אוצר החיבורים והספריות
של רבני משפחת ענתבי

כתב וערך -
דר' אליעוז ענתבי -חפר

ספרי קודש עתיקי בבית המדרש
"הסניור" בטבריה
)תמונה משנות השישי(.
ר' חיי שמואל הכה " ,קונורטי" המכונה =
"הסניור" היה מגדולי חכמי טבריה במאה ה .19
נולד בסופיא בשנת התקנ"ב ).(1792
עלה לטבריה לאחר שנת התקפ"ז ),(1827
כעבור עשר שני ) 1837התקצ"ז( ,ארע "הרעש
– הגדול" .ר' חיי שמואל הכה היה בי
מקוממי ההריסות.

בשנת התקצ"ט ) (1839פתח את ביהכ"נ שלו
בבניי החדש שבנאו ,ובאותו בניי פתח ג
ישיבה על שמו ,בש "מדרש שמואל".
מאחר שהיה בעל אמצעי כספיי רכש אלפי
ספרי וכתבי יד נדירי שאספ וקבצ
מקהילות ישראל ותלמידי החכמי שבבית
מדרשו היו מעייני ג באלה ובחידושי התורה
שבה .
סמו* לבית "מדרש הסניור" היה ביתו של
ח' ישראל שמואל ענתבי  ,בנו של היש"ר
ענתבי.
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א .פתח דבר
"משה קיבל תורה מסיני,
ומסרה ליהושע
ויהושע לזקני
וזקני לנביאי
ונביאי לאנשי כנסת גדולה "....
)פרקי אבות ,פרק ראשו  ,משנה א'(
אי ראויה יותר מפתיחה נאה זו במקורותינו לסמל את קשר הדורות ,קשר של מסורות והעברת
ידע בכתב ובעל פה .כמוהו ג עניינה של חוברת זו  ,אסופה לכל אות פרסומי עתיקי שכתבו
אבותינו הרבני )"חכמי"( ממשפחת ענתבי ועברו כחוט השני במשפחתנו מדור לדור.
רבני הינ אנשי ספר ,כל ימיה עוברי עליה במצוות הלימוד
הבקיאות והפלפול .ג במשפחתנו אות רבני היו אנשי יצירה שחיברו ספרי תורניי.
חלק הגיעו לדפוס ובזכותו דבריה הונצחו .חלק לא זכו וכל אות חומרי שכתבו בכתבי יד
אבדו ע השני לעולמי עד.
בשל מעמד הר של רבני המשפחה בקהילה היו מתבקשי בי היתר לבדוק את
יצירותיה ופרסומיה של רבני אחרי .במידה שאותו ספר נמצא ,לדעתו של הרב הבודק ,ראוי
לפרסו ,הוא היה מאשר זאת במילות ברכה שנדפסו בפתח אותו פרסו .צורת אישור זו נקראת
"הסכמה" או "הסכמת הרבני הגאוני" .
באסופה זו ציינתי לא רק את הספרי שחיברו הרבני ,זקנינו ,אלא ג את אות
ספרי שה אישרו לפרסו )מהידוע לי( או כפי שנהוג לומר  :הספרי עליה הסכימו.
בזכות פרסומיה של אות רבני ,אבות אבותינו יכולי אנו לדעת היו אודות
הקשרי המשפחתיי מי האב והסב ויותר מכ* לשבת ולקרוא בנחת את פרי יצירת הרוחנית של
קדמונינו.
משפחת ענתבי  ,העמידה דורות רבי של רבני אשר פרסמו ספרי רבי והיו בעלי
ספריות עניפות .א* בשל מרחק השני הרב ופער הדורות העצו איננו יודעי מה אות
פרסומי ולרובנו ככולנו לא נותר מאות ספרי שיצאו לאור לפני מאות שני אלא אולי מעט
מזעיר .חבל על דאבדי דלא משתכחי .אסופה זו היא תיעוד לכל אות אוצרות א שאינה
מלאה .אוצר הפרסומי והספרי חולק לפי הדורות בסדר יורד .כאשר לכל אד קוד תיאור
שושלות היחסי ,כדי שיקל להתמצא בזהותו של ב המשפחה.
מלבד לרישו של כל אות החיבורי והפרסומי המסודר לפי ש הרב שחיבר השתדלתי
להביא צילו עמודי השער של אות ספרי ע תיאור ביבליוגרפי קצר אודות.

אליעוז ענתבי  חפר
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ב .דורות קדומים " :ראשי הדורות"
איל יוחסי )חלקי( של דורות האבות משפחת ענתבי :
דורות ראשוני  :הרב רחמי ענתבי
הרב יצחק רחמי ענתבי
הרב יצחק שבתאי ענתבי

15541627
16241706
16691746

הרב שבתי ענתבי
הרב יצחק )ב( שבתי ענתבי
הרב יהודה ענתבי

הרב אברה ענתבי

הרב דוד יצחק ענתבי

הרב יצחק ענתבי

הרב יעקב ענתבי

הרב יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי
רפאל ענתבי(
הרב ישראל שמואל ענתבי
יעקב מרדכי ענתבי – סבי ז"ל

בתולדות המשפחה מצייני את ראש הדורות  :הרב רחמי ענתבי ) .(15541627בנו הוא הרב
יצחק רחמי ) , (16241706נכדו – הרב שבתאי יצחק ).(16691746
בשל פער השני העצו )כ  400שנה( לא מוכרי לנו ספרי או חיבורי פרי עט.
הדור הבא )ני לראש הדורות( – הרב יצחק שבתאי ענתבי ) , (17211804הוא הדור הראשו
שידועי לנו חיבורי ופרסומי ממנו ,אשר יפורטו בהמש* .אול לגבי הדורות הקודמי,
אי לנו מידע וכנראה לא נדע מה רשמו וכתבו  .מדי פע מתגלות תזכורות
נשכחות מתהומות הנשייה ההיסטוריי  ,והרי שתי דוגמאות מהמאה ה  , 18אשר כנראה היו
קשורות לאות דורות קדמוני א* איננו יודעי על אופ קשרי המשפחה.

ר' ניסים בן אהרון ענתבי
)איננו יודעי את הקשר המשפחתי(

כתובה מעוטרת ומצויירת מאר צובה )חלב(  .תקל"ב )(1772
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הכתובה רשומה חצי קולמוס ,והיא מחתונת של
ניסי ב אהרו ענתבי עב"ל – ע הכלה לונה בת שלו שמאע.
החת
בכתובה רשומי המילי המעידי על השנה " :חמשת אלפי וחמש מאות ושלושי ושתי
לבריאת עול  ...פה מתא צובה" ,החת" :נסי  ...בכ"ר  ...אהר ענתיבי" ,הכלה" :לונה  ...בת ...
שלו שמאע".
** הכתובה מסקרנת מאוד מכיוו שהיא ממקו מוצא משפחתנו ,ומשני קדמוניות )(1772
אול לא ידוע כיצד מתחברי שמות אלה ע איל היוחסי שלנו) .ושמא אינ מתחברי?(
טר נתקלתי בשמות ניסי או אהרו ענתבי  ,בשני קדמוניות אלה – .אולי אחיו או בני דודיו
של יצחק ב שבתאי ענתבי ) .ד אחד ,1772 ,הספריה הבריטית  ,לונדו(

ר' אהרון ב"ר נסים ענתבי
)איננו יודעי את הקשר המשפחתי(

תרגו של "שיר

השירי" בערבית בבעלותו של אהר ב"ר נסי ענתבי.

מקרא תרגומי ערבית כתובי מגלות שיר השירי ,מהמאה ה י"ח,
בכתב היד רשו " :שרח תרגו שיר השירי" )מכיל תרגו ערבי לתרגו הארמי של שיר
השירי(
בראש כה"י ובסופו נסיונות קולמוס ופיוטי.
הבעלי של כתב היד :

"אהר בר ניסי

ענתבי" )42א49 ,א(,

"דוד ישעיה אליי' "...שנת "תקע"ג" )49א(] .דוד ישעיה אליהו[
) 49דפי ,המאה  , 18הספריה הבריטית ,לונדו(

ר' אברהם חיים ענתבי
)איננו יודעי את הקשר המשפחתי(
רב זה נזכר בכתב יד נדיר שהיה ברשותו של ר' אברה ענתבי .אי ספק שהוא קשור למשפחה
שכ כתב היד האמור ,כולל את חתימת הבעלות שלו  ,ולאחר מכ את חתימת הבעלות של הרה"ג
ר' אברה ענתבי ב"ר יצחק .ומכיוו שחתימתו של ר' אברה חיי קודמת ,הרי מדובר בדור קדו
יותר .הא מדובר בדוד ? או אחי הסב ?
תיאור כתב היד הנדיר :

"ע 4חיי שער ראשו מ שמונה שערי"
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כתב יד של ספר הקבלה המפורס לר' חיי ויטאל ) (15421620הוא "ע 4חיי" .
ספר זה הוא ספר הפרשנות לזהר של ר' יצחק לוריא )האר"י(
זוהי העתקה שנערכה במאה י"ז בכתב חצי קולמוס .פז ד
כולל את ההקדמה לשמונה שערי במהדורה המקורית של הרח"ו ,ומד יג ע"ב "ביאור קצת
מאמרי הזוהר" "שהעתקתי מכתיבת יד מורי זלה"ה" משל האר"י עצמו.
ראה ג' שלו ,קרית ספר יט ,עמ'  ,186וזהו כה"י שמוזכר ש.
הערת בעלות בראש כה"י ציוני בעלי:

"אברה חיי ענתיבי",
"אברה יצחק ענתיבי",
"חיי ישחק]![ עבאדי",
ספרית מקור ירושלי  מכו שוק 16141
מס' בספ' מק JER SCHOC KAB 71

מס' בספ' מק JER SCHOC 16141

ג .הרב יצחק שבתי ענתבי זצ"ל.
סבו של הרב יהודה שבתי רפאל ענתבי )היש"ר(
ר' יצחק ב"ר )ב רבי( שבתאי ענתבי  ,נפטר  ) 1803ער* תל"ו  ,בספרו של לניאדו(
חיבורי שפרס השתמרו הודות לבנו – הרב אברה ענתבי ,אשר היה רב ראשי לקהילת יהודי
חלב במש*  40שנה ,ופרס  6ספרי בעצמו .באות ספרי שילב מכתבי אביו ,וכ* הגיעו לידינו.
 אהל יצחק  ,ליוורנו תקפ"ה )(1825
)נדפס בתו* הספר יושב אוהלי לר' אברה ענתבי(
 ספר בית אב ,ליוורנו תר"ט )(1849
)נדפס בתו* הספר פני הבית לר' אברה ענתבי(

הסכמות לספרי עליה חת:




ספר בית דינו של שלמה ,לר' רפאל שלמה לניאדו ,קושטאנדינה תקל"ה
ספר המעלות לשלמה ,לר' רפאל שלמה לניאדו ,קושטאנדינה תקל"ה
ספר מחנה יהודה ,לר' יהודה קצי ,ליוורנו תקס"ג
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שערי ספריו של ר' יצחק שבתאי ענתבי



ספר בית אב
ליוורנו תר"ט )(1849
)נדפס בתו* הספר פני הבית
לר' אברה ענתבי(





אהל יצחק
ליוורנו תקפ"ה )(1825
)נדפס בתו* הספר יושב
אוהלי לר' אברה ענתבי(
תנ''ך:דרוש ,בראשית ,שמות,
ויקרא ,במדבר



8
כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד
ד"ר אליעוז ענתבי חפר  M.D. B.Sc. M.P.H
רח' אורני  , 12קרית טבעו 36043
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il

הסכמות
שנתן כסמכות רבנית לספרי רבנים אחרים





ספר

ספר המעלות
לשלמה
לר' רפאל שלמה לניאדו,
קושטאנדינה תקל"ה

1775



בית דינו של שלמה



ספר מחנה יהודה
לר' יהודה קצי ,ליוורנו
תקס"ג 1803

לר' רפאל שלמה לניאדו,
קושטאנדינה תקל"ה

1775
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דרושי על דמותו של ר' יצחק ענתבי
ברשימת דרשות אודות רבני אר צובא – היתה אחת מה על דמותו של ר' יצחק ענתבי
 2דפי הכוללי קטעי מדרשות וכ רשימת :
"אלו הדרושי שדרשתי על רבני" )ברוב רבני אר צובא ,בי השאר(
"ח"ר יצחק ברכה"" ,ח"ר יאודה קצי ושמועת ח"ר מנצור מרזוק"" ,ח"ר אליאו לאנייאדו"" ,ח"ר
אברה דווי* בדמשק"" ,ח"ר חיי עטייה ועל שמועת ח"ר חיי מודעי זלה"ה",
"ח"ר יצחק ענתיבי ועל שמועת ח"ר יו טוב אלגזי זלה"ה"" ,ח"ר אלואו שמאע"" ,עזרא צייאג"
ואחרי .
כאמור מדובר ברשימה בלבד של הדרשות הנ"ל א* התכני לא נשמרו בכה"י.
רשימה זו נכתבה כנראה בדמשק במאות ה , 1819
) 2דפי בלבד ,המאה ה –  , 19 – 18ניו יורק  אוניברסיטת קולומביה(

הספדי  :על חכמי אר צובה בה נזכר ר' יצחק ענתבי )אביו של ר' אברה( .
דרושי הספדי בכתב יד מהמאה ה  , 18שנכתב בחלב  ,וכנראה בשל ייחודו של כתב יד זה שהכיל
הספדי על החשובי שבזקני רבני הקהילה  ,הוא עבר מיד ליד ורבו עליו חתימות הבעלות.
המחברי היו יהודה קצי ,וחיי ששו.
עמוד ][3ב:
"יו ש"ק פ' חיי שרה יו יז חשו תקמ"ד את זו דרשתי לפטירת חכ' יהודה קצי זלה"ה".
עמוד ][6א:
"כר' שלו מזרחי יצ"ו...יוס קצי"" ,כה"ר יהודה או מוספתי וכה"ר מנצור מרזוק זלה"ה",
"כמוה"ר אליהו לניאדו יצ"ו"" ,כמה"ר דוד לניאדו יצ"ו".
עמוד ][6ב:
"כמה"ר אליהו דווק הכהי יצ"ו"" ,כמה"ר ישעיה עטייה יצ"ו...כר' עובדיה מזרחי יצ"ו",
"כמה"ר יצחק ענתיבי יצ"ו...כמה"ר אפרי לניאדו יצ"ו".
עמוד ][6ב" :זה היו מר' שיחי על בחור...ומת בחצי ימיו...כ"ר חיי ששו נ"ע יעלה ויתפלל
בעד...משה חפ 4יצ"ו...כר' ידידיה ריזווא יצ"ו".
עמוד

][20ב" :היו דרש מר' חיי עטייה יצ"ו".

