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המאורעותרקעעלוהעמדתםלאלואלוהשוואתםתוך,ומקורמקורכלבזהירותלבדוקיש,האפשר

.בצפתהזמן

:הםתקופהבאותהישראל-בארץהדמוגראפיהמצבעלמידעלנוהמספקיםהעיקרייםהמקורות

.ומצרייםמאניים'עותממשלה-מסמכי

.וחוקריםרגל-עולי,נוסעים-ספרי
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וחוקריםרגל-עולי,נוסעיםספרי
שלאופיההבנת-איעלהמעיד,מדויק-ובלחימטעה,שטחימידעלנומספקיםהמסעות-ספרירוב

אשראתלא'הסופרתיאראחתלא9.שלה'האנושיתגיאוגראפיה'ללב-תשומתוחוסרישראל-ארץ

מהאתקבעהמערביההתבוננותאופי0ן.'לראותטבעיכידורובניחשבואשראתאלא,בעלילראה

הספריםמחברי.מימצאיהםאתהגבילואירופהבנישלבמחשבתםהמזרחודימויי,התייריםשראו
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מיקלטמקוםהדלותמוכתהיהודיתהקהילההיתהישראל-בארץהנוצריםהמבקריםבעיני

ובלימודבתפילהימיהםשאריתאתלבלותהקודש-לארץבאואשר,ואביוניםזקניםלאנשיםומחסה

עלמעטאךאלהנוסעיםלמדוהשפהמגבלותבגלל.העשיריםאירופהיהודיידי-עלונתמכו
,בטל-והולכירחמים-מעוררידת-קנאיבהםוראוהיהודיםעלבבוזהביטוהם;היהודיתהקהילה

.לפרנסתםלעמולנכוניםשאינם
-בספרילמצואניתן,הברמןהמוץאתלהפרידמשכיליםאם,אלהמכריעיםליקוייםאף-על

הלכו'אכןאלהשכותביםפי-על-אף.ישראל-ארץעלומשמעותיותמעניינותעובדותהמסעות

לעתיםחזרו,בחופזההארץאתחצוקרובותלעתים,והמוכרותהישנותבדרכיםקרובותלעתים

!4.'רביםחידושיםתרמו,קודםשנאמרמהעלקרובות

ישראל-בארץשחיונוצריםתיאורי
הנזירואתבירושליםהראשוןהאנגליהקונסולאת,ואמריקניםאנגליםמיסיונריםכוללתזוקבוצה

שרבים-האנגליםהמיסיונריםדיברו,האמריקניםכמיסיונריםשלא.ניאופיטוסקאתולי-היווני

,אלהמיסיונרים.היהודייםוהמנהגיםההתנהגותאתוהבינועברית-מומריםיהודיםהיומהם

כילצייןאפשרככלל.אמיניםאוכלוסין-ונתוניחשובמידעלנויםמספק!5,ניקולייסוןון'גבמיוחד

לפעילותבקשרהצלחותיהםלהבליטרצוןמתוך,בהערכותיהםמעטלהגזיםנטייהגילוהמיסיונרים

6ן.זהיריםמידע-מוסריכלל-בדרךהיוהםאךהמיסיון

בירושליםמאורעותהמתאר,ערך-רבמסמךהואניאופיטוסקאתולי-היווניהנזירשלהיד-כתב

שלבפרשנויותיוהמגמתיותאתבחשבוןלהביאישאולם!,1820-1840השניםביןישראל-ובארץ

באשרשלוהידע-חוסרואתקאתולים-והרומיםהיהודיםכלפיאוהד-הלאיחסוואתהנזיר

.בצפתלמאורעות

הגיעהוא.1838בספטמברלתפקידומונה,בירושליםהראשוןהזרהקונסול,יאנג'טויליאם

מספר.רשמיתפנים-קבלתירושליםמושללוערך1839באפריל18-וב1839בפברוארליפו
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.המיסיקעלחשוב

חמישה,למוםל,כך.אתהמיסיתרים--בטעותולעתים--המצטטים,אחריםלףזהרבסופריםים,לעומתזאת16
1838.000,3בשנתירושליםת"לאוכלוסהנוגעיםשתיםנתוצםחמישהלניקולחסוןמייחסיםומומםמחברים

לפייהודים000,5;148'עמ,יין'ומקצבוגרלפייהודים000,7או000,6;85'עמ,ב,וסמיתרובינסוןלפייהודים
1839Jewish,ק.Pieritz(,8(פייריץהמיסיונר Intelligence, January;000,17לפייהודיםLady Francis
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1800-1839,בצפתהיהודיתהאוכלוסיה

-ארץאתתריאנג9ן.למדיכמדויקיםמוערכיםאשר8י,מפורטיםאוכלוסין-נתוניובו,היהודית

מאוד'היוהיהודיםעםשקשריווהודהערביתלאואףעבריתדיברלאהואאך,1836-בכברישראל

לוושימשובתחילהלושסייעו,האנגליםבמיסיונריםרבהבמידהתלויהיהכן-על20;'מוגבלים

לנתוניםדומיםמוסרשהואהאוכלוסיןנתוניכי,מפליאזהאיןכךמשום*20.כמתורגמנים

במספרים-מעלהכלפי-להגזיםיאנגגםנטה,למיסיונריםבדומהי2.לניקולייסוןהמיוחסים

22.'הגנה'לזקוקיםהיהודים'לקוחותיו'שלרבשמספרלהראותכדי,שמסר

יהודייםממקורותמסמכים
הנוגעיםקהילה-פנקסיבנמצאאיןשכן,מורכבענייןהיאבצפתהיהודייםהאוכלוסיןנתוניהבנת

יהודיםשלרשימות.אשכנזייםהםמקורותינומרביתמקום-ומכל,בהעוסקיםשאנולתקופה

מסמכיםהן-באירופהשאושרורשימות-'חלוקה'המכספילקבלהזכאים,אשכנזים

-בהישגנמצאותהנדונהבתקופההעוסקותכאלהרשימותשתירקאך,רבערךבעלידמגוראפיים

במספריםהשתמשוהאשכנזיםוהןהספרדיםהן,כךעלבנוסף23.לירושליםנוגעותושתיהןידנו

מתוךמאשריותר,התורמיםאתלהמריץכדיויאושעונישל'אימפרסיוניסטית'תמונהשרטוטלשם

.הכלכליומצבםהאוכלוסיןמספראתלהגדירעניין

במכתבי.העובדתיהדיוקולאהשעהצווהמגזיםהמליציהדיבורהיהשלהםהפניהבמכתבי

אתלהוכיחהפרושיםאוהחסידיםמכיתותאחתשלרצונהלגלותלעתיםאפשראלהבקשה

לקרואישלכן24.במכווןבמספריםמגזימיםהיוזהולצורך,היהודיותהקבוצותשארעלעליונותה

25.נכתבושלשמןהמטרותלאורהזמןבניהיהודייםהמסמכיםאת

26,מ"הפקואשאסףהכספיםהקדושותהעריםארבעיהודיביןחולקופיושעלהחלוקה'מפתח'

מספרעלמבוססהואשכן,היהודיתהאוכלוסיהמספרילקביעתערך-רבמקורלשמשהיהעשוי

לקשריכוליםאנחנושאיןאלא.עירכלשלהמיוחדומצבהאלה27בעריםהיהודיםהתושבים

18London,1,

Pa

[estine:111the
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Jews10A . M . Hyamson , rhe]]r
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tish

nietalusnoC
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rusalem

inRelation

.[הבריטיתהקונסוליה,חיימסון:להלן]1939,קק.7-4

:להלן]309'עמ,ז"תשלירושלים,א,העתיקההעיר,עשרה-התשעבמאהירושלים,תקופהבראיעיר,אריה-בן'י19

פרקים,'(1815-1914)מאנית'העותהתקופהבשלהיבירושליםהיהודיהיישוב',אליאב'מ;[ירושלים,אריה-בן
.[ירושלים,אליאב:להלן]141'עמ,א"תשמירושלים,החדשכזמןירושליםבתולדות

.4'עמ,א.הבריטיתהקונסוליה,חיימסוןראה20
.900,907,910,911'עמ,ניקולייסוןיזמן*20

.5'עמ,א,הבריטיתהקונסוליה,חיימסון;148'עמ,יין'ומקצבוגרראה21

.2'עמ,א,הבריטיתהקונסוליה,חיימסוןראה22

.[פרקים,מלאכי:להלן]98-104'עמ,1971אביב-תל,הישןהישובבתולדותפרקים,מלאכיר"א:ראה23
.[זכרונות,יערי:להלן]117'עמ,ז"תשירושלים,ישראל-ארץזכרונות,יערי'א24
בשנתהפלאחיםמרדנזקיעללפיצוייםהזכאיםצפתיהודינרשמושבההתעודה,להלןשיוזכרכפי,למשל,כך25

ןזןסכומיאתלהגדילביקשמחכרהשכן,בזהירותלקוראהיש,(293'עמ,[א"תרס]ה,ירושלים,לונץמ"א)1834
.הקהילהלקופתשייכנסוהכסף

שלוהמבואכג-יא'עמ,ה"תשכירושלים,אלכרךריבליןשלהמבוא,מאמשטרדםוהאמרכליםהפקידיםאגרות26

.[מ"הפקואאגרות:להלן]יח-יא'עמ,ט"תשלירושלים,גלכרךברטל'י
.195'עמ,א,מ"הפקואאגרות27
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,מיוחדותנסיבותהיועירבכל:הבאותהסיבותבשלהאוכלוסיןמספרילביןזהמפתחביןבמישרין

בשניםבשימוששהיה,חלוקה-מפתחאומץ1810-ב28;במפתחהצורךדימשתקפותשאינן

היהודיתהאוכלוסיהשלוהרכבהגודלהעלמדויקותידיעותהיולאמ"לפקוא29;1741-1744

לחץוהספרדיםהחסידים,הפרושיםהפעילואחרותובשנים1822-1825בשנים30;ישראל-בארץ

י3.החלוקהמפתחותאתלצורכיהםלהטותכדיכבד

1839מונטיפיורימיפקד

משהשערךבמיפקדכלוליםהיהודיתלאוכלוסיהבנוגעביותרוהמהימניםהמדויקיםהנתונים

עלהתגברמונטיפיורי'1839.2יוני-מאיבחודשים,ישראל-בארץהשניביקורובעתמונטיפיורי

חלוקתשיטתעםהמיפקדעריכתשילובידי-עלהאוכלוסיןלמנייתהמסורתיתהיהודיתההתנגדות

סטאטיסטייםלנתוניםועשירמעניין,במינומיוחדמקורבידינוישזובדרך.ליהודיםהצדקה

דמגוראפילאיפיוןעליולסמוךשאפשרונראה,עתבאותההיהודיתהאוכלוסיהעלמפורטים

33.שלה

21מ"מהפקואקיבלוישראל-בארץהיהודיהיישובמןאחוזים10-מפחותהיוואשרחברוןיהודי18300[0בשנת

