‘זקני’. אולם 
הלשון בה בחר הטעתה את צאצאיו ויש במשפחה שהסיקו מכך בטעות שחכם 

יעקב היה אביו של היש”ר ענתבי. 

פרק שביעי: ספר המשפחה “באור החיים”

זוהי כמובן לשון מליצה וכוונתו “הוא היה כנכד להרב הגאון ראש על אר”ץ    .1
רבה” ואין להסיק מכך כלשונו שחכם יש”ר היה נכדו של חכם אברהם הרב 
הראשי של חלב, לאור כל המקורות האחרים שאומרים כי היה אחיינו. הכותב 
מתכוון לתת לשון כבוד לחכם אברהם בכך שהוא מעלו בדור, וגם כיוון שפער 
השנים בין חכם אברהם אשר אימץ את היש”ר היה כה גדול שמתאים היה 
להיות לו כסב יותר מאשר כאב מאמץ. לעניין ראה קשרי המשפחה את נספח 

המחקרים הגנאלוגיים.

דרשה זו היא היחידה שנותרה מכל כתביו ודרשותיו של היש”ר ענתבי ונדפסה   .2
בספר ‘באור החיים’. קודמים לה שלושה עמודי מליצה של חכם רפאל-מנשה 
ענתבי, נכדו ובהם הוא כותב כי לא ידוע מתי והיכן נשא דרשה זו. אולם אין 
ספק כי מדובר בשנותיו האחרונות אחר שליחותו השנייה היות ומזכיר את 

הספר ‘באור החיים’ בסופה. 

על פי “טוב מצרים” של חכם אהרון-רפאל בן שמעון.   .3

עוד אודותיו ניתן לקרוא בספרו של חכם יעקב משה טולידאנו, אוצר גנזים,   .4
הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים, תש”ך עמ’ 90-89. נתפרסמה שם איגרת 

מעניינת ששלח לחכם חיים עמרם. 

נראה לי שזו טעות כי בהקדמה לספר ‘באור החיים’ כותב אביו של אפרים, חכם   .5
אב”י ענתבי כי הספר נרכש עם כל ספריית עזבונו של חכם מרקאדו אלגאזי, 
ובכ”ז השארתי כפי המקור. את הפסקה הזו הרכבתי משתי התייחסות של הבן 

אפרים בזיכרונותיו לאותו מסע לצורך הדפסת הספר.

לימים פרסם חכם דוד לאניאדו ספר רב חשיבות בשם ‘לקדושים אשר באר”ץ’   .6
ובו קטלג והנציח את כל נוסחי מצבותיהם של רבני חלב ודמשק בבתי העלמין 
היהודיים העתיקים ומה שהיה ידוע לו באופן אישי אודותיהם. מספרו זה למדנו 

רבות אודות תולדות אבות המשפחה. 

אף-על-פי שהסוף חסר ואין חתימה, אין ספק לפי התוכן שנכתב על ידי חכם   .7
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אברהם-יעקב ענתבי. 
ראה במאמרו של שטוחמן  עמ’ קס”ה הערת שוליים 24, התייחסות לעניין   .8
פרסום כתב התימוכין הזה בפסיקתו שלחכם יעקב ענתבי. שטוחמן ציין כי 

הכותב הוא אנונימי )בדף ב, ג-ג, א(.

אחרון שעסק בעניין ספר זה, חידתו ומהותו, היה שלומי ענתבי מקיבוץ איילת   .9
השחר, אשר הזכירו בפניי מעת לעת. שלומי סיפר לי שבעבר, כאשר ביקרו 
בביתו אפרים ענתבי ובנו, הציג לו אפרים את הספר ‘באור החיים’ ודיבר והסביר 
אודותיו. אולם הספר, טען שלומי, היה קטן ממדים מהעותק אשר הצגתי אני 
בפניו. סברתי אז שייתכן ואפרים הציג לו את כתב ידו המקורי של חכם חיים 
כפוסי אשר נותר לו מאביו אולם אפרים וגם שלומי הלכו מזה שנים לעולמם 

וחידת מקום הימצאו של כתב היד נותרה עלומה בעיניי. 
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פרק שמיני: אברהם-אלברט ענתבי 

בספר “מישל עזרא ספרא ובניו” שחיבר אמנון שמוש, אודות משפחת ספרא    .1
הדמשקאית,  נזכר אלברט ענתבי מספר פעמים. 

מעניין לציין שכתב יד זה לא נחקר דיו ולא פורסם כמעט. על אף שיש בו    .2
חידושים שונים הקשורים לפרשיה. התיאורים הם כה רחבים וציוריים שעולה 
החשד בידי היסטוריונים אחדים שקראו מקור זה, כאילו יש כאן ניסיון לשכתב 
את ההיסטוריה ולחזק נקודות חולשה שונות בדיווחו המקורי של חכם יעקב 
ענתבי כדי להסיר מעל כל ספק שמץ אשמה של היהודים, מאידך גיסא, אין 

כל תימוכין לכך שזהו זיוף. 

פרק תשיעי: ילדותו של סבי יעקב-מרדכי ענתבי בטבריה

על פי עדותה של גאולה דולב בת נסים ענתבי.    .1

מעניין לציין שגם לרב אברהם-יעקב ענתבי במצרים היה עותק זהה של אותו    .2
ספר והוא נמצא ברשות דודי מר משה ענתבי יבל”א בן יעקב ואלגרה בקרית 

ביאליק. 

סבי, יעקב-מרדכי, שהיה כל ימיו סוחר וחשב כלכלי חרוץ לא היה נוהג בכתיבת    .3
מאמרים ולשונו הייתה עניינית. את כל עיתותיו השקיע בעבודה וטורח בחריצות 
שאינה יודעת שובע כל ימיו לפרנסת משפחתו, משכים ומעריב לבתי כנסיות, 
וכשנותר זמן בידו היה קורא פרקי תהילים או חוק לישראל או ספרי קודש 

עתיקים שנמצאו בידו מאבות אבותיו הרבנים. 
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פרק עשירי: מלחמת העולם הראשונה והגלות בקפריסין 

בן הרב אליהו-רחמים ונכדו של היש”ר.    .1

פרק אחד-עשר: בני המשפחה יורדים מצרימה 

כותר    זה הספר ‘ויצבור יוסף’: ]...[ דרושים ]...[ אשר היה ]...[ דורש ]...[ שבת   .1
בשבתו ]...[ בדמשק ובמצרים ]...[ מחבר: ענתבי יוסף נדפס בירושלים בבית  

דפוס צוקערמאן, ]תרע”ט[.  תאורת  ]2[, 211 דף; 8.

פרק שלושה-עשר: ההווי במצרים 

אחיו של דוד, משה ויוסי ענתבי מעירים כי קודם לכן הגיעה המשפחה לקפריסין    .1
ולא ישירות למצרים. 

