
 ָהֵארּוַע ַהּנֹוָרא ֶׁשִּזְעֵזַע ֶאת ֲעַדת ֵיהּוִדי ֵּתיָמן ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמְּׁשלֹוׁש ֵמאֹות ָׁשָנה - 
ּבֹו ִנְכֲחָדה ֹרב ֻרָּבּה ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ִּטְלֵטל ֶאת ֹאִׁשיֹות ְיסֹודֹוֶתיָה, ִּדְלֵּדל ְוהֹוִתיר ֵמַהְּקִהָּלה ַהְּמֹפֶאֶרת ְמֵתי ְמַעט.

ְלַצֲעֵרנּו - ֹלא ִנְכַּתב ַהְרֵּבה אֹו ֹּתַעד ֵמָאסֹון נֹוָרא ֶזה - ַאְך ָעְצָמתֹו ְוַהְׁשָּפָעתֹו ִנְּכרּו ֵהיֵטב ְּבִדְבֵרי ְיֵמי ֲעַדת ֵּתיָמן.

ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם...

ַעל ִמְׁשָקל ַהִּקיָנה: "ִּבְמקֹום ַאְׁשֵרי ָהָעם" ַהֶּנֱאָמרת ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב:

 ָּגלּות ֵּתיָמן ְידּוָעה ַּכָקָׁשה ִמֵּבין ַהָּגלּויֹות ָּבּה ָסְבלּו ַהְּיהּוִדים 
 ֵמַהְׁשָּפָלה, ְּגֵזרֹות, ַמּכֹות ֶטַבע ַרּבֹות, 

ְוָגלּות ַמוַזע שהיתה שיא הסבל- ָהְיָתה ָּגלּות ְּבתֹוְך ָּגלּות.

ָהֶרַקע 
ְלַהִּכיר  ֲעֵליֶהם  ימ"ש  ְלֻמַחַּמד  ַהְּיהּוִדים  ֵּבין  ַהֶהְסֵּכם  ִּפי  ַעל 
ְּבַאְרצֹות  ְּבָחְפִׁשּיּות  ִלְחיֹות  יּוְכלּו  ְוָכְך   – ָהָאֶרץ  ְּכַדת  ָּבִאְסָלאם 
ְלֹזאת  ִּבְתמּוָרה  ַאְך  ָהִאַמאם  ע"י  ַלֲהָגָנה  ִיְזּכּו  ְוַאף  ָהִאְסָלאם 
ְלַהְקִּדים  ִּבְצִניעּות,  ִלְחיֹות  )ִּג'ִזֵּיה(,  ֻּגְלֹּגֶלת  ַמס  ְלַׁשֵּלם  ֲעֵליֶהם 
ָׁשלֹום ַלֻּמְסְלִמים, ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֹלא ִיְהיּו ְּגבֹוִהים יֹוֵתר ֵמַהִּמְסָּגִדים. 

ָאסּור ָלֶהם ְלַגֵּיר ֻמְסְלִמים ועוד ועוד.
ַּכֲאֶׁשר  למני'(   1628( שפ"ח  בשנת  ְלַעְצָמאּות  ָזְכָתה  ֵּתיָמן 

ְַאַחר  ָהעֹוְתָמאִנים.  ִמַּיד  ַצְנָעא  ֶאת  ָּכַבׁש  ַקאֶסם  ָהִאַמאם 
ַהַזַייִדים  ַהִּׁשיִעים  ֶׁשל  ַמְנִהיֵגיֶהם   - ָקאֶסם  ְלֵבית  ֶׁשָהִאיָמאִמים 
- ִׁשְחְררּו ֶאת ֵּתיָמן ֵמֹעל ַה"ּכֹוְפִרים" ַהּתּוְרִּכים ַהַּקָּנאּות ַהָּדִתית 
ָהְלָכה ְוִהְתַּגְּבָרה ֶׁשֵּכן ְׁשמֹו ֶׁשל ַהִּג'יָהאד ִנָּׂשא ְּבִפי ָּכל - ֻהְפְנָתה 
ַהֻּמְסְלִמים  ְּבֵעיֵני  ְּככֹוְפִרים  ֶׁשֶּנְחְׁשבּו  ַהְּיהּוִדים  ְּכַלֵּפי  ַהִּׂשְנָאה 

ַהַּקָּנִאים. 

ַהְּנִסּבֹות ֶׁשֵהִביאּו ִלְגֵזַרת ַהָּגלּות
ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה ְלַאַחר ֶׁשָּגלּות ֵאירֹוָּפה ִנְפְּגָעה ִּבְגֵזרֹות ת"ח ות"ט,

אסון יהודי תימן - גלות ַמְוַזע

ִּבְמקֹום ִּגְדרֹות ַּתִיל –ֻמָּקִפים ִּבְׁשָמָמה יֹוָמם ְוַלִיל
ִּבְמקֹום נֹוְגִׂשים ׁשֹוֲחֵרי ֶטֶרף – ֲאָפָפם ַּפַחד ַחּיֹות ַהֶּטֶרף
ִּבְמקֹום ֵליל ַהְּבֹדַלח ַהּנֹוָרא - ְלאֹור יֹום ִלְׂשֹרף- הֹוָרה 

ִּבְמקֹום ְטַלאי ָצֹהב ְלאֹות - ִנְגְזָרה ְּגֵזַרת ָהֲעָטרֹות
ִּבְמקֹום ַּתּנּוִרים ׂשֹוְרִפים - ִנְׁשְּדפּו בִּמְדָּבר ְיֵחִפים 

ִמי ִלּבֹו ֹלא ָנע ְוָזע - ֵמֵאיַמת ַהָּגלּות ְּבַמְוַזע



ַהַהְרָסִנּיֹות  ַהְׁשָּפעֹוָתיו  ֶקֶׁשר:  ְוֵיׁש  ִמֶּׁשָּלֶהם  ֲאֻיּמֹות  ְּגֵזרֹות  ָעְברּו  ֵּתיָמן  ְיהּוִדי 
ֶׁשל ְמִׁשיַח ַהֶּׁשֶקר ַׁשְּבַּתאי ְצִבי ימ"ש. ַהּתֹוָצאֹות ָהיּו ָׁשוֹות, ַעם ִיְׂשָרֵאל ָיָצא 

ְלָׁשָלב נֹוָסף ַּבָּגלּות.
ֵּתאּוֵרי ַהְּגֵזרֹות, ִּתעּוִדים ְוִׁשיִרים-ַרק ְמַעט נֹוַתר ַּבְּכתּוִבים ֵמאֹוָתם ְיֵמי ֹאֶפל 

ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.
ְוֵהם  ִמֻּכָּלם  יֹוֵתר  ֶׁשָּסְבָלה  ַצְנָעא  ְלָגלּות  ְּבִעָּקר  ִמְתַיֲחִסים  ַהִּׁשיִרים  ַמְרִּבית 
ָׁשתּו ֶאת ֻקַּבַעת ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה ִּבְמלֹוא ֻחְמָרָתּה ִּכי ָׁשם ִׁשְלטֹונֹו ֶׁשל ָהִאַמאם 

ָהָיה ָחָזק יֹוֵתר ְוִהְתרֹוֵפף ְּכָכל ֶׁשֶּזה ִהְתָּפֵרס ַלֲאזֹוֵרי ַהְּכָפִרים ַהְּמֻרָחִקים.
ְוָסרּו  ַּבֶּמְרָּכז  ְּבִעָּקר  ְמֻרָּכִזים  ָהיּו  ְוַהַזְיִדים  ַזְיִדי,  ָהָיה  ַהֶּמֶלְך   - ְלָכְך  ְּבנֹוָסף 

ְלָמרּותֹו.
ְׁשָנַתִים  למני'(,   1679( תל"ט  ִּבְׁשַנת  ִהְתַרֵחׁש  ְמַדְּבִרים  ָאנּו  ָעָליו  ָהֵארּוַע 
ְּבִכּנּויֹו  ַהָּידּוַע  ַאל־ַקאֶסם,  ַאל־ִאַּמאם  ִאְּבן  ַחַסן  ֶּבן  ַאְחַמד  ֶׁשָהִאָמאם  ְלַאַחר 
ֶאל־ַמְהִּדי - )ַהָּמִׁשיַח( - ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל ֻמְׁשָּבע   - ָעָלה ַלִּׁשְלטֹון ְוֵהֵחל ְּבַתֲהִליְך 
ֶׁשל ִהְסַּתְּגרּות ּוַבְדָלנּות. הּוא ָרָצה ְלַהְגִׁשים ֶאת ִסיְסָמתֹו ֶׁשל ַהָּכִליף ֹעַמר : 
"ֹלא ִּתְהֶייָנה ְׁשֵּתי ָּדתֹות ְּבִחַּגאז". המצב ְּבאֹוָתּה ַהְּתקּוָפה ֹלא ָהָיה ֹנַח ִּבְמֻיָחד 

ֲעבּור ַהְּיהּוִדים,
ְמִׁשיִחית  ִהְתעֹוְררּות  ִלְהיֹות  ִהְתִחיָלה  ַהֻּמְסְלִמית  ְלִהְתעֹוְררּות  ְּבַמְקִּביל 
ֵעֶקב  ְוֹזאת  ִיְׁשָמֵעאל  ֶקֶרן  ְוִיְׁשֹּבר  ַמִּגיַע  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשִהֵּנה  ֶׁשֶהֱאִמיָנה  ְיהּוִדית 

הֹוָפָעתֹו ֶׁשל ְמִׁשיַח ַהֶּׁשֶקר ַׁשְּבַתאי ְצִבי שר"י.
בשנת תכ"ו )1666 למני'( ִהִּגיַע ְלֵאזֹור ְׁשמֹו ֶׁשל ְמִׁשיַח ַהֶּׁשֶקר ַׁשְּבַתאי ְצִבי 
ְוַרִּבי  ֵּתיָמן,  ְיהּוֵדי  ְּבֶקֶרב  ַרָּבה  ְּתהּוָדה  עֹוְררּו  ַהְּׁשמּועֹות אֹודֹות ש"ץ  שר"י. 
ַעל  ְוִהְכִריז  ָהִאַמאם  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשָהָיה  ִמי  ִּבְפֵני  ִהְתַיֵּצב  ְּג'ַמאל  סלימאן 
ְּגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ַהְּקֵרָבה, ַמה ֶׁשֵהִביא ֶאת ָהִאַמאם ְלהֹורֹות ַעל הֹוָצָאתֹו ַלהֹוֵרג.
ְוָאְמָנם ְּגֵזַרת ָהֲעָטרֹות ָהְיָתה ִמְסַפּר ֳחָדִׁשים ְלַאַחר ִמֵּכן, מּול ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל 

ְמִׁשיַח ַהֶּׁשֶקר ֶׁשָחַבׁש ִמְצֶנֶפת, ּוִבְגֵזָרה ָהְיָתה ִסְמִלּיּות ֶׁשל ֲהָסָרָתּה.

