
,  (למעלה מימין" )תפארת ישראל"בית הכנסת 
,  (להלן)ק "על ידי ניסן ב19-שניבנה במאה ה

מתנשא מעל לרובע היהודי בעיר העתיקה  
לפני שפוצץ על ידי הלגיון הערבי  , בירושלים

. במלחמת העצמאות
"(ביתמונה"מאוסף , חנה ואפרים דגני: תצלום)



ב'בברדיצאברהםלאביונולדק"בישראל'ר

.18-ההמאהבשלהי,שבאוקראינה

בעל"התיבותמראשיהורכבמשפחתושם

הקוראהיהשאברהםלכךזכר,"קורא

לוירביהגאוןשלהכנסתבביתבתורה

שהכוונהדעהגםישאולם.ב'מברדיציצחק

מבניאחדשםעל,"קדושיםבן"למיליםהיא

.השםקידושעלשנהרגהמשפחה

רבכשרוןישראלגילהצעירמגילכבר

נעשהכשהתבגראולם,תורהבלימוד

לאמנויותנמשךהוא:"אשכולותאיש"ל

.עץחיטוביבובציורידוושלחשונות

כךכדיעדברפואההתענייןהוא,במקביל

אליומגיעיםחוליםהיוהדחקשבעת

במושעוניםייצר,אלהלכלבנוסף.לטיפול

מלאכה,דפוסלבתיעופרתאותיותויצקידיו

על.מיוחדתלאמנותנחשבהימיםשבאותם

שהוא,העובדהמעידהזאתעבודתוטיב

הדפוסעבוראותיותליצוקנתבקש

.בסלאוויטהשפיראהאחיםשלהמפורסם

שהיה לב בתי  , מכבש עץ
הדפוס באירופה עד  

.19-אמצע המאה ה

בווהודפסו1816-בלפעולהחלב'בברדיצשותףעםשהקיםהדפוסבית.בעצמוספריםלהדפיסלהתחילישראל'רהחליטדברשלבסופו

אומנםהוא.גבולהסגתעל,אחרמדפיסידיעללדיןישראל'רנתבעאף1821-ובקשיםמתחריםרווישוקזההיהאולם.ספרים26לפחות

ולהמשיךישראללארץלעלות,ב'ברדיצאתלעזובהחליטהוא.מתחריועםבמאבקגבואתששברהקשזהשהיהנראהאך,במשפטזכה

.מתחריםללא,יחידמדפיסיהיהששםבידיעה,הדפוסבמלאכתשם



הכנסיותאחתלמגדלגדולשעוןבנייתמקומיאצילאצלוהזמיןב'בברדיצלשהותוהאחרונהבשנה.ארצהעלייתואתבקפידהתיכנןישראל'ר

שתיכנןמאחר.בארץוההתבססותהנסיעהלהוצאותהקדיש,בתמורהשקיבלהנאההתשלוםואתחודשיםשמונהכךעלעבדהוא.בעיר

אותיותליציקתכלים,נוספיםדפוסמכבשילבנייתעבודהכלי,עץעשוייםדפוסמכבשישנימטענוכלל,הדפוסבמלאכתבארץגםלהמשיך

.ספריםלכריכתוציודעופרת

מפועליואחדשלח,לפעולהחלבצפתשהדפוסלאחר,1833-ברק.ב'בברדיצנותרהומשפחתובגפולצפתישראל'רהגיעבתחילה

אותםשתוליךכדי,יווניתמפרשיםלספינתהמשפחהעלתה,ארצהבדרכהכי,מסופר.לצפתמשפחתובניכלאתלהביאכדי,ב'לברדיצ

כמהפלטשיכרותשלברגעאך,אפריקהבצפוןלעבדיםנוסעיואתלמכורתיכנןהוא:אחרותכוונותהיוהיוונישלקברניטאלא.עכולנמל

באחדהספינהעגנהכאשר.(בנותחמשעודלושהיו)ישראל'רשליחידובנו,ק"בניסןהמצבאתהציל.בהלהנתקפוונוסעיוכךעלמילים

שנילספינהשיגרהמושל.הקברניטעלוהתלונןהאימושלאלחש,החוףאלניסןהתחמק,העותמאניםבשליטתהיושעדיין,יווןמאיי

כך.בהתחייבותושעמדרשמיאישורעםאליהםולחזורבעכונוסעיואתלהורידהתחייבותעללחתוםהקברניטאתהכריחוואלהשוטרים

.כמתוכנןבצפתוהתיישבהאפריקהבצפוןעבדותמחייהמשפחהניצלה

ק  "משפחת ב. 19-נמל עכו בשלהי המאה ה
,  1833-ב, ישראל' הגיעה לכאן בעיקבות ר

.בספינת מפרש מעין זאת שבתצלום



השער  . ק בצפת"שהודפס בדפוס ב, שער ספר ויקרא
. ליתר הידור–הודפס בשני צבעים 

מיוקרתהנהנתהעדייןזמניםשבאותם,בצפתלגורמראשהחליטישראל'ר

וההלכותהדיניםסיכום–"ערוךשולחן"החוברשבווהמקוםהמקובליםכעיר

.ימינועדדתייםיהודיםשל"ותומיםאורים"השנעשה,היהודיתהדתשל

העבריהדפוס,כןלפנישנה245הוקםבצפתכי,גםידעשהואמאודייתכן

,אשכנזייצחקבןאליעזר'רידיעלהופעלזהדפוס.ישראלבארץהראשון

הדפוס.אשכנזייצחקבןאברהם'ר,צפתבןעםבשותפות,מפראגיהודימדפיס

.שנסגרלפני,בעבריתשוניםספריםשישהלפחותוהדפיסשניםכעשרפעל

עובדיםשניעם,1832בתחילתאו1831בסוףארצההגיעק"בישראל'ר

בינדרובערל(האותיותיוצק:ביידיש)גיסערי'לייבצ,:הדפוסבענףמנוסים

.(ספריםכורך:ביידיש)

