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 מסעו של ה"חכם באשי", הרב נחום חיים בן בכור יוסף, 
בארץ ישראל ובסביבותיה )סיוון-תמוז תר"ע, יוני-יולי 1910(, 

כמשתקף בעיתון איל טיימפו

יצחק ציטרין וניצה דורי

מבוא
בסוף המאה התשע־עשרה יצאו לאור בקושטא 45 כתבי עת בלדינו. 
החשוב שבהם היה איל טיימפו )הזמן, 1930-1872(. העיתון היה נפוץ 
בקהילות היהודיות באימפריה העות'מאנית ובעיקר בקושטא ויצא 
לאור, הודות למאמציו של בעליו ועורכו בפועל, דוד פריסקו, במשך 
58 שנים.1 הייתה זו תקופה רבת תהפוכות בחברה הספרדית היהודית, 
של ויתור על מסורות העבר ואימוץ חזון הציונות; של קונפליקט 
עקב נאמנות כפולה לאימפריה העות'מאנית ולתנועה הציונית; ושל 
תמיכה במהפכת התורכים הצעירים וחלחול המודרניזציה בחינוך 
ובהשכלה. העיתון היה בעל מגמות אידאולוגיות־ספרותיות ולאומיות 

אנטי־ציוניות, ועורכו היה דוד ְפִריְסקו.
הרב חיים נחום כיהן כרבה הראשי, ה"חכם באשי", של האימפריה 
העות'מאנית בשנים 1908–1920, הרב הראשי היחידי שנבחר באורח 
מסודר וממוסד לכהונה רמת מעלה זו, עד לכינון הרפובליקה התורכית 
בשנת 2.1923 כל הרבנים האחרים שהחזיקו במשרת החכם באשי לפניו 
כיהנו רשמית רק כממלאי מקום. הרב נחום היה בעל השכלה תורנית 
ומודרנית רחבה. הוא למד בפריס בבית המדרש לרבנים של חברת 
אליאנס בשנים 1893–1897, בחסותה ובתמיכתה של כי"ח. בשנת 
1910 החליט לצאת למסע בן ארבעה חודשים בקהילות היהודיות 
וביקר באדריאנופול, בסלוניקי, באלכסנדריה, בקהיר, בארץ ישראל, 
בדמשק, בביירות ובאיזמיר. לביקור בארץ ישראל הקדיש הרב חודש 
ימים.3 מטרתו העיקרית של המסע הייתה רצונו של הרב נחום לבסס 
את סמכותו כרבה הראשי של האימפריה, ולהכיר מקרוב את ההנהגה 
ואורחות החיים של הקהילות שביקר בהן. "הוא בחר בתפקיד המייגע 
הזה של רועה לקהילות היהודיות העותומאניות, כדי לשרת את עמו 
בתפקיד מלא אחריות ]...[ ואמר שהוא מייחל לאחדות ולהרמוניה בין 
כל הקהילות".4 רשמי המסע של הרב נחום מביקורו בארץ ישראל 
ובסביבותיה, המתועדים בשיטתיות ובאהדה בעיתון איל טיימפו, הם 
תעודה היסטורית חשובה, המאפשרת הצצה ממקור ראשון על מצבו 
הדמוגרפי, הכלכלי, הדתי־רוחני והארגוני של היישוב היהודי בארץ 

ישראל בראשית המאה העשרים.

על העיתון
העיתון היומי איל טיימפו, שיצא לאור בשפת הלדינו ונדפס באותיות 
רש"י, היה העיתון הנפוץ ביותר בקרב היהודים דוברי הלדינו באימפריה 
העות'מאנית. קראו אותו חברי הקהילה היהודית ברחבי האימפריה 
העות'מאנית, במיוחד בקושטא. תפוצתו הייתה רחבה בחוגי משכילים 
ובחוגים דתיים כאחד. ההערכה היא שקוראי העיתון מנו כ־16 אחוז 
מכלל דוברי הלדינו בתורכיה המערבית. בעליו היה חסיד נלהב 
של כי"ח ושל תהליכי ההתמערבות, ותמך ללא סייג בנאמנותה של 

הקהילה היהודית לאימפריה העות'מאנית.5
והפולמוסים בחברה, בתרבות, בכלכלה  השינויים, התמורות 
ובפוליטיקה השתקפו בעיתון היומי החשוב הזה. האירוע המרכזי שעמד 
על סדר היום של הקהילה היהודית היה בחירתו של רב ראשי, "חכם 
באשי", לאימפריה. בחירות אלה היו משמעותיות, שכן הרב חיים נחום 
היה הרב הראשי היחידי שנבחר באורח מסודר וממוסד לכהונה רמת 
מעלה זו, עד לכינון הרפובליקה התורכית בשנת 1923. כל הרבנים 
האחרים שהחזיקו במשרת החכם באשי כיהנו רשמית רק כממלאי מקום.

מהפכת התורכים הצעירים, השלכותיה על הקהילה 
היהודית וראשית פעילותה של התנועה הציונית 

בקושטא
איל טיימפו תמך בתהליכי המודרנה ובנאמנותה של הקהילה היהודית 
לאימפריה העות'מאנית, במיוחד לאחר מהפכת התורכים הצעירים 
ובשל רגישותם לתופעות של חוסר נאמנות לאומית לאימפריה, 
בעיקר מצדם של מיעוטים אתניים. כמו כן היה העיתון בעל מגמות 
אידאולוגיות־ספרותיות ולאומיות אנטי־ציוניות. קו המערכת של 
העיתון שיקף ביקורת ומחאה חברתית ופוליטית נגד הרעיון הציוני 
והשאיפה להגשמתו באימפריה העות'מאנית, ובכלל זה בארץ ישראל, 
בטענה שהוא מפר את האיזון החברתי בקהילה.6 עורך העיתון סבר כי 
שאיפותיה הלאומיות של התנועה הציונית עומדות בסתירה למדיניותם 
של התורכים הצעירים, שבחזונם ראו את האיחוד הלאומי של האימפריה 
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העות'מאנית. לפיכך האמין כי שאיפות אלה סותרות גם את האינטרס 
של הקהילה היהודית כנתיניה הנאמנים של האימפריה.7

נחום  חיים  הרב  בבחירתו של  סייג  ללא  טיימפו תמך  איל 
ובאוריינטציה המודרנית והליברלית שחפץ להנהיג כחכם באשי 

בעידודה ובתמיכתה של כי"ח.

איל טיימפו ותמיכתו ברב חיים נחום
העיתון איל טיימפו, בעריכת דוד פריסקו, היה לשופרו של הרב 
נחום ועמל ליצור דעת קהל אוהדת לרב ולפעולותיו.8 איל טיימפו 
תמך ללא סייג בבחירתו של הרב חיים נחום ובאוריינטציה המודרנית 
והליברלית שחפץ להנהיג כחכם באשי, בעידודה ובתמיכתה של 
כי"ח.9 לפיכך סיקר העיתון בהרחבה ובפירוט רב את סיורו של הרב 
בארץ ישראל ובסביבותיה ופרסם ריאיון מקיף עם הרב לאחר שובו 
מהמסע. העיתון סיקר גם את מסעו של הרב חיים נחום בקרב יהודי 
הפלשמורה באתיופיה, שבה שהה בשנים 1907–1908 בשליחותה של 
חברת כי"ח, במטרה לקבוע את שייכותם ליהדות.10 כי"ח ייעדה את 
הרב נחום לתפקיד "החכם באשי", אולם מעורבותו הגוברת בענייני 
הקהילה בקושטא יצרה מערכת יחסים עכורים של הרב עם האגף 
השמרני של הנהגתה. לפיכך הרחיקה אותו כי"ח מהמערכה על 
בחירת הרב הראשי, והטילה עליו את השליחות לאתיופיה כדי לצנן 
את ההתנגדות לבחירתו.11 לקראת תהליך הבחירות למשרת החכם 
באשי החזירה כי"ח את הרב חיים נחום לקושטא כדי להתמודד על 
המשרה. איל טיימפו, שהתגייס לתמוך בבחירתו, הודיע לקוראיו 
בראשית חודש אב תרס"ח על שובו של הרב נחום לקושטא: "אנו 
שמחים לבשר שרבנו חיים נחום יגיע מחר לעירנו בשעה שלוש לאחר 