ָּגלּות ַמְוַזע ָהְיָתה ְּתגּוָבה
ַלַאִויַרת ַהְּמִׁשיִחּיּות ֶׁשָהְיָתה ֵּבין ַהְּיהּוִדים.

ְּגֵזַרת ָהֲעָטרֹות
ְּבִעְקבֹות ַמֲעֶׂשה ֶזה, ָיָצא ָהִאַמאם ְּבִסְדָרה ֶׁשל ְּגֵזרֹות ְּכֶנֶגד ַהְּיהּוִדים, ַּכֲאֶׁשר 

ַהְּידּוָעה ֶׁשָּבֶהם ִהיא ְּגֵזַרת ָהֲעָטרֹות. 

ּוְמֻכָּבִדים  ְרָחִבים  ְּבָגִדים  ִלְלֹּבׁש  נֹוֲהִגים  ַהְּיהּוִדים  ָהיּו  ָהֵעת,  ְלאֹוָתּה  ַעד 
ֶׁשֹּלא  ַהְּיהּוִדים  ַעל  ָּגְזרּו  ַהֵּתיָמִנים  ַהַּׁשִּליִטים  ְלָראֵׁשיֶהם.  ֲעָטרֹות  ְוחֹוְבִׁשים 
ִלְלֹּבׁש ֲעָטָרה ְלֹראָׁשם ּוְלִהְתַהֵּלְך ְּגלּוֵיי ֹראׁש. ַהְּיהּוִדים ִנּסּו ִלְפנֹות ְּבַתֲחנּוִנים 
ּוְבַּבְקִׁשיׁש ֶאל ַהּמֹוְׁשִלים ַעל ְמָנת ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה, ַאְך ָנֲחלּו ַהְצָלָחה ֶחְלִקית 
ִּבְלַבד. ַלְּיהּוִדים ֻהַּתר ַּבְּתִחָּלה ָלֶהם ְלַכּסֹות ֶאת ָראֵׁשיֶהם ְּבִפּסֹות ַּבד ְקרּועֹות, 

ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַּגם ְּבִמְטָּפחֹות ַּבד. 

וכך מתאר הרב עמרם קרח, בספרו "סערת תימן" גזירה זו:
וגם  מפורסם,  שהוא  כמו  זו  גזרה  "תיאור 
הערביים,  התאריך  בספרי  עיקר  לו  יש 
עטרותיהם  להסיר  עליהם  גזרו  בתחילה 
חרפה  ראש.  פרועי  ולילך  ראשיהם  מעל 
ומצוקה גדולה היתה להם בהיותם עוברים 
תחנות  אחרי   ]...[ מגולה  בראש  ושבים 
כובע קטן על  להניח  וריצויים התירו להם 
המכסה  בשמלה  להתעטף  מבלי  ראשיהם, 
מעוטף  יהודי  יהלך  ואם  הסימנים.  את 
הראש יקראוהו "מקופע", וכל הרואה אותו 
ולהלקותו  להכותו  תחלה  בו  פוגע  מקופע 

ואחר כך מסיר עטיפתו".
ִּבְׁשַנת  ִּבְׁשַנת  יֹוֵתר  ְמֻאָחר  ָׁשָנה  ְּכָמאַתִים  ַרק  ָמֵלא  ְּבֹאֶפן  ִהְתַּבְּטָלה  ַהְּגֵזָרה 

תרל"ב )1872 למני'(, ַּכֲאֶׁשר ָהעֹוְת'ָמאִנים ָחְזרּו ִלְׁשֹלט ָּבֵאזֹור.

ַעל סֹוַגר ּוָבִריַח  
ַּדְלתֹות ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִנְקְּבעּו ְּבַמְסְמִרים ֶאל ַהַּמְׁשקֹוִפים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִנָּתן 
ְּבֵבית  ֻמְצָנע  ֶׁשָהָיה  ַהַּיִין  ַּבִּצּבּור.  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ֲאֵליֶהם  ְלִהָּכֵנס  ׁשּוב,  ְלָפְתָחן 
ֶׁשּנֹוַתר  ַמה  ְׁשָאר  ָּכל  ְוַגם  ַהּפֹוְרִעים,  ְיֵדי  ַעל  ִנְׁשַּפְך  ְּבַׁשָּבת  ַלִּקּדּוׁש  ַהְּכֶנֶסת 

ַּבָּמקֹום ָהָיה ְּבַסָּכָנה.

ַהִּבָּזה
ָהָיה  ִנָּתן  ְזהּוִבים  ְּבֵמָאה  טֹוִבים”.  “ְזַמִּנים  ִיְׂשָרֵאל  ׂשֹוְנֵאי  ַעל  ִהִּגיעּו  ִּבְכָלל, 
ְּבׁשִוי  ַּבִית  ְזהּוִבים  ּוַבֲעָׂשָרה  ְזהּוִבים,  ֶאֶלף  ַהָּׁשֶוה  ַמָּמׁש  ֶׁשל  ַאְרמֹון  ִלְרֹּכׁש 
ִנְנְטׁשּו, ָּכל ְרכּוָׁשם ֶׁשֹּלא  ְוַכְרֵמיֶהם ֶׁשל ְיהּוֵדי ַהָּמקֹום  ֶׁשל ֵמָאה. ְׂשדֹוֵתיֶהם 
ָהיּו ְיכֹוִלים ָלַקַחת ִאָּתם ִנְמַּכר ִּבְפרּוטֹות אֹו ִנְבָזז. ַהְּׁשֵכִנים ַהְּיהּוִדים ָיְצאּו ֶאל 
ָּגלּות ַמְוַזע, ְוֵאין ִסּכּוי ֶׁשַּיְחְזרּו ִמָּׁשם ַּבַחִּיים. ּגֹוֵיי ֵּתיָמן ַרק ִהְרִויחּו ִמְּגֵזרֹוָתיו 

ֶׁשל ָהִאַמאם ׂשֹוֵנא ַהּכֹוְפִרים.

ַּבְדָלנּות עֹוֶיֶנת
 1673( תל"ג  ִּבְׁשַנת  ֶהֱחִריפּו  ַהְּיהּוִדים  ֶאל  ָהעֹוֵין  ְוַהַּיַחס  ַהָּדִתית  ַהַהְקָצָנה 
למני'(, ַּכֲאֶׁשר ָהִאַמאם ִּפְרֵסם ַפאתַוה )ְּפַסק ִּדין(, ֶׁשָּקְבָעה ֶׁשֵּתיָמן 'ְקדֹוָׁשה' 
ְּכֶמָּכה. ַמְׁשָמעּותֹו ֶׁשל ְּפָסק ֶזה ְלַמֲעֶׂשה ָהְיָתה, ֶׁשָחל ִאּסּור ֻמְחָלט ִליהּוִדים 
ְוַהְּיהּוִדים  ֶנֱאָּכף  ֹלא  הּוא  ַּכְלַּכִּלִים  ִמִּׁשּקּוִלים  ֵּתיָמן.  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ְלִהְתּגֹוֵרר 

ִהְמִׁשיכּו ְלִהְתּגֹוֵרר ַּבְּמִדיָנה.
ְּבִעְקבֹות ֲעִלָּיתֹו ַלִּׁשְלטֹון ֶׁשל ָהִאַמאם ֶאל־ַמְהִּדי - ִהַּדְרֵּדר עֹוד יֹוֵתר ַמָּצָבם 
ַהֵּתיָמִני,  ַהָּצָבא  ְּבֹראׁש  ֶאל־ַמהִּדי  ָעַמד  ַלִּׁשְלטֹון  ֲעִלָּיתֹו  ֶטֶרם  ַהְּיהּוִדים.  ֶׁשל 

מווזע

גלות ַמְוַזע



ֵׁשם ַאְכָזִרּיּותֹו ַהְּידּוָעה ְלִׁשְמָצּה ֵהִביָאה אֹותֹו ְלִהְתַּפְרֵסם ְּכַמאְּג'ַהד - לֹוֵחם 
ִמְלֶחֶמת ַהֹּקֶדׁש - ּוֵמֵגן ַהֻּמְסְלִמים. ֶאל־ַמְהִּדי ֹלא ִהְתַמֵּתן ְּכֶׁשָעָלה ַלִּׁשְלטֹון, 
ְוָחֵמׁש ְׁשנֹות ַמְלכּותֹו ָהיּו ֵמַהָּקׁשֹות ֶׁשָּיְדָעה ַיֲהדּות ֵּתיָמן. ְלַמֲעֶׂשה, ַעד ַהּיֹום 
ֶנֱחַׁשב ֶאל־ַמְהִּדי ְּבֵתיָמן ְּכִגּבֹור ְלֻאִּמי ֶׁשִהְׁשִּפיל ֶאת ַה'ּכֹוְפִרים' ַהְּיהּוִדים. הּוא 

ְמַׁשֵּמׁש ְּכֻמָּׂשא ְלִׁשיִרים ַרִּבים, ְוִקְברֹו ֶנֱחָׁשב ְּכמֹוֵקד ַלֲעִלָּיה ָלֶרֶגל.