ולאנחתילא,הקודשאלל"מחוצאתימיום"כי,ישראל'רכתבשניםלאחר

,החייםלארץבואיבתחילת...צפתהקודשעיר,העליוןלגלילעליתי...שקטתי

...הדפוסויסדתי,והעליההבית,ישראלביתעליהםובניתייסודותיהעמדתי

."מתוקניםספריםכמהלאורהוצאתיה"וב

אנגלינוסע.מרשימהפעילותק"בישראל'רשלהדפוסגילהבתחילהואכן

ל"מחושהובאוהמכבשיםשניבדפוספעלוכי,מספר1833-בבצפתשביקר

והם30-לכהגיעבדפוסהפועליםמספר.ייצורבשלביהיומכבשיםשניועוד

היוהנוסעשלדברי,הספריםובכריכתעצמהבהדפסה,האותיותבסידורעסקו

.למדיינאים

'ראללהגיעהעירחוליהחלומהרהועדרופאיםהיולאימיםאותםשלבצפת

ערביםוגםלמרחקיםאזיצאכרופאשמעו.היטבבהםטיפלאכןוהואישראל

.אליונהרוהסביבהמכפרי

להגיעהחלואזאך–הנחלהואלהמנוחהאלהגיעישראל'שרהיהנדמה

.בצרורותהצרות



ק בצפת חפפה את תקופת שלטונו של מוחמד עלי המצרי  "היאחזותו של ישראל ב

כבש בנו המאומץ של , ק"חודשים מספר לפני בואו של ב, 1831-ב. על ארץ ישראל

כולל  , כבש את עכו והשתלט על הגליל1832-את יפו וב, אברהים פחה, מוחמד עלי

מכאן המשיך במסע כיבושיו עד אנטוליה ואילץ את השולטן העותמאני  . צפת

.  להסכים לשליטתו בארץ ישראל ובסוריה

, כאן. בעיקבות ההסכם עם השולטן חזר אברהים פחה ארצה והתיישב בעכו

כי יום אחד חלה אברהים  , מסופר. ק"הייתה פגישתו הראשונה עם ישראל ב, כנראה

הוזעק  , שכאמור היה גם רופא לעת מצוא, ק"ב. פחה בקדחת ולא נמצא לו רופא

.  מאותו זמן שררו יחסים חמים בין השניים. אליו והביא להחלמתו

שבה התקין  , אברהים פחה הצליח להביא את הארץ לתקופה של שקט ושיגשוג

אבל לא כך  , תושבי הערים ראו בכך ברכה. שלטון יעיל יותר מזה של העותמאנים

שעשו כראות עיניהם תחת שלטון  , השייכים הכפריים התקיפים והפלאחים

כאשר אברהים  , 1834המתח בכפרים גאה והלך עד שהתפוצץ במאי . העותמאנים

תחילת המרד הייתה  . פחה הכריז על גיוס חובה של הפלאחים לצבאו והם מרדו בו

הפלאחים ובדואים  . אך עד מהרה הוא התפשט על כל הארץ, באזורי חברון ושכם

,  להתעללאותם ככל אשר יכלו ולא היססו שדדו , פרצו לערים, שהצטרפו אליהם

.ואף להרוג בהםלפצוע 

קורות"בספרולתארהירבה,בצפתאזשהתגורר,מקאמיניץמנדלמנחם'ר

השארבין.הפלאחיםמרדבימיהיהודיםסבלותאת,"ישראלבארץלישורוןהעיתים

שולליםבאו(15.6.1834)סיווןבחודשימיםשמונה'אביום"כי,מספרהוא

וצינהומגןמלחמהכליובידםהעריםיושביעםונתחברוכפריםיושבי(בוזזים)

וגרשום.ונשיםמאנשיםבגדיהםאתופשטודשםהיהודיםכלעלונפלוורומח

"...לחוץהנוצותוהשליכוקרעווהכריםרכושםכלויבוזוהעירמןערומים

אברהים פחה



.ורכושוהונוכלאתאיבדאחתשבבתק"בישראלהיההללוהנפגעיםאחד

אתהשמידו,הדפוסלביתפרצוהם,לצפתהמורדיםוהבדואיםהפלאחיםכשחדרו

דירתאתהרסוגםהם.רובהלכדוריהתיכוהעופרתאותיותואתהעץמכבשי

תוך,וכך.ברגלוקשותופגעונמרצותמכותהיכוהו,ק"במשפחתשלהמגורים

,.חייוימיכלמאזשצלע,ולחיגרכללחסרק"בהפךשעות

כי,מספרהוא,שניםלאחרק"בישראלשהדפיס,"הקודשעבודת"לספרבהקדמה

ארץבכלהמושלבשר...הגוייםומרדו...במרוםגזירהנגזרההרביםבעוונותינו"