אפילוג: בחיפוש אחר שורשים קדומים

מכתבו של אפרים ענתבי לשלומי ענתבי מקיבוץ איילת השחר ומכתבו של    .1
משה הלוי  

מצפת לשלומי, נמצאו ברשות חדוה ז”ל אלמנתו של שלומי. עותקיהם ברשותי   
]א.ח[.

נספח ג: סוגיות גנאלוגיות 

מחברת הספר אודות חייו ופועלו של אלברט ענתבי:    .1
L'Homme du Serail /Elisabeth Antebi ; p.7; Nil editions 1996, Paris. 
מחברם של ספרי נוער "הסבא המחייך נשאר במצרים" ו"האיש של הכלבה 

הלבנה"
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רשימת מקורות ]לפי פרקים[

פרק ראשון: חכם אברהם ענתיבי 

סבתו חיים. שברי לוחות, מבוע כ”ה תשנ”ג-תשנ”ד. מתוך האתר “דעת לימודי   .1
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mabua/shievrey1-4. ”יהדות ורוח

htm ספטמבר 2006. 

הראל ירון. ספרי אר”ץ -  הספרות התורנית של חכמי ארם צובה. תשנ”ז. מכון    .2
בן צבי - מרכז מורשת אר”ץ. ירושלים. 

לאניאדו ציון דוד. ספר לקדושים אשר באר”ץ לתולדות חכמי ורבני אר”ץ    .3
]חלּב[ מהדורה שנייה, תשי”ח, עמ’ קמ - קמט. הוצאת דב”ש.

ויס שרגא. רבי אברהם ענתבי מגדולי רבני אר”ץ. תשמ”ב. המודיע עמ’ ד’.    .4

פוזילוב גיורא. גדולי רבני סוריה והלבנון. תשנ”ה. הוצאת משרד החינוך התרבות    .5
והספורט - מנהל החינוך הדתי. ירושלים. עמ’ 127-112. 

אפרים ענתבי ]בן הרב אברהם יעקב ענתבי ונכדו של היש”ר[. זיכרונות    .6
ואוטוביוגרפיה ]כ”י - 14.6.1992[; תולדות המשפחה ]מכונת כתיבה 7 עמ’ 
ללא תאריך[;  אילן יוחסין ]מכונת כתיבה 7 עמ’ ללא תאריך[; מכתבו לשלומי 
ענתבי. פברואר 1988. ברשות בניו מר אברהם ענתבי מחיפה ומר אלי ענתבי 

מתל אביב.

ענתבי אברהם. שער השיר. בתוך: אוהל ישרים. תשמ”א 1981. מכון הכתב.    .7
ירושלים. עמ’ 152-151.

ענתבי אברהם. שער השיר. בתוך: אוהל ישרים. תשמ”א 1981. מכון הכתב.    .8
ירושלים. עמ’ קלכ.

בצרי עזרא. מבוא על הרב אברהם ענתבי זצ”ל. בתוך: ענתבי אברהם. אוהל    .9
ישרים. תשמ”א 1981. מכון הכתב. ירושלים. עמ’ א-טז.

נחמיאס בני. חמסה - קמעות, אמונות, מנהגים ורפואה עממית בעיר העתיקה    .10
ירושלים. מודן. 1996.

11. רבי אליהו מעארק. מעשיהם של חכמי הספרדים. הוצאת מכון בני יששכר. 
ירושלים. תשס”ב. עמ’ 299.

12. סיפור מאת מרן הרב עובדיה יוסף. בתוך: רבי אליהו מעארק. מעשיהם של 
חכמי הספרדים. הוצאת מכון בני יששכר. ירושלים. תשס”ב. עמ’ 243.
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מתוך כתב יד של אפרים מעתוק ענתבי בן רבי אברהם יעקב ענתבי ]מכונת    .13
כתיבה, ללא תאריך, שנות ה-60[. עותק ברשות המחבר. 

“הכותל המערבי” לרבי יצחק יהודה. ירושלים. תרפ”ט.    .14

חכמי הספרדים בארץ ישראל. שרגא וייס. הוצאת ראובן מס. ירושלים. עמ’    .15
 .204-205

“בגדי ישע” לרבי ישעיה עטיה. ד’ כ”א.   .16

חכמי ארם צובא. ח. מקובר. ירושלים. תשנ”ב.    .17

ענתבי אברהם. חכמה ומוסר. עמ’ קצו.    .18

“אביר יעקב” לרבי יעקב ענתבי. בתוך: “באור החיים” לרבי חיים כפוסי 1929.    .19
ירושלים. תרפ”ט. 

אנציקלופדיה “ארזי הלבנון”. תולדות חייהם משנתם ויצירותיהם של כל    .20
רבותינו חכמי הספרדים ועדות המזרח. שמעון ואנונו. עמ’ 1907. 

אוהל ישרים. רבי אברהם ענתבי. ליוורנו. תקפ”ב 1822. עמ’ ריא.   .21

פרק שני: רבי יעקב ענתיבי ופרשת “עלילת דמשק” )1840(

לאניאדו ציון דוד. ספר לקדושים אשר באר”ץ לתולדות חכמי ורבני אר”ץ    .1
]חלּב[ הוצאת דב”ש. מהדורה שנייה. תשי”ח, עמ’ קמ-קמט. 

ענתבי יעקב. “אביר יעקב”. מכתבו של רבי יעקב ענתבי למונטיפיורי. העתק    .2
נוסח הייסורין ]...[ בעלילת הדם ]...[ בשנת ת”ר ]...[ ובפרט על מעלת הרב 
]...[ יעקב ענתבי. בתוך: “באור החיים” לחכם חיים כפוסי. ירושלים. שנת שערי 

דיצה לפ”ק. 1929. עמ’ 208-198. 

אלחאליל אברהם. תעודה מקורית חשובה על עלילת הדם בדמשק. מזרח    .3
ומערב. כרך ג’ טבת-סיון, תרפ”ט. עמ’ 49-34. 

4.   Frankel  Jonathan. The Damascus Affair ”Ritual Murder“ Politics, 
       and the Jews in 1840, Cambrige University Press. 1997.

קוטיק מאיר. עלילת דמשק. בתוך: משפט עלילה פרשה. 1990 מילוא. עמ’    .5
.262 - 146

6.  קוטיק מאיר. משפט עלילה פרשה. הוצאת מילוא. תל אביב. 1990. עמ 248. 
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ענתבי אברהם יעקב. הקדמת הרב המו”ל נר”ו. בתוך: כפוסי חיים. “באור    .7
החיים” דרושים על התורה. ירושלים שנת שערי דיצה לפ”ק. 1929. עמ’ 54.

ענתבי יהודה. “אביר יעקב”. בתוך: כפוסי חיים. “באור החיים”. ירושלים.1929.    .8
עמ’ 209.