.53'עמ,(א"תרע)ט,ירושלים,לונץמ"א:ראה.בארץחילקואשרהכסףמןאחוז

.1978ירושלים,1777-1917ט"היבמאהויישובהישראל-ארץ,אליאב'מ:ראהכן.264'עמ,א,מ"הפקואאגרות
New;[ישראל-ארץ,אליאב:להלן]117'עמ York,7871780-נMahler, History ofModern Jewry.א

.[היסטוריה,מהלר:להלן]1971,ק.646
חמישיתרקמהוויםשהפרושיםכתבלעהרן,לדוגמה.18'עמ,ב;15,35,173,285'עמ,א,מ"הפקואאגרות

.(85'עמ,א,שם)משלישיותראו,(285'עמ,א,שם)היהודיתמהאוכלוסיה

-ארץשלוחי,יערי'א;20-21,96,102'עמ,נ;96,215,218,232,265,288נ,26,96.111,187'עמ,א,שם
.54'עמ,ט,ירושלים,לונץמ"א;[ישראל-ארץשלוחי,יערי:להלן]765-767'עמ,א"תשיירושלים,ישראל
Accounts-(1839)ט"תקצמשנתמונטיפיורימיפקד of the Holy Land Collected by81"51]8181' ,

5599the Holy LandחסMoses and Lady Montefiore-הספריםבביתיד-כתבילצילומיבמכוןנמצא
Jews~-בהשמורמונטיפיוריבאוסף528יד-כתב)35115'מסירושליםוהאוניברסיטאיהלאומי College

המיפקדעלחלקיניתוח.המיפקדבעקבותבוצעואשרהתשלומיםשלמפורטיםחשבונותגםכוללהוא.(בלונדון

.תעה-תכה'עמ,צפתיהודי,מייזלראהצפתאוכלוסייתשלגולמייםונתונים

היהודיוהיישובבאמסטרדםוהאמרכליםהפקידים')מורגנשטרןאריה.55'עמ,מיוחדיםקווים,שמלץראה
,א"תשמירושלים,העבריתהאוניברסיטה,דוקטורהתוארקבלתלשםחיבור.'ט"היהמאהשלהראשונהבמחצית

המיפקדכי,למסקנההגיע(תכת'עמ,צפתיהודי)מייזל.זודעהעםמסכים([מ"פקוא,מורגנשטרן:להלן]45'עמ

יהודימיפקדשלטופס
שיזםישראל-ארץ

מונטיפיורי

18



1800-1839בצפרההיהודיתהאוכלוסיה

בוודאינמצאושכן,במיפקדשצויןמכפייותרמעטגדולההיהודיםאוכלוסייתהיתה,לדעתי

.הרשימהמןיהודיםשלקטןמספרבטעותנשמט,לכךבנוסף.להתפקדבתוקףסירבואשריהודים

,עריכתובעתבעירשהושלאצפתמיהודיכמהאחדמצדנמנוהזהבמיפקדכי,לצייןהראוימן

34.ישראל-לארץלשובמתכווניםאך,ליםמעברששוהיםכמיאחדיםאנשיםנרשמושניומצד

מאותבונמנולא:צפתאוכלוסישלהנתוניםמבחינתאחתבולטתטעותישנה1839במיפקד

להשמטההסיבה.1837-בבצפתשפגעההאדמה-רעידתלאחרלירושליםנמלטואשר,פרושים

חוטה-אל-באבבשכונהחיואשרמצפתהפרושיםפליטיכי,לשעררקאנויכולים.ברורהאינה

כן-ועל,1839-בבירושליםשהתפשטההמגפהבשלבהסגרהוחזקו35,בירושליםהמוסלמישברובע

כללאתהקיפושבמיפקדהנתונים,כאמור,זאתמלבד.מונטיפיוריבמיפקדהנמניםמכללהוצאו

רביםיהודיםאם,הואגדולספק.הצדקהלחלוקתהמיפקדעריכתלהצמדתהודות,האוכלוסיה

-שעותתמורתשלם36חודששללהכנסההשווהסכוםלקבלההזדמנותעללוותרהיומוכנים

37.שאלוןומילויאחדותהמתנה

השונותבתקופותצפתאוכלוסיית

ו800לפני
.ח"היהמאהשלהשנייהבמחציתהמצבאתלבדוקיש1800בשנתהאוכלוסיןמספראתלקבועכדי

יהודיםשלולבריחתם38יהודים150-200-כשללמותםשגרמו,1759בשנתהאדמה-רעידותלאחר

,(86'עמ.ב,וממיתרובינסון)רוכינסון.והתייריםהמקוםתושבישלמהערותיהםיותרלאמתקרובמונטיפיורישל

מספריםננקבושבמיפקדחשד,בחיבוריולשלבםהיהיכולולא1840-בהמיפקדנתוניאתלהשיגהצליחשלא
להגזיםטובותסיבותהיוליהודים,לדעתו,שכן;היהודיםאוכלוסייתשלהאמיתימשיעורהלמעלהשהם

במספרממעיטהמיפקדכי,זאתלעומת,סבור(104'עמ,ישראלארץ;41'עמ,ירושלים)אליאב.במספרם
.הספרדיםכלבונפקדולאולכן,בלבד'חלוקה'הומקבליהנצרכיםבושנמנומשום,היהודיתהאוכלוסיה

שכו'עמ,ד"תשכירושלים,ב,צפתספר,'צפתיהודישלהקיוםמקורות',אביצור'ש;תכט'עמ,צפתיהודי,מייזל34

.[צפתיהודי,אביצור:להלן]
.5'עמ,א,הבריטיתהקונסוליה.חיימסון35
,ד"תשכירושלים,כ,צפתספר,'ח"תקצבשנתהדרוזיםמרידתרעדד"תקצמביזתצפתמאורעות',צבי-בן'י:ראה36

.[צפתמאורעות,צבי-בן:להלן]רצו'עמ
1890London,1,Sir,ק.37165 Moses and Lady Monte

~

ore',0Diaries6ט.ין)Loewe._1יומני:ולהלן
למאההשלושיםבשנותישראלארץואגרותמסעיומן,'(ט"תקצ)יומןקטעי',מונטיפיורייהודית;מונטיפיורק

.71'עמ,ד"תשלירושלים,ט"הי
,ריבקינד:להלן]קנד'עמ,ח"תרפירושלים,לונץלזכרירושלים,'בודדיםדפים',ריבקינד'ילפי,'ועודמאה'38

נוצריםמסעי,שלום-איש'מ,מריסילפי,120;309'עמ,ישראל-ארץמסעות,יערילפי,נפש120;[בודדיםדפים
תל,ישראל-לארץ

-

,יערי,ספיריוסףלפי,50ועוד120;137'עמ,[נוצריםמסעי,שלום-איש:להלן]1979אביב-ביבא

לפי,140;450'עמ,ישראל-ארץשלוחי,יערילפי,מתים200או,20ועוד[14;289,293'עמ,ישראל-ארץאגרות
חכמיתולדות,ריבליןא"ואפרומקיןל"אלפי,162;תעט'עמ,ס"תרירושלים,הארץתבואותספר,שוורץ'י

בןיקירלפי,'נפשותמאותמשנייותר'או150;[וריבליןפרומקין:להלן]87'עמ,ט"תרפירושלים,ג,ירושלים
ךקן,ברנאי:להלן]52'עמ,ם"תשירושלים,ישראל-מארץחסידיםאגרות,(עורך)ברנאי'י,מקוטובגרשוןאברהם
10Rivkindמצפתשליחלפי,160;[חסידים , 'Some Remarks About Messengers from Palestine.1

'America.שלאשןIHistoricalReview,1937,ק.289 , American;165,190;25'עמ,פרקים,מלאכיר"אלפי,

,20ועוד[14;93'עמ,ישראל-ארץ,אליאבלפי,200;98-99'עמ,1946ירושלים,ועוליודורדור,וילהלם'דלפי

.שסב'עמ,(א"תשי)כח,סיני,'ך"תקבשנתצפתרעש',יערי'אלפי
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על-בזהזהתלוי-בלתיבאופן-נוצריומקוריהודימקורמסרו39,ולפקיעיןלעכו,לטבריהרבים

יהודים200-כביחד-בצפתהחייםן4,אשכנזים20זהובכלל,משפחותאו40'אב-בתי'40-50-כ

הקבוצהאנשי300צפתיהודיאלהצטרפו1777-ב42.(נפשותארבעבתכיחידהמשפחהחישובלפי)

היהודיתאוכלוסייתהגדלהכך44.אפריקה-מצפוןיהודיםעשרותוכמה43,לארץאזשעלוהחסידית

מאנשיהכמאהורקהחסידיתהקבוצההתפלגה1781-ב.בערךנפש550-600-לוהגיעהצפתשל

החסידיםמשאר100-כ.נפש350-400-לכצפתאוכלוסייתנצטמצמהכךובשל,בצפתנשארו

'מהעוליםהרבה'ו-וחלקם45,פקיעיןלכפרעברוחלקם-הנותרים100-ובטבריההתיישבו
46

47.'לארץ-לחוץלשובהוכרחו'-

בהפגעו1783-1786-ב.אסונותמשורתצפתסבלהח"היהמאהשלהאחרוניםהעשוריםבשני

,בהםהנוגשיםנושיהםעל1789-בהתלוננויהודים.ובצורתרעב48,דברמגפת
דיווחוהם1791-וב49

.כבדיםחובותבתשלוםשאיחרושוםעלחלקם-מנתשהיורדיפותעל
ונבזזונשדדו1799-ב50

אתמחדשכבשואשר,מוסלמיםחייליםידי-עלמכן-ולאחר'נפוליאון1חייליידי-עלהיהודים

היהודים,מאודקשההיהאכןשמצבםאף52.'שרידלהותירמבלי',היהודיברובעשודוערכוהערים

באותהקנסאשר,עכופחתשלמהצקותיוצפתקהילתסבלה1800-כ5].בתיאורןמאודהגזימו
-

מתוךנוספיםגרושים000,75דרש,1804-ב,יותרומאוחר,'וגזרברשעעלילות'עבורגרוש000,50

54.גרוש000,125שלכוללחוב

יהודי,ברנאי:להלן]8-9'עמ,ב"תשמירושלים,ח"היבמאהישראלארץיהודי,ל"הנ;52'עמ,חסידים,ברנאי39
.שם'עמ,שם,יערי;[ישראל-ארץ

מאנים'והעותהממלוביםשלטון,רוזן'מ;399'עמ,ישראל-ארץמסעות,יערי;635'עמ,היסטוריה,מהלר40