ֻחְרַּבן ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות
ְּבתֹור ַצַעד ִראׁשֹון - ְּכָבר ַּבָּׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַמְלכּותֹו - ָּגַזר ֶאל־ַמְהִּדי ְלַהֲחִריב 
ַהָּיִחיד  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּבִצּבּור.  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְוָאַסר  ְּבֵתיָמן  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ָּכל  ֶאת 
ֶׁשָּׂשַרד ָהָיה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּמֹפָאר ֶׁשל ַצְנָעא ֶׁשּנֹוַדע ְּבֵׁשם 'ְּכִניַסת ֶאל־ַעְלָמא' 
- ֵּבית ִמְדָרׁש ַלֲחָכִמים, ֶׁשְּמֻאָחר יֹוֵתר ֶנֱהַרס ְוַעל ֻחְרבֹוָתיו ָּבָנה ָהִאַמאם ֶאת 
'ִמְסַּגד ַאְלַּג'ַלא – ִמְסַּגד ַהָּגלּות', ְּכאֹות ַהְנָצָחה ְלָגלּות ַהְּיהּוִדים ְלִמְדָּבר ַמְוַזע. 
'ַּגְדלּותֹו'  ֻמְנָצִחים ִׁשיִרים ַהְּמַסְּפִרים ַעל  ְּכָתָליו  ְוַעל  ַהִּמְסָּגד ָּפִעיל ַעד ַהּיֹום 
ֶׁשל ָהִאַמאם ֶׁשָּׁשַלח ֶאת ַהְּיהּוִדים ַלָּגלּות. ַהִּמִּלים ְמָתֲארֹות ֶאת ִצּוּוי ָהִאַמאם 
ְּבֵבית  ֻמְצָנע  ֶׁשָהָיה  ַהַּיִין  ֶאת  ִלְׁשֹּפְך  ְוַאף  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַּדְלתֹות  ֶאת  ְלַמְסֵמר 
ַהְּכֶנֶסת ְלַמְּטַרת ִקּדּוׁש ְּבַׁשָּבת. ְׁשִפיַכת ַהַּיִין ֶׁשָאסּור ַלֻּמְסְלִמים ְמַבֵּטאת ֶאת 

ִּבּזּוי ַהַּיֲהדּות ְוִקּדּוׁש ָהִאְסָלאם.
ְיהּוֵדי  ִנְׁשֲארּו  ַסָּכָנה,  ִלְהיֹות  ָהְפָכה  ַּבִּצּבּור  ִהְתַקֲהלּות  ֶׁשל  ֶאְפָׁשרּות  ְּכֶׁשָּכל 

ֵּתיָמן ְספּוִנים ְּבָבֵּתיֶהם, ְמַחִּכים ַּבֲחָרָדה ַלָּבאֹות.
ְלַאַחר ֶׁשַהְּיהּוִדים ֻהְׁשְּפלּו ּובּוזּו, ִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלהֹוִציא ַלֹּפַעל ֶאת ַהְׁשַלב ַהֵּׁשִני 
ְּבָתְכִניתֹו ַהְּׂשָטִנית ֶׁשל ָהִאַמאם. ֶאל־ַמְהִּדי ֶהֱחִליט ְלַנּקֹות ֶאת ַאְדַמת ֵּתיָמן 

ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּיהּוִדים, ְוֶהֱעִמיד ָלֶהם ְׁשֵּתי ֲחלּופֹות: ַקָּבַלת ָהִאְסָלאם אֹו ָמֶות. 

ָּגלּות ִּבְמקֹום ָמֶות
ֶׁשל  ָהִעֵּקׁש  ְלָאְפָים  מּוָדעּות  ִמּתֹוְך  ָהַרְעיֹון.  ֶאת  ָאֲהבּו  ַמָּמׁש  ֹלא  יֹוֲעָציו 
ַהְּיהּוִדים, ָחְׁשׁשּו ַהָּללּו ֵמָהֶאְפָׁשרּות ַהֹּלא נֹוָחה ֶׁשל ֶטַבח ֲהמֹוִני ַעל ָּכל ַהָּכרּוְך 
ֶׁשָעלּול  ָּדִמים,  ֶמְרַחץ  ֶׁשל  ֵמַהַהְׁשָלכֹות  ָהִאַמאם  ֶאת  ִהְזִהירּו  ֵהם  ַּבָּדָבר. 
ְוֶהֱחִליט  ִהְׁשַּתְכֵנַע  ָהִאַמאם  ּוְסִביבֹוֶתיָה.  ַצְנָעא  ַעל  ַרּבֹות  ַמֲחלֹות  ְלָהִמיט 
ַהְּׁשֵפָלה  ְּבֵאזֹור  ְתַהאַמה  ְלִמְדָּבר  ַּבָּגלּות  ַהִּמָּיִדי  ַהָּמֶות  ֹעֶנׁש  ֶאת  ְלָהִמיר 
ַהְּדרֹוִמי ּבֹו ִנְמֵצאת ָהִעיר ַמוַזע ֶׁשִּבְמחֹוז ְּתִעז, ַמֲהַלְך ַאַחד ָעָׂשר יֹום ָּדרֹוָמה 

ַמֲעָרָבה ִמַּצְנָעא ֶּדֶרְך ַדַמאר ְוָיִרים.
ִלְגלֹות  ַלְּיהּוִדים  ִאְפְׁשרּו  ִּכְפָׁשָרה  ְוָלֵכן  ֲאֵחרֹות  ָּדתֹות  ְּבֵני  ַּגם  ָהיּו  ֶזה  ְּבֵאזֹור 
ְלָׁשם - ַלְמרֹות ַהַפאתַוה   ָהאֹוֶסֶרת ַעל ְּבֵני ָּדתֹות ֲאֵחרֹות ִלְהיֹות ְּבַרֲחֵבי ֵּתיָמן 
ַה"ְקדֹוָׁשה". ֵמַהְּבִחיָנה ָהֵרָאִלית ֹלא ָהָיה ֶהְבֵּדל ָּגדֹול ֵּבין ַהּתֹוָצאֹות, ָמה ֶׁשֵּכן, 

ַהֵּגרּוׁש ִהְרִחיק ֶאת ַהַּמֲחלֹות ֵמֵאזֹור ְמֻיָּׁשב.
ֵּבז' ֶּבֱאלּול ָיְצָאה ַהְּגֵזָרה. מֹוֵעד ַהְּיִציָאה ֶׁשל ַהְּיׁשּוִבים ַהּׁשֹוִנים ָהָעְברּו ִּבְכָתב 
ָהיּו  ַהָּללּו  ַהָּקָהל.  ְלָראֵׁשי  ַההֹוָראֹות  ֶאת  ֶׁשָּמְסרּו  ְיהּוִדים,  ְׁשלּוִחים  ְיֵדי  ַעל 

ַמְקִהיִלים ֶאת ַהָּקָהל ּומֹוִדיִעים ָלֶהם ֶאת ָּתְכָנּה ֶׁשל ָהִאֶּגֶרת.
ְּבֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלִהְתַעּנֹות ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור, ָקְבעּו ַמְנִהיֵגי ַהְּקִהּלֹות ֶׁשָּכל ֶאָחד 
ִיְתַּפֵּלל ְּבֵביתֹו ְלִבּטּול ַהְּגֵזיָרה. ַּכֲאֶׁשר ִהְתָקֵרב מֹוֵעד ַהֵּגרּוׁש ָאְספּו ַהְּיהּוִדים 
ֶאת ַהֶּכֶסף ַהּנֹוָתר ָלֶהם ְוִנּסּו ִלְדחֹות ֶאת ַהְּגֵזָרה ְּבֶאְמָצעּות ֹׁשַחד. ַהַּׁשְלמֹוִנים 
הֹוִעילּו ֶׁשָהִאָמאם ֵנאֹות ָלֵתת ִליהּוִדים ֶּפֶרק ְזַמן ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים נֹוָסִפים 

ְּכֵדי ְלִהְתַאְרֵּגן ְלַמַּסע ַהָּמֶות.

ַהְּקִהָּלה  ֶאת  ְלרֹוֵׁשׁש  ִהְסִּפיק  הּוא  ַהֹּפַעל,  ֶאל  ַהֵּגרּוׁש  ָיָצא  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ָּכְך, 
ַהְּיהּוִדית. 