אתושללוידםאתשלחוובביזהומהכפריםצפתהקודשמעירההרהועלומצרים

.ואבדןהרגמכתהיהודיםאתוהיכובתיהםוהחריבושפטיםבהםועשוהיהודיםכל

בחוצותמושלכיםהיינוואנחנו...מתונפשותכמהומהםוחיגריםעיווריםנעשומהם

והחריבולבדגווייתנואםכילנונשארולאנותרנוערומיםכי...ימים(33)ג"לכדומן

שמויתברך'החסדילולי.מוותמכתאותיוהכומאומהנשארולאוהדפוסביתיאת

שרובא...בריתואתאלוקיםויזכור...הכאותמרובוחלילהחסבחייםנשארתילא

השודדיםהאכזריםמידוהצילנו...וכבדגדולחילעםמצריםשלהשרבפקודתגדול

.אצלנוששללוקרועיםחפציםמעטלנווהחזירשפטיםבהםועשה

לעכואליוישראל'ריצא,פחהאברהיםעםשלוהטוביםהיחסיםעלבהסתמך

עלייחמלהשר",ישראל'רכדברי,ואכן.הריסותיואתלקומםעזרתואתוביקש

".לאחוזה(מירוןהרשלהערבישמו,רמק'ג)'זארמיק'הנקראקטןכפרליוייתן

הדפוסאתמחדשבנההוא.פוריהלפעילותוחזרישראל'רהתנערמהרהעד

.בעמלוברכהוראהספריםבהדפסתהמשיך,חדשותעופרתאותיותיצק,ההרוס

לעיבודשדאג,ניסן,בנובידימירוןבהראחוזתוניהולאתהפקידהואבמקביל

.ערביםאריסיםידיעלשדותיה

ולחמשלניסןאםשהייתה,ביילה,ישראל'רשלאשתונפטרה,1834,שנהבאותה

.בנותשתיעודלושהביאה,רייזה,שנייהאישהאזנשאהוא.בנות

:  נראו הפורעים בימי מרד הפלאחים, בוודאי, כך
של המאה  30-תחריט של בדואי חמוש בשנות ה

שביקר  , שנעשה בידי הצייר דייווד רוברטס, 19-ה
.בארץ בסוף אותו עשור



לאחר  , צפת כמעט ללא בתים: שארית הפליטה
.1837, ציור של יוהן מרטין ברנאץ. הרעש

כאשר , ישראל אסון' שוב חווה ר1837-ב

,  מיסיונר אמריקאי. צפתפקד את קטלני רעש 

שעמד בראש צוות  , ויליאם מקלור תומסון

הצלה אשר חש מביירות לצפת מייד לאחר  

תיאר במילים הבאות את עוצמת  , הרעש

:הזוועות שחזו עיניו בהגיעו למקום

.  נמחתה מעל פני האדמה... עיר גדולה זו"

הזעזוע האיום  ... צפת הייתה ואיננה עוד

הראשונים  . הפיל את הבתים כולם בתוך רגע

השניים על השלישיים ואלה  , נפלו על השניים

על הבאים אחריהם וכך עד לשורת הבתים  

זוהי הסיבה לאובדן החיים  . האחרונה

זו גם הסיבה לכך שרבים שלא  ... העצום

...  מתו לפני שאפשר היה לחלצם, נהרגו מייד

הורים סיפרו לי ששמעו את קולות ילדיהם  

כשהם נחלשים והולכים עד , זועקים אליהם

בעוד ההורים עמלים  , שהמוות השתיקם

בייאוש במאמציהם להסיר מעל הלכודים את  

מה נורא  . אבני הקירות שנפלו על ילדיהם

ככל שהעין מגעת אין רואים אלא. המראה והמעלותהשסועותגוויותיהםאחריבחיפושבתיהםהריסותאתמפנים,מקוםבכלעובדיםתשושיםגברים...ועפראבניםשלובוהותוהו

"...יקיריהםשלצחנה

.בעירהיהודיתהאוכלוסייהכמחצית–יהודים2000-ל1500ביןבלבדבצפתברעשניספוהכלבסך

מאמציםלהשקיעלאק"בישראל'רהחליטהפעם.לחלוטיןשובחרבהדפוסאולם,מבניהאישברעשנפגעלא,ק"במשפחתשללמזלה

אתלעבדוהחל,פחהאברהיםידיעללושהוענקה,מירוןבהרלאחוזהעברהוא,מצפתיהודיותמשפחותכמהעםביחד.חדשדפוסבבניית

.ידיובמואדמתה



,שדותוזרעתיגינותליעשיתי,לשבתבתיםבובניתי.הפחהלינתןאשרבכפרלבואנאלצתיהרעשלאחר"כי,ישראל'רסיפרשניםלאחר

גםהשםובעזרת,וחמוריםסוסים,עיזיםוששהכבשיםששה,וצאןבקרליהיההשנייהבשנה.הארץמזרעלשובעאכלתיההיאבשנהועוד

עלהייתה'הוברכתלרווחהפתוחהיהביתיגם,נעלהבאופןקיימתיבארץהתלויותהמצוותכלגם,ודקדוקיהפרטיהבכלהשבתאתשמרתי

".בעזריהיה'וה,חילעשתהידיזאתבכל,בורבותאבניםכי,זריעהמקוםאיננוההואהמקוםכיאם.ובשדהבבית,פעולתיכל

.ק בהר מירון"שרידי אחד הבתים של אחוזת ב
(משפחת בריל: תצלום)



לא פלא  . ושמע היישוב היהודי הקטן בהר מירון יצא למרחקים–ישראל עוסק בחקלאות הייתה חידוש גדול באותם ימים ' העובדה שיהודי כר

וכך מתארת יהודית מונטיפיורי  . ק"ראו חובה לעצמם לרכוב על סוסים אל אחוזת ב, 1839-שכאשר ביקרו משה מונטיפיורי ואשתו בצפת ב

