יס ַטן
קּור ִד ְ
 יַהֲ דּות ְ

יֹומין ,שֶׁ הִ ְתקַ יְ מָּה בְ אֵ זֹור אֲרָּם ַנה ֲַרִָּים (מֶׁ סֹוּפֹוטַ ְמיה)> ,בֵ ין שֶׁ לּוחֹות
יקת ִ
יסטַ ן ,קְ הִ לָּה ַע ִת ַָּ
קּור ִד ְ
ַיהֲדּות ְ
חּומי ִא ַיראן) .אֵ זֹור
יֹותָּר בִ ְת ִָּ
אּור ְמיָּה دریاچه ارومیه (ה ֲא ַָּגם הַ גדֹול בְ ֵ
ַמת ְ
נְ ַָּהר פְ רת (ו ִדי פָּ'רה الفرات)  -נְ ַָּהר חִ דֶׁ ֶָּׁקל نهر دجلةַָּ ,עד י ַָּ
של ִא ַיראן جمهوری اسالمی ایران ,צפֹון ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העִ רקִ ית
אמית ֶָּׁ
ּפּובלִ יקָּה ה ִא ְסל ִ
יסטַַן הִ ְשתרַָּע ַָּעל ּפְ ֵָּני צפֹון-מֵ עֶׁרֶָּׁב ה ֶׁר ְ
קּור ִד ְ
ְ
ּסּורית الجمهوریّة العربیّة السّوریّةְ ,דרֹוםִ -מזְרַָּח ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה הַ ט ְֻּרקִ ית Türkiye
الجمهوریة العراقیة ,צְ פֹוןִ -מזְרַָּח ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העֲרבִ ית הַ ִ
יקת אַ ְרמֶׁ נְ יָּה
ְ ,Cumhuriyetiדרֹום ֶׁרּפּובְ לִ ַָּ

Հանրապետություն

 ,Հայաստանիוְ קצָּה גְ בּול ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה ֶׁשָּל אַ ז ְֶׁרבִ ייְ ַָּג'ן

ישי חִ דֶׁ קֶׁ ל הּוא הַ הֹ לְֵך קִ ְדמַ ת
ְמן הֶׁ ע ֱִתיק לְ מַ ְמלְ כֹות אַ ּׁשּור ("וְ ֵשָּם הַ נהר הַ ְּׁשלִ ִ
 .Azərbaycan Respublikasıהַ ְתחּום הַ ֶָּׁזה הִ ְשתַ יְֵך בַ ז ַָּ
5
אשית מַ ְמלַכְ תֹו בבֶׁ ל וְ אֶׁ ֶׁרְך וְ אַ כַד וְ כַלְ נֵה בְ אֶׁ ֶׁרץ ִשנְ ער" ) ,מדָּי ("בִ ְשנַת
אַ ּׁשּור וְ הַ נהר ה ְרבִ יעִ י הּוא פְ רת" ,)4ב ֶָּׁבל ("ו ְַתהִ י ֵר ִ
ּובחבֹור נְ הַ ר גֹוזן וְ ע ֵרי מָ דָ י"ּ ,)6פרַָּס
הַ ְת ִשיעִ ית לְ הֹושֵ ַָּע לכַד מֶׁ לְֶׁך אַ ּׁשּור אֶׁ ת שֹ ְמרֹון ַו ֶׁיגֶׁל אֶׁ ת יִ ְשראֵ ל אַ ּׁשּורה ַויַשֶׁ ב אֹ תם בַ חְ לַח ְ
מ ִדינֹות לְ פניו"( )7בַ צִ לּום< :בְ ֵָּני
("בִ ְשנַת שלֹוש לְ מלְ כֹו עשה ִמ ְשתֶׁ ה לְ כל שריו ַועֲבדיו חֵ יל פָ ַרס ּומדַ י הַ ּפ ְַר ְת ִמים וְ ש ֵרי הַ ְָּ
ههرێمی کوردستان.)1905 ,
טן העִ רקִ ית 
יס ַָּ
בקּור ִד ְ
ְ
קּור ִדית
הּודיתְ -
ִמ ְשּפחָּה יְ ִ
סֹוּפֹוט ְמיָה)
ַ
(מ
 ארם נהרים ֶ

אֲ ָרם ַנה ֲַריִ ם (מֶ סֹופֹוטַ ְמיָה ְ ,)Μεσοποταμίαשדֵ ה אֲַ ָרם ,אֶׁ רֶָּׁץ ְמגּורֵָּי אַ בְ רהָּם
יתם לְ אֶׁ רֶָּׁץ כְ נ ַָּען .בִ ְתחּומּה ְשכֵנֹו עִ יר נחֹור ("וַיִ קַ ח העֶׁ בֶׁ ד עֲשרה גְ מַ לִ ים ִמגְ מַ לֵי אֲדֹ ניו ַו ֵילְֶׁך וְ כל טּוב
ּומ ְשּפַחְ תֹו ,טֶׁ רֶָּׁם עֲלִ ֶָּׁ
ִ
אֲדֹ ניו בְ ידֹו וַיקם ַו ֵילְֶׁך אֶׁ ל א ֲַרם ַנה ֲַריִ ם אֶׁ ל עִ יר נחֹור"*) וְ ח ָּרןִ .מּׁשָּם ל ַָּקח יִ צְ חָּק ֶָּׁאת ִרבְ קָּה ,וְ ַיע ֲָֹּקב ל ַָּקח ֶָּׁאת לֵאָּה וְ ֶָּׁאת ר ֵָּחל,
ּובמַ יִ ם
שם נֹולְ דּו כָּל ְב ֵָּני ַיע ֲָֹּקב ,לִ ְמעָּט בִ נְ י ִמין .בִ לְ עָּם ֶָּׁבן בְ עֹור בָּא מֵ אֲ ַָרם ַנה ֲַריִַם ("עַל ְדבַ ר אֲשֶׁ ר ל ֹא קִ ְדמּו אֶׁ ְתכֶׁם בַ לֶׁחֶׁ ם ַָּ
וְ ֵָּ
אתכֶׁם ִמ ִמצְ ריִ ם ַואֲשֶׁ ר שכַר עלֶׁיָך אֶׁ ת ִבלְ עם בֶׁ ן בְ עֹור ִמּפְ תֹור א ֲַרם ַנה ֲַריִ ם לְ קַ לְ לֶׁךָּ" .)9לִ ְרמזִים ַָּעל ִמלְ חֲמֹות דִָּוד
בַ דֶׁ ֶׁרְך בְ צֵ ְ
בַ אֲ ַָרם ַנה ֲַריִַם ("בְ הַ ּצֹותֹו אֶׁ ת אֲ ַרם ַנה ֲַריִ ם וְ אֶׁ ת ֲא ַרם צֹובה וַישב יֹואָּב ַויְַך אֶׁ ת אֱדֹום ְבגֵיא מֶׁ לַח ְשנֵים עשר אלֶׁף"" ,10וַיִ ְראּו
ּומּצֹובה
ּומן א ֲַרם מַ עֲכה ִ
בְ נֵי עַמֹון כִ י הִ ְתבאֲשּו עִ ם דוִ יד וַיִ ְשלַח חנּון ּובְ נֵי עַ מֹון אֶׁ לֶׁף כִ כַר כֶׁסֶׁ ף לִ ְשכֹ ר להֶׁ ם ִמן אֲ ַרם ַנה ֲַריִ ם ִ
ֶׁרכֶׁב ּופרשִָּים" ,)11אֵ ין עֵדּות ְמסַ ַי ַָּעת בַ כְ תּובִ ים הַ מַ קְ בִ ילִ ים (" ַויְַך דָ וִ ד אֶׁ ת הֲדַ ְד ֶׁעזֶׁר בֶׁ ן ְרחֹ ב מֶׁ לְֶׁך צֹובה ְבלֶׁכְ תֹו לְ ה ִשיב ידֹו
ּושבַ ע מֵ אֹות ּפר ִשים וְ ע ְֶׁש ִרים אֶׁ לֶׁף ִאיש ַרגְ ִָּלי וַיְ עַ קֵ ר דוִ ד אֶׁ ת כל ה ֶׁרכֶׁב וַיֹותֵ ר ִממֶׁ נּו מֵ אה
בִ נְ הַ ר ּפְ רת :וַיִ לְ כֹ ד דוִ ד ִממֶׁ נּו אֶׁ לֶׁף ְ
ּושנַיִ ם אֶׁ לֶׁף ִאיש :וַישֶׁ ם דָ וִ ד נְ צִ בִ ים בַ א ֲַרם
רכֶׁב :וַתב ֹא א ֲַרם דַ מֶׁ שֶׁ ק לַעְ זֹ ר ַלהֲדַ ְד ֶׁעזֶׁר מֶׁ לְֶׁך צֹובה ַויְַך דָ וִ ד בַ אֲ רם ע ְֶׁש ִרים ְ
נֹושאֵ י ִמנְ חה וַיֹ שַ ע ה' אֶׁ ת דָ וִ ד בְ כֹ ל אֲשֶׁ ר הלְך :וַיִ קַ ח דָ וִ ד אֵ ת ִשלְ טֵ י הַ זהב אֲשֶׁ ר היּו אֶׁ ל
דַ מֶׁ שֶׁ ק ו ְַתהִ י ֲארם לְ דָּוִ ד ַלעֲב ִדים ְ
ּומבֵ רֹ תַ י ע ֵרי הֲדַ ְדעזֶׁר לקַ ח הַ מֶׁ לְֶׁך דָ וִ ד נְ חֹ שֶׁ ת ַָּה ְרבֵ ה ְמאֹ ד :וַיִ ְשמַ ע תֹ עִ י מֶׁ לְֶׁך חֲמת כִ י
ּומבֶׁ טַ ח ִ
עַבְ דֵ י הֲדַ ְדעזֶׁר וַיְ בִ יאֵ ם יְ רּושל ִםִ :
הִ כה דָ וִ ד אֵ ת כל חֵ יל הֲדַ ְדעזֶׁר :וַיִ ְשלַח תֹ עִ י אֶׁ ת יֹורם בְ נֹו אֶׁ ל הַ מֶׁ לְֶׁך דָ וִ ד לִ ְשאל לֹו לְ שלֹום ּולְ ברֲ כֹו ַעל אֲשֶׁ ר נִ לְ חַ ם
בַ הֲדַ ְד ֶׁעזֶׁר ַו ַיכֵהּו כִ י ִאיש ִמלְ חֲמֹות תֹ ִָּעי היה הֲדַ ְדעזֶׁר ּובְ ידֹו היּו כְ לֵי כֶׁסֶׁ ף ּוכְ לֵי זהב ּוכְ לֵי נְ חֹ שֶׁ ת :גַם אֹ תם הִ קְ ִדיש הַ מֶׁ לְֶׁך דָ וִ ד
ּומ ְּׁשלַל
ּומּפְ לִ ְש ִתים ּומֵ עֲמלֵק ִ
ּומ ְבנֵי עַמֹון ִ
ּוממֹואב ִ
לה' עִ ם הַ כֶׁסֶׁ ף וְ הַ זהב אֲשֶׁ ר הִ קְ ִדיש ִמכל הַ גֹויִ ם אֲשֶׁ ר כִ בֵ ש :מֵ אֲ רם ִ
הֲדַ ְד ֶׁעזֶׁר בֶׁ ן ְרחֹ ב מֶׁ לְֶׁך צֹובהַ :ו ַי ַעש דָ וִ ד שֵ ם בְ שֻּ בֹו מֵ הַ כֹותֹו אֶׁ ת אֲרם ְבגֵיא מֶׁ לַח ְשמֹונה עשר אלֶׁף"" ,12וַיִ ְשמַ ע דוִ ד וַיִ ְשלַח
טֹוריְָּ ,לדַ ַָּעת חֹוקֵ ר הַ ִמקְ רא הַ יִ ְש ְראֵ לִ יְ ,שמּואֵ ל אֶׁ פְ ַריִ ם לַיֹונְ שֶׁ טַ אם^<
יס ִָּ
אֶׁ ת יֹואב וְ אֵ ת כל הַ ּצבא הַ גִ בֹ ִרים"ַ ,)13ועֲרכָּם הַ הִ ְָּ
ימּפ ְֶׁריֹות 1400 ,לפנה"ס;  .2שרָּה ,אַ בְ רהָּם
של ְרמזִים אֵ לּו מּוטָּל בְ ס ֵָּפק( 14בצילומים< .1 :מַ ַָּּפת ֲח ָֻּּל ַָּקת הַ ִּׁשלְ טֹון בֵ ין ה ִא ְ
()ֶָּׁ ,
של הַ ּצַ יר הַ הֹולַנְ ִדיֶׁ ,ר ְמבְ ַרנְ ְדט [הַ ְרמֶׁ נְ סּון] וַן ַרייְ ן
שת ,עֲבֹודתֹו ֶָּׁ
וְ הַ מַ לְ אכִ ים ,תַ חְ ִָּריט נְ חֹ ֶָּׁ
.)]1606

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

[1669-

ימי הַ ּׁשֹושֶׁ ֶָּׁלת  18לפנה"ס בָּא הַ ֵּׁשָּם נהרין,
בַ ְתעּודֹות ִמצְ ִריֹות מֵ ַָּ
14
ֶׁרת
נֹוסדָּה בַ מֵ אָּה  16לפסה"נ .כַנִ ְר ֶָּׁאהְָּ ,לדַ ַָּעת לַיֹונְ שֶׁ טַ אם  ,נִ ְזכ ֶָּׁ
שם נִ ְרדָּף לְ מַ ְמ ֶׁל ֶָּׁכת ִמיתָ נִַי ,שֶׁ ְ
וְ צּורֹות אֲחֵ רֹות דֹומֹות ,כְ ֵָּ
16
15
ַח' ַָּמ,
ַנה ֲַריִַם (נ ְַחָּ' ִרַָּימ) בְ אֹותּה הַ הֹוראָּה ַָּגם בְ ִמכְ ְת ֵָּבי תֵ ל אֶׁ ל־עמ ְרנה تل العمارنة .א ְמנָּם ,בַ ְתעּודָּה אַ חֶׁ רֶָּׁת ב ִאים הַ ּׁשֵ מֹות נ ְָּ
תֶָּׁ ,זה לְ ַָּיד ֶָּׁזה ,אֲבָּל שָּם אֵ ין הַ קְ ִריאָּה בְ רּורָּה דַ יּה ,וְ יִ ת ֵָּכןְָּ ,לדַ ַָּעת לַיֹונְ שֶׁ טַ אם ,14שֶׁ ְּׁש ֵָּני הַ ּׁשֵ מֹות באּו שָּם כְ נִ ְרדפִ יםַָּ .על ִָּּפי
ִמ ַָּ
של מֶׁ לְֶׁך אַ ּׁשּור ,אֲדַ ד־נַר ִרי הַ ִראשֹון
ְר ִשימֹות ע ִרים ֶָּׁ

Adad-Nrri I

( 1275-1307לפנה"ס) וְ ֶׁשָּל מֶׁ לְֶׁך אַ ּׁשּור ,שַ לְ מַ נְ אֶׁ סֶׁ ר

ּׁשּורית :שּולַנּו-אַ שַ ֵרדּו) ( ,,)?1236-1256 / ?1274-1245ק ַָּבע הַ חִ ִתיתֹולֹוג
ה ִראשֹון^< ( Shalmaneser Iבְ אַ ִ
17
רּודֹולף גֶׁצֵ י ^< Albrecht Ernst Rudolf Götze
ְָּ
ֶׁסט
וְ הַ אשּורֹולֹוג הַ ג ְֶׁרמ ִָּני-האַ מֶׁ ִריקאִָּי (מ ְֻּמ ֶָּׁחה לְ שפֹות שֵ ִמיֹות) אַ לְ בֶׁ ְָּרט אֶׁ ְרנ ְָּ
של
( ,)1971-1897שֶׁ אֶׁ רֶָּׁץ ִמיתָ נִ י כלְ לָּה ֶָּׁאת כָּל מֶ סֹופֹוטַ ְמיָה העֶׁלְ יֹונָּה ,מכ ְַרכְ ִמיש (עִ יר ִמ ִדינּה קְ דּומָּה ַָּעל הַ גדָּה הַ מַ עֲרבִ ית ֶָּׁ
ּסּורית الجمهوريّة
נְ ַָּהר פְ רָּת الفراتַ ,על הַ גְ בּול בין ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה הַ ט ְֻּרקִ ית  Türkiye Cumhuriyetiלְ בֵ ין ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העֲרבִ ית הַ ִ
ֵאֹולֹוגי ַָּג' ְרבלּוס [ ַָּג' ְרבִ יס جارفيس] 100 ,ק"מ ִמּצְ פֹוןִ -מזְרַָּח לחַ לַב حلب) ַָּעד
ִָּ
תר הַ אַ ְרכ
של ימֵ ינּוְ .מז ֻּהָּה ִָּעם ה ֲא ַָּ
العربيّة السّوريّة ֶָּׁ
ּובעִ קָּר ֶָּׁאת
טּור עבְ ִדין (= ַָּהר עַבְ ֵָּדי ה ֵָּאל) طور عبدين (אֵ זֹור הר ִָּרי בִ ְדרֹוםִ -מזְרַָּח ט ְֻּרקִ יָּהִ ,ממַ עֲרָּב לנְ ַָּהר חִ דֶׁ ֶָּׁקל نهر دجلة)ְ ,
של נְ ַָּהר פְ רָּת الفرات) ַָּ -ח'בּור خابور (יבֵ ש .בְ ימֵ ינּו ,נְ קִ יק חֹול בדֶׁ לְ תה ֶׁשָּל נְ ַָּהר
יּובל ֶָּׁ
ַחל אֵ יתָּן וְ ַָּ
זֹורי הַ נְ חלִ ים בַ לִ יח' البليخ (נ ַָּ
אֵ ִָּ
פְ רָּת) ,וְ ֶָּׁאת ְסבִ יבֹות נֻּסַ ִאיבִ ין

]נְ צִ יבִ ין] ָּ)Nusaybin (Nisibis

ּסּורית
ּסּורי ,לְ ַָּיד העִ יר הַ ִ
(בִ ְדרֹוםִ -מזְרַָּח ָֻּּט ְרקִ יָּהַָּ ,על הַ גְ בּול הַ ִָּ

יש ִָּלי القامشلي) .אֶׁ ת הַ גְ בּול הַ ִמזְרחִ י הּוא ס ַָּבר לִ ְמ ָּצ ֹא בבִ ְתלִ יס ) Bitlis ili (Bedlîsאֹו בְ אֶׁ חָּד הַ נְ הרֹות הַ מַ קְ בִ ילִ ים .וְ א ְמנָּם ,יֵש
קַ ִמ ְ
ּומי ֵָּני עֵצִ ים אֵ לּו אֵ ינָּם גְ דֹ לִ ים ִמדרֹום לאֲררָּט Ağrı
חֹו ֵָּזה בֵ ין ִמיתָ נִ י לְ בֵ ין ִמצְ ַרִָּיםּ ,ובֹו ְמדֻּבָּר ַָּעל אַ ְסּפ ַָּקת עֵצִ ים לְ ִמצְ ַרִָּיםִ ,
)ַָּ ( Dağı (Արարատהר געַש כבּוי בִ צְ פֹוןִ -מזְרַָּח ט ְֻּרקִ יָּה)ּ ,ולְ פִ יכְך יֵש מקֹום לִ ְש ֵתָּי ְסברֹות :האַ ַָּחת ,שֶׁ מַ ְמ ֶׁל ֶָּׁכת ִמיתָ נִ י
ַמת ( ֲא ַָּגם) וַאן< )( Van Gölü (Վանա լիճ, Gola Wanêימָּה
הִ ְשת ְרעָּה בַ ּצפֹון ַָּעד אֹותָּם הַ ְמקֹומֹות וְ הִ קִ יפָּה ֶָּׁאת כָּל ְתחּום י ַָּ
ִממקֹור ַגעַשִָּי ְב ִמזְרַָּח ט ְֻּרקִ יָּה); וְ הַ ְּׁשנִ יָּה ,שֶ ִמיתָ נִ י ִש ְמשּה בְ ִמ ְסחָּר העֵצִ ים כִ ְמתַ ֶּׁו ֶָּׁכת בִ לְ ַָּבד .כַנִ ְר ֶָּׁאה ,הִ ְשתַ ְמשּו הַ ּׁשֵ ִמיִ ים
ּׁשם ַנה ֲַריִ ם לִ פְ ֵָּני ְתקּו ַָּפת מַ ְמ ֶׁל ֶָּׁכת ִמיתָ נִ י .הַ ִּסיֹ ֶָּׁמת ־ים ְשכִ יחָּה ְמ ָֹּאד ְבשֵ מֹות ְמקֹומֹות ַואֲרצֹות .לְ אַ ַָּחר שֶׁ הִ ִטילּו
הַ מַ עֲרבִ יִ ים בַ ֵָּ
הא ֲַר ִמים ֶָּׁאת מרּותָּם ַָּעל מַ ְמ ֶׁל ֶָּׁכת ִמיתַָנִ י ,בַ מֵ אָּה  12לפנה"ס ,נִ קְ ְראָּה אֹותּה אֶׁ רֶָּׁץ בְ ֵשָּם אֲ ַָרם ַנה ֲַריִַם ,כְ מֹו שֵ מֹות ְש ַָּאר
יהם ֶׁשָּל האבֹות בְ ֵשָּם ְמאֻּ חָּר ֶׁזָּה
גּור ֶָּׁ
שק ,אֲרָּם צֹובָּה ,וְ עֹוד) ,וְ הַ תֹורָּה ְמכַנָּה ֶָּׁאת אֶׁ רֶָּׁץ ְמ ֵ
הַ מַ ְמלכֹות הא ֲַר ִמיֹות (אֲרָּם דַ מֶׁ ֶָּׁ
של הא ֲַר ִמים לִ ְתקּו ַָּפת האבֹות.
כְ דַ ְרכָּּה ,הַ מַ קְ ִדימָּה ֶָּׁאת הִ ְתי ְַּׁשבּותָּם ֶָּׁ
בְ תַ ְרגּום הַ ִּׁשבְ עִ ים ,Μεσοποταμία Συριας, Μεσοποταμία :אֹו  ,Συρια Μεσοποταμίαוְ ַָּגם ποταμων Συρια :18אֹו
גּומים הַ לְ לּו יֵש
ַרב) ,Mesopotamia :וְ לִ פְ ע ִמים  .Mesopotamia Syrfaeבַ תַ ְר ִ
 ;Μεσοποταμία ποταμωνבְ תַ ְרגּום וּולְ גַטָּה (ל ָֹּ
שם אֲ ַָרם ַנה ֲַריִַם כָּל ְתחּום הַ נְ הרֹות פְ ָּרת -
לִ ְראֹותְָּ ,לדַ ַָּעת לַיֹונְ שֶׁ טַ אםֶָּׁ ,14את ְמקֹור הַ הַ ְשקפָּה הַ מ ְֻּטעֵית ,לְ פִ יהָּ ְמכַנִ ים בְ ֵָּ
חִ דֶׁ ֶָּׁקל.
ָּ