ֹאֶפן  ֶאת  ְמָתֵאר  הּוא  ַהֹּכֵהן,  ָּגד  ֶּבן  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ַהּסֹוֵפר  ֶׁשֶהֱעִתיק  ְּבִסּדּור 
ִלְקנֹות  ְמַנת  ַעל  ָהְרכּוׁש  ֶאת  ִלְמֹּכר  ַהֹּקִׁשי  ְוֶאת  ַהֵּגרּוׁש  ִלְגֵזַרת  הֵהָעְרכּות 

ְּבֵהמֹות ַמָּׂשא:
"ֵיׁש ֶׁשָּמְכרּו ֶאת ַהַּבִית ֶׁשָּׁשֶוה ֶאֶלף ְזהּוִבים ָמְכרּו אֹותֹו ְּבֵמָאה, ְוֶׁשָּׁשֶוה ֵמָאה 
ְזֻהִּבים ַּבֲעָׂשָרה. ְוָהִיינּו ְלֶחְרָּפה ַּבּגֹוִיים ְמַבְּקִׁשים ָעֵלינּו ֲעִלילֹות ְּדָבִרים ֶׁשָּיִמירּו 
ַהֵּׁשם  ְקֻדַּׁשת  ַעל  ַמְחַמֵּדיֶהם  ָּכל  ְוִהִּניחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּגִלילֹות  ָּכל  ְוָעְמדּו  מינן.  בר 
הּוא  ָּברּוְך  ַהֵּׁשם  ְקֻדַּׁשת  ַעל  ַעְצָמם  ּוָמְסרּו  ְוַכְרֵמיֶהם,  ּוְׂשדֹוֵתיֶהם  הּוא,  ָּברּוְך 
מחרף.  וזה  טורף  וזה  גועל  וזה  מואס  זה  לו,  לצורך  לשוק  אחד  יכנס  ואם 
ונתקיים בזה הדור: מי יקום יעקב כי קטן הוא ]עמוס ז, ב ה[ מהכיל כל הצרות. 
ונתקיים בעונותינו: והבאתי מורך בלבבם ]ויקרא כו, לו[. והשם ב"ה נותן לנו 

כוח לסבול כל אותן הצרות והתלאות בכל יום.
ְוִנְתַקֵּים ַּבֲעֹוֹנֵתינּו 'ְוֵהֵבאִתי ֹמֶרְך ִּבְלָבָבם' ְוַהֵּׁשם ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ָלנּו ֹּכַח ִלְסֹּבל 

ָּכל אֹוָתן ַהָּצרֹות ְוַהְּתָלאֹות ְּבָכל יֹום".

ָאְבַדן ַהְּסָפִרים
ֶטֶרם ָיְצאּו ְיהּוֵדי ַצְנָעא ַלָּגלּות, ָּתרּו ַאַחר 
ָמקֹום ְלַהְצִניַע ֶאת ִסְפֵריֶהם ָהַרִּבים ְוֶאת 
ְּכֶׁשַּיִּגיעּו  ִּבְרׁשּוָתם.  ֶׁשָהיּו  ַהָּיד  ִּכְתֵבי 
ַהֶּמֶלְך  ִיְתַרֶּצה  אּוַלי  ָחְׁשבּו,  ְלַמְוַזע, 
ַהָּפחֹות  ְלָכל  אֹו  ַהְּגֵזָרה,  ֶאת  ִויַבֵּטל 
ַהְּסָפִרים  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ָלֶהם  ְיַאְפֵׁשר 
ָמְצאּו  ְלַבּסֹוף  ְּבטּוָחה.  ְּבצּוָרה  ָהַרִּבים 
ֻמְסְלִמי ֶׁשֵהִהין ְלַקֵּבל ֶאת ַהִּפָּקדֹון ַהָּיָקר 
ַמַהִרי"ץ  ְמֻבָּטל.  ִּבְלִּתי  ְסכּום  ְּתמּוַרת 
ָּגדֹול  ֶחֶדר  ִמְּלאּו  ִּבְכָתָביו, ֶׁשֵהם  ְמָתֵאר 
ִּבְסָפִרים ּוְבִכְתֵבי ָיד ַרִּבים ֶׁשָעְברּו ִמּדֹור 

ְלדֹור.
ֶאת  ְּבַקָּנאּותֹו  ְוֶהֱעָלה  ֻמְסְלִמי  ִמֵהר אֹותֹו  ַצְנָעא  ֶאת  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשָּיְצאּו  ְלַאַחר 
ְוַהְּמֻכֶּבֶדת ֻהְׁשְמָדה ִּכְמַעט  ָהַעִּתיָקה  ַהִּסְפִרָּיה  ְוַהְּכָתִבים ְּבֵאׁש.  ַהְּסָפִרים  ָּכל 
ָּכִליל, ַּכֲאֶׁשר ַרק ְמַעט ַהְּסָפִרים ֶׁשָּלְקחּו ִעָּמם ַהּגֹוִלים ָׂשְרדּו. ָאְמָנם, ַמְרִּבית 

ִּכְתֵבי ַהָּיד ֶׁשֻהְעְּתקּו ִלְפֵני ָּגלּות ַמְוַזע ָׂשְרדּו, ְוִהיָנם ַקָּיִמים ַעד ַהּיֹום. 

ָמֶות ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם
ְיהּוֵדי  ַעל  ְמֻסָּפר  ַהּדֹורֹות'  'קֹוֵרא  בֵּסֶפר 
ִמְצַות  ֲאֵליֶהם  ְׁשְּבַהִּגיַע  ַחֹּפאׁש,  ָהִעיר 
ֲאָנִׁשים  ֻּכָּלם,  ָעְמדּו  ְלַמְוַזע,  ִלְגלֹות  ַהֶּמֶלְך 
ְּבָיָדם  ּתֹוָרה  ִסְפֵרי  ָּתְפׂשּו  ָוַטף,  ְוָנִׁשים 
ַהָּנָהר  ְלתֹוְך  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ַעְצָמם  ְוִהִּפילּו 
ִהְתַּפְּללּו  ֵהם  ֵכן  ִלְפֵני  ְלִעיָרם.  ַהָּסמּוְך 
ִיְתַּבע   - ּתֹוָרה  ֶׁשל  ֶעְלּבֹוָנּה  ֶׁשִּיְתַּבע  "ִמי 
ֶעְלּבֹוֵננּו", ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֵמתּו ֻּכָּלם ְּבֵמיֵמי ַהָּנָהר.

גלות ַמְוַזע



ִּכּפּור,  יֹום  ָׁשבּועֹות,  ְּבֵליֵלי  ָּבּה.  ַּתֲעֹבר  ֹלא  ָזר  ְוֶרֶגל  ָהִעיר  ִנְתַקְּדָׁשה  ֵמָאז 
ֻחְרבֹוֵתיֶהם  ִמּתֹוְך  ּוְתִפָּלה  ִרָּנה  קֹולֹות  עֹוִלים  ּתֹוָרה  ְוִׂשְמַחת  ַרָּבה  הֹוַׁשְעָנא 
ְוֵנרֹות ַוֲעָׁשִׁשּיֹות ְמִאירֹות ֶאת ֶחְׁשָכָתּה. ַּגם ֻחְרבֹות ָהִעיר ּוֵבית ַהְּקָברֹות ֶׁשָּלּה 
ִנְתַקְּדׁשּו ְוַהֹּצאן ְוַהָּבָקר ֹלא ִיְרעּו ַּבֲהִריסֹוֶתיָה ּוֵבין ְקבּוַרת ְקדֹוֶׁשיָה. ּוְכֶׁשָהְיָתה 
ְלִהְתַּפֵּלל ָׁשם  ָהיּו הֹוְלִכים  ֵּתיָמן  ְיהּוֵדי  ֶאת  ְּגָׁשִמים  ֲעִציַרת  ָצָרה אֹו  ּפֹוֶקֶדת 

ּוִמָּיד ַנֲעִנים.

ַהֵּגטֹו
ְּבדֹוֶמה ְלֵגרּוִׁשים ֶׁשַּנֲעׂשּו ֵמאֹות ָׁשִנים 
ְלַאַחר ִמֵּכן ַעל ְיֵדי ַהָּנאִצים, ַּגם ַּבִּמְקֶרה 
ַהֵּגרּוׁש  ֹקֶדם  ָהִאַמאם  הֹוָרה  ַהֶּזה 
ֵּתעּוד  ְלָפָניו  ְלָהִביא  ַהְּיהּוִדים  ַלָּנִציִגים 
ַהְּיהּוִדים  ַהּתֹוָׁשִבים  ִמְסַּפר  ֶׁשל  ְמֻדָּיק 
ִמְסָּפר  ָיִמים  ָמקֹום.  ְּבָכל  ַהִּמְתּגֹוְרִרים 
ַהָּמקֹום  ְיהּוֵדי  ֻרְּכזּו  ַהֵּגרּוׁש  ְּגֵזַרת  ֹקֶדם 
הּוְצאּו  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַהּׁשּוק,  ְּבַרֲחַבת 
ְּכֶׁשַהַחָּיִלים  ְמִהיָרה  ִּבְצִעיָדה  ֵמָהִעיר 
ְמִאיִצים ָּבֶהם – ִּבְפָרט ַּבְזֵקִנים, ַּבחֹוִלים 
ְלֵהָעֵזר  ְצִריִכים  ֶׁשָהיּו  ּוַבְּיָלִדים  ַּבָּנִׁשים 
ֻרְּכזּו  ָלִעיר  ִמחּוץ  ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם.  ִּבְבֵני 

ַהְּיהּוִדים ְּבתֹוְך ַמֲחֶנה ָּגדֹול, ָׁשם ִהְתַאֲחָדה ָּכל ְקבּוָצה ִעם יֹוְצֵאי ִעיָרּה.
ֶׁשּבֹו  ַהְּמֹצָרִעים  ַמֲחֵנה  ֶאת  ַלֲעֹזב  ֻאְּלצּו  ְוַהְּיהּוִדים  ַהֵּגרּוׁש,  ֵעת  ִהִּגיַע  ְלַבּסֹוף 

ָׁשְכנּו ְוִלְצֹעד ְלִכּוּון ַמְוַזע.