:ביומנה את הביקור הזה

משה מונטיפיורייהודית מונטיפיורי



נהדף צבאו של  1840בסוף : ק גם באחוזה הנידחת שלה"המזל הרע המשיך לרדוף את משפחת ב
הבעלים הקודמים של אדמת  . אירופי משותף-אברהים פחה מארץ ישראל על ידי כוח עותמאני

ק אומנם נמלטה  "משפחת ב. עלו עליה והרסו אותה כליל, שייכים תקיפים מפקיעין, האחוזה
ישראל והוא ' אבל זה היה הקש ששבר את גבו של ר, על נפשה ומצאה מחסה בכפר ערבי סמוך

.החליט לעזוב את הגליל ולהתיישב בירושלים
(.משפחת בריל: תצלום. )ק כיום"חורבות אחוזת ב: ברקע



ק מהוות  "חורבות האחוזה של ב
. היום חלק משמורת הר מירון

( משפחת בריל:תצלום)



,  "וקריאי מועד' מועדי ה"שער המחזור 
עם תפילות כל החגים בנוסח עדת  

.1844-שהודפס בירושלים ב, הספרדים

אברהיםהובס,1841-ב,מכןלאחרקצרזמן.ריקותבידיים

זאתבעיקבותשנאלץ,ישראל'לר.ישראלמארץונסוגפחה

האחרוןהגרגירזההיה.מירוןבהראחוזתואתלעזוב

.לירושליםעברוהואבגלילצרותיוסאתאתשהגדיש

אךזהוהיהבירושליםדפוסביתהיהלאעדייןימיםבאותם

.בצפתשעשהמהבהלהמשיךינסהישראל'שרטבעי

מוגבליםמשאביוהיו,בגלילשעברמהבעיקבותאומנם

ואכן.דפוסמכבשברכישתלולסייעממונטיפיוריביקשולכן

,חדישהידניתדפוסמכונתמאנגליהלושלחמונטיפיורי

אסירישראל'ר.(משמאלבתצלום)"קולומביה"מדגם

המיליםאת,שהדפיסספרכלבשערמאזהכניסהתודה

ויהודיתמשה(מתנת)משאתהדפוסמכבשעלונדפס"

בחץמסומן,מימין)("ויצילםישמרם'ה)ו"הי(מונטיפיורי)

סידורהיהבירושליםשהדפיסהספריםראשון.(אדום

.1841-בכברלאורשיצא,"הקודשעבודת"

הרבניםשלהסכמהישראל'רהשיגהדפוסהפעלתלקראת

עבודותכלעלבלעדיותלושהבטיחו,בירושליםהספרדיים

הואהיהשנהמעשריםלמעלהבמשךואומנם.בעירהדפוס

.יחסיתרביםספריםוהדפיסבעירהיחידהדפוסבית

שודממסעצפתיהודיסבלוושוב–הדרוזיםשלהפעם,פחהאברהיםנגדמרדפרץשוב1838-ב

ביקשו,ציבוראישבושראו,צפתיהודיאך,באחוזתואזישבכימכךניצלאומנםישראל'ר.וביזה

אך,להםנענהישראל'ר.הגזילהלהשבתלפעולממנוולבקשפחהאברהיםאלשובלצאתממנו

היהפחהאברהים:לחינםהיההמסעוכללאלכסנדריהפחהאברהיםבעיקבותלנסוענאלץהפעם

ארצהלחזורשנאלץ,ישראל'רעםלפגישההתפנהולאהעותמאניהשולטןעםבמאבקואזעסוק

שהעניק  , מכונת הדפוס המקורית
כיום ניצבת  . ק"מונטיפיורי לישראל ב

המכונה במוזיאון התקשורת שבמרכז  
(.ברוך ניב: תצלום. )הבינתחומי בהרצליה



בעיקבות  . ק ואכן עלה בידיו לבטל את האיסור"הרב עשה כבקשתו של ב. שפרנסתו על הדפוס והוא זקן ואינו מסוגל להתחיל עבודה אחרת

מסר , כנראה מפאת גילו. חזר רק אחרי הפסקה של שבע שנים" חבצלת"אך להדפסת , הפעם ללא מתחרים, ק להדפיס ספרים"זאת חזר ב

.  ישראל את עריכת העיתון לחתנו ישראל דב פרומקין וארבע שנים לאחר מכן הועברה לידי פרומקין הבעלות המלאה על העיתון' ר

הוא גם דגל . התנגד למוסד החלוקה וקרא לערוך בו רפורמות, התייחס העיתון בחיוב להשכלה וליישוב הארץ, בעריכתו של פרומקין

אולם במשך הזמן חלה התקרבות בין פרומקין לעמדות האנטי ציוניות של הפרושים  . בהתנגדות לפעילות המיסיונרית בקרב יהודי ירושלים

פורסם בו  , 1904-שלאחר מותו של הרצל ב, בירושלים ובשנותיו האחרונות של העיתון הוא היה מעין ביטאון חרדי שהקצין והלך עד כדי כך

.  מאמר נגד האבל הכללי של היהודים על פטירתו

.1911-וכתוצאה מכך הוא נסגר סופית ב" חבצלת"ייתכן שעמדה זאת גרמה להתדלדלות מספר קוראי 