גאון מ”ד. יהודי המזרח בארץ ישראל. חלק שני. ירושלים. תרצ”ח. עמ’ 528.   .9

ירושלמי אהרון. הגזע. “טרקלין”. 1978. עמ’ 96-95.    .10

פרומקין אריה ליב. ספר תולדות חכמי ירושלם משנת ה”א ור”ן ליצירה ועד   .11
ה”א ותר”ל ליצירה. “עם הוספות רבות והעקות מבוא ומפתחות מאת אליעזר 

ריבלין ירושלם”. ירושלים. תרפ”ט. עמ’ 286.

ריבלין יוסף יואל. עלילת דמשק. מחניים. גיליון קי”א, תשרי - חשון תשכ”ז.  .12

מידע אישי )Personal Communication(. סופר לי מפי מר דקל דוד אשר   .13
שמע את הסיפורים הללו בדרשתו של הרב יהורם מיכאל אברג’יל 2009. 

אלון חילו. “מות הנזיר”. הוצאת חרגול. ברשות המחבר.    .14

סיפור מאת הרב עובדיה יוסף, בתוך: מעשיהם של חכמי הספרדים רבי אליהו    .15
מעארק. הוצאת מכון בני יששכר. ירושלים. תשס”ב. עמ’ 256. 

מנחם כהן. סיפורי צפת. הוצאת משרד הביטחון. 2003.  עמ’ 220.   .16
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מקורות לפרשת עלילת דמשק
  

את תוכן תעודתו המקורית של רבי יעקב ענתבי למונטיפיורי כלשונה ניתן לקרוא 
במקורות הבאים: 

ענתבי יעקב. אביר יעקב. העתק נוסח הייסורין שעברו על עם ישראל בעלילת   .1
הדם שהעלילו עליהם בשנת הת”ר ]...[ ובפרט על מעלת הרב ]...[ יעקב 
ענתבי”. בתוך כפוסי חיים, באור החיים דרושים על התורה. ירושלים שנת 

שערי דיצה לפ”ק )1929(. עמ’ 200-208. 

אלחאליל אברהם. תעודה מקורית חשובה על עלילת הדם בדמשק. מזרח   .2
ומערב. כרך ג’ טבת-סיון, תרפ”ט. עמ’ 49-34.

מקור מעניין נוסף קיים בספרית אליאנס בפאריז, שם מופיעה גרסה נרחבת   .3
יותר של הפרשה משנת 1844:

Bibliotheque de l‘Alliance Israelite Universelle )Paris(, Manuscript  
Ms285H ”Copie…du Recit…fait par Monsieur ANTEBI…petit 
fils du rabbin….Jacob ANTEBI…a l‘affaire“; ”Monsieur Albert Antebi, 
Impasse de Malte 3 CHALONS-sur-Marne, France“. 

המעוניינים להרחיב את היריעה ולהעמיק ולקרוא עוד מקורות לעניין פרשת דמשק, 
מופנים למספר פרסומים הבאים בנושא. אם כי ראוי לציין שכמות הפרסומים 
והמידע הקיימים הינם רבים מאוד, ואף בעת האחרונה יצאו ספרים ומקורות 

לעניין זה. 
להלן חלק מהמקורות המומלצים. 

א. חפר אליעוז. “כרונולוגיה של עלילת דם”. עבודת מחקר על פרשת “עלילת דמשק”   
    )1840( בשלושה כרכים )Unpublished Draft(  950 עמ’. 

עותקים באגף לתרבות תורנית, משרד החינוך ירושלים.. עבודת מחקר זו זכתה   
בפרס שר החינוך והתרבות ליוצרים בתרבות היהודית לשנת תשנ”ג לאחר 
שנבדקה ואושרה על ידי ועדת בוחנים אקדמית. בנוסף התקבלה לספריה 
הלאומית בירושלים ונמצאת במחלקת כתבי היד ומספרה הקטלוגי: 933.5)569.1(

 DAMASCUS Jews History - Syria - Damascus. 922.962 Jews - Family
 .histories

עבודתי זו צוטטה בספר הבא: 

 Frankel Jonathan, The Damascus Affair ”Ritual murder“ politics and .ב
                    .the Jews in 1840 / ; pp 418, 458 ; Cambridge University Press 1997

מקורות חדשים לידיעת עלילת דמשק, בתוך ספר היובל לפרופ’ שמואל קרויס  ג. 
    למלאת לו שבעים שנה. ועד היובל בירושלים. ירושלים תרצ”ז. 
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קוטיק מאיר. עלילת דמשק. בתוך משפט עלילה פרשה. הוצאת מילוא. תל  ד. 
אביב 1990.

ה. ריבלין יוסף יואל. עלילת דמשק. מחניים. גיליון קי”א תשרי-חשון תשכ”ז.

ספרים שפורסמו לאחרונה בנושא

 Florence Ronald Blood Libel: The Damascus Affair of 1840 University of    .ו
Wisconsin Press October 18, 2004

חילו אלון . “מות הנזיר”.  חרגול הוצאה לאור. 2004. ספר אוטופי בעל אופי  ז.  
של רומן היסטורי.

ח. צור ירון. פרשת דמשק במבט ממזרח. בתוך: יהודים בין מוסלמים - מבוא 
לתולדות   היהודים בארצות האסלאם בתקופה המודרנית 1914-1750, חטיבה 
שנייה - עידן הרפורמות בהשראה מערבית 1880-1826. יחידות 6-5. מהדורה 

ניסיונית 2004. 
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פרק שלישי: היש”ר - החכם יהודה שבתי רפאל חיים ענתבי

יעקב-מרדכי ענתבי ]בן הרב ישראל-שמואל ענתבי ונכדו של היש”ר, סבי   .1
ז”ל[. מכתביו לבן דודו לשמעיה ענתבי. אוגוסט 1973. ברשות בתו עו”ד חמדה 

שפיר. טיוטות המכתבים ברשות המחבר. 

אפרים ענתבי ]בן הרב אברהם-יעקב ענתבי ונכדו של היש”ר[. זיכרונות   .2
ואוטוביוגרפיה ]כ”י - 14.6.1992[; תולדות המשפחה ]מכונת כתיבה 7 עמ’ 
ללא תאריך[; אילן יוחסין ]מכונת כתיבה 7 עמ’ ללא תאריך[; מכתבו לשלומי 
ענתבי  פברואר 1988; ברשות בניו מר אברהם ענתבי מחיפה ומר אלי ענתבי 

מתל אביב.

שמעיה ענתבי ]בן הרב אליהו-רחמים ענתבי ונכדו של היש”ר[. פרקים לתולדות   .3
משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה ]כ”י - 46 עמ’, שנות ה-80[. עותק כ”י מצוי 
בידיו של אחיינו שלומי ענתבי מקיבוץ איילת השחר. ברשות בנו ובתו של 

המחבר, פרופ’ אליהו ענתבי ועו”ד חמדה שפיר. 