ַמַּסע ַהָּמֶות

ְּבֶמֶׁשְך ְׁשלֹוָׁשה  ִלְצֹעד  ֶׁשֻאְּלצּו   - ַצְנָעא  ְיהּוֵדי  ָהיּו  ַלָּגלּות  ָלֵצאת  ָהִראׁשֹוִנים 
ֶׁשל  ְנִׂשיָאם  ַנַקאׁש,  ְסֵליַמאן  ַרִּבי  ִנְׁשַלח  ֵּביְנַתִים  ְלַדַמאר.  ֶׁשִהִּגיעּו  ַעד  ָיִמים 
אֹוָתם  ְלַקֵּבל  ֶׁשֵּיאֹות  ָהֵאזֹור  ִמּמֹוֵׁשל  ְלַבֵּקׁש  ְמַנת  ַעל  ְלַמְוַזע,  ַצְנָעא,  ְיהּוֵדי 
ֶׁשָהָיה  ִּפי  ַעל  ַאף   – ָאָדם  ִלְמגּוֵרי  ַהָּמקֹום  ֶאת  ְלַהְכִׁשיר  ְלַנּסֹות  ְמָנת  ַעל  ְוֵכן 
ָּברּור ֶׁשְּמֻדָּבר ִּבְמִׂשיָמה ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרית. ְיהּוֵדי ַצְנָעא ִהְמִּתינּו ְּבאֹוָתּה ָהֵעת 
ְּבַדַמאר, ְּתלּוִיים ֵּבין ָׁשַמִים ְוֶאֶרץ; ִמַּצד ֶאָחד ֵהם ֹּגְרׁשּו ֵמִעיָרם, ְרכּוָׁשם ְּכָבר 
ִנְבָזז ּוָבֵּתיֶהם ֻאְכְלסּו ַעל ְיֵדי ַהְּמקֹוִמִּיים – ּוֵמִאיַּדְך ִּגיָסא ַּגם ָמקֹום ַאֵחר ַּתַחת 

ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא ָהָיה ָלֶהם.
ֵמֶהם  ַרִּבים  ֶנֶאְלצּו  ּוְרִכיָבה,  ַמָּׂשא  ַּבֲהמֹות  ָהיּו  ַהּיֹוְצִאים  ְלָכל  ְוֹלא  ֵמַאַחר 
ִּכְתֵפיֶהם.  ַעל  ָצרּור  ְּכֶׁשְרכּוָׁשם  ָּבֶרֶגל,  ְוַהְּמָפֵרְך  ָהָאֹרְך  ַהַּמָּסע  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ַּתֲאִריְך  ִהִּגיַע  ֶׁשֶּטֶרם  ְיהּוִדִּיים  ִיּׁשּוִבים  ֶּדֶרְך  ַהּגֹוִלים  ָעְברּו  ַהֶּדֶרְך  ְּבַמֲהַלְך 
ְּבַמִים ּוָמזֹון  ִצְּידּו אֹותֹו  ְזַמִּנית,  ְּכַאְכַסְנָיה  ַהֵּגרּוׁש ֶׁשָּלֶהם. ַהָּללּו ִׁשְּמׁשּו ָלֶהם 

ַלֶּדֶרְך ְוַאף ִסְּפקּו ָלֶהם ְּבֵהמֹות. 

ַהִּמְדָּבר ַהּנֹוָרא
ַּבָּמחֹוז ְּתִעז ֶׁשִּבְדרֹום ֵּתיָמן ִמְׂשָּתֵרַע ִמְדַבּר ָּתַהאַמה ַהָּידּוַע ְלִׁשְמָצה. ַאְקִלים 
ָּתֵדיר.  ְּבֹאַרח  ָׁשם  ְמַבְּקרֹות  ַאְכָזִרּיֹות  חֹול  ְוסֹופֹות  יֹוֶקֶדת  ֶׁשֶמׁש  ְמַתְעֵּתַע, 
ֵאֶּלה ֵהם ַרק ְמַעט ֵמָהֶאְתָּגִרים ֶׁשְּמַסֵּפק ָהֵאזֹור ְלִמי ֶׁשַּמֲחִליט ִלְפֹקד אֹותֹו. 
ְּבׁשּוָליו ֶׁשל ִמְדָּבר ֶזה ֵיׁש ֵאזֹור ַהּנֹוֵׁשק ְלַים סּוף ֶׁשָּזָכה ַלִּכּנּוי 'ַהָּמקֹום ַהָּגרּוַע 
ְלַהִּגיַע  ְיכֹולֹות  ַהֶּטְמֵּפָרטּורֹות  ַמְוַזע'.  'ִמְדָּבר  ָהִרְׁשִמי:  ִּבְׁשמֹו  אֹו  ָּבעֹוָלם', 
ָּבֵאזֹור ַלֲחִמִּׁשים ַמֲעלֹות ֶצְלִזּיּוס ְוַחּיֹות ֶטֶרף ְמִטילֹות ֶאת ִחַּתָּתם ַעל ָהֵאזֹור 
ְּבנֹוָסף,  ִמָּׁשם.  ַרְגֵליֶהם  ֶאת  ַמִּדיִרים  ַהִּמְדָּבר  ֶׁשְּבַנָּוֵדי  ַהּנֹוָעִזים  ַּגם  ַּבַּלְיָלה. 
ְלֵאזֹור  ַהַּמִּגיִעים  ַהַּמִים  ֶׁשְּמַעט  ָּכְך  נֹוְזִלים,  סֹוֶפֶגת  ֵאיָנּה  ַהַּסְלִעית  ָהֲאָדָמה 
ַׁשְמנּוִנית,  ַמִים  ִׁשְכַבת  ַאֲחֵריֶהם  ּומֹוִתיִרים  ַהּיֹום  ַּבֹחם  ִּבְמִהירּות  ִמְתַאִּדים 

ֲעִתיַרת ֶמַלח ֶׁשֵאיָנּה ְראּוָיה ִלְׁשִתָּיה.
ְקִהּלֹות  ְלָכל  אב"ד   - זצוק"ל  ַמַהִרי"ץ   - ַצאָלח  ִיְחָיא  ַרִּבי  מו"ר  עּוֵזינּו  ְּגאֹון 
ֵּתיָמן, ָּכַתב ְּבֵתאּורֹו ַעל ָמקֹום נֹוָרא ֶזה: "ְוהּוא ָמקֹום ַרע ָוַמר, ָמקֹום ַחם ַוֲאִויר 
ַרע, ֹלא יּוַכל ִאיׁש ְלַהֵּלְך ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע ֵמֹרב ַהְּיִגיָעה ְוַהֲחלּוָדה ָהעֹוֶלה ָּבַרְגַלִים". 
ְּבָמקֹום ְמֻקָּלל ֶזה ִהְתַרֵחׁש ֶאָחד ָהֲאסֹונֹות ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ֶׁשל ַיֲהדּות ֵּתיָמן.

נֹוָראֹות ַהִּמְדָּבר

ְלַאַחר ַּכָּמה ָחְדֵׁשי ְנדּוִדים ֵהֵחל ַהּנֹוף ַהֲהָרִרי ְמַׁשֶּנה ֶאת ָּפָניו; נֹופֹו ַהִּמְדָּבִרי 
ֶהְעֵּדר  ַעל  ַהְּׁשמּועֹות  ֵעיֵניֶהם.  ְלֶנֶגד  מֹוָראֹו  ִּבְמלֹוא  ִנְפַרס  ְּתַהאַמה  ֶׁשל 
ְמקֹורֹות ַמִים ַּבִּמְדָּבר ַמְוַזע, ַהֹחם ַהָּקֶׁשה ִמְּנׂשֹוא ַהּׂשֹוֵרר ַּבּיֹום, ְוַהֹּקר ַהּנֹוָרא 

ַּבַּלְיָלה, ִהְגִּבירּו ֶאת ַהֲחָׁשׁשֹות ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִלים.
מֹוֵׁשל ַמְוַזע, ַסְיד ַאְחַסן, ַּדְוָקא ִּגָּלה ַיַחס אֹוֵהד ַלּגֹוִלים. ְּבַהִּגיָעם ְלֶחֶבל ַאְרצֹו 
ִקֵּדם ֶאת ְּפֵניֶהם ְּבֶלֶחם ּוְבַמִים, ַאְך ַהֶּדֶרְך ַהָּקָׁשה ַעְצָמּה ָנְתָנה ֶאת אֹותֹוֶתיָה 

ַּבּגֹוִלים ַהְּמֻיָּסִרים. 
ַהּגֹוִלים  ֶׁשל  ֶחְלָקם  ְמָנת  ֶׁשָהיּו  ַמֲחִריִדים  ְנתּוִנים  ַמַהִרי"ץ  ֵמִביא  ִּבְכָתָביו 
ְּבעֹוָדם ַּבֶּדֶרְך. ְּבִטְלטּוֵלי ַהַּמָּסע ֶטֶרם ִהִּגיעּו ַהּגֹוִלים ְלַמְוַזע ֵמתּו ַרִּבים ֵמֶהם 
- ִּבְפָרט ִמֶּקֶרב ַהְּזֵקִנים ְוַהָּטף. ְּבַאַחת ֵמַהְּקבּוצֹות ַהּגֹולֹות ָּכְרעּו ּוֵמתּו ְּבַפַעם 
ַאַחת ִּכְׁשמֹוִנים ֶנֶפׁש. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַהּגֹוִלים ַלִּמְדָּבר ַמְוַזע, ִטְּפסּו ַעל ֶהָהִרים ַעל 

גלות ַמְוַזע



ְמַנת ְלַחֵּפׂש ִּבְנִקיֵקי ַהְּסָלִעים ִמְסּתֹור ֵמֹחם ַהּיֹום ּוֵמַהֹּקר ַּבַּלְיָלה. ֵּכיָון ֶׁשֻרָּבם 
ְוֵהם  ָּבּה  ַלֲעֹסק  ֻאָּמנּות  ְּבָגלּוָתם  ָלֶהם  ִנְמְצָאה  ְמָלאָכה, ֹלא  ַּבֲעֵלי  ָהיּו  ְּכֻכָּלם 
ַהָּמקֹום  ֶׁשל  ַהַחם  ְוָהַאְקִלים  ָהָרִעים  ַהַּמִים  ָרָעב.  ּוְלֶחְרַּפת  ְלַאְבָטָלה  ִנּדֹונּו 
ַׁשּמֹות.  ָּבֶהם  ְוָעׂשּו  ַהּגֹוִלים  ְּבַמֲחנֹות  ְלִהְתַּפֵּׁשט  ּוַמֵּגפֹות  ְלַמֲחלֹות  ָּגְרמּו 

ִמְׁשָּפחֹות ְׁשֵלמֹות ִנְכֲחדּו. 