הּודים הַ ִראשֹון
לְ ִָּפי הַ הַ ְשע ָּרה בִ לְ ַָּבד ,גָּל העֹולִ ים הַ יְ ִ
ְמן הַ בַ ִָּית הַ ִראשֹון^ (לְ ִָּפי הַ מסֹ רֶָּׁת ,הַ ְתקּופָּה שֶׁ הַ חַ לָּה ִעָּם ז ְַמָּן הַ ְמלכִ ים וְ הַ ְּס ִתימָּה בְ ח ְֻּר ֵָּבן ִמקְ דש
יסטַַן הִ ְת ַרחֵ ש בִ ז ַָּ
קּור ִד ְ
יע לְ ְ
שֶׁ הִ גִ ַָּ
ֹלמה ַָּעל יְ ֵָּדי מֶׁ לְֶׁך בבֶׁ ל ,נְ בּוכ ְַדנֶׁאּצַ ר^<
ְש ָֹּ

)Nebuchadnezzar (Nabû-apal-usur

]בַ ּׁשנִ ים  605-562לפנה"ס[ ,בִ ְש ַָּנת 586

יבת צִ יֹון^ 538 ,לפנה"ס,
לפנה"ס) ,וְ אַ חֲריו ִהגִ יעּו עֹוד גַלִ ים ,כַנִ ְר ֶָּׁאה ַָּעד יְ ֵָּמי הַ בַ ִָּית הַ ּׁשֵ ִָּני^ ( ְתקּופָּה שֶׁ הַ חַ לָּה בִ ְתחִ ַָּלת שֵ ַָּ
ימה ִָּעם תֹום מֶׁ רֶָּׁד ַָּבר כֹוכְ בָּא^ 136 ,לסה"נ) .קְ הִ לָּה עַ צְ מ ִאית-מַ מ ִשית הִ ְתהַ וְ תָּה ,כ ִַָּנ ְר ֶָּׁאה ,בִ ז ְַמָּן 'גלּות ב ֶָּׁבל'^ ( ְתקּופָּה
וְ הַ ְּס ִת ָּ
יבת צִ יֹון^,
הַ מַ ְתחִ ילָּה בְ הַ גְ לַיָּת תֹוש ֵָּבי מַ ְמ ֶׁל ֶָּׁכת יְ הּודָּה לְ מַ ְמלְ ָֹּכת ב ֶָּׁבל וְ ח ְֻּר ַָּבן מַ ְמ ֶׁל ֶָּׁכת יְ הּודָּה ,בַ מֵ אָּה  6לפנה"ס ,וְ ַָּעד לִ ְתקּו ַָּפת שֵ ַָּ
של ימֵ ינּו ּופַ חֹות בַ אֲזֹורֵָּי ט ְֻּרקִ יָּה וְ אַ ְרמֶׁ נְ יָּה
הּודית י ְשבּו בַ אֲזֹורֵָּי ִא ַיראן ועִ רָּק ֶָּׁ
ימי עֶׁ זְרָּא ּונְ חֶׁ ְמיָּה) .מַ ְרבִ ית הַ קְ ִהָּלֹות הַ יְ ִ
בִ ֵָּ
של הרֹו ֵָּפא-
מירּושלִַָּיםִָּ ,מתֹוְך הַ כְ רֹונִ יקָּה ֶָּׁ
יְהּודים ְָּ
מֹוני .2 ;1904 ,גֵרּוש הַ ִ
של אַ לְ ִָּ
לּומים< .1 :שַ יֶׁרֶָּׁת הַ ְּׁשבּויִ ים הַ יֹוצְ ִאים ִמיהּודָּה ,צִ יּור ֶָּׁ
(בַ ּצִ ִ
טֹוריֹון הַ ג ְֶׁרמ ִָּני ,מֵ ִראשֹו ֵָּני הַ קַ ְרטֹוגְ רפִ ים ,שֶׁ ֶָּׁדל הַ ְר ְט ַָּמן  ,]1514-1440[ Hartmann Schedelנִ ְירנְ בֶׁ ְָּרג ַָּ ' .3 ;1493על נְ הרֹות ב ֶָּׁבל',
יס ְ
הַ הִ ְ
יּוליּוס פְ ִר ְיד ִריְך בֶׁ נְ דֶׁ ַָּמן .)]1889-1811[ Eduard Julius Friedrich Bendemann
של הַ ּצַ יָּר הַ ג ְֶׁרמ ִָּני ,אֶׁ דּואַ ְָּרד ְָּ
צִ יּורֹו [ֶָּׁ ]1832

ֵיהם הַ נֹוצְ ִרים-
מֹוהם כִ ְש ֵכנ ֶָּׁ
יסטַַן ִדבְ רּו בַ שפָּה הא ֲַר ִמית ,הַ דֹומָּה לִ לְ שֹון 'הַ תַ לְ מּוד הַ בַ ְב ִָּלי'^ַָּ ,כ ֶָּׁ
קּור ִד ְ
הּודי ְ
ָּיְ ִָּ
זֹורים הַ ְּׁשכֵנִ ים .כָּל
ֵיהם בְ אֵ ִ
הּודיֹות אֲחֵ רֹות ,וְ נִ ְבדָּל ַָּגם ִמ ְשכְ נ ֶָּׁ
ּׁשּורים .כָּל אֵ זֹור הִ ְתי ֵַָּחד בְ נִ יב ִמּׁשֶׁ לֹו ,נִ בְ דָּל (קִ ְמעָּא) ִמקְ הִ לֹות יְ ִ
האַ ִ
ּומקְ שֵָּיי הַ מַ עֲבָּר וְ הַ ְתנּועָּה,
חּודיִ ים וְ ַָּאף בְ מֶׁ נְ טלִ יּות שֹונָּה .הַ דבָּר נבַ ע מֵ הַ נִ תּוק הַ פִ י ִָּזי (לְ עִ ִתים הַ מֻּחְ לָּט) ִ
נֹודע בְ ִמנְ הגיו הַ יִ ִ
ֵָּאזֹור ַָּ
זֹורי ,שֶׁ הּוא שפָּה ִא ַיראנִ ית-
קּור ִדי האֵ ִָּ
חּודיתִ ,דבְ רּו בְ ֵָּני הַ קְ הִ לָּה בַ נִ יב הַ ְ
הּודית הַ יִ ִָּ
שֶׁ גבְ לּו ַָּאף בְ סַ כ ַָּנת חַ יִ ים .בְ נֹוסָּף ַלא ֲַר ִמית-הַ יְ ִ
ههرێمی کوردستانִ ,דבְ רּו בְ נֹוסָּף ַלא ֲַר ִמית גַם אֶׁ ת הַ נִ יב
יסטַ ן העִ רקִ ית 
קּור ִד ְ
מַ עֲרבִ ית ,וְ ֵָּכן ֶָּׁאת ְש ַָּפת הַ מקֹום .כְך ,לְ משָּל ,יֹוצְ ֵָּאי ְ
קֹורמֶׁ נְ ִָּג'י .הַ נֹוסֵ ַָּע-הַ חֹוקֵ ר ַרבִ י
הַ קֹו ְרמֶׁ נְ ִָּג'י ַועֲרבִ ית עִ רקִ ית .בְ ֵָּני הַ דֹור הַ ּׁשֵ ִָּני ִש ְמרּו בְ רֻּ בָּם ֶָּׁאת הא ֲַר ִמית ,אֲבָּל ל ָֹּרב ָּל ֹא ֶָּׁאת הַ נִ יב הַ ְ
יֹומן מַ ּסעיוֵָּ " :הם ִָּמן הַ גלּות הַ ִראשֹון שֶׁ הִ גְ לָּה
תב בְ ָּ
בִ נְ י ִמין ִמטּודֶׁ לה^< (ּפעַל בַ ּׁשנִ ים  ,)1173-1165בִ קְ רָּם ( ,)1170וְ כ ַָּ
יסטַַן ְתנּועָּה ְמ ִשיחִ ית,
קּור ִד ְ
שַ לְ מַ נְ אֶׁ ֶָּׁסר הַ מֶׁ לְֶׁך וְ ֵָּהם ְמדַ בְ ִרים ִבלְ שֹון הַ תַ ְרגּום" .19סמּוְך לְ בִ קּור ַרבִ י בִ נְ י ִמין ִמטּודֶׁ לה^< ,קמָּה ְב ְ
רֹואי אֹו ְמנַחֵ ם בֶׁ ן ְשֹלמֹ ה
רֹואי ( ְמנַחֵ ם בֶׁ ן ְשֹלמֹ ה אֶׁ לְ ִ
הּודית .מֵ חֹולְ לָּה ,דוְ ד אֶׁ לְ ִ
לּה היְ תָּה הַ ְשּפעָּה מַ ְר ִשימָּה ַָּעל הַ קְ הִ לָּה הַ יְ ִ
ל־רּוג'י( <^)20מֵ אה  ,)12תַ לְ ִמיד ֲחכַם ,שֶׁ חי בִ צְ פֹון ה ֶׁרּפּובְ לִ יקה העִ רקִ ית الجمهوریة العراقیة (בעַ מַ ִריא عموریا אֹו בעַמַ ִדיָּה
ִָּ
אֶׁ
הּודים
ئامێدی) .הּוא בִ קֵ ש ( 1160בְ קֵ רּוב) ,לִ כְ בֹ ש אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ יִ ְשראֵ ל ּולְ הקִ ים בּה אֶׁ ת מַ לְ כּות יִ ְשראֵ לְ .תנּועתֹו מ ְשכה אֵ לֶׁיהָּ יְ ִ
ַרבִ ים שֶׁ הִ ְתחַ ְמשּו בַ ּסֵ תֶׁ ר.21

קּור ִדי ְס ַטן
הּודיֹות ְב ְ
ַ ה ְק ִהּלֹות ַהיְ ִ
יסטַַן:
קּור ִד ְ
הּודיֹות שֶׁ הִ ְתקַ יְ מּו ְב ְ
הַ קְ הִ לֹות הַ יְ ִ

אּור ְמ ַָיא)< ورمێ (اروميه)  ,Urmu, Urmiyəבִ ירַָּת ְמחֹוז מַ עֲרָּב אַ ז ְֶׁרבִ ייְ ַָּג'ן استان آذربايجان غربی,
אּור ְמ ַָיה ( ְ
ְ
ידי
ְמן ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת הָּעֹולָּם ה ִראשֹונָּה^ נפְ לָּה לִ ֵָּ
יראן جمهوری اسالمی ايران .בִ ז ַָּ
של ִא ָּ
אמית ֶָּׁ
בִ צְ פֹון-מַ עֲרָּב ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה ה ִא ְסל ִ
רּוסית ,וְ הִ ְתחֹולְ לּו בּה ּפְ רעֹותַ .רבִ ים מֵ אֲנשֶׁ יהָּ נִ ְרצְ חּו בְ אַ כְ ז ִריּות .מֵ ֶָּׁהם נִ ְמלְ טּו לבַ גְ ַָּדד بغداد (שָּם שֻּ כְ נּו בִ ְשכּונָּה
ימּפ ְֶׁריָּה ה ִ
ה ִא ְ
לא ַיראן .בְ ֵָּני
נִ פְ ֶׁר ֶָּׁדתְ ,שכּו ַָּנת הַ ְמהַ גְ ִרים حي المهاجرین) ֵָּמ ֶָּׁהם ( 2,000בְ קֵ רּוב) עֲלּו לארֶָּׁץ יִ ְשר ֵָּאל ,מֵ ֶָּׁהם ( ְמע ִַטים) הִ גְ רּו ִ
יבת קְ מֵ עֹות וְ תַ לְ מּוד תֹורָּה .היּו בּה  4ב ֵָּתי
קֹומי ֶָּׁבן  500שנָּה) ,ע ְסקּו בְ ִמ ְסחָּר ,כְ ִת ַָּ
שֹומרֹון (בֵ ית הַ קְ ברֹות הַ ְמ ִָּ
הַ קְ הִ לָּה ,גֹו ֵָּלי ְ
שה הרֹו ֵָּפא ,רֹופְ אֹו ֶׁשָּל שֵ יח' ַע ְבדַ א ַָּלה الشیخ عبد هللا .בְ ֵָּני
שה הַ גדֹול' ,הּוא מֹ ֶָּׁ
שם 'מּולָּא מֹ ֶָּׁ
ֶׁסת ,וְ הַ גדֹול שֶׁ ב ֶָּׁהם נִ קְ רָּא ַָּעל ֵָּ
ְָּכנ ֶָּׁ
תח ִתקְ וָּה ,ק ִדימָּהֵ ,תָּל אבִ יב  -יפֹו.
מֹושב נֹ גַּהּ ,פ ְַר ֵָּדס חַ נָּהֶּׁ ,פ ַָּ
גֹור ִרים בחֹולֹון ,יְ רּושלִַָּיםַָּ ,
הַ קְ הִ לָּהִ ,מ ְת ְ

אּורפָּה ַר ַָּבת הַ ְתהִ לָּה]),
אֹורפָּה ְ =[ Şanlıurfa
אּורפַָא)< الرها )( Urfa (Rihaכַיֹום ,שַ נַלְ ְ
אּורפַָה ( ְ
ְ
הּודית
ְָּב ִמזְרָּח ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה הַ ט ְֻּרקִ ית  80 ,Türkiye Cumhuriyetiק"מ ְבקֵ רּוב ִמ ִמזְרַָּח לנְ ַָּהר פְ רָּת الفرات .לְ ִפָּי מסֹ רֶָּׁת יְ ִ
ַש ִדים הַ ִמקְ ר ִאית ("וַימת הרן עַל ּפְ נֵי תֶׁ ַרח אבִ יו בְ אֶׁ ֶׁרץ מֹול ְַדתֹו בְ אּור כ ְַש ִדים :וַיִ קַ ח תֶׁ ַרח אֶׁ ת
של אּור כ ְ
ּומ ְֻּסלְ ִמיתְ ,מקֹומּה ֶָּׁ
ַש ִדים ל ֶׁלכֶׁת אַ ְרצה כְ ַנ ַען וַיבֹ אּו
אַ ְב ָרם בְ נֹו וְ אֶׁ ת לֹוט בֶׁ ן הרן בֶׁ ן בְ נֹו וְ אֵ ת ש ַרי כַלָּתֹו אֵ שֶׁ ת אַ ְב ָרם בְ נֹו ַויֵצְ אּו ִאתם מֵ אּור כ ְ
ַש ִדים לתֶׁ ת לְ ָך אֶׁ ת הא ֶׁרץ הַ ז ֹאת לְ ִר ְשתּה"" ,23אַ תה
אתיָך מֵ אּור כ ְ
עַד חרן ַוי ְֵשבּו שם"ַ " ,22וי ֹאמֶׁ ר אֵ ליו אֲנִ י ה' ֲאשֶׁ ר הֹוצֵ ִ
ַש ִדים וְ שַ ְמתָּ ְּׁשמֹו אַ ְב ָרהָ ם" ,)24מֹול ֶֶָּׁׁדת אַ בְ רהָּם אבִ ינּו (הַ חֹוקְ ִרים
הּוא ה' ה ֱאֹלהִ ים אֲשֶׁ ר בחַ ְרתָּ ְבאַ ְב ָרם וְ הֹוצֵ אתֹו מֵ אּור כ ְ
קֹומית ,עִ יר מַ ְמ ַָּלכְ תֹו ֶׁשָּל נִ ְמ ָֹּרד הַ ִמקְ ראִָּי ("וְ כּוש ילַד
ְמזַהִ ים ֶָּׁאת אּור כ ְַש ִדים ִמדרֹום לבַ גְ ַָּדד بغداد) .לְ ִָּפי מסֹ רֶָּׁת מ ְֻּסלְ ִמית ְמ ִ
אֶׁ ת נִ ְמרֹ ד הּוא הֵ חֵ ל לִ הְ יֹות גִ בֹ ר בא ֶׁרץ :הּוא היה גִ בֹ ר צַ יִ ד לִ פְ נֵי ה' עַל כֵן יֵאמַ ר כְ נִ ְמרֹ ד גִ בֹור צַ יִ ד לִ פְ נֵי ה'"" ,25וְ רעּו אֶׁ ת
אֶׁ ֶׁרץ אַ ּׁשּור בַ חֶׁ ֶׁרב וְ אֶׁ ת אֶ ֶרץ נִ ְמרֹ ד בִ פְ תָּחֶׁ יהָּ וְ הִ ּצִ יל מֵ אַ ּׁשּור כִ י יבֹוא בְ אַ ְרצֵ נּו וְ כִ י יִ ְדרֹ ְך בִ גְ בּולֵנּו" ,)26וְ ֵָּהם ְמכַנִ ים ֶָּׁאת ְש ֵָּני
שם
תי בְ ֵרכֹות מַ ִָּים קְ דּומֹות ,וְ ַָּאף ֵָּהן קְ רּויֹות ַָּעל ֵָּ
ַמּודי הַ ּׁשַ יִ ש לְ ַָּיד הַ ִמ ְבצָּר הֶׁ ע ֱִתיק ,كرسي نمرود (=כִ ֵָּּסא נִ ְמ ָֹּרד) .בעִ ירְ ,ש ֵָּ
ע ֵָּ
אַ בְ רהָּם אבִ ינּוִ ,ב ְר ַָּכת ִאבְ רהִ ים بركة إبراهیم (בְ אַ ַָּחת מֵ ֵָּהן ָדגִ ים גְ דֹולִ ים ,וְ אֵ ין דגִ ים אֹותָּםִ ,מתֹוְך אֱמּונָּה ְש ִָּמי שידּוג ִמָּי מֵ ֶָּׁהם
ּפֹוטי ַָּפר הַ ִמקְ ר ִאי ("וְ הַ ְמדנִ ים מכְ רּו אֹ תֹו
ָּל ֹא י ְַשלִ ים ֶָּׁאת ְשנתֹו) .הַ בְ רכָּה הַ ְּׁשנִ יָּה נִ קְ ֵראת בִ ְר ַָּכת זּולִ יכָּה بركةָּالسباحة ,הִ יא אֵ ֶׁשָּת ִ
ּומהַ ֶָּּׁוה ְמקֹום ְתפִ לָּה וְ הִ ְת ַיחֲדּות.
פֹוטיפַ ר ְס ִריס ּפ ְַרעֹ ה שַ ר הַ טַ בחִ ים" .)27הַ מקֹום קדֹוש ַָּלמ ְֻּסלְ ִמים וְ לַנֹוצְ ִרים ְ
אֶׁ ל ִמצְ ריִ ם לְ ִ

ִמּצפֹון לַבְ ֵרכֹותִ ,מ ְסגָּד ,בֵ ית ִאבְ רהִ ים ֶָּׁאל־חָּ'לִ יל بیت إبراهیم خلیل (=בֵ ית אַ בְ רהָּם הַ י ִדיד) ,וְ הַ מ ְֻּסלְ ִמים מַ א ֲִמינִ ים שֶׁ בֹו ְשמּורָּה
יֹוסָּף בִ ְָּני ִמין ('בִ נְ י ִמין
סֹוחר עֵ צִ ים לְ שֶׁ ע ַָּבר בִ נְ ִסיכּות מֹולְ דַ בְ יה  ,)Молдоваיִ ְשר ֵָּאל ֵ
הּודי ( ֵָּ
יסת אַ בְ רהָּם .הַ נֹוסֵ ַָּע הַ יְ ִָּ
ע ֲִר ַָּ
בּודיםּ ,ומצָּא בּה
הַ ּׁשֵ ִָּני')^< ( )1864-1818בִ קְ רָּם ( ,)1848בְ ִמ ְסגֶׁרֶָּׁת מַ ְטרתֹו הַ מֻּצְ הֶׁ רֶָּׁת ,לִ ְמ ָּצ ֹא ֶָּׁאת עֲשֶׁ רֶָּׁת הַ ְּׁשב ִטים האֲ ִ
הּודיֹות ,שֶׁ מַ ּצבָּן הַ כַלְ כ ִָּלי טֹוב .הּוא מ ַָּסר ,שֶׁ ראָּה ֶָּׁאת שְָּירֵָּי הַ בַ ִָּית בֹו נֹולָּד אַ בְ רהָּם אבִ ינּו וְ ַָּגם ֶָּׁאת הַ כִ בְ שָּן
ִ 150מ ְשּפחֹות יְ ִ
ְמן ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת העֹולָּם ה ִראשֹונָּה^ ע ְסקּו בְ ֵָּני הַ קְ הִ לָּה בְ ִמ ְסחָּר .בְ עִ קְ בֹות עֲלִ י ַָּלת דָּם נִ ְטבְ חּו
אֵ ליו ה ְֻּשלְַך ַָּעל יְ ֵָּדי נִ ְמ ָֹּרד (?)ִ .בז ַָּ
יסטַ נְ בּול) ּ ,İstanbulומֵ ֶָּׁהם שֶׁ עלּו לְ אֶׁ רֶָּׁץ
לקּושטָּא ( ִא ְ
ְ
לסּוריָּה سوریا,
ְ
ַרבִ ים ִמבְ ֵָּני הַ קְ ִהלָּה וְ הַ נִ ּצּולִ ים נִ ְמלְ טּו ללְ בנֹון لبنان,
ֵיהם עֲלּו באֵ ש (ֵָּ )1909ע ֶָּׁקב תַ בְ ִשיל
יִ ְשר ֵָּאל ( ,)1896וְ הֵ קִ ימּו מַ ֲח ֵָּנה אֹ הלִ ים בְ שּו ֵָּלי ְשכּו ַָּנת ַנ ֲח ַָּלת צִ יֹון ביְ רּושלִַָּים .א ֳהל ֶָּׁ
גּוריםֵָּ .הם עבְ דּו לְ פ ְַרנסתָּם בְ בִ נְ יָּן (סַ ת ִתים ,טַ יחִ ים) ,בְ סַ בלּות ּובְ חַ קְ לאּות.
חַ ִמין ,וְ חֶׁ בְ ַרת כִ י" ַָּח ִסיְ עָּה ל ֶָּׁהם לִ בְ נֹות חַ ְדרֵָּי ְמ ִ
קּור ִדית ַואֲר ִמית (כִ ְשאָּר הַ קְ הִ לֹות) ֶָּׁאלָּא עֲרבִ ית וְ ט ְֻּרקִ יתֵָּ .הם הֵ קִ ימּו ב ֵתָּי כְ נ ֶֶׁׁסָּת ִמּׁשֶׁ ל ֶָּׁהם ּובִ ְדלּו
אּורפלִ ים' אֵ ינָּם דֹובְ ִרים ְ
ה' ְ
קּור ִדית הַ יְ רּושַ לְ ִמיתָָָּּּ.
עַצְ מָּם מֵ הַ קְ הִ לָּה הַ ְ

