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Iscriviti all`Organizzazione Mondiale degli Ebrei di Libia.
Sii partecipe e usufruerai dei seguenti vantaggi:

לחברים בארגון העולמי

מורשת יהדות לוב

מדינת ישראל

33. Nuova iniziativa gastronomica della comunitaa’ Ebrica Libica
Ruben Addadi e Daniel Mimun
34. Nomi - Herbert Avraham Arbib
39. Breve storia dell’ebraismo libico come ci e’ stata descritta
Prof. Maurice M. Roumani

חברי המערכת
פרופ’ מוריס רומני,
בנימין דורון-דעדוש ,צורי דורון דעדוש,
משה (זיגי) זיגדון ,תקוה יולזרי-נעמן,
דניאל מימון

פתוח בימים א’-ה’
בחול המועד ואיסרו חג
בין השעות 09:30-17:00
סיור מודרך לקבוצות
בתיאום מראש

ויטוריו (יאיר) פלח

מאה שנים של שנאה ,איבה וטינה
אין בכוחם לגשר בין עמים או לבנות מדינה
בינינו לבין הפלסטינים שיש פער עמוק
החושב אחרת ,מהמציאות מנסה לברוח ולחמוק

תוכן העניינים

הפצה
הארגון העולמי ליהודים יוצאי לוב

מוזיאון יהדות לוב
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עריכה לשונית
ד”ר רחל ברוך
מנהל
צורי דורון-דדוש

דבר העורכת
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הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות לארגון
מנוי לכתב העת “לבלוב”
הנחות לספרים ולתקליטורים
עדכונים על פעילויות שוטפות ואירועים
דמי חבר  100ש”ח לשנה
ניתן לשלם בכל אמצעי תשלום

להצטרפות:
03-5336272 03-5336268

1) Abbonamento alla rivista “Germogli” (Livluv).
2) Sconti speciali sui spettacoli, dischi e d.v.d.
3) Partecipazione alle votazioni per le elezioni dei membri dell`Organizzazione.
4) Aggiornamenti sulle novita` in corso
Prezzo annuale: 50 Euro (Estero), 100 Shekel (Israele).
Si accettano pagamenti con carta di credito.

Per informazioni: 972-3-5336268 www.livluv.org
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פלסטינה.
חלום באספמיה

גם אם הצער יכה ויהום
תמיד תפריד בינינו תהום
תהומות של זעם ואיבה
שהצמיחו זקן עבות ושיער שיבה

נפגש בשמחות
עונת החתונות כבר בעיצומה ,ולכבודה קישטנו את כריכת הגיליון ואת
אמצעו בתמונות חתונה מלוב .בתמונות אלו בולטת ההשפעה המשולבת בין
התרבות האירופאית-איטלקית לבין התרבות העות’מאנית .שילוב בין חליפות
טוקסידו לבין זדאד מסורתי ומהודר שנלבש לכבוד החתונה .הפליאה לעשות
הכלה בעמוד האמצע של הגיליון ,שלבשה זדאד המסורתי לבן והוסיפה לו
הינומה מודרנית .החתן לבוש בחליפת טוקסידו ,ואחד האורחים מימין חובש
לראשו תרבוש.
ישן וחדש מתקיימים זה לצד זה עד היום בקרב הקהילה שלנו ,במיוחד
כאשר חוגגים שמחה .אם הכלה לא תוותר על כל הכיבודים והמתוקים,
יש מי שעושה אותם בעצמה ,ויש שקונה אותם במיטב כספה .כלה לובית
נכנסת לחופה אחרי טקס החינה המסורתי עם כל התלבושות והתכשיטים.
כל הטרחה והמאמץ רק מגבירים את השמחה ומעצימים אותה .בכל
השמחה נמצאים גם הרווקים והרווקות שעדין לא הקיש המזל על דלתם,
ועליהם לא פוסח המשפט ‘בקרוב אצלך’ .עבור הצעירים זאת ברכה ,אך אם
בחור או בחורה נושקים לגיל שלושים או “חלילה” חצו אותו ,המשפט הזה
יכול להציק ,ואולי גם להכעיס משום החדירה לתחום הפרט.
לקראת החום הגדול מוגש לכם ,קוראים יקרים ,גיליון קיצי עשיר בכתבות
בנושאים מגוונים .פרופ’ רומני שהצטרף לשורותינו מביא מאמר על השפעת
השלטון הבריטי על יחסי היהודים והערבים בלוב ,דוד ויוסף ג’יאן מעשיר
אותנו בידיעות משולחן המחקר על הרב אברהם חביב ,וציון וטורי חוקר
על מסורת התפילה והלחנים הנשמעים בבתי הכנסת שלנו .עוד נספר על
תופעות מיוחדות במינן כמו יפני שמדבר בשפה הערבית-יהודית הלובית ,על
ספורטאי מחונן בעל צרכים מיוחדים ועל קבוצת כדורגל מקצועית ,שאותה
ניהל ויטו דבוש בלוב בשנות השישים ,וטיול לעיר תל-אביב מוביל אותנו ליפו
אל המסעדה של בינו בעל השקשוקה המפורסמת בארץ ובעולם .לסיום,
תיבלנו את הגיליון בסיור אל חומס עם מזל רוכמן ובשירים נוגעים ללב
שנשלפו ממגירותיהם של בני הקהילה.
בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל הכותבים הוותיקים והחדשים בלבלוב,
על מאמציהם הרבים להביא את החומרים המעניינים ביותר עבורכם
הקוראים .כמו כן ,תודות לאנשים היקרים יצחק תשובה ואיריס צבר אשר
מחפשים ומוצאים סיפורים מעניינים רבים שבסופו של דבר מתורגמים
לכתבות שלפניכם.
קריאה נעימה!

מתי גילעד ,עורכת

livluvnp@gmail.com
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לא בטוח אם לשלום כשיבוא יהיה ריח וטעם
עד כה קיבלנו מכם מנה יתרה של זעם
גם אם תרעיפו עלינו טונות של זהב ,נפט ופלטינה
אין בכוחם לגשר על הפערים ולבנות פלסטינה
אתם לא בני אלים
נוגחים אותנו ללא רחמים
אתם לא מהלכים עלינו אימים
כי תיפול עליכם רוחכם ברבות הימים
מה רואות עינינו?
חומה מפרידה בינינו
חומת ברלין מזמן נפלה
מתי תהיה אצלנו כזאת “חפלה”?
בעבר האזנתם לשירתם היפה
של עבדאל ווהאב ופריד
אך בימינו השבאב שלכם
רק רוצים להניף את דגל השהיד
האם עברתם להקשיב למוסיקה הקצבית
של ה”אבנים המתגלגלות”
ומתוך פנטזיה גמורה החלטתם
לפצח לנו את הגולגולות?
הגיע הזמן לתקן את שהשתבש
שבו אתנו יחד לשתות קפה ולשחק שש בש
מי ייתן והחלום הזה יתממש
בעצם זה מה שנשא ,ר זה מה שיש.
בלי איומים והתראות
רק שלום ולהתראות

שלכם בכל עת,
המושך בזה העט.

דבר היו”ר

קוראים יקרים,

בני קהילת יוצאי לוב היקרים,

פתגם לובי אומר “כטוה כטוה  -כיף כטות לערוצה” – ‘צעד
צעד כצעדי הכלה’ ,שמשמעותו  -לא לקפוץ ,לסדר את
העניינים צעד אחר צעד ,באורך רוח ,אזי הסיכוי שניכשל או
נטעה קטן ,מקביל :החיפזון מהשטן( .בכור גיאן  -מפתגמי
יהודי לוב).
צעד אחר צעד פעלנו בתקופה האחרונה להכרה במורשת
יהדות לוב העתיקה והכנסת מורשת מפוארת זאת לתכנית
הלימודים .לשמחתנו ,אנו גם מתחילים לראות תוצאות.
פעלנו רבות מול משרד החינוך .לאחר שהגיעו נציגי המשרד
לביקור ולהתרשמות ממרכז המורשת באור-יהודה ,החליטו
להעניק למרכז המורשת שלנו את התואר “מומלץ מפמ”ר”,
קרי אתר שמשרד החינוך ממליץ לבקר בו .ההמלצה תגיע
לכל מורי ההיסטוריה בארץ עם הדרכה שבנתה המדריכה
הראשית של משרד החינוך .החשיפה וההמלצה תביא בתי
ספר רבים לבקר במרכז המורשת ולהכיר את היופי של
המורשת העתיקה והעשירה שלנו .יחד עם זאת ביקשנו להעיד
בפני ועדת “ביטון” (המשורר ארז ביטון) ,הוועדה שאותה הקים
שר החינוך מר נפתלי בנט להעצמת מורשת יהודי ספרד.
בעדותי בפני הוועדה הצגתי את העושר של תרבות יהודי
לוב באמצעות חומרים רבים ,ביניהם תמונות ,ספרים ,פיוטים,
תפילות ,רבנים ,מידע על אישי ציבור ועוד .בסיום העדות
ביקשתי שיגיעו להתרשמות ממרכז מורשת יהדות לוב באור-

יהודה .לשמחתי ,יו”ר הוועדה וחברי הוועדה נענו לבקשתי.
הביקור התקיים ,והרשמים של יו”ר הוועדה וחברי הוועדה
היו מרגשים מאוד .אציג בפניכם מספר ציטוטים מדבריו של
פרופ’ אהרון ממן ,חבר הוועדה“ :כבר הזדמנתי בימי חלדי
למוזיאונים ולאתרי מורשת למיניהם בארץ ובחו”ל ...אבל
אינני זוכר שחוויתי טלטלה תודעתית ורגשית כפי שחוויתי
במרכז יהדות לוב ,שקשה מאוד להסביר למי שלא ביקר
במרכז הזה“ ,”...המוזיאון הזה הוא מעין קומפקט דיסק ,מעט
המכיל את המרובה בצורה מרוכזת ,והעיקר  -המוזיאון
מספר לא רק את סיפור לוב אלא את סיפור עם ישראל ,את
סיפורה של אהבת העם והארץ ,ואת סיפור הציונות וארץ
ישראל“ ”.מרכז מורשת יהדות לוב הוא פנינה ,והוא דוגמה
ומופת למוזיאון בכלל”“ ,הוא צריך להיות על המסלול של כל
תושב בארץ הזאת וגם של כל תייר .הוא צריך להיות ‘על
המפה ,ואין שום ספק שהוא צריך להיות אתר חובה לכל
תלמיד בארץ“ ”.לא נולדתי בלוב ,אבל מעולם לא הרגשתי
יותר טריפוליטאי”...
ך שהורינו אומנם לא באו
דברים מרגשים אלה הם העדות לכ ,
עם הון כלכלי גדול (כי לא נתנו להם לקחת) ,אבל באו עם
הון מורשתי גדול.
היו גאים בכך שאתם יוצאי לוב ונושאים על כתפיכם מורשת
בת למעלה מ 2,300 -שנה.

שמעון דורון ,יו”ר
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רושם בל ימחה

ביקור במרכז מורשת יהדות לוב
מאת :אהרן ממן

סמוך לראשית פעילותי ב’וועדת ארז ביטון להעצמת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך’ ,שכונן שר החינוך מר
נפתלי בנט ,הבנתי שאם נרצה לחולל שינוי משמעותי בתכנית הלימודים של בית הספר היסודי והתיכון ,יהיה עלינו
להתחיל בלימוד חווייתי .רק אם ייפתחו הלבבות ,וקודם כל לבבות המורים ,תהיה נכונות ללמוד פרקים חדשים
בהיסטוריה ובתרבות של יהודי ספרד והמזרח ולהנחיל אותם לתלמידים.
הרעיון לערוך את אחת הישיבות
השבועיות של הוועדה באור-יהודה ולשלב
אותה בביקור בשני המרכזים :ליהודי בבל
וליהודי לוב ,יצא לפועל ביום ראשון ט’
בניסן תשע”ו ( 17באפריל  ,)2016ובמובנים
מסוימים עתיד המפגש להיחרת בזיכרון
כנקודת מפנה בדרך לשינוי המיוחל.
הוועדה קיימה את הישיבה השבועית
הרגילה שלה בחדר הישיבות של המרכז
למורשת יהדות בבל ולאחריה הוזמנה
במאור פנים ובאירוח נלבב לסייר במרכז.
לאחר מכן עברנו למרכז למורשת יהדות
לוב וזכינו לסיור מודרך של אבי פדהצור
בלוויית מר שמעון דורון ,ד”ר נחום-נחצ’ה
גלבוע וחברי הנהלה נוספים.

נפעמתי כשראיתי את  17השלטים
המציגים בחכמה את היישובים שיהודי
לוב הקימו בארץ .תהיתי איך קהילה כל
כך קטנה שמנתה ארבעים אלף עולים
בסך הכול – שעלו לארץ על זקניהם
וטפם כאיש אחד – הקימה כל כך הרבה
ישובים ,שנחצ’ה הגדיר אותם ‘לאורך
כביש שש’ .כבר ביקרתי במושב זיתן
כמה וכמה פעמים ואפילו בבית הכנסת
‘בושייף’ ,אבל מעולם לא ראיתי את
זה מחוץ להקשר הנקודתי ,המשפחתי.
כאן למדתי שזה פרט מתוך קומפלקס.
התחדש לי גם ששם המושב מהדהד
את שם היישוב ‘זליתן’ בלוב שממנו באה
הקהילה שהקימה אותו.

כבר הזדמנתי למוזיאונים ולאתרי מורשת למיניהם ,בארץ ובחו”ל ,אבל אינני
זוכר שחוויתי טלטלה תודעתית ורגשית כפי שחוויתי במוזיאון יהדות לוב.
כבר הזדמנתי בימי חלדי למוזיאונים
ולאתרי מורשת למיניהם ,בארץ ובחו”ל,
לרבות ההרמיטז’ בסנקט פטרבורג
ברוסיה ,מוזיאון השואה בוושינגטון סמוך
לפתיחתו לפני כעשרים ושתיים שנה,
המוזיאונים הקלסיים הידועים באירופה.
בכל אחד מהם חוויתי חוויה אחרת,
אסתטית ,אמנותית ,או היסטורית ,אבל
אינני זוכר שחוויתי טלטלה תודעתית
ורגשית כפי שחוויתי במוזיאון יהדות לוב.
אפשר היה לראות מיד שהמדריך ואלו
שסייעו בעדו מספרים ברגש את סיפור
אבותיהם וקורות קהילתם.
כשראיתי את תמונתו של דוד דאור
במוזיאון מיד הבנתי שהזמר הגדול
והמיוחד הזה הוא מיוצאי לוב ,ושאלתי את
עצמי איך לא ידעתי זאת .אפשר לומר
שאין זה פרט חשוב ,כי מה יכול להיות
יותר טוב מזה שדוד דאור נעשה לגמרי
דמות ארץ ישראלית כך שאיש אינו
יודע מה מוצאו? אלא שכאשר מדברים
על התרומה הסגולית של כל עדה וכל
קהילה למרקם הארץ ישראלי שנרקם
פה ,הפרט הזה חשוב ,חשוב מאוד.

במוזיאון הולכים גם אחורה בזמן .והנה
דמותו המופלאה של ציון שאול אדדי
שבשנת  1927שירת כחייל בצבא
האיטלקי .שאול אדדי היה בראש הגדוד
שלו שצעד ברומא העתיקה ,וכשהגיעו
לקשת טיטוס ,נעצר ועצר את כל הגדוד.
כשהמג”ד שאל אותו מדוע עמד מלכת,
הוא השיב שהוא אינו יכול לעבור מתחת
לקשת טיטוס ,כי בפעם האחרונה
שיהודים עברו מתחתיה הם היו שבויים
שהובאו על ידי טיטוס מארץ ישראל.
ועכשיו ,אמר אדדי ,אני בן חורין .אינני רוצה
לעבור תחת הקשת במצעד שמזכיר את
צעדת השבויים המשועבדים ההם .המג”ד
ההמום נתן לו רשות לחרוג מהשורה
ולעקוף את הקשת .זה סיפור מדהים על
התודעה ההיסטורית ועל הגאווה והגבורה
היהודית של בחור מלוב של שנת .1927
את ההלם הגדול קיבלתי כשראיתי
את הלוח הנושא את  133השמות של
הנספים בשואה .אולי זו הייתה הפעם
הראשונה ממש שבה חוויתי זעזוע כזה.
כבר קראתי הרבה על השואה מכל מיני
זוויות ,וראיתי במוזיאון השואה בוושינגטון
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את ערמות הנעליים ועוד מוצגים מזעזעים,
אבל כל אלו שידרו לי בעיקר את
האכזריות והיעדר האנושיות של הנאצים.
באור-יהודה פתאום נתקלתי בשמות
של משפחות שלמות והזדהיתי עם גורל
המשפחות שהובלו להשמדה על זקניהם
וטפם כאילו זה קרה תמול-שלשום.
לפינָ ֶלה שמרו לנו את הנאום הצרפתי
הנלהב והמסעיר של הרברט פגני (חג’אג’)
שהוא נאם לאחר שחיים הרצוג ,שגריר
ישראל באו”ם ,קרע בשנת  1975מעל
דוכן הנואמים את נוסח החלטה 3379
שהתקבלה בעצרת האו”ם והמשווה את
הציונות לגזענות .זאת הייתה הלהבה
שהדליקה את פגני הטריפוליטאי ,שהיה
שדר נערץ ברדיו מונטה קרלו ,לזנוח את
אמונות הסוציאליזם שלו ולשאת נאום
חוצב להבות לזכות עם ישראל וארץ
ישראל .הנאום הזה עתיד לרשת את
מקומו בין גדולי הנאומים ההיסטוריים ,כמו
של אברהם פרנקלין לשחרור העבדים ,או
של צ’רצ’יל במלחמת העולם השנייה .רק
צריך להפיץ אותו.
המוזיאון מספר לא רק את סיפור לוב
אלא את סיפור עם ישראל ,את סיפורה
של אהבת העם והארץ ואת סיפור
הציונות וארץ ישראל.
מרכז מורשת יהדות לוב הוא פנינה והוא
דוגמת מופת למוזיאון בכלל .בדיוק כך
צריך להיות מוזיאון ,והביקור בו  -חובה.
הוא צריך להיות על המסלול של כל
תושב בארץ הזאת וגם של כל תייר .הוא
צריך להיות ‘על המפה’ .ואין שום ספק
שהוא צריך להיות אתר חובה לכל תלמיד
בארץ .ואני כבר מביא את דבר קיומו של
המרכז הזה בכל הזדמנות.

לא נולדתי בלוב ,אבל מעולם לא
הרגשתי יותר לובי.
*הכותב הוא פרופ’ בחוג ללשון העברית
באוניברסיטה העברית בירושלים ,סגן נשיא
האקדמיה ללשון העברית וחבר ועדת ארז ביטון.

פרסום ראשון

פרק מתוך רומאן ביוגרפי בשלבי כתיבה
עליתי בצעדים מהוססים בגרם המדרגות
עד לקומה הראשונה של הבניין ,שבו
שכנה מערכת ,Il Giornale di Tripoli
היומון האיטלקי היחיד בעי ,ר בן ארבעה
עמודים בסך הכול ,שחלקם תפוס באופן
קבוע על-ידי עדכונים על החרם נגד
ישראל .בידי מעטפה ובה שני עמודים
מודפסים במכונת כתיבה .קיוויתי לשכנע
מישהו במערכת לפרסם בעיתון את
המאמר של נער בכיתה י”א.
כמה ימים קודם לכן צפיתי בסרט
‘ליקוי חמה’ של אנטוניוני .היתה זו
הפעם הראשונה שראיתי סרט כזה.
לא הרפתקאות ,לא הצחקות ,אפילו לא
עלילה מרתקת .אבל צילומים ארוכים של
חפצים וסביבה ,ותיאור של מצב נפשי
של בדידות ושל ניכור עירוני קיומי .הסרט
נגע בי במקומות שלא ידעתי לזהות .אבל
רוב הצופים באולם התרגשו הרבה פחות:
פיהוקים קולניים ,הערות עוקצניות של
שעמום ,היו גם מי שיצאו לפני הסוף .לא
הצלחתי להבין את הפער בין מה שקרה
לי למה שקרה להם.
למחרת ,אחר הצהריים ,נכנסתי לספריית
המרכז לתרבות איטליה וביקשתי חומרים
על ביקורת סרטים .גם שלפתי מהמדף
כתבי עת על קולנוע ,בהם מאמרים על
הבמאים האיטלקיים של התקופה .ביליתי
בשקט של הספרייה עד שעת הסגירה.
ר
אבל כבר היה לי ביד שלד של מאמ .
מזמן רציתי לפרסם מאמר בעיתון ,לראות
את שמי מודפס מתחת לכותרת .עכשיו
הרגשתי שהגיעה ההזדמנות.
בימים שלאחר מכן שקדתי בבית על
כתיבת המאמ ,ר והדפסתי אותו במכונת
הכתיבה ‘אוליבטי’ הנישאת של אבי.
הדפסתי בשתי אצבעות ,נזהר מאוד
שלא לטעות ,כי כל טעות חייבה אותי
למחוק במחק שלעתים גרם לחור קטן
בדף .ועכשיו עליתי במדרגות ,לבי דופק
במהירות.
רק שלט קטן ליד הפעמון זיהה את המקום,
אך לא היה צורך לצלצל כי הדלת היתה
פתוחה .נכנסתי .הדירה הקטנה נראתה
נטושה .היו בה מספר חדרים קטנים
עם שולחנות וכיסאות מעץ מיושנים וגם
מדפים לא עמוסים במיוחד .בחדר שבסוף
הפרוזדור ישב גבר בגיל העמידה שנראה
שקוע בקריאה .לבש ז’קט אפור מרושל,
שיערו השחור והמאפיר מרוח בברילנטין,
מבטו בין עצוב לכעוס .לידו עמד מכשיר
ר הקשתי על הדלת הפתוחה,
טלפרינט .

כדי להסב את תשומת לבו לנוכחותי.
הוא הרים את ראשו“ :כן?”.
“שלום .רציתי לשוחח עם מישהו
מהמערכת”.
“אתה יכול לדבר אתי; אני העורך”.
“באתי להציע מאמר לפרסום בעיתונכם”.
הוא הושיט את ידו ,בלי להזמין אותי לשבת,
והפקדתי בידו את המעטפה .הוא פתח
אותה וקרא בדפים במשך מספר דקות.
“זה נושא אקטואלי” ,ניסיתי לעודד את
החלטתו החיובית“ .הסרט עוד מוצג בבית
הקולנוע”.
“כמה אתה רוצה על זה?”
ידעתי שתלמידי תיכון כמוני קיבלו שתי
לירות על מאמרים שכתבו .אבל הדבר
האחרון שרציתי היה שידחה אותי בגלל
ר
המחי .
“חשבתי על חצי לירה”...
הוא הביט בי במבט שהתקשיתי לפענח.
“אבל אם זה יותר מדי”...
“איך יותר מדי!” גער בי“ ,הנייר שעליו
שהדפסת עולה יותר מזה!”
הוא הניח את הדפים על השולחן ,הוציא
את ארנקו מהכיס ,שלף מתוכו שטר של
חצי לירה והושיט לי אותו.
“אז תפרסמו אותו?”
הוא הנהן בראשו ושב לשקוע בקריאה.
הודיתי לו במהירות ,בלי לקבל תגובה,
ומיהרתי החוצה .הייתי בעננים.
כעבור יומיים הופיע מאמרי בעמוד
השלישי של העיתון .הכותרת קוצרה;
במקום ‘ליקוי חמה וביקורת הסרטים’,
העורך צמצם ל’אגב ליקוי חמה’ .למדתי
שאלה דברים שעורכים עושים .חוץ מזה,
מאמר על שתי עמודות כנראה לא יכול
ך אף
היה לתבוע כותרת ארוכה .פרט לכ ,
מילה לא שונתה .וגם את שמי אייתו נכון.
תקוותי להפוך למפורסם בבית הספר די
התבדו .רק מעטים הבחינו במאמר שלי,
ועוד פחות מצאו לנכון להעיר או לפרגן,
גם בין המורים .פרט לבני משפחה בודדים,
שהיו גאים בי מאוד ,האירוע החשוב עבר
ללא הדים.
אבל לא נתתי לכך להפריע לי .הייתי
נחוש בדעתי שזה יהיה ציון דרך בקורותיי.
בשבועות שלאחר מכן הגשתי לעיתון
עוד שני מאמרים :עבודה על המהפכה
הצרפתית שעשיתי במסגרת שיעורי
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אברהם ארביב
ההיסטוריה ,וגם מאמר על תורת היחסות
של איינשטיין ,שהתיימר להסביר דברים
שלא הבנתי ,ושבדיעבד למדתי שהיה
מלא טעויות ואני שמח שאף אחד לא זוכר
לי .שני המאמרים פורסמו ,ועל כל אחד
קיבלתי חצי לירה.
את המאמר הרביעי לא פרסמו .לבושתי
אינני זוכר את הנושא שלו .כפי שסיכמתי
ך הכנסתי את המעטפה לתיבת
עם העור ,
המכתבים של העיתון בערב ,לאחר סגירת
המערכת ,אך חיכיתי לשווא לפרסום.
גם תגובה כלשהי בכתב או בטלפון לא
קיבלתי .החלטתי לגשת אישית למערכת,
וביקשתי מחברי לכיתה ג’ֹוני שיתלווה אלי.
העורך ישב כרגיל לבדו בחדר שבסוף
ר
הפרוזדו .
“שלום .לפני מספר ימים העברתי אליכם
מאמ ,ר ורציתי לדעת מדוע עוד לא פורסם”.
הוא הביט בנו ,עומדים ליד הדלת ,ושוב לא
הזמין אותנו לשבת.
“יש לי אותו כאן .אתה יכול לקחת אותו”,
אמר לי.
“אבל למה.”...
ך אי אפשר לפרסם
“יש בו ציטוט מהתנ” .
אותו”.
ך אם כי
נזכרתי .אכן היה בו ציטוט מהתנ” ,
שולי לחלוטין.
“אבל מה הבעיה? התנ”ך הוא לא רק של
היהודים; הרי הוא קדוש גם לנוצרים וגם
למוסלמים”.
“זה לא חשוב .כולם יודעים שזהו ספר
היסוד של הדת היהודית .אי אפשר”.
ג’וני הסתכל על הסצנה ,נשען מימיני על
מזוזת הדלת ,קצת מבודח ,והתחשק לו
להתגרות“ :אבל מה עם חופש העיתונות?”.
היתה לו נתינות מלטזית ,והוא הרשה
לעצמו דברים שאני לא העזתי.
תשובת העורך הפתיעה אותנו ,בגלל
כנותה.
“אין חופש עיתונות” ,פסק.
אספתי את המאמר שלי מהשולחן,
מלמלתי תודה ויצאנו.
לא הגשתי יותר מאמרים לאותו העיתון.
קצת נפגעתי ,קצת מיציתי .והתחזקתי
בדעתי ,שככל שהדבר תלוי בי אינני
רוצה להמשיך לחיות במדינה שאין בה
חופש עיתונות.