ֵנס ְּבתֹוְך ַהֹּתֶפת

ִּפְנָחס  ָהַרב  ַהּגֹוִלים,  ֶאָחד  מצנעא  רחוק  לא  ְּבֶדֶרְך  ִנְפַטר  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְמֻסָּפר 
ַמְעָין.  ַּבָּמקֹום  ְוִנְבַקע  ֵנס  ְוַנֲעָׂשה  ַהָּטֳהָרה  ְלֹצֶרְך  ַמִים  ִנְמְצאּו  ֹלא   ַהֹּכֵהן, 
ְוִנְקַּבר  מצנעא  רחוק  לא  ַּבֶּדֶרְך  ִנְפַטר  הּוא  ַגם  ֲאֶׁשר  ַהֵּלִוי,  ִיְחָיא  ַרִּבי  ַעל 

ַּבחֹולֹות, ְמֻסָּפר ֶׁשַעל ִקְברֹו הֹוִפיַע ְּבֹאַרח ֶּפֶלא ֶסַלע ְלָהֵגן ָעָליו.
ְּבֻחּקֹוַתי.  ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת  ָהְיָתה  ְּבַמְוַזע  ַהּגֹוִלים  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּׁשָּבת 
)ַוִּיְקָרא  ַהָּפסּוק  ֶאל  ְוִהִּגיַע   - ְּבּתֹוֵכָחה  ִלְקֹרא  ֶׁשַּבִּצּבּור  ַהָּגדֹול  ָקם  ַּכֲאֶׁשר 
ֶהָעֵרל"  ְלָבָבם  ִיָּכַנע  ָאז  אֹו  ֹאְיֵביֶהם,  ְּבֶאֶרץ  ֹאָתם  "ְוֵהֵבאִתי  מ"א(:   כ"ו, 
- ָּדַרׁש ִּבְפֵני ַהִּצּבּור ֶׁשָּגלּות ַמְוַזע ְרמּוָזה ְּבָפסּוק ֶזה: 'ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיָּכַנע' - 

סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ַמְוַזע'.

ַמְלֹּכֶדת ָמֶות
ִמִּמְדַּבר  ִלְבִריָחה  ִהְתַאְרְּגנּו  ְלַמָּצָבם  ְלִהָּכַנע  ִהְסִּכימּו  ְקבּוצֹות ּבֹוְדדֹות ֶׁשֹּלא 
ְּבַרֲחֵבי  ַהְּמׁשֹוְטִטים  ַהְּנֵמִרים  ֵמֵאיַמת  ִעְקבֹוֵתיֶהם  ַעל  ָחְזרּו  ֶחְלָקם  ַמְוַזע. 
ְיֵדי  ַעל  ִנְתְּפסּו  ָהָאֹים  ֵמַהִּמְדָּבר  ִלְבֹרַח  ֶׁשִהְצִליחּו  ַהְּקבּוצֹות  ְוִאּלּו  ַהִּמְדָּבר, 
ַּבִּמְכָּתב  ְּבַמְוַזע.  ַהּגֹוִלים  ְלַמֲחֵנה  ָּכְרָחם  ַּבַעל  ְוֻהְחְזרּו  ֶאל־ַמהִדי  ֶׁשל  ַחָּיָליו 
ַעל  ְמַסְּפִרים  ֵהם  ֶחְברֹון,  ִליהּוֵדי  ֶׁשְּבֵתיָמן  ד'ּוָראן  ְיהּוֵדי  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְׁשַלח 
ַהֶּׁשֶמׁש  ֵמֹחם  מֹוָתם  ֶאת  ּוָמְצאּו  ַהִּמְדָּבר  ֵמֵאיַמת  ֶׁשָּבְרחּו  ִאיׁש  ִׁשְבִעים 

ַהּקֹוַפַחת. 

ֶמֶלְך ָחִסיד
עֹוד ָּכְתבּו ַעל ֶמֶלְך ָחִסיד, ָאִחיו ֶׁשל ָהִאָמאם, ֶׁשִהִּציל ַּכָּמה ֵמֶהם:

"ַוְיַעְּקמּו ַהְּדָרִכים ֵאֶצל ֶמֶלְך ָחִסיד ְּבִפַּנת ִמְזָרח ְוהּוא ָאח ְלֶמֶלְך ַהּגֹוֵזר. ַוִּיֵּתן ה' 
ְּבִלּבֹו ְלַקֵּבץ ּוְלַרֵחם... ַוִּיַחר ַאף ַהֶּמֶלְך ְּבֶאָחיו ְוָיָצא ִלְקָראתֹו ִויַבֵּקׁש ְלָהְרגֹו. ְוֵיֵלְך 
אֹותֹו ַהֶּמֶלְך ֶהָחִסיד ִלְקָראתֹו ִויַדֵּבר ַעל ִלּבֹו ְּדָבִרים ַהִּמְתַיְּׁשִבים ַעל ַהֵּלב, ְוהּוא 
ֶׁשִּיֵּתן ָלֶהם ְזָמן ַעד ֲאֶׁשר ַּתֲחֹזר ִנְׁשָמָתם ִּכי ְּכָבר ָצַפד עֹוָרם ַעל ַעְצָמם ְוֶנֶהְפכּו 
ְּפֵניֶהם ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ִּכְרצֹוְנָך, ְוֹלא נּוַכל ְלַעֵּכב ַעל ָיְדָך, 

ַוֲאַנְחנּו ְוֵהם ִּבְרׁשּוְתָך, ַוִיְׁשֹּתק ַהֶּמֶלְך ְּכִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע".

ְלהֹוָרַאת  ַלֲחלּוִטין  ָסרּו  ְוֹלא  ְוַׁשאַפִעים  ִאיְסַמִעיִליים  ָהיּו  ַהְּכָפִרים  ּתֹוָׁשֵבי 
ָמְנעּו  ְוֵהם  ְׁשָבִטים  אֹוָתם  ֶׁשל  ָחסּוָתם  ַּתַחת  ָהיּו  ַּבְּכָפִרים  ַהְּיהּוִדים  ַהֶּמֶלְך. 
ָהיּו   - ְּבנֹוָסף  ְּבַצְנָעא.  ֶׁשּמֹוָׁשבֹו  ְמָהִאיַמאם  ֶׁשָּיְצָאה  ַהָּגלּות  ְּגֵזַרת  ֶאת  ֵמֶהם 

ְיהּוִדים ֶׁשָּנעּו ֵמַהֶּמְרָּכז ַלְּכָפִרים ֶׁשָּפְרסּו ֲעֵליֶהם ָחסּוָתם.
ַהֻּמְסְלִמים ָעְסקּו ְּבִעָּקר ְּבַחְקָלאּות ְוֶאת ְׁשָאר ַהְּמָלאכֹות ָהיּו עֹוִׂשים ַהְּיהּוִדים 

- ָּכְך ֶׁשַהְגָלַית ַהְּיהּוִדים ִׁשְּתָקה ֶאת ַהַּכְלָּכָלה.

ְּבׂשֹוַרת ִּבּטּול ַהְּגֵזָרה
 1681( ַּתּמּוז תמ"א  ְּבֹחֶדׁש  ַהֵּגרּוׁש.  ְּגֵזַרת  ִמַּתֲאִריְך  ָחְלפּו  ְּתִמימֹות  ְׁשָנַתִים 
ְּכָבר  ֶזה  ָהָיה  ָאְמָנם  ֵמת.  ֶאל־ַמְהִּדי  ֶׁשָהִאַמאם  ַהּגֹוִלים  ִהְתַּבְּׂשרּו  למני'( 
ִּבְלַבד  ָאחּוז  ִּכְׁשלֹוִׁשים  ַּבַחִּיים  נֹוְתרּו  ַהּגֹוָלה  ֵּתיָמן  ַיֲהדּות  ִמָּכל  ִמַּדי,  ְמֻאָחר 
ֶׁשֹּקֶדם   – ַצְנָעא  ְקִהַּלת  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם   .)70% ל   50% בין  שנותרו  השערות  )יש 

ִּבְלָבד שחזרו  ִאיׁש  ֶאֶלף  ַעל  ָּכֵעת  ָעַמד   – ֶנֶפׁש  ֲאָלִפים  ַּכֲעֶׂשֶרת  ָמנּו  ַהֵּגרּוׁש 
לכיוון צנעא  וחלקם התפזרו בקהילות אחרות. ָּכָאמּור - ַצְנָעא ָּסְבָלה יֹוֵתר 
ִמֻּכָּלם ְוֵהם ָׁשתּו ֶאת ֻקַּבַעת ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה ִּבְמלֹוא ֻחְמָרָתּה ִּכי ָׁשם ִׁשְלטֹונֹו 
ַהְּכָפִרים  ַלֲאזֹוֵרי  ִהְתָּפֵרס  ֶׁשֶּזה  ְּכָכל  ְוִהְתרֹוֵפף  יֹוֵתר  ָחָזק  ָהָיה  ָהִאַמאם  ֶׁשל 
ְּבִעָּקר  ְמֻרָּכִזים  ָהיּו  ְוַהַזַייִדים  ַזַייִדי,  ָהָיה  ַהֶּמֶלְך   - ְלָכְך  ְּבנֹוָסף  ַהְּמֻרָחִקים. 