) 27דפי ,מאה –  , 18ספרית מקור ירושלימכו ב צבי(
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ד .הרב אברהם ענתבי זצ"ל
בנו של הרב יצחק שבתי ענתבי )הנזכר בסעי ב'(
נולד באר צובא )חלב( בשנת  , 1765נפטר ) 1858ער* תכ"ג בספרו של לניאדו(
לר' אברה היו עוד )לפחות( עוד שני אחי .
אביו של ר' יהודה שבתאי רפאל )היש"ר( ענתבי – אשר כנראה נקרא יהודה ,
הראשו :
אביו של ר' יעקב ענתבי – אשר כנראה שמו היה ר' דוד יצחק ענתבי
:
השני

ספריו ושעריהם :










ספר חכמה ומוסר  ,ליוורנו תר"י )(1850
ספר דר* חקי*) ,כרו* יחד ע ספר חכמה ומוסר לעיל(
ספר אוהל ישרי ,ליוורנו תקפ"ב )(1822
ספר יושב אוהלי – אהל אברה  ,ליוורנו תקפ"ה )(1825
ספר מר ואהלות – ליוורנו תר"ג )(1843
ספר פני הבית – ליוורנו תקפ"ה ) ,(1825ליוורנו תר"ט )כ הספר בית אב(
ספר פני אהל מועד – ירושלי תשי"ט )פרסו מאוחר של כתב היד והוא
כרו* ע הספר "בית שמחה" לר' אברה חמוי.
מספר דברי מכתב ידו נדפסו
בספר קהלת משה ,לר' משה סתהו  ,אר צובא תרל"ג )(1873
פיוטי שלו צוטטו במספר ספרי לדוגמא
ספר שירי זמרה  ,לר' חיי שאול עבוד  ,ירושל תרצ"ו )(1936





ספר דר* חקי*

ספר מחשבה ומוסר) :כרו* יחד ע ספר חכמה
ומוסר לעיל(
מוסרמידות ,הנהגות
ישרות תולדות ע
ישראל:קהילות ,תולדות
גדולי ישראל ]הלכה
ומנהג:הלכה ומנהג
אחרוני מהשו"ע,
אישות ,הלכות יו טוב,
הלכות פסח[



ליוורנו תר"י )(1850
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תנ''* :דרושי ,בראשית,
שמות ,ויקרא ,במדבר

ליוורנו תקפ"ה )(1825



)יחד ע אהל יצחק
לאביו ר' יצחק ענתבי(

ספר אוהל ישרי



ליוורנו תקפ"ב )(1822





שאלות ותשובות:
שו"ת בד' חלקי שו"ע ,אורח
חיי ,יורה דעה ,אב העזר,
חש משפט
ליוורנו תר"ג )(1843
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שלח ערו* ומפרשיו:
חידושי הלכות וביאורי,
חש המשפט ]הלכה
ומנהג:רמב" )משנה תורה(
ומפרשיו ,אהבה ,זמני,
טהרה ,קדושה ,נשי,
הפלאה ,שופטי[

ליוורנו תקפ"ה )(1825





שלח ערו* ומפרשיו:
חידושי הלכות וביאורי,
חש המשפט ]הלכה
ומנהג:רמב" )משנה תורה(
ומפרשיו ,אהבה ,זמני,
טהרה ,קדושה ,נשי,
הפלאה ,שופטי[

ירושלי תשי"ט
)זהו פרסו מאוחר של כתב
היד והוא כרו* ע הספר
"בית שמחה" לר' אברה
חמוי(.



כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד
ד"ר אליעוז ענתבי חפר  M.D. B.Sc. M.P.H
רח' אורני  , 12קרית טבעו 36043
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il

13

כתב יד של הספר " פני אהל מועד" )"חצי קולמוס"( כולל דרשות לארבע
שבתות מצוינות ) ,דרשות  ,המאה ה –  ,19סוג כתיבה מזרחית – חצי קולמוס( סה"כ קע"ח
דפי.
לר' ענתבי ,אברה ב יצחק 17651858 ,הספר נדפס ,ירושלי ,תשי"ט
נמצא ספרית מקור ירושלימכו ב צבי 512
הערה בראשו" :זה הספר למורנו ורבנו הרה"ג אברה ענתיבי זלה"ה וקרא אותו ספר פני
אהל מועד והביא אותו בספר מוסר וחכמה בד ק"ו ע"ב"
בתחילת כה"י רשימת ספרי" :אלו ספרי מה שחנני אלהי מקנת כספי...נאו אבי"ע ס"ט"
]=אברה ב יצחק ענתבי[  .הערת בעלות בראשו רשימת בעלי בה נזכרת שנת תרנ"ו

חיבוריו בספרי אחרים :
מספר חיבורי של ר' אברה צוטטו בספריה של אחרי
בשתי הדוגמאות הבאות נית לראות חיבור שבו מצוטטי דבריו של ר' אברה ענתבי :

ספר קהלת משה  ,לר' משה סתהו  ,אר צובא תרל"ג )(1873
וכ דוגמה לספר פיוטי שבו מובאי פיוטי שחיבר

ספר שירי זמרה לר' חיי שאול עבוד  ,ירושל תרצ"ו )(1936



ספר שירי זמרה



ספר קהלת משה

לר' חיי שאול עבוד

לר' משה סתהו  ,אר צובא

ירושל תרצ"ו )(1936

תרל"ג )(1873

מביא מפיוטיו של ר'
אברה ענתבי

מביא מחידושיו של ר' אברה
ענתבי
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הסכמות
לספרי עליה חת ר' אברה ענתבי:



ספר שיר חדש ,לר' אברה דיי ,ליוורנו תר"א
ספר כנסיה לש שמי לר' מנשה סתהו ,ירושלי תרל"ד



ספר שיר חדש
לר' אברה דיי ,ליוורנו

תר"א 1841





ספר
כנסיה לש שמי
לר' מנשה סתהו,
ירושלי תרל"ד 1874

בספר זה קיימת ג
הסכמתו של ר' יצחק
ב"ר אברה אשר כתב
יחד ע אביו
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פסיקה והסכמה
של ר' אברה ענתבי בתו* מער* שו"ת בכתב יד "חצי קולמוס"
כותרת כתב היד :
"כתבי  :קוב 4כולל מערכות בסדר א"ב בענייני הלכה ,שו"ת וחידושי" .בכ"י מאת אהרו יעקב.
נושא הקוב : 4הלכה – דיני ומנהגי,
הלכה – שאלות ותשובות )שו"ת(
מפתחות
מער* הפסקי הללו הועתק בשנת  1855בער* בדמשק  ,סוריה) .במקור :קסו דפי .אול כיו
חסרי דפי ודפי רבי חלקי( ;  15:20.5ס"מ .ע חתימתו של אהרו יעקב.
התיאור כפי המופיע בכתב היד :
חדושי הלכה )1א6ב18 ,א20א64 ,א78א( .מערכות )7א .(57שו"ת )11ב15ב33 ,א 36א(.
הערה בעמוד 15ב:
"עי לקמ ד'קסא ע"א הסכמת רבני ירו' יע"א ומלכ בראש הרב הגדול רב חנ"א נ"י"
]=ר' חיי נסי אבולעפיה ,שהיה הרב הראשי בי שני תר"יתר"כ(.
הערה בעמוד 36ב:

"את זה ]תשובה לשאלה[ שלחתי לאר" 4יע"א למע' הרב הגדול כמהר"ר אברה
ענתיבי נ"י והסכי ע"כ דברי" .מובאי ג דבריו של הרב ענתיבי.
) 78דפי ,1855 ,מח' כתבי היד  ,הספריה הלאומית(

שו"ת )שאלות ותשובות(
תשובתו של ר' אברה ענתבי בחילופי שו"ת בינו
לבי מחבר "לב המל*" – מחבר משוער ר' משה זכות מירושלי
כתב היד הוא בלתי של 39) .דפי( .

כתב יד זה נמצא ברשימת הספרי שנמכרו בסותבי 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" ]משה ב מימו: [ 11381204 ,
על הלכות שבועות ,נדרי ,נזירות ,כלאי ,מעשה הקרבנות ,עבודת יו הכפורי ,קרב חלופי
פסח ,מקואות ,מעשר ,שמיטה ,מלכי וכלי המקדש .
בדפי גח בתו* הדיו  חלופי תשובות בי "משה זכות" )שהוא כנראה המחבר( ובי "אברה
הכה" ו"אברה בכמהר"ר יצחק עאנתיבי".
בדפי 34א35ב ו 37א37ב39 ,א39ב:
קטעי מ"סרח העוד" )על אותיות ח,ע,פ,צ(.
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ד 36א36ב:
ד אחד מתו* "טוב עי  תכלילי עיני" )על מנחות(,
בד 38א38ב:
אות ש' מתו* "מדבר הגדול".
)  39דפי ,מאה  , 19מח' כתבי היד הספריה הלאומית אוס בניהו ,ירושלי(

קוב 4שאלות ותשובות )שו"ת( בו תשובתו של ר' אברה ענתבי.
כתב יד חצי קולמוס מ המאות :

י"זי"ט .

תאורת

 239ד

בי האישי הנזכרי כנותני התשובות :
"אלי]ה[ אובדי]ה[" )" ,(129חיי משה הלוי" )" ,(139יוס קונקי" )" ,(142משה זרחי]ה[ גוטה"
)" ,(144אלי  ...גוטמאכער ] ...אל[ שמואל העליר  ...בעה"ק צפת" ),(169

"יעקב נת  ...רב  ...דוכראווי "4אל שמואל הלר" ,אברה

וג :
"יהושע הכה פרחיה" ).(201

ענתיבי",

וג  :שבתי נאואי" ) ,(41אברה הלוי בעל "גינת ורדי" )" ,(47 ,44אברה אמיגו" )" ,(49דניאל
בכמה"ר דוד גיראסי" )" ,(90שמואל גאו" )" ,(92יוס הלוי ז"ל בעל "משה יוס" )" ,(112יוס
מיליריאה" ),(126
בדפי " 185190חידושי מהרב  ...יצחק  ...ב  ...מנשה סתהו",
קוב 4בי השאר מאת" :ר' יוס שמואל אבולעפיא" )" ,(6שלמה חז" ) ,(16תשובה החתומה ע"י
"משה בארקי  ...אליה אבואלעפייא  ...יעקב מלמד" )" ,(19ישועה שבאבו  ...והסכמת נסי שלמה
אלגזי" ),(37 ,24
ספרית מקור סינסינטיהיברו יוניו קולג' 161
ספרית מקור Cincinnati - Hebrew Union College 161

** כתב יד זה שהינו רמז לדורותינו הקדומי ?  ,המיוחד בו שהחזיקו בידו ר' אברה ב"ר יצחק
ענתבי .אחד הבעלי לפניו היה אברה חיי ענתבי ,אשר אינו מוכר לי ואולי הינו אחד
מהאבות הקדמוני לר' אברה ב"ר יצחק.

דרושים
דרשה לשמחת תורה  ,שנזכר בה ר' אברה ענתבי ככל הנראה ונותר
ממנה חלק.
קטע דרוש זה נמצא בי דפי גניזה.
זהו הד הראשו של הדרשה ,שיי* לפרשת בראשית או שמחת תורה,
בעניי הקשר בי "לעיני כל ישראל" ל"בראשית" .נכתב לכבוד מותו של מקורב למחבר,
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כי בכותרת רשו "זה חברתי אני למנוחת "...
בדרוש נזכר ]" :ר' אברה בה[ר"ב יצחק ענתבי ביושב אהלי )ליוורנו תקפ"ה(".
ומכא ששנת החיבור שלה הוא אחרי תקפ"ה( 1825) .
)ד אחד ,ספרית מקור מנצ'סטר  ספרית ג'ו ריילנדס(

הקדשות על ספרים.
של ר' אברה ענתבי בכתב ידו :
ר' אברה ענתבי זכה להגיע לגיל מופלג  ,והכבוד הרב שחלקו לו בחייו גר שרבי ביקשו את
הקדשתו האישית על ספריו  .ולזו זכו כנראה רק יחידי סגולה .
הרי שתי דוגמאות נדירות של הקדשות בכתב ידו  ,אשר רש על גבי שער ספרו "ספר יושב
אוהלי ,אוהל אברה ואוהל יצחק"  ,יצא לאור שנת "אשר פדה" היא ) 1830כאשר היה ב ( 65

הרי זו עולה ומנחה להאחי המבורכי האהובי הידידי,
הגבירי הרמי רודפי צדקה וחסד ,המשכילי ונבוני
כה"ר אהר הררי הי"ו וכה"ר יצחק הררי הי"ו ,וכה"ר דוד הררי הי"ו
ג' )=שלושת( המה מטיבי יחד כול
ישאו ברכה מאת ה' ובכל אשר יבואו ישכילו ויצליחו כיר"א )כ יהי רצו אמ(
ממני המחבר העבד אברה אנכי ס"ט.
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מנחה שלוחה למטיבי שגדול  ,הגביר המפואר
רוד צדקה וחסד ,המשכיל ונבו וחכ כמהר"ר )כבוד מורינו הרב רבי(
שי* יצחק יחזקאל אברה נרו יאיר והוי ...
ממני המחבר העבד אברה בכמהר"ר )ב כבוד מורינו הרב יצחק ענתיבי זלה"ה
ס"ט

הקדשתו על כריכת הספר חכמה ומוסר

זאת תורת המנחה לידי נפשי ואור עיני ומשוש לבי התלמיד )?(
נחמד ונעי  .....מגדול  ...סי' )סיניור( דניאל )...פיג'וטו ?(
אלדי יחנ* פני ...לתורה ולמצוות ולמעשי טובי  ,וירי
ונישא וגבה  ...יאתר נזר כתרנו  ...נר"ו  ,ממני
המחבר אבי"ע )אברה יצחק ענתבי ( ס"ט .
** הקט אברה יעקב בכמהר"ר שבתי ענתבי זי"ע הי"ו
)זוהי הערה של ב דור נכדו אשר החזיק בספר (
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ה.