.205'עמ,1981ירושלים,ישראל-ארץשלההיסטוריה,1260-1804

305'עמ,ו"תשטירושלים,מאני'העותהשלטוןבימיויישובהישראלארץ,צבי-בן'י;56'עמ,חסידים,ברנאי41

ישראל-ארץעלאגרותשלוש',שוחט'ע;400'עמ,ישראל-ארץמסעות,יערי:[ישראל-ארץ,צבי-בן:להלן]
.255-256'עמ,(ד"תשלירושלים)א,שלם,'ח"היבמאה

טבע,ובירידתהבעלייתהצפתאוכלוסיית)אביצור'ש.105'עמ,(8הערה,לעיל)שור;85'עמ,ב,וסמיתרובינסון42

.במשפחהנפשות5-6לפיהאוכלוסיהחישובאתמבסס(89'עמ,[1964]23,וארץ
.321'עמ,אגרות,יערי43
.93'עמ,ישראל-ארץ,אליאב44
ירושלים,(1747-1819)ט"תקע-ז"תק,חסידיםעליותשלראשיתן,שסיימן-כץחיה;99'עמ,חסידים,ברנאי45

.[שטיימן-כץ:להלן]28'עמ,ו"תשמ

.[החלוקה,לונץ:להלן]159-160'עמ,ה"תרנירושלים,וסדריהתקנותיה-החלוקה,לונץמ"א46
.75'עמ,ג,וריבליןפרומקין47
שלוחי,יערי;קנט-קנו'עמ,(ג"תרצ)ה,ציוןמאסף,'בודדיםדפים',ריבקינד'י;384'עמ,ישראל-ארץ,צבי-בן48

390-391'עמ,1973ירושלים,טבריהספר,(עורך)אבישר'ע;149'עמ,חסידים,ברנאי;664'עמ,ישראל-ארץ

.[טבריה,אבישר:להלן]
.קסו'עמ,(48הערה,לעיל)ריבקינד49

.קמא-קמ'עמ,בודדיםדפים,ריכקינד50
0,;196'עמ,(א"תרס)ה,ירושלים,'ישראל-בארץהיהודים',לונץמ"א51

~Schwartz

,Descriptive Geography,.[

,1969Palestine,ק.20374 New York[גיאוגרפיה,שוורץ:להלן].
.650'עמ,היסטוריה,מהלר;330'עמ,ג,וסמיתרובינסון;385'עמ,ישראל-ארץ,צבי-בן52
;384'עמ,ישראל-ארץ,צבי-בן;668'עמ,ישראל-ארץשלוחי,יערי;קמר'עמ,בודדיםדפים,ריבקינד53

,אליאב

.650'עמ,היסטוריה,מהלר;100'עמ,ישראל-ארץ
.668,669'עמ,ישראל-ארץשלוחי,יערי54



1800-1839,בצפתהיהודיתהאוכלוסיה

יהודיםמהגריםשלקטןזרםלצפתהגיע1780-1805בשנים,אלהוחלאותמצוקותלמרות

ויוםיוםבכל...'כי1783-בהספרדיםשטענת,לנונראהזאתעם.אפריקה-ומצפון5'מפולין

.האוכלוסיהגידולעלמהימןדיווחמאשריותרסיסמהמעיןהוא'6,'וביתואישואזלאמתוספא

בשנים'נטושהכמעט'היתהשצפת,(ו,מ01"ץ)וולנוישלהערתוגםדעתנועלמתקבלתלא

צפתאוכלוסייתעלהערכותלנוחסרותכיאף.בהחיובלבדספוריםשיהודיםכלומר'1783-1785,7

-כשמנו,צפתשלהיהודיםאוכלוסייתשמנייןייתכןלא,ח"היהמאהשלהאחרוניםהעשוריםבשני

-מנתשהיובפגעיםבהתחשבזאת;1800-בנפש600-למעברהרבהעלה,1781-בנפש350-400

שלמהערכותיהםמשמעותיבאופןנמוכההיאזוהערכה58.תקופהבאותההיהודיםשלחלקם

59.(נפרדמפורטניתוחודורשת)אחריםחוקריםשלושה

5ו8ו-0ס8ו

היתהצפת60.מווילנההגאוןחסידי,הפרושיםשלבואםעםלהשתנותהחלצפתקהילתשלאופיה

62.(1804-1818)סולימןהפחה,הגלילמושלשלהסובלנילשלטונוהודותן6'והשקטושלוהשלום'

היועליהםשהוטלווהמסים,וחברוןירושליםיהודימאשרפחותנרדפו(וטבריה)צפתיהודי

ארבעיםבערך'בצפתהתיישבו1810עד63.פרחיחיים,פטרונםעליהםשפרשלחסותהודותנמוכים

.184'עמ,חסידים,ברשי55
.קנו'עמ,(48הערה,לעיל)ריבקינד56
theנש77and4"77,77"נ,11,[תסאחס57 Yearsא]M . C . F.

Volney

,

rT

avels Ihrough Syria and' Eglpt

1788,ק.231

לפיוזאת,נפש000,5-מפחותמעטהיה[800-בישראל-בארץהיהודיתהאוכלוסיהכלשסך,היאהדברמשמעות58
:הבאהסישוכ

600-צפת

(306,318'עמ,א,ירושלים,אריה-בןלפי)250,2-ירושלים

900-טבריה

300-חברון

300-עכו

50-100-שכם

50-100-חיפה

300-יסיףוכפרשפרעם,פקיעין

700,4-800,4-הכל-סך

ההנחהסמך-על,יהודים250,2בצפתחיו1800בשנתכי,טוען(110,112'עמ,היישוביםעשר-שנים)אריה-בן59
נפש000,3-באריה-בןמעריךאחרבמקום.נפש500,5שמנתהצפתאוכלוסייתמכללשליש-רבעהיוושהיהודים

החדשהבעתהיישוב,(עורך)סטמפל'ש,'"יישוב"הלתולדותמבוא',אריה-בן'י:ראה;כצפתהאוכלוסיהאת

נפש000,4'-כ,(348'עמ,ישראל-ארץ)צבי-בןיצחקלדברי:(7'עמ,1983אביב-תל,מדינהבטרםדרךציוני-

25,וארץטבע,'ובירידתהבעלייתהצפתאוכלוסית')אביצור'ש:ט"היהמאהבראשיתבצפתחיו'מישראל

-כץ)שסיימן-כץחיהואילו;1800-כבצפתישבו'מזהיותרקצתאףואולי000,3'כי,כותב(91'עמ,[1964]
2נן.'בארץביותרהגדולההיהודיתהקהילהצפתהיתההימיםבאותם'כי,טוענת(36'עמ,שטיימן

.9-21,90-97'עמ,פרקים,מלאכי:329-341'עמ,אגרות,יערי60
.339'עמ,אגרות,יערי61

.קמה'עמ,בודדיםדפים,ריבקינד62

;100-103'עמ,ישראל-ארץזכרונות,יערי;389-391'עמ,גיאוגרפיה,שוורץ;[144-45'עמ,ג,וריבליןפרומקין63
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(1810,ע"תק)הפרושיםעלייתראשיתבתקופתבצפתוהפרושיםהחסידיםראשישלאיגרת

.משקלובישראל'רעםבשיירההגיעואשרלפרושיםבנוסף,פרושים150-200-כאו64,'בתיםבעלי
מיושביםהיובצפתהבניינים600מתוך150כי,ומסרבצפתבורקהרדטהחוקרביקר1810ביוני

22
מנדלמנחם:להלן]יז'עמ,ו"חשירושלים,(קרסל'גמהדורת)ישראלבארץלישורוןקורות,מקמניץמנדלמנחם

London,17(1825-1824),ק.106;[מקמניץ S~ciety

for

Promoting Christaity Amongst the Jews

.[המיסיוןח"דו:להלן]
.140'עמ,ג,וריבליןפרומקין;111'עמ,ישראל-ארץזכרונות,יערי64



1800-1839,בצפתהיהודיתהאוכלוסיה

מנתהצפתשאוכלוסייתהרי,נפשות4-5בתמשפחהישבהביתבכלכיבהנחה65.ביהודים

המאורעותעלדעתנוניתןאם,לכן.יהודיםהיו-נפש600-750-ממנהורבע,נפש400,2-000,3

עדכיהערכתנוועלבורקהרדטדבריעלנתבססואם,1808שנתלפניהיהודיתבקהילהשאירעו

800-000,1-כבצפתחיו1812-בכי,למסקנהנגיע-פרושים200-250-כבצפתהתיישבו1812

מספריעלספציפיותמהערכותיותרעלינונאמניםאוכלוסיה-שדפוסימכיווןאולם.יהודים

25במשךבצפתהקהילהבהתפתחותהתבוננותתוך,נוספתבדיקהמחייבתזומסקנה,האוכלוסיה

.מכן-שלאחרהשנים

בתושבישמותעשתה'איומהמגפה',בצפתהתבססושהפרושיםבעת,1812-1815בשנים

יהודייםמקורותשני67.מנע-אמצעישוםננקטולאלמגפהשגרמוהסיבותעלידע-מחוסר66.הגליל

יהודיםמאותעלדיווחאחדיהודימקור.גדולהיההמגפהנפגעימספרכיהעריכואחדנוצריומקור

,מסרטרנרוהתייר69;בלבדאחדבחייםשרדאנשיםחמישהמתוךכי,העריךאחרמקור68;שמתו

עד,לירושליםאוהסמוכיםלכפריםנמלטוצפתיהודירוב7,מתויהודים000,3-מפחותלאכי

מ"הפקואכיאףץ7,פרושים461היובצפתכי,משקלובישראל'רמסר1815שנתבסוף.זעםיעבור

שלקטןומספרהפרושיםהעוליםזרםשלבעטיו,להערכתנו.בלבדפרושים511-ו188עלמסר

היהודיתאוכלוסייתהגדלה-המגפהנפגעיבמקוםבאו,השערתנופי-על,אשרספרדיםעולים

תואםזהנתון.נפש100,1-300,1-ל800-000,1-מ,נפשות300-ב1815שנתעד1812משנתצפתשל

כי,מסרהוא.המגפהבשלבצפתביקרלאאךישראל-בארץסייראשר,טרנרשלהערכתואת

הרי,נתוניואתנקבלאם7,בצפתהבתים000,1-500,1כללמתוךבתים300-350-בשכנוהיהודים

היהודיםמספר,כלומר;נפש000,4-000,6שמנתה,העירמאוכלוסייתאחוז25-30היוושהיהודים

.פרושים200-כומתוכם,200,1-400,1היה

ס83ו-5ו8ו

.מצפתפרושיםשלראשונהקבוצהבירושליםהתיישבה,השנה-ראשלאחרמיד,1815באוקטובר

שידולםנגדבלהטוהזהיר,ירושליםלעומתצפתשלמרכזיותהעלבקנאותשמרמשקלובישראל'ר

1822Syra,ק.65317 andi' the .