אנציקלופדיה יודאיקה בערך:  Antibi עמוד 58. אזכורו של חיים יהודה שבתי   .4
.Encyclopedia Judaica , Jerusalem, Keter Pub. House, 1971 רפאל

לאניאדו ציון דוד. ספר לקדושים אשר באר”ץ - לתולדות חכמי ורבני אר”ץ   .5
]חלּב[. הוצאת דב”ש. מהדורה שנייה. תשי”ח. עמ’ קמ-קמט. הערך תכט: 

יהודה שבתאי רפאל ענתבי עמ’ קמד. 

יוסף מייזל. רשימת יהודי צפת וסביבותיה משנת תקצ”ט. בתוך: יצחק בן   .6
צבי ומאיר בניהו. “ספונות”, ספר צפת א’. תשכ”ב-תשכ”ד 1964. מכון בן צבי 

ירושלים. עמ’ תנח - תסה.

אביר יעקב. בתוך: כפוסי חיים. באור החיים. ירושלים 1929. עמ’ 80.   .7

הקדמותיו של הרב עזרא בצרי להוצאות המחודשות של ספרי רבי אברהם   .8
ענתבי בהוצאת מכון הכתב:  יושב אוהלים, מכון הכתב. ירושלים. תשמ”ז-

תשמ”ט 1989; חכמה ומוסר. מכון הכתב. ירושלים. תשס”א; ספר מר ואהלות. 
מכון הכתב. ירושלים תשמ”ד; ספר אהל ישרים. מכון הכתב ירושלים. תשמ”א.

ענתבי יוסף, ויצבור יוסף. “זה הספר ויצבור יוסף ]...[ דרושים אשר היה ]...[   .9
דורש ]...[ שבת בשבתו ]...[ בדמשק ובמצרים”. ירושלים. דפוס צוקערמאן. 

תרע”ט.

Bibliotheque de l‘Alliance Israelite Universelle )Paris(, Manuscript    
Ms285H, ”Copie…du Recit ]…[ fait par Monsieur ANTEBI…petit
 fils du rabbin ]…[ Jacob ANTEBI ]…[ a l‘affaire“; ”Monsieur Albert 
Antebi, Impasse de Malte 3, CHALONS-sur-Marne, France.” 

.10
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כתב שליחותו של הרב יהודה שבתי רפאל ענתבי על ידי כוללות הספרדים   .11
של צפת. כתב יד, מחלקת כתבי היד, הספרייה הלאומית. ירושלים 40 199 
94, 69.504. ]“המרומם אור יומם רצ”ו כמוהר”ר נר”ו  יהיה ]...[ מראש שמים 
שבחי שלמים לפני מי שגדול בישראל שמו ]...[ עבר על נפשנו חרפ]ת[ רעב 
אשר לא היה כמוהו לעולמים ]...[ כמוהר”ר יאודה שבתאי רפאל ענתבי הי”ו 
נין ונכד להרב הגדול אוהל יצחק ]...[ יושב אוהלים זלה”ה. הוא ההולך קדמת 
אשור ]...[ ואולם עיקר סמיכין דרבנן על ]...[ שיעמוד לימין השד”ר יש”ר 

ענתבי הי”ו. עיה”ק צפת ת”ו כ”ח סיון שנת...”[.

בן צבי יצחק. “מחקרים ומקורות”. בעריכת מאיר בניהו. הוצאת יד בן צבי.   .12
ירושלים. תשכ”ו; “מאורעות צפת, מביזת תקצ”ד ועד מרידת הדרוזים בשנת 

תקצ”ח”. אגרת י”ט. 

מכתבו של משה הלוי מצפת ]ללא תאריך, שנות ה-80[ לשלומי ענתבי. מעזבונו   .13
של שלומי ענתבי ז”ל. 

יערי אברהם. שלוחי ארץ ישראל: תולדות השליחות מהארץ לגולה, מחורבן   .14
בית שני עד המאה התשע עשרה. ירושלים. מוסד הרב קוק. תשי”א. עמ’ -102

.101

יערי אברהם. שלוחי ארץ ישראל: תולדות השליחות מהארץ לגולה, מחורבן   .15
בית שני עד המאה התשע עשרה. ירושלים. מוסד הרב קוק. תשי”א. פרק 18 

עמ’ 678.
גאון משה דוד. יהודי המזרח בארץ ישראל - חלק שני. הוצאת המחבר. ירושלים.   .16

תרצ”ח, עמ’ 525-521. 

ענתבי אליהו-רחמים. דרוש בתשעה ימים לפטירת אביו ]יד תשרי יום רביעי,   .17
תרמ”ט[ בנספח “אביר יעקב” בתוך: כפוסי חיים. “באור החיים”. ירושלים 1929. 

עמ’ יא-טו.

ענתבי אברהם-יעקב. הקדמת המו”ל.  כפוסי חיים. באור החיים. ירושלים   .18
.1929

ענתבי  יהודה-שבתאי רפאל. דרוש לשבת הגדול בתוך “אביר יעקב” בתוך:   .19
כפוסי חיים, “באור החיים”. דרושים על התורה, ירושלים שנת שערי דיצה 

לפ”ק )1929( עמ’ 56-52 שם כט.

ענתבי שלומי. אילן יוחסין. קיבוץ איילת השחר 1990. ענתבי עמנואל. אילן   .20
יוחסין. רמת גן. 2005. 

מסמך בכתב יד. 1876. מעזבונם של אפרים בן רבי אברהם-יעקב ענתבי ]כיום   .21
ברשות בנו אברהם ענתבי מחיפה[ ושמעיה בן רבי אליהו-רחמים ענתבי נכדי 
היש”ר. המסמך כתוב בחצי קולמוס ע”ג נייר וחתום בחותם כוללות הספרדים 
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בצפת. נכתב בשנת 1876. 

ענתבי יהודה. זיכרונות תרל”ח-תש”ח. כתב יד, י”ח טבת תש”ח. מעזבונו של   .22
בנו שלומי ענתבי ז”ל אשר רשם: “פרקי זיכרונות של המורה יהודה ענתבי”. 

מרץ 1976. 

מנחם כהן. סיפורי צפת. הוצאת משרד הביטחון. 2003.  .23

פרק רביעי: חיי המשפחה בצפת 

ענתבי אפרים בן הרב אברהם-יעקב ענתבי ונכדו של היש”ר[. זיכרונות   .1
ואוטוביוגרפיה ]כ”י 14.6.1992[; תולדות המשפחה מכונת כתיבה 7 עמ’ 
ללא תאריך[; אילן יוחסין ]מכונת כתיבה 7 עמ’ ללא תאריך[; מכתבו לשלומי 
ענתבי, פברואר 1988; ברשות בניו מר אברהם ענתבי מחיפה ומר אלי ענתבי 

מתל אביב. 