ַּבֶּמְרָּכז ְוָסרּו ְלָמרּותֹו.

ַהְּכָתב  ַעל  ְּדַבר  ַהּגֹוִלים  ֶהֱעלּו  ֹלא  ְּגֵזָרה,  ְּבֶאֶרץ  ֵהם  ְּבעֹוד 
ֵמַהָּגלּות. ְּכֶׁשָּׁשבּו  ָּכְתבּו  ְמֹאד  ּוְמַעט  ֲעֵליֶהם,  ָהעֹוְברֹות   ֵמַהְּתָלאֹות 
ִּתעּוִדים ֵמאֹוָתם ְׁשנֹות ַהָּגלּות ֶהֱעלּו ַהְּמׁשֹוְרִרים ַהָּנְכִרים ְּבִׁשיֵריֶהם, ְּכֶׁשֵהם 
ְמַהְּלִלים ֶאת ַמְלָּכם. ֶאָחד ֵמַהִּתעּוִדים ַהֲחׁשּוִבים ֶׁשְּמַסְּפִרים ַעל ָּגלּות ַמְוַזע 
ְלִסְבלֹות  ִּבּטּוי  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַׁשַּבִזי,  ָׁשֵלם  ַאָּבא  ֶׁשל  ָהַרִּבים  ְּבִׁשיָריו  ִנְמָצִאים 
ַהְּתקּוָפה ְּבִׁשיָרתֹו. ָמקֹור נֹוָסף ָחׁשּוב ֶׁשִּנְכַּתב ְמַעט ְמֻאָחר יֹוֵתר, ָאנּו מֹוְצִאים 

ִּבְכָתָביו ֶׁשל ַמַהִרי"ץ.
ַמָּצָבם  ַאְך  ַהֵּגרּוׁש,  ְּגֵזַרת  ֶׁשל  ְלִבּטּוָלּה  ְלַמֲעֶׂשה  ֵהִביא  ֶאל־ַמְהִּדי  ֶׁשל  מֹותֹו 
ְלֹלא  ֱאנֹוׁשּות  ִנְפָּגע  ֵּתיָמן  ְיהּוֵדי  ֶׁשל  ְוַהֶחְבָרִתי  ַהַּכְלָּכִלי  ּוַמֲעָמָדם  ָהרּוָחִני 
ֶאת  ְלַחֵּלק  ָנהּוג  ֵּתיָמן  ְוַיֲהדּות  ְּבִמְנֲהֵגי  ָהעֹוְסִקים  ַהְּסָפִרים  ְּבָכל  ַּתָּקָנה. 
ְוַהֶּפֶרק  ַמְוַזע,  ָּגלּות  ֶׁשֹּקֶדם  ַהֶּפֶרק  ִלְׁשַּתִים:  ֵּתיָמן  ְיהּוֵדי  ֶׁשל  ַהִהיְסטֹוְרָיה 

ֶׁשְּלַאֲחֶריָה.

ָהַרב ִּגְלָעד ָצדֹוק ֵמִביא ְּבִסְפרֹו "ִמַּפֲאֵתי ֵּתיָמן" ָמקֹור ָחׁשּוב 
ּבֹו ָהַרב יֹוֵסף ִיְצָחק ַהֵּלִוי זצ"ל )אחיו ֶׁשל הראב"ד ִיְחָיא ִיְצָחק 

ֶׁשָּׁשַמע  ְמַצֵּין  והּוא  ְּבֵתיָמן  ַהִּמְמָׁשל  ְלָראֵׁשי  ְמֹקָרב  ְׁשָהָיה  זצ"ל(  ַהֵּלִוי 
ִמֻּמְסְלִמי ֶאָחד-ָחאג' ַאְחַמד ַמוַטע ִּכי ֵיׁש ָלֶהם ֵסֶפר ִהיְסטֹוְרָיה ְּכַתב ָיד ַעל 
ְקָלף ַהִּנְקָרא "אלמגלד אלמסוודה" ְוָכתּוב ָׁשם ִּכי ַּבָּגלּות ַמְוַזע ָעְברּו ַלַואקף 
ֹלא  ֵמַהָּגלּות  ּוְכֶׁשָחְזרּו  ְיהּוִדים  ֶׁשל  ָּבִּתים  ֶאֶלף)!(  ְּכ28  ַהֻּמְסְלִמי(  )ַהֶהְקֵּדׁש 
ֵהם  ֵמָהואקף-ֶאָּלא  ֵלָהנֹות  ָאסּור  ִּכי  ֵאֶּלה  ְּבָבִּתים  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָלֶהם  ִאְפְׁשרּו 

ִקְּבלּו ָּבִּתים ֲאֵחִרים.
ִאם ַנֲעִריְך ֶׁשְּבָכל ַּבִית ִהְתּגֹוְררּו ְׁשֵּתי ִמְׁשָּפחֹות ְּכִפי ֶׁשָהָיה ָנהּוג ָאז-הרי ְמֻדָּבר 
ִּבְלַמְעָלה ִמ50,000 ִמְׁשָּפחֹות ְוִאם ְּבָכל ִמְׁשָּפָחה ֵיׁש ְלָפחֹות 4 ְנָפׁשֹות ִמְסַּפר 

ֶׁשֻרָּבם  ֶנֶפׁש  ֶאֶלף(  )ָמאַתִים  ִמ200,000  ִּבְלַמְעָלה  ֶנֱאָמד  ַהְּיהּוִדים 
ָיְצאּו ַלָּגלּות!

גלות ַמְוַזע



גלות ַמְוַזע
ֵעֶמק ַהְצבּוִעים )ַקאע ַאלַיהּוד=עמק היהודים(

ֶׁשַּצְנָעא  ֵמַאַחר 
ֻהְכְרזּו  ּוְסִביבֹוֶתיָה 
'ְקדֹוִׁשים',  ִּכְמקֹומֹות 
ַהְּיהּוִדים  ַעל  ֶנֱאַסר 
ָׁשם.  ּוְלִהְתּגֹוֵרר  ַלֲחֹזר 
ֶחְלַקת  ִקְּבלּו  ֵהם 
ְלַצְנָעא  ִמחּוץ  ֲאָדָמה 
'ֵעֶמק  ְקרּוָיה  ֶׁשָהְיָתה 
ֵׁשם  ַעל   - ַהְּצבּוִעים' 
ָהַרִּבים  ַהְּצבּוִעים 
ּוָבּה   - ָּבּה  ֶׁשָּׁשְרצּו 
ִלְבנֹות  ְרׁשּות  ִקְּבלּו 
ְּתמּוַרת  ָּבֵּתיֶהם  ֶאת 
ַהְּיִׁשיָבה  ָקבּוַע.  ַמס 

ַּבִּיּׁשּוב ַהְּמֹפָרז ָחְׂשָפה אֹוָתם ְלׁשֹוְדֵדי ְּדָרִכים ְוָרעֹות ֲאֵחרֹות ֶׁשָּפְקדּו אֹוָתם.
ְּבנֹוָסף ְלָכְך, ַהָּׁשִנים ַהָּקׁשֹות, ַהָּמֶות ַהֲהמֹוִני ְוַהַּמְחסֹור ַּבְּסָפִרים, ֵהִביא ְלָכְך 
ֵּתיָמן  ְיהּוֵדי  ַהָּוִתיִקים.  ַהְּקִהָּלה  ְלִמְנֲהֵגי  ְּבנֹוֵגַע  ְסֵפקֹות  ְלִהְתעֹוֵרר  ֶׁשֵהֵחּלּו 
ְלָמָׁשל  ְּכמֹו   – ְלֵגרּוׁש  ֶׁשָּקְדָמה  ַהְּתקּוָפה  ֵזֶכר  ֶאת  ְלַׁשֵּמר  ְיָכְלָּתם  ְּכָכל  ִנּסּו 
ְּבֶאְמָצעּות ִׁשּמּוׁש ִּבְׁשמֹות ְמקֹומֹות ַהְּמגּוִרים ֹקֶדם ַהְּגֵזָרה ִּכְׁשמֹות ִמְׁשָּפָחה 

– ַאְך ֶאת ֶהָחָלל ֶׁשִּנְפַער ָקֶׁשה ָהָיה ְלַמֵּלא. 

ַהְּׁשָמד ַהּנֹוָרא
ְּכתֹוָצָאה ִמָּכְך ּוֵמִהַּדְרְּדרּות ַמָּצָבם ַהַּכְלָּכִלי ֶׁשל ְיהּוֵדי ֵּתיָמן כארבעים שנה 
לאחר הגירוש למוזע, ֵהֵחָּלה ַהְּקִהָּלה ַהְּׁשמּוָרה ְלִהְתַוֵּדַע ָלִראׁשֹוָנה ַלּתֹוָפָעה 
ֶהֱחִליטּו  ְיהּוִדים  ַוֲחִמִּׁשים  ֵמאֹות  ִמְּׁשַבע  ְלַמְעָלה  ָּבּה:  ִנְתְקָלה  ֹלא  ֹּכה  ֶׁשַעד 
ַלֲחצֹות ֶאת ַהַּמֲחנֹות ּוְלָהִמיר ֶאת ָּדָתם )ָנתּון ֹלא ָידּוַע ֶזה מֹוִפיַע ְּבִסְפרֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ְסִעיד ַצְעִדי, 'ֹּדִפי ַהְּזַמן'( וזאת בגלל הרעב הכבד שהיה בשנים תפ"ד-
תפ"ו )1726-1724 למני'( וכן ירידה רוחנית של אותו הדור. ָּכָאמּור, ְמֻדָּבר 
ַיֲהדּות  ָוֵרַע ְּבקֹורֹות  ָהָיה ְּבתֹוָפָעה ַּתְקִּדיִמית וחד פעמית ֶׁשֹּלא ָהָיה ָלּה ָאח 

ֵּתיָמן ֹקֶדם ָלֵכן.