שובו מפריז. כמה מחברינו ייצאו לברכו לשלום בתחנה".12
מגמת העורך, דוד פריסקו, הייתה ברורה והשתקפה בכנותו אותו 
"רבנו" עוד בטרם נבחר, ובקריאתו לקהל קוראיו לצאת ולקבל את פניו 
בתחנת הרכבת, כראוי לאישיות הנושאת במשרה רשמית מכובדת. 
הוא פעל באופן נחוש ועקיב ליצור דעת קהל אוהדת לבחירתו של 
חיים נחום למשרת החכם באשי, על רקע ההתנגדות לבחירתו מצד 
קבוצות לחץ רבות. נמנו עמם השמרנים בקהילה, שלא הסכימו 
לקו הליברלי שייצג, ואלה שחששו לאבד את מקור סמכויותיהם 
ועוצמתם. כמו כן התנגדו למינויו ארגונים יהודיים שייצגו בעקיפין 
את האינטרסים הפוליטיים של מעצמות שנאבקו על חיזוק השפעתם 
 Hilfsverein der( "המדינית באימפריה העות'מאנית. חברת "עזרה
DeutschenJuden(, שפעלה בשירות האינטרסים שהיו לגרמניה 
באימפריה העות'מאנית, התנגדה לבחירתו של הרב חיים נחום, שייצג 
את האינטרסים הצרפתיים באמצעות פטרוניתו — חברת כי"ח. גם 
נציגי התנועה הציונית, שנאבקו בעוינותה של חברת כי"ח, התנגדו 
לבחירתו של הרב חיים נחום, איש כי"ח, לתפקיד הרב הראשי של 

האימפריה העות'מאנית.13
בשלהי חודש אב תרס"ח הקדיש איל טיימפו את כתבת עמוד 
השער לבחירתו של הרב נחום למשרת החכם באשי של האימפריה 
לרב הראשי".  "בחירות  עיניים:  בכותרת מאירת  העות'מאנית, 
הכתבה סיקרה בהרחבה את הביוגרפיה של הרב חיים נחום ואת 

שפע הברכות שזרמו אליו לרגל בחירתו מאישים ומקהילות יהודיות 
מרחבי האימפריה.14

בחירתו של הרב נחום למשרת "ממלא מקום הרב הראשי" בידי 
המועצה הבוחרת שמנתה נציגות של רבני קושטא ונכבדיה, התקיימה 
ב־24 באוגוסט 1908. ב־24 בינואר 1909, לאחר אישורו של המינוי 
בידי הסולטאן, התמנה הרב לחכם באשי הרשמי של האימפריה 
העות'מאנית.15 עורך איל טיימפו דאג להבליט לקהל קוראיו את 
בחירתו הרשמית של הרב חיים נחום למשרה הרמה: "אנו שמחים לבשר 
שמינויו של הרב חיים נחום כרב ראשי של תורכיה קיבל אישור רשמי 
אמש מטעם המושל וסולטאן האימפריה".16 העיתון סיקר בהרחבה 

ובאהדה את בחירתו הרשמית של הרב נחום למשרת הרב הראשי:
הווזיר הגדול נתן תוקף רשמי למינוי של הרב חיים נחום כרב הראשי לתורכיה. 
שר המשפטים יודיע זאת מחר רשמית לרב חיים נחום. אתמול שלחה המועצה 
הדתית הודעות לכל הקהילות היהודיות על מינויו של הרב נחום כרב ראשי, 
לאחר 43 שנים שבהן לא נעשה שינוי בתפקיד זה. עד עתה נמנע הרב חיים 
נחום מלהשיב לכל מברקי המברכים כי המינוי לא היה רשמי. אנו בטוחים 
שכל הקהילות שמחות ומברכות על מינוי זה. לעת עתה מקבל הרב חיים 
נחום אישים חשובים הבאים ללשכתו, כמו למשל איזאק פרננדיס, נשיא 
אליאנס, וז'אק ביי דה־ליאון שהגיעו כדי לברך וכדי להביע את תמיכתם בו.17

העיתון פרסם באופן שיטתי וברצף כתבות רבות שהעידו על תמיכה 
רחבה של ראשי השלטון העות'מאני וקהילות יהודיות רבות מרחבי 
האימפריה בבחירתו של הרב נחום, והדגיש את אישיותו הכריזמטית 

ויכולותיו: 
הרב הראשי ממשיך לקבל ברכות ואיחולים מכל רחבי המדינה והפרובינציות. 
הרב עצמו הביע פליאה ותדהמה מכמות הברכות שקיבל, בעיקר מאנשים 
שעד עתה לא עניין אותם נושא הרבנות. זה רק מראה שהשאיפה של כל 
הקהילות היהודיות ברחבי האימפריה היא לראות שמי שעומד בראשן הוא 
אדם ישר, חכם ובעל רוח מודרנית. יהיה זה מייגע לפרסם כאן את כל הברכות 
שמקבל הרב חיים נחום ]...[ כולם מביעים שביעות רצון גדולה מהמינוי של 

הרב חיים נחום.18

הפירוט הרב של זרם הברכות והתמיכה הרחבה, לכאורה, בבחירתו של 
הרב נחום, מקיר לקיר, כולל מגזרים שהיו עד אז רחוקים ממעורבות 
קהילתית ומאורח חיים דתי, תכליתו היה לעמעם את ההתנגדות 
לבחירתו של הרב מצד גורמים שמרנים ופוליטיים, ובעיקר להסתיר את 
הסכסוכים בתוך הקהילות בערי השדה, שהתנגדו לבחירתו משיקולים 
אידאולוגיים ופוליטיים כאחד. ניצחונו של הרב חיים נחום, שסימל 
את הזרם המודרני בהובלתה של כי"ח, היה למעשה רעוע. האופוזיציה 
שפעלה נגדו לא השכילה לאחד את כוחותיה למאבק בבחירתו, 
אולם ההתנגדות הרבה למינויו העצימה את הפילוגים בקהילות 
היהודיות. לכך יש להוסיף את אי היציבות באימפריה העות'מאנית 
לאחר מהפכת התורכים הצעירים ואת הערפול בשאלת סמכויותיו 
ומעמדו כחכם באשי ראשי, שהיה תלוי לחלוטין בהחלטותיה של 

הממשלה העות'מאנית.19
בתנאי אי־הוודאות שנוצרו עם בחירתו של הרב נחום למשרתו 
הרמה, האדיר עורך איל טיימפו בכתבותיו את יכולותיו של הרב 
נחום להניע שינוי שיאחד ויקדם את כל הקהילות היהודיות ברחבי 

האימפריה בהנהגתו, למרות ההתנגדויות למינויו: 
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הגיע הזמן שהיהדות האומללה, הפצועה והרקובה מבפנים של תורכיה, תקבל 
מרפא. קול שדי, קול העם שמצא מענה ומזור לצרתו במינוי זה של הרב חיים 
נחום ]...[ עד עתה הכל נעשה בסתר והרס את היהדות המזרחית ]...[ יש זכות 
לכל אחד להביע ביקורת ללא חשש שיבולע לו מאנשים רעים. עד כה היו 
אינטריגות. כעת ישררו השוויון, היושר, הצדק והאחדות ]...[ יש להעמיד 
את האינטרס הכללי לפני האינטרס הפרטי ]...[ אנו צריכים להעמיד בראש 
הקהילות שלנו אנשים חכמים ונאמנים, אנשים שהם בני הזמן החדש ולא 

אנשים מהעבר, אנשים שיכולים ללכת עם הדת ולא כנגד הדת.20

מסעו של הרב נחום למצרים, לארץ ישראל, לסוריה 
וללבנון

מערכת איל טיימפו צידדה ברב נחום בעיקר בזכותן של הרפורמות 
"ברוח המודרנה והליברליזם", ששאף לחולל בארגון הקהילות היהודיות 
ברחבי האימפריה העות'מאנית.21 גם מסעו נבע משאיפתו זו, ומהצורך 
לבסס את סמכותו כרבה הראשי של האימפריה. לפיכך נבחרו קהילות 
סלוניקי ואדירנה/אנדריאנופול ליעד הראשון במסעו, בהיותן קהילות 
יהודיות גדולות ובעלות חשיבות.22 לכן היה חשוב לרב נחום לבסס 
בהן את הנהגתו ואת סמכותו כחכם באשי. דוד פריסקו ציין שהרב 
נחום שאב את עוצמתו וסמכותו גם מהממשלה העות'מאנית, ובכך 
ביקש לבסס את סמכותו: "הרב חיים נחום קיבל אישור משר החוץ 
לצאת לשאלוניקי והתקבל שם בחמימות רבה. זו קהילה שיש לנו 
סימפתיה גדולה כלפיה כמו שלה יש כלפינו ]...[ אנו מקווים שתושביה 
היהודיים של שאלוניקי יידעו מי האישיות הדגולה שבאה לבקרם".23

