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הסביבתיוהרקעהכתובתגילוי
יש'גהכפרבמעלהישןביתהריסתבזמן,1985בשנת

כותרתאבןנתגלתה,העליוןבגליל(חלב-גוש)

ההודעהבעקבות.חקוקהעבריתכתובתשרידישליה
עזאםמצטפאבידישנמסרה,הגילויעל

האבןהועברה,מירוןממושבלנדאוודודאוריאמצעות
,בצפתמבטחיםלמקוםמציאתהממקום

מידות.העתיקותברשותלמשמרת,לירושליםמכןולאחר
ומעובדתקשהגירמאבןהעשויה,הכותרת

הכותרתראשקוטר)'מ55.0:הן,פשוטדוריסגנון
במבנהשמקורהאפשר.(גובה)'מ%44.0(

.מקוםבקרבתשעמדכנסתביתאולי,ציבורי

ב67-8'עמ,ס"תשתשרי,93קתדרהי,,,,,ן..):
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סטפנסקיסף~

הוא,כיוםהכפרשלהצפוףהבנויבשטח,(27015/19200צ"נ)התגליתמקום
היישובגרעיןבתחום העתיק

הקדוםהתלשלמזרחי-והדרומיהדרומיהמדרוןעלשהשתרע,חלב-גוששל
בראשהנמצא )האתרגבעת

נחפרשטרם)התלבאזורהשטחפניעלשנמצאוהחרסיםפיעל,(1איור
בחפירה ,(מסודרתארכאולוגית

האלף)הקדומההברונזהבתקופתהמאוחרלכלהייתההיישובשלראשיתו

רצףבושהתקייםוייתכן,מאזההיסטוריותהתקופותברובנושבהוא;(ס"לפההשלישי
בלתייישובי בתקופת.לימינועדפוסק

ביותרהחשובההעיירהחלב-גושהייתהוהתלמודהמשנה,השניהבית
,התללפסגתמאודסמוך1.האזורשלהמנהלובירתהיהודיהעליוןבגליל

בועומדשכיוםבמקום בניין
;מפוארכנסתביתנכון-אל,גדולציבורימבנהבעברעמד,הקתולית-היווניתהכנסייה

שרידים באתרםנראוזהממבנה
הקמתלפני,לספירהעשרה-התשעהמאהשלהשנייההמחציתבראשית

שוניםובמקומותלאתרסמוךמונחיםעדייןממנוארכיטקטונייםופריטים,הכנסייה
הגבעהבמורד )הכפרבתיבין

שלרבהבמידההכנסתביתאתלייחסניתןהפריטיםסגנוןפיעל2.(2איור
ביטחון הרומיתלתקופה

אין,ארכאולוגיתבדיקהבונעשתהשטרםמכיווןאך,הביזנטיתאו/והמאוחרת

סוגמאותוקשהגיראבןעשויההכותרתאבן.בבנייןהשימושפסקמתילדעת
יתרעשוייםשממנו הפריטים

האבןאםגםזאתעם.זהבבנייןבמקורהשהוצבהואפשר,הכנסתלביתהמיוחסים
הוצבה איןהכנסתבבית

נהרסשהבנייןלאחרשמאאוקייםהיהשהבנייןבזמן:הכתובתנחקקהמתילדעת

ותוארךשנחפר,נוסףכנסתביתשרידי.אחרבמקוםמשניבשימושהוצבהוהאבן
-השלישיתלמאות השישית

מ100-בכממנוהנמוךבמפלס,לכפרממזרח'מ250-כנמצאים,לספירה
-גושלנחלמעל,' .חלב

מתחיל,המערביבצדוהכפרשלהעליוניםלבתיםקרוב,התלשלהמערבייםמורדותיועל'
מןהמפוארהמאוזולאוםשמעידכפי-העתיקהיישובשלהקבורהשדה

שנחשףהרומיתהתקופה בשנות
ובגבעותהכפרלמרגלות4.הכתובתגילוילמקוםממערב'מ200-כהשבעים

אשרהקרטון נחצבומסביבו
חלב-בגושהיהודיהיישובהמשיךהביניים-בימי5.נוספותרבותקבורהמערות

.אחדיםצדיקיםקבריבסביבתוומוזכרים,להלןשנראהכפי,להתקיים

,הגלילארץ,קליין'ש:ראההביניים-לימיהקודמותבתקופותחלב-גושתולדותעל1
,מפראי'ז;ז"תשכירושלים תשמירושלים,והתלמודהמשנהבתקופתגלילפרקי

ץ.Tsafrir,[.1נSegni1;שםנוספתוספרות,95-97'עמ,ה" Byzantineחשחם

the,חו0א" HellenisticשGreen , Tabula Imperii Romani ludaea Palaestina: Eretz Israel.1ש 1994Periods,ק.136 . Jerusalem.בראשכנראהשהתקייםלביצוררמזים
לזהותוניתןיתכן)השגיהביתבתקופתהתל ]חלבגוששל'חקרה'העפזהביצור

(הגדולהמרדמתקופתחלב-מגושלויבןיוחנןביצוריעםאו,[ו,טערכין,משנה

,אביעם'מ:ראה,לפסגהמתחתהמערביבמדרוןשנערכוארכאולוגיותבבדיקותנתגלו
,א"ח,'1983-חלבגוש' תשנ)109,א"ח,'חלבגוש',ל"הנ;11'עמ,(ד"תשמ)פד

.10-11'עמ,(ט" :ז,ישראלארץתאור,גרן'ו2
קדומיםכגסת-בתי,אילן'צ;52'עמ,ז"תשמירושלים,עמרם-בן'חתרגם,ב,הגליל

.25-26'עמ,א"תשנאביב-תל,ישראלבארץ
3the Ancient Synagogue or Gush Halav, Winona)0Strange , Excavations.1.