אַ ְר ִביל<
ههرێمی کوردستان .עִ יר ַע ִתיקה ,בִ ַירת מַ ְמ ֶׁלכֶׁת חֻּדֵ יב
טן העִ רקִ ית 
יס ַָּ
קּור ִד ְ
של ְ
אֹוטֹונֹומי ֶָּׁ
ִָּ
(أربيل)  ,Hewlêrבִ ירַָּת הַ חֶׁ ֶָּׁבל ה
ههولێر

יאל^< () ,רַָּב הַ קְ הִ לָּה וְ ע ְַסקָּן צִ בּור,
יֹונה ג ְַב ִר ֵָּ
הַ קְ דּומָּה ,שֶׁ ְמלכֶׁיהָּ הִ ְתגַיְ רּו .בְ סֹוף הַ מֵ אָּה ְ 18תחִ ַָּלת ַָּהמֵ אָּה ַָּ ,19חי בּה הַ ֲח ַָּכם ָּ
ּותשּובֹות
ֶׁסתְ .בעִ זְבֹונֹו נִ ְמצָּא קּונְ ְטרֶָּׁס ִבכְ תָּב יָּד ,כתּוב בְ חֲצִ י קֻּ לְ מֹוס ּובֹו ְשאֵ לֹות ְ
ּׁשֶׁ הֵ קִ ים בּה ( ,)1793י ַָּחד ִָּעם בְ נֹו ,בֵ ית כְ נ ֶָּׁ
נֹוש ֵָּאי ְשחִ יטהְ ,סגּולֹות ְּורפּואֹות ,גֹורלֹות ּומַ זלֹותּ ,פִ ְתרֹון חֲלֹומֹות ,נֹ סחֵ י ְשטרֹות ,מֹוע ֲֵָּדי לֵדֹות ּופְ ִטירֹותְ ,מאֹ רעֹות
(שו"ת) בְ ְ
הּודי אַ ְר ִביל קנּו ֶָּׁאת עִ ירָּם ִמידֵ י הַ ִּׁשלְ טֹונֹות העֹותְָּ'מנִ יִ ים ,כְ דֵ י לִ ְרכֹ ש
טֹוריִ ים ,שֶׁ הִ ְת ַרחֲשּו בְ ימיו .לְ עֵדּותֹו ,יְ ִ
יס ִ
ִמ ְשּפַחְ ִתיִ ים וְ הִ ְ
ידי הַ שָּר חַ ִָּג'י ק ְָּסם אַ ַָּגא^<
חֲזקה ַָּבעִ ירּ ,ולְ טַ לְ טֵ ל בּה בְ יֹום הַ ּׁשַ בת כְ אַ ַָּּות נַפְ שָּם .העִ יר נִ קְ נְ תָּה ל ִראשֹונָּה (ִ )1806מ ֵָּ

الحاج

قاسم آغا Hacı Qasim Ağa

()ִ ,ב ְָּז ַָּמן הַ סֻּ ְלטָ

ֵׁ ר') ,סלִ ים הָ ִּר

ִּמ ְתפַ ש

ן ('הַ ּסֻּלְ טן 'הַ כֹובֵ ש' ,הָ אַ ִּמ

ן^< سلیم اول  .)1520-1465( Yavuz Sultan Selimבַ ַּפ ַָּעם הַ ְּׁשנִ יָּה ()1807

אשֹו

יעי^<
ידי הַ ּסֻּלְ טָּן מֻּצְ טַ פָּא ה ְרבִ ִָּ
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ְוכָת

הּודים ִמּסּוג אַ ֵָּחר מֵ אשֵ ר במֹוצּול ...סֹוח ֲִרים בַ ֲעלֵי קֹומה זְקּופה הַ יְ כֹולִ ים לְ הַ ְרשֹות לְ עַצְ מם
אתי יְ ִ
ַ בְ " :באַ ְר ִביל מצ ִ

הּודי אַ ְר ִבילִ ,מלְ בַ ד יְ חִ ִידים ִמקרֹוב באּו ִמן ההר,
ִָּל ְסגֹור אֶׁ ת חֲנּויֹותֵ יהֶׁ ם לְ כל יְ מֵ י הַ ּסֻּכֹות לְ ל ֹא ּפַחַ ד ִמּפְ נֵי הַ ִהָּתַ חֲרּות .יְ ֵָּ
תּורכִ ית ְָּוכּו ְר ִדית ...בַ תַ לְ מּוד תֹורה ,שֶׁ ֶׁנ ֱה ַפְך לְ בֵ ית סֵ פֶׁר מֶׁ ְמשַ לְ ִתי ,
מּוסלְ ִמים הַ ְמדַ בְ ִרים ְ
ְמדַ בְ ִרים עֲרבִ ית בְ תֹוְך ְסבִ יבּה שֶׁ ל ְ
הּודים
מּוסלְ ִמים .אַ ְר ִביל זֹו הִ יא עִ יר צִ יֹונִ ית לְ מֹו ֵפת ...הַ ּצִ יֹונּות כאן חֵ לֶׁק ִמן הַ דת .וְ הַ דת עֲמּוקה ,צְ רּופה ...הַ יְ ִ
לֹומ ִדים גַם ְ
ְ
ּומ ְתחַ לְ קִ ים
מֹוס ִרים אֶׁ ת ִמקְ נֵיהֶׁ ם לרֹועִ ים בַ ה ִרים ִ
הּודי אַ ְר ִביל הא ֲִמ ִידים ְ
ַצמם אֶׁ ת ִמקְ נֵיהֶׁ ם .וְ אּולם יְ ֵָּ
כּור ִדים רֹועִ ים בְ ע ְָּ
הַ ְ
ִאתם ב ֶׁרוַח ִב ְתנ ִאים יְ דּועִ ים כְ מֹו בִ ימֵ י הַ תַ לְ מּוד ."...בֵ ן צִ יֹון יִ ְש ְראֵ לִ י^< ( ,)1954-1887מֵׁ חֲ
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ּה ( ,)1934וְ כ ַָּתב:

ץִּ ,בק

לֹומ ִדים
יֹותָּר ְ
לֹומ ִדים בַ תַ לְ מּוד תֹורָּה .הַ גְ דֹולִ ים ֵ
"בְ אַ ְרבִ יל היּו לְ מַ עְ לָּה מֵ אַ לְ ּפִַָּים ֶׁנפֶׁש ּוב ֶָּׁהם כֶׁ 180-י ֶָּׁלד ַָּעד גִ יל ְשמֹו ֶָּׁנהְ ,
ּותפִ לָּהַ .רבִ ים בַ ֲע ֵָּלי הַ ְמלאכָּה :צְ בעִ ים ,בַ נ ִאים,
בּוע תַ ַָּנ"ְך ְ
ַמד כַמָּה שעֹות בְ ש ַָּ
בְ בֵ ית הַ ּסֵ ֶָּׁפר הַ מֶׁ ְמשַ לְ תִָּי .מֹורֶָּׁה עִ בְ ִָּרי ְמל ֵָּ
יהםִָּ ,כי העֲבֹודָּה הַ ִמקְ צֹועִ ית עֹובֶׁ רֶָּׁת
סַ ְָּנ ְדל ִרים ,סַ בלִ ים וְ סֹוח ֲִריםְ .ש ַָּכר העֲבֹודָּה ירּוד וְ הַ ְמלאכָּה נִ ְשמֶׁ ֶָּׁטת וְ הֹו ֶׁל ֶָּׁכת ִמידֵ ֶָּׁ
ֵיהם ֶׁשָּל הַ ּסֹוח ֲִרים
הּודים .הַ ִמ ְסחָּר בַ הֲק ָּפה ְמקַ ּפ ֵַחָּ ַָּגם כאן ֶָּׁאת חַ י ֶָּׁ
ידי נכְ ִרים וְ אֵ ֶָּׁלה אֵ ינָּם מעסיקים יְ ִ
ּומ ְת ַר ֶׁכ ֶָּׁזת לְ ַָּאט לְ ַָּאט בִ ֵָּ
ִ
יע ל ֶָּׁהםִ .מ ְס ַָּּפר הא ֲִמ ִידים פַ ַחָּתַ ,יהֲדּות ַע ִתיקָּה בְ ח ְֻּרבנּה" .הַ קְ הִ לָּה
רֹוששּו וְ אֵ ינָּם מֵ עִ יזִים לִ ְדרֹוש בְ מַ פְ גִ י ַָּע ֶָּׁאת הַ מַ גִ ַָּ
ש ִָּנ ְת ְ
ֶָּׁ
(בִ ְש ַָּנת  1947מנְ תָּה ֶׁ 5,500נפֶׁש) עלְ תה לְ יִ שְָּר ֵָּאל (.)1951-1950
ههرێمی کوردستان .כָּל הַ קְ הִ לָּה (בִ ְש ַָּנת  1937מנְ ת ֵָּה ִ 20מ ְשּפחֹות) עלְ תה
טן העִ רקִ ית 
יס ַָּ
קּור ִד ְ
נּורי بيتانكور  ,Betancurב ְ
בֵ יתָ ִ ַ
הּודים .לְ ַָּיד הַ כְ פָּר ְמצּויָּה ְמערָּה ,כְ נִ ְש ַָּתת
תי הַ יְ ִ
קֹומית ,לְ ִָּפי תַ נּורֵָּי ה ֲאפִ יָּה שֶׁ היּו בְ ב ֵָּ
לְ יִ ְשר ֵָּאל (ְ .)1951שמּה ,לְ ִָּפי מסֹ רֶָּׁת ְמ ִ
קֹומית ,מַ ע ֲֵשָּה שֶׁ היָּה כְך היָּה:
שב בּה אֵ לִ יהּו הַ נבִ יא .לְ ִפָּי מסֹ רֶָּׁת ְמ ִ
קֹומית ,י ַָּ
ִסיד ִאלְ יה الكنیسة سید الیاس ,שֶׁ לְ ִָּפי מסֹ רֶָּׁת ְמ ִ
ֶׁסתּ .פֹועֲלִ ים הִ ְתחִ ילּו בִ בְ נִ יָּהּ ,וכְ שֶׁ באּו לַמחֳרָּת בַ בֹ ֶָּׁקר
הּודיֹותֵָּ ,הן בִ קְ שּו לִ בְ נֹות בֵ ית כְ נ ֶָּׁ
גֹוררּו ִָּ 8מ ְשּפחֹות יְ ִ
כְ שֶׁ בַ כְ פָּר הִ ְת ְ
קֹודם .אֵ לִ יהּו הַ נבִ יא ,כְך מַ אֲ ִמינִ ים ,הֶׁ עֱבִ יר ֶָּׁאת בְ נִ יַת האֶׁ ְתמֹול לְ ַָּיד
ֲבֹודת הַ יֹום הַ ֵָּ
לְ הַ ְמ ִשיְך בַ עֲבֹודתָּם ָּל ֹא מצְ אּו כָּל ֵז ֶָּׁכר ְָּלע ַָּ
הַ ְמערָּה .מֵ אַ ַָּחר וְ הַ ְמערָּה ְמצּויָּה ִמחּוץ לעִ יר ,הִ ְתעַ קְ שּו ּפ ְַרנְ ֵָּסי הַ כְ פָּרַּ ,פ ַָּעם אַ ַחָּר ַּפ ַָּעם לְ הַ ְמ ִשיְך בַ בְ נִ יָּה ,וְ הַ בִ נְ יָּה שּוב וְ שּוב
יע לְ פ ְַרנְ ֵסָּי הַ קְ הִ לָּה שֶׁ יֵש
הֹוד ַָּ
של אֵ לִ יהּו כּודֵ ידָּאּ ,ופ ַָּקד עליו לְ ִ
עבְ רָּה ֶָּׁאל הַ ְמע ָּרה .לַיְ לָּה אֶׁ חָּד הֹופִ י ַָּע אֵ ִָּליהּו הַ נבִ יא בַ חֲלֹומֹו ֶָּׁ
הן עבְ רּו לדַ הּוכ محافظة
ֶׁסת אַ ְך וְ רַָּק לְ ַָּיד הַ ְמערָּה .וְ כְך עשּו .בִ ְש ַָּנת  1937מנְ תָּה הַ קְ הִ לָּה ִ 20מ ְשּפחֹותֵָּ ,
לִ בְ נֹות ֶָּׁאת בֵ ית הַ כְ נ ֶָּׁ
ּוממֶׁ נָּה עֲלּו ( )1951לְ יִ ְשר ֵָּאל.
دهوك )دهۆک) (בִ צְ פֹון עִ ירָּק) ִ

ְב ָראשֵַי  ,Barasheכְ פָּר בִ צְ פֹון הָּ ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העִ רקִ ית الجمهوریة العراقیةִ ,מּצְ פֹוןִ -מזְרַָּח לדַ הּוכ محافظة دهوك )دهۆک),
של ר ַ ב אַ ש
הּודיתְ ,מקֹור ְשמֹו בִ ְשמֹו ֶָּׁ
סמּוְך לְ מַ עֲינֹות ּולְ ַיעֲרֹות ַָּבר .לְ ִָּפי מסֹ רֶָּׁת יְ ִ
בָ ב
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עֹוסָּק בְ ִדבְ רֵָּי
ַבר כַאֲ ִָּרי .רַָּב אַ ּׁשִָּי א ַמָּרַָּ :עד חֲצֹות לַיְ לָּה היָּה ֵ
ַָּעד חֲצֹות לַיְ לָּה היָּה ִמ ְתנ ְַמ ֵָּנם כַּסּוסִ .מכאן ואֵ ילְך היָּה ִמ ְתג ֵָּ
תֹורָּהִ ,מכאן ואֵ ילְך בְ ִשירֹות וְ ִת ְשבחֹות" .)29ש
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ים .לְ ִָּפי דּו"ח חֵ בְ רַָּת 'כָּל יִ ְשר ֵָּאל חֲבֵ ִרים' (כִ י" ַָּח/אַ לִ יְ אַ נס)^<

הּודיֹות ,שֶׁ הִ ְתּפ ְַרנְ סּו מֵ חַ קְ לאּות (כְ ר ִמיםּ ,פ ְַרדֵ ִסים ,אֹ רֶָּׁז).
ִ 50 ,)1889-1888( Alliance Israélite Universelleמ ְשּפחֹות יְ ִ
של העִ יר ,גרַָּם ְָּלרעָּב כ ֵָּבד ּולְ מֹותָּם ֶׁשָּל ַרבִ ים.
רֹוקן הַ ּצבָּא הַ עֹותְָּ'מ ִָּני ֶָּׁאת מַ חְ ְס ֵָּני הַ מזֹון ֶָּׁ
ְמן ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת העֹולָּם ה ִראשֹונָּה^ ֵָּ
בִ ז ַָּ
ּומעּוטָּם עבְ רּו לֶׁע ִרים סמֹוכֹות.
מַ ְרבִ ית בְ ֵָּני הַ קְ ִהלָּה עֲלּו ( )1929לְ אֶׁ רֶָּׁץ יִ ְשר ֵָּאל ִ
הּודים היְ תָּה ְשגּורָּה
ههرێمی کوردستان .בְ ִפָּי הַ יְ ִ
יסטַ ן העִ רקִ ית ָּ 
בַ ָרזַאן (בַ ָרזַנִַי) برزان (بارزاني) ) ,Barzan (Barzaniעִ יר בק ְּור ִד ְ
הּודים ִדבְ רּו אֲר ִמית וְ ע ְסקּו ְָּבא ֲִריגָּהּ ,ומֵ ֶָּׁהם היּו בַ ֲעלֵי ֲאדמֹות
ּׁשם ִמבַ רז ִַָּני" .הַ יְ ִ
הא ֲִמירָּהִָּ " :כי מסינדור> תֵ ֵָּצא תֹורָּה ְּוד ַָּבר הַ ֵָּ
יהםַָּ .עד סֹוף ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת העֹולָּם ה ִראשֹונָּה ִמנְ תָּה הַ קְ הִ לָּה  400נֶׁפֶׁ ש בְ קֵ רּוב .בְ ֵָּעת הַ מֶׁ רֶָּׁד
יסים מ ְֻּס ְָּל ִמים עִ בְ דּו ֶָּׁאת אַ ְדמֹותֵ ֶָּׁ
ַוא ֲִר ִ
הּודים ,שֶׁ עלּו לְ יִ ְשר ֵָּאל (1951-
נֹותרּו בּה  20יְ ִ
יטים ( )1922-1919נִ ְמלְ טּו ַרבִ ים לִ כְ פ ִרים ְסמּוכִ ים .בִ ְש ַָּנת ְ 1947
ֶׁנ ֶָּׁגד הַ בְ ִר ִ

.)1950

יס ַטָּן הַ ט ְֻּרקִ ית
קּור ִד ְ
ַגזֵייְ ַָרה ) ,Cizre (Cizîraכְ פָּר בְ ְ
ּפּובלִ יקָּה הַ ט ְֻּרקִ ית Türkiye
 ,Kürdistanıבִ ְמחֹוז ִש ְר ַָּנק ַָּ ,Sirnakעל גְ דֹות נְ ַָּהר ִחדֶׁ ֶָּׁקל نهر دجلة ,בְ קִ ְר ַָּבת ְמשֻּ לש הַ גְ בּולֹות ה ֶׁר ְ
ּסּורית الجمهوريّة العربيّة السّوريّة ( ִמּצִ דֹו האֶׁ חָּד
 - Cumhuriyetiה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העִ רקִ ית الجمهورية العراقية  -ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העֲרבִ ית הַ ִ
ּובעֹו ַָּנת הַ חֹ ֶָּׁרף קָּפְ אּו מֵ ימיו וְ ִאפְ ְשרּו הֲלִ יכָּה ַָּעל הַ קֶׁ ַָּרח).
של האִָּי ז ְרמּו ֵָּמי הַ נהָּר כָּל הַ ּׁשנָּה ּובְ צִ דֹו האַ ֵָּחר ז ְִרימתֹו ִא ִטית ְ
ֶָּׁ
ֶׁשר
ַבי אִָּי ,בֵ ין נַפְ תּו ֵָּלי הַ נהָּר .הַ כְ פָּר הֶׁ ע ֱִתיק ְמחֻּבָּר ְָּבג ֶָּׁ
ִירה الجزيرة (=אִָּי) ,לְ ִָּפי הֱיֹותֹו ַָּעל ג ֵָּ
ְמקֹור ְשמֹו בַ ִמלָּה העֲרבִ ית ַָּג'ז ֶָּׁ
יש ִָּלי> القامشلي בַ מַ עֲרָּב .העִ יר
ֶׁשר הַ גדֹול/הַ כַבִ יר)ֶָּׁ ,אל דֶׁ ֶׁרְך הַ מֹובִ ילָּה ֶָּׁאל זָּאכּו> בַ דרֹום וְ ֶָּׁאל קַ ִמ ְ
אֶׁ ֶָּׁבן ,ג ְֶׁשרָּא רּווא (=הַ ג ֶָּׁ
ֵבר ַָּלאִָּי ,בְ עִ קָּר ִממַ עֲרָּב לַנהָּר .בַ קַ ִָּיץ הַ טֶׁ ְמּפֶׁרטּורָּה גְ בֹוהָּה ּובַ חֹ רֶָּׁף הַ טֶׁ ְמּפֶׁ רטּורָּה ִמ ַתָּ ַָּחת לְ אֶׁ ֶָּׁפס
הַ מֹודֶׁ ְרנִ ית הִ ְת ַּפ ְתחָּה מֵ ע ֶָּׁ
ַלי ַָּאז־ ֶָּׁא־ ִָּדין ִא ְָּבן
טֹוריֹון העֲר ִָּבי ,ע ִָּ
יס ְ
ּפֹור ַָּחתְ .מקֹום ֻּהל ְַדתֹו ֶׁשָּל הַ הִ ְ
תי גְ דֹות הַ נהָּר חַ קְ לאּות ַ
( ְשלגִ ים)ִ .מּסבִ יב לַכְ פָּר בִ ְש ֵָּ
קּור ִדית
הּודית ,דֹובֶׁ רֶָּׁת אֲר ִמית ְ
ֶָּׁאל־ ַָּאתִָּיר ֶָּׁאל־ ִָּג' ַָּז ִָּרי^< علي عزالدين ابن االثير الجزری ( .)1233-1160בַ כְ פָּר הִ תְָּקַ יְ מָּה קְ הִ לָּה יְ ִ
גֹוררָּה בִ ְשכּונָּה מֻּקֶׁ ֶָּׁפת חֹומָּה
הּודית ,שֶׁ הִ ְת ְ
קּור ִדית) .הַ קְ הִ לָּה הַ יְ ִ
ּׁשּורים) ּוקְ הִ לָּה מ ְֻּסלְ ִמית ( ְ
(מֹודֶׁ ְרנִ ית) ,בְ ַָּצד קְ הִ לָּה נֹוצְ ִרית (אַ ִ
הּודי זַאכֹו .אֲנשֶׁ יהָּ ע ְסקּו ,בֵ ין
שּואין ִעָּם יְ ֵָּ
ּׁשבתֹות וְ חַ גִ ים) ,מנְ תָּה כַמָּה עֲשרֹות ִמ ְשּפחֹות ,ל ֶָּׁהן קִ ְשרֵָּי נִ ִ
וְ לּה ְשע ִרים (נִ ְסגְ רּו ְבָּ ַָּ
הּודים.
ַהל בְ אֶׁ ְמצעּות דֹובְ רֹות ַָּעל ּפְ ֵָּני הַ נהָּר וְ שַ ירֹות גְ ַמּלִ ים .בִ ְת ִח ַָּלת הַ ֵָּמאָּה  20הֵ חֵ לָּה הֲגִ ירַָּת הַ יְ ִ
ֶׁתר ,בְ ִמ ְסחָּר ,שֶׁ הִ ְתנ ֵָּ
הַ י ֶָּׁ
סּוריָּה) ,מֵ ֶָּׁהם עבְ רּו לְ זַאכֹו ולמֹוסּול (עִ ָּרק)ַָּ .עד ְשנֹות העֶׁ ְש ִרים
יש ִָּלי וְ ערֵָּי ְ
מֵ ֶָּׁהם יצאּו לְ מַ ַָּּסע ַרגְ ִָּלי לְ אֶׁ ֶָּׁרץ יִ ְשר ֵָּאל (דֶׁ ֶׁרְך קַ ִמ ְ
הּוסב ְָּל ִמ ְסגָּד .מַ ְרבִ ית העֹולִ ים לְ אֶׁ רֶָּׁץ יִ ְשר ֵָּאל ִה ְתי ְַּׁשבּו בִ ְשכּו ַָּנת זִכרֹון
ֶׁסת ַָּ
הּודיםִ .מבְ ֵָּנה בֵ ית ַָּהכְ נ ֶָּׁ
נֹותרּו בֹו יְ ִ
הַ ְמאֻּחרֹות ָּל ֹא ְ
של בֵ ית
ֶׁתח הַ כְ ִָּניסָּה ֶָּׁ
לּומים<ַ .1 :גזִירֶָּׁה; ַ .2גזִירֶָּׁה ,מוזולאום הַ ְמיֻּחָּס לְ נֹ ַָּח;  .3יְרּושלִַָּים ,מַ ּצֶׁ ֶָּׁבת זִכרֹון מֵ ַָּעל ּפ ַָּ
יֹוסף ביְ רּושלִַָּים (בַ ּצִ ִ
ֵָּ
של בְ ֵָּני העֵדָּה' ,שַ עֲרֵָּי אַ ה ֲָּבה' [ ְרחֹוב אַ ְרנֹון .)]22
ֶׁסת ֶָּׁ
הַ כְ נ ֶָּׁ
Türk

