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'ארץ הקדושה אי כיאו':

מקורות חדשים הנוגעים למסורת על מקום קבורתו של ר' יעקב בעל 

הטורים באי ִכיֹוס ולעלייה לקברו

דב הכהן

היהודים  בתולדות  שעסק  קורס  באוניברסיטה,  שלמדתי  הראשונים  הקורסים  באחד 

בעיר איזמיר )Smyrna( שבמערב אנטוליה, הזכיר המרצה את האי כיוס )Chios( אשר 

מקום  זיכרונו  למיטב  שזהו  אמר  התלמידים  ואחד  מאיזמיר,  הרחק  לא  הֶאֶגאי,  בים 

קבורתו של ר' יעקב בעל הטורים. אולם לאחר מבוכה כלשהי דחה המרצה את דבריו 

בנימוס וסיכם: 'לא נראה לי כך. הרי בעל הטורים חי בספרד ונראה ששם הוא קבור'.

שתי האמירות הללו משקפות היטב את שתי הדעות הרווחות, עד עצם היום הזה,   

באשר למקום קבורתו של בעל הטורים: מחד גיסא המסורת העממית, הגורסת שהוא 
קבור באי כיוס, ומאידך גיסא הגרסה המדעית, שעל פיה הוא קבור בטולדו שבספרד.1

במאמר זה אעסוק במסורות על מקום קבורתו של ר' יעקב בעל הטורים. אציין את   

המקורות שלומדים מהם שהוא נקבר בספרד ואת מידת מהימנותם, ולעומת זאת אתאר 

את התפשטותה של המסורת שהוא קבור בכיוס ואת היקפה לאור מגוון מקורות חדשים 

שחשפתי. 

המסורת על קברו של ר' יעקב בכיוס הפכה את מצבתו ואת בית העלמין שבאי מקום   

עלייה לרגל ליהודים מערי הסביבה.2 העדויות על הביקורים התכופים בבית העלמין 

אני מודה לעמיתי פרופ' ירון בן־נאה על הערותיו המועילות.   *

'מחקר:  שכותרתה  כתבה  במרשתת  צדיקים'  'אהלי  אגודת  של  באתר  פורסמה  שנים  כמה  לפני   1

התגלה מקום קבורת הבעל הטורים', ושעניינה בירורים שעשו נציגי האגודה בנסותם לאתר את 

 http://www.zadikim.org/46352.html ראו:  בכיוס.  העלמין  בבית  הטורים  בעל  של   המצבה 

ראו: זו  בסוגיה  במרשתת  אחדות  שנים  לפני  שנערך  לדיון   .)2019 במרס  ב־14   )נצפה 

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=7865 )נצפה ב־14 במרס 2019(.
 Chio, Chios, ,מתוך סדרת המחקרים המקיפה של ארג'נטי על האי כיוס )גם: כיאו, כיאוס, שיאו  2

 Ph. P. Argenti, Chius למשל:  ראו   )Chius, Hios, Khio, Quíos, Sakiz, Scio, Xio, Xios
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לקברי  העלייה  לתופעת  נדירה  דוגמה  הן  האחרונות  השנים  במאות  בכיוס  היהודי 
צדיקים בקרב היהודים הספרדים במערב אנטוליה ובארצות הבלקן.3

סביב דמותו של ר' יעקב וסביב המקום הקדוש בכיוס שעל פי המסורת הוא קבור בו   

נרקמו שלל סיפורים ואגדות. יצירות ספרותיות ועממיות שחוברו במרחב של דוברי 

הלאדינו בתחילת המאה התשע עשרה מזכירות את בעל הטורים ותולות בו סגולות של 

מחולל ניסים. כמה תפילות מיוחדות חוברו כדי שייאמרו על קברו בכיוס, וחלקן אף 

ראה אור בדפוס באמצע המאה התשע עשרה. יהודי האזור נהגו לנדור לבקר בקברו 

כדי שיתקבלו בקשותיהם וימולא מבוקשם. במאמר זה אתאר את השפעתן של המסורת 

ושל האמונה שבעל הטורים קבור באי כיוס על חיי הפרט ועל חיי הכלל של הקהילות 

שבסביבה.

א

 1250( יחיאל  בן  אשר  ר'  של  בנו  היה  בערך – 1343(   1270( הטורים  בעל  יעקב  ר' 

בערך – 1327(, המוכר בכינויו הרא"ש, מהדמויות הרבניות החשובות ביותר בתקופתו. 

גם ר' יעקב נחשב אחד מגדולי חכמי ישראל בימי הביניים, והוא בלט במיוחד בתחום 

ההלכה ופרשנות המקרא. חיבורו הגדול הוא ספר ה'טורים', על ארבעת חלקיו,4 ספר 

ההלכה המקיף ביותר שקנה לו אחיזה בעולם היהודי לאחר 'משנה תורה' לרמב"ם. ספר 

זה גם הקנה לו את הכינוי בעל הטורים, והוא היה התשתית לספר 'שולחן ערוך' לר' 

 Vincta or The Occupation of Chios by the Turks (1566) and their Administration of
the Island (1566-1912), Cambridge  1941; idem, Diplomatic Archive of Chios, 1577-
 1841, Cambridge 1954; idem, The Occupation of Chios by the Genoese and their
 Administration of the island, 1346-1566, Cambridge 1958; idem, The Religious
היהודים  Minorities of Chios: Jews and Roman Catholics, Cambridge 1970.     לתולדות 
 A. Galanté, Histoire des Juifs de Rhodes, Chio, Cos etc., Istanbul 1935, ראו:  בכיוס 

1–202, 373–418, 541–549; ד' בנבנשתי,  pp. 144-161; ארג'נטי, מיעוטים דתיים )שם(, עמ' 
 N. P. Stavroulakis and ;17–16 'כיוס וכריתה איי הים ההיגיאי', במערכה, יח, 214 )1978(, עמ'

T. J. de Vinney, Jewish Sites and Synagogues of Greece, Athens 1992, pp. 224-228; ב' 
ריבלין, 'לתולדות יהודי כיוס', אפריון, 50 )1997(, עמ' 39–42; הנ"ל )עורכת(, פנקס הקהילות: 

יוון, ירושלים תשנ"ט, עמ' 144–150.

תופעת העלייה לרגל לקברי צדיקים אינה ידועה בקרב היהודים הספרדים באותם האזורים )ראו   3 

על כך ליד הערה 96(.

אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט.  4



'ארץ הקדושה אי כיאו'

]13[

  ]3

יוסף קארו )1488–1575( ולמסגרתו, שכן אף הוא מחולק לארבעה חלקים, כמו הסדר 
שקבע ר' יעקב.5

ר' יעקב בעל הטורים נולד בקלן )Köln( שבגרמניה ולמד בבית המדרש של אביו   

הרא"ש. בשנת 1303 בערך ברח עם אביו מגרמניה6 והתיישב בברצלונה, ושם התגורר 

אצל אחיו הבכור, ר' יחיאל בן אשר )1267 בערך – 1314 בערך(. לאחר פטירת אחיו 

העתיק ר' יעקב את מקום מושבו לטולדו, ובה חי זמן רב. נראה שבסוף ימיו הוא עזב 

וחיבר  הרבה,7  תלמידים  העמיד  יעקב  ר'  בספרד.  אחרת  בעיר  והתיישב  טולדו  את 
חיבורים תורניים רבים וחשובים.8

כיוס,  באי  קבור  יעקב  שר'  לחשוב  מקובל  היה  עשרה  התשע  המאה  אמצע  עד   

ובמקורותיה של מסורת זו אעסוק בהרחבה בהמשך. ואולם מסורת זו החלה להתערער 

עם הופעת הספר 'אבני זכרון', שהועתקו בו 'המצבות אשר נחרתו על קברות הרבנים 

והאצילים אשר היו בעיר טוליטולה ]טולדו[ '.9 את הספר הביא לדפוס בפראג בשנת 

תר"א )1841( שמואל דוד לוצאטו )1800–1865(, איש ההשכלה היהודית ומן הדמויות 

76 המצבות מבית העלמין בטולדו  הבולטות בקרב אנשי 'חוכמת ישראל' בזמנו. עם 

הרא"ש,  של  משפחתו  מבני  כמה  של  מצבותיהם  גם  נמנו  בספרו  לוצאטו  שפרסם 

ובכללן מצבת בנו ר' יעקב. וזה נוסח הכתובת שעל מצבתו של ר' יעקב כפי שנדפס 
בספר 'אבני זיכרון':10

רבות נכתב על ר' יעקב. ראו למשל: א"ח פריימן, הרא"ש: רבנו אשר ב"ר יחיאל וצאצאיו חייהם   5

ופעלם, ירושלים תשמ"ו; י"מ תא־שמע, 'רבנו אשר ובנו ר' יעקב בעל הטורים בין אשכנז לספרד', 

פעמים 46–47 )תשנ"א(, עמ' 75–91. קיצור קורות חייו כאן מבוסס על מחקרו המקיף של פריימן 

)שם(, עמ' קכא–קע.

לנסיבות בריחת משפחתו של הרא"ש מגרמניה ראו למשל: פריימן )שם(, עמ' כב–לא.  6

לרשימת תלמידיו של ר' יעקב ראו: שם, עמ' קכו–קכח.   7

למפעלו הספרותי של ר' יעקב ראו: שם, עמ' קלא–קע.   8

ש"ד לוצאטו, אבני זכרון, פראג תר"א.  9

שם, אות ז, עמ' 11–12. פרסום הכתובות שעל המצבות מבוסס על העתק שלוצאטו קיבל מידיו של   10

יוסף אלמנצי. החלוקה לשורות היא של לוצאטו. לוצאטו כתב בהקדמתו ל'אבני זכרון' על אלמנצי 

הנזכר לעיל: 'ואני ידעתי את האיש ואת זהירותו ]...[ על כן סמוך לבי על העתקתו כאילו בעיני 

ימיני העתקתי מן הֹנסח הישן'. למרות זאת לוצאטו הרשה לעצמו לשנות בכל מיני  וביד  ראיתי 

מקומות ולתקן את מה שהעתיק אלמנצי. לדוגמה בנוסח המצבה של ר' יעקב פרסם לוצאטו 'לשכב 

אצלו', וציין בהערה ש'בכ"י ]שבכתב יד[ "בצלו" '. גילוין מחדש של חלק מן המצבות הללו מראה 

שהגהותיו של לוצאטו לא תמיד נכונות. לפיכך העדפתי להביא כאן את הנוסח המקורי שהעתיק 

אלמנצי, בלי הגהותיו של לוצאטו.
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 עדה המצבה הזאת11 / מחזה עליון לחזות / כי תחתיה נגנז איש תם יושב ֹאהלים12 / 

/ הר' ]ב[ יעקב בן הרא"ש ז"ל ]זכרו  / צדיק מושל ביראת אלהים13  רב פעלים 

פירוש   / ברורה  בשפה  ִחבר  אשר  ספרים  מפי   / ִתזל14  כטל  אמרתו   / לברכה[ 

לפסקים ולתורה / ופסקים לשלשה סדרים / ומלאכת ארבעה טורים / אבן העזר 

 וֹחשן משפט לנחשלים / יורה דעה וארחות חיים לנכשלים / כל ימיו היו מכאובים / 

וסבל יסורין בִחבה / ונפטר באהבה רבה / ובי"ב בתמוז15 הובא עד אביו הרא"ש 

ז"ל לשכב בִצלו16 / בקברו אשר כרה לו17 / והנה חמשת בניו ]של הרא"ש[ באו 

גבולו18 / שַנים מימינו ושֹלשה משמאלו / להם אמר אל נורא / אליכם אישים 

אקרא19 / לעלות דרך הֹקדש אל המקור העליון / שיורד על הררי ציון / כי שם 

ִצוה ה' את הברכה20 / שמורה וערוכה / אשר לָעבדו כמהים / ויעקב הלך לדרכו 
ויפגעו בו מלאכי אלהים.21

המידע המפורט על אודות בית העלמין היהודי בטולדו ועל האנשים שנטמנו בו שרד 

העתיק  אשר  עשרה,  החמש  המאה  בן  אנונימי  נוסע  של  התיעודית  פעילותו  בזכות 

את הנוסח החרות על 76 המצבות הללו. העתקת הכתובות הללו נשתמרה בסוף אחד 

 Tomaso Valperga de( מכתבי היד של הפילוסוף האיטלקי תומס ַולֶּפרגה די קאלּוזֹו

טורינו  של  המלכותית  לספרייה   1809 בשנת  נתרם  שאוספו   ,)1815–1737  ,Caluso
באיטליה.22 כאשר ביקר המשורר והביבליופיל האיטלקי יוסף אלַמנצי )1801–1860( 

באותה ספרייה שנים לאחר מכן, הוא העתיק את נוסח המצבות מתוך כתב היד הנזכר, 

על פי בר' לא 52.  11

על פי בר' כה 27.  12

על פי שמ"ב כג 3.   13

על פי דב' לב 2.  14

שנת הפטירה אינה מוזכרת בנוסח המצבה.   15

ושגופתו  בטולדו,  נפטר  לא  יעקב  שר'  הרא"ש'  אביו  עד  'הובא  הניסוח  מן  לדייק  שביקשו  היו   16

הועברה אל בית העלמין בטולדו. ראו לדוגמה דבריו של לוצאטו: 'ומי שירצה להאמין שר' יעקב 

נשאר באשכנז, ואחרי מותו הביאו את עצמותיו לספרד, הרשות בידו' )לוצאטו ]לעיל הערה 9[ , 

עמ' 12(. ראו גם: ש"י פיין, כנסת ישראל, ורשה 1886, עמ' 536. 

על פי בר' נ 5.  17

כלומר חמישה מבניו של הרא"ש נקברו בסביבתו.   18

על פי מש' ח 4.  19

על פי תה' קלג 3.  20

על פי בר' לב 2.   21

 A. Peyron, ראו:   .192–181 בדפים  המצבות  העתקת  דפים.   202 היו  קוורטו  בגודל  היד  בכתב   22

 Notitia librorum manu typisve descriptorum, qui donante Ab. Thoma Valperga-Calusio
V. Cl. illati sunt in Reg. Taurinensis Athenaei Bibliothecam, Lipsiæ 1820, pp. 7-10
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והעביר את רשימת הנוסחים לידיו של לוצאטו, ולוצאטו פרסמּה בספרו 'אבני זכרון'. 

למעשה אלמנצי הציל את העדות החשובה הזאת, על האישים הדגולים שנטמנו בבית 

העלמין בטולדו, שכן כתב היד המקורי של הנוסע האנונימי מן המאה החמש עשרה 

1901, עם עוד אלפי  נשרף בשרפה שפקדה את הספרייה המלכותית בטורינו בשנת 
כתבי יד אחרים וספרים נדירים.23

כתב היד כאמור נשרף, ומכיוון שהמסורת העממית גורסת שר' יעקב נקבר בכיוס,   

ולטעון שאין לסמוך על הרשימה שבו.  היד  היה מקום לתהות על אמינותו של כתב 

אולם כיום אפשר לומר בוודאות שאמינות הרשימה אינה מוטלת בספק, שכן חפירות 

ארכיאולוגיות שנערכו בטולדו במחצית הראשונה של המאה העשרים, ואשר במהלכן 

התגלו מצבות מבית העלמין היהודי בעיר, הוכיחו שכתב היד מהימן, מאחר שהתברר 
כי יש חפיפה בין הממצאים לבין הנוסחים שהועתקו בכתב היד.24

יוצא אפוא שעל פי כתב היד שהועתק לקראת סוף המאה החמש עשרה, ר' יעקב   

נקבר בבית העלמין היהודי בטולדו. אף שאין ספק שר' יעקב עזב את אשכנז והגיע 

לספרד וחי בה כמה וכמה שנים,25 היו שכתבו שהוא מעולם לא יצא מגבולות אשכנז. 

עורר  לוצאטו,  של  ספרו  פורסם  בטרם  עוד  בטולדו,  מצבתו  כתובת  של  קיומה  דבר 

עניין אצל החוקרים, שראו בזה הוכחה לסתור את דבריהם של מי שטענו שמעולם לא 
עזב את גרמניה.26

על השרפה שכילתה חלק גדול מהאוסף החשוב הזה, בלילה שבין ה־25 ל־26 בינואר 1901, ראו:   23

 .J. Gorrini, L’Incendio della Biblioteca Nazionale di Torino, Torino and Genova 1904
אני מודה למר אנג'לו פיאטלי על ההפניה לפרסום זה. התיאור של כתב היד שמופיעה בו רשימת 

הקברים, לצד תיאור שאר כתבי היד מאוסף די קאלוזו שנתרמו לאותה ספרייה, פורסם קודם לכן. 

ראו: פיירון )שם(. 

 F. de Cantera Burgos and J. M. Millás Valicrosa, Las inscripciones hebraicas :ראו על כך  24

de España, Madrid 1956, pp. 36, 119-122, 135-137, 140-142, 160-166
למכתב ששלח מספרד בשנת 1339 אל אחד מידידיו באשכנז ראו: א' הרשמן, רבי יצחק בר ששת:   25

הריב"ש, דרך חייו ותקופתו, ירושלים תשט"ז, עמ' נו; א"א אורבך, בעלי התוספות: תולדותיהם, 

לעומת  יעקב  ר'  של  ההלכתיות  תפיסותיו  על   .587 עמ'  תש"ם,  ירושלים  ושיטתם,  חיבוריהם 

 ,)5 הערה  )לעיל  תא־שמע  ראו:  לספרד,  מאשכנז  שלו  המעבר  בעקבות  אביו,  של   תפיסותיו 

עמ' 86–90. 

כבר במאה השש עשרה טען ר' גדליה בן יחיא )1526–1588( שר' יעקב 'לא בא עם אביו בספרד   26

כידוע  ע"ב.  סא  דף  שמ"ו,  ונציה  הקבלה,  שלשלת  ספר  יחייא,  ן'  גדליה  ראו:  באשכנז'.  ונשאר 

לא מכבר הוכח שמסורותיו של 'שלשלת הקבלה' מפוקפקות. על חוסר אמינותו של החיבור ראו: 

מוסמך,  עבודת  הקבלה',  שלשלת  בעל  יחייא  אבן  גדליה  של  ההיסטוריוגרפי  'מפעלו  דוד,  א' 

יוהן כריסטוף  גם  נגררו  יחייא  ן'  ובעקבות   .209 האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ו, עמ' 

 J. Ch. Wolf, Bibliothecæ Hebrææ, III, Hamburg and Leipzig :וולף ור' יחיאל היילפרין ראו

p. 443 ,1727; י' היילפרין, ספר סדר הדורות, קרלסרוהה תקכ"ט, דף נט ע"ב. נראה שגם לדעת 
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ב

חיבורים  שני  בעיקר  תרמו  כיוס  באי  קבור  יעקב  שר'  המסורת  של  להפצתה 

סדר  'ספר  הוא  האחד  עשרה.  השמונה  המאה  מן  שניהם  חשובים,  היסטוריוגרפיים 

שנדפס   ,)1749–1746 עד  בערך   1660( ממינסק  היילפרין  יחיאל  ר'  מאת  הדורות' 

המחבר.  מות  לאחר  שנה  כ־20   ,1769 בשנת  שבגרמניה   )Karlsruhe( בקרלסרוהה 

בערך שהוקדש לר' יעקב ַּבספר נכתב: 'ושמעתי מאיש א' ]חד[ שהראו לו קבורתו ]של 

כיוס,  לאי  שהכוונה  ספק  אין  א' '.27  יום  מאיזמיר  רחוק  ]כך![  שאייה  בעיר  יעקב[  ר' 

הקרוב לאיזמיר, ששמו נהגה גם ׁשיאֹו.