“סטלה אזורה”

בטריפולי בלוב בשנת  1954הקימה חבורת נערים צעירים קבוצת כדורגל בשם “סטלה אזורה” .פירוש
השם :הכוכב הכחול .במקום ובזמן שבו היהודים היו צריכים לחיות “מתחת לרדאר” של הערבים ולהתבלט
כמה שפחות ,התקשתה הקבוצה המעולה לעשות זאת ,וקפטן הקבוצה ,ויטו דאבוש הצליח להוביל אותה
להצלחות גדולות .שיחה מרתקת עם משה מכלוף ופרנקו ארביב שפכה אור על האירועים המרתקים
שעברה קבוצת נוער יהודי ,שבכישרונם הרב הצליחו להעניק כבוד ליישוב היהודי מבלי לסכן אותו.
מאת :מתי גילעד
בכל שכונה בטריפולי ארגנו ילדי
השכונה שהיו בגילאי עשר ומעלה,
קבוצת כדורגל .קבוצות הכדורגל
השונות ,מהחארה אל-כבירה ,מהחארה
אל-זע’ירה ,מקורסו ויטוריו ועוד ,התחרו זו
בזו ,ונערכו טורנירים להנאת כולם .מתוך
כל הקבוצות האלו התגבשה קבוצה
מקצועית יותר .ויטו דאבוש נבחר להיות
הקפטן של הקבוצה ,וכל יתר השחקנים
קיבלו תפקידים לפי כישוריהם.
ויטו דאבוש שיחק בקבוצה הערבית
משעל (פירוש :לפיד) שהייתה מורכבת
מילדים של האליטה של צמרת
המשטרה .הוא שוחח עם מנהל הקבוצה,
שהיה גנרל ,וזה אישר לו לשחק על
המגרש בשבתות .כך הצליח ויטו לארגן
משחקים נגד קבוצות אחרות.
עם השנים שיחקה קבוצת “סטלה אזורה”
בטורנירים מול קבוצות איטלקיות ,אנגליות,
אמריקאיות וערביות ונחשבה יריבה
רצינית מאוד .הקבוצה הצליחה משתי
סיבות :האחת  -הקבוצה הייתה מורכבת
מטובי השחקנים מכל הקבוצות היהודיות
שהיו בטריפולי ,והשנייה  -קפטן הקבוצה
ויטו דאבוש מונה על הרכב השחקנים ועל
הטקטיקה ,ובכישרונו הוביל את הקבוצה

לניצחונות רבים.
באחד המשחקים שנערכו נגד קבוצת
חיילים אמריקאים שנערך ב”מלאחה”,
מחנה של הצבא האמריקאי ,זיהו שחקני
הקבוצה שלושה חיילים שענדו שרשרת
עם מגן-דוד .היה זה אירוע מרגש ביות ,ר
ובין השחקנים נוצרה כימיה באופן מידי.
בתחילה ,כשאך התגבשה הקבוצה,
החליטו שני שחקנים בשם משה מכלוף
ובני ראובן להעניק לה שם וסמל .הם רכשו
עיתון ספורט איטלקי ובחנו את שמות
הקבוצות שהיו הרשומות שם .בעוד שהם
מרפרפים בין השורות ,קפץ לעיניהם השם
“סטלה אזורה” ומיד מצא חן בעיניהם.
יהודים שחיים בגולה יכולים לחיות במצבים
אבסורדים שצברים שנולדו בישראל אינם
יכולים להבין .ההוראה להתרחק מפעילות
ציונית ולא לבטא שום קשר עם מדינת
ישראל אילצה את חברי הקבוצה להיות
יצירתיים ולמצוא דרכים מצד אחד לבטא
את זיקתם לציון ,ומצד אחר לא להיתפס
כמתנגדים לשלטון .המילים “סטלה אזורה”
פירושם“ :הכוכב הכחול” .כוכב כחול
הזכיר להם את מגן-דוד ,והצבע הכחול
ך
הזכיר באופן מופלא את דגל ישראל .כ ,
בערמומיות ,ביטאו את יהדותם וזיקתם

ויטו דבוש עומד שני מימין
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לציון מבלי לעבור על החוק.
חולצות לבנות נרכשו כמספר השחקנים,
ולידיה אחותו של משה תפרה עליהם
סרט כחול וכוכב קטן .עם התלבושת
החדשה עלתה הקבוצה למגרש ,ולאחר
המשחק הראשון (בו הפסידו) נלקחו
משה ובני לחקירה במשטרה .הם נשאלו
אודות התלבושת שנראית כמזוהה עם
מדינת ישראל .לאחר כמה שעות של
הסברים ותירוצים כמו – “זהו כוכב בעל
חמישה קדקודים ולא מגן דוד שהוא בעל
שישה קדקודים” ,ו”בדגל ישראל ישנם
שני פסים כחולים ,ועל החולצות נתפר
רק פס כחול אחד”  -הצליחו לשכנע את
ך לבשו השחקנים
החוקרים ושוחררו .וכ ,
את התלבושות רק פעם אחת ,כי לאחר
החקירה הוחלט שלא להשתמש בהן כדי
לא לעורר פרובוקציות נוספות.
משה מספר שהאימונים לא נערכו באופן
מסוד ,ר ובוודאי שאי אפשר היה לדבר על
מגרש כדורגל מקצועי .האימונים נערכו
בדרך כלל באופן אקראי במגרשים ריקים
בין בתי השכונות .הרכב הקבוצה היה
מעולה ,כל שחקן ידע מהם כישוריו ,וכל
אחד אחז בתפקיד על המגרש וביצע אותו
באופן יוצא מן הכלל.
פרנקו ארביב מספר על משחק אחד
בלתי נשכח:
“ויטו דאבוש היה קפטן של קבוצה
ערבית מליגה א’ “משעל” ,ובמשחק
האחרון של העונה ,שהיה משחק
גורלי ,הצליח להבקיע לטובתה
תשעה גולים .השמחה הייתה גדולה
מאוד ,וויטו נחשב לשחקן גדול
ונערץ על הערבים כולם .לאחר
הניצחון הגדול נערך משחק ידידותי
בין הקבוצה הערבית לבין קבוצת
“סטלה אזורה” במגרש המרכזי
שליד הים .למשחק הגיעו נערים
רבים .חלקם הגדול של הנערים
הגיע לשם באופניים .ויטו שיחק
עם הקבוצה היהודית .במחצית
הראשונה היהודים “התעללו”
בערבים ,הם שיחקו כאילו היו יחידים
על המגרש ,השחקנים הערבים לא
הפריעו להם כלל .שחקן אחד בשם
טות’ ממשפחת חדד עבר את כל
השחקנים הערבים ,עבר את השוער

והגיע לקו השע ,ר השתטח על הרצפה
ובנחת הכניס את הכדור לשער עם
ראשו .ככה השפילו היהודים את הערבים
במשחקם המעולה .המחצית הראשונה
הסתיימה בתוצאה חמש  -אפס ליהודים.
בדקה הראשונה של המחצית השנייה
ר וויטו כבר התחיל
הבקיעו היהודים שע ,
לדאוג .הרוחות התחילו להתלהט ,והערבים
התחילו לשחק בצורה לא ספורטיבית
ואלימה .ויטו נתן הוראה ליהודים להפסיק
לשחק באמת ולתת לערבים לעשות מה
שהם רוצים על המגרש כדי להרגיע את
הערבים ,לכאורה מבלי שהערבים ירגישו,
כי היה צורך להיזהר שלא להעליב אותם.
כך זה התנהל עד לקראת סוף המשחק,
אך מה לעשות  -עדיין היהודים בכישרונם
הרב הובילו במשחק .שניות לפני סוף
המשחק ויטו לקח את הכדור לסוף
המגרש ,רחוק מאוד מהשער וסימן לדידי,
השוער של היהודים ,לזוז הצידה ,לכאורה
מוסר את הכדור בחזרה לדידי השוער נתן
בעיטה מטורפת מקצה המגרש והכניס
גול עצמי.
המשחק הסתיים בניצחון היהודים ,אך
הערבים התקשו להשלים עם זה .הערבים

זקינו רובן ,משה מכלוף
ועמוס חסן המכונה “עסלה”

ביקשו עוד ועוד אורכה ,קיבלו אחת ,אך
גם זה לא עזר להם ,כי הקבוצה היהודית
לא התכוונה לתת להם לנצח .ויטו הרגיש
ר
שהניצחון הזה הולך לעלות להם ביוק .
הוא נתן הוראה לכל השחקנים להיעלם
מהשטח ,ולכל האוהדים -שימהרו
להתרחק מהמקום .הבהלה הייתה גדולה.
חלק מהאוהדים ברחו על אופניהם או
אל הים – כן ,שחו אל תוך הים .ויטו
נשאר אחרון במקום וחטף לבדו את זעם
הערבים המשולהבים”.
ויטו דאבוש ,קפטן הקבוצה ,זכה להערכה
והערצה של רבים בשל מקצועיותו
ואישיותו .וכך ממשיך פרנקו לספר“ :ויטו
דאבוש בשביל הצעירים היהודים של
טריפולי ואני בתוכם ,היה הסמל של
היהודי המצליח ,במציאות פוליטית קיומית
שבה אסור היה ליהודים להצליח .הוא
היה היהודי היחידי ששיחק בליגה .הוא
היה קפטן של קבוצת “משעל” (קבוצה
ערבית) ששיחקה בליגה ב’ ועלתה לליגה
א’ .אפשר לזקוף זאת לזכותו .באותה שנה
הוא הבקיע הכי הרבה גולים .בנוסף לזה
גם טיפח את הכדורגל בקרב היהודים והיה
בין מייסדי “סטלה אזורה” (הכוכב הכחול),
הקבוצה של הרובע היהודי .בשבילנו הוא
היה אגדה .מספרים שפעם בעט בכדור
לתוך השע ,ר השוער ניסה לעצור את
הכדו ,ר אך הבעיטה הייתה כל-כך חזקה
שהכניסה גם את השוער בפנים .ויטו
בשבילנו היה דמות אגדית הראויה לחיקוי
ולהערצה .תמיד דאג שכל השחקנים יחזרו
הביתה בשלום .בשבילי הוא הגיבור של
צעירותי .היום ,אחרי כמעט חמישים שנה,
אני רוצה להגיד לו תודה על זה שבמעשיו
הוכיח שניתן להצליח גם כשבלתי אפשרי.
והודות לו דור שלם זקף קומתו”.
שבועיים אחרי המשחק מדובר החלו
הפרעות ביהודים ,והגירוש מלוב לא
הותיר אף יהודי בטריפולי .עד הימים האלו
היהודים בנו לעצמם בועה וחיו בתוכה
חיים מלאים .סתגלנותם ואורך רוחם היו
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ר הם חיו בין מוסלמים ונוצרים,
להם לעז .
ך
החגים שלהם לא היו להם לזרה ,להפ .
הם הכירו את המנהגים שלהם והחגים
שלהם וכיבדו אותם .אבל כל הזמן הם
הרגישו כי הם חיים על זמן שאול.
בשנת  ,1967מלחמת ששת הימים ,החלו
הפרעות ביהודים .המלך אידריס הראשון,
שאהב את היהודים ,נתן הוראה להגן על
היהודים ואפשר ליהודים שהיו מעוניינים
בכך לטוס למחנאות פליטים באיטליה.
היהודים מטריפולי הוברחו למקום
רחוק ,שיכנו אותם בתוך חדרים סגורים
אפלים וצבעו את החלונות בשחור ,כדי
שהפורעים לא ימצאו אותם .משם ,עם
מקסימום  20ק”ג ביד ,היהודים טסו
לאיטליה – למחנות הפליטים ,קפואה
לטינה ,קסטלה מארי ועוד.
עם עזיבתם את טריפולי ,הגיעו יהודים
מטריפולי למחנה קפואה באיטליה.
במחנה היו גם פליטים מיגוסלביה ,אלבניה
וסרביה .גם שם ארגן ויטו קבוצת כדורגל
יהודית ,והשחקנים שיחקו מול קבוצות
נוספות שהיו במקום .באחד הימים ראש
העיר קפואה שעשה סיור במחנה ,ראה
את ויטו מתאמן .ויטו ערך לו סיור במקום,
וראש העיר שהתרשם נתן לוויטו רשימה
של כל הקבוצות המקומיות באזור קפואה.
כך ארגן ויטו משחקים של הקבוצה
היהודית נגד הקבוצות המקומיות .באחד
המשחקים ראה מאמן קבוצה בליגה
המקצועית של נאפולי את ויטו משחק,
והציע לו לשחק בנבחרת האיטלקית –
בקבוצת נאפולי .ויטו הסכים ,אך לבסוף
בחר לעלות לישראל בעקבות אמו
ואהובתו ,לימים אשתו.
סיפורה של קבוצת הכדורגל מסופר כעת
מתוך רצון והתעוררות של בני הקהילה
לתעד ולספר על הווי החיים והאירועים
המרכזיים שעברו עליהם משנות
החמישים ועד שנת  ,1967השנה בה
נטשה שארית הפליטה את ארץ מולדתה.
mattiegilad@gmail.com

משה (זיגי) זיגדון

פרשת נח מסיימת ברשימת שמות בני משפחת נח ומסכמת במשפט
“אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ
אחר המבול” (בראשית י ,לב) .ומיד אחר כך פותח הפרק הבא בפסוק
“ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים” (בראשית יא ,א) .אך לאחר
שהחלו בבניית מגדל בבל רצה הקב”ה להפסיק אותם ממלאכתם
ולכן “בלל ה’ שפת כל הארץ” (בראשית יא ,ט).
מאז ועד היום כל ארץ ומדינה שפה אחרת לה ,וכדי להבין אחד
את השני עלינו ללכת וללמוד את השפה הרצויה ,אבל עד היום לא
שמעתי על יפני שמדבר בשפתם של יהודי לוב והנה זה קרה :יפני
שמדבר בשפה של יהודי לוב.

יפני מדבר טריפוליטאית
ישבנו בחדר המתנדבים בבית המורשת,
עוסקים בפעילות משרדית כלשהי ,קצת
מקשקשים ,קצת צוחקים ומעבירים
את הזמן בחברותא .ממסדרון הכניסה
בקע קול גברי חזק בשפה הלובית,
ולאחריו נשמע גבר נוסף בקול חלוש
קמעא שהשיב לו באותה השפה ובאותו
המבטא .השניים חלפו מול הדלת ,ואנו
הבחנו בגבר רחב גרם ,לידו צעד יפני
קטן קומה ,ואל השניים התלוותה אישה.
שמענו את הדו-שיח בין שני הגברים
בלובית .לא הפתיע אותנו הגבר רחב
הגרם שדיבר כמו טרבלסי אמתי וגם
נראה כזה ,אולם ברגע שהיפני פתח
את פיו  -פערנו את פינו למשמע אוזנינו.
היפני הזה דיבר ערבית טריפוליטאית
במבטא מדויק של השפה .התבוננו בו
ולא האמנו למשמע אוזנינו .לו עצמנו את
העיניים והקשבנו לקולו ,היינו שומעים
שפה לובית אורגינלית .לו פקחנו אותם
לאחר מכן וראינו מי הדובר – והיינו
שרויים כבחלום.
אז זהו ,לא חלמנו חלום .היינו ערים
לחלוטין ומופתעים מהתופעה .התקרבנו
אל האיש בעל המראה היפני והחיוך
שעל פניו .שמו היה יודה ( )YODAוהרי

לכם סיפור מעניין על צעיר שנולד בעיירה
צפונית לטוקיו בשם סאיטאמה ,וכיום הוא
גר באוסקה הממוקמת ממערב לטוקיו.
בנעוריו שמע יודה את השפה הערבית,
והיא נעמה לאזניו .הוא החליט ללמוד את
השפה הישר מן המקורות .לשם כך ארז
את מטלטליו המועטים ,יצא לדרך והגיע
בסיומו של מסע ארוך בארצות צפון
אפריקה לתוניסיה .שם הוא התמקם.
לאחר שנטמע בין הבריות במקום
נרשם יודה ללימודים אקדמיים בתחום
התעניינותו  -הלא הוא השפה הערבית
התוניסאית .הוא השלים את הידע שלו
בערבית המדוברת המקומית ,הרחיב את
ידיעותיו וכך עזב את תוניס ושב לארצו.
יודה לא נח ,אלא התקדם בלימוד ובחקר
השפה והפעם פנה לערבית הקלסית
במסגרת האוניברסיטה ביפן .עם הכלים
שעמדו לרשותו המשיך במרץ כדי
להעשיר ולהרחיב את פעילותו האקדמית
בתחום.
הוא הכיר כבר לא מעט את התחום שבו
עסק .בלימודיו בתוניס התוודע לערבית
המוגרבית .הפעם שם פעמיו לכיוון חדש
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כדי לחקור את התחום הזה של הערבית
מארצות המגרב השונות .והיכן יוכל,
בעצם ,לפגוש קהילות רבות מארצות
אלו? כאיש מחקר יסודי גילה את ישראל
שבה יש אוכלוסייה שהגיעה מארצות
אלו שנקלטו בישראל והיו מרוכזים באופן
מעורב במקומות שונים .היה כאן סיכוי
שהוא ימצא לא מעט אנשים שדוברים

בנעוריו שמע יודה את השפה הערבית,
והיא נעמה לאזניו .הוא החליט ללמוד
את השפה הישר מן המקורות .לשם
כך ארז את מטלטליו המועטים ,יצא
לדרך והגיע בסיומו של מסע ארוך
בארצות צפון אפריקה לתוניסיה.
את השפה בניב המקורי ,וכך יוכל להבחין
בהבדלים שבין ניב אחד למשנהו ,דבר
שיאפשר לו להשלים את העבודה על
הצד הטוב ביותר ובאופן אמין .כל זאת
יוכל לעשות לצד הרחבת הידע במסגרת
לימודים אקדמיים .הצעת המחקר שלו
עסקה בשפה הערבית הצפון אפריקאית.
בתחילת דרכו כאן החל לגשש ולחפש,

וכך מצא את מיודענו יעקב חג’ג’ לילוף,
ההיסטוריון שלנו מבאר-שבע .יעקב סייע
בידו בצעדיו הראשונים בארץ.
יודה נרשם ללימודים באוניברסיטה
העברית בפקולטה לשפות ,והמרצה
שלו בפקולטה היה סיימון הופקינס.
למזלו ,למדה יחד אתו באותה כיתה
בחורה מהעדה הלובית ,ואף היא נרתמה
לסייע לו בצעדיו הראשונים כאן .הבחורה
היא בתו של בנימין רובין ,המכונה בפי
כל מכריו ננו .היא נלוותה לסיור בבית
המורשת.

משפחתו של ננו מיודענו ,ומתארח אצלם.
בעת הביקורים בבית המשפחה בנתניה
ביקש לדבר עם מארחיו בשפתם והקפיד
על כך .בדרך זאת תרגל לא מעט את
השימוש בשפה ובהדרגה הרחיב את
אוצר המילים שלו ואף למד לבטא
אותן בניב הלובי .לדבריו ,השפה הלובית
עשירה בפעלים ,מצלצלת יפה ונעימה
לאוזן יותר מיתר אחיותיה בארצות צפון
אפריקה ,והוא מציין שברצונו להמשיך
במחקר על השפה העברית הלובית
הספרותית והמדוברת.

ננו הוא יליד לוב ושולט בשפה הערבית
שהייתה נהוגה בפי יהודי לוב .יודה התעניין
אצל בת כיתתו איך יוכל להתקדם
ברכישת השפה ,והיא התגייסה לעזור לו.
בשלב זה הוא חבר אליה ודרכה הגיע
לבית הוריה אשר גרים בנתניה ,עירם של
רבים מיוצאי לוב.

בעת כתיבת שורות אלה אני נזכר
בחיוך שכאשר יודה הגיע לביקור בבית
המורשת עם ננו ובתו עמדנו סביבו ,ואחד
מהנוכחים שוחח אתו בשפה הלובית.
אותו איש בן העדה ויליד לוב שגה
במינוח בשפה הלובית ,ומי תיקן אותו?
כן ,ניחשתם ,יודה היפני!

משפחתו של ננו פתחה בפניו את הדלת
לרווחה .כנהוג אצל בני העדה המפורסמים
בקבלת הפנים והאירוח שלהם ,הוא היה
לבן בית אצלם ,ומדי שבועיים היה נוטש
את ירושלים ,יורד ומגיע לנתניה לבית

לאחר שהשתלט על השפה הלובית,
והאמינו לי הוא נשמע כמו אחד משלנו,
בכוונתו לנצל את היותו כאן בישראל
ולהרחיב את הידע שלו בשפות הערביות
האחרות של צפון אפריקה .בינתיים הוא
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מסתדר לא רע בזכות הידע בשפות
יפנית ,אנגלית ,עברית ולובית .לאחר
שאוצר המוזיאון מר אבי פדהצו ערך
לו סיור בבית המורשת ,הביע האורח
את התרשמותו מהביקור והבטיח לבוא
ולפקוד אותנו מדי פעם.

משפחתו של ננו פתחה בפניו את
הדלת לרווחה .כנהוג אצל בני העדה
המפורסמים בקבלת הפנים והאירוח
שלהם ,הוא היה לבן בית אצלם ,ומדי
שבועיים היה נוטש את ירושלים ,יורד
ומגיע לנתניה לבית משפחתו של ננו
מיודענו ,ומתארח אצלם.
והיה אם תסתובבו בחוצות נתניה או
בחוצות ירושלים ותשמעו את השפה
הלובית ,ולאחר מבט תזהו יפני שמדבר
בשפה זאת  -דעו לכם שמדובר ביודה
מיודענו.

zigis1@gmail.com

“חשיפה ראשונה” אינפורמציה ותמונות ,הרואים אור לראשונה

רבי אברהם חביב זצ”ל
מאת :דוד ג’אן הי”ו ויוסף בן דוד ג’אן הי”ו

רבי אברהם חביב זצ”ל ,המקובל האלוקי,
שרת בקודש במשך  42שנים כממלא
מקום חכם באשי ,ראש אב בית הדין
הרבני בטריפולי וכדיין .צנוע ועניו בכל
רמ”ח איבריו ,מסתפק במועט ופועל
רבות למען קהילת יהודי לוב .אדוק
בתורתו ללא דעות קדומות ,והקדיש
את כל חייו ללימוד התורה התלמוד
והפוסקים .תמיד היה מוקף בהערצת
בני הקהילה וכל הסובבים אותו .חוכמתו
ולמדנותו המופלגת זכו להערכה רבה
גם ברבנות טריפולי ,קירינאיקה ,תוניסיה
וארץ ישראל .הוא פעל רבות להרים את
קרן הישיבות שבטריפולי אשר מהן יצאו
תלמידי חכמים רבים מפורסמים בתורה
וביראת שמים.
מהספד שנכתב בעיתונות בשפה
האיטלקית למדים אנו כי הוא נפטר
בגיל תשעים ביום שני י”ג סיון התרפ”ג
( .)28.05.1923מכך ניתן להסיק שהוא
נולד בטריפולי ,בערך בשנת התקצ”ג
(( ,)1833ברוב המקומות שבדקנו ,פורסמו
תאריכים שגויים).
משפחת חביב הם הצאצאים של יהודים
ספרדים בני משפחת חביב בספרד
(לעתים נקראת בן חביב או איבן חביב).
הקדום שידוע ,הרב יעקוב איבן חביב
( )1516 – 1460שהיה רב ובקי בגמרא
שנולד בזמורה ,ספרד .הוא היה ראש
הישיבה של סלמנקה .כתב את “עין
יעקב” והיה אחד המלומדים היהודים
הגדולים ביותר בזמנו .צו הגירוש של
 1492שהונפק על ידי מלכים ספרדים
סימן את סופה של יהדות ספרד ,איבן
חביב ומשפחתו גורשו מספרד.
רבי אברהם חביב פעל רבות בקודש
למען צאן מרעיתו ,יהודי לוב באשר הם.
פרשנו את היריעה בפני הקורא במחקר
זה על פועלו של רבי אברהם חביב
ושזרנו פרטים רבים וגילויים חדשים על
חיי הקהילה בתקופתו.

