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 מבוא

 

יוחאי -התהלוכה המסורתית מצפת להילולת רבי שמעון ברמדי שנה, בערב ל"ג בעומר, יוצאת 

במירון. בראש התהלוכה נישא ספר תורה מפואר, השוכן בכל ימות השנה בבית הכנסת של רבי 

בערב זה הוא עובר לבית ישן ברובע היהודי של צפת ורק משם יינשא אל הקבר הקדוש.  .בנאה

נולד לפני כמאתיים שנה. שמו היה שמואל במה זכה  הבית לכבוד כזה? הדברים קשורים לאדם, ש

 עבו והוא עלה לצפת מן העיר אלג'יר. 

לאורך הדורות שיקפו העליות לארץ ישראל לא רק שאיפה לריבונות לאומית, אלא גם את מצב 

יהודי התפוצות. אחרי הכל, מרבית ההיסטוריה היהודית התרחשה מחוץ לארץ ישראל והושפעה 

נפתחו לפני קהילות הפזורה אפשרויות רבות. עם התפשטות  ממה שהתרחש שם. בעת החדשה

ההשכלה ומתן האמנסיפציה נפתחה בפני יהודי מערב אירופה ומרכזה אפשרות להשתלב בחברה 

י שיזנחו את אורח החיים המסורתי ויטשטשו כל זהות לאומית כמובן, בתנא יהודית. זאת,-הלא

ודים אפשרויות שונות. חדירת מעצמות המערב נפרדת. גם באימפריה העות'מאנית נפתחו בפני יה

לה את השתלבות היהודים בחיי הכלכלה, מוסלמיים, הק-לתחומיה ותמיכתן  בגורמים לא

 והגבירה את בטחונם האישי. 

-יהודי הפזורה ניצלו את תמורות הזמן בצורות שונות. במערב אירופה נטו להשתלב  בחברה הלא

לאם ניכרה דבקות רבה יותר בשורשי הלאום, אך בד בבד יהודית. במזרח אירופה ובארצות האס

התפתחה הסתגרות נוקשה בתחומי הדת והמסורת. בין שתי התגובות הקיצוניות הללו התפתחו 

 זרמים מתונים יותר, שהתחברו לשני העולמות, הישן והחדש. 

פריקה, תקוות לאומיות. תסיסה משיחית ניכרה במזרח אירופה ובצפון א הגבירו תמורות הזמן

ן מיוחד באלג'יריה.  בניגוד לגבירים יהודיים, שניצלו את "קו התפר" בין הסדר העות'מאני לביב

בוצת אליטה קטנה לעלות לארץ סחר", בחרה ק-הסדר הקולוניאליסטי ובנו לעצמם "אימפריות

 לצפת.  1817ישראל. בין העולים היתה גם משפחת עבו העשירה, שהגיעה בשנת 

ה בחרו סוחרים אמידים אלה דווקא בצפת? שאלה זו עומדת במרכז העבודה. נשאלת השאלה, למ

הנחת המחקר היא, כי למרות שהעלייה נבעה גם מגורמי דחיפה, שנקשרו למשבר רוחני ולמאבקי 

כוח פוליטיים קשים בקהילת אלג'יר, הרי שהמניע העיקרי היה גורם משיכה לאומי, אותה 

 הפזורה ונקשרה במיוחד לגליל.  תסיסה משיחית, שהתעוררה בקהילות 

סיפור חייו של שמואל עבו שופך אור על עלייה זו, הרוחנית והמעשית גם יחד. שמואל  לא היה 

תו ביצוע ופעילו-"צדיק" חסידי, נדבן פילנתרופי או ראש תנועה אידיאולוגית חדשה, הוא היה איש

מהלכים מבריקים ומחושבים משקפת תהליך היסטורי מעניין של השתלבות בתמורות התקופה. ב

מיים. יהודיים ומקו-היטב תימרן האיש בין כל כוחות זמנו,  קולוניאליסטיים, עות'מאניים, כלל

תוך כדי בניית מעמדו האישי, הגן על יהודי הגליל, רכש קרקעות, יזם התיישבויות חקלאיות 

י עשה הציוני זמן רב לפנובסוף ימיו אף סייע למושבות הראשונות של חובבי ציון. למעשה, עסק במ

 שהפך לזרם פוליטי רשמי ומוגדר.

ציונות" זו אינם רבים. היחלשות הממשל העות'מאני -בטרם-המקורות ההיסטוריים ל"ציונות

במאה התשע עשרה גררה אחריה פעילות בלתי מתועדת, שנקשרה לשיחוד פקידי שלטון 

ם בדואיים. יתירה מזאת, מסמכים, ולהסכמים בעל פה עם גורמים מקומיים, ראשי כפרים ושיח'י

שהיו קיימים במאה התשע עשרה, אבדו או הושמדו  בתחילת המאה העשרים, עם תבוסת תורכיה 

במלחמת העולם הראשונה והנסיגה המבוהלת של כוחותיה מארץ ישראל. התיעוד, שהוחזק בידי 
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מלחמה, כאשר גורמים יהודיים ונקשר לעיסקאות קרקע ולפעילות ציונית, הושמד במהלך ה

נאסרה החזקתו באיום של עונש מוות. המסמכים ששרדו קשורים בדרך כלל לפעילות האירופית 

באיזור, דיווחי נציגים קונסולריים ורשימות נוסעים. שרדו גם מקורות תורניים מספרות השאלות 

ו והתשובות ואגרות שלוחי ארץ ישראל, שיצאו לקהילות הפזורה. במושבות חובבי ציון נשמר

 מסמכים הנוגעים לפעילות הפנימית בישובים. 

גם מקורות היסטוריים מאלג'יר של תחילת המאה התשע עשרה נשתמרו בעיקר בספרות התורנית 

באגרות שד"רים בכתבי נוסעים ובדיווחי קונסולים. בנוסף, קיימות גם מסורות משפחה, אך הן 

ור לדור ויש להם נטייה להתכווץ או מחייבות התייחסות זהירה. זכרונות ורשמים אלה עברו מד

להתנפח לפי צרכי הזמן והמקום. עם זאת, הם יכולים לשמש כציוני דרך כלליים, תוך הצלבת 

 המידע שבהם עם מקורות היסטוריים אמינים. 

יחסית, -היקף הפעילות הנרחב והמגוון של שמואל עבו גרם להשתמרות מקורות היסטוריים רבים

ץ ומחוצה לה והשופכים אור על תהליכים כלכליים ומדיניים בארץ הקשורים בפעילותו באר

בארץ  ןשלוחותיהבהמגרב ו בקהילותישראל של המאה התשע עשרה ועל השפעת עידן התמורות  

ישראל. זאת הסיבה, שהרקע לאירועים תופס מקום רב יחסית בעבודה, הבוחנת תגובה יהודית 

 .1היהודי בגליל לתמורות הזמן, דרך עלייה והשתלבות ביישוב

 

את ההיכרות עם שמואל התחלתי מקריאה בלקט סיפורי המשפחות של דוד תדהר, המשכתי 

וגלשתי אל אתר האינטרנט "ההגדה לבית עבו", נפגשתי עם בני עבו ועם צאצאים אחרים של עולי 

המאה התשע עשרה. החומר שנתגלה בשיחות היה מרתק, אך בבדיקה מול מסמכי ן המגרב מ

, נתגלו בו סתירות. רק בשילובו עם מקורות היסטוריים החלה להתגבש התמונה המלאה התקופה

 של אותה עליה חשובה ושל אחד מאנשיה הבולטים ביותר, הרב הסוחר שמואל עבו.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 ההפניות למקורות ולמחקרים מופיעות בשיטת הרישום המקוצר. רשימה ביבליוגרפית מלאה מופיעה בסוף העבודה. 1
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 פרק ראשון

 המערב הפרוע

 

מזרח ומערב הם מושגים יחסיים והגדרות גיאוגרפיות נוטות להסתבך במעבר לתחום 

היסטוריה. במבט מאירופה, למשל, נתפסת סין כמזרח רחוק, אבל הסינים עצמם רואים את ה

ארצם כמרכז העולם ומגדירים את שאר הארצות לפי המרחק ממנה. אגו לאומי ואינטרסים 

פוליטיים וצבאיים משחקים תפקיד חשוב במתן שמות גיאוגרפיים ובעת החדשה היה זה התיאבון 

-רופה נתפסה אסיה כמזרח וחולקה  לאיזוריהגדיר עולם ומלואו. מאימערבי ש-הקולוניאליסטי

משנה. אסיה המערבית נקראה המזרח הקרוב, ראש גשר להשתלטות על הודו וסין במזרח הרחוק. 

מן האימפריה העות'מאנית נראו הדברים אחרת, המזרח החל במרכז אסיה ואילו המערב, 

 "מגרב" בערבית, נמצא בצפון אפריקה.   

ודת המבט השפיעה אפילו על שרטוט מפות גיאוגרפיות. במפות יהודיות ונוצריות מימי הביניים נק

המבט אל ארץ ישראל בא מכיוון הים התיכון, משם חלמו יהודים לשוב לציון ומשם יצאו נוצרים  

לגאול את אתרי ראשית הנצרות מידי המוסלמים. בעת החדשה נדחקו נימוקים דתיים למקום 

קולוניאליסטית. עתה -מקומם תפסו יעדיה הכלכליים והצבאיים של החדירה המערביתמשני ואת 

המעברים נכללה ארץ ישראל במפות, שכללו את כל תחומי האימפריה העות'מאנית, ובעיקר את 

     .                       מגרב, אסמי התבואה של אירופהחופי הלשווקי המזרח הרחוק ואת 

                   

 
 

 

 

 

 

 
                                               

מפה עתיקה של ארץ ישראל  במבט מן הים

 

פעילות מיסיונרית, מסחרית  על ידימעצמות המערב חדרו לתחומי האימפריה העות'מאנית  

ובנקאית, מתן אשראי לסולטן ואף התערבות צבאית במוקדי מתיחות. עם התחזקותן הוענקו 

כמי קפיטולציות, שפטרו נתיני חוץ מתשלום מכסים ומסים ומשיפוט מוסלמי. למעצמות הס

התפתחה תחרות על השפעה בתחומי האימפריה ואגן הים התיכון היה לזירת התגוששות 

פוליטית. השלטון העות'מאני הנחלש ניסה לשפר עמדות בתהליך הרפורמטורי של ה"ת'נזימאת", 

מוסלמים. -מעמד נתיני החוץ ונתינים עות'מאניים לא שהואץ  בלחץ מעצמות אירופה ושיפר את

ביטאו מגמה ריכוזית, ביטלו   1856וה"חטי הומאיון" משנת  1839צווי ה"ח'טי שריף" משנת 

זכויות יתר פיאודליות, השוו את הזכויות האזרחיות של כל נתיני האימפריה ושחררו יהודים 

מוסלמים -ה פעילותם הכלכלית של לאונוצרים מתקנות עומר המגבילות והמשפילות. התרחב
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, כולל 2בחסות הקונסולים הזרים, שהגנו לא רק על נתיני ארצותיהם, אלא גם על קבוצות אחרות

 קהילות יהודי המגרב ושלוחותיהן בארץ ישראל.  

 

החל ממלחמות  מאז ומתמיד שיחק המגרב תפקיד חשוב בזירה הפוליטית של אגן הים התיכון,

ו חזית קדמי של האסלאם מול עתיקה ועד העת החדשה, בה היה האיזור לקקרתגו בעת ה-רומי

ממלכות הנוצרים. לא היתה זו חזית אחידה,  במגרב התפתחו צורות ממשל שונות. בתוניסיה 

שלט ביי, מושל מחוז עות'מאני, שהכיר להלכה בסולטן אך למעשה היה שליט עצמאי ושושלתי 

נה אתנית. במרוקו ובאלג'יריה, ההטרוגניות מבחינה בארצו הקטנה המישורית והאחידה מבחי

הצליח השלטון המרכזי לכפות  ,למעשה .אתנית והמבותרות מבחינה גיאוגרפית, לא שררה יציבות

את מרותו רק על איזור "בלאד אל מחזאן", כאשר באיזור "בלאד אל סיבה" שלטו ראשי שבטים, 

שלטון המרכזי והן בינם לבין עצמם. במרוקו שלא צייתו לשום גורם חיצוני, ונלחמו הן כנגד ה

שלט על חלק גדול מן הארץ סולטן מצאצאי מוחמד, שנתפס  כשליט אסלאמי לגיטימי וכמייצג 

העם. באלג'יריה, לעומת זאת, התפתחה צורת שלטון מיוחדת, של נציגים נבחרים. נשמע 

לנציגי הכוחות הצבאיים כדמוקרטיה? ובכן, לא בדיוק. הבחירה לא נמסרה לכל התושבים, אלא 

 בשטח, יאניצ'רים ושודדי ים. 

רשמי של -שודדי הים המוסלמים מיקמו את בסיסיהם בערי הנמל של צפון אפריקה, פעלו כצי חצי

. הם כונו קורסארים, 3האימפריה העות'מאנית וקיבלו ממנה סיוע בכוח אדם ובציוד מלחמתי

גיטימית, תפסו עמדות ממשל וזכו לאהדת ל-לוחמים במסגרת מוסלמית-תואר שמשמעותו ימאים

התושבים בשל הפרנסה שסיפקו ממסחר בשלל ובעבדים נוצרים. למעשה, מן המאה השש עשרה 

 ולאורך המאות השבע עשרה והשמונה עשרה שלטו הקורסארים בים התיכון. 

 

 

 
 מתקפת שודדי ים בים התיכון

                                            
 .73-70, 65, 56-49, 33; אליאב, עמ'  022-201אטינגר, עמ'   2
 .72' ; שובל, עמ 38-37הירשברג, עמ'   3
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 דין.-ארוז' וח'יר א טילי האימה, במאה השש עשרה עמדו בראש שודדי הים האחים ברברוסה מ

-ארגנו את צי הקורסארים כזרוע צבאית מיומנת וצברו עוצמה כלכלית ומדינית רבה. ח'יר אהם 

דין  מונה למפקד הצי ובימיו לא יכלה שום אניה אירופית לשוט לבטח בים התיכון. הוא מונה על 

את בסיסו קבע ו אלג'יריה,טריפוליטניה בתוניסיה ובידי השלטון המרכזי למושל העליון ב

 . 4באלג'יר

 

 

 

 האחים ברברוסה

 

 

במאה השבע עשרה הגיעו הקורסארים לשיא כוחם, אך במאה השמונה עשרה נחלשו ולעומתם 

התחזק חיל היבשה של היאניצ'רים, ילדי נוצרים, שהוכרחו להתאסלם ואומנו כחיילים בשירות 

ת לשודדי הים במאבקם נגד הממלכות הסולטן. יחידות יאניצ'רים נשלחו למגרב כתגבור

 השתלטו על אלג'יריה  ומינו אחד 1659הנוצריות. בהדרגה צברו עוצמה והפכו לכוח עצמאי ובשנת 

ממפקדיהם לדאי, שליט הארץ. לאחר התנגשויות דמים ביניהם לבין  הקורסארים הושגה פשרה 

רים כאחד. באלג'יריה התהווה לפיה ייבחר הדאי לזמן מוגבל על ידי נציגי היאניצ'רים והקורסא

ממשל בלתי יציב ורצוף מאבקי כוח בין יאניצ'רים, שלפחות להלכה היו נאמנים לסולטן, לבין 

 שודדי הים, שהיו נאמנים מאוד... לעצמם!

 

 

 

 

 

                                            
 .73-70; שובל, עמ'  38-37הירשברג, עמ'   4
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 פרק שני

 יהודי אלג'יר

 

בסביבה האלימה שרדו יהודי המגרב כמיטב יכולתם. רבים מהם היו פליטי פרעות וגירושים 

מספרד ומפורטוגל ותחילה התיישבו בפנים הארץ מחשש השתלטות ספרדית על ערי החוף. עם 

היחלשות ספרד ופורטוגל בים התיכון התיישבו גם בערי הנמל ובין היתר סחרו בשלל שודדי הים 

, יהודים סייעו ברצון 5ובעבדים נוצרים שנפלו בשבי. הדבר לא עמד בניגוד לדת או למוסר התקופה

 . 6נגד המעצמות הקתוליות, היה להם חשבון דמים ארוך איתןלמלחמה 

תחת השלטון המוסלמי חיו היהודים כבני חסות ושילמו את מס הג'יזיה תמורת חופש הפולחן 

ובטחון החיים והרכוש. עם זאת, היו נתונים להגבלות המשפילות של תקנות עומר, להתנכלויות 

כיוון שנאסר עליהם לשרת בצבא  היה גם יתרון. . למעמדם הנחות7ולעתים אף להמתה שרירותית

 . 8לא היוו איום פוליטי ויכלו לסחור ולתווך בין שליטים בכל רחבי המגרב ,ובממשל

יהודי המגרב שמרו על זיקה הדוקה לארץ ישראל, כחלק ממערך נפשי משיחי. שלוחי הארץ זכו 

. קברי 10ים ונוסעים אירופייםוהן מדיווחי קונסול 9ליוקרה רבה, העולה הן ממקורות יהודיים

. העלייה לקברי תנאים ואמוראים בארץ 11שד"רים שמתו בעת שליחותם הפכו למוקדי עלייה לרגל

והתמידו לאורך דורות, למרות  12ישראל וההתיישבות בארץ נחשבו חובות דתיות ממעלה ראשונה

נתיבי הים על ידי  סכנות הדרך, כאשר בחורף השתוללו סופות חול בנתיבי היבשה ובקיץ הותקפו

. בתקופות מתוחות במיוחד היו רבנים, שקבעו כי יש לדחות את היציאה לדרך, אך 13קורסארים

 .14היו רבנים שעודדו את העלייה גם בתקופות סכנה

 

אלג'יר היתה קהילה מרכזית במגרב וכצומת נתיבי ים ויבשה שימשה עמדת מפתח בקשרים לארץ 

העיר שימשה גם ד"רים בדרכם לקהילות צפון אפריקה. ישראל. בה רוכזו תרומות ועברו ש

. ארגון הקהילה בעת החדשה מיוחס לרב יצחק בן ששת, 15לארץ ישראל כנקודת יציאה לעולים

הריב"ש, ולרב שמעון בן צמח דוראן, הרשב"ץ, שניהם פליטי הפרעות והגירוש מספרד בין השנים 

 . 16גה קהילתיים גם בדורות הבאים. משפחת דוראן המשיכה למלא תפקידי הנה1492– 1390

לצד משפחות האליטה הוותיקות התפתחה במאה השש עשרה אליטה חדשה של סוחרים יהודים 

מקהילות ליבורנו ונציה ואמשטרדם, שהתעשרו ממסחר בשלל הקורסארים ומתיווך בעיסקאות 

אה השש עשרה . במ17פדיון שבויים נוצריים והיו מעורבים במגעים מדיניים עם ממלכות באירופה

                                            
 ר' יהודה עייאש, מחשובי רבני אלג'יר, אסר על יהודי לקנות עבד נוצרי בשני ימים טובים ראשונים של סוכות גם כשהקונה  5

 ר בחג. הרבבפועל הוא שותפו המוסלמי של היהודי. האיסור נבע לא מתוך התנגדות לעצם הסחר באדם, אלא בשל איסור סח   
 התיר את העיסקה, בתנאי שתתבצע ביום חול. קציר, א, משוק העבדים לתפילת ערבית.   
   .23אטינגר, עמ'    6
 .46הירשברג, עמ'   7
 . 22 14, 6דנציגר, עמ'   8
 .102; קנת בראון, עמ'  41; יערי, שלוחי, כרך א', עמ'  6-5ממן, עמ' עמ'  –אשר -בר  9

 .27 ,26, 24בשן, עמ'   10
 .103, 101רוזנסון, זכרון מירון, עמ'   11
 .117שוורצפוקס, העלייה מצפון אפריקה לארץ ישראל, עמ'   12
 נוסעים רבים, ביניהם שד"רים, טבעו בים, נתפסו למלכות, נהרגו באשמת חירוף האסלאם, הוצאת כסף מן המדינה, או ריגול   13

 .41, 28-30לוחי, כרך א' עמ' ; יערי, ש 10-11; וינשטיין, עמ'  47, 41, עמ' לטובת אחד הצדדים היריבים בים התיכון. בשן     
 . 18, הערה 12; וינשטיין, עמ'  44בשן, עמ'   14
 .02-19תרומות מאלג'יר נחשבו כהכנסה בטוחה עד כדי כך, שיהודי צפת נהגו ללוות כספים על חשבונן, ויינשטיין, עמ'  15
 .44-43ברג, עמ' ; הירש334-333שוורצפוקס, עמ'   16
 .51-48הירשברג, עמ'   17



 9 

הצליחו סוחרים יהודים מליבורנו להשיג הסדר חסות מיוחד מנסיכי בית מדיצ'י. ההסדר העניק 

להם זכויות סחר מיוחדות, שחרור מהגבלות משפילות וזכות לגור מחוץ לרובע היהודי. תחילה 

הם פעלו באלג'יר רק נציגיהם, אך במאה השבע עשרה התיישבו באלג'יר הסוחרים ומשפחותיהם. 

