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ישיבות ירושלים והיצירה הרוחנית  פרק עשרים ושנים 

ירון בן–נאה

גם  הגיעו  היהודי במאה התשע עשרה  בעולם  הרוחות החדשות שהיו מנשבות  הדיהן של  כי  אף 
לירושלים הפרובינציאלית והמרוחקת לא נשתנו דפוסי החיים הישנים של בני הקהילה היהודית 
במידה רבה. בין המוסדות המסורתיים האופייניים והבולטים בחיי הקהילה בתקופה הנדונה נמצאו 

הישיבות, אשר הוסיפו להיות גורם תרבותי וכלכלי חשוב בחיי היישוב הירושלמי.
מראשית התקופה העות'מאנית הייתה ירושלים מרכז תורה חשוב וישיבותיה בית יוצר להלכה, 
לדרוש, לקבלה, למוסר ולפרשנות. חשיבותה לא נבעה מריבוי המורים, התלמידים ומוסדות התורה 
של  המיוחד  במעמדה  שמקורה  סמלית  חשיבות  בעיקרה  הייתה  זו  ומהשפעתם.  מכוחם  לא  ואף 
עיר הקודש בתודעה היהודית. במאה השש עשרה האפילה עליה קהילת צפת בגודלה ובחשיבותה 
ירושלים  והייתה קהילת  התורנית, אך לאחר שקיעת שמשה ברבע האחרון של אותה מאה חזרה 
לחשובה בקהילות ערי הקודש. במהלך המאה השבע עשרה פעלו בעיר ישיבות אחדות אשר נתמכו 
בכספם של נדיבים יהודים יוצאי חצי האי האיברי מליוורנו ומאמסטרדם. בסיומה של המאה הייתה 
הקהילה שרויה במשבר ושכבת החכמים בעיר נידלדלה במידה ניכרת. התאוששותה וצמיחתה של 
פקידי  'ועד  חברי  הנמרצת של  לפעולתם  הודות  ברבע השני של המאה השמונה עשרה  הקהילה 
על  בעיר.1 איגרת מ–1770 מספרת  הישיבות  בגידול מספר  גם  בבירור  ניכרת  בקושטא'  ירושלים 
קיומם של שלושה עשר בתי מדרש בעיר ועל ריבוי תלמידי החכמים: 'כי הננו היום קרוב לחמשת 
אלפים נפשות ]...[ י"ג בתי מדרשות וה' בתי כנסיות וִאְתוְָספּו ספסלי כמה וכמה מקצוי ים ואיים'.2 
אף אם המספרים אינם מדויקים הרי הם מעידים בבירור על גידול מרשים במספר מוסדות התורה 
גבירים  ישיבות שייסדו  קרוב לעשרים  ברנאי מנה  יעקב  ובמספר הכולל של הלומדים.  הגבוהים 
יהודים מן המגרב, מן האימפריה העות'מאנית וממערב–אירופה, וג'ראר נהון מנה אף למעלה מזה. 
הישיבות הללו פעלו במאה השמונה עשרה, אם כי לא ברצף ולא בו–זמנית. מקצתן הוסיפו להתקיים 

גם במאה התשע עשרה.
גם  ניכר  עשרה  והתשע  עשרה  השמונה  המאות  במפנה  אליו  נקלעה  שהקהילה  המשבר 

סכוליון  במרכז  מחקר  עמית  בהיותי  נכתב  זה  מאמר   *
במכון למדעי היהדות ע"ש מנדל באוניברסיטה העברית 

בירושלים.
רוזן,  ראו  עשרה  השבע  במאה  ירושלים  ישיבות  על    1

לתולדות  הבלין,   ;208-197 עמ'  היהודית,  הקהילה 
ברנאי,  י'  ראו  עשרה  השמונה  המאה  לגבי  ישיבות. 
יהודי ארץ–ישראל במאה הי"ח, ירושלים תשמ"ב, עמ' 

250-230; וינשטין, חיי הרוח, עמ' 184-181, ובהרחבה 
 G. Nahon, ‘Yeshivot hiérosolymites du XVIIIe
 siècle’, G. Dahan (ed.), Les Juifs au regard de
 l'Histoire: Mélanges en l'honneure de Bernhard

Blumenkranz, Paris 1985, pp. 301-326
ריבקינד, דפים בודדים, עמ' קלג.   2
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בהתמעטות הישיבות. עוד ב–1824 מנה הנוסע ר' דוד דבית הלל רק חמישה בתי מדרש.3 שיפור 
מצב הביטחון וההתאוששות במצב הכלכלי, במיוחד לאחר הכיבוש המצרי, הביאו לעלייה במספר 
מוסדות התורה בעיר. באיגרת שליחות ר' יהודה זרחיה אזולאי למרוקו ב–1835 נזכר כבר קיומם 
של 24 בתי מדרש בעיר. נוסף על חותם הּכֹוְללּות וחתימות הרבנים חתמו בשולי האיגרת ראשי 
כל הישיבות ובאי כוחן.4 שלוש שנים אחר כך נזכרים כבר 36 בתי מדרש.5 מקורות שונים מדווחים 
כי בשנות הארבעים והחמישים פעלו בעיר קרוב לשלושים ישיבות.6 הנודעת שבהן הייתה ישיבת 
'בית אל', שנקראה גם 'מדרש חסידים'. בישיבה זו, שייסד המקובל ר' גדליה חיון ב–1737, הושם 
דגש בלימוד הקבלה ובמערך היחסים ההדוק בין הלומדים, שנתלכדו בחבורה שנקראה 'חבורת 
אהבת שלום'.7 הישיבה הוסיפה לפעול ברציפות עד נפילת הרובע היהודי בתש"ח ונתחדשה לאחר 

שחרור העיר העתיקה.
במאה השמונה עשרה ובראשית המאה התשע עשרה היו אשכנזים לא מעטים חברים בישיבות 
של 'ספרדים' ויוצאי המגרב. שיקום הקהילה האשכנזית בעיר וגידולה הרצוף והמהיר הביאו להקמת 
ובעיקר בשני העשורים  נבדלים במחצית השנייה של המאה התשע עשרה,  לימוד תורה  מוסדות 

האחרונים שלה, עת הגיעו לעיר פליטים יהודים רבים ממזרח–אירופה, ביניהם רבנים.
הירושלמי  היישוב  של  המיוחד  ולמעמדו  לחוסנו  ברור  ַסָּמן  היו  הישיבות  של  וחוזקן  מספרן 
בהעידם על ריבוי חכמי העיר, על נכונותם של יהודי חוץ לארץ לייסד ישיבות, לתמוך בהן ולממן 
את פעולותיהן בסדירות, ועל תחושת ביטחון ויציבות. עשרות הישיבות שפעלו בעיר הקנו לה צביון 
מיוחד ודימוי של מרכז תורה עולמי, ומבחינה זאת נראה שלא הייתה עוד קהילה שדמתה לה בעולם 
היהודי כולו. הישיבות הרבות וחוסנן הכלכלי העצימו את כוחם של החכמים, שהיו לקבוצת כוח 
רבת השפעה בקהילה. אף העובדה כי למן שנות הארבעים הוכר הרב הראשי )חכם באשי( כראש 
שחוגים  מכך  להתעלם  אין  זאת  עם  זה.  לתהליך  תרמה  וסביבותיה  בירושלים  היהודים  הנתינים 

מסוימים בציבור )הלא–אשכנזי( בזו לחכמים והקלו ראש בהוראותיהם.
ידיעות רבות עניין על יחסי הכוללות וחכמי העיר במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה 
בשנות  שנתחבר  ירושלם',  'טּוב   )1853-1779 ירושלים,  )מחכמי  פרחי  יצחק  ר'  של  ספרו  מספק 
השלושים של המאה התשע עשרה והנו כתב שכנוע בדבר חשיבות הסיוע הכספי לקהילת ירושלים. 
אחד הטיעונים המרכזיים בחיבור הוא שהקהילה מקצה משאבים ניכרים לסיוע לחכמי העיר ובזכות 

יערי, מסעות, עמ' 505.   3

הלאומי  הספרים  בבית  יד  בכתב  מצויה  האיגרת    4

והאוניברסיטאי )להלן בסל"א(, וסימנה: 199'4 מס' 36. 
לאחד  אחד  נרשמו  ראשיהן  וחתימות  הישיבות  שמות 
שלוחי  יערי,  א'  וראו  מסוגנן.  מבנה  דמוית  במסגרת 
ארץ–ישראל, ירושלים תשי"א, עמ' 720. למכתב דומה 
 4 בניהו, תע  כ"י  ראו  קישוטי משנת תרכ"ד  אך פחות 
)סרט 74017 במכון לתצלומי כתבי יד שבבסל"א ]להלן 

מתכ"י[(
איש–שלום, מסעי נוצרים, עמ' 505, 508.   5

וילסון  בן–אריה, העיר העתיקה, עמ' 347-346, על פי    6

)1843( וטובלר )1853(. 
על ישיבה זו ראו מ"ד גאון, יהודי המזרח בארץ–ישראל,    7

א-ב, ירושלים תרפ"ח-תרצ"ח, א, עמ' 142-138; ש"ח 
הנ"ל,  בירושלים',  המקובלים  חבורת  'לתולדות  קוק, 
   ;159-153 עמ'  תשכ"ג,  ירושלים  ב,  ומחקרים,  עיונים 
ירושלים',  מקובלי  של  התקשרות  'שטרי  בניהו,  מ' 
אסופות, ט )תשנ"ה(, עמ' יד-כה, סא-עא, ומראי מקום 

שם.
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תורתם מתברכים תושבי העיר ותושבי הגולה. מי שתורם לסיוע לירושלים נוטל אפוא חלק במצוות 
הנעשות בעיר ובראשן לימוד התורה. אף כי דבריו של פרחי מגמתיים נראה שנתוניו אינם רחוקים 
מן האמת: כמאה חכמים קיבלו תמיכה קבועה מן הכוללות, בעיקר באמצעות 'קופת תלמידי חכמים', 
שנקראה גם 'תפארת ישראל', וזכתה בעשרה אחוזים מהכנסות השליחויות לחוץ לארץ. רק עשרה 
חכמים מתוכם התפרנסו בכוחות עצמם בעוד האחרים נתמכו מכספי החלוקה ומהספקת הישיבות 
דמי  החכמים.8  תלמידי  עבור  הגולגולת  מס  את  פרעה  אף  העיר  כוללות  בעוני.  חיו  כלל  ובדרך 
ההספקה שחילקה כל ישיבה ללומדים בה היו אפוא רכיב חשוב בכלכלתם של רבים מחכמי העיר. 
בסיועה של הקהילה לחכמים - כפרטים וכחברי ישיבות - בפטורים ובהטבות המס שהעניקה להם 
בוטאה הכרת הציבור בחשיבותו ובערכו של לימוד התורה ובתרומת חברי הישיבה לחיי הקהילה. 
משום  הייתה  הישיבות  לחכמי  השליחויות  כספי  של  הנקי  הרווח  מן  עשירית  בהעברת  כי  נראה 
תמורה מסוימת לשימוש שעשו כותבי איגרות השליחות בריבוי הישיבות והחכמים בעיר 'המלאה 

על כל גדותיה חכמים וסופרים' כנימוק לבקשת סיוע.