,1866-ברקפקעההיא.שנים23מעמדהחזיקהבירושליםק"בדפוסשלהבלעדיות

דפוספתחו-ל"בריויחיאלהכהןמיכל,סלומוןמשהיואל–ירושלמיםשלושהכאשר

עלהלאהמשפטבמהלךאך,גבולהסגתעללדיןאותםתבעישראל'ר.בעירמשלהם

.בוטלהוהיאשלוהבלעדיותהסכםעלהמקוריותהחתימותאתלהציגבידו

לאורהוציאוהםדרכםבתחילתכבר.המרץבמלואלהדפיסהחלוהחדשיםהמתחרים

היהזהעיתון.בירושליםשהודפס(ירחוןבתחילה)הראשוןהעיתון–"הלבנון"את

"חבצלת",משלועיתוןבפתיחתהגיבישראל'ר.האשכנזים"פרושים"השלבטאונם

עיתון.(בשבועפעמיםשלושיצאובשיאולשבועוןשהפךירחוןבעצםהיההואשגם)

.בירושליםולספרדיםהאשכנזיםלחסידיםמקורבהיהזה

"הלבנון"עםהקשההתחרותגרמה"חבצלת"שלהחמישיהגליוןלאחראולם

–העיתוניםלשניסגירהצוהוצאובעיקבותיהןהשלטונותבפניהדדיותלהלשנות
.אותםשהדפיסוהדפוסולבתי

המכונות,התפרקההשותפות.מוותמכתזוהייתה"הלבנון"אתשהוציאלדפוס

המשיך,זאתלעומת,ק"בישראל.לפאריזעברההעיתוןומערכתלמצרייםנשלחו

השלטוןנציגיאתלשחדניסהבתחילה.שלוהדפוסעבודתאתלחדשבמאמציו

לעשותחששואלהאך,הדפוסבמלאכתלהמשיךלושירשוכדי,בירושליםהעותמאני

בנימוק,הגזירהלביטוללהשתדלממנווביקשבקושטאגירוןיקירלרבכתבלכן.זאת
(2גליון " )חבצלת"ראש העמוד הראשון של : בתצלום



ק נמצא  "בשל משפחת ביתה 

ברובע המוסלמי  , ברחוב הדגל

בבית זה . של העיר העתיקה

וגם  ק"בשל הדפוס בית שכנו גם 

ולכן קיבל  " חבצלת"מערכת ה

".  חצר החבצלת"את הכינוי 

ק על  "הבית הושכר למשפחת ב

הוא היה בן . ידי משפחת חוסייני

שהגג  , שלוש קומות שנבנו כך

חצר לקומה  היה קומה אחת של 

התחתונה  מהחצר . שמעליה

שבה היו  , לגינההובילו מדרגות 

החצר . וחמורעז , עופות

הדפוס  בית של התיכונה היתה 

נייר וספרים  ולידה היו מחסני 

ליד הכניסה היה מרתף  . וכריכיה

מחסן לעצי הסקה  ששימש 

ממול  . ומזווה למיצרכי מזון

למדרגות נמצאו חלונות בית  

שהיה החדר האמצעי  , הכנסת

,  בזיקנתו. הקומה האמצעיתשל 

ק לשהות כאן "ישראל ב' נהג ר

.  שעות רבות ביום וללמוד תורה

מאחורי  , ממול. בית הדפוס–מימין ". חצר החבצלת"
משמאל נמצאות  ". חבצלת"ישב עורך ה, שני החלונות

(.ברוך ניב: תצלום. )מדרגות המוליכות אל בית הכנסת



החסידיםעדתמראשיהיוניסן'רובנוהוא.ציבוריעסקןק"בישראלהיה,הדפוסלעבודתבנוסף

לאחר.(באוקראינהכיום)ווהליןשבפלךין'מרוזישראלרביר"האדמוונציגיבירושליםהאשכנזים

בשליטתאז)רנוביץ'צשבפלך,מסדיגורהפרידמןיוסףשלוםרבי,יורשו-בנונציגיהיוהםפטירתו

.(באוקראינההיאגםוכיוםאוסטריה

קיצבהלהעניקשהחל,ווהליןכוללאתייסדוהם,לירושליםובנוישראל'רהגעתלאחררבלאזמן

.ין'מרוזר"האדמוחסידיבקרבלמענושנאספומתרומותבירושליםהחסידיתהעדהלבני"(חלוקה)"