. בקהילת אלג'יר בלטו משפחות 18כונו "גורנים" והקפידו על שמירת ייחודם כבעלי חסות זרה

, ניהלו מגעים דיפלומטיים 19כהן, שהיו בעלי השפעה מדינית-הסוחרים בושערה בוג'נאח ובקרי

מכס. כבעלי ספינות החזיקו בתי עסק המסים והבשם הדאי, עסקו ביצוא ביבוא ובחכירת גביית 

 גדולים באיזור הנמל וסביב פעילותם התפרנסו מאות יהודים.ומחסנים 

תמונה זו של אליטה יהודית עשירה אינה משקפת את מצב רוב יהודי הקהילה, שחיו בתנאי דיכוי 

והשפלה, אולצו לעסוק בעבודות בזויות, הוגבלו למגורים ברובע נפרד ונאלצו ללכת יחפים וללבוש 

ב בעיר על סוס או אפילו להיכנס אליה ברכיבה על חמור היה בגדים כהים בלבד. יהודי שהעז לרכ

צפוי לעונש מוות בשריפה או לתליה והתעללות בגופתו. למעשה, היו חיי היהודי הפקר והעונש על 

 . 20רציחתו הסתכם בקנס כספי קטן, לעיתים בשווי ליברה וחצי טבק לעישון.

ניהלה כל קבוצה אתנית או חברתית  ארגון הקהילה תאם את המערכת השלטונית באלג'יריה, בה

בראש הקהילה היהודית עמד  נגיד היהודים, שקנה את מינויו מן . את ענייניה בפיקוחו של הדאי

השליט ולמעשה היה פקיד מטעמו. הנגיד שלט בקהילה  באופן אבסולוטי, קבע את גובה המסים 

יפוט הדתי בידי הרבנים, אך לנישומים ומינה דיינים שמשים שוחטים וגבאים. לכאורה, נמצא הש

למעשה שלט הנגיד גם על תחום זה, כיוון שביצוע גזר הדין נמסר לידיו והוא יכול היה להטיל 

. נוסף לתפקידו הקהילתי שימש 21עונשים קשים על ידי העברת הנאשמים לבית הדין העות'מאני

צפוי לפגיעת השליט הנגיד גם כמנהל עסקי הדאי והיה אחראי להצלחתם. אם נכשל בתפקידו היה 

 . למרות זאת, חפצו רבים במשרה עתירת הרווחים. 22ואף להוצאה להורג

 

שלטון אינם המצאה של הזמן האחרון וגם באלג'יר של המאה  השמונה עשרה גררו -קשרי הון

אחריהם קניית משרות, מינויים פוליטיים וחדירת שיקולים חומריים  לתחומי החינוך והמשפט. 

גיד נתנה בידי הדאי שליטה מלאה על הקהילה ופגעה באוטונומיה שלה. הופר קניית משרת הנ

בין הגבירים התפתחה תחרות  .העקרון היהודי, שלפיו אין לקבל מינוי מהשלטונות בענייני הקהל

על חסדי הדאי. הם חיקו את מנהגי הסביבה הפרועה, ערכו משתאות פאר בסגנון עשירי 

ו למשחקי מזל. בסוף המאה השמונה עשרה שקעה קהילת המוסלמים, רדפו תענוגות והתמכר

דיינים שוחטים וגבאים לא נבחרו על פי כישוריהם, אלא על פי קשריהם  אלג'יר למשבר רוחני.

לגבירי הקהילה וכך, למרות שבתנאי השפע הכלכלי התפנו רבים ללימוד וגדל מספר החכמים 

טרוניהם. מחלוקות התעוררו בין דיינים והדיינים, הרי שאלה פסקו הלכה לפי האינטרסים של פ

ממשפחות שונות, אלה התירו את אשר אסרו יריביהם והדברים הגיעו עד כדי כניעה ללחצים 

. חכמי הלכה חשובים, שלא רצו להיכנע ללחצים, עזבו את אלג'יר, 23בעניינים חמורים שבערווה

מוסרית בקהילה, אך נמנע ביניהם ר' יהודה עייאש הידוע, שהשאיר בספרו עדות על הירידה ה

                                            
 .54-53הירשברג, עמ'   18
 .58לפי מקורות אנגליים הגיעה השפעת הסוחרים היהודים עד כדי הפיכת ליבורנו לבסיס הצי האלג'יראי, הירשברג, עמ'   19
 יב.-שוורצפוקס, היהודים והשלטון הצרפתי, עמ' יא  20
 יקה כדי לכלוא להלקות או להוציא אותו להורג ללא חקירה, שוורצפוקס, היהודים הלשנתו של הנגיד על אדם מסויים הספ  21

 יג.-והשלטון הצרפתי, עמ' יב     
 יד.-שוורצפוקס, היהודים והשלטון הצרפתי, עמ' יג  22
 ויינשטיין, עמ' נד.  23
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 24מציון שמות, כנראה מפחד הגבירים. בדבריו רמז על "רעות וצרות, אין ראוי לפרסמן ולגלותן..."

נאים, שתיאר משבר חמור -יעקב בן הרב. עדות נוספת השאיר 25ועל חששו "פן ייספה בעוון העיר"

. אכן, רב זה היה 26סתרים..." בתחום המשפט, כאשר "...נשארתי לבדי ואין עוזר לי... ורבו מלשיני

מעורב בפרשה חמורה, כאשר הגביר אהרן הכהן סלמון, לחץ עליו לבטל צוואה כדי לגזול חצר 

מיורשיה החוקיים. אפילו יוקרת השד"ר ר' רפאל שלמה הלוי לא הועילה כנגד לחצי הגביר. חותנו 

יורשים אם ימשיכו להתנגד של סלומון, הנגיד אברהם בושערה, אף הודיע לשד"ר כי צפויה סכנה ל

נאים  -בעקבות הפרשה היגר בןו ,27לחתנו. מפחד הגבירים נאלצו היורשים לוותר על הנכס

 לליבורנו.

הירידה המוסרית העמיקה דווקא בשעה שהקהילה נזקקה לחוסן רוחני עקב התגברות העוינות 

חילול האסלאם כלפי לא מוסלמים, שנתפסו כתומכי הגורם האירופי הזר. יהודים הואשמו ב

הואשם הרב מרדכי נרבוני מאלג'יר בחילול דת  1794ונעשו נסיונות להעבירם על דתם. בשנת 

.  גם 28האסלאם ונידון למוות. כשהוצע לו להתאסלם כדי להציל את חייו, סירב  ונשרף בעודו חי

ר היו בנסיבות קיצוניות אלה, לא התאחדה הנהגת הקהילה. משפחות האליטה היהודיות של אלג'י

 עסוקות במאבקי כוח בינן לבין עצמן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 שם.  24
 שם.  25
 שם, עמ' נו.  26
 559ם טוב אלגזי, ראש חכמי ירושלים. יערי, שלוחי, עמ' הפרשה מפורטת במכתב ששלח ר' רפאל שלמה הלוי לר' יו  27

 נח.-;  ויינשטיין, משבר רוחני, עמ' נז 88הערה מס'      
 .53הירשברג, עמ'   28



 11 

 פרק שלישי

 קהילה בעין הסערה

 

מלחמות נפוליאון גררו התנגשויות  עשרה החמיר חוסר היציבות במגרב.-בראשית המאה התשע

צבאיות בכל רחבי אגן הים התיכון. צי הקורסארים נחלש ולעומתו התחזקו חילות  היבשה של 

הואצה חדירת מעצמות המערב לשווקי המגרב במטרה לנצל את העושר החקלאי של היאניצ'רים. 

האיזור. בשנות מלחמות המהפכה וכיבושי נפוליאון הפכה אלג'יריה לאסם התבואה של צרפת 

ויצואני התבואה הגדולים היו הגבירים היהודיים של אלג'יר, שהיו מעורבים בקשרי הדאי עם 

ימינו -לכלית ומדינית. אחד הבולטים בהם היה נפתלי בוג'נאח, ידמעצמות אירופה וצברו עוצמה כ

של מושל קונסטנטין, מוצטפא "הנמר". כשנבחר מוצטפא לדאי של אלג'יריה, מונה בוג'נאח לנגיד  

מיכאל בקרי, בעל  נפתלי איחד כוחות עםקהילת אלג'יר תוך הדחת הנגיד הותיק אברהם בושערה. 

 . 29הפכה לכוח כלכלי ומדיני אדירוהשותפות ביניהם רפת מונופול יצוא הדגנים לדרום צ

 

שיתוף הפעולה בין הדאי לסוחרים היהודיים עורר התנגדות הן מצד הפקידות המוסלמית הבכירה 

 1805. בשנת 1806 – 1804והן מצד יריבים בקהילה היהודית. מאבקי הכוח הגיעו לשיא באירועי 

ח. כבר למחרת פרצו יאניצ'רים לרובע היהודי, רצחו נפצע הדאי בהתנקשות ונפתלי בוג'נאח נרצ

בקרי וחלקים מבית הכנסת "צרפתי". קינה, -יהודים, שדדו והרסו את בית המסחר בוג'נאח

יהודית אלג'יראית, תיארה את הרציחות וחילול ספרי -שנכתבה על ידי פייטן אלמוני בערבית

ביי -ת נרצח מוצטפא ואחמד. חודשים אחדים לאחר הפרעו30התורה ב"שבת השחורה" ההיא

בקרי הרימו ראש בהנהגת דוד דוראן והדיינים עמרם עמאר וצמח -נתמנה לדאי. יריבי בני בוג'נאח

בקרי, ביניהם רב העדה הישיש והחולה ר' יעקב -דוראן. החלה רדיפה של תומכי בית בוג'נאח

רבעה מיליון פרנק מרעלי ומשפחתו. בני בקרי נדרשו לשלם את חובותיו של נפתלי לדאי בסך א

. האירועים הקשים תוארו בקונטרס "חסד לאומים", 31וניצלו ממאסר רק בהתערבות הקונסולים

 . 32בקרי-שנתחבר על ידי ידידי בית בוג'נאח

 

, אך 33התהפך הגלגל. דוד בקרי הצליח לקנות, תרתי משמע, את לב הדאי ומונה לנגיד 1806בשנת 

אחמד ביי, הוצא דוד בקרי להורג. הכתובת על מצבתו  , כאשר מונה דאי חדש במקום1811בשנת 

. לאחר 34רומזת על מעורבות יהודית בפרשה, כנראה על ידי מלשינות מצד דוד דוראן, שמונה לנגיד

חודשים אחדים הוצא גם דוראן להורג ויוסף בקרי, אביו הזקן של דוד, היה לנגיד, תמורת הבטחה 

 1815ט מסים כבדים מן הקהילה היהודית. בשנת לשלם את כל חובות בנו לדאי. לשם כך סח

יצאה משלחת של שבעה מנכבדי הקהילה ובראשם הרב יצחק אבולכיר אל ארמון הדאי כדי 

להתלונן על הנגיד. בהשפעת יוסף בקרי הוצאו להורג כל השבעה. סערת הרוחות, שהתעוררה 

ה יוסף לליבורנו, שם מת בקהילה, גרמה להתאחדות כל הכוחות נגד יוסף בקרי ובעקבותיה הוגל

                                            
 .66-64הירשברג, עמ'   29
 .79; ויינשטיין, המשבר הרוחני, עמ' נט ; שובל, עמ'  96-67הירשברג, עמ'   30
 .71-69הירשברג, עמ'   31
 , עמ' נט.ויינשטיין  32
 .72-71הירשברג, עמ'   33
 .73הירשברג עמ'   34
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. 36. גם לאחר מותו נמשכו הסכסוכים בקהילה ועמם נמשכו גם ההתנכלויות ליהודים35בחוסר כל

בתחילת המאה התשע עשרה מדווחים נוסעים נוצריים על בריחת יהודים מאלג'יר עקב פרעות 

 .37ורדיפות אך גם בשל סיבה נוספת, רוחנית, שנקשרה לתסיסה משיחית בקהילות ישראל

באותה תקופה פעלה בקהילת אלג'יר קבוצה של נאמני מסורת, שיצאו נגד השחיתות במימסד 

הקהילתי. את המגמה הובילו חוגי המקובלים בעיר, שבעיצומה של השקיעה המוסרית הציבו לפני 

תורני כאופוזיציה למימסד הרבני שבשליטת הגבירים. בינם לבין רבני -הקהילה מודל מסורתי

מחלוקת בעניין שיטת לימוד התורה, כאשר המקובלים חתרו להחזיר לתוקפה את אלג'יר פרצה 

שיטת האר"י ובעניין זה לא פנו אל חכמי עירם, אלא אל הרב רפאל מסעוד אלפסי מתוניס, שתמך 

.  המגמה להחזרת שיטת האר"י תאמה את התסיסה המשיחית בקהילות ישראל, 38בעמדתם

, אך הושפעה גם מתמורות התקופה. ערב פלישת 39ות"ר התבססה על חישובי קץ לשנים תקמ"אש

נפוליאון למצרים הכירה צרפת בזכות היהודים לשוב לארצם ומעצמות אירופה עודדו התיישבות 

יהודית בארץ, במטרה להשגת אחיזה בתחומי האימפריה העות'מאנית. ההתפתחויות הגבירו את 

 .  40התקוות היהודיות להגשמה לאומית

 

לאומית מגלה העלייה מאלג'יר בתחילת המאה התשע עשרה מאפיינים, -לוגיתכתופעה סוציו

המפריכים תיאוריות סוציולוגיות מקובלות. לדוגמה, לפי הסוציולוג גלנר, מתפתחת לאומיות 

מסורתית נחשפת לחברה מודרנית ריכוזית והמיעוט האתני מאבד את -כאשר חברה  אגררית

. יתכן 41ונחותים  ונדחף לחזור למולדתו ההיסטוריתיתרונו בתחרות על תפקידים מובדלים 

עשרה, כשעלו סוחרים -שתיאוריה זו מתאימה לעליות מאוחרות יותר, אך בתחילת המאה התשע

עשירים מאלג'יר לארץ, לא היה מדובר במיעוט אתני הנדחק ממקומות פרנסתו, אלא באליטה 

גם את התיאוריה של הסוציולוג  אמידה, שלא נדחפה על ידי מצוקה כלכלית. עלייה זו סותרת

סמית, לפיה נוצרת לאומיות עקב מצוקה פוליטית וחברתית של מיעוט, המפתח סולידריות בין 

אנשיו ומגבש ענף בעל מגמה "טריטוריאליסטית" בשאיפה לחזור למה שהוא טוען כי היא מולדתו 

בקי כוח פנימיים ולא . ובכן, במפנה המאות היתה קהילת אלג'יר שסועה על ידי מא42ההיסטורית

אתנית. נראה, שבמפנה המאות עמדו ביסוד העלייה מן המגרב בכלל -הפגינה סולידריות לאומית

 ומאלג'יר בפרט גורמים מורכבים יותר. 

ההיסטוריון ירון צור מציב מודל ייחודי לעליות העת החדשה, כאשר תמורות העידן המודרני 

מסורתית. מצד אחד ניכרת נטיה להיטמע באורח -מעוררות תגובות שונות בחברת פזורות בתר

החיים המערבי ומצד שני גוברת הנטייה להקצנת השמרנות המסורתית. הסינתיזה בין התגובות 

. אכן, בראשית המאה התשע עשרה, לפני היות הציונות בבחינת תנועה 43מובילה לפנייה אל ציונות

ביותר לקבוצת האליטה הקטנה, רשמית ומוגדרת, הרי שמודל התנהגותי זה הוא המתאים 

 שעלתה  מאלג'יר לארץ ישראל בראשית המאה התשע עשרה. 

                                            
 .74-73הירשברג, עמ'   35
 .334-333שוורצפוקס, עמ'    36
 . 52-38, 42-13; מורגנשטרן, משיחיות ויישוב ארץ ישראל, עמ'  37בשן, עמ'   37
 ויינשטיין, עמ' נח.  38
 .54-38גנשטרן, משיחיות וישוב ארץ ישראל, עמ' ; מור 34-29, 52-19, 15מורגנשטרן, מיסטיקה ומשיחיות, עמ'   39
 .77, 67מורגנשטרן, משיחיות ויישוב ארץ ישראל, עמ'   40
 .110צור, המאבק על העלייה המרוקאית, עמ'   41
 שם.  42
 .117-111שם, עמ'   43
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אותה תקופה הוקלו גם התנאים הפיזיים הקשורים לעלייה. התחזקות ציי אירופה בים התיכון 

ביניהם היו והפחיתה את סכנות ההפלגה לארץ. העולים מן המגרב יצאו בדרך כלל מנמל אלג'יר 

ככל יהודי התקופה, ניצבו גם הם לפני חלון הזדמנויות של העת החדשה,  אלא בני משפחת עבו. 

שדרכו ראו לא רק את האפשרויות לקידום כלכלי ולהשתלבות בחברה הסובבת. דרך החלון 

 נשקפה אליהם האפשרות לשמר את זהותם היהודית ולחזור סוף סוף הביתה, לארץ ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 עשרהספינת מפרש מן המאה התשע 
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 פרק רביעי

 משפחת עבו עולה ארצה

 

. המקורות מאותה תקופה אינם 1817מעט מאוד ידוע על משפחת עבו לפני עלייתה ארצה בשנת 

רבים ועצם המעקב אחרי אנשים שחיו לפני מאתיים שנה אינו פשוט והעוסק בו כמוהו כבלש, 

אין שום אפשרות לחקור את המנסה לגלות מה אירע בשטח לאחר שכל העקבות כבר טושטשו ו

המעורבים בפרשה. רמז ראשון למוצא המשפחה מופיע בחתימות בני עבו, שאחריהן נרשמו ראשי 

התיבות ס"ט, האופייניים למגורשי ספרד. לגבי השם עצמו, לפי מסורת בני עבו מקורו עברי והוא 

ף, יש לבטאו  מורכב מראשי תיבות של הפסוק "עשויים באמת וישר" )תהילים קי"א(. בנוס

, עניין ראשי התיבות מסובך  45. צורת ביטוי השם אכן מוזכרת במסמך רשמי44כ"עובו" ולא עבו

יותר, קשה לדעת מתי נקבע ויתכן שנבע מרצון לייחודיות מיוחסת. ייחוס היה תמיד עניין חשוב 

את, שלא כל יהודי שני הוא או צאצא לבעש"ט או לחיד"א ואפילו לרמב"ם! זבהן בקהילות ישראל 

להזכיר את המשפחות המחזיקות בשושלת יוחסין המגיעה עד לדוד המלך. קביעת ראשי תיבות 

לשם משפחה שייכת לאותה מגמה, אך באין אסמכתא כתובה, אין להתייחס לכך ברצינות רבה 

 . 46מדי

. סביר להניח, שהמשפחה 47לענייננו, השם עבו נפוץ מאוד במרוקו, בין יהודים ומוסלמים כאחד

תגלגלה ממרוקו לאלג'יר, והגלגולים אופייניים לניידות היהודית במגרב, תוך בריחה מפרעות ה

. לא מן הנמנע, שבני עבו הגיעו בדרך זו למערב אלג'יריה 48ומפגעי טבע וחיפוש אחרי פרנסה

והתיישבו בעיר מוסתאגנם שבמחוז אוראן. במוסתאגנם נודע השם עבו גם במחצית המאה התשע 

, שלפי מסורת 50קאדר, המנהיג האלג'יראי הידוע-רה הסמוכה מועסכר נולד עבד אלובעיי 49עשרה

. לסיכום, בידינו צירופי שמות וסיפורי משפחה הרומזים על 51בני עבו היה ידיד נעורים של שמואל

מסלול נדידה ממרוקו לאלג'יר, אך אין בהם ראיות היסטוריות ממשיות, פרט לעובדה הבסיסית,  

ה אחת ממשפחות עבו הרבות במגרב וענף אחד שלה התיישב בזמן בלתי ידוע שמשפחת עבו הית

 בעיר הגדולה אלג'יר. 