ר' דוד יצחק ענתבי

)אחיו של ר' אברה ענתבי( ואבי ר' יעקב ענתבי
הרב רחמי ענתבי 15541627
)נכד של מגורשי ספרד לפי מסורת משפחה(

הרב יצחק רחמי ענתבי 16241706

הרב יצחק שבתאי ענתבי 16691746

הרב שבתי ענתבי

הרב יצחק )ב( שבתי ענתבי

הרב יהודה )?( ענתבי

?
הרב
רחמי
ענתבי

הרב יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי רפאל
ענתבי(

הרב אברה ענתבי
רבה הראשי של חלב
מש*  40שנה

הרב יצחק ענתבי

ר' דוד יצחק ענתבי

?

הרב יעקב ענתבי

ר'
עזרא
חיי
ענתבי

רבה הראשי של דמשק
וגיבור פרשת עלילת
דמשק 1840

הרבה לספר אודותיו לצערינו איננו יודעי .א* נוכל לציי כתב יד עתיד זה שהיה בידיו והוא היה
בעליו וא העיר עליו  ,ללמדנו משהו על דמותו ורבנותו .
"מאורות נת" )חלק א( בכתב יד סגנו כתיב איטלקי .מהמאה ה . 17
ספר קבלה של נת ב ראוב דוד שפירא
תיאור  :בכה"י" :מאורות נת"  ,ההקדמה לא שלמה .רט"ז דפי,
ע הגהות הרמ"ז והרב"* ,בחלק בכתיבת הרב"* וע הגהות מאת אברה רוויגו בכתב ידו )לפי
מ' בניהו( .ע מפתח בסופו )בכתיבת אברה רוויגו?(.
בד לח ע"א הערה )בכתיבה מזרחית( חתומה" :דוד יצחק ענתבי".
עוד בעלי  /מעירי על גבי כתב היד היו  :זכות ,משה ב מרדכי )מעיר(  ,בנימי ב אליעזר,
הכה )מעיר(  ,ענתבי ,דוד יצחק )מעיר(  ,רוויגו ,אברה ב רפאל מיכאל )מעיר(
ספרית מקור ירושלי  בניהו ק 116
מס' בספ' מק JER BENAYAHU K 116
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ו .הרב יצחק בן ר' אברהם ענתבי
בנו של הרב אברה ענתבי )הנזכר בסעי ב'( וב דודו של היש"ר ענתבי

הסכמות
לספרי עליה חת :





ספר ויוס אברה  ,לר' אברה דיי ,ליוורנו תרכ"ד
ספר הול* תמי ופועל צדק ,לר' אברה דיי ,ליוורנו תר"י
ספר כנסיה לש שמי לר' מנשה סתהו ,ירושלי תרל"ד )יחד ע אביו(
ספר הדר עזר  ,לר' יצחק שרי ,אזמיר תרכ"ה



ספר
ויוס אברה
לר' אברה דיי,
ליוורנו

תרכ"ד 1864





ספר
כנסיה לש שמי
לר' מנשה סתהו,

ירושלי תרל"ד 1874
בספר זה קיימת ג
הסכמתו של ר' יצחק
ב"ר אברה ) יחד ע
אביו (
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ספר הדר עזר
לר' יצחק שרי
אזמיר

תרכ"ה 1865





ספר
הול* תמי ופועל צדק,
לר' אברה דיי ,ליוורנו

תר"י 1850
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דרוש
של ר' יצחק ב רבי אברה ענתבי
כותרתו " :דרשות וחידושי"
כתב היד )חצי קולמוס( היה בבעלות "הצעיר דוד מורסיא" )חתו בראש כה"י(.
כתב היד מורכב מקטעי מכ"י שוני הכרוכי שלא כסדר .נכתב במאה ה , 19
כולל דרשות וחדושי לפרשיות שבה כותב המחבר )של מרבית( על עצמו
"אנכי העבד יעקב הקט" )2א48 ,ב ועוד(] ,לא ברור באיזה ר' יעקב מדובר[
כולל תפילת הסליחות מנהג ספרד )4א(,
קטעי מתו* ספר הכוללי ערכי על פי סדר הא"ב שרד "ער* תורה",
חלק מתשובה עליה חתו "העבד הצעיר בבית אבי יצחק בכמוהר"א ענתיבי ס"ט" )14א( ,ודרושי
קצרי לפי נושאי.
מוזכרי בכתב היד " :ובהיותי נבו* בזה הבאתי קונטריס  ...כמה"ר אברה גאטינייו" )11ב(,
"וכבר כתבתי בעוני פירוש  ...הרשב"" )19ב(.
) 47דפי ,המאה היט'  ,אוס מ' גסטר ,ספרית לונדו(

ספר עיבור שני ותקופות
לר' יששכר ב מרדכי אבו סווסא
וניציה  ,שנת . 1578
נושא חותמו של היש"ר –
ר' יהודה שבתאי רפאל ענתבי.
כנראה רכשו מירושת ספריתו של הרב
מרדכי )מקראדו( אלגאזי במצרי
שחי בקאהיר במאה ה18
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ז .הרב יעקב ענתבי " -אביר יעקב" זצ"ל
אחיינו של הרב אברה ענתבי )הנזכר בסעי ב'( וב דודו של היש"ר ענתבי

חתימתו המעוטרת של ר' יעקב ענתבי על כתובה
ירושלי ,שנה טר פטירתו ). (1846

דבר שאינו ידוע במיוחד הוא יכולת כתיבת הפיוטי של ר' יעקב ענתבי .זאת היות ודמותו
נתפרסה במיוחד בעמידתו בגבורה בפרשת עלילת דמשק ,ולאחר מכ בפסיקותיו כרב שנתפרס
מאוד בירושלי במיוחד בפרשת מאבק הירושה של בני משפחת פרחי.
אול עדות היא כי נשמרו כמה וכמה כתבי יד ובה עדויות לפיוטי שחיבר.
הרב יצחק )ב( שבתי ענתבי

?

?

ר' יהודה )?( ענתבי

הרב אברה ענתבי

הרב
רחמי
ענתבי

ר'
עזרא
חיי
ענתבי

הרב יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי רפאל
ענתבי(

הרב יצחק ענתבי

ר' דוד יצחק ענתבי

אח בירושלי

אסתר

הרב יעקב ענתבי

ר' משה חיי ענת'

ר' יוס ענתבי

?
נישאה לאשכנזי הר"ר
שמואל עקיבא  ,בי השני
 18411846בירושלי.

אברה
)אלברט(
ענתבי

החכ
דוד יוס
ענתבי

רפאל
ענתבי

אליהו
ישועה
ענתבי

מזל טוב ענתבי

מרחבא
נישאה בדמשק ,ליהודה אצלא
פרחי בנו של רפאל פרחי
)"אלמועל"( ונכדו של השר חיי
פרחי שר הכספי של מושל עכו

רבקה
ענתבי
24

כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד
ד"ר אליעוז ענתבי חפר  M.D. B.Sc. M.P.H
רח' אורני  , 12קרית טבעו 36043
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il

חיבורים בכתב ידו :
א .ספר פיוטי משנת תקע"ז ) (1817שנכתב באר צובא )היא חלב( :
]ומכא שכתב אותה לפני שנתמנה לכהונתו כרב ראשי בדמשק א.ח; [.
בעמוד השער :
"ספר פזמוני ממיני שוני לשבתות וחגי וזמני ולחתני ואבות הבני להודות לה' בשיר
ורנני ..הצעיר במשפחתי ובית אבי ..יעקב ענתבי"..
הערה בעמוד השער :
"זה הספר של עט"ר מר זקני הגאו המפורס המקדש שמו ברבי ומסר עצמו על קדוש ה' וסבל
יסורי קשי ומרי מר מות בעלילת הד שהיתה בדמשק ש' הת"ר ,והוא רב ומו" ,4ונתפש בעו
הדור כידוע ומפורס".
השירי מסודרי בקבוצות לפי הלחני הערביי.
) 184עמ' ,הספריה הלאומית ,י'(

ב .חוברת פיוטי "בקשות של שבת"
נכתבה בדמשק בשנת ) 1880אחר פטירתו של רי"ע( .
ייחודה בכ* שהכותב אס פיוטי מחברי שהיו דמויות מופת בתולדות הע היהודי .
אחד הפיוטי שאס הוא של ר' יעקב ענתבי :
בעמוד השער של "בקשות של שבת" פירוט בכתב יד :
)אב גבירול ,שלמה ב יהודה(10211058 ,
)אב עזרא ,אברה ב מאיר(10891164 ,
)לביא ,שמעו(

בה לר"ש ' גבירול
ר' אברה אב עזרא,
ר"ש לביא,
ר"י קארו,
)נג'רה ,ישראל ב משה(
ר"י נג'ארה,
ר' יעקב ענתבי )הפיוט "שבת קדש יו המנוחה" ,ראה תיעוד בספרו של דוידזו ש' ,(339
ר' דוד ב יעקב פארדו )יה מסי כאבי ,"..דוידזו י' ) ,(988פרדו ,דוד ב יעקב(17181790 ,
ועוד.
) 8עמ' ,הספריה הלאומית ,י'(

ג.

השגות על ספר עמק יהושע

)בכתב יד( ;

ענתבי ,יעקב )מחבר משוער( ;  23דפי.
מקרא פרשנות תורה ; המאה ה –  , 19כתיבה מזרחית )חצי קולמוס( .
ספרית מקור חולו  זיתוני 42
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הקדשה על ספר :
"לה' האר 4ומלואה  ,הצעיר יעקב
ענתיבי ס"ט"
ובצד רש קרובו הצעיר :
"לה"ו
גואל אחרו מאתנו ,
ב דודי לי אביר יעקב הנז" לע"ה
צורי ומשגבי יצ"ו
הקט ממשפחתי ומבית אבי
הצעיר אליהו רחמי ענתבי ס"ט"

ד .אגרת אל משה מונטיפיורי  :בעני עלילת דמשק
מאת ענתבי ,יעקב ב דוד
ספרית מקור ירושלי  מכו ב צבי 3778
מאה י"ט כתב היד אינו של   814ד
אגרת זו נדפסה בשלמותה ע"י א' אלחאליל ,תעודה מקורית חשובה על עלילת הד בדמשק,
מזרח ומערב ג )תרפ"ט( ,עמ'  .3447הקטע המצוי בכה"י הזה נדפס ש עמ' .3943
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 קוד לכ .חיבור זה נדפס בשלושה מקורות :
 .1הספר "באור החיי" לר' חיי כפוסי בהו"ל ר' אברה יעקב ענתבי : 1929
ענתבי יעקב  ,אביר יעקב  ,העתק הנוסח היסורי שברו על ע ישראל בעלילת הד שהעלילו עליה בשנת
הת"ר ...ובפרט על מעלת הרב ...יעקב ענתבי" בתו* כפוסי חיי  ,באור החיי דרושי על התורה ,ירושלי
שנת שערי דיצה לפ"ק ) ,(1929עמ' 200208

 .2כתב העת "מזרח ומערב"  ,אברה אלמאליח "תעודה מקורית חשובה על
עלילת הד בדמשק" תרפ"ט  1929עמ' 36
 .3ספר ליקוטי דוד – לר' דוד ציו לאניאדו  ,ירושלי תשל"ז
גרסה נרחבת שלו לפרשת עלילת דמשק נכתבה בשנת  1844ונכדו – אברה אלברט ענתבי העתיקה בכתב
ידו והפקיד את העותק בספריית אליאנס בפאריס :
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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

פיוט שרשם ר' יעקב ענתבי בכתב ידו
לרגל שחרורו מבית האסורים.
שימו לב עד כמה מיוחד כתב זה
ששמורה בו הטיוטה של חיבור
הפיוט
)רואי כיצד המחבר מוחק ומשנה
את השורות( .
למי שיש ספק כי זהו כתב ידו להל
הראיות :
הפתיחה  :ישועות יעקב צוה
אקרוסתיכו :
ניסיו לבנות  :יעקב חזק ענתבי
התוכ עצמו הרשו ש :
)אני מביא מספר שורות לדוגמא(
"עי ה' אל הנרדפי ,
עליו אל זוק כפופי
עלי גמל רבות טובות ... .
ברו* הוא מתיר אסורי ,
ברוב רחמיו לי הרי ,
בהלל ושיר קול ארי
בקהל ה' בוח לבבות.
חזק אל גדול ונורא הוציאנו מכל
צרה
מעלילת ד עוררה
ישועות ה' קרובות
על יד השר הגדול איש משה מעוז
ומגדול
בישראל שמו גדול
יבור* ברכות רבות.
)צילו מכתב ידו של ר' יעקב ענתבי  ,שברשות ח' אלי זייתוני(
המעונייני לראות צילומי נוספי מכתב יד מיוחד זה מופני לאתר "שער בנימי"
/http://www.shaar-binyamin.com
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פסיקה
של ר' יעקב ענתבי בעניי מאבק הירושה של משפחת פרחי.
כמו כ קיימות פסיקות שלו בכתבי יד ופרסומי שוני ושו"ת עליה ענה.
אחת הארוכות בה מתייחסת למאבק הירושה שהיתה בי בני משפחת פרחי העשירה מחלב.
מוצא משפחה זו מחלב שבסוריה ואשר אחד מבניה היה חיי פרחי שר הכספי של מושל עכו –
הפחה אחמד ג'זאר האכזר .במאבק חלוקת הירושה שהתפרס בעול היהודי באמצע המאה ה
 19פסק ר' יעקב ענתבי ,ופסיקתו המלאה פורסמה ג היא בספר באור החיי הנ"ל.