ענתבי שמעיה ]בן הרב אליהו-רחמים ענתבי ונכדו של היש”ר[. פרקים לתולדות   .2
משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה ]כ”י  46 עמ’, שנות ה-80[. עותק כ”י מצוי בידיו 
של אחיינו שלומי ענתבי מקיבוץ איילת השחר. ברשות בנו ובתו של המחבר, 

פרופ’ אליהו ענתבי ועו”ד חמדה שפיר. 

ענתבי יהודה-חיים. זיכרונות ]אוטוביוגרפיה, כתב יד, תש”ח ברשות בנו שלומי   .3
ענתבי ז”ל , קיבוץ איילת השחר[. 
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פרק חמישי: שמונת בניו של היש”ר ענתבי 

אפרים ענתבי בן הרב אברהם-יעקב ענתבי ונכדו של היש”ר[. זיכרונות   .1
ואוטוביוגרפיה ]כ”י 14.6.1992[; תולדות המשפחה ]מכונת כתיבה 7 עמ’ 
ללא תאריך[; אילן יוחסין ]מכונת כתיבה 7 עמ’ ללא תאריך[; מכתבו לשלומי 
ענתבי, פברואר 1988; ברשות בניו מר אברהם ענתבי מחיפה ומר אלי ענתבי 

מתל אביב. 

לאניאדו ציון דוד. ספר לקדושים אשר באר”ץ - לתולדות חכמי ורבני אר”ץ   .2
]חלּב[. הוצאת דב”ש. מהדורה שנייה. תשי”ח. עמ’ קמ-קמט. 

יעקב-מרדכי ענתבי ]בן הרב ישראל-שמואל ענתבי[. מכתביו לבן דודו לשמעיה   .3
ענתבי. אוגוסט 1973.

שמעיה ענתבי ]בן הרב אליהו-רחמים ענתבי ונכדו של היש”ר[. פרקים לתולדות   .4
משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה ]כ”י 46 עמ’, שנות ה-80[. עותק כ”י מצוי בידיו 
של אחיינו שלומי ענתבי מקיבוץ איילת השחר. ברשות בנו ובתו של המחבר 

פרופ’ אליהו ענתבי ועו”ד חמדה שפיר.

ענתבי שלומי, אילן יוחסין, קיבוץ איילת השחר 1990. ענתבי עמנואל, אילן   .5
יוחסין, רמת גן, 2005.

ענתבי יהודה, זיכרונות תרל”ח-תש”ח. כתב יד, י”ח טבת תש”ח. מעזבונו של   .6
בנו שלומי ענתבי ז”ל אשר רשם: “פרקי זיכרונות של המורה יהודה ענתבי”. 

מרץ 1976. 

מסמך בכתב יד, 1876. מעזבונם של אפרים בן רבי אברהם-יעקב ענתבי ]כיום   .7
ברשות בנו אברהם ענתבי מחיפה[ ושמעיה בן רבי אליהו-רחמים ענתבי נכדי 
היש”ר. המסמך כתוב בחצי קולמוס ע”ג נייר וחתום בחותם כוללות הספרדים 

בצפת. נכתב בשנת 1876. 

אברהם-יעקב ענתבי. טיוטת הקדמתו לספר “באור החיים” לרבי חיים כפוסי,   .8
כתב יד חצי קולמוס על נייר ללא תאריך. ברשות בתיק אסא בת נתנאל ענתבי, 

קיבוץ דורות.

רבי רפאל-מנשה, בהספד לאביו רבי אליהו רחמים ענתבי בקונטרס “אביר   .9
יעקב” שבסוף הספר “באור החיים” לרבי חיים כפוסי. ירושלים תרפ”ט.

גאון משה דוד. יהודי המזרח בארץ ישראל - חלק שני. הוצאת המחבר. ירושלים   .10
תרצ”ח. עמ’ 525-521.

פנקס חשבונות של השד”ר אליהו רחמים ענתבי, צפת. כתב יד. מחלקת כתבי   .11
 .Heb 80 4275 היד הספרייה הלאומית ירושלים
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ענתבי, אברהם. הקדמת הרב המו”ל נר”ו. בתוך: כפוסי חיים. באור החיים,   .12
ירושלים 1929. עמ’ 4.

ספר טבריה. עודד אבישר. הוצאת כתר ירושלים. תשל”ג, 1973, עמ’ 314.  .13

פרק שישי: יהודה-חיים ענתבי )-1878 ??(

חפר אליעוז, חפר רונית. יהודה חיים ענתבי - מיומנו של מורה עברי בראשית   .1
המאה. הד החינוך 1998. 72, 12-9. על-פי יומניו הדידאקטיים אוטוביוגראפיים 

]כ”י[ אשר היו ברשות בנו ענתבי שלומי. קיבוץ איילת השחר. 

ענתבי יהודה. זיכרונות תרל”ח-תש”ח. כתב יד, י”ח טבת תש”ח. מעזבונו של   .2
שלומי ענתבי ז”ל בנו אשר רשם: פרקי זיכרונות של המורה יהודה ענתבי. מרץ 

.1976

מכתבו של משה הלוי מצפת לשלומי ענתבי, 1986, נמצאים ברשות חדוה   .3
אלמנתו של שלומי ]עותקיהם ברשותי[.

חיים יהודה ענתבי. סיכום הפרשה ותיאור השתלשלות העניינים ‘אביר יעקב’,   .4
בתוך כפוסי חיים, ‘באור החיים’ ירושלים, 1929, עמ’ 211-209 )עמ’ א-ב(.

מנחם כהן. סיפורי צפת. הוצאת משרד הביטחון 2003.  .5

שאול דגן. מושבות הגליל התחתון - ערש הפלאחות העברית, אסופת סיפורים   .6
וזיכרונות משנים רחוקות.
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פרק שביעי: ספר המשפחה “באוֹר החיים”
 

ענתבי רפאל מנשה. הקדמה ומבוא לספר. מבן אחיו של הרב המו”ל נר”ו, בתוך   .1
כפוסי חיים, באור החיים דרושים על התורה, ירושלים שנת שערי דיצה לפ”ק 

)1929(, עמ’ 7.
 

ענתבי יהודה שבתאי רפאל. דרוש לשבת הגדול בתוך “אביר יעקב” בספר   .2
כפוסי חיים , באור החיים דרושים על התורה, ירושלים שנת שערי דיצה לפ”ק 

)1929( עמ’ 52-56 )שם כט(.

ענתבי אברהם יעקב. הקדמת הרב המו”ל נר”ו בתוך כפוסי חיים, באור החיים   .3
דרושים על התורה, ירושלים שנת שערי דיצה לפ”ק )1929(, עמ’ 54.