החסידיםביןהקשריםהתהדקורבלאזמןתוךאך,בצפתווהליןכוללדרךהכספיםהגיעובתחילה

.ישירותאליהםלהגיעהחלווהתרומותר"האדמולחצרבירושלים

רדיפותבגללין'מרוזר"האדמונמלטלשם,בסדיגורההרביחצרשלוההדרהפארלפילשפוטאם

.בירושליםהחסידיםלקהילתומשמעותיותנדיבותווהליןלכוללחסידיותרומותהיו,הרוסיהשלטון

פעםמדילנסועשנהג,ק"בניסןהיההרבילחצרירושליםחסידיביןהקשריםאתשטיפחמי

פעםכיעד,ר"האדמובחצרשנעשהבמהכךכלמעורבהיהניסן'ר.בסדיגורההרביאצללביקור

ניסןהטיל,הלברשטייןחיים'ר,מצאנזהרבילבין"שלו"ר"האדמוביןמחלוקתשלבעיצומה,אחת

שלבנוידיעל,1868-בדברשלבסופובוטלהחרם.חיים'רעלחרם,המערביהכותלברחבת

יחזקאל'ר,מצאנזהרבי

בציור  , ישראל פרידמן' ר, ין'הרבי מרוז
.באוקראינה2014-שנתגלה ב1840משנת 

.ארמון מגוריו וחצרו של הרבי בסדיגורה

להגיעשנאלץ,שרגא

אישיתכךלצורך

.לירושלים
שהקימו,חסידיםשלקבוצותכמהווהליןמכוללנפרדוהזמןבמשך

.ועודיטומיר'זכולל,קרליןכולל,ד"חבכוללכגון,לעצמםכוללים

הגדולולהיותהעדהבראשלעמודווהליןכוללהמשיךזאתלמרות

הנהניםמספרהגיע1860-ב.ממנושפרשוהכולליםמכל

ממנושפרשומהכולליםאחדשבכלבעוד,אישלכאלףמקיצבותיו

לנהלהמשיכוניסן'ורישראל'ר,מקוםמכל.מאותכמהרקנמנו

.חייהםימיכל,רמהבידווהליןכוללאת



טוביםקשרים.בירושליםהעותמאניהשלטוןראשיעםמגעיםכללהישראל'רשלהציבוריתפעילותו

שהיה,פאשהאמיןמהמט(גנרל)סראסקרלביןבינונוצרו,קרובהידידותלכללשהגיעו,במיוחד

שניםכמהעצמהאתהוכיחהזאתידידות.1845-1847השניםביןבירושליםהמצבחילמפקד

ביקרשהרבילאחרזההיה.ישצב'מרוזר"האדמואתלהצילנקראישראל'רכאשר,מכןלאחר

גםוקיבלביקשבירושליםאך,רוסידרכוןהיהלרבי.רוסיהבמערבלביתולחזורוביקשבירושלים

מצדוצרפתבריטניה,לטורקיהאחדמצדרוסיהבין,קריםמלחמתפרצהכאשר.עותמאנידרכון

אזאולם.הטורקידרכונואתהציגושםטורקיהדרךעבר,בדרכו.לביתולחזורהרביהחליט,שני

ישראל'רהיהלהצילושהוזעקמי.ונכלאכמרגלנחשדוהוא–הרוסידרכונובכליוהתגלה

אזשימש,המזללמרבה.הרבישיחרורלמעןשםלהשתדלכדילקושטאבדחיפותשיצא,ק"ב

כווזיר,פאשהאמיןמהמט,ישראל'רשלמשכברידידו

'ר.יד'מגאלעבדהסולטןבממשלת(הבכירהשר)הגדול

.שוחררוהרביבקשתואתשטח,איתונפגשישראל

גלגליכי,נשמעשזהכמופשוטכךכלהיהלאזהאומנם

לשהותנאלץישראל'ורלאיטםנעוהעותמאניהמנגנון

.שוחררישצב'מרוזשהרבילפני,תמימותשנתייםבקושטא

ישראל'רשלהטוביםיחסיועלהשמועההגיעהכךכדיתוך

שהיה,שטירבייברבוהנסיךשללאוזניו,הגדולהווזירעם

ידיעלארצונכבשה1853-ב.(מרומניהחלק–כיום.עותמאניתבריבונות–אז)ואלאכיהשליט

אתמחדשוהאוסטריםהעותמאניםכבשו1854-ב.לווינהעברקריםמלחמתפרצהוכאשרהרוסים

ממנווביקשאליוהנסיךפנה,ישראל'רשלהמוניטיןנוכח.שםלשלטוןלחזוררצהוהואואלאכיה

הוחזרוהנסיך–זאתעשהאכןישראל'ר.בוואלאכיהלתפקידולהחזירוהגדולהווזיראצללהשתדל

ק"בישראלנעשהכך.בירושליםואלאכיהלקונסולישראל'ראתמינההואתודהלאות.השלטוןלכס

עםואלאכיההתמזגהשנהתוך:קצרמינויזהשהיהאלא.בירושליםהראשוןהיהודילקונסול

הוואלאכיתוהקונסוליה–לפאריזעברשטירבייהנסיך.ימינושלרומניהנוצרהוכךמולדבה

...נסגרהבירושלים

הווזיר הגדול מהמט  
אמין פאשה

הנסיך ברבו 
שטירביי



להגיעהחלוהם)לירושלים"חדשיםעולים"כלהגדירםשניתן,החסידיםבין

האשכנזיםותיקישהיו,"פרושים"הלבין(19-ההמאהשל30-הבשנות"רק"