הושלם  כבר  שהוא  נראה   ,1769 בשנת  רק  נדפס  היילפרין  של  שספרו  פי  על  אף   

1730, שכן אז קיבל המחבר את הסכמתו של ר' חיים בן שמחה הכהן רפפורט  בשנת 

)1699–1771(, רבה של לבוב, שנכתבה בחיי המחבר ונדפסה בראש הספר, לצד שאר 

ולאחר מות המחבר. נראה אפוא שכבר בשליש  ההסכמות, שניתנו לקראת ההדפסה 

הראשון של המאה השמונה עשרה רווחה המסורת שר' יעקב קבור באי כיוס, ושהיא 

נפוצה למרחקים ונודעה גם במינסק.

את המסורת הזאת הנציח החיד"א, ר' חיים יוסף דוד אזולאי )1724–1806(, בספרו   

בליוורנו   1774 בשנת  הראשונה  בפעם  שנדפס  הגדולים',  'שם  הביו־ביבליוגרפי 

שבאיטליה. לדברי החיד"א 'רבינו יעקב בעל הטורים נסע מאשכנז לֹבא לארץ ישראל28 

ובעיר כיא'ו נתבקש בישיבה של מעלה והיתה מנוחתו כבוד'.29 בהשוואה לנאמר ב'סדר 

הדורות', ששם הובאו הדברים מתוך עדות ראייה של אדם שלישי, דבריו של החיד"א 

בעניין פטירתו של ר' יעקב בכיוס וקבורתו בה נראים מבוססים ומשכנעים מעט יותר, 

שני  אלו  כך  ובין  כך  בין  במקום.30  ביקור  סמך  על  אישית  מעדות  נובעים  הם  ואולי 

החיד"א ר' יעקב נשאר באשכנז. ראו: חי"ד אזולאי, שם הגדולים: ועד לחכמים, ליוורנו תקל"ד, 

דף לד ע"ב. עם פרסום דבר קיומו של כתב היד שהובא בו העתק נוסח מצבתו של ר' יעקב בטולדו, 

פיירון  ראו:  ואחיו.  כאביו  לספרד  בא  יעקב  ושר'  כך,  הדבר  שאין  הוכחה  משמש  שהוא   נכתב 

)לעיל הערה 22(, עמ' 9.

היילפרין, שם.   27

ונראה שגם החיד"א סבר כך, למרות בקיאותו  נפוצה,  הייתה  יצא מאשכנז  יעקב לא  הדעה שר'   28

הרבה בתולדות החכמים ובחיבוריהם.

חי"ד אזולאי, שם הגדולים )לעיל הערה 26(.  29

אומנם החיד"א הזכיר את כיוס כמה פעמים בספר מסעותיו, אך הוא ציין שראה את האי רק מרחוק,   30

1757–1758. ראו: חי"ד אזולאי, מעגל טוב השלם, ירושלים  בהפלגותיו דרך הים האגאי בשנים 

תשמ"ג, עמ' 42, 45. 
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המקורות המודפסים31 הקדומים ביותר שעלה בידי לאתר עד כה המוסרים שר' יעקב 

נפטר באי כיוס ונקבר בו. 

תחנת  הפך  היווני  והאי  והתפשטה,  זו  מסורת  הלכה  עשרה  התשע  המאה  במהלך   

האי  אליו  משך  ממילא  המפורסם.  הקבר  את  לפקוד  שביקשו  רבים  לנוסעים  ביניים 

מבקרים רבים, יהודים ונוכרים, בהיותו נקודה אסטרטגית לכל מי שהפליג דרך הים 

האגאי,32 ומעתה נעשה קברו של ר' יעקב יעד לנוסעים יהודים, לאו דווקא מהפזורה 

הספרדית.

ג

בכינויו  גם  )המוכר  מברסלב  נתן  ר'  הוא  הלוא   ,)1844–1780( שטרנהרץ  נתן  ר' 

לארץ  במסע  יצא   ,)1810–1772( מברסלב  נחמן  ר'  של  המובהק  תלמידו  מוהרנ"ת(, 

בפעם  אור  ראו  והם  הכתב,  על  העלה  הוא  מסעו  רשמי  את   .1822 בשנת  ישראל 

נתן  ר'  הפליג   1822 באפריל  ב־19  בירושלים.33  העשרים,  המאה  בתחילת   הראשונה 

מלחמת  פרצה  לכן  קודם  שנה  מרס  בחודש  אסתאנבול.  לכיוון  מאודסה  באונייה 

העצמאות היוונית בניסיון להשתחרר מן השלטון העות'מאני, ובמהלכה, במרס 1822, 

טבחו העות'מאנים ביוונים תושבי האי כיוס. אלפים נטבחו, רבים מאוד הוגלו, וההרס 

באי היה רב.34 כאשר הגיע ר' נתן אל חופי כיוס, ב־11 בספטמבר, עדיין ניכרו במקום 

סימני החורבן. ר' נתן כתב בתיאורו על קברו של ר' יעקב במקום ועל כוונתו לפקוד 

אותו:

למקור קדום יותר בכתב יד ראו להלן ליד הערה 145.  31

 Sh. H. :רבים מן המסעות ליוון ולמזרח הקרוב עד סוף המאה השמונה עשרה עברו דרך כיוס. ראו  32

 Weber, Voyages and Travels in Greece, the Near East and Adjacent Regions Made
ויהודים קראים ביקרו  Previous to the Year 1801, Princeton, NJ 1953. גם נוסעים יהודים 
נמנו משולם מוולטרה,  מזג האוויר. עם אלה  ונמנעו מכך בשל קשיי  בה  או ביקשו לבקר  בעיר 

]1481[ , ירושלים  1481 )ראו: א' יערי, מסע משולם מוולטרה בארץ ישראל בשנת רמ"א  בשנת 

עובדיה  ר'  איגרותיו של  לירושלים:  ]מהדירים[ , מאיטליה  דוד  וא'  44; מ"ע הרטום  עמ'  תש"ט, 

)ראו:   1642 בשנת  דוד,  בן  שמואל  הקראי   ;)43 עמ'  תשנ"ז,  גן  רמת  ישראל,  מארץ   מברטנורא 

ציון,  שיבת  ימי  ראשית  ועד  הבינים  מימי  יהודים  עולים  של  ישראל  ארץ  מסעות  יערי,   א' 

תל אביב תש"ו, עמ' 228(; הקראי משה בן אליהו, בשנת 1654 )שם, עמ' 307(; הקראי בנימין בן 

אליהו, בשנת 1785 )שם, עמ' 467(. זה האחרון ניצל את שהייתו באי לביקור בקבר 'כמה"ר מרדכי 

ירושלמי השר הנאמן זצוק"ל', כנראה דמות בולטת בקרב הקראים שמת באי ונקבר בו. 

נ' שטרנהרץ, ספר ימי מוהרנ"ת, ב, ירושלים תרס"ד.  33

 Ph. P. Argenti, The Massacres of Chios Described in למשל:  ראו  כיוס  טבח  על   34

Contemporary Diplomatic Reports, London 1932
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יום רביעי ]11 בספטמבר 1822[ חזרו והורידו האנקיר35 אצל איזה עיר, ועדין אין 

אנו יודעים שמה, קצת אומרים ששמה סיאה וקצתם אומרים שזה סאקיס,36 כי 

אין אנו מכירים בלשונם היטב ]...[ והעיר הנ"ל ]הנזכרת לעיל[ היתה שרופה 

באש וחרבה, כי הישמעאלים החריבוה באלו הִעתים מחמת מרידת הגרעקין37 

ֹקדש  שבת  ובערב   ]...[ באש  ושרופה  חרבה  שהעיר  בעינינו,  ראינו  וזה   ]...[

ירדו שני אנשים מהספינה לשבות שבת קדש בעיר הנ"ל, כי  ]13 בספטמבר[ 

לירד לעיר בערב  היה בדעתנו  גם אנחנו  יזוז עד אחר שבת קדש.  סברו שלא 

ראש השנה, כדי להיות שם על קבר רבנו יעקב בעל הטורים שהוא קבור שם, 

אך רבות מחשבות בלב איש וכו',38 כי בליל שבת קדש נשתנה הרוח ]...[ וסוף 

דבר הוכרחו לחזור לתוך הספינה ]...[ וביום ראשון שהוא ערב ראש השנה זזה 
הספינה מסאקיס.39

אנשי הספינה שהיו במחיצתו של ר' נתן, ושהספיקו לבקר באי, סיפרו לו על מפגשם 

להם  שאירע  הנס  את  להם  ותיארו  גדול  בכבוד  קיבלום  אלה   – המקום  עם יהודי 

שבאי  במבצר  שהתבצרו  העות'מאנים  מן  היווני  ההמון  דרש  הקרבות  במהלך  כאשר 

שימסרו לידיו עשרה יהודים שהתבצרו איתם במבצר, אולם המפקד העות'מאני סירב 

הגיעו למקום במהירות על־טבעית  כוחות התגבור שנשלחו מאסתאנבול  לבקשתם. 

והניסו את ההמון היווני, וכך הצילו את הקהילה היהודית. עוד סיפרו המבקרים ש'אמרו 
הישראלים ]היהודים[ שם שבדעתם לכתוב מגילה שלמה מתוקף הנס שהיה להם'.40

שבצפון   )Fălticeni( פלטיצ'ן  העיר  מן   ,)1864–1818( בנימין  יוסף  בן  ישראל   

רומניה, שנודע בכינוי בנימין השני,41 העלה על הכתב את רשמיו מהמסעות שערך 

דוד  של  )בתרגומו  ועברית  אנגלית44  גרמנית,43  צרפתית,42  שפות:  בארבע  ופרסמם 

גורדון, מן המהדורה הגרמנית(.45 הספר גם זכה לתרגום בלאדינו, מאת ר' יהודה נחמה 

עוגן. ביידיש: ַאנקער.  35

Sakiz, אחד משמותיה של כיוס.  36

היוונים. ביידיש: גריכן.  37

על פי מש' יט 21.  38

נ' שטרנהרץ, ימי מוהרנ"ת, ב, ביתר עילית תשס"ט, סימן קסח–קעג, עמ' קנה–קנז.  39

שם, סימן קעג, עמ' קנז–קנח.  40

כינוי שאימץ לו כאשר החליט לצאת למסעות לאיתור עשרת השבטים האבודים, ורמז בכך להיותו   41

ממשיך דרכו של הנוסע המפורסם בנימין מטודלה בן המאה השתים עשרה.

I. J. Biniamin II, Cinq années de voyage en Orient 1846-1851, Paris 1856  42

I. J. Biniamin, Acht Jahre in Asien und Afrika: von 1846-1855, Hannover 1858  43

J. J. Benjamin, Eight Years in Asia and Africa from 1846-1855, Hannover 1859  44

י' בנימין, ספר מסעי ישראל, ליק תרי"ט.  45
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מסלוניקי.46 ישראל בן יוסף בנימין החל במסעו ב־5 בינואר 47.1845 לאחר שפקד כמה 

וכך  לכיוס.  המשיך  ומאיזמיר  איזמיר,  לכיוון  מאסתאנבול  הפליג  הוא  אירופה  מערי 

תיאר את ביקורו באי:

אשר  זאקיס  לכפר  משם  באתי  המים  פני  על  שעות  עשרה  שתים  מהלך  אחרי 

הזה  לכפר  סמוך   ]...[ זהב  תפוחי  פרי  נושאי  נעימים  עצים  יצמחו  בסביבותיו 

יעקב[ בעל הטורים. הקבר הזה הוא בתמונה כדורית,48  ]רבנו  נמצא קבר ר"י 

חומה  מוקפים  אלה  וכל  אחד,  בנין  נמצא  וסביבותיו  קטן,  לבנים  בגג  מצופה 

סביב. סמוך לפתח הקבר נקבר משרתו של הר"י בעל הטורים. היהודים יבואו 
פעמים רבות בשנה להתפלל על הקבר הזה.49

למעשה בנימין השני היה הראשון שמסר מידע ממשי ומפורט על מתחם הקבר בכיוס 

ועל צורת המצבה ושתיאר גם את סביבתו. הוא אף הראשון שכתב על קבר של משרתו 

)תלמידו?( של בעל הטורים באותה חלקה ועל הפעילות הפולחנית הערה של יהודים 

סביב הקבר.

 ,)1909–1856( אימבר  הרץ  נפתלי  מסר  בכיוס  הקבר  סביבות  על  מידע  בדל  עוד   

לאחר  שנים  כשלוש  עשרה.  התשע  המאה  של  השמונים  שנות  בראשית  לאי  שהגיע 

שכתב את שני הבתים הראשונים של שירו 'תקותינו' – הידוע כיום כ'התקווה' – הוא 

)בשנים  חודשים  שישה  באי  ושהה  ישראל,  לארץ  מאסתאנבול  בדרכו  בכיוס  ביקר 

1881–1882(. אימבר הגיע לאי חודשים אחדים לאחר רעש האדמה העצום שפקד את 

האזור, ושהחריב את רוב בתי האי. ביומנו תיאר את תוצאות הרעש ואת מצב המקום, 

ובין היתר כתב על ציון קברו של ר' יעקב: 'רוב מנינם של התושבים הם יוונים. לפנים 

היתה קהילה יהודית גדולה – ֵעד אילם לכך הוא עץ ברוש הפורֹש את בדיו על קברו של 
הרב הגיאומטרן הגדול, רבי יעקב, הנודע בכינויו בעל־הטורים'.50

ישראל'  רבי  די  ב'יאז'י  'איל  הכותרת  תחת  נדפסו   )43 )מתוך  הספר  של  הראשונים  הפרקים   23  46

)סלוניקי תרכ"ג(. עוד פרקים פרסם נחמה בירחון בלאדינו 'איל לונאר' שערך בסלוניקי, בשנים 

.1865–1864

כך בשתי המהדורות הראשונות )למרות הנאמר בכותרת(. אולם במהדורה העברית התאריך הוא   47 

ה' בשבט תר"ו )1 בפברואר 1846(.

 ‘son monument funéraire consiste en une( במהדורה הצרפתית נאמר שצורת המצבה מלבנית  48

 ‘Das in runder( והאנגלית נאמר שצורתה עגולה  ואילו במהדורות הגרמנית   ,)carré oblong’
’form angelegte Grabmal ist’; ‘The tomb, which is of a round form(. עוד על צורת המצבה 

ראו בעדותו של גלנטה, שביקר במקום, להלן הערה 155. 

בנימין )לעיל הערה 45(, עמ' 1.  49

נ"ה אימבר, 'דפים מיומני הארץ־ישראלי ומיומנים אחרים', הציונות, א )1970(, עמ' 391. אימבר   50
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המקום הקדוש בים האגאי משך אליו גם את תשומת ליבם של נוסעים לא יהודים.   

1839 יצאה קבוצה של ארבעה מיסיונרים סקוטים למסע לארץ ישראל כדי  באפריל 

הנוצרית  הדת  להפצת  דרכים  ולבחון  במקום  היהודים  של  מצבם  את  מקרוב  לבדוק 

בקרבם.51 במסעם הם שמעו פעמיים על אודות קברו של ר' יעקב בכיוס: פעם בדרכם 

אל הארץ ופעם בשובם ממנה. כשהגיעו לאי סירוס שבדרום הים האגאי בדרכם לארץ 

גם  בהם  היו  למצרים.  בה  שיפליגו  לספינה  שהמתינה  אנשים  קבוצת  פגשו  ישראל, 

ארבעה יהודים ספרדים, שבאו מן העיר צ'נקלה )Çanakkale( שבדרום מצר הדרדנלים, 

ושהיו בדרכם לעלות לרגל לירושלים והתכוונו לחזור לעירם כעבור שלושה חודשים. 

פיג'וטו,  שלמה  יפה,  שלמה  היו  ששמותיהם  היהודים,  עם  להתיידד  ניסו  הכמרים 

אברהם יוסף וניסים פלטיאל,52 ולמדו מהם 'שמקובל כי יעקב בעל הטורים, פרשן יהודי 

מפורסם, קבור באי כיוס'.53 בשובם מן הביקור, ב־1 באוגוסט 1839, עצרו המיסיונרים 

הסקוטים בכיוס, וכאשר עמדו לעזוב את הספינה לכמה שעות, יהודים שהפליגו איתם 
'הצביעו על כיוס כמקום קברו של רב מפורסם, בעל הטורים'.54

כומר אנגליקני נוסף שביקר בארץ ישראל כשנה לאחר מכן סיפר כי בשובו ממסעו,   

יעקב  ספינה שר'  יהודים שהיו באותה  לו  כיוס, אמרו  האי  ליד  כאשר חלפה הספינה 

קבור באי היווני הזה.55 הכומר לא עצר כדי לפקוד את קברו של הרב המפורסם, אולם 

העניין היה חשוב לו דיו כדי לציינו ברשמי המסע שהעלה על הכתב. 

ד

במחקר המודרני על אודות הקהילה היהודית בכיוס ידועה המסורת העממית הגורסת 

יעקב  שר'  לרמוז  רצה  ושהוא  שיבוש,  כאן  שיש  נראה  הגדול'.  'הגיאומטרן  יעקב  ר'  את  כינה 

בפירושיו לתורה הצטיין בשימוש בחישובי גימטרייה.

 A. A. Bonar and R. M. M’Cheyne, Narrative of a Mission of Inquiry :לתיאור מסעם ראו  51

to the Jews from the Church of Scotland in 1839, Edinburgh 1842. הספר זכה לכמה וכמה 
מהדורות. 

)שם,   Solomon Japhe, Solomon Peshuto, Abraham Joseph, Nasim Paltiel במקור:   52 

עמ' 57(.

 ‘We learned from them that Jacob Baal Turim, a well-known Jewish commentator, is  53

’believed to be buried in the island of Scio )שם, עמ' 59(.
שם, עמ' 437.  54

 ‘In passing the island of Scio [...] we were reminded by four Jews who were with us  55

 in the ship, that the famous rabbi, Baal-ha-Turim, was buried there’ (The Calcutta
Christian Observer, 1 [1840], p. 239)
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שר' יעקב קבור באי.56 המקור העיקרי – והבלעדי כמעט – לכך הוא דברים שפרסם 

היסטוריון   ,)1961–1873( גלנטה  אברהם  העשרים  המאה  של  השלושים  בשנות  עוד 

יהודי תורכי. במחקרו על אודות יהודי כיוס תיאר גלנטה את בית העלמין היהודי באי, 

ובין היתר התייחס למסורת על קברו של ר' יעקב: 'בית עלמין זה הוא מפורסם בגלל 

מצבתו, כביכול, של "בעל־הטורים" שהוא מקום עלייה לרגל עבור היהודים מכיוס, 

ויהודים עוברי דרך'.57 גלנטה עתיד  מאיזמיר, מקהילות החוף המערבי של אנטוליה 

היה לבטל את אמינותה של המסורת הזאת, מחמת ממצאים שהעלה בבדיקותיו במקום, 

ושעל פיהם לא היה אפשר להוכיח שהקבר המדובר הוא אכן קברו של ר' יעקב, ולאחר 

שעיין בספר 'אבני זכרון' ועמד על הסתירה בין האמור בו ובין המסורת העממית.