בבית הדין הרבני בטריפולי:

רבה הפעילות בבית הדין הרבני ,שדן
במגוון רחב של נושאים הקשורים על
פי רוב בנושא אישות ,בין איש לאשתו
ובדיני משפחה .באחד הדיונים המתנהל

המקובל האלוקי ממלא מקום חכם באשי
וראש אב בית הדין הרבני בטריפולי ,שימש בדיינות
וברבנות בטריפולי ובבנגאזי במשך  42שנה.
בין כתליו של בית הדין ,בנושא של גט
הולכה ,על ידי שליח לעיר בנגאזי ,הדיינים
חוקרים ובודקים לעומק כיצד לרשום
בדייקנות רבה את שמות המתגרשים,
הכינויים ,באיזה שם מעלים לתורה ופרטי
הגט .הם נוהגים בדייקנות מירבית עד
קוצו של יוד בכדי לא לפסול את הגט:
בשני בשבת בשלשה עשר יום לירח
שבט שנת התרמ”ז ( ,)1887סדרנו גט
ליצחק דמתקרי דאדו בן מרדכי דמתקרי
ביבי ,להוליכו למתא בן-גאזי יע”א לגרש
בו את אשתו אסתר בת אליהו ...וחקרנו
על שם דאדו ואומרים שקיצור שם יצחק
אומרים צ’אצ’ו אך בעירם קוראים לזה
דאדו בדלת....ולהיות כי המגרש הנזכר יש
לו עם אשתו הנזכרת בת קטנה ,כתבנו
עליו בחיוב המזונות וכסות לבתו הנזכרת
וגם חיוב בהענקת הנדוניא כפי כבודו
וכבודה ככל הכתוב ומפורש בפנקס
הבית דין .על החתום ר’ חיים הכהן ,ר’
אברהם חביב ור’ רחמים חביב.

הדיינים בבית הדין הרבני

בתקופה לא ידועה ר’ אברהם חביב
משמש כדיין בבית הדין בבנגאזי במשך
כחמש שנים .בשנת התרמ”ו ()1886
לאחר מותו של ר’ חי מימון ,מתמנה ר’
אברהם חביב כדיין בבית הדין בטריפולי
ומשרת בקודש יחד עם ראשי אב בית
הדין ,חיים הכהן ,ולאחריו ר’ כמוס אג’רבי,
ועם הדיינים ר’ יוסף רובין ,ר’ רחמים
חביב ,ר’ שלום תשובה ור’ חיים רבה.
בשנת התרס”ח ( ,)1908בנוסף למשרתו
כדיין ,הוא מתמנה למשרת ממלא מקום
חכם באשי ,עד שנת התר”ע (.)1909
בשנת התרע”ב ( )1912הוא מתמנה
לראש אב בית הדין ,יחד עם הדיינים ר’
רפאל דאבוש ,ר’ יוסף ג’יעאן ור’ יוסף יונה.

התכתבות עם
בית הדין הרבני בתוניס:

מצאנו התכתבות רבה וענפה של שאלות
ותשובות בין רבני וחכמי לוב לבין רבנים
מארצות אחרות .דוגמה לכך מפורטת
בזאת ,בתשובת רבני תוניס למכתב
שאלות שהפנה אליהם ר’ חביב.
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לכבוד מעלת התהילה הרב הגאון ,כבוד
מורנו הרב ר’ אברהם חביב הי”ו
“בתשובה למכתבך ...אודות הר’ כמוס
בלולו יצ”ו תושב מחנה קדשנו ,אשר
אמרת כי עזב את אשתו ובניו ומטרתו
הייתה לקחת לו לאשה מפה .שלחתי
לחפש אחריו ועדין לא נמצא.
על דבר אשה אחרת ,זה לא יתכן פה,
כי לא יכתבו כתובה לאיש זר כי אם
ברשות בית דין אשר ידעו נאמנה כי
אין לו אשה .אך אם יקח אשה בלא
כתובה ,אין לאל ידינו למנוע ,כי אינה
נחשבת אשה ובתור זונה ,ולזה כל אחד
חפשי במעשיו .אך על הרוב האשה לא
תתרצה בלתי כתובה ,כי כאשר ישלחנה
חפשית ,צעקה ואין מושיע.
אודות ארטורו דרמון שנפטר ,חקרתי
עליו ושמו העיקרי הוא אברהם בן דוד
בן אליהו...היורשים אמרו שנתנו רשיון
מספיק לרום מעלתו למען יקרא בשם
לאיש נאמן וימכרו כל עזבון המנוח...
ויחקרו על מלבושיו ותכשיטיו והם
שלשלת זהב ושעון וטבעת אבן טובה...
כי היורשים עניים והנשאר ישלחו לי
למסור בידם”.
דוגמאות לפעילותו המינהלתית בבית
הדין :חותם על הסכמה לספר של חברת
יגדיל תורה בשנת התרנ”ז ,חותם על כתב
המלצה לר’ אליהו הכהן בשנת התרס”ח,
חותם על המלצה לר’ יוסף רובין בשנת
התרע”ב ,חותם על תעודת הסמכה
לשחיטה לר’ יוסף רובין בשנת התרע”ג,
חותם על תעודת הסמכה לשחיטה לר’
יעקב לגזייל בשנת התרפ”ג ,עריכת
כתובה לדוד חכמון בן יעקב החרש ורחל
בת יעקב כלפון .קיימים עוד עשרות רבות
של מסמכים בחתימתו ואישורו.

גנזך החכם באשי
באיסטנבול

גנזך “החכם באשי” באיסטנבול התגלה
כיהלום הזוהר באור יקרות במנהרה
חשוכה של חוסר אינפורמציה בתולדות
יהודי לוב ,בתקופה העות’מאנית עד שנת
ך מסמכים נדירים ביותר
 .1911נתגלו בגנז ,
המתארים חליפת מכתבים בין יהודי לוב

לטורקיה ,השופכים אור על מהלך פני
הדברים בלוב שהיו נסתרים מעין כל ,או
שהתרחשו מאחורי הקלעים.
“החכם באשי” (ראש או מנהיג“ ,ראש
החכמים”) היה התואר שניתן לרב הראשי
של קהילה יהודית ברחבי האימפריה
העות’מאנית .הוא נחשב למייצג היהודים
בפני השלטון ובאמצעותו העביר השלטון
את בקשותיו ליהודי הקהילה.
החכם באשי באיסטנבול נחשב לראש
הקהילה היהודית של האימפריה
העות’מאנית ,וככזה הייתה שמורה לו
הזכות להתערב בחיי הקהילות ברחבי
האימפריה .כמו כן היה החכם באשי של
איסטנבול מעורב במינוי החכם באשי
בקהילות השונות.
בשנת התרס”ד ( )1904נתמנה לתפקיד
“חכם באשי” בטריפולי ,הרב חזקיה
שבתי ,יליד סלוניקי שגדל בירושלים .הוא
מילא תפקיד זה עד כ”א אדר ב’ התרס”ח
( .)21.3.1908מטריפולי הוא נסע לקבל
את משרתו החדשה כ”חכם באשי”
בחאלב שבסוריה .ר’ חזקיה היה האחרון
שקיבל מינוי רשמי לתפקידו בטריפולי
מהשלטונות באיסטנבול .לאחר פרישתו
ביקשו ראשי הקהילה ,אישיות מתאימה
לתפקיד “החכם באשי” .אולם למרות
ניסיונותיהם נותרה המשרה פנויה וכך
ללא מינוי רשמי.

משרת “ממלא מקום
חכם באשי”

ביום ראש חודש תמוז התרס”ח
( )30.6.1908נתמנה בטריפולי רבי
אברהם חביב לתפקיד “ממלא מקום

חכם באשי” ,בנוסף לתפקידו כדיין,
אך ללא כתב מינוי רשמי מקושטא.
על המתרחש אחר הקלעים קודם
לקבלת התפקיד ,לא פורסם מעולם.
עד אשר הגיע מסמך מהגנזך ושפך
אור על מידת ענוונתו ,צניעותו והקרבתו
של ר’ אברהם חביב למען הקהילה
והסתפקות במועט ,חרף תפקידו הנוסף
כדיין בבית הדין בטריפולי.
מפליא הדבר ,כיצד יתכן שדיין מתמנה
לתפקיד זה ,ולא ראש אב בית הדין
(בתקופה זו שימש ר’ כמוס אג’רבי
כראש אב בית הדין) .לבסוף נמצא
הסבר לתעלומה במכתב שנמצא
בגנזך ,ר’ דוד גניש מהקהילה בטריפולי
כתב בתאריך ג’ אלול התרס”ט ()1909
אל הרב חיים נחום“ ,חכם באשי”
באיסטנבול ,אודות מינויו של הרב
אברהם חביב .לדבריו ,הרב חביב היה
היחידי שהתרצה לקבל את התפקיד
בשכר זעום בסך  20פרנק לשבוע.
לדברי ר’ גניש ,מצבה הכלכלי הירוד
של הקהילה לא אפשר שכר גבוה יותר.
תקופת כהונתו של ר’ אברהם חביב
בתפקיד זה הייתה רצופה אירועים
חריגים ,קשים לקהילה .לדוגמה:
מקרה ראשון :כפי שפורסם ב”קול
מחזיקי הדת” :בכפר אל כומס ,נערה
יהודיה בת שתיים עשרה ,ברחה עם
מוסלמי אחד להינשא לו ,לבא בברית
דתו ,להתאסלם .בכפר תרהונא שם
אין יהודים ,עשה לה המוסלמי “פתחא”,
אירוסין .ר’ אברהם חביב ממלא מקום
החכם באשי ביחד עם וועד הקהילה
השתדלו הרבה לפני הממשלה להציל
את נפש הנערה הנידחת .מפאת כך
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שהיא קטנה ולמעשה היא תחת רשות
הוריה ,אבל כל מאמציהם עלו בתוהו.
בצר להם הם פונים במברק אל “החכם
באשי” באיסטנבול ,ועד מהרה קיבל
מושל תרהונא מברק להשיב את הנערה
להוריה .המוסלמים מנגד טענו כי היא
בוגרת וברשות עצמה .אולם חזקה
עליהם דברי ר’ חביב והסכימו לעכב את
הדין ובלבד שתימסר למשמורת למוסלמי
אחר .ואז עמד אחד מהנוכחים מר יוסף
אבו בליל כחומה בצורה והנערה נמסרה
לידי היהודים עד תחילת המשפט .כאשר
היא מסגפת עצמה ויושבת בתענית על
חטא שחטאה להמיר את דתה .המוסלמי
תובע בדין את הוצאותיו שהוציא והיהודים
תובעים דמי בושת.
ך במכתבו
מקרה שני :כפי שפורט בגנז ,
של ר’ אברהם חביב לר’ חיים נחום
בטורקיה“ :בטריפולי נחטפה נערה
יהודיה ,בת שמונה עשרה .חוטפיה
המוסלמים איימו להעבירה על דתה.
החוטפים אסרוה ולא נתנו לאף יהודי וגם
לא לקרוביה להיכנס אליה לתא המאסר.
לבסוף הותר לקרוביה לדבר איתה לא
יותר מאשר עשר דקות .הבחורה הובאה
למשפט ,ולהערכתו של רבי חביב היא
אינה כשרה לעדות ,משום שבעיניו
הייתה כמבולבלת ולא שפויה .לכן המליץ
להביאה בפני רופא שיבדוק אותה .אולם
השלטונות המוסלמים התנגדו וטענו כי
הבחורה כשרה לעדות והכריחו אותו
באיומים לחתום על הסכמתו כי תמיר
את דתה .הרב חביב סירב ולכן התייעץ
עם החכם באשי בטורקיה באשר לאופי
ההחלטה שעליו לקבל”.
מקרה שלישי :בשנת  1907קמה
בתורכיה תנועת מחתרת בשם
“התורקים הצעירים” המורכבת מקצינים
צעירים ,שעיבדו תכנית להפלת השולטן
והמשטר הקיים .בשנת  1908עלה בידם
של כת קצינים זו להגשים את תכניתם
ולקחו לידם את הגה השלטון .השולטן
ואנשי השררה שהיו אתו נלקחו בשבי
ע”י המושלים החדשים והוגלו למקומות
נדחים .ניתן חופש ודרור לאלה שהוגלו
ע”י השולטן המודח לטריפולי ,שהיתה
אז נחשבת כמושבה ולא כמחוז תורכי
טהור ,שוחררו מבתי הסוהר כל האסירים
הפוליטיים והוכרזה אז הסיסמה“ :חוריאת
עדאלאת ,מוסאואת” (חופש ,צדק ,שיויון)
לכל תושבי המדינה ללא הבדל דת וגזע,
והוכרז על טריפולי כחבל תורכי ותושביה
הערבים והיהודים כאזרחים תורכים בעלי
זכויות וחובות שוות במדינה.
עם הכרזתו של השלטון החדש שהיהודים
הם אזרחי המדינה ,שווים לזכויות וחובות,
נקראו הצעירים היהודים לשרת בצבא
התורכי (זאת הפעם הראשונה שיהודי
לוב שרתו בצבא) ,ואז קמה מהומה

ובהלה בין האימהות של הצעירים והייתה
כמין הפגנה נגד הרבנים ,בשעת תפילת
שחרית בבית הכנסת “לפרנק” .רבי
רחמים חביב געדן ורבי אברהם חביב
זצ”ל ,שהיו אז מראשי הקהילה ,נחשדו
שכאילו הם נתנו את הסכמתם לגייס את
בחורי היהודים .כל אם שבנה קיבל צו
גיוס קוננה והספידה כאילו חס וחלילה
נגזר עליו משפט מוות .אמנם אחרי זמן
מה ,כשנוכחו לדעת שבניהן המשרתים
בצבא ,מתפתחים בגופם ובשכלם ,אז
נרגעו האימהות וכל הקהל היה גאה
בבניו.
יש לציין ,ששירותם של הצעירים בצבא
התורכי לא גרע במאומה מיהדותם ,וגם
יחסם של מפקדי הצבא היה חיובי לדת
ישראל ,היו נזהרים מאד שלא לפגוע
ברגשותיהם של היהודים המשרתים
בצבא ,ניתנה האפשרות לכל חייל יהודי,
להתפלל ,לשמור על שבת וחגים וגם
אוכל כשר ניתן להם.
מהמקרים המתוארים לעיל נראה
לאחדים מאנשי הקהילה כי רבי
אברהם חביב לא מספיק תקיף ונחרץ
בתפקידו כממלא מקום חכם באשי
ובהתנהלותו מול דרישות השלטונות
ומעללי המוסלמים .נראה כי צניעותו
הרבה והענווה הגדולה שלו לא מתאימים
לתפקידו זה .הם תולים בו אשמה כי
שיתף פעולה עם השלטונות לגבי גיוס
היהודים לצבא ,ולא הצליח להביא לידי
סיום מהיר את נושא חטיפת הנערות
היהודיות .אחדים מבני הקהילה מרחיקים
לכת וכותבים מכתבי השמצה לר’ חיים
נחום החכם באשי באיסטנבול.

פגוע עד עמקי נשמתו ,מיחסם של הללו
אשר עינם הייתה צרה בכל מעשיו
ופועלו למען הקהילה ,כותב הרב חביב
בשנת התר”ע (“ )1910כתב הגנה” אל
הרב חיים נחום“ :מיום שנסע רבי חזקיה
שבתי נרו יאיר עמדה עירנו כצאן אשר
אין להם רועה וכו’ .....הלוא מיום התפטר
רבי חזקיה הי”ו על משמרתי אעמודה
בתור ואקיל [ממלא מקום] חכם באשי
באין פוצה פה חס ושלום .ידעתי ברור כי
יש איזה שועלים קטנים מחבלים בכרם
ה’ .יתכן כתבו מה שכתבו להדרת קדשו,
כשגם כל הקהילה הקדושה רובם ככולם
הסכימו שלא יקבלו שום איש נושא
משרה מחוץ לעירם כי אם אחד מבני
עירנו יען שניכוו בחמי חמין”.
לאור זאת ,ר’ אברהם חביב מסרב
להמשיך בתפקידו כפוי טובה זה ,וביום
ב’ חשון התר”ע  19אוטובר  1909הופקד
תחתיו הרב אליהו רכאח כממלא מקום
חכם באשי ,וגם הוא לא השיג כתב
רשמי מקושטא .מהלך זה איננו פוגע
ביוקרתו של ר’ אברהם חביב ,המוערץ
על רוב הקהילה ,המכירה בחוכמתו
הרבה ובבקיאותו העצומה ,ובעיקר בדרך
התנהלותו בענווה ובצניעות .הוא ממשיך
בתפקידו כדיין ,וכעבור שלוש שנים,
בשנת התרע”ב ( )1912הוא נבחר לראש
אב בית הדין.

נישואיו של אדם חדש
המגיע לקהילה

אינפורמציה מדהימה ,בעלת חשיבות
רבה להכרת התנהלות הקהילה ,מתגלה
בתשובתו של הרב אברהם חביב ,בשנת
התר”ע ( ,)1910לפנייתו של הרב חיים
נחום ,החכם באשי באיסטנבול ,בדבר
מידת ההקפדה לגבי אדם חדש המתיישב
בעיר .כיצד בני העיר מתירים לו להינשא?,
השיב לו הרב חביב“ :אנחנו אלה פה
תהילה לאל תמיד נזהרים ונשמרים מאד
וכיוצא בזה .וגם אמנה יותר מזה ,כי גם
שיבוא אחר שיהיה שאינו בן עיר ,ואתו
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עמו מכתב תעודתו שהוא פנוי ועומד
וראוי להשיאו ,יחויב לדור פה ב’ שנים
לדעת מה טיבו ותבונתו ואם יוכל הוא
לזון ולפרנס כראוי.
אין ספק שהגבלה זו ביטאה את הצורך
לשמור על מעמדה של האישה ולקבל
“ערבות” לרווקותו של הבחור .לא רק
על ידי מכתב שקיבל מראש הקהילה
ממנה בא ,אלא גם על ידי שני תנאים
נוספים :האחד ,זמן שהותו בעיר ושנית
מעמדו הכלכלי.

לאור ההתייקרויות שחלו לאחרונה בכמה
מצרכים ,החליטה הקהילה להוסיף
למשכורתו ,עוד מחבוב אחד .ר’ חביב
בסוף החודש ,ניגש כדרכו לגזבר ,נוטל
את המעטפה ,פונה לביתו ומונה את
המטבעות ,והנה חמישה מחבוב במקום
הארבעה .למחרת ,ניגש הרבי לגזבר
עם המעטפה ותכולתה ,לאמר“ :טעות
ך אדוני ,לא ארבעה מחבוב היו
היא ביד ,
במעטפה ,אלא חמישה” .ידעתי גם ידעתי
כבוד הרב ,ענה הגזבר ,הקהילה הוסיפה
לך עוד מחבוב כפיצוי על ההתייקרויות
שחלו לאחרונה .והרי אני לא ביקשתי כל
תוספת ,עונה הרב ,מסתפק אני בארבעת
המחבובים והריני להחזיר את התוספת,
יתכן וישנם כאלה ,שהם באמת זקוקים
לכך .אלו הם כספי ציבור ,ואסור לנהוג
בהם ,כפי שעולה על דעתו של כל אחד.

כי השוחד:

רבי אברהם חביב זצ”ל ,בעוברו יום אחד
ברובע הגדול (חארה לכבירה) בדרכו
הביתה ,נעצר על ידי חנווני אחד ,שביקש
מהרב שיואיל לקבל מידו כוסית ערק,
וכי ברצונו לשמוע את הברכה ולזכות
בענית“ :אמן”.
הרב נענה לבקשתו מטעמי מצוה בלבד,
אולם בטרם יקבל הרב את הכוסית,
התחיל זה לספר על עניין של דין ודברים

מספרים על
רבי אברהם חביב:
עונש על התגרות בצדיק:

לעתים קרובות היו היחסים בין היהודים
והערבים בטריפולי מתוחים ,והיו ימים
שבהם לא היה יכול יהודי לעבור ברחובות
הערביים ,ולהפך .בשנת תרפ”א 1921
עבר רבי אברהם חביב זצ”ל ברחוב ערבי
בדרכו לביתו ,ובריון ערבי אחד ,המפורסם
לשמצה בשם “גריסיעה” התגרה בו ומשך
אותו בזקנו ובגלימתו .מישהו שראה את
זה רץ והודיע עליו ברובע היהודי .כהרף
עין התארגנה קבוצת בחורים בעלי
אגרופים ,כדי לצאת לרובע הערבי
ולעשות שפטים ברשע .אך רבי חביב
שעוד לא הספיק להגיע לביתו ,מנע אותם
מזה ועשה להם תנועה בידו כאומר“ :אל
תדאגו ,יהיה בסדר” .הדבר הזה קרה ביום
רביעי .כעבור פחות מארבעה ימים ,היינו
ביום ראשון עם שחר ,נמצא אותו רשע
הרוג בצורה אכזרית ומוטל ברחוב ,ולא
נודע בבירור מי היכהו ,וכל העם יהודים
וערבים ,ראו בזה אצבע אלוקים ,עונש על
אשר התגרה בצדיק.

כספי ציבור – קודש הם:

רבי אברהם חביב זצ”ל ,נוהג היה
בסוף כל חודש לקבל את משכורתו
במעטפה סגורה בסך ארבעה מחבוב,
מגזבר הקהילה.

שבינו לבין שכנו .הרב במקום להתכבד
בכוסית המוגשת לו ,ענה ואמר :מעתה
ך כי שוחד היא
אסור לי ליהנות מכוס ,
בעיני ,ואם יש לך דין ודברים ,הואל נא
ך ושם
לפנות לבית הדין ,אתה ושכנ ,
אפשר לשמוע מה בפיך ומה בפיהו,
ככתוב“ :שמוע בין אחיכם”
בשלושת הסיפורים שהבאנו כאן,
מתגלית במלוא העוצמה ,קדושתו של ר’
חביב ,צניעותו והסתפקות במועט תוך כדי
שהוא חרד לכספי ציבור .גם בהתנהלותו
בדין הוא חרד לכל דבר שאולי יש בו
שמץ לחוסר הגינות.

אבד צדיק מן הארץ  -מותו
של ר’ אברהם חביב זצ”ל

רבי אברהם חביב זצ”ל בשעה שגבר
עליו חליו ,והגיע לגסיסה ,רבים מבעלי
בתים וחנוונים ,סגרו את עסקיהם ובאו
לביתו על מנת להיות נוכחים בשעת
קריאת ה”שמע” .הבית ,החצר וגם חלק
גדול מהרחוב היה מלא קהל שנשארו עד
לשעה מאוחרת בלילה ,ערים ומחכים
לרגע שבו תעלה הנשמה הטהורה
למקום משכנה העליון .ביום שני י”ג סיון
התרפ”ג ( ,)28.05.1923בשעה שעצם
הרבי את עיניו לנצח“ ,החדר נתמלא
אורה שלא הרגשתי כמותה” אמר אחד

מחברה קדישא.
ביום ההלוויה ,כל החנויות ומוסדות
הקהילה סגרו את עסקיהם למשך כל
היום ,ועשר חברות כגון“ :שירי דוד”,
“אגודת תורה” ,שומרי תורתך”“ ,בני
ציון”“ ,יגדיל תורה” וכדומה ,גייסו את בני
המקהלות ללכת לפני הארון באמירת
קטעי קינה ופרק תהלים כנהוג .ההלוויה
נשאה אופי לאומי בלתי נשכחת ,ונערכה
בהשתתפות נציגות רחבה מאד של
השלטונות האיטלקיים) ,ובהשתתפות
אלפי יהודים ורבים מתושבי העיר.
גם רשויות העיר ובתי המשפט
האיטלקיים ,לקחו חלק באבל ושלחו
את נציגיהם הנבחרים שאף נשאו דברי
הספד .עירית טריפולי העניקה לזכרו של
ר’ חביב סכום של  500לירות איטלקיות.
מסע ההלוויה עבר דרך בית הכנסת
שם הספידו אותו ר’ רפאל דאבוש ,נציגי
הציבור ,נציגי השלטון המקומי ונציג בית
המשפט האיטלקי ,כאשר כולם מציינים
את אצילותו ,ואת אהדתם והערכתם
לאיש חכם וחסוד.
את מסע ההלוויה חותם הספדו של ר’
יוסף ג’יעאן בבית העלמין.
במותו של רבי אברהם חביב זצ”ל ,איבדה
ך
הקהילה מנהיג גדול ודגול .יהי זכרו ברו ,
ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים ,אמן!

משולחנו של חוקר:
רגעים של תסכול
ר מתסכל ולא מובן הוא,
מדהים ביות ,
חוסר המידע הרב ,לגבי רב קדוש ורב
פעלים שכזה .כיצד יתכן שקהילת יהדות
ר לפאר ולרומם
לוב לא השכילה לשמ ,
את מנהיגיה הרוחניים במשך מאות
בדורות כפי שעושים זאת כל הקהילות
האחרות ובמיוחד כל שכננו בקהילות צפון
אפריקה.
במשך למעלה משלושים שנה ,בעבודה
יומיומית ,סיזיפית ומייגעת אנו אף מדירים
שינה מעינינו בכדי לדלות ולמצוא פיסות
אינפורמציה בכל רחבי העולם ,ולנסות
ולהעלות על הכתב את פועלם של רבני
וחכמי קהילת יהודי לוב לדורותיהם.