אוצר ספרייתו של חכם יעקב ענתבי .
כאשר פתחתי בכתיבת פרוייקט זה  ,לפני חמש שני ,רציתי ליצור תמונה מלאה על היק
החיבורי היצירה והפרסו של כתבי הרבני לדורותיה במשפחת ענתבי.
מתו* תיעוד נדיר של אחת הדמויות המפורסמות במשפחה – זו של ר' יעקב ענתבי  ,נית לקבל
"הצצה" ג אל אוצר ספרייתו המלא של הרב .
לא היו בזמנו מצלמות )רי"ע נפטר בשנת  (1847אז מהיכ המידע המלא על ספרייתו ?
בפנקסו האישי הרשו בכתב ידו הוא תיעד את כל אוצר ספריו.
מתו* רשימה זו שער* נוכל לקבל מידע מדוייק על היק ספריתו והרכבה :
תודתי בחלק זה לשניי :
מר אלי זייתוני אשר כתב היד המקורי ברשותו.
וכ הרב משה חדיד מארגנטינה  ,ממנהלי אתר "שער בנימי" לכתבי יד של רבני דמשק .הרב חדיד
פענח ככל יכולתו את הרשימה המלאה.

אוצר הספרי :
טורי ,בית יוס ,דרכי משה ,בית חדש
מגיני אר 4ע חי]דושי[
פירות גינוסר
סמ"ע
ש"* 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" בולה
גט מקושר נבו
בית דינו של שלמה
שו"ת יכי ובועז
הלכות יו טוב
ביר* משה
יבי שמועה כללי
חכמת שלמה לרש"ל
זהב שיבא
שו"ע של באר היטב ד"ח
נזכר או"ח ? ג"ח
זכור לאברה של ג"ח
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כ"ד ]תנ"*[ ע פירוש חומת אנ"* ד"ח
ספרי כשמוני כרוכי וג' מה אצל דוד חז ?
החייט ]קבלה קדמונית[
דמשק אליעזר מסכ]ת[ות
חות יאיר קט ??
מ"ל
שבח פסח
עי יעקב גדול בשנות אור ??
ע 4חיי למהרח"א
מהר" אלשי* על התורה
קרב אהר על ת"כ
פרשת דרכי ווחיד ? יו"ט הררי הי"ו
שדה האר 4ח"ג
קול יעקב דרושי
המעלות לשלמה
עמודי שש
חזו עובדיה
שמע יעקב
עי יוס דרושי
מדרש שמואל
ה' מגילות עפרש"י מנחת שי ושיירי מנחה
מהדורא בתרא להגאו מהרש"א
באר הגולה
דרשות מהראנ"ח הנקרא הנות אמרי שפר
רא" על התורה
משניות ר"ע ותוי"ט דפוס אמשטרד של
נזכר דפוס הנזכר
סדר קדשי וסדר
נזיקי
נזכר סדר זרעי
דפוס בהאג וסדר
דפוס
מועד
דיהרנפורט)?(
מעשה נסי ויוס
לקח
פני שלמה
ביר* יצחק
מ"ל
ילקוט הראובני
אליה רבה פירוש על
סדר טהרות מהגאו
מוילנא
זוהר של דפוס
קוסטנדינא
נזכר ח"ב ליוורנו
נזכר ח"ב דר* אמת
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תיקוני קוסטא וליוורנו
זוהר חדש
עי יעקב קט ח"ב אמשטרד
נזכר דפוס סלוויטא ח"ב וח"ג
ספר פתיחות ושערי מבעל עוללות אפרי ז"ל
טוב האר4
שבח פסח
שבט מוסר
פי שני קיצור מדרשי ע"ס א"ב
קב הישר
ספר ה)?(כרונות
מועד דוד קט
מורה באצבע
אגדת ראשית
מסכת תענית
חומש נחל קדומי ע פרש"י
מחזור ימי נוראי דפוס שאלוניקי ב"ח
נזכר דפוס ויניציאה
מחזורי מועדי ה
קריאי מועד
ברית יצחק לליל המילה
ל"י חלק ויקרא
תהלי רד"ק פשוטי
ליקוטי תהלי
אוקלידוס )?(
שערי רצו
סידור האר"י )?( ב"ח
סידורי פשוטי קטני ע גדולי
ספר כתב יד לח"רי )?( הי"ו
ספר גורל החול שאול הוא אצל ח"ר ליאו
ברית אברה קט
לקט יוס

הסכמה של ר' יעקב ענתבי על פסק דין
הלכה  :שאלה ותשובה )שו"ת(  בעני נכסי יתומי
נכתבה בשנת תקצ"ז ) (1837בדמשק.
הערה בד 7ב
"והיה זה פה דמשק יע"א בשליש אחרו לחדש טבת שנת התק" 4ושבע ליצירה"
ושוב בד 8ב
"ביו א בש"ק כד טבת קצ"ז".
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בסו התשובה )ד 8ב( לעניי נכסי היתומי נוספה הסכמה )בכתיבה שונה( שבסופה חתו:
"הצעיר יעקב ענתבי ס"ט" )חתימה מסולסלת(.
כתב היד תוייק תחת הש  :ענתבי ,יעקב ב דוד ) 8דפי , 1837 ,אוס מכו ב צבי(

פנקס אישי של רי"ע
פנקס העתקי שטרות וחשבונות  :עברית ומעט ב"ערביתיהודית" ]ערבית מדוברת הכתובת
באותיות עבריות[
זהו פנקסו האישי של הרב יעקב ענתבי )החתו בעמודי10 :ב11 ,ב18 ,ב19 ,א19ב ועוד(
ובכתיבת ידו ,הרב היה מנאשמי עלילת דמשק .עלה לירושלי מיד לאחר ששוחרר ונפטר ש
בשנת תר"ז.
נכתב בי השני  :תקע"גתקפ"ה ,תר"התר"ו  ,שנת הסיו 1846 :
תאורת  78ד ;  X15.510.5ס"מ.
התכני והנושאי בפנקס זה הינ מגווני ושמשו את רי"ע לצרכיו השוני :
תוכ :ד 1א –
שתי תשובות מאת הר"מ אלשי* בעני משכנתא .למטה משמאל "ח' מאיר שולט פסול לעדות".
ד 1ב:
טופס הרשאת קידושי.
ד 2א39א:
העתקי שטרות שוני ,בי השני תקע"גתקפ"ה ,תר"התר"ו שעל כול חתו כאחד העדי הרב
יעקב ענתבי .באחדי מה בחתימתו המלאה )10ב11 ,ב18 ,ב ועוד( וברוב הציו" :עדי אני
וחכ ."...
בי השטרות ד 20א31 ,ב34 ,א:
עניני התארגנות של אורגי חוטי משי.
ד 24ב:
מתו* צוואתו של שמואל הכה  פרוט הסכומי המוענקי לבתי כנסת שוני בדמשק  ג'ובאר,
ראקי ואחרי.
ד 34ב:
שטר חוב של משה ידיד ]הלוי[ ובנו אהר מבירות למאיר פרחי בדמשק .משה ידיד הלוי ריכז
העברות כספי שהגיעו מאירופה לחלוקה באר 4ישראל.
ד 37ב39א:
עניני כספי ,תר"התר"ו כנראה כבר מירושלי.
ד 38ב39א:
מוזכר" :בני ח' משה חיי" ,היה בי חכמי ירושלי משה חיי ענתבי.
ד 40א57ב:
סגולות ורפואות" .מה שהעתקתי מס' מקור השמות" לר' משה זכות )53ב56א57 ,ב(;
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"סגולה שלא יבוא הילד לכפיה דעול" )58ב(,
"תרכיב מעג'ו לחזק הכח למשגל העתקתיו מכ"י ידי" ח"ר נת קוריאל אשכנזי יצ"ו" )57א(.
ד 58א78ב:
חשבונות שוני ,חלק כנראה של הרבנות בדמשק וחלק של ענתבי )תקע"התקפ"ג(,
תשלומי הכשרי ,מת הלוואות ,תרומות ,משכונות ,שטרות התחיבות לפרעו ,גאבילה ,טיפול
בנכסי יתומי ואפוטרופסות.
ד 65ב:
מינוי של יעקב ענתבי ויאודה ב סיניור לאפוטרופסי יתומי ר' חיי גאלנטי ,דמשק אדר א'
תקע"ה ,חתו הרב יוס דוד אבואלעפייא ,רב בדמשק משנת תק"פ.
חתימה נוספת שלו בד 10ב.
בשטרות אחרי המועתקי ע"י ענתבי מצוינת חתימתו כ"מוהר"ר" בלבד.
ד 63ב72 ,א:

רשימה מלאה של כל מצאי ספרייתו .

ד 65א:

מספר דפי של כל התלמוד.

ד 66ב67א69 ,ב70 ,ב ולוח הכריכה הקדמי:
פסוקי גימטריה לציו השני תקע"חתר"ז.
בי החותמי על העתקי השטרות יש כמה חתימות מקוריות –
יאודה ב סיניור )18א( ,יעקב פר14) 4א21 ,א(,
חיי רומאנו )11ב( ,יהונת גאלנטי )14א18 ,א(,
 הא פגש כא את בנו של ב דודו היש"ר וכנראה נכתב השטר בצפת ?
ישועה ענתבי )18א(,
שלו ישראל נוריאל )19ב( ,עובדיה הכה דוויק )22ב( ,יצחק ישעיה הררי )33א(,
אברה יאודה הלוי )35א(.
ד 36ב:
"יו ג ט אייר ]תקפ"ב[ מלתי להילד אברה חיי ב יוס מזרחי".
) 78דפי ,ירושלי – דמשק , 18131846 ,אלי זיתוני חולו ,מח' כתבי היד – הספריה הלאומית (

פנקס אישי שני לר' יעקב ענתבי :
כתבי ר' יעקב ענתבי) .כולל תפלה .פיוטי ,מהמאה ה י"ט ( כתיבה מזרחית )חצי קולמוס(
] [40ד.
כולל :פיוטי בעברית ובערבית ,חדושי,
רשימת ספרי )ביבליוגרפיה(  ,לוח שנה) ,מדעי .אסטרונומיה .לוחות(
רשימה על פטירות בי השאר משה כה מערבי מהחסידי שהיה שד"ר ירושלי נפטר בדמשק
בשנת תקצ"ח,
)כולל היסטוריה .רשימות משפחתיות ( .ופטירות נוספות בירושלי בשנת תר"ו.
בסופו קונטרס מאת יעקב ביבאס )אוטוגר( ושני דפי בכתיבה אשכנזית.
אחד הבעלי :משה יוס אברה.
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כתובה מעוטרת שרבי יעקב ענתבי
חתו עליה כעד  ,ירושלי " ,שנת
חמשת אלפי שש מאות ושש"
 , 1846משמאל למטה – חתימתו
המוגדלת.
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פריט מאוצר ספרייתו של ח' יעקב ענתיבי :
ספר בכתב יד  דרושי קבלה לר' חיי ב יוס ויטל ).(15421620
ההעתקה נערכה בשנת תכ"ד )  (1664בכתב יד חצי קולמוס ,בדמשק.
המעתיק  :קולופו )ד 169א(" :הכותב משה מזרחי בחדש טבת ט"ו בו בשנת ה'תכ"ד ליצירה פא
דמשק" ,קולופו נוס בד 188ב מיו ט' שבט בשנה הנ"ל.
זהר )ספרא דצניעותא(  ,פרוש הזהר )ספרא דצניעותא(  ,שער הכללי
פרוש הזהר )אדרא רבא(
פרוש הזהר )אדרא זוטא( ,
אחד הבעלי של כתב יד עתיק זה היה ר' יעקב ענתבי.
 188ד
בראשו )ד 3א12א( :שער הכללי שבראש ספר ע 4חיי הנדפס.
בד 153א169א :פרוש אדרא רבא וזוטא "מהרב יצחק לוריא".
ד 169ב188ב" :פירוש ספרא דצניעותא מהרב זלה"ה".
בעלי קודמי במהל* גלגלוליו הרבי של כתב יד רב ער* זה :
משארית הפליטה של ספרי רבי יחיאל אברהמס מהאג.
בראש כה"י הערות בקבלה ורשימה על כתב היד ,כנראה מאת הבעלי" :יעקב ענתבי ס"ט"
החתו בד 3א.
קטלוג מכירת ספרי פא בימא )אמשטרד ,תרס"ד( ,מס' .3590
כיו נמצא  :ספרית מקור ירושלי  שלמה אברהמס 18

מס' בספ' מק JER Abrahams 18

שו"ת )שאלה ותשובה(
בעני אפוטרופוס על נכסי אלמנה וקטני –
ענתבי ,יעקב ב דוד
)הלכה – שאלות ותשובות( סוג כתיבה  :מזרחית )חצי קולמוס(  12ד .
ספרית מקור ניו יורק  אוניברסיטת קולומביה AN 893 X 8
מס' בספ' מק NY COLUM X 893 An 8
הערה בכה"י :מאת "יעקב ענתבי"
הערה בראש החבור" :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 ר' יעקב ענתבי מופיעי בקונטרסי רבני שוני בכתב

ידו.

והרי שניי מה לדוגמה :

א .שאלות ותשובות ופסקי,
המאה ה –  , 19כתיבה מזרחית )חצי קולמוס( ,
המחבר )לא ידוע( היה כנראה ראש ישיבה בירושלי.
בד 50א מזכיר את "הת"ח הלומדי בישיבתי" ופעמי אחדות מזכיר שהסכימו אתו חכמי
על מועד כתיבת הפסקי והשו"ת אנו נרמזי בד  41א " :כ"ח טבת ש' תגר
ירושלי.
נשנית משנה ז' במעמד חו"ר ירוש' ת"ו".