ههرێمی کوردستان 8 ,קָּ" ַָּמ בְ קֵ רּוב ִמדרֹום לִ גְ בּול
יסטַ ן העִ רקִ ית ָּ 
בקּור ִד ְ
ְ
דַ הּוכ محافظة دهوك )دهۆک)  ,Dihokעִ יר
של נְ ַָּהר ַָּח'בּור خابور ( ִשמֵ ש לִ ְש ִתיָּה ,לְ רחְ צָּה ּולְ הַ ְשקיָּה).
ֵמק הַ ּפֹורֶָּׁה ֶָּׁ
ִָּעם ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה הַ ט ְֻּרקִ ית  ,Türkiye Cumhuriyetiבע ֶָּׁ
ֻּּסה שֶׁ ֶָּׁלגִ .מדרֹום לֹו ,הַ ר ְמכֻּּסֶׁ ה צִ ְמחִ יָּה עֲבֹותָּה ּוצְ פּופָּה .העִ יר
בֹוּה לְ ָּל ֹא צִ ְמחִ יָּה ּובְ מַ ְרבִ ית יָּמּות הַ ּׁשנָּה ְמכ ֶָּׁ
ִמּצפֹון לֹוַָּ ,הר ג ַָּ
של נְ ַָּהר
הּודיֶָּׁ .את העִ יר חֹוצִ ים ְש ֵָּני יֹובְ לִ ים ֶָּׁ
נֶׁחְ לְ קָּה לִ ְשֹלשָּה רֹ בַ עִ ים :הרֹ ַָּבע הַ מ ְֻּסלְ ִָּמי (הַ גדֹול) ,הרֹ ַָּבע הַ נֹוצְ ִָּרי וְ הרֹ ַָּבע הַ יְ ִָּ
ּומ ְתאַ ח ֲִדים שּוב בִ ְדרֹום
הּודי וְ ה ֶּׁפ ֶָּׁלג הַ ּׁשֵ ִָּני ִממַ עֲרָּב לֹוִ ,
זֹורם בְ ִמז ְַרח הרֹ ַָּבע הַ יְ ִָּ
ֲָּח'בּור ,הַ ִמ ְתּפַּצְ לִ ים בִ צְ פֹוןִ -מזְרַָּחֶּׁ .פלֶׁג אֶׁ חד ֵ
הּודיְ .שלֹושָּה גְ ש ִרים חִ בְ רּו ֶָּׁאת ָֹּר ְב ֵָּעי העִ ירִ .מּסבִ יב לָּעיר,
ֵיהם ה ִאי ,עליו שֹו ֵָּכן הרֹ ַָּבע הַ יְ ִָּ
העִ יר ,לְ ֶּׁפ ֶָּׁלג אֶׁ חָּד ר ַָּחב ,בֵ ינ ֶָּׁ
מּודים ֶָּׁזה
יתיִ יםִ .מ ְּׁשנֵי צִ ֵָּדי הַ נהָּר ,ב ְֻּסתנִ ים ּוכְ ר ִמים .בתֵ יהָּ בְ נּויִ ים חֵ מָּר ,צְ ִ
מַ עְ יְ נֹות שֹופְ עִ ים .בְ קִ ְרבתּה ,מַ עַיְ נֹות מַ ְר ֵּפא גַפְ ִר ִ
אֹורגִ ים ,צַ ב ִעָּי בַ ִדים).
ּומלאכֹות (סַ נְ ְדל ִרים ,חַ י ִטים ְ
ל ֶָּׁזה ְּורחֹובֹותֶׁ יהָּ אֵ ינָּם ְמרֻּ ּצפִ ים .תֹושבֶׁ יהָּ הִ ְתּפ ְַרנְ סּו מֵ חַ קְ לאּותִ ,מ ְסחָּר ְ
שם אַ ַָּחת הַ ִמ ְשּפחֹות הַ יְ דּועֹות בַ ּׁשְָּכּונָּה .בֵ ין הַ ב ִתים ,ל ָֹּרב ַָּחד
הּודי נ ְֶׁחלָּק ֶָּׁלְ 19-שכּונֹות ,וְ כָּל אַ ַָּחת מֵ ֵָּהן נִ קְ ְראָּה ַָּעל ֵָּ
הרֹ ַָּבע הַ יְ ִָּ
ֵיהם היּו ל ָֹּרב טֹובִ ים ,אֲבָּל ִעָּם הֲק ַָּמת הַ ְמ ִדינָּה
הּודים ִָּעם ְש ֵכנ ֶָּׁ
ֲסי הַ יְ ִ
ֲצר ְרחבה ,הִ ְת ַּפ ְתלּו ִס ְמטאֹות צרֹותַ .יח ֵָּ
קֹומתַ ִָּים ִָּעם ח ַָּ
יהם .בִ ְש ַָּנת  1947מנְ תָּה הַ קְ ִהלָּה ִ 200-150מ ְשּפְ חֹות ( 1,500נֶׁפֶׁ ש
הּודים הֵ חֵ לּו בִ ְמכִ ירַָּת נִ ְָּכסֵ ֶָּׁ
הִ ְשתַ בְ שּו הַ ַיח ֲִסים וְ הַ יְ ִ
(.)1951-1950
בְ קֵ רּוב) וְ כֻּלָּם עֲלּו לְ יִ ְשר ֵָּאל

ههرێمی کوردستان ,בִ צְ פֹון ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העִ רקִ ית
יסטַ ן העִ רקִ ית ָּ 
בקּור ִד ְ
ְ
זַאכֹו (זַאח'ֹו) زاخو ָּ(زاخو)  ,Zaxoעִ יר
ּפּובלִ יקָּה הַ ט ְֻּרקִ ית  .Türkiye Cumhuriyetiתֹושבֶׁ יהָּ ()2016
الجمهورية العراقية ,סמּוְך לְ מַ ע ֲַָּבר הַ גְ בּול העִ ק ִָּרי בֵ ין עִ רָּק לְ בֵ ין ה ֶׁר ְ
הּוקם) ,מֵ ַָּעל נְ ַָּהר ֲָּח'בּור
יֹודעִ ים מ ַתָּי ַָּ
ֶׁשר הֶׁ ע ֱִתיק ,דַ לַאל دالل (אֵ ין ְ
דֹוע בּה ,הַ ג ֶָּׁ
ּׁשּורים)ֲ .אתָּר י ַָּ
קּור ִדים וְ נֹוצְ ִרים (אַ ִ
מַ ְרבִ יתָּם ְ
خابور ,וְ יֵש הַ ְמזַהִ ים ֶָּׁאת הַ נהָּר ִָּעם חבֹור הַ ִמקְ ראִָּית ,מקֹום בְ אֶׁ ֶָּׁרץ אַ ּׁשּור אֵ ליו הֻּגְ לּו 'עֲשֶׁ רֶָּׁת הַ ְּׁשב ִטים'^ ("בִ ְשנַת הַ ְת ִשיעִ ית
ּובחָ בֹור נְ הַ ר גֹוזן וְ ע ֵרי מדי"ַ " ,30ו ֶׁיגֶׁל מֶׁ לְֶׁך
לְ הֹושֵ ַָּע לכַד מֶׁ לְֶׁך אַ ּׁשּור אֶׁ ת שֹ ְמרֹון ַו ֶׁיגֶׁל אֶׁ ת יִ ְשראֵ ל אַ ּׁשּורה ַויַשֶׁ ב אֹ תם בַ חְ לַח ְ
ּובחָ בֹור נְ הַ ר גֹוזן וְ ע ֵרי מדי"ָּ .)31לְ ִפָּי מסֹ רֶָּׁת בְ ֵָּני הַ קְ ִהלָּה ,מֹוצאָּם מ'עֲשֶׁ רֶָּׁת
אַ ּׁשּור אֶׁ ת יִ ְשראֵ ל אַ ּׁשּורה ַויַנְ חֵ ם בַ חְ לַח ְ
ֶׁסת :הַ גדֹול וְ הֶׁ עְ ִתיק ,כְ נִ ְשתָּא רבּוסָּא (=גְ דֹולָּה)
תי כְ נ ֶָּׁ
הַ ְּׁשב ִטים'^ ,שֶׁ הֻּגְ לּו לְ כאן אַ חֲרֵָּי ח ְֻּרבָּן הַ בַ ִָּית הַ ִראשֹון .היּו בּה ְש ֵָּני ב ֵָּ
( 3000מֹושבִ ים) ,הַ ּׁשֵ ִָּניִ ' ,מ ְד ַרש' ( 1000מֹושבִ ים) ,נִ בְ נָּה בְ דֶׁ ֶָּׁגם הַ ִראשֹוןִ .שמֵ ש בֵ ית ְתפִ לָּה ,בֵ ית ִמ ְד ַרש ,תַ לְ מּוד תֹורָּה,
ּומֹושב וְ ַָּעד הַ קְ ִהָּלָּה .הַ ַּו ַָּעד מנָּה ִשבְ עָּה ִאישִ ,מנִ כְ בְ ֵָּדי הַ קְ הִ לָּה ּובְ ר ֹאשֹו ע ַָּמד ֲח ַָּכם בַ אשִָּי.
ַָּ
בֵ ית ִדין ַרב ִָּני
ָּ
ָּ

קֹומית ,עלָּה נְ ַָּהר ֲָּח'בּור ַָּעל גְ דֹותיו ,לִ פְ ֵָּני  450שנָּה ְבקֵ רּוב ,הֵ צִ יף ֶָּׁאת העִ יר וְ הֶׁ חְ ִריבּה .תֹושבֶׁ יהָּ עֲז ָּ
בּוה
לְ ִָּפי אַ גדָּה ְמ ִ
ַחת שמ ִדין אַ ַָּגאִ ,מ ְשּפחָּה
וְ הִ ְתַָּי ְּׁשבּו בַ כְ פ ִרים ּובַ עֲירֹות הַ ְּסמּוכֹות .בַ חֲֹלף הַ ּׁשנִ ים צ ַָּמח בִ ְמקֹומּה ַי ַָּער עבֹותְ .ב ֵָּני ִמ ְשּפ ַָּ
ּומלַאכְ תָּם כ ְשלָּה ַּפ ַָּעם אַ ַָּחר ַּפ ַָּעם .כָּל בֵ ית
אֹומר לִ בְ נֹותּה מֵ חדשְ ,
ֵָּ
ל־סילּואַ ִָּני ,ג ְמרֹו
מ ְֻּסלְ ִמית ְמכֻּבֶׁ ֶָּׁדתִ ,מּׁשֵ ֶָּׁבט ע ַרב ֶָּׁא ִָּ
ֵשָּר הַ תֹופעָּה הַ ְתמּוהָּה .אֵ ֶָּׁלה סַ ּפְ רּו ל ֶָּׁהם
מֹוטט .הלְ כּו לְ זִקְ ֵָּני העֵדָּה וְ שַ אֲלּו לְ פ ֶׁ
מֹוטט ,הֵ קִ ימּוהּו וְ שּוב הִ ְת ֵָּ
שֶׁ הֱקִ ימֹו הִ ְת ֵָּ
הּודים ּומֵ אָּז שֶׁ עֲזבֹו ֶָּׁאת העִ יר לְ אַ ַָּחר ח ְֻּרבנּה קְ ללָּה רֹובֶׁ ֶָּׁצת ַָּעל הַ מקֹום .כְ ֵָּדי לִ בְ נֹות ֶָּׁאת העִ יר
גֹוררּו בעִ יר יְ ִ
שֶׁ בֶׁ עבָּר הִ ְת ְ
ֵיהם .ר ֹאש
הּודית לבֹוא אֲ ל ֶָּׁ
הּודים .הלְ כּו בְ ֵָּני שמ ִדין ַלעֲי ָּרה הַ ְּסמּוכָּה וְ ִשכְ נְ עּו ִמ ְשּפחָּה יְ ִ
מֵ חדש יֵש לְ הבִ יא אֵ לֶׁיהָּ יְ ִ
ֶׁבר חסֹון ּובְ יֹום אֶׁ חָּד כ ֵָּרת עֵצִ ים בַ ַי ַָּער ּופִ נָּה מקֹום ְָּלהֲק ַמָּת בֵ יתֹו .וְ הִ ֵָּנהְ ,בנּה ֶָּׁאת בֵ יתֹו וְ הּוא
הּודית היָּה ג ֶָּׁ
הַ ִמ ְשּפחָּה ַָּהיְ ִ
מֹוטט .בְ כָּל יֹום הִ ְמ ִשיְך וְ כ ַרת עֵצִ ים וְ נִ בְ נּו עֹוד ב ִתיםַָּ ,עד שֶׁ נִ כְ רַָּת כָּל הַ ַי ַָּער וְ העִ יר זַאכֹו קמָּה
ע ַָּמד אֵ יתָּן .אֵ ינֹו ִמ ְת ֵָּ
שי הַ מקֹום הִ ְת ַּפעֲלּו מֵ עצְ ַָּמת ה ִאיש וְ כִ נּוהּו  -דַ חְ לִ יקָּה (דַ חְ ֵָּלה ,דַ חְ לַאת= ַי ַָּער ,חֹ ְרשָּה= ִאיש הַ יְ ערֹות)ּ ,ומֵ אָּז ֶָּׁזה
מֵ חדש .אַ נְ ֵָּ
של צֶׁ ֱאצאיוַָּ ,עד הַ יֹום הַ ֶָּׁזה.
שם ִמ ְשּפַחְ תֹו שֶׁ לֹו וְ ֶָּׁ
ֵָּ

שי הַ קְ הִ לָּה ,ע ַָּמד לְ מַ ְזכֶׁרֶָּׁת ֶׁג ַָּזע ֵָּעץ עבָּהַָּ ,עד שֶׁ ע ַָּזב וְ עלָּה לְ יִ ְשר ֵָּאל
ֹלמה דַ חְ לִ יקָּה^< () ,מֵ אַ נְ ֵָּ
של ְש ָֹּ
בְ בֵ יתֹו ֶָּׁ
(.)1950
ָּ

ָּ

של ַרבִ י
נֹודע ְבעִ קְ בֹות בִ קּורֹו (ֶָּׁ )1827
הּודית בִַזַאכֹו ַָּ
ְד ַָּבר קִ יּומּה שֶׁ ל קְ הִ לה יְ ִ
הּודית ַָּבת ִ 600מ ְשּפְ חֹות ,מֵ ֶָּׁהם
דוִ ד ְדבֵ ית הִ לֵל< (מֵ אה  ,)19נֹוסֵ ַָּע צְ פ ִתי שֶׁ ע ַרְך מַ ּסע לְ הֹודּוָּּ ,ומ ַָּסר שֶׁ מצָּא בּה קְ ִהלָּה יְ ִ
צֹורפִ ים ,וְ עֹוד) .ל ֶָּׁהם בֵ ית כְ נ ֶֶׁׁסָּת עָּ ִתיק
אֹורגִ יםְ ,
ע ֲִש ִירים גְ דֹולִ ים ( ִמקְ ֵָּנה רַָּב) ּומַ ְרבִ יתָּם סֹוח ֲִרים ,בַ ֲע ֵָּלי ְמלאכָּה וְ אמנֻּיֹות ( ְ
ּומכאן מַ ְסקנתֹו ,שֶׁ הֵ ם לְ ל ֹא ס ֵפק
טֹוריָּה'ִ ,
יס ְ
דֹומים לְ אֵ לּו הַ ֻּמזְכ ִרים 'בַ ִּספְ ִָּרי הַ הִ ְ
שּואין ִ
ּומנְ ֲה ֵָּגי וְ ִטקְ ֵָּסי נִ ִ
וְ גדֹול ,לְ ַָּיד הַ נהָּרִ ,
צֶׁ אֱצאֵ י 'עֲשֶׁ ֶׁרת הַ ְּׁשב ִטים' .מַ נְ הִ י ֵָּגי הַ קְ הִ לָּה ּפנּו בְ ִמכְ תָּב ( 12בְ ַָּמ ְָּרס  )1922לְ הִ ְסתַ ְדרּות הַ ּצִ יּונִ ית בלֹונְ דֹון ,בֹו ֵָּהם ְמתאֲ ִרים
יצי ,חתּום
יּוע ַלעֲלֹות לְ אֶׁ רֶָּׁץ יִ ְשר ֵָּאלִ .מכְ תבָּם ,הַ כתּוב בְ ִסגְ נֹון ְמלִ ַָּ
ּומבַ קְ ִשים ְת ִמיכָּה וְ ִס ַָּ
יטית ְ
ֶָּׁאת ְמצּוקתָּם הַ כַלְ כלִ ית וְ הַ ּפֹולִ ִ
נֹושָּא ֶָּׁאת חֹותָּם בֵ ית הַ ִדין ה ַרב ִָּני.
ַָּעל יְ ֵָּדי הרַָּב הראשִָּי וְ הֶׁ חכָּם בַ אשִָּי ,יִ חְ יָּא ַרח ֲִמים ז ֵָּקן^< () ,וְ עֹוד ִ 23מנִ כְ בְ ֵָּדי הַ קְ ִהלָּה וְ ֵ
יחי ַָּמחְ תֶׁ רֶָּׁת ,ב ֶָּׁהם :האַ ְרכֵאֹולֹוג
יּוני  )1941הִ גִ יעּו לזַאכֹו ְשלִ ֵָּ
יהּודי בַ גְ ַָּדד بغداد ( 2-1בִ ִָּ
בְ עִ קְ בֹות הַ ּפֹוגְ רֹום (פ ְַרהּוד فرهود) בִ ִ
גּוטמָּן ( ,)1996-1909בִ ְש ַָּנת  ;1942יְ רּושַ לְ ִָּמיִ ,איש
של הַ ַּפלְ ַָּמ"ח^<ְ ,שמַ ְריה ְ
הַ יִ ְשראֵ ִָּלי ,אָּז ִמפְ ַָּקד הַ מַ חְ לקָּה העֲרבִ ית ֶָּׁ
יקי^< () ,בִ ְש ַָּנת  ;1944ח ֵָּבר ְתנּו ַָּעת הַ מַ חְ תֶׁ רֶָּׁת הַ ּצִ יּונִ ית חֲלּוצִ ית ,חֶׁ ֶָּׁבר
של הַ ּפַלְ ַָּמ"ח^< ,יִ צְ חָּק ְשוִ ִָּ
הַ מַ חְ לקָּה העֲרבִ ית ֶָּׁ
קֹומית ,לִ מּוד עִ בְ ִרית,
ֵיהם ה ַֻּטָּל לְ אַ ְר ֵָּגן הֲגנָּה ְמ ִ
נֹוסר ,יְ הּושֻּ ַָּע רבִ ינֹובִ יץ' בַ הַ רַָּב^< ( ,)1944-1912בִ ְש ַָּנת ֲ .1945על ֶָּׁ
קִ בּוץ גִ ַָּ
בֹוד ִדים ,וְ ִה ְתי ְַּׁשבּו
הּודי זַאכֹו ַלעֲלֹות כְ ְ
הּודים ְָּלאֶׁ רֶָּׁץ יִ ְשר ֵָּאל .ה ֵָּחל מֵ אֶׁ ְמ ַָּצע הַ מֵ אָּה  19הֵ חֵ לּו יְ ִָּ
הֲכנָּה ַלעֲלִ יָּה וְ הַ בְ ר ַָּחת יְ ִ
יהם ,לְ אַ ֵָּחר ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת העֹולָּם ה ִראשֹונָּה^ .י ְסדּו ( )1941ביְ רּושלִַָּים ֶָּׁאת
ביְ רּושלִַָּים ,וְ ִש ְמשּו ג ְַרעִ ין קְ לִ יטָּה לַב ִאים אַ ח ֲֵר ֶָּׁ
יס ַָּטן) .לְ אַ ַָּחר הֲק ַָּמת הַ ְמ ִדינָּה עלְ תה כָּל הַ קְ ִהלָּה לְ יִ ְשר ֵָּאל (,)1951
קּור ִד ְ
הּודים עֹו ֵָּלי זַאכֹו ְ
אשי תֵ בֹות :יְ ִ
' ִא ְרגּון יַעְ ֵָּזק' (=ר ֵָּ
מֹושָּב ֲעז ְַר ָיַה
בְ אַ ְרבעָּה גַלִ יםְ ,ב ִמ ְסגֶׁרֶָּׁת ' ִמבְ ַָּצע עֶׁ זְרָּא ּונְ חֶׁ ְמיָּה'^ (ֶׁ 2,400נפֶׁש בְ קֵ רּוב) .לְ אַ ֵָּחר ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת הַ ִּׁשחְ רּור^ י ְסדּו ֶָּׁאת ַ
ּׁשם).
אשי תֵ בֹות :עֹו ֵָּלי זַאכֹו ַראּו יְ שּו ַָּעת הַ ֵָּ
(ר ֵָּ