ענתבי יעקב. אביר יעקב, העתק הנוסח הייסורין שברו על עם ישראל בעלילת   .4
הדם שהעלילו עליהם בשנת ת”ר. ובפרט על מעלת הרב יעקב ענתבי בתוך 
כפוסי חיים, באור החיים דרושים על התורה, ירושלים שנת שערי דיצה לפ”ק 

)1929(, עמ’ 200 - 208.

אלחאליל אברהם. תעודה מקורית חשובה על עלילת הדם בדמשק, מזרח   .5
ומערב, תרפ”ט, עמ’ 47-34. 

ענתבי יהודה. אביר יעקב. העתק הנוסח הייסורין שברו על עם ישראל בעלילת   .6
הדם שהעלילו עליהם בשנת הת”ר. בתוך כפוסי חיים. באור החיים. דרושים 

על התורה, ירושלים שנת שערי דיצה לפ”ק )1929(, עמ’ 209.

מתוך האתר http://www.judaicaplus.com/Tzadikim כפי שהופיע   .7
.Rabbi Chaim Capusi  בתאריך 28.2.06, בפרק

כפוסי חיים. באור החיים דרושים על התורה. ירושלים שנת שערי דיצה לפ”ק   .8
)1929(, עמ’ השער.

קסוטו דוד. בית כנסת רבי חיים כפוסי וייחודו: הרצאה שנתית לזכר פרופ’ אינו   .9
שקי. ירושלים. משגב ירושלים - המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח, 

תשמ”ז 1987.

יערי אברהם. שלוחי ארץ ישראל: תולדות השליחות מהארץ לגולה, מחורבן   .10
בית שני עד המאה התשע עשרה. תשל”ז. מוסד הרב קוק. ירושלים, עמ’ 678. 

אוצר ישראל. חלק ב’ עמ’ 10.

כתב שליחותו של הרב יהודה שבתאי רפאל ענתבי על ידי כוללות הספרדים   .11
של צפת. כתב יד. מחלקת כתבי היד הספרייה הלאומית. ירושלים. 40 199 

 .69.504 , 94

אפרים ענתבי. זיכרונות ואוטוביוגרפיה ]כ”י 14.6.1992[; תולדות המשפחה   .12



31 רשימת מקורות ]לפי פרקים[

]מכונת כתיבה 7 עמ’ ללא תאריך[; אילן יוחסין ]מכונת כתיבה 7 עמ’ ללא 
תאריך[; מכתבו לשלומי ענתבי פברואר 1988[; ברשות בניו מר אברהם ענתבי 

מחיפה ומר אלי ענתבי מתל אביב.

שמעיה ענתבי ]בן הרב אליהו רחמים ענתבי ונכדו של היש”ר[. פרקים לתולדות   .13
משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה ]כ”י 46 עמ’, שנות ה-80[; עותק כ”י מצוי בידיו 
של אחיינו שלומי ענתבי מקיבוץ איילת השחר. ברשות בנו ובתו של המחבר 

פרופ’ אליהו ענתבי ו עו”ד חמדה שפיר. 

יעקב מרדכי ענתבי ]בן הרב ישראל שמואל ענתבי ונכדו של היש”ר, סבי ז”ל[.   .14
מכתביו לבן דודו שמעיה ענתבי אוגוסט 1973. ברשות בתו עו”ד חמדה שפיר. 

יעקב משה, חי אברהם, קרסנטי אהרון, מזרחי יוסף. הסכמת הרבנים הגאונים,   .15
בתוך כפוסי חיים, באור החיים. דרושים על התורה, ירושלים שנת שערי דיצה 

לפ”ק )1929(, עמ’ 2.
כתב יד ברשות בתיק אסא בת נתנאל ענתבי. קיבוץ דורות.   .16

שטוחמן אליאב. הירצחו של השר חיים פרחי בעכו ופרשת עזבונו )עמ’ קסה-רי(.  .17

אלחאליל אברהם. תעודה מקורית חשובה על עלילת הדם בדמשק. מזרח   .18
ומערב. תרפ”ט, עמ’ 47-34.

מכתבו של רבי אב”י ]אברהם יעקב ענתבי[ בקאהיר אל אחיינו רבי רפאל מנשה   .19
ענתבי שבצפת. 1921 ]רשום בכתב חצי קולמוס[. ארכיון מוזיאון המאירי. 

פרק שמיני: אברהם-אלברט ענתבי 

דיזנגוף מאיר. עם תל אביב בגולה. 1931. 95-87.   .1

משה דוד גאון. יהודי המזרח בארץ ישראל 2. 1937. 521.   .2

מ. סמילנסקי. משפחת האדמה. 2 )1954(, 158-62.   .3

מיכאל מ. לסקר. אברהם אלברט ענטבי - פרקים בפועלו 1914-1897. פעמים   .4
21. תשמ”ה- 1984. עמ’ 82-50.

הלוי שושנה. אלברט ענתבי וקנאת העסקנים. הארץ 2.8.1974.  .5

הארכיון הציוני. תיק 153/525/1.   .6

  L‘Homme du Serail / Elisabeth Antebi;  Nil editions 1996, Paris      .7

]זהו המחקר המקיף ביותר שנערך לתולדות חייו ופועלו של אברהם-אלברט ענתבי 
.]Elisabeth Antebi  צרפתית( אשר נכתב על ידי נכדתו(
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פרק תשיעי: ילדותו של סבי יעקב-מרדכי ענתבי בטבריה

ספר טבריה. עודד אבישר. הוצאת כתר ירושלים. תשל”ג, 1973.   .1

שושלת ענתבי. אילן היוחסין שרשם עמנואל ענתבי בן חי ענתבי ובכורה. אייר   .2
תשס”ה מאי 2005. 

כתב ידו של חכם ישראל שמואל ענתבי. חצי קולמוס. כתב היד נמצא ברשות   .3
נכדו מר יוסי ענתבי בן ברוך ענתבי מירושלים. 

זיכרונותיו של ברוך ענתבי ]בן רבי ישראל שמואל ענתבי[. כתב יד. ראשית   .4
שנות ה-90. ברשות בניו ובנותיו ]עותק אצל בנו  ד”ר יצחק ענתבי.

פרק עשירי: מלחמת העולם הראשונה והגלות לקפריסין 

זיכרונותיו של ברוך ענתבי ]בן רבי ישראל שמואל ענתבי[. כתב יד. ראשית   .1
שנות ה-90. ברשות בניו ובנותיו ]עותק אצל בנו ד”ר יצחק ענתבי[. 