בד 33א39ב :הסכמות לאחד הפסקי מאת "מהר"א ]=אברה[ גאגי נר"ו" ו"יעקב
אנטיבי ]=ענתבי[ נר"ו".
ספרית מקור  :ניו יורק  אוניברסיטת קולומביה SH 893 X 3
) (New York - Columbia University X 893 Sh 3
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(

 70דפי ,בכתב יד המכיל כתבי יד שוני ,כתיבה מזרחית )חצי קולמוס( מהמאה ה – .19
ספרית מקור ירושלי – אוס בניהו א 42
הערה

השאלות ותשובות ה מאת מגוו רבני מחברי והרי כמה הנזכרי בכתב היד:

"ה תוי משה אהר הלוי" )41א46 ,א( ,שהיה מחכמי ירושלי כפי שהעיד "וזכורני שכ עושה
מעשה פעה"ק ירושלי תוב"ב" )21א(.
על עני חזקת האיטליזי "...פה עמנו קושטא יע"א46) "...א( ובסופו "על החתו פה קושטאטינא
יע"א...מש' תקס"ה ליצירה...משה פריסקו ,אברה ענבי מיכאל אשכ]נזי?[" )46ב( ו
עוד על אותו עני "התקנ"ט ליצי'...קושט' יע"א...אליא פאלוומבו" )ש(.
"זעירא דמ חבריא מיכאל שבחי אבואלעפיא ס"ט" )61ב( חתימה מסולסלת; "אהר יעקב בנימי
ס"ט" )68ב(

חתימה מסולסלת" ,הצעיר יעקב ענתבי ס"ט" )69א(.
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ג .שאלות ותשובות ,פסקי ודרושי,
בכתיבות שונות שנכרכו יחד.

 קוב 4קונטרסי שוני

המאה ה  , 19כתיבה מזרחית )חצי קולמוס(  106 ,דפי.
ספרית מקור ירושלי אוס  בניהו א 58
ד 1א13ב :שאלה ותשובה בעני סכסו* על מינוי ש") 4בלתי של(.
ד 15א20ב :תשובה בעני צדקה לבני רוויגו מאת "הצעיר יוס זאמירו בכמה"ר זכריה...פה
טריסטו יע"א כח טבת התקצ"ג" ע הסכמת "אברה ריגייו".
ד 22א28ב :תשובות בעני כה שתש כחו .לפי הערה של בדאהב" :נראה שהשו"ת הזאת
ושלאחריה היא מהרב פלא יוע=] 4אליעזר ב יהודה פאפו[ ורב מוהר"י ]יו טוב?[ דאנו".
ד 29א30ב :תשובה מאת חיי ]בנימי[ פונטרימולי" .לפי הערת בדהאב:
הערה
"נדפס בספר פתח הדביר" .בד  29ש הנמע" :רחמי שלמה הלוי" .ד 31א31ב :מכתב בהלכה
שנשלח "לרב חנ"א" .לפי בדאהב זהו מכתב מרחמי שלמה הלוי לחיי נסי אבולעפיה.

ד 32א40ב :תשובות מאת "יעקב ענתבי" ,חלק לפי בדאהב ,בכתיבתו של חיי
משה פיזאנטי.
בהמש* דיני והלכות נוספות של רבני אחרי מאותה עת ומתקופות מאוחרות יותר מזמנו של
ר' יעקב ענתבי אשר נפטר בשנת תר"ז )תרי"א  ,תרי"ב (...
וכ טפסי שטרות ותיקוני שטרות ,רשימות שמיות.
המקומות הנזכרי בפסקי השני  :אר צובה  , ALEPPOטריאסטי  , TRIESTEירושלי,
רוויגו ROVIGO

כתובות
עליה חתו כעד ר' יעקב ענתיבי
ר' יעקב ענתבי הפ* לגיבור מפורס בעודו בחייו  ,אחר שעמד בגבורה עילאית בפני עינויי הגו
והנפש בפרשת עלילת דמשק משנת  .1840ובשנותיו האחרונות בירושלי ,כאישיות מפורסמת
הוזמ לחתונות עשירי העיר
להתכבד ולחתו כעד בחתונת
ילדיה) .ראה כתובה מעלה(
קיימות כתובות מתקופה
מאוחרת יותר בדמשק עליה
חתו יעקב ענתבי  ,אול אי
ספק שזהו נכדו שנקרא באותו
ש.
כ"ח תמוז תרנ"ט
חת  :חיי הלוי זלטא
כלה  :עזיזא קושטא
חתומי  :ח' יעקב ענתבי וחכ
יהודה משה זרחיה שטח

)מתו* האתר  :שער בנימי(
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מאוצר ספרייתו
ספר "חבת ירושל" לר' חיי ב דב הלוי הורווי4
שער המהדורה הראשונה משנת תר"ד :

הספר נדפס כמוב בדפוס הראשו באר 4בירושלי ,הדפוס של ר' ישראל ב"ק.
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ר' יעקב ענתבי ,התבקש על ידי המחבר לכתוב הסכמתו לספר נאה זה המפרט את כל המקומות
הקדושי וקברי הצריקי באר 4ובגלילותיה .המיוחד בספר זה שנדפס בשנת  ,1844ארבע שני
בלבד אחר פרשת עלילת דמשק ,הוא שבסופו נוס הנספח ":גלילות האר "4ובו מתאר המחבר ר'
הורווי 4מקומו קדושי נוספי מחו 4לגבולות האר. 4
בי היתר נזכרי ש "אר צובא" היא חלב ודמשק.
מכיו שהפרסו בא ארבע שני בלבד אחר הפרשה שהסעירה את העול היהודי  ,לא יכול היה
המחבר להמנע ,וחרג מנושא ספרו וציי באופ יוצא דופ את סיפור הפרשה
והרי חלקו הראשו.

כמה עותקי ספרי מהודרי ניתנו לר' יעקב ענתבי והוא נתנ הלאה ליקיריו ומוקיריו.
וכדי להגדיל תשורתו האישית חת בראשית הספר באות עותקי את שמו,
ובחלק של "גלילות האר "4בפסקאות בה מסופרת פרשת דמשק ,רש בכתב יד בכמה מילי
באופ אישי "בחודש אדר הייתי סגור ומסוגר" ...
היה זה הפרסו אשר ראה בימיו אודות הפרשה הנוראה שהיה מעורב בה.
מעת לעת עותקי אלו נמכרי במכירות יודאיקה פומביות בכס רב.

מאוצר ספרייתו " חדושי הריטב"א )מועד קט(– ".כתב יד עתיק .
כתב יד חצי קולמוס מהמאה ה) 15מאה ט"ו( של תלמוד בבלי פרשנות סדר מועד מועד קט )יו
טוב ב אברה האשבילי(
בכה"י" :חידושי  ...רבינו יו טוב ב אלישבילי נר"ו של מועד קט"
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הערת בעלות ציוני בעלי" :יעקב ענתבי" )עמ'  (48 ,19 ,7ו"יצחק דיי" ) (1והוא יצחק ב ישעיה
דיי ,בעליו של כתבייד אחרי באוס ששו.
הערת בעלות בראש כה"י רשימת בעלי )בלתי ברורה( ובה נזכרת שנת "התר"ב".
 74עמ') .בעמוד  :74קטע מספר המצוות(.
חדושי הריטב"א )מועד קט( .יצא לאור על פי כתב יד זה )ע השלמות מכתב יד ירושלי 371
 (.OCTעל ידי הרב צבי הירשמ ,מוסד הרב קוק ,ירושלי.
נמכר במכירה פומבית ב 5.81ושנית ,במכירת אוס  Boeskyבסותביס ,ניו יורק ,דצמבר 2004 2
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

ספרית מקור ששו 613
מס' בספ' מק SASSOON 613

דרוש ליום השבת פרשת בראשית.
לר' יעקב ענתבי
רשו בכתב ידו בחצי קולמוס .מצוי בכתב היד " :מוהר"י ענתבי".
ספרית מקור מנצ'סטר  ספריית ג'ו ריילנדס B 2982
)(Manchester - John Rylands University Library, Ms. B 2982

הקצה הפנימי של ד ארו* ) 35ס"מ( ,שרידי
נותר ד אחד בלבד ,ששימש בגניזה) .
מכותרת ו 55שורות .בצד ב' סו הדרשה 6 ,שורות נוספות(.
הערה  :שימו לב שרשו בכתב היד מוהר"י ענתבי – והכוונה ר יעקב ענתבי ,ואילו הספר תיעד
ענתבי ,יעקב ב אברה )מוזכר( כלומר הוסי את הפרשנות שלו לש
ורש שהמחבר הוא
אביו של ר' יעקב  ,אשר אינה נכונה כמוב.
ר' יעקב היה בנו של ר' דוד יצחק ענתבי.
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ח .הרב יהודה שבתי רפאל )היש"ר( ענתבי
זצ"ל  ,סב – סבי.
הרב רחמי ענתבי 15541627
)נכד של מגורשי ספרד לפי מסורת משפחה(
הרב יצחק רחמי ענתבי 16241706

הרב יצחק שבתאי ענתבי 16691746

ריינה די
פראנקו

סניור די
פראנקו

הרב שבתי ענתבי
הרב יצחק )ב( שבתי ענתבי

אליעזר

יוס

?

ר' חיי
נחו מזרחי

הרב יהודה ענתבי

הרב יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי רפאל
ענתבי(

גראציה מזרחי

הרב אברה ענתבי

ר' דוד יצחק ענתבי

הרב יצחק ענתבי

הרב יעקב ענתבי

נישואיו הראשוני

אחיי נוס של הרב אברה ענתבי וב דוד של ר' יעקב ענתבי ור' יצחק ב"ר אברה
ענתבי הנזכרי לעיל

חתימתו המסוגננת של היש"ר ענתבי
והטבעת חותמו .
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פרסומים :
– "דרוש לשבת הגדול"  ,נדפס בסו הספר "באור החיי" לר' חיי כפוסי משנת .1929
זהו החיבור היחיד ששרד את פגעי הזמ ונותר בכתובי.
– פיוט רחב היריעה לכבוד רבי שמעו בר יוחאי ,שתחילתו "אשיר ואודה לאל
חי ,ותיטב לו שבח" וסימנו )באקרוסתיכו( "אני יהודה שבתאי רפאל ענתבי שליחא דרחמנא
חזק" .הפיוט נתקבל בארצות המזרח ,ונדפס בספר "הילולא רבא" ג'רבה ,תרפ"ט ,ונדפס בסו
ספר באור החיי לר' חיי כפוסי ירושלי תרפ"ט ,השליחות הזו של היש"ר היתה בשנת
תקפ"ז ) (1827לער* כאשר יצא מטע כוללות הספרדי בצפת לערביסטא )=כורסיטא( והוא
ב  21שני בלבד.
)ר' אברה יעקב ענתבי כתב על פיוט זה שאביו "יסדו  ...בהיותו שד"ר בערי ערביסטא
בהיותו ב כ"א שני(

כתבי יד שהותיר אחריו
 "ספר פזמוני"  171 ,פיוטי תורניי לפי מנהג יוצאי חלב והקהילה היהודית
הספרדית בצפת .רוב בלשו הקודש  ,מיעוט בארמית ובערבית.
כתיבת חצי קולמוס .
המחברי שוני ושמותיה מופיעי באקרוסתיכו השירי 4 .פיוט מתוכ חוברו על ידי
היש"ר עצמו ואחד מה הוא הפיוט שנזכר לעיל.
על הפיוטי השוני נמני  :פיוט על טבריה שכתב ר' דוד בר חסי הפותח במילי "אוחיל
יו יו אשתאה ,עיני תמיד צופיה … .אדמת קודש טבריה"
ופיוט מפורס שחיבר הרב אברה ענתבי )דודו של היש"ר( :
"א חכ לב* בני ישמח לבי ג אני"
החוברת מחולקת לפרקי לפי "המקאמי" הלח הערבי המתאי למשקל הפיוט  :למשל –
" ,סאסגר"  ,איארק" " ,כייאט" ועוד
"ראשט"

 עותק ספר הגורלות להראב"ע – )ר' אברה אב עזרא( מדובר בשיטה קבלית
שהיתה נהוגה בצפת לחישוב גורלות ומת מענה לשאלות הרות גורל .זוהי העתקה ממקור
המיוחס להראב"ע עצמו שחי לפני כ  1000שנה ,וכנראה שהיש"ר רש מחברת זו בצעירותו.
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כתב שליחותו השניה של ר' יהודה שבתאי רפאל ענתבי כשד"ר כוללות הספרדי
בצפת שנת "וישבחו ויפארו" 1875 = .
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ספר באור החיים ל' חיים כפוסי תרפ"ט )(1929
כולל פרסו של כלל כתבי היד שנותרו מספרייתו של היש"ר ענתבי.
המו"ל ,בנו ר' אברה יעקב ענתבי  ,מציי בהקדמה לספר כי לאביו הרב יש"ר ענתבי היו עוד
כתבי וחיבורי שכתב ,אשר לא הגיעו למכבש הדפוס והיו בביתו של בכור בניו ר' אליהו
רחמי ענתבי שבצפת .אול לאחר שזה האחרו חזר לביתו מגלותו בקפריסי )או כרתי(
במלחמת העול הראשונה ,מצא שנפר 4וכל כתבי היד של אביו היש"ר אבדו ונעלמו.



באור החיי
לר' חיי כפוסי
)אוצר כתבי היד במשפחה(
מו"ל אב"י ענתבי

תרפ"ט )(1929
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דרוש לשבת הגדול ר' יש"ר ענתבי
"הנה ידוע לכל ישראל כי שבת זה נקרא שבת הגדול ,
והטעמים שלמה 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 החיי" לר' חיי כפוסי.
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ספרים מאוצר ספרייתו של היש"ר

מספריו של ר' יש"ר
)יהודה שבתאי רפאל(
ענתבי זצ"ל.
– מאוצר ספרייתו של
המחבר.