ههرێمی کوردستانִ ,בצְ פֹוןִ -מזְרַָּח ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה
יסטַ ן העִ רקִ ית 
בקּור ִד ְ
ְ
כִ ְרכּוּך< كركوك (كهركووك)  ,Kerkükעִ יר ַע ִתיקָּה,
אמית שֶׁ ל ִא ַיראן جمهوری اسالمی ایرانְָּ ,ב ֶָּׁלב ְש ֵָּדה נֵפְ ְָּט שֹו ֵפ ַָּע
ּפּובלִ יקה ה ִא ְסל ִ
העִ רקִ ית الجمهورية العراقية ,סמּוְך לַגְ בּול ִָּעם ה ֶׁר ְ
אל הָּ ֶׁרּפּובְ לִ יקה הַ לְ בנֹונִ ית الجمهوريّة
ּסּורית الجمهوريّة العربيّة السّوريّة ,וְ ֶָּׁ
( ִממֶׁ נָּה יֹוצְ ִאים צִ נֹורֹות נֵפְ ְָּט ֶָּׁאל ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העֲר ִבית הַ ִ
ַדי (סַ ְרגֹון הַ גדֹול)^< 2279-2334( šarru-kin
اللبنانيّة ,וְ ַָּעד לִ ְש ַָּנת ַָּ 1948גם לחֵ יפָּה) .נִ ְזכֶׁרֶָּׁת בַ כְ תּובֹות סַ ְרגֹון האַ כ ִָּ
ּומי ֵַּסָּד העִ יר אַ ַכָּד
ּוסבִ יבתּה) ְ
ימּפ ְֶׁריָּה האַ כ ִַדית^<ַָּ ,בת  100הַ ּׁשנִ ים (חַ לשָּה ַָּעל כָּל מֶׁ סֹוּפֹוטַ ְמיָּה ְ
לפנה"ס בְ קֵ רּוב)ְ ,מי ֵַָּּסד ה ִא ְ
(עצְ מתֹו הַ ּצְ ב ִאית הפְ כָּה אֹותֹו לִ ְדמּות אַ גד ִתית ּומֻּשָּא לְ הַ עֲרצָּה ְבמֶׁ שֶׁ ְך אַ לְ ֵָּפי שנִ ים) .לְ ִפָּי הַ מסֹ רֶָּׁתְ ,מזַהִ ים בּה ֶָּׁאת ָכ ַַלח
של מַ ְמ ֶׁל ֶָּׁכת אַ ּׁשּור (" ִמן הא ֶׁרץ הַ הִ וא יצא אַ ּׁשּור וַיִ בֶׁ ן אֶׁ ת נִ ינְ וֵה וְ אֶׁ ת ְָּרחֹ בֹ ת עִ יר וְ אֶׁ ת ָכלַח :וְ אֶׁ ת
הַ ִמקְ ר ִאית ,בִ ירתּה הַ ְּׁשנִ יָּה ֶָּׁ

ידי הַ מֶ לֶ
ֶׁרסֶׁ ן בֵ ין נִ ינְ וֵה ּובֵ ין ָכלַח הִ וא העִ יר הַ גְ דֹ לה" .)32בְ סֹוף הַ מֵ אָּה  18לפנה"ס נִ כְ בְ שָּה ִב ֵָּ
מּורב
ִּ י ( 1750-1792ל פ נ ה"ס) ,חַ ַ

הַ בַ ְבל

ִּ י (עַ

ְך

ִּ י)^< (? 1750-ל פ נ ה"ס),

מּורפ
ָ

הּודי כִ ְרכּוּך ִמּׁשֵ ֶָּׁבט בִ נְ י ִמין ,שֶׁ הֻּגְ לָּה ִעָּם עֲשֶׁ רֶָּׁת הַ ְּׁשב ִטים לב ֶָּׁבל .בעִ יר
הּודית ַע ִתיקָּה ,מֹוצָּא יְ ֵָּ
וְ סֻּּפְ חָּה לְ מַ ְמלַכְ תֹוְָּ .ל ִָּפי מסֹ רֶָּׁת יְ ִ
ידי מֶ לֶ
מַ ְר ִאים ֶָּׁאת קִ בְ רֹות דנִ יֵאל^< ,בִ ְשמֹו הַ בַ בְ ִָּלי :בֵ לְ ְטשַ אּצַ רִ ,מיַלְ ֵָּדי ה ֲאצֻּלָּה ,שֶׁ נִ לְ קְ חּו ִמִָּי ְשר ֵָּאל בִ ֵָּ
י^< ( 630-562לפנה"ס)ֶ ,שהֶ ְח ִּר

נְ בּוכ ְַדנֶׁאּצַ ר הַ ֵׁשנִּ
הָ ִּר

אשֹו

י ב אֶ

ת בֵׁ

ְך בבֶׁ ל,
ש

י ת הַ ִּמ ְק ָד

ן^ ,גִ ְדלָּם בְ מַ לְ כּותֹו ,כְ ֵָּדי שֶׁ יְ שַ ְמשּו לֹו יֹועֲצִ ים ("וְ נֹ ַָּח דנִ ֵָּאל [דָ נִ יֵאל] וְ ִאיֹוב בְ תֹוכּה חַ י אנִ י נְ ָֻּּאם ֲאדֹ ני ֵָּה'

יסים שֵ מֹות וַישֶׁ ם לְ דנִ יֵאל בֵ לְ ְטשַ אצַ ר וְ ַל ֲחנַנְ יה
ִאם בֵ ן ִאם בַ ת יַּצִ ילּו הֵ מה בְ צִ ְדקתם יַּצִ ילּו נַפְ שם" " ,וַישֶׁ ם להֶׁ ם שַ ר הַ ּס ִר ִ
שַ ְד ַרְך ּולְ ִמישאֵ ל מֵ ישַ ְך וְ ַל ֲעז ְַריה עֲבֵ ד נְ גֹו"ֲ ;)34חנַנְ יָּהִ ,מ ְר ִָּעי דנִ יֵאל ,שֶׁ ג ְדלּו עִ מֹו בְ ח ֵָּצר הַ ְמלּוכָּה (" ַוי ֹאמֶׁ ר דנִ יֵאל אֶׁ ל הַ מֶׁ לְ צַ ר
יסים ַעל דנִ יֵאל ֲחנַנְ יָה ִמישאֵ ל ַו ֲעז ְַריה"ֲ ;)35עז ְַריָּה ,בִ ְשמֹו הַ בַ ְב ִָּלי :ע ֲֵָּבד נְ גֹוִ ,מ ְר ִעָּי דנִ יֵאל ,שֶׁ ג ְָּדלּו עִ מֹו
אֲשֶׁ ר ִמנה שַ ר הַ ּס ִר ִ
יסים שֵ מֹות וַישֶׁ ם לְ דנִ יֵאל
בְ ח ֵָּצר הַ ְמלּוכָּה ("וַיְ הִ י בהֶׁ ם ִמבְ נֵי יְ הּודה דנִ יֵאל ֲחנַנְ יה ִמישאֵ ל ַו ֲעז ְַריָה :וַישֶׁ ם להֶׁ ם שַ ר הַ ּס ִר ִ
יס ַטָּן נהֲגּו ַלעֲלֹות ל ֶׁר ֶָּׁגל לְ הִ ְשתַ טֵ ַָּח ַָּעל
קּור ִד ְ
הּודי ְ
בֵ לְ ְטשַ אּצַ ר וְ ַל ֲחנַנְ יה שַ ְד ַרְך ּולְ ִמישאֵ ל מֵ ישַ ְך וְ ַל ֲעז ְַריה עֲבֵ ד נְ גֹו" .)36יְ ֵָּ
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ֲשר הַ ַמצְ ִּב
יהםַ .כא ֶָּׁ
קִ בְ ֵר ֶָּׁ
י ַ ַָּל ְָּנג)^< (ב ְ פַ ְר ִּס
הַ דֹו
אַ ְס ָי

י א הַ מֹונְ

י ת :تیمور لنگ) (ִּ ,)1405-1336מגְ

רֹו תְ ,מי ְַס ָד

 ,1370בַ חֵׁ לֶ
ה ,מֵׁ

ק הַ ֶמ ְרכָזִּ
הֹו ד ֹו וְעַ

גֹול
ִּ

י-טֻּ ְר ִּק

ּה ֶש

ל הָ ִּא
י ,הַ ְד

אֹורגְ ָי
ְ
ד ֶג

ימפֶ ְר ָי
ְ
רֹומ
ִּ

יִּ ,ת
דֹולֵׁ

י מּו ר לַ נְ
כֹוב ִּש
י הַ ְ

ג ( ִּת

י ם ְב ָכ

ימֹורית ( ִּה ְת ַקיְ מָ
ה הַ תֲ ִ
י-הַ ַמע ֲָר ִּב

י ֶש

י מּור ִּ -
ל

ה1506- ,
ל יַבֶ ֶש

ת

הּודים ַרבִ ים,
ה) ,כבַ ש (ֶָּׁ )1400את בַ גְ ַָּדד بغداد ,נִ ְמלְ טּו ִממֶׁ נָּה יְ ִ

הּודי כִ ְרכּוּך) .בַ ְתקּופָּה העֹותְָּ'מַ נִ ית נִ כְ לְ לָּה בַ מחֹוז מֹוסּול
של יְ ִָּ
יּה הבַ גְ דַ ִדית ֶָּׁ
ּומֵ ֶָּׁהם שֶׁ הִ ְתי ְַּׁשבּו בכִ ְרכּוּך ( ִמכאן הַ הִ גִ ַָּ
הּודים ע ְסקּו בְ חַ קְ לאּות,
יסטַ נְ בּול  .İstanbulמַ ְרבִ ית הַ יְ ִ
בא ְָּ
תי סֵ ֶָּׁפר צְ ב ִאיִ ים ִ
וְ ַרבִ ים ִמבנֶׁיהָּ נִ ְשלְ חּו לִ לְ ָֹּמד ְבאקדֶׁ ִמיֹות ּובְ ב ֵָּ
בְ ִמ ְסחָּר ּובִ ְמלאכֹות זְעִ ירֹות .בַ מֵ אָּה  17ע ַָּמד בְ ר ֹאש הַ קְ הִ לָּה הרַָּב יִ ְחיָּא בַ רז ִַָּני^< (? .)1975-חֵ בְ רַָּת 'כָּל יִ ְשר ֵָּאל חֲבֵ ִרים'
תי סֵ ֶָּׁפר (לַבנִ ים ּולְ בנֹות בְ נִ פְ רָּד) שֶׁ נִ קְ ְראּו
(כִ י" ַָּח/אַ לִ יְ אַ נס)^< ּ ,Alliance Israélite Universelleפ ְתחה בעִ יר (ְ )1906ש ֵָּני ב ֵָּ
של
יֹותָּר ֶָּׁ
ַקד ַָּב' ִמ ְסדָּר הַ ְמצֻּיָּן בְ ֵ
שם הַ תֹורֵָּם ַלהֲקמתָּם ,הַ נ ְַדבָּן ,הַ ברֹון ֶָּׁסר אֱלִ יעֶׁ ֶָּׁזר (אֶׁ ִָּלי) כַדּו ִָּרי^< (ְ ,)1944-1867מפ ֵָּ
ַָּעל ֵָּ
יטית'^< ֶָּׁ ,)The Most Excellent Order of the British Empireבן לְ ִמ ְשּפחָּה ע ֲִתירַָּת נְ כ ִסים ִמבַ גְ ַָּדד ּובַ עֲלָּת
ימּפ ְֶׁריָּה הַ בְ ִר ִ
ה ִא ְ
יטי ַָּאף נִ פְ תָּח בֵ ית
ְמן הַ מַ נְ ַָּדט הַ בְ ִר ִָּ
הּודית ּובִ ז ַָּ
עֲסקִ ים בַ ִמזְרָּח הרחֹוק .לְ אַ ַָּחר ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת העֹולָּם ה ִראשֹונָּה^ ג ְדלָּה הַ קְ הִ לָּה הַ יְ ִ
הּודית וְ לַקְ הִ לָּה היָּה יִ ּצּוג בְ בֵ ית הַ נִ בְ ח ִרים הע ְַר ִָּקיִ .ב ְש ַָּנת  1947מנְ תָּה הַ קְ הִ לָּה ִ 300מ ְשּפחֹות בְ קֵ רּוב וְ כֻּלָּן
סֵ ֶָּׁפר בַ ְּׁשכּונָּה הַ יְ ִ
עֲלּו לְ יִ ְשר ֵָּאל (.1951
الموصل

ָּ

הּודית חֲשּובָּה ,בְ ר ֹאשּה
ههرێمی کوردستان .בַ מֵ אָּה  17היְ תָּה בּה קְ הלּה יְ ִ
יסטַ ן העִ רקִ ית 
בקּור ִד ְ
ְ
נִ ְירווַא نيرفانا  ,Nirwwaעִ יר
נֹודע כְ ִאיש מֹו ֵָּפת.
מּואל בַ רז ִַָּני (אֲ דֹ ִָּני)> .אֶׁ חָּד ִמתֹושבֶׁ יהֲָּ ,ח ַָּכם מ ְָּר ְד ַָּכיַָּ ,
של ַר ִבָּי ְש ֵָּ
ידי ַר ִבָּי ַיע ֲָֹּקב ִמזְר ִחָּי> ,חֲתנֹו ֶָּׁ
עמדּו תַ לְ ִמ ֵָּ
לְ ִָּפי האַ גדָּה ,הַ ְרחִ יק מַ גֵפָּה מֵ העִ יר .אַ חֲרֵָּי ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת העֹולָּם ה ִראשֹונָּה^ סֵ ַָּרב מַ נְ הִ יג העִ יר (א ֵָּגא) לְ הִ כ ַָּנע לִ ְד ִרישֹות שֵ יח'
ֶׁסת .כָּל
הּודים וְ ֶָּׁאת ב ֵתָּי הַ כְ נ ֶָּׁ
בַ רזַאן ,שֶׁ הֵ ִטיל ֶָּׁאת מֹוראֹו ַָּעל כָּל ְסבִ יבתֹוּ ,ובִ ְתגּובָּה שרַָּף ֶָּׁאת העִ יר ,לְ ַרבֹות ֶָּׁאת ב ֵתָּי הַ יְ ִ
הּודית ,לִ ְמעָּט ִ 3מ ְשּפחֹות ,עבְ ָּרה לעַמַ ִדיָּה ئامێدی>.
הַ קְ הִ לָּה הַ יְ ִ

יסטַ ן העִ רקִ ית ههرێمی کوردستان,
בקּור ִד ְ
ְ
ָּסֹונְ דֹור ساندور  ,Sondorכְ פָּר חַ קְ לאִָּי
ָּ
ָּ
בַ ּצפֹון ה ֶׁרּפּובְ לִ יקה העִ רקִ ית الجمهورية العراقية ,סמּוְך לַגְ בּול עִ ם ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה הַ ט ְֻּרקִ ית  ,Türkiye Cumhuriyetiלְ מַ ְרגְ לֹות
ֶׁשָּר עֵצִ ים חִ ֵָּבר בֵ ין ְש ֵָּני חֲלקיו.
ַחל אַ כְ זָּב (אֵ יתָּן בַ חֹ רֶָּׁף) חצָּה ֶָּׁאת הַ כְ פָּר וְ ג ֶׁ
יבת מַ עְ יְ נֹות וְ ַנ ֲח ֵָּלי אֵ יתָּן שֹופְ ֵָּעי מַ ִָּים .נ ַָּ
ה ִרים ,בִ ְסבִ ַָּ
תֹורה .בְ ֵָּני הַ קְ הִ לָּה ִה ְתּפ ְַרנְ סּו בְ עִ קָּר מֵ חַ קְ לאּות (ּפ ְַרדֵ ִסים,
ֶׁסת ,שֶׁ ִּׁשמֵ ש כְ בֵ ית ִמ ְד ַרש וְ תַ לְ מּוד ָּ
ַָּעל גִ בְ עָּה רמָּה ע ַָּמד בֵ ית הַ כְ נ ֶָּׁ
קּור ִדית
קּור ִדים ִדבְ רּו ְ
כְ ר ִמים ,וְ עֹוד) וְ עִ ְסקֹו ַָּגם בִ ְמלֶׁא ֶָּׁכת הַ ְּס ִריגָּה וְ הא ֲִריגָּהִ .דבְ רּו בֵ ינָּם לְ בֵ ין עַצְ מָּם עֲרבִ ית וְ עָּם הַ ְ
מֹוח ,ל ִשיר
ימּוסין ֶָּׁזה אֵ ֶָּׁצל ֶָּׁזהַ ,לעֲרֹ ְך ִמ ְשתאֹות ,לְ הֵ ִטיב גְ רֹונָּם בְ ערַָּק לִ ְש ַָּ
קֹורמֶׁ נְ ִָּג'יתְ .בָּּׁשַ בתֹות ּובְ חַ גִ ים נהֲגּו לְ קַ ֵָּים בְ קּורֵָּי נִ ִ
ְ
וְ לִ ְר ָֹּקדֲ .ח ַָּכם מ ְר ְד ַָּכי בֶׁ ן מֹ שֶׁ ה בֶׁ ן אֱלִ י ֶׁעזֶׁר בֶׁ ן יְ הּודה^< (ִ ,)?-1870שמֵ ש כְ ָֹּרב הַ קְ הִ לָּהּ ,ובְ נֹוָֹּ ,מ ֶׁשָּה^< (ִ )?-1890שמֵ ש
קּור ִדים כְ כָּל שֶׁ י ַָּכל ( ְָּל ָּל ֹא ְתמּורָּה כ ְַסּפִ ית).
הּודים ְָּו ַָּל ְ
שר קְ ש ִרים הֲדּוקִ ים ִָּעם הַ ִּׁשלְ טֹונֹות וְ ִס ֵי ַָּע לַיְ ִ
אַ חֲריו כְ מֻּכְ תָּר הַ כְ פָּר .ק ַָּ
שָּל ַרשיד עַ לִ י אֶׁ ל־כִ ילַנִ י^< رشيد
ְמן ִשלְ טֹונֹו האלִ ים ֶׁ
ַּׁשב בַ כְ פָּר .בִ ז ַָּ
הּודים לבֹוא ּולְ הִ ְתי ֵָּ
ּפ ַָּעל ַרבֹות לְ הַ ְרח ַָּבת הַ קְ הִ לָּה וְ קרָּא ִָּליְ ִ
הּודים בְ כָּל
عالي الكيالني ( ,)1965-1892ר ֹאש מֶׁ ְמשֶׁ לֶׁת עִ ירק (בְ שֹלש ְתקּופֹותִ ,)1941-1933 :ה ְת ַרחֲשּו ּפְ רעֹות ( )1943בַ יְ ִ
ֵיהָּם ִמכָּל ִמ ְשמָּר .בִ ְש ַָּנת  1951מנְ תָּה הַ קְ הִ לָּה
הּודים וְ ש ְמרּו ֲעל ֶׁ
קּור ִדים בַ כְ פָּר הֵ גֵנּו ַָּעל הַ יְ ִ
ֲבי הַ ְמ ִדינָּה ,אֲ בָּל הַ ְּׁשכֵנִ ים הַ ְ
ַרח ֵָּ

ִ 100מ ְשּפְ חֹות ( ְבקרֹוב)ֶׁ 500 ,נפֶׁש בְ קֵ רּוב ,וְ כֻּלָּם עֲלּו לְ יִ ְשר ֵָּאל.