.E.Mש1 hdeyers , C .L . Meyers 1990Lake

תשל)25-26,קדמוניות,'חלבבגושהמאוזוליאום',אדלשטיין'וגויטו'פ4
.49-55'עמ,(ד" המאהשלהשלושיםבשנותשנחפרה,מהןבאחת5

העליוןבגלילהנדיר,ביזנטי-נוצריממצאנתגלה,העשרים 50:ראה;המזרחי
',אטעם,8(1938),קק.45-

~

ish)81טTombsוט]-Makhouly , 'Rock.א



3
,

?*
.

,

~

%ז
יי
;

1'ע"1
א יתם48שנשפנ



~
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יננ:%,1
ושחזורכתיבהסגנרן:הכתובת

ממנהשרידיםאךהכותרתשלהעליוניםמפניהחלקיםלאורךנחקקההכתובת
בשנייםרקהשתמרו .מצדיה

,הכותרתשלאחדצדעלמהןעשרה-שבע;לשחזורניתנותאותיותעשרים
אותיותושלוש צדעלנוספות

מןאותהובדקההכתובתאתציירהאשר,ירדניעדהלדעת.שלהאחר
ההיבט אפשר,הפלאוגרפי

לספירהעשרה-החמשלמאהועדעשרה-האחתהמאהמןהכתבסגנוןאתלתארך

במילההפתוחה'ת'והאותהראשונהבמילה'ן'האותשלהגגצורת.לערך
עלמצביעות'ישיבת'



חלב-מגושיעקבגאוןישיבתכתובת

מתאימה'נ'-ו'ב','ג'האותיותשלצורתןבעוד,זהזמןבטוותיחסיתמוקדםתאריך
מאותרמעטלזמן

.(4איור)לספירהעשרה-האחתהמאהלפנילאמקוםומכליותר

ל"1=יימ
י4

אבןתצלום:4איור

ועליההכותרה
:תכתובתשרידי

...לאדמינוון...' ...גאישיבת
' ,(מימין)

'...הק(!ע...' משקט)

:שהזוראפשרויותשתיכאןמוצעותלכתובת

...לאדונינוון[זכר].א
6............[יעקבון[גאישיבת[ראש],..

...לאדונינוון[צי].ב
7...זהק.,....[יעקבון]גאישיבת[ראש].,.

לשוןבגללנדחתהזואפשרותאך,'ון[אר]'הראשונההמילהאתלשחזרהאפשרותנשקלה
הסמיכות

ולאארכיטקטוניפריטשהיא,האבןצורתובגלל(שלאדונינו:ולא)'לאדונינו'המילהשל
ארון

.קבורה
אתלאפשרמספיקותאינן(ק,ה,[?]ז)הכותרתשלאחדצדעללבדןשהשתמרוהאותיותשלוש

שחזור

שישאפשר.האבןשלאחדמפןיותרעלנחקקהבמקורההכתובתכימעידותאך,הכתובתהמשך
לשחזר

והק':המילהאתלשחזראוליניתןכןאם;'ז'ולא,'כוהאותיותשלוששביןהראשונהאת
8.'..,[דשנו]

א"ח,סטפנסקי:דאה;הכתובתשלהראשוניבפרסוםשהצעתיהשחזורהצעתזו6
.(פתיחההערת,לעיל,

ז"תשנירושלים,ישראלבארץצדיקיםקברי,אילן'צ:ראה;אילן'צלאחרונהשהעלהשמזודהצעתזו7
.198'עמ,

לאורהוצאתולאחר,מתבררבדיעבד.שחזורהבדרךיחדוהתלבטנו,ל"זאילן'צעםנועצתיהכתובתגילוילאחר
'ון[צי]'לשחזרהעדיףשהוא,1990בשנתמותולפנישהכיןהיד-כתבמתוך'צדיקיםקברי'ספרושל

לאאך,

.לזכרוונרציוןלהלןהדיוןיהיה.דעתואתנימק
.זוהצעהבפנייהעלהאשרדמתי'לעמודהאני8



סטפנסקיסף

יעקבגאון
בתקופהישראל-בארץהסנהדריןשלכהמשכהפעלהאשר,ישראלית-הארץיעקבגאוןישיבת

שלהעליוןההנהגהמוסדהייתה,לספירהעשרה-השתיםהמאהלראשיתועדהקדומההמוסלמית

9.(גאון:ובקיצור)יעקבגאוןישיבתראשכונהבראשהוהעומד,וסביבותיהישראל-ארץקהילות

רקעתהעדלנוהמוכרים,בראשוולעומדזהלמוסדיחידהארכאולוגיתעדותהיאשלפנינוהכתובת

.בקהירהגניזהמתעודותובמיוחדהכתוביםהמקורותמן
,בכללנדירהתופעההןהביניים-בימיוסביבתהישראל-מארץאבןעלחקוקותעבריותכתובות

זאתלעומת10.שלפנינוהכתובתלתוכןמקבילותנמצאולאהקייםהארכיאולוגי-האפיגרפיובחומר

הכינויביותרנפוץביניהם;הגאוניםכונושבהםהכינוייםהיטבלנומוכריםהקהיריתהגניזהמכתבי

מבט-חלב-גוש
בתקופהישראלארץ,גיל'מ:ראהישראלית-הארץיעקבגאוןישיבתתולדותועליעקבגאוןהכינוימקורעל9מדרום

.[ישראל-ארץ,גיל:להלן]407-413'עמבמיוחד,ג"תשמאביב-תל,ג-א,(634-1099)הראשונההמוסלמית
כוללותאלו.מעטותהןכהעדשנתגלווהממלוכיתהאיובית-הצלבנית,הפאטימיתהתקופותמןהעבריותהכתובות10

ג,ציון,'הביתהרבצפוןיהודיותכתובות',מאירא"ל)בירושליםוסביבתוהביתמהרשפורסמוהכתובותאת
,[ו"תשמתמוז]40,קתדרה,'וסביבתוהביתמהרבאבןחקוקותעבריותכתובות',דב-בן'מ;22-25'עמ,[ט"תרפ]