הישיבות הירושלמיות ודמותן

ו'הסגר' בערבוביה, לעתים  'ישיבה'  ו'בית מדרש',  במאה התשע עשרה משמשים השמות 'מדרש' 
כשמות נרדפים.9 בדברי ר' יצחק פרחי אנו מוצאים את המונח 'ישיבה' מכוון גם לקבוצת לימוד 

יומית של בעלי בתים וגם במשמעות של חברה או חבורה לסיוע.10  
עד אמצע המאה התשע עשרה מדובר בישיבות 'ספרדיות' האופייניות ליהדות העות'מאנית.11 
על אף ריבוי המקורות לא נחקרו עדיין ישיבות ירושלים במאה התשע עשרה, ולפי שעה נתפרסמו 
רק הערות, רשימות ומאמרים קצרים של ר' יצחק בדאהב, משה דוד גאון ומאוחר יותר של אברהם 

יערי, מאיר בניהו ואחרים.12  
היה  האחד  ישיבה:  טיפוסי  שני  נתקיימו  העות'מאנית  האימפריה  שבערי  היהודיות  בקהילות 
הן למבקשים להכשיר את עצמם לתפקידי  לבני טובים  הן  גבוהה  תורנית  מקום שהקנה השכלה 

ר"י פרחי, טוב ירושלם, ירושלים תר"ג, דפים יד ע"ב-טו    8

ומנהגים הנוהגים פעה"ק  והסכמות  ע"א; ספר התקנות 
תרמ"ג,  ירושלים  אלישר,  רי"ש  מהדורת  ירושלם, 
הקדמה, דף ב ע"ב; א"מ לונץ, 'היהודים בארץ הצבי', 

ירושלים, ה )תרנ"ח(, עמ' 239-189. 
בדורות קודמים נתייחד הכינוי 'הסגר' לישיבה שלמדו    9

'שיהיו  השבוע:  ימות  כל  היום,  שעות  כל  במשך  בה 
מנחה  להתפלל  לחוץ  יצאו  לבל  "הסגר"  אותו  קוראים 
וערבית בימי החול, אלא שם תורתם ומקום תפילתם', 
לקוטים  משפט:  וסדרי  ציבור  תקנות  ריבלין,  א'  ראו 
א,  ז"ל,  מלכי  מרדכי  רפאל  של  התורה  על  מפירוש 

ירושלים תרפ"ג, עמ' 46.
פרחי, טוב ירושלם )לעיל, הערה 8(, דף יז ע"א-ע"ב.   10

אנו חסרים מחקר מקיף על מוסדות הלימוד ועל סדרי    11

הלימוד בקהילות היהודים באימפריה העות'מאנית. לפי 
שעה ראו י' בן–נאה, 'החברה היהודית בערי האימפריה 
העות'מאנית במאה הי"ז )איסתנבול, שאלוניקי ואזמיר(', 
בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת 
יוסף הקר  תשנ"ט, עמ' 256-254 וההפניות שם. מֹורי, 

עסק בהסגרים ובמדרשים במחקרים שטרם נתפרסמו.
לונץ, היהודים )לעיל, הערה 8(, עמ' 194-192, והערה    12

2 שם. חוקרים שעסקו בתולדות העיר והקהילה במאה 
מעטה:  לב  שימת  רק  לנושא  הקדישו  עשרה  התשע 
;415-413  ,347-346 עמ'  העתיקה,  העיר  בן–אריה, 
ת"ר-תרע"ז  בירושלים,  הספרדית  'העדה  אפרתי,  נ'   
)1917-1840(', קולת, תולדות היישוב, ב, עמ' 152-151.
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הוראה והרבצת תורה. ישיבה שכזו לצעירים הממשיכים מן החינוך התורני הבסיסי בתלמוד תורה 
לקריירה רבנית הוקמה בירושלים רק ב–1890 ונקראה 'תפארת ירושלים'. היא הוסיפה להתקיים גם 
לאחר מלחמת העולם הראשונה וב–1923 הייתה לישיבת 'פורת יוסף'. הישיבות האשכנזיות שנוסדו 
בעיר במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ביטאו מגמות רוחניות ואינטלקטואליות שרווחו 
בחברה היהודית במזרח–אירופה ופעלו במתכונת הישיבות במזרח–אירופה. הידועה שבהן, ישיבת 

'עץ חיים', הייתה למעשה ישיבה ליטאית טיפוסית.13  
טיפוס הישיבה השני היה 'ישיבת החכמים'. מטרתה לא הייתה הכשרה וחינוך. תפקידה המוצהר 
היה לשמש מקום לימוד משותף לחכמים בוגרים שכבר היו בעלי מעמד תורני. לאחר המאה השש 
גביר, שלעתים  חסדיו של  על  נסמכו  רובן  הקהל.  בכספי  ישיבות שנתמכו  מאוד  נתמעטו  עשרה 
קרובות שיכן את הישיבה בביתו. הישיבה הייתה מסגרת לימוד גמישה למדיי עבור חכמים אחדים, 
הספרדיות  הירושלמיות  הישיבות  כתליה.  בין  ללימוד  שהקדישו  השעות  תמורת  שכר  שקיבלו 
נשואים בדרך כלל,  גם בחורים צעירים,  מן הטיפוס השני, אך במקצתן התחנכו  רובן ככולן  היו 
שהכשירו את עצמם לרבנות. לימוד קבוע בישיבה או במסגרת לימוד אחרת היה ממאפייניו של 
החכם המובהק, והדרך שבה חילק את זמנו בין הלימוד לעסקים הייתה קריטריון להגדרתו 'תלמיד 
חכם'. לכך היו כמובן השלכות מעשיות על מעמדו החברתי, זכאותו לכבוד, לפטור ממסים ולהטבות 

כספיות אחרות.
בשל מיעוט החברים בה לא נזקקה הישיבה לשטח רב. לרוב שכנה הישיבה )או בית המדרש( 
לצורך  שנשכרה  בדירה  או  נדיב  של  בביתו  זו  למטרה  שהוקדש  בחדר  כנסת,  לבית  סמוך  בחדר 
זה. בדרך כלל היה בבעלותה גם אוסף ספרים ששימש את הלומדים. בישיבות המבוססות נתמנה 
אדם להשגיח על הספרים ונקבעו נהלים לשימוש בהם ולשאילתם. סופר הישיבה טיפל בתכתובת 
ובניהול החשבונות ולעתים גם רשם את החידושים שהשמיעו החכמים במהלך הלימוד המשותף. 

שמש נשכר לתחזוקת המבנה ולשמירה על ניקיונו ולאספקת צורכי החכמים.
ישיבות שפעלו בעיר במשך המאה התשע  בידי לגלות את שמותיהן של למעלה ממאה  עלה 
שמם  את  להנציח  ביקשו  היהודי  העולם  רחבי  מכל  נדיבים  העות'מאני.  השלטון  קץ  עד  עשרה 
דווקא בירושלים ולדאוג באופן זה לעילוי נשמות קרוביהם ונשמתם הם בבוא היום, והקדישו לשם 
כך קרנות כספיות נושאות פרות. מסורת של ישיבות מעוטות חברים ומשאבים כספיים מוגבלים 
הביאו לכך שלרוב מנו הישיבות פחות מעשרה לומדים. החכמים לא נבחרו דווקא על פי השתייכות 
עדתית, וכך מוצאים אנו בישיבות העיר חכמים ממוצא ספרדי מטורקיה, מן הבלקן ומצפון–אפריקה, 
עולים מתימן ורבנים אשכנזים ממרכז–אירופה וממזרחה לומדים בצוותא. מעורבות זאת בולטת על 
רקע היריבות הגוברת בין העדות ובהתייחס לכך שבתקופה זו עדיין היה המוצא העדתי גורם רב 
חשיבות בחיי היחיד. עם זאת נשמעו טענות בדבר קיפוח עדתי והדרה. בקונטרס 'משפט לאלהי 
יעקב' שנדפס בראשית שנות הארבעים של המאה מתלוננים בני עדת המערביים: 'זאת ועוד אחרת 
שהת"ח ]שהתלמידי חכמים[ התושבים ]המקומיים, כלומר ה'ספרדים'[ יש להם כאן הקדשות וישיבות 
ומינוי שררות קבועות חזקת אבות שמהם הם מתפרנסים ]ומהם[ מי שיש לו אחת ושתים וכו' וזר לא 

ש' שטמפפר, הישיבה הליטאית בהתהוותה, ירושלים תשס"ה.    13
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יקרב אליהם באמרם שהם ירושה להם מאבותיהם ]...[ באופן שהת"ח המערביים אין להם שום מגע 
יד ולא חלק לא בהקדשות ולא בישיבות ולא בשררות'.14  

הישיבות היו גורם חשוב בחייהם של יהודי ירושלים. קיומם של ישיבות ובתי מדרש העצים 
את דימוייה של הקהילה כמרכז תורה.15 לפעילותן הרצופה נודעה משמעות כלכלית: הישיבות היו 
מקור פרנסה לאנשים רבים - לומדים וספקי שירותים. הן משכו הון מחוץ לארץ אל העיר וחבריהן 
היו מעורבים בשוק ההון המקומי כלווי כספים או כמלוויהם. משקלם הפוליטי של החכמים וכוחן 
הכלכלי של הישיבות היו בסיס כוחם ועצמתם של ראשי הישיבות הספרדיות החשובות. הם אלו 
שמילאו את שורות העילית הרבנית והעילית הקהילתית. הישיבות השפיעו גם על האווירה הדתית 
בסביבתן. חכמיהן לא הסתגרו בד' אמות של הלכה ועמדו לשירות הקהל שהגיע אל הישיבה לצורך 
הוראת הלכה, פסק דין או מתן גט.16 לעתים נדרשו חכמי הישיבות לאשר בחתימתם את הסכמות 

הכוללות, את הכרזות רבני הקהילה או את כתבי השליחות ובכך העניקו להם משנה תוקף.
הכמות לא הייתה ערובה לאיכות, ועל אף מרכזיותן נמצא דימוין של הישיבות בשפל המדרגה, 
במיוחד בחוץ לארץ. בהקשר זה מאלפת ביקורתם הגלויה של אנשי אמסטרדם כבר בראשית המאה 
'כדי שישתו  וסירבו לתרום  זלזול בעשייתם של החכמים הירושלמים  השמונה עשרה. הם הביעו 
ויכתבו בספרים העולה על  יעשנו, על דרך הטורקית[  ]טבק, כלומר  וטאּבקֹו  ]קפה[  החכמים קאוי 
רוחם ויעשו מזה ספר ודת ישראל'.17 הביקורת על חוסר מעש וחיי בטלה של החכמים נשמעה בגולה 
גם במהלך המאה התשע עשרה, ובספרו 'טוב ירושלם' מתמודד הרב פרחי עם טענות דומות. עדויות 
של יהודים ושל לא יהודים מחזקות את הרושם הבלתי מחמיא. הבריטי רוברט קרזון טען ב–1834 
מבינים  מביניהם  מעטים  ואך  המדרגה  בשפל  היא  בימינו  ]בירושלים[  הרבנים  של  'למדנותם  כי 
לאשורה את הלשון העברית'.18  המיסיונרים הסקוטים אנדרו בונאר ורוברט מקצ'יין שביקרו בעיר 
ב–1839 כותבים כי 'רובם של היהודים בארץ הקדושה מבלים את זמנם בלימוד או בעיון, וכיון שהם 
מטופלים במשפחותיהם אינם יכולים להקדיש עצמם כראוי ללימוד וקטטותיהם משמשות אף הן 
מעצור גדול לכך. אין הם לומדים דבר מחוץ לספרי התלמוד, ואפילו בשטח זה אין אף אחד מהם 
שיכול להיקרא מלומד כשיבואו להשוותו ליהודים באירופה. הישיבות אינן משכן ללימוד, הן בעצם 