כיוס  באי  יעקב  ר'  על קבורתו של  פורסמו במחקר מקורות למסורת  כה טרם  עד   

זו,  אשר משקפים את התנהלות בני הקהילות באזור לאור ההכרה והאמונה במסורת 

מקורות שעל פיהם קברו של בעל הטורים בכיוס היה חלק מן הנוף של בני המקום. כמו 

כן טרם נודעו במחקר מקורות על עליית יהודים מערי הסביבה לקברו. להלן אסקור 

סדרת מקורות, ממגוון סוגים, המספרים על אותה מסורת, כפי שנמסרה מפיהם של בני 

המקום עצמם מראשית המאה התשע עשרה. 

איידין  העיר  מן  יהודי  שונשול,  חיים  של  אירוסיו  לקיצם  הגיעו   1816 בשנת   

)Aydın(, שליד איזמיר, לאישה מדרום יוון. הארוס נפגש עם אבי הארוסה )ששמו ושם 

בתו נשמטו מן המקור( באי כיוס, אולי כאשר באו לפקוד את קברו של ר' יעקב, ושם 

1817( הופיעו בפני  הם ביטלו את הסכם האירוסין. בכ"ג בשבט תקע"ז )9 בפברואר 

להוכיח  ובכך  עדותם,  את  למסור  כדי  למעשה,  עדים  שהיו  אנשים  שני  איידין  רבני 

שהאיש פנוי להינשא, ושאינו מחויב לשום אישה. וכך נרשם בבית הדין:

נחנא דחתימי לתתא, כד אתו קדמנא תרי סהדייא אלין  הוינא,  במותב תלתא 

ה"ה )במושב של שלושה היינו, אנחנו החתומים מטה,58 כאשר באו לפנינו שני 

עדים אלה, הלא הם( הנבון כה"ר ]כבוד הרב[ משה קאְדָרֵניל ה"י ]השם ישמרהו[ 

כדחזי  ]וההפחדה[  והִגזום  האיום  ואחר  ה"י,  גבאי  ]כך![  יאודה  כה"ר  והנבון 

האנשים  שני  ועמדו   ]...[ האמת[  ]את  יגיד  לא  באם  לעשות[  ]כראוי  למעבד 

זמן  שבאותו  אמת  הוא  איך  עדות,  בתורת  לפנינו[  ]והעידו  קדמנא  ואסהידו 

ראו במקורות על הקהילה היהודית בכיוס שצוינו לעיל הערה 2.  56

 ‘Ce cimetière est celèbre par le soi-disant tombeau de Baal-Tourim qui est lieu de  57

 pèlerinage pour les Juifs de Chio, de Smyrne, des communautés des côtes de l’Anatolie
’occidentale et des Juifs qui se trouvent de passage )גלנטה ]לעיל הערה 2[ , עמ' 149–150(. 

למרות הנאמר במקור, על המסמך חתומים שניים בלבד.  58
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מאשתקד ]תקע"ו[ שהלכו לעשות זיהר'א59 בעיר כ'יאו יע"א ]יגן עליה אלוהים[ 

ולהשתטח על קברו של רבינו יעקב בעל הטורים זיע"א ]זכותו יגן עלינו אמן[ , 

ִספרו להם אנשי כ'יאו הנז' ]כרת[ , על אודות האיש הלזה, כה"ר חיים שונשול 

ה"י, איך בא שמה עם חמיו, שהיה ארוס עם בתו מעיר המורייא60 יע"א, ושם 

נתפשרו ביניהם ומחלו זה לזה שבועת אירוסין. ואמרו 'בפנינו נעשו הדברים'. 

ומעתה ילך הר' חיים הנז' ויארס וישדך למי שירצה ]...[ וחתמנו תרי מגו תלת 

שבט  לחדש  ועשרים  שלשה  יע"א  חיסאר61  ייוזיל  פה  שלושה[  מתוך  ]שניים 

משנת התקע"ז ליצירה ]...[ הצעיר משה בר מיימון62 ס"ט ]סופי טוב[ הצעיר 
רפאל יאודה ]כך![ יוסף אמאטו ס"ט63

וידוע  מוכר  וכנוהג  אגב  כבדרך  כאן  מוזכרת  בכיוס  יעקב  ר'  של  לקברו   העלייה 

לכול.

עסק  באיזמיר,  הרבנים  מראשי  בערך – 1860(,   1790( אשכנזי  אברהם  ניסים  ר'   

בשאלה ההלכתית מתי יש לחשוש לדברי חלומות ומתי אין להשגיח בהם. הוא נשאל 

אם אדם שתכנן להגיע לאי כיוס ולשהות בו במשך ארבעה חודשים בתקופת הקיץ, 

וחלם בערב הנסיעה שהוא טובע בים, צריך לחשוש ולבטל את נסיעתו או להתעלם 

מן החלום ולנסוע כמתוכנן. בהצגת השאלה ציין הרב אשכנזי את מטרת נסיעתו של 

השואל: 'א"ה ]אמר המחבר[ זה ימים ושנים הבאתי ראיה ]...[ למה שנשאלתי באיש א' 

שנפשו ִאותה ללכת לא"י64 ]כיוס[ לזיהר'א להשתטח על ]קברו של[ הגאון רבינו יעקב 

בעל הטורים העומד ונקבר בא'י שי'או יע"א ששם נתבקש בישיבה של מעלה והיתה 
מנוחתו כבוד כידוע.65

ביקור. בערבית: ِزيارة.  59

התשע  המאה  ראשית  עד  בשימוש  היה  הכינוי  יוון.  בדרום  פלופונסוס  האי  לחצי  כינוי  מֹוֵראה,   60

עשרה.

 A. Galanté, Histoire:שם נוסף לעיר איידין. על תולדות הקהילה היהודית בעיר ראו ,Güzelhisar  61

des Juifs d’Anatolie, II, Istanbul 1939, pp. 127-142
שימש רבה של הקהילה היהודית באיידין עד פטירתו בשנת 1828. לדעת גלנטה מוצאו בסוריה.   62

ראו: שם, עמ' 131. ספד לו ר' ניסים רפאל יצחק צורייאנו, ששימש רב הקהילה לאחר מכן. ראו: 

נר"י צורייאנו, רני ושמחי, איזמיר תרל"ט, דף קלד ע"ב.

כתב יד, אוסף דב הכהן.   63

אין לפרש כאן את ראשי התיבות כארץ ישראל. נראה שהמילה אי סומנה, כפי שהיא סומנה גם   64

מייד בהמשך, בסמיכות לשם האי שיאו, שאף הוא סומן. 

נ"א אשכנזי, נחמד למראה, ב, סלוניקי תר"ו, דף ח ע"ב. לשון המחבר כאן מזכירה את לשונו של   65

החיד"א, ואכן בהמשך הוא הפנה את הקורא לדברי החיד"א על אודות ר' יעקב ופטירתו באי.
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ה

הספרדים  היהודים  בקרב  מאוד  ושהתפתח  שהתחדש  תקשורת  אמצעי  בעיתונים, 

באימפריה העות'מאנית במאה התשע עשרה, נכתב לא אחת במחצית השנייה של המאה 

על האי כיוס כעל מקום קבורתו של ר' יעקב. בשלהי 1871 התפשטה באיזמיר מגפת 

אבעבועות רוח, ובכל יום נדבקו בה כעשרה יהודים.66 בעיתון 'חבצלת' בירושלים דווח 

על כך, ותוארה התפשטות המגפה גם בערי הסביבה, לרבות באי כיוס, שכונה ַסאקיז: 

'אזמיר. מחלת האבעבועות שלטה בעיר ההיא, זה כמה שבועות מאז באה לעיר, ועוד 

ידה נטויה בזעף וקצף, ובלהב אש אוכלה הפילה כמה חללים ]...[ וזה ימים אחדים אשר 

שככה חמתה מעט מהעיר הזאת, ותטע אהלה בעיר שאקיז )מקום שם קבר ר"י בעל 

הטורים ז"ל( וגם שם עושה מלאכתה במהירות'.67 

רעש האדמה העז שפקד את כיוס בתחילת אפריל 1881 גרם לאסון הומניטרי רחב   

כמות  את  הגדילה  בעקבותיו  שפרצה  השרפה  המקומית.  האוכלוסייה  בקרב  היקף 

הנפגעים, ומספרם הגיע לאלפים רבים. אסון הטבע ותוצאותיו החמורות העסיקו רבות 

את יהודי האזור אך לא רק אותם. הידיעה על הנפגעים הרבים התפשטה למרחקים, 
והאירוע סוקר בהרחבה הן בעיתונות היהודית68 הן בעיתונות הכללית.69

דיווחה  העות'מאנית  האימפריה  בתחומי  ובלאדינו,  בעברית  היהודית,  העיתונות   

היו עיתונים שהסתפקו בדיווח  מטבע הדברים בהרחבה על האסון שאירע בקרבתה. 

הועלו  הללו  בכתבות  ההרס.  תוצאות  ועל  הנפגעים  מספר  על  עצמם,  האירועים  על 

על נס תמיכתה של הקהילה היהודית, בעיקר זו שבאיזמיר, וטיפולה המסור בפצועים 

לעיתים  שולבו  האירוע  בסיקור  עוקבות.70  אדמה  מרעידות  החשש  חרף  ובמתים, 

נ' קארדוזו, 'ב'ינטי אי סינקו אנייוס די ב'ידה די לה קומונידאד ישראלית די איזמירנה', אידיסייון   66

איספיסיאל די לה בואינה איספיראנסה, איזמיר 1896, עמ' 8.

חבצלת, 11 בינואר 1872, עמ' 108.  67

ראו לדוגמה: לה בואינה איספיראנסה, ח' בניסן תרמ"א, עמ' 2–3; איל טיימפו, ח' בניסן תרמ"א,   68

עמ' 2; י"ג בניסן תרמ"א, עמ' 3; כ"ו בניסן תרמ"א, עמ' 3; ד' באייר תרמ"א, עמ' 3; י"ג באייר 

 The Jewish Chronicle, 29 April 1881,;296 '1881, עמ 13 באפריל  3; הלבנון,  תרמ"א, עמ' 

 Allgemeine Zeitung des Judenthums, 24 Mai ;157–156 'המגיד, 18 במאי 1881, עמ ;p. 11
p. 344 ,1881; איל אמיגו די לה פ'אמילייה, כ"ז בתשרי תרמ"ב, עמ' 209–211; ד' בחשוון תרמ"ב, 

עמ' 217–220.

 La Lanterne, 7 Avril 1881, p. 3; Le Figaro, 9 Avril לדוגמאות בעיתונות הצרפתית ראו:   69

 1881, p. 1; Gil Bras, 11 Avril 1881, p. 3; L’Univers Illustré, 14 Mai 1881; Le Monde
 Illustré, 30 Avril 1881, pp. 278-281, 284; Le Voleur, 6 Mai 1881, pp. 281-282; Bulletin

de la Societé de Géographie Commerciale de Paris, 3 (1881), p. 213
לה  די  אמיגו  ו'איל  טיימפו'  'איל  איספיראנסה',  בואינה  'לה  בעיתונים  הדיווחים  הם  כאלה   70
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קרובות התייחסויות לקברו של ר' יעקב באי. למשל באמצע אפריל 1881 פתח העיתון 

'כיאס ]כך![ – בשבוע  'הלבנון', שהופיע אז במיינץ,71 את הדיווח על האסון במילים 

)Chios( אשר בים הֶאגי ]כך![ ', ומייד הבהיר לקוראים,  העבר נוע התנועע אי כיָאס 

העיתון  דיווח  החודש  אותו  בסוף  הטורים('.72  בעל  רבנו  נקבר  הזה  ')באי  בסוגריים: 

הלונדוני 'ד'ה ג'ואיש כרוניקל' )The Jewish Chronicle( על הרעש ומסר פרטים רבים 

על ההרס והנפגעים.73 לצד מידע על אודות האוכלוסייה הכללית ועל הקהילה היהודית 

באי, נכתב שבבית העלמין היהודי 'ניתן לראות את קברו של הרב בעל הטורים, פרשן 
החומש המלומד. קבר זה הוא מושא להערצתם הרבה של היהודים באזורים אלה'.74

אזכורים למצבתו של ר' יעקב בכיוס ומידע עשיר על המסורות שהתפתחו סביבה   

פ'אמילייה'. ראו לעיל הערה 68.

הופיע קודם לכן בירושלים ובפריז, ולאחר מכן בלונדון.  71

הלבנון )לעיל הערה 68(.  72

ד'ה ג'ואיש כרוניקל )לעיל הערה 68(.  73

 ‘In the Jewish cemetery may be seen the grave of the Rab “Baal Hattourim” [sic!], the  74

 learned commentator of the Pentateuch. This grave is the object of great veneration
’on the part of the Jews in these localities )שם(. תרגום לעברית של המאמר פורסם בעיתון 

'המגיד', שהופיע בעיר ליק.

איור 1. עזרה ראשונה לקורבנות רעידת האדמה בכיאוס
)Le Monde illustré, 30.4.1881(
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בין  היסטוריות  בסקירות  בין  יותר,  מאוחרת  בתקופה  הלאדינו  בעיתונות  פורסמו 

ברשמי מסע שנדפסו בה לקראת סוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים, 

ואשר עסקו בתולדות הקהילה היהודית באי כיוס.

על  ארוכה  באיזמיר כתבה  )השמחה(  מיסיריט'  'איל  בעיתון  פורסמה   1897 בשנת   

יהודי כיוס, כתבה שהייתה בעיקרה רשמי מסע של אחד מחבריו של העורך אשר ביקר 

באי. תוארו בה היחסים הטובים בין היהודים לבין האוכלוסייה המקומית, המוסלמית 

והנוצרית, במיוחד לאחר הרעש, כאשר עברו היהודים לגור מחוץ למבצר והתערו יותר 

כן סקר הכותב בקווים כלליים את תנאי החינוך בקהילה  באוכלוסייה הכללית. כמו 

היהודית המקומית. ואולם הכתבה פותחת בעניין קברו של ר' יעקב באי ובחשיבותו 

עבור  לרגל  עלייה  יעד  היותו  בשל  הן  הנפלאות  סגולותיו  בשל  הן  המקום,  לתושבי 

יהודים רבים ולפיכך מקור הכנסה לבני הקהילה המקומית, שכן המבקרים הפוקדים את 

המקום המקודש תורמים כסף לטובת הקהילה היהודית באי. לדברי הכותב סגדו לקברו 

של ר' יעקב כל יהודי המזרח ואף בני דתות אחרות: 'ב'ין אין איל סימיטירייו לה טומבה 

דיל "בעל הטורים". איסטה טומבה איס איל אובז'יטו די אונה גראנדי ב'יניראסייון די 

פארטי דילוס ז'ודייוס קומו טאמביין די פארטי די טוד'אס לאס אוטראס קונפ'יסייוניס 

)רואים בבית העלמין ]בכיוס[ את קברו75 של 'בעל הטורים'. קבר זה הוא מוקד להערצה 
גדולה, הן מצד היהודים הן מצד בני דתות אחרות(.76

 )1907–1865( פרנקו  מואיז  ההיסטוריון  שפרסם  כיוס  יהודי  תולדות  על  הסקירה   

1907, אף היא פותחת בתיאור קברו של ר' יעקב באי.  'איל מיסיריט' בשנת  בעיתון 

דבריו על הקבר הקדוש מבוססים על עדותו של הנוסע ישראל בן יוסף בנימין, אך לא 

בין  לכותב.  היטב  מוכרות  שהיו  מקומיות,  עממיות  ממסורות  ניזונים  הם  מכך  פחות 

היתר הוא מסר מידע על האזור אשר סביב הקבר:

לה פיידרה טומבאלה די איסטי סאב'ייו סי טופה אויי דיבאשו די און ארב'ול די 

טיריבאנטינה אי ייב'ה אונה אינסקריפסייון קי סי פואידי מילדאר קון סיירטה 

די  יירליס77  ישראליטאס  דילוס  איספריטו  איל  אין  גוזה  פיידרה  איסטה  פינה. 

מתחת  כיום  נמצאת  יעקב[  ]ר'  זה  חכם  של  )מצבתו  סאנטידאד  גראנדי  אונה 

לעץ אלת המסטיק78 ועליה כתובת שאך בקושי אפשר לקרוא. לאבן זו מיוחסת 
קדושה רבה מצד היהודים המקומיים(.79

למילה טומבה יש גם משמעות של מצבה.  75

איל מיסיריט, ג' באדר א' תרנ"ז, עמ' 29.  76

Yerlí, מן התורכית: יליד.  77

'ארב'ול ]עץ[ די טיריבאנטינה' ככל הנראה זו אלת המסטיק, שהייתה נפוצה מאוד בכיוס, ושהשרף   78
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תיאור הקבר והמסורות הנלוות לו תופסים כמחצית מהכתבה. עוד סקירה היסטורית 

באסתאנבול.  בעיתון   1912 שנת  בסוף  פורסמה  בכיוס  היהודית  הקהילה  אודות  על 

הכותב, אברהם גלנטה, ביקר במקום כעשר שנים קודם לכן מתוקף היותו מפקח על 

החינוך הציבורי במחוז. הדברים ראו אור על רקע מלחמות הבלקן, כאשר גדודי צבא 

יווניים התפרסו בכיוס והפכו את האי מוקד לעניין ציבורי. בביקורו באי פקד גלנטה 

את בית העלמין היהודי במקום ורשם פרטים על דמויות בולטות בקהילה שנקברו שם. 

על קברו של ר' יעקב כתב בין היתר:

ז'ודיאה,  דאטה  דילה   5100 אין  ביב'ייו  קי  הרא"ש  בן  יעקב  רבנו  ראבינו  איל 

אי קי איס איל אאוטור דילוס ארבעה טורים, מורייו אין ש'יאו, אונדי איל סי 

די  לוגאר  און  איס  טומבה  סו  פאליסטינה.  אין  ב'יאז'י  סו  מיינטראס  אריסטו 

פיליגרינאז'י80 פור לוס ז'ודייוס די ש'יאו אי דילאס סיאודאד'יס ב'יזינאס )הרב 

ארבעה  של  המחבר  ושהיה  העברי,  ללוח  הק'  ב]שנת[  שחי  הרא"ש  בן  יעקב 

טורים, נפטר בכיוס, שם הוא התעכב במהלך מסעו לארץ ישראל. קברו משמש 
מקום עלייה לרגל ליהודים מכיוס ומערי הסביבה(.81

גלנטה, שכאמור עתיד היה לערער על אמינותה של המסורת הגורסת שר' יעקב נפטר 

באי ונקבר בו,82 משקף כאן, בלא שום הסתייגות, את דעתו של החיד"א על הנסיבות 

שהביאו את ר' יעקב לכיוס, ודבריו אלו מבטאים את המסורת הרווחת.

)הבדחן(  ג'וגיטון'  'איל  ההיתולי  בעיתון  פורסמה  מכן  לאחר  אחדים  חודשים   

היהודיים(,  העלמין  )בתי  ג'וד'ייוס'  סימיטירייוס  'לוס  שכותרתה  כתבה  באסתאנבול 

ונמתחה בה ביקורת קשה על מצבם העגום של בתי העלמין באסתאנבול. הכותב, עורך 

העיתון אליה ר' קארמונה )1869–1931(, שחתם בשמו הספרותי ח"ר ייוטפ'אטה, הלין 

ציין בהערכה את חלקת  על ההזנחה השוררת בכמה מבתי העלמין באסתאנבול, אך 

קברו של ר' יעקב בכיוס ואת הכבוד שנוהגים בה:

שהופק ממנה היה אחד התוצרים החשובים ביותר בכלכלת האי ומקור הכנסתו העיקרי. לפי מקור 

אחר עמד ליד הקבר עץ ברוש )ראו לעיל ליד הערה 50(, ולפי מקור אחר היה זה עץ שקדייה )ראו 

להלן הערה 155(. למוטיב העץ שליד קברי הקדושים ראו: ז' עמר, 'פולחן עצים ליד קברי קדושים 

במסורת היהודית והמוסלמית', אריאל, 117–118 )תשנ"ו(, עמ' 155–164.