,[דב-בן'משללמאמרוהערה]'והארותהערות,הביתבהרהעבריותהכתובותעל',פרידמןע"מ;21-30'עמ
שלנכדוהנגידדוד'רשלאחת)מטבריהאחדותקבורהמצבות;(193-194'עמ,[ז"תשמ,ניסן]43,קתדרה
'עוכן,365'עמ,[ב"תרצ]ה,ומערבמזרח,'הנגידדודרבנושלמנוחתומקום',טולידאנו'ב:ראה,ם"הרמב
אתהמזכירהואחרת;224'בעמהכתובתצלוםכולל,223-224'עמ,ג"תשלירושלים,טבריהספר,[עורך]אבישר
;(67'עמ,[ן"חש]צד,א"ח,'עבריתקבורהמצבת-טבריה',סטפנסקי'י:ראה,המשוררישעיהבןאברהם

Dalman(עשרה-האחתהמאהמןסעדיהבןיוסףשלהקבורהמצבתכוללבבשןמנווהוהכתובות , ' Inschriften.0

~

[Tafel,139-135.2.ס.ק.ע.,191437ן],קק,'aus Paljstina(



ץתדרה73,צלב-מגושיעקבגאוןישיבתכתובת

שלאמכאןני.'יעקבגאוןישיבתראים...אדוננו'
ההיסטורייםהמקורותפיעללברראלאלנונותר

אתאו-מיאתוכמובן,הכתובתחקיקתנסיבותאת
פיעליחולקלהלןהדיון.מנציחההיא-מה

ביותרהסבירותלנוהנראותהאפשרויותשתי
זיכרוןכתובתשהייתההאפשרות:הכתובתלייעוד

שהייתהוהאפשרותביישוב(?כנסתבית)ציבוריבבניין
.קבורהמצבתכתובת

שניפרסוםעם,לאחרונהנמצאהמאוחריםהביניים-בימיעדיין
l'?,.ע),יער,עעס;העגע,כידכתבי '

~
vyff

י4',נש'::ינ'וי.-נ
;
י] יוחאיבןשמעון'רשעשההכנסתביתושם...ואבטליוןשמעיה

oבניןזל

~

LP/ riYP

~

-~
fu

"7,כקק""
יך3"ב!,ג"

בהומתפלליםגזיתאבניבסולםאליהועוליםונפלאנאה
ו,ל,ועלהדרוךיקעתין'ו'יןייץכלע*-די3ן1וספריתמיד

.'////הכנסתביתצורתוזהשמהדולקותועשישיותתורות
קנע/-'ג"ע1דההיד-כתב12

"
'///ה

ידיעלופורסם'ישראלבארץקבריםציוני'המכונה,השני
נכתב,עמר'ז

".נ
_

4ןש1,1%י".גננב,
בשבתותמזומנותלעיתיםהכפריושביהיהודיםמתפללים

ןובהישים

כהנצחהנחקקהשהכתובתאפואלשערניתן13.'ובחגים
ן,ףן1לגאון('זיכרון')

יול:ג(2ת'ו"שהמקמהלןוו:מונת2:::"מוהמנהשמו

"
גסו
יל,

1

בכתובתהנזכרשהגאוןלהניהיש,עשרה-השתיםהמאה
באזורשהה

"
"ריןשמיתהאןי'נל

אח'פעלמיס-יריש,1'איה
יייפי"ע"נשימובן,וגוס,נאקהשמוינואמשוו,

הכהןאביתראדוננוורבנומרנוקדשתגדלתכבוד':למשל11
משנתבתעודההמופיענוסה,'יעקבגאוןישיבתראש

,פליישר'ע)'יעקבגאוןישיבתראשהכהןמצליחגאונינואדוננו'או,(625'עמ,א,ישראל-ארץ,גיל;ראה;'נצה

"תשמירושלים,הגניזהבתקופתישראלייםארץתפילהומנהגיתפילה
.(221'עמ,ח

ידיעלמכונההידכתב.170-171'עמ,(7הערה,לעיל)אילן12
'ישראלבנימסעיאלה,'האילןרשימת'אילן

שם,אילן)'ישראלבארץהנקבריםה"עהצדיקיםיחוס':ובוחרתה
.(34-36,145-146'עמ,

הדשהסדרה,ידעלקבץ,'ישראלבארץקבריםציוני',עמר'ז13
.278,289'עמ,(ח"תשנ)ירושלים,(כד)ידספר,

.זהלמקוראותישהפנהעלדודבןחייםלידידימודהאני
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בשנתמותוועד1062משנת,שניםואחתעשריםבגאונותשימשהכוהןאליהו.ירושלים
למרות.1083 שלהגלות

בשנת,בסוכותרושםרביכנסיםשנימותולפנילערוךהכוהןאליהוהצליחבצורהישיבה

בשנתבכינוס.הגלילקהילותנציגיבהשתתפות,בחיפה1082ובשנתבצור1081
בנוהוכרז1081 אביתר

קידושעלהוכרז1082בשנתובכינוס,בישיבהנוספיםתפקידיםבעליומונוליורשו
ועלהשנה חידוש

רקעעלנעשהזאתכל.חרםהוטלאלוהחלטותעלהחולקיםעל;והסמיכההגאונות
המאבק אליהושניהלו

ולביטולבמצריםהגולהלראשותטעןאשר,עזראבןדניאלבןדודכנגדאביתרובנו

בןלאביתרומיוחסת,אלולידיעותהמקורשהיא,'אביתרמגילת'ב14.הישיבהסמכות
מוזכר,אליהו במפורש

הגלילקהילותהסתםומן15,בצורשהתקייםהראשוןלכנס'הגלילכלאת'אסףשאליהו

שבכך,נראה.בחיפההשנייהבעצרתגםנוכחיםשהיו'ישראלכל'מחלקהיוהעליון
הגליליהודיביטאו את

מביתדניאלבןדודתומכיכנגדוזאת,ובמשפחתוהכוהןבאליהוהפוליטיתתמיכתם
הנשיאים מהםלשלולשניסו

.מנהיגותםאתולבטלהישיבההנהגתסמכותאת
כשנה,1083בשנתהכהןאליהושלוקבורתומותופרשתבמיוחדחשובהלענייננו