המסע לארץ ישראל ולסביבותיה נבע מרצונו להטביע את חותמו 
כרב הראשי של האימפריה, ובעיקר כמגן היהודים בעלי האזרחות 
העות'מאנית. אולם הרקע לביקורו בארץ ישראל ובסביבותיה נבע 
גם, ואולי בעיקר, מהדחיפות לגבש פתרון לחילוקי הדעות ולבעיות 
מורכבות שהתעוררו בתוך הקהילות היהודיות באזור. בלטה במיוחד 
הדחיפות לטפל בענייני המחלוקות על הנהגת קהילת ירושלים ובשאלת 

איוש המשרה של החכם באשי )"הראשון לציון"( בארץ ישראל:
עדיין לא הגיע לפתרון נושא הראשון לציון בירושלים. דמות שאמורה להוות 
דוגמה לסובלנות ולאחדות, עדיין יש אינטריגות ותככים ותחרויות ביחס למשרה 
זו. שום דבר אינו יכול לרכך את "האנשים הקדושים" האלה. זו בושה להם 
ולנו שהם זקוקים להתערבות חיצונית להכריע ביניהם. העניין משפיע גם על 
קהילות אחרות בפלשתינה ]...[ ביקור של הרב הראשי של טורקיה נחוץ מאוד 
בימים אלו כדי להשיב את הסדר על כנו, כך מאמינים בטורקיה וגם באירופה. 
אגרות רבו מקבל הרב נחום להגיע לביקור ללא דיחוי. הפרופסור גוטהיל24 

הנמצא כעת בפלשתינה, מפציר גם הוא ברב נחום להקדים את ביקורו.25

איל טיימפו סיקר את מסעו בן ארבעת החודשים של הרב חיים נחום 
בהרחבה, בשיטתיות ובאהדה, והבליט את הישגיו: תרומתו לאחדות, 
לייצוב ולעיצוב הקהילות בארץ ישראל ובסביבותיה בהנהגתו, בזכות 
טיפולו המושכל בפתרון המשברים ובייצוג ענייני הקהילות לפני 

הממשלה העות'מאנית. 
הרב חיים נחום יצא למסעו בלוויית פמליה מכובדת של אישים 
ומלווים: "ביום שישי יפליג הרב נחום לפלשתינה באנייה רומנית 
שתפליג מהנמל שלנו. האנייה תגיע ביום שני לאלכסנדריה ומשם 
תפליג ליפו. הרב ילווה ברופאו איליאס פאשה, מר יעקב מודיאנו, 

רבי יצחק אריאל ומר רוברט לוי".26 באלכסנדריה שהה שלושה ימים 
והתקבל בכבוד מלכים. משם המשיך לקהיר וממנה הפליג באנייה 
רוסית לפורט סעיד, משם הפליג ליפו. עורך איל טיימפו ציין: "אנו 
מקווים שבזכות אישיותו האנרגטית של הרב הוא יצליח לפשר בין 

הניצים בירושלים זה ארבע שנים, בהצלחה".27
לירושלים הגיע הרב נחום בח' בסיוון תר"ע )1910(. איל טיימפו 
הילל ופיאר את ביקורו, הפריז במספר מקבלי פניו ובתיאור טקסי 
הכבוד שבהם כיבדו את פניו. מעל לכול הזדרז העיתון להודיע שהרב 
נחום הצליח, כבמטה קסם, לפתור את המחלוקות הקשות, שנמשכו 
שנים רבות, בסוגיית בחירת הראשון לציון: "הרב נחום ומשלחתו 
הגיעו לירושלים, שם התקבלו על־ידי הרשויות האזרחיות והצבאיות 
ועל־ידי תלמידי הישיבות שמנו כשלושים אלף אנשים ]...[ בכל 
המקומות התקבלנו בכבוד מזהיר. הודות למאמציו של הרב נחום 
התפייסו האדונים ואלירו וענתבי,28 ושניהם מסכימים כעת בנוגע 
לנושא הרבנות. הרב יעקב מאיר29 נבחר לראשון לציון פה אחד, ולרב 

הראשי של דמשק הרב יעקב דאנון".30
בכתבת המשך חזר איל טיימפו והעצים את הצלחתו של הרב 
נחום בהשכנת שלום בין־עדתית, נוסף על פתרון סוגיית בחירתו של 

הראשון לציון: 
בנוכחותו של הרב חיים נחום נחתם הסכם שלום ופיוס בין מועמדי הראשון 
לציון בירושלים בקהילות ספרדיות והאשכנזיות. הרב יעקב מאיר, רבה של 
שאלוניקי, נבחר לראשון לציון ]...[הרב הראשי שלנו ברוב חכמתו הצליח 
לשים קץ לסכסוך ששר בין שתי העדות זה שלוש שנים ]...[ הודות לרב חיים 
נחום שורר שלום בין אשכנזים וספרדים בירושלים. הרב יעקב מאיר מונה 

להיות הראשון לציון. השמחה בקרב תושבי הארץ גדולה מאוד.31

כללו של דבר, עורך איל טיימפו דיווח לקוראיו על הצלחתו המלאה 
של הרב חיים נחום ליישב את המחלוקות המורכבות שפילגו את העדה 

הספרדית בארץ ישראל ובירושלים במשך שנים רבות. 

רשמי המסע של הרב חיים נחום בארץ ישראל
איל טיימפו פרסם את הצלחתו של הרב נחום במשימתו העיקרית 
בסיורו בארץ ישראל, מינויו של הראשון לציון, כדי להאדיר את 
המוניטין של הרב. אולם המציאות הייתה שונה. הניסיון של הרב 
נחום לפתור את משבר ההנהגה,32 ומינויו של הראשון לציון, נכשלו 
כישלון צורב. מועמדו של הרב נחום למשרת הראשון לציון, הרב 
יעקב מאיר, למרות היותו מינוי ראוי למשרה, לא יצא לפועל. גם 
הלהט שאפיין הסכסוכים והפילוגים בקרב העדה הספרדית והמחלוקות 

הבין־עדתיות לא שככו.33
סמוך לשובו של הרב חיים נחום לקושטא ממסעו בן ארבעה 
החודשים, פרסם העיתון כי "הרב נחום הגיע עם האנייה 'סאאידיאי' 
לעירנו, קושטא, בשעה שלוש לפנות בוקר. למרות השעה המוקדמת 
הגיעו נציגים רבים לקבלו. בשעת בוקר מוקדמת הלך לסולטאן כדי 
לספר לו את חוויות המסע ולהביא לו את ברכת האנשים, אחר כך 
הלך לביתו למנוחה ולפגוש את משפחתו. רק מחר יוכל לחזור לתפקד 
כראוי כי הוא מעט חלוש מהמסע". הרב היה עייף ותשוש,34 והעיתון 
הקדיש לו כתבת עומק, ובמרכזה רשמיו מביקורו בארץ ישראל. 
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בכתבה באים לידי ביטוי נושאים מגוונים: מצבו של היישוב היהודי 
בארץ בכלל, ומצבן של העדות הספרדיות, שרוב חבריהן היו בעלי 
נתינות עות'מאנית, בפרט. בריאיון פירט הרב נחום את מטרות ביקורו 

בארץ ישראל ואת הישגיו.35 
הרב חיים נחום סייר לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל, ביקר 
ביישובים ובקהילות רבות, שמקצתן אופיינו כיישוב הישן, ובמושבות 
החדשות הציוניות. בריאיון עמו תיאר את מצבו החברתי והדמוגרפי 
של היישוב היהודי בארץ; את מצב החינוך בארץ; את דעתו על משבר 
ההנהגה ובעיקר על מצבן הרוחני והדתי של הקהילות היהודיות, ומתח 
ביקורת חריפה על ההנהגה הרבנית שלהן ועל סדרי ה"חלוקה" בחלק 
מהקהילות היהודיות בארץ. הרב פירט את המתווה שהציע למשבר 

המנהיגות ואת הפתרון שרקם לבחירתו של הראשון לציון.
הריאיון נערך עם עורכי שני עיתונים יהודיים חשובים ובעלי תפוצה 
 .)The Jewish Chronicle( ניכרת: איל טיימפו והגו'איש כרוניקל
החיבור בין הבעלים והעורך של העיתון איל טיימפו, דוד פריסקו 
הלא־ציוני, ובין הבעלים והעורך של הג'ואיש כרוניקל, לאופולד 
)ג'ייקוב( יעקב גרינברג )Leopold Jacob Greenberg(, שהיה ציוני 
מובהק וניצל את קשריו במסדרונות הממשל הבריטי לטובת התנועה 
הציונית, מעורר עניין ומצריך הסבר. גרינברג, שהיה מראשי התנועה 
הציונית ופעל עם בנימין זאב הרצל בניסיונותיו לקבל צ'רטר מממשלת 
בריטניה באל־עריש ובאוגנדה, תמך בתנועה הציונית ובמטרותיה.36 
ייתכן שההסבר לחיבור בין השניים נעוץ בחשיבות שייחסו, כל אחד 
מנקודת ראותו, להצלחתו של הרב נחום לפתור את הבעיות הסבוכות 
של ההנהגה היהודית ומאמציו לסייע בבחירתו של הראשון לציון 
בארץ ישראל שלא נשאו פרי לעת עתה, עניין שהיו לו השלכות 
על מעמדו וסמכותו של הרב חיים נחום, כחכם באשי ראשי, וייתכן 
שגם על מעמדם של היהודים באימפריה העות'מאנית. להלן הריאיון 

בשלמותו.37

ריאיון עם הרב חיים נחום עם עורכי העיתונים איל 
טיימפו והג'ואיש כרוניקל בנושא בעיית הרבנות 

בירושלים והרב יעקב מאיר
שאלה: האם תוכל לומר לנו מה הייתה מטרת מסעך לירושלים?