עשרה מוזכר אדם בשם יהודה עבו -נראה, שהיה זה ענף מוצלח מאוד. בראשית המאה השמונה

כהן בעסקי מונופול יצוא התבואות ממערב -כאחד מראשי קהילת אלג'יר ונציגו של מיכאל בקרי

יתכן שאברהם עבו, אביו של שמואל, היה בן לאותה משפחה, אך בסוף המאה לא  .52אלג'יריה

 .  53עסק ביצוא תבואות, אלא היה יצואן טקסטיל ובעל עסק לצביעת אריגים

                                            
 .9.5.07פינקלשטיין, צפת -עבו, אתר "ההגדה לבית עבו", ראיון עם עצמונה עבו-יוסף עברון  44
 יפקד מונטיפיורי משנת תקצ"ט מוזכר חכם מרדכי עובו שעבר לטבריה לאחר הרעש בצפת, מייזל, עמ' תנז.במ  45
 שימוש בראשי תיבות היה מקובל בספרות התלמודית ובדורות מאוחרים שימש כראיה לייחוס מיוחד וגרם ליצירת ראשי    46

 פחה ללא מסמכים מקוריים. הרב אזולאי, שחי במרוקו לפניתיבות בדיעבד.  אין אפשרות לקבוע בוודאות את מקור שם מש     
 ור השם אזולאי  בראשי התיבות "אישה זונה וחללה לא יקחו", שלו, לפיה מק-כשלוש מאות שנה, אף התנגד לטענת משפחתו     
 ענה ונראה שיחסוצוואה קדומה, שמטרתה לקדש את בני המשפחה ככהנים. הרב אזולאי הטיל חרם על כל מי שיחזור על הט     
 החריף נבע משנאת יוהרה, אך גם מחשש עירוב בכהנים אמיתיים. השאלה נשארה פתוחה והחוקרים חלוקים על מקור השם.      
 חלקם סבורים, שנבע ממגורי המשפחה בבוזולאי שבמערב אלג'יריה וחלקם טוענים, שמקורו בשורש לשון ברברי, שמשמעותו      
 .209-213לשון ספרדי, שמשמעותו "כחול". שטאל, מוצא השמות, עמ'  "טוב", או בשורש     

 טולידנו, נר המערב, עמ' קה.  47
 .105, 101, 95קנת בראון, דת מסחר וניידות של יהודי מרוקו, עמ'   48
 ריים במוסתאגנם התגורר במחצית השניה של המאה התשע עשרה חכם מיימון עבו, ששימש כרב העיר ואף כתב בעיתונים עב  49

 .496של התקופה, גאון, יהודי המזרח בארץ ישראל, עמ'      
 .  237אתר "ההגדה לבית עבו" ; דנציגר, עמ'   50
 אתר "ההגדה לבית עבו".  51
 .125, 116הירשברג, עמ'   52
 אתר "ההגדה לבית עבו".  53
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אדם זה הוא אולי הדמות המעניינת ביותר בפרשת עליית המשפחה לארץ, למרות שאין לגביו 

ידוע שהוסמך לרב  .הכוח בין גבירי אלג'יר שמו לא נשתרבב לעדויות על מאבקיופרטים רבים 

ודאג לחנך את בניו ברוח מסורת ישראל. לפחות שניים מהם, שמואל ומרדכי, היו רבנים 

ואכן, ההחלטה לעלות  55. לפי מסורת המשפחה היה מקורב לחוגי מקובלים באלג'יר54מוסמכים

ם אלה. ממרחק הזמן לארץ בעיצומו של המשבר הרוחני בקהילת אלג'יר תואמת נטייה לחוגי

מסתמנת כאן אישיות חזקה של אדם, המוכן לשנות את כל מהלך חייו כדי לשמור על זהותו 

בזמן מסוגל לתמרן בסבך תמורות הזמן, לזהות במהירות הזדמנויות -מסורתית ובו-היהודית

י עסקיות ולהסדיר את עלייתו ארצה, לא רק מבחינה רוחנית אלא גם מבחינה כלכלית. קווי אופ

 אלה יתגלו גם באישיותו של בנו שמואל.

 

ונפטר בצפת בשנת   1817, עלה לארץ עם הוריו בשנת 1789לפי מסורת המשפחה נולד שמואל בשנת 

מתקבל רושם של אדם בוגר, שהגיע לארץ עם משפחתו והוריו המזדקנים ואחרי שנות  .1878

רים נתקבלו לא רק על דעת  פעילות ציבורית מפוארת מת בגיל המכובד של תשעים שנים. הדב

, 56מלקטי מסורות כתדהר, אלא גם על ידי חוקרי ההיסטוריה של ארץ ישראל במאה התשע עשרה

קיימת רק בעיה קטנה אחת, האיש עצמו הצהיר על פרטים שונים. במיפקד מונטיפיורי  משנת 

ולדת ואנשים נרשם כבן שלושים שנים ואפילו אם נניח שבאותם ימים לא הקפידו על ימי ה 1839

, הרי שבדרך כלל הציגו את עצמם כמבוגרים מגילם 57נטו לרשום את גילם במספרים עגולים

, היה צריך להיות באותו 1789. אם אכן נולד שמואל בשנת 58האמיתי כדי להתחמק משירות צבאי

זמן בן חמישים שנים. מדוע יצעיר את עצמו בעשרים שנים? זאת ועוד, במיפקד נרשם האיש  כאב 

. נראה, ששמואל אכן נולד  בסביבות 59לילד בן שנה והילדים שנולדו אחר כך אינם מוזכרים

, והדבר תואם גם את המסורת המשפחתית על ידידות הנעורים שלו עם עבד אל 1809-1810השנים 

 . ידידות כזו קיימת, כידוע, רק בין אנשים קרובים בגילם. 180860קאדר, שנולד בשנת 

? האם מתוך רצון לתת תמונה ציורית 1789המסורת על תאריך הלידה של שנת  מניין, אם כן, צצה

על אדם שנולד בשנת המהפכה הצרפתית ומת בגיל העגול והמופלג של תשעים? ואולי נוצר הסיפור 

בהיסח הדעת, תוך חיבור שנות חייהם של האב ובנו? הנחה זו  מעמידה את הדברים באור הגיוני, 

של המאה השמונה עשרה ועלה ארצה  מוניםשנולד בסוף שנות השכאשר אבי המשפחה הוא 

כסוחר צעיר, המודע לצרכי שוק הטקסטיל באירופה, להאצה בסחר הבינלאומי באיזור אגן הים 

התיכון ולמאבקי המעצמות על ההשפעה במזרח. בהגיעו ארצה, ואולי עוד קודם לכן, דאג לבסס 

הודי דוד ששון, ה"רוטשילד" של המזרח, הצליח קשרים עסקיים בינלאומיים ובעזרת הגביר הי

בנו שמואל להשיג את המונופול על סחר האינדיגו, מרכיב חשוב בצביעת האריגים. ענף כלכלי 

 . 61רווחי זה היה בבחינת מונופול ממשלתי, שניתן לשמואל לגבי כל תחום מזרח האימפריה

                                            
 , מוזכר ברשימת היהודים, שעברו לטבריהבמיפקד מונטיפיורי מוזכר שמואל ברשימת רבני וחכמי צפת ובן נוסף, חכם מרדכי  54

 לאלאחר הרעש בצפת, הקשר לבני עבו מצפת אינו מוזכר במפורש, אך ראוי לציין כי במפקד מונטיפיורי לא נרשם כ"עבו", א     
 עמ' תנז. צחק, אולי על שם אותו דוד,  מייזל,י-כ"עובו", צורת הרישום הייחודית למשפחה. בנו השני של שמואל נקרא מרדכי     

 אתר "ההגדה לבית עבו".  55
 .675; יערי, שלוחי, עמ'  119צבי, מחקרים ומקורות, עמ' -; בן 310אתר "ההגדה לבית עבו" ; תדהר, עמ'    56
 . בודדים מסרו גילאים מדוייקים יותר והם רווקים, המצהירים 5-ו 0אכן מסתיימים גילאי יהודי צפת בספרות  1839במיפקד   57

 נז.ת-, גיל הנישואין המקובל. נראה, שעשו זאת לצורך קבלת תמיכה לנישואין. מייזל, עמ' תנג18כלל על גילאי  בדרך     
 , שנת עריכת המיפקד, הונהג בתורכיה גיוס חובה גם על יהודים, שהשתדלו להתחמק ממנו, מייזל, עמ' תלט.1839בשנת   58
 מייזל עמ' תנג, תנז.  59
 בעניין זה טוען ההיסטוריון יוסף שרביט, שהסיפור אינו עומד במבחן המחקר והידידות התפתחה  אתר "ההגדה לבית עבו" ;  60

 .68, הערה מס' 102-103במהלך חייהם של השניים באיזור סוריה והגליל העליון, שרביט, צרפת בגליל העליון, עמ'      
 ; אתר "ההגדה לבית עבו". 310תדהר, עמ'   61
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בינלאומיים, בחר להתיישב  והוא סוחר מבוסס ובעל קשרים 1832כשחזר שמואל ארצה בשנת 

בצפת. מכאן ואילך הוא עומד בראש המשפחה, אביו אינו מוזכר במסמכים רשמיים וקברו אינו 

נמצא בצפת. רמז להמשך חייו מצוי במיפקד מונטיפיורי, בו מופיעה הערה הנוגעת ליהודים מצפת, 

וזכרים, אך נרשם . שמות האנשים אינם מ1837שעברו לדמשק לאחר רעידת האדמה בגליל בשנת 

. אולי היה ביניהם גם אברהם עבו. האיש, שיזם 62שפרנסתם מצויה והם אינם נזקקים לתמיכה

את העלייה ארצה וביסס את פרנסת המשפחה בארץ. עתה יכול היה לפרוש לחיי מנוחה, את 

לת מפעלו ימשיך בנו הבכור. באישיותו יבשילו ויתחזקו קוי האופי של האב, אומץ לב, יזמות, קב

החלטות בהתאם לעקרון רוחני תוך תימרון בנסיבות הזמן. עתה, לאחר הכרת הרקע לעליית 

משפחת עבו לארץ ישראל ניתן לגשת לשאלת העבודה המרכזית ולבדוק מדוע בחרה להתיישב 

 דווקא בצפת?

 

 

 

 

 

 

 
 2007הדרך לצפת מכיוון עין זיתים העתיקה, צילום: רוני לרנר, 

 

 

                                            
 מייזל, עמ' תנח.  62
 



 17 

 פרק חמישי

 למה צפת?

  

תעשיית הבדים שפרחה בה  בתחילת המאה התשע עשרה היתה צפת עיר קטנה וחסרת חשיבות,

. 64ובמאה השמונה עשרה פקד אותה משבר כלכלי 63במאות השש עשרה והשבע עשרה דעכה

העשירים נטשו את העיר והנשארים חיו בעוני רב. עם זאת, עדיין עולה ממכתביהם תודעת 

וחיכו לימים טובים יותר. במפנה  65חות. יהודי צפת ראו את עצמם כממשיכי מפעל היסטורישלי

המאות השמונה עשרה והתשע עשרה, עם חדירת רעיון שוויון העמים למחשבה הפוליטית,  

התחזקו התקוות ובחוגים יהודיים מסורתיים התעוררה תסיסה משיחית. ההתעוררות מוזכרת 

. באותה תקופה גברה העלייה 67בדיווחי מיסיונרים ונוסעים אירופיים וגם 66גם במקורות יהודיים

ארצה, גם ממזרח אירופה וגם מצפון אפריקה. בדרך כלל לא עלו אנשים אמידים, אלא תלמידי 

חכמים, שנתמכו על ידי קהילות הפזורה. הם נטו להתיישב בגליל הפורה, שהמזון בו היה זול 

 . 68ושליםוהיחס ליהודים נוח יותר מזה שביר

 

הקבוצה הקטנה של עולים עשירים מאלג'יר, ביניהם משפחת עבו, היתה חריג בישוב היהודי העני 

המשיכו לעסוק במסחר גם בארץ ישראל וטיפחו קשרי סחר בינלאומיים. שמואל  העולים .69בארץ

עבו, שהצליח להשיג את הזכיון לשיווק צמח הניל, ששימש להפקת צבע האינדיגו, היה לסוחר 

עשיר. יבולי הניל  הובאו מהודו לארץ ישראל ונשלחו לאירופה דרך נמלי עכו וצידון. מבחינתו של 

או עכו, אך  צידוןשמואל הגיוני היה להשתקע באחת מערי הסחר המרכזיות של האיזור, דמשק 

מסורתי שמאחורי העלייה, שכן -הוא בחר להתיישב בצפת. החלטתו מצביעה על המניע הלאומי

וערי קודש אחרות, כמו  70אפילו עכו בתחומיה המקודשים של ארץ ישראל הה לא נכלללפי ההלכ

ירושלים או חברון לא היו קרובות למרכזי הסחר החשובים של התקופה. הגליל, לעומת זאת, היה 

סמוך לנתיבי סחר מן המזרח למערב וחשוב עוד יותר, הוא היה מאז ומתמיד אבן שואבת לציפיות 

 .משיחיות-לאומיות

 

שביסודה היפוך  ,71הזיקה המשיחית לגליל נבעה מנוסחה תלמודית עתיקה, "ומשם עתידין ליגאל"

 סדר האירועים הטרגיים של אבדן העצמאות היהודית. אחרי חורבן בית המקדש עברה הסנהדרין 

                                            
 אומנות צביעת האריגים היתה מיוחדת ליהודי צפת וסלוניקי, ששמרו על סוד תרכובות הצבע. הנוסחה המדוייקת לא פוענחה   63

 עד היום. הנוסע בורקהארט מוסר כי סודות האומנות עברו במשפחות מאב לבן וגם לאחר שקיעת צפת במאה השמונה עשרה,      
 .168; שור, עמ'  69-87נים לאריגים, פכטר, עמ' עדיין פעלו בה מספר בתי מלאכה קט      

 סט.-בניהו, צפת מרכז לתעשיית אריגי צמר, עמ' נח  64
 . 87-78, 76פכטר, עמ'   65
 ;  מורגנשטרן משיחיות וישוב ארץ  130-125, 74-68, 54-,53, 36-29, 25-19מורגנשטרן, מיסטיקה ומשיחיות, עמ'   66

 . 55-60, 46-52, 36-37, 17-19ישראל, עמ'       
 .65-61מורגנשטרן, משיחיות ויישוב ארץ ישראל, עמ'   67
 ירושלים הוגדרה כאיזור שיפוט נפרד )מותצריף( וההתיישבות של יהודים בה היתה בעייתית. יהודים אשכנזים נחשבו אחראים   68

 את מוצאם, בהתלבשם כספרדים. לחובות הישנים של חבורת ר' יהודה החסיד מראשית המאה השמונה עשרה. הם הסתירו      
 עולי המגרב נתקלו בעוינות מצד ראשי העדה הספרדית, מחשש לגידול בהוצאות הקהילה וצורך לתת לעולים חלק מתרומות      
 .96-97; ברנאי, עמ'  135-137, 88יהודי הגולה. אליאב, עמ'      

 רים, שמואל עבו ואברהם שושנה,  מייזל, עמ'  תנג, תנז.מוגדרים רק שני יהודים כעשי 1839במיפקד מונטיפיורי משנת   69
 מבחינה הלכתית לא נכללה עכו באותה תקופה בתחומי ארץ ישראל הטהורה ומתיה היהודיים היו נקברים בכפר יאסיף,   70

 . 5799, 3753וילנאי, אריאל, עמ'      
 בבלי, ראש השנה, לא, ב.  71
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. הגאולה תתקדם בכיוון הפוך, 72מיהודה לגליל עד שבוטלה בטבריה, במאה הרביעית לספירה

רושלים ושלביה הראשונים יהיו קיבוץ הגלויות וחידוש המשפט היהודי על ידי כינון מטבריה לי

 . 74, שחבריה חייבים להיות חכמים מוסמכים מדור לדור, החל מימי משה רבנו73הסנהדרין

היכן מוצאים חכמים כאלה? מאות בשנים קיוו יהודים למצוא אותם בין עשרת השבטים, שהוגלו 

, אך לא נמצאה כל 75רות יצאו נוסעים לחפש את  השבטים האבודיםמממלכת ישראל. במשך הדו

הוכחה לקיומם. כיום נראים המאמצים נאיביים, אך באופן החשיבה  המסורתי היתה הנוסחה 

. ר' ישראל 76לחידוש הסמיכה נכשלו התלמודית חיונית לכינון ריבונות לאומית ויוזמות אחרות

ה התשע עשרה את מגמת חיפוש השבטים. לעומתו, משקלוב, מנהיג הפרושים בצפת, הוביל במא

חידש את  1816מנדל משקלוב, לא חיכה לחידוש הסנהדרין ובשנת -מנהיג פרושי אחר, ר' מנחם

 . 77הישוב האשכנזי בירושלים

נראה, ששמואל עבו היה קרוב יותר לר' ישראל משקלוב בכל הנוגע לתפיסת הגאולה המסורתית, 

דוש הסמיכה קודם לבניית ירושלים. כששהה בבומביי, קירב את הנקשרת לקיבוץ גלויות ולחי

עדת בני ישראל, "היהודים השחורים" של הודו, שנדחתה על ידי "היהודים הלבנים", סוחרים 

יהודיים עשירים מבגדד, שהשתקעו בבומביי. אלה סירבו להכיר ביהדותם של בני ישראל להתחתן 

דק את מנהגיהם של "בני ישראל" וכרב מוסמך קבע בהם או לצרפם למניין המתפללים. שמואל ב

שהם יהודים גמורים, אלא שבמשך הזמן שקעו בבערות ואינם בקיאים בהלכות מאוחרות. הוא 

אילץ את יהודי קהילת בגדד לצרפם לתפילה ולאחר שחזר לצפת ונודע לו כי שוב הורחקו מן 

ה דרישה לראות ב"בני ישראל" הקהילה, שלח לבומביי אגרת חתומה על ידי כל רבני צפת, וב

 .   78יהודים לכל דבר. בעתיד תסייע האגרת לקבלתם במדינת ישראל

פעולותיו אלה של שמואל עולות בקנה אחד עם תפיסתו המסורתית, אלא שכאן עולה השאלה, 

מדוע בחר האיש, הנאמן לנוסחה התלמודית, להתיישב בצפת ולא בטבריה, שלפי קביעת חז"ל 

אולה? כדי להבין זאת, חייבים להבין את המקור לקדושתה של צפת ואת קשריה ממנה תתחיל הג

 של העיר לתפיסת הגאולה הייחודית ליהודי המגרב.