הכנסלאחר על.בחיפה
-כשמקומה,דלתוןאלמצורארוךרגליהלוויהבמסעגופתוהובאה'אביתרמגילת'פי

:חלב-לגושממזרחמ"ק4

]ישכלוישאוהובצוראשצה6יבשנתכסליובחדשעדןלגןהזהלדברהשניהבשנהונאסף
במשא[ראל שלושתמהלךהסוסיםעלולאהכתף

הגלילייוסי[רגביאצלההרבראשויקברלדלתוןהגליללהרימים
הצדיקיםוכלזקינועזריהבןואלעזרערךבןואלעזרושמאיוהללעוזיאלבןיונתןומביביו

וכלכולם כולםבגדיהםויקרעוהספידוהו[ראל]יש
ירדכיוגולהוסוריאצבינכללארץוישבושקיםויהגרו

17.תפארתםעטרתמראשותם

לרהתייחסוומשפחתואליהושהרי,מפתיעההגלילייוסי'רשללצדוהקבורהאתרבחירת
בןאלעזר' ,עזריה

.הקדמוןאביוליד,הסמוכהבעלמהשייקברמצפיםוהיינו18,'זקינו''אביתרמגילת'בהמכונה
.זהלמקוםשייחסויתרהחשיבותעלבוודאימעידההגלילייוסי'רשלאתרובחירת

קברשלחשיבותו ר
התקופהמןנוספיםממקורותגםעולהמיוחדותסגולותבעלמקודשכאתרהגלילייוסי'

המוסלמית :הקדומה
סגולותכבעלהמקוםמתוארלספירההעשיריתבמאהמצליחבןמהלהקראישלהלעגבדברי

רשלקברועםיחדזהקברמוזכרמצליחבןסהלשלנוסףבקטע;ופוריותמרפא
חנינא'רהוא)פלאן' (דוסאבן

לתקופהאותהמייחםריינרשאלחנן,פרמהי"כשל'אליהוכנסיות'ברשימתוכן;בערבה

רשלקברו19.'שידיםבעלימהפאהגלילייוסי'רכניסת':מוזכרת,הקדומה.המךסלמית
הגלילייוסי' בתקופהבדלתון

.הגליליהודיעלביותרהנערץאףואוליהנערציםביןאפואהיהזו
.602-603'עמ,א,ישראל-ארץ,גיל14
.396'עמ,ג,שם15
.1083בנובמבר14-בהתחילהשטרותלמנייןאשדהשנתכסלו16
.396-397'עמ,ג,ישראל-ארץ,גיל17
[א,ח"מ,ספונות,'ואברהםעליובניויוסףבןגאוןהכהןאהרןרב',גיל'מ18

~

TD(ם"תש),22-23'עמ. לארץלרגלועלייהעלייה',ריינר'א19
,בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,דוקטורעבודת,'1099-1517,ישראל תשמ

.233,239,273-274'עמ,ח"
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לאליהומכוונתאכןחלב-מגושהכתובתאם
זכרואתהנציחוהלב-גוששיהודילשערניתן,הכוהן

-הגדולההלוויהבמסעשהשתתפולאחר-
בביתאולי,ביישובםזיכרוןלותמעיןחקיקתידיעל

בגושיהודיתקהילהשלשקיומהנציין.שלהםהכנסת
האחתבמאההלב-

-

,הגניזהמכתבימוכחעשרה-עשרה

המגרביהסוהרבמקוםשההכאשר,1060שנתסביבובמיוהד
נתןבןישראלהידועהספריםומעתיק

יוסףהצוריהסוהרחלב-בגושביקרזמןבאותו.(מהלון)
מטבריהבדרכושהיה,אלברדאנימהלבן

ישראל'רגםשההיותרמאוחר;בצורלביתוחזרה
ביןקשריםעללמדיםאנוומכאן-בצורנתןבן

נכלל,אליהושלפטירתוזמן,עשרה-האחתהמאהשלהאהרוןברבע20.תלב-גושליהודיצוריהודי

שמותברשימת(הלב-מגוש=)אלגושיאלחזןהשם
,תלב-גוששיהודילשעראפשר21.בגניזהשנמצאה

התומכיםביןהיו,העליוןהגליליהודישארכמו
דודנגדבמאבקםאביתרושלאליהושלהמובהקים

משקפתאליהושלזכרושהנצחתוייתכן,דניאלבן
מביתהגאוניםבמשפחתהקהילהתמיכתאת

כוהנישלתמיכהעלמידעלנואיןאמנם.זהכהונה
כיאם)הכוהניםאביתרובבנובאליהוהגליל

כלליתהייתהבהםהגליליתשהתמיכהדומהכאמור
מוכריםבערךזמןפרקשמאותולצייןראויאך,(

גםכוהניםיהודיםשלשמותהגניזהמכוכבילנו
(אלכוהןשי'אלגחסןבןדאוד)הלב-מגוש

וגם22

י;;23.(יוסףבןהכוהןשלמה)מדלתון
המניחהבהשערהמסוייםקושיישזאתעם

לאחרהכוהןאליהושלזכרואתמנציחהשהכתובת

בבתימצויותאינןלנפטריםזיכרוןכתובות:פטירתו
במבניםלא,ישראל-בארץהעתיקיםהכנסת

והמאוחריםהקדומיםהביניים-מימילנוהמוכריםהספורים
התקופהמןהכנסתבתיבעשרותולא

בבתיכהעדשנתגלוההקדשהכתובות.והביזנטיתהרומית
מטבעמאודבהןשנפוצה,אלוכנסת

מביעות,('לטובה'או)'לטובזכור'או'לטבדכיר'הלשון
סגנון24.בלבדהייםלאנשיםוברכההערכה

התלמודייםבמקורותמאודשכיחהכתובותשלזהלשון
,היהודיתבליטורגיהגםמקבילותלוויש,

וימי'פורקןיקום','קדיש'התפילותשלהקדומיםבנוסחים
המנהיגיםלשלוםהנוגעים,'שברך

.אמוראהללשלכקברו
.154,175,219-220'עמ,א,ישראל-ארץ,גיל20
.324הערה,175'עמ,שם21

ו:::)::
-

44,
בק-:'1=4ב-

,פרסטר'ג24

ו

שללנוסחיםוזיקתןהעתיקיםהכנסת-מבתיכתובות'
'עמ,(א"תשמניסן,19,קתדרה,'ותפילהברכה

ד"תשמירושלים,ישראל-בארץויוונותיוונית,ליברמן'ש;20
.22הערה,54'עמ,
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הייתהכברזואמנם,הנשמותהזכרתלתפילתאשר25.בחייםבעודםהיהודים
הכנסתבבתינהוגה -האחתבמאה