תשובה: למסעי היו שלוש מטרות: ללמוד על מצבם הכלכלי והרוחני של 
היהודים בפלשתינה, להכיר את שאיפותיהם, לפתור את העניין הרבני בירושלים, 
בעיה שנמשכת כבר שנים רבות, ולבסוף — לאחד את הקהילות היהודיות 
]בירושלים[ עם הקהילות ברחבי האימפריה העות'מאנית. אתם יודעים היטב 
שעד כה כל קהילה חיה לה בנפרד בלי להיות בקשר עם אחיותיה, בבדידות, 

בלי טיפת סולידריות והתעניינות במה שקורה בקהילות יהודיות אחרות. 
שאלה: מה מצב היהודים בעיר הקודש כפי שראית בביקורך?

תשובה: אני חייב להקדים ולומר שירושלים היא התורן והדגל של בבל המודרנית. 
מתקבצים שם יהודים מכל רחבי העולם, מדברים בשפות שונות, בעלי מנהגים 
שונים, חיים בנפרד ובנבדלות זה מזה. היהודים הספרדים מצויים בחמישה 
כוללים וקהילות: המערביים, התימנים, הפרסים, החאלאפיים38 והבוכרים. 
בשעה שאחינו האשכנזים נמצאים ב־25 קהילות ובהם חסידים, פרושים. כל 

25 הקהילות האלה מאוגדות על ידי ועד הכוללים.
שאלה: מי מנהל קהילות אלה? מהם צורכיהן?

תשובה: לכל קהילה יש מנהיג רבני משלה, בית דין ומועצה קטנה. הן קהילות 
קטנות ואוטונומיות, אפשר לומר. לא רק שאין אחדות ביניהן אלא שהן גם 
אויבות ושונאות זו לזו. שימו לב שאיני מבדיל בין ספרדים לאשכנזים. המצב 
קשה בכל הקהילות. אין מנהיג רוחני בעל שיעור קומה שיוכל לאחד את 
50,000–60,000 היהודים בעיר זו. כל קהילה שיש לה טענות, פונה בנפרד 
לשלטונות. ברור שאם הייתה דמות אחת שמרכזת בחסותה את כל ענייני 
כל הקהילות, היו מתייחסים אליה באופן שונה. כל הקהילות חיות מכספי 
החלוקה. אם יהודים אשכנזים שולחים תרומות, הרי שרק הקהילות האשכנזיות 

ייהנו מכספים אלה. 
שאלה: שמעתי שיש לאנשים מסוימים אינטרס שהמצב ימשיך להיות כך עם 
כספי החלוקה ושלא תהיה דמות אחת המרכזת בידיה את כל הסמכויות כי 

יש המרוויחים ממצב זה.
תשובה: הצדק אתך, אבל תבין מדוע איני יכול להרחיב בנושא. עם זאת אני 
יכול לומר שכל נושא החלוקה הוא רעה חולה ופצע פתוח שלא נותנים לאומה 
היהודית להחיות את עצמה מחדש. כך לא תוכל היהדות בפלשתינה להתקדם.
שאלה: דיווחו לי שרק מי ששולח את בניו לתלמודי תורה וללימודי דת נהנה 

מכספי החלוקה.
תשובה: הגזימו אלה שדיווחו לך זאת. אם יש רבנים כאלה איני יכול לקרוא 
להם רבנים. צר לי, אך איני יכול להרחיב בנושא. מה שאני כן יכול לומר הוא 

שהמצב עגום למדי. עגום יותר ממה שאפשר לדמיין. 
שאלה: האם זה נכון שאליאנס לא פותחת שם בתי ספר?

תשובה: לאליאנס יש שם בית ספר לבנים ובית ספר לבנות, המנוהל היטב 
בידי גב' לוי. וכמובן בית הספר המקצועי המנוהל בידי מר ענתבי ]אברהם־

אלברט[. זכיתי גם לבקר בבית הספר היסודי ובבית הספר התיכון וגם בסמינר, 
ואני חייב לציין בסיפוק שראיתי שם תהליכים גדולים. בית הספר שמשך 
את תשומת לבי יותר מכולם היה בית הספר לאמנויות 'בצלאל'. ראיתי שם 
עבודות אמנות נפלאות המתארות את התחייה היהודית, אותה אני מעריץ זה 
זמן רב. ראיתי שם את הכרכרה הראשונה של השר מונטיפיורי במסעו בארץ.
שאלה: כיצד כבודו הצליח להסדיר את נושא הרבנות והרב הראשי בעיר זו?
תשובה: מהיום הראשון שהגעתי ידעתי שמשימה זו לא תהיה קלה. הייתי 
חייב להסדיר את האנרכיה ששררה בכל מקום, את חילוקי הדעות בין הצדדים 
השונים, אחים, שהגיעו למצב של שנאה. את מי להתחיל לשכנע? עם מי 
להתחיל? הצבתי לעצמי מטרה להגיע לתוצאה הרצויה. ראשית, להשכין שלום 
בין הספרדים לבין עצמם, אחר כך להשכין שלום בין קבוצות האשכנזים ורק 
לבסוף ליצור אחדות בין הספרדים לאשכנזים ולהעמיד מעליהם מנהיג אחד. 
הדבר לא היה קל, כפי שאתם מדמיינים. איני מעוניין לדווח על כל שיחותי 
עם מנהיגי הקהילות השונות. הייתי צריך לשכנע אותם רק בחשיבותה של 
האחדות, האהבה והליכוד. לא המשכתי עד שלא נשבעו לי שהעבר יישכח 
ומעתה תשרור ביניהם אחוות אחים כפי שיחסי אחווה אמורים להיות. האשכנזים 
שלחו נציגים, הספרדים שלחו נציגים ויחד הקמנו בסיס משותף חדש לקהילה 

אחת בלבד. לאחר דיונים ממושכים התקבלו ההחלטות הבאות:
הרב הראשי יהיה ממוצא ספרדי.

יוקמו שתי מועצות — דתית וחילונית. הראשונה תמנה שבעה רבנים — ארבע 
ספרדים ושלושה אשכנזים. הנשיא יהיה אשכנזי וסגן הנשיא יהיה ספרדי. 
המועצה החילונית תמנה תשעה חברים — חמישה אשכנזים וארבעה ספרדים. 

הנשיא יהיה ספרדי וסגן הנשיא אשכנזי.
האשכנזים והספרדים ידאגו במשותף להוצאות הרבנות הראשית.

כספי החלוקה ימשיכו להתנהל כפי שהתנהלו עד כה.
לאחר שהשגתי את המטרות האלה דאגתי לתפקיד הרב הראשי הספרדי 

בירושלים.
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שאלה: מדוע, אם כן, כבוד הרב, הייתה זו החלטה שלך בלבד ולא בחירות? יש 
המבקרים את הצעד הזה שעשית, במנותך את הרב יעקב מאיר ללא התייעצות.
תשובה: אני מודה לך על שאלתך ועל ההזדמנות להסביר לכמה עיתונים 
ששפטו את צעדי לא בצדק. הבחירות בירושלים היו לגמרי בלתי אפשריות. 
הנהלים המצויים כאן אינם מצויים שם מסיבה פשוטה. כל הוצאות הבחירות 
היו צריכות להיות ממומנות בידי הרבנות הראשית. הבוחרים מפוזרים, אינם 
מאוחדים וחסרי זכות בחירה, אל תשכחו שהרב יעקב מאיר נבחר מתוך מספר 
רב של רבנים. בחרתי ברב מאיר מתוך רצון רוב העם שבחר מלכתחילה את 

הרבנים האלה. 
שאלה: האם השלטון המקומי הסכים לבחירתך זו?

תשובה: לגמרי. יש לרב ראשי של מדינה זכות לבחור רב ראשי אחר בכל 
קהילה יהודית בארץ. לא הייתה לי אפשרות אחרת.