ָּסֻלִ ימַ נִ ֶַיה سلێمانی ָּ(السليمانية)
ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
ههرێمی کوردستان ,העִ יר הַ ְּׁשנִ יָּה ְבג ְדלּה (ֶׁ 1.800.000נפֶׁש בְ קֵ רּוב) ,בִ צְ פֹוןִ -מזְרַָּח
יסטַ ן העִ רקִ ית 
בקּור ִד ְ
ְ
) ,(Sulaymaniyahעִ יר
ֵמק ּפֹורֶָּׁה (א ְרכֹו  45קָּ"מ בְ קֵ רּוב ,רחְ בֹו  15ק"מ בְ קֵ רּוב)ִ ,בירַָּת ְמחֹוז א־ּסַ למנִ יָּה
ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העִ רקִ ית الجمهورية العراقية ,בְ ע ֶָּׁ
אשא
קּור ִדיִ ,אבְ רהִ ים בַ ַָּ
נֹוסדָּה (ַָּ )1784על יְ ֵָּדי הַ נ ִסיְך הַ ְ
יס ַָּטן .העִ יר ְ
קּור ִד ְ
של מֶׁ ְרכָּז ְ
محافظة السليمانية ,מֶׁ ְרכָּז תַ ְרבּות וְ כַלְ כלָּה ֶָּׁ
של הַ ּסֻּלְ טן ,עַ בְ ד ( ַָּעבְ דּול) אֶׁ ל־חַ ִמיד ה ִראשֹון^<
ְמן ִשלְ טֹונֹו ֶָּׁ
בַ אבַ אן^<  ,)( İbrahim Paşa Babanבַ ְתקּופָּה העֹותְָּ'מַ נִ ית ,בִ ז ַָּ
קּור ִדית ֶׁשָּל בַ אבַ אן' (1850-
של ַָּאב הַ נ ִסיְךּ ,סֻּלִ ימָּן سليمان ,וְ ִש ְמשָּה כְ בִ ירַָּת 'הַ נְ ִסיכּות הַ ְ
( ,)1807-1789נִ קְ ְראָּה ַָּעל ְשמֹו ֶָּׁ
ימי הא ִָּביבֵָּ ,עת יצָּא הַ נ ִסיְך ּופמַ לְ יתֹו לְ מַ ּסע צַ ִָּידְ .בהַ גִ יעָּם ְָּלאֵ זֹור
קֹומיתִ ,סּפּור הֲקמַ תָּה הֵ ֵָּחל בְ אֶׁ חָּד מֵ ַָּ
 .)1784לְ ִָּפי מסֹ רֶָּׁת ְמ ִ
יחת האבִ יב ,הֻּקְ ַָּסם הַ נ ִסיְך ִממַ ְר ֵָּאה עֵיניו וְ הֶׁ חְ לִ יט לִ בְ נֹות
ּומבֻּשָּם בִ פְ ִר ַָּ
מַ עֲינֹות וְ ַנ ֲח ֵָּלי מַ ִָּים ,חֹ ְרשֹות וְ ַיעֲרֹות ,אֲוִ יר צלּול ְ
הּודים,
בְ מקֹום עִ יר .וְ כְך עשָּה .אַ לְ ֵָּפי ּפֹועֲלִ ים נִ ְר ְתמּו ַלהֲקמַ תָּהִ .מּׁשֶׁ ה ְֻּשלֵמָּה הַ ְמ ִשימָּה ָּל ֹא נחָּה דַ עְ תֹו ַָּעד שֶׁ הֵ ִביא אֵ לֶׁיהָּ ַָּגם יְ ִ
יאל ַָּבר אֵ מּון^<
הּודים ַנעֲנּו לֹו ּוקְ בּוצָּה ִראשֹונָּה ,בְ ר ֹאשּה ֲח ַָּכם גַבְ ִר ֵָּ
הּודים שֹורָּה בֹו הַ בְ רכָּה .הַ יְ ִ
בְ הֶׁ א ֱִמינּו שֶׁ בְ מקֹום שֶׁ יֵש יְ ִ
תן ל ֶָּׁהם ְרשּות לִ בְ ָֹּחר ֶָּׁאת ְמקֹום ְשכּונתָּם ,וְ ֵָּהם בחרּו ֶָּׁאת ְדרֹומּה.
ֵיהם וְ נ ַָּ
() הִ ְתי ְַּׁשבָּה בְ עִ יר .הַ נ ִסיְך בְ עַצְ מֹו הִ קְ בִ יל ֶָּׁאת ּפְ נ ֶָּׁ
צֹורפּות ,חַ יטּות ,א ֲִריגָּה ,צְ ִבי ַָּעת
בִ ְש ַָּנת  1827מנְ תָּה הַ קְ הִ לָּה ִ 100מ ְשּפחֹות ְבָּקֵ רּוב ַואֲנשֶׁ יהָּ ע ְסקּו בְ ִמ ְסחָּר ,בִ ְמלאכָּה ( ְ
ּומּׁשָּם
יהם לִ לְ ָֹּמד בבַ גְ ַָּדד بغداد ִ
ּומי מֵ הַ ִמ ְשּפחֹות שלְ חּו ֶָּׁאת יַלְ דֵ ֶָּׁ
בַ ִדים) ,רֹוכְ לּות (בֵ ין הַ כְ פ ִרים) ,וְ עֹוד .הַ מַ ּצָּב הַ כַלְ כ ִָּלי היָּה טֹוב ִָּ
יסטַ נְ בּול  .İstanbulכַמָּה מֵ ֶָּׁהם הִ גִ יעּו לְ תַ פְ קִ ִידים בְ כִ ַירִָּים בַ ִמ ְמשָּל הַ עֹותְָּ'מ ִָּני .ר ֹאש הַ קְ הִ לָּה ה ַָּרב יֹום
בא ְ
מּודים אֲקדֶׁ מ ִאיִ ים ִ
לַלִ ִ
ֶׁצת העִ יר .בִ ז ְַמָּן ִשלְ טֹונֹו האלִ ים ֶׁשָּל ַרשיד עַלִ י
יאל ַָּבר אֵ מּון ,נִ ְבחָּר כְ ח ֵָּבר בְ מֹוע ֶָּׁ
של גַבְ ִר ֵָּ
טֹוב ַָּבר אֵ מּון^< () ,נֶׁכְ דֹו ֶָּׁ
עֹוררּה ַָּבקְ הִ לָּה
אֶׁ ל־כִ ילַנִ י^< رشيد عالي الكيالني ( ,)1965-1892ר ֹאש מֶׁ ְמשֶׁ לֶׁת עִ ירק (בְ שֹלש ְתקּופֹות ,)1941-1933 :הִ ְת ְ
של
ֹלמה הִ ֵָּלל^< ( ,)-1923יְ לִ יד בַ גְ ַָּדד ,נִ ינֹו ֶׁשָּל ַרבָּה הראשִָּי ֶָּׁ
של ּפעִ יל העַלִ יָּה (בַ ַָּמחְ תֶׁ ֶָּׁרת)ְ ,ש ָֹּ
ְתנּועָּה צִ יֹונִ יתְ ,בעִ דּודֹו ֶָּׁ
עֹודדָּם ַלעֲלֹות לְ אֶׁ ֶָּׁרץ יִ ְשר ֵָּאל (בַ ִמפְ ג ִשים הַ חֲש ִאים
שה הִ ֵָּלל^< ( ,)1920-1824שֶׁ בָּא לְ בַ קְ רָּם (ּ )1941ולְ ְ
בַ גְ ַָּדד ,אַ בְ רהָּם מֹ ֶָּׁ
ֶׁשק) .כָּל הַ קְ הִ לָּה (ִ 300מ ְשּפְ חֹות בְ קֵ רּובֶׁ 1,500 ,נפֶׁש) עֲלּו
יחי העַ לִ יָּה ל ְמדּו ,בֵ ין הַ ְּׁשאָּר ,עִ בְ ִרית וְ ִשמּוש בְ נ ֶָּׁ
ִָּעם ְשלִ ֵָּ
לְ יִ ְשר ֵָּאל (.)1951
Slemaniya

ּפּובלִ יקָּה
ههرێمی کوردستان ,בִ צְ פֹון ה ֶׁר ְ
יסטַ ן העִ רקִ ית 
בקּור ִד ְ
ְ
עַ מַ ִד ַָיה ئامێدی ָּ(العمادية)  ,Amadiyaעִ יר
נֹוסדָּה בִ ְש ַָּנת 795
העִ רקִ ית الجمهورية العراقية ,סמּוְך לַגְ בּול ִָּעם ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה הַ ט ְֻּרקִ ית  .Türkiye Cumhuriyetiלְ ִפָּי הַ מסֹ ֶָּׁרתְ ,
לסה"נְ .בָּנּויָּה ְבחֶׁ לְ קּה בְ פִ ְס ַָּגת ַָּהר ,מֻּקֶׁ ֶָּׁפת חֹומָּה ,זֹו העִ יר העֶׁלְ יֹונָּה ,שּוטַָא אֶ ַל ַָיא (=הַ ּׁשֵ ֶָּׁבט העֶׁלְ יֹון)ּ ,ובְ חֶׁ לְ קּה בְ ִמפְ ֶָּׁנה ההָּר,
הּודים מַ חֶ ֶַלת הֹו ַז ֵיַי
הּודי ,הַ נִ קְ רָּא בְ ִפָּי הַ יְ ִ
זֹו העִ יר הַ תַ חְ ִתית ,שּוטַָא כְ תַ ַָיא (=הַ ּׁשֵ ֶָּׁבט הַ תַ ְחתֹון) .בְ שֵ ִָּני חֲלקֶׁ יהָּ ,רֹ ַָּבע יְ ִָּ
הּודית (ִָּ )1284עם
קֹומית ,הַ חַ לָּה הַ הִ ְתי ְַּׁשבּות הַ יְ ִ
קּור ִדים ,מַ חֶ ֶַלת ג'והי .לְ ִָּפי מסֹ רֶָּׁת ְמ ִ
הּודים)ּ ,ובְ ִָּפי הַ ְ
(= ְשכּו ַָּנת/רֹ ַָּבע הַ יְ ִ
ישים ,הרַָּב יֹו ֵָּסף חַ זָּן ְָּוד ִָּוד חַ זָּן .עמדּו בּה ְש ֵָּני ב ֵתָּי כְ נ ֶֶׁׁסָּת :האֶׁ חָּד ַָּעל שָּם ֶׁעזְרָּא
הּודים ,דֶׁ ְרוִ ִ
של ְש ֵָּני אַ חִ ים יְ ִ
בֹואָּם מּפרַָּס ֶָּׁ
תֹורת מֹ שֶׁ ה ֲאשֶׁ ר נתַ ן ה' אֱ ֹלהֵ י יִ ְשראֵ ל וַיִ תֶׁ ן לֹו הַ מֶׁ לְֶׁך כְ יַד ה' ֱאֹלהיו
הַ ּסֹו ֵָּפר ("הּוא עֶ ז ְָרא עלה ִמבבֶׁ ל וְ הּוא סֹ פֵר מהִ יר בְ ַ
בּורת הַ נבִ יא עֹובַ ְדיָּה ("חֲזֹון עֹ בַ ְדיָה כֹ ה אמַ ר אֲדֹ ני ה' ֶׁלאֱדֹום ְשמּועה שמַ עְ נּו מֵ אֵ ת ה' וְ צִ יר
עלָּיו כֹ ל בַ קשתֹו"ּ ,)37ולְ ידֹו קְ ַָּ
בַ גֹויִ ם שֻּ לח קּומּו וְ נקּומה עלֶׁיהָּ ל ִַמלְ חמה"( )38לְ ִָּפי מסֹ רֶָּׁת אַ חֶׁ רֶָּׁת ,קְ בּורתֹו במֹוסּול الموصل); וְ הַ ּׁשֵ ִָּני ַָּעל ֵשָּם הַ נבִ יא יְ חֶׁ זְקֵ אל
("היֹ ה היה ְדבַ ר ה' אֶׁ ל יְ חֶ זְקֵ אל בֶׁ ן בּוזִי הַ כֹ הֵ ן בְ אֶׁ ֶׁרץ כ ְַש ִדים ַעל נְ הַ ר כְ בר ו ְַתהִ י עליו שם יַד ה'"( )39נִ בְ ֶָּׁנה ,כַנִ ְר ֶָּׁאהִ ,ב ְש ַָּנת
ֶׁסת הַ ּׁשֵ ִָּני בנּוי בְ מַ ְתכֹ ֶָּׁנת בֵ ית הַ ִמקְ דש ּובֹו אּולָּם
ֵיהם הִ ְתקַ יְ מּו ַָּעד ֲָּעלִ יַת הַ קְ הִ לָּה לְ יִ ְשר ֵָּאל ( .)1951בֵ ית הַ כְ נ ֶָּׁ
ּושנ ֶָּׁ
ְ ,)1250
ַמּודים וְ ַָּעל כָּל אֶׁ חָּד מֵ ֶָּׁהם שָּם הַ תֹורֵָּם ּופְ סּוקִ ים ִמּסֵ ֶָּׁפר ' ְתהִ לִ ים'ַָּ .במֵ אֹות  17-16היְ תָּה בּה
גדֹול (ְ 30X30מ ַָּטר) ִָּעם  25ע ִ
יאים ְבחכְ ַָּמת הַ כֹוכבִ ים
ּומשַ גְ שֶׁ ֶָּׁגת ,בְ ר ֹאשּה עמדּו חֲכ ִמים ,ש ִרים ּוגְ בִ ִירים יְ דּו ֵָּעי ֵשָּם ,מֵ ֶָּׁהם בְ קִ ִ
הּודית גְ דֹולָּה ְ
קְ הִ לָּה יְ ִ
הֹוריד ְמלכִ ים
וְ הַ מַ זלֹות ,ע ְסקּו בְ קַ בלָּה מַ ע ֲִשית ,רֻּ אּו בַ גֹורָּל וְ כ ְתבּו קְ מֵ עֹות .אֶׁ חָּד מֵ ֶָּׁהם ,כְך האַ גדָּה ,כֹ חֹו היָּה ָֹּכה רַָּבַָּ ,עד שֶׁ ִ
הֹושי ַָּע ֶָּׁאת יִ ְשר ֵָּאל בְ כָּל ֵָּעת צ ָּרהְ .באֹותּה ֵָּעת הִ ְתקַ יְ מָּה בּה יְ ִשיבָּה גְ דֹולָּה ,בּה ל ְמדּו תַ לְ ִמ ִידים ַרבִ ים
וְ הֶׁ עֱלָּה ְמלכִ ים וְ ִ
יהם לִ ְמקֹומָּם וְ ִש ְמשּו כְ ַרבנִ ים .בְ ֵָּני הַ קְ ִהלָּה ע ְסקּו
תם לִ מּודֵ ֶָּׁ
ּומ ְמקֹומֹות אֲחֵ ִרים) ,שֶׁ חזְרּו בְ ָֹּ
קּושטָּא ,מֵ אֶׁ רֶָּׁץ יִ שְָּר ֵָּאל ִ
ממצְ ַרִָּיםְ ,
( ִ
הּודים .כָּל הַ קְ הִ לָּה (ֶׁ 400נפֶׁש בְ קֵ רּוב) עָּלְ תה ()1951-1950
ידי יְ ִ
בְ ִמ ְסחָּר ּובְ רֹוכְ לּות .כִ ְמ ַָּעט כָּל ֲחנֻּיֹות הַ בַ ִדים היּו בִ ֵָּ
לְ יִ ְשר ֵָּאל.
ָּ

יסטַ ן העִ רקִ ית
בקּור ִד ְ
ְ
ָּעַ קְ ַָרא األقرع  ,Aqraעִ יר
ָּ
ָּ
ههرێمی کوردستانִ ,בצְ פֹון ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העִ רקִ ית الجمهورية العراقيةַָּ ,על מַ פְ ֶָּׁנה תלּול ֶׁשָּל ַָּג' ַָּבל קלְ עה جبل كاليه ,מֻּקֶׁ ֶָּׁפת ה ִרים

ּומדרֹום ִמישֹור ּפֹורֶָּׁה .נֶׁחְ לְ קָּה לִ ְשֹלשָּה רֹ בַ עִ ים :הרֹ ַָּבע הַ מ ְֻּסלְ ִָּמי (הַ גדֹול) ,הרֹ ַָּבע הַ נֹוצְ ִָּרי ,הרֹ ַָּבע
(בַ צפֹון ,בַ ִמזְרָּח ּובַ מַ עֲרָּב) ִ
צֹורפּות .הַ ַיח ֲִסים בֵ ינָּם לְ בֵ ין הַ מ ְֻּסלְ ִמים
הּודי ,שֶׁ מנָּה ִ 350מ ְשּפְ חֹות בְ קֵ רּוב .בְ ֵָּני הַ קְ הִ לָּה ע ְסקּו בְ ִמ ְסחָּר ,א ֲִריגָּה ,חַ יטּות וְ ְ
הַ יְ ִָּ
אשי ְשב ִטים ,אַ נְ שֵ י ִמ ְשטרה וְ צבא ,נהֲגּו ַלעֲרֹ ְך
שי הַ ִָּמ ְמשָּל ,ר ֵָּ
ֵיהם .אַ נְ ֵָּ
וְ הַ נֹוצְ ִרים היּו טֹובִ ים .קְ ש ִרים הֲדּוקִ ים נִ ְרקְ מּו בֵ ינ ֶָּׁ
ֶׁסת גדֹול וְ ַע ִתיק ,בנּוי אַ בְ ֵָּני בַ ֶׁז ֶָּׁלת ,ז ֵֶָּׁהה
יהם .ע ַָּמד בּה בֵ ית כְ נ ֶָּׁ
תף בִ ְשמחֹותֵ ֶָּׁ
הּודים בַ חַ גִ יםּ ,ולְ הִ ְשתַ ֵָּ
תי הַ יְ ִ
מּוסין ְבב ֵָּ
קּורי נִ ִ
בְ ֵ
בְ תַ בְ נִ יתֹו לְ בֵ ית הַ כְ נֶׁסֶׁ ת בבַ רזַאן (בַ רזַנִ י) برزان (بارزاني)< .בְ ר ֹאש הַ קְ הִ לָּה ע ַָּמד אֵ לִ יהּו ד ִוָּד גַב ֵָּאי^< (,)1943-1822
ירֹוני.
הַ ְמ ֻּכ ֶָּׁנה כְ וַגָּ'א קנֹון (=אֲדֹון דַ יָּן) .עֹוד בַ ְתקּופָּה העֹותְָּ'מַ נִ ית היָּה ח ֵָּבר בְ מֹועֶׁ ֶָּׁצת העִ יר ,יֹו ֵָּעץ ִמשְָּּפ ִָּטי וְ חִ ֵָּבר בֵ ית הַ ִדין העִ ִָּ
שר קְ ש ִרים הֲדּוקִ ים ִָּעם מַ נְ הִ יג ַָּהק ְּור ִדים מּולָּא מֻּצְ טַ פָּא בַ רז ִַנָּי^<
הּודים וְ הַ גֹויִ ים כְ אַ ַָּחד .ק ַָּ
בּורית וְ אֵ הּוד ַָּעל הַ יְ ִ
היָּה ְדמּות צִ ִ
קּור ִדים הַ גְ דֹולָּה
ּומי ְַּסדּה ֶׁשָּל ִמפְ ֶׁל ֶָּׁגת הַ ְ
مسته فا بارزانی ַָּ ,)1979-1903( Mela Mistefa yê Barzanîמנְ הִ יג ,נְ ִשיאָּה ְ
ימ ְשלֶׁבִ יץ')^<
בְ ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העִ רקִ ית الجمهورية العراقية>ְ .בבֵ יתֹו התארחו ְשלִ יחִ ים מֵ אֶׁ רֶָּׁץ יִ ְשר ֵָּאל ,ב ֶָּׁהם יִ צְ חַ ק בֶׁ ן צְ בִ י ( ִש ְ
ּׁשנִ י שֶׁ ל ְמ ִדינַת יִ ְשראֵ לַָּ .גם בִ ְתקּו ַָּפת ִשלְ טֹונֹו ֶׁשָּל הַ מֶׁ לְֶׁך ( ,)1933-1921פַיְ צַ ל ִאבֶׁ ן חֻּסֵ ין
( ,)1963-1884לְ י ִמים נְ ִשיאה הַ ֵָּ
(פַיְ צַ ל ה ִראשֹון)^< فيصل ابن الحسين (فيصل األول) ( ,)1933-1883הָּיְ תָּה לֹו הַ ְשּפעָּה אֵ ֶָּׁצל הַ מֶׁ ְמשלָּה .הלְַך לְ עֹולמֹו וְ הּוא ֶָּׁבן
 121שָּנָּה .כָּל הַ קְ הִ לָּה עלְ תה ( )1951-1950לְ יִ ְשר ֵָּאל.
אמית ֶׁשָּל ִא ַיראן
ּפּובלִ יקָּה ה ִא ְסל ִ
יס ַָּטן הַ ט ְֻּרקִ ית ַָּ ,Türkiye Cumhuriyetiעל גְ בּול ה ֶׁר ְ
קּור ִד ְ
צַַ' ַַלא شالة  ,Challaעִ יר בְ ְ
ههرێمی کوردستان ,בִ ְש ַָּנת  1925סֻּּפְ חָּה לט ְֻּרקִ יָּה) .בִ ְש ַָּנת  1933י ְשבּו בּה 30
טן העִ רקִ ית 
יס ַָּ
קּור ִד ְ
اسالمی ايران (בֶׁ עבָּר בְ ְ
ּוב ֲא ִריגָּה .כֻּלָּם עֲלּו ( )1951לְ יִ ְשר ֵאָּל.
הּודים בְ קֵ רּוב ,שֶׁ ע ְסקּו ְבחַ קְ לאּות ,בְ ִמ ְסחָּר ְָּ
יְ ִ
جمهوری

ּסּורית
יס ַטָּן הַ ִ
קּור ִד ְ
ישלִַי القامشلي ָּ ) ,Qamişlo (Kamışlıעִ יר ְב ְ
קַ ִמ ְ
ָּ
על הַ גְ בּול ִעָּם ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה הַ ט ְֻּרקִ ית Türkiye
ּסּורית الجمهوريّة العربيّة السّوريّةַָּ ,
سوريا ,בִ צְ פֹון ה ֶׁרּפּובְ לִ יקה הַ עֲרבִ ית הַ ִ
קּור ִדיתּ ,ולְ צֵ ידָּה קְ הִ לה
לּוסיַתָּה [ְ ]2016
 ,Cumhuriyetiסמּוְך לעִ יר הַ ט ְֻּרקִ ית נְ צִ יבִ ין )( Nusaybin (Nisibisמַ ְרבִ ית אֻּכְ ִ
הּודים ִבזְמַ נָּם
קּור ִדים ,הַ ּׁשֹו ֲאפִ ים ל ְַמ ִדינָּה עַ צְ מ ִאית ִמּׁשֶׁ ל ֶָּׁהם ,כֹולְ לִ ים אֹותּה בִ ְתחּומּה) .הַ יְ ִ
ּׁשּורית ,נֹוצְ ִרית ּומ ְֻּסלְ ִמית .הַ ְ
אַ ִ
הּודיִ ים מסַ ְר ִתיים ּובנּו ֶָּׁאת ְשכּונתָּם ִעָּם ב ִתים
לּוסיָּה ,ש ְמרּו עַל ִמ ְסג ֶֶׁׁרת חַ יִ ים יְ ִ
רקְ מּו לְ עַצְ מָּם חַ יִ ים ִָּנבְ דלִ ים ִמ ְּׁש ֵָּאר האֻּכְ ִ
לֹושים) ּפ ְרחּו
יהם (אַ חֲרֵָּי ְשנֹות הַ ְּׁש ִ
ֵיהם היָּה טֹוב וְ עִ ְסקֵ ֶָּׁ
לּוסיָּה ֲאל ֶָּׁ
הּודי ְמיֻּחָּד .י ַַָּחס האֻּ כְ ִ
הַ ְמחֻּב ִרים אֶׁ חָּד ֶָּׁאל הַ ּׁשֵ ִָּני ,גֶׁטֹו יְ ִָּ
נֹוצר קֶׁ ֶׁשָּר בֵ ינָּם לְ בֵ ין חַ י ֵָּלי 'הַ ְב ִריגדָּה
וְ ִשגְ ְשגּו ,וְ הַ קְ הִ לָּה מנְ תָּה ֶׁ 3,000נפֶׁש .בְ מַ ֲהלְַך ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת העֹולָּם הַ ְּׁשנִ יָּה^ ַָּ
אלִ .עָּם הַ כְ ר ַָּזת האּו"ם^< United
ּובהַ ְשּפעתָּם עֲלּו צְ עִ ִירים ַרבִ ים לְ אֶׁ ֶָּׁרץ יִ ְשר ֵָּ
הּודית'^< ְ ,Jewish Brigade Group
הַ יְ ִ
הּודים נִ ְר ְדפּו וְ נִ ְש ְדדּו בעִ ידּוד
ֲלּוקת אֶׁ רֶָּׁץ יִ ְשר ֵָּאל ( 29בְ נֹובֶׁ ְמ ֶָּׁבר  )1947הּורַָּע בְ אַ ַָּחת מַ ּצָּב הַ קְ הִ לָּה .הַ יְ ִ
ַָּ Nationsעל ח ַָּ
בּוריִ ים
ֵיהם לְ בַ ֵָּקר ְָּבגַנִ ים צִ ִ
הַ ִּׁשלְ טֹונֹותָֻּּּ ,פ ְטרּו ִמ ִמ ְשרֹות מֶׁ ְמשַ לְ תִָּיֹות ,נ ְֻּּׁשלּו ִמ ְמקֹור ּפ ְַרנסתָּם ,נֶׁחְ שבּו בֹוגְ ִדים ,וְ ֶׁנא ֱַסָּר ֲעל ֶָּׁ
הּודיֹות ה ְֻּשלְ כּו לְ ב ֵָּתי ֶׁכ ֶָּׁלא וְ אַ ַָּחר כְך הֻּבְ אּו לְ ב ֵתָּי כְ נ ֶֶׁׁסָּת ,שָּם הֻּכּו
תי קֹולְ נֹו ַָּע אֹו ַָּאף לְ דַ ֵָּבר אֶׁ חָּד ִָּעם הַ ּׁשֵ ִָּני ב ְרחֹוב .נ ִשים יְ ִ
ּובְ ב ֵָּ
كردستان