קדושתה של צפת, הצעירה בערי הקודש, נבעה מקירבתה למירון, אתר עתיק בעל הקשרים 

החורבן . לאחר 79לאומיים חזקים, שבזמן המרד הגדול בוצר כעמדת מפתח לשליטה בגליל

ולאחר מרד בר  80התיישבה בה משמרת הכוהנים הבכירה של יהויריב, ממנה יצא בית חשמונאי

יוחאי, תלמידו האקטיביסטי ביותר של רבי עקיבא. רבי שמעון מת -שמעון בר כוכבא פעל בה ר'

והתחזק בימי הביניים, עם  82והלימוד ליד קברו הפך לערך חשוב עוד בעת העתיקה 81ונקבר במירון

יית מעמדו של ספר הזוהר, שרבי שמעון בר יוחאי נחשב למחברו. לימודי הזוהר היו נפוצים על

                                            
 .85אבי יונה, עמ'   72
 מגילה, יז.  73
 לפי העקרון המשפטי העתיק, רק סנהדרין של חכמים סמוכים מימי משה רבנו דרך זקני ישראל ושופטי העם יכולה להעניש על   74

 ן עוונות ובכך לכפר עליהם. עם ביטול מוסד הנשיאות והסנהדרין במאה הרביעית לספירה, אין עוונות יכולים להתכפר ולכ     
 .121שיחיות וישוב ארץ ישראל, עמ' מתעכבת הגאולה. מורגנשטרן, מ     
 .357-342יערי, אגרות, עמ'   75
 במאה השש עשרה ניסה ר' יעקב בירב להשיג את הסכמת כל גדולי הדור לסמיכת חכמים בני זמנם. היוזמה נכשלה עקב  76

 .122-123; מורגנשטרן, משיחיות וישוב ארץ ישראל, עמ'  71-72התנגדות חכמי ירושלים, שור, עמ'       
 .321-120; מורגנשטרן , משיחיות וישוב ארץ ישראל, עמ'  732, כרך ב' עמ' 511-144, 391-138יערי, שלוחי, כרך א' עמ'   77
 ; אתר "ההגדה לבית עבו".  743, 675, כרך ב' עמ' 135, 134יערי, שלוחי, כרך א' עמ'   78
 העיר היה צר עד כדי כך שלא יכלו לצעוד בו שני אנשים זה חוזקה של מירון נבע ממיקומה ומהגישה הקשה אליה. השביל אל   79

 ,ליד זה ומכאן הביטוי "כבני מרון", לציון מעבר האנשים לפני הקב"ה באחרית הימים, כאשר כל אחד מהם יישפט  בנפרד      
 .92; רוזנסון, זכרון מירון, עמ'  4364-4365וילנאי, עמ'       

 . 131, מפה מס' 85יונה, עמ' -; אבי 9רוזנסון, זכרון מירון, עמ'   80
 . 138, מפה מס' 90יונה, עמ' -; אבי 4364וילנאי, עמ'   81
 .205, 022-201, 193-191, 871-181רוזנסון, קברו ומדרשו, עמ'   82
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בקהילות ישראל בספרד ולאחר הגירוש הגיעו משם לצפת חכמי הלכה ומקובלים, שרצו לחיות 

 . 83וללמוד ליד קבר הרשב"י

יחידה", -וותמגורשי ספרד היו בני קהילות גאות ומבוססות, שנאחזו בתקופת הזוהר שלהם ב"גא

שנשתמרה לאורך דורות. המגורשים שהגיעו לדרום אירופה ולמרכז האימפריה העות'מאנית יכלו 

לשמר את לחני ספרד ואת שפת הלדינו. המגורשים שהגיעו למגרב נאלצו להסתגל לאורח החיים 

פו יהודית. עם זאת, הקפידו על ייחודם העדתי, הוסי-המקומי  והחליפו את הלדינו בעגה ערבית

. 85וגאוותם  הפנימית מצאה לה ביטוי במשיחיות לאומית עזה 84לשמותיהם את הסיומת ס"ט

ובמאה השש עשרה היו  86חכמים ומקובלים מן המגרב הגיעו לגליל עוד בסוף המאה החמש עשרה

וההדלקה על קברו  88. באותה תקופה נבנה מיתחם קבר הרשב"י87רבים מהם תלמידי האר"י

 . אגב, גם89בעומר ונחגגה בכל תפוצות ישראל בזיקה לתסיסה משיחיתהועברה מפסח שני לל"ג 

מצביעה על זיקה  90דרישת מקובלי אלג'יר במפנה המאות לחידוש שיטת האר"י בלימוד ובתפילה

חזקה בין יהודי צפון אפריקה לבין צפת. משפחת עבו היתה מקורבת לחוגי המקובלים באלג'יר 

 חית הייחודית ליהודי המגרב. ועלייתה לצפת תואמת את התפיסה המשי

 
מעשי עם קבלת תפיסת הרמב"ם, -תפיסת הגאולה של יהדות המגרב הצטיינה באקטיביזם לאומי

במקביל,  .91לפיה אין המשיח דמות ניסית, אלא תהליך היסטורי של חזרה לחיים לאומיים בארץ

גלה הספר וניצל תפיסה המיסטית של ספר הזוהר עד כדי התפתחות אגדה, לפיה נתההשפיעה גם 

יוחאי נחגגה בהקשר לאומי ובמהלכה נאספו -. הילולת רבי שמעון בר92על ידי רב ממרוקו

 . 93התרומות לארץ ישראל

מצא לו היהודי  כאן .94בפיוטי המגרב בלט לצד התפיסה הלאומית גם מוטיב של נקמה בגויים

כתב אחרי רדיפות פורקן לזעם על השפלתו ועל ההתעללות בו. בפיוט "אל הר שומרון", שנ

היהודים במרוקו ובתוניס, זועק הפייטן ר' פרג'י שוואט, "...לעת חזיונים עתה ממריביך אנקום 

יוחאי -. נימה חריפה יותר בולטת בפיוט המסתורי "בר95אנקום נקמתך" -נקמתך... יאמר אלהיך 

חמת אש הדת יוחאי  כנלחם במל-נמשחת", המיוחס לר' שמעון בן לביא מטריפולי ובו מתואר בר

 .96ושולף  חרב כנגד צוררי ישראל

                                                                                                                             
 

  מיכה.לפני הכיבוש העות'מאני התיישב בצפת ר' יוסף סרגוסי, שאגדות נקשרו בדמותו ואחריו הגיע ר' יעקב בירב מחדש הס  83
 שיך, לאחר גירוש ספרד הגיעו לצפת ר' יוסף קארו, גדול פוסקי ההלכה בעת החדשה, ותלמידיו ר' משה קורדובירו, ר' משה אל     
 .70-79, 37ר' משה גלאנטי, ור' שלמה אלקבץ. שור, עמ'      

 טבא", כלומר -וי להיות גם "סיפאטהור". קיימת השערה, שהפירוש עש-במחקר מקובל לפרש את ראשי התיבות ס"ט כ"ספרדי  84
 .585-586בי, מחקרים ומקורות, עמ' צ-סוף טוב, ללא המרת דת. גם פירוש זה מעיד על מוצא מספרד או מפורטוגל, בן     
 .26-25בשן, עמ'   85
 החמש מרישומים ממשלתיים של חייבי מס, ממכתבי עולים ומספרות השו"ת עולה שיוצאי המגרב הגיעו לצפת עוד במאה  86

 .169; יערי, אגרות, עמ'  11-15, 4עשרה, לפני עליית מגורשי ספרד לארץ, ויינשטיין, עמ'      
 בין המקובלים יוצאי המגרב, שפעלו בתקופת האר"י, ידועים ר' סלימאן אוחנה, ר' יוסף בן טבול, ר' אברהם הלוי ברוכים, ר'   87

 חיד"א. לפי עדות ר' משה באסולה בית הכנסת של עולי המערב נקרא בשם בית ולאי, סבו של הסוסאן ור' מסעוד אז-יששכר בן     
 הכנסת אליהו הנביא והוא העתיק ביותר בצפת. נראה, שמדובר בבית הכנסת המוכר כיום כבית הכנסת האר"י של הספרדים,      
 קנא. -עמ' קן; טולידנו, נר המערב,  88, 84. שור, עמ' 86וילנאי, היהודים המערביים, עמ'       

 .7הבנייה מיוחסת לר' אברהם גלאנטי, מחבורת האר"י הקדוש, רוזנסון, זכרון מירון, עמ'   88
 .102-97, 74רוזנסון, זכרון מירון, עמ'   89
 ויינשטיין, עמ' נו.  90
 .129-128, 124, 109, 10-8; מנור, עמ'  65-55טויטו, עמ'   91
 ל על ידי  ערבי, שמכר אותו לסוחרים נודדים. אלה השתמשו בדפיו לעטיפת תבלינים. לפי ר' אברהם אזולאי, נתגלה הספר בגלי  92

 ן,אחדים מן הדפים הגיעו  לידי רב ממרוקו, שהחל לחפש את יתר הדפים, אסף את כולם וכך הציל את ספר הזוהר. קנת בראו     
 .101-104עמ'      

 ל.-במירון, עמ' יב; בניהו, הנהגות מקובלי צפת  102קנת בראון, עמ'   93
 .37 ,32-26בשן, זיקתם של יהודי המגרב לארץ ישראל, עמ'  94 
 .73חזן, "ר' פרג'י שוואט", עמ'  95 

 אתר "פיוט".  96
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פיוט טרגי במיוחד נכתב על ידי משוררת צעירה ממרוקו, פרחא בת ר' אברהם בן אדיבה, אשה 

משכילה לזמנה ובקיאה בהלכה, שלאחר פרעות במרוקו ברחה עם אביה ואחיה לתוניס. בשנת 

השם. אביה לא היה בעיר באותו  , כשפרצו לעיר חיילים עות'מאניים, נהרגה פרחא על קידוש1756

זמן וכשחזר ליקט את שירי בתו, הפך את חדר השינה שלה למקוה טהרה ואת ספרייתה הפך לבית 

. כיום אפשר רק לשער מה עבר על 97כנסת. ארון הקודש הוצב במקום בו ניצבו ספריה לפני הפרעות

 ,98ה מפיוט שכתבהפרחא, כיהודיה שחייה וכבודה מופקרים, אך הד עמום לתחושותיה עול

                                   

 פעמי הרימה יה, הציל / אלכה אל ארצי בטוב טעם.                                     

 רדפני אויב, גוי אוילי / ויגער בי בקול רעם.                                     

 בילני אל הר גלילי / ושלח בם עברה וזעם,חיש הו                                     

 .אראה שם אורך, אחבוש כלילי / אזי אומר, אמותה הפעם                                     

 

כדאי לשים לב לביטוי "הר גלילי" המופיע בפיוט. הוא אינו מכוון לטבריה הנמוכה, הוא מכוון 

 כלפי מעלה, למירון ולצפת שלידה.

 

 

 

 

 
 יוני של פרחא מאת ההיסטוריונית ציור דמ

 והציירת ד"ר אלישבע שטרית. 

 .99בתמונה משובץ טקסט הפיוט

 

 

כפי  ,כל ימיובלטה באישיותו של שמואל עבו  יוחאי-ולקבר רבי שמעון ברהזיקה למירון אכן, 

חיים כי, "גלוי וידוע לעין כל שתמיד עטרת ראשי הרב מר אבי זצוק"ל היה -שכתב בנו אברהם

                                            
 .168-159שיטרית, עמ'   97
 . 681-147על ידי הבלשן וההיסטוריון יוסף שיטרית, שיטרית, עמ'  1993הפיוט אותר ופורסם בשנת   98
 י יהודי מרוקו ועבודות נוספות". אתר "תמונות מחי  99
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עברון, -. יוסף עבו100ותאוותו להשכיל להיטיב אל הקודש פנימה ובפרט בבניין המקודש..."חשקו 

דור חמישי לחכם שמואל, מוסיף כי "... למשפחת עבו היה קשר נפשי עמוק להילולה דרבי שמעון 

 . 101יוחאי עוד בהיותה באלג'יר"-בר

-ר רבי שמעון בר, היה מעשהו הראשון רכישת מיתחם קב1832102כשחזר שמואל  לצפת בשנת 

. 103יוחאי, שנמצא בבעלות ערבית ויהודים נדרשו לשלם מס שנתי עבור הרשות להיכנס אליו

כשקנה שמואל, בכספו הפרטי, את החלקה, התעוררה  התלהבות עצומה בצפת והקהילה הקדישה 

, התאספו יהודי צפת בחצר בית עבו ונשאו 1833לו ספר תורה מפואר. בערב ל"ג בעומר תקצ"ג, 

. באופן החשיבה של 104יוחאי-ת הספר "בתופים ובמחולות" אל מירון, להילולת רבי שמעון ברא

 התקופה נתפסה גאולת הקבר כסימן להתקרבות הגאולה. היו גם סימנים אחרים.

השתנו הנסיבות הפוליטיות באיזור. ארץ ישראל וסוריה נכבשו על ידי צבאו של  1831בשנת 

הצבא עמד בנו המאומץ של מוחמד עלי, איברהים פאשה. הוא מוחמד עלי, שליט מצרים. בראש 

הנהיג בארץ ממשל מודרני ריכוזי, עודד את החקלאות ואת המסחר ושיפר את מצב הבטחון. 

הארץ נפתחה להשפעה מערבית ומיעוטים לא מוסלמים זכו לשוויון אזרחי. נוצרים נטלו חלק 

. גברה 105ל קשריהם למעצמות המערבבמועצות המנהל האזרחי ויהודים זכו ליחס מועדף בש

העלייה ממזרח אירופה ומצפון אפריקה ולארץ הגיעו ראשוני העולים ממערב אירופה. אווירה 

אופטימית שררה ביישוב היהודי. אחרי הכל, נותרו רק שבע שנים עד תאריך הגאולה של שנת 

1840... 
 

 

 

 

 מוחמד עלי   

 

 פרק ששי

 שנות האימים

                                            
 .91מכתבים אלה נשלחו אל אישים רבי השפעה, במטרה לגייסם לשיקום מיתחם הקבר, שרביט, צרפת בגליל העליון, עמ'   100
 אתר "ההגדה לבית עבו".  101
 מייזל, עמ' תנז.  102
 אתר "ההגדה לבית עבו".  103
 ם, אתר "ההגדה לבית עבו".כך נפתחה מסורת תהלוכת ל"ג בעומר, הנמשכת עד היו  104
 הנוסע האנגלי מונרו כותב, "מצבם של היהודים השתפר מאוד תחת שלטון הפחה וזכויותיהם מובטחות להם עתה במידה   105
 ה . לעניין שיפור מצב הישוב היהודי בארץ רא172כושו רב", שור, עמ' קומה גם אם ר-מספקת, כך שיהודי יכול עתה ללכת זקוף      
 .178; ספר צפת, עמ' רסט ; שור, עמ'  42-44אליאב, עמ'  גם      
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 למערבולת דמים. ת בראשית שנות השלושים נקלע הישוב היהודי בארץלאחר השלווה היחסי

השליט  יכוזי שהונהג על ידי אברהים פאשה.הממשל החילוני רפרץ מרד הפלאחים נגד  1834בשנת 

נקבע גם שיפוט אחיד לבני כל  .גיוס כפוי לצבאנהיג עול המסים וההכביד את המצרי של האיזור 

עה, ליבו את הזעם כנגד השוואת זכויות יהודים ונוצרים בניגוד הקאדים, שסמכותם נפגו ,הדתות

 לעקרונות האסלאם. 

המרד התפשט במהירות מעבר הירדן המזרחי אל חברון אל שכם ואל ירושלים, לבסוף סחף גם 

את האוכלוסייה המוסלמית בגליל. ראשונים נפגעו היהודים, שנתפסו כאוהדי השלטון. במשך 

חוללו פרעות ברובע היהודי של צפת. יהודים נרצחו, נשותיהם שלושים ושלושה ימים הת

. תושבי הרובע נמלטו להרים ולמערות שבהר מירון ולמרות 106ובנותיהם נאנסו ובתי כנסת חוללו

משמרות שחסמו את הדרכים, הצליחו להעביר לקונסולים בערי החוף את הידיעות על 

. 108את המרד בעזרת כוחות דרוזיים . בלחץ הקונסולים מיהר איברהים פאשה לדכא107המתרחש

כשחזרו היהודים לרובע, נתגלה לעיניהם חורבן מוחלט. רכושם נבזז, הבתים נהרסו וקירות נופצו 

. הנזק היה עצום ורק סכום קטן ממנו שולם כפיצוי 109בתקווה לגלות מטמונים חבויים

 . 110לנפגעים

 1837בד יותר. בראשון לינואר בעוד יהודי צפת מנסים לשקם את חייהם, פקד את העיר אסון כ

התחוללה באיזור רעידת אדמה, שפגעה בעיקר בצפת, הבנויה בצורה מדורגת על מדרון ההר. 

  ,מוכי הלםופצועים  ,הניצולים 111הרובע היהודי נהרס כליל ומספר ההרוגים נאמד בכאלפיים נפש

פרצו מגפות, בעקבות הרעש  .בעיצומו של החורף הגלילישוטטו ללא מחסה ליד ההריסות 

 . 112שהשתוללו בגליל במשך שנתיים והיפילו חללים רבים

לגייס גם את הדרוזים לצבא.  החליט השלטון המצרי פגע בקהילה אסון נוסף. שנה לאחר הרעש

שוב פרץ מרד ושוב  נפגעו בעיקר יהודי צפת. דרוזים ומוסלמים השתוללו בעיר, בזזו את בתי 

 . 113חוט כסף מן הקהילההיהודים ועינו את נכבדיהם כדי לס

 

ממיפקד מונטיפיורי עולה, שחזר ארצה מהודו בשנת  איפה היה שמואל עבו באותן שנים קשות?

, אך מיד לאחר מרד הפלאחים אין שמו מופיע באגרות שנשלחו מצפת ונראה שנסע להודו 1832114

ר בין ראשי והוא אינו מוזכ 115נמצא שוב בבומביי 1835כדי לאסוף תרומות לנפגעים, שכן בשנת 

, אלא שנה מאוחר יותר. פרט מעניין מופיע בשנים אלה בנוגע 116הקהילה בימי מרד הדרוזים

לאשתו. במסורת בית עבו לא נמסרו פרטים רבים על נשות המשפחה ועל אם השושלת ידוע רק כי 

ומסופר, שבזמן הרעש נלכדה בין ההריסות ואנשים הסכימו לחלצה  117שמה הפרטי היה קאלו

                                            
 . 141, 139, 20; יערי, זכרונות, עמ'  45אליאב, עמ'    106
 צבי, -; אביר, עמ' רסט ; בן 185-184; שור, עמ'  475, 461, 444שלום, מסעי נוצרים, עמ' -; איש 143-129יערי, זכרונות, עמ'   107
 .100-101; אליאב, עמ'  רעט-מאורעות צפת, עמ' רעח      
 .  45אליאב, עמ'   108
 .071-106; בן צבי, מחקרים ומקורות, עמ'  139יערי, זכרונות, עמ'   109
 רעד.-אביר, רסט  110
 .498נפש. אליאב, עמ'  2,500-ל 1,000לפי אומדן סגן הקונסול יאנג ולפי מיפקד מונטיפיורי נע מספר ההרוגים היהודיים בין   111
 צבי, -; בן 019-186רכא, רעט; שור, עמ' -, ספר צפת, עמ' ריח496-493; מסעי נוצרים, עמ'  431-142ות, עמ' יערי, זכרונ  112
 .101-102מאורעות צפת, עמ' רעט ; אליאב, עמ'       
 .193-190; שור, עמ'  913-383צבי, מאורעות צפת, עמ' רעט ; יערי אגרות, עמ' -; בן 46אליאב, עמ'   113
 תנז.מייזל, עמ'   114
 .743-742, 675, 135-134יערי, שלוחי, עמ'   115
 .260-256בן צבי, מחקרים ומקורות, עמ'   116
 .24.7.07עברון, -קיצור השם רחל "ראקל" בספרדית, ראיון עם יוסף ויהודית עבו  117
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עדיין לא היתה  1834. יש להניח, אם כן, שבשנת 118בתנאי שתמסור להם את תכשיטיהמשם רק 

. לפי מסורת 119נשואה לשמואל, שכן בית עבו היה אחד המבנים היחידים ברובע שלא קרסו ברעש

ונראה, שנבנה היטב ובהשקעה רבה, יחסית  120בני עבו הוקם המבנה בבוא המשפחה לארץ

כדוגמה לתקן בנייה נכון באיזורים רגישים לרעידות אדמה, אך לתקופה. היום היו מביאים אותו 

 בראשית המאה התשע עשרה נתפסה הצלתו כנס. 