הללויה  -נמצא גנזך החכם באשי
באיסטנבול

מאמץ יוצא דופן השקענו במאמר זה
להשיג פיסות מידע ,והצלחנו לדלות
פרטים רבים ולשזור אותם לכדי תמונה
המשקפת נאמנה את קורותיו ופועלו
של רבי אברהם חביב זצ”ל .בעבודת
מחקר זו הצלחנו ,לשמחתנו הרבה,
להגיע עד למסמכי הגנזך של החכם

באשי באיסטנבול ,שהיה סגור בפני
הקהל הרחב ,ומצויים בו גם מסמכי
התכתבויות בין רבני ואנשי קהילת יהודי
לוב לבין החכם באשי באיסטנבול .בתוכם
משוקעת אינפורמציה מרתקת ועל פי רוב
לא ידועה ,על נושאים בוערים וחשובים
הנוגעים לחיי הקהילה ,הן בתחום הרוחני
וגם בחיי היום יום.
חרשנו לעומק ולרוחב עיתונים היסטוריים
וישנים בעברית ובשפות השונות,
ולשמחתנו הרבה מצאנו מידע חשוב
ביותר בעיתון בשפה האיטלקית שיצא
באיטליה ,פרטים אישיים על הרב ,תיאור
ההלוויה ,המשתתפים בהלוויה ,הסופדים
הרבניים ונציגי השלטונות האיטלקיים ועוד.
עברנו על אלפי ספרי שאלות ותשובות,
ספרים הנוגעים לקהילת יהודי לוב ורבים
אחרים .מאמרים ,מסמכים ותעודות
היסטוריות ,מכתבים וכתבי יד.

אינפורמציה שגויה שפורסמה
ברבים על הרב

הגרוע מכל הוא פרסום מידע שגוי
לחלוטין שפורסם במקומות הבודדים
שטרחו לציין אודות הרב .נכתב בספר

יהדות לוב כי הוא נולד בטריפולי בשנת
התר”י –  1850ונפטר י”ג ניסן תרפ”ג –
 – 28.5.1923התאריכים לא נכונים.
בספר נוסף נכתב כי ר’ אברהם חביב
נפטר ביום ערב פסח ,י”ג ניסן תרפ”ג
( – )30.3.1923שוב תאריכים לא נכונים
ומבלבלים.

קריאה נרגשת לבני משפחת הרב

על פי רוב ,בחסדי שמים ראינו ברכה
בעמלנו .ועלה בידינו למצוא אינפורמציה
חשובה שאותה העלנו על הכתב בכתבת
תחקיר זו .אולם לא עלה בידינו להתחקות
על מוצאו ותחילת דרכו של הרב ,כולל
אינפורמציה על בני משפחתו .תקופת
פעילותו בבנגאזי ועוד .חיפשנו נואשות
אחר בני משפחה ,העלנו מכתב בקשה
בפייסבוק של אתר בית המורשת ,אולם
לשווא.
על במה זאת הנני פונה לכל צאצא של
הרב ,או כל אחד שיכול להוסיף פרטים
על בני משפחתו ,פועלו של הרב בראשית
דרכו ,אנא צרו קשר לכתובת המייל
המצורפת .או לחילופין צרו קשר דרך
מערכת העיתון.

jan@iai.co.il
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גרסה מקוצרת של המאמר התפרסמה בכרך לוב (בעריכת חיים סעדון) ,מכון בן-צבי תשס”ז ,במסגרת סדרת קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים.

השפעת השלטון הבריטי
על היחסים בין יהודים למוסלמים
מאת :פרופ’ מוריס רומני

תמורות ביחסים שבין היהודים למוסלמים בלוב החלו לאחר הכיבוש האיטלקי בשנת  .1911הסתגלותם של היהודים
אל המנהגים האירופאים יצרו ריחוק בין שני העמים הוותיקים .במלחמת העולם השנייה ,עם התקרבותה של איטליה
הפשיסטית לגרמניה הנאצית ,הפנו היהודים מבטם אל בריטניה כמושיעה אותם מן הצרה הנאצית .תקוותם של
היהודים התבדתה ,כאשר הפעולות והמדיניות של הבריטים יצרו חיץ בין הערבים לבין היהודים והעמיקו את רגשות
השנאה וחוסר האמון ביניהם .המאמר הבא ידון בתמורות שחלו ביחסים שבין היהודים לבין הערבים בשנות השלטון
הבריטי בלוב ,ובתוצאות המדיניות הבריטית על גורל הישוב היהודי בלוב.
בעת המלחמה תמכו ערביי קירנאיקה
ויהודיה בבריטים ובבעלות הברית בלוב
באופן מעשי ומופגן .ויותר מאחרים.
כמו כן תמכו בהם גם שאר יהודי לוב.
בעת סדרת הכיבושים והנסיגות של
הבריטים בקירנאיקה בשנים 1940-1942
פעלו יהודים וערבים במשותף .בכוחות
שבפיקודם של הבריטים לחמו גם ערבים
מקומיים וגם יהודים מארץ ישראל,
והשמחה לנוכח כיבושי הבריטים הייתה
רבה מאוד .עם זאת לא הייתה בהירות
לגבי עתידה המדיני של לוב ובנוגע
למקומם של היהודים שבה בעתיד.
הבריטים טיפחו את שאיפת הלאומיות
בקירנאיקה ,מקום שבו היו להם בני
ברית רבים .הם אפשרו לארגון העצמי
להתאושש במסגרת הדתית המסורתית
של ראשי השבטים והמסדר הסנוסי.
יחסם ללאומיות בטריפוליטניה היה
מסויג יותר.
התפיסות הערביות הלאומניות התחזקו
בעיקר בטריפוליטניה ,ושם גם קמה
תנועה לאומנית ,ומפלגת החיזב אל-וטני
בתוכה .מנגד ,גם בקרב היהודים חלה
התעוררות של הלאומיות והתגברות

בפעילות הציונית .התפתחויות אלו
העמיקו את העוינות בין הצדדים ,בייחוד
בבירה .האופוריה הכלכלית התפוגגה
במהרה .היקף המסחר הצטמצם (בין
השאר כתוצאה מצמצום מספר החיילים
בארץ) ,האבטלה גדלה ,ורבים זרמו
לבירה במטרה למצוא פרנסה .מלווים
יהודים הואשמו בעושק.
ר שלאחר מלחמת
לנוכח כל זאת ברו ,
העולם השנייה וראשית שלטון הבריטים
בלוב ,הייתה ארץ זאת ,ובתוכה גם יחסי
האוכלוסיות שבה ,על פרשת דרכים .מצב
זה ,שנראה היה בתחילה כטוב יחסית,
קיבל מפנה דרסטי בפרעות חסרות
התקדים בלוב שערכו ערבים ביהודים בין
ה 4-ל 7-בנובמבר .1945
הפרעות הפתיעו רבים ,ולעתים התמונה
העולה מהמקורות מלאת סתירות
לכאורה .נשיא קהילת טריפולי הצהיר
ר שלא צפויים קשיים רציניים
באוקטוב ,
בין יהודים וערבים .יהודים רבים מטריפולי
השתתפו באותו חודש בהלווייתו של
סולימן קרמנלי ,ובעיתונות הופיעו לא אחת
גילויי דעת בזכות סובלנות ואמונה בעתיד
משותף .מנגד התפשטו קריאות הסתה
כלפי היהודים ,בייחוד בקרב העילית
החדשה הלאומנית ,ובהשפעתה  -גם
בקרב ההמונים .לנוכח ההסתה במסגדים
בטריפוליטניה כמו גם בקירנאיקה קרא
הקאדי הראשי של קירנאיקה להפסיק כל
הסתה אנטי יהודית ונשא דרשה האומרת,
כי ערבים ויהודים הם אחים.
כמה סיבות ישירות הובילו לפרעות ה-
 4-7בנובמבר  :1945ביולי השמיע הקאדי
בחומס נאומים נגד היהודים; באוקטובר
הואשמו יהודים ברצח ילדה ,ההאשמה
גונתה (והופרכה); קשיים כלכליים ואחרים
גם בעקבות הצפת נהר המאגנין; סדרה
של קטטות ,בעיקר בטריפולי; ידיעות
על מהומות בסוריה ולבנון; מעשי שוד
וחמס כנגד יהודים בלוב; ציון יום השנה
להצהרת בלפור ב 2-בנובמבר ושמועות
שווא שלפיהן רצחו יהודים את המופתי
ואת הקאדי והציתו בית-דין שרעי ב 4-בו.
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התמונה העולה מהמקורות באשר
להשתלשלות האירועים היא זאת :ביום
ר
ראשון בערב (ערב יום שני) ,ה 4-בנובמב ,
פרצו בבירה קטטות שלא חרגו בתחילה
מהקטטות המסורתיות בטריפולי .אולם
במהרה החמירו האירועים והתפשטו
למקומות שונים בעיר בו-זמנית .רבים
באו מהכפרים והעיירות סביב טריפולי
להשתתף בהתקפות ובביזה .המשטרה
הבריטית לא מיהרה להתערב ,ודבר זה
עודד את הפורעים .ההתקפות התפשטו
מטריפולי לעיירות השדה של טריפוליטניה
(עמרוץ ,תאג’ורה ,קוסבאת ,זנזור וזאוויה)
והיו אכזריות מאד .בטריפולי היו הפגיעות
הקשות ביותר בעיר העתיקה ,שבה
התגוררה אוכלוסייה מעורבת ,ובעיר
החדשה .לרובע היהודי התקשו הפורעים
לחדור ונתקלו בו בהתנגדות.
רק לאחר ארבעה ימים התערבו כוחות
הצבא הבריטי כדי להפסיק את הפרעות.
בפוגרום נרצחו יותר מ 130-נפש,
ביניהם נשים ,ילדים וזקנים ,מאות נפצעו.
משפחות שלמות נהרגו .היו שניצלו בזכות
התאסלמות .נשים ונערות נאנסו ,בתי
כנסת חוללו ונהרסו ,ספרי תורה הושחתו,
מאות בתי מגורים וחנויות נפגעו ונשדדו.
המונים נותרו חסרי בית וחסרי פרנסה.
הבריטים חקרו את השתלשלות הנסיבות
שהובילו לפרעות ואת האחראים להן,
ורבים הועמדו לדין .בקרב הקהילה
היהודית לא היה רק זעם כלפי הבריטים,
אלא שרווחה הדעה שהבריטים רצו
בפרעות והיו בין העומדים מאחוריהן.
בדו”ח המנהל הצבאי הבריטי נכתב,
שהגורמים המוסלמים המתונים בלוב
שללו את המעשים ,אך חששו להתערב
מתוך פחד מההמון .חלק מהאשמה
נתלתה ב’חוצפתם’ של הציונים בלוב,
שפעילותם הסלימה את היחסים.
הדו”ח שלל אפשרות של התארגנות
מאחורי הפרעות.
מיד לאחר הפרעות נשמעו גינויים בציבור
הערבי .במאמר מערכת מיום  8בנוב’
גינה העיתון ‘טראבלוס אל-ע’רב’ את

הפוגרומים“ :שודדים ותוקפים אלה גרמו
רעה לעם הלובי בהתנהגותם כלפי מיעוט
שחי אתנו מאות שנים בשלום ובשלוה”.
ב 9-בחודש גינו הקאדי הגדול והמופתי של
לוב את הפרעות וקראו להרגעת הרוחות
והשבת הפיוס .לאחר זמן נערכו כנסים
משותפים ,וניתן סיוע לנפגעי הפרעות.
נראה ,שבניגוד להצהרות של הבריטים,
הפרעות אכן תוכננו .אומנם הפורעים באו
רובם מקרב ההמון ,לא רק בטריפולי,
אלא גם מהעיירות ומהכפרים סביב,
אך נמצאו עקבות לגורמים לאומניים
בטריפוליטניה ,ובייחוד למפלגת ה’חיזב
אל-וטני’ הלאומנית .מה גם שבתים
וחנויות של לא יהודים בעיר העתיקה
בטריפולי סומנו לקראת הפרעות ,וידוע
שחנותו של אחד הסוחרים הערבים בעיר
שימשה מטה לפורעים.
חלק נכבד מפעילי מפלגה זו חזרו ללוב
רק זמן קצר לפני כן ,עם הכיבוש הבריטי,
לאחר שהאיטלקים גירשו אותם בזמן

ישראל בנובמבר  ,1947ביקשו מנהיגי
הקהילה את הגנת הבריטים.
ברחבי העולם הערבי הייתה התעוררות
לקראת מאבק בארץ ישראל ולקראת
מאבק לעצמאות נגד הכובשים
האירופיים בארצותיהם ,ודבר זה התבטא
גם בהרעת היחסים עם היהודים ברחבי
העולם הערבי .כחודש לאחר הקמת
מדינת ישראל ,ב 12-ביוני  ,1948פרץ
בטריפולי גל פרעות נוסף ביהודים .הפעם
השיבו המותקפים מלחמה בצורה תקיפה
ויעילה יותר .גם הכוחות הבריטיים מיהרו
יותר להגיב ,ולמחרת פריצתן דוכאו
המהומות .לפי מקורות יהודיים נהרגו
 14יהודים ועשרות ערבים .נפגע ונשדד
רכוש רב ,ורבים נפצעו .ההגנה העצמית
(חלקה ע”י חברי ‘הגנה’ בעיר) הפתיעה
את הערבים ואת הבריטים .ב 14-בחודש
ביקר ב’חארה’ המופתי בלוויית הרב
הראשי וביטא סולידריות עם הנפגעים
ותקווה להרגעת הרוחות .ברחבי הציבור

הקהילה היהודית הייתה במצב חמור .נשלחו קריאות בהלה לעולם ,גם לאו”ם.
היה תסכול וזעם כלפי הבריטים על שלא אפשרו יציאת יהודים מהארץ.
המרד הערבי ושהו מחוץ ללוב .שם ,בעיקר
במצרים ,הם ספגו רעיונות לאומניים אנטי
ציוניים ואנטי יהודיים .בשובם קנו הם
ורעיונותיהם אחיזה בטריפוליטניה.
בתמצית מדו”ח אמריקאי על מאורעות
טריפולי נכתב ,כי מפלגה זו ,הידועה
בקשריה עם גורמים במצרים ,הסיתה
כלפי היהודים ,תוך ניפוח מאורעות
בארץ ישראל ובעולם הערבי ,וניצלה את
המצוקות הקיימות .לפי הדו”ח המשטרה
המקומית לא רק שלא מיהרה להגיב
כנדרש ,אלא שלפעמים עזרה לפורעים.
הבריטים פעלו באדישות והתעלמו
מרמזים להחרפת המצב .על פי הדו”ח
הדברים לא נשמעו קריאות אנטי ציוניות
בזמן הפרעות והמהומות .ועדה אנגלו-
אמריקאית הוקמה כדי לחקור את
האירועים.
הפרעות  -בהיקפן ,בעוצמתן ,באכזריותן
ובפתאומיותן – היוו משבר קשה ליהודי
לוב .באחת השתנה כאילו הכול ,והתקוות
לחיים משותפים נראו כלא מציאותיות.
נוצר אובדן אמון כלפי האוכלוסייה
הסובבת וכלפי השלטונות הבריטיים.
הציונות הפכה לאפשרות מוחשית כמעט
יחידה .בשיתוף עם גורמים בארץ ישראל
הוקם כוח הגנה יהודי ,והחלו עליות ארצה
במסגרת עליה ב’ .היה חשש לפעול בגלוי
שמא יישנו האירועים הקשים.
החשש הכבד והלחץ מצד הלאומנים
הובילו להתבטאויות ולפעולות של יהודים,
לכאורה באופן פרדוקסלי ,בעד מתן
ר הייתה
עצמאות ללוב .לאמתו של דב ,
תקוה לחסות בינלאומית ואפילו להשבת
השלטון האיטלקי ללוב .תחושת חוסר
הביטחון הייתה קשה ,ולקראת ההכרזה
באו”ם על הצעת החלוקה של ארץ

בלוב נשמעו גינויים רבים .אולם במשך
אותו קיץ היו עוד תקריות ספוראדיות בין
יהודים למוסלמים .לדוגמה ,בעיירה זליתן
הוטלה פצצה ברובע היהודי ,ומאוחר יותר
הוטלה פצצה מול חנות ערבית.
הקהילה היהודית הייתה במצב חמור.
נשלחו קריאות בהלה לעולם ,גם לאו”ם.
היה תסכול וזעם כלפי הבריטים על
שלא אפשרו יציאת יהודים מהארץ ,עד
פברואר  .1949אז החלה מה שאפשר
להגדיר כמנוסה המונית של יהודים .עוד
לפני כן אלפים מיהודי לוב התרכזו בבירה,
דבר המצביע על הלחץ והבהלה שאחזו
בהם .העלייה הרשמית לישראל מלוב
החלה בחודש אפריל ,ועד ספטמבר 1950
יצאו כעשרים אלף איש ,רובם ככולם
לישראל .למעשה ,כשהתברר בחודש
מאי  ,1949שלוב תהא תוך שנים ספורות
מדינה עצמאית ,השתכנעו לעלות גם
כאלה שלא התכוונו לכך עד אז .הדבר
ודאי מצביע על חוסר אמון קיצוני כלפי
האוכלוסייה המקומית.
בסוף שנת  1951נותרו בלוב כששת
אלפים יהודים ,מתוך למעלה משלושים
וחמישה אלף ערב העלייה הגדולה.
רובם היו עשירים ובעלי עסקים בלוב,
חלקם בעלי אזרחויות זרות .היו קריאות
מצד ערבים למען הישארותם של
היהודים ,אולי בעיקר עקב החשש,
שהסתבר כמוצדק ,מנזק לכלכלת
הארץ בעקבות עזיבתם.
לקראת עצמאות לוב נוהל בה דיון
ציבורי בשאלה ‘מיהו לובי’ .בעלי אזרחות
זרה חויבו לבחור בינה לבין האזרחות
המקומית .בלחץ האו”ם כללה החוקה
החדשה של לוב ב 1951-פרק על זכויות
אדם .בעיצובה לקחו חלק גם ארגונים
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יהודיים .מתן העצמאות ללוב בשנת 1952
היווה ראשיתו של פרק חדש ביחסי
המיעוט היהודי  -מכאן לא היו עוד שתי
האוכלוסיות שותפות בארץ ששלטו
בה מדינות אחרות; הערבים קיבלו את
השליטה בארץ.
לשליט לוב נבחר המלך הסנוסי אידריס,
שהיה מקורב למדינות המערב וייצג את
הכוחות המתונים יחסית ,גם ביחסו עם
היהודים .על כן מצב היהודים בתחילה
נראה כבטוח ויציב .בציבור היהודי ניסו
שלא לעורר הדים רבים ,לא להתערב
בחיכוכים הפנימיים ,ולא להתקרב מידי
לחוגים הציוניים ולהזדהות עם ישראל.
אולם בהדרגה גבר הלחץ מצד הכוחות
הלאומניים בטריפוליטניה ובעולם הערבי
(בעיקר מצרים הנאצרית) ,ואידריס נאלץ
לסגת בפניהם בהדרגה.
בראשית  ,1953לקראת הצטרפותה

ֹות ֶבת ַּב ְּתע ָּודהַ ,הּמ ָֹורה?
ָמה ָהיִית ּכ ֶ
ִא ִיריס ַצ ָּבר

של לוב לליגה הערבית ,צומצמו מאוד
הקשרים עם מדינת ישראל .כעבור זמן
קצר נאסרה העלייה לישראל .ב1954-
שונה תהליך ההתאזרחות ,בניגוד
להבטחות שנתנה לוב ,ויצר אפליה של
ך בעצם ,היחס ליהודים
היהודים .כך הפ ,
ולמיעוטים האחרים בלוב ,לנושא שבין
המפלגות והכוחות הציבוריים בלוב ,בין
לוב לעולם הערבי ,ובאופן כללי יותר
לנושא שבין העולם הערבי לישראל
ולעולם המערבי.
בהמשך נאסר על יהודי לוב לקיים קשרים
עם ישראל .בסוף  1958הוצא צו ‘’מטעמי

במהירות .הותקפו גם אמריקאים .היו
כאלה שמצאו מקלט אצל ערבים .נהרגו
כעשרים יהודים.
ממשלת לוב וחלק מהעיתונות המקומית
המעיטו בחומרת האירועים .בקרב היהודים
שרר הלם ,באשר גם ריאליסטים יחסית
בקהילה לא היו מוכנים להתרחשויות
כאלו .במהירות רבה ביקשו רוב היהודים
ך
לצאת את לוב ,והשלטונות תמכו בכ ,
מתוך תקוה שבכך תוחזר היציבות
למדינה .תוך חודש יצאו את לוב כמעט
כל יהודיה ,לבד מכמאה שנותרו בעיקר
בטריפולי .ליוצאים הותר לקחת חלק קטן

תוך חודש יצאו את לוב כמעט כל יהודיה ,לבד מכמאה שנותרו בעיקר בטריפולי.
ליוצאים הותר לקחת חלק קטן מרכושם ,ורובם הגדול היגר לאיטליה.
סדר ציבורי’’ לפיזור ועד קהילת טריפולי.
במקומו הועמד נציב מוסלמי מיוחד .הוגבלו
האפשרויות הכלכליות של הזרים במדינה,
נסגרו בתי ספר יהודיים .בתוך העילית
הערבית הישנה נשמרו בדרך כלל יחסים
תקינים עם היהודים ,ויש שהם חוזקו על
רקע המתחים הפנימיים במדינה.
בראשית שנות השישים גבר הלחץ
הבינלאומי ומצד ארגונים יהודיים בעולם,
כתוצאה מהמעורבות של המערב לאור
גילויי הנפט בלוב .מעניינת טענתו של
הועד האמריקני-היהודי משנת ,1961
שלפיה היו בלוב נאצים שהגיעו ממצרים,
ואשר שותפו במדיניות היהודית של
ממשלת לוב.
המצב השלו ,יחסית ,נקטע ערב
מלחמת ששת הימים .החלה תעמולה
אנטי ישראלית ואנטי יהודית .בשם
יהודי לוב הוגשה הודעת סולידריות עם
הפלשתינאים ,והובטחה נאמנותם למלך.
ביום הראשון למלחמה פרצו בטריפולי
הפגנות ותקיפות יהודים .הושמעו יחד
סיסמאות נגד האימפריאליזם ונגד הציונות
והיהודים .המהומות פרצו גם על רקע
המאבק בין הכוחות המדיניים השונים
בלוב .מהומות היו גם בבנגזי ,אך הן מוגרו

מרכושם ,ורובם הגדול היגר לאיטליה.
מצבם של הנותרים הורע מאוד לאחר
ההפיכה הצבאית ב 1969-ועליית קדאפי
לשלטון .כמאה עזבו ,והנותרים היו בעיקר
זקנים ועריריים .ב 1976-היו בלוב שישה
עשר יהודים .קדאפי הצהיר על כוונותיו
להוציא כל נוכחות זרה מלוב ,ופעל
בהתאם .באשר ליהודים ,הוא טען ,שהם
האחראים לכל רדיפותיהם.
לא ניתן להשלים את התמונה של
הפרעות ב 1945-מבלי להתייחס
ולו בקצרה לתפקידם הספציפי של
הבריטים בימי הפרעות ,בין ה 4-ל7-
בנובמבר .1945
במחקרים עד כה ,מצטיירים הבריטים
כאלה שחמקו מהאחריות על מה
שקרה והטילו אותה על גורמים אחרים
כפי שתואר לעיל .אם נתבונן מקרוב
במאורעות שפקדו קהילות יהודיות אחרות
בארצות שהיו תחת שלטון בריטי או
בחסותו כגון :סוריה ,מצרים ,לוב ועיראק,
מסתמנת תמונה יותר ברורה של מדיניות
חוץ בריטית עקבית הבאה לידי ביטוי
על ידי הצבאות הברטים בשטח ,כלפי
מיעוטים בכלל ויהודים בפרט בארצות
אלה.
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מדיניות זו התבטאה באי התערבותה של
בריטניה ביחסים בין קהילתיים או בין
מיעוטים לרוב האוכלוסייה הערבית מתוך
אהדה ,לא מוצהרת לערבים מצד אחד,
ושמירה על האינטרסים הפוליטיים שלה
באזור מצד שני.
מדיניות זו באה לידי ביטוי בדרך כלל
כאשר השלטון הערבי המקומי היה
במעבר או בתהליך של התגבשות
לתפיסת השלטון והבריטים מהצד מנסים
לכוון את הכוחות הפועלים לטובתם הם.
בפרספקטיבה היסטורית ,מדיניות זו
עוברת כחוט השני לפחות בשלושה
מקרים במזרח התיכון ובצפון אפריקה.
בדמשק בשנת  ,1918בבגדאד בשנת
 1941ובטריפוליטניה בשנת .1945
בשלושת המקרים הבריטים ישבו בצד
והממשל הצבאי הבריטי לא נתן לחייליו
להתערב מיד ולהפסיק את הפרעות
רק לאחר מספר ימים .רק אז ,מחליט
הצבא הבריטי להתערב ולהפסיק את
ההשתוללות הפראית של האוכלוסייה
המקומית אשר במקרה של טריפוליטניה
בשנת  1945הוסתה על ידי גורמים
לאומניים מפלשתין ,ממצרים ומלוב
עצמה בעידודה של הליגה הערבית
(שהוקמה בשנת  1945ביוזמתו של
אנטוני אידן ,ראש ממשלת בריטניה דאז)
כתגובה על מה שנעשה על ידי “הציונים”
בפלשתינה .המעניין הוא ,שהן לגבי דמשק
ב 1918-והן לגבי הפרעות בטריפוליטניה
ב ,1945-נמצאו ריקים מספר תיקים
בארכיון משרד החוץ הבריטי.
השאלה שנשארת עדיין פתוחה היא למה
הבריטים ,לאחר הפרהוד בעיראק בשנת
 ,1941חזרו על אותו תרגיל בשנת 1945
בטריפוליטניה.
הפועל היוצא מהפרעות של שנת 1945
הוא שנוי בלתי הפיך ביחסים בין יהודים
וערבים בטריפוליטניה .האם בריטניה
הייתה חפצה בזה? מה היו מטרותיה?
האם היא השיגה אותן? לשאלות האלה,
המחקר לא יכול עד כה לתת להם מענה.