תרס"ז,  בניסן  י"ג  מיסיריט,  איל  שיאו',  די  ישראליתה  קומונידאד  לה  די  'איסטורייה  פרנקו,  מ'   79 

עמ' 13.

לעומת   ,)pilgrimage( פיליגרינאז'י  נוצרי,  מערבי  במונח  להשתמש  בחר  שגלנטה  לציין  יש   80

השימוש המסורתי במונח המוסלמי זיארה, שרווח בעבר. 

א' גלנטה, 'לוס ז'ודייוס די שיאו', איל טיימפו, כ"ו בכסלו תרע"ג, עמ' 402–403.  81

ראו להלן ליד הערות 154–156.  82
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אין סאקיס,  דירי קי לה טומבה דיל רב בעל הטורים קי איס אינטיראד'ו  ב'וס 

ב'יז'יטאר  קירי  קי  פאסאז'ירו  טוד'ו  אי  גריגה,  אונה  פור  קונסירב'אד'ה  איס 

איסטה טומבה, סי אדיריסה אה איסטה גריגה אונדי סאלי אה ריסיב'ירלו קון און 

ג'ארו די אגואה אי אונה טוב'אז'ה אין סו מאנו )אומר לכם שקברו של הרב בעל 

הטורים, הקבור בכיוס, שמור בידי יוונייה אחת, וכל עובר אורח שרוצה לבקר 
קבר זה, פונה ליוונייה זו שיוצאת לקבלו עם כד מים ומגבת בידה(.83

והוא  נזכר כאן בפעם הראשונה,  יוונייה השומרת על הקבר  המידע על אודות אישה 

פסח  שמעון  משה  הרב  של  ידו  בכתב  שנשמר  תלוי,  בלתי  אחר,  במקור  גם  מופיע 

גדולה  ספרייה  הייתה  פסח  לרב  ביוון.   )Volos( וולו  קהילת  של  רבה   ,)1955–1869(

את  ישראל  מדינת  העלתה   1977 בשנת  בוולו.  ונקבר  בסלוניקי  נפטר  הוא  וחשובה. 

וספרייתו  קהילתו,  יהודי  לטובת  חייו  מפעל  על  הוקרה  כאות  לירושלים,  עצמותיו 

העשירה נתרמה ל'מכון בן־צבי'.84 בספריו של הרב פסח שפע הערות בכתב ידו. והינה 

בעותק של הספר 'שם הגדולים' מאת החיד"א שהיה שייך לרב פסח, והשמור בספריית 

'מכון בן־צבי', כתב הרב הערה ארוכה על דברי החיד"א שלפיהם ר' יעקב נפטר בכיוס 

ונקבר בה:

וכן מעידים כמה עוברים ושבים מעיר חי'או ]כך![ הנ"ל שיש להם קבלה איש 

]כך![  היאודים  והולכים  שם  קבור  זיע"א  הטורים  בעל  רבינו  שהרב  איש  מפי 

להשתטח על קברו. ושם אצלו קבורים כמה מתלמידיו )שהם י"א ]אחד עשר[ ( 

והן בעון כפי השמועה הבית   85. ]?[ וא' באבן על לאלהיו  והוא כל אחד  זיע"א 

ואפי' ]לו[  וכבוד  בטהרה  ומתנהגת  א' ]חת[  גויה  זקנ ]ה[ 86  ביד  הוא  הנז'  החיים 

היאודים ההולכים שמה לזייר'א רוחצים ידיהם טרם בואם שמ ]ה[ וכו' עד כ ]אן[ 
שמעתי.87

בעדותו של הרב פסח התווסף פרט חדש למסורת. לדבריו במחיצת ר' יעקב קבורים 

אחד עשר מתלמידיו. לעומת זאת ישראל בן יוסף בנימין גרס כאמור שתלמיד )משרת?( 

אחד בלבד נקבר לצידו.

ייוטפ'אטה ]א"ר קארמונה[ , 'לוס סימיטירייוס ז'וד'ייוס', איל ג'וגיטון, ג' באב תרע"ג, עמ' 12.  83

ריבלין, פנקס )לעיל הערה 2(, עמ' 109.  84

המילה אינה מובנת, וככל הנראה הכוונה לקבר.  85

הספר נחתך לצורך כריכתו מחדש וחלק מן הטקסט החסר הושלם כאן.  86

בסוף הקטע מופיעה חתימת ידו של הרב משה פסח. ראו: אזולאי )לעיל הערה 26(, דף לד ע"ב – לה   87

ע"ב, ספריית מכון בן־צבי, XIII 1102. את הספר קיבל הרב בירושה מספריית אביו, הרב שמעון 

בן אהרן פסח, רב בעיר לריסה, יוון.
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כיוס  באי  יעקב  ר'  של  קברו  על  המסורת  הייתה  כבר  עשרה  התשע  המאה  בסוף   

אימצו  יותר  רחוקות  בפזורות  ואף  היהודים הספרדים בבלקן,  מושרשת בתודעה של 

אותה והיא נעשתה חלק מן הנרטיב של ההיסטוריה היהודית הספרדית. 

בבלגרד   )1919–1863( אלטאראץ  חי  משה  יעקב  הרב  פרסם   1894–1890 בשנים   

)אוצר  ישראל'  די  'טריזורו  ושמו  בלאדינו,  היסטוריוגרפי  חיבור  של  כרכים  ארבעה 

ישראל(. החיבור הוא תמצית תולדות עם ישראל מבריאת העולם ועד המאה התשע 

עשרה. בכרך האחרון מוקדש פרק למשפחתו של הרא"ש, וכאשר המחבר מזכיר את 

בניו של הרא"ש, ובהם ר' יעקב, הוא נדרש לעניין מקום קבורתו בכיוס:

דיזין קי איל ]ר' יעקב[ סי טופה אינטיראדו אין סאקיס )ש ]י[ או( אי איינדה אויי 

ב'יז'יטאן סו אינטירו די טודאס לאס סיב'דאדיס דיל אוריינטי, אי ב'אן חאזינוס 

סו  די  לוגאר  אין  טאמביין  סאנאן,  סי  אי  איל  די  אינריב'ה  איזייארה  אזין  אי 

אינטירו נו דישאן אינטראר סין קי סי לאב'ין סוס מאנוס. אי טיינין ריסיב'ידו 

קומו  ב'יזיז אבאש'אב'ה  סיירטאס  אין  קי  סיב'דאד,  איסטה  די  מוראדוריס  לוס 

און פילאר די פ'ואיגו אינריב'ה די סו אינטירו, אי פור איסטו די אקיל טיינפו סי 

ריסיב'ייו איל פאטרון די לה גואירטה די אונדי איסטה אינטיראדו, די גואדראר 

איסטי לוגאר אי אונורארלו, אי דאר אה לאב'אר לאס מאנוס אה קאדה אונו קי 

ב'יז'יטה אי אנסי דיש'ו אה סו פ'אמייאה אינקומינדאדו, אי אנסי אזין אאינדה 

ועוד היום מבקרים בקברו מכל  ]כיוס[  )אומרים שר' יעקב קבור בסאקיז  אויי 

ערי המזרח, וחולים הולכים ועושים זיארה על קברו ונרפאים. כמו כן אין מרשים 

להיכנס אל מתחם קברו אם לא ירחצו את ידיהם. ותושבי המקום יש להם קבלה 

שפעמים מסוימות ירד כמו עמוד אש על קברו, ולכן מאז אותו הזמן קיבל עליו 

בעל המתחם שהוא קבור בו לשמור את המקום ולכבדו, ולתת לרחוץ ידיים לכל 
אחד שמבקר במקום, וכך ציווה למשפחתו, וכך עושים עד היום(.88

ו

העלייה לקברי קדושים היא נוהג ידוע ומקובל הרווח גם בקרב בני דתות אחרות, ובהם 

נוצרים למקומות קדושים בארץ  יש עדויות על עלייה לרגל של  ומוסלמים.  נוצרים 

ישראל החל במאה הרביעית.89 לעומת זאת בספרות היהודית נשתמר תיעוד ממשי של 

ימ"ח אלטאראץ, טריזורו די ישראל, ד, בלגרד 1894, עמ' 294.  88

על העלייה לרגל למקומות קדושים בשלוש הדתות המונותיאיסטיות ראו: י' חן וא' שגריר )עורכים(,   89

אורה  ובאסלאם: מחקרים לכבוד  נצרות  ביהדות,  ומקומות קדושים  לרגל  ולגעת: עלייה  לראות 
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עלייה לרגל רק מהמאה השתים עשרה.90 באותה תקופה גם התפתחה ספרות מיוחדת 

לצורך אותם מסעות,91 והתופעה קיימת עד ימינו והיא מוכרת היטב בזיקה להילולות 

היהודים  בקרב  לה.  מחוצה  הן  בארץ  הן  צדיקים,  קברי  על  ולהשתטחות  ההמוניות 

הספרדים ובני עדות המזרח תופעת העלייה לקברי צדיקים נפוצה בעיקר אצל יהודי 
צפון אפריקה ובמיוחד בקרב יהודי מרוקו.92

בני  בקברי  מזומנות  לעיתים  לבקר  המנהג  ישראל  קהילות  בכל  רווח  כן  כמו   

המשפחה, כגון ביום הפטירה או לקראת הימים הנוראים. בקהילות ספרדיות מסוימות 

סקופיה  בקהילת  לדוגמה  העלמין.  בבית  הביקור  סביב  ייחודיים  מנהגים  התקיימו 

כשעזב את העיר שד"ר )שליח דרבנן( שבא לקבץ בה נדבות, נהגו בני הקהילה ללוותו 

ובדרך היו פוקדים את בית העלמין שבקצה העיר.93 על פי עדויות מן המאה השמונה 

עשרה היו בתי העלמין בתורכיה מוקד מפגש לנשים, באופן שאפשר להן לשלב צורך 

חברתי עם פרקטיקה דתית.94 נראה שלקראת סוף המאה התשע עשרה הלך ואיבד נוהג 

לימור, רעננה תשע"א. על עלייה של יהודים ומוסלמים לאותם אתרים קדושים בארץ ישראל ראו: 

 Y. Ben-Naeh, ‘ “Thousands of Saints”: Evliya Çelebi on Ottoman Palestine’, Quest, 6
)נצפה   (December 2013), http://www.quest-cdecjournal.it/focus.php?issue=6&id=337

ב־14 במרס 2019(. 

משאלות  ולבקשת  בהם  לביקור  שייחסו  לחשיבות  ועדּות  קדושים  לקברי  ביהדות  מיוחד  יחס   90

בקרבתם אפשר למצוא כבר בתקופת התלמוד. מובא בתלמוד שכאשר נשלחו מרגלים לתור את 

להתפלל  כדי  בחברון  המכפלה  למערת  יפונה  בן  כלב  הלך  אליה,  ישראל  עם  כניסת  טרם  הארץ 

על קברי האבות להצלחת המשימה. ראו: בבלי, סוטה לד ע"ב. על העלייה לקברי צדיקים בארץ 

1099–1517', עבודת דוקטור,  ועלייה לרגל לארץ ישראל  'עלייה  ריינר,  א'  ישראל ראו למשל: 

האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ח. 

ראו על כך: י' ינון־פנטון, 'מדריך לעולה רגל לירושלים', שלם, ח )תשס"ט(, עמ' 441–452; י"ש   91

שפיגל, 'הליכה לקברים ולקברי צדיקים: מסתייגים והסתייגויות', שם, עמ' 328. על השפעת ספר 

ה'זוהר' על העלייה לרגל למירון ראו: ב' הוס, 'מקום קדוש, זמן קדוש, ספר קדוש: השפעת ספר 

הזוהר על מנהגי העלייה לרגל למירון וחגיגות ל"ג בעומר', קבלה, 7 )תשס"ב(, עמ' 237–256.

ששון,  א'  ראו:  אפריקה  צפון  יוצאי  בקרב  לרגל  ועלייה  קדושים  הערצת  על  המחקר  לתולדות   92

'תרומתם של יוצאי צפון־אפריקה לתהליך התקדשותם של אתרים וקברים במדינת ישראל בחצי 

היובל האחרון', מ' אורפלי וא' חזן )עורכים(, התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות 

ביהדות צפון־אפריקה, ירושלים תשס"ה, עמ' 268–271. על העלייה לקברי קדושים בעיראק ראו: 

ש' חייט, 'שירי העליה לקברות הקדושים בבל', שבט ועם, ב )תשל"ג(, עמ' 461–475. 

ראו: ח' פאלאג'י, כל החיים, איזמיר תרל"ד, דף יח ע"א.  93

 S. Faroqhi, Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire,  94

London and New York 1995, pp. 106-107. על תופעת ביקורי נשים בקברי צדיקים בירושלים 
במאה התשע עשרה ראו: י' בן־נאה, 'חייהן של נשים יהודיות בירושלים העות'מאנית במאה הי"ט', 

שיחותינו  על  בן־נאה  ירון  פרופ'  לידידי  תודתי   .184 עמ'  )תשס"ז(,  ח  מכאן,  א;  פריזינטי,  איל 

ועל  זו,  סוגיה  לליבון  היהודים הספרדים, שיחות שהועילו  צדיקים בקרב  לקברי  העלייה  בעניין 
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זה מכוחו ברוב ערי האימפריה, פרט לעיר אדירנה. על מנהגן של נשים לבקר בבית 

העלמין באדירנה בסוף המאה התשע עשרה העיד מואיז פרנקו, מנהל בית הספר של 

חברת 'כל ישראל חברים' בעיר. בדו"ח ששלח מאדירנה אל הנהלת החברה בתחילת 

שנת 1897 הוא כתב בין היתר:

מתקיים כאן ]באדירנה[ מנהג מיוחד במינו ונוגע ללב. בשום מקום במזרח, לא 

תעז אשה לדרוך על אדמת בית הקברות. אין הדבר כך באדריאנופול. האלמנות 

המנוחות  בבית  בהמוניהן  בנותיהן, מבקרות  בלוויית  ולעתים  לבדן,  היהודיות 

בשני ימי הראשון הראשונים של החודש. חלקן באות בכרכרות, ואחרות ברגל. 

שם הן לא רק בוכות על קברי יקיריהן המנוחים ונותנות צדקה לקבצנים ורבנים 

עניים, אלא אף מגלות את לבן בתמימות מרגשת בפני הקרובים הנפטרים. הן 

מספרות להם על יגונות ושמחות בביתן, על קשיי החיים, על העצבות התוקפת 

ההפניה למקורות בנושא.

איור 2. בית העלמין בסלוניקי. סוף המאה התשע עשרה
)דב הכהן, אוסף פרטי(
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אותן בימות החגים למראה הכיסא הפנוי אצל שולחן החג, שכל בני הבית מסובין 

אליו; וכן הן מספרות על נישואיה הקרובים של יתומה ואפילו על התקדמותם 
בלימודים של היתומים.95

מלבד פקידת קברי בני משפחה, מנהג שכאמור רווח גם בקרב היהודים הספרדים, נהגו 

וקברי קדושים  יהודים מתורכיה ומהבלקן לפקוד את קברי האבות במערת המכפלה 

בגליל ובמקומות אחרים בארץ ישראל כאשר ביקרו בארץ. העלייה לקברי צדיקים 

ידוע על תופעה  זה נעשתה במהלך הביקור בארץ הקודש. אולם עד כה לא  במקרה 

של עלייה לקברי קדושים ורבנים בתורכיה ובבלקן. לדוגמה אין במקורות עדויות על 

יהודי איזמיר, סלוניקי או אסתאנבול שפקדו את קברי הרבנים הרבים שנקברו בבתי 

רבנים  יהודים מאיזמיר לקברי  לרגל של  עלייה  הייתה  לא  כן  כמו  העלמין בעריהם. 

לעלות  הספרדים  היהודים  של  מנהגם  להפך.96  או  באסתאנבול  הקבורים  מפורסמים 

לרגל לקברו של ר' יעקב בכיוס ושלל המסורות שהתלוו לפולחן סביב קברו הם אפוא 

תופעה נדירה וייחודית למדי.

נשמעו  בכיוס  טמון  יעקב  שר'  הגורסת  המסורת  של  לקיומה  הראשונים  ההדים   

כבר בסוף המאה השבע עשרה, אולם עדויות של ממש על עלייה לקברו שבאי היווני 

מצאתי כאמור רק מראשית המאה התשע עשרה,97 ומאז ואילך העדויות האלה הולכות 

ומתרבות. 

על  מסופר   1897 בשנת  מיסיריט'  'איל  בעיתון  שפורסמו  כיוס  לאי  המסע  ברשמי   

מרכזיותו של האי בחיי הקהילות היהודיות הספרדיות, בזכות הפולחן שהתפתח סביב 

המקום המקודש. במקור זה צוינו תקופת השנה שנהגו לפקוד בה את הקבר – חודשי 

האביב – ואף מניעי המבקרים – תפילה לישועת חולים ומעשה חסידות:

באסטאנטי  פיליגרינאז'י  די  לוגאר  און  טיימפו  לונגו  די  מיזמו  דיב'ינו  שיאו 

פ'ריקואיטאדו אה קאב'זה די איסטה טומבה סאקראדה אין לוס אוז'וס די טודוס 

 ,1929–1860 התיכון  הים  אגן  ויהודי  חברים'  ישראל  'כל  והיסטוריה:  חברה  חינוך,  רודריג,  א'   95

תרגמה צ' זמירי, ירושלים תשנ"א, עמ' 136. על מנהג ההליכה של נשים לבית העלמין בסלוניקי 

במאה השמונה עשרה ראו: י' מולכו, שלחן גבוה: יורה דעה, ג, סלוניקי תקמ"ד, סימן שעה, סעיף 

קטן כד, דף קצט ע"א. 