באופן החשיבה המסורתי התקיימה זיקה ישירה בין מעשי האדם לגורלו. שמואל עבו חש, שהנס 

קודה . בנ121אירע לו בשל פעילותו למען יישוב הארץ והוא החל לפעול ביתר שאת למען שיקום צפת

 םספרדי, הקהילה זו מתחילה לבלוט יכולת הניווט שלו בין עולמות התקופה. יחד עם מנהיגי

ופנה לבקשת סיוע מן העולם הכלל יהודי.  122פעל לבלימת המגמה של נטישת צפת ,אשכנזיםו

הכתובת הראשונה לבקשות הסיוע היתה משה מונטיפיורי, סמל הסולידריות היהודית של 

משפחת עבו החלו קשריו של שמואל עם מונטיפיורי עוד בסוף שנות העשרים  התקופה. לפי מסורת

 , עתה נוסף להם מימד של דחיפות. 123של המאה

. האגרות 124נשלחו למונטיפיורי אגרות בהולות מצפת ועל רבות מהן חתום שמואל עבו 1839בשנת 

פת, בעיקר מעדות הן לא רק מקור היסטורי ראשוני חשוב, אלא עדות לרוחם האיתנה של יהודי צ

. מצבם היה קשה, המסים לא הופחתו ונגבו 125החסידים והספרדים, שהחליטו להישאר בעיר

באכזריות ובסביבה נמשכו מעשי שוד ורצח. ראשי הקהילה פנו למונטיפיורי בבקשה לדרוש מן 

. בנוסף, ביקשו ממונטיפיורי 126השלטון המצרי לשלוח להגנתם כוח צבאי ולהפחית את המסים

. 127יל את השפעתו על מוחמד עלי, כדי לאפשר להם לחכור קרקע ולעסוק בעבודת האדמהלהפע

.  בעקבות 128בנושא זה שררה אחדות דעים בין ראשי הקהילה, מבלי להתחשב ב"מפתח עדתי"

בקשתם, פנה מונטיפיורי למוחמד עלי וביקש ממנו לתת לו בחכירה כמאתיים כפרים להתיישבות 

 . 129אליהם, כאשר נאלץ מוחמד עלי לסגת מארץ ישראליהודית. המגעים הופסקו מ

משהו, כשקוראים אגרות תלונה, ששלחו עניי צפת  -תמונה אידילית זו של אחדות בצפת נפגמת

למונטיפיורי ובהן האשימו את מנהיגיהם, ביניהם שמואל עבו, בהשתלטות על כספי התרומות 

ביקשו להעביר את התרומות  . ההאשמות נבעו מכך, שראשי הקהילה130שהגיעו לאחר הרעש

ישירות לידיהם ולא לידי ראשי עדת הספרדים בירושלים, בשל חשש משוד הכספים בדרך 

ומהפסד עקב המרת מטבע ירושלים למטבע הנהוגה בגליל. בנוסף, הפנו בקשת סיוע מיוחדת 

 . 131לחכמי ולרבני צפת

בדיקה מה  תמונה קשה, אך נראה, שהבקשות עוררו בקהילה חשדות ורגשות זעם. מן האגרות עול

הרושם. מתברר, שבשנות הפורענות הוציאו ראשי הקהילה סכומי עתק מכספם  מתרכךמקיפה 

                                            
 אתר "ההגדה לבית עבו".  118
 .9.5.07פינקלשטיין,  -אתר "ההגדה לבית עבו" ; ראיון עם עצמונה עבו  119
 . 24.7.07עברון, -ראיון עם יוסף ויהודית עבו  120
 אתר "ההגדה לבית עבו".  121
 רצז.-צבי, מאורעות צפת, עמ' רצו-בן  122
 .  310תדהר, עמ'   123
 .118; ברטל, עמ'  109צבי, מחקרים ומקורות, עמ' -רצז ; בן-רפט, רצו-שכב, רפח-צבי, מאורעות צפת, עמ' רעז-בן  124
 -צבי, מאורעות צפת, עמ' רפא-; בן 19-88ובה לירושלים בשנות העשרים והשלושים, אליאב, עמ'  קהילת הפרושים עברה בר  125

 רפב.       
 בן צבי, מאורעות צפת, עמ' רצז.  126
 בן צבי, מאורעות צפת, עמ' רצז.  127
 . 132-113צבי, מחקרים ומקורות, עמ', -בן  128
 .23-21הרוזן, עמ'   129
 שט. -שח, שח-הצבי, מאורעות צפת, עמ' ש-בן  130
 שיג.-צבי, מאורעות צפת, עמ' שיב-בן  131
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.  ראשי 132הפרטי ואף נטלו הלוואות בערבותם האישית כדי לסייע לקהילה בשעת החירום

ו הקהילה הושלכו לכלא ועונו קשות, כדי לסחוט כספים מיהודי צפת. במרבית הנטל הכספי נשא

עשירי העיר, אחדים מהם התרוששו לחלוטין ולכמה מהם נשארו הכוללים חייבים כסף רב, מבלי 

ורבנים, שיצאו לגייס תרומות בחו"ל, חזרו ומצאו את משפחותיהם  133שיוכלו לפרוע את החוב

. כל אלה עשויים להסביר את הבקשות לפיקוח על חלוקת התרומות ולסיוע 134רעבות וחסרות כל

צפת. כך או אחרת, ממרחק הזמן קשה לקבוע מה בדיוק קרה בצפת וכל אחד רשאי מיוחד לרבני 

להסיק מן האגרות את מסקנותיו שלו, אך הרושם הכללי אינו כזה של ניצול המצוקה למען רווח 

 ל ראשי קהילה, המנסים לשקם איכשהו את ההרס הנורא.שאישי, אלא 

הגיעו משה ויהודית מונטיפיורי לארץ  למרות סכנת המגפות, במאי אותה שנה הגיעה העזרה.

ומיהרו לצפת. הם חילקו כספים לנפגעים והבטיחו סיוע נוסף בעתיד. ביוזמת מונטיפיורי ובעזרת 

הרב הראשי של יהודי בריטניה, הרב נתן אדלר, הוקמה הקרן למען ארץ ישראל,  להקלת מצוקת 

ת רוטשילד ועם יהודי ארצות היישוב ולעידוד פרודוקטיביזציה. הקרן פעלה בשיתוף עם בי

 יהודי החל להעמיק את מעורבותו בגורל היישוב בארץ ישראל. -. העולם הכלל135הברית

 

 

 

 

 

 
 צפת לאחר הרעש

                                            
 שג.-רפט, ש-בן צבי, מאורעות צפת, עמ' רפח  132
 טיפוסית היא איגרתה של ריינה די פרנקו, שבעלה ובנה נהרגו ברעש וחתנה הרב חיים מזרחי, נאסר ועונה בזמן מרד הדרוזים,   133
 יל די הספרדים, נתנו את כל אשר להם ולוו כספים בערבות אישית, כדי להצכדי לסחוט כסף מן הקהילה. ריינה ואחדים מנכב     
 את הרב ממוות. באיגרתה מבקשת האשה לקבל סכום מסויים מכספי התרומות ומציינת, שכל עניי העיר צבאו על פתחו של     
 טו.ש-י, מאורעות צפת, עמ' שיגחתנה ושוועו לעזרה ומכיוון, שלא היה מסוגל לעזור להם, נאלץ לעבור לטבריה, בן צב     
 צבי, מאורעות צפת, עמ' שב.-בן  134
 . 198-197אליאב, עמ'   135
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 פרק שביעי

 הקשר הדמשקאי

 

,  נעלם 1840כאקורד סיום צורם לפורענויות שנות השלושים התחוללה עלילת הדם בדמשק. בשנת 

יר נזיר קפוצ'יני והתפשטה שמועה, שנרצח על ידי יהודים לצרכי פולחן. קונסול צרפת ניצל את בע

הפרשה לחיזוק מעמד צרפת כמגינת הנוצרים במזרח והעלילה התנהלה לפי מיטב מסורת ימי 

הביניים. יהודים נחקרו, עונו  ו"הודו", שראשי הקהילה תכננו את רצח הנזיר. נכבדי היהודים 

. 136ונו ואחדים מתו תוך כדי עינויים. קהילת דמשק כולה היתה נתונה לסכנה רבהנעצרו, ע

, אך משנודעו הפרטים, פרצה 137הידיעות על המתרחש הועברו למערב רק בשלב מאוחר של הפרשה

 . 138סערה בינלאומית

-אנגליה ואוסטריה תמכו בצד היהודי וצרפת תמכה בגורמים האנטישמיים בדמשק. העולם הכלל

ת מוחמד תגייס לפעולה. משה מונטיפיורי ואדולף כרמייה יצאו למצרים בנסיון לשכנע איהודי ה

הפרשה נסתיימה רק אחרי ועידת ו צרפתי סירב-עלי לשחרר את אסירי דמשק. שליט מצרים הפרו

לונדון, בה נתגבשה ברית ארבע המעצמות, בריטניה אוסטריה רוסיה ופרוסיה, לבלימת התחזקות 

אוסטרית כבשה את את ערי החוף של לבנון, צי -צרפתי. שייטת בריטית-והשליט המצרי הפר

בריטי התמקם מול אלכסנדריה ומוחמד עלי אולץ  לסגת מסוריה ומארץ ישראל תמורת הכרה 

 . 139בשלטונו במצרים. בנסיבות אלה הסכים גם לחון את  אסירי דמשק

הבין, כי שחרור בתנאי חנינה עלול בעולם היהודי התקבל הדבר כנצחון. מונטיפיורי היה היחידי ש

להשגת זיכוי רשמי, המזים את  140לסבך את קהילת דמשק  בפרעות חדשות. הוא יצא לקושטא

. כאן מופיע בפרשה פרט מעורר סקרנות. ממסורת בית עבו עולה שמונטיפיורי ביקש 141עלילת הדם

נן בגדר מקור והנה, גם אם מסורות משפחה אי 142מן הרב שמואל עבו להתלוות אליו במסעו

 היסטורי, ראוי לבדוק את הסיפור ולברר איך יכול היה האיש לסייע למונטיפיורי? 

, אך 143לשמואל היו קשרים בדמשק, בה נמצאו יהודים אמידים, שעזבו את צפת לאחר הרעש

בנסיבות הרגישות של עלילת הדם, קשה להניח שהיו מסוגלים לסייע בהשגת הפירמאן. נראה, 

כאן גם קשרים אחרים. במסמך רשמי צרפתי מתקופה מאוחרת יותר מצויינת שהיו מעורבים 

. 144שנים על המושבה האלג'ירית רבת האוכלוסין בצפת ובטבריה-חשיבות משפחת עבו בהגנה רבת

 בנקודה זו מתגלה עולם נוסף בו פעל שמואל ואשר נקשר לארץ מוצאו, אלג'יריה.

 

שהיו חייבים הון לסוחרי אלג'יריה עבור התבואות  פלשה צרפת לאלג'יריה. הצרפתים, 1830בשנת 

שסופקו להם לאורך שנות המהפכה ומלחמות נפוליאון, העדיפו לחסל את החוב בדרך הפשוטה 

ביותר. הם כבשו את אלג'יריה ובמקום תשלום הכסף הציעו לנכבשים  ממשל מודרני, בנוסח 

לתושבי הארץ  היו חלקיים, אחווה לא  הצרפתי של חופש שוויון ואחווה. החופש והשוויון שניתנו 

                                            
 , 53-28, 20-18צור, פרשת דמשק, עמ'   136
 .52-50שם, עמ'   137
 .56-54, 39-37שם, עמ'   138
 .47אליאב, עמ'   139
 המקובל בתקופה בה עוסקת העבודה.  קושטא הוא שמה הקודם של איסתנבול במאה התשע עשרה. להלן, ייעשה שימוש בשם  140
 .86-84צור, פרשת דמשק, עמ'   141
 אתר "ההגדה לבית עבו".  142
 , לעיל. 60הערה   143
 .78מתוך הארכיון הקונסולרי בנאנט, שרביט, צרפת בגליל , עמ'   144
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היתה שם כלל. מיד לאחר הכיבוש פרץ מרד בהנהגת עבד אל קאדר, מנהיג מקומי ממשפחה 

קאדר ניהל מלחמת גרילה נגד הכובשים וכשאזל המזון -מיוחסת, מצאצאי הנביא מוחמד. אל

. סולטן מרוקו לצבאו, עבר למרוקו ומשם הסב אבדות כבדות לחיל המצב הצרפתי במחוז אוראן

נאלץ עבד אל  1847חשש מהתעצמות הכוח האלג'יראי ואסר על המורדים לפעול מארצו. בשנת 

קאדר להסגיר את עצמו לצרפתים תמורת הבטחה שיורשה להגר לאלכסנדריה או לעכו. ברגע בו 

נמצא האיש בידיהם הפרו הצרפתים את  ההבטחה ומנהיג המרד נעצר הועבר לצרפת ונכלא 

 . 145מבואזבטירת א

באותה תקופה גברה ההגירה מאלג'יריה לסוריה ולארץ ישראל. לאיזור הגיעו אלפי מוסלמים 

. בגל הגירה זה הגיעו ארצה גם כמאתיים 146מאלג'יריה, שהתיישבו בצפת ובכפרים נטושים בגליל

. יוצאי אלג'יריה כונו "מוגרבים", נודעו 147משפחות יהודיות, שהתיישבו בצפת בטבריה ובחיפה

לוחמים מנוסים ופעלו בשירות הממשל נגד התנפלויות בדואים על ישובי הקבע. נכבדי המוגרבים כ

-במחוזות דמשק וביירות, רכשו קרקעות ויצרו שכבת אפנדים חזקה, עויינת לשלטון המצרי הפרו

לאומיים בסוריה. התפתחה תגובה ילידית מעניינת של -צרפתי ומקובלת על יסודות מוסלמיים

לאם האוניברסלי להגדרת לאומיות נפרדת. אם הסולטן העות'מאני זוהה עם שימוש באס

לאומיות תורכית וסולטן מרוקו ייצג זהות לאומית מרוקאית, הרי שיסודות ילידיים סוריים תלו 

 תקוות לאומיות בעבד אל קאדר, שנתפס כלוחם ג'יהאד נגד חדירה נוצרית. 

כנער נסע עם אביו  דמותו היא אחת המעניינות בדמויות התקופה.

למכה, הושפע מן המפגש עם חכמי דת מוסלמים וכשחזר לארצו דרך 

מצרים, הושפע גם משלטונו המודרני של מוחמד עלי. לאחר שמרד 

, שוחרר עם עליית 1852בכיבוש הצרפתי ובילה במאסר עד שנת 

שם נהנה מהשפעה רבה  ,נפוליאון השלישי לשלטון ועבר לדמשק

בעלי הקרקעות הגדולים בסוריה. במקביל, נודע בממשל והיה לאחד מ

כאיש העולם הגדול ודיפלומט מוכשר, שהתקבל על ידי מלכים ונשיאים 

אירופאיים. לגודל האירוניה זכה לאות לגיון הכבוד מאויבתו לשעבר, 

הציל כשנים  1860ממשלת צרפת. העיטור הרם ניתן לו אחרי שבשנת 

 עבד אל קאדר            . 148ודרוזים מוסלמיםם עשר אלף נוצרים מן הפרעות שערכו בה

 

מדהים להיווכח בדמיון בין עבד אל קאדר לבין שמואל עבו, שניהם אדוקים בדתם ונאמנים 

למורשתם ועם זאת יודעים לנצל את תמורות זמנם לקידום אינטרסים אישיים ולאומיים. השנים 

ל עבו בקרב נכבדי הכפרים של יוצאי עמדו בקשרי ידידות ואלה חיזקו מאוד את מעמדו של שמוא

. במקביל טיפח שמואל קשרים עם 149אלג'יריה בגליל וסייעו לו בעסקאות רכישת הקרקעות בגליל

נכבדי המוגרבים בסוריה ולענייננו, סביר להניח, שמונטיפיורי יראה באדם כזה שותף מועיל 

יטיב את מצבם של יהודי במגעיו לביטול רשמי של עלילת הדם מצד אחד ואולי גם במאמציו לה

                                                                                                                             
 

 .232, 267דנציגר, עמ'    145
 תליל, חסניה, ובאתרים יהודיים עתיקים, כפר הושא מוסלמים יוצאי אלג'יריה התיישבו בכפרים דישון, מרוח, עמוקה,   146

 .101)אושא(, סבת )כפר שבתאי(, מעזר )מעדר( וצמח. שרביט, צרפת בגליל, עמ'        
 כג ; שוורצפוקס, יהודי אלג'יריה בצפון -; שוורצפוקס, היהודים והשלטון הצרפתי, עמ' כב 61-14עבר הדני, משמר הירדן, עמ'   147
 .333' הארץ, עמ      
 .267 דנציגר, עמ'   148
 ; אתר "ההגדה לבית עבו", במיוחד זכרונות מאיר עבו על הקשרים רבי השנים בין  021-101שרביט, צרפת בגליל, עמ'   149
 המשפחות.       
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דמשק באותה תקופה קשה. כאן עולה על בימת הדיון ההיסטורי פרשה שכוחה, המאירה את 

 התקופה מזווית מפתיעה. 

 

בספרי לימוד ההיסטוריה מרבים להזכיר את הישוב הכפרי, שהוקם באותה תקופה במרומי הר 

חקלאית אחרת, שהוקמה בשנת מירון על ידי ר' ישראל ב"ק. כמעט שאין אזכור של התיישבות 

פליטי עלילת הדם בדמשק, שהתיישבו בכפר ג'עונה, ממש במקום בו נוסדה  ,על ידי  צעירים 1840

ראש פינה לאחר ארבעים שנה. ראשון המתיישבים היה מוסה סילאס, מאנשי ההגנה העצמית 

נות פלוגות ההגנה היהודית בדמשק, שמנעו מפורעים להיכנס לרובע היהודי. אכן, עוד לפני התארג

העצמית היהודית בפוגרומים של שנות השמונים ברוסיה, התקיימה התארגנות דומה של צעירי 

הרובע היהודי בדמשק, שבעת מהומות עלילת הדם וספיחיה מנעו מפורעים להיכנס לתוך הרובע 

נזכרת  רבים ממוות ודאי. התארגנות זו, שעדיין לא זכתה למחקר היסטורי מקיף,יהודים והצילו 

בכתביו של יעקב הרוזן, המסתמך על רשימותיו של ר' יעקב עדיס ביי, מזכיר מושל דמשק ועל 

. הצעיר 151, שנאלץ לברוח מדמשק לאחר שהרג את אחד מראשי הפורעים150זכרונותיו של סילאס

הגיע לכפר ג'עונה שבגליל העליון ובעקבותיו הגיעו צעירים  נוספים מדמשק, קנו או חכרו קרקע 

ום, עסקו בחקלאות ואף פתחו מחלבה והכינו גבינות מחלב כבשים ועזים. התיישבות יהודית במק

שכוחה זו חוסלה עם נסיגת הצבא המצרי מן האיזור. כשחזר לארץ הממשל העות'מאני החלש, 

נתערערה היציבות בגליל ושבטי בדואים התנפלו על ג'עונה ועל הישוב היהודי הצעיר שלידה. הם 

ערבית משותפת ובאחת ההתנגשויות נהרג בן השיח'. המון פרוע התנפל -ות יהודיתנתקלו בהתנגד

 . 152על הישוב כדי לנקום את דמו של ההרוג והמתיישבים היהודים הוכרחו לעזוב את המקום

שינוי הנסיבות הפוליטיות השפיע על שתי ההתיישבויות היהודיות של התקופה. אחוזת ב"ק על 

טון המצרי, נחרבה וננטשה עם נסיגת הצבא המצרי מן האיזור. הג'רמק, שנהנתה מחסות השל

הישוב היהודי בג'עונה, שהסתייע בגורמים מקומיים, נפגע מחולשת השלטון העות'מאני, שלא 

 הצליח לרסן את שבטי הבדואים ולהשליט סדר באיזור. 