הַּמוֹרָ הּ ,בְ ׁשִ עּור הִ יסְ טו ְֹריָה סִ ּפ ְַרּתְ עַל הַ ּגִּבוֹר
י ֹוסֵף טְ רּומְ ּפֶלְּדוֹר ּומַ עֲׂשֶה ְּגבּורָ תוֹ.
ּבַּיוֹם חָרַ ׁש ּבְ מַחְ רֵ ׁשָתוֹּ ,ו ַב ַּל ְילָה ׁשָמַר עַל מ ֹול ְַדּתוֹ,
רָ כּוב עַל סּוסוֹּ ,ובְ יָד ֹו הַָאחַת ָאחַז ַּבּנֶׁשֶק וְ נִלְחָם.
ּוכְׁשֶ ּנִפְ צָע ּבְ בִ טְ נ ֹו ּבִ ּקֵׁש מֵ א ֲִחֵרים לְהַמְ ׁשִ יְך ּבַּקְ רָ ב
וְ חָׁשַׁש רַ ּבוֹת לִׁשְ לוֹם ֲחבֵרָ יו.
ּבְ מִ ּלוֹתָיו הַָאחֲרוֹנוֹת ָאמַר“ :טוֹב ָלמּות ּבְ עַד ְַאר ֵצנּו”.
ֶזהּו הַ ּגִּבוֹר!!! הַאִ ם יִהְ יּו עוֹד ּגִּבו ִֹרים ַאחֲרָ יו?
הַּמוֹרָ ה ,הַאִ ם הַּדוֹר הַ ּזֶה ׁשֶ ּמּולְֵך יָׁשַב
נ ְִראֶה ּבְ מַחְ ׁשְ בוֹתַ יְִך ּכְי ֹוסֵף הַ ּגִּב ֹור ,מּוכָן לַּקְ רָ ב?

מָה הָ יִית ּכוֹתֶ בֶת ּבַּתְ עּודָ ה ,הַּמוֹרָ ה,
לּו יָדַ עְ ּתְ ׁשֶאוֹת ֹו ֶילֶד לִ כְשֶ ׁ ִּיגְּדַ ל,
ָיגֵן ָע ַליְִך ,עַל ּבֵיתְֵך ,עַל מִ ׁשְ ּפַחְ ּתְֵך.
י ְַרחִ יק ּכָל צַר וְ א ֹויֵב מִ ּסַף ּדַ לְּתְֵך ּומִ ְּגבּולוֹת מְ ִדינָתְֵך?

מָה הָ יִית ּכוֹתֶ בֶת ּבַּתְ עּודָ ה ,הַּמוֹרָ ה,
לּו יָדַ עְ ּתְ ׁשֶאוֹת ֹו ֶילֶד לִ כְשֶ ׁ ִּיגְּדַ ל,
ֵיצֵא לַּקְ רָ בָ ,ירּוץ ּבֵין ּתִ ֵלּי ֲא ָבנִים?
ַּכּד ִּורים יִׁשְ ְרקּו מִ ּכָל ֵעבֶר
וְ הּוא ִיּלָחֵם ּבָא ֹויֵבָ ,ינִיסוֹ ,י ְַרּתִ יע ֹו
ׁשֶֹּלא לִ ְגבּול ּבֵיתְֵך ַיּגִי ַע לְהַבְ הִ יל נַפְ ׁשְֵך.
וְ הַ ֶּנפֶׁש מִ תְ קַּׁשָה ּבְ ְמַראוֹת הַּקְ רָ ב.

מָה הָ יִית ּכוֹתֶ בֶת ּבַּתְ עּודָ ה ,הַּמוֹרָ ה,
לּו יָדַ עְ ּתְ ׁשֶאוֹת ֹו ֶילֶד לִ כְשֶ ׁ ִּיגְּדַ ל,
לְהָ גֵן ָעלֵינּו ֵיצֵא.
לִקְ ּפֹץ עַל ִרּמוֹן לְ ַנּפֵץ אֵיבָרָ יו
וְ לּו רַ ק ּכְדֵ י לִׁשְ מֹר עַל ׁשְ לוֹם ֲחבֵרָ יו.
ַו ֲחבֵרָ יו ,זְמַ ּנָם ֻמ ְגּבָל ּבַּקְ רָ ב.
מָתַי יִצְ ְטָרפּו ַאף הֵם אֵ לָיו?

מָה הָ יִית ּכוֹתֶ בֶת ּבַּתְ עּודָ ה ,הַּמוֹרָ ה,

מָה הָ יִית ּכוֹתֶ בֶת ּבַּתְ עּודָ ה ,הַּמוֹרָ ה?

לּו יָדַ עְ ּתְ ׁשֶאוֹת ֹו ֶילֶד לִ כְשֶ ׁ ִּיגְּדַ ל,
ָירּוץִ ,י ָּכנֵס לְמִ נְהָרָ ה ,לְֹלא ּפַחַ ד,
לְֹלא מוֹרָ א מֵהַ חֹׁשְֶך הַּנוֹרָ א.
לְהָבִ יא ֲחבֵר ֹו ׁשֶ ּנִפְ ּגַעׁ ,שֶ ּנִפְ צַעׁ ,שֶ ֶּנהֱרַ ג.
וְ יֹאמַר “רַ ק רָ צִ יתִ י לְהָׁשִ יב אֶת ֲחב ִֵרי ַּב ֲחזָרָ ה”?

לּו יָדַ עְ ּתְ ׁשֶאוֹת ֹו ֶילֶד לִ כְשֶ ׁ ִּיגְּדַ ל,
ִי ְכּתֹב ַל ֲאהּובָיו מִ ּלוֹת ּפְ ִרידָ ה
לִפְ נֵי הַ ְּכנִיסָה לַּקְ רָ ב.
יַסְ ּבִ יר ּכַּמָה חָ ׁשּוב לְהִ ּלָחֵם ּבָא ֹויֵב,
לְהַרחִ יק ֹו מֵ ֲאהּובֵינּו ,מִ ּסַף ּדַ לְּתֵ נּו ,מִ ְּגבּולוֹת מְ ִדינָתֵ נּו
ְ
וְרַ ק לִׁשְ מֹר הֵיטֵב הֵיטֵב עַל ּבִ טְ ח ֹו ֵננּו.
וְ הַ ּכֹלֶּ ,באֱמֶת הַ ּכֹל ּבְ ַא ֲהבָה,
לְֹלא ּפַחַד ּומוֹרָ א מֵַאנְׁשֵי הַ חֹׁשְֶך הַּנוֹרָ א.

מָה הָ יִית ּכוֹתֶ בֶת ּבַּתְ עּודָ ה ,הַּמוֹרָ ה?
לּו יָדַ עְ ּתְ ׁשֶאוֹת ֹו ֶילֶד לִ כְשֶ ׁ ִּיגְּדַ ל...
ּבְ לַהַט הַּקְ רָ ב ,הָאֵׁש הַּצ ֹו ֶלבֶת,
הַ חֹם מַּתִ יׁש ,הַ ֵּזעָה ִנּגֶרֶ ת,
הַ ּצָמָא ְמַדּבִ יק הַ ּלָׁשוֹן וְ חוֹרֵ ְך הַ ּגָרוֹן,
יַׁשְ קֶ ה חֲמוֹר מִ ּקַסְ ּדָ ת ֹו ּבְ מַ יִם ַאחֲר ֹונִים מִ ּמֵ יְמִ ּיָתוֹ.
יַחְ ׂשֹף רֹאׁשוֹּ ,גּופוֹ ,נַפְ ׁש ֹו
וְ לּו רַ ק ּכְדֵ י לְרַ ּווֹת צִ מְ אוֹן חֲמ ֹור.

“ ֲאנַחְ נּו ּבְ גַּבְ כֶם ֲחיּו ֲאהּובִ ים”,
“ ֲאנַחְ נּו ּבְ גַּבְ כֶם ֲחיּו ֲאהּובִ ים”ּ ,כָתַב הַחַ ּיָל.
הַּיוֹםּ ,כְׁשֶאַּתְ ׁשוֹמַ עַת ,הַּמוֹרָ ה,
אֶת סִ ּפּורֵ י הַּל ֹוחֲמִ ים ּבַּקְ רָ ב מִ ּפִ י הַחַ ּיָל
ּומַּבִ יטָה ּבִ תְ מּונוֹת הַּמַחְ ז ֹור,
מֻצְ לָלוֹת ּתְ מּונוֹת הַּנוֹפְ לִים,
ׁשֶרַ ק אֶתְ מוֹל הָ יּו ְיל ִָדים ׂשְ מֵחִ ים וְ ׁש ֹובָבִ ים.
וְ יֹאמַר לְָך הַחַ ּיָל“ :הַ ּגִּבו ִֹרים הָ אֲמִ ּתִ ּיִים
הֵם הַּל ֹוחֲמִ ים ׁשֶ ּנ ְֶהֶרגּו וְ ֹלא ׁשָ בּו מִ ן הַּקְ רָ ב”.

מָה הָ יִית ּכוֹתֶ בֶת ּבַּתְ עּודָ ה ,הַּמוֹרָ ה,
לּו יָדַ עְ ּתְ ׁשֶאוֹת ֹו ֶילֶד לִ כְשֶ ׁ ִּיגְּדַ ל,
ְי ַכּוֵן הָר ֹובֶה ,לִפְ גֹ ּ ַע ּבִ מְ רַ צְ חִ ים ְיבַּקֵׁש?
אְַך ּכְשֶ ׁ ַּל ַּכ ֶּונֶת ִנ ְכנָסִ ים יַלְּדָ ה וְ ֶילֶד
יַּבִ יט ּבָהֶם ַּבחֲרָ דָ ה ,יו ִֹריד הַ ּנֶׁשֶק ,יִמְ חֶה ֵזעָה קָ רָ ה
ּוב ֹו ּבָרֶ גַע ּבְ עַצְ מ ֹו ִי ָּפגַע,
מֵאוֹת ֹו מְ רַ ּצֵחַ ׁשֶהִ סְ ּתַּתֵר מֵ אֲחוֹרֵ י ֶילֶד וְ יַלְּדָ ה.

ָאז מָה הָ יִית מְ ַסּפֶרֶ ת ּבְ ׁשִ עּור הִ יסְ טו ְֹריָה ,הַּמוֹרָ ה?
מָה הָ יִית ּכוֹתֶ בֶת ּבַּתְ עּודָ ה ,הַּמוֹרָ ה?
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מקורות למסורת התפילה
והלחנים הלובים

ציון וטורי

א-דון הסליחות ,בו-חן לבבות ,גו-לה עמוקות ,דו-בר צדקות ,ח-טאנו לפני ,ך רחם עלינו.
קשה לקרא את השורות האלה בלי שנתחיל לזמזם את המנגינה ,או לכל הפחות בלי
שנשמע אותה בראש .מי אינו מכיר את הלחן של הפיוט? הלהיט של ההצגה “בוסתן
ספרדי” ,מקום ראשון במצעד הפיוטים המוכרים לספרדים ולאשכנזים כאחד.

כך כתב ר’ רפאל זרוק ז”ל במחזור “זכור
לרפאל” בעניין הפיוט ‘אדון הסליחות’:
“ומנהגנו שבמילה “חטאנו” עולים בהברה
“ח” ויורדים באופן חד בהברות “טאנו” ,כמו
כן במקומות המודגשים בלבד מעלים את
הטון ושלא כשאר העדות”.
הפיוט “אדון הסליחות” אינו מקרה יחיד.
ישנם פיוטים נוספים שהלחן שלנו והלחן
הנפוץ דומים ,אך הלחנים אינם זהים .למשל,
הלחנים של הפיוטים‘ :י-ה שמע אביונך’
ו”לכה דודי’ ,הלחן הנפוץ דומה מאוד לזה
שלנו ,אבל מי שבקיא יודע שקיים הבדל,
ובאמת “שלא כשאר העדות”.
לחלק ניכר מרפרטואר הלחנים של
קהילתנו לא מצאתי מקבילה בעדות
אחרות .גם בסגנון התפילה ובנוסחאות
הסידורים אפשר למצוא הבדלים בינינו לבין
קהילות עדות מזרח אחרות.

רבדים רבדים

כיצד נוצרו ההבדלים אלה בין קהילה
לקהילה ובין לחן ללחן? כנראה שלא נוכל
לתת לכך תשובה פרטנית .במאמר קצר
זה ננסה להציג תיאור כללי של התהליך
שהתרחש ,ושכנראה השפיע על התפתחות
מסורת התפילה והלחנים הלובית.
בסדרת הספרים על קהילות ישראל במזרח
במאות התשע-עשרה והעשרים ,בכרך
העוסק ביהודי לוב ,הוקדש פרק למסורת
המוזיקלית .פרק זה כתבו ד”ר אסיקה
מרקס ופרופ’ אדווין סרוסי ,והם נסמכים על
הקלטות מסדנה בנושא שנערכה בשנת
 1993באוניברסיטת בר-אילן ועל שיחות
שנערכו עם מר בכור ג’יאען בשנת .2006
לדבריהם ,המסורת המוזיקלית של יהודי
לוב זכתה להתייחסות מועטה במחק ,ר והם
תולים זאת בממדיה הקטנים יחסית של
הקהילה ובידע הדל הקיים על המוזיקה
הלובית באופן כללי.
כל מסורת נוצרת רבדים רבדים ,לאורך
הדורות ,מתוך יצירה מקומית ומעגלי
השפעה נוספים מהסביבה הקרובה
ומהסביבה הרחוקה יות .ר
לבתי הכנסת בלוב הייתה זיקה ליהדות
דרום מזרח תוניס וליהדות הספרדית
באיטליה ,וסידורי התפילה בבתי הכנסת
בלוב היו ספרדיים בעיקרם.
הקרבה למצרים ואפילו למרוקו תרמו את
תרומתן למסורת התפילה והפיוט שלנו.

מנהג ספרד

את הנחלת המנהג הספרדי ליהדות לוב
מיחסים לר’ שמעון לביא.
רבי שמעון לביא ( - )1485-1586רב ,מקובל,
משורר ופילוסוף .נולד בספרד ,בעקבות
גירוש ספרד הגיע בילדותו לעיר פאס
שבמרוקו ,ושם גדל והיה לרב .בשנת 1551
החליט לעלות לארץ ישראל ,אך בהגיעו
לטריפולי ,כאשר ראה את מצבה הקשה
של הקהילה ,החליט להישא ,ר קשר עמה
את גורלו והתמנה לרבה של הקהילה.
בטריפולי הוא חיבר ספרים (שהידוע שבהם
הוא ‘כתם פז’) ופיוטים שונים ,שהמפורסם
שבהם הוא הפיוט ‘בר יוחאי’.
כאמו ,ר לפי כתבים מאוחרים יות ,ר הוא
הנחיל את המנהג הספרדי ליהדות טריפולי,
והתקין מספר שינויים שהשתלבו במסורת
של יהדות לוב.
השימוש היום במושג ספרדי לגבי כל מי
שאינו אשכנזי ,אינו מדויק .המנהג הספרדי
מקורו בהשפעתם של גאוני ומגורשי ספרד,
והוא שונה ממנהג עדות המזרח.
נזכיר את סידורו של הרב נחום לוי ‘עוד
אבינו חי’ המבוסס על סידור ‘תפילת החודש’
המקורי ,ללא דילוגים ועם תיקונים והלכות
על פי פסקיו של רבי יעקב רקח זצ”ל.
שם ,בהקדמה ,מבהיר הרב נחום לוי באופן
נחרץ ,כי נוסח ספרד הוא הנוסח בסידור
התפילה נוסח ליבורנו (“תפילת החודש”)
ולא כנוסח הבבלי הנפוץ היום בארץ.

“יבוא” של רבנים

רבי יעקב רקח זצ”ל הנזכר לעיל היה דור
חמישי לדמות ענקית אחרת ,שגם היא
השפיעה רבות על הקהילה בלוב :ר’ מסעוד
חי רקח זצ”ל .פרופ’ נחום סלושץ בספרו
“מסעי בארץ לוב” ,כתב“ :מה שלא עלה
ביד ר’ שמעון לביא בשעתו ,הצליח לעשות
הרב ר’ מסעוד חי רקח .”...
ר’ מסעוד חי רקח זצ”ל ( )1690-1768נולד
באיזמיר שבטורקיה ועלה מאוחר יותר
לארץ ישראל .בשנת  1749יצא ר’ מסעוד
כשד”ר (שליח דרבנן) והגיע לטריפולי.
לא שחסרו גדולי דור בלוב ,אך בתקופות
מסוימות ,כפי שהיה באותה העת ,לאחר
תקופה ארוכה של סבל ,של רדיפות
והתמעטות האוכלוסייה שהתפזרה לכל
עב ,ר זקוקים היו יהודי הקהילה לדמות
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רוחנית שתכוון אותם .הם ראו בגדולתו
בתורה וביקשו ממנו להשתקע בטריפולי.
הרב הסכים ונתמנה לאב בית הדין ,כשעמו
משמשים כדיינים ר’ דוד טייאר זצ”ל ור’
בנימין ואתורי זצ”ל (יליד פיזה שבאיטליה).
נזכיר גם את חתנו ותלמידו של ר’ מסעוד
הרב נתן אדאדי זצ”ל מליבורנו שבאיטליה
( ,)1740-1818שהיה רב ופרשן תלמוד ,והנה
לכם דוגמה לדינמיות ולהשפעות ממקורות
שונים שהיו מנת חלקה של קהילת יהודי
לוב .מנהיגי קהילה דיינים ורבנים שמקורם
מספרד ומרוקו ,טורקיה ואיטליה שבוודאי
הושפעו ממדינות מוצאם ומיזגו חלק
ממורשת אבותיהם למורשת רבת השנים
שהייתה קיימת בקרב קהילת יהודי לוב.

סידורי התפילה

כיצד בא לידי ביטוי המנהג הספרדי?
ראשית בסידורי התפילה שהיו מבוססים
על המנהג הספרדי.
סידור התפילה הנפוץ בקרב יהודי לוב
סדר תפילת החודש כמנהג ק”ק ספרדים
מיסודו של דפוס ליבורנו ( .)1823הסידור
משקף מנהגי תפילה של יהודי צפון מערב
איטליה ,צפון אפריקה ,גאורגיה ,הודו ,בוכרה
ושאר קהילות המזרח ,כמו יוון תורכיה
סוריה מצריים לבנון .הסידור נדפס בליבורנו,
ומובאות בו פסיקותיו של החיד”א מספרו
“קשר גודל” בענייני הלכה.
בימים הנוראים ובמועדים השתמשו בסדרת
מחזורי ‘זכור לאברהם’ (ליבורנו) ,סדר
סליחות “שפתי רננות” (ג’רבה) ,לאמירת
קינות ”-אלון בכות” (ליבורנו) ,ובשמחות
בקובץ השירים ‘שאו זמרה’ (ליבורנו).
פרופ’ אפרים חזן במאמרו על “סגולות השיר
בפיוטי הסליחות לרבנו יהודה הלוי” (אתר
הזמנה לפיוט) ,מזכיר את קובץ הסליחות
המפורסם ‘שפתי רננות’ ,הנהוג בקרב
יהדות לוב וג’רבה ,שמצטיין בייחודו ובמבחר
פיוטיו ,מהם הידועים לנו רק מ’שפתי רננות’,
ובמרכזו רבים מפיוטיו היפים של ר’ יצחק
בן גיאת( ,ספרד ,המאה הי”א) ,ועמו מיטב
משוררי תור הזהב שבספרד.
מנהג זה של ‘שפתי רננות’ כולל גם פיוטים
מיוחדים הנאמרים גם בשבתות ,בראש
השנה וביום הכיפורים .הווה אומ ,ר הסליחות
נאמרו ארבעים יום ממש ,ובכל יום במבחר
אח ,ר שלא כמו המנהג המקובל בעדות
המזרח.

עיון ראשון בכתבי היד
העתיקים
ובמחזורים
שהגיעו לידינו מספרד
מלמד ,כי מנהגים מעין
אלה של ‘שפתי רננות’
היו המנהגים המקובלים
בקהילות ספרד”.
“בתוך המבחר בולט
באופן טבעי מקומו של
גדול משוררי ספרד ,ר’
יהודה הלוי. ”...
ולא רק הספר מיוחד אלא
גם הלחנים שלפיהם
שפתי רננות (ג’רבה) ,זכור לאברהם ,אלון בכות (הודפס ב  )-1918ותפילת החודש (ליוורנו)
שרים את הפיוטים -
מיוחדים הם :לחן ‘עזרי
ועוד
האל’
‘יצו
לחן
יבוא’ ,לחן ‘משאת שיר’,
מה
וזה
שלנו,
התפילות
בלחני
רשמיה
ולהפיצו בכל ארצות המזרח התיכון
מקבילה
מצאתי
לא
עשרות אחרים .לרובם
יהודי.
אותו
שהרגיש
ובתוכן  -לקהילות היהודים .אלו אימצו
שנשתמרו
כפי
אם
יודע
בעדות אחרות ,ומי
בוג’אנח,
מוסה
ר’
היה
לוב
פייטני
“גדול
את הלחנים החדשים ושילבו אותם בתוך
המנגינות
את
גם
שימרנו
הפיוטים הקדומים,
וחיבר
ה17-
במאה
בטריפולי
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שחי
מסורת הפיוט שלהם.
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ושירים
פיוטים
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למעלה
השפעות אלה חדרו וחודרות גם אלינו ,אם
.)/http://www.trables.co.il
שפתי רננות
תוך
זמר
‘אערוך
המוכר
הפיוט
וביניהם
לו,
כדי להיענות לדרישת הציבור שאינו בהכרח
במאה
בטריפולי
חי
מוסה
רבי
מקהלות’.
ממוצא לובי ,ואם מאחר שהחזנים עצמם
השפעות מוזיקליות
ה( 17-נפטר ב .)1680 -אישיותו ועשרות אינם בקיאים דיים בנוסח המקו .ר הבעיה
חיי
על
חדש
אור
שופכים
שכתב
הפיוטים
“שורשיה של שירת הפיוטים בקרב עדות
אינה בחידוש עצמו אלא בכך שהמקור
צאצאי מגורשי ספרד בארצות האסלאם הרוח של יהודי טריפולי במאה ה .17-שיריו נשכח ונזנח.
נעוצים בעבר הרחוק .זמרת הפיוטים נקלטו בקהילתו בטריפולי ואצל יהודי בספרו “בין מסורת להווי במשכנות
עוברת כחוט השני בין כל מרכיבי המסורת תוניס ,והם מהווים מרכיב מרכזי בקובץ הספרדים בירושלים” ,הסופר יעקב יהושע
היהודית-ספרדית :שירה זו היא חלק השירים החשוב ‘שאו זמרה’.
מבכה את היעלמות התפילה והפיוט ב”נעם
מהמסורות המוזיקליות ,תפילות פיוטי קודש“ ,חלק גדול מפיוטיו אמורים להשתלב הספרדי” הישן:
של קהילות צאצאי מגורשי ספרד במרחב בתפילה .זהו גם המנהג המשתקף מקובצי “מסופקני אם בני הדור הספרדי החדש
הגאוגרפי הנכלל בשטחים שהיו בשליטת השירה והפיוט הטריפוליטאים הקדומים ,יודעים את מובנן של המילים ‘נועם
האימפריה העות’מנית למן המאה השש -ברם ,יש לציין כי מנהג זה של שילוב פיוטים ספרדי’ ...לא זו בלבד שנעלם ‘הנועם’
עשרה ועד תחילת המאה העשרים” – מתוך לא נתקיים בידיהם של יהודי לוב”  -מתוך בתפילותינו ,אלא שאתו נעלמו גם ‘הנועם’
“התפתחות של מסורת ספרד ירושלים” ,מאמרו של פרופ’ אפרים חזן על ר’ מוסה של הבקשות והפיוטים שליוו אותנו בבתי
ד”ר מרקס (האתר ‘הזמנה לפיוט’).
בוג’נאח – (האתר ‘הזמנה לפיוט’).
הכנסת בשעת שמחה ”...
מלבד ההשפעה הספרדית יש להחשיב המושג ‘פייטן’ לא היה ממש נפוץ בלוב.
גם את ההשפעה של תקופת השלטון בלוב היו בעיקר “חזנים” ,והם לא
התבססו בנימה אישית
העות’מני שהחלה בשנת  ,1551שנת הגעתו על שליטה בתורת המקאם .החזנים
ללוב של ר’ שמעון לביא .עם השלטון חלה למדו את מלאכתם במסורת שבעל-פה ,בילדותי ,בצהרי החג ,הולך הייתי עם
גם השפעה תרבותית ובכללה השפעה מתוך השתתפות בתפילה והאזנה לחזנים הוריי ע”ה לבית הכנסת ומקשיב לקריאת
האזהרות לרבנו יצחק בר ראובן .החזן
מוזיקלית.
הוותיקים ולא בצורה ממוסדת.
מתחיל “איזה מקום בינה ,אי מזה ואי זה
המקאם”
לתרבות
“מבוא
ר
,
אח
במאמר
יחסית,
קבועים,
תפילה
בלחני
ניכר
הדבר
הוא ”... ,והציבור מצטרף בסיום ועונה“ :מי
מרקס:
ד”ר
כותבת
לפיוט),
הזמנה
(האתר
נעים
לחן
הרגילות,
בשבתות
לתפילות
ייתן ידעתי  -ואמצאהו” .את הקטע הבא
יוצאי
קהילות
בקרב
מרכזי
מוזיקלי
“עיקרון
של
שילוב
או
“רשות”
קטעי
ללא
וקבוע
קרא מתפלל אח ,ר ואחריו עוד אחד ועוד
ספרד היה השימוש בשיטה המודאלית מנגינות “עדכניות” .בחגים המנגינות השתנו אחד .חלקם בעלי קולות נעימים ,וחלקם
הערבית-טורקית (תורת המקאם) ,כמהלך למנגינות “קבועות” המיוחדות לחגים עצמם ,פחות ,חלקם דייקו ,וחלקם פחות .הקהל
מוזיקלי מובנה לתפילות השבת והחג.
לדוגמה :בתפילת ערבית של שלושה שבא לשמוע ,כיבד את הפחות דייקנים
יוצאת
(תופעה
“רשות”
קטע
הוסיפו
רגלים
שליטתו של החזן העותמני-ספרדי בשיטת
בקריאות “חאל עייניק” (פקח עיניך) ו”עוואד,
“פעולות
קדיש
חצי
לפני
לכשעצמה)
דופן
המקאמים הייתה מרכיב חשוב ביותר של
עוואד” (דהיינו ,חזו ,ר חזור וקרא נכון) ,דבר
(פייטן
שוואט
פרג’י
לר’
נוראות”...
מה
א-ל
אמנותו ,והיא התבטאה בין השאר בשימוש
שהעלה בת צחוק אצל כולם.
באלתור מוזיקלי במקצב חופשי ,שבוצע על תוניסאי שחי במאה ה )16-ונהגו לשיר ‘ראו
בנים’ ו’-השכיבנו’ ,דבר שלא נהגו בלילות תוך כדי חילקו לבאי בית הכנסת כיבוד
ידו בחטיבות התפילה שהוא היה סולן בהם,
שכלל ,פרוסות בוקה די-דמה ,עבמבר
להבדיל מקטעים אחרים בתפילה שהם שבת רגילים.
ורוזטה .עד שבשלב מסוים היה מגיע זמנה
בעלי לחן מוגדר ומושרים בד”כ ע”י הקהל” .בראשית המאה העשרים תפס את מקום של מגילת רות ,והחזן מתחיל את הפרק
בכותבי שורות אלו נזכרתי באחת הפעמים המסורת המוזיקלית היהודית-עות’מנית  -הראשון “ויהי ,בימי שפוט השופטים ”...אחד
שבהן עברתי לפני התיבה בראש השנה .סגנון התפילה הנקרא “ספרדי-ירושלמי” ,הלחנים המיוחדים לנו והיפים ביותר שאני
כאשר ירדתי ממנה ,ניגש אלי יהודי מבוגר סגנון מוזיקלי זה מבוסס גם הוא על מכי ,ר אולי לזה התכוון הסופר יעקב יהושוע
ואמר לי“ :הזכרת לי את התפילה של השימוש במקאם ,אולם הגוון המוזיקלי באמרו “ -נועם ספרדי”.
החזנים הגדולים בטורקיה” .מעולם ,לצערי ,ייחודי למוזיקה הערבית.
מי ייתן ידעתי  -ואמצאהו”.
לא שמעתי תפילה בנוסח יהודי טורקיה .המצאת הגרמופון והאפשרות להקליט
אך  -מי יודע?  -אולי השפעת התקופה מוזיקה סייעו להתפשטות הסגנון המוזיקלי
העות’מנית  -טורקית בלוב הותירה את הערבי החדש שנוצר במצרים ובסוריה,
vaturisi@netvision.net.il
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מזל רוכמן שמקה