ניסים'  בעלי  'רבנים  של  קבריהם  את  לפקוד  סלוניקי  יהודי  של  מנהגם  על  כתב  מולכו  מיכאל   96

את  משקפת  שעדותו  ייתכן  הנוראים.  הימים  לקראת  בסלוניקי  היהודי  העלמין  בבית  הקבורים 

הנוהג בתקופה מאוחרת. הוא לא הפנה למקור כלשהו לביסוס דבריו, ועד כה גם לא מצאתי להם 

 M. Molho, Usos y costumbres de :הדים במקורות ואף לא בכתביהם של חוקרים אחרים. ראו

los sefardíes de Salonica, Madrid-Barcelona 1950, pp. 192, 196-198
ראו לעיל סעיף ד.  97
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לוס איזראאיליטאס די אוריינטי. אין לה פרימאב'ירה די קאדה אנייו און גראנדי 

נומירו די קריאינטיס, קואלוס פור אינפ'ירמיד'אד', קואלוס פור פייד'אד', ב'אן 

אזיר אוראסייון סוב'רי לה פיידרה באשו לה קואל ריפוזה איל סיליברי אאוטור 

די לוס 'טורים' )כיוס הפך אפוא זה כבר מקום עלייה לרגל מבוקש מאוד בגלל 

מצבה זו, המקודשת בעיני כל יהודי המזרח. כל שנה באביב מאמינים רבים, מי 

בשל מחלה מי מטעמי חסידות, הולכים להתפלל על האבן שתחתיה נח מחבר 
ה'טורים' המפורסם(.98

בעדותו של ההיסטוריון מואיז פרנקו מראשית המאה העשרים יש מידע מדויק יותר על 

מועד העלייה לרגל בכיוס – ל"ג בעומר:

די  אי  איסמירנה  די  טודו  סוב'רי  ב'יניינדו  פיליגרינוס  די  מוג'ידומברי  אונה 

דיאה  אל  טומבה  איסטה  סוב'רי  )ראנדי־ב'ו(  סיטה  דאב'אן  סי  אינטורנוס,  לוס 

טרינטה אי טריסירו דיל עומר )המון עולים לרגל, בעיקר מאיזמיר ומהסביבה, 
פוקדים את המצבה הזאת ביום ל"ג לעומר(.99

גלנטה,  אברהם  כתב  בכיוס  יעקב  ר'  של  לקברו  ההמונית  העלייה  על  דומים  דברים 

תחילה במאמר שפרסם בעיתון בלאדינו בסוף שנת 1912 100 ולאחר מכן במחקרו המקיף 

על אודות קהילת כיוס.101 בעדות מעניינת שפורסמה בעיתון בלאדינו דווח על קבוצות 

יהודים שעוד בשנת 1913 נהגו לפקוד את הקבר בחודשי האביב, סמוך לל"ג בעומר. 

ב־24 במאי 1913 טבעה ספינת הקיטור 'נוודה' )Nevada( ועליה כ־200 נוסעים. האסון 

אירע כאשר ניסתה הספינה להיכנס לנמל איזמיר ונפגעה משלושה מוקשים שהניחו 

שם התורכים בזמן מלחמת הבלקן. כ־50 מן הנוסעים קיפחו את חייהם באסון. התורכים 

שכרו את ספינת הקיטור מחברה קנדית. האירוע סוקר בהרחבה בעיתונות העולמית102 

דיווח  אב'יניר'  'איל  הסלוניקאי  העיתון  בלאדינו.  היהודית  המקומית  בעיתונות  וגם 

ניצלו  הספינה  על  להימצא  אמורות  שהיו  יהודיות  משפחות  ש־30  האירוע  בעקבות 

מן האסון. מתברר שמשפחות אלו, שמקורן באיזמיר ובאיידין הסמוכה, תכננו להגיע 

לכיוס כדי להשתטח על קברו של ר' יעקב, אולם בשל מחלוקת על הסכום שנדרשו 

לשלם עבור ההפלגה הן לא עלו על הספינה ופנו לספינה אחרת, וכך ניצלו מן האסון:

איל מיסיריט )לעיל הערה 76(.   99      פרנקו )לעיל הערה 79(.  98

גלנטה )לעיל הערה 81(, עמ' 403.  100

גלנטה )לעיל הערה 2(, עמ' 149–150.  101

 San Francisco Call, 25 May 1913, p. 25; The Advertiser, 27 May 1913, p. :ראו למשל  102

 16; The Bendigo Advertiser, 27 May 1913, p. 7; Goulburn Evening Penny Post, 27 May
1913, p. 1
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איסטאס פ'אמייאס די איידין אי איזמירני אוזאן אה יירסין קאדה אנייו אה זיארה 

אין לה איזלה די שיאו סוב'רי לה טומבה די רבי יעקב בעל הטורים אונדי פ'ייסטאן 

טאמביין איל בר יוחאיי. אילייאס סי אפאריז'אב'אן אה פארטיר קון איל ניב'אדה 

רידוקסייון  אונה  טיניר  די  בושקארון  אילייאס  גרופו  אין  רינדיאן  סי  קומו  אי 

איל  סוב'רי  אקודרו  די  מיטיר  פודידו  אב'יינדוסין  נו  פונטו,  אולטימו  אל  מה 

פריסייו, אילייאס נו פארטיירון קון איל ניב'אדה אי סי אימבארקארון אה בורדו 

דיל ג'יפרי איל קואל דיב'יאה פארטיר פוקו דיספואיס )משפחות אלה מאיידין 

ומאיזמיר נוהגות ללכת כל שנה לעשות זיארה באי כיוס על קברו של רבי יעקב 

בעל הטורים, שם הן חוגגות גם את בר יוחאי ]ל"ג בעומר[. הן התארגנו להפליג 

בדקה  אך  הנחה,  להשיג  ניסו  הן  בקבוצה  שהיו  וכיוון  'נוודה'  ה]ספינה[  עם 

האחרונה, מאחר שלא הגיעו להסכם על המחיר, הן לא הפליגו ב'נוודה' ועלו על 
ה]ספינה[ 'קפריסין', שהפליגה מעט אחריה(.103

המאה  של  והארבעים  השלושים  בשנות  עוד  המסורת  של  לקיומה  מפתיעה  לעדות 

דה  ריו  הולדתי,  בעיר  מביקוריי  באחד  שנה,  כ־30  לפני  באקראי  נחשפתי  העשרים 

הימים  באחד  פגשתי  אל',  בית  'ק"ק  בעיר,  התורכית  העדה  של  הכנסת  בבית  ז'נרו. 

את מר אלברטו אלַגמיז, אשר נולד בשנת 1909 בעיר אורלה )Urla(, הנמצאת כ־40 

קילומטר מאיזמיר. במהלך שיחתנו על תקופת ילדותו בתורכיה ועל ההווי של יהודי 

המקום בזמנים ההם הוא סיפר לי שמשפחתו נהגה להפליג מאיזמיר עם קבוצת חברים 

לכיוון האי כיוס, כדי לפקוד שם 'את הקבר של אדם גדול הקבור שם'. לאחר ששאלתי 

על זהותו של אותו אדם, פשפש בן שיחי בזיכרונו כמי שזה זמן רב לא נדרש לנושא, 

וכעבור כמה שניות נזכר במה שכמעט נמחק מזיכרונו ואמר בפורטוגלית: 'אני נזכר', 

והשלים, הפעם בעברית: 'רבנו יעקב בעל הטורים'. אם כן המסורת שנשענה עד כה על 

מקורות כתובים בלבד, קיבלה אישור גם במסורת שבעל פה, בדבריו של מידען שמסר 

עדות אישית על מסורת שהייתה קיימת בקרב יהודי הסביבה. 

ז

ונפלאות,  מיוחדות  סגולות  לו  ויוחסו  קדושה  של  הילה  נקשרה  יעקב  ר'  של  לקברו 

על  עדויות  אחרים.  קדושים  ובמקומות  צדיקים  בקברי  גם  היטב  מוכרת  תופעה 

התרחשויות לא שגרתיות ואף על נפלאות שכביכול התרחשו בסביבת הקבר, והאמונה 

קברו  את  הפוקדים  למאמינים  ניסים  ומחולל  תושביו  על  מגן  באי  הקבור  שהצדיק 

איל אב'יניר, כ"ט באייר תרע"ג, עמ' 1.  103
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ומתפללים לעילוי נשמתו, תרמו להפיכת האתר ליעד מבוקש לעלייה לרגל ולמוקד 

של תפילות ובקשות.

אל הקבר כאל  היחס  את  ושיצרו כאמור  עליהן,  הנפלאות שסופר  אחת התופעות   

מקום קדוש, הייתה ירידה של עמוד אש מן השמיים על הקבר.104 לפי אחת המסורות 

עלה עמוד אש מן הקבר השמיימה בכל ליל שבת:

סיירטוס מוסולמאנוס אסיגוראב'אן מיזמו קי קאדה נוג'י די שבת און פילאר די 

פ'ואיגו סי אלסה די איסטה פיידרה פ'ין אל סיילו )כמה מוסלמים טענו כי בכל 
ליל שבת היה עמוד של אש עולה מן האבן הזאת עד השמיים(.105

מואיז  בני המקום.  על  והגנה  הצלה  סגולות של  אמונות מקומיות אחרות תלו בקבר 

פרנקו כתב:

אוטרוס ישראליתאס אי מוסולמאנוס פוז'אן מאס מונג'ו איסטאס קריאינסאס. 

אילייוס דיזין קי גראסייאס אלה פרוטיקסייון די רבי אשר ]כך![ בעל התורים 

]כך![ אאון קי אפ'יטאן מונג'וס אקסידינטיס די מאר סוב'רי לאס אוריליאס די 

ש'יאו, קון טודו איסטו נו סי טייני אואידו קי אוב'ו פ'ין אגורה אלגון אקסידינטי 

ראו בדבריו של הרב אלטאראץ, לעיל ליד הערה 88.  104

פרנקו )לעיל הערה 79(.   105

איור 3. בית העלמין בסלוניקי. ראשית המאה העשרים
)דב הכהן, אוסף פרטי(
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יותר את האמונות הללו.  ומוסלמים אחרים מגבירים עוד  )יהודים  די פירסונה 

הם אומרים שהודות להגנה של רבי אשר בעל התורים ]ר' יעקב בעל הטורים[, 

כיוס, עד כה לא נשמע על  הימיות שמתרחשות בחופי  למרות שפע התאונות 
פגיעה בנפש(.106

עדות מרתקת על האמונה בכוח הסגולה של ר' יעקב בעל הטורים ובהיותו גורם המגן 

על אנשי המקום וסביבתו ובמיוחד על תושבי כיוס אפשר לראות בדברים שנאמרו בדיון 

שהגיע לפתחו של ר' חיים פאלאג'י )1788–1868(, רבה של קהילת איזמיר. לבית דינו 

של הרב פאלאג'י הגיעו עדויות שנגבו בעיר קושאדהסי )Kuşadası(, כ־80 קילומטר 

מדרום לאיזמיר, על שוד אלים של שני יהודים. ואלו פרטי המקרה: בקיץ 1853 יצאו 

שני שותפים, ברוך בכ"ר יעקב ובכור יצחק ׁשאקי, מן הכפר מורסלי )Mursallı( לכיוון 

העיירה סוקה )Söke(, כ־20 קילומטר מקושאדהסי. באמצע הדרך התנפלו עליהם שני 

תורכים חמושים, ולאחר ששדדו את כספם, הכו אותם וכבלו אותם, ביקשו להיפטר 

מהם כדי להעלים ראיות. ברוך בכ"ר יעקב ניצל ומסר את עדותו המפורטת בפני בית 

הדין בקושאדהסי. לאחר שתיאר את השוד וההתעללויות שעברו, סיפר כיצד הצליח 

לשרוד:

אי דיספואיס קי ייא מוס טומארון לה מונידה, לי דישו איל און טורקו אסו חבר 

'אגורה קי לוס טומימוס לה מונידה לוס סולטארימוס'. לי ריספונדייו איל אוטרו 

'לו בואינו איס איג'אלדוס אאיל מינדרוס פארה קי נו סי סיפה'. וכן היה קי מוס 

אינפיסארון אה לייב'אר פארה איג'אר אאיל מינדרוס. אי די אקיאה אורה נהפכו 

פניו כשולי קדרה די מי חבר הר' בכור יצחק שאקי קי סו קארה אירה קומו און 

ניגרו ממש אי מוס לייב'ארון מאניאטאדוס שיעור די מידייא אורה אסטה ]...[ 

אאיל מינדרוס. אין לו קי מוס לייב'ארון אאיל בודרי דיל מינדרוס מוס אטארון 

די מואיב'ו אה קאדה אונו אין דיספארטי קון לה קואידרה אין איסטה מאנירה 

לה קאב'יסה אינטרי לאס פיירנאס אי לוס פייזיס אי לאס מאנוס ביין אטאדאס 

קומו קואנדו איסטה לה קריאטורה אין לה טריפה די לה מאדרי אי די אקיאה 

אורה כמעט פרחה נשמתו די מי חבר הר' בכור יצחק שאקי יען איל קי לו אטו 

פ'ואי באכזריות אי איל קי מי אטו אמי פ'ואי און פוקו קון רחמנות )ואחרי שכבר 

את  להם  משלקחנו  'עכשיו,  לחברו  התורכים  אחד  אמר  הכסף,  את  לנו  לקחו 

הכסף, נשחרר אותם'. ענה לו האחר 'טוב יותר להטילם לנהר ֶמנֶדֶרס כדי שלא 

ייוודע'. וכן היה, התחילו להוליך אותנו כדי להטילנו אל הנהר מנדרס. ומאותו 

שם.  106
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היו  פניו  כי  קדרה107  כשולי  שאקי  יצחק  בכור  ר'  חברי  של  פניו  נהפכו  הרגע 

כשל אדם שחור ממש, והובילו אותנו בידיים כבולות כחצי שעה עד ]...[ הנהר 

מנדרס. כאשר הגענו לשפת הנהר מנדרס שוב קשרו אותנו בחבל, הפעם כל 

אחד לחוד, באופן כזה שהראש בין הרגליים, והידיים והרגליים קשורות היטב, 

בכור  ר'  חברי  של  נשמתו  פרחה  כמעט  הרגע  ומאותו  אימו,  במעי  תינוק  כמו 

יצחק שאקי, כיוון שמי שקשר אותו עשה זאת באכזריות, וזה שקשר אותי קשר 
קצת ברחמנות(.108

בהמשך דבריו סיפר שברגעי האימה והפחד התפלל וביקש שזכות ר' יעקב תגן עליו 

בשל היותו תושב כיוס, ואכן הוא הצליח להשתחרר ולהינצל:

איסטאב'אן  מוס  קי  לו  אין  אי  מינן[  ]בר  ב"מ  מינדרוס  אאיל  איג'ארון  מוס  אי 

אטאנדו דישי 'איל זכות די רבינו יעקב בעה"ט ]בעל הטורים[ זיע"א קי מי טופו 

דיזאטי  מי  לה אגואה  די  דיינטרו  קי איסטאנדו  היה  וכן  יגן עלי',  כ'יאו  תושב 

ה'  והצילני  סוב'י אריב'ה  אי  פוקו  און  נאדי  אי  רגל  און  איל  אי  אונה מאנו  לה 

אנטיס  מואירטו  איסטאב'ה  לייא  פורקי  סאלייו  נו   ]...[ חבר  מי  אנג'אק109 

אותנו  שקשרו  ובעוד  מינן,  בר  מנדרס  לנהר  אותנו  )והטילו  ב"מ  איג'ארלו  די 

אמרתי 'זכותו של רבנו יעקב בעל הטורים זכותו יגן עלינו, שאני תושב כיוס, 

תגן עליי'. וכן היה, כי בהיותי בתוך המים שחררתי את אחת הידיים ורגל אחת 

ושחיתי קצת ועליתי למעלה והצילני ה', בעוד שחברי ]...[ לא יצא כי כבר היה 
מת לפני שהטילוהו בר מינן(.110

זוכים להגנה מיוחדת מר' יעקב הקבור אצלם יש  נוסף לתפיסה שתושבי כיוס  ביטוי 

בדבריו של הרב רחמים ניסים יצחק פאלאג'י )1814–1907(, בנו של ר' חיים פאלאג'י 

הנזכר. בשנת 1889 הדפיס הרב פאלאג'י עוד חלק בסדרת חיבורו ההלכתי המונומנטלי 

אל  המחבר  ששיגר  הספר  מן  עותק  שמור  בן־צבי'  יצחק  'יד  בספריית  ללב'.111  'יפה 

]כך![  שילוחה  היא  'מנחה  המחבר:  שכתב  הקדשה  ובראשו  בכיוס,  הקהילה  ראשי 

למעלת יחידי סגולה עיר תהלה כ'יאו יע"א ה' עליהם יחיו אמן. וזכות רבינו יעקב בעל 

הטורים זיע"א יגן עליהם לדור דורים אכי"ר ]אמן כן יהיה רצון[ . ממני המחבר רחמים 
נסים יצחק פאלאג'י ס"ט'.112

ראו: בבלי, שבת ל ע"א.  107

ח' פאלאג'י, חיים ושלום, ב, איזמיר תרל"ב, אבן העזר, סימן ב, דף כא ע"ב – כב ע"א.   108

Ancak, מן התורכית: מצד אחר, אולם.   110    פאלאג'י )לעיל הערה 108(, דף כב ע"א.  109

רנ"י פאלאג'י, יפה ללב, א–ט, איזמיר תרל"ב–תרס"ו.  111

.)XIII 1388.1 ,'שם, ו, איזמיר תרמ"ט )העותק שבספריית 'מכון בן־צבי  112
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ר' יעקב הקבור אצלם בא לידי ביטוי גם בכמה  מוטיב ההגנה לבני האזור בזכות   

טקסטים עממיים, שהופצו בעיקר בעל פה. אחד הטקסטים הללו הוא ּפֵריקאנֵטי, לחש 

להסרת עין הרע, שהיה נפוץ בקרב יהודי איזמיר. בלחש נזכר בין היתר ר' יעקב, וזו 

לשונו:

 Kon el nombre del Dio, Avraham, Izhak i Yaakov [...] yo te kito el ojo
 malo [...] te kondjuro [...] por las tavlas de la ley, por los 70 Sanhedrin,
 por el Baal Haturim, por las serenas del mar, por los pishkados, todo
el aynarach [sic!] al dip de la mar )בשם ה', אברהם יצחק ויעקב ]...[ אני 
מוציא ממך את העין הרע ]...[ אני משביע אותך ]...[ ב]שם[ לוחות הברית, 

ב]שם[ 70 הסנהדרין, ב]שם[ בעל הטורים, ב]שם[ בנות הים, ב]שם[ הדגים, כל 
עין הרע אל תחתית הים(.113

תושבי  על  מגינה  יעקב  ר'  של  שזכותו  האמונה  ממנו  שמשתקפת  נוסף  עממי  טקסט 

מלחמת  בזמן  כיוס  יהודי  של  סבלם  את  המתאר  בלאדינו  קופלאס  שיר  הוא  המקום 

העצמאות היוונית, בראשית שנות העשרים של המאה התשע עשרה. את השיר, שרק 

יהודי כיוס. להצלת  קטעים ממנו שרדו, פרסם בראשונה אברהם גלנטה, בספרו על 

היהודים מן הסכנות שהתרחשו אז נקשרה הילה של נס. פעמיים מוזכרת בשיר דמותו 

של אדון שלשמו ולכבודו נערכו תפילות ובקשות כדי שישמש מליץ יושר על יהודי 

האי, ושזכותו תגן עליהם. הנה שני האזכורים:

זכות דיל סינייור )בעל הטור ]כך![ (114 מירין דילוס סיילוס, קי נו מוס קידו מאס 

דיל  זכות  פור  אזיאן,  תפלה  רבנים  אי  חכמים   ]...[ פואירפו  אין  סאנו  גואיסו 

סינייור )בעל הטור( איסקאפה לה ג'ודיריאה, נו ב'יאמוס מאס מאנזיאה ני דינגון 

מאל כו' )זכות האדון ]בעל הטורים[ יראו מן השמיים, כי לא נשארה לנו עוד 

]...[ חכמים ורבנים ערכו תפילות, לזכותו של האדון ]בעל  עצם שלמה בגוף 
הטורים[, תציל את היהודים, לא נראה עוד עצב ודבר רע כו'(.115

מפאת הקדושה שנקשרה בקבר המיוחס לר' יעקב בכיוס ומפאת האמונה בסגולותיו 

תודתי לגברת רינה דהן, שהעבירה לי בכתב את נוסח הלחש, כפי שהיה נהוג במשפחתה, משפחת   113

אברהם, שמוצאה מאיזמיר. הכתיב הלטיני במקור.