שאלה: ומדוע לא נודע דבר הבחירה לאנשי הדת?
תשובה: פרסמתי את דבר הבחירה בכל הכוללים, בכל תלמודי התורה, בקרב 
כל הרבנים והישיבות וכולם הביעו את שביעות רצונם מהבחירה. 400 בנקאים 
ואנשי עסקים וסוחרים כתבו לי שהם רוצים לראות בראשם את הרב מאיר. 
הבנקאי החשוב ואלירו היה ראשון המברכים. באו והשביעו אותי שהיחיד שהם 
רוצים לראות כרב ראשי הוא יעקב מאיר. קיבלתי מברקי ברכות ואיחולים 

על הבחירה. היחיד שהתנגד היה הרב סורנאגה. 
שאלה: מדוע הרב מאיר אינו ממהר ללכת למלא את תפקידו בירושלים 

בהיענות לציפיית היהודים שם?
תשובה: אני מאמין שהרב יעקב מאיר יודע כמה רוצים אותו שם, אבל הוא 
גם מודע לגודל האחריות ולגודל התפקיד ולכן מהסס. הוא שלח לי מכתב ובו 
הודיע לי שבקרוב יתייעץ עם שתי המועצות בסלוניקי ויגיע להחלטה סופית. 
שאלה: העיתונים בסלוניקי מצד אחד תומכים בצעד זה ומצד שני יש כאלה 

המתנגדים שהרב מאיר יעזוב. מה דעתך בנושא?
תשובה: אני מכיר את הרב מאיר היטב ויודע שהוא אינו נרתע ממה שכותבים 
בעיתונים. הוא ילך למקום שהוא משוכנע שיוכל להביא תועלת, בלי קשר 
ְלמה שכותבים עליו. בזכותו הקהילה היהודית בירושלים תוכל לקום לתחייה. 
ביקרתי בירושלים, בצפת, בביירות, בדמשק, בחיפה ובטבריה, ואני מצהיר 
בכאב שיש נפילה תרבותית ורוחנית וגם כלכלית של היהודים בכל המקומות. 
מספיק שיש קבוצה קטנה וכבר היא מתחלקת לשתי קבוצות בעלות דעות 
שונות ואינטרסים שונים. כל קבוצה מובלת על ידי אנשים חסרי השכלה 
הקוראים לעצמם רבנים. התופעות הללו צריכות להיעלם על ידי קבוצה של 
רבנים מלומדים ומשכילים. לאף אחת מהקהילות בסוריה שבהן ביקרתי אין 
מנהיג בעל שיעור קומה שיכול להוביל אותה ללא פיקוח, ללא שלטון מקומי.
שאלה: האם תוכל לתת לנו סקירה קצרה על שאר הקהילות שביקרת, מלבד 

אלה שבפלשתינה ובסוריה?
תשובה: בשמחה. אתחיל ביפו: שם פגשתי רוח חדשה וצעירה. שימח אותי 
לראות ששם חיים אשכנזים וספרדים בתנאים טובים. אין שם רב ראשי ואין 
מועצה. הצעירים דואגים לכול. הבטחתי לשלוח אליהם רב ראשי טוב והגון. 
טבריה: אני מעדיף לא לספר כל מה שראיתי בטבריה, את העוני ואת המצב 
הרוחני הירוד של הקהילה. כולם שם רבנים הנתמכים על ידי הקהילה, רבנים 
שהגיעו מחו"ל, ורוב התושבים בעיר הם עות'מאניים. גם שם יש מחלוקת בקשר 
לרב ראשי. חלק רוצים את אבולעפיה ואחרים את עבאדי. הם מאשימים זה 
את זה וצריך להרחיק את שני המועמדים, אך היכן יימצאו רב הגון? וגם אם 
יימצא באיזו פיסת אדמה קטנה בעולם, מי יכלכל אותו? כולם מתפרנסים שם 
מהחלוקה. צפת: אוכלוסיית היהודים שם מונה 8,000-7,000 יהודים וכאשר 
הגעתי אליה הייתה אנרכיה מוחלטת. הם היו מחולקים לשתי קבוצות זאת 
של הרב הגאון רידב"ז ]יעקב דוד בן זאב וילובסקי[ וזו של הרב אברהם לייב 
זילברמן. לא היה חסר הרבה כדי שישחטו זה את זה. לאחר כמה הרצאות 

שנתתי להם ושכנועים רבים הצלחתי להביא שלום בין שתי הקבוצות. ניסיתי 
למצוא להם רב אבל לא הצלחתי עד כה. הרב נסים דנון לא הסכים לתפקיד 
זה. חיפה: אוכלוסיית היהודים שם מעטה מאוד, כמעט 2,000 נפש. פגשתי 
קהילה צעירה של ספרדים ואשכנזים אבל ללא מועצה. יש להם רב אבל הוא 
צרפתי... אם יהיה להם רב טוב, הם יוכלו להקים קהילה משגשגת. דמשק: 
זו קהילה המונה 12,000 יהודים. אני אומר זאת בכאב רב, אבל זו קהילה 
שמביישת את יהדות סוריה כולה! המצב המוסרי והרוחני שלהם כל כך רע 
שאין הדעת סובלת להעלות את הדברים על הכתב. הם מבלים את זמנם 
בשירת נשים ובריקודי נשים ואין שם ארגון או מועצה או ועד מארגן. אף לא 
מנהיג רוחני אחד כדי להתריע על מעשים מבישים אלה. היהודים שרוצים 
לשמר את המסורת היהודית מתרחקים מאותן קהילות יהודיות שאינן משמרות 
מחמת הבושה. מה שטוב בקהילה זו הוא שהיהודים שם עשירים וחלק מאותם 
בעלי ממון יכולים בכוח ממונם למנוע את המעשים המבישים. הרב נסים 
דאנון הגיע אליהם לשלושה חודשים והצליח לייצב קצת את המצב בעיקר 
בין שתי הקבוצות )המביישת והמתביישת(, אבל תפקידו הסתיים וכעת הוא 
נשלח לביירות. אני מקווה שהמצב בקהילה זו ישתפר בהדרגה. ביירות: 
קהילה המונה 6,000 יהודים. אני יכול לומר לכם שאין להם אפילו בית כנסת 
אחד. כל התפילות והחגיגות נערכות בבית הספר. בשעה שהערבים, הנוצרים 
והקתולים בונים לעצמם בתי תפילה, בתי ספר ובתי חולים, היהודים לא בנו 
לעצמם דבר. הרב נסים דאנון ניסה להצמיח מעט קהילה זו וגם לפשר בין 
שני מחנות שפילגו את הקהילה, אבל הצליח רק מעט. כעת אני מחפש רב 
טוב לקהילה זו, אך היכן אמצא אותו? חלק גדול מאוכלוסייה היהודית בעיר 

זו הגיע ממצרים ומדמשק.
שאלה: אני מודה לך כבוד הרב על כל האינפורמציה. ממה שאני מבין כל 
הקהילות גם בפלשתינה וגם במקומות אחרים זקוקים למעשה לדמות טובה 

של מנהיג דתי.
תשובה: זו הבעיה העיקרית שבה נתקלתי במסעי. יש רבנים טובים אבל לא 

כל אחד מוכן למלא את התפקיד.
שאלה: נסיים בשאלה אחרונה לריאיון זה, האם כבוד הרב מוכן לספר מה 
מצב המושבות היהודיות בפלשתינה? משום שכעת יש רעיונות של הגירה 

בעיקר של יהודי רוסיה.
תשובה: ביקרתי כמעט בכל המושבות הגדולות והעיקריות בפלשתינה. ראש 
פינה, ראשון לציון, רחובות, פתח תקווה. מצב המושבות האלה באופן כללי 
הוא לא רע. ההשקעה בענבים מבחינה פיננסית לא מצדיקה את היבול. היבול 
נאגר במחסנים והייצוא מהם קטן מגודל ההשקעה. הבנתי שכעת משקיעים 
פחות בענבים ומתמקדים יותר בתירס ובחיטה. איש מכובד בפלשתינה אמר 
לי שכשם שיש תנועת הגירה לפלשתינה יש גם תנועת הגירה מפלשתינה 
לאמריקה. רוצה לומר שאנשי מושבות נוטשים את אדמותיהם ואת הוריהם 
ויוצאים לחפש פרנסה בחו"ל. קראתי גם שעל כל שלושה יהודים המגיעים 
לארץ, עשרה עוזבים. שמתי לב גם אני בביקורי בפלשתינה שרק נשים, ילדות 
וקשישות יוצאות מהבתים. כאשר ביקשתי הסבר הן אמרו לי שהבנים עזבו לחו"ל.