Hi

oly.~

Land

, Londonחן

,

Burckhardt ,

'

Travels.].[[בורקהרדט:להלן];וראה

.255'עמ,ב,וסמיתרובינסוןגם

.281'עמ,גיאוגרפיה,שוורץ66
'עמ,ישראל-ארץזכרונות,יערי,'והשמירותההסגרעניןידענולא',הפרושיםמראשי,משקלובישראל'רלפי67

113.
.[המזרחיהודי,גאון:להלן]172'עמ,ח"תרפירושלים,א,ובהווהבעברישראלבארץהמזרחיהודי,גאוןד"מ68
אתהמתאר,118-119'עמ,ישראל-ארץזכרונות,יעריוראה.העט'עמ,ס"תרירושלים,הארץתבואות,שוורץ'י69

.משקלובישראל'רשלהאישיתהטרגדיה

.412'עמ,נוצריםמסערת,שלום-איש70
2נ:ושלהראשונהבמחציתישראלתל1ויישובמשיחיותתפיסות')מורגנשטרןלפי;143'עמ,ג,וריבליןפרומקין71

מורגנשטרן.המגפהלפני1812בשנתבצפתפרושים511היו,(58'עמ,[ב"תשמתמוז]24,קתדרה,'ט"היהמאה
188-וחסידים218:511'עמ,א,מ"הפקואבאגרותצוין1816שנתלגבי.93'עמ,א,מ"הפקואאגרותעלמתבסס

.טעותכאןונפלה,פרושים
.411-412'עמ,נוצריםמסערת,שלום-איש72



ליברשרמן

,בצפתלושלוחותאשר,ומאוחדאחדפרושים'כולל'נוסד73.בירושליםלהתיישבעוליםשל

ולתקנותמשותפתהנהגה,משותפתלקופהקשוריםהיוכולםהפרושים74.ובטבריהבירושלים

ולמנועבצפתהיהודיםריכוזבענייןרצונואתלכפותהכוחהיה'כולל'הראשיובידי-אחידות

75.בירושליםהתיישבותמהם

(1810-ב)מותולאחראחדותשנים.בצפתהחסידיםכיתותביןגםסכסוכיםהתגלעושניםבאותן

חסידישל(נפש56)משפחות15עזבו,מקליסקאברהםרביישראל-בארץהחסידיםמנהיגשל

משנת76.'החסידיםשארעםאחתבכפיפהלשבת'עודיכלושלאמפני,לחברוןועברוצפתאתד"חב

עשוייםשהיוהעוליםשלמספרםאתבכךוהקטינובחברוןד"חבחסידיהתיישבוואילך1819

,לארץ-בחוץמשלהםכספיםאיסוףשלמערכתלהקיםניסוד"חבשחסידיבעת.בצפתלהתיישב

אשכנזים77,'נפשותאלפיםכמה'חייםובטבריהבצפתכי,(1821-ב)הגלילמןאשכנזישליחטען

לייחסאין,היריביםעלהמקובלתמהרטוריקהחלקהיתהכזוביטוי-שדרךמכיווןאולם.דלות-מוכי
.האוכלוסיהבענייןזוכוללניתלהצהרהרבהחשיבות

יועצואתרצח(1818-1830)מעכועבדאללההפחה:קשהמכההגליליהודיעלנחתה1820-ב

פחתשלשלטונושבתחוםהיהודים,אירועאותולמן.צפתיהודישלפטרונם,פרחיחיים,הכספי

78.'ביותרקשהבאופןסבלו'עכו

צרכיואתלספקכדי,חדשיםהכנסה-מקורותעלבספרדיםהפרושיםנאבקו1820-1825בשנים

איסוףתחומיאתהפרושיםהרחיבוהכנסתםהגדלתלמען.והולךהגדלהפרושים'כולל'של

מ"הפקואשלההקצבותמפתחלשינויופעלו(איטליהכולל)ומרכזהאירופה-למערבהכספים

79.לטובתם

ההרצלעאתהציפואשרמבול-וגשמיעזותרוחות80,כבדמשלגצפתסבלה1824-1825בחורף

לאנסבאורח'2.משקלובישראלרבישלביתואתזהובכללי5,היהודיברובע'בתיםהרבה'והרסו

1825במאיבצפתניקר,(ת1110ס)דלטוןר"ד,מאנגליהמיסיונר-רופא.יהודישוםנפגעולאנהרג

הקהילהתולדות',ורפל'י;114'עמ,(ב"תרנ)ד,ירושלים,1816משנתמשקלובמנדלמנחם'רשלמכתב3ד

בישובדורותשלשה,סלומון'מ:[תולדות,ורפל:להלן]פ-עח'עמ,(ז"תשי)ה,סיני,'ישראלבארץהאשכנזית
.[דורותשלשה,סלומון:להלן]27'עמ,ט"תרצירושלים,מ"תרע-כ"תקע

.112'עמ,טבריה,אבישרוראה,1820בשנתהוקםבטבריההכולל74
תקנות',ריבלין'א;קנה'עמ,ד"תשכירושלים,ב,א"הגרספר,'י"אבישובותלמידיוא"הגר',ריבלין'י:ראה75

תקנות,ריבלין:להלן]158-160'עמ,(ז"תרפ)ב,ציון,'ג"תקפמשנתישראל-בארץ"פרושיםכולל"שלהחלוקה
.צג'עמ,תולדות,ורפל;החלוקכן

כשניםודמותהתולדותיה,בחברוןד"חבחסידיעדת',שפירא'מ;679'עמ,ישראל-ארץשלוחי,יערי76
.[ד"חב,שפירא:להלן]73-75'עמ,ותיקין,'(1820-1929)א"תרפ-פ"תק

.680'עמ,ישראל-ארץשלוחי,יערי77
;145'עמ,ג,אביבפרומקין;170'עמ,(1822-1823)15,שם;121'עמ,(1824-1825)17,האנגליהמיסיוןח"דו78

פרחיבית',פיליפ'תשלמאמרווראה.(115-16'עמ,ישראל-ארץזכרונות,יערי:פא'עמ,תולדות,ורפל
.97-114'עמ,(ה"תשמטבת)34,קתדרה,'1750-1860ישראל-וארץסוריהיהודישלבמעמדםוהתמורות

17'עמ,א"תשלאביב-תל,הודואנשיציוןאהבת,אליאב'מ;683,764-766'עמ,ישראל-ארץשלוחי,יערי79

אגרות;רסד'עמ,ב,צפתספר,'באמשטרדםצפתשלוחישניביןפשרה',הברמןמ"א:[הוד,אליאב:להלן]

מ"א:148'עמ,וריבליןפרומקין;244'עמ,ג;20-21,96'עמ,ב;23-24,26,39,265-266'עמ,א,מ"הפקוא2נ*4

.54'עמ,(א"תרמ)ט,ירושלים,לונץ
.161'עמ,(1825-1826)18,המיסיוןח"בדודלטוןר"דיומן80
.120'עמ,ישראל-ארץזכרונות,יערי81
.35'עמ,(ט"תרצ)ה,סיני,'משקלובישראל'ר',לוי'ש82



1800-1839,בצפתהיהודיתהאוכלוסיה

.האחרוןבחורףהשלגידי-עלניכרבאופןנפגעאונהרסהיהודיברובעבתיםשלגדולמספר':וכתב

83.'לבריאותסכנהבלאבולגורהיהניתןאשראחדביתאףהיהלא,שהינושבהםהבתיםאתלהוציא

1825-1826ובחורף,האמירוהשוניםהמצרכיםמחירי,האיזוראתקשהבצורתפקדהזאתבעקבות

היתהמאירופההתרומותכספיהגיעוכאשר.צפתמושלבפקודתהיהודיםמןרביםכספיםנסחטו

מתו[יהודים]כמהכי',ניקולייסוןון'גמסר,'אומריםשמעתי'.קשהכספיתבמצוקהנתונההקהילה

כלבידינואין,היהודיםעלשעברוהחלאותלמרות.נכונותאינןאלהשמועותאולם84.'מרעבממש

,'כוללים'הבידישנוהלהכפי,'חלוקה'השיטת.מוותעדרעבישראל-בארץכלשהושיהודיעדות

.היהודיםבקרבכזהרעבמנעה

1828,86קיץסוףעדלסירוגיןשנמשכה,והמגפה85,הארבהצפתאוכלוסייתאתתקף1826בשנת

במזוןממחסורוסבלמחלותפגועהגלילעדייןהיה1829-1830-ב87.מקרבהחלליםהפילה

המחלותכי,עולה1830-מתרומה-בקשתממכתב88.'שלוםאיןולבאוליוצא',מאמיריםוממחירים

.1828-1830בסביבותבצפתהמחלוקתאווירתאתהחריפוהגבוהים89והחובותשהתפשטו

היושלהםהמגוריםשתנאי,פרושים.מגפהבימיהסגרמשקלובישראל'רהפעיל1826בשנת

רביציווההפרושיםשארשעלבעוד,במגפותנפגעלאאשר,הסמוךפקיעיןלכפרנשלחו,גרועים

שמעושלא',פרושים10-12רקמתו,ישראל'רשנקטלאמצעיםהודות.בבתיהםלהישארישראל

.דומהמספר-והחסידיםמאנשיהם300איבדו,טענתולפי,הספרדיםואילוב9,'אזהרתילדברי

במידעבהתחשב,ביותרמוגזמיםנראים-היהודיםמביןמתים600-מיותר-אלהנתונים

:1815-1830בשניםצפתשלהיהודיתאוכלוסייתהאודותשלהלן

בצפתהיהודיתהאוכלוסיהמנתה,בגלילשהשתוללהמגפהשנותשלושלאחר,1815-ב.א

י9.פרושים461זהובכלל,נפש00,1נ-100,1

שלמספרםאתהקטינוובכך,לירושליםטיפין-טיפיןלזרוםבצפתהפרושיםהחלו1815-ב.ב

.צפתתושביעםלהימנותעשוייםשהיוהמתיישבים

ד"חבעוליכלהתיישבועתומאותה,לחברוןועברוצפתאתד"חבחסידי56עזבו1819-ב.ג

.בחברון

)1Signor).)'דיסיניור'המכונההיהודימסר(1820)יווןשלהעצמאות-מלחמתתחילתלפני.ד

t(לואיסהאנגלילמיסיונר (W. B . Lewisמאזאך;'תבלקצוותמכלרביםהגיעושנהמדי'כי

לואשרהסבלבשלנפשםעלנסוורביםטיפין-טיפיןבאויהודים,היםדרכינסגרו'1821

וולף,אחראנגלימיסיונר.1820-בפרחיחייםשלרציחתו-92'האומללההפרשהמאזנחשפו

.27,34'עמ,ג,מ"הפקואאגרות80.86הערה,לעיל,דלטוןר"דיומן83
.117'עמ,ישראל-ארץזכרונות,יערי101.87'עמ,ניקולייסוןיומן84
.קסו'עמ,בודדיםדפים,ריבקינד385.88'עמ,ישראל-ארץ,צבי-בן85
4,ציון,'ישראל-בארץהפרושיםקהילתשלהארגוניתהתפתחותה',קרגילה'צ;קסו'עמ,בודדיםדפים,ריבקינד89