 

התיישבות לענייננו, קשה להתעלם מסמיכות המקרים בין נסיעת שמואל לקושטא ולדמשק לבין 

פליטי עלילת הדם בג'עונה. למרות שמעורבותו היא נסיבתית ואינה מתועדת, אין זה מן הנמנע, 

שבמהלך מסעו עם מונטיפיורי סייע שמואל לבריחת מוסה סילאס מדמשק. סילאס עצמו, אדם 

נרדף שהגיע אל הגליל מבחוץ, לא היה מסוגל לטפל בקנייה או בחכירה של קרקע וכמוהו גם 

ים שהצטרפו אליו מאוחר יותר. מתקבל על הדעת, שאישים יהודיים בגליל סייעו  בתיווך הצעיר

וברכישת הקרקע. שמו של שמואל צץ כאן באופן טבעי, כבעל קרקעות בצפון הארץ עוד משנות 

וכבעל קשרים עם נכבדי הכפרים בשטח. למרות הקשיים בהשגת חומר ארכיוני  153השלושים

פרשה למחקר. התיישבות ג'עונה הוקמה זמן קצר לאחר אחוזת ב"ק, , ראויה ה154רלוונטי לנושא

אך בניגוד לה, עדיין לא  זכתה למקום משלה בפנתיאון ההתיישבותי שלנו. לא מובלטת גם 

מעורבותם הפעילה של יהודי צפת בשמירה על יישובים יהודיים בגליל באותם ימים. זאת, עשרות 

                                            
 .31הרוזן, עמ'   150
 .31שם, עמ'   151
 .33-32שם, עמ'   152
 . 90דש )קאדיס(, שרביט, צרפת בגליל, עמ' רכש שמואל עבו את אדמות הכפרים עלמה וק 1839עוד בשנת   153
 בגנזך המדינה מצויים מעט מאוד מסמכים עות'מאניים מן התקופה שלפני שנות השבעים והשמונים של המאה התשע עשרה.   154

 מסמכים רבים, בעיקר כאלה הקשורים לעיסקאות נדל"ן, הושמדו במהלך מלחמת העולם הראשונה או נלקחו עם סיומה,         
 ר בעת הנסיגה מן הארץ. רבים מפקידי הממשל העות'מאני היו מעורבים בנתינת רשיונות רכישת קרקעות תמורת שוחד וסבי       
 .2.8.07להניח שמסמכים רגישים נעלמו וקשה לאתרם גם בארכיונים בתורכיה, ראיון עם ד"ר יהושע פרוינדליך, גנז המדינה,        
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לפי עדויות קונסולים ומיסיונרים היו יהודי העיר  . אכן,155שנים לפני הקמת ארגון "השומר"

הגלילית שונים מיהודי חברון וירושלים והגיבו באומץ ובתקיפות על כל גילוי של אלימות או 

פורענויות שנות השלושים ועל מצב על . הם הצליחו להתגבר לא רק 156פגיעה ברגשות יהודיים

 ה חמורה יותר שארבה ליישוב היהודי.הבטחון הקשה ששרר באיזור לאחריהן, אלא גם על סכנ

 

פקד את יהודי צפת שבר רוחני עמוק. תאריך הגאולה הגיע וחלף והמשיח לא בא.  1840בשנת 

התברר, שאסונות שנות השלושים לא היו "חבלי משיח" אלא פגעים שנחתו על הציבור היהודי בלי 

מדוע נפגע דווקא אותו  להביןשתהיה להם משמעות דתית. באופן החשיבה המסורתי היה קשה 

ציבור, שאמונתו בגאולה היתה חזקה כל כך? המיסיון הנוצרי היה מודע היטב למשבר הנפשי 

בקהילה והגביר את מאמציו להעביר יהודים על דתם.  למרות פיתויים רבים, רק בודדים חצו את 

הכלים  . רבני צפת וחכמיה טיפלו במצב בעזרת ארגז157הקו, ואלה הוחרמו על ידי הקהילה

. הרב שמואל עבו הוסיף לארגז כלים חדשים והביט קדימה. מבטו החד זיהה את 158המסורתי

 העולמות החדשים שנפתחו בפני היישוב היהודי בארץ ישראל.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 משה מונטיפיורי

 
 

                                            
 .29הרוזן, עמ'   155
 ס פין קונסול בריטניה בירושלים מציין כי "יהודי צפת בגליל הם מסוג אחר ויודעים לעמוד על שלהם... לא היתה זוג'יימ  156

 .210הפעם היחידה שהבחנתי בעוז רוחם של היהודים בעיר הררית זו בהשוואה לבני עמם בכל חלקי ארץ ישראל", שור, עמ'         
 .206; שור, עמ'  202-215, 212יות ויישוב ארץ ישראל, עמ' ; מורגנשטרן, משיח 65-61אליאב, עמ'   157
 .234-216מורגנשטרן, משיחיות ויישוב ארץ ישראל, עמ'   158
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 פרק שמיני

 האדון הקונסול
 

וגים מתקדמים החל עידן הרפורמות באימפריה העות'מאנית. בלחץ המעצמות וח 1840בשנת 

-מחדש, "ת'נזימאת", ובמסגרתו הוענק שוויון אזרחי ללא-עבר הממשל ארגון 159בתורכיה עצמה

שרעי הוכפף למשפט המדינה -מוסלמים ובוטלו ההגבלות המשפילות עליהם. המשפט המוסלמי

. יהודים ונוצרים הורשו לשלם תמורת פטור מן הגיוס. 160והוכרז על גיוס חובה של כל התושבים

ודים קנו את הפטור, הנוצרים העדיפו להתגייס ובכך הגדירו את עצמם כציבור בעל פוטנציאל היה

מוסלמי ובנסיבות התקופה נתפסו כראש גשר לחדירה האירופית. פרעות דמים נגד -לחימה אנטי

נוצרים פרצו בסוריה ובלבנון. האירועים לא התפשטו לארץ ישראל. עקיל אגא, התקיף המקומי 

יהודי, ששמר -מוסלמי-מנע תקיפת נוצרים והקונסול הגרמני ארגן כוח הגנה נוצרי בצפון הארץ,

 . 161על הסדר באיזור

בתקופת הת'נזימאת גבר כוחן של הקונסוליות הזרות במזרח. הן הפכו לטריטוריות אירופיות 

ת בזעיר אנפין, בהן יכלו נתיני חוץ למצוא מסתור בעת צרה. השיפוט הקונסולרי היה חלופה חוקי

. 162לשיפוט המוסלמי והשלטון המקומי לא העז לפגוע בנציגי המעצמות או לחדור לבתיהם

הקונסולים הראשיים  מינו סוכנים מקומיים, רבים מהם יהודים עשירים ובעלי השפעה, שלא היו 

דיפלומטים מקצועיים ולא התערבו בסכסוכים פנימיים של הקונסולים, אלא התמקדו בהגנה על 

 .163היישוב היהודי

במשפחת עבו הכירו היטב את חסרונות התלות בשליט מקומי. עוד באלג'יר היו עדים להתזת 

הון בשל שיקולים מדיניים וכלכליים של השליט. עתה, בעידן -ראשי גבירים יהודיים אדירי

המעורבות האירופית המתחזקת במזרח, סיפק המנגנון הקונסולרי חסינות מפני הסכנה. הרב 

הוא רשום  1839את היתרון בשלב מוקדם מאוד וכבר במיפקד מונטיפיורי משנת שמואל עבו זיהה 

. בהמשך, הצליח להשיג את משרת הסוכן הקונסולרי של צרפת באיזור הגליל. לפי 164כנתין צרפתי

גירסה אחת נסע לאלג'יר, ובהשתדלות ראשי העדה ונכבדיה, יהודים צרפתים בעלי השפעה, קיבל 

.  הגירסה 166אחרת זכה במשרה בהשתדלות סר משה מונטיפיורי. לפי גירסה 165את המינוי

המעניינת מכולן קשורה לפניית ראשי קהילת צפת ושמואל ביניהם, שביקשו מן השלטונות לאפשר 

. אם נכונה הגירסה, הרי שיש כאן גישה 167ליהודי העיר להגן על עצמם בנשק מפני התנפלויות

. אכן, הממשל העות'מאני לא יכול 168לשאת נשקחדשנית מול משטר, שאסר על יהודים ונוצרים 

שמואל עקף את האיסור לנשיאת נשק על ידי השגת המינוי לנציג קונסולרי והיה להסכים לפנייה 

                                            
 .11-8צור, ראשיתה של תקופת הרפורמות, עמ'   159
 .23-8שם, עמ'   160
 .212, 206, 200-199שור, עמ'   161
 .171-169שם, עמ'   162
 , ראה את סבלות העולים שהגיעו ליפו  וקנה חצר 1820ים בקושטא, ביקר בארץ בשנת ישעיהו אג'ימאן, גזבר ראש היאניצ'ר  163
  שתשמש להם כאכסניה, סביבה נבנתה שכונת "דאר אל יאהוד" והיא תשתית הקהילה היהודית ביפו,  שרובה הורכבה מיוצאי      
 לה וסייע לעניי הקהילה, יעקב ואלירו מקושטא ע , בנה בה בית כנסת1821המגרב. הגביר פיג'וטו עלה מחלב לטבריה בשנת       
 . 94לירושלים והקים בה בנק ראשון, אליאב, עמ'       
 מייזל, עמ'  תנז.  164
 ; אתר "ההגדה לבית עבו". 494; גאון, יהודי המזרח, עמ'  172שור, עמ'    165
 ניו שמואל על קונסול צרפת  בחיפה, שנודעהתלונן לפ 1827המסורת המשפחתית מוסרת כי כשביקר מונטיפיורי בארץ בשנת   166
  צרפת. כשונא ישראל. מונטיפיורי הציע לשמואל להשיג עבורו את הנציגות הקונסולרית בגליל וביצע זאת בחזרתו לאנגליה דרך      
 אתר "ההגדה לבית עבו".      
 .310אתר "ההגדה לבית עבו" ; תדהר, עמ'   167

 בנשק ובבית עבו נמצאו רובים, שסייעו מאוחר יותר למושבות חובבי ציון, שור, עמ'  נראה, שבסתר החזיקו יהודי צפת168 
 . 83-84; עבר הדני, משמר הירדן, עמ'  100; שרביט, עמ'  210     
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של צרפת בגליל. עתה עמד לצידו כל כוחה המדיני והצבאי של מעצמה אירופית חזקה. מי שסירב 

ומו טריטוריה צרפתית, קטנה אך בלתי לאפשר ליהודי צפת להגן על עצמם בנשק, נאלץ לקבל לתח

חדירה.  הדגל הצרפתי מעל בית עבו העניק חסינות לנמצאים בו. עם התדלדלות העלייה 

, פעל שמואל להענקת נתינות 169מאלג'יריה לאחר הכיבוש הצרפתי והגידול בעלייה ממרוקו

 . 170, לפעמים תוך "אימוץ" משפחות שלמותאלה לעולים גם צרפתית

מטית הפכה הכרחית במערכת הנחלשת של השלטון העות'מאני המקומי. בלעדיה החסות הדיפלו

, כשהוסרה החסות הבריטית מיהודי חיפה, נהרגו 1853היו חיי היהודים הפקר. לדוגמה, בשנת 

. 171מיד שלושה יהודים. בין החתומים על מכתב, שפירט את ההתרחשויות, חתום שמואל עבודס

תית גם מיוצאי אלג'יריה בגליל, מיהר שמואל לפנות לראשי באותה שנה, כשהוסרה החסות הצרפ

קונסולרית לכל יוצאי אלג'יריה בגליל, -יהדות צרפת ובהשפעתם הוחזרה החסות הצרפתית

 . 172יהודים ומוסלמים כאחד

באלג'יריה הכבושה נלחמה  המדיניות הקולוניאליסטית הצרפתית היתה מורכבת ובלתי אחידה.

ורדים ובארץ ישראל טיפחה את אותם יסודות עצמם, כמייצגי האינטרס צרפת ביסודות ילידיים מ

דתי. בגליל, -צרפתית כקלף פוליטי-הצרפתי באיזור. בירושלים הוקמה נציגות קונסולרית נוצרית

בו נמצאו רבים מנאמני עבד אל קאדר, הועדף נציג קונסולרי יהודי, כגורם נייטרלי, שדאג לכל 

מואל עבו ניצל את מעמדו הקונסולרי לקבלת תקציבים לצרכי . ש173נתיני צרפת בצפון הארץ

בטחון ולתמיכה ביהודים נתיני צרפת. במקביל, שמר על הקשרים עם עבד אל קאדר בדמשק ועם 

יוצאי אלג'יריה בגליל. היתה כאן שותפות אינטרסים ברורה. עבד אל קאדר סייע  המוסלמים

. שמואל מצידו 174ויות היהודיות באיזורלשמואל ברכישת קרקעות ובשמירת בטחון ההתיישב

קונסולרית לצעירי הכפרים המוסלמיים, שנמלטו מן הגיוס לצבא. כדברי נינתו  העניק חסות

מרגלית, "...כל אחד שהיה בורח מהצבא התורכי, היה לו בית אצל הרב שמואל עבו... וכשהיו 

 .  175הולכים לא היו יכולים לשכוח לו את הטובה הזאת..."

 

-יםיעות'מאניים, צרפתיים, יהוד האתנית הסבוכה בגליל תימרן שמואל בין כוחות רבים, במערכת

מסורתיים, כפריים מוסלמיים ואף בדואיים. באותה תקופה אירעו בצפת מקרי שוד ורצח ופעם 

אף התפשטה שמועה, שמתוכננת התנפלות מאורגנת על הרובע היהודי בנוסח פרעות שנות 

ו לשמואל העריקים שהסתיר בביתו. כשנודע הדבר בצפת פרצה בהלה. השלושים. את התכנית גיל

הרב עצמו שמר על קור רוח, "קרא ליהודים סביבו ואמר להם אל תדאגו, אני בוטח באלהים ואני 

אוציא אתכם מהצרה הזאת... הלך ולקח שקית מלאה כסף  וירד למטה, יחידי, דיבר איתם, נתן 

במאבקו נגד שודד אלים  . אומץ לבו האישי התגלה גם176ו"להם את הכסף והם חזרו כלעומת שבא

ורצחני, ששמואל הבטיח פרס כספי מטעם הממשלה לכל מי שיתפוס אותו. כשנודע הדבר לשודד, 

חדר באחד הלילות לבית עבו, "נכנס לחדרון הקטן בו ישן הרב וניסה לשחוט אותו ואת אשתו 

                                                                                                                             
 

 .105בראון, דת מסחר והניידות של יהודי מרוקו, עמ'   169
 עשרה, היה סלאח והפך לעבו,  כנראה כדי לזכות -מר יגאל עבו מטבריה מוסר כי שם משפחתו, שעלתה ממרוקו במאה התשע  170
 .7.1.07בחסות קונסולרית. השם נשאר עבו עד היום, אף כי אין קרבת דם למשפחת עבו מצפת, ראיון עם מר יגאל עבו,       
 .345-343שוורצפוקס, יהודי אלג'יריה בצפון הארץ, עמ'   171
 סולרי של יהודי העיר, ונראה שהפעולה בגליל נקשרה להגעתו של עבד הקונסול הצרפתי בירושלים לא ביטל את המעמד הקונ  172
 .334אל קאדר לדמשק. שוורצפוקס, יהודי אלג'יריה בצפון הארץ, עמ'       
 .56אליאב, עמ'   173
 .237-236הרוזן, עמ'   174
 אתר "ההגדה לבית עבו".  175
 אתר "ההגדה לבית עבו".  176
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את השעון של ומספרים, שידו התאבנה... לא יכול היה לפגוע בו, אבל רצה שידעו שהיה... לקח 

הרב, שהיה בתוך תרבוש, ושם את השעון מעל התרבוש, כדי שידעו שיכול היה לשחוט את הרב 

ואת אשתו... הוא היה בין העריקים מן התורכים, היה אצל הרב והוא האכיל אותו ושמר עליו... 

 . 177אולי המצפון שלו לא נתן לו לעשות את זה..."

אך כשמקלפים את הציפוי האגדתי מן הסיפור, מתקבל בצפת התקבלה התאבנות היד כמעשה נס, 

רושם, שמדובר בנסיון הפחדה. הרוצח הבין, שאדם בעל עוצמה וקשרים חשובים כשמואל עבו, 

לעורר נגדו את מושלי האיזור והמנגנון הקונסולרי ו להרגו יכול להביא לנפילתו. עם זאת, לא רצה

, הפעיל את קשריו בקושטא והשיג צו לתליית ולכן נמנע מרצח ובחר בהפחדה.  שמואל לא נבהל

. לאחר ביצוע גזר הדין החלו הכפריים להתייחס ליהודי התקיף כאל אדם קדוש שכל 178השודד

 . 179הפוגע בו מתחייב בנפשו

לענייננו, בפרשה מתגלה יכולת הניווט המתוחכמת של שמואל בין שלושה עולמות שונים, המנגנון 

המקומי והמתיישבים האלג'יראים. הוא סייע  לכפריים להתחמק  הקונסולרי, השלטון העות'מאני

בזמן ריסן את המסוכנים שבהם -מגיוס כפוי, השתמש בהם כסוכני מודיעין למניעת פרעות ובו

זה על -בתוקף סמכותו כקונסול ובעזרת קשריו בממשל העות'מאני. עם זאת, לא ויתר האיש כהוא

מדתו הנכבדה כקונסול, לא חיקה את סגנון הלבוש למרות ע מסורתי.-עולמו הפנימי, היהודי

. הוא קשר קשרים עם נוסעים אירופיים 180האירופי והמשיך לשאת גלימה מסורתית של רב יהודי

שהתארח בבית  שהגיעו לגליל ואירח רבים מהם בביתו. ביניהם היה הסופר הצרפתי הידוע פלובר,

ל ידי עמודים ומואר במנורת זכוכית תיאר את חדר האורחים כאולם קטן, הנתמך ע עבו. הוא

התלויה בשרשרת מן התקרה. בחדר ניצבה ספה ועליה ישב מארחו ועישן את מקטרתו 

. איזו תמונה! סופר צרפתי ורב יהודי המעשן נרגילה יושבים ומשוחחים. במבט קצר 181התורכית

אותם ושומר  אחד נפרשת תמצית אישיותו של שמואל עבו, המעורה בעולמות זמנו אך אינו מחקה

 שלו. -בטבעיות גמורה על זהותו

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
 

 שם.  177
 .310תדהר, עמ'   178
 ; אתר "ההגדה לבית עבו".  494גאון,   179
 אתר "ההגדה לבית עבו".  180
 .208; שור, עמ'  587אבי שלום, מסעי נוצרים, עמ'     181
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 פרק תשיעי

 המצווה הגדולה מכולן
 

גברה פעילותו של שמואל עבו כסוחר קרקעות בגליל. אותם  החל ממחצית המאה התשע עשרה

ככל שנחלש השלטון המרכזי, גברה עוצמת  .נתבצעו עיסקאות קרקע גדולות בצפון הארץ ימים

בני סורסוק הנוצרים, שרכשו כות נמכרו במכירה פומבית לאפנדים עשירים רבבעלי ההון ואדמות 

הרחבת הרפורמות בממשל העות'מאני פתחה לפני יהודים ונוצרים כאחד את . 182את עמק יזרעאל

 אפיק הנדל"ן.

צו   1856פורסם בשנת  183לאחר מלחמת קרים ובלחץ מעצמות אירופה וחוגים מתקדמים בקושטא

דגם ממשל  ריכוזי בנוסח מודרני מערבי. הושווה מעמדם של כל אזרחי  הח'טי חומיון, שאימץ

האימפריה, נוצרים ויהודים שולבו במנגנון הממשל. הונהגה ליברליזציה כלכלית ובין היתר, 

. החל תהליך העברת בעלות על קרקע בהיקף 184ניידי על ידי נתיני חוץ-הותרה רכישת נכסי דלא

את אדמות הכפרים בספרי האחוזה הממשלתיים. אדמה שלא  גדול והממשל הריכוזי דרש לרשום

. הכפריים חששו, ובצדק, שהרישום נועד לצרכי 185עובדה במשך שלוש שנים הועברה לשלטון

. בדרך 186גביית מס וגיוס לצבא, ומכרו את הקרקע לבעלי הון, כשהם נשארים במקום כאריסים

י להיחלץ מסחיטות שבטי שודדים כלל העדיפו להיות אריסי הקונסולים או בני חסותם, כד

ומשרירות לב השלטונות. אדמות נמכרו גם עקב מצוקת שנות רעב והסתבכות בהלוואות או כדי 

 להשיג כסף שנועד לפדות את צעירי הכפרים מגיוס לצבא. 

. הכפריים העדיפו למכור לו את האדמה ולהישאר באיזור גדוליםקרקע שמואל עבו רכש שטחי גם 

לרועים הבדואים היה נוח,  שהרב היהודי ירשום את אדמות המרעה על שמו, וו במקום כאריסי

 . 187ישלם את המס וימנע את גירושם מן המקום

שכן , לא רק למטרות מסחריות בשנות השלושים עסק שמואל עבו ברכישת קרקעות וכאמורעוד 

הודית בגליל. לא ניסה להשיג את עזרת מונטיפיורי לקידום התיישבות חקלאית י 1839כבר בשנת 

קיים תיעוד מדוייק על היקף רכישותיו בתקופת השלטון המצרי. כך, למשל, לא ידוע כיצד בוצעה 

רכישת קרקעות ג'עונה על ידי פליטי עלילת דמשק ולמי נמכרו אדמות אלה לאחר נטישת המקום. 

מים במירון מאידך, ידוע כי בשנות החמישים והשישים כבר נמצאו בבעלותו של שמואל אלפי דונ

 ובעמק החולה. 