שאלה: האם זה אומר שהאדמה לא נותנת מענה לצורכי המתיישבים?
תשובה: זה מה ששאלתי אותם. התשובה שקיבלתי היא שהם באו כיחידים 
ואז היה מספיק יבול לכולם. כעת הם הקימו משפחות ויש צורך בעוד יבול, 

אבל האדמה נשארה באותו גודל. בעיקר במושבות הקטנות.
שאלה: האם זה אומר שאנשי המושבות שקעו בייאוש?

תשובה: כך זה נראה. ככל שהם רואים שהמושבות הגרמניות מצליחות, הם 
עושים את ההשוואה לרעתם.

שאלה: האם זו אותה מסקנה של יהודים עות'מאניים ויהודים שאינם עות'מאניים?
תשובה: כן. זהו נושא שצריך לדון בו עם הווזיר הגדול.

שאלה: האם הרב מרוצה מכך?
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תשובה: איני יכול לומר שום דבר חיובי בנושא. מה שכן, אעשה כל מאמץ 
אל מול השלטונות בנוגע לכך.

שאלה: האם תדון גם ביהודים שאינם עות'מאניים?
תשובה: כלל לא, כי אין לי רשות להתערב. אלא בזכויות של היהודים 

העות'מאניים.
תודה לרב על הריאיון.

הריאיון עם הרב נחום מתאפיין באהדה למעמדו ולאישיותו של 
הרב נחום. אם ננתח את הריאיון בפן המקצועי של שיח מראיין 
ומרואיין, נבחין בעובדה שהמראיינים, למרות היותם עורכי עיתונים 
מנוסים, מרבים לשאול שאלות של "האם". "ריאיון עומק מקיף" 
צריך לכלול גם את השאלות "מה דעתך על" או: "תאר את הנושא 
מנקודת מבטך" ואף: "מהם תחושותיך לנוכח". אלה שאלות של 
משמעות המעוררות את המרואיין לתשובה ממוקדת. מילת השאלה 
"האם" גובה, או יכולה לגבות, לרוב, תשובה של מילה אחת: "כן" 
או "לא". במקרה זה פעלו המראיינים מתוך כבוד לרב נחום ואפשרו 

לו להרחיב בתשובותיו כהבנתו.

סיכום ומסקנות
הרב חיים נחום התמנה לחכם באשי הראשי של האימפריה העות'מאנית 
לאחר מערכת בחירות סוערת, ועל רקע התנגדויות רבות למינויו. 
אולם עצם בחירתו, בסמיכות זמנים למהפכת התורכים הצעירים, 
היה בה משום הכרה שלטונית במעמדו כרב ראשי לאימפריה וציפייה 
שמינויו יחולל שינוי בארגון הקהילות היהודיות ברחבי האימפריה 

וביחסיהן עם השלטונות העות'מאניים.
הצלחת מסעו של הרב נחום לארץ ישראל הייתה בעלת חשיבות 
רבה בעיקר מפני סמליותה וחשיבותה של ירושלים כמקום המקודש 
לעם היהודי, שהייתה במוקד ביקורו בארץ. לפיכך פתרון המשבר 
סביב מינויו של הראשון לציון והשכנת שלום בין העדות היהודיות 
בארץ ישראל בכלל, ובירושלים בפרט, היה בכוחם להצביע על 
ביסוס סמכותו ויכולותיו של הרב חיים נחום כ"חכם באשי" ראשי 
של האימפריה. דוד פריסקו, עורך איל טיימפו, היטיב לתאר את 
הסיטואציה בכתבה נרחבת לאחר ביקורו של הרב נחום בארץ, שבה 
תיאר את קבלות הפנים המפוארות שערכו לרב מנהיגי היישוב, ובכללם 

הראי"ה קוק, והמוני משתתפים:
בא הקץ לחושך ולעריצות וממשלה חדשה, רעננה וחיה, ממשלת החירות 
בצל מלכנו הנאור מחמד )מהמט( ראשד החמישי, ירום הודו, התכוננה בארץ. 
הכל שב פתאום לתחייה, ובפעם הראשונה הננו רואים בתורכיה כי רב כולל 
ימלא את התעודה הגדולה ]...[ ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה, 
וירושלים שהיא 'לב האומה' יודעת לכבד ולהוקיר מעשה כביר כזה ]...[ כן 
ממשלת החירות והקדמה הביאה מהפכה במצב ]...[ וירושלים מקווה כי בבואך 

הבאת לה גם חיים וגם ניחומים.39

רשמי מסעו של הרב חיים נחום המשתקפים בריאיון עמו, מאפשרים 
הצצה ממקור ראשון על מצבו הדמוגרפי, הכלכלי, הדתי־רוחני והארגוני 
של היישוב היהודי בארץ ישראל בראשית המאה העשרים. הרב סוקר 
את מצבם של רוב היישובים והקהילות בארץ, המושבות החדשות 
וקהילות היישוב הישן כאחד, וכן את הקהילות היהודיות בדמשק 

ובביירות. הוא עומד על המבנה העדתי של קהילות יהודי המזרח 
בארץ, ומונה חמישה כוללים: המוגרבים, התימנים, הפרסים, הבוכרים 
וקהילת חלב, המאוגדים בכולל הספרדי. הרב מציין במורת רוח את 
השסעים המפלגים את העדה הספרדית ואת המחלוקות הבין־עדתיות. 
המחלוקות המפלגות את קהילות היישוב הישן הספרדי והאשכנזי, 
מורכבות ועיקרן דרכי ארגון הקהילות והנהגתן, אופן חלוקת כספי 
החלוקה, מינוי רבני הקהילות והמחלוקת סביב בחירתו של הראשון 

לציון.
הרב נחום מבקר בחריפות את הנהגתן הרבנית של קהילות היישוב 
הישן ומתאר את מצבן הירוד מבחינה רוחנית, דתית וכלכלית כאחד. 
גם מצבן הרוחני דתי של קהילות דמשק וביירות, שבהן ביקר הרב, 
ירוד, אולם לדבריו מצבן הכלכלי שפיר. להשקפתו של הרב נחום, 
הכשל בבחירות ההנהגה הרבנית לקהילות הוא שורש הרע: "אין מנהיג 
בשיעור קומה ]...[ הקהילות מונהגות על ידי אנשים חסרי השכלה 
הקוראים לעצמם רבנים. כל התופעות הללו צריכות להיעלם על ידי 
קבוצה של רבנים מלומדים ומשכילים". הפתרון, לדעתו של הרב 
נחום, נגזר מהשקפת עולמו. הרב סבור שארגונן מחדש של הקהילות 
על בסיס מודרני ליברלי יביא לידי שיפור ניכר במצבן הדתי הרוחני, 

וגם לאיחוי השסעים המפלגים את הקהילות.
הרב נחום מספר בריאיון שביקר ברוב המושבות הציוניות החדשות 
בארץ. מצד אחד התרשם ממצבן הטוב יחסית של המושבות החדשות, 
ומצד אחר הביע דאגה לעתידן של המושבות. הרב מציין בצער שצעירים 
רבים, מבני הדור השני של המושבות, נאלצים להגר לאמריקה כדי 
לחפש מקורות פרנסה. להערכתו של הרב יש להרחיב את הבסיס 
המשקי של המושבות, ובעיקר לתכנן את הרחבתן של המושבות 

הקטנות כדי שיוכלו לספק פרנסה ולקלוט את דור ההמשך.
הרב חיים נחום לא הצליח לפתור את הבעיות שהעיקו על הקהילה 
היהודית בארץ ישראל, בחירתו של הראשון לציון וביסוס הסדרים 
למחלוקות שבקרב העדה הספרדית ולהגיע להסכמות בדבר הסדרים 