שת הַ י ִמים^ תכְ פּו וְ גבְ רּו ה ְר ִדיפֹות ,ה ְֻּטלּו ִמגַבְ לּות
לְ עֵי ֵָּני הַ קהָּל .בִ ְש ַָּנת  1963מנְ תָּה הַ קְ הִ לָּה  800בִ לְ ַָּבד .בִ פְ ָֹּרץ ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת שֵ ֶָּׁ
ַחת (ֶׁ 150נפֶׁש בְ קֵ רּוב) .אַ חֲרֵָּי ּפְ נִ יֹות ַרבֹות
ּסּורים ּובְ ֵָּני הַ קְ הִ לָּה סבְ לּו חֶׁ ְר ַָּּפת רעָּב וְ לקּו ְבמַ חֲלֹותִ .מ ְסּפָּר ְב ֵָּני הַ קְ הִ לָּה פ ַָּ
וְ ִא ִ
סּורי) ,יִ צְ חָּק שלֹום^<
הּודי-האַ מֶׁ ִריקאִָּי ( ִממֹוצָּא ִָּ
יֹור ִָּקי ,הַ נ ְַדבָּן הַ יְ ִָּ
ֵיהם עֶׁ זְרָּה כ ְַסּפִ ית מֵ ִאיש העֲסקִ ים הַ נְ יּו ְ
הִ גִ יעָּה ֲאל ֶָּׁ
נֹותרָּה ( )2015קְ הִ לה ְזעֵירָּה,
 .)1968-1887( Isaac I. Shalomמַ ְרבִ ית הַ קְ ִהלָּה עלְ תה בְ מַ ֲהלְַך הַ ּׁשנִ ים לְ יִ ְשר ֵָּאל .בעִ יר ְ
גֹור ִמים חִ יצֹונִ יִ ים ּומֻּטָּל עלֶׁיהָּ עֹ ֶָּׁצר ִָּעם הַ ְּׁשקִ יעָּה וְ ַָּעד הַ ְָּז ִריחָּה.
ֱסר לְ קַ ֵָּים מַ ַָּגע כלְ שֶׁ הּו ִָּעם ְ
עלֶׁיהָּ ֶׁנא ָֹּ
יס ַטָּן ה ִא ַיראנִ ית
קּור ִד ְ
בֹוד ִדים) ,בְ כַמָּה ע ִרים ,בְ ְ
הּודים ְ
נֹותרּו ב ֶָּׁהן יְ ִ
ֵָּכן הִ ְתקַ יְ מּו קְ הִ לֹות זְעִ ירֹות (אֵ ינָּם עֹוד אֹו שֶׁ ְ
اإليرانية.
ָ א ְסנַת בַ ָרזַנִ י
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צּורים ִ -ספּורֹו שֶַל ַיעֲקַֹב בַ ָרזַנִַי' ,40צֶׁ ֶָּׁמד מַ ְד ִרי ֵכָּי
לְ ִָּפי ְמחַ בְ רֵָּי הַ ּסֵ ֶָּׁפר ' ְמנִ קְ רֹות ִ ַ
שדֶׁ ,רצַ ח וְ אֹ ֶָּׁנס היּו
יסטַַן הֶׁ פְ ֵָּקרָֹּ .
קּור ִד ְ
הּודים ְב ְ
ִיאל ִממָּט^< ()  -אַ בְ רהָּם (א ֲִבָּי) ְבלֵיר^< () ,היּו חַ ַָּיי הַ יְ ִ
הַ ִטיּולִ ים ,רז ֵָּ
סֹוחר עֵצִ ים
הּודי ( ֵָּ
ֶׁשע .לְ ָּל ֹא כָּל ֶׁעזְרָּה .הַ נֹוסֵ ַָּע הַ יְ ִָּ
הֹותירָּם חַ ְסרֵָּי י ַָּ
מַ ע ֲִשים ְשכִ יחִ ים .נִ תּוק הַ קְ הִ לָּה ִמ ְּׁש ֵָּאר קְ הִ לֹות יִ ְשר ֵָּאל ִ
יֹוסָּף בִ נְ י ִמין ('בִ נְ י ִמין הַ ּׁשֵ ִָּני')^< ( )1864-1818בִ קְ רָּם ( ,)1848בְ ִמ ְסגֶׁרֶָּׁת
לְ שֶׁ ע ַָּבר בִ נְ ִסיכּות מֹולְ דַ בְ יה  ,)Молдоваיִ ְשר ֵָּאל ִ
הּודים וְ ַָּעל הִ ְתנַכְ לּות ְמיֻּחֶׁ ֶָּׁדת
ֲשי ּפְ גִ יעָּה ַרבִ ים בַ יְ ִ
בּודיםּ ,ומ ַָּסר ַָּעל מַ ע ֵָּ
מַ ְטרתֹו הַ מֻּצְ הֶׁ רֶָּׁת ,לִ ְמ ָּצ ֹא ֶָּׁאת עֲשֶׁ רֶָּׁת הַ ְּׁשב ִטים האֲ ִ
הּודיֹות ,בְ דַ ְרכָּם לִ ְטבּול ַָּב ִמקְ ֵָּוה ,מֵ ֵָּהן שֶׁ עֲֹונֹו ּומֵ ֶָּׁהן שֶׁ נִ ְרצְ חּו (" ֶָּׁאת לַחְ מם י ֹאכְ לּו בְ ֵז ַעת אַ ּפם ,וְ לִ פְ ע ִמים ְטבּולִ ים בִ ְָּד ִמָּי
לְ נ ִשים יְ ִ
לְ בבם".)41
ָּ

יסטַַן הִ יא ה ַרבָּנִ ית ,א ְס ַָּנת בַ רז ִַָּני< (? 1670-בְ קֵ רּוב) ,ל ְַמדנִ יתּ ,פֹוסֶׁ ֶׁקָּת
קּור ִד ְ
ישיּות יְ דּועָּה וְ יֹוצֵ את דֹ ֶָּׁפן ְבָּ ַיהֲדּות ְ
ִא ִ
ישיבָּהּׁ ,שֶׁ הֵ קִ ים אבִ יהָּ ,ה ַָּרב
נֹודעָּה בִ קְ הֵ לתָּּה בַ כִ נּוי 'הַ ְתנ ִאית' (כְ מֹו חַ כְ ֵָּמי הַ ִמ ְשנָּה) .לִ ְמדָּה בִ ִ
הלְ כָּהּ ,פַיְ טנִ ית וְ ַָּאף ְמקֻּ בֶׁ ֶָּׁלת ,שֶׁ ְ
ּומּׁשֶׁ הלְַך
ֲקב ִמזְר ִחָּי () ,שֶׁ י ַרש ֶָּׁאת ְמקֹום אבִ יהָּ כר ֹאש יְ ִשיבָּהִ ,
ידי אבִ יהַָּ ,יע ָֹּ
מּואל ַָּבר ְָּנתַ נְ ֵָּאל בַ רז ִַָּני () .נִ שאָּה לִ בְ כִ יר תַ לְ ִמ ֵָּ
ְש ֵָּ
ירי (),
בַ עְ לּה לְ עֹולמֹו ע ְמדָּה הִ יא בְ ר ֹאש הַ יְ ִשיבָּה .הִ יא כ ְתבּה ֵּפרּוש לַּסֵ ֶָּׁפר ' ִמ ְש ֵָּלי' (א ַָּבד)ְ .ב ִאגֶׁרֶָּׁת שֶׁ כ ַתָּב לּה הרַָּב ּפִ נְ חָּס ח ִר ִָּ
ּומֹוסיף" :גְ בִ ְרתִָּי ,יֹונתִָּי תַ מתִָּי ,אֲמַ תתִָּי וֶׁאֶׁ מּונתִָּי,
ִ
מֹורנּו וְ ַרבֵ נּו הרַָּב ַר ִבָּי)
הּוא ּפֹו ֶָּׁנה אֵ לֶׁיהָּ בַ תֹ ַָּאר הרֵָּם :כמוהר"ר (=כְ בֹוד ֵ
יצי וְ ִתפְ אַ ְרתִָּיִ ,א ִָּמי ַרבנַתִָּי ...יְ ִהָּי ֱאֹלהֶׁ יהָּ עִ מּה וְ יַגְ ִדיל ְשמּה .שמַ ְחתִָּי בְ נִ יב ְמלִ יצֹותֶׁ יהָּ [שֶׁ ל א ְסנַת] ,וְ ע ַלזְתִָּי בְ נֹ ַָּעם ִשיחַ תֵ יהָּ,
צִ ִָּ
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וְ אז ְַר ִָּתי חִָּיל לְ ֶׁנ ֶָּׁגד ִמלֹותֶׁ יהָּ ,הַ ְמתּוקִ ים ִמ ְדבַ ש וְ נֹ ֶָּׁפת צֹופִ ים" .
ּוסבִ יבתּה
יסטַ ן ְ
קּור ִד ְ
הּודי ְ
הּודי מֹוסּול الموصلָּ(בִ צְ פֹון עִ רָּק) ,וְ נֶׁחְ ַשָּב בְ עֵי ֵָּני יְ ִָּ
סבּה ,הרַָּב נְ תַ נְ ֵָּאל הַ לִֵָּוי () עָּ ַָּמד ְבר ֹאש קְ הִ ַָּלת יְ ִָּ
ידי ה ַרבנּות .42אבִ יהָּ ,מ ְֻּטרָּד ִממַ ּצבָּם הַ תֹור ִָּני ֶׁשָּל בְ ֵָּני קְ הִ לתֹו ּומֵ הֶׁ עְ ֵָּדר
יֹורשיו בְ תַ פְ קִ ֵָּ
דֹוני' ,כִ נּוי שֶׁ י ְרשּו ְ
קדֹוש ,וְ ָֻּּכנָּה' :אֲ ִָּ
ּפֹוס ֵָּקי הלְ כָּה ,חַ זנִ ים וְ שֹוח ֲִטים ,43הֵ קִ ים כַמָּה יְ ִשיבֹותְ ,בכַמָּה ע ִרים .אֵ ֶָּׁלה הֻּקְ מּו ִב ְתרּומֹות נ ְַדבנִ ים ִמבְ ֵָּני
מַ נְ הִ יגִ ים רּוחנִ יִ יםְ ,
ּומ ְשּפַחְ תֹו חיּו בְ דֹ ַָּחק.44
הַ קְ הִ לָּה ,וְ הּוא ִ
ימּפ ְֶׁריָּה
ְמקֹום הֹולדתּה אֵ ינֹו ידּו ַָּעְ .משַ ע ֲִרים ,שֶׁ נֹולְ דָּה ִב ְמחֹוז נִ ינְ ֵָּוה (נִ ינּואַ ה או נִ ינַה ,אַ ַָּחת מֵ הַ בִ ירֹות הַ ְמאֻּחרֹות ֶׁשָּל ה ִא ְ
תֹור ִָּני
ּׁשּורית .אַ ְת ֵרּה לְ ַָּיד העִ יר מֹוסּול ַָּבת ימֵ ינּו) אֹו דַ הּוכ محافظة دهوك )دهۆک) (בִ ְָּצפֹון עִ ירָּק) .45אבִ יהָּ הַ ֲענֵיק לּה חִ נּוְך ֵ
האַ ִ
מַ ע ֲִמיקּ ,ולְ טַ עֲנתּהִ ,מּׁשּום שֶׁ ָּל ֹא היּו לֹוְָּ " ,בעֲֹונֹ תיו ה ַרבִ ים" ,בנִ ים ("...בֵ ין בִ ְר ַָּכי חֲכ ִמים גדַ לְ תִָּיְ ,מעֻּנְ ֶָּׁגת לְ א ִָּבי זָּ"ל היִ יתִָּי.
ֱמר 'וְ הגִ יתָּ בֹו יֹומָּם ולַיְ לָּה' .)46"...תֹופעָּה זֹו היְ תָּה
ּומלאכָּה ָּל ֹא לִ ְָּמדַ ִָּני חּוץ ִמ ְמלֶׁא ֶָּׁכת שמַ ִָּים ,לְ קַ ֵָּים ַָּמה שֶׁ ֶׁנא ַָּ
ֲשה ְ
שֹום מַ ע ֵָּ
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ח ֲִריגָּה ְמ ָֹּאד ִבזְמַ נּה כְ מֹו ַָּגם (כִ ְמ ַָּעט) בְ ימֵ ינּו  .כְ שֶׁ נִ ְשאָּה לְ ֵָּבן דֹודּה ,הרַָּב ַיע ֲָֹּקב ִמזְר ִָּחי< ,הִ ְתנָּה אָּבִ יהָּ ֶָּׁאת הַ ְסכמתֹו בְ כְך,
זּוגי זָּ"ל לְ בִ לְ תִָּי
טֹובת הַ ִטּפּול בַ בַ ִָּית ("הִ ְשבִ י ַָּע ֶָּׁאת ֶָּׁבן ִָּ
ִשבְ תֹו תַ ְמ ִשיְך בְ לִ מּוד הַ תֹורָּה וְ ָּל ֹא תֵ א ֵָּלץ ַלעֲזֹוב ֶָּׁאת בֵ ית הַ ִמ ְדרש לְ ַָּ
דֹור ֶׁשָּת לִ ְטבִ ילָּה וְ לשֶׁ ֶָּׁבת ּולְ נִ דָּה וְ לִ ְתפִ לָּה
ַחת וְ ֶׁ
שר צִ ּוהּו ...שֶׁ ֲא ִָּני נִ ְשאַ ְרתִָּי ְמלַמֶׁ ֶָּׁדת ּומֹוכ ַָּ
עֲשֹות ִבָּי ְמלאכָּה ,וְ ֵָּכן עשָּה כַאֲ ֶָּׁ
טֹובת יְ ִשיבתּה ,אֲבָּל קִ יְ מָּה חֲלִ יפַ ת ִמכְ תבִ ים עִ ם נ ְַדבנֵי
ַיֹוצא"ָּ .)48ל ֹא ר ֲאתָּה עצְ מָּה מַ ְת ִאימָּה לצֵ את לְ מַ ְּסעֹות מַ גְ בִ ית לְ ַָּ
וְ כ ֵָּ
יסטַַן ,וְ ֶׁנעֶׁנְ תָּהַָּ .על ַָּאף הֱיֹותּה ִאישּה הַ נֹושֵ את בְ ִמ ְשרָּה ג ְַב ִריתְ ,ראּו בּה בְ ֵָּני דֹורּה סַ ְמכּות ַרבנִ ית,
קּור ִד ְ
הּודיֹות ְב ְ
ַָּהקְ הִ לֹות הַ יְ ִ
ידת חֲכ ִמים ּופֹוסֶׁ ֶָּׁקת הלְ כָּה .אֵ ין עֵדּויֹות שֶׁ נִ ְתקְ לָּה בִ קְ שיִ ים בְ ִהָּ ְשתַ לְ בּות בעֹולָּם ה ַרבנּות הַ גַבְ ִָּרי .נִ קְ לְ עָּה לִ קְ שיִ ים
תַ לְ ִמ ַָּ
אשָּי הַ קְ הִ לָּה ּובִ קְ שּו שֶׁ ִת ְש ַלָּח
כַלְ כלִ יִ ים ּובֵ יתּה ְּורכּושּה ַָּאף עֻּקְ לּו .כְ שֶׁ הִ ְתּפַנָּה תַ פְ קִ יד הרַָּב הראשִָּי בבַ גְ ַָּדד بغدادּ ,פנּו אֵ לֶׁיהָּ ר ֵ
יסטַַן וב ִמצְ ַרִָּים ,הִ ְמ ִשיכּו ֶָּׁאת
קּור ִד ְ
מּואל ֶָּׁבן ַיע ֲָֹּקב () .יְ לדֶׁ יהְָּ ,ב ְ
ֵיהם אֶׁ חָּד ִמתַ לְ ִמידֶׁ יהָּ ,וְ הִ יא שלְ חָּה ֶָּׁאת בְ נּה ,הרַָּב ְש ֵָּ
ֲאל ֶָּׁ
דֹוני ִש ְמשָּה בְ ַרבנּות בבַ גְ ַָּדד בְ מֶׁ שֶׁ ְך  150שנָּה בְ ֵָּקרּוב ( ַָּעד ְש ַָּנת  )1743ובמֹוסּול ַָּעד
ַחת בַ רז ִַָּניֲ -א ִָּ
הַ ּׁשֹושֶׁ ֶָּׁלת ה ַרבנִ יתִ .מ ְשּפ ַָּ
לַמֵ אָּה .4220
ישיבתּה ,וְ יֵש ב ֶָּׁהן עֵדּות לִ ְשלִ יטתּה הַ מֹופְ ִתית
ִמכָּל כְ תבֵ יהָּ הִ ְשתַ יְ רּו (חֶׁ לְ קִ ית) ְשתֵ י ִאגְ רֹות ,הַ ְממֻּענִ ים ַלנ ְַדבנִ ים שֶׁ ת ְרמּו לִ ִ
טּוטיםּ ,פ ַרפְ רזָּה
ּומשֻּ לבִ ים בּה צִ ִ
מּודים ּובַ ִמ ְדר ִשים וְ ַָּאף בַ קַ בלָּהְ .ש ַָּפת ה ִאגְ רֹות ְרהּוטָּהְ ,
בַ שפָּה העִ בְ ִרית ,בַ ִמקְ רָּא ,בַ תַ לְ ִ
יּוטים ,כְ תּובִ ים
יּוטים ּפְ ִָּרי ֵעטּה נִ גּוד מֻּחְ לָּט ּובֹו ֵָּלט לְ הִ ְתנ ְסחּות נ ִשים בְ נֹות דֹורּהֵָּ .48כן הִ ְשתַ ְָּירּו כַמָּה ּפִ ִ
ֵיהם ,וְ ַָּגם ּפִ ִ
ֲעל ֶָּׁ
תֹורה אֶׁ ְז ַָּעק אֲנאֵ קה ִָּכי נֶׁעְ דרָּה
של הַ דֹור ּומַ אֲמצֶׁ יהָּ לְ שֶׁ קמּוַָּ " :על הַ ָּ
עֹוסקִ ים בְ מַ ּצבֹו הַ ירּוד ֶָּׁ
עִ בְ ִרית ,בַ ֲע ֵָּלי ִמ ְש ַָּקל ַוח ֲִריזָּה ,ה ְ
יח ,אֶׁ בְ ֶָּׁכה לִ זְמַ ִָּני ַָּגם חַ ְדלָּי  /א ֲִָּני עמַ ְדתִָּי
בּולי  /נִ ְתכַּסָּה נִ יצֹוץ מֵ ִאיר תֹוְך ענָּן מעֹון ִמקְ ה ַָּלי / ...הַ דֹור א ֵָּפל ,אֵ ין מֹוכִ ַָּ
ִמכָּל גְ ִָּ
ּור ֵָּאה",
יבת הַ ּפִ יּוט ,הַ ּפֹותֵ ַָּח בַ ִמלִ ים" :ה ֵָּאל הַ בִ יטָּה ְָּ
יפּוני אַ ֵָּאת י ַָּדיַ ,רגְ ֵָּלי .44"...הַ מסֹ רֶָּׁת יִ חֲסָּה לּה כְ ִת ַָּ
בְ מַ ַָּּצב צרֹות הִ קִ ִָּ
בספרַָּד.49
תב ,כַנִ ְר ֶָּׁאהְ ,
נֹושאֹו גַעְ גּועִ ים לְ צִ יֹון .הִ ְתברֵָּרִָּ ,כי זֹו טעּות ,וְ ִָּכי הַ ּפִ יּוט קדּום וְ נִ כ ֵָּ
שֶׁ ְ

ָּ

ָּ

ָּ

נּואל
הּודי-הַ ג ְֶׁרמ ִָּני ,אֶׁ ִריְך עִ מ ֵָּ
כַמָּה חֹוקְ ִרים ,ב ֶָּׁהם :האַ נְ ְתרֹוּפֹולֹוג הַ יְ ִָּ