זיכרוןלוחותבאמצעותהנפטרזיכרוןלהנצחתעדויותאך26,לספירהעשרה
כתובותאו ,לנומוכרותאינן

בעתשכיחהיהלא-בימינוכךכלהנפוץ-זהשמנהגנראהולפיכך
.העתיקה אחדותמקבילותפיעל

כזיכרוןשלנוהכתובתאתלפרשניתןהביניים-מימישומרוניותמכתובות
למונחקיצורמעין,לאזכורהראויטובמעשהעלשבחשלבמובן

ובמקביל,(טובזיכרון)'לטבדביר'
למשלכך.אלובכתובותלעתיםהואגםהמופיע,'דכרן'הארמילמונח

אתחיים-בןזאבתרגם הפתיחה
לשםהשבח'-'שמהמןדכרן':מיבנההשומרוניתבכתובתהדיברותלעשרת

תרגםוכן27,' הברכהנוסחאת
טובמעשה'-עשרה-האחתלמאההמתוארכתשומרוניתבכתובתהמופיע

הראוי הפתיחהמשמעותזואם28.'לזכרון
שללזכרואינהשהיאהנמנעמןלאאזי,חלב-בגושהכתובתשל

חקקוואולי;בחייםבעודולפועלוזיכרוןהקדשתאלא,שנפטרגאון
לרגלהכתובתאתהמקוםיהודי אחד

תמיכהמפגןמעין,1081-1082בשניםהכוהןאליהושכינסמהכנסים
לשלוםותפילהפוליטי -הארץהגאון

והגלילבכללישראלארץקהילותשלמעמדןועלמעמדועלעתבאותהשנאבקישראלי
.בפרט

,שנפטרלגאוןהנצחהמפעלבכתובתלראותאנונוטים,כןפיעלאף
הפתיחהלשוןבגללוזו ון[וכר]'

אתהמעלהכפתיחהיותרהמובנת,'טוב'השםתוארמילתללא'לאדונינו
הנפטרשלזכרונו .לברכה

הכתובתלנשואאחרותהצעותלהעלותמאפשרתהכתובתשלזומשמעות
כפי,שלפנינו .להלןשנראה

קבורהמצבתכתובת

שימשהשהאבןגםייתכן'לאדונינוון[1זכר'המיליםשחזורפיעל
שאולי,קבורהממצבתכחלק

ישיבתמראשיאחדשל(מאוזולאום,'נפש')מפוארקבורהבמבנההוצבה
האחרוניםיעקבגאון שעמד

היישובבתחומיהגילוימקוםבקרבתאףאו,היישובשלהקבורהשדהבתחום
בהקשר.עצמו ביותרמענייןזה

מובאשהואכפי,הגבעהבראשחלב-גוששלהכנסתביתאזורשלהתיאור
בכתב בארץקבריםציוני'היד

שםמפיקיםאלוןמזןצדיקיםכמהקבריהכנסתלביתוסביבות':'ישראל
29.'נודעולאושמותםוירננוינוחו

.18-28'עמ,(שם)פרמטר25
תרגם,היינמן'יבעריכת,ההיסטוריתבהתפתחותהבישראלהתפילה,אלבוגן'י26

'עמ,ז"תשלאביב-תל,עמיר'י the;23הערה,437

.

Arab World as,0The:

Iewish

Communities:,50(י(הMediterraneanג,S .D . Goitein 1971,ק.163

The Communitf, Berkeley:11,Documen (s o(

the

Cairo Genizaט

"
Portrayedחן( לכתובת',חיים-בן'ז:ראה27

שראה,צבי-בן'ילדעתובניגוד;49-50'עמ,(ח"תש)יד,ידיעות,'מיבגההשומרונית
מיבנההשומרוניתלכתובתהערות',צבי-בן'י:ראה,פרטיתהקדשהכתובתבפתיחה

'עמ,(ז"תש)יג,ידיעות,' עמ,61"תשלירושלים,השומרוניםספר,ל"הנ;166-168
'187. מןשומרוניתכתובת',חיים-בן'ז28

עלמפראיזאב'לפרופמודהאני.80'עמ,(ו"חש)יב,ידיעות,'א"היהמאה שהפנה
.אלהלכתובותאותי

DY'289(3נהץירהלכייל)ץיכזר29
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אולכאןלהתפרשאמנםיכול'לאדונינורון[זכ]'השחזור
[ראש].,.לאדונינוון[צי]'השחזוראך,לכאן