במש* שני רבות ,עלה בידי לקב 4ספרי מאוצר ספרייתו העתיקה של סב סבי היש"ר ענתבי.
ליש"ר היו  8בני 40 ,נכדות ונכדי ,וספריו חולקו תחילה בי שמונת בניו הרבני ולאחריה
לשאר נכדיו ...מהיכ ספריו ?
וודאי קיבל מאבותיו הרבני ,וכאשר נשלח מחלב לצפת בשנות נערותו  ,על ידי דודו ר' אברה
ענתבי  ,הרב הראשי של העיר ,קיבל מידיו ומאלו שהיו ברשות אביו הרב יהודה ענתבי.
נוס לאלו כאשר בגר והיה לאמיד ובעל אמצעי  ,מעיד עליו בנו הרב אב"י ענתבי שרכש ספרות
קודש רבה בכס רב .את רכישתו הגדולה ביותר עשה במצרי בשיבתו ממסע שליחות להודו
וכודיסטא ,ש עלה בידו לרכוש את כל אוצר הספרי וכתבי היד של הרב משה "מרקאדו"
אלגאזי שהיה איש חינו* ואספ ספרי בעצמו .הרב מרקאדו אלגאזי חי בקאהיר לפני כמאתיי
וחמישי שנה ורכש בעצמו כתבי יד עתיקי.
אחד מאוצרותיו העתיקי אשר היש"ר רכשו  ,היה כתב היד של של בעל הנס ר' חיי כפוסי .
כתב יד זה נכתב לאחר שנפקחו עיניו ולכ קרא שמו על לשו "אור".
ברשומה זו אני מביא מספר ספרי שנתקבצו לידי והיו ברשותו של היש"ר  ,או כאלו שנודע לי
אודות .רוב ספרייתו  ,יש להניח אבד בשיני הזמ והמלחמות.
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חומש ע שחרית לשבת והפטרות  ,נדפס בלבוב . 1858
ספר מסורות ליוסף בן שמואל אבן ריי ) , (1607וניציאה .כנראה רכשו מספרייתו של
הרב אלגאזי מקאהיר.
הגדה מאויירת ע ביאורי בלאדינו  ,בשל העדר הדפי הראשוני מועד ההוצאה ומקומה לא
ידוע .נמצאה בספרייתו של בנו בכורו )ר' אליהו רחמי ענתבי( וסביר להניח שהיתה של היש"ר .
במקומות מסויימי הערות ותוספות בכתב יד בכתב רש"י מרובע
ספר חכמה ומוסר לר' אברהם ענתבי  ,ע הקדשתו  .לוורנו  .1850א על פי שההקדשה
אינה מיועדת ליש"ר ענתבי  ,אחיינו של ר' אברה המחבר ,הרי נמצאה במשפחה.
סביר יותר להניח שהרוכש ,בנו של היש"ר מצאה במצרי ורכשה לעצמו.
אול די ברור שכל ספריו )או רובם( של ר' אברהם ענתבי  ,דודו ,היו ברשותו של
היש"ר ג כ.
"תורת משה" – בכתב יד )חצי קולמוס(  .מצאתיו יחד ע כתב יד אחד שיתואר בהמש*:
"ספר הגורלות לר' אברה אב עזרא" .בעוד שהעותק מספר הגורלות היה שיי* בוודאות ליש"ר
ענתבי ,לפי חותמתו המופיעה בעמוד הראשו  ,כתב יד זה הינו חלקי ,ולכ חסר חתימות או
חותמות  ,נוס על כ* הוא שונה .איני בטוח לכ שכתבו היש"ר בעצמו בגיל צעיר יותר של חייו ,
או שמא זהו כתב יד של אחד מבניו ר' אליהו רחמי ,או ר' אברה יעקב או ב אחר אשר ציר
אותה כתיבה שלו לכתיבתו של אביו.
האסופה הנוכחית עוסקת בדרש תורני ובראשי העמודי הבודדי הללו רשו "עמוד הד' תורת
משה" .
"גורלות" בכתב יד.
בסו אסופה זו צול ד בודד מתו* כתב יד אחר אשר היה ספר מיסטי של גורלות או קמיעות :
כדוגמה "להרויח כל טוב ולא יחסר" או "שאלה בהקי) "4כנראה על לשו פתרו חלומות(
צירפתי כתב יד זה כציו וזכר לאות כתבי נוספי יד שהיו בוודאי ליש"ר שענייני פלפול מדרש
ותורת הנסתר.
כתבי יד בודדי – כגו מכתבי האמנה של היש"ר לשד"רותו  ,מסמכי על רכישת נדל" ואחרי .
בי היתר כתבו המפורט של ר' יעקב ענתבי למונטיפיורי תר"א ) (1841המתאר
את הקורות אותו ואת קהילתו בדמשק בעת עלילת הד של .1840
מספר עדויות יש על כ* שעותק דו"ח זה של ר' יעקב ענתבי היה בידי היש"ר :
א .הוא הועתק בידי בניו וכל אחד העתיקו ועשה לו עותק – כ* נמצא עותק בכתב יד
בספרייתו של ר' אליהו רחמי ענתבי  .כמו כ קיי עותק בפנקסו האישי של ר' ישראל
שמואל ענתבי ,וכ עותק היה בידי ר' אברה יעקב ענתבי המו"ל של הספר באור החיי
לר' חיי כפוסי  ,אשר כלל בו את כל כתבי היד שהיו ברשות המשפחה אצל אביו הרב
היש"ר.
ב .יהודה ענתבי  ,ב ר' אליהו רחמי ,כתב תיאור על פרסו המכתב הזה בספר "באור
החיי" ורש אודותיו את התיאור הבא " :המכתב הזה אשר אני מוציא לאור כלשונו
וככתבו ושנמצא גנוז בספרית משפחתנו הוא תעודה היסטורית חשובה על כל מה שאירע
בדמשק בעניי עלילת הד  ,כי זקני הרב הגאו הגדול ר' יעקב ענתבי ז"ל היה באותו זמ
ראש מעלתה של הקהילה העברית שמנתה כחמשת אלפית בתי אבות"
בלשו "זקני" בא לתאר שר' יעקב ענתבי הוא ב דודו של סבו היש"ר ענתבי.
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כתב היד באור החיים – כתב יד לר' חיים כפוסי ,כתב היד ב כ –  300400שנה ,יצא
לאור רק אחר פטירתו של היש"ר בידי בנו ר' אברה יעקב ענתבי.
ספר "אור יקרות"  , 1592לר' יוסף בנימין זאב וואלף  ,וכנראה ג הוא מאוצר
ספרייתו של אלגאזי במצריי.

ספר "הברית השלם"

 , 1859לר' פנחס אליהו  .במהותו אנציקלופדיה בשפה

העברית.
וכ* מתואר תוכנו בעמוד השער "כולל כל החכמות והידיעות אשר בעול" –הספר אינו כולל
תמונות  ,א* הוא בנוי כלקסיקו של ערכי שוני ומגווני ,ארצות מקומות  ,חי צומח ודומ,
וכל אלה מתוארי בלשו משנאית כזו שטר חידשה אליעזר ב יהודה ,ברוח יראת הש כמוב.
הספר מקנה לקורא ראיית עול רחבה.
ספר הגורלות להראב"ע )הרב אברהם אבן עזרא( בכתב יד.
כתב יד קבלי זה נושא את חותמו של היש"ר אול לא ברור הא היש"ר כתבו ממש או שהוא
רכישה של כתב יד עתיק יותר וממתי  .העמודי הראשוני ועמודי האמצע של שיטת גורלות
עתיקה זו חסרי.
ספר "עיבור שנים ותקופות"  1578לר' יששכר בן מרדכי  ,אבו סוסאן .עניינו
כל חכמת חישוב לוח השנה והשני המעוברות וכיו"ב .
ספר פזמונים – אוצר פיוטים בכתב יד .הוא חתו בחותמתו ואי ספק שהיה שיי* לו ,
א* ג כתבה בכתב ידו .זאת ידוע לנו מתו* כ* שבאות פיוטי אות הוא חיבר בעצמו  ,הוא
רוש בגו ראשו " :פיוט שחיברתי לכבוד"..
ומכא ברור שהרוש הוא ג בעל כתב היד.
מדובר במפעל תיעוד שבו אס היש"ר כל פיוט תורני לחג למועד ולימות חול ,מ הסת מדובר
בפיוטי שהיו נהוגי בעדות ספרד ובקרב יוצאי עדתו בעיקר.
הפיוטי  171 ,במספר ,חולקו לפרקי לפי המקא התוא לה" .ראשט"" ,חוסייני" "סאסגד"
ועוד .שמות המחברי רשומי באקרוסתיכו הפיוטי
בארבעה מתו* אסופה זו  ,קודמת לפיוט הקדמה קצרה בת שתי שורות ובה רוש היש"ר כי הוא
שחיבר אותו פיוט .מה הפיוט שכתב בדרכו לשליחות כשד"ר וש חת באקרוסתיכו :
"אני יהודה שבתי רפאל ענתבי שליחא דרחמנא חזק"
אחד הפיטוי שהיה באסופה זו הוא "א חכ לב* בני ישמח לבי ג אני" שחיברו דודו של
היש"ר ר' אברה ענתבי.
ספר קריאי מועד  ,מחזור תפילה לשלושת הרגלי  ,ליוורנו  . 1880זהו אחד הספרי החדשי
שבספרייתו שכ רכשו שני ספורות בלבד לפני שנלב"ע.
מדרש שמואל – ביאור לפרקי אבות  , 1876חתו על ידי ר' יעקב ענתבי .וכנראה הוא
נכדו של הרב יעקב ענתבי ראש קהילת דמשק אשר נקרא בשמו.
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ספר קריאי מועד  ,מחזור תפילה לשלושת הרגלי  ,וינה .1861
כולל ספר תהילי מלא בסופו
"בית הזכרון" מחזור לראש השנה  ,דפוס ליוורנו 1855 ,
ספר אשר הוצג בתערוכת מוזיאו תל אביב בנושא "גלגולו של ספר" .
)תודתי למר מוטי ענתבי אשר הביא לידיעתי (

"תהלות ה'" אליהו בן אברהם
שלמה ,הכהן  .שנה :תקצ"ט )(1839
גלגוליו של הספר חצו ארצות .הספר נדפס
בשלוניקי ומש הגיע לצפת לידי ר' יהודה
שבתי ענתבי מחכמי צפת )תרמ"ו .(1886
הספר נקנה אחר כ* ע"י ר' יצחק אייזיק דייטש
בנו של אב"ד קרטשני )רומניה( שהיה גר
בצפת שהביאו עמו לחו"ל .ספר זה נית
במתנה לאדמו"ר ר' ישראל ב ר' דוד משה
מטשורטקוב בחיי אביו )ר' דוד משה נפ' בשנת
תרס"ד( בצירו "קוויטל"  בקשה לישועה
בהזכרת ש המבקש וש אמו.
לספריית הרמב" הגיע הספר מעיזבו רבי
שלמה מטשורטקובתל אביב )נפ' תשי"ט( נכד
ר' ישראל הנ"ל.
בי יתר חותמו הבעלי  :חותמת :הצע'
יאודה שבתי רפאל ענתבי ס"ט
"קניתי מהוני לכבוד צורי בעד חמשה ][...
מילד )?( ספרדי הנ"ל כזה  5זהובי
הק' יצחק אייזיק דייטש מקרעשנוב"
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בניו ונכדיו של הרב יש"ר ענתבי

ט.

הרב רחמי ענתבי 15541627
)נכד של מגורשי ספרד לפי מסורת משפחה(
הרב יצחק רחמי ענתבי 16241706

הרב יצחק שבתאי ענתבי 16691746

הרב שבתי ענתבי

הרב יצחק )ב( שבתי ענתבי

הרב כאסקי אב"ד
קאהיר

הרב יהודה )?( ענתבי

הרב יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי רפאל
ענתבי(

קאדו כאסקי

הרב אברה ענתבי

ר' דוד יצחק ענתבי

הרב יצחק ענתבי

הרב יעקב ענתבי
רבה הראשי של דמשק
וגיבור פרשת עלילת
דמשק 1840

נישואיו השניי

ר' אליהו רחמי

ר' יצחק שאול

ר' רפאל מנשה ענתבי
חי בצפת ובחיפה

ר' יוס דוד

ר' אברה יעקב

ר' שלמה מאיר

ר' ישועה שלו

ר' ישראל שמואל

ר' יו טוב

ר' רפאל ענתבי
חי בצידו

יהודה חיי ענתבי
מחנ* ומנהל ואיש ציבור
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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 ג מעט חידושי על "חנוכה" ,תהלי ,משלי ,איוב ,שיר השירי וקהלת,
אי חידושי על נביאי.
בעמוד השער :
ספר האר עיני...איזו חידושי ופרפראות על התורה ונב'...הצעיר אליהו רחמי ענתבי ס"ט"
ד ][1א חתימה מסולסלת של המחבר.
חתימת מליצה בד ][2א :
"צעיר אנכי ונבזה עפרא דארע"ה ס"ט ]=אליהו רחמי ענתבי[...ש' תרנ"ה".
) 51דפי ,תרנ"ה  , 1895מכו יד ב צבי ,י'(

ב .ספר "דרש אליהו"
דרש אליהו  :ספר המכיל דרשות והספדי על נפטרי
)נכתב בסו המאה ה  , 19מכו יד ב צבי ,י'(

ג .פנקס חשבונות .
בכה"י רשו " :פנקס חשבו"
פנקס חשבונות של השד"ר אליהו רחמי ענתיבי מצפת" ,לכל ערי טורקיה"
)באישור החשבו ,ע חתימות( והבלק.
זהו פנקס החשבונות וג יומ המסע של ר' אליהו רחמי ענתבי  ,כאשר נשלח כשד"ר כוללות
הספרדי בצפת  .הוא מספר ש את קורותיו בבואו לאסו את כספי החלוקה .
50
כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד
ד"ר אליעוז ענתבי חפר  M.D. B.Sc. M.P.H
רח' אורני  , 12קרית טבעו 36043
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il

התמונה העולה מש היא תמונה של מסע קשה פיזית ונפשית  ,מסוכ ומאוד לא מאיר פניו
לשד"ר.
מחלקת כתבי היד הספריה הלאומית ,ירושלי "] Heb 80 4275זה ספר פנקס חשבו המשמש כניסה והוצאה מיו
שאני מתחיל ...עפ"י שליחותי בעזרת העוזר האמיתי...הוא ישיב את שבותינו...ששי ושמחי אב ובנו ..ואגדל בני
לתורה ולחופה ..הצעיר אליהו רחמי ענתבי ס"ט"[