ההוספות שבסוגריים במקור. אולי הן מעשה ידיו של גלנטה, שביקש לפרש את כוונת השיר.  114

 E. Romero, Entre dos (o más) fuegos: גם:  ראו   .158–157 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל  גלנטה   115

 Fuentes poéticas para la historia de los sefardíes de los balcanes, Madrid 2008, 
pp. 204-208
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לנדור לפקוד את  יהודים משאר ערי הסביבה,  גם  לוודאי  וקרוב  איזמיר,  יהודי  נהגו 

הקבר. הנדרים נחשבו אמצעי להשגת טובה או חסד כלשהם, והנודר התחייב לפקוד 

את הקבר לאחר שתמולא בקשתו. לדוגמה בשנת 1871 נדר תושב איזמיר שנולד לו בן 

לפקוד את הקבר כאשר יגיע בנו לגיל מצוות. אולם משמלאו לבן 13 שנים, נבצר מן 

האב לקיים את נדרו, ולכן הוא ביקש למנות שליח שיפקוד את הקבר במקומו. לשם כך 

נכתב בבית הדין באיזמיר שטר מינוי שליח:

ע"ק  להשתטח  אחר  למקום  שליח  למנות  הרשאה  שטר  השם[ .  ]בעזרת  ב"ה 

זיע"א לפנינו עדים הח"מ  ש"ץ ]על קברו של צדיק[ רבנו יעקב בעל הטורים 

]השם  בכ"ר  ה"י  דאנון  יאודה  רבי[  ]החכם  הח"ר  הגביר  בא  מטה[  ]החתומים 

ישמרהו, בן כבוד רבי[ יוסף ז"ל ואמר לנו דעו נאמנה כי ביום שנולד הבן יקיר 

לי יעקב דאנון הי"ו ]השם ישמרהו ויחייהו[ אנכי פציתי פה ]נדרתי[ לה' שכאשר 

ויום אחד אנכי אלך עם בני  י"ג שנה  בן  ויגדל הילד להיות בר מצוה  ה'  יזכני 

ידידי הי"ו הנז' להשתטח על קברו של צדיק גדול אדונינו ועטרת ראשינו הגאון 

המפורסם רבינו יעקב בעל הטורים זצוק"ל ]זכר צדיק וקדוש לברכה[ וזיע"א 

י"ג שבט  ביום  עוד  לימים  כי  ה'  זיכני  כי  והנה בעתה  יע"א  כיא"ו  הקבור באי 

הנז'  היום  בהגיע  כי  מצֹות  חיוב  לכלל  הנז'  ה"י  יעקב  בני  יכנס  זאת  משנתינו 

חיים טובים בחיי  ושנות  ימים  יזכהו לאורך  ה'  ויום אחד  י"ג שנה  בן  כבר הוא 

אביו ואמו ובחיי כל ישראל אמן. ויען אית לי אונסא דמינכר ]יש לי אונס ניכר[ 

וחוצה עם בני הנז' הי"ו  ידוע ומפורסם לכל שאי אפשר לי לצאת מקיר העיר 

בשום אופן ונמצא אין בידי לקיים נדרי אני בעצמי בו בפרק כ"א ע"י ]כי אם 

על ידי[ הדחק. הנה כי כן נפשי ִאוותה למנות שליח במקומי והוא יגמור בעדי 

לעשות חובתי. הנה כי כן הוו עלי עדים גמורים וקנו מידי קגו"ש ]קניין גמור 

ושלם[ ]...[ וכתבו בכל לשון של זכות וִיפוי כח שבעולם וכהוגן ]...[ גם חתמו 

הרב[ מרדכי  ורבנו  מורנו  ]כבוד  מע' ]לת[ כמוה"ר  ליד  הנז'  כיא"ו  לאי  ושלחו 

הנה  והגמור  הטוב  ורצוני  שמדעתי  וצדק  אמת[  דבר  ]על  עד"א  ה"י  אבואב116 

אנכי ממנה אותו שליח גמור בעדי שהוא ילך ביום י"ג שבט משנתינו שהוא יום 

לידת בני הנז' בשליחותי ובמקומי וישתטח על קבר רבינו אדונינו בעל הטורים 

ז"ל וזיע"א והוא יקרא בשמי ובשם בני ידידי יעקב הי"ו שם האדרא זוטא קדישא 

וחִמשה ספרים שבתהלים אות באות תיבה בתיבה ואיזה דבר מתורתו של הגאון 

הצדיק אביר יעקב ]בעל הטורים[ הנז"ל ]הנזכר לעיל[ וזיע"א וזה יעלה לרצון 

בשנת תרל"ט מוזכר ניסים אליעזר בן מרדכי אבואב, תושב כיוס. ראו: נח"מ מודעי, מימר חיים,   116

ב, איזמיר תרמ"ה, אבן העזר, סי' טל ]לט[ , אות עו, דף עו ע"ב. 
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הלוך  הי"ו  הנז'  יעקב  ובני  ס"ט  בעצמי  אני  כאילו  וזיע"א  הנז"ל  רבינו  לפני 

הלכנו ונשתטחנו על קברו הקדוש ובזה יתקיים נדרי הנז' ומעתה הנני שם את 

שלוחי כמוהר"מ הנז' נר"ו ]נטריה רחמנא ופרקיה ישמרהו השם ויצילהו[ שיהיה 

הליכתו כהלוכינו וקריאתו הנז' כקריאתנו והשתטחו על קבר רבינו יעקב בעל 

של  כדת  כדיבורינו  ודיבורו  כעשייתנו  ועשייתו  כהשתטחותינו  ז"ל  הטורים 

מורנו  ]כבוד  כמוהר"מ  לשלוחי  אומר  אני  וכך  כמותו  אדם  של  ששלוחו  תורה 

ורבנו הרב מרדכי[ ז"ל ]כך![ הנז' הי"ו אתה שלוחי לך בעדי ובשמי ובעד ובשם 

בני יעקב הי"ו הנז' ואתה תעמוד ותשתטח במקומינו על קבר רבינו יעקב בעל 

הטורים ז"ל וזיע"א וקרא את הקריאה הזאת שם בעדינו ובשמותינו ודבר שפתיך 

בלימודך כאשר יהיה דברי היוצא מפי ומפה יעקב בני בחירי הי"ו הנז' ממש ולא 

בד"ג ]בדרך גוזמה[ והיום ִׁשלמתי נדרי הנז' ]...[ ואנחנו העדים הח"מ קנינו מיד 

המשלח הגביר ג'י ]ליבי[ יאודה הנז' ]...[ לאשר ולקיים השליחות הנז' ]...[ פה 

איור 4. מינוי שליח לעלייה לקברו של רבי יעקב בעל הטורים באי כיאוס. אזמיר תרל"א
)דב הכהן, אוסף פרטי(
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העירה אזמיר יע"א בש"א ]בשליש אמצעי/אחרון?[ לח' טבת משנתינו התרל"א 
ליצי' ]רה[ וש"ו ]ושריר ואמת[ וקיים.117

לא ידוע מה עיכב בעד הנודר לקיים את נדרו, אולי הייתה זו מגבלה פיזית או מגבלה 

'ידוע ומפורסם לכל'. מלשון  אחרת, שלו או של בנו, מכל מקום הגורם המעכב היה 

השטר עולים כמה פרטים מעניינים בעניין קברו של ר' יעקב בכיוס. ראשית, מועד 

הביקור והעלייה לקבר לא הצטמצם לימי הקיץ ולתקופת העומר בלבד. נדרים כגון זה 

שבשטר, התלויים בתאריכים אחרים בלוח השנה, הפכו את הקבר מוקד עלייה לרגל 

בשטר   – מסוימים  טקסטים  הקבר  ליד  לומר  נהגו  המבקרים  שנית,  השנה.  ימות  כל 

קטעים  הקבר  ליד  ללמוד  נהגו  כן  כמו  כולו.  תהילים  וספר  זוטא'118  'אדרא  מוזכרים 

מצאנו  שכן  קבוע,  או  מחייב  קריאה  סדר  היה  לא  כנראה  הטורים.  בעל  של  מתורתו 

כלל  יד  בכתב  ששרד  כזה  תפילות  סדר  הקבר.  ליד  לומר  שיש  אחרים  תפילה  סדרי 

ואלד'י  אלד'ינו  יי  מלפניך  רצון  'יהי  נאמר:  בתחילתו  למיניהן.  ובקשות  תפילות 

ותעשה  תפלתנו  קול  ותשמע  לפניך  שלימה  בתשובה  ותקבלנו  שתרצנו  אבותינו 

בקשתנו ]...[ ועתה עינינו בדרך כוחינו ובאנו כ ]ו[ לנו להשתטח על קבר מרנא ורבנא 

גאון עוזינו רבינו יעקב בעל הטורים הצדיק לכבד שמך'.119 סדר אחר ראה אור בדפוס 

'זכותיה  וכותרתו:  ר' בן־ציון בנימין רודיטי באיזמיר,  1860 בבית הדפוס של  בשנת 

דיעקב. להולכים בתמים להשתטח על קבר אדונינו מורינו ורבינו, המאיר לעולם כולו 

בחיבוריו הנפלאים והנוראים רבינו יעקב בעל הטורים זצוק"ל וזיע"א'.120 הספר כולל 

סדר תפילות שיש לומר בעת העלייה לקבר בכיוס והוראות לתפילות ולקטעים נוספים 

שיש לומר בעת הביקור. למשל נכתב בו: 'מה טוב שילמדו מתורתו של רבינו יעקב 

זלה"ה ]זכרו לחיי העולם הבא[ באיזה דין מהטורים המפוארים ובפרפראותיו על התורה 
כדי שיהיו שפתותיו דובבות'.121

פרט מעניין נוסף הנלמד מן השטר הנזכר הוא הנוהג לקרוא לתינוקות בשם יעקב   

על שמו של בעל הטורים. אומנם הדבר לא נאמר כאן במפורש, אך אפשר ללומדו על 

יסוד ידיעותינו על המעורבים בפרשה. בעל הנדר, הגביר יהודה דאנון, נולד באיזמיר 

פנקס בית דין איזמיר, תרכ"ו–תרל"ב, דף 40 ע"א. אוסף דב הכהן.  117

מאמר מספר ה'זוהר' המתאר את יום פטירתו של ר' שמעון בר יוחאי וסודות התורה שהוא גילה אז   118

לבני חבורתו. 

היד  כתבי  לתצלומי  )המכון  ז־9  בניהו,  אוסף  הטורים',  בעל  יעקב  רבינו  קבר  על  לומר  'תפלה   119

.)F 44021 העבריים, סרט

.R75A1812 ,זכותיה דיעקב, עותק יחיד בספרייה הלאומית, אוסף ישראל מהלמן  120

שם, דף ]ט[ ע"ב.  121
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1850 הוא  1782–1844(.122 בסביבות  )איזמיר,  יוסף דאנון  1834 לאביו הגביר  בשנת 

1803–1862(.123 לפי  נשא לאישה את אחייניתו לונה, בת אחיו משה דאנון )איזמיר, 

השטר הבן יעקב נולד בי"ג בשבט תרי"ח )28 בינואר 1858(, כלומר כשבע שנים לאחר 

שנישאו הוריו. הוא היה הבן הבכור, ונראה שאביו נדר את נדרו עקב הקושי להביא 

ילדים או משום שילדיו הקודמים נפטרו בשנותיהם הראשונות ולא שרדו. ייתכן אפוא 

שעצם קריאת התינוק בשם יעקב הייתה חלק מן הנדר. האב התחייב בנדרו שאם יזכה 

לבן זכר הוא ייקרא יעקב, על שמו של בעל הטורים, ואם יחיה הילד ויגדל, יביאו אביו 

כשיהיה בן 13 לכיוס לממש את נדרו ולהתפלל על קברו של ר' יעקב, שבזכותו – כך 

האמין – זכה לבן. אם כן יהודה דאנון קרא לבנו הבכור בשם יעקב אף שמן הראוי היה 

לקרוא לו על שם אביו, יוסף, כמנהג המקובל במשפחות ספרדיות. אך מתברר שנוסף 

על השם יעקב אכן קיבל הילד את השם יוסף, על שם זקנו, שכן בשנת 1878, כאשר 

הוא עצמו נשא אישה, נרשם שמו: יעקב יוסף דאנון – יעקב על שם ר' יעקב, ויוסף 

על שם אבי אביו.124 מסקירת שמותיהם הפרטיים של יהודי איזמיר במאות האחרונות 

עולה שהשם יעקב הוא השם השני הנפוץ ביותר בקרבם, לאחר השם אברהם.125 ייתכן 

שהמנהג לקרוא לתינוק על שמו של בעל הטורים הוא אחת הסיבות לכך.

ח

לצד המסורת העממית על קבורתו של ר' יעקב באי התפתחה מסורת שבהיותו בכיוס 

הוא נהג להתפלל באחד מבתי הכנסת באי, ומקום זה הפך מקום קדוש במיוחד, מכוח 

קדושתו של הצדיק שהתפלל שם. בית הכנסת נקרא על שמו של בעל הטורים והוסיף 

תוקף למסורת. 

בן הרב בכור ברכה דאנון )1760 בערך – 1828( ונכדו של הרב יום טוב דאנון )1741–1823(, דיין   122

באיזמיר ולאחר מכן הראשון לציון בירושלים. 

שנת נישואיו נלמדת מן העובדה שבשנת 1849 נזכר יהודה דאנון כאדם מאורס, ואילו בשנת 1850   123

הארכיון  תר"ט–תרי"א,  איזמיר,  קהילת  לתורה,  עליות  פנקס  ראו:  נשוי.  כאדם  נזכר  כבר  הוא 

המרכזי לתולדות העם היהודי, TR/Izmir 284. על בני משפחת דאנון זו ראו בהקדמה לספר זכות 

ומישור לר' יצחק פרחי, איזמיר תר"י.

בינואר   18 ביום  חודארה,  משה  הגביר  בת  אסתרולה,  בכורה  את  לאישה  נשא  דאנון  יוסף  יעקב   124

1878. ראו: פנקס רישום נדוניות, איזמיר תרל"ז–תר"ם, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, 

 .TR/Izmir 676
 L. Bornstein-Makovetzky, ‘Personal Names of Izmir Jews in Modern Times’,  125 

 A. Demsky (ed.), Pleasant are Their Names: Jewish Names in the Sephardi Diaspora,
Bethesda, MD 2010, p. 260
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בין היהודים בעיר, ביקר בה  'לפי המסורת שהייתה נפוצה  לדברי דוד בנבנשתי,   

הכנסת  מבתי  אחד  בה.  ונקבר  תלמידיו  עם  יחד   ]...[ הטורים"  "בעל  אשר  בן  יעקב 

'התגורר באי שנים  יעקב  ר'  נקרא על שמו'.126 ברכה ריבלין הוסיפה שלפי המסורת 

אחדות עם תלמידיו ואף נקבר שם'.127 ניקולס סטרבולקיס וטימותי דה ויני הזכירו את 

בית הכנסת על שמו של ר' יעקב באי, והציעו לראות בו רמז למוצאם הספרדי של יהודי 

כיוס, 'כיוון ש"בעל הטורים" היה רב מפורסם מטולדו במאה ה־14'.128 לדברי גלנטה 
בית הכנסת על שם ר' יעקב בכיוס נשרף בליל יום כיפור בשנת 129.1887

לקהילה  הכנסה  מקור  היו  יעקב  לר'  המיוחסים  בכיוס  הכנסת  בית  הן  הקבר  הן   

ממון  בעלי  אישים  ואל  אחרות  קהילות  אל  פנו  בכיוס  הקהילה  נציגי  באי.  היהודית 

והשפעה בקריאה לממן את תחזוקת המצבה ואת בית הכנסת המיוחס לר' יעקב.130 ר' 

אברהם ן' חביב, תושב כיוס, יצא בשליחות קהילתו לגייס כספים לשיפוץ מתחם הקבר 

של ר' יעקב בכיוס ובאמתחתו מכתבים של חכמי תורכיה שתמכו בבקשתו. בהגיעו 

מונטיפיורי  משה  אל  ופנה  העיר  מרבני  נוספים  תמיכה  מכתבי  קיבל  הוא  לירושלים 

לנדבן  פנייתו  לשון  וזו  המקום.  לשיפוץ  תרומה  שירימו  בבקשה  יהודית  אשתו  ואל 
הנודע:131

למעלת אדונינו ראש שבטי ישראל הנגיד קצין וראש נשיא שמו נודע בשערים 

שר וגדול ליהודים מוכתר בכתר שם טוב השר סי' ]ניור[ משה מונטיפייורי יצ"ו 

]ישמרהו צורו וגואלו[ בית צדיקים יעמוד היא האשה היקרה והצדקת כל כבודה 

בת מלך המעטירה ומוכתרת בכתר מלכות וכתר שם טוב יהודית תבורך מנשים 

משיח  הגואל  ביאת  עד  ויפרחו  יחיו  הרמה  משפחתם  קרובי  כל  עם  כולם  יחד 

לישר' ]אל[ ברוכים הבאים בשם ה' פעה"ק ירוש"תו ]פה עיר הקודש ירושלים 

תיבנה ותיכונן[ לחיים טובים ולשלום באתי להודיע למעלתם כי כאן נמצאתי 

וכאן היתי בהיותי שליח מצוה מעיר שלי הידועה בשם כ'יאו יע"א שהכריחוני 

לסובב על ערי ישראל רחמנים בני רחמנים המתנדבים בעם שיסייעו לנו בענין 

מצוה רבה והוא כי מקום בית עלמין אשר בעירינו קבור שם הרב הקדוש תנא 

בנבנשתי, כיוס וכריתה )לעיל הערה 2(, עמ' 16.   126

ריבלין, יהודי כיוס )לעיל הערה 2(, עמ' 39.  127

סטרבולקיס ודה ויני )לעיל הערה 2(, עמ' 226.  128

גלנטה )לעיל הערה 2(, עמ' 146.  129

ראו: ארג'נטי, מיעוטים דתיים )לעיל הערה 2(, עמ' 199.   130

נמצאו  מונטיפיורי  הזוג  בני  שגם  משתמע  פעיה"ק'(  ה'  בשם  הבאים  )'ברוכים  הפנייה  מלשון   131

1866, 1875. מסתבר   ,1855  ,1839 בירושלים בשנים  ביקר  מונטיפיורי  הזמן.  בירושלים באותו 

שמדובר באחד משני הביקורים האחרונים.
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וצריך  זצוק"ל  הטורים  בעל  יעקב  רבינו  טוב  שם  בכתר  המפורסם  דאורייתא 

רבנים  מכתבי  למעלתם  יתברר  זה  כל  כאשר  הנז"ל  צדיק  קבורת  בנין  תיקון 

ותיכונן[  ]תיבנה  ת"ו  ירושלים  מרבני  וכן  טורקיאה  מערי  הן  בידי  אשר  הי"ו 

שמחזיקים בידי בענין מצוה רבה כזה כי על כן באתי לפני כסא כבודם לבקש 

ממעלתם שיזכו להתנדב בענין מצוה רבה כזאת כברכת ה" אלהיך ומצוה יקירא 

ושנים  ימים  יאריכו  למען  שם  השוכן  הצדיק  בזכות  שתגן  יכולה  כזאת  ]כך![ 

דשנים ורעננים עד כי יבא של"ה ]צ"ל: שילה[ ובא גואלו כיר"א ]כן יהי רצון 
אמן[ ושלום רב ממני שליחא דרחמנא הצעיר אברהם בן חביב ס"ט.132

את התרומות ששלחו קהילות ואישים לשם תחזוקת מתחם הקבר ובית הכנסת על שם 

ר' יעקב בכיוס ניהל ועד שהוקם בכיוס, ואשר מינה לו נציגים בקהילות אחרות. הוקמה 

גם קופה ציבורית, 'קופת רבנו יעקב בעל הטורים', שניהלה את ההכנסות ואף פנתה 

לגורמים שונים בבקשת תמיכה כספית. שריד מאחד מפנקסי הקופה שהתנהלו באיזמיר 

בשנים 1856–1870 הופקד ב'ארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי' בירושלים.133 

בקיץ 1856 הגיעה קבוצת יהודים מקהילת צ'נקלה לכיוס כדי להשתטח על קברו   

של ר' יעקב. חברי הקבוצה קיבלו עליהם לתרום סכום כסף שנתי לתחזוקת המתחם 

לשם עילוי נשמת ר' יעקב. נציג הקבוצה, תלמיד חכם ודיין, קיבל עליו בנדר להיות 

 1869 בשנת  שבכיוס.  הקופה  גזברי  לידי  הכספים  להעברת  ואחראי  הקבוצה  גזבר 

שלחו גזברי הקופה מכתב אל נציג הקבוצה בצ'נקלה, מכיוון שהכספים שהובטחו טרם 

נשלחו. אביא כמה קטעים ממכתב זה:

מעין נובע מקור חכמה134 מוכתר בכתר תורה, חכם לבב135 מבני חובב136 ליש 

ולביא עדיף מנביא137 דעסיק באורייתא תדירא, חכם בחכמתו ומבין מדעתו138 

המדברים  הם  אלה  אותותי   ]...[ המצוין[  ]הדיין  הדה"מ  השלם  הרב  מע'   ]...[

דמזה ימים דרצוני היא ]כך![ לֹבא בדברות שתים למעכ"ת ]למעלת כבוד תורתו[ 

]...[ להזכיר לו זכירה מעלייא מביאתו שבא כת"ר ]כבוד תורתו[ ]...[ למח"ק 

ק"ק ]למחנה קודשנו קהל קדוש[ כיאו יע"א עם קצת יחידי סגולה ממח"ק ק"ק 

לונדון, אוסף מונטיפיורי 574–577. אברהם בן חביב, תושב כיוס, מוזכר בשאלה הלכתית שנשלחה   132

מכיוס לאיזמיר. ראו: א' פאלאג'י, ויען אברהם, איזמיר תרמ"ו, אבן העזר, סימן כ, דף נ ע"ב.