,צפתספר,'באיטליהצפתשלוחישלשה',ץ"כי"א;[הפרושים,קרגילה:להלן]309-312,313,314'עמ,(1981)

,יערי'א;25,26,32,33,245,246,248,251'עמ,ג,מ"הפקואאגרות;שלוחץשלשה,ץ"כ:להלן]רמז'עמ,ב

,וןפרומקין;777,778'עמ,ישראל-ארץשלוחי,יערי;שמח'עמ,(א"תש)כח,סיני,'ו"תקצמשנתמצפתאיגרת'
.קנ'עמ,א"הגר,ריבלין;148-149'עמ,וריבלין

.117'עמ,ישראל-ארץזכרונות,יערי90
.ומבורקהרדטמטרנר,יהודייםממקורותהמידעלעילראהוכן.143'עמ,וריבליןפרומקין91
.112'עמ,(1824-1825)17,המיסיוןח"דו92



1884,רישום)המוסלמיהקברות-ביתמכיווןצפתמראה:משמאל;(וילסוןשלסניורצפתת-מצח:מימין

wolfn(,הפולניםהיהודים;הפולניםליהודיםמרוסיהכסףהגיעלאהמלחמהבשל'כימסר

אנגלימיסיונרדברימאששיםהאלההדיווחיםאת93.'קשהבמצוקהנמצאים[ישראל-בארץ]

,מפוליןלבואמעזיםמעטיםרק,בתורכיההמלחמהמאז'כיכתבאשר,(70~"011)ואט'ג,אחר

התיישבזומאוכלוסייהחלקכינראה94.'מה-במידתמתמעטתהיהודיתשהאוכלוסיהכך

.בצפת

אשר95בקונסטנטינופולהשוודיתבשגרירותכומר,)Berggren(ברגרןיעקבמסר1822-ב.ה

משפחות800-ונוצריותמשפחות80-כ,מוסלמים000,3מונהצפתאוכלוסייתכי,בארץביקר

שמספר,היאמשמעותושכן;ביותרמוגזםנראה-יהודים200,3-זהנתון96.יהודיות

99,ואט'וגטרנר9798,בורקהרדטדיווחיאתשנוגדמה,המוסלמיםממספררבהיההיהודים

.המוסלמיתהאוכלוסיהמןאחוז23-30מהוויםהיהודיםכישהעריכו

חיובצפתכי00ן,1815-1824בשניםירושליםתושב,הלל-ביתדודמסר,1824בשנתלערך.ו
מןאלפיםבכמהגבוה,יהודים000,6אפילואו,000,8שהמספרברור01י.משפחות000,2

?משפחות000,2במקוםנפש000,2לכתובהתכווןושמא;הסביר

.198'עמ,(1822-1823)15,שם93
1Syrkס1י)Landמ1826London,24"7and78231,ק.94 and theחןJowett, Christan

.

Researches.4ך

.[נוצרייםמחקרים,ואט'ג:להלן]182

.167'עמ,([1822-823)15,המיסיוןח"דו95

.319'עמ,ב,וסמיתרובינסון96:?6
.255'עמ,ב,וסמיתרובינסון;317'עמ,בורקהרדט97
.41-412['עמ,נוצריםמסעי.שלום-איש98
.[87'עמ,נוצריםמסעי,מלום,איש;3[9'עמ,ב,וסמיתרובינסון;182'עמ,ואט'ג99

.516'עמ,שם500.101'עמ,ישראל-ארץמסעות,יערי100



1800-1839,בצפתהיהודיתהאוכלוסיה

מספר,להערכתי02י.בירושליםחיומהםאחוז25-ובצפתהפרושיםמןאחוז75-כחיו1823-ב.ז

המצוקהבגללהןזאת.1823-בנפש600-ל1815-בנפש461-מ,במעטאףגדלהפרושים

זהמספר.(ואט'וגלואיסדיווחושעליו)ביווןהמרדבגללוהן(וולףדיווחשעליה)הכספית

הערכתו,זאתעם3מ.פרושים1820600-בבצפתישבושלפיה,אליאבשלהערכתואתתואם

104.הסבירלשיעורמעלהרבההיא,יהודים000,4בצפתהיו1820-1822בשניםכיאליאבשל

-יהודיותמשפחות400היושםנפש000,7מתוךכיודיווחבצפתואט'גביקר1823בשנת.ח

.צפתשלמאוכלוסייתהאחוז23שהיוו,יהודים600,1או-5שאשכנזיות200-וספרדיות200

יותררביםהחסידים'כי,בצפתביקור-ימיעשרהלאחר,לואיסהאנגליהמיסיונרמסר1823-ב.ט

סיניורהיהשלוהמידעמקור,לואיסלדבריי~.יהודיותמשפחות400בצפתישוכי'מהפרושים

קיומןבדברהערכותיהםאתביססוולואיסואט'שג,ייתכן.1814מאזבצפתשישביהודי07ן,'ד

,מידעביניהםשהחליפואו'דסיניורעל(יהודים600,1)בצפתיהודיותמשפחות400של

600,1בצפתהיושלפיה,זוהערכה,כךוביןכךבין08י.בירושליםיומייםלמשךנפגשוכאשר

.מהימניםמוסריםעל,הנראהככל,מבוססת,יהודים

ומסריהודישלבביתולן,בצפת)Fisk(פיסקפליניהאמריקניהמיסיונרביקר1825במאי.י

כיחושבאניאך,אלפיםבכמההיהודיתהאוכלוסיהאתהמעריכיםיש'כי,כוללניתבלשון

כי,ביומנוכתבקינגהמיסיונר,פיסקשללמסעחברו09ן.'מדינדיבהבהחלטהיאזוהערכה
0ון.ביותרמוגזםזהמספרנראהלדעתואך,בצפתיהודיםאלפיםשבעתעללונמסר

,1825בשנתוקינגפיסקעםיחדנסעאשר,לעילשנזכרהאנגלימיסיונר-הרופא,דלטוןר"ד.יא

ומספר'יהודים600,1-000,2או,יהודיםהתגוררושבהם,'בתים500או400-כ'עלמסר

יין.'...הספרדיםכמספרבהםהאשכנזים

234או181ועל1826-בישראל-בארץהחייםפרושים511עלמוסרמ"הפקואששלחמכתב.יב

2ח.1827-בבצפתבלבדפרושים

200-300-ופרושים600,ספרדים800:יהודים600,1-700,1-כ1823-בבצפתהיו,לדעתי

משפחות400-ולואיסואט'גשלהנתוןועלדלטוןר"דשלהערכתועלמבוססתזודעה.חסידים

.156'עמ,החלוקהתקנות.רינלין102
.89'עמ,ישראל-ארץ,אליאב103
ואילו.121'עמ,(ב"תשמ)11,פעמים,'ט"היבמאהישראל-בארץהיהודיבישובעדתייםביןיחסים',אליאב'מ104

.יהודים000,3-מיותרקצתבצפתחיו1830בשנתכי,(36'עמ,ישראל-ארץ)קבעאליאב
.319'עמ,ב,וסמיתרובינסון;187'עמ,נוצריםמסעות,שלום-איש:182.185'עמ,ואט'ג105
.114'עמ,(1824-1825)17.המיסיוןח"דו106
.112'עמ,שם107
.265,268'עמ,ואט'ג:90'עמ,שם,1823בדצמבר13-15בימים108
1827Missionary,ק.10968 Herald, March

העמידאשרברטלר"לדנתונהתודתי.ברטלישראלידי-עליד-נכתבהועתקאשר,קינגונאס'גהמיסיונריומן110
הפרחחיםכוללעםפרוטסטאנטיםמיסיונריםשלמגעיהםעלעוד',מאמרוגםוראה.לרשותיזהערך-רבחומר

ןל2נ.158-160'עמ,(ג"תשמתמוז)28,קתדרה,'עשרה-התשעהמאהשלהעשריםבשנותבירושלים
אך,בצפתמתגורריםמוסלמים000,1-שכ,כךעלבטעותדיווחדלטון.161'עמ,(1825-1826)18,המיסיוןח"דו111

פיגדולהיההמוסלמיםמספר(וטרנרואט'ג,בורקהרדט)שבידינוהדיווחיםיתרלפי.500כנראההמספרלדעתו
.היהודיםממספר4או3

.18'עמ,ב,שם;93'עמ,א,מ"הפקואאגרות112



ליברשרמן

מלחמתלמרותוזאת,(1815-ביהודים100,1-300,1לעומת)באוכלוסיהגידולעלהמראה

-בפרושים461בעירהיושלפיו,הנתוןאתתואמתהערכתנו.פרחיחייםומותיווןשלהעצמאות

מכתב,כלומר;1823-בבצפתחיו-לערך600או-הפרושיםמןאחוז75-שוכן,1815

אנו.בצפתהפרושיםמספרלגבי-מטהכלפי-בהערכתומאודחורג1827משנתמ"הפקוא

הערכותיהםבאמיתותומפקפקים,בצפתשניםתשעשישב,'דסיניורשלידיעתועלאפואסומכים

בעירהחסידיםשלשמספרםלואיסשלבדיווחוגםכמו,וקינגפיסק,האמריקניםהמיסיונריםשל

.הפרושיםשלזהעלעלה

-1826במגפתאנשים600-כשלמותםעלמשקלובישראל'רשדבריהרי,נכונההערכתנואם

צפתקהילתהיתה,אירעכךלו.מוגזמיםנראים-פרושים10-12-וחסידים300,ספרדים300

מספרהיהאילו.הדעתעלמתקבלשאינונמוךנתון-יהודים000,1-מיותרלמעטמצטמצמת

כי,1828בפברוארשכתב,לעהרןה"צ,מ"הפקואראששלדבריוגםהםתמוהים,גבוהכההפטירות

מיהודי250שלמותםעללעהרןדיווח1828בנובמבראךן".'יקרותנפשותכמהנלקחו'במגפה

מריםהיהלאמ"הפקואשראשייתכן,הנסיבותהיוכאלהלו4מ.מהמגפותכתוצאהישראל-ארץ

ישראל'רהעריךושמא15י.ישראל-לארץענייםיהודיםשלעלייתםאתלהגבילבקריאהקולו

אשר,הפרושיםשלעליונותםאתלהוכיחכדיהשיעורמןהרבהכגבוההנספיםמספראתמשקלוב

?מתאימיםהסגר-צעדישנקטההיחידההקבוצההיו,טענתולפי

כלוכמעט,מתוהיהודיתהאוכלוסיהמןמשלישיותר,משקלובישראל'רשלנתוניםפי-על

או1828שבסוףמשום,הדעתמןביותררחוקיםהדברים.היתהכלאנמחתההחסידיתהקהילה

-רשימותסמך-עללוודאיקרוב,לעהרןשמביאנתון116,בצפתחסידים465היו1829בראשית

עלייהעלעדותבידינואין:כןעליתר.החסידי'כולל'המן,שהיותלאחר,קיבלשהוא'חלוקה'
נפשותאלףבערך'ישכי,בצפתהפרושיםכותבים1830-ב.1826-1829השניםביןגדולהחסידית