בראּואֶׁ ר^< ַ ;)1942-1895( Erich Immanuel Brauerיע ֲָֹּקב מאן^< ) ,)1940-1888( Jacob Mann (Mannenרַָּב ,מֹורֶָּׁה
ַ
יֹותר;
ּומחַ בְ רָּם ֶׁשָּל ְשנִַָּים ִממֶׁ חְ קְ רֵָּי הַ גְ נִ יזָּה הַ חֲשּובִ ים בְ ֵָּ
של חֹוקְ רֵָּי הַ גְ נִ יזָּה הַ קַ הִ ִירית ְ
טֹוריֹון אַ מֶׁ ִריקאִָּי ,מֵ הַ דֹור הַ ִראשֹון ֶָּׁ
יס ְ
וְ הִ ְ
הּודי ביְ רּושלַיִ ם ,ק ְבעּו ֶָּׁאת
יֹוסף יֹואֵ ל ִריבְ לִ ין^< (ִ ,)1971-1889מז ְַרחןְ ,מתַ ְרגֵם אַ לְ קֻּ ְראַ ן לְ עִ בְ ִרית ,מֵ חֹוקְ ֵרי הַ יִ ּׁשּוב הַ יְ ִ
ֵָּ
שם ג ְֶׁרהַ ְָּרד שּו ֶָּׁלם (שלֹום)^< ,)1982-1897( Gershom Gerhard Scholem
של ג ְֵר ָֹּ
מֹועֲדּה לְ מֵ אֹות  .16-15אֲ בָּל תַ גְ לִ ית ֶָּׁ
יח ,שֶׁ ִאּׁשָּה ָּל ֹא היְ תָּה
בראּואֶׁ ר הֵ נִ ַָּ
יֹותָּרַ .
ִמגְ דֹו ֵָּלי חֹוקְ רֵָּי הַ קַ בלָּהִ ,א ְששָּה ֶָּׁאת הַ קְ בִ יעָּהִָּ ,כי ּפעֲלָּה  100שנָּה בְ קֵ רּוב ְמאֻּחָּר ֵ
יְ כֹולָּה לְ הַ גִ י ַָּע לִ ְבקִ יאּות בְ עִ בְ ִרית ּובַ ִּספְ רּות ה ַרבנִ ית (מַ דּו ַָּע?!) וְ ק ַָּבעִָּ ,כי ָּל ֹא הִ יא כ ְתבּה ֶָּׁאת כְ תבֵ יהָּ אֶׁ לָּא ֶָּׁבן זּוגּה אֹו ְָּבנּה.50
חֹוקר ַָּבאַ קדֶׁ ְמיָּה לְ מַ דעִ ים בְ אּונִ יבֶׁ ְר ִסיטָּה העִ בְ ִרית ביְ רּושל ִַיָּם -
ַמד^< (ֵָּ ,)-1970
אּורי ְמל ֵָּ
סֹות ִרים הַ חֹוקְ ִריםִָּ :
ֶָּׁאת קְ בִ יעתֹו ְ
מּודי ה ִאּׁשָּה וְ הַ ַיהֲדּותַָּ ,יהֲדּות ְספרַָּד ַואֲרצֹות הַ ִא ְסלאם ,בְ מכֹון שֶׁ כְ ֶָּׁטר
ַמד ()^< חֹוקֶׁ רֶָּׁת תֹולְ דֹות ִָּעם יִ ְשר ֵָּאל ,לִ ֵָּ
ִרנָּה לֵוִ יןְ -מל ֵָּ
לְ מַ ד ֵָּעי הַ ַיהֲדּות.51
אשָּי הַ חֹולִ ים כִ ְסגֻּלָּה
ּושמּה מֹופִ י ַָּע ב ֶָּׁהןִ ,ש ְמשּו קְ מֵ עֹות (נהֲגּו לְ הנִ יחָּן ִמתַ ַָּחת לְ ר ֵ
ִאגְ רֹותֵ יּה ,כְ מֹו ַָּגם אֵ לּו ּׁשֶׁ נִ ְשלְ חּו אֵ לֶׁיהָּ ְ
דֹושים ,לְ הִ ְת ַּפ ֵָּלל ּולְ חֹו ֵָּלל
צֹודד וְ ִָּכי נֵחֹונָּה בִ יכֹ ֶָּׁלת לִ קְ ָּר ֹא בְ שֵ מֹות קְ ִ
פּואה) .24לְ ִָּפי אַ ַָּחת האַ גדֹות ,היְ תָּה בַ ֲע ַָּלת מַ ְר ֶָּׁאה ְמ ֵָּ
לִ ְָּר ָּ
נִ ִּסים" :וַיְ הִ י הַ יֹום וַתַ ַעל אָ ְסנַת עַ ל הַ גגַ ...וי ְַרא אֹותּה גֹוי אֶׁ חד וְ נַפְ שֹו ח ְשקה בּה .וַיְ הִ י בַ חֲצִ י הַ לַיְ לה וַיִ ְת ַגנֵב הַ גֹוי אֶׁ ל הַ גג
דֹושים וְ הַ גֹוי נִ ְשאַ ר תלּוי עַל קִ ירֹות הַ גג ִמבְ לִ י שֶׁ יּוכַל לזּוז
וְ לִ בֹו יַחְ שֹ ב אֶָּׁון לֹו עַל ה ַרבנִ יתִ .מיַד ק ְראה שֵ מֹות שֶׁ ל קְ ִ
ִמ ְמקֹומֹו .וַיְ הִ י בַ בֹ ֶָּׁקר וַיִ ּו ַָּדע הַ דבר .קְ הַ ל ַרב שֶׁ ל אֲנ ִשים ִהצְ טֹופְ פּו וְ חזּו בְ מַ ֲח ֶָּׁזה נִ פְ לא זֶׁה .כל מַ אֲ מצֵ יהֶׁ ם לְ הזִיז אֶׁ ת הַ גֹוי
ִמ ְמקֹומֹו עֲלּו בְ תֹ הּו .הַ דבר ִהגִ י ַָּע לְ א ְז ֵָּני הַ ואלִ י  -הַ ּפֶׁחה שֶׁ ל העִ יר  -וְ הּוא בְ עַצְ מֹו בַ קֵ ש מֵ אֵ ת אָ ְסנַת ה ַרבנִ ית לְ שַ חְ ֵרר אֶׁ ת
יתי כִ י ַעתה הֶׁ ח ֱַר ְש ִתי; אַ ְך הּוא בא אֵ לַי
אֹומרה לֹוִ ' :אילּו גֹוי זֶׁה בא אֵ לַי ַעל ְמנת לִ גְ נֹ ב חֵ ֶָּׁפץ מֵ חֶׁ פְ צֵ י בֵ ִ
הַ גֹוי .אַ ְך הִ יא סֵ ְרבה בְ ְ
ִמתֹוְך כַּונָּה לִ פְ גֹ ַָּע בַ מּוסר וְ לכֵן יִ ּׁשאֵ ר תלּוי בִ ְמקֹומֹו' .הַ מֹושֵ ל נִ ְשבַ ע לּה שֶׁ ִאם תַ ִתיר אֶׁ ת הַ גֹוי הַ חֹוטֵ א ַיעֲנִ ישֵ הּו כַיאּות לֹו
וְ יִ ְתלֵהּו לְ עֵינֵי כלְ .באֹותּה שעה ִשחְ ְררה אָ ְסנַת אֶׁ ת הַ גֹוי".42
מּורים
ּומבַ קְ שֹות ל ְַש ֵָּאת בְ תַ פְ קִ ִידים ד ִתיִ ים ,הַ ְּׁש ִ
אָ ְס ַַנת מֵ הֲוָּה ְמקֹור הַ ְשראָּה לְ נ ִשים בְ ימֵ ינּו ,הַ ּפֹועֲלֹות לְ קִ דּום ִשוְ יֹון ִמגִ ְדרֵָּיְ ,
ְמסֹור ִתית ִָּלגְ ב ִרים .33עִ ִירַָּית ִראשֹון לְ צִ יֹון ק ְראָּה (ְ )2015רחֹוב ַָּעל ְשמּה.52
ָּ

ְמן
הּודית .בִ ז ַָּ
יסטַַן עֲלּו לְ אֶׁ רֶָּׁץ יִ ְשר ֵָּאל עֹוד לִ פְ ֵָּני קּום הַ ְמ ִדינָּהּ ,ולְ אַ ַָּחר הֲקמַ תָּה עלְ תה מַ ְרבִ ית הַ קְ הִ לָּה הַ יְ ִ
קּור ִד ְ
יהּודי ְ
ַרבִ ים ִמ ִָּ
הּודים נֹוספִ ים ,בְ עִ קְ בֹות
ִמלְ חֶׁ ֶָּׁמת הַ ִמפְ רָּץ הַ ְּׁשנִ יָּה^ (' ִמבְ צַ ע חֹ ֶׁפש לְ עִ רָּק'  ,)2003( )Operation Iraqi Freedomעֲלּו לְ יִ ְשר ֵָּאל יְ ִ
ּובהֶׁ ְמשֵ ְך ()1669
יסטַַן (ְ )1616
קּור ִד ְ
מערָּקְ .שלִ יחִ ים באּו לַקְ הִ לֹות ְב ְ
הִ שְָּתַ לְ טּות צְ באֹות בְ ִריטַ נְ יָּה ַו ֲארצֹות הַ בְ ִרית ַָּעל חֵ ֶָּׁלק ִָּ
יח הַ ּׁשֶׁ ֶָּׁקרַ ,ש ְב ַת
של ְמ ִש ַָּ
באּו לְ שָּם ְשלִ יחִ ים כְ ֵָּדי לְ הפִ יץ ֶָּׁאת תֹורֹ תָּו ֶָּׁ

אי צְ ִּב

י^> ( .)1676-1626ה ֵָּחל ִמ ְּׁש ַָּנת

יחים ַרבִ ים וְ הַ ַּפ ַָּעם ָּל ֹא רַָּק
 1760יצְ אּו ְשלִ יחִ ים מצְ ַָּפתְ ,טבֶׁ ְריָּה וְ ַָּאף מֵ אֵ ירֹוּפָּה ,כֻּלָּם לְ מַ ְטרֹות גִ יּוס כְ ספִ ים .בְ מֵ אָּה  19יצאּו ְשלִ ִ
בֹוד ִדים בעֹולָּם .בְ ִספְ רּות
יהן ,שֶׁ חשּו ַָּעד אֹותּה ֵָּעת ְ
עֹודד ֶָּׁאת אַ נְ שֵ ֶָּׁ
לְ גִ יּוס כְ ספִ ים אֶׁ לָּא ַָּגם כְ ֵָּדי לִ ְתהֹות ַָּעל קַ נְ ַָּקן הַ קְ הִ לֹות ,דבָּר שֶׁ ֵָּ
יסטַַן בַ מֵ אָּה  18וְ הִ ְתי ְַּׁשבּו בצְ ַָּפת ּובְ הֶׁ ְמשֵ ְך ַָּגם ביְ רּושלִַָּיםַ ,ועֲלִ יתָּם גבְ רָּה
קּור ִד ְ
הּודים שֶׁ עלּו לְ אֶׁ רֶָּׁץ יִ ְשר ֵָּאל ִמ ְ
הַ מַ ּסעֹות נִ זְכ ִרים יְ ִ
קּור ִדית בְ יִ ְשר ֵָּאל ֶׁ 130,000נ ֶׁפש בְ קֵ רּוב ,הַ ּפְ זּורָּה ְבכָּל חֶׁ לְ ֵָּקי הא ֶָּׁרץ ,בְ כַמָּה כְ פ ִרים
בַ מֵ אָּה  .19לְ ִָּפי הַ עֲרכָּה ,מֹונָּה הַ קְ הִ לָּה הַ ְ
ּובעִ קָּר ביְ רּושלִַָּים.
ּומֹושבִ ים ,לְ ַרבֹות אֶ ְשבֹולְ ,

ָּ

ָּ

ֶׁח"י^ ,שֶׁ היה בִ ְדרכָּו
קּור ִדית בְ יִ ְשר ֵָּאל :מֹ שֶׁ ה בַ ַרזנִ י^< ( ,)1947-1926לֹוחֵ ם ל ִָּ
של העֵדָּה הַ ְ
ישיהָּ הַ בֹולְ ִטים ֶָּׁ
בֵ ין ִא ְ
יטית ,נִ ְת ַָּּפס ,נֶׁעְ צָּר וְ הִ ְתאַ ֵָּבד בְ תאֹו טֶׁ רֶָּׁם עלָּה ַלג ְַרדֹום; צְ בִ י בַ ר (בַ רזַנִ י)^<
לְ הִ ְתנַקֵ ש בְ חַ יֵי ְמפַקֵ ד הַ ִדיבִ יזְיה הַ ְת ִשיעִ ית הַ בְ ִר ִ
יעָּי ( ;2013-1989יִ צְ חַ ק ( ִאיצִ יק)
( ,)-1932אַ לּוף ִמ ְשנָּה בְ צ ַָּה"ל^ ,נִ ּצָּב בְ ִמ ְשטֶׁ ֶָּׁרת יִ ְשר ֵָּאל^ ,ר ֹאש עִ ִירַָּית ר ַָּמת ַָּגן ה ְרבִ ִ
שר בְ מֶׁ ְמ ְשלֹות יִ ְשר ֵאָּלּ .פ ַרש בְ גִ ין כְ ַתָּב ִאישּום ַָּעל מַ ע ֲִשים ְמגֻּנִ ים
יטיקַ איַָּ ,
ַקד בְ כִ יר בְ צ ַָּה"ל^ּ ,פֹולִ ִ
מ ְר ְדכַי^< (ְ ,)-1944מפ ֵָּ
הּודי וְ הַ ְשואתִָּי בְ אּונִ יבֶׁ ְר ִסיטָּה העִ בְ ִרית
הּודית ּופֹולְ קְ לֹור יְ ִָּ
חֹוקר אמנּות יְ ִ
ֵָּ
שע בַ ִדין; פרופ' שלֹום צ ַָּבר^< (,)-1951
וְ ה ְֻּר ַָּ
קּור ִדים הַ בֹולְ ִטים :מּולָּא מֻּצְ טַ פָּא
ישים הַ ְ
ילּוח^< ( ,)2011-1941שַ חְ קָּן ,חתָּן 'פרַָּס אֹופִ יר'; בֵ ין ה ִא ִ
יֹוסף ִש ַָּ
ביְ רּושלִַָּים; ֵָּ
קּור ִדים הַ גְ דֹולָּה
ּומי ְַּסדּה ֶׁשָּל ִמפְ ֶׁל ֶָּׁגת הַ ְ
בַ רז ִַָּני^< مسته فا بارزانی  ,)1979-1903( Mela Mistefa yê Barzanîמַ נְ הִ יג ,נְ ִשיאָּה ְ
קּור ִדית הַ דֵ מֹוקְ ר ִטית'^< پارتی دیموکراتی کوردستان Kurdistan Democratic
בְ ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה העִ רקִ ית الجمهوریة العراقیة' ,הַ ִמפְ לגָּה הַ ְ

יס ִטית ע ְַרבִ ית^< حزب البعث
יס ַָּטן מּול ִמ ְש ַָּטר ִמפְ ֶׁל ֶָּׁגת הַ בַ ַעת' הַ ּסֹוצְ יאלִ ְ
קּור ִד ְ
של ְ
אֹוטֹונֹומיָּה ֶָּׁ
ְ
 ,Partyמַ נְ הִ יג הַ מַ אֲבָּק הַ ְמז ֻּיָּן לְ מַ ַָּען
ְמן הַ ּׁשאה شاه ָּהאַ חֲרֹון ,מֻּחַ מַ ד רזָּא
של ִא ַיראן جمهوری اسالمی ایران בִ ז ַָּ
אמית ֶָּׁ
العربي االشتراكي ָּבְ עִ רָּק ּומּול ה ֶׁרּפּובְ לִ יקָּה ה ִא ְסל ִ
־דין יּוסֵ ף ִאבְ ן אַ יּוב (אֶׁ ל־אַ יּובִ י)^<
סּוריה ,צַ לח אֶׁ ִ
כּור ִדי בְ ְ
פַהַ לַוִ וי^< محمدرضا شاه پهلوی ( ;)1980-1919הַ מַ נְ הִ יג הַ מ ְֻּסלְ ִמי-הַ ְ
صالح الدین یوسف بن أیوب األیوبي (ַָּ ;)1193-1137/8ג'לַאל טַ לַבא ִָּני^< جه الل تاله بانی ָּ(جالل طالباني) )Celal Talebanî (Jelal Talebaní
קּור ִדי'^< االتحاد الوطني الكردي Yekîtiya
יֹוטי הַ ְ
של 'ה ִאחּוד הַ ּפ ְַט ִר ִָּ
( ,)-1933נְ ִשיא עִ רָּק (ְ ,)2014-2005מי ֵַָּּסד ּומַ זְכִ יר כְ ל ִָּלי ֶָּׁ
־דין נִ ז ְִמָּי^<
ישת אַ ְרצֹות הַ בְ ִרית ( ;)2003חַ כִ ים גָּ'מָּל אֶׁ ִ
של עִ רָּק לְ אַ ַָּחר ּפְ לִ ַָּ
 ,Niştimanî ya Kurdî deח ֵָּבר בַ מֶׁ ְמשלָּה הַ זְמַ נִ ית ֶָּׁ
קּור ִדית ,כ ַתָּב בְ פ ְַר ִסית וְ זכָּה לְ הַ עֲרכָּה רַָּבָּה
ְ ,)1209-1141( Hakim Jamal al-Din Nzamiמשֹורֵָּרֶָּׁ ,בן לְ אָּב ּפ ְר ִָּסי וְ ֵָּאם ְ
יסטַַן ּובִ ְמ ִדינֹות ִמ ְּסבִ יבָּה.
קּור ִד ְ
ְב ְ
ָּ

קּור ִדית בְ יִ ְשר ֵָּאל הִ ְתכַנְ סּו ()1971
 350נְ צִ י ֵָּגי העֵדָּה הַ ְ
בְ מֹושָּב מעֹוז צִ יֹוןּ ,ובְ אֹותֹו ֶׁכ ֶָּׁנס ,בֹו הִ ְשתַ ְתפּו ר ֹאש הַ מֶׁ ְמשלָּה ,גֹולְ דה מֵ ִאיר ( ֵׁמא

ִּ ְיר סֹו ן)^< ( ,)1979-1898ש ִרים,

יס ַָּטאן בְ יִ ְשר ֵָּאל'< ,וְ נִ קְ בְ עּו מַ ְטרֹותיו (עִ ידּוד בְ ֵָּני
הּודי כ ְּור ִד ְ
של יְ ִָּ
ישי צִ בּור ,הֻּחְ ַָּלט ַָּעל הֲק ַָּמת 'ה ִא ְרגּון האַ ְר ִָּצי ֶָּׁ
ֶׁסת וְ ִא ַָּ
חֲבֵ רַָּי כְ נ ֶָּׁ
שת בְ ֵָּני
ּומֹור ֶָּׁ
ֶׁ
שת; הֲק ַָּמת בֵ ית העֵדָּה ,מֶׁ ְרכָּז לְ תַ ְרבּות ,אמנּות
ּומֹור ֶָּׁ
ֶׁ
העֵדָּה ַואֲחֵ ִרים לַחְ ָֹּקר ,לְ טַ ּפֵ ַָּח ּולְ שַ ֵָּמר ִמ ְָּנהגִ ים ,עֲרכִ ים ,מסֹ רֶָּׁת
ּות ִמיכָּה
רּותים קְ הִ ל ִתיִ ים לִ בְ ֵָּני ה ֵָּעדָּה ְ
של בְ ֵָּני העֵדָּהְ ,סטּודֶׁ נְ ִטים וְ חֹוקְ ִרים; מַ תָּן שֵ ִ
תב ֵָּעת ּובֹו ִמּפְ ִָּרי עִ טָּם ֶָּׁ
העֵדָּה; הֹוצאַ ת כְ ַָּ
יהם; חִ דּוש
מֹוסדֹות לַהַ ְשכלָּה גְ בֹוהָּה ּולְ קַ ֵָּדם ֶָּׁאת מֶׁ חְ ק ֵר ֵָּ
יהם בַ ְ
ח ְמ ִרית וְ כ ְַסּפִ ית לַנִ זְקקִ ים; הֲק ַָּמת קֶׁ רֶָּׁן ְמלגֹות לִ בְ ֵָּני העֵדָּה ,בְ לִ מּודֵ ֶָּׁ
יס ַָּטן).
קּור ִד ְ
חֲגִ יגֹות הַ ּסהַ ְרנָּה< וְ קִ יּומָּן ִמ ֵָּדי שנָּה ,כְ ִָּפי שֶׁ היָּה נהּוג בְ ְ
ּכּור ִדי
ָ א ָנא ְ

ָּאֱלִ י ֶׁע ֶָּׁזר (גְ יי ִָּזי) צַ פְ ִריר^< (ְ ,)-1934מחַ ֵָּבר
ָּ
ָּ
ָּ
יסטַַאן'< ( ,)1999לְ שֶׁ ע ַָּבר ִמ ְבכִ ירֵָּי שֵ רּות הַ בִ טחֹון הַ כְ ללִ י (שַ ַָּב"כ)^<
קּור ִד ְ
כּורדִַי :רֹומַָן ִמלְ חָ מַָה ּומִַילּוט ִב ְ
הַ ּסֵ ֶָּׁפר 'אָ ַָנא ְ
וְ הַ מֹוסָּד לְ תַ פְ קִ ִידים ְמיּוח ִדים^< ,יֹו ֵָּעץ ר ֹאש הַ מֶׁ ְמשלָּה לְ עִ נְ יְ ֵָּני ע ֲֵרבִ יםְ ,מגֹולָּל ֶָּׁאת מַ ּסֵ ַָּכת הַ ַיח ֲִסים הַ ְמיֻּח ִָּדים בֵ ין ְמ ִדי ַָּנת
בחג'
קּור ִדים ,בְ מֶׁ שֶׁ ְך עשֹור ש ֵָּלם ( .)1975-1965עֵדּות ַָּמה לַיְ ח ִסים הַ ְמיֻּח ִדים כָּל כְך' ,חֲגִ יגָּה יִ ְשראֵ לִ ית' ַָּ
יִ ְשר ֵָּאל לְ בֵ ין הַ ְ
יֹוצא וְ הַ נִ כְ נָּס ( 7בְ נֹובֶׁ ְמ ֶָּׁב ר  .)1974אַ לּוף ( ִמיל ).צְ בִ י ז ִמיר (ז ְַר ְָּז'בְ סֶׁ קִ י)^<
אשי 'הַ מֹוסָּד' ,הַ ֵָּ
ע ְֻּמרָּן الحج مران ,בִ קּור ְש ֵָּני ר ֵָּ
( ,)-1925שֶׁ מצָּא לְ נכֹון ַלעֲשֹות חֲפִ יפָּה ִָּעם מַ חְ לִ יפֹו ,אַ לּוף ( ִמיל ).יִּצְ חַ

ק ('חַ ַכ

ה') חֹופ

ִּ י^< (2014-

ימי נַפְ שֹו בְ מַ ּסֶׁ ֶָּׁכת זֹוִ .איש שֶׁ חש ֶָּׁאת הלְַך
של אדָּםְ ,מעֹ רָּב ְבכָּל נִ ֵָּ
ישית ֶָּׁ
יס ַָּטןְ .בסֵ ֶָּׁפר ֶָּׁזה עֵדּות ִא ִ
קּור ִד ְ
 ,)1927דַ וְ קָּא שָּם בְ ְ
קּור ִָּדי ,תֹוְך הִ ְסתַ כְ לּות קְ רֹובָּה ּומַ ַָּגע בִ לְ תִָּי אֶׁ ְמצ ִָּעי ִָּעם הַ לֹוחְ ִמים הַ הֲר ִריִ ים ,החֵ ל בְ מַ נְ הִ יג ַָּהק ְּור ִדים,
רּוח בְ תֹוְך הַ מַ ֲח ֶָּׁנה הַ ְ
ה ַָּ
ֶׁשמֶׁ ֵרגָּה Pêşmerge
מּולָּא מֻּצְ טַ פָּא בַ רז ִַָּני^< مسته فا بارزانی  ,)1979-1903( Mela Mistefa yê Barzanîוְ ַכ ֵָּלה ְבאַ חֲרֹו ֵָּני ַָּה ּפ ְ
קּור ִדים).
לֹוח ִמים הַ ְ
של הַ ְ
(כְ נּויָּם ֶָּׁ
ָּ