חומס  -עירי וקהילתי

במשך השנים העליתי על הכתב אוסף סיפורים ביוגרפיים שסיפרה לי אמי רחל שמקה לבית ארבע
(ארבל) ז”ל במהלך חייה .חלקם היו יפים ומלאי אור ,וחלקם  -עצובים ותמצית של געגוע .כתבתי את
זיכרונותיה כמזכרת לי ולבני משפחתי הקרובים והרחוקים .עם פטירתה הפתאומית מצאתי צורך פנימי
עמוק לפרסמם ,ולהביא לידיעת הדורות הבאים את שהיה קודם נחלתי הפרטית ,ובכך לשמר את זיכרונה
ומורשתה של אמי המופלאה .הסיפור הבא ,כמו רוב הסיפורים ,כתוב בגוף ראשון לפי דבריה של אמי רחל.
עיר הולדתי היפה חומס ,השוכנת לחופו
של הים התיכון כונתה “ביירות של
טריפוליטניה” בשל דמיונה לעיר הלבנונית.
הקהילה היהודית בחומס מנתה כ950-
נפש והייתה מאוד מגובשת ומלוכדת.
מרבית אנשי הקהילה היגרו אליה בשלהי
המאה ה 19-מהיישובים הסמוכים.
היהודים הגיעו לחומס בעקבות המסחר
“הח ְל ָפה” שקטפוהו
ָ
והעיבוד של צמח
ערבים בתוך המדינה והעבירו אותו לחומס
לשם עיבודו במפעליו של כלפאללה נחום.
משם יוצא באניות לאירופה ,ובעיקר
לאנגליה .זכורני עוד בהיותי קטנה ורכה
בשנים ,כי אחיי ואני עלינו להרים לאסוף
את צמח החלפה .היינו מקוששים ערמות,
אחי יהודה היה מרטיב את הצמח וכותש
אותו ,ואנחנו עיבדנו אותו בידיים .לאחר
מכן היינו יוצרים חבלים בטווייה ידנית .אבי
ואחי מנחם היו יוצרים מהחבלים מחצלות,
סלים ורשתות ,ואותם מכרו לאנשי הצבא

האנגלי שהשתמשו בהם להסוות את כלי
המלחמה שלהם.
חומס הייתה עיר צחורה ונקייה .בתיה היו
צבועים בלבן .אמי ,סטול ,דאגה לסייד את
הבית מספר פעמים בשנה כדי לשמור על
לובנו .רחובותיה של העיר נשמרו נקיים
הן על ידי התושבים והן בעזרת הרשויות.
אמי הקפידה על כך שבעת ניקיון הבית
ננקה גם מחוץ לתחום ביתנו ונטאטא את
כל הכבישים מסביב .ראינו בכך חלק
אינטגרלי ממטלות הניקיון בבית ובכלל.
בעירנו היפה ,אשר לעתים קרובות
מתעוררים בי געגועים אליה ,היו בית מלון
אחד ,בית כנסת אחד ,כנסייה אחת ומסגד
ר היו בו
אחד .חוף הים היה נקי ומסוד .
צריפים לתיירים ולתושבים שבאו לטבול
במי הים הצלולים .בתי המגורים בעיר היו
נמוכי קומה .תושבי העיר היו מוסלמים,
נוצרים ממלטה ,יהודים וסודנים .חרף
ההבדלים חיינו בהרמוניה.
ראשית ההתיישבות של חומס
החלה בתקופה הרומית.
הרומים בנו את העיר הגדולה,

שמקה ,מי שעתיד להיות בעלי.
חומס החלה להתפתח באופן מואץ
בשלהי המאה ה .19-בתקופה זאת החלה
ממשלת איטליה לגלות עניין במקום
ר
ולהשקיע בתשתיות ובהקמת מבני ציבו .
תמיד ידעו לספר לנו שבין המתיישבים
החדשים בחומס היה גם הגביר “מסעוד
נחום” שרכש קרקעות ובנה עליהם בתי
מגורים ומחסנים .בכך חיזק את הקהילה
היהודית .מסעוד נחום הקצה קרקע לבניית
בית כנסת למרות התנגדות המוסלמים.
לאחר מותו המשיך אחיו רפאל בבניית בית
הכנסת ,וזה שימש אותנו עד עזיבתנו את
לוב .מקום זה ידע ימים טובים ומפוארים.
בו התקיימו כל השמחות ,העליות לתורה,
החתונות ומועדי ישראל .בית הכנסת היה
לתפארת קהילתנו.
בשנת  1906נחנך בית הכנסת “צלאת
נחום” ,מהיפים והמפוארים בבתי הכנסת
בכל לוב .עד היום בתפילותינו ובבקשותינו
אנו מזכירים את “צלאת נחום” (בתחילת
כל בקשה לנס אומרים “בזכות צלאת
נחום .)”...בשונה מבתי כנסת בערי שדה

אנחנו ,יהודי חומס ,היינו קשורים זה לזה כמו משפחה .עד היום
כאשר אני פוגשת יהודי מחומס ,אני מרגישה שהוא בן משפחה.
יש לנו תרבות שונה משאר יהודי לוב שבערים אחרות .יש לנו
כבוד הדדי ,נימוס ,אנו מתרחקים מצרות ,אנשים שקטים בעלי
שמחה ,ובעיקר  -מקבלים אנו אנשים בסבר פנים יפות.
 LEPTIS MAGNAעיר נמל
בצומת הדרכים שבין מצרים
לטריפולי .בתקופת השלטון
העות’מאני “נולד” היישוב
החדש אשר נקרא חומס.
לימים שימשו אותנו שרידי
העיר הרומית על שפת הים
כמקום בילוי של אוהבים.
במקום זה נקבע עתידי,
כאשר אחי מנחם עשה את
“העסקה” עם יהודה לבית
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אחרות הייתה בבית כנסת זה עזרת נשים
בקומתו העליונה ,וממנה היה אפשר
לצפות בארון הקודש היפה העשוי ביד
אומן מלטזי .רצפת בית הכנסת הייתה
מרוצפת בפלחי שיש שחור ולבן .בית
הכנסת כלל גם חדר תפילה קטן ,ובו
תאים לטלית ולתפילין של המתפללים ,וכן
ישיבה קטנה על שם הרבי שלום טייא ,ר
שבה היה הרב לומד ומלמד .לימים הפך
רבי שלום טייאר זצ”ל לבעל נסים ,ושמו
נישא בפי כל יהודי חומס עד עצם היום
הזה .נכדו הקרוי על שמו הוא בעלה של

בתי הבכורה ואסינה (שושנה).
חיי הקהילה בחומס התנהלו בעזרת ועד
הקהילה שטיפל בכל צורכי הקהילה מרגע
הלידה ועד המוות .ראשי הוועד יחד עם
נכבדי העיר בעלי היכולת ובעלי העסקים
תמכו בכל נזקק .ביישוב היה בית עלמין
יהודי ,ובו פעלה חברת קדישא שבה
התנדב אבי שמעון.
זכורני שהייתי מתלווה לאבי לביתו של
ר היינו יושבים לצדו של הנפטר בעודו
נפט .
מונח על הרצפה ומכוסה .אבי שמר כל
הלילה וקרא קטעי תהילים ,כדי שחלילה
לא תיכנס איזה חיה ותיפגע בגופה ,או
לפי דעה קדומה שלא תיכנס חלילה רוח
ר לא פחדתי להיות עם
רעה בגופת הנפט .
אבי ,אם כי לפי דבריו של אבי ישנתי כל
ר לימים
השעות השהייה ליד גופת הנפט .
הוריש לי תפקיד זה שבו אני עוסקת עד
עצם היום הזה .אך העיסוק שלי הוא שונה.
היום במדינתנו הגופה נלקחת לשמירה
בקירור עד לשעה לפני הקבורה .תפקידי
הוא לטהר את הגופה ,להלביש אותה
בתכריכים ולהכין אותה לקבורה בקבר
ישראל .כאשר הקהל מתאסף ,והמשפחה
מגיעה ,אני עושה את הקריעה ומכניסה
את המשפחה לאבלות.
בראש הקהילה עמד רבי פריג’ה זוארץ
זצ”ל ,שהגיע מהעיר טריפולי (טרבלס)
בשנת  .1928לאחר עזיבתו של רבי חי
גאביזון לטריפולי ,ביקשה הקהילה שלנו
מהקהילה בטריפולי שתשלח לה תלמיד
חכם שישמש כרב ,חזן ומלמד .לעיר
נשלח אברך צעיר שנקרא פריג’ה זוארץ.
עם הגיעו החל בפעילות חינוכית מקיפה
והתגלה כעילוי .לחומס הוא הגיע רווק,
וכמובן שכל עיני הבנות שהגיעו לפרקן היו

נשואות אליו (ולכן היו מתלבשות בצנעה
על מנת לכבדו) ,וכל המתפללים רצו
שיהיה להם לחתן .אך רבי פריג’ה היה
כבר מאוהב בבת דודתו ,ובאחת מנסיעותיו
לטריפולי נשא אותה לאישה.
תחת הנהגתו של רבי פריג’ה התפתחה
הקהילה ,פרחה ושגשגה ,וכל זאת במקביל
לשמירה על הצביון היהודי דתי .גולת
הכותרת של קהילת חומס בהנהגתו של
רבי פריג’ה היו הפעילות הציונית המוגברת
ולימוד השפה העברית .לשירה העברית
ר עד עצם
של ילדי ונערי חומס יצא שם דב .
היום הזה ובכל מיני אירועים עדיין אנחנו
שרים ומזמרים אותם השירים כמו השיר
“עברים אנחנו ,עברית נדברה.”...
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רבי פריג’ה גם ניהל בית ספר יהודי מלבד
בית הספר האיטלקי שהיה קיים טרם
בואו לחומס .שם חינך דורות רבים של
רבנים .ילדים ומבוגרים כיבדו אותו וצייתו
ר
למרותו .בבוקר הילדים בילו בבית הספ ,
ואחר הצהריים הבנים שהו בבית הכנסת
ללימוד תורה ,והבנות בשעורי תפירה .הוא
דאג לכל מחסורם של הילדים ,והילדים לא
הסתובבו בטל ברחובות.
רבי פריג’ה שלט בקהילה בכל התחומים,
אפילו בתחום הכלכלי ,וכולם נהגו להיוועץ
בו בניהול עסקיהם .כאשר רבי פריג’ה עבר
ברחוב ,הייתה הילה מסביבו שהיוותה כמו
“אש הלפיד לפני המחנה” ,והדרך התפנתה
מעצמה .זכור לי מקרה בהיותי ילדה
קטנה ,שברחוב הערבים העלו את מחיר
הפטרוזיליה .רבי פריג’ה כעס על הערבים
שהעלו את מחיר הפטרוזיליה וביקש
ר אך הם לא שעו
מהם להוריד את המחי ,
לו .לכן הטיל חרם על קניית הפטרוזיליה.
למרות שברוב מאכלינו הייתה פטרוזיליה,
כיבדנו את בקשתו ולא קנינו פטרוזיליה,
עד שהערבים התחננו לפניו שיבטל את
החרם והיו מציעים לנו את הירק בחצי
המחיר .רק באישורו החלו היהודים לקנות
את הירק מהערבים.
אנחנו ,יהודי חומס ,היינו קשורים זה
לזה כמו משפחה .עד היום כאשר אני
פוגשת יהודי מחומס ,אני מרגישה שהוא
בן משפחה .יש לנו תרבות שונה משאר
יהודי לוב שבערים אחרות .יש לנו כבוד
הדדי ,נימוס ,אנו מתרחקים מצרות ,אנשים
שקטים בעלי שמחה ,ובעיקר  -מקבלים
אנו אנשים בסבר פנים יפות.
mazalr7@walla.com

שקשוקה
עם שלושה כוכבי מישלן
מאת :משה (זיגי) זיגדון

אני צועד בשעות בין הערביים בסמטאות
שוק הפשפשים ביפו ,שוק המשנה צורה,
צבעים ,צלילים וקהל מבקרים במהלך
היממה .בשעות הבוקר ולאורכו של יום
הוא לבוש בתלבושת של שוק פשפשים
כמו כל מקום אחר בעולם .בין הערביים
ולעת ערב מתחלפת התפאורה .הכלים,
הציוד ,הבגדים הישנים ,מבחר הדברים
שהועמדו למכירה במהלך היום נעלמים,
על המדרכות מתחילים להופיע שולחנות
וכסאות ,כאלה שנראה שנרכשו כאן
בשוק ,ובתי-קפה קטנים צצים להם מתוך
הכוכים שקודם לכן הציעו מרכולת מסוג
לגמרי אחר .אט אט משתחררים לחלל
האוויר ריחות של קפה ,מאפים וריחות
של מיני מזונות.
באווירה הזאת אני מסתובב ומחפש
אחר המסעדה הוותיקה והמפורסמת של

ד”ר שקשוקה כדי לפגוש את הדוקטור
לשיחה .שלט גדול מאיר עיניים וצבעוני
צץ מול עיניי ואינו משאיר לי ספק שאכן
הגעתי למסעדה המפורסמת .בחזיתה
עומד מלצר בעל חזות מזרחית הלבוש
בבגדים צבעוניים המתאימים לאופי
המקום.
נכנסתי ולא הייתי צריך לחפש הרבה כדי
למצוא את בעל המקום .צורת הישיבה
שלו הסגירה אותו ,אי אפשר היה לטעות.
ראיתי פנים עגולות עם חיוך הכובש אותך
מהרגע הראשון ועם הבעה של טוב לב.
זהו האיש שאותו אני אמור לפגוש ,בנימין
גבסו שמו ,ואם נרצה לדייק – בינו ,זהו
כינוי החיבה שלו ,והוא מוכר יותר בשמו
המסחרי ד”ר שקשוקה .הצגתי את עצמי
בפניו ואת מטרת הפגישה בינינו ,ובתחילה
הייתה לי תחושה שבאופן כלשהו אני

מפריע לו במנוחת אחר הצהריים ,אולם
הסתבר שתחושתי הייתה מוטעית .נהפוך
הוא :ככל שהשיחה נמשכה ,התפתחו
הסיפורים שלו ,ואט אט כאילו התעורר.
והנה סיפורו:
הוריו עלו בעלייה הגדולה מטריפולי בשנת
 1949בערך כחצי שנה לאחר ההכרזה
על קום המדינה ,עם שישה ילדים ועוד
אחד ברחמה של אמו .האחד הזה היה
בינו אשר נולד בשעה טובה בבית-חולים
דג’ני שביפו .את מקום מגוריהם הראשון
קבעו הוריו במעברת באר-יעקב שבה
נקלטו רבים מבני העדה הלובית ,והשפות
שנשמעו שם היו איטלקית וערבית בניב
לובי .כל מי שהסתובב באותה עת
בבאר-יעקב יכול היה לחשוב שהוא
נמצא עדיין בלוב .הסביבה הזאת ה’כאילו’
מוכרת נסכה בטחון אצל העולים שאך
זה מקרוב באו.

איש חם ואוהב ,בעל נימוסים ודרך
ארץ ,עם המון נתינה שספג בבית
הוריו ,אשר שימשו לו דוגמה וסמל
לאורך כל הדרך עד היום.
ברבות הימים ,ומתוך רצון והצורך
לפרנס את המשפחה הגדולה ,עברו בני
המשפחה לפרדס-כץ כדי להיות קרובים
וזמינים יותר למקומות עבודה ,שכן לא
בקלות היה אפשר למצוא כזאת באותם
הימים .לא קל היה גם לעבור מאזור
מגורים אחד למקום מגורים אחר .קשיי
הפרנסה שהמשיכו להציק גם בפרדס-כץ
גרמו לאבי המשפחה לנדוד שוב ,בתקוה
שהשינוי במקום המגורים יביא גם מזל
בתחום הפרנסה .הפעם עברה המשפחה
ליפו .ביפו התגוררו בני המשפחה קרוב
לים ,כמו בטריפולי .משבי הרוח המרעננים
וריחו המשכר של הים רוממו את מצב
הרוח למרות קשיי הפרנסה.
מטבע הדברים האדם מן השורה מחכה
בינו גבסו  -ד”ר שקשוקה.
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למזלו ומקווה שתבוא עליו הברכה ,אולם
למדנו שלא תמיד כדאי לסמוך על המזל,
ורצוי מאוד לעזור לו ,לאותו מזל ,כדי
שאכן יגיע אלינו .ומה עושה אביו של בינו
מיודענו? הוא מחליט “לקחת את העניינים
לידיים” ,אוזר אומץ ופותח מסעדה ביפו,
מעניק לה את השם “טריפולי” ,בגלל
המקום הקרוב ביותר ללבו וגם בגלל
מבחר המנות שתוגשנה שם.
העבודה במסעדה לא הייתה קלה .בני
המשפחה נרתמו לטובת המקום ,וכל
אחת ואחד תרם את חלקו להצלחתה.
ר
גם אחרון הבנים ,בינו הקטן בן העש ,
בא להושיט את ידו ולסייע עם המון מרץ
ובעיקר עם המון רצון לעזור הטבוע בדמו
משחר ילדותו .בינו ניצל כל רגע פנוי
להתייצב במטבח של משפחתו ,בחש,
ניקה ,בישל והכין ארוחות ממטעמי העדה.
הילד ,שזה עתה מלאו לו עשר שנים,
לקח על עצמו אחריות כבדה ,ותוך כדי
פעילותו המרובה ודבקותו במטרה היה
למנהל בפועל למרות גילו הצעיר.
תוך כדי שיחה הנמשכת מעבר לזמן
המתוכנן ,אני מתחיל לעמוד על אופיו של
מי שנמצא מולי :איש חם ואוהב ,בעל
נימוסים ודרך ארץ ,עם המון נתינה שספג
בבית הוריו ,אשר שימשו לו דוגמה וסמל
לאורך כל הדרך עד היום; איש שיודע
לתת יחס וכבוד לזולת ,יהיה אשר יהיה,
הנוהג בפשטות מחד גיסא ,ובצורה כמעט
מלכותית מאידך גיסא.
לימים ,בהתבגרותו ,מחליט בינו לפתוח
מסעדה משלו ,כאשר המיקום הוא יפו,
כמובן ,מחוז ילדותו וסביבתו הטבעית.
בחזונו הוא רואה ששוק הפשפשים יהיה
בבוא הימים אזור תיירותי ההומה אדם.
במקום זה הוא מקים מסעדה הבנויה

על תפריט טריפוליטאי שהוא כה מיומן
בו .כהרגלו ,צוות המטבח כולל את בני
משפחתו ,כאשר האם היא המבשלת
העיקרית ,כלומר השפית .מה שנותר
לאחר כל ההכנות לפתיחת המקום
הוא קריאת שם למקום .בעודו עומד
ומתלבט בנושא השם בפתח המסעדה,
עובר במקרה חבר משכבר הימים.
כאשר היו ביחד עם עוד קבוצת אנשים
בפעילות כלשהי ,בישל בינו מיודענו מדי
יום לחבורה שקשוקות טעימות שהלהיבו
את כל האוכלים .החבר שראה את בינו

אתו חשתי בהתרגשות גדולה שאחזה בו
וברעד קולו ,כאשר סיפר לי על כך.
חיוך רחב של אושר והנאה הציף את פניו
ר ששמעה של המסעדה
כשהוא מספ ,
יצא למרחוק ,ובאחד הימים הוא הוזמן
לתכנית הריאליטי “רויאל שף” .שישה
שפים ישראליים ,בעלי מסעדות ביתיות
המציעות מאכלי עדות ,נשלחו לחודש

בתכנית הריאליטי “רויאל שף” בינו גבסו
זכה ,והמנה “שקשוקה מרגז” של בינו
שולבה בתפריט מסעדת המישלן של
השף אלבר רו ,בעל שתי מסעדות של
שלושה כוכבי מישלן באנגליה והשופט
הראשי של התכנית.
לאחר זמן רב שלא נפגשו ,קרא בקול:
“ד”ר שקשוקה!” הם נפלו זה בזרועות
רעהו ,ופה “נופל האסימון” והתואר דוקטור
הוצמד לשקשוקה מאז ועד היום.
מיקום המסעדה ,טיב המאכלים ,רמת
השירות והיחס מביאים לקוחות רעבים
לאכול ממטעמי המטבח המיוחד הזה,
והשקשוקה המככבת מוגשת בצורה
ייחודית על מחבתות חמות .מסעדות
רבות מחקות את דרך הגשה ייחודית זו
שבינו היה החלוץ בה.
בשקט ובצנעה ועם לבו הרחב בינו מאמץ
ומסעיד יחידות צה”ליות באירועים שונים.
הוא גם מאכיל מדי פעם עוברי אורח
שאין הפרוטה מצויה בכיסם .בעת הריאיון
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לתחרות בישול באנגליה והתחרו על
תואר ה”רויאל שף” הבא .התחרות
התקיימה בלונדון ושודרה בארצות רבות.
בינו גבסו יחד עם מריה פיסנץ זכו בתכנית,
והמנות “שקשוקה מרגז” של בינו ו”עוגת
המדיוויק” של פיסנץ שולבו בתפריט
מסעדת המישלן של השף אלבר רו ,בעל
שתי מסעדות של שלושה כוכבי מישלן
באנגליה והשופט הראשי של התכנית.
אז הפנימו – יש לנו דוקטור עם שקשוקה
בעלת שלושה כוכבי מישלן.