בתקופת התנזימאת קשה לעקוב אחרי כל עסקאות הקרקע הללו. ספרי האחוזה העות'מאנים של 

התקופה לא היו מסודרים ובמקרים רבים בוצעה הרכישה על ידי מתן שוחד לפקידי ממשל 

ם מקומיים. כך עברו שטחים רבים לא רק לבעלות תקיפים מוסלמים ונוצרים, אלא גם לגור

. מעניין לעקוב אחרי הזיקה בין רכישות הקרקע של הרב שמואל 188היהודי החדש, גואל הקרקע

עבו לבין אתרים בעלי הקשרים לאומיים עתיקים. לפחות שתים מרכישות הקרקע הגדולות שלו 

                                            
 .63ספר תולדות ההגנה, כרך ראשון, עמ'   182
 .  12-9צור, "ראשיתה של תקופת הרפורמות", עמ'   183
 .71-2צור, רפורמיסטים ויהודים "חדשים" אחרי מלחמת קרים, עמ'   184
 .63ספר תולדות ההגנה, כרך ראשון, עמ'   185
 .46-63; ספר תולדות ההגנה, כרך ראשון, עמ'  207; שור, עמ'  375-536יערי, זכרונות, עמ'   186
 .98-97; שרביט, צרפת בגליל, עמ'  485-534יערי זכרונות, עמ'   187
 .64-63ספר תולדות ההגנה, כרך ראשון, עמ'   188
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נקשרו לנדידת משמרות הכהונה לאחר חורבן בית המקדש. במירון שכנה משמרת יהויריב ובבית 

 . 189שלידה רכש את אדמות הכפרים עלמה וקאדיס, שכנה משמרת מלכיהלחם הגלילית, 

דונם בכפר מירון עצמו וכן את  7,000רכישת אדמות מירון בוצעה בתחילת שנות השבעים והקיפה 

. שמואל עודד משפחות מיוצאי כורדיסטאן 190אדמות המרעה של הכפר על שפת אגם החולה

עבודת אדמה לבין לימוד והתעמקות בספר להתיישב במקום, כשהם מחלקים את זמנם בין 

 . 191הזוהר

התגוררו יסודות אתניים שונים,  בסביבתהאדמות המרעה שליד החולה,  ברשותו נמצאו גם

מוגרבים יוצאי אלג'יריה, מוסלמים קנאים בני הרי ובעיקר בדואים, דרוזים, צ'רקסים וכורדים, 

יתיתם על כל יושבי האיזור, נלחמו הטילו ח, משם ממזרח לירדן היה ריכוזם העיקרי .הריף

יחסית -. קשריו של שמואל עם המוגרבים הבטיחו עורף בטוח192בבדואים ובעיקר בשבט הב

. האדמות, שנרשמו על שמו, נמכרו למרדכי לובובסקי גם בסביבות החולה להתיישבות יהודית

שמואל נהג  .193מייסד אחוזת "שושנת הירדן". מאוחר יותר עברה הקרקע למייסדי משמר הירדן

לחתום חוזה נפרד עם קוני הקרקע, כאשר האדמות נשארו רשומות על שמו בספרי האחוזה 

העות'מאניים. היה זה צעד מתוחכם, שנועד לעקוף את איסור הקמת קולוניות יהודיות בארץ 

ישראל. מאוחר יותר יציל מפירוק לא רק את יסוד המעלה אלא גם את מירון ומשמר הירדן 

 רטו בהמשך.והדברים יפו

 

 

 

 

 
 משמר הירדן בראשיתה

 

 

 

 

                                            
 .85עמ'  ,131אבי יונה, מפה מס'   189
 .18-17עבר הדני, משמר הירדן, עמ'   190
 .45, הערה 92שרביט, צרפת בגליל, עמ'   191
 .16-14שם, עמ'   192
 .81-17; עבר הדני, משמר הירדן, עמ'  89, 38ספר העלייה הראשונה, עמ'   193
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בסוף חייו היה שמואל עבו דמות בולטת בגליל, על כל מגוון העולמות האתניים שבו. בקהילת צפת 

כיהן כאב בית דין של עדת הספרדים בצפת, אך היה מקורב גם לראשי עדת האשכנזים ונחשב 

המבקרים בצפת כינה אותו "הרב המופלא המפורסם  אחד האישים הבולטים בעיר. אחד

. עוצמתו כבעל מעמד 194כמוהר"ר שמואל עבו היצ"ו חכם לבב והוא ויצי )סגן( קונסול צרפת"

קונסולרי הגנה על הכפריים המוסלמים מפני סחיטות כספים ממשלתיות ומפני גיוס כפוי לצבא. 

נית החדשה ומעמדו בקרב ערביי מאידך, קשריו בממשל העות'מאני סייעו להתיישבות הציו

האיזור איפשר לו להגן על יהודי צפת טבריה והמושבות.  הרב שמואל עבו נפטר לעולמו בשנת 

והוא שבע ימים ופעילות למען הישוב היהודי בגליל. מסיפורי המשפחה עולה דמות מיוחדת,  1879

ך גם אם נתייחס רק . ניכרת כאן הערצה רבה לאבי השושלת, א195ש"פניה נגהו בזוהר מיוחד"

למידע שבמסמכי התקופה, לרכישות הקרקע, לנסיונות היישוביים ולפעילותו של האיש להגנת 

יהודי הגליל, ברור שלפנינו אישיות מיוחדת במינה. חבל שלא נשארה אחריו תמונה שתנציח את 

ועה ומפניה חי, דמות צנומה חייכנית וצנ-מראהו. מושג כלשהו ניתן אולי לקבל מתמונת בנו יעקב

 השלווים ניבטות עיניים פקחיות, שראו הרבה דברים, בהרבה עולמות.  

 

 

 

 

 

 

 
 יעקב חי עבו

 

 

                                            
 .632יערי, מסעות, עמ'   194
 אתר "ההגדה לבית עבו".  195
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 פרק עשירי

 מעשה אבות סימן לבנים

 

חכם שמואל הנחיל לבניו את כשרון הניווט בין העולמות השונים וחשוב מזה, את המניע הלאומי 

בעבודה, שכן פעילותם הציבורית מאששת החזק של המשפחה. לא לחינם מוקדש להם פרק שלם 

בדיעבד את הנחת העבודה, לפיה היה המניע הלאומי גורם ראשון במעלה בעצם עליית המשפחה 

 מאלג'יר ובדבקות בצפת ובמירון על ההיבטים הלאומיים הקשורים באתרים אלה. 

כל עולמות כרטיס כניסה ל, שמואל עבו העניק לבניו חינוך יהודי מסורתי לצד השכלה כללית

זמנם. הם שלטו בשפות רבות, קיימו קשרים עם כל העדות היהודיות בארץ ועם העולם הכלל 

יהודי בחו"ל. במקביל, טיפחו יחסים עם מוקדי כוח מקומיים ועם תקיפים ואנשי ממשל בדמשק 

ובביירות. גם הקשר עם צרפת נמשך ולפחות בדור השני והשלישי התבטא בעמדה קונסולרית 

מעניין לציין, שהקשר לעולמות השונים התבטא גם במישור המשפחתי. רבים מבני עבו רשמית. 

חי נשא לאשה את אסתר מלכה בת ר' יצחק כהן מליברפול, -נשאו להם נשים אשכנזיות. יעקב

. מאיר עבו נשא את חיה רחל ממשפחת גלדסטון, שהיגרה 196נכדת הרב נפתלי כהן צדק

 .197תה לצפתמביאליסטוק לארצות הברית ומשם על

 

חי. גם הוא מונה לסוכן קונסולרי של צרפת -הבן הדומה ביותר לאביו היה הבן השני, יעקב

עם משפחת עבד אל קאדר, עם הממשל  וגם הוא הלך בעקבות אביו וטפח את הקשרים 198בגליל

. כשמואל היה גם הוא קשור בכל נימי נפשו למירון ותכנן 199העות'מאני ועם תקיפים מקומיים

, לא נואש ופיתח יוזמות חדשות. על 201. למרות כשלון היוזמה200ם ישוב חקלאי יהודילהקים ש

שפת החולה הקים עם האחים שאול וחכם שלמה מזרחי את המושבה "מי מרום", שנוסדה 

במקום שתים עשרה שנים לפני הקמת יסוד המעלה. האחים היו היחידים שהסכימו להתגורר 

, אך בניגוד לדעה, שהם תפקדו רק כמשגיחים 202בצפת במקום נגוע הקדחת ומשפחותיהם נשארו

על הערבים, הרי לפי עדות עולי מזריץ', שבאו לבחון את השטח לפני קנייתו, עסקו בעבודה 

. כשקמה יסוד המעלה, הצטרפו אליה עם משפחותיהם. למתיישבים הצטרף גם 203ממשית בשטח

 . 204חי-לוי לובובסקי, חתנו של יעקב

מציאות הפוליטית של הזמן התגלתה כבר עם רכישת קרקעות המושבה. בקיאותו של יעקב חי ב

 הוא השאיר אותן רשומות על שמו, כדי לעקוף את איסור הקמת הקולוניות בארץ. מתיישבי יסוד 

 המעלה, שלא התמצאו בסבך הממשל העות'מאני, פנו למושל צפת בטענה, שהמוכר מסרב לרשום 

 י, "קפץ על המציאה", הבטיח לסדר את ח-סך עם יעקבאת האדמה על שמם. המושל, שהיה מסוכ

 העניין ולקח מן המתיישבים שכר טרחה נכבד. הוא ביקש מהם לפרט בכתב את הטענה נגד יעקב 

                                            
 .  207; שור, עמ'  314רך א', עמ' אתר "ההגדה לבית עבו" ; תדהר,  כ 196 

 .303"ההגדה לבית עבו", תדהר, עמ'   197
 .417; הרוזן, עמ'  314; אתר "ההגדה לבית עבו" ; תדהר עמ'  495, 492גאון, עמ'   198
 ;  שו"ב, מ"ד,זכרונות לבית דוד, עמ'  375-536מזכרונות דוד מ. שו"ב על ראשית יסוד המעלה, יערי, זכרונות, עמ'   199

 .314דהר, עמ' , ת207צ"ה ; שור, עמ' -צ"ב       
 .493. גאון, עמ' 418הרוזן, עמ'   200
 .314לפי גירסה אחת נכשלה היוזמה בשל אדישות וחוסר סיוע מצד המוסדות היהודיים, תדהר, עמ'   201
 .13, הערה 239הרוזן, עמ'   202
 .539רונות, עמ' ; שו"ב, זכ 12; נחשוני החולה, עמ'  261, 392-238הרוזן, עמ'   203
 .261הרוזן, עמ'   204
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חי עבו הפר את החוק ומכר אדמה -חי וברגע בו נמצא הנייר בידיו, כתב למושל דמשק כי  יעקב

האחרון נמנע הגירוש בשל חילופי המושלים  לזרים ויש לגרש מיד את האכרים מן המושבה. ברגע

 .205בצפת באותה שנה

חי המשיך ללוות את ההתיישבות היהודית החדשה וסייע גם למושבות אחרות, שקמו -יעקב

באשי בקושטא הצליח להשיג רשיון לבניית בתי -באותה תקופה בגליל. בעזרת קשריו עם החכם

ערבי בשגגה וערביי צפת התנפלו על ובסכסוך החתונה המפורסם, כאשר נורה  206ראש פינה

חי בליווי חיילים שעמדו לרשותו כקונסול, מנע עימות דמים והביא לפיוס -המושבה, הופיע יעקב

. גם ביסוד המעלה נעזרו האכרים ביעקב חי, כשפרצו סכסוכים ביניהם לבין 207בין הצדדים

 . 208שכניהם המוגרבים

 

 209צחק מרדכי, כנציג הקונסולרי של צרפת בגלילחי נתמנה אחיו י-עת של יעקב-לאחר מותו בטרם

ויחד עם גיסתו ואחיינו מאיר שמר על זכויות המתיישבים היהודיים בגליל. כאן ראוי להזכיר את 

נשות המשפחה, שפעולותיהן כמעט לא תועדו. כפי שנאמר לעיל, מועט המידע על אם השושלת, 

רת כפעילה בפרשת המאבק נגד החרמת חי, מוזכ-מלכה, אלמנתו של יעקב-קאלו. לעומתה, אסתר

אדמות מירון ונגד הצו לגרש את מתיישבי משמר הירדן. עם פרסום הצו, גייסה את נשות 

המשפחה, ציידה אותן ברובים ישנים וכולן התנחלו בבתי האכרים שגורשו. דגל צרפת הונף על 

ה, שאם יתקדמו ולו הגגות וכשבא המושל עם החיילים התורכיים, איימה עליו  אסתר מלכה ואמר

מטר אחד לעבר המושבה, שהיא אחוזה צרפתית, תיפתח עליהם אש. לאחר דין ודברים ומספר 

 . 210יריות באוויר, נסוגו התורכים

בנקודה זו חשוב לציין, כי באותו זמן ניהל בנה מאיר מאחורי הקלעים מערכה מקבילה וכבן עבו 

האחוזה העות'מאניים נרשמה האדמה על שם  אמיתי תימרן בין כל הכוחות בשטח. כיוון שבספרי

עבו, היתה ליורשים זכות בעלות עליה. מאיר שיגר מברק בהול לקונסול הצרפתי בקושטא, ביקש 

את התערבותו וכעבור יומיים הגיע מברק מהשלטון המרכזי למושל צפת ובו דרישה להפסיק את 

י צרפת. שוב הגיעו חיילים למשמר ההתנכלות ל"אחוזה הצרפתית" ולהגן על בעליה החוקיים, נתינ

 . 211הירדן, אלא שהפעם קיבלו הוראה להגן על המתיישבים...

 

הוא למד ב"חדר" בצפת, המשיך את  בדמותו של מאיר עבו באו לידי ביטוי כל עולמות התקופה.

לימודיו בבית ספר תיכון יהודי מתקדם בביירות ולאחר מכן, בסיועו של ידיד המשפחה, הקולונל 

סמית, התקבל לבית ספר צבאי מיוחס באנגליה, שם התידד עם בני מרום החברה האנגלית, גולד

לעתיד ג'ורג' החמישי. לאחר שנים תעמוד לו ידידות זו בשעת סכנה. עם סיום -ביניהם המלך

                                            
 .38נחשוני החולה, עמ'   205
 .49צה ; ראש פינה בת מאה, עמ' -שו"ב, זכרונות לבית דוד, עמ' צב  206
 .75, 47,48צח ; ראש פינה בת מאה, עמ' -שו"ב, זכרונות לבית דוד, עמ' צו  207
 רבים" )יוצאי אלג'יר( מכפר תליל, שנהגו לגנוב, כשפיטרו האכרים את השומרים ה"מוג1890סכסוך חמור אירע בשנת   208

 ם מרכוש האכרים. פרצה התנגשות אלימה, שבמהלכה נהרג עגלונו של פקיד הברון. המוגרבים סולקו ובמקומם נשכרו שומרי       
 ובידו רובה ישן. , שלמרות גילו נאבק עם התוקפים 86-צ'רקסים. המוגרבים נקמו ברציחתו של ר' ישראל יעקב סלומון בן ה       
 לת דםבהתנפלות נוספת על המושבה, כשרוב הגברים היו בצפת, התגוננו הנשים והזקנים ובן השיח' המוגרבי נהרג. מפחד גאו       
 י להגיע למקום והושגה פשרה, לפיה ישלמו האכרים מס קבוע לאנשי תליל ורוב המתיישבים הסכימו לכך.ח-מיהר יעקב        
 .36-37; "מנקרות צורים", עמ' 54-57; נחשוני החולה, עמ'  238, חזון ההתנחלות בגליל, עמ' הרוזן        

 .495, 492אתר "ההגדה לבית עבו" ; גאון, עמ'   209
 ; אתר "ההגדה לבית עבו". 84-79הדני, משמר הירדן, עמ' -; עבר 100, 93שרביט, צרפת בגליל העליון, עמ'   210
 .100ן, עמ' שרביט, צרפת בגליל העליו  211
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לימודיו חזר מאיר לצפת, כיהן כמזכיר הקונסוליה הצרפתית וטיפח קשרים עם נכבדי הערבים, 

 יהודים שביקרו באיזור. -אישים יהודים ולאעם השלטונות ועם 

 1894עם כל היותו מעורה בהוויית "העולם הגדול", הקפיד מאיר על כבוד העם היהודי. בשנת 

ביקר בגליל הסופר הצרפתי פייר לוטי, שנודע כאנטישמי ותיאר את יהודי הארץ בסגנון ארסי 

הקונסוליה הצרפתית נשלח מאיר  . לטבריה הגיע, מוקף כמרים ואנשי כנסייה וכמזכיר212ועוין

ללוותו. כשגילה הסופר כי מאיר יהודי, החל להשמיץ את היהודים שפגעו בישו. מאיר לא יכול היה 

להבליג והטיח בפניו, "...אתה דורך כיום על אדמת היהודים, עליה התהלכו כוהנים לוויים 

. באותה 213בר..."-לצוד חזיריונביאים, שחיברו ספרים, בשעה שאבות אבותיך שוכני היערות ידעו 

תקופה עדיין היה אביו בחיים והשניים לא שכחו את התקרית. כשרכש לובובסקי את אדמת 

חי לתמוך ביוזמה ואמר, "אוי ואבוי לאיש, -, סירב יעקב214משמר הירדן ותכנן להקים עליה מלון

 .215..."שישליך יהבו על עוברים ושבים כפייר לוטי או הדומים לו, כולם שונאי ישראל

כאביו וכסבו הפעיל מאיר את קשריו להצלת יהודים. לאחר מפלת התורכים במלחמה נגד איטליה 

נקלע לצפת יהודי מאלכסנדריה ונחשד בריגול לטובת איטליה. הוא היה צפוי לתלייה בעכו ומאיר 

ו הצליח להשיג רשיון לפגוש את האסיר. לתדהמתו גילה שהוא חברו מימי בית הספר בביירות ובנ

של גביר יהודי מאלכסנדריה. מאיר הצליח לשחררו בערבות ואירחו בביתו ובינתיים שיגר מברק 

בהול למושל עכו, אחיינו של האמיר עבד אל קאדר, וביקשו לסייע להצלת האיש. המברק חולל 

מפנה חד בפרשה, מושל עכו נטל על עצמו את החקירה ותוך יממה הובהר שמדובר בעלילת 

 . 216שווא

העולם הראשונה הציל מאיר שנים עשר בחורים צפתיים, שנאשמו כבוגדים המתכוונים  במלחמת

לעבור את הגבול ולהתנדב לצבא הצרפתי. הם היו צפויים לעונש מוות ואיש לא העז להתערב 

לטובתם. מאיר היה היחידי, שנזעק לפעולה, מיהר לירושלים, שם נכלאו הנאשמים, הפעיל את 

. בתקופת המנדט הבריטי סייע 217פדותם ולהחזירם למשפחותיהםהשפעתו בממשל והצליח ל

מאיר להעפלה הבלתי לגלית מסוריה ומלבנון. בית עבו הפך מקום ריכוז לעולים ומאיר הכין 

עבורם תעודות זהות מזויפות. את החותמות הרשמיות קיבל מידיד ערבי, שעבד במשרד הפנים 

נשלחו לערוך שוטרים ו הבלתי לגליתהעפלה המנדטורי. הבריטים חשדו במעורבותו של מאיר ב

היו קרובים לגילוי החותמות, כאשר נתגלה בין הניירות מכתב, שכתב מלך הם  .חיפוש בביתו

אנגליה ג'ורג' החמישי לידידו הותיק מאיר מימי הלימודים בבית הספר הצבאי. החיפוש הופסק 

כתב ידו בסידור התפילות מיד והשוטרים הסתלקו תוך התנצלויות. את "הנס" רשם מאיר ב

 .218שלו

 

 

 

                                            
 .301-300הרוזן, עמ'   212
 קשה להימנע מן הדמיון הרב של תגובתו לזו של בנימין ד'יזרעאלי מול אנטישמים באנגליה הויקטוריאנית. מאיר עבו התחנך   213

 רת בבית ספר יוקרתי באנגליה וסביר להניח ששמע על תגובתו של המדינאי האנגלי המפורסם והזדהה עמה. הפרשה מוזכ        
 .208-301בספר "חזון ההתנחלות בגליל", הרוזן, עמ'         

 .18(, עבר הדני, עמ' 1888הרעיון פורסם בגליון "הצפירה", סיון תרמ"ח )מאי   214
 .301הרוזן, חזון ההתנחלות בגליל, עמ'   215
 יומניו של מאיר עבו, אתר "ההגדה לבית עבו".   216
 .303אתר "ההגדה לבית עבו" ; תדהר, עמ'   217
 "ההגדה לבית עבו", זכרונותיו של מאיר עבו.  218
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, כאשר פרצו פורעים ערביים לבית אונגר 1936אופיו החזק של מאיר נתגלה בכל עוצמתו בפרעות 

ברובע היהודי של צפת ורצחו באכזריות את כל המשפחה. לשמע הצעקות פרץ 

מאיר בן השישים וחמש אל הרחוב ולמרות שלא היה בידיו נשק, החל לצעוק 

הפורעים והשליך עליהם מכל הבא ליד. אנשי הכנופיה, ערבים ולחרף את 

מצפת, זיהו אותו, וצעקו "חזור הביתה! אליך לא ניכנס!". מאיר לא נרגע, דפק 

על דלת בית בו התגוררו עשרות צעירים מגרעין הכשרה של קיבוץ וצעק, 

"מדוע אינכם עושים משהו! הצילו יהודים!" לשווא. הם לא העזו... מאיר לא 

                                         .            219יכול היה לעשות דבר, אלא להמשיך ולזעוק?"