)סו המאה ה  , 19מח' כתבי יד  ,הספריה הלאומית ,י'(

מחזור ליו הכיפורי ששימש את ר' אליהו רחמי ענתבי  ,ע חתימתו בעמוד הכריכה
הראשי ובה רש " :מה שקנה עבד כמותי  ,בכל ליבי  .האדו הגדול מל* החיי יחיינו חיי
ארוכי  ,חיי של שלו בעבודתו עבודה תמה וימלא משאלות לבי  :הצעיר אליהו רחמי
ענתבי ס"ט"

ד .אגרו
ר' אליהו רחמי כתב " :הלצות"" ,כתבי"" ,פתיחות" ,והעתקי מכתבי של אחרי שיש בה
פרטי מזהי.
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בי השאר העתקי אגרות מאת ה"חיד"א" )חיי יוס דוד אזולאי  (17241807ו"חיי מודעי"
)מודעי חיי ב אליהו( ו"מהר"ש פאפו".
ד 6א "הלצה ל...משה גאלנטי"=) .גלנטי ,משה ב מרדכי ,מדמשק(
בי השאר" :נוסח הכתב שסדרנו לס' רוטשילד )כוונתו לברו אדמונד דה רוטשילד ,נ"י
ערב ר"ח סיו ש'...על ממלכתו ה'ו'א' ]=תרמ"ח[ וחתו "אליה ענתבי" )12א(
"נוסח הכתב שסדרתי להאדו השר שחלה...תרמ"ט" )12ב(.
לימי עבר אגרו זה לרשות בנו ר' רפאל מנשה ענתבי ואכ חותמו מופיע
חותמת בעלי רפאל מ]נשה[ ענתבי )12ב(.
)סו המאה ה  32 , 19עמוד ,אוס כ"י בניהו ,הספריה הלאומית ,י'(

ה" .ארעא דרבנ"
)שפירושו בארמית דרכי רבותינו(  ,דרושי שוני ,על התנ"* ומגלת אסתר

ו" .אמרי

שבת "

על הלכות שבת ,ובו כל דיני של שבת רמוזי בראשי תיבות המילה "שבת"

ז" .טוב טע"
חיבור על המצוות במכו )כת"י ,(467

ח" .טעמי התורה"
זהו ספר שחיבר בכתב ידו הכולל חידושי ודרכי על התורה ודרשי ומשלי .ספר זה נכתב
בשנת תר"מ )" ,(1880כי שמש ומג ה'" .
בד הראשו של ספר זה הטביע חותמת שלו בשלוש שפות  ,עברית ערבית ואנגלית וכ חתימת
ידו של המחבר .בד השני לאותו כתב יד פסוקי מספר תהילי בראשי תיבות שמו של המחבר.

ט" .חדושי על התורה" )מקרא פרשנות תורה(

,

חיבור בכתב ידו של ר' אליהו רחמי ענתבי כולל דרשות חדושי על התורה ,מאמרי חז"ל
ודרושת והספדי ,
סוג כתיבה

מזרחית )חצי קולמוס(

ספרית מקור ירושלי  מכו ב צבי 476
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יא.

הרב רפאל ענתבי

ב ר' יוס ענתבי מצידו.
היה נכדו של היש"ר ענתבי .אביו ר' יוס דוד ענתבי ,התגלגל ללבנו בעת מלחמת
העול הראשונה ,ומחמת נסיבות החיי נותר ש .על כ* כותב הב :
"אני...נולדתי בעה"ק צפתו ובשנות המלחמה...תרע"ה נגרשתי מטע המלכות לעי"ת קוברוס
ונשארתי שמה עד תו המלחמה ש' תרפ"ח וחזרתי לעי"ת בירות יע"א...נסעתי לעי"ת צידו".

לא ידועי כתבי מאת אביו ,הר' יוס דוד ושמא היו א* אבדו במלחמה וטלטולי
המסע .נותרו רק כתבי מאת הב.
נודע לי כי בבית כנסת של יוצאי לבנו בחיפה ,נמצא לוח "שוויתי ה' לנגדי" הרשו
כולו בכתב יד והוכ בבירות על ידי ר' יוס ענתבי .
בנו ר' רפאל ענתבי  ,היה חות לעיתי על כתביו וספריו לשו מליצה הרע"ה אותי
בהתכוונו לקונו.

כתבים וחיבורים :
א" .גר אנוכי"

 :דרשות בכתב יד משנת תש"ג ) , (1943אשר נכתב בצידו ,לבנו :

בשער :
"ספר גר אנכי...דרושי...מתוקי מנופת צופי...שדרשתי בצידו...אני הרע"ה אותי ס"ט"
המחבר מוסי וכותב בשער השני:
"כתיבת וחיבור זה הספר ידי הצעיר רפאל בה"ר כמהר"ר יוס דוד ענתיבי הי"ו יליד עיה"ק צפתו
א"י היו ר"ח תמוז...שנת ו'נ'ר'ו'מ'מ'ה' ש'מ'ו' כתבתיו פה עי"ת צידו יע"א" ]=תש"ג[.
הערה

ד ][1א:

"אני...נולדתי בעה"ק צפתו ובשנות המלחמה...תרע"ה נגרשתי מטע המלכות לעי"ת קוברוס
ונשארתי שמה עד תו המלחמה ש' תרפ"ח וחזרתי לעי"ת בירות יע"א...נסעתי לעי"ת צידו".
הערת בעלות המחבר מציי
"נומרו של טופס הבקשה אשר לי שכתבו לי מחלקת הסוכנות בירושלי ."1896
)  111עמודי ,מח' כתבי היד של ספריית ניו יורק(
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ב" .ראה

עוניי"

דרשות  ,נכתבו בצידו לבנו בשנת תרצ"ג ): (1933

בעמוד השער " :ספר ראה עניי פרפראות וחידושי תורה"
הערה בהמש*
"הספר הזה מכיל בקרבו פרפראות וחידושי וליקוטי תורה ואיזה שירי שחברתי
...ר"ח שבט תרצ"ג לפ"ק".
הערה בראש כה"י:
"אני...נולדתי בעה"ק צפתו ובשנות המלחמה...תרע"ה נגרשתי מטע המלכות לעי"ת קוברוס
ונשארתי שמה עד תו המלחמה ש' תרפ"ח וחזרתי לעי"ת בירות יע"א...נסעתי לעי"ת צידו".
)מח' כתבי היד של ספריית ניו יורק(
מהותו  :מקרא פרשנות תורה,

ג .דרושי וחדושי על פרשיות

השבוע :

בחלק מלוקטי מספרי שוני ; דרשות שחוברו על ידי ר' רפאל ב יוס ענתבי ,
המחבר חות במספר מקומות במליצת ראשי תיבות שמו :
"אני הכותב עפ"ר ס"ט" )ד ][191ב(;
"רועה ישראל ס"ט" )][198ב(;
"אני ע"ר ס"ט" )][199ב
וחותמתו ג היא מופיעה בשני מקומות בכתב היד :
Joseph Antebi Sidone Syrie" p. [6]b, [128]a

.Stamp "Rafael

תיאור התוכ  :לכתב יד זה שני חלקי :
ד ][1א][207א :ענתבי ,רפאל ב יוס דוד :דרושי וחדושי על פרשיות השבוע.
ד ][193ב" :דרוש מוסר...ח' אדר התרע"ב".
ד ][207ב][208א "רפואות".
ד ][212א][234ב :חיבור אחר "עט סופרי) ".שנכתב  /הועתק על ידו(
ר' רפאל מנשה ענתבי הוא המחבר המעתיק של החלק הראשו והמעתיק של החלק השני.
בעלות קודמת בד ][184ב  חתימה מסולסלת" :הצעיר משה אסבעוני ס"ט".
)המאה ה  ,20נמצא מח' כתבי היד של ספריית ניו יורק(
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ד" .עט סופרי" – נוסחי שטרות
כתב יד זה היה ברשותו של ר' רפאל ב יוס ענתבי ,ומופיעה בו חותמת :
") Stamp "Rafael Joseph Antebi Sidone Syrieבעמ'  6ובעמ' (128

כתב היד מכיל הלכה דיני ומנהגי  ,ונוסחי שטרות ,ולו שני חלקי
* בעלי קוד )או מקור ההעתקה( על ידי המחבר משה יעקב חז .
אחד הבעלי הקודמי השאיר חתימה מסולסלת " :הצעיר משה אסבעוני ס"ט") .עמ' (184
)נכתב במאה ה –  , 20נמצא במח' כתבי היד של ספרית ניו יורק(
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יב.

הרב אברהם יעקב ענתבי
ב היש"ר ענתבי זצ"ל

מוציא לאור של הספר "באור החיי" לר' חיי כפוסי התרפ"ט  1929 ,והעור* הראשי של ספר זה.
הערותיו וביאוריו מופיעי לכל אור* הספר  ,וכ בחלקו השני "אביר יעקב" שנכר* ע ספר זה.
כמו כ רש הקדמה ל"באור החיי" בעמוד השני :
ענתבי ,אברה יעקב הקדמת הרב המו"ל נר"ו בתו* כפוסי חיי  ,באור החיי דרושי על התורה,
ירושלי שנת שערי דיצה לפ"ק ) , (1929עמ' 4-5
דרשות מסויימות שלו בכתב יד ,היו ברשות בנו אפרי ענתבי והיו אצל בניו.

הספר "באור החיי" לר' חיי כפוסי אשר נדפס תרפ"ט ) , (1929ויצא לאור על ידי ר' אברה
יעקב ענתבי.
בעמוד ההקדשה נית לראות את כתב ידו של ר' אב"י ענתבי המקדיש את העותק לשני אחייניו ,
סבי  ,יעקב מרדכי ענתבי ולאחיו ברו* ענתבי.
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ר' אברה יעקב ענתבי  ,היה ידוע בקרב יהודי קאהיר כבעל מופתי ובעל יכולת סגולות לרפא
חוליי ולהשיב ברכה .שמעו נודע כ* שהיו עולי אליו לרגל לצור* זה.
וכבר שמעתי כמה עדויות על עיסוקו זה .אחת מה למשל היתה של מרגלית ענתבי ז"ל אשת
המורה לעברית שמואל ענתבי בקאהיר .אשר היתה מספרת על הש שיצא לו לר' אב"י ענתבי
כבעל סגולות  ,וכי היו יוצאי ונכנסי אליו בני הקהילה לקבל סגולות תרופות ועצות שונות
לבעיותיה .עוד ידעה לספר אודותיו שהיה נוהג לצו פעמיי בשבוע באופ קבוע )וייתכ שבלי
משי נודע לה הדבר מתקופת השובב"י ויחסה שנהג כ* לכל השנה(
לכ היה מרגש לאתר את כתב היד שהכיל את הלחשי והקמיעות בה השתמש והרי תיאורו :

ספר הקמיעות והסגולות של ר' אברה יעקב ענתבי
בכתב יד.
בראש כתב היד רשו " :ספר תעלומות חכמה למוהר"ש ויטל ז"ל" )=ר' שמואל ב חיי ויטאל(
בשער המעוטר נכתב "פה טפיליתי הת"ק" ,ולא ברור מי כתב את השער ככל הנראה לא המעתיק
ולא המעיר.
חותמת בעלי" :הצ' אברה יעקב ענתיבי שו"ב פה מצרימה יע"א" )26ב ועוד(.
זהו תעלומות חכמה  :סגלות ,קמיעות ,חותמות והשבעות
סוג כתיבה

איטלקית ,וחצי קולמוס ,

מהמאה י"ח ,מאה י"ט

 94ד

מזכיר "ובספר אחר כתיבת יד מצאתי" )3ב(" ,כתב הרח"ו ז"ל ששמע
הערה בכתב היד :
מהאר"י ז"ל" )5ב(" ,להרב ר' ש טוב ז"ל" )" ,(7קמיע מהחכ אזולאי ז"ל" )9א(.
הערה בד 78א בכתיבה מזרחית "מודעא רבא ממני הכותב על קונטריס זה" ובו נכתב על היחוס
של כה"י לחיי ויטל .בסו המודעה "כ"ד ע"ה עזרא חייא ידידיה לחמי ס"ט ב הגאו מוהרש"ל
זלה"ה" .מכא נית להניח שהוא זה שייחס את כה"י למוהר"ש ויטל בשער של כה"י.
ד 79א80א סגולות בערבית בכתיבתו של עזרא חייא ידידיה לחמי.
בסו כה"י מפתח לכה"י.
בעלי :

לחמי ,עזרא חיא ידידיה ב שלו )בעלי(  ,ענתבי ,אברה יעקב )בעלי(

ספרית מקור סינסינטיהיברו יוניו קולג' 516
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מכתב בכתב ידו וחתימתו של ר' אברה יעקב ענתבי לאחיינו ר' רפאל מנשה ענתבי.
)מוזיאו המאירי צפת(
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יג.

הרב ישראל שמואל ענתבי
ב היש"ר ענתבי זצ"ל

חיבר פנקס עב כרס ובו דרשות פלפולי וחידושי ,בנושאי שוני.
בכתב היד הזה בעל מאות עמודי ,נמצאות ג שתי שיטות עתיקות יומי לקביעת "הגורלות"
ועותק ממכתבו של ר' יעקב ענתבי למונטיפיורי .
כיו ברשות נכדו יוס ענתבי ב ברו*
שבירושלי.
)הערה בכתב ידו של סבי –
יערב מרדכי ענתבי  ,ב ח' ישראל שמואל(

ספר זה כתב
עט"ר )עטרת ראשי( מ"ר אבי
יעקב מרדכי
ענתבי
ס"ט
)ומכא כתב ידו של ח' ישראל שמואל ענתבי(

מנקול מפנקס של עט"ר אדוני אבי זיע"א
יו שנולדתי אני  ,יו ר"ח תשרי תרל"א
לפ"ק  ,יו שנשאתי אשתי ת" אדר
תרמ"ז פ"ק
ששה עשר שני כשנשאתי אשה ת".
אור עשרה אלול תרנ"ד נולד לי ב וקראתי
שמו חי הי"ו.
יה"ר שיהיה זש"ק ונשמח בחופתו אמ

טו"ב אדר ראשו שנת מבר"כת פ"ק נולד
לי ב וקרינו שמו יעקב מרדכי הי"ו ,
יגדילהו האל לתורה ולחופה ולמצוות
נחייה אביו ואמו הי"ו אמ.
אור כב' כסלו ש' תרס"ה פ"ק נולד לי ב
ברו* שמעו הי"ו  ,יגדלהו האל לתורה
ולמצוות בחאו"מ ונשמבחו )ונשמח
בחופתו ( אמ.
אור ט' כסליו נולד לנו ב חביב דוד נסי
הי"ו בשנת תרס"ח יה"ר ישמחנו ה'
בחופת אמ.
כ"ד חשו ש' והארכת" ימי פ"ק נולד לנו
ב זכר וקראתי שמו מיכאל הי"ו ישמחנו
ה' בחופת בע"ה אמ.
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הרב רפאל מנשה ענתבי

יד.