zigis1@gmail.com

קטן עליו
שמעון פלח ( ,)45ספורטאי מחונן בעל צרכים מיוחדים שיחק והשיג מקומות ראשונים במשחקי אליפות
באולימפיאדות המיוחדות בברצלונה ,בהולנד ובלוס אנג’לס .הוא זכה במספר גדול של מדליות וגביעים
במשחקים בענפי הספורט השונים .למרות מגבלתו ,כל חייו הוא לומד וצובר תעודות מקצוע רבות ושונות,
הוא משתתף במשחקי כדורגל ותחרויות וחולם אף לבנות בית בישראל עם האישה המתאימה .האישה
שעומדת מאחורי הצלחתו היא אמו אילנה ,אשר כבר בהיותו ילד צעיר זיהתה את כישרונו הרב והחכימה
הכירו את שמעון פלח ,איש גדול (בכל המובנים) שהכול “קטן עליו”.
לסלול לו את הדרך להצלחה.
מאת :מתי גילעד
שמעון ,ספר לי על עצמך
“אני אוהב את כל ענפי הספורט :באולינג,
סקי ,אופניים וכדורסל .אני לומד הרבה
לבד .ראיתי איך אנשים שוחים ,עשיתי
כמוהם ולמדתי לשחות .בהתחלה שחיתי
“בקטנים” ,אחר כך – “בגדולים” .אני
נהנה לנסוע לארצות אחרות לתחרויות
בכדורסל ונהנה מהמשחק .הייתי בהולנד,
לוס אנג’לס וברצלונה במסגרת נבחרת
אקי”ם ניצן רחובות ,ואני בדרך כלל לא
מפסיד אימון שמתקיים כל שבוע .אני
נהנה שם ,יש לי חברים שם .אני אוהב
לנסוע באופניים בכל שבת עם שני חברים
לתל אביב לפארק הירקון ,לקריית-שרת

בחולון ,ולפעמים אנחנו נוסעים גם רחוק
ר גם בגשם”.
יות ,
“מצד אחד אני היפראקטיבי ,זאת
ההגדרה שאני מגדיר את עצמי .גם אם
אני מת מעייפות אחרי עבודה ,אני הולך
לעוד פעילויות אחר הצהריים ובערב ,אני
לא מתעצל .מצד שני ,אני אוהב ללמוד
ולצבור תעודות .כשאני מקבל תעודה ,אני
מרגיש כיף גדול .זה שלי ,וזה מרגש אותי.
אני גם דייקן מאוד ומסוגל לתקן דברים
שגם מומחים התייאשו מהם .אני אוהב
ללמוד ולעבוד .בעבודה מסבירים לי פעם
אחת ואני יודע מה לעשות הלאה .מה
שאני לא יודע  -אני שואל ,לומד וממשיך

הלאה .אני נותן הספק טוב ,עד שאין לו
עוד עבודה לתת לי ,ואני מאוד מבסוט.
אני איש טכני ואוהב להתעסק בכל דבר
שצריך לתקן ולהרכיב.
איך הייתה ההרגשה לייצג את ישראל
באולימפיאדות בעולם?
“בארצות השונות הרגשתי שאני שליח של
ישראל ,שחייבים לנצח וחייבים לעשות
שהמדינה תתגאה בנו ,אבל שם התייחסו
אלינו כאל מוגבלים ,אנחנו שחקנים עם
צרכים מיוחדים והשחקנים הבריאים לא
התייחסו אלינו כאל שווים.
באולימפיאדת ה”ספיישל אולימפיק”
לבעלי צרכים מיוחדים הגענו למקום
ראשון ,וכך גם בברצלונה ובהולנד.
קיבלתי גביע באופן אישי .כשחזרנו ארצה
הזמינו אותנו לכנסת .שם קיבלנו תעודה
ממשרד התרבות והספורט ,וביבי נתניהו
חילק ספר תהילים .אני רוצה להיפגש עם
שרת התרבות מירי רגב ולבקש הכשרה
מקצועית יותר לקבוצות שלנו ,אני מרגיש
שעם הדרכה טובה יותר אנחנו נהיה
שחקנים מקצועניים יותר”.

שמעון“ :אני אוהב אתגרים ולהצליח,
כל התעודות שקיבלתי הם בשבילי
הוכחה שעשיתי את זה ,שניצחתי”.
שמעון ,מהן המטרות שלך לעתיד?
“אני מחפש זוגיות ,והחלום שלי הוא
להקים בית בישראל .אני בן  45שנים
היום .אני מחפש אישה טובה להתחתן
ולהביא ילדים.
אני מגשים את כל החלומות שאבי ואני
חלמנו .גם אבי היה שחקן כדורגל .לפני
שהוא נפטר בשנת  2009הוא הבטיח
לקנות לי ג’יפ ,כשאני אבריא ואוציא
רישיון .אני מאמין שאני עוד אעשה את
זה .הכול “קטן עלי” .כשאני רוצה לעשות
משהו ,אני עושה .אני מעכב את הוצאת
הרישיון למרות שאני יכול .אני יודע מה
המגבלה שלי ואני לא נלחם בזה .לאט
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אילנה“ :הייתי רוצה ללכת למנהלת בית-הספר שיעצה אז לסגור אותו
במוסד סגור להראות לה את כל המדליות והתעודות של שמעון ולהוכיח
לה שהיא טעתה לאורך כל הדרך .יש לי ילד מוצלח ונפלא – אני ידעתי את
זה ,והגיע הזמן שכולם ידעו את זה גם כן”.
לאט ,ולא בוער שום דבר.
ר אני פוחד מהיום הזה
מאז שאבי נפט ,
שבו אני אאבד גם את אימא ,ואז אני
אהיה לבד .בגלל זה אני דואג להיות
עצמאי ,להתפרנס בכבוד בעצמי ,בגלל זה
אני לומד מקצועות שאני אוהב ,וחשוב לי
שתהיה לי תעודה לכל דבר שאני לומד.
היום אני לומד מסגרות ואינסטלציה .אני
אוהב להבין את החלקים השונים של
רכב או של מכשירים חשמליים .בחיים
ך
שלי עבדתי בהרבה מקומות ,במוס ,
במסגרות ,בנגרות ובבניין .אני חולם
להקים ולנהל עסק עם אנשים כמוני .הם
הכי מקסימים”.
שמעון ,האם אתה מסוגל היום לנהל את
החיים שלך באופן מוחלט?
אני עצמאי לגמרי ,אבל יש דברים שבהם
אני צריך עזרה .לא הרבה .כמו ,לדוגמה,
אני צריך שידריכו אותי איך ומתי לשלם
ארנונה ומים ,דברים מהסוג הזה ,כדי לא
להיות חייב כספים .חוץ מזה אני עצמאי
לגמרי – אבל גם את זה אני אלמד .הכול
‘קטן עלי’”.
אביו של שמעון חלם אתו חלומות והציב

לו מטרות עתידיות ,ואמו ,אילנה ,עמדה
לצדו בכל צעד ושעל בחייו .היא זו
שזיהתה את כשרונו של שמעון ושילבה
אותו במסגרות מתאימות בענפי ספורט
שונים .בכך ‘סימנה’ את בנה כממשיך
דרכו של אביו ,שהיה אף הוא ספורטאי
ושיחק כדורגל בצעירותו.
להביא את שמעון להצלחה הזאת
נדרש מאמץ לא קטן מהוריו ,שהיו בעלי
מחשבה יצירתית ורצון עז להוביל את
שמעון לחיים עצמאיים ולהישגים שבהם
הוא אוחז היום .אבל הדרך הייתה לא
פשוטה כלל .אילנה מספרת:
“יום אחד החלטתי להתנדב ולהקים
מועדון לנכים במועצת הפועלים .במסגרת
המועדון היינו נוסעים לטיולים בכל הארץ,
ולכל הטיולים לקחתי את שמעון יחד
אתנו .שמעון מטעה .הוא נראה מצוין,
אבל בכל זאת  -יש פגיעה .מעולם לא
התביישתי בשמעון .תמיד הייתי מהללת
אותו ,וכך כולם שיבחו אותו גם כן.
מניסיוני כשמזיזים את הילד הצדה  -זה
אסון ,אני שמתי את שמעון בראש .מעולם
לא החבאתי אותו .להפך  -התגאיתי בו.
מעולם לא הרמתי ידיים ,למרות שמערכת
ך היא הקשתה
החינוך לא עזרה לי .להפ ,
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עליי .בבית-הספר טענו שיש לו בעיות
קשב והיפראקטיביות ושהוא צריך לקחת
תרופה .הרופאה ,שכנראה לא הייתה
מקצועית כל כך רשמה לו מינונים
גבוהים מאוד של ריטלין .הדבר פגע מאוד
בתפקוד של שמעון ,ולכן הלכתי לרופא
אחר לשמוע חוות דעת שנייה .הרופא
נבהל מכמויות התרופה שנקבעו ואסר
על נטילת הכדורים בכלל .מאז המערכת
לא רצתה אותו ,סירבו לשתף אותו בטיול
שנתי ,רק כשהתעקשתי והתנדבתי ללוות
אותו ,הסכימו לצרף אותו לטיול.
חצי שנה התנדבתי בבית-הספר כסייעת
של שמעון .אבל כאשר הרגשתי שהילד
הופך להיות תלותי בי ,ביקשתי לסייע
בכיתה מקבילה ,וששמעון יקבל סייעת
אחרת ,ובלבד שלא יגרם נזק לאישיותו.
אבל בבית-הספר טענו שאין להם
אפשרות לממן סייעת לשמעון .לא
ויתרתי .הלכתי למפקחת הארצית ,והיא
המליצה ששמעון יעבור לבית-ספר ביפו,
ר שמעון
בית-ספר בעל רמה גבוהה יות .
התקבל לבית-הספ ,ר ואלו היו שנים מאוד
מאושרות שלו שם .אני לא מוותרת לי על
הילד שלי .האמנתי שהוא יצליח .זה היה לי
חשוב לעתיד שלו ,כי אני לא אחיה לנצח”.
חוץ משמעון שהוא בן הזקונים ,יש לאילנה
עוד ארבעה ילדים נוספים .נוסף על
גידולם למופת היא גידלה יחד עם אימה
את ששת ילדי אחותה שנפטרה באורח
טרגי בדמי ימיה .למרות סדר יומה העמוס
לעייפה ,הצליחה באורח פלא להעניק
לאחד-עשר ילדים טיפול מסור וחם“ .יש
לי חמישה ילדים ,כולם בעלי תארים,
וכולם אוהבים מאוד את שמעון .הוא אף
פעם לא עשה דברים שירגיזו אותם ,הוא
תמיד קשוב לעזרה ותמיד נמצא בשבילם.
גידלתי אותם כשאחד בשביל כולם ,וכולם
בשביל אחד .היום שמעון חי בהוסטל
בהרצליה ברמה גבוהה מאוד .כל תעודה
וכל מדליה אני שולחת למנהל ההוסטל,
והוא כל כך מתגאה בו.
כששמעון היה בלוס אנג’לס ,הוא חזר
הביתה עם הקבוצה ,ואני המשכתי עם
הבת שלי לטיול שם ,יום אחד אנחנו
פוסעות ברחוב ורואות אוטובוס ועליו
תמונה ענקית של שמעון .עמדנו שם
המומות מהתרגשות.
הייתי רוצה ללכת למנהלת בית-הספר
שיעצה אז לסגור אותו במוסד סגור
להראות לה את כל המדליות והתעודות
של שמעון ולהוכיח לה שהיא טעתה
לאורך כל הדרך .יש לי ילד מוצלח ונפלא
– אני ידעתי את זה ,והגיע הזמן שכולם
ידעו את זה גם כן”.

mattiegilad@igmail.com

מהמוזיאון באהבה
משה (זיגי) זיגדון

פנינים מפנינה

כהרגלנו בקודש אנו שמחים להציג ולחשוף במעט
את פעילותם של המתנדבים בבית המורשת .ידוע
לכולם שעדתנו אוהבת לתרום ולסייע לזולת .הפעם
נספר על שניים המטים שכם בפעילות מיוחדת בבית
המורשת ,שני מתנדבים ותיקים.

פנינה שחם רכזת צוות חינוך והדרכה.

הצדעה
למתנדבים

מיכאל (מיקי) גורן
אופק סאסי בן ה 17-הגיע למוזיאון
יחד עם סבו וגילה במוזיאון ספר תורה
שכתב אבי סבו ,רבי ניסים סאסי זצ”ל
שהיה סופר סת”ם בלוב.
רבי ניסים סאסי זצ”ל נולד בשנת 1917
וגדל בטריפולי שבלוב .היה לאיש ציבור
ידוע ,חזן בבית הכנסת הגדול בטריפולי,
איש חכם ,ישר והגון שעזר מאוד
לקהילה היהודית שבלוב ובישראל.

מיכאל נולד בארץ ,בן להורים
שעלו ארצה בשנת  ,1949שהו
זמן מה בבית-ליד ולאחר מכן
עברו למושב עזריה שליד רמלה.
מיקי נשוי ,ולו שתי בנות וששה
נכדים.
לאחר שירות צבאי מפואר
ביחידה לוחמת ,התגייס לשרות
ר שימש כקצין מטה
בתי הסוה ,
בכיר ובמהלך שירותו הגיע

לדרגת סגן גונדר.
את פעילותו בבית המורשת החל כאשר פגש את מאיר
כחלון ,ומאז הוא פעיל בתחומים שונים המוטלים עליו .בין
ר עוסק בהדרכה במוזיאון ,בטיפול ובתיעוד חומרים
הית ,
מצולמים לארכיון ,בטיפול בניצולי שואה  -כל אחת ואחד
באופן אישי  -אל מול המוסדות הממלכתיים ,וזאת בהצלחה
מרובה .ניצולי שואה מבני הקהילה חבים לו תודה על
המסירות שבה פעל למענם ,ועל שהצליח לגרום לכך שיוכלו
להתקיים בכבוד.
ביער חדיד באנדרטה ליהודי לוב נטעו עצים מעצי ארץ
ישראל  -תרומתה של אמו ,והוא המוציא לפועל של הנטיעה,
ההשקיה והטיפול בעצים.

ל

ס

יפור קטן

ע

ניסים מימון

ניסים בן להורים יוצאי לוב
שעלו ארצה בשנת  .1948יש
לו שבעה אחים ,והוא הצעיר
מכולם .הוא זכה להיוולד
במושב יציץ .מאז לידתו לא
עזב את המקום ,ולאחר
שנישא המשיך לגור בקרבת
הוריו .ניסים נשוי ,אב לשלושה
ילדים ,ובינתיים סב לנכדה
אחת .את שירותו הצבאי עשה
בחיל השריון ,ולימים היה קצין קישור.
כיום הוא עובד לפרנסתו כטכנאי שיניים עצמאי ובעל תעודת
אמן בתחום .את פעילותו בבית המורשת החל כמו חברו
מיכאל ,כאשר פגש את מאיר כחלון ,במסגרת אחד מסופי
השבוע שהשתתף בהם .מאז הוא חש שמצא את מקומו,
מצא את הבית שלו .הוא גאה מאוד במקום שבו הוא נמצא.
כיום הוא משמש כיושב ראש ועדת ביקורת .בתפקיד זה עליו
להיות מעורב ולוודא שכל התהליכים יתבצעו על פי התקנון.
בראש מעייניו  -העזרה לזולת ,וכך הוא עושה בפעילויות
הציבוריות הנוספות מחוץ למסגרת של בית המורשת.

הסופר יוסי סוכרי בהרצאה על ספרו בנגאזי-ברגן בלזן במרכז המורשת .בהרצאה זו כיבדה אותנו בנוכחותה אשת הנשיא נבון.

ברכות חמות

עולם קטן יות ר

לדניאל מימון ורעייתו
לנישואי הבן

סוף שבוע במלון רימונים ,יושב אני ליד גברת חמודה
העונה לשם סימה .אנו מתחילים בשיחה .מטבע הדברים
אני שואל למקורות שלה ,והיא עונה לי “גדלתי בשכונת
מונטיפיורי”  .קפצתי ואמרתי ,גם אני .לאחר סדרת שאלות
שלה ושלי ,מסתבר שהיינו שכנים ושגרנו בית ליד בית
בילדותינו .איזה עולם קטן?

לג’לסינה דבש
להולדת הנכדה
לנילי זרוק
להולדת הנכדה

ועוד סיפור קטן עם אות ה סימה.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ביקרה משפחתו של ניסים לביא ז”ל יחד עם ג’וליה אשתו של ניסים לביא שנולדה בטריפולי.
ניסים לביא תרם למוזיאון שלנו את הכוס ששתה בה בג’אדו ואת הטלאי הצהוב שהיה על בגדו.
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בבוקר שלמחרת יושבים אנו יחד לארוחת בוקר ,אני שם
לב שמבטה פונה מידי פעם לכיוון מסוים .אני שואל לפשר
העניין ,והיא עונה לי ומחזיקה בידי ואומרת בוא ותכיר
מישהו נוסף מהשכונה .הופתעתי ,המישהו הזה שלא
ראיתיו כחמישים שנה היה בן גילי ומטבע הדברים שיחקנו
יחד בילדותינו .באמת עולם קטן?

לאיילה חגי
להולדת הנכדה
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 אירועים וכנסים,ביקורים

Daniel Mimun

Ruben (Bino)
Addadi

Nuova iniziativa gastronomica
della comunitaa’ Ebrica Libica

 מתחום האופטיקה והייטק וכן, משתתפים בני הקהילה ביניהם אנשי עסקים750- התקיימה במלון רימונים עם למעלה מ10-הלבלוביאדה ה
. במופע המרכזי התקיים טקס “בסיסה” מסורתי והופעה של הזמן דוד ד’אור.עורכי דין וחברי כנסת

A cura di Ruben Addadi e Daniel Mimun
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Carissimi amici e soprattutto
amiche, vicini e lontani,
Siamo felici di informarvi riguardo
una nuova ed importante iniziativa,
sotto l’egida dell’Organizzazione
Mondiale degli Ebrei della Libia,
che ha lo scopo di divulgare e

tramandare il ricordo e le tradizioni
della nostra comunita’ in Israele,
in Italia e dovunque in giro per il
mondo.
La nuova iniziativa e’ volta a
salvaguardare,
consolidare,
diffondere e sviluppare l’importante
patrimonio gastronomico della
nostra comunita’.
Il
patrimonio
gastronomico,
sebbene importante di per se stesso,
sara’ certamente anche uno spunto
per accrescere il nostro vasto
patrimonio culturale.
Il periodo e’ critico per il soggetto
scelto, in quanto siamo in un
momento di trapasso di generazioni
e bisogna muoversi in fretta prima
che tutto vada perso e che tutte le
mamme e le nonne ci spariscano.
Negli ultimi anni e soprattutto in
Israele, si e’ veduto un fiorire di
iniziative spontanee di apertura di
ristoranti con cucina ebraica libica

che hanno incontrato il favore del
pubblico e della stampa israeliani.
I nostri obiettivi preliminari e come
sempre nella nostra comunita’
molto pratici, sono i seguenti :
1.
Redigere e pubblicare una
guida gastronomica dei ristoranti
che offrono cucina ebraico libica
e/o prodotti di base per tale cucina.
Questa guida includera’ non solo
i luoghi a Tel Aviv e dintorni, ma
si estendera’ a tutta Israele inclusi
i moshavim al Nord e al Sud di
Israele e in alcuni casi al di fuori di
Israele.
Questa guida includera’ senz’altro
alcune storie personali interessanti
dei gestori di tali ristoranti
2.
Organizzare al nostro
Museo di Or Yehuda dei corsi di
cucina ad alto livello aperti a tutto
il pubblico e svolti a scegliere e
stabilire i canoni della nostra cucina
cosi’ speciale
3.
Lo scopo di tali corsi sara’
anche quello di creare l’ossatura di
conoscenza per le giovani famiglie
di origine libica o miste
4.
Stabilire gli standard
mondiali di qualita’ per I piatti
veramente unici e di nostra chiara
appartenenza come “ la mafruma”
e “ lo Hraimi”
5.
Stabilire la nomeclatura
esatta e lo spelling esatto in Italiano
e in Ebraico per ciascun piatto
6.
Divulgare e informare
quali ristoranti saranno autorizzati
e riconosciuti ad offrire tali cibi in
aderenza agli standard
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7.
Fare
riconoscere
tali
standard a livello mondiale
8.
Riuscire
a
stabilire
dei legami fra la gastronomia
ebraico libica e notizie storiche
documentate su usi e costumi della
nostra comunita’.
9.
Non escludiamo che in
futuro oltre allo standard mondiale
antico possano essere riconosciute
ed approvate delle variazioni
interessanti sul tema
Siamo naturalmente pronti a
ricevere suggerimenti, ricette,
informazioni, storielle e altro che
possa contribuire a questa iniziativa.
Invitiamo peraltro tutti i nostri lettori

ארי-הכנסת מירב בן-חברת
 שהוריה עלו,)(לבית סעדון
 ביקרה במרכז מורשת,מלוב
 לביקור התלווה.יהדות לוב
אפי גוטמן סגן ראש עיריית
.יהודה ומנכ”ל מפלגת כולנו-אור

איש העסקים עידן עופר עם משפחתו
בסיור חוויתי במוזיאון שלנו

a notificarci qualunque ristorante,
negozio, chiosco o bancarella in
cui si vendano cibi ebraico/libici
per poterli eventualmente includere
nella nostra guida gastronomica
Grazie e Buon Appetito
Dott. Daniel Mimun (Dani) e Dott.
Ing. Ruben Addadi (Bino)

danmimun@zahav.net.il
raddadi@zahav.net.il

הכנסת קסניה סבלובה-חברת
והדיפלומט העיראקי לשעבר
)שריפי (משמאל-חאמד א
.מבקרים במרכז מורשת יהדות לוב

.ביקור ידידותי של נציג מלוב במרכז מורשת יהדות לוב
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Una ricerca ha rilevato che una
settimana prima del pogrom, un
gruppo di palestinesi era giunto in
Libia dall’Egitto e aveva incitato
la popolazione araba locale e
soprattutto i leader arabi nazionalisti,
invitandoli a combattere gli ebrei
ovunque fossero.
I fatti accaduti in quelle giornate,
e l’assoluzione cui andarono
incontro i colpevoli grazie alle
autorità britanniche, sconvolsero la
comunità e scossero la poca fiducia
rimasta di poter costruire rapporti
saldi con gli arabi dopo la guerra.
La comunità rispose in due
modi, a breve e a lungo raggio.
Nell’immediato si pensò a costituire
un’organizzazione di autodifesa e
poi si esercitarono pressioni sulla
comunità per mettere in atto una
politica ufficiale di emigrazione
verso Israele.
L’autodifesa si rivelò vitale nel 1948
quando un nuovo pogrom venne
sventato nella sua portata omicida
grazie a questo gruppo organizzato.
Alcune centinaia di arabi cercarono
di farsi strada nel quartiere ebraico
di Tripoli il primo giorno della
festa di Shavuot, ma si trovarono
di fronte alla resistenza ebraica.
Il pogrom si lasciò alle spalle
vittime di entrambe le comunità,
ma in numero inferiore rispetto al
pogrom del 1945.
Tra il 1948 e il 1952 32.000 ebrei
abbandonarono la Libia per Israele,
partendo prima via Italia e Tunisia
su battelli e in un secondo tempo su
navi israeliane come la Moledet, la
Herzl e via dicendo.
L’Agenzia Ebraica mandò in
Libia degli emissari capaci per
organizzare l’immigrazione legale.
Gli inglesi consentirono alle navi
israeliane di attraccare nei porti
libici e di far imbarcare gli ebrei che
avessero fatto richiesta di partire,
con tutti i loro averi.
Nel 1952 la Libia raggiunse
l’indipendenza e la situazione degli
ebrei peggiorò. Qualche esempio
può illustrare la situazione. La Libia
entrò a far parte della Lega Araba

Alla fine della Seconda
Guerra Mondiale le
forze alleate, tra le
cui fila combatteva la
Brigata Ebraica di
Palestina, trovarono gli
ebrei libici in pessime
condizioni
nel marzo 1953 e la conseguenza
fu che su tutti i passaporti degli
ebrei vennero stampate le lettere
YL (ebreo libico). Nel 1954 non
vennero più rilasciati passaporti
agli ebrei, ma solo permessi di
transito temporanei.
Nel 1953 venne chiuso il circolo
Maccabi di Tripoli e nel 1954 fu
il turno degli uffici del rabbinato.
Nel 1958 il governo sciolse il
consiglio della comunità ebraica
e lo sostituì con un commissario
arabo, che rimase in carica fino
all’espulsione degli ebrei rimasti
in Libia, nel 1967.
Il governo di Gheddafi non si rivelò
molto diverso dai precedenti. Il 21
luglio 1970 Gheddafi promise di
risarcire chiunque avesse subito
la confisca dei beni «restituiti al
popolo libico». Venne costituita
una commissione per valutare
l’ammontare del risarcimento,
che avrebbe dovuto essere
pagato in obbligazioni statali
quindicennali. La commissione
non si è mai riunita.
È così che si è conclusa la saga
di una delle più antiche comunità
ebraiche del Nord Africa. Ma si
è trattato solo della fine del loro
soggiorno, o meglio del loro
esilio, in Libia. Le tradizioni,
l’osservanza dell’ebraismo e
l’amore per Israele sono rimaste
salde nella storia fino ad oggi.
Quando cerco di rievocare gli anni
della mia infanzia, non mi vengono
in mente gli arabi o la città in
cui ho vissuto. Ricordo invece la
sinagoga, la scuola ebraica, le feste,
i preparativi delle feste, l’atmosfera
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che le precedeva, soprattutto Rosh
ha-Shanah e Kippur.
Il mese di Elul era speciale perché si
tenevano le slihot. Mentre seguivo
mio padre in sinagoga, le strade
all’alba erano ancora illuminate dai
lampioni, mentre s’intravvedeva la
luce del giorno. Ricordo il selciato
sotto i portici e il rumore delle sedie
di un caffè che apriva le serrande,
coperto dalla radio che trasmetteva
brani del Corano e il richiamo alla
preghiera del muezzin. A quel
punto la voce di chi recitava le slihot
diventava più forte man mano che
ci avvicinavamo alla sinagoga. Una
volta all’interno, ricordo le luci che
brillavano mentre fuori era ancora
buio e le voci della congregazione.
Lo shammash portava il caffè nella
sinagoga affollata, dove non c’erano
differenze d’età: nonni e padri,
nipoti e cugini, insegnanti e studenti,
rabbini e presidenti della comunità,
commercianti e artigiani tutti
insieme cantavano le meravigliose
liriche di Yehudah Ha-Levi.
Tutti sapevano l’ebraico, molti
anche lo capivano e sapevano
bene il significato delle parole che
recitavano.
Questo sentimento di profondo
impegno, di una lunga storia e di
un credo forte permeava tutte le
altre feste, lo shabbat e le speciali
occasioni dell’anno e della vita
ebraica.
La comunità era la cornice e il
contenuto e ognuno la rafforzava e
godeva di quella combinazione di
bellezza, tradizione, cultura, lingua
e identità. Sono tutti elementi che
gli ebrei libici hanno portato con sé
in Israele, alla fine della loro lunga
diaspora durata ben 2.500 anni.