ֻחֵּקי ַהַהְׁשָּפָלה
ָאְבַדן  ַּתָּקָנה;  ְלֹלא  ִהְׁשַּתנּו  ְּבֵתיָמן  ַהֻּמְסְלִמי  ָהֹרב  ְלֵבין  ֵּביָנם  ַהְּיָחִסים  ַּגם 
ְמקֹורֹות ַּפְרָנָסה ַרִּבים ְּכתֹוָצָאה ֵמַהֵּגרּוׁש ִאֵּלץ אֹוָתם ִלְנֹּדד ַעל ְמָנת ְלִהְׂשַּתֵּכר 
– ָמה ֶׁשָהַפְך אֹוָתם ַלֲחׂשּוִפים ּוְפִגיִעים עֹוד יֹוֵתר. ִמְּלַבד ֹזאת, ַזְרֵעי ַהֲהָסָתה 
ֶׁשּנֹוֲעדּו  ֻחִּקים  ֶׁשל  ְלׁשּוָרה  ְוהֹוִביל  ֲעֻמִּקים,  ָׁשָרִׁשים  ִהּכּו  ֶאל־ַמְהִּדי  ֶׁשָּׁשַתל 
ַעל  ַהְּיהּוִדי  ֶׁשְרִכיַבת  ַטֲעָנה  ִמּתֹוְך  ְלָמָׁשל,  ָּכְך,  ֵּתיָמן.  ְיהּוֵדי  ֶאת  ְלַהְׁשִּפיל 
ְּבֵהָמה ּגֹוֶרֶמת לֹו ְלֵהָראֹות ָּגבֹוַּה ֵמַהֻּמְסְלִמי ּוְמַבֶּזה ֶאת ַהַּׁשִריַעה, ְוֵכן ֵמֲחַמת 
ֶנֱאַסר  ֶמֶרד,  ֶׁשל  ְּבִמְקֶרה  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ְלַׁשֵּמׁש  ֲעלּולֹות  ֶׁשַהְּבֵהמֹות  ַהַּטֲעָנה 
ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבֵתאּוָריו  מֹוִפיָעה  זֹו  ִלְגֵזָרה  ֵעדּות  ְּבֵהמֹות.  ַעל  ִלְרַּכב  ַהְּיהּוִדים  ַעל 

ַיֲעֹקב ַסִּפיר, ַהּנֹוֵסַע ַהְּמֻפְרָסם, ֵמאֹות ָׁשָנה ְמֻאָחר יֹוֵתר.
ֵּגרּוׁש ַמְוַזע ָהָיה ְלֹלא ָסֵפק ֶאָחד ַהַּמְׁשֵּבִרים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּפְקדּו ֶאת ָהָעם ַהְּיהּוִדי 
ָהָעם  ֶאת  ֶׁשָּפְקדּו  ֲאֵחִרים  ֲאסֹונֹות  ָזכּו  ֶׁשָּלּה  ַלַהָּכָרה  ָזָכה  ֹלא  הּוא  ָאְמָנם   –
ַהְּכָתב  ַעל  ְיֵמיֶהם  ֶאת קֹורֹות  ַלֲעלֹות  ָנֲהגּו  ֵּתיָמן ֹלא  ְיהּוֵדי  ְלדֹורֹוָתיו.  ַהְּיהּוִדי 
ֶזה  ָאסֹון  ְוָׁשַקע  ִּכְמַעט  ָּכְך  זֹו.  ֲאֻיָּמה  ׁשֹוָאה  ַעל  ְלֶצֱאָצֵאיֶהם  ְלַסֵּפר  ּוִמֲעטּו 

ִּבְתהֹום ַהְּנִׁשָּיה ֶׁשל קֹורֹות ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל. 
ִלְנִדיָדה  ְיֵדי ֶׁשֵהִביָאה  ַיֲהדּות ֵּתיָמן ִלְקִהָּלה ַאַחת ַעל  ָּגְרָמה ַלֲהִפיַכת  ַהָּגלּות 
ֶׁשל ְיהּוִדים ֵמֵאזֹור ְלֵאזֹור. ְּכמֹו ֵכן ָהיּו ִמְׁשָּפחֹות ַרּבֹות ֶׁשֹּלא ָחְזרּו ִלְכָפֵריֶהן 
ַׁשְרַעִּבי  ִמְׁשַּפַחת  ְלָמָׁשל  מֹוְצִאים  ָאנּו  ְוָלֵכן  ֲאֵחִרים,  ַלֲאזֹוִרים  ָנְדדּו  ֶאָּלא 

ְּבַצְנָעא ּוִמְׁשַּפַחת ַמְסַוואִרי ְּבַׁשְרַעּב וכיו"ב. 
ַהִּׁשיִרים  ְּבֶאָחד  ְמַצֵיין  ִמִּׁשיָריו,  ַּכָּמה  זֹו  ִלְגֵזָרה  ֶׁשִהְקִּדיׁש  ַׁשַּבִזי,  ָׁשֵלם  ַאָּבא 
ֶאת ַחְסֵדי ַהּבֹוֵרא ֶׁשִהִּציל ֶאת ְׁשֵאִרית ַעּמֹו: "לּוֵלי ה' ַעָזָרנּו  / ּוִמֶּפֶרא ִהִּציָלנּו 

ֲאַזי ַּבֲעָצתֹו ִּכָּלנּו / ִּכי ָּבא ְלָהִמיר ָּדֵתנּו ְּבֵחרּות ַאָּפם ָּבנּו / ֻּפָרה ָּדַרְכִּתי ְלַבִּדי".
ַיֲהדּות ֵּתיָמן ִהְתַנֲעָרה ֵמָעָפר ְוִהְמִׁשיָכה ְּבְמָסְרָתּה ַהְּמֹפֶאֶרת ּוְׂשִריֶדיָה ֵהִקימּו 

ֵמָחָדׁש ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהְּקִהָּלה.

ַהְּיהּוִדים ְּבֵעֶדן-ִּבּטּול ַהְּגֵזרֹות
ִּכּבּוׁש ֵעֶדן ִּביֵדי ַהְּבִריִטים ְּבה'תקצ"ט )1839 ְלִמני'( ְמַהֶּוה ְנֻקַּדת 

ַקִּפיָטן  ַהְּבִריִטי,  ְוַאף ְּבתֹוְלדֹות ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית. ַהּמֹוֵׁשל  ִצּיּון ְּבתֹוְלדֹות ָהָאֶרץ 
ּוְכַלֵּפי  ַהֹּלא-ֻמְסְלִמים  ְּכַלֵּפי  ָהַאְפָלָיה  ֻחֵּקי  ְוֶאת  ַהִּג'ִזֵּיה  ַמס  ֶאת  ִמָּיד  ִּבֵּטל,  ַהְיְנס 
ָהִעּסּוק  ֶאת  ֵהִמירּו  ֻרָּבם  ַאְך  ַּכְלָּכִלי;  ְּפֻעָּלה  ֵמֹחֶפׁש  ֶנֱהנּו  ֵעֶדן  ְיהּוֵדי  ַהְּיהּוִדים. 
ִּבְמָלאָכה ְזִעיָרה ְּבִעּסּוק ְּבִמְסָחר ּוְבֵׁשרּוִתים. ְיהּוִדים ֹלא ִנְכְנסּו ִלְתחּוֵמי ַהֵּׁשרּות 
ַהִּצּבּוִרי ֶׁשאֹוָתם ִאְּיׁשּו ְּבִעָּקר ְּפִקיִדים ּוְמַהְּגִרים הֹוִדים. ֵעֶדן ָהְיָתה ְנֻקַּדת ִמְפָלט 
ִליהּוִדים ַרִּבים, ַהְּמַנִּסים ְלַׁשֵּפר ֶאת ַמָּזָלם ַהַּכְלָּכִלי אֹו ְמַחְּפִׂשים ִמְקָלט ִמן ַהַּלַחץ 
ְלִמְצַרִים  ַּגם  ַּדְרָּכם  ָעׂשּו  ִנָּכִרים,  ְּבִמְסָּפִרים  ִמֵּתיָמן,  ְיהּוִדים  ְוַהִּבְטחֹוִני.  ַהְּמִדיִני 
ְלֹאֶרְך  ַּכְלָּכִלִּיים  ְּבִסיִסים  ִיְּסדּו  ְמֵעֶדן  ְיהּוִדִּיים  ַהְּתָעָלה. סֹוֲחִרים  ְּבָעֵרי  ְוִהְתַיְּׁשבּו 

ַהחֹוף ַהִּמְזָרִחי ֶׁשל ַאְפִריָקה, ְמֹּפְרט-ָסִעיד ְוַעד ִּג'יּבּוִטי, ְוַאף ָּדרֹוָמה ִמָּׁשם

המאמר מבוסס על מאמרו של ָהַרב ְׁשמּוֵאל ְפִריְדַמן 
כפי שהובא במוסף התורני "קולמוס" )עיתון משפחה(.

נעזרתי גם בחומר שבאמתחתם של הרב גלעד צדוק הי"ו, 
פרופ' אהרן גימאני הי"ו וד"ר משה גברא הי"ו - ועל כך יבורכו.

א. לדאני )כברה(