איסוףלשםנכתבאשר,1830משנתזהמכתב.בלבדלאשכנזיםהיאהכוונהספקובלי"7,'בצפת

600ואת1828-1829-בנמסרשעליהם,החסידים456אתדלעילבמספרכולל,(לצדקה)כספים

קסה'עמ,בודדימדפים,ריבקינד91,95.117'עמ,א,שם79,85.115'עמ,ב,שם113

.246'עמ,ג,שם19.116'עמ,ג,שם114

(ברנץמ"ישלציור)1837,צפת

28



1800-1839,בצפתהיהוריתהאוכלוסיה

שלסניור1880,צפת
(סןהרי

-שב,היאהערכתנו,1826-בהמגפהשהפילההחלליםלמרות.1823-בנמסרשעליהםהפרושים

-מגדלהספרדיםמספר.ספרדים100,1-וופרושיםחסידים100,1-יהודים200,2בצפתחיו1830

במיוחד,הבלקאןומארצותמיווןספרדיםלנהירתהודות,1830-בנפש100,1-לכ1823-בנפש800

אךגדלאושינויללאנשאר(600)הפרושיםמספר8וי.תורכיהנגדיווןמלחמותבעקבות,1829-ב

25-30-כהיווהיהודיםאם19ן.בירושליםלהתיישבלאשכנזיםוסלמיםהמהירשוהשבבתקופהמעט

צפתאוכלוסייתכלסךשלהנתוןאתתואםיהודים200,2שהנתוןהרי,צפתאוכלוסייתמכללאחוז

בדרכובארץשעברמהודומיסיונר20ן,(ןאז118)האררי1833-במוסרשעליו-נפש000,8-

000,2:אחרמיסיונריבמקורמצוטטים1831שנתלגביבמעטשוניםנתונים2ן!.לאנגליהחזרה

!22.פרושים250ורקחסידים550,ספרדים200,1-יהודים

839ו-1830רטקופרנ

בסולטאן,עלימוחמד,מצריםשלהפחהמרד1831-ב.המצריםבידיישראל-ארץכיבוש

גדלההמצריהשלטוןשלהראשונותשנותיוששמשך.ישראל-ארץאתכבש1832ובשנת

למרותוזאת,(להלןנעמודהגידולשלהמפורטשיעורועל)תקדים-חסרבאופןצפתאוכלוסיית

'קי362.2'עמ,ישראל-ארץ,צבי-בן!18
.762'עמ,ישראל-ארץשלוחי,יערי;!54'עמ,וריבליןפרומקין1!9

.319'עמ,ב,וסמיתרובינסון!20

1833Missionary,ק.121441 Herald, December
Monthly,1832,ק.73!22 Intelligence



ליברשרמן

הגידול123.ישראל-לארץהיהודיםרובלעלייתוהפרושיםמ"הפקואארגונישלהתקיפההתנגדותם

מדיניותו:גורמיםמספרשלתוצאההיהוהפרושיםהחסידים,הספרדיםבמספרהמשמעותי

הכנסתן24ן;ישראל-בארץוהסדרהחוקהשלטתוכןהמיעוטיםכלפיעלימוחמדשלהסובלנית

פרי;השלושיםשנותמאמצעהתיכון-ליםיותרומהירותיותרבטוחותקיטור-ספינותשללשימוש

הגידולבאבעיקראך25ן;ר"תבשנתהמשיחלביאתוציפיותיהםלציוןהיהודיםשלגעגועיהם

ובנסיכויותהבלקאןבארצות,בפולין,ברוסיה,יר'באלגהיהודיםרדיפותבגללבאוכלוסיה

.הרומניות

תורכיה-רוסיהומלחמתביווןהמרדבשל.אפריקה-וצפוןהבלקאןמארצותהעלייה

1832-1836בשנים126.הבלקאןמארצותספרדיםישראל-לארץלהגיעהוסיפו1828-1829בשנים

שכיבושלאחר,בצפתוהתיישבוואוראןיר'אלגהעריםאתספרדיותמשפחות130לפחותעזבו

רדיפוהשלגלועוררהיהודים28ןשלהמסחריתבפעילותפגע27ן1830-בהצרפתיםבידייריה'אלג

-סגןמסר129,'ישראל-בארץמספרםרב-לשליטתההנתוניםוהשטחיםיריה'אלגיהודי'.נגדם

יהודיםעלייתעלאנגליםמיסיונריםמדווחיםכךעלבנוסף.1839-בבירושליםהבריטיהקונסול

30ן.ומרוקוטריפולי,מטונים

העוליםמןאחוז18כי,בונרשם:אלהדבריםמאשש1839-במונטיפיורישערךהמיפקד

נכנסוהגדולרובם;מיוון-אחוז13-ואפריקה-מצפוןבאו1839-בישראל-בארץהחייםהיהודים

1'ן.1830-1839בשניםישראל-לארץ

בשנותישראל-לארץבמאותיהםהםאףהיגרוהמזרחיתאירופהיהודי.אירופה-מזרח

השינויים.(1825-1855)הראשוןניקולאיהצארשלהדיכוימדיניותבשלט"היהמאהשלהשלושים

הפרנסהבאפשרויותחריףלצמצום,היהודיםשלהחוקיבמעמדםלזעזועגרמוברוסיההמדיניים
ביותרהחמורההפגיעה33י.קיובאיזורכגון,שוניםבאזוריםמכפריםולגירושםשבידיהם2נן

למשךהרוסילצבאהיהודיםהעשרה-בניאתלגייסשגזר,1827משנתהמלכותיהצוהיתהביהודים

וקצתן,צעירבןבאבדןלהסתכןשלאבהעדיפן,רוסיהאתיצאורבותיהודיותמשפחות34ן.שנה25

מרידותאתבאכזריותדיכאושהרוסיםלאחר5מ.אליהבניהןאתשלחואוישראל-לארץבאו

.29,164-167'עמ,מ"פקוא,מורגנשטרן123
:להלן]82'עמ,[ד"תש]ירושלים,1834-1836,ועלייהמסעמכתבי:שלוםהריםישאו,ברגמןוסילאאליעזר124

.[ברגמן
.152-153'עמ,מ"פקוא,מורגנשטרן125
.362'עמ,ישראל-ארץ,צבי-בן126
'עמ,יין'רמקצבוגר;333'עמ,(1981)ג,שלם,'הצרפתיתוהחסותהארץבצפוןיריה'אלגיהודי',שורצפוקס'ש127

Monthly[833,ק.180;167,[64 Intelligence , December

.314'עמ,1,([6הערה,לעיל)דאמר;527'עמ,נוצריםמסעות,שלום-איש128
.164,167'עמ,בונר;[1'עמ,הבריטיתהקונסוליה,חיימסון129
Monthly,1834,קק.130180,63,27 Intelligence;111.1829,ק,Jewish Expositor
.תמה'עמ,צפתיהודי,מייזל131
,1971Ettinger,ק.132813 Jewish So

ciety

Throughout the Ages , New York.58נB . H . Ben Sasson

.[יפו,ברטל:להלן]359'עמ,(1981),ג,שלם,'עשרה-התשעבמאהביפוהאשכנזיתהקהילהלראשית'.ברטל'י30133
.583'עמ,היסטוריה,מהלר134
יהודי,ברטל:להלן]8'עמ,(ם"תשתמוז)16.קתדרה,'(1777-1881)ישראל-וארץאירופה-מזרחיהודי',ברטל'י135

שלאכדי'ישראל-לארץבאורוסיםיהודיםכי,(780'עמ)ביומנוניקולייסוןשלהערתוגםוראה;[אירופה-מזרח
.'הרוסילצבאיגויסו



1800-1839,בצפתהיהודיתהאוכלוסיה

בליטאשחיורביםפולניםיהודים.המרדבאזוריהיהודיםמצבהורע,1830-1831-בהפולנים

וקצתם,להמעבראלואףהמרכזיתלאירופהברחו,ומאוסטריהרוסיה-מדרוםיהודיםוכן,ובוולין

מרוסיהיהודים'הרבהשעלו'מצפתמשקלובישראל'רדיווח1832בשנת.ישראל-לארץעלו

הפרושיםממנהיגיאחדכתב1834ובשנת.'...כברשםשישכמספרבכולליםשיתוספומאדוקרוב'