.מתמדתתחרותשררה,(לכןקודםשנה25-כלהגיעהחלוהם)בעיר

כלאתלעצמםוהקימוהספרדיהעדהמשירותיפרשוכיכךנקראו"פרושים"ה

שחיטה,קבורהשירותי,דיןביתכגון,להםהדרושיםהציבורייםהמוסדות

שלבמוסדותהםגםהשתמשו,לירושליםהחסידיםכשהגיעו.וכדומה

ישראל'רובראשם–החסידיםיצאו,מספרםשגדלככלאולם."פרושים"ה

עלשמרו"פרושים"שהאלא.הללובמוסדותהשליטהעללמאבק–ובנוק"ב

:בירושליםהאשכנזיםבקרבלמיעוטהפכוכאשרגםלעצמםמוסדותיהם

אחוז23.5"פרושים"ה,העירמיהודיאחוז36.5החסידיםמנוכבר1835-ב

נאלצו"פרושים"הנחישותבגלל.הספרדיתהעדהבניהיו,אחוז40,והשאר

להםלקחשזהאלא,משלהםמקביליםמוסדותלעצמםלהקיםהחסידים

משלהםעלמיןבית,1855-ב,להםמיוחד(צ"בד)דיןביתהקימוהם:שנים

.1877-בנפרדתושחיטה1865-ב

כנסתבתיבבנייןגםהתבטאהבירושלים"פרושים"להחסידיםביןהתחרות

מחדששנבנה,החסידיהודה'רחורבתהכנסתביתנחנך1864-ב.מרשימים

ראשי.העתיקהבעירהיהודיהרובעבתיכלמעלונישא"פרושים"הידיעל

שלבעידודו,אזהחליטו,בנווניסןק"בישראל'רוביניהםהחסידיתהעדה

ביתעםוביופיובגודלושיתחרה,משלהםכנסתביתלהקים,ין'מרוזהרבי

.היהכךואכן."פרושים"השלהכנסת

,הקרקעחלקתלרכישתהדרושהסכוםאתמכיסולעדההלווהאףישראל'ר

תפארת"הגדולהחסידיהכנסת-בית,ניסןבנוידיעל,מכןלאחרהוקםשעליה

.(ין'מרוזר"האדמושםעל)"ישראל

הוא נפטר  . 1872-שנערכה ב, ק זכה לראות בחנוכת בית הכנסת"ישראל ב' ר

.והובא למנוחות בהר הזיתים1874-ב

בתלבושתאשכנזיםשני–מימין.1890-בירושלמיםיהודים
התצלום.ידועלאצלם).ספרדייהודי-משמאל.חסידית
.(פוטוכרוםבשיטתשנצבע,לבןשחורהואבמקור



שביצועה נמשך  , הייתה משימה אדירה" תפארת ישראל"הקמת בית הכנסת 

כי  גם הצאר  , עצם רכישת הקרקע הייתה מיבצע מפרך, למעלה מעשרים שנה

'  אולם ר. אלכסנדר השני רצה בה כדי להקים עליה מיתחם רוסי בעיר העתיקה

שלוחי הצאר והם נאלצו להקים מחוץ לחומות את  מק היה זריז "ישראל ב

".מגרש הרוסים"המיתחם שקיבל את הכינוי 

בזמנו  . האפילה על הכל משימת הבנייה הגדולה, לאחר שהקרקע  נרכשה

החל משרטוט  , ניסן נשא אותה על כתפיו בהצלחה ובכישרון רב' כי ר, סופר

וכלה בפיקוח על –למרות שלא היה ארכיטקט או מהנדס בנייה –תוכניות הבניין 

שלא יכול היה לפתור  , ניסן בבעיה הנדסית' אך כשנתקל ר. הבנייה בפועל

אולם  . מבוני מגרש הרוסים, מרטין אפינגר, הוא נעזר באדריכל רוסי, בעצמו

".תפארת ישראל"כיום מקובל לחשוב שאפינגר היה בעצם המתכנן האמיתי של 

.שנים רצופות1872-15והיא נמשכה עד 1857-הבנייה המעשית החלה ב

.  שהיה אז חידוש בירושלים, במיפלס התחתון של המיבנה נמצא מקווה מחומם

אולם התפילה נמצא מעליה  . הכנסתצוות בית של קומת מגורים מעליו נמצאה 

.  מעל הכל בלטה הכיפה למרחקים. ובמפלס העליון נמצאה עזרת הנשים

עדת החסידים שאף  פעילותה של מרכז הכנסת שנה היה בית 70במשך 

במלחמת  הסוף לכל אלה בא אך . מחדריו למשרדי הנהלתההשתמשה בכמה 

שהיווה נקודת תצפית  , סביב הבניין התנהלו קרבות עזים ועל גגו. העצמאות

הייתה  , כשהצטרף הלגיון הערבי לקרבות. הוצבה עמדה רבת חשיבות, מעולה

הלגיון הפגיז את  . זו העמדה האחרונה שנותרה בידי מגיני הרובע היהודי

בהתקפות הללו ניזוק  . תקף בכוח רב ובסופו של דבר כבש אותו, המיבנה

אך לערבים זה לא הספיק וזמן מה לאחר שתפסו אותו הם , המיבנה קשות

שכמה שרידים של  , כל שנותר ממנו היה גל הריסות. פוצצו אותו לחלוטין

מתוכנן שיקום המיבנה ואף הוקצו לכך ( 2017)כיום . המיבנה מבצבצים ממנו

.מיליון שקל36על ידי הממשלה 

.  כאשר ייבנה מחדש" תפארת ישראל"כך ייראה בית הכנסת 
(.'הדמייה לפי דגם של אנדריי מליץ)



בדרכו,1869-בבירושליםשעבר,יוזףפרנץ,אוסטריהקיסראתלארח"ישראלתפארת"הכנסתביתזכהבו,חגיגיאירועהיההמקרה

זהאירוע.אוסטרייםנתיניםהיו,ניסן'רכולל,בהרביםכי,החסידיתהעדהידיעלהכנסתלביתהוזמןהקיסר.סואץתעלתפתיחתלטקס

שקידם,הלבןהזקןובעלהפניםנשואניסן'רוגם–הכנסתלביתבהגיעם,לוויהבנישניעםהקיסרנראיםובתצלום(משמאללמעלה)צולם

כשראה,שלפיה,האנקדוטהנולדהובמהלכוהבנייןשלהגדולההכיפהשנבנתהלפניהתרחשזהאירוע.(בהגדלהמימיןלמעלה)פניהםאת

תרם,הרמזאתהביןהקיסר."אדונילכבודךכיפתואתהסירהכנסתבית"כי,ק"בניסןלוענהואזמדועשאל,לבנייןכיפהאיןשעדייןהקיסר

.הושלמהוהכיפה–נכבדסכום

נקרא,הביתבבנייתהרבחלקוובזכות,כךומשוםהכנסתביתכגבאיגםימיוסוףעדשימש,(ניֶשה:קרי)"נישע"היהכלבפישכינויו,ניסן'ר

.ק"בניסןהכנסתבית:בפשטותאו(נישעשלהכנסתבית:ביידיש)"שולס'נישע"גם"ישראלתפארת"