יותר מקומות פרנסה, אף כי מלכתחילה נועדו לעידוד הלימוד'.19 
רושם דומה על טיבן של הישיבות מצוי גם בספרו של לודוויג אוגוסט פרנקל, שהגיע מווינה 
ב–1858 כדי להקים בירושלים בית ספר מודרני: 'מוסדות צדקה הנקראות פה ישיבות הם כששה 
ושלושים, רובן נוסדו במכסת כסף מתושבי ארצות אחרות והנשך ]כלומר הריבית על הקרנות[ ניתן 
מוסדות  הישיבות  את  הגדיר  המייסד'.20 פרנקל  בעד  ומתפללים  בתלמוד  ההוגים  האלה  לחכמים 

י' רצהבי, 'קונטרס "משפט לאלהי יעקב"', ירושלים, ב    14

)תש"ט(, עמ' קמז-קעד.
לדוגמה בקונטרס 'שאלו שלום ירושלים' מפרט המחבר    15

באריכות ובהתפעלות את מוסדות התורה של האשכנזים 
שלום  שאלו  כהניו–כהנא,  רמ"נ  ראו  ב–1867.  בעיר 

ירושלם, ירושלים תרכ"ח, עמ' 10-7.
בישיבת  כסדרן  בב"ד  שניתנו  הגיטין  'סדר  למשל    16

מאמר מרדכי' הנזכר בכ"י בניהו א164/3, סרט 44681, 
מתכ"י.

ר"מ חאגיז, שפת אמת, אמסטרדם תס"ז, דף כב ע"א.   17

איש–שלום, מסעי נוצרים, עמ' 457.   18

שם, עמ' 506-505.   19

פרנקל, ירושלימה, עמ' 173.   20

22 Ben-Nae 329_348.indd   333 5/9/10   9:21 AM



בן–נאה ן  רו י

334

צדקה ללא כחל וסרק וראה בהן סידור עבודה לחכמים ולמקורבים יותר מאשר בית יוצר להגות 
יהודית, ובכך צדק. אף אם נביא בחשבון את ההפרזות והמגמתיות שבדברי הכותבים, עדיין מותירים 

הם רושם של בינוניות אינטלקטואלית.

ארגון הישיבה, ניהולה וסדריה

עם ייסודה של כל ישיבה נכתב שטר הקדש הנכסים שיממנו את פעולתה. מקובל היה לצרף לו 
תקנון מפורט, קובץ הוראות והנחיות שקבעו המקדישים לפעולתה של הישיבה.21 חכמי הישיבה 
היו מחויבים לחתום על התקנון ובכך לאשר כי קיבלו על עצמם את התנאים המנויים בו. המקור 
נשלח אל המייסד והעתק נרשם בפנקס הישיבה. בכתב הייסוד מּונה ראש הישיבה, נקבעו הלומדים, 
וימי  הלימוד  שעות  ותכניו,  הלימוד  סדרי  פורטו  ותנאיו,  הלימוד  מקום  נקבעו  ושכרם,  דירוגם 
החופשה. בהסכמות הוקדש מקום נרחב לחובות הלומדים ביחס לטקסי האזכרה והלימוד לעילוי 
נשמת הנפטרים בני משפחת המקדיש והמקדיש עצמו. ניהולה של הישיבה היה נתון בידי פקיד 
שהיה נאמן על המייסד. הוא פיקח על קיום תנאי ההקדש ודאג לניהול הכספי ולמגעים היומיומיים 
עם בעלי תפקידים בקהילה ובעיר. ראשות הישיבה הייתה בידיו של חכם, שבמקרים רבים היה זה 
ניהל את הלימוד וקבע או לפחות  וזכה למינוי מטעמו. הוא  שיזם את הקמתה, איתר את התורם 
למנות  היה  בכוחו  שהרי  מעטה,  לא  לעצמה  זכה  מעמדו  בתוקף  הלומדים.  של  זכאותם  את  בחן 
ולהדיח חכמים ובעלי תפקידים, לקבוע את מקומו של כל חכם בדירוג הלומדים וכך לקבוע את 
שכרו ולקדמו לפי ראות עיניו. לקשרים אישיים ולהיכרות קודמת הייתה חשיבות רבה במערכת זו. 
ככל שהישיבה הייתה יוקרתית ועשירה יותר היא יכלה להעמיד בראשה חכם חשוב ומפורסם הן 
משום הכבוד שהיה כרוך בתפקיד הן משום השכר הגבוה שיכלה להציע למועמד. רב נודע הקרין 
על הישיבה מיוקרתו, וישיבה מפורסמת האצילה על הלומדים בה. חברות בישיבה מכובדת הייתה 
סמל מעמד ומקור פרנסה יציב ואפילו משובח. ככלל הצטיינות בהשכלה רבנית ולימוד באחת מן 

הישיבות היוקרתיות היו מן הדרכים הבודדות לקידום מעמדי וסיכוי להיחלץ מחיי עוני.
עד למאה השמונה עשרה היו חכמי ירושלים בדרך כלל עולים שזה מקרוב השתקעו בה ומצאו 
בישיבות את פרנסתם. לעתים קרובות עלו בזקנתם, בכוונה לבלות בעיר את שארית ימיהם בלימוד 
הרי שיפור  גנאלוגית,  רציפות  הייתה  ולא  ובתפילה. אם עד אמצע המאה השמונה עשרה כמעט 
תנאי הקיום בעיר שינה זאת, ובמאה התשע עשרה, בעיקר מן השליש השני ואילך, אפשר להבחין 
בתופעה של הורשת החֵברּות בישיבה מאב לבן. יש בכך עדות לתפיסת הלימוד והחברּות כעיסוק 
ועוד,  זאת  ולהצטיינות.  לכישורים  האישית,  ליכולת  קשר  ללא  גֵרדא  כהכנסה  ואפילו  מקצועי 
החברּות והזכות לקבל אספקה חודשית היו נכס כלכלי שניתן לעתים כחלק מהסדרי הנישואין. נוהג 

דוגמאות לשטרי יסוד ותקנוני ישיבות מן המאה השמונה    21

עשרה ראו א' שישא, 'תקנות ישיבת "חברים מקשיבים" 
יערי,  א'  כ-כח;  עמ'  )תש"י(,  ג  ירושלים,  בירושלים', 
קרית  בחברון',  היהודי  הישוב  לתולדות  תעודות  'שתי 

ספר, כה )תש"ט(, עמ' 125-113, וראו גם שם, הערות 
ובחברון',  בירושלים  פירירא  'ישיבות  הנ"ל,   ;39  ,35

ירושלים, ד )תשי"ג(, עמ' קפה-רב.
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ההורשה ודרכי השגת חברות בישיבה באמצעות קשרים אישיים עוררו ביקורת בפנים הקהילה וגם 
בחוץ לארץ.

יומית  יום  השתתפות  תבעו  ולא  למחייה  מספיק  סכום  העניקו  לא  הישיבות  שמרבית  מכיוון 
מלאה בלימוד בכל ימות השבוע נרשמו רבים כלומדים בישיבות אחדות וחילקו את זמנם ביניהן על 
מנת לכלכל את משפחתם. כבר בסוף המאה השבע עשרה העלה נוהג זה את חמתו של הרב רפאל 
מרדכי מלכי, שכתב בהתמרמרות 'שישיבות אלו גורמות לביטול תורה ולא לת"ת ]לתלמוד תורה[ 
לפי שהולכים הת"ח ]התלמידי חכמים[ דחופים מעבר לעבר וקוראים חצי שעה כאן בישיבה זו וחצי 
שעה במדרש אחרת ]...[ והם עצמם אינם מוסיפים חכמה'.22 הוא הציע להקים בירושלים מוסד תורני 
מרכזי יחיד שבו ילמדו החכמים כל יום, במשך כל שעות היום. ההצעה לא נתקבלה, ובין רצונם של 
מייסדי הישיבות לחייב את הלומדים להקדיש את מרב זמנם ללימוד בישיבה לבין רצונם של אלו 
להתפרנס בכבוד, לעסוק בצורכי ציבור ולצבור כוח פוליטי התקיים מתח מתמיד. בתקנות ישיבת 
'חיים וחסד' למשל נקבע כי בעלי מינויים קהילתיים לא יוכלו להיות בעלי מינוי קבוע בישיבה, אך 

הותר לחכם להימנות עם ישיבה אחרת כדי שיוכל להתפרנס כראוי.

הלימוד

ידיעותינו על אודות תחומי הלימוד, חומרי הלימוד, שיטות הלימוד וההוראה וסדרי הלימוד בכלל 
בישיבות מעטות מאוד. מן המקורות נראה כי במרבית הישיבות מקובל היה ללמוד גמרא ומשניות, 
כתחום  נזכר  אינו  קבלה  לימוד  שבוע.  ופרשת  והיתר  איסור  ודיני  ממונות  בדיני  הלכה  רמב"ם, 
התמחות מרכזי למעט מקרים נדירים )כמו בישיבות 'בית אל' ו'שער השמים'(. כך למשל נכתב בשני 

הסעיפים הראשונים של תקנות ישיבת 'חיים וחסד' בראשית המאה התשע עשרה: 

וסדר הלמוד יהיה ביום ראשון ושני ושלישי בשבוע ילמדו גמרא בסדר קדשים עם רש"י ותוספות בעיון 
וסברה וביום ד' וה' משניות על הסדר עם באור הרב ]ברטנורא[ ותי"ט ]תוספות יום טוב[ או טור עם 
ב"י ]בית יוסף[ או"ח ]אורח חיים[ או יו"ד ]יורה דעה[ על הסדר ]...[ ובכל ליל ששי ]...[ ילמדו פי']רוש[ 
רש"י ז"ל של פרשת השבוע וביאור הרא"ם ]ר' אליהו מזרחי[ ז"ל אם יצטרך להבין איזה לשונות של 
רש"י ז"ל ואחרי סמוך אם אפשר ילמדו סדר תיקון היסוד הידוע ]...[ ביום ש"ק ]שבת קדש[ ]...[ ילמדו 

זוהר על הסדר.23 

פירוש  עם  ומשניות  טור  לומדים  בישיבות  כי  נמסר  ב–1866  מונטיפיורי שנערך  ברישומי מפקד 
רבנו עובדיה, רמב"ם ופוסקים, תלמוד ושיטות. בחינת מצאי הספרים בישיבות הירושלמיות עשוי 
ללמדנו על ספריותיהם של גבירים יהודים ובמידת מה גם על ְתכָּנֵי הלימוד בהן. שעות הלימוד היו 
מעטות, ובין האפשרויות השכיחות: שעה אחת לאחר שחרית, שעתיים ביום ושעתיים בערב, שעה 
בערב שבת ושעה בשבת.24 ההוויי הישיבתי של העולים מארצות האסלאם כלל הנהגות קבליות, 

ריבלין, תקנות )לעיל, הערה 9(, עמ' 46.   22

מ' רבינוביץ, 'יסוד ישיבת "חיים וחסד"', מזרח ומערב,    23

ב )תרפ"ט(, עמ' 325-317.