בין־עדתיים. 
מועמדו של הרב חיים נחום לכהונת הראשון לציון, הרב יעקב 
מאיר, שכיהן באותה עת כרבה הראשי של סלוניקי, הייתה ראויה. 
שיקוליו בבחירתו של הרב יעקב מאיר התבססו על העובדה שהרב 
מאיר נולד בירושלים והיה פעיל בוועד העדה הספרדית בעיר. לאחר 
פטירתו של הרב יעקב מאיר שאול אלישר התמנה הרב יעקב מאיר בכ' 
באלול תרס"ו )1906(, לרבה של ירושלים וכיהן בתפקיד עד שנעתר 
לבקשת ראשי קהילת סלוניקי, ובקיץ תרס"ז )1907( התחיל לכהן 
כרב ראשי בעירם. למעשה שב הרב יעקב מאיר מסלוניקי לירושלים 
בשנת תרע"ט )1919(, ורק עם ייסוד הרבנות הראשית נבחר, בט"ז 
באדר א' תרפ"א )1921(, לצדו של הראי"ה קוק, לתפקיד הראשון 
לציון.40 משמע, הרב נחום לא הצליח למנותו למשרת הראשון לציון, 
בניגוד למה שאמר בריאיון לעורכי איל טיימפו והג'ואיש כרוניקל.
מסעו של הרב חיים נחום ברחבי האימפריה, ובכלל זה בארץ 
ישראל, נועד לבסס את סמכותו כנציגם של היהודים בכלל ושל 
היהודים בעלי אזרחות עות'מאנית בפרט, לפני השלטונות העות'מאניים 
ובקרב הקהילות היהודיות. הרב חיים נחום אמנם נכשל בפתרון 
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הבעיות "הבוערות" של העדות היהודיות, אולם שימש עבור יהודי 
ארץ ישראל כתובת שאליה הפנו את מצוקותיהם וטענותיהם על יחסם 
של השלטונות העות'מאניים המקומיים. כרב ראשי הואהיה לעזר 
ליהודי ארץ ישראלוהשתדל למענם אצל ראשי השלטון העות'מאני. 
הרב נחום נפגש פעמים אחדות עם ראשי השלטון ובהם עם הווזיר 
הראשי, חכים פאשה, כדי לדון אתו על "מצבם של היהודים באימפריה 
העות'מאנית ובעיקר בפלשתינה",41 זאת עקב תלונות שהופנו אליו 
מיהודי הארץ על קשיים שמערימים עליהם השלטונות העות'מאניים 
המקומיים, מושלי המחוזות והאוכלוסייה הערבית.42 הרב נחום היה 
כתובת למתן סעד ליהודים בכלל וליהודי ארץ ישראל בפרט. קשריו 
הטובים במסדרונות השלטון העות'מאני נתנו מעין חסות ליהודים מן 
השלטונות העות'מאניים המקומיים, שלא הצטיינו ביושרה, ואפשרו 

ליהודים להרגיש ש"יש דין ויש דיין".

 “Creating a Taste for News; A. Quintana, Geografia Linguisticadel
 Judoespañol studio sincronico y diacronico, Bern-New York 2006; Elena
 Romero, La creacion Literariaen Lengua Sefardi, Madrid 1992; Rosa
 Asenjo, “Narrativa patrimonial y de autor”, in: E. Romero (ed.),Sefardies:
 literatura y lengua de unanaciondispersa,Cuentos 2008,pp. 355-395;
 D. Bunis, Sepharadic Studies: A Research Bibliography Incorporating
 Judezmo Language, Literature and Folklore and Historical Background,

New York 1981
א' בנבסה, 'עתונים בקושטא ובסלוניקי בשירות הציונות, 1908–1914', קשר,   9
4 )1988(, עמ' 11–21 )להלן: בנבסה, 'עתונים בקושטא ובסלוניקי בשירות 
הציונות'(; הנ"ל, היהדות העותומאנית בין התמערבות לציונות 1908–1920, 
ירושלים 1996, עמ' 34–44; בנבסה ורודריג, יהודי ספרד בארצות הבלקן, עמ' 

.135–134 ,94–93
איל טיימפו, 95,4.8.1908, עמ' 1111–1113; בנבסה, חיים נחום, עמ' 104–124.   10
הרב נחום שב מאתיופיה לפריס ביולי 1908, ומשם עשה את דרכו לקושטא. 
מאתיופיה דיווח דיווחים רצופים ומפורטים על "יהודי הפלשמורה" למרכז 

כי"ח בפריס.
בנבסה, שם, עמ' 17–18; הלל, 'נחום אפנדי — יהודי חצר או מדינאי?', עמ'   11

.369–368
איל טיימפו, 91, 3.8.1908, עמ' 1068.  12

י' פרידמן, "חברת 'עזרה', משרד־החוץ הגרמני והפולמוס עם הציונים, 1901–  13
 I. Friedman, Germany, Turkey ;103–97 '1918", קתדרה, 20 )תשמ"א(, עמ
 .and Zionism 1897–1918, Oxford 1977, pp. 65–68, 141–148, 313–347
על הפעילות הציונית, ראו: א' בנבסה, 'התנועה הציונית בתורכיה בשלהי 
המאה הי"ט ובהתחלת המאה הכ'', פעמים, 40 )תשמ"ט(, עמ' 54–75; בנבסה, 
"עתונים בקושטא ובסלוניקי בשירות הציונות", עמ' 40–44; א' בנבסה, "ציונות 

ופוליטיקה מקומית בקהילות המזרח", פעמים, 73 )תשנ"ח(, עמ' 36–40.
"בחירות הרב הראשי", איל טיימפו, 96 ,17.8.1908, עמ' 1117–1118.  14

בנבסה, חיים נחום, עמ' 53–54.  15
איל טיימפו, 62 ,1.3.1909, עמ' 597.  16

שם, 63, 3.3.1909, עמ' 607. דה ליאון היה מחשובי המנהיגים בקהילה היהודית   17
הגדולה והחשובה אדריאנופול, השוכנת לחופי הים השחור.

איל טיימפו, 97, 19.8.1908, עמ' 1127–1128; שם, 98, 21.8.1908, עמ' 1137.  18
בנבסה, חיים נחום, עמ' 21–23.  19

"היום ומחר", איל טיימפו, 98,21.8.1908, עמ' 1138, 1141–1143.  20
בנבסה, חיים נחום, עמ' 14–20.  21

על חשיבותה של סלוניקי, ראו: י' ציטרין, "השתקפות יחסם של יהודי סלוניקי   22
לארץ־ישראל, לעלייה ולהתיישבות בין שתי מלחמות העולם: דימוי ומציאות", 

שאנן, יג)תשע"ג(, עמ' 101–106 )להלן: ציטרין, "השתקפות"(.
איל טיימפו, 87,20.4.1910, עמ' 4–5. מסעו החשוב של הרב נחום לקהילות   23
היהודיות הגדולות של סלוניקי ואדריאנופול סוקר בהרחבה, והודגשה הצלחת 
ביקורו בפתרון בעיות קהילתיות ובביסוס סמכותו הרבנית־הלכתית בקרבם, 
ראו: שם, 89,28.4.1910, עמ' 2; 90, 4.5.1910, עמ' 1–3; 93, 11.5.1910, עמ' 

7–10; 99, 24.5.1910, עמ' 6–8.
 F.A.Zפרופ' ריצ'רד הורציו גוטהיל היה נשיא הפדרציה הציונית האמריקנית ה־  24
)Federation of American Zionist(. ראו: א' פריזל, התנועה הציונית בארצות 

הברית בשנים 1897–1914, תל־אביב תש"ל, עמ' 90.
איל טיימפו, 98, 23.5.1910, עמ' 6.  25

שם, 102, 22.5.1910, עמ' 4.  26
"רבי חיים נחום בפלשתינה", עמ' 4.  27

חיים אהרון ואלירו )1845–1923( היה בנקאי ונשיא העדה הספרדית, ואלברט   28
)אברהם( ענתבי היה מנהל מוסדות כי"ח בארץ, מראשי העדה הספרדית בירושלים, 
שזכה למעמד מיוחד ומכובד כדובר היישוב היהודי לפני השלטונות העות'מאניים. 
הרב יעקב דאנון היה בנו של הרב יום טוב דאנון, מגדולי הדיינים באיזמיר, 

הערות
מ"ד גאון, העתונות בלאדינו: ביבליוגרפיה: שלוש מאות עתונים, ירושלים   1
תשכ"ה, עמ' 55; א' בנבסה וא' רודריג, יהודי ספרד בארצות הבלקן במאות 
החמש־עשרה־העשרים, תרגמה א' ברויר, ירושלים 2001, עמ' 134 )להלן: 

בנבסה ורודריג, יהודי ספרד בארצות הבלקן(. 
על תמיכתו של איל טיימפו ללא סייג בבחירה ברב חיים נחום למשרת "החכם   2
באשי הראשי לאימפריה", ראו גיליון 91, 3.8.1908, עמ' 1068; גיליון 95, 
4.8.1908, עמ' 1113-1111; גיליון 96, 17.8.1908, 1118-1117; גיליון 62, 

1.3.1909, עמ' 597; גיליון 63, 3.3.1909, עמ' 607.
א' בנבסה, חיים נחום — רב ראשי ספרדי בפוליטיקה, 1892–1923: מבחר   3
כתבים ותעודות, תרגמה צ' זמירי, ירושלים תשנ"ט, עמ' 14–23, 29, 169 )להלן: 
בנבסה, חיים נחום(; בנבסה ורודריג, יהודי ספרד בארצות הבלקן, עמ' 40; ה' 
הלל, 'נחום אפנדי — יהודי חצר או מדינאי?', יהדות זמננו, 7 )תשנ"ב(, עמ' 
367–370 )להלן: הלל, 'נחום אפנדי — יהודי חצר או מדינאי?'(. על שהותו של 
הרב נחום בארץ ישראל, ראו על ביקורו בירושלים: "רבי חיים נחום בפלשתינה", 
איל טיימפו, 107, 15.6.1910, עמ' 4–5 )להלן: "רבי חיים נחום בפלשתינה"(; 
על שובו לתורכיה: "קבלת פנים לרב נחום ומשלחתו באיזמיר", שם, 121, 