חייהםימיכלסירבו,ניסןבנווגםק"בישראלגם

האומרבתורההאיסורעללעבורשלאכדי,להצטלם

אנואיןכךמשום."תמונהוכלפסלכללךתעשהלא"

המקרהידאולם.ישראל'רנראהאיךהיוםיודעים

.55בגיל,ניסן'רשלויחידאחדתצלוםלנוהשאירה

הימני משלושת  )הקיסר פרנץ יוזף 
מגיע לביקור  ( הגברים במרכז התצלום

.1870-ב" תפארת ישראל"ב



גוף שייצג את העדה  , "ועד כל הכוללים"ניסן גם עסקן חברתי ובין השאר כיהן כמה שנים כראש ' היה ר, בנוסף לכל עיסוקיו במפעלי בנייה

.  מימן בתי כנסת והגיש עזרה לנזקקים, שילם משכורות לדיינים, האשכנזית כולה בפני השלטונות

כי כאשר עבר ברחוב , מספרים. ניסן לטובת הכלל הביאה לו כבוד רב לא רק בין היהודים אלא גם בקרב הערבים' פעילותו הרבגונית של ר

.  למראה הדרת פניו, קמים לכבודו, היו הערבים יושבי השרפרפים לפני בתי הקפה

.74בגיל 1889-ניסן נפטר ב' ר

.20-של המאה ה20-בשנות ה" ק"בתי ניסן ב"
,  ק השקיע בו עמל רב"מפעל בנייה גדול נוסף שניסן ב

היה הקמת שכונת מגורים לעדה החסידית מחוץ  

ששאף להקל על , ניסן' ר. לחומות העיר העתיקה

רכש למענם קרקע , אנשי העדה שחיו בצפיפות קשה

.  מצפון לעיר העתיקה ובנה להם כעשרים בתים

"  אוהלי משה ויהודית"בתחילה כונתה השכונה 

קריה  "אבל לאחר מכן הוחלף שמה ל( מונטיפיורי)

אולם החסידים לא מיהרו לצאת אל השכונה  ". נאמנה

החדשה ובסופו של דבר נמכרו חלקים ממנה לעדות  

בעיקבות  . החלבים והבבלים, הקווקזים, ים'הגורג

בתים וכל אלה קיבלו את  120-זאת ניבנו בשכונה כ

".ק"בתי ניסן ב"הכינוי 

במאורעות  : אלא שגורל השכונה לא שפר עליה

שיצא  , התנפל עליה המון ערבי מוסת( 1929)ט "תרפ

,  ים'הפורעים חדרו לבתי עדת הגורג. מהר הבית

פצעו רבים אחרים ובזזו הרבה  ,רצחו שמונה יהודים

בעיקבות זאת נעזבו רוב הבתים ובמקום  . בתים

רק בתחילת המאה  . היהודים התיישבו בהם ערבים

. הנוכחית חזרו יהודים לגור בשכונה



,לתפארתמשפחהאחריהםהותירוק"בוניסןישראל

והןהמדינההקמתלמעןהןרבותפעלוובנותיהשבניה

כבעליואםעסקיםכאנשיאם,התבססותהלמען

,תרומתםיריעתרוחבבגלל.בולטיםציבורייםתפקידים

:מהםכמהרקכאןנזכיר

ראש  , ישראל רוקח
אביב בשנים  -עיריית תל
1935-1952.

השופט העליון  , גד פרומקין
היהודי היחיד בתקופת  
.המנדט

.  לפיזיקה חיים הררי' פרופ
.  1988-2001נשיא מכון ויצמן 

חתן פרס ישראל למדעים  
1989.

למשפטים רות בן  ' פרופ
כלת פרס ישראל  . ישראל

.2001לחקר המשפט 

חתן פרס  . לפיזיקה יובל נאמן' פרופ
נשיא אוניברסיטת  . 1969ישראל 

.  ר הוועדה לאנרגיה אטומית"יו. א"ת
.  1982-1984כ ושר המדע בשנים "ח

כ"השבראש . כרמי גילון
שגריר בדנמרק  , 1995-1996
ראש מועצת  . 2001-2003

.  2003-2007מבשרת ציון 

אמן שנודע  . ק"יצחק ב
בציוריו על קירות בתי  
כנסת וישיבות  
.בירושלים



מקורות

.1973, ומפעלי נייר חדרההדפוס לאמנות הוצאת המוזיאון , אמנות הדפוס, אוליצקי יוסף•

.1977ירושלים , בן צבייד , בראי תקופהעיר , בן אריה יהושע•

.ו"ירושלים תשט, ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העותמאני, בן צבי יצחק•

.ד"ירושלים תשל, יד בן צבי, 1881-1840הישוב היהודי בארץ ישראל , גת בן ציון•

.ו"תשכ, ו"מחניים ק, ראשיתו של הדפוס העברי בארץ ישראל, הלוי שושנה•

.א"תשכ, ח"מחניים נ, היישוב החסידי בירושלים בראשיתו, לנדוי בצלאל•

.אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו, ק"ק וניסן ב"ישראל ב, דודתדהר •

ב



הכתובת על המצבה  . ק בהר הזיתים"ישראל ב' קיברו של ר
ה  "הרב הישיש חסיד ועניו מו( פה נקבר)נ "פ":  אומרת

(  עיר הקודש, דפה)ק "ק מדפיס דפעה"ישראל ב( מורנו הרב)
נפטר  )ע "נלב( תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן)א "תובב

ה ליצירה  "כסליו תרל( ערב ראש חודש)ח "ער( לבית עולמו
(".תהא נשמתו צרורה בצרור החיים)ה "תנצב