סרט  מתכ"י,   ,537/3 מונטיפיורי,  כ"י   ,1866 מפקד    24

.6159
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שהבולטות בהן אמירת תיקונים ולילות לימוד )'ויליאדה'( בערבים מסוימים בשנה - ליל כ"ז באייר 
)יום פטירת שמואל הנביא(, אור לל"ג בעומר )יום פטירת ר' שמעון בר יוחאי(, ליל שבועות וליל 

הושענא רבא.
ישיבות החכמים היו בית היוצר העיקרי לחידושי הלכה, לפסיקה, לפרשנות ודרשות ולעיסוק 
לכאן                     פנים  מעלה  בישיבות  הלימוד  תוצרי  את  להעריך  ניסיון  יהודית.  ובמחשבה  בקבלה 
ולכאן - מחד גיסא ריבוי וגיוון במספר כתבי היד והספרים הנדפסים, ומאידך גיסא איכות בינונית, 

ללא חדשנות או ערך מוסף, במיוחד בהשוואה ליצירה במאה השש עשרה )להלן(.

הניהול הכספי של הישיבות

בדרך  המייסד.  שהקדיש  הקרן  רווחי  ובראשונה  בראש  אחדים.  ממקורות  נבעו  הישיבה  הכנסות 
הכנסות  הלומדים.  ופרותיו השנתיים שימשו לתשלום משכורות  לארץ  בחוץ  הכסף  הושקע  כלל 
נוספות הגיעו מתרומות ומצוואות יחידים, מהכנסות מהלוואה בריבית או מהשכרת נכסים השייכים 
לישיבה. הישיבה קיבלה גם את חלקה היחסי בעשירית מרווחי כל שליחות לטובת ירושלים. ישיבות 
בודדות שלחו שליחים עצמאיים לקבץ כספים בחוץ לארץ, ויש שאף קבעו קופות מיוחדות. להצלחת 
השליחות יכלו לצפות בעיקר ישיבות בעלות שם כמו למשל ישיבת 'עץ חיים' האשכנזית, ישיבת 
'כנסת ישראל' וישיבת 'בית אל' הנודעת, ששלוחים מטעמה יצאו לחוץ לארץ עד סוף המאה התשע 

עשרה.25  
אשר להוצאות, סעיף ההוצאה העיקרי היה תשלום משכורות לחכמים ולראש הישיבה, לפקיד או 
לסופר הישיבה ולשמש. שכרם של החכמים היה מדורג בהתאם לגילם ומעלתם בתורה וגם על פי 
קשריהם הטובים עם האישים הקובעים. כאמור חכמים נודעים ומוערכים נשכרו לישיבות מהוללות 

ומבוססות בעוד אחרים הסתפקו בישיבות נודעות פחות שהציעו שכר נמוך ויוקרה פחותה. 
עוד היו הוצאות לתחזוקה שוטפת של המבנה, לדמי שכירות המבנה או החצר, לרכישת ספרים 
וכדומה.  וקפה ללומדים  )בלילות(, מי שתייה  ולכריכתם, לרכישת תשמישי קדושה, שמן למאור 
דוגמה להוצאות ישיבה מצויה בתקנות ישיבת 'חיים וחסד' מראשית המאה התשע עשרה )1803(: 
לראש הישיבה שולם שכר של מאתיים גרוש בשנה, לבאים אחריו: מאה, תשעים ושמונים. לשניים 
הבאים שבעים, ולאחרונים חמישים עד חמישים וחמישה גרוש. שלושת הבחורים הלומדים קיבלו 
34-28 גרוש. שכרו של השמש היה ארבעים גרושים, שומר הספרים וסופר הישיבה קיבלו 17 ו–15 

גרוש בהתאמה. לשכירות החצר והוצאות שוטפות הוקצבו 210 גרוש מדי שנה.26  

 ,701 עמ'   ,)4 הערה  )לעיל,  ארץ–ישראל  שלוחי  יערי,    25

707 )ושם ציטוט מאיגרת ר' חיים יהודה עייאש משנת 
1808, שבה מינה את ר' שלמה הלוי להמשיך בשליחותו 
למען ישיבת כנסת ישראל ]ונציה 1810[(. על ישיבת בית 

אל ראו שם, עמ' 728 )שם נזכרות גם קופות הישיבה(, 
עמ' 734, 740, 751, 755-754.

רבינוביץ, חיים וחסד )לעיל, הערה 23(, עמ' 324.   26
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היצירה הרוחנית 

ושיעורם                  בעיר  שחיו  הרבנים  מספר  היה  רב  עשרה  התשע  במאה  גם  הקודמות  כבמאות 
באוכלוסייה ניכר הן בעדויות הכתובות הן בנוף העירוני.27 רבים מן הרבנים הספרדים התפרנסו מן 
המשכורת הקבועה שהעניקו להם הישיבות תמורת נוכחותם ולימודם במקום במשך שעות אחדות 
ביום או בשבוע, זאת נוסף על חלקם בכספי החלוקה של הכוללות. רבנים אשכנזים ממילא עסקו 
וקיבלו את חלקם בחלוקה של הכלל שאליו השתייכו. רק מקצתם היו בעלי שם בעולם  בלימוד 
היא  בימינו  ]בירושלים[  הרבנים  'למדנותם של  כי  ב–1834  טען  אף  קרזון  רוברט  הבריטי  הרבני. 
בוטה  היה  '.28 פרנקל  ואך מעטים מביניהם מבינים לאשורה את הלשון העברית  בשפל המדרגה 

יותר: 

אין בירושלים ]...[ אף אחד אשר תמצאהו נכון ואשר תוקירהו מקהלה אחת במדינות אשכנז ליסד את 
בטחונה עליו ]...[ אין גם אחד מילידי תושביה מגיע לעלות לת]ו[ר מעלת המחקר, גם הבטיחוני כי 
אין גם בינימו רב נאדר ליקר בידיעת התלמוד גם לא חד הבינה ושנון השכל ]...[ גם אין אחד המבין 
בחכמת הטבע בידיעת הארץ ובקורות התבל גם ספורי קורות עמם ומולדתם ]...[ ולא נמצא אף בית 
בארצות  וההשכלה  החיים  ארחות  ולהכיר  לדעת   ]...[ כאבותיהם  להיות  ידריכם  אשר  אחד  תלמוד 
אייראפא ומה גם הנין והנכד דורות הבאים הנולדים פה אלה לא ישמעו גם לשמע אוזן מחכמת מה 
בעון  ימקו  וככה  בלתה  לעמוד  אין  כמעט  והכתיבה אשר  הקריאה  מידיעת  גם  או  מאומה  וממחקר 

מחסור החנוך ברוחם.29  

השונות  העדות  בני  של  בהתייחסות  ממשי  שוני  של  בקיומו  נוכחו  ואחרים  כהן  אלברט  פרנקל, 
לרכישת השכלה כללית: יוצאי מזרח–אירופה היו למודי אכזבות מניסיונות התיקון של המשכילים 
והרפורמים בארצותיהם ולכן התנגדו נחרצות לכל שינוי במתכונתו של החינוך התורני המסורתי 
על  כאיום  נתפס  מודרני  וחינוך  השכלה  של  גילוי  כל  ערבית.  לימוד  אפילו  זה  בכלל  ובתכניו, 
יוצאי מערב–אירופה, שהיו מיעוט  ועזיבת הדת.  וכגורם להשחתה, התפקרות  החברה המסורתית 
בקרב האשכנזים, הכירו בנחיצות השינויים בחינוך אך חששו מן הקנאים, ורק בודדים מהם העזו 
לנהל מאבק בעניין זה. התמדתם ומאמציהם הם שהביאו לתמורה של ממש בשלהי המאה. בקרב 
הספרדים ויוצאי המגרב היה המצב שונה לחלוטין: רבים מהם התפרנסו מעמלם וראו טעם בלימוד 
נפגעו מן המפגש עם המודרנה  גם לא  נאות בארץ. הם  קיום  ומלאכות שיאפשרו לבניהם  שפות 
והיו סובלנים יותר מן האשכנזים כלפי שינוי. רוב התלמידים בבתי הספר החדשים שהוקמו בעיר 
)'אוולינה די רוטשילד': 1864, 'למל': 1856, 'דורש ציון', הקרוי גם 'לה איסקולה די פראג': 1866, 

כי"ח: 1882( היו בנים ובנות למשפחות שעלו מארצות האסלאם.
חשוב  גורם  היו  הישיבות  של  בספריות  בקפידה  ונשמרו  שנתהוו  היד  וכתבי  הספרים  אוספי 

המזרח,  יהודי  גאון,  ראו  וכתביהם  החכמים  ריבוי  על    27

וא' ריבלין, תולדות חכמי  ב, וספרם של א"ל פרומקין 
ירושלם, ג-ד, ירושלים תרפ"ט-תר"ץ.