ב"ר אליהו רחמי ענתבי
הרב יהודה ענתבי

הרב יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי רפאל
ענתבי(

ר' אברה יעקב

ר' יצחק שאול

ר' אליהו רחמי

יהודה חיי
ענתבי

ר' יוס דוד

ר' שלמה מאיר

הר' רפאל מנשה
ענתבי

ר' ישראל שמואל

ר' ישועה שלו

ר' יו טוב

שמעיה
ענתבי

מחידושיו הובאו בספר "אביר יעקב" וש דרשה גדולה שלו ,ד כ"ט ע"ב,
בספר "אביר יעקב" מופיעי:
 שני הספדי שנשא
אחד עבור מרת זקנתו קאדו ענתבי לבית כאסקי,
והשני עבור אביו ר' אליהו רחמי ענתבי.
 מליצה ארוכה כהצגת הדרוש ל"שבת הגדול" אשר הוא מפרס ש שנשא היש"ר ענתבי סבו.
 הקדמה מליצית שלו לספר בספר "באור חיי" לר' חיי כפוסי ). (1929
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כתבים וחיבורים שחיבר :
א" .ארעא

דרבנ"

חיבור בנושאי הלכה .שאלות ותשובות.
בעמוד השער רשו :
בכתב יד " :ארעה דרבנ" מאת "רפאל מנשה ענתבי"
"פה עיר חיפה היפה עיר אליהו הנביא"
) 78עמודי ,המאה ה  , 20מכו יד ב צבי ,י'(

ב" .האר עיני"
חיבור בנושאי הלכה .שאלות ותשובות.
תלמוד  קונקורדנציה.
כולל הסכמת הרב הגדול אברה יצחק הכה קוק ז"ל מתארי* סיוו תרצ"ב,
תיאור בעמוד השער :
"ספר האר עיני מה שחדשתי שאלות ותשובות וכ איזה עניני...רפאל מנשה ענתבי ס"ט"
כולל ג מונחי מהתלמוד בסדר א"ב ומספר הפעמי שנכתבו בכל סדר שבש"ס.
ד ]13ב[:
העתק הסכמה מתארי* "ח' סיו תרצ"ב פעקו"ת ירושת"ו"  ,מאת "הק' אברה יצחק הכה קוק"
) 33דפי ,המאה ה  , 20מכו יד ב צבי  ,י'(

ג .משלי ומליצות
תוכנו  :ספרות יפה.
עד סעיפי ,כל סעי פסוק מהתנ"* ולאחריו ספור קצר.
בסו חלק מהסעיפי )סז ,סח ועוד( חתו" :רמ"ע" ]=רפאל מנשה ענתבי[.
ד ][1ב חשבונות "משכנתא".
ד ][1א מספר חותמות בלתי ניתנות לקריאה) .אולי בעלי קודמי(
]רב הכתב ב"חצי קולמוס" אבל הדפי האחרוני של כה"י בכתיבה אשכנזית מהמאה הכ'[,
) 40דפי ,המאה ה  , 20מכו יד ב צבי  ,י'(
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ד .חרוזי  :בערכי לפי סדר

א"ב.

פרוייקט בלשנות של אב ובנו  ,אשר החל בו כנראה ר' אליהו רחמי ענתבי ,ובו אס חרוזי
שוני וסידר כמילו ,כדי שישמשו לו למליצות .
כתב היד רשו "חצי קולמוס"  ,ובסופו הלצות להספדי מר' אליהו רחמי ענתבי והעתקי
אגרות ביניה לר' חיי מודעי.
בהמש* הוסיפו לכתב היד חיי ב אליהו מודעי ורפאל מנשה ענתבי )בנו של ר' אליהו רחמי( .
מאוס ר' רפאל מנשה ענתבי.
ספרית מקור ירושלי  מכו ב צבי , 1797

מס' בספ' מק JER BEN ZVI 1797

ה .שו"ת בעניי הקמת הסנהדרי
ר' רפאל ,כתב הרבה תשובות בענייני הלכה בי היתר כתב תשובה להרב י .ל .מימו בעניי "הקמת
הסנהדרי" .

מסמכים עליהם חתם :
א .אגרת שליחותו של השד"ר חיי ב מרדכי ממ
מונה להיות שליח מטע כוללות הספרדי בצפת בי השני תרצ"ז תרצ"ח
אגרת השליחות תשרי תרצ"ח" :לכל ערי יו ,יוגוסלביא ,בוסנא ,סריבו ,רומניא ,טורקיא ,וינה,
טריסט  ...צרפת פאריז בילגיקה אולאנדה אמשטרד" ,תשרי תרצ"ח.
חתומה ע"י רבני הספרדי בצפת:
ישועה פאלאג'י ,רפאל מ' ענתבי ,יוס הכה ,עזרא חיי הכה ,משה ברו* מזרחי ,רחמי
הכה ,אהר שמעו ) 4דפי(.
)הספריה הלאומית ירושלי(

ב .פנקס קבלות של השד"ר מאיר בר ששת
מאיר בר ששת היה שד"ר חברת "ישועות ישראל" מצפת.
פנקס הקבלות של שליחותו הוא מתארי* תרמ"ה )(1885
פנקס זזה נמצא בכתבי היד שהיו ברשותו  ,וחתימתו "רפאל ענתבי" מופיעה בו .
)מאוס רפאל ענתבי " ,מכו ב צבי  ,"1796מכו יד ב צבי  ,י'(
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יהודה חיים ענתבי

טו.

ב ר' אליהו רחמי ענתבי זצ"ל
הרב יהודה ענתבי

הרב יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי רפאל
ענתבי(

ר' אברה יעקב

ר' יצחק שאול

ר' אליהו רחמי

יהודה חיי
ענתבי

ר' יוס דוד

ר' שלמה מאיר

הר' רפאל מנשה
ענתבי

ר' ישראל שמואל

ר' ישועה שלו

ר' יו טוב

שמעיה
ענתבי

המחנ* המנהל ואיש הציבור יהודה ענתבי  ,פרס את עותק תעודתו של ר' יעקב ענתבי
למונטיפיורי בספר "באור החיי" . 1929
לאחריה פרס תקציר שלו על כל הפרשה בזירת דמשק וההשלכות הבינלאומיות שעוררה :
ענתבי יהודה  ,אביר יעקב  ,העתק הנוסח היסורי שברו על ע ישראל בעלילת הד שהעלילו
עליה בשנת הת"ר ...ובפרט על מעלת הרב ...יעקב ענתבי" בתו* כפוסי חיי  ,באור החיי
דרושי על התורה ,ירושלי שנת שערי דיצה לפ"ק ) ,(1929עמ' 209
כמו כ קיימי ששה יומני אוטוביוגראפיי ודידאקטיי שכתב בנוס למספר נאומי שנשא
וזכרונות שהעלה בכתב יד  ,היו בידי בנו שלומי ענתבי ז"ל מקיבו 4איילת השחר )עותק מצוי
במוזיאו "יגאל אלו" בכפר תבור(
מספר רב של מכתבי שרש וקיבל נמצא ברשות נכדתו בתיק אסא מקיבו" 4דורות" .
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טז.

בניו ונכדיו של ר' יעקב ענתבי

יז .הרב יוסף ענתבי מקאהיר
ב הרב יעקב ענתבי מדמשק
הרב יצחק )ב( שבתי ענתבי

?

?

ר' יהודה )?( ענתבי

הרב אברה ענתבי

הרב
רחמי
ענתבי

ר'
עזרא
חיי
ענתבי

הרב יש"ר ענתבי
)יהודה שבתאי רפאל
ענתבי(

הרב יצחק ענתבי

ר' דוד יצחק ענתבי

אח בירושלי

אסתר

הרב יעקב ענתבי

ר' יוס ענתבי

ר' משה חיי ענת'

?
נישאה לאשכנזי הר"ר
שמואל עקיבא  ,בי השני
 18411846בירושלי.

אברה
)אלברט(
ענתבי

החכ
דוד יוס
ענתבי

רפאל
ענתבי

אליהו
ישועה
ענתבי

מזל טוב ענתבי

מרחבא
נישאה בדמשק ,ליהודה אצלא
פרחי בנו של רפאל פרחי
)"אלמועל"( ונכדו של השר חיי
פרחי שר הכספי של מושל עכו

רבקה
ענתבי

א" .ויצבור יוס"
ויצבור יוס ".למחבר ענתבי יוס" ,זה הספר ויצבור יוס...דרושי..אשר היה...דורש..שבת
בשבתו..בדמשק ובמצרי"  ,ירושלי ,דפוס צוקערמא ,תרע"ט.
את הספר הוציא לאור בנו של ר' יוס ,דוד יוס ענתיבי .וכ* רש דודיוס בהקדמה זו :
"אבי הכ"מ והוא כמהר"ר יוס ענתיבי  ....,והיתה מנוחת מור אבי ביו עש"ק אחר חצות ,בכו
לחודש המר חשו ,שנת נפלה עטר"ת ) ... (1919והיה ב ע"ב שנה"....
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כתב היד המקורי של הספר קיי בספריה בניו יורק ומכיל בעמוד הראשי את הכותר הבא :
"ויצבור יוס  דרושי על התורה ,פרשת בא" ) 19דפי ,סו המאה ה – 19תחילת ה –  . 20מח'
כתבי היד של ספריית ניו יורק(
ובמקומות אחדי לאורכו של כתב היד חתימת המחבר :
המחבר חת את שמו במספר מקומות בטקסט ובהערות בשוליי" :ממני יע" ס"ט" ]=יוס
ענתיבי[ )4א(" ,אני יוס ענתיבי ס"ט" )12ב(.
כתב יד זה הוא מה שנותר מהמקור ,הספר המלא נדפס לימי אחר פטירתו  ,על ידי בנו דוד יוס
ענתבי  ,בירושלי  ,תרע"ט  ,וש כולל פרשות עד סו ספר בראשית.



ויצבור יוס
ר' יוס ב"ר יעקב
ענתבי
ירושלי  ,תרע"ט
דרושים:
ספרי דרוש )לא דרשות( כללי
תנ''ך:דרוש ,בראשית
]דרושים:הספדים ,דרשות-בר
מצוה ,דרשות-שבת הגדול[



ב .שאלות ותשובות )פסק הלכה(

מאת יוס ענתבי :

"בעני התגלות הקיטור שנתחדשו פה מצרי"
)ד אחד ,מח' כתבי היד של ספריית ניו יורק(
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יח.

אברהם אלברט ענתבי

ב ר' יוס ענתבי זצ"ל
אי באסופה זו יומרה להקי או לציי את כל המסמכי שחיבר ,וודאי ישנ רבי מאלה המצויי
בארכיו הציוני בירושלי .אלא נציי מסמ* מיוחד הרשו בכתב ידו ,ויש בו משמעות משפחתית
עמוקה.

גרסה נרחבת של פרשת עלילת דמשק
מפי ר' יעקב ענתבי מועתק בכתב ידו של נכדו )כתב רש"י(
אברה אלברט ענתבי אשר העתיק בכתב ידו את גרסתו הנרחבת של דווחו של ר' יעקב ענתבי
אודות פרשת עלילת דמשק משנת הת"ר ליצירה ) (1840מעיד מדתחילת 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 הד הכולל תרגו אחר של ה"פרמא" משל ר' יעקב ענתבי פורס ע"י
א' אלחאליל ,מזרח ומערב ,ג )תרפ"ז( ,עמ'  .3449ובספר באור החיי מאת חיי כפוסי ,תרפ"ט.
כולל תרגו עברי של פקודת )"פרמא"( השלט "עבד אל מג'יד" המבטל את עלילת הד בדמשק
)19א19ב( ,השווה נוסח אחר המתורג לעברית שפורס עלידי אל חאליל ,ש ,עמ' .4849
מקומו של המקור בכתב ידו של ענתבי ,יעקב ב דוד  19 ,דפי – .אינו ידוע.
ספרית מקור פריס  כי"ח (Ms285H A 285 H
Bibliotheque de l'Alliance Israelite Universelle (Paris), Manuscript Ms285H

וכ* רשמו בספריה 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
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" 4הספרות התורנית של חכמי אר צובה "  דר' ירו הראל
קטלוג הספריה הלאומית  ,בישראל ירושלי גבעת ר .

תודות לאישי ולגופי הבאי אשר תרמו מידע ואפשרו כתיבת
קוב 4זה :
לכה"ר משה חדיד  ,שער בנימי
למר אליהו זיתוני  ,חולו.
לגב' בתיק אסא מקיבו" 4דורות"
למר מוטי ענתבי .
למר יואב ליברמ ולמר ירו ענתבי מחיפה על תרומת בהשאת תמונות וספרי משפחה.
לד"ר מיכאל ריגלר מהספריה הלאומית על השראתו לכתיבת קוב 4זה.
למאגרי המידע האינטרנטיי " :אוצר החכמה" , Seforim online , Hebrew Books Online ,
"אוצר ספריית חב"ד ".
לכל דודי – דוד ענתבי ,משה ענתבי  ,ויוס ענתבי שסייעו לי במהל* השני .
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