מןאחוז18כימראה1839-ממונטיפיורימיפקד!36.'מקלטעריכמוהארץנעשהכי'בירושלים

,1830-1839בשניםבאו178:ומפוליןמרוסיהבאו,1839-בישראל-בארץשחיוהיהודיםהעולים

עלרוסיהכפתה1832-ב1'1810-1819.7בשנים45-ו1820-1829בשניםבאובלבד55-שבעוד

!38.היהודיםאתלרעההיפלואשרכלכלייםצעדיםנקיטתומולדאביהולאכיההרומניותהנסיכויות

28אך,מרומניהבאו1839-בישראל-בארץשחיוהעוליםמן41רק,מונטיפיורימיפקדנתוניפי-על

39ן.1830-1839בשניםבארץהתיישבומהם

חסידיםלעיראחריוומשך,בצפתדבאברהם'רהחסידיהמנהיגהתיישב1832-ב.החסידים

בשנים.ישראל-בארץהחסידיתהקהילהכמרכזצפתאתקידשהרבשלזהצעדו!40.רבים

563מתוךאחוז60-מיותר!ן4.חסידים(נפש600)משפחות150-כבצפתהתיישבו1830-1839

42ן.1830-1839בשניםישראל-לארץעלו,1839-בבצפתשחיוחסידים

.הפרושיםרובבההתיישבוכןועל,צפתאתומתמידמאזהעדיףהפרושים'כולל'.הפרושים

-עולים80שלקבוצהעם1833-בישראל-לארץבאאשר,מקמיניץמנדלמנחםכגון-קצתם

מנדלמנחםאתשכנעו!43'וחשוביםגדולים'אנשים,כן-פי-על-אף.בירושליםלהתיישבהעדיפו

ויש!44,'מהםלפרושרציתילא'שמשוםלעצתםשמעהוא.הפרושיםשארעםיחדבצפתלהתיישב

שלהקליטהבתהליךהקבוצהשלתפקידהחשיבותואתהחברתיהלחץעוצמתאתלבטאכדיבכך

.לירושליםמהרה-עדעברואך,בצפתבתחילההתיישבו,יליןכדוד,חזקהאישיותבעלירק.מהגרים

!45.'לרוחוזריםהיוומנהגיהםדרכיהםאשר,חסידיםהיוצפתיהודישלרובם'כי,יליןגילה1834-ב

עלובצפתהחסידיםכאילו,המוטעההרושםאתבויצרההחסידיםכלפייליןשלהאהדה-איתחושת

הגיעאשר,ברגמןאליעזרשללטעמוגםהיתהלאצפתשלאווירתה.הפרושיםעלבמספרם

ומולדאביהולאכיההרומניותהנסיכויותמןעולים48שלקבוצהבלוויית1834שנתבסוףלביירות

לאכי,כתבברגמןי~.מקושטאהגיעואךאשריהודים72-בשםופגש,אפריקה-מצפוןיהודים22-ו

.1834-בהפלאחיםמרדבעתהיהודיהרובעהרסלאחר,בצפתמתאימיםמגוריםלמצואבידועלה

רוחלביןהבווארימזגוביןכלשהיהתאמה-באילחושניתן,זאתאומראינוברגמןכיאףאך

.בצפתהחסידים

.28-29'עמ,מ"פקוא,מורגנשטרן136
.תמה'עמ,צפתיהודי,מייזל137

.195'עמ,(ט"תשלתשרי)9,קתדרה,'ט"היהמאהבאמצעישראל-לארץאירופה-ממזרחהעלייה',קובץ'צ138
.תמה'עמ,צפתיהודי,מייזל139
.8'עמ,אירופה-מזרחיהודי,ברטל!40

.חסד-תזח,תמו'עמ,צפתיהודי,מייזל141
.358'עמ,יפו,ברטל!42

.סט'עמ,מקמנהמנדלמנחם143
.שם,שם144

5'עמ,ד"תרפירושלים,ח"תרע-ד"תקצירושליםבןזכרונות,ילין'ד145

.60'עמ,ברגמן!46

רישום)מצפתיהודיםזוג
(1873,ט'בדגשל



ליברשרמן

צפתשלהיהודיתבאוכלוסייתההבולטהגידול.1834-בהמצריהשלטוןנגדההתקוממות

1832-1833בחורףמבתיהם100התמוטטותבגללהיהודיםבסבלותבהתחשב,במיוחדמפליאהוא

נגדהמקומיתהמוסלמיתהאוכלוסיההתקוממותבגללובמיוחד47ן,עזיםוגשמיםשלגבעקבות

-רעידותשתיבצפתאירעו,המרדפרוץלפנימחודשפחות,במאי26-ב48ן.1834-ב,המצריהשלטון

,בצפתהתחילה1834שנתשלהפלאחיםהתקוממות"9.חייואתבהןקיפחלאאישאך,אדמה

המורדיםפרעומצוקה-יממות33במשך.המוסלמיםהדת-ומנהיגיהנכבדיםורובהמושלבתמיכת

,שדדו,לההסמוכיםוהכפריםצפתתושבי,המוסלמיםהפלאחים.צפתביהודיאליהםוהנספחים

הוטלוומומיםעונו,הוכוגברים.שבוהכנסת-בתי13אתוחיללוהיהודיברובעבתיםוהרסובזזו

יהודיםרק,זאתעם151.'כאלהבמעשיםמתביישהיהחניבעלאפילו'50י;ונאנסוהותקפוונשיםבהם

י'2.נהרגומעטים
הבטיח,הזריםהקונסוליםשללהתערבותםוהודותהיהודיםשלהנמרצתבקשתםפי-על

הנזקיםעל,קונסולאריתמחסותשנהנו,הזרההנתינותבעליהיהודיםאתלפצותפחהאיברהים

בלמעלהשהסתכמו,תביעותיהםאתבעכוהרוסיהקונסולבפניהציגוהיהודים.להםשנגרמו

צפתיהודישהגישוהרשימה53י.בצפתשחיו'זרות'משפחות745עבורגרושמיליוןמשישה

הוכנהזורשימה54י.בעירהיהודיתהאוכלוסיההרכבאתפירוטביתרלהכיר,לכאורה,לנומאפשרת

.קונסולאריתמחסותהנהניםהזריםהלאומיםבנימספרהגדלתידי-על-מירביפיצוילהבטיחכדי

נהנולא,מאנים'עותאזרחיםשהיו,ספרדיםבהמופיעיםאיןוכביכול,האשכנזיםכלאתכוללתהיא

הנתינותבעלישלהמוצא-ארצותציוןהיהלו.לפיצוייםזכאיםהיולאכןועלהקונסוליםמחסות

לורלה,בביירותוהולנדאוסטריהשלהקונסול-סגןהסיקשאכןכפי-מסיקיםהיינו,מדויקהזרה

)Laurella(-יהודירובוכי(בממוצענפשות4בנותמשפחות745)אשכנזים000,3חיובצפתכי

בעלותהיהודיותהמשפחות745רשימתניתוחשכן,הואכךלאאךן'5.אירופיממוצאהיוצפת

126.אשכנזיממוצאהיו(יהודים700,1-800,1)משפחות430-כשרק,מראה'זרה'ההנתינות

כיבושלאחרלצפתבאושרובם,יריה'מאלגספרדיםיהודיםלמעשההיו'צרפתיות'ההמשפחות

חסותותובעים,צרפתייםבדרכוניםכולםמצוידיםהם...'.1830-בהצרפתיםבידייריה'אלג

1834Monthly,ק.19-בפורסם,1833בפברואר17מיוםניקולייסוןיומן147 Intelligence, January

:403-407'עמ,גיאוגרפיה,שוורץ;386-387'עמ,ישראל-ארץ,צבי-בן;צה-צג,נ-לה'עמ,מקמניץמנדלמנחם[48

;461-463'עמ,נוצריםמסעות,שלום-איש;קעו-קע'עמ,בודדיםדפים,ריבקינד;65-73'עמ,פרקים,מלאכי

,1938Beirut,ש4!/34ש(Palestinט

Di

isturbances"4,

ofEgypt

~

andl-צשע41סזThe

.

' RoyaIAIי,ustrum.ג.א.)/

.[רוסטרום:להלן]קק.65-62
לזו'עמ,מקמניץמנדלמנחם149

-

.129'עמ,ישראל-ארץזכרונות,יערי;לי-יל
.רפח-רפה''עמ,ב,צפתמאורעות,צבי-בן150

.465'עמ,גיאוגרפיה,שוורץ151
.הגזמהזאתאך,נהרגויהודיםעשרותכי,מציין(101'עמ,ישראל-ארץ),אליאב152
.293'עמ,(א"תרס)ה,ירושלים,לונץמ"א153

,אוסטריותמשפחות174,פרוסיותמשפחות44,רוסיותמשפחות340:כדלקמןהיההיהודיתהאוכלוסיההרכב2154נונ
.הולנדיותמשפחות9,יווניותמשפחות4,טוסקאניותמשפחות27,צרפתיותמשפחות126,אנגליותמשפחות21
:להלן]רע'עמ,ב,צפתספר,'ד"תקצביזתאחריצפתיהודיתביעות'.אביר'מאצלשנייהרשימהראה;שם,שם

.[אביר
.רע'עמ,אביר155



רעשאחריצפתת-מצח
שלציורו)1837

(בארטלטבארץביקרואשר,הסקוסיםהכמריםדיווחוגםוכןבירושליםהבריטיהקונסול-סגןכתב,'אירופית

56ן.1839בשנת

בעיקרםהיואלהאזוריםשכן,ספרדיממוצאהןאףהיוומיווןמטוסקאנההמשפחות31כל

לנוידועלא,למשל.ספרדיממוצארבותמשפחותהןאףכוללותהמשפחות588שאר.ספרדיים

תוצאותעללהסתמךאם.הולנדיותמשפחות9-ואנגליותמשפחות21הנדונהבתקופהחיושבצפת

לגבי1834משנתקמפבלבמצריםהבריטיהקונסולשלוחשבון-ודין1839-במונטיפיורימיפקד

אנואחרממקור,מאידך57ן;מגיברלטראנגליותמשפחותשתיהיוישראל-ארץבכלהרי,ירושלים

כי,להסיקשאפשרכך!59;הולנדיותמשפחות4-ו!ישראל58-בארץאנגליותמשפחות3עליודעים

היהודיםמספר.ספרדיםמשפחותהןגםהיווההולנדיותהאנגליותהמשפחות30מתוך25

,מונטיפיורילמיפקדיושווהאם,ביותרמוגזםהואאף(174)ומאוסטריה(44)מרוסיההאשכנזים

זהחישוב60י.ישראל-ארץבכלאוסטריותמשפחות74-וגרמניותמשפחות12ברשימתוצייןאשר

המשפחות745-משהפחתנולאחר.130-כבעודהאשכנזיותהמשפחותמספראתמצמצם

31,והולנדיותאנגליותמשפחות25,צרפתיותמשפחות126'הזרההנתינותבעלות'האשכנזיות

משפחות430לנונשארו-ומאוסטריהמפרוסיהמשפחות130-וומטוסקאנהמיווןמשפחות

.וחסידיםפרושים700,1-800,1-כאו,אשכנזיות

.164'עמ,בוגר;1!'עמ,א,הבריטיתהקונסוליה,חיימסון156
InsulateתJerusalem1?',;תמה'עמ,צפתיהודי,מייזל157 Established18ח8!5א(סבVeretei, 'Why was.14ע

"
:ע (1970),ע.323

The English Historical Review , LXXXV 158
.28'עמ,הבריטיתהקונסוליה,חיימסון

.46'עמ,מ"פקוא,מורגנשטרן,מ"פקואמכתבלפי,וגרמניההולנדיוצאינפש25ישראל-כארץגרו1837בשנת159



ליברשרמן

הטבעשואתשהיה,אדמה-רעשצפתאתפקד1837בינואר1-ב.1837-בהאדמה-רעש

משוםבמיוחדרבהיההיהודיםביןהחלליםמספרי6י.ט"היבמאהישראל-בארץביותרההרסנית

,מדורגותבשורותערוךהיה-ההרשלהתלולההמערביתצלעועלנבנהאשר-היהודישהרובע

כלמוטטהאדמה-רעש.יותרהגבוהלמיפלסכרחובותיותרהנמוךהמיפלסגגותשימשושבהן

יותרועמוקעמוק,אחתאחראחת,הבתיםמשורותאחתכלבקוברו',שמתחתיהזועלבתים-שורת

,עוצמתובכלניחתהאסון...תילועלנותראחדביתלאאף...שנצטברוהפסולתערמותתחת

נבנוהםשכן,פחותהרבהסבלוהמוסלמייםהרבעים.'הגורל-מוכיהיהודיםעל,מעצורללאבזעם

כיעודמסר,לקרבנותלעזורכדילצפתשהגיעתומסוןהאמריקניהמיסיונר.יותרשטוחהקרקעעל

-זוועה-מחזה...עודקיימתהיאאיןאך,היתהצפת...ההרסבתיאורלהפריזהלשוןבכוחאין'
קורות,ואדמהאבניםשלעצוםובוהו-בתוהואלאנתקלתהעיןאין.כמוהועיניעודתראינהבל