 מאיר עבו בזקנתו

 

בתקופת המנדט הבריטי איבד המעמד הקונסולרי את עוצמתו ובני עבו החלו לפלס להם נתיבים 

, יצא חמוש בנשק, בנו של מאיר, רפאל, פעל במסגרת ההגנה ובפרעות תרפ"ט בעולמות חדשים.

יסד בצפת את  1935. בשנת 220הבריח פורעים, מנע הצתת הבתים והעביר פצועים לבית החולים

ארגון הנוער "אגודת הציידים", שבמסגרתה התאמנו כמאה צעירים בקליעה למטרה ובמסווה זה 

 . 221רכשו אנשי ההגנה בצפת נשק ליגלי

ע ש"אגודת ציידים" כבן עבו, הכיר רפאל את אופן המחשבה האנגלי ויד

תאושר על ידי שלטונות המנדט הבריטי. במקביל, הכיר את אופן החשיבה 

הערבי וידע שרק הפגנת נוכחות אמיצה תמנע התנפלות על צפת. בשנת 

, כשהותקף הרובע היהודי, הורה רפאל  ל"ציידים" להשיב אש 1937

ום י-, כמפקד "משמר העם", ארגן משמרות1947וההתקפה נבלמה. בשנת 

ברובע הנתון ליריות צלפים, כדי לשמור על בתי העסק ולהרחיק חומרים 

                                       . 222דליקים מן הגגות. דיירי הבתים הפגיעים פונו לתוככי הרובע

 רפאל עבו                                                                              

    

עתונאי, בנו של רפאל עבו ודור חמישי ועברון, סופר -ם ממשיך במסורת המשפחתית יוסף עבוכיו

ארבעים שנים, מקיימים יוסף ואשתו יהודית את הטקס מ למעלהלשמואל עבו.  מדי ל"ג בעומר, 

העתיק של נשיאת ספר התורה מבית עבו לקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון. לאחר מאתיים שנה 

 הקשר בין משפחת עבו לבין הגליל חי וחזק כשהיה. עדיין נותר 

 

 

 

 

 

 

 
 

 והרב רפאל עבו  עברון-יוסף עבו    
 .1972עם ספר התורה העתיק,     

                                            
 אתר "ההגדה לבית עבו", זכרונותיו של מאיר עבו.  219
 .4515-4514אתר "ההגדה לבית עבו" ; תדהר, עמ'   220
 שם.  221
 ם; אתר "ההגדה לבית עבו" ; יומנו של רפאל עבו, ראיון ע 240, 239, 233, 168, 87, 76מייבר, בצל המצודה, עמ'   222

 פינקלשטיין.-עצמונה עבו       
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 סיכום

 

בדרך כלל נתפסים יהודי אלג'יריה כציבור, שאימץ את תרבות צרפת ואת הסדר המערבי, שהציע 

רפת אורגנו הקהילות לפי המתכונת . בהדרגה ובלחץ יהדות צ223יתרונות כלכליים וחברתיים

ולאחר אכיפת האזרחות הצרפתית על כל יהודי אלג'יריה בצו כרמייה משנת  224צרפתית-היהודית

הושלמה המטמורפוזה. קהילות, שהצליחו לשמר את זהותן הלאומית תחת שלטון שודדי   1870225

למרות אנטישמיות ים, יאניצ'רים וראשי שבטים פראיים, קשרו עתה את גורלן בגורל צרפת. 

ארסית של המתיישבים הצרפתיים ולמרות החלת חוקי וישי  במלחמת העולם השניה, לא עלו 

יהודי אלג'יר ארצה עם הכרזת המדינה. יתירה מזאת, ברגע בו הוכרזה עצמאות אלג'יריה בשנת 

 . 226, מיהרו להצטרף למתיישבים הצרפתיים ולהגר  לצרפת1962

תמונה שונה  עולהמפנה המאות השמונה עשרה והתשע עשרה בדיקת העלייה מאלג'יריה במ

ומורכבת יותר. עלייה זו, שהתרחשה במקביל למשבר רוחני חמור בקהילת אלג'יר, חיקוי דרכי 

נת, לאומית מעניי-העשירים המוסלמים ופגיעה באוטונומיה הקהילתית, גררה תגובה יהודית

לארץ ישראל. מדובר בחוגים של נאמני שהתבטאה בנטישת העיר ובהתגברות העלייה מאלג'יר 

 מסורת, הן מן האליטה הכלכלית והן מן האליטה ההלכתית בקהילה. 

, הן בשל המשבר 227עזיבת רבנים ונאמני מסורת נמשכה גם ברבע הראשון של המאה התשע עשרה

הרוחני הפנימי בצמרת ההנגה הקהילתית באלג'יריה והן לנוכח התגברות העוינות המוסלמית 

יהודים, שנתפסו כתומכי הגורם הצרפתי הזר, שחדר למגרב. פרשת המתת ר' מרדכי נרבוני  כלפי

הגבירו את העלייה ארצה ותמורות הזמן עודדו את  229באלג'יר 1805ופרעות  1794228בשנת 

מוסלמיים -המגמה. עם היחלשות האימפריה העות'מאנית, עודדו מעצמות המערב יסודות לא

פוליטית. אותו זמן החלו להישמע קולות ראשונים של הכרה מערבית באיזור, כדי להשיג אחיזה 

 בזכויות הלאומיות של העם היהודי והדבר הגביר תסיסה משיחית בפזורה. 

יוצאי המגרב שעלו ארצה היוו חלק מתסיסה זו ונטו להתיישב בגליל, הן מסיבות כלכליות 

ירו מקרוב את כוחות התקופה וידעו ומדיניות והן בשל זיקת האיזור למסורות גאולה. העולים הכ

לתמרן ביניהם. גישתם הלאומית היתה מעשית ובעלת מאפיינים מודרניים. עשרות שנים לפני 

התארגנות תנועת חיבת ציון והציונות ההרצליאנית, טיפחו מגמה פרודוקטיבית בתחומי 

לעלייה  עולם, יצרו תשתית גם-החקלאות והמלאכה וללא סיסמאות אידיאולוגיות הופכות

ממרוקו החל משנות הארבעים של המאה התשע עשרה וגם להתיישבות "מבשרי הציונות" ממזרח 

אירופה החל משנות השמונים של המאה. מבחינה מחקרית שקעה פעולתם לתוך "חור שחור",  

 . 230למרות שבמאה התשע עשרה היוו חלק נכבד מן האוכלוסייה היהודית בארץ

מעציב להיווכח ופך אור על עלייה זו ועל תרומתה ליישוב הארץ. סיפור חייו של שמואל עבו ש

דמותו תופסת מקום שולי בלבד במחקר ההיסטורי. כשהתחלתי לבדוק את פעילותו של האיש, ש

                                            
 בנימין השני בספרו "מסעות בנימין השני" מוסר על שביעות רצון של רוב חברי הקהילה היהודית באלג'יריה מן החיים   223

 הנוחים תחת השלטון הצרפתי, כאשר החכמים והמורים מקבלים משכורת מן הממשלה, הדור הצעיר מרוצה ורק הזקנים         
 .84, 82מתלוננים על פיחות בדת ובקשרים המסחריים הקודמים שבהם החזיקו בעבר, הירשברג, עמ'         

 .83-80שם, עמ'   224
 .85, 81שם, עמ'   225
 .95-85שם,   226
 , פרק שני בעבודה.27-24הערות   227
 .28שם, הערה   228
 .30שם, הערה   229
 תנז. -; מייזל, עמ' תכט, תמו, תנג 95-93אליאב, עמ'   230
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נתקלתי בתופעה מדהימה. רבים פשוט לא ידעו מי הוא ואלה שהכירו את השם עבו היו 

סקים ברכילות ורמזו כי הנושא אינו מרכזי היסטוריונים שעוסקים בחקר הגליל או גליליים שעו

 והאיש היה "בעיקר סוחר"...

-באתוס הלאומי שלנו לא מקובל להציב סוחרים כסמלים לאומיים, בעמדה זו אנו מציבים אנשי

רוח דגולים, נדבנים פילנתרופיים, חלוצים אידיאליסטיים, אבל סוחרים? מה פתאום? ובכן, 

טנה, שהגיעה לארץ מאלג'יר בתחילת המאה התשע עשרה, דווקא מבדיקת קבוצת הסוחרים הק

עולות עובדות חיוניות להבנת השפעת תמורות התקופה על הפזורה היהודית, על קשרי יהדות 

 המגרב לארץ ישראל ועל יכולתה לשלב אינטרס כלכלי עם פעילות לאומית נמרצת. 

זו. את שהותו בהודו ניצל  סוחר שמואל עבו  הוא דוגמה מובהקת ליכולת תמרון מופלאהה-הרב

האיש לקירוב עדות יהודיות נידחות ולעידוד עלייתן ארצה. כבעל הון סייע לשיקום צפת וטבריה 

ונסולרי של צרפת הגן על יהודי צפת וטבריה. כמקורבו של עבד ק. כסוכן 1834-1838לאחר אסונות 

צפון הארץ, רכש קרקעות, אל קאדר, מנהיג המרד האלג'יראי נגד הכיבוש הצרפתי, צבר עוצמה ב

 יזם התיישבויות יהודיות חקלאיות וסייע למושבות הצעירות של חובבי ציון. 

דמותו, מהמעניינות בדמויות התקופה, אינה בולטת בשטח. שמואל עבו לא חיפש לעצמו פרסום 

או כוח פוליטי והעדיף לפעול מאחורי הקלעים, בבחינת "אין הברכה שרויה אלא בדברים 

ם מן העין". פרשיות רבות שנקשרו אליו עדיין לא נחקרו לעומקן, אך אי אפשר להתעלם הסמויי

מהן, כמו התיישבות מירון, יישוב פליטי עלילת דמשק בג'עונה והנסיונות החקלאיים שקדמו 

 לייסוד מושבות חובבי ציון. 

ד עליית היקף הפעולה העצום למען יישוב הארץ מאשש את קיום המניע הלאומי העמוק שביסו

קבוצת האליטה הקטנה מאלג'יר בתחילת המאה התשע עשרה והוא בא לידי ביטוי בולט בסיפור 

, בעולם החדש, , האיש שנווט לו דרך בכל העולמות, בעולם הישןעבו שמואל סוחר-הרבחייו של 

 ומי יודע? אולי גם בעולם הבא...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.2007ל צפת. צילום: רוני לרנר, הר מירון במבט מכיוון בית הקברות הישן ש
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 אחרית דבר

 

לאחר ששוטטתי בין . ההיסטוריה אינה עוסקת באנשים מתים. היא עוסקת באנשים חיים, שמתו

 דפי ספרים ומסמכים, רציתי לראות את המקום בו חיו ופעלו בני עבו. נסעתי לצפת והנה העיר לא

יהודי עדיין מהלכים יהודים בלבוש השתנתה בהרבה, לא ממש. בסימטאות הצרות של הרובע  ה

מסורתי, מבתי הכנסת עולים קולות תפילה, די להפנות לרגע את המבט מחנויות הרחוב הראשי, 

ואנחנו בצפת של פעם. דרך הסימטאות מגיעים אל בית עבו הישן, מבנה צנוע למדי, מוקף חומה 

הקהילה, כמה עלובים היו  פתי. אם זה היה ביתו של עשירצ-ובה דלת ברזל כבדה, צבועה בכחול

ג טיפוסית, כשג-שטיח" צפתית-בוודאי שאר הבתים, כוכים  קטנים, בנויים זה על גבי זה, ב"בניית

אחד משמש מרפסת לבית שלצידו והבתים מחוברים זה לזה ויורדים במורד ההר. לעומתם בוודאי 

 נחשב בית עבו לארמון ואכן, כך נשתמר בזכרון המשפחתי. 

ים מסיפורה של מרגלית בן אורי, בתו של מאיר, הנזכרת בקירות החצר שעליהם געגועים עול

פינקלשטיין, בתו של רפאל, מעלה את -. תיבדל"א עצמונה עבו231מטפסים צמחי שושנים ויסמין

זכר חדר האורחים הגדול ובו תא לאכסון ספר התורה, גם היא מתגעגעת בעיקר לחצר, מרכז חיי 

. על הזכרונות מרחפת תמיד נוכחותו 232כת דגי הנוי שבנה רפאל אביההמשפחה, עם עצי הפרי וברי

של הר מירון הנשקף ממול. לאורך השנים נשתמרה זיקת בני עבו אל ההר  ואל מיתחם קבר 

הרשב"י. בעתות מצוקה נהג מאיר עבו להלך על מרפסת הבית, ידיו שלובות מאחור והוא שר "ענני 

ון קברי אבותיו ואומר לילדיו, "אל תדאגו, לנו יש זכות אל במרחב יה...", כשהוא מתפלל לכיו

. הזיקה למירון נמשכה גם בדורות הבאים.  רפאל עבו קרא 233אבות, הם תמיד יעמדו לצידי..."

לבתו עצמונה, כפי שנקרא אז הר מירון. בערבית נקרא ההר ג'רמאק ועצמונה נזכרת בחיוך כי 

 . 234ידידי המשפחה נהגו לקרוא לה "ג'רמאקה"

אכן, צפת כולה עדיין חוסה בצלו של הר מירון לא רק מבחינה גיאוגרפית, אלא גם מבחינה נפשית 

. גם זכרונות בית 235ובעיר עדיין מספרים על התגלויות והתרחשויות מסתוריות ליד הקבר הקדוש

שהוא  - -עבו עדיין מרחפים בצפת והבית עצמו גם הוא ניצב  על מכונו לאחר כמאתיים שנה, אלא 

יק! בני עבו התפזרו ברחבי הארץ. בצפת נשארו רק בתו של רפאל עבו, עצמונה, ושתי נכדותיו של ר

. כל 236יצחק מרדכי עבו מקורסיקה, שחזרו לצפת בשנות השבעים והקימו בעיר את משפחותיהן

 .השלוש צירפו לשמותיהן את הקידומת עבו והן שומרות על הגחלת וגאות במורשת המשפחתית

מן היופי הישן כבר איננו. לאחר קום המדינה טופח דווקא הרובע הערבי של העיר,  הרבה עם זאת,

שהפך למרכז גלריות ולמשכן ציירים. נוף הגליל הפך חשוב ממורשתו וצפת הפכה מעיר 

כיום גרים בו בעיקר והמקובלים לעיר האמנים. הרובע היהודי התרוקן מתושביו המקוריים 

להם גורמת להרס מבנים עתיקים בעלי ערך היסטורי כבית חסידי ברסלב, שתנופת הבנייה ש

                                            
 אתר "ההגדה לבית עבו".  231
 .9.5.07פינקלשטיין, -ראיון עם עצמונה עבו  232
 אתר "ההגדה לבית עבו".  233
 .9.5.07פינקלשטיין, -ראיון עם עצמונה עבו  234
 ויום  שמעון הרוש, נין ונכד לרבני מירון ונכד  הרב אדרעי ממירון, מספר כי אמו היתה עקרה עד גיל ארבעים ושתים שנים,   235
 י, אחד, בעודה מכבסת בחצר הבית, ראתה מולה במרחק שתי דמויות אפופות הילה. היא הבינה שלפניה סבה, הרב חיים אדרע       

 ה ה בדממשהתגורר במירון והיה רב הישוב שם ועמו ר' שמעון בר יוחאי. ברעדה ביקשה כי יותן לה פרי בטן. השניים היביטו ב       
 איון . שנה לאחר ההתגלות נולדו לה תאומים, שמעון ואחותו. אחריהם נולדו עוד שלושה ילדים, ררבת משמעות ובמבט בוטח        
 .8.5.07עם שמעון הרוש,        
 עם גירוש נתיני צרפת במלחמת העולם הראשונה, הסדיר יצחק מרדכי עבו, הצעיר בבני שמואל עבו, את פינוי היהודים נתיני   236

 בקורסיקה, במלחמת העולם השניה התגייס לצבא צרפת ועם  חי השני, גדל-ר שנה מת ובנו הקטן, יעקבצרפת לקורסיקה. לאח        
 לחמה הכיבוש הנאצי נלקח למחנה שבויים. בשל השם עבו, הנפוץ בין מוסלמים בקורסיקה, לא נחשב ליהודי וניצל. לאחר המ        
 .1.6.07סוויסא, -ע להילולת רבי שמעון בר יוחאי, ראיון עם אלין עבופעל למען האצ"ל בקורסיקה ובצרפת ומדי שנה הגי        
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. הותיקים זועמים על הרס העבר, אבל 237האר"י וכבית משפחת סימנה מן המאה השבע עשרה

הברסלבים לא מעוניינים בהיסטוריה, הם חיים כאן ועכשיו. כזה הוא חוק הטבע, אין בו חלל ריק. 

זוגות צעירים, בתי הכנסת הומים מאדם  העוזב מפנה מקום לאחרים. בצפת גרים כיום הרבה

יוחאי נמשכת -וילדים משחקים בסימטאות העתיקות. צפת חיה. גם הילולת רבי שמעון בר

ומתעצמת משנה משנה ועמה נמשכת מסורת הובלת הספר מבית עבו אל מירון, הרבה בזכות 

ים הם בני עברון, בן נינו של שמואל. עם זאת, בקרב החוגגים מעט-מאמציו של יוסף עבו

 המשפחות הותיקות שעדיין מתגוררים בצפת.

 םעוליהבהילולה צאצאי  בלטוהתהליך לא קרה בבת אחת. בתחילת המאה העשרים עדיין 

ראשית המאה התשע עשרה, אך בתקופת העליה השניה התגנב צליל צורם לשמחה והוא בולט מ

התלהב והיה מלא גאווה  לולה,, שביקר בהיחיסין .בזכרונותיו של איש ביל"ו, ד"ר חיים חיסין

נוכח אחדות כל העדות בשמחה המסורתית, אבל חברו, צעיר סוציאליסטי מודרני, זלזל בשירה 

. אכן, במאה העשרים, עם 238הערבית של "הפרנקים", ורצה להתרחק במהירות מן המקום

צאצאי  חילוני על היישוב היהודי בארץ, נסחפו לאווירה החדשה גם-השתלטות המיגזר האשכנזי

ורבים אף שינו את שמות  239המשפחות הותיקות ולאחר קום המדינה עזבו רבים מהם את צפת

משפחותיהם כחלק ממגמת התקופה. אם אצל עולי מזרח אירופה נבע השינוי מרצון לברוח 

מדימוי גלותי, הרי שאצל עדות המגרב ביטא השינוי רצון להתרחק מן הדימוי השלילי, שדבק 

. כך החלו 240מצפון אפריקה בשנות החמישים והשישים של המאה העשריםבעלייה ההמונית 

שמות עתיקים לעבור ניתוחים קוסמטיים, שגיהצו קמטים מביכים וטשטשו סימנים עדתיים. 

עמי... כשהגיעו עולי צפון אפריקה למדינת -חמו הפך לבן-עמאר הפך למאור, אדרעי הפך לדרור, בן

האלה, הם לא הכירו את העבר המפואר של קודמיהם ולא ישראל, לא יכלו להתחבר אל השמות 

היתה להם כל אפשרות לחקות בגאווה מודל מוצלח של עליות יהודי המגרב ובכך הוחמר עוד יותר 

 המפגש הטראומתי של העולים עם המציאות הישראלית. אך כל זה הוא כבר עניין למחקר אחר...

 

 
 2007: רוני לרנר, סמטה בצפת. צילום

 ביבליוגרפיה
 

                                            
 .2007, יוני 17,גל' הגלילהשמעון צפריר, מנהל מחוז צפון במועצה לשימור אתרים, הכתבה "רוח צפונית" בעלון   237
 .112-108רוזנסון, זכרון מירון, עמ'   238
 הילדים ובבית הספר היסודי, נותרו בצפת כיום רק ארבעה או הילדים שלמדו איתו בגן  35לדברי שמעון הרוש, מתוך   239

 .8.5.07חמישה, ראיון עם מר שמעון הרוש,         
 .264שטאל, מוצא השמות, עמ'   240
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