Nomi
Herbert Avraham
Arbib

Nomi, soprannomi, nomignoli…
Nomi storpiati, nomi abbreviati, nomi ritoccati…
Ce n’era per tutti i gusti, a Tripoli

Nella Tripoli che io ricordo, dopo la
grande emigrazione verso Israele,
la maggior parte dei neonati ebrei
riceveva due nomi, uno ebraico
ed uno in un’altra lingua, in
genere italiano o anglosassone,
secondo l’influenza della potenza
occupante. Ma c’erano anche
nomi di provenienza diversa
Normalmente si usava il nome
in lingua straniera. La liberta’ di
scelta pareva illimitata. I nomi
si prendevano da giornali e da
riviste straniere, da romanzi e da
trasmissioni radiofoniche. C’era
una specie di gara a trovare nomi
speciali, che nessuno aveva usato
prima. Cosi’ c’erano Walter, e
Roger, e Ludmilla, e Wilson, e
Vittorio, e Claudio, e Giorgio, e
Wanda. In alcuni nomi si poteva
sentire l’eco delle radici spagnole
e portoghesi: Alfonso, Ines,
Regina.
Anche nei nomi ebraici si cercava
di essere diversi, i nomi piu’
comuni non erano piu’ sufficienti;

e la Bibbia era naturalmente
la fonte inestinguibile. Cosi’
si dettero nomi come Ever, e
Mevorakh, e Pedezur, e Milca.
Questo
specialmente
nelle
famiglie grandi, dopo aver pagato

Il presidente Navon ha avuto
ragione di dire che questa non è
stata una comunità, ma lo è tuttora.
La vita di questa comunità è
tornata alle origini in Israele, dove
è nata secoli prima. Mantenendo
viva la tradizione, questa comunità
arricchisce l’intero spettro della
vita ebraica presente oggi in Israele.

il debito ai nonni e alle nonne,
i cui nomi si davano ai figli
piu’ grandi. La ricerca di nomi
originali divenne una specie di
bon-ton.
E quasi tutti ricevevano anche
un nomignolo, un soprannome, a
volte scherzoso, di cui si faceva
uso in famiglia o nella cerchia
delle amicizie strette, ma che
facilmente filtrava fuori. Cosi’
c’erano Mino, e Bino, e Cuccio,
e Checco, e Roma. Ma c’erano
anche nomignoli piu’ crudeli,
che alludevano a caratteristiche
fisiche o morali o al contesto
lavorativo:
Bala’-radio
(ha
ingoiato una radio), o LiahuGhedua (Elia-domani). Non e’
certo che i proprietari di questi
nomi si offendessero; alcuni
perfino se ne vantavano.
tbarbib@zahav.net.il

34

vantarsi di un elenco di tutto rispetto
di 69 rabbini, giudici rabbinici e
rappresentanti alla corte imperiale
che salirono a ruoli importanti di
leadership nel settore comunitario
e spirituale e che traghettarono il
paese nel XX secolo.
La comunità riuscì a costruire in
tutto il paese, nei centri urbani
e nelle piccole località, una rete
di istituzioni comunitarie che si
prendevano cura dei bisognosi,
degli ammalati e provvedevano ad
educare i bambini e gli adulti. La
comunità costruì e mantenne 21
sinagoghe, 21 yeshivot e 19 luoghi
di studio e di preghiera ospitati
in case private e considerati un
privilegio dai padroni di casa.
Ma forze nuove incombevano
all’orizzonte. Malgrado la posizione
favorevole delle autorità centrali
ottomane nei confronti degli
ebrei, i rapporti tra musulmani ed
ebrei si deteriorarono. Gli ebrei si
trovarono sempre più vittime di
incendi, attacchi omicidi condotti
in pieno giorno, furti e saccheggi. I
responsabili della situazione erano
le autorità locali e i funzionari del
governo che in buona parte agivano
in modo arbitrario violando le leggi
delle autorità centrali ottomane.
L’Italia era alle porte. L’impero
ottomano, consapevole delle mire
italiane, cercò l’appoggio della
popolazione locale, incluso quello
della comunità ebraica, fornendo
aiuto finanziario e nominando
il rabbino Eliahu Hazan di
Gerusalemme come rabbino capo
della comunità ebraica di Libia, il
cosiddetto Hakham Bashi. Hazan
rimase a Tripoli per 14 anni e, pur
non riuscendo a vedere realizzarsi
le riforme desiderate, queste ultime
servirono le generazioni future
degli ebrei libici.
Quando assunse il ruolo di rabbino
capo, Eliahu Hazan si rese conto che
i rabbini e i giudici rabbinici locali
contrastavano le sfide delle nuove
forze che stavano attraversando il
Nord Africa negli ultimi decenni.
Le sfide consistevano nelle riforme
ottomane, nelle capitolazioni e
nell’infiltrazione della cultura
europea nella regione. Hazan

propose riforme del sistema
educativo e maggior apertura
nei confronti delle idee europee
moderne. Incontrò resistenza e
rifiuto su entrambi i fronti.
Buona parte della popolazione
dell’epoca
viene
definita
tradizionalista e povera, assistita
dalle istituzioni di beneficenza
della comunità, dalle tasse imposte
sulla carne kasher, dalla vendita
delle mitzvot nelle sinagoghe
oppure dalle donazioni degli ebrei
benestanti. La popolazione si era
imposta l’isolamento, vivendo
entro i limiti del quartiere ebraico,
la Hara, in condizioni di privazione
economica e sociale, vittima di
ignoranza e superstizioni spesso
inscindibili dal credo religioso e
un sicuro ostacolo al progresso e al
cambiamento.

Alcuni dicono che nel
71 d.C. l’imperatore
Tito deportò 12 navi di
prigionieri dalla Giudea in
Cirenaica
D’altro canto esisteva una ristretta
minoranza di ebrei di nazionalità
straniera (italiani, olandesi, spagnoli
e austriaci) e un numero ridotto di
ebrei locali che gravitavano loro
attorno e subivano l’influenza della
cultura europea.
Cominciarono a manifestarsi
tensioni tra i due gruppi e alla fine
del XIX secolo i capi della comunità,
influenzati dall’Occidente e dalle
idee moderne, riuscirono a proporre
qualche riforma nell’impianto
educativo e nel sistema religioso e
a farle accettare agli insegnanti e
ai rabbini tradizionalisti. Rimasero
purtroppo sulla carta per mancanza
di mezzi, di insegnanti preparati, di
piani di studio e libri.
A questo si aggiunse il
deterioramento dei rapporti tra
ebrei e arabi soprattutto per il
crescente influsso economico degli
ebrei libici, che avevano assunto il
nuovo ruolo di mediatori tra arabi
ed europei, in particolar modo nel
settore del commercio.
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Quando l’Italia entrò in Libia
nel settembre 1911, gli ebrei
furono i primi a congratularsi
del cambiamento. Considerarono
l’occupazione una via d’uscita
dal controllo arabo, ma anche
un’opportunità di riformare e
modernizzare la comunità.
Il governo italiano rimase in Libia
per 32 anni, dal 1911 al 1943, e la
comunità ebraica ebbe modo in
questo periodo di aprirsi alle forze
occidentalizzanti e modernizzanti
che provenivano dall’Italia e
dall’Europa in genere. Ma, con
grande sorpresa di molti, queste
forze furono prima contrastate e
poi usate per un fine diverso, il
Sionismo.
Si tratta di un fenomeno piuttosto
interessante. I capi della comunità
vedevano l’occupazione italiana
come l’unico modo di disincagliare
gli ebrei da un sistema di vita
religioso
tradizionale
che
consideravano arcaico. La massa
esitava ad accettare questo nuovo
cammino, perché profondamente
legata a tradizioni secolari e una
particolare visione della comunità.
L’italianizzazione voleva dire
compromessi su certi pilastri
dell’ebraismo che non erano disposti
a fare. Dopo tutto avevano vissuto
per secoli in base alla tradizione
ebraica, che ormai era parte
integrante della loro cultura e stile
di vita. Il fatto di trovarsi circondati
da una maggioranza musulmana
non aveva fatto altro che rafforzare
questo atteggiamento. L’ebraismo
permeava ogni momento della
giornata degli ebrei libici e, come
per l’Islam, li accompagnava dalla
culla alla tomba.
Nel 1913 si formò un gruppo di
giovani che si definiva sionista e
avanzava proposte per risolvere
il problema ebraico, in aperto
contrasto con la posizione dei leader
laici e benestanti della comunità.
Il programma, contenuto in un
memoriale inviato al governatore
italiano, comprendeva due richieste:
1)
La nomina di un rabbino
capo italiano che guidasse
la comunità e possedesse
un’educazione religiosa, ma

anche laica.
2)
La nomina di insegnanti
di ebraico formati con metodi
pedagogici moderni.
Lo scontro tra le due fazioni durò
senza sosta per 7 anni, finché i
giovani sionisti non riuscirono
a farsi eleggere nel consiglio
comunitario e a influire sulla
comunità in senso sionista.
Questo rappresentò un punto di
svolta e una pietra miliare nello
sviluppo dell’ebraismo libico, ma
non ebbe luogo senza aspre lotte
per conquistarsi i cuori e gli animi
degli ebrei libici.
Il dilemma era l’italianizzazione
con tutto quel che comportava, ad
esempio l’assimilazione, che iniziò
a penetrare la comunità, oppure
la giudaizzazione della comunità
tramite il sionismo, ovvero
l’ebraismo moderno.
La stampa ebraica italiana contribuì
non poco al successo della lotta
mettendo tutto il suo peso dalla
parte dei sionisti. A partire da quel
momento le attività e l’educazione
sioniste misero profonde radici
nella coscienza ebraica della
comunità. Con la sola eccezione
della breve interruzione delle leggi
razziste, promulgate in Libia tra il
1936 e il 1938, e in seguito della
Seconda Guerra Mondiale, la
comunità ebraica in Libia venne
educata a usare la lingua ebraica
moderna, imparò la storia ebraica e
l’ideologia sionista tramite attività
culturali, sportive e via dicendo.
Le leggi razziste del governatore
della Libia, Balbo, colsero gli ebrei
di sorpresa. Venne loro chiesto di
aprire i negozi di sabato, cosa che si
rifiutarono di fare. Tripoli di shabbat
sembrava Salonicco, ovvero non
c’erano quasi negozi aperti o come
disse un funzionario del governo:
«Tripoli non è Tel Aviv».
Era un duro colpo per gli ebrei
che consideravano lo shabbat un
giorno sacro. Balbo per dar loro
una lezione non esitò a ricorrere
alla forza e sulla pubblica piazza.
Tuttavia quando tre ebrei furono
condannati all’esecuzione capitale

per presunti crimini di corruzione,
gli ebrei decisero di aprire i negozi
di sabato affidandoli a dipendenti
arabi. Tutto il ricavato della
giornata andava agli arabi che
lavoravano per un paio d’ore prima
della chiusura del mezzogiorno,
che sanciva l’inizio del lungo fine
settimana fascista.
In linea di massima l’Italia non si
schierò contro gli ebrei in Libia.
Cercò tuttavia di accontentare
gli arabi e di non mostrare troppa
simpatia verso gli ebrei, per non
dare ad intendere agli arabi di usare
un trattamento preferenziale.
Quando l’Italia si alleò alla
Germania, gli ebrei libici
di
cittadinanza
britannica
cominciarono a esser considerati
con sospetto e spesso li si credeva
anti-italiani
e
filo-britannici.
Nel 1942 alcuni di loro furono
imbarcati alla volta dell’Italia.

tradizioni religiose. La Libia in
quella fase passò sotto il controllo
della BMA, il governo militare
britannico, che rimase dal 1943
fino al dicembre 1952, quando
guadagnò l’indipendenza.
La comunità si rese conto
dell’opportunità
fornita
dai
soldati ebrei e volle fondare
scuole, chiedendo agli inglesi
aiuti finanziari e insegnanti. La
prima richiesta fu negata, ma non
così la seconda. I soldati della
Brigata Ebraica garantirono la
riapertura delle scuole ebraiche
dopo la guerra e il proseguimento
dell’educazione sionista che era
stata interrotta. L’entusiasmo
sionista raggiunse l’apice quando
le scuole cominciarono a insegnare
l’ebraico, la storia e l’ideologia
sionista. Le attività sioniste erano
numerose:
rappresentazioni
teatrali in ebraico, sfilate, attività

Nel 1510 gli spagnoli conquistarono la Libia per un
breve periodo di quattro decenni. La regione contava
all’epoca 800 famiglie ebraiche.
Furono in seguito consegnati
alle SS e deportati fino a Bergen
Belsen. 2650 ebrei furono condotti
al campo di concentramento di
Giado in Tripolitania, donne e
bambini inclusi, dove morirono di
fame, malattie e maltrattamenti.
Solo pochi ritornarono a casa dopo
la guerra.

sportive all’aperto e celebrazioni
della Dichiarazione Balfour in cui
spiccava la bandiera d’Israele.

Alla fine della Seconda Guerra
Mondiale le forze alleate, tra le cui
fila combatteva la Brigata Ebraica
di Palestina, trovarono gli ebrei
libici in pessime condizioni: erano
poveri, sconvolti dalle vicende
subite e terrorizzati. La Libia, come
si sa, era stato uno dei maggiori
teatri di battaglia del secondo
conflitto mondiale in Nord Africa.
Tuttavia quando la vita riprese
un corso normale, i soldati della
Brigata Ebraica, che provenivano
dai kibbutz della Palestina
mandataria, si resero conto non
senza sorpresa che gli ebrei libici
parlavano correntemente l’ebraico,
conoscevano la letteratura ebraica
e osservavano con scrupolo le

Tra il 4 e il 7 novembre 1945 gli
arabi si scatenarono in un attacco
che massacrò 131 ebrei, anziani,
giovani, donne e bambini. Molte
sinagoghe vennero saccheggiate,
incendiate e profanate e lo stesso
accadde alle abitazioni e ai negozi
degli ebrei. La tragedia sconvolse
i leader ebraici ma anche quelli
musulmani. Anche se i rapporti tra
ebrei e arabi in passato non erano
mai stati amichevoli, non erano
nemmeno stati apertamente ostili.
C’erano stati alti e bassi e a volte
gli ebrei avevano dovuto pagare
con la vita senza ragione, ma non
si era mai giunti a tragedie di quelle
dimensioni.
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Tuttavia gli ebrei libici non
avevano nemmeno fatto in tempo
a riprendersi dagli orrori della
guerra che una nuova devastante
esperienza li colpì.

Breve storia dell’ebraismo libico
come ci e’ stata descritta
Prof. Maurice M. Roumani
Anni fa, nel 1979, il Bet HaTefutsot organizzo’ una mostra
fotografica sulla comunita’ libica,
a cui presenzio’ l’ex presidente di
Israele, Izhak Navon.Il pubblico
presente era molto numeroso e cio’
sorprese gli organizzatori.Tranne
che per le feste della Mimuna dopo
Pesah, si chiedevano se un qualsiasi
altro evento legato alla tradizione
avesse attratto così tante persone
della comunità. Qual era il motivo?
Il presidente dello Stato disse,
rivolgendosi ai corridoi affollati
del Bet Ha-Tefutsot, che non si
trattava di una comunità passata,
come il titolo suggeriva, ma di
una comunità che esisteva ancora
e fioriva. Si rifiutò di parlarne in
termini di passato dopo aver visto
l’esito di quella serata.
Tuttavia, se consideriamo le
dimensioni di questa comunità,
non rimaniamo impressionati
dai numeri, soprattutto se la
paragoniamo ad altre comunità
limitrofe, come la Tunisia,
l’Algeria o il Marocco. L’ebraismo
libico, città e campagne incluse,
contava al massimo 36.000
persone, uomini, donne e bambini.
29.000 emigrarono in massa verso
Israele tra il 1948 e il 1952, mentre
i restanti 2.000 rimasero nel paese
fino all’espulsione forzata del
1967, quando la maggioranza
se ne andò in Italia e gli altri si
dispersero tra Europa e Nord
America. Oggi possiamo dire che
la Libia è judenrein.
Se dunque non è il numero,
dobbiamo guardare altrove per
trovare i motivi che spieghino
la solidarietà e la forza di una
comunità che oggigiorno conta
100.000 persone in Israele.

Lasciatemi tracciare alcuni punti
salienti della storia della comunità.
La Libia, come sapete, confina
con l’Egitto a oriente e con la
Tunisia e il Maghreb a occidente.
Eppure fino a tempi recenti non
compariva negli studi sul Maghreb
e quindi rappresentava un tema
piuttosto marginale per gli studiosi
dell’argomento. Con una superfice
territoriale doppia del Texas, la
Libia è scarsamente popolata, oggi
si tratta di meno di 2.5 milioni di
persone concentrate soprattutto
lungo la stretta fascia costiera di
1.600 km che si stende tra le due
province di Tripolitania e Cirenaica.
Non è chiaro a quando risalga
il primo insediamento ebraico
in Libia. Qualche ritrovamento
archeologico testimonia di una
presenza ebraica in Libia che
risale ai tempi dei marinai Fenici,
che avevano stabilito postazioni
commerciali lungo la costa della
Ifriqia. Altri reperti risalgono al
tempo della distruzione del Primo
Tempio, nel 586 a.C. Nel IV secolo
a.C. Tolomeo Lago d’Egitto (323 283) insediò ebrei nella Pentapoli
della Cirenaica, e in seguito in
Tripolitania, al fine di rafforzare
il suo controllo. Reperti ebraici
del periodo sono stati rinvenuti a
Zliten e Busetta, località minori
della Tripolitania.
Agli inizi del controllo romano
nel 146 a.C., si dice che qualche
iscrizione scoperta a Benghazi
e altrove in Libia testimoni la
presenza di una comunità ebraica
ricca, ben stabilita e organizzata.
Buona parte degli ebrei viveva in
villaggi agricoli; c’erano vasai,
marinai, muratori, tessitori e
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mercanti. Alcuni dicono che nel
71 d.C. l’imperatore Tito deportò
12 navi di prigionieri dalla Giudea
in Cirenaica. All’epoca, si dice,
gli ebrei di Cirenaica avevano già
una sinagoga a loro dedicata a
Gerusalemme.
Per ben due volte gli ebrei di
Cirenaica si sollevarono contro
il governo di Roma, nel 73 d.C.
e nel 115 d.C., e in entrambi i
casi la rivolta fu schiacciata.
Molti fuggirono dalla costa verso
l’interno, dove i loro discendenti, i
cosiddetti “abitanti delle caverne”,
furono scoperti attorno alla metà
del XX secolo dagli emissari
israeliani.
Il ripetersi degli scontri tra gli
ebrei e i romani nel corso del I e II
secolo mise in pericolo lo sviluppo
culturale ed economico degli ebrei
un po’ ovunque in Nord Africa.
Tuttavia, una volta ristabilita la
pace e integrate le comunità nella
pax romana, l’ebraismo entrò
in una nuova fase di sviluppo,
riorganizzazione e prosperità.
Nel V secolo d.C. Agostino,
vescovo d’Ippona, riportò in un suo
scritto le grandi dimensioni della
comunità ebraica di Oea (l’odierna
Tripoli) e la fama dei suoi studiosi.
Nel 642 il governatore arabo
d’Egitto conquistò la Cirenaica
e la Tripolitania strappandole
ai Bizantini e incontrando la
resistenza delle tribù berbere.
In seguito lo storico arabo Ibn
Khaldun menzionò che tra i capi
della resistenza contro gli arabi (tra
il 688 e il 693) si trovava una donna,
una certa Kahina, che guidava la
tribù giudaizzante di Jerawa, in
Nord Africa.

Tuttavia si sa ben poco della
comunità ebraica libica nei primi
secoli del controllo musulmano che
furono segnati da continue lotte
tra arabi e berberi. Il che non vuol
dire che alcune comunità, come
quelle di Gadames, Lebda e Barce
in Cirenaica non ebbero modo di
prosperare tra il X e l’XI secolo.
L’ascesa della dinastia Almohade in
Nord Africa e il potere che impose
nella regione tra il XII e il XIII
secolo sconvolsero molte comunità
ebraiche, incluse quelle libiche. A
partire da questo momento, e fino
all’espulsione dalla Spagna nel
1492, le fonti tacciono, vuoi perché
scomparse oppure, come credo,
perché non ancora rinvenute.
A partire dal secolo XVI ci
muoviamo su un terreno più
saldo e possiamo ricostruire più
accuratamente lo sviluppo della
comunità, anzi la storia di questo

Il presidente dello Stato
disse che non si trattava
di una comunità passata,
come il titolo suggeriva,
ma di una comunità che
esisteva ancora e fioriva.
periodo è talmente ricca che, per
non dilungarmi troppo, mi limiterò
a indicare alcuni punti salienti e
significativi senza entrare troppo
nei dettagli.
Nel 1510 gli spagnoli conquistarono
la Libia per un breve periodo di
quattro decenni. La regione contava
all’epoca 800 famiglie ebraiche.
Gli ebrei in parte fuggirono nelle
zone montuose di Garian e Tajura,
in parte furono fatti prigionieri e
torturati dall’Inquisizione oppure
furono condotti a Napoli per essere
venduti come schiavi. Al momento
della conquista ottomana della
Libia, nel 1551, la comunità ebraica
soffriva sia dal punto di vista
economico che spirituale. Shimon
Labi, un rabbino proveniente dalla
Spagna che attraversava il Nord
Africa per andare in Palestina,
si vide costretto a modificare i

suoi piani e a insediarsi invece
a Tripoli per educare e guidare
spiritualmente la comunità. Oltre
ad insegnare i corretti rituali e le
tradizioni ebraiche, Shimon Labi
divenne famoso per i commentari
alla letteratura rabbinica e allo
Zohar. È interessante notare che,
verso la fine del XIX secolo,
uno dei suoi discendenti venne
nominato console dell’Impero
Austro-Ungarico con il compito di
proteggere i diritti delle minoranze
in Libia e riuscì a servire gli
interessi della comunità di fronte
all’ostilità degli arabi.
Dopo la conquista ottomana della
Libia gli ebrei vennero direttamente
a contatto con altre comunità
ebraiche
dell’impero.
Guide
spirituali dal lontano Marocco,
dalla Turchia, dalla Palestina e da
Salonicco vennero ad assumere
la guida degli affari sociali e
spirituali. Alcuni degli ebrei
deportati a Napoli dagli spagnoli
ripresero la via del ritorno e si
distinsero a Tripoli nel commercio
e negli affari comunitari.
Ci furono tuttavia due avvenimenti
che
interruppero,
seppur
temporaneamente, la pace e
l’armonia della comunità.
Il primo ebbe luogo nel 1704-1705,
quando Ibrahim Sherif di Tunisia
inviò una spedizione contro Tripoli,
e il secondo nel 1795, quando
Ali Burghul, algerino, riuscì a
diventare governatore del Pasha di
Tripoli. La storia ci racconta che
i loro piani di attaccare gli ebrei
fallirono e che gli ebrei si salvarono.
Da quel momento in poi gli ebrei
di Libia celebrarono lo scampato
pericolo con due Purim, il 23 e il
29 di Tevet, il Purim Ash-Sherif e
il Purim Burghul. Un nuovo piyyut
fu composto per l’occasione, Mi
Kamokha, simile a quello recitato
per Shabbat Zakhor prima di
Purim, ma in questo caso con la
narrazione della vicenda singolare
accaduta in Libia.
Tutto sommato il governo
ottomano infuse nuova vita e diede
una spinta alla comunità ebraica in
Libia. Verso al fine della presenza
ottomana la comunità poteva
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