אוממצבהחלקבאבןלראותאותנומחייב'[יעקבבאיוןישיבת
-השתיםהמאהמןההל.קבורהממבנה

ככינויציוןבמונתהשימושמאודרוותלספירהעשרה
מקוםאתהמסמנתמיוחדעיצובבעלתלמצבה

בכתביהמונהשלהרבותההזכרותשמעידותכפי,הקבורה
הביניים-מימיהיהודיםהנוסעים

בגוששמקורהקבורהבמצבתמדובראכןאם30.המאוחרים
,הכוהןאליהוהואשאיןברור,חלב-

ואף-אליהושלזמנולאחרגםאך.בדלתוןשנקבר
כמוסדהישיבהשלהסופיביטולהלאתר

התואראתמסוימיםאנשיםנשאועדיין-אוטונומי
אףמהםואחדים,יעקבגאוןישיבתראש

העליוןלגלילבקשרשוניםהיסטורייםבמקורותמוזכרים
לקבורההפוטנציאלייםהמועמדיםרשימת,

הסקירהמתוךתעלההאחרוניםיעקבגאונימביןהלב-מגוש
.להלןשתובאהקצרהההיסטורית

גאוןהכוהןאליהובןאביתרבראשותישראל-ארץישיבת
באופןבלבנוןאשרלטריפולימצורעברה

ישראל-ארץשלהצלבניהכיבושלפניעודזמני
בראשיתלדמשקהישיבהעברהומשם,1099בשנת

1112שנתסוףלפנינפטראביתר.עשרה-השתיםהמאה
ואתמותונסיבותאתיודעיםאיננואך,

שכיהן,שלמהאחיוהיהאביתרשליורשו;קבורתומקום
'י.1116בשנתהישיבהכראשבדמשקעדיין

לקהילותכנראהאותוקושרת'אביתרמגילת'במעניינתידיעה
היותובטרםעודהעליוןהגליליהודי

נציגיידיעלהמשפתהרדיפתשבזמןמסופרבמגילה:הישיבהראש
לפני,1093בשנת)דניאלבןדוד

שלוסגנוהישיבהאבאז,שלמהנאלץ(מצורהמשפתהציאת
וקהל,..אשרנחלת'ללברוח,אביתר

.העליוןהגליללקהילותהמתייחסכינוי,'נפתלי
Tכמהידועלא32

~
T1116בשנתכאמוראך,שםשהה ו(שווניו11ש,,.י,,...,,.

~
1,
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מקוםעלגםאחיואביתרכמו;שםנפטרוכנראה,בדמשקהישיבהראשכברהיה
.ידיעותאיןקבורתו

הכוהןמצליח-בראשהוהעומד,שבמצריםבפסטאטהישיבהכברהייתה1127בשנת
-שלמהבן כונה

מטודלהבנימין'רפגשועשרה-השתיםהמאהשלהשנייהבמחציתאך33.'גאוןאדוננו'
'ור פתחיה

שימשוולידו,(עזראאו)עזריה'ר'ישראל-ארץשלהישיבהראש'אתבדמשקמרגנשבורג
שבדמשקומכאן,הישיבהכחבריאחריםונכבדיםדיןביתכאבאחיובקודש

להתקייםהמשיכה
עשרה-השתיםהמאהשלסופהלקראתגם.שלההמסורתיותהמסגרותעלושמרההישיבה

מכונה בנו,אברהם
34.'יעקבגאוןישיבתראשאברהםורבנומורנו',עזריה'רשל

במיוחדומעניינתמפתיעהישראלבארץיעקבגאוןישיבתראשעלהאחרונההידיעה
מופיעההיא- בספר

גאוןישיבתראשעםפגישתועלמספראלחריזי.'תחכמוני',אלחריזייהודהשלהמקרימות

:לערך1218בשנתבצפתששההבעתיעקב

בחירשםומצאתיצפתעלועברתי,ישראלארץגבול-נבלהתהלכתיכעס)
כלמישרוגדולהשרהאל ראשהצדיקצדוק,עקוב

,הנדבותוים,הישיבותראשיהיואבותיו.(ס"י,שליההדגשה,יעקבגאוןישיבת
,מלךאחרימכסאווהורד.סיבותעליווהתגלגלו,רבותצרותאפפוהורק,הטובותהמדותובעלי

והורק ,סרהטובתוואם...הלךובגולהכליאלמכלי
יחבושנסהוהתלאותבאלהאשרוהאל.הסרהלאמשרתו

35.שלהלאכסניהחוזרתותורההלהאוריחדשאלכינבטחאבל...לוורפאושב,וחילושברו

-בארץמאוחרתכהבתקופהיעקבגאוןישיבתשלקיומהעלאחרמידעכללנואיןעתהלעת
.ישראל לפנינו

ועל(?הכוהןאליהוצאצאי)הגאוניםלצאצאישניתןוהכבודהייחוסעללשמירהלפחותעדות

איןאך.עשרה-השלושבמאהעודהעליוןבגליליעקבגאוןישיבתראשבתוארהשימוש
להוציא מכלל

,בראשה36ולעמודבצפתהישיבהמוסדאתלהחיותניסה(?הכוהן)הצדיקשצדוקאפשרות
.שלפנינו37הכתובתנשואוהואחלב-בגושנקברמותוולאחר
קברבמפורשהמזכירבגלילהצדיקיםלקבריוהעוליםהנוסעיםתיאוריכלביןבודדמקור

גאוןשל -בגוש
אחדיםחוקריםבידיומכונהאלמונישמחברו,'ישראל-ארץתוצאות'המכונההחיבורהואחלב

הגלילשכפריבעודהחוףמישורביישוביבעיקרהיהדניאלבןדודשליחישלשפועלםנמסר'אביתר
העליון נסיבתיתראיהומכאן,שלהםהפוליטייםלביקוריםכיעדיםמוזכריםאינם

לקבלשיכתההפוליטיתלתמיכהנוספת .העליוןהגלילמיהודיזוגאוניםמשפחת
.625'עמ,א,ישראלארץ,גיל33
עמ,(32הערה,לעיל)ומחקריםטקסטים,מאן;46,50'עמ,(30הערה,לעיל)מסעות,יערי34

'251-253. ,אלחריזי'י:ראה,וששארבעיםשער,תחכמוני35
,יערי;354'עמ,ט"תרנווארשה,קאמיגקא'אבעריכת,תחכמוני ,(30הערה,לעיל)מסעות

,(32הערה,לעיל)במצריםהיהודים,מאן:ראה,צדוקשלוייחוסוזיהויועל.69'עמ
.253-254'עמ,א,(32הערה,לעיל)ומחקריםטקסטים,ל"הנ;295-296'עמ,ב

שצדוקשבזמןסברהוא;קליין'שידיעלכברהועלהבצפתלראשועטרהלהחזירגיסהשצדוקהרעיון36
הכוהניםמבני ובראשם,הנשיאיםמביתצאצאיםבטבריהחיכו-בצפתלכךחיכה