18.7.1910, עמ' 7–8 )להלן: "קבלת פנים לרב נחום ומשלחתו באיזמיר"(.
ראו 'הרב חיים נחום באדריאנופולה', איל טיימפו, 93, 11.5.1910, עמ' 7.  4

ש' אברביה שטיין, "פרסומות בעיתונות הלדינו העות'מאנית", פעמים, 106-105   5
 S. Abrevaya Stein, “Creating a Taste for News: ;81-57 'תשס"ו(, עמ(
 Historicizing Judeo-Spanish Periodicals of the Ottoman Empire”, Jewish
 History, 14 (2000), pp 9-28; J. Phillips Cohen and S. Abrevaya Stein,
 “Sephardic Scholarly Worlds: Towards a Novel Geography of Modern
 Jewish History”, Jewish Quarterly Review, 100, 3 (2010), pp. 349–384

על משנתו האנטי־ציונית של דוד פרסקו וקו המערכת שניהל, ראו: איל טיימפו,   6
גיליון 116, 23.8.1911, עמ' 1911.

על הקשר בין מהפכת התורכים הצעירים ובין המודרנה והאינטרסים של   7
הקהילה היהודית, ראו כתבות באיל טיימפו: גיליון 97, 19.8.1908, עמ' 1127 
 E. Ginio,1128; גיליון 98, 21.8.1908, עמ' 1137–1138, 1141–1143. ראו גם-
 “Judeo-Spanish: Speaking Jew and Greek Language and Culture”, Jewish
 History, 16, 3 (2002). pp 234–262; S. Abbrevaya Stein, “Ottomanism in
 Ladino”, in: R. Bali (ed.), Jewish Journalism and Press in the Empire

and Turkey, Istanbul 2016, pp. 355–387
לעניין זה ראו: י' גוטהלף )עורך(, עיתונות יהודית שהיתה, תל־אביב תשל"ג,   8
 S. Abrevaya :עמ' 7–9; בנבסה, חיים נחום, עמ' 29. עוד על עיתונות לדינו ראו
 Stein, “Ladino in Print”, Jewish History, 16, (2002), pp. 221-233; Idem,



קשר מס' 51, אביב 2018

171

שעלה בסוף ימיו לירושלים וכיהן בה כראשון לציון. בנו, הרב יעקב דאנון, 
הגיע לדמשק וכיהן בה עד שנת 1925. ראו: י' שביט, י' גולדשטיין וח' באר 
)עורכים(, לקסיקון האישים של ארץ־ישראל 1799–1948, תל־אביב תשמ"ג, 

עמ' 145, 183, 384.
על כהונתו של הרב יעקב מאיר כרבה הראשי של שאלוניקי, ראו: ציטרין,   29

"השתקפות", עמ' 103.
"ההגעה לירושלים", איל טיימפו, 107, 15.6.1910, עמ' 5, ההדגשה שלי.   30
בעניין המחלוקות בתוך הקהילה הספרדית, המחלוקות הבין־עדתיות וסוגיית 
בחירת הראשון לציון, שהיו עניינים כבדי משקל ובעלי השלכות רבות על חיי 

היישוב העברי בארץ נדון במאמר נפרד.
"שלום ירושלים", איל טיימפו, 112, 27.6.1910, עמ' 1–5, ההדגשה שלי   31
)להלן: "שלום ירושלים"(. בשאלת המאבק על משרת החכם באשי בירושלים 
 B. Der Matossian, “Administering :לאחר מהפכת התורכים הצעירים, ראו
 the Non-Muslims and ‘The Question of Jerusalem’ after the Young
 Turk Revolution”, in:Y. Ben Bassat and E. Ginio (eds.), Late Ottoman

Palestine: The Period of Young Turk Rule, London 2011, pp. 211–239
על משבר ההנהגה בקרב העדות הספרדיות )עניין שנדון בו במאמר נפרד(, ראו:   32
ב"צ גת, היישוב היהודי בארץ ישראל בשנות הת"ר–התרמ"א )1840–1881(, 
ירושלים תשל"ד, עמ' 29–33; ע' שוחט, "היהודים בירושלים במאה הי"ח", 

קתדרה, 13 )תש"ם(, עמ' 14–16.
ציטרין, "השתקפות", עמ' 116; ר' שרעבי, "התבדלות עדות המזרח מהעדה   33
הספרדית 1860–1914", פעמים, 21 )1984(, עמ' 31–47; הנ"ל, היישוב הישן 
בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית 1893–1914, תל־אביב 2000, עמ' 
13–27,33–35; הנ"ל, "המאבקים על הרבנות הספרדית ונושאי המישרה, תרס"ו–
תרע"ד )1906–1914(", קתדרה, 37 )תשמ"ו(, עמ' 95–98, 112–113, 117–118.
"קבלת פנים לרב נחום ומשלחתו באיזמיר", עמ' 7–8. ראו גם בנבסה, חיים   34
נחום, עמ' 169. מכתב למר ז'אק ביגאר, המזכיר הכללי של כי"ח, טורקיה, 
מקור: כי"ח XXX.E קושטא, 28.7.1910 "עכשיו אני מתחיל לחוש את העייפות 

כתוצאה ממסעי ברחבי ארץ ישראל וסוריה".
איל טיימפו, 138, כ"א באב תר"ע )2.8.1910(, עמ' 1–5.  35

על גרינברג ופעילותו הציונית ראו: ז' ז'בוטינסקי, הרוויזיוניזם הציוני במאבקיו:   36
קובץ מאמרים ב"ראזסוויט" לשנים 1930–1931, ערך י' נדבה, תל־אביב 
תשמ"ז, עמ' 287–289; ש' אבינרי, הרצל )גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי(, 
ירושלים תשס"ח, עמ' 202; י' גולדשטיין, אחד העם והרצל: המאבק על אופייה 
הפוליטי והתרבותי של הציונות בצל פרשת אלטנוילנד )קונטרסים — מקורות 

ומחקרים, 99(, ירושלים תשע"א, עמ' 69, 212, 231.
הריאיון התפרסם באיל טיימפו, 138, כ"א באב תר"ע )26.8.1910(, עמ' 1–5.   37

ד"ר ניצה דורי תרגמה את הריאיון.
הכוונה ליהודים שמוצאם בעיר חלב שבסוריה, שכונתה בפי תושביה היהודים   38

ארם צובא.
"שלום ירושלים", עמ' 8.  39

לביוגרפיה של הרב יעקב מאיר, ראו: "הרבנים הראשיים לדורותיהם", אתר הרבנות   40
 .http://www.rabanut.gov.il/show_item.asp?levelId=61624 ,הראשית לישראל
גם איל טיימפו נאלץ להודות שניסיונותיו של הרב חיים נחום לפתור את 
סוגיית בחירתו של הראשון לציון עלו בתוהו. על סירובה של קהילת סלוניקי 
"לשחרר" את הרב יעקב מאיר, ראו: איל טיימפו, 142, 4.10.1910, עמ' 2; על 

המשך המחלוקות העדתיות, ראו: שם, 145, 11.10.1910, עמ' 1–2.
"הרב חיים נחום והווזיר הגדול", שם, 39, 23.1.1911, עמ' 398.  41

"יהודי פלשתינה והרב הראשי", שם, 40, 27.1.1911, עמ' 414. הרב נחום נפגש   42
עם הווזיר הראשי ועם שר הפנים עקב תלונות שקיבל מיהודי הארץ על אפליה 
וקשיים שמערימים עליהם השלטונות המקומיים. "יהודי פלשתינה ומאורעות 
אנטישמיים", שם, 118, 30.8.1911, עמ' 1213. פירוט של התנכלויות ליהודי 
ארץ ישראל על ידי מושלי מחוזות עות'מאניים וערבים, ראו: בנבסה, חיים נחום, 
עמ' 27–33. הרב נחום הפעיל את השפעתו לביטול גזרת "הפתקה האדומה" 
שהגבילה את שהותם של יהודים לא־עות'מאניים בארץ ישראל. כמו כן התערב 

הרב נחום למען מגורשי תל־אביב יפו בשנת 1917.

https://books.google.com/books?id=4VZ4PcOKzrAC&printsec=frontcover
https://books.google.com/books?id=4VZ4PcOKzrAC&printsec=frontcover
https://books.google.com/books?id=4VZ4PcOKzrAC&printsec=frontcover
http://www.rabanut.gov.il/show_item.asp?levelId=61624