איש–שלום, מסעי נוצרים, עמ' 457.   28

פרנקל, ירושלימה, עמ' 240-239.   29
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בלימוד וביצירה ושימשו הן את חכמי הישיבות הן מלומדים מקומיים.30 אוספים אלו היו גם מקור 
למחקר ראשוני ומהם נלקחו כתבי יד וספרים נדירים להדפסה. בשנת תרכ"ג לדוגמה: 'ספר חמדה 
גנוזה והוא תשובות הגאונים ]...[ אשר הי']ה[ ספון וגנוז מכמה מאות שנים בכתי']בת[ יד ישן נושן 
)בגנזי מלכים ושרים רבני ירושלם('; 'שער הפסוקים ]...[ דרשות נעלמות ]...[ רבינו מוהרח"ו ]מורנו 
הרב חיים ויטאל[ ]...[ נמצא בבית מדרשו של ]...[ שר שלום דידיע מזרחי', כלומר במדרש ישיבת 
בית אל, והובא לדפוס על ידי צאצא של המקובל, ר' שלום משה חי גאגין.31 ב–1876 נדפס מחדש 
ספר 'אמרות טהורות' על פי מהדורה קדומה שנמצאה בבית מדרשו של ר' דוד ן' שמעון, אב בית 
דין עדת המערביים בירושלים.32 בין המלומדים שעסקו בדבקות בחיפוש, באיסוף ובפרסום כתבי יד 
ראוי להזכיר את חיים הירשנזון, את ר' שלמה אהרן ורטהיימר, שהיה למעשה הראשון שהגיע אל 

הגניזה הקהירית, את יצחק בדאהב ובשליש הראשון של המאה העשרים את פנחס גרייבסקי.
מאספים ספרותיים   - 'משכילי'  גם ספרים בעלי גוון  בשלהי המאה נמצאו באוספי הישיבות 
אחד  ספרים.  מוכרי  של  חנויות  גם  יותר  ומאוחר  הראשונות  הספריות  נפתחו  במקביל  ודומיהם. 
המפורסמים שבמוכרי הספרים בשלהי המאה היה שלמה ישראל שיריזלי שהוציא לאור, ייבא ומכר 
ג'ודיזמו(. בשני העשורים האחרונים  )הקרויה גם  וספרים, בעיקר לקהל דוברי הלדינו  קונטרסים 
של המאה גדל והלך בספריות הציבוריות בארץ ובכלל זה בירושלים חלקה של ספרות החול. היא 
כללה את ספרות ההשכלה העברית, כתבי עת בשפות המקור ובתרגום עברי, ספרות יפה וספרות 
מקצועית ומדעית. עם התרחבות המגוון היו המוסדות הללו למוקד משיכה למשכילים שקודם לכן 
עבדו ביחידות בבתיהם. הם נפגשו עם עמיתים, שוחחו, התווכחו, עודדו זה את זה וקיבלו השראה 

למחקר ולכתיבה. 
מציאותן של ספריות מודרניות לא הייתה מובנת מאליה. קנאותם של ראשי העדה האשכנזית 
הפריעה לייסודן ולפעולתן של ספריות בירושלים מאחר שאלו כללו ספרי חול וספרים שנתפסו 
חרם ושלילת דמי  ונגד מפעיליהן את האמצעי המקובל -  כספרי מינים. הם נקטו נגד הספריות 
החלוקה, ואף הענישו את המשתמשים בשירותיהן. הספרייה ה'משכילית' הראשונה, ספריית אלברט 
כהן, נחנכה בירושלים בבית החולים רוטשילד ב–1854, אך פעלה רק זמן קצר. ביזמה מקומית נוסדה 
ב–1874 או מעט קודם ספרייה שהוקדשה למשה מונטיפיורי והייתה אמורה להפיץ השכלה ודעת 
בין תושבי העיר. המייסדים השתדלו לעשותה נגישה בכך שלא גבו דמי שימוש והשתדלו לפתחה 
למשך שעות ארוכות. בעקבות תלונות הקנאים הוסב שמה ל'בית ספרים תפארת ירושלים', ומאוחר 
יותר הביאו האיומים והלחץ המתמשך לסגירתה. אף שנסגרה הייתה הקמתה מעשה משמעותי משום 
שספרייה זו והבאות אחריה סימנו את קצה של ההגמוניה הרבנית על חיי התרבות והרוח. ב–1884 

)המלומד  קורוניל  נתן  ר'  של  אישור  לדוגמא  ראו    30

שעלה מאמסטרדם ב–1830 בהיותו בן עשרים והתגורר 
בירושלים עד פטירתו ב–1890. שימש שד"ר והיה פעיל 
ב–1840,  הישיבה  מן  ספר  שאילת  על  הקהילה(  בחיי 
ואישור של המלומד והאספן ר' מיכאל בדאהב מ–1846 
על נטילת שלושה ספרים בהשאלה )סוף ספר אמתחת 
בנימין לר' רפאל בנימין ארוואץ, דף 53 ע"א, כ"י בניהו 

ג23, סרט 44420 במתכ"י(.
הלוי, ספרי ירושלים, 82; שם, 91, בהתאמה.   31

שם, 267. דוגמאות נוספות להדפסת קונטרסים וספרים    32

)שניהם   189  ,169 ירושלים,  ספרי  הלוי,  יד:  מכתבי 
הערות  שולבו  )בספר   203 אזולאי(,  יהודה  ר'  מאוסף 

מכתב יד(, 256, 369.
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הוקם 'בית ספרים לבני ישראל', ופעל עשר שנים. ביזמת לשכת בני ברית נוסדה ב–1892 ספרייה 
'מדרש אברבנאל'. חברי הוועד היו משכילים יוצאי היישוב הישן, בהם דוד ילין ויוסף  חדשה - 
לבית  הייתה  ולימים  ולאומית,  מחקרית–מדעית  לספרייה  להפכה  המגמה  גברה  בהמשך  מיוחס. 

הספרים הלאומי והאוניברסיטאי של מדינת ישראל.33 
כאמור הייתה היצירה הרוחנית )לפחות עד שנות השמונים( רובה ככולה יצירה תורנית, יוצריה 
היו רבנים וחכמים, ובית היוצר היה הישיבות, בתי המדרש ובתי הלומדים. אף כי בירושלים חיו 

נשים שקנו השכלה פורמלית, רק בודדות כתבו ופרסמו.34 
מכאן   .1862 עד  ההדפסה  על  במונופול  החזיק  ב"ק  ישראל  ב–1841.  בעיר  נוסד  עברי  דפוס 
רק  אך  דפוס,  בתי  עשרות  בה  פעלו  הבאות  השנים  וביובל  בעיר,  הדפוס  בתי  מספר  ואילך גדל 
מעטים מהם האריכו ימים. מרבית בתי הדפוס הוקמו והופעלו בידי עולים מאירופה. בין בתי הדפוס 
)תר"ס(.  עזריאל  )תרנ"ט(,  שיריזלי  )תרל"ו(,  גאגין  תרל"ו(,  )נוסד  ששון  ידועים:  ה'ספרדים'  של 
שושנה הלוי תיעדה למעלה מ–800 כותרים שנדפסו בעיר במהלך השנים 35.1890-1841 בעבודת 
דוקטור שעניינה דפוסי ארץ–ישראל עד 1923 פרסמה אסתר קנדלשיין נתונים משלימים: בשנות 
התשעים נדפסו בירושלים 465 פריטים, בעשור הראשון של המאה העשרים נדפסו 678 כותרים, 
ובעשור השני של המאה - 36.739 בדיקת פריטי הדפוס מספקת מידע, חלקי לפחות, על היצירה 
הרוחנית בעיר במאה התשע עשרה ועל תחומי העניין של קהל הקונים והקוראים, בהנחה שהדפסת 
הספר מעידה על ביקוש או על ציפייה לביקוש. רק בדיקה מקיפה של כתבי היד ושל כלל ספריהם 
הנדפסים של חכמי ירושלים תאפשר ציור תמונה מובחנת ומדויקת. עיון ראשוני ברשימת כתבי 
היד )על סמך בדיקה ממוחשבת של תצלומי כתבי היד שמוצאם בירושלים ב–1900-1800 הרשומים 
רישומים  כי בצד כמויות עצומות של  יד שבבית הספרים הלאומי( מעלה  במכון לתצלומי כתבי 
פרטיים, שטרות, איגרות ופנקסים מסוגים שונים שרדו כמאתיים כתבי יד בתחומים הבאים: הלכה 
)בכלל זה שו"ת וחידושים(, דרשות והספדים, מליצות, הלצות, שירים, פזמונים ופיוטים. כן שכיחות 
פתרון  )גורלות,  מגיה  ספרי  ויטאל(,  חיים  ר'  ספרי  )דוגמת  ישנים  קבליים  חיבורים  של  העתקות 

חלומות, סגולות( וקמעות. 
את  תופסת  הליטורגית  הספרות  כי  נמצא  לקטגוריות  היד  וכתבי  הדפוס  ספרי  את  נסווג  אם 
המקום הראשון במכלול הספרות הרבנית. אחריה ספרי הלכה ופסקים, חידושים ופלפולים, ובמקום 

שידורסקי, ספרייה, עמ' 151-101, בדילוגים.   33

שילה, הקול, עמ' 25-23. בין הדוגמאות הבודדות לאישה    34

רימה–ריינה  הגברת  הספרדית:  העדה  מבנות  משכילה 
בת ר' יוסף חיים מבגדאד )נפטרה ב–1890(, אשת הגביר 
למדה  בילדותה  כי  מסופר  יהודה.  יחזקאל  שלמה  ר' 
מבלה  'הייתה  ובזקנתה  ובבגרותה  יעקב,  ועין  תלמוד 
בלמודי קודש', במיוחד בלימוד תנ"ך. לעתים השתתפה 
בוויכוחים ההלכתיים בין חכמי ישיבת 'כנסת יחזקאל'. 
חכמים  בתלמידי  ותמכה  בורייה  על  ערבית  ידעה  היא 
בכתבות  התעניינה  מותה  לפני  אחדות  שנים  עניים. 
ו'המליץ'.  'הצפירה'  'השחר',  בעיתונים  שנתפרסמו 

ראו פ' גרייבסקי, בנות ציון וירושלים, ירושלים תש"ס 
)ד"צ(, עמ' 85-84.

הלוי, ספרי ירושלים; י' וינוגרד, אוצר הספר העברי, ב:    35

ירושלים  הדפוס,  מקומות  לפי  ערוכה  הספרים  רשימת 
ספרי  הראל,  י'  ראו  חלב  לגבי   .356-353 עמ'  תשנ"ד, 
אר"ץ: הספרות התורנית של חכמי ארם צובה, ירושלים 
תשנ"ז; א' יערי, הדפוס העברי בארצות המזרח, ירושלים 

תרצ"ז-ת"ש.
של"ז- ישראל,  בארץ  העברי  'הדפוס  קנדלשיין,  א'    36

תרפ"ג', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ה, 
עמ' 126 ועוד.
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פירושים  ויטאל(,  חיים  ר'  )בעיקר העתקות של כתבי  מקורות   - לסוגיה  השלישי ספרות קבלית 
וחידושים וקבלה מעשית. סוגה פופולרית לא פחות הייתה ספרות מוסר מסוגים שונים. ספרי דרשות, 
פרשנות מקרא, מדרש ואגדה לא זכו לביקוש רב. פרט למשקלה הרב יחסית של הספרות הקבלית, 
מגלה מגוון הנושאים שלא במפתיע דמיון למרכזי תורה אחרים באימפריה: איסטנבול, סלוניקי, 
חלב.37 העובדה שלפחות עד אמצע המאה היו ה'ספרדים' בעיקרם עולים מערים שונות באימפריה 
העות'מאנית היא הגורם העיקרי לכך, שכן העולים הגיעו בבגרותם, אחרי שכבר התחנכו בישיבות 
במערב–אנטוליה ובבלקן ולעתים גם כיהנו שם ברבנות. בהגיעם לארץ עיצבו )עם המייסדים יחד( 
את דמות הלימוד בישיבות המקומיות. חכמים שנולדו ולמדו בארץ התחנכו גם הם באותה מסורת 
לימוד. ספרי ההלכה, החידושים והפלפולים שנדפסו בירושלים יצאו בעיקר מתחת ידם של רבנים 