.TR/Izmir 363 ,הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי  133

על פי מש' יח 4.  134

על פי איוב ט 4.  135

על פי שופ' ד 11.  136

על פי בבלי, בבא בתרא יב ע"א.  137

על פי משנה, חגיגה ב, א.  138
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מגדלים139 יע"א בֹחדש ]...[ סיון משנת התרי"ו ליצי' כדי להשתטח על קברו 

של צדיק הגאון מרנא ורבנא רבינו יעקב בעל הטורים זיע"א וביום טו"ב ]י"ז[ 

לחדש הנז' שהלכו להשתטח על קברו של צדיק זיע"א קבלו עליהם לתת אש'ל 

]כאן: תרומה[ לע"ן ]לעילוי נשמתו[ של צדיק זיע"א כל אחד ואחד סך מה בכל 

שנה ושנה כאשר כתבו בחתימת ידיהם כל אחד ואחד בפנקס הקצבות מקופת 

]רום מעלתו נטריה  ִקבל עליו רו"ם נר"ו  ובו בפרק  זיע"א  הגאון מרנא ורבנא 

רחמנא ופרקיה )ישמרהו השם ויצילהו([ להיות גזבר של היחידים הנז' הי"ו כדי 

לקבץ כל הקצבות הנז' מידי שנה בשנה ולקיים מצות שילוח ליד גזברי מחנה 

עתה  עד  זמן  ומאותו  הנז',  בפנקס   ]...[ מחתימתו  מבואר  כאשר  יע"א  קדשנו 

בודאי הגמור אין ספק שכח רו"ם נר"ו מכל הנז' ולא עלה על דעתו די אזירסי 

אי  הנז'  היחידים  מכל  ה[ קצבות  אלה  ]לאסוף  דיטאס  אקוז'יר  פור  מוקאיט140 
מאנדארלאס ]ולשולחן[ לידינו גזברי ק"ק כיאו יע"א מידי שנה בשנה.141

הכותב נימק את בקשתו במצבו הגרוע מאוד של מתחם הקבר, במיוחד לאחר הגשמים 

הרבים שירדו באותה שנה – לדבריו קירות בית העלמין התמוטטו והמקום חרב. הוא 

לתחזוקת  הנדרשות  המרובות  בהוצאות  לעמוד  יכולים  אינם  הקהילה  בני  כי  הבהיר 

המתחם ולשיפוצו, ומצבו הקשה של המקום הקדוש הופך אותם ללעג בעיני העמים 

האחרים:

ִרבוי  מחמת  הזאת  בשנה  וביען  דיען  כמזכיר  אלא  להזהיר  באנו  לא  עתה  הן 

אי  בית הקברות  די ]ל[  לאס פאריד'יס  טודאס  דירוקארון  סי  בעוונות  הגשמים 

סי טופה היום מוי חרב ושמם איל לוגאר קדוש מהגאון מרנא ורבנא רבינו יעקב 

זיע"א אי נו איס פוסיב'לי קי איסטי מודו די לוגאר קדוש די דיש'ארלו די דיטה 

דיזין  קי  וקלס בפי אומות העולם  אזימוס לעג  קי מוס  סי טאמביין  אי  מאנירה 

קי אין טיניינדו איסטי מוד'ו די אדם גדול אין דיטו לוגאר ]...[ נו קאליאה קי 

טוב'ייראש' ]...[ די טינירלי אין דיטה מאנירה חרב ושמם ובעוונות סי טופאן 

איל ציבור אין מונג'ו אפריטו דדחיקא להו שעתא כדי טרף לביתם נו טיינין איל 

דיטאס פאריד'יס  פ'ראגואר  פור  ]פרוטה קטנה[  פור דאר אפילו פרו"ק  יכולת 

)בעוונות התמוטטו כל קירות בית הקברות ונמצא היום מאוד חרב ושמם המקום 

הקדוש ]...[ ואי אפשר להניח מקום כזה קדוש בצורה זו, מה גם שאנו נעשים 

לעג וקלס בפי אומות העולם, באומרן שבהיות אדם כזה גדול ]קבור[ במקום זה, 

ִמגדלים הוא אחד השמות של העיר צ'נקלה במקורות העבריים.  139

Mukayyed, מן התורכית: לטפל ב־.  140

פנקס בית דין איזמיר, תרכ"ו–תרל"ב, דף 27 ע"ב. אוסף דב הכהן.  141
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ובעוונות הציבור נמצא בלחץ  זאת חרב ושמם  לא ראוי שיהיה המקום בצורה 

גדול שדחוקה לו השעה כדי ]להביא[ טרף לביתם אין להם היכולת לתת אפילו 

פרוטה קטנה כדי לבנות קירות אלה(.

והזכיר גם את בית הכנסת המיוחס לר' יעקב בכיוס; לדבריו אף הוא  הכותב המשיך 

זקוק בדחיפות לעבודות תחזוקה ושיפוץ: 

וכמו כן סי טופה איל ק"ק יב"ץ ]ייכון בצדק[ קי איס איל לוגאר דהתפלל שם 

הגאון זיע"א קי איסטה פור קאיר איל טיג'ו מחמת ריבוי הגשמים קי אוב'ו בשנה 

הזאת אי סי טייני דימיניסטיר הוצאה מרובה ואין כח מספיק ביד הציבור העי"א 

]השם עליהם יחיו אמן[ אפי' להוציא מידם פרו"ק ]????פרוטה קטנה[ . אי לזאת 

אזימוס ריג'ה לרו"ם נר"ו קי סי אגה מוקאיט די אריקוז'ירמוס דיטאס אנייאד'אס 

בו  מצוה  דיטה  עליו  מקבל  פ'ואי  לו  קונפ'ורמי  העי"א  היחידים  מכל  מקצבות 

בפרק די סיר גזבר ומצוה לקיים הנדר יפשא"ק ומ"ג ]יפה שעה אחת קודם ומה 

גם[ קי מוס טופאמוס אין איסטה אורה די אפריטו די דיטה מאנירה קי סי טיינין 

סי  קי  זיע"א  יעקב  רבינו  לוגאר קדוש מהגאון  איל  פור  סך עצום  דימיניסטיר 

ומצוה  יב"ץ  ]בית הכנסת[ הקדוש  איל בהכ"נ  כן  וכמו  ושמם  טופה כעת חרב 

לעשותו יפשא"ק ומ"ג קי איס ימי הקיץ דיטו זמן איס טיינפו די טומאר פועלים 

זאת  אחר  טיינפו  דיטו  אין  אזיר  די  דישאמוס  לו  סי  קי  איספאנטאמוס  מוס  אי 

ב'יינין ימי החורף אי פואיד'י אקונטיסיר ח"ו מאס נזק ולא מן ה' הוא )וכמו כן 

בית הכנסת, שהוא מקום שבו התפלל הגאון ]ר' יעקב[ זכותו יגן עלינו, גגו נוטה 

ליפול מחמת ריבוי הגשמים שהיה בשנה הזאת ויש צורך להוצאה מרובה ואין 

כל מספיק ביד הציבור, השם עליהם יחיו, אפילו להוציא מידם פרוטה קטנה. אי 

לזאת אנו מתחננים לרום מעלתו שיטפל באיסוף הקצבאות מאותן שנים, מכל 

היחידים, כפי שקיבל עליו מצווה זו, בו בפרק להיות גזבר, ומצווה לקיים הנדר, 

יפה שעה אחת קודם, ומה גם שאנו כעת בשעת לחץ באופן זה שיש צורך בסך 

חרב  הוא  שכעת  זיע"א  יעקב  רבנו  מהגאון  הקדוש  ]הקבר[  מקום  עבור  עצום 

ושמם וכמו כן בית הכנסת הקדוש, ומצווה לעשותו יפה שעה אחת קודם ומה 

גם שהם ימי הקיץ, זמן לקחת פועלים, ואנחנו מפחדים שאם לא נעשה בזמן זה, 

אחר זה באים ימי החורף ויכול לקרות נזק נוסף, חס וחלילה, ולא מן השם הוא(. 

הכותב סיים את דבריו באזכור זכויותיו הגדולות של ר' יעקב, שיגנו ודאי על כל מי 

שיעסוק במצווה זו:

כי כן איספיראמוס קי סי ארה מוקאיט די אקוז'יר דיטאס קצבות אי מוס לאס 
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מאנדה ]כי כן אנו מקווים שיטפל באיסוף הקצבאות וישלחן[ יפשא"ק ובודאי 

של  וזכותו  השמיים[  מן  כפול  ]שכרו  שכמ"ה  דיבא  זאת  מצוה  דגדולה  הגמור 

צדיק הגאון מרנא ורבנא רבינו יעקב זיע"א יגן עליו ועל זרעו ועל כל היחידים 

עליהם  מתפלל  הצדיק  והוא  צדיק[  ]של  ש"ץ  זכותו  דגדול  ספק  ואין  העי"א 

ועלינו לפני אבינו שבשמים למען יאריכו ימים ושנים במותב תלתא כחדא בני 

חיי ומזוני ]ביישוב של שלושה )דברים( כאחד: בנים, חיים ופרנסה[ עד כי יבא 

גואל משיח לישראל רק א"ד ]אין דבר[ תשובתו הרמה ]כך![ הנה אנחנו מצפים 

להשיב  יוסיף  וכה  יעשה  שכה  בטחנו  ]כך![ .  תלוים  דעינינו  יחשב  רב  ולחסד 

תשובה ניצחת יפשא"ק ]...[ והנה אנחנו דשו"ט ]דורשים שלומו וטובו[ ]...[ 

פה ק"ק כיאו יע"א בשליש אחרון לח' אייר משנתי' ]נו[ התרכ"ט ליצירה והיה 

זה ש' ]לום[ אנחנו גזברי ק"ק כיאו יע"א הבאים על החתום, מקופת הגאון מרנא 

ורבנא זיע"א מכל היחידים העי"א ממח"ק יע"א.

הפנייה לעזרתם של יהודים מקהילות אחרות לצורך שיפוץ מתחם הקבר של ר' יעקב 

ותחזוקתו, ושמא אף לצורכי בית הכנסת המיוחס לו בכיוס, לא הייתה חידוש של המאה 

התשע עשרה אלא נוהג קבוע זה כבר. הדים לכך יש בטקסט מיוחד במינו, מראשית 

המאה השמונה עשרה – 'מריבת קדש', פרי עטו של אליה הכהן מאסתאנבול.142 זהו 

כתב פולמוס חריף נגד אברהם מיכאל ָקרדֹוזֹו )1627–1706(, מן ההוגים החשובים של 

התנועה השבתאית, שראה את עצמו כמשיח בן אפרים, ושפעל בעיקר בצפון אפריקה 

ובתורכיה.143 אליה הכהן האשים את קרדוזו בשורה ארוכה של מעשי כזב וכינה אותו 

קדש'  'מריבת  אומנם  במרמה.  מאנשים  כסף  בהוצאת  האשימו  יתר  בין  ונוכל.  רמאי 

נכתב בשנת 1707, שנה לאחר מותו של קרדוזו, אולם הוא משקף את שהתרחש במהלך 

כיוס,  באי  פעמים  כמה  ביקר  שקרדוזו  שם  מסופר  עשרה.  השבע  המאה  לאורך  חייו 

שאני  הרבה  מעות  לי  'שלח  גאלימידי:  שמואל  תלמידו  אל  כתב  מביקוריו  ושבאחד 

צריך לעשות ִתקון144 על מצבת רבינו יעקב בעל הטורים באי ש'יאו'.145 לדברי שלמה 

שלום הוכיח שמחבר הספר 'מריבת קדש' איננו ר' אליהו הכהן מאיזמיר )נפטר בשנת 1729( בעל   142

ספר 'שבט מוסר' אלא חכם בעל שם זהה שחי באסתאנבול. ראו: ג' שלום, מחקרי שבתאות, ההדיר 

י' ליבס, תל אביב תשנ"ב, עמ' 454. וראו גם: ש' ורסס, 'רבי אליהו הכהן מאיזמיר', יבנה, ב )ת"ש(, 

עמ' קסא–קסב.

תרס"ח,  ורשה  ח,  ישראל,  ימי  דברי  גרץ,  צ'  למשל:  ראו  קרדוזו  מיכאל  אברהם  תולדות  על   143 

עמ' 573–578; שלום )שם(, עמ' 393–452.

אומנם תיקון עשוי להתפרש גם כפעילות רוחנית באמצעות תפילות ולימוד ליד הקבר. אך נראה   144

שהבקשה למשלוח ממון רומזת לתיקון חומרי של המבנה.

Hebr. Oct 106 )המכון לתצלומי  מריבת קדש, כ"י פרנקפורט על המיין, ספריית האוניברסיטה   145
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'הרב  שהרי  בכיוס,  קבור  יעקב  שר'  באומרו  קרדוזו  שיקר   )1938–1862( רוזאניס  א' 

הזה חי ונקבר בטוליטולא )טולידו( בספרד'.146 ואולם זוהי העדות הכתובה המוקדמת 

ביותר למסורת שר' יעקב קבור בכיוס. האם קרדוזו הוא המקור למסורת? כלום הוא 

ר'  של  בדמותו  בחר  למה  כן  אם  בכיוס?  יעקב  ר'  של  קבורתו  עניין  את  מליבו  בדה 

יעקב דווקא? או שמא בקשת הכספים אכן נבעה מרצונו לתקן את המצבה, ועוד לפניו 

הייתה המסורת שר' יעקב קבור באי כיוס? לעת עתה אין תשובות ברורות על השאלות 

האלה. מכל מקום בהתחשב בתפוצת החיבור, סביר להניח ש'מריבת קדש' שימש מקור 

לידיעות שהפיצו אחריו בעל 'סדר הדורות' והחיד"א על קבורתו של ר' יעקב בכיוס.

נראה שהכספים והתרומות שזרמו מקהילות יהודיות ומאישים שונים לקהילת כיוס,   

19 ע"ב. מלבד כ"י פרנקפורט נותרו עוד עותקים של  F 23148(, דף  כתבי היד העבריים, סרט 

F 5052(; כ"י מוסקווה,  Add. 22095 )שם, סרט  החיבור, למשל כ"י לונדון, הספרייה הבריטית 

ספריית המדינה הרוסית, אוסף גינצבורג 251 )שם, סרט F 26033(; כ"י מוסקווה, ספריית המדינה 

הרוסית,  המדינה  ספריית  מוסקווה,  כ"י   ;)F 47887 סרט  )שם,   258 גינצבורג  אוסף  הרוסית, 

צבי,  שבתי  עניני  פריימן,  א'  ראו:  החיבור  לפרסום   .)F 27991 סרט  )שם,   681 גינצבורג  אוסף 

 ברלין תרע"ג, עמ' 140. הגעתי למקור זה על פי גרץ )לעיל הערה 142(, עמ' 577, ועל פי דברי 

א' רוזאניס, קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם, ד, סופיה תרצ"ד–תרצ"ה, עמ' 457.

רוזאניס )שם(.  146

G. Braun & F. Hogenburg, Contrafactur und Beschreibung .5 איור

von den vornembsten Stetten der Welt, IV, Köln 1590
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במיוחד תרומותיהם של מבקרים מזדמנים שפקדו את המקום הקדוש, הבטיחו לפחות 

מהמאה השבע עשרה הכנסות קבועות פחות או יותר לבני הקהילה היהודית באי. וכך 

נכתב בעניין זה, מנקודת מבט צינית או תועלתנית, באחד העיתונים בלאדינו בסוף 

המאה התשע עשרה:

סי איי קין ב'ה דודאר די לוס מילאגרוס קי סי אליגרי אל מינוס די סאב'יר קי 

איסטי פיליגרינאז'י איס און מאנאדירו די ריב'ינידוס פארה לה קומונידאד ]...[ 

איל דינירו ב'ה אה לה קאשה קומונאל. איל איס דיסטינאדו פרינסיפאלמינטי 

אה ב'יניר אין אייודה די לוס נומירוזוס ג'ודייוס פרוב'יס קי דיסבארקאן קאדה 

לה  בינדיג'ה  מילאגרו?  אירמוזו  און  איס  נו  איסטו  אי  איזלה.  לה  אין  דיאה 

מימורייה דיל בעל הטורים קי איסקוז'ו שיאו פור סו ריפוזו איטירנאל )אם יש מי 

שיטיל ספק בניסים ]המתחוללים במתחם הקבר או בזכותו של ר' יעקב[ שישמח 

נכנס  הכסף   ]...[ לקהילה  הכנסות  מקור  הן  לרגל  שהעליות  בידיעה  לפחות 

לקופת הקהילה. הוא מיועד בעיקר לתמוך ביהודים העניים הרבים היורדים מן 

הספינות בכל יום אל האי. האם אין זה נס נחמד? ברוך זכרו של בעל הטורים 
שבחר בכיוס למנוחתו עולמים(.147

לדברי הכותב האנונימי הנס הגדול שהתרחש בכיוס, העולה על הנפלאות שהתחוללו 

להבטיח  ובכך  שם,  ולהיקבר  למות  יעקב  ר'  של  בחירתו  עצם  הוא  הקבר,  במתחם 

לקהילה היהודית באי הכנסות משמעותיות.