שמעיה ענתבי ]בן הרב אליהו רחמים ענתבי ונכדו של היש”ר[. פרקים לתולדות   .2
משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה ]כ”י 46 עמ’, שנות השמונים[; עותק כ”י מצוי 
בידיו של אחיינו שלומי ענתבי מקיבוץ איילת השחר. ברשות בנו ובתו של 

המחבר פרופ’ אליהו ענתבי ועו”ד חמדה שפיר

מכתביו של רבי אליהו רחמים ענתבי מגלותו בקפריסין לבנו יהודה ענתבי   .3
בארץ. כתב יד ]חצי קולמוס על נייר[ ברשות בתיק אסא בת נתנאל ענתבי, 

קיבוץ דורות. 

פרק אחד-עשר: בני המשפחה יורדים למצרים

אפרים ענתבי. זיכרונות ואוטוביוגרפיה ]כ”י 14.6.1992[; תולדות המשפחה   .1
]מכונת כתיבה 7 עמ’ ללא תאריך[; אילן יוחסין ]מכונת כתיבה 7 עמ’ ללא 
תאריך[; מכתבו לשלומי ענתבי פברואר 1988[; ברשות בניו מר אברהם ענתבי 

מחיפה ומר אלי ענתבי מתל אביב.

זיכרונותיו של ברוך ענתבי ]בן הרב ישראל שמואל ענתבי ונכדו של היש”ר[   .2
אשר נכתבו בין השנים 1991-1988 מצויים בידי בניו ובנותיו. ברשות ד”ר יצחק 

ענתבי.

קשר משפחתי בן שמואל בן יהודה ענתבי במצרים החל מסתיו 1923 לבין   .3
האחרים ג’אק יעקב וברוך ענתבי, בניו של חכם ישראל ענתבי מטבריה. כתב 

יד. אליהו בן שמואל ענתבי. טבריה 2006. 
ענתבי שמעון. הסבא המחייך נשאר במצרים. כתר. 1993. ירושלים.  .4
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פרק שנים-עשר: נכדיו של היש”ר ואחרון שושלת הרבנים לבית ענתבי  

שושלת ענתבי - אילן היוחסין שרשם עמנואל ענתבי בן חי ענתבי ובכורה.   .1
אייר תשס”ה מאי 2005. 

חפר אליעוז, חפר רונית. יהודה חיים ענתבי - מיומנו של מורה עברי בראשית   .2
המאה. הד החינוך 1998. 72, 12-9. על-פי יומניו הדידאקטיים אוטוביוגראפיים 

]כ”י[ אשר היו ברשות בנו ענתבי שלומי. קיבוץ איילת השחר. 

לאניאדו ציון דוד. ספר לקדושים אשר באר”ץ - לתולדות חכמי ורבני אר”ץ   .3
]חלּב[. הוצאת דב”ש. מהדורה שנייה. תשי”ח. עמ’ קמ - קמט. 

שמעיה ענתבי )בן הרב אליהו רחמים ענתבי ונכדו של היש”ר- פרקים לתולדות   .4
משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה ]כ”י 46 עמ’, שנות ה-80[. עותק כ”י מצוי בידיו 
של אחיינו שלומי ענתבי מקיבוץ איילת השחר. ברשות בנו ובתו של המחבר 

פרופ’ אליהו ענתבי ועו”ד חמדה שפיר.

גאון משה דוד. יהודי המזרח בארץ ישראל - חלק שני. הוצאת המחבר. ירושלים.   .5
תרצ”ח. עמ’ 525-521. 

יצחק דנה. צופה פני דמשק. חיפה תשס”א.    .6

פרק שלושה-עשר: ההווי במצרים 

זיכרונות עלומים- קטעי היסטוריה ממשפחת ענתבי במצרים. כתב יד. דוד   .1
ענתבי. י”ד באדר תשס”ו  17.3.06. 

זיכרונות לדמותה של סבתא אלגרה ז”ל. לבנה ענתבי-דובינסקי באזכרה   .2
לזכרה. 5.1.06.

קשר משפחתי בן שמואל בן יהודה ענתבי במצרים החל מסתיו 1923 לבין   .3
האחרים ג’אק יעקב וברוך ענתבי, בניו של חכם ישראל ענתבי מטבריה. כתב 

יד, אליהו בן שמואל ענתבי, טבריה 2006. 
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קיצורים וראשי תיבות

א”א - אדוני אבי
אב”ד - אב בית דין

אבר”ך - אב בחכמה ורך בשנים
אדמו”ר - אדוננו מורנו ורבנו

או”א - אחד ואחד
או”ע - אור עיניי

אכ”ר - אמן כן יהי רצון
אר”ץ - ארם צובא

ב”ב - בן ברית
בה”ר - בת הרב

ב”ך - בא כוח
בכגו”ש - בכתב גמור ושלם

ב”ר - בן רבי
בלא”א - בן לאהובי אבי שמואל

בס’ - בסימן
בעוה”ר - בעוונותיי הרבים

בע”ת - בעלי תשובה
גו”ש - גמור ושלם
דו”ד - ודין ודברים

האר”י - האשכנזי רבי יצחק ]לוריא[
החה”ש - החכם השלם

החו”מ - החתומים מטה
הי”ו - השם ישמרהו ויחייהו; השם ישמרו ויברכו

החה”ש - החכם השלם
הנז”ל - הנזכר לעיל

הר”ר - הרב רבי
הראש”ל - הראשון לציון

ה”ה -  הרבנים הישרים
ז”א - זאת אמרתו
ז”ל - זכרו לברכה

זיע”א - זכותו יגן עלינו אמן
זלה”ה - זכרונו לחיי העולם הבא

זצוק”ל - זכר צדיק וקדוש לברכה 
זצ”ל - זכר צדיק לברכה

ז”ש - זה שכתב/ זה שנאמר
זש”ק - זמן שמחתו קרוב

ח’ - חכם
חאו”מ - חיים ארוכים ומאושרים

חו”מ - חושן ומשפט
חיד”א - חיים יוסף דוד אזולאי

חנ”א - חיים נסים אבולעפיה
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ח”ר - חכם רבי 
טו”ת - טבין ותקילין
טו”ת - טענה ותלונה