אשכנזים.
הנוכחות הגוברת של בני עדות שונות, בעיקר משנות השמונים ואילך, ניכרת היטב גם בתוצרת 
בפרסית– שנדפסו  ספרים  של  הגבוה  שיעורם  בולט  ויידיש  לדינו  ספרי  בצד  בעיר:  הדפוס  בתי 
יהודית לטובת העולים מבוכרה, פרס ואפגניסתן. שיעור התרגומים לערבית קטן יותר.38 עם בואם 
וריבוי  )תרמ"ז(,  תימנים'  קדוש  קהל  כמנהג  'סליחות  בהדפסת  צורך  התעורר  מתימן  עולים  של 
עולים ממרוקו הצדיק פרסום סידור תפילה כמנהג ק"ק תושבים של פאס )תרמ"ט(. לצד פזמונים 
ופיוטים המשועבדים לחיי בית הכנסת ולטקסים מקובלים במסורת המקומית לרגל חגים ושמחות 
ביקוריהם  לרגל  שירים  עשרות  נתחברו  המאה  במהלך  חדשה.  שירה  ניצני  הופיעו  משפחתיות 
של בני הזוג מונטיפיורי, תרומותיהם ומאוחר יותר לרגל פטירתם. ביקורים של מלכים ונסיכים 
אירופים עוררו גם הם התרגשות ספרותית שהניבה שירי הלל דומים. באופן מתמיה קטן חלקה 
נגד המיסיון, אף כי המיסיון היה לגורם של קבע בחיי היישוב משנות הארבעים  של התעמולה 
ועורר פולמוס בלתי פוסק סביב חלוקת ספרי תנ"ך, הגשת טיפול רפואי, הצעות עבודה  ואילך 
והתיישבות חקלאית. תחום יצירה חשוב הוא ספרות השבחים והתעמולה למען ארץ–ישראל, למען 
זו: 'טוב ירושלם' של ר' יצחק  זו או אחרת בעיר. בין הדוגמאות לסוגה  ירושלים או למען עדה 
פרחי, הדפסה מחדש של 'שפת אמת' מאת ר' משה חאגיז, ו'שאלו שלום ירושלים' של ר' נחמיה 

כהנא )או כהניו(. 
העילית האינטלקטואלית הייתה עדיין רובה ככולה רבנית. עם זאת החלו מופיעים משכילים עבריים 
ראשונים, לעתים בעלי השכלה רבנית )דוגמת ר' יהוסף שווארץ, ר' נתן קרוכמל, ר' חיים הירשנזון(, 
עברית  עיתונות  חדשות:  ספרותיות  סוגות  ואילך  המאה  מאמצע  אנו  מוצאים  המודרנה  ובהשפעת 
)'הלבנון', 1863; 'החבצלת', 1863; 'הצבי', 1884(, מאספים וקבצים מדעיים למחצה ובהם העתקות 
מכתבי יד וממחקרים וספרים שעניינם ידיעת הארץ, מדעים, חינוך ומחקר היסטורי מודרני.39 העיתונות 

בקושטא  ההלכה  'ספרות  בורנשטיין–מקובצקי,  ל'    37

בשנים 1900-1750', לאדינאר, א )תשנ"ח(, עמ' 22-13; 
הנ"ל, 'ספרות ההלכה בשאלוניקי בשנים 1900-1750', 

לאדינאר, ב )תשס"א(, עמ' 35-15.
)הלוי,  יהודית  ערבית  תרמ"ד,  ירושלים  שרח,  משלי    38

המערבי,  הכותל  לפני  תפילה   ;)460 ירושלים,  ספרי 

תרמ"א, לדינו )שם, 385(; תרגומי מקרא ועוד לערבית–
יהודית, לפרסית–יהודית ועוד. ראו לדוגמה הלוי, ספרי 

ירושלים, 535-520.
למשל 'המסדרונה' של הירשנזון )הלוי, ספרי ירושלים,    39

יהודה  בן  א'  ילין,  ד'  פינס,  י"מ  של  וכתביהם   ,)509
)למשל ספר ארץ ישראל, שם, 413( א"מ לונץ ואחרים.

22 Ben-Nae 329_348.indd   340 5/9/10   9:21 AM



והיצירה הרוחנית ירושלים  ישיבות 

341

אף הרימה תרומה חשובה להתפתחות ספרות יפה )שירים וסיפורים בנוסח ספרות ההשכלה האירופית( 
וספרות מחקרית ופתחה פתח למתרחש בעולם הגדול, היהודי והכללי. הכתיבה הפובליציסטית אפשרה 
שינויים  גם  ובעקיפין  ופולמוס  ביקורת  עודדה  המסורתית,  ההנהגה  של  מאלו  שונות  דעות  הבעת 

ותיקונים.
היפה  הספרות  ובפרט  הפנאי,  ספרות  של  חלקה  מיעוט  בולט  המאה  של  האחרון  לעשור  עד 
המתורגמת משפות לועזיות, כפי שזו הייתה שכיחה בארצות אסלאם אחרות שבאו במגע קרוב עם 
המעצמות הקולוניאליות. נראה כי ההסבר טמון בטיבו של ציבור הקוראים - עד שנותיה האחרונות 
מכדי  אדוקה  כלל  ובדרך  נבערת,  קרובות  לעתים  ענייה,  ירושלים  אוכלוסיית  הייתה  המאה  של 

שתצרוך ספרות מסוג זה.
שפת הכתיבה הייתה בראש ובראשונה עברית. רק חלק קטן נכתב ונדפס ספרדית–יהודית או 
פרסום  את  כותבים  על  הקל  בעיר  דפוס  בתי  של  קיומם  ופרסית–יהודית.  ערבית–יהודית  יידיש, 
כתביהם משלא נאלצו עוד לשגרם לבתי דפוס מרוחקים )באיסטנבול, בסלוניקי, באיזמיר, בליוורנו 
ובערים אחרות במרכז–אירופה או במזרחה( ויכלו לפקח על ההדפסה בעצמם ובעלות נמוכה יחסית. 
ייתכן שבמובן מסוים הביאה זמינות זו לכך שנדפסו גם יצירות בלתי ראויות או בלתי חשובות, אשר 

בנסיבות אחרות היו נשארות בכתב יד או נעלמות לחלוטין.
אף אם נתעלם ממאות קונטרסים ודפים בודדים ובהם איגרות בקשה לסיוע, מודעות ופנקסי 
קבלות, תקנונים, כרוזים וכתבי פולמוס, עדיין נמצא כי מדובר ביבול עשיר המונה מאות פריטים 
והוא מרשים בהתייחס לגודלה של האוכלוסייה היהודית  זמן של כחמישים שנה,  שנדפסו בפרק 
שהשתווה  האסלאם  בארצות  אחר  יהודי  מרכז  אף  עשרה  התשע  במאה  היה  לא  למעשה  בעיר. 
לירושלים מבחינת התפוקה הספרותית. למרות הגודש לא נוצרה יצירה שהשפיעה במידה ניכרת 
על בני התקופה. בין הדוגמאות הבודדות ליצירות המתייחדות בטיבן ובהיקפן המרשים מצוי חיבורו 
האנציקלופדי ורחב ההיקף של ר' חיים חזקיה מדיני )1904-1832( 'שדי חמד' )נדפס בוורשה בין 
השנים 1912-1891(, אך אין לתייגו כירושלמי. גם רבנים ירושלמים מובהקים שזכו להערכה רבה 
לא הותירו יצירות מופת. די אם נציין שניים מן החשובים והנודעים בחכמי ירושלים במהלך המאה, 
שלו  חיבורים  שארבעה   ,)1848-1778( גאגין  אברהם  חיים  הרב  באשי':  'חכם  בתואר  זכו  שניהם 
ועוד  וחידושים על מסכת מנחות(  )פירושים  'שיטה'  נדפסו: ספר דרשות, ספר שאלות ותשובות, 
ספר פירושים, והרב יעקב שאול אלישר )1906-1817(, בעל סמכות תורנית שנודעה בכל העולם 
היהודי, כפי שמעידים המכתבים שקיבל ואלפי השאלות שהופנו אליו בהלכה. הרב אלישר אף היה 
מחבר פורה וכתב למעלה מעשרה ספרים שנדפסו. ארבעה מהם ספרי דרושים, חמישה ספרי שאלות 
ותשובות ושני ספרי חידושים. באחד הספרים נדפסו שירים שחיבר. אף אחד מספריו אינו בעל ערך 
מיוחד או בעל חשיבות יוצאת דופן, והם משקפים ברמתם ובתחומי עיסוקם את היצירה של חכמי 

הספרדים בדור זה.
יש בפוריות הספרותית כדי ללמד על פעילות רבה, אך אין להסיק ממנה על איכותה של היצירה 
ואף לא על גודלו וטיבו של קהל הקוראים. למשל אין לדעת למי נועדו הקונטרסים, ספרוני התפילות 
ותרגומי המקרא - לגברים משכילים או לשאינם משכילים? לנשים? לצעירים? לצריכה מקומית 
או לייצוא? נראה כי במקום לעסוק בשאלת הערכת איכותה של היצירה, ובכלל במדדים ובהגדרות, 
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ראוי לבחון את תחומי העיסוק ואת היחס ביניהם ולהשוותם לממצאים ביחס לתקופות קודמות, או 
אף לתוצרת הספרותית בת הזמן בארצות אחרות, ובעיקר בקהילות המוצא של החכמים. רק מחקר 

נוסף ובדיקת קורפוס היצירה של חכמי ירושלים יתנו מענה לשאלות אלו ולאחרות.

סיכום

במאה התשע עשרה נוסדו ופעלו בירושלים למעלה ממאה ישיבות, הרבה יותר מבכל קהילה אחרת 
בעולם היהודי בכל תקופה. חלקן האריכו ימים, אחרות נסגרו לאחר זמן קצר. את מספרן העצום יש 
לייחס לגידול במספר התושבים ובכללם תלמידי החכמים והרבנים בירושלים ולנכונות גוברת מצד 
נדיבים יהודים לממן מוסדות מסוג זה דווקא בעיר הקודש, שתפסה מקום גובר והולך בתודעת בני 

התקופה, כמקום לימוד וכ'שמורה' של אדיקות דתית וקיום מסורתי.
עם  השלושים,  שנות  לאחר  ובמיוחד  המאה  כל  במשך  זו  אחר  בזו  נוסדו  'ספרדיות'  ישיבות 
השיפור בתנאי הקיום בעיר. ישיבות אלו היו מעוטות חברים ואורגנו לפי דגם שהתפתח ועוצב 
האימפריה  בערי  שנתקיימה  היהודית  הישיבה  בדמות  ומקורו  עשרה  השמונה  במאה  בירושלים 
תמורת  קצוב  זמן  פרק  בה  לומדים  ספורים  וחכמים  נדיב,  בכספי  הנתמכת  ישיבה  העות'מאנית: 
שכר קבוע מראש. אף שלכאורה לא נשתנו אופיין ודרכי פעולתן, נראה כי הישיבות הספרדיות 
המאוחרות הפכו לגרסה נלעגת של קודמותיהן. הן לא העמידו זירת ויכוח ולא כר להפריה הדדית, 
לחידוש וליצירה. הן היו מקומות עבודה שחייבו נוכחות סבילה של שעות ספורות בחודש או אפילו 
בשנה, ללא תוצר ראוי לציון וללא כל אמירה או מעורבות של ממש בחיי הקהילה, הנמצאת בעידן 
של תמורות משמעותיות. הישיבות האשכנזיות היו מעין שלוחה של הישיבות המשגשגות במזרח–
ניכרים בבירור משנות השמונים של המאה התשע עשרה. עידודה של  וריבוין  אירופה. פריחתן 
'חברת לומדים' ללא טיפוח מצוינות פגע גם ברמת הישיבות האשכנזיות ולא בכדי היו רוב גדולי 
התורה בעיר - ספרדים כאשכנזים, בעלי משרות ובעלי עצמה מכוח גדולתם ואישיותם - דווקא 