ט

באמצע המאה התשע עשרה, עם פרסום הספר 'אבני זכרון' וחשיפת נוסח המצבה של 

ר' יעקב בבית העלמין הישן בטולדו, התערערה המסורת העממית הגורסת שר' יעקב 

נפטר באי כיוס ונקבר בו. הסתירה עוררה עניין במחקר כמעט מייד לאחר הופעתו של 

וליישבה. חלק מן  ניסיונות להתמודד עימה  ונעשו כמה וכמה  זכרון',148  'אבני  הספר 

איל מיסיריט )לעיל הערה 76(.  147

 S. Schechter, ‘Jacob Ben :ראו לדוגמה: ש"י רפפורט, כרם חמד, ז )תר"ג(, עמ' 246. ראו גם  148

 Asher’, Jewish Encyclopedia, VII, New York 1906, pp. 27-28; M. Schwab, Rapport
sur les inscriptions hébraiques de l’Espagne, Paris 1907, p. 318. קנטרה בורגוס ומיאס 
וליקרוסה העתיקו בחיבורם על אודות הכתֹובות היהודיות בספרד את נוסח המצבה של ר' יעקב 

מתוך 'אבני זכרון' בלי להתייחס כלל למסורת העממית בעניין כיוס, אף שבלא ספק הכירו אותה מן 

המקורות המצוטטים בספרם. ראו: קנטרה ומיאס )לעיל הערה 24(, עמ' 102–105.
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העוסקים בשאלה נקטו עמדה והעדיפו את אחת האפשרויות על פני האחרת. לדוגמה 

כמה מכותבי תולדותיו של ר' יעקב ציינו שהוא נפטר בטולדו ונקבר בה, וציטטו את 

אצל  שהובאה  כפי  העממית  למסורת  להתייחס  בלי  זכרון',  'אבני  מתוך  מצבתו  נוסח 

אחרים  להם.149  ידועה  הייתה  ספק  בלא  שהיא  אף   – הדורות'  ב'סדר  ולפניו  החיד"א 

הזכירו את שתי הדעות בלי לעמת ביניהן,150 והיו שביקשו לשלבן והציעו שר' יעקב 

העממית  המסורתית  בדעה  החזיקו  אחדים  בטולדו.151  נקבר  אולם  בכיוס  נפטר  אכן 

אשר לפיה הוא נפטר בכיוס, אך ציינו את יום פטירתו בי"ב בתמוז כפי שנלמד מנוסח 

המצבה שבטולדו, בלי שראו בכך סתירה.152 

אברהם גלנטה היה מודע לשתי הדעות בדבר מקום קבורתו של ר' יעקב. בכתבה על   

אודות יהודי כיוס שפרסם בסוף שנת 1912 הוא עדיין הכיר רק את המסורת העממית, 

על  הרחב  במחקרו  זאת  לעומת  בכיוס.153  קבור  יעקב  שר'  הסתייגות  בלא  כתב  ולכן 

אודות יהודי כיוס, שנכתב לאחר מכן, הוא כתב ש'יש אגדה עתיקה, בת כמה מאות 

שנים ]...[ שלפיה הרב הזה ]ר' יעקב[ , במסעו במזרח, בליווי תלמידיו, הגיע לכיוס, 

שם הוא ותלמידיו מתו במגפה. למרות מחקרינו, לא הצלחנו להתחקות אחר המקור 

לאגדה זו, שגיבורה קבור בבית העלמין בטולדו'.154 בביקור חוזר שערך גלנטה בכיוס, 

כנראה סמוך לפרסום מחקרו בשנת 1935, הוא ביקש לברר את העניין מקרוב. לאחר 

ביקורו בבית העלמין הוא תיאר את סביבות המצבה ואת צורתה, וציין שאין על המצבה 

וינה  הוראה,  גדולי  תולדות  קנביל,  ש'   ;270 עמ'  תרע"א,  ורשה  הפוסקים,  תולדות  חונס,  ש"מ   149

תרפ"ו, עמ' 46–47.

פין )לעיל הערה 16(, עמ' 536.  150

140; במבוא  ראו לדוגמה: א"מ ּפינר, מצבות קברות הרבנים ואנשי השם, ]ברלין[ תרכ"א, עמ'   151

'בראשית  ירושלים תשכ"א, נאמר כך:  י' שטרן,  לספר פירוש הטור הארוך על התורה, מהדורת 

המאה השניה לאלף הששי עזב רבינו ]ר' יעקב[ את ספרד בדרכו לארץ ישראל, אולם משאלתו זאת 

של רבינו לא נתמלאה, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים, בעיר כיא'ו נתבקש בישיבה 

של מעלה, ויגוע ויאסף אל עמו, וישאו אותו ארצה ספרד ויקברו אותו בבית החיים העתיק שבעיר 

י,  ישנים',  גם  'חדשים  גם: א"א הרכבי,  לו'. ראו  ]טולדו[ בקברו אשר כרה  המהוללה טוליטולה 

38–39. רפאל הציע: 'אם נכונה המסורת  בתוך: צ' גרץ, דברי ימי ישראל, ה, ורשה תרנ"ז, עמ' 

שגופתו  אצלו",  לשכב  הרא"ש  אביו  עד  ש"הובא  במצבתו  הכתוב  את  להבין  יש  בכיא'ו  שנפטר 

הובאה ממרחקים לקבורה בקבר אבות' )י' רפאל, ראשונים ואחרונים, תל אביב תשי"ז, עמ' 144(.

א' שטרן, מליצי אש, ג, וראנוב תרצ"א, דף כד ע"ב – כה ע"א.   152

ראו לעיל ליד הערה 81.  153

 ‘Il existe une légende, vieille de quelques siècles […] d’après laquelle ce rabbin, au  154

 cours d’un voyage, en Oriente, en compagnie de ses disciples, arriva à Chio, où lui
 et ces disciples moururent, au cours d’une épidémie. Malgré nos recherches, nous
 n’avons pas pu trouver les traces de l’origine de cette légende, dont le héros est enterré

’au cimetière de Tolédo. גלנטה )לעיל הערה 2(, עמ' 149, הערה 4.
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המיוחסת לר' יעקב שום כתובת היכולה להעיד על הקבור תחתיה.155 יתרה מזו, לדבריו 

המצבה שבני המקום מייחסים לאחד מתלמידיו של ר' יעקב שייכת למעשה לרב כלב 
בן יעקב בן כלב, מרבני הקהילה שנפטר בשנת 156.1810

נדרש  הרא"ש,  של  משפחתו  תולדות  את  בהרחבה  שסקר  פריימן,  חיים  אהרן   

לסתירה שבין המקורות למסורת העממית, וסיכם זאת כך: 'האגדה על עלייתו של ר' 

יעקב לארץ־ישראל ופטירתו בשאייה ]כך![ ]כיוס[ , שם כביכול ראה מישהו את קברו, 
אין לה על מה לסמוך, וכפי הנראה יסודה בהחלפת אישים'.157

הטורים  לבעל  המיוחסת  המצבה  תחת  הקבור  של  לזהותו  מקורית  פתרון  הצעת   

בכיוס מצאתי בהתכתבות שהתנהלה בין הקהילות היהודיות בתורכיה לבין הקהילות 

ביוון באמצע המאה העשרים. קהילת אתונה פנתה לקהילת איזמיר בשאלה כיצד היא 

בהיעדר  יעקב.158  ר'  של  קבורתו  מקום  על  הגרסאות  שתי  בין  הסתירה  את  מיישבת 

משם  נשלחה   1950 בינואר  וב־24  לאסתאנבול,  השאלה  הועברה  מאיזמיר  תשובה 

 ,)1961–1881( סבן  דוד  רפאל  ר'  הקהילה,  של  הדין  בית  אב  של  המנומקת  תשובתו 

1953 רבה של תורכיה. מכתבו של הרב סבן, הכתוב לאדינו, מופנה  ששימש משנת 

לנשיא קהילת איזמיר ש' שאלתיאל. בדבריו הוא הציג תמצית של מחקר שבו סקר 

שני  של  באזכור  תשובתו  את  פתח  הוא  הגרסאות.  שתי  על  המלמדים  המקורות  את 

המקורות למסורת העממית – 'סדר הדורות' ו'שם הגדולים' – והמשיך בסקירת כמה 

וכמה מקורות שלפיהם ר' יעקב קבור בטולדו.159 במסקנתו הוא כתב:

 ‘Le tombeau attribué à Baal Ha-Tourim ne porte aucune inscription. Il consiste en  155

’un petit marbre, à forme mi-cylindrique, appuyé sur le tronc d’un amandier )המצבה 
המיוחסת לבעל הטורים חסרה כל כתובת. מדובר בשיש קטן, בצורת חצי עיגול, נשענת על גזע 

של שקדייה; שם, עמ' 150(. 

שהוא  שחשבו  משום  לא  יעקב  בן  כלב  הרב  מצבת  את  לגלנטה  הראו  כיוס  שבני  מתברר  שם.   156

אחד מתלמידי ר' יעקב, אלא מפני שהמנהג היה שכאשר באו להשתטח על קברי ר' יעקב וקברי 

בסדר  הנאמר  מן  לומדים  אנו  כך  יעקב.  בן  כלב  הרב  של  על קברו  גם  נהגו להשתטח  תלמידיו, 

התפילות המיוחד שנדפס באיזמיר בשנת 1860, והמורה שלאחר שעולה הרגל השתטח על קבר ר' 

יעקב, 'אח"ך ]אחר כך[ משתטח על קברי התלמידים ועל קבר הרב המפורסם רבי ]כ[ לב זיע"א' 

)זכותיה דיעקב ]לעיל הערה 120[ , דף ]ט[ ע"ב(. 

פריימן )לעיל הערה 5(, עמ' קכה, הערה 37.  157

1950 המופנה אל נשיא קהילת אתונה, והחתום בידי הנשיא והמזכיר  מכתב תשובה מ־9 בינואר   158

 ‘Nous accusons réception de votre estimée du 28/11/1949 :של קהילת איזמיר, פותח כך

 rélative a la controverse concernant la tombe du Révérend Rabbi Baal Atourim, qui
בנובמבר   28 מיום  הנכבד  מכתבך  את  )קיבלנו   trouverait a Toledo (Espagne) ou a Chio’
1949 בעניין המחלוקת על קברו של הרב בעל הטורים, אם נמצא הוא בטולדו ]ספרד[ או בכיוס(. 

.TR/Izmir 751 ,הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, תיק אישורים, התכתבויות ועוד

תרס"ז–תרע"ג;  יורק  ניו  א–י,  ישראל,  אוצר  אייזנשטיין,  י"ד  סבן:  הרב  שציטט  המקורות  אלה   159
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 Dunke rezulta de todo lo ke avansamos ke la legenda sigun la kuala Rib.
 Yaakov Ben Aşer Baal Aturim esta enterrado en Chio es infondada, i deve 
 ser trata [sic!] de algun otro Rabbino ke no puedemos presizar por ke
razon lo intitularon Baal Aturim )מכל מה שבדקנו יוצא אפוא שהאגדה אשר 
לפיה ר' יעקב בן אשר בעל הטורים קבור בכיוס אינה מבוססת, וכנראה מדובר 

ברב אחר שאיננו יודעים להסביר למה קראו לו בעל הטורים(.

לאחר מכן הוסיף מעין הצעה לפתרון התעלומה:

 Topo opportuno de dizirvos ke me akodro aver sentido de mi illustre
 profesor el Rabbino Yomtov Akoen de bendiça memoria, ke existia un
 Rabbino en Izmit de la famia de Benhabip, i lo yamavan ‘Baal Aturim’,
 por ke el era bien versado en el kommentario ke Ribbi Yaakov Baal
Aturim tuvo eskrito sovre el Pentateuque )אני מוצא לנכון לומר לך שאני 
זכרו לברכה, שבאיזמיט161  יום טוב הכהן160  זוכר ששמעתי ממורי הדגול הרב 

היה רב אחד ממשפחת בן־חביף,162 ומשום שהיה בקי בפירוש שכתב רבי יעקב 

בעל הטורים לחומש, היו קוראים לו בעל הטורים(.

אם כן הרב סבן, כמו פריימן, הציע שהפתרון לתעלומת זהותו של בעל המצבה בכיוס 

נעוץ בהחלפת אישים.

בית  מעשה  מתוך  מצוטטות  מאמרי  שבכותרת  כיאו'  אי  הקדושה  'ארץ  המילים   

שהשאיר  ההקדש  תנאי  הסדרת  לשם   )1853( תרי"ג  ב'  באדר  באיזמיר  שנכתב  דין 

אחד מתושבי כיוס לטובת הקהילה. פרוטוקול המעשה פותח במילים 'להיות שבארץ 

הקדושה אי כ'יאו יע"א, בשוק היאודים נכח ממש מהחומה'.163 עד המאה התשע עשרה 

בהם  הנזכרות  הערים  לשמות  להצמיד  הספרדים  היהודים  של  בכתביהם  היה  נהוג 

תארים מסוימים. לדוגמה לשם העיר איזמיר נהגו להקדים את הכינוי עיר תהילה או 

גרץ )לעיל הערה 142(; א"ה וייס, דור דור ודורשיו, א–ה, וינה תרל"א–תרנ"א; חונס )לעיל הערה 

149(; ד' קסל, קורות עם ישרון, א–ג, וילנה תרמ"ו. 

ר' יום טוב הכהן )1844–1906( היה חבר בבית הדין של הקהילה ובוועד של הסמינר לרבנים בעיר.   160

נהרג בתאונה בעת שהשגיח על אפיית המצות לקהילה. ראו: איל טיימפו, י"א בניסן תרס"ו.

עיר בצפון־מערב תורכיה. מוכרת גם בשמות ניקֹוֶמדיה, קוַצ'ֶאלי ואיזנימיט.  161

גלנטה הזכיר בתיאור הקצר של קהילת יהודי איזמיט את שמו של הרב אברהם חביב בין רבניה   162

האחרונים של הקהילה. ראו: גלנטה )לעיל הערה 61(, עמ' 264.

 TR/Izmir ,פנקס בית דין של הרב נסים אברהם אשכנזי, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי  163

258, דף ]37 ע"א[ .

  ]41



דב הכהן

]52[

)בראשי תיבות:  ואם בישראל  )בראשי תיבות: עי"ת(; לסלוניקי – עיר  עיר תפארת 

עוב"י(; לאסתאנבול, בירת האימפריה ומקום מושבו של הסולטאן, נהגו להקדים את 

הכינוי קריית מלך רב )בראשי תיבות: קמ"ר(. ערים בארץ ישראל, בעיקר ארבע ערי 

)בראשי  הקודש  עיר  מיוחד,  לתואר  זכו   – וצפת  טבריה  חברון,  ירושלים,   – הקודש 

והינה במעשה בית הדין הנזכר נקשר הכינוי החריג והיוקרתי ארץ  תיבות: עיה"ק(. 

המסורת  לאור  כיוס.  לאי  ישראל,  שבארץ  הקודש  לערי  ורק  אך  השמור  הקדושה, 

העממית הגורסת שר' יעקב בעל הטורים קבור בכיוס, ולאור ההתייחסות אל קברו כאל 

מקום קדוש המסוגל להציל חיים ולחולל ניסים, לא ייפלא שיוחסה קדושה לאי כולו.

ר ב ד ף  ו ס

במחקר זה לא ביקשתי להוכיח שר' יעקב בעל הטורים נקבר באי כיוס ואף לא לדון 

באפשרות הזאת. מטרתו לחשוף את התפשטותה של מסורת עממית, את היקפה ואת 

ובחיי  באזור  היהודיות  הקהילות  בחיי  מקומה  ועל  השפעתה  על  ולעמוד  מקורותיה 

היחידים באותן קהילות.

המסורת בדבר קברו של ר' יעקב בכיוס הופיעה בפעם הראשונה בחיבור 'מריבת   

קדש', שנכתב בתחילת המאה השמונה עשרה. אפשר שאברהם מיכאל קרדוזו, שלו 

יוחסה מסורת זו באותו חיבור, המציא אותה מדעתו, ואפשר שעשה שימוש במסורת 

השמונה  המאה  בראשית  וכבר  המסורת,  התפשטה  מהרה  עד  מקום  מכל  קיימת. 

עשרה הגיעה עד למרחוק. לשני חיבורים היסטוריוגרפיים ידועים מן המאה השמונה 

 עשרה היה תפקיד מרכזי בהפצתה של המסורת ובהתפשטותה – 'סדר הדורות' ו'שם 

הגדולים'.

למיקומה האסטרטגי של כיוס מבחינת המפליגים בים האגאי התווספה מכאן ואילך   

עוד סיבה ראויה לעצירה בה: עלייה לקברו של ר' יעקב בעל הטורים, דמות מפורסמת 

והנודעים. למותר לציין  ונערצת בעולם היהודי, בזכות חיבוריו התורניים החשובים 

את הערך הרוחני והרגשי של השתטחות על קבר צדיק עבור העומדים לצאת למסע ימי 

שיש בו סכנות לא מעטות.

במאה התשע עשרה כבר הייתה המסורת בדבר מקום קבורתו של ר' יעקב בכיוס   

או  הקבר  את  שפקדו  ונוכרים,  יהודים  אישים,  על  רבות  עדויות  ויש  הכלל,  נחלת 

שביקשו לפוקדו. מאז גם מתרבות העדויות על העלייה לרגל של יחידים ושל קבוצות 

לקבר, בעיקר בחודשי הקיץ ובסמוך לל"ג בעומר אך גם בכל יתר ימות השנה.

מתחם הקבר בכיוס זכה להילה של קדושה כמקום שלעיתים קרובות מתרחשות בו   

תופעות מופלאות. אט אט התחזקה האמונה שהביקור בקבר והתפילות במקום לעילוי 
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נשמת הצדיק הקבור שם מסוגלות לחולל ניסים. רבים ובעיקר תושבי כיוס תלו בר' 

הסביבה  בני  ומנגד  וקשים,  רעים  ומאירועים  מסכנות  להינצל  תקוותיהם  את  יעקב 

ראו בתושבי כיוס אנשים מוגנים בזכותו של הקדוש הקבור בקרבם. שמו של ר' יעקב 

נקשר בכמה הזדמנויות בהצלת תושבי האי, והדבר נצרב בזיכרון הקולקטיבי של בני 

המקום ואף בא לידי ביטוי ביצירות ספרותיות ועממיות, בכתב ובעל פה. 

מעמדו המיוחד של הקבר בכיוס הביא עימו גם טובות הנאה לקהילה היהודית באי,   

שכן התרומות וההקצבות שנשלחו אליה לצורך תחזוקת מתחם הקבר ובית הכנסת של 

ובעניים  האי  בעניי  לתמיכה  הקהילה  של  משמעותי  למשאב  למעשה  הפכו  יעקב  ר' 

מזדמנים שפקדו אותו.

 ד"ר דב הכהן, המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן ומכון סלטו לחקר הלאדינו, 

אוניברסיטת בר־אילן, רמת גן 5290002

dov.cohen@biu.ac.il
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