ידי”ן - ידיד נפשי
יהי”ר - יהי רצון

יע”א - יגן עליה אמן
יע”א - יגן עליה אלוהים

יפו”ך - ייפוי כוח
יצ”ו - ישמרהו צורו ויחיהו

יר”ה - ירום הודו/הודה
ירושת”ו - ירושלים תיבנה ותכונן

יש”ו - ימח שמו וזכרו
יש”ר - יעקב שבתי רפאל

כאש”ל - כאשר לעיל
כ”מ - כבודה מנשים

כו’ - כוללות
כ”י - כתב יד

כיר”א - כן יהי רצון ונאמר אמן
כמה”ר - כבוד מורנו הרב

כמהר”ר - כבוד מורנו הרב רבי
כנה”ג - כנסת הגדולה

כקש”ת - כבוד קדושת שם תפארתו
כ”ש - כל שכן

כתחז”ל - כמאמר תלמידי חז”ל
לד”ע - לדראון עולם

לה”ו - לה’ הארץ ומלואה
לחטו”ל - לחיים טובים ולשלום

לפ”ק - לפרט קטן
מ”ו - מודים ומקבלים 

מו”ל - מוציא לאור
מו”מ - מודים ומסכימים

מו”צ - מורה צדק
מוצש”ק - מוצאי שבת קודש 

מו”ר - מורי ורבני
מזר”ק - מזרע קדושים
מטו”ש - מטוב שלומו

מכ”י - מכוח ידינו
מ”ע -  מעלתו/ מעלתה

מפ”ק - מפי קודשו 
מ”ק - מקום קבורת

מש”ץ - משיח צדקנו
נלב”ע - נאסף לבית עולמו

נ”ע - נוחו עדן
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נפ’ - נפטר
נ”י - נרו יאיר

נלב”ע - נאסף לבית עולמו
נ”ע - נוחו עדן

נר”ו - ַנְטֵריּה, ַרֲחָמָנא ּוַפְרִקיּה ]השם ישמרו ויגאלו[
סין טין ]עפר הארץ[/  ספא טבא ]שסופי יהיה טוב[/  סימנא טבא ]בסימן  ס”ט -  

טוב[. 
]הערה: נהוג לייחס לקיצור זה את ראשי התיבות “ספרדי טהור” אלא 
שזה ייחוס משובש, כיוון שרק יהודי ספרד נהגו לחתום ליד שמם ס”ט[.

סי’ - סניור
ע”ה - עמוד ה’

עה”ת -  על התחתונה
עט”ר - עטרת ראשי
עיה”ק - עיר הקודש
עי”ק - עיר קודשנו

עכ”ז - עם כל זה
עני”ק - עניין קטן

פעיה”ק - פה עיר הקודש
פ”פ -  פתחון פה

פקוא”מ - ארגון הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם הוא ארגון יהודי שפעל 
בראשית המאה ה-19   באמסטרדם. מטרתו של הארגון הייתה איסוף 

כספים עבור אנשי היישוב הישן.
צד’ - צדקת

קב”ה - קדוש ברוך הוא
ק”ק - קהילת קדושים

ר’ - רבי
רבש”ע - ריבונו של עולם

ר”ה - רוחות השמים
ר”ח - ראש חודש

ר”י - רבי יעקב
רידב”ז - רבנו יעקב דוד בר זאב

רמב”ה - רבי מאיר בעל הנס
רמב”ם - רבי משה בן מימון

רש”י - רבי שלמה יצחקי
רשב”א - רבי שלמה בן אברהם

רשב”י - רבי שמעון בר יוחאי
שב”ק - שבוע קודשו

שד”ר - שלוח דרבנן;  שלוחא דרחמנא
שו”ב -  שוחט בהמות ובודק

שו”ע - שולחן ערוך
שו”ת - שאלות ותשובות

שובבי”ם - שובבי”ם הינו ביטוי המורכב מראשי התיבות של שש פרשות 
השבוע: שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. תקופת השובבי”ם בקבלה 
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נחשבת כמסוגלת מאוד לכפרת עוונות ועל-פי הסוד יש לכל שבוע בתקופה 
השובבי”ם יכולת לתקן עוון מסוים.

שט”ח - שטר חוב
שכמ”ה - שכרו מן השמים 

שליט”א - שיחיה לאורך ימים טובים אמן
שמ”ח - שבת מילה חודש

שמ”ע - שמעלת
שנלב”ע - שנאסף לבית עולמו
ש”ע - שמונה עשרה ]תפילת[

ש”ץ - של צדיקים
ת”ם -  תבורך מנשים

ֶנה ותכונן בָּ ת”ו - תִּ
ֶנה ותכונן במהרה בימינו אמן בָּ תובב”א - תִּ

תושבל”ע - תם ונשלם שבח לאל בורא עולם 
תמ”א - תבורך מנשים אמן

תנצב”ה - תהי נשמתו צרורה בצרור החיים
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רשימת הציורים שבשערי הפרקים 

פרולוג    

מדפי ספרים עתיקים, ציור שמן, המאה ה-19 

פרק ראשון  

מצודת העיר חלּב ]ארם צובא[, ציור אוריינטלי, מתקופת המאה  ה-18-17

פרק שני 

דמשק, ציור אוריינטליסטי, 1840   

פרק שלישי 

רחוב בבומביי, הודו, ציור, אמצע המאה ה-19 - העיר אליה הגיע היש"ר במסע 
שד"רותו ובה כיהן כרב הקהילה מספר שנים.

פרק רביעי 

סמטאות  העיר העתיקה של צפת, ציורי שמן 

פרק חמישי 

כפר לבנוני בין ההרים, מהמראות שחכם יוסף-דוד ענתבי בן היש”ר ראה. ציור 
אוריינטלי, סוף המאה ה-19  

פרק שישי 

נופי הארץ ‘בדרך לפלשתינא’, ציור אוריינטלי, 1840. מייצג את הנופים שבהם חי 
ועבד יהודה-חיים ענתבי   

פרק שביעי 

ספרים עתיקים, ציור שמן 
  

פרק שמיני 

הר הבית בירושלים, איור, המאה ה-19. נופי העיר שבה פעל רבות אברהם-אלברט 
ענתבי 

 
פרק תשיעי 

הכנרת והעיר טבריה, איור אוריינטלי,  המאה ה-19  
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פרק עשירי 

תמונות ממלחמת העולם הראשונה, קרבות אוויר וים, וטיפול בפצועים בבית 
חולים אנגלי, ציורי שמן

פרק אחד עשר   

רחוב בקאהיר העתיקה, ציור, אמצע המאה ה-19 
 

פרק שנים עשר 

דמותו של חכם רפאל-מנשה ענתבי, איור 
 

פרק שלושה עשר

מראות רחוב אופייני בקאהיר בראשית המאה ה-20 על רקע תמונת הפירמידות 
והספינקס, ציורים. 

 
פרק ארבעה עשר – אפילוג 

ציור שמן של מכתביה, המאה ה - 19.

נספח א 

קולאז’ של תמונות, סמטאותיה של העיר העתיקה של צפת, וכן תמונת בית הכנסת 
אבוהב הספרדי. דודי משה ענתבי מציג את ארון הקודש הזכור לו מילדותו.

נספח ב 

ספרים עתיקים, ציור שמן

נספח ג  

פינה גנאלוגית; אילן יוחסין משולב בתמונות של כל בני המשפחה לדורותיהם, 
ציור קיר 

אחרית דבר  

צילומים עתיקים מהעיר עין טאּב, שלושה צילומים נדירים מראשית המאה ה-20, 
 )GaziAntep( כיום(
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