עולים מחוץ לארץ ולא בוגרי מוסדות התורה בעיר.
בירושלים  היהודית  הקהילה  בחיי  ביותר  הבולטים  המוסדות  מן  היו  הירושלמיות  הישיבות 
במאה התשע עשרה ובמידה רבה גם שיקפו את דמותה. לקיומן נודעה משמעות תודעתית וכלכלית 
נכבדה. על אף תרומתן הדלה ליצירה היהודית השפיעו הישיבות וחכמיהן, אוצרות ספריהן ומנהגיהן 
הדתיים  החיים  ועל  הרוחנית  האווירה  על  העיר,  של  הרוחני  נופה  על  מכרעת  במידה  הייחודיים 
בה. עם קצה של התקופה העות'מאנית נסתיימו אותם סדרים שאפיינו את העולם הישן, רבים מן 
הערכים הישנים איבדו את חשיבותם או בטלו כליל ובד בבד נעלמו גם הישיבות הספרדיות מנופה 

של עיר הקודש.
לגבי היצירה הספרותית אפשר לסכם ולומר כי עד לשני העשורים האחרונים של המאה התשע 
עשרה ניכרת כמעט בלעדיות של חומר תורני, ובולטים ביותר תחומי הפרָה–ליטורגיקה והמוסר. 
בחלוף הזמן גדל משקלן של ספרות הפנאי ושל ספרות מתורגמת לשפות יהודיות. שינוי התכנים 
סביב מפנה המאות קשור בתהליכים חברתיים ותרבותיים שעברו על היישוב היהודי בירושלים, בהם 
גיוון אוכלוסיית העולים, הקמת מוסדות חינוך מודרניים, התפתחות העיתונות היהודית בכללה, 
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לגיטימציה  שהעניקו  חילון  ומגמות  העברית,  קוראי  מעגל  והתרחבות  הקוראים  מעגל  התרחבות 
לקריאת ספרים שאינם בגדר ספרי קודש.

נספח

להלן רשימה על פי סדר האל"ף בי"ת של שמות ישיבות שפעלו בעיר במהלך המאה התשע עשרה 
)חלקן נוסדו עוד קודם(. רשימה זו אינה בהכרח שלמה והיא מבוססת על מחקרים ומקורות שונים 

בדפוס ובכתבי יד.40 שם המייסד ושנת הייסוד נרשמו בסוגריים.

ישיבת אברהם ושרה   .1
ישיבת אהל יוסף41    .2

ישיבת אהל ישרים42    .3
ישיבת אהל רחל  .4

ישיבת אהלי צדיקים   .5
ישיבת אור זרוע לצדיק43    .6

ישיבת אורח חיים  .7
ישיבת אח"ד )1876(44    .8

ישיבת בית אהרן )ע"ש הגביר אהרן אביקציץ מלונדון, קודם 1842(  .9
ישיבת בית אהרן )ע"ש ר' אהרן פארדו(  .10

ישיבת בית אל )נקראה גם מדרש חסידים, 1737(  .11
ישיבת בית גדליה )ע"ש הגביר יהודה גדליה מלונדון(  .12

ישיבת בית יהודה )נתאחדה עם אהל רחל(  .13

תעודות באוסף היש"א ברכה )על פי א' חיים, תעודות    40

וכן  תשל"א(  ירושלים  אלישר,  אליהו  של  האוסף  מן 
יעקב,  בן  א'  בבסל"א;  המצוי  עצמו  האוסף  סמך  על 
מפתח(;  פי  )על  תשל"ז  ירושלים  חומות,  בין  ירושלים 
ח-ט;  עמ'  תרפ"ח,  ירושלים  ירושלם,  בניין  בדאהב,  י' 
הנ"ל, שנות חיים, גן ירושלם, ירושלים תרפ"ח, עמ' יב-
יג; א"ש רוזאניס, דברי ימי ישראל בתוגרמה ובארצות 
הקדם, ה, תל אביב תר"ץ, עמ' 241-239; אגרת שד"רות 
מ–1835: כ"י בסל"א, ירושלים 199'4, תעודה מס' 36, 
 ;720 עמ'   ,)4 הערה  )לעיל,  ארץ–ישראל  שלוחי  יערי, 
רשימות חלוקה לחכמי ישיבות מן השנים 1842, 1843: 
כ"י בניהו ג30, בסל"א 72031; רשימת בתי המדרש של 
בנתוני  הכלולה  ב–1866  בירושלים  הספרדית  העדה 
 ,)24 הערה  )לעיל,  מונטיפיורי  כ"י  מונטיפיורי:  מפקד 

ר"מ  בתוך  אגב  בדרך  באו  בודדות  הזכרות   .14 עמ' 
עימוד[;  ]בלי  ה  תר"ל,  למברג  ירושלים,  שערי  ריישר, 
ג.   ,)27 הערה  )לעיל,  ירושלם  חכמי  וריבלין,  פרומקין 
יהודי  ברנאי,  ראו  הוותיקות  הספרדיות  הישיבות  לגבי 

ארץ–ישראל )לעיל, הערה 1(, עמ' 250-230. 
ונשתייכה  השבעים  בשנות  קיימת  הייתה  הישיבה    41

למשפחת מיוחס. ראו א' בן יעקב, ירושלים בין החומות: 
לתולדות משפחת מיוחס, ירושלים תשל"ז, עמ' 247. 

'שנה  ברכת  השני  שמעברו  במכתב  נזכרת  הישיבה    42

טובה'. כנראה ראשית המאה העשרים: בסל"א 1217'4 
)במעטפה חומה(.

בן יעקב, ירושלים )לעיל, הערה 41(, עמ' 63.   43

לקורות  גאון,  מ"ד  ראו  שבעה.  נחלת  בשכונת  נוסדה    44

ישיבת אח"ד, ירושלים, א )תש"ח(, עמ' נ-נז.
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ישיבת בית יעקב פירירא )1691(45   .14
ישיבת בית יעקב )ע"ש הגביר יעקב פרובינצאל מאיסתנבול(, מאז 1804 נקראה ישיבת   .15

בית יעקב ובית יהודה )ע"ש הגביר יהודה ירושלמי מאיסתנבול שתרם לחידושה(46 
ישיבת בית יעקב )ע"ש הגביר יעקב ששון מבומביי, לאחר 1893(47    .16

ישיבת בית יעקב שלום   .17
ישיבת בית יצחק )רוסו ?(  .18

ישיבת בית קצין )ע"ש אהרן קצין, קודם 1841(  .19
ישיבת בני אליעזר  .20

ישיבת בני יצחק  .21
ישיבת בני משה )ע"י ר' משה זעפראן, קודם ל–1808?(  .22

ישיבת בני ראובן  .23
ישיבת בעלי בתים )1808(48    .24

ישיבת ברית אברהם  .25
ישיבה גדולה למערבים )ראו מעבר יבק(  .26

ישיבת גדולת מרדכי )ע"ש הגביר מרדכי טאלוק, 1750 לערך(49    .27
ישיבת דמשק אליעזר )ע"ש הגביר אליעזר אשכנזי מאיסתנבול, 1757(50    .28

ישיבת דת יהודית )קרוב לוודאי ע"ש יהודית מונטיפיורי, 1839(  .29
ישיבת הגביר גדליה )ראו מס' 12(  .30

ישיבת הגביר יהודה הכהן  .31
ישיבת הגביר יצחק מזרחי51    .32

ישיבת הגביר רפאל גרשון הלוי  .33
ישיבת הגבירים קמונדו בבית הרב רחמים פרנקו  .34

ישיבת הרב יוסף קריאו  .35

יערי, ישיבות )לעיל, הערה 21(. ראו גם נהון, ישיבות    45

)לעיל, הערה 1(, עמ' 324-319.
הגביר  של  זה  הקדש  של  בעניינו  תקנ"ה  משנת  שטר    46

יש"א  ארכיון  בסל"א,  פרובינצאל:  יעקב  האיסתנבולי 
ברכה, כ"י 4'1271 )31(. בצדו השני: 'נוטה די לוס ספרים 
הרשומים בשטר אשר מעבר לדף אי לוס מטלטלים אשר 
הקדיש החר"י ]החכם ר' יעקב[ פרובינצאל נר"ו לישיבה 
אשר פעה"ק ]פה עיר הקודש['. נראה כי לאחר עשר שנים 
התמוטטה הישיבה ונוסדה מחדש בתמיכת הגביר יאודה 
ירושלמי. שטר ההקדש משנת תקס"ד מצוי באוסף יש"א 
ברכה, ראו ר' פלסר )עורכת(, החיים היהודיים בירושלים 
ירושלים  אלישר,  אליהו  מעזבון  תעודות  הי"ט:  במאה 

תשנ"ז, 22.
      ,)40 הערה  )לעיל,  ירושלם  גן  חיים,  שנות  בדאהב,    47

עמ' ל.

לפי גאון נתקיימה עד ראשית המאה העשרים. ראו גאון,    48

יהודי המזרח )לעיל, הערה 1(, א, עמ' 144. נזכרת גם 
אצל פרחי, טוב ירושלם )לעיל, הערה 8(, יז ]כא[ ע"א.

ירושלים  יעקב,  בן  ראו  הישיבה התקיימה כמאה שנה.    49

)לעיל, הערה 41(, עמ' 62.
היהודי  'הישוב  ברנאי,  י'  בתוך  הועתק  ההקדש  שטר    50

 )1777-1740( ת"ק-תקל"ז  השנים  בין  בארץ–ישראל 
האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  התפוצות',  עם  וקשריו 
לשטרות   .248-247 עמ'  תשל"ה,  בירושלים,  העברית 
נוספים הקשורים בישיבה זו ראו פלסר, החיים היהודיים 

)לעיל, הערה 46(, עמ' 34-28.
ועניינו  מזרחי  יצחק  הגביר  ישיבת  הקדש  בעניין  שטר    51

וחלוקתו,  לירושלים  הנכד  עליית  עם  ההקדש  ביטול 
ככל הנראה סביב שנת 1840. ראו בסל"א, ארכיון יש"א 

ברכה, כ"י 1217'4, פריט 51.
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ה"י ]ה' ישמרם[ ונקראת בשם חיי עולם יב"ץ ]יכון בצדק[ 
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חסדים.
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ושכנה בבניין ישיבת חסד אל. ראו גאון, יהודי המזרח 

)לעיל, הערה 1(, א, עמ' 144.
הישיבה הייתה קיימת עוד ב–1922. ראו פלסר, החיים    56

היהודיים )לעיל, הערה 46(, עמ' 27.
הישיבה הייתה קיימת כבר ב–1810 ונזכרה גם ב–1885.    57