בופגשמרגנשבורגפתחיה'שר,נהוראי תולדות,קליין'ש:ראה.תקופהבאותהבטבריה
'י.144'עמ,ה"תרצאביב-תל,ישראלבארץהיהודיהישוב בדיון,ברסלבסקי

המהדורהמתוךאלהריזישלזוממובאהחלקמצטט,הבינייםבימיבצפתהיהודיהישובעל
י)'הכהןצדוק',בטעות,כותבהוא'הצדיקצדוק'במקוםאך,(שם,אלחריזי)קאמינקאבעריכת

לחקר,ברסלבסקי' קולמוספליטתשזו,נראה.(62'עמ,ד"תשיאביב-תל,ושרידיםעבר:ארצנו
קליין'שכמו)בהניחו,ברסלבסקישל היואבותיו'ש,זהשצדוק(לפניו

.גאוןהכוהןאליהושלישירוצאצאכוהןהיהאכן,(שם,אלחריזי)'הישיבותראשי 37

.198'עמ,(7הערה,לעיל)אילן:ראה,אילן'צידיעלהועלתההאחרונהזואפשרות
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השלושהמאהשלהשנייההמהציתמןהואזהחיבורפראווריהושעלדעת.ן"הרמבשלתלמידו
-

ואחריםצבי-בןיצחקבעקבות)ריינראלחנן'1270-1291,8השניםמןדיוקוליתר,עשרה
סבור(

עכונפילתלאחר)עשרה-הארבעהמאהראשיתשזמנו,זהושחיבור,ן"הרמבתלמידאינושהמחבר

קדוםחיבורשלמנוסתאותיואחתשלהעתקהאלאאינו,(1291בשנתהמוסלמיםבידי
הנקראיותר

צרפתיחכםתלמידהואושמחברו,(עכונפילתלפני)עשרה-השלושהמאהשזמנו,'המסעותאלה'
ואשתוטצוןמאירושם...חלבלגושממרון':מובא'ישראל-ארץתוצאות'בחיבור'9.מעכואשכנזיאו

מאלווהשיניגאוןהאהד,צדיקיםשניושם...יוחאיברשמעוןלרביהכנסתביתושם.ל"זצק

;האחרוניםהצדיקיםשניקבריעלהידיעהמופיעהאין'מסעותאלה'שבחיבורלצייןיש40.'הדורות

.מקומותוכמהבכמהעצמהעלהחוזרתתופעה,לחיבורהמעתיקשהחדירידיעהזוריינרלדעת
41

אלה'שלהחיבורביןתאריךבאיזהחלב-בגושנקבראלמוניגאוןשאותומכךלהסיקלכאורהאפשר

לפי)עשרה-הארבעבמאה'ישראל-ארץתוצאות'שלכתיבתזלביןעשרה-השלושבמאה'המסעות

אנוזאתעם,חידושמשוםבהישהגאוןקברעלזווידיעה,(ריינרפיעלהחיבוריםכתיבתסדר

,'תוצאות'בעלשללזמנוסמוךונקברנפטראכןשהגאוןבהכרתלהעידבכדיבכךשאיןסבורים

גם;האחרוןבחיבורויובאישתמרהגאוןשלששמומצפיםהיינוכןהדברהיהאילושהרי
לשון

שמסורתלכךרומז-המהברשללזמנוקרובכלומר-'הדורותמאלו'אתרצדיקהמזכיר,הכתוב

המוזכרהגאוןשלשמופניםכלעל.יחסיתרבזמןכנראהקיימתהייתהחלב-בגושהגאוןשלהקבורה

.מוזכרתאינהזוקבורהמסורתיותרהמאוחרותברשימותוגם,לנואבדכאן
גאוןהכוהןאליהוהגאוניםמשפתתביןמיוחדיםקשריםשנרקמולשערכדילעילשהובאוברמזיםדי

בראשיתאוהצלבניתבתקופהאליהומצאצאישאהדהנמנעמןלא.הגליליהודיקהילותלבין

ושהלק,חלב-בגושנקבראכןיעקבגאוןישיבתראשהכבודבתוארעדייןשנשאהממלוביתהתקופה

להמשךעדויותקיימותעשרה-הארבע-עשרה-השתיםבמאותגם42.לפנינושנגלההואקברומציון

ז"תשמתשרי)41,קתדרה,'('יג-ההמאה,ב)הצלבניתבתקופהישראלבארץעברייםמסעתיאורי',פראוור'י38
),

.78-90'עמ
ט"תשכירושלים,ישובשאר,צבי-בן'י;25הערה,167'עמ,231אהערה,114'עמ,(19הערה,לעיל)ריינר39

,

פראוור:ראה,המאוחרתההעתקההוא'המסעותאלה'והקודםהחיבורהוא'תוצאות'פראוורלדעת.103'עמ
.88'עמ,(שם)

.90'עמ,(30הערה,לעיל)מסעות,יערי40
'שצ,באילןברשימת.118הערה,256'עמ,(19הערה,לעיל)ריינר;102-103'עמ,(39הערה,לעיל)צבי-בן41

מוזכרים,עשרה-הששלמאהריינר'ואעשרה-הארבעהמאהלראשיתאועשרה-השלושהמאהלסוףתארךאילן
נכלליםאינםאלהצדיקיםשני.(112'עמוכן117'עמ,[7הערה,לעיל]אילן)'צדיקים'בועוד':חלב-בגוש

-האחתלמאותתארךאילן'שצ,גאילןרשימתכולל,חלב-בגושצדיקיםקבריהמזכירותהאחדותבתעודית
מהתחלתהשתמרשלאבקטעחלב-גושכנראהנכללאאילןברשימת;125,128'עמ,שם)עשרה-השתים-עשרה

.(146'עמ,שם)עשרה-הששהמאהלסביבותתארךאילן'שצהמאוירתהאילןורשימת(הרשימה
מתיםהעלאתמנהג.ל"בחומותולאחרארצהשהועלהגאוןקבורתשלמקרהשלפנינואפשרותמכלללהוציאאין42