 ,194 עמ'   ,)41 הערה  )לעיל,  ירושלים  יעקב,  בן  ראו  
.336

בדאהב, גן ירושלם )לעיל, הערה 40(, עמ' כז.   58

בניהו, בית המדרש. פנקס הישיבה משנת תקצ"ו מצוי    59

באוסף בניהו וסימנו ג68, מתכ"י, סרט 72030. הישיבה 
נקראה גם 'אור החיים'. ראו  בן יעקב, ירושלים )לעיל, 

הערה 41(, עמ' 62.
בן יעקב, לתולדות הישיבות )לעיל, הערה 55(. יש מי    60

לעיל,  וראו   .1859-1857 לשנים  הקמתה  את  שמאחר 
הערה 53.
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ישיבת כתר שם טוב )ע"ש הגביר שם טוב לוי ממצרים(  .58
ישיבת מאמר מרדכי  .59

ישיבת מגן אברהם )ע"ש הגביר אברהם שניור שעלה מאלג'יר, 1847(61   .60
ישיבת מגן דוד )ע"ש דוד די פינטו מאמסטרדם, 1761 לערך(62   .61

ישיבת מדרש אליה/אליהו  .62
ישיבת ]הגביר משה[ מונטיפיורי  .63

ישיבת מזל צומח )ע"ש הגברת מזל ששון מכלכותה, 1882(63   .64
ישיבת מחזיקי תורה הכללי64    .65

ישיבת מעשה נסים65   .66
ישיבת מעבר יבק66    .67

ישיבת מקור חיים )1898(67    .68
ישיבת מרפא לנפש )ע"י הגביר רפאל פיג'וטו, 1797(   .69

ישיבת נוה שלום  .70
ישיבת עץ חיים68    .71

 1840 משאלוניקי,  שעלתה  רוסו,  יצחק  ר'  אלמנת  של  )מייסודה  יצחק  עקדת  ישיבת   .72
לערך(69  

ישיבת פחד יצחק  .73

המדרש  בית  בכ"י  מצויות  אברהם  מגן  ישיבת  תקנות    61

במכון   606 בתיק  ותצלומן   ,0276 יורק  ניו  לרבנים, 
בן–צבי. 

)לעיל,  ישיבות  נהון,  ראו  זו  ישיבה  שעניינן  לתעודות    62

הערה 1(, עמ' 325-324; פלסר, החיים היהודיים )לעיל, 
הערה 46(, עמ' 24, 25.

מלונדון  ששון  אלברט  של  בתו  הייתה  ששון  מזל    63

ראו מכלכותה.  עזרא  יוסף  דוד  אליהו  הגביר  ואשת 
פ' גראייבסקי, בנות ציון וירושלים, א, ירושלים תרפ"ט,   
עמ' 116-115; בדאהב, שנות חיים, גן ירושלם )לעיל, 
דף  על  נדפסו  הישיבה  תקנות  כז-כח.  עמ'   ,)40 הערה 
בודד באנגלית ב–1893. לסיכום שלהן ראו פלסר, החיים 

היהודיים )לעיל, הערה 46(, עמ' 26.
שנות  מסוף  הלוואות  רישומי  ובו  הישיבה  פנקס    64

עשרה  התשע  המאה  של  הארבעים  ומשנות  השלושים 
 ACC ,3879 מצוי בכ"י בית המדרש לרבנים, ניו יורק
'חלוקא  רישום  גם  בפנקס  במתכ"י.   29684 סרט   ,274

דרבנן מישיבת אהלי צדיקים' ועוד.
 ;22 עמ'   ,)12 הערה  )לעיל,  הספרדית  העדה  אפרתי,    65

בדאהב, שנות חיים, גן ירושלם )לעיל, הערה 40(, עמ' 
יד. לפי  בן יעקב היא נוסדה מכספי ירושת הקאיד נסים 
שמאמה, כנראה ב–1887. ראו בן יעקב, ירושלים )לעיל, 

הערה 41(, עמ' 65.
הישיבה  חכמי  המערביים'.  ק"ק  'ישיבת  גם  נקראה    66

בכ"י שוקן  כיום  רשמו ב–1870 רשימה קצרה המצויה 
14206/24 )סרט 47465 במתכ"י(, בגב המסמך. מפקדי 
אודותיה.  על  חשובות  ידיעות  מספקים  מונטיפיורי 
מונטיפיורי  כ"י  ב–1866,  בה  הלומדים  רשימת  למשל 
)לעיל, הערה 24(, דף 14 ע"א. פרט לראש הישיבה למדו 
תוספות  תלמוד  בחורים,  ושלושה  בתים  בעלי   15 בה 
שעתיים  ועוד  הבוקר  מן  שעות  חמש  במשך  ומפרשים 
שבת.  בלילות  למדו  כן  בחורף.  ושלוש  הקיץ  בלילות 
של  קטנות  ישיבות  שתי  עוד  בעיר  פעלו  הרישום  לפי 

המערביים.
יכב"ץ  גורג'ים  ק"ק  מעדת  חיים  מקור  'ישיבת  חותמת    67

אוניברסיטת  ספריית  כ"י,  גבי  על  ב–תרנ"ח'  נוסדה 
הרווארד 21, סרט 34429 במתכ"י.

נזכרת בפנקס ר' יהודה נבון מן השליש השני של המאה    68

התשע עשרה,  בן יעקב, ירושלים )לעיל, הערה 41(, עמ' 
.192

1(, ב, עמ' 182;   )לעיל, הערה  יהודי המזרח  ראו גאון,    69

ייתכן   .232 41(, עמ'  )לעיל, הערה  ירושלים  יעקב,  בן 
שנקראה גם 'בית יצחק' )לעיל, מס' 18, 40(.
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ישיבת פרחי כהונה  .74
ישיבת צמח צדיק  .75

ישיבת קאיד נסים שמאמה )לשעבר 'מעשה נסים', לעיל מס' 66(  .76
ישיבת קדושת יום טוב )ברוך(70   .77

ישיבת רוח אליהו  .78
ישיבת שבחי ירושלים )1897(71    .79

ישיבת שבת אחים )ע"י הגביר ר' משה פינצי, 1871(72   .80
ישיבת שושן )ע"י ר' שלמה בר' יחזקאל. ואולי היא ישיבת 'חסד אל'(  .81

ישיבת שושנים לדוד  .82
ישיבת שלום ירושלים )1892(73    .83

ישיבת תולדות יצחק  .84
ישיבת תוספת קדושה  .85

ישיבת תפארת בחורים  .86
ישיבת תפארת ירושלים )1890(  .87

ישיבת תפארת ישראל )מייסודם של ר' יצחק פרחי והרב אברהם גאגין(74   .88

ישיבות אשכנזים: ליטאים וחסידים:75  
ישיבת אהל משה )על ידי חוגי הקנאים בראשות הרב דיסקין, 1895(  .1

ישיבת אהל תורה )1912(  .2
ישיבת אור החיים )1872(  .3

ישיבת אור חדש ובית המוסר )התפלגה ממס' 5 ב–1904(  .4
ישיבת בית התלמוד וישיבת אור חדש )נוסדה ברוסיה ועברה לירושלים ב–1897(  .5

ישיבת בית מאיר )1886(  .6
ישיבת הר–ציון ובתי מחסה )1912(  .7

ישיבת זקני תלמידי חכמים הכללית )1903 או 1907(  .8
ישיבת חיי עולם )ע"י החסידים, 1886(  .9

ישיבת כולל הונגריה )ראשית המאה העשרים(  .10

שו"ת  הכהן,  שלמה  ר'  ראו:  ייסודה  וזמן  מייסדה  על    70

ב, ה ע"ב-ע"ג. בשאלה  שעות דרבנן, קושטא תקפ"ט, 
הישיבה  הקמת  על  מורה  והוא  שנה,   16 בן  חוב  נזכר 

בראשית המאה התשע עשרה.
גאון, יהודי המזרח )לעיל, הערה 1(, א, עמ' 146-145.   71

מצוי  והוא   ,1892-1871 לשנים  הישיבה  פנקס  נשתמר    72

דף  במתכ"י.   27082 סרט   ,1752 בן–צבי  מכון  בכ"י 
שהלומדים  הנפטרים  של  'זִכירֹות'  נרשמו  ובו  מעוטר 
וסימנו  צריכים להזכיר ביום שנתם מצוי באוסף בניהו 

תע 4 )סרט 74017 במתכ"י(.

גאון, יהודי המזרח )לעיל, הערה 1(, א, עמ' 146-145.   73

פרחי, טוב ירושלם )לעיל, הערה 8(, דף יו ע"ב; ראו גם    74

בדאהב, שנות חיים, גן ירושלם )לעיל, הערה 40(, עמ' ז, 
כה. הוקמה לפני 1843.

העיר  בן–אריה,   ;52-48 עמ'  הזיכרון,  ספר  פריימן,    75

עוד   .37 עמ'  חברה,  פרידמן,   ;413-410 עמ'  העתיקה, 
היישוב,  שלמון,  ראו  בהן  והלימוד  הללו  הישיבות  על 

עמ' 574-572.
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ישיבת מאה שערים )1905(  .11
ישיבת סוכת שלום  .12

ישיבת עץ חיים )1850 לערך(. ראשיתה ככל הנראה בת"ת שהוקם כבר ב–1841. ישיבה   .13
בשנות  הפרושים.  ובמיוחד  האשכנזים,  עבור  ביותר  החשוב  החינוכי  המוסד  הייתה  זו 
התשעים קמו בתוכה שתי מסגרות ישיבתיות שנועדו להכשיר בוגרים להוראה ודיינות: 
'בית אליעזר' ו'פרי יצחק'. בשכונות החדשות קמו ישיבות אחדות שנסתנפו אליה. זה היה 
מוסד מרובה תלמידים ובשנות השיא למדו בו מאות תלמידים ברמות שונות ובמסגרות 

נפרדות: ת"ת לקטנים, ישיבה קטנה לנערים, ישיבה גדולה לבוגרים ולאברכים.76  
ישיבת פרי עץ חיים )בשכונת מאה שערים, 1884(  .14

ישיבת שנות אליהו )לפני 1885(  .15
ישיבת שער השמים )1906/7(  .16

ישיבת תורת חיים )1886/7( של הליטאים, שימשה גם להכשרת רבנים מורי הוראה.  .17

אפשר שנתקיימו ישיבות אשכנזיות נוספות, אך עירוב המונחים 'בית מדרש' ו'ישיבה' מעורר קושי 
בזיהוין. מכל מקום במפקדי מונטיפיורי מדווחים ראשי הכוללים האשכנזיים על קיומם של בתי 
מדרש רבים. אחד המפורסמים והחשובים שבהם היה 'מנחם ציון', ששכן במתחם 'החורבה'. במקורות 
נשתמרו שמות של ישיבות נוספות, אך שייכותן העדתית אינה ברורה )דוגמת 'אהל ישראל', 'ותלקח 

אסתר', 'יד רמה', 'עין יעקב'(.77

ראו פרומקין וריבלין, חכמי ירושלם )לעיל, הערה 27(,    76

-410 עמ'  העתיקה,  העיר  בן–אריה,   ;237-236 עמ'  ג, 
.413

ראו תיקים שונים בארכיון יש"א ברכה, שבבית הספרים    77

הלאומי )סימנו קווארטו, 1271(.
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