המשיך,(וטבריהשערים-ביתשלהקברותלבתי,לגלילובמיוחד)והתלמודהמשנהבתקופתמאודשרווח,ל"מחו
העיקריהקבורהיעדכיאם;516-517'עמ,א,ישראל-ארץ,גיל:ראה,הקדומההמוסלמיתבתקופהגםלהתקיים

ונכדואביו,ם"הרמבקבריעלידיעות"מלבי.בתרמאוחרותבתקופותנמשךוודאי,(ירושליםכנראההיה
בטבריהגאוןצמחשלקברועלמסורתכולל,בגלילבבלמגמדניאחדיםקבורתעלמסורותקיימותבטבריה
הערה,לעיל]אילן;118הערה,256'עמ,[19הערה,לעיל]ריינר;92'עמ,[30הערה,לעיל]מסעות,יערי:וראה
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יהודיםעשריםשלקהילהמטודלהבנימיןמזכיר1170בשנת:חלב-בגושהקבועהיהודיהיישוב

אתבהובילהחלב-לגושהגיעאשר,שמשוןברשמואללפי43;(אשרמהדורתנוסחפיעל)במקום

44.'חסדיםבעליטוביםאנשיםהם'המקוםיהודי,1210בשנתהגולהמראשיאחדעםיחדהפוריםחג

החזןיפת-הפרטייםבשמותיהםחלב-גושמיהודיאחדיםמכיריםאנותקופהמאותההגניזהמכתבי

ציין1322ובשנת45.שלמהבןויהודהחסדאיבניויצחקשלמה,יעקבבניויוסףעובדיה,משהבן

46.באדרו"ובטד"בי,יומייםאסתרמגילתאתקוראיםהלב-שבגושהפרחיאשתורי

סיכום

הכתובת,קבורהמצבתהייתהאםובין(מסויםלאירועאו)מסוימתלאישיותזיכרוןהייתהאםבין

הקשורהראשונהארכאולוגיתאותנטיתעדותהיא-ממנהקטןחלקרקששרדאףעל-חלב-מגוש

אנו.הביניים-בימיוהמזרחישראל-ארץיהודישלהעליוןההנהגהמוסד,יעקבגאוןלישיבתישירות

מתוך.עשרה-השלושלמאהעשרה-האחתהמאהשביןהזמןלפרקהכתובתאתלתארךשישמשערים

שנשואההנחהסבירהראשיהועלישראל-בארץהישיבהתולדותעלהמעטותההיסטוריותידיעותינו

גאוניאחרוני,מצאצאיואחדאועשרה-האחתהמאהמןגאוןהכוהןאליהוהוא('אדונינו')הכתובת

קהילתביןקיימיםשהיומיוחדיםקשריםעלרומזתחלב-בגושהכתובתשמציאתאפשר.ישראל-ארץ

המשיכהחלב-גוששקהילתכךעלמצביעההיאפניםכלעל.זוגאוניםמשפחתלביןשבההיהודים

שקהילתעד,והתלמודהמשנהתקופתתוםלאחרגםהעליוןהגליליהודיקהילותביןהחשובהלהיות

נוסףבכך.עשרה-השלושבמאהשהחלהעירשלהאינטנסיוויהפיתוחבעקבותלבכורהעלתהצפת

בתקופההעליוןבגלילשרדהאשרהילידההיהודיתהאוכלוסייהעלהמעטותלידיעותינוחשובנדבך

.בארצוישראלעםבתולדותקשהכה

,וילנאי'ז:ראה)בצפתגאוןסעדיהשלקברועלהמספרתעשרה-השמונההמאהמןמאוחרתומסורת34מ'עמ,[7
הכפרלמרגלות,חלב-בגוש.(347'עמ,]aelאילן;282'עמ,31"תשמירושלים,ב,ישראלבארץקודשמצבות
-השתיםבמאהבאשכנזשנפטר,'אקדמות'הבעלץ"שיצחקבןמאירעםהמזוהה,מאיר'רשלקברומצוין,העתיק
ונפטרעשרה-השתיםבמאהלירושליםכךואחרלעכושעלהצרפתמחכמי,מקליסוןברוךבןמאירעםאו,עשרה
'ח,ידיעות,'וציונםל"זהצדיקיםיחוסיאלו',שלום-איש'מ:ראה)עשרה-השלושהמאהבראשיתבדמשקכנראה

אילן;123הערה,68'עמ,[שם]ריינר;167-169'עמ,ח"תשירושלים,אבותקברי,ל"הנ:11-14'עמ,[א"תש]

ael[,הביניים-ימיבתקופתהגליללאזורמחוץמתיםהובאוחלב-לגוששגםעולהומכאן,(197-198'עמ.
1840Textt,ע.43.82 Bibliography, and

'

Translation, New 'York:1.Tudela,0Rabbi

iBi
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,_ Asher,

'

The

.

' Itinerary

.82'עמ,(50הערה,לעיל)יריה,יצרי44
.204'עמ,א,(32הערה,לעיל)במצריםהיהודים,מאן;100'עמ,(39הערה,לעיל)צבי-בן45
,לעיל)מסעות,יערי;קמא'עמ,ז"תרנירושלים,לונץמשהאברהםמהדורת,ופרחכפתורספר,הפרחיאישתורי46

קהילת'המזכיר,1351משנתחילויצחק'לרשיוחסהחיבורעללהסתמךאיןזאתלעומת.104'עמ,(30הערה
,לעיל]צבי-בן:ראה)'חכמיםתלמידישלרבומספרמדרשוביתישןכנסתביתעם,חלב-בגושעשיריםיהודים
כיוםמוחזקזהשחיבורמכיוון,הכתובתלביןזוידיעהביןלקשרהמפתההאפשרותאףעל,(102'עמ,[39הערה
.לבילתשומתזאתשהביאעלריינרלאלחנןמודהאני.כמזויףהחוקריםרובידיעל