6ן,'מחרידהבערבוביהבלולים...עץ-ולוחות
נוקבותהיהודיםמביןהנפגעיםעלההערכות.יהודים000,2-כשללמותםהביאהרעש

63י.600,3-ל500,1ביןהנעים,במספרים

500,1כי,1837משנתמשקלובישראל'רשלעדותואתלקבלנוטיםאנומכתבוסמך-על

רביכותביותרמאוחרבמכתבכיאף,הרעשבאסוןנספופרושים200-וחסידים300,ספרדים

420בצפתגרוהרעשלפניכיבציינו,פרושים140-וחסידים500מותעלסופרלמשהישראל

בקצההתגוררושהםמשום,יחסיתקטןהיההפרושיםמקרבההרוגיםמספר64י.בלבדפרושים

.364-366'עמ,ישראל-ארץאגרות,יעף161
1876W,ק.162278 .M . Thomson , The .Land

~

andithe .~

Book

, New York[תומסון:להלן].רעששלתיאורים-

.471-475'עמ,ג,וסמיתרובינסון;95'עמ,מקמניץמנדלמנחם;22-26'עמ,פרקים,מלאכי:גםראההאדמה

.'000,11-לקרוב'מתוךצפתמאנשי025,5נהרגו,(673'עמ,נוצריםמסעות,שלום-איש)1855משנתמקורלפי163
ובנוסף,ונוצריםיהודים000,5מתוךחללים000,4נפלו(475'עמ,ג,וסמיתרובינסון)תומסוןהמיסיונרלדברי
התגלתהלומפתיעכללזההיהלא'כי,(322'עמ,שם)מעיררובינסוןאך.'מוסלמים000,1-לקרוב'עליהם

000,5המספרכי,מסכים(189'עמ,נוצריםמסעות)שלום-איש.'ביותרכמוגזמת,המתיםמספרבדברזוהערכה

בצפתחללים4,נפלו000,(159'עמ,[א"תרע]ט,ירושלים)בביירותהספרדי'כולל'הממנהיגיאחדפי-על.מוגזם
158.2ניספו,(387'עמ,ישראל-ארץ,צבי-בן)מצידוןסולימןלדברי.בלבדבצפתמתוכם600,3;ובטבריה

אחדלדברי.000,2-בהיהודיםהחלליםמספראתמעריך(2.לזו'עמ,פרקים)מלאכי.ונוצריםמוסלמים,יהודים
'עמ,[א"תרע]ט,ירושלים;365'עמ,ישראל-ארץאגרות,יערי)הרעשאחרייום20-כבצפתשביקרהפרושים

פי-על.פרושיםמאודמעטרקאך,והחסידיםהספרדיםמכללאחוז50-66-יהודים000,2נהרגו,(155,157
מתויהודים'נפשותלאלפייםקרוב'.יהודים000,2ניספו,צפתתושב,(95'עמ,מקמניץמנדלמנחם)בקישראל
'רלדברי,'ויותרנפשותאלפיםשני'.(רצח'עמ,צפתמאורעות,צבי-בן)1839-באשכנזישכתבמכתבלפי,ברעש
,פרושים200ובכללם,(152'עמ,[א"תרע]ט,ירושלים;361'עמ,ישראל-ארץאגרות,יערי)משקלובישראל

:להלן]86'עמ,ב"תשלירה2לים,הרצלועדסופרמהחתם,זהבי'י)אחרובמקום.חסידים300-וכספרדים500,1

כותביםצפתמיהודיאחדים.הספרדיםהתושביםורובפרושים140,חסידים500שלמותםעלמדווחהוא([זהבי
ארץ)אליאב.(שח'עמ,צפתמאורעות,צבי-בן)1839-מבמכתב'יקרותנפשותלאלפייםקרוב'שלמותםעל

-

שלהשנהספר,'ז"תקצברעשצפתהרוגי')ריבקינדגם.000,2היהההרוגיםמספרכיגורס(102'עמ,ישראל

כולל(51'עמ,העתיםקורות)מקמניץמנדלמנחםואילו.הזהבמספרנוקב(103'עמ,ח"תרפ]ג-כ,ישראל-ארץ

ע(4
~

(תעט'עמ.הארץתבואות;407'עמ,גיאוגרפיה)שוורץיוסף.כאחדוטבריהצפתהרוגיאתנפש000,2שלבמספר

נהרגוכיסובר(110'עמ.היישוביםעשר-שנים)אריה-בן.בטבריה500ועוד,יהודים500,1נהרגובצפתכיקובע

ויהודים000,2הריגתעלדיווח,1843בשנתבארץשביקר)Wilson(ווילסוןהאנגליהכומר.יהודים500,1
-300

.(219-220'עמ,ב,ריטרלפי)154'עמ,ב,ווילסון.מוסלמים

.86'עמ,זהבי164



1800-1839בצפורהיהוריתהאוכלוסיה

צפתליהודילעזורשבאהפרושיםאחדשמעידכפי,'נפשםעלולמלטלברוחיכלו'והיהודיהרובע

65ן.הרעשלאחריום20-כ

החלטתפי-על,לירושליםועברוצפתאתהפרושיםכלכמעטעזבוההרסניהאדמה-רעשלאחר

-ב67י.בירושליםהשתקעועתמאותההחלישראל-בארץשהתיישבופרושים!66.הפרושים'כולל'

68ן.פרושים28רקבצפתנותרו1839

כי,וכתבבצפתרובינסוןביקר,1838בקיץ,הרעשלאחרחודשיםעשר-שמונה.הדרוזיםמרד

להתחדשבעירהחייםהחלואט-אט!69.'גדולחרבותגלמאשריותרמעטאךעדייןהיתהצפת'

מןעצומיםכסףסכומיסחטו,במצריםהדרוזיםמרדו1838שביוליאלא;למסלולםולשוב

שללולקחובזזו,היהודיברובעהרסזרעו,אחריםויהודיםדבאברהםרביאתועינוהיכו,היהודים

מעשיעלוהמוסלמיםהדרוזיםחזרוימיםשלושהבמשך!70.הכנסת-בתיאתוחיללוהבתיםמן

ניסוהחסידים7ן!;הרוגיםעלנמסרלאאך,1834בשנתהפלאחיםהתקוממותבעתשבוצעוהזוועה

-יותרבטוחלמקוםהחסידיתהקהילהשלמושבהמקוםאתלהעתיקדבאברהם'ראתלשכנע

ביתרלהימלטהיהניתןושמהןחסותלהםלהעניקהזריםהקונסוליםיכלושבהן,בעכואובחיפה

הם'מחויבים'ש,חסידיורובאתשכנעדבאברהם'ראך.נוספתהתקפהתיארעאם-קלות

הקימואשר,כפרושיםשלאכי,לצייןיש!72.המשיחלבואולהמתיןבצפתלהישארדתיתמבחינה

,מחדש-להתיישבותחלופותמעטאךלחסידיםהיו,1815-בבירושליםהתיישבותימעוזלעצמם

מיפקדלפי,573)ששרדוהחסידים600כלשכמעטכך.הקדושותהעריםארבעבמסגרתבעיקר

74ן.(מונטיפיורימיפקדלפי,737)ספרדים750עםיחדבצפתנשארו7ן'(מונטיפיורי

1830-1839האוכלוסיה:סיכום

1837לינוארעד1830-מ.1839סוףעד1830-מבצפתהאוכלוסיהתמונתאתלגבשאפשרעתה

ערבבהחיואשר,נפש000,4-ל200,2-מגדלההיא;צפתשלהיהודיתאוכלוסייתהנכפלהכמעט

נרדפוהםשבהןמארצות,לצפתובמיוחד,ישראל-לארץרביםיהודיםעלוזובתקופה.הרעשאסון

מלחמותבעת,מיווןבאוהם.נסבלים-בלתיומדינייםכלכליים,חברתייםתנאיםאותםדחקוומהן

הצרפתיםבידיכיבושהלאחר,יריה'מאלג;השלושיםשנותובראשיתהעשריםשנותבסוף,הבלקאן

משנתהצושלפרסומולאחר,מרוסיה;1831-בהפולניםמרדשלדיכויולאחר,מפולין;1830-ב

ומן;מסוימיםכפרייםמאזוריםיהודיםשלגירושםולאחר,היהודיםעלגיוס-חובתהמטיל,1827

עולים-זרםשלקיומועל.1832-בהרוסיםשיזמוהכלכליותהרדיפותלאחר,הרומניותהנסיכויות

,סיני,'ו"תקצמשנתמצפתאיגרת',יערי'א,'מיוחדתבשכונה'גריםהפרושים.365'עמ,ישראל-ארץאגרות,יערי!65
.שנ'עמ,(א"תש)כח

.326'עמ,הפרושים,קרגילה,1837משנתמשקלובלי'לרמ"פקואשלמכתב166
67!

~
ss,330'עמ,ישראל-ארץאגרות.

עלון.תכט'עמ,צפתיהודי,מייזל168
.323'עמ,ג,וסמיתרובינסון169
.162'עמ,א,מונטיפיורייומן;387-392'עמ,ישראל-ארץאגרות,יערי,מצפתלויר"דמכתב!70

.תכט'עמ,צפתיהודי,מייזל!307.73'עמ,(א"תרס)ה,ירושלים,לונץמ"א17!

.שם,שם392.174'עמ,ישראל-ארץאגרות,יערי!72
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(וילסוןשללניורצפתשלידלימוןואדי

ארצותילידיהיוישראל-בארץשחיואחוק68]יהודיםשלושהמכלשניים1839-ב)זהגדול
-

,1839-במונטיפיורישערךהמיפקדשלתוצאותיוגםמעידות(התפוצה75י
הגיעולפיהןאשר76ן

1830-1839,371בשנים1830-1839:908השנים10במשך,1839-בבהשחיוהעוליםרובלארץ

לעובדהשבידינוהמספריםאתשנתאיםלאחראף.1810-1819בשנים207-ו1820-1829בשנים

,שניםעשרמדינפטרההיהודיתהאוכלוסיהמןשכמחצית
ישראל-לארץהעוליםמספרעדיין77ן

תמה'עמ,שם176.תלו-תלד'עמ,שם175
.

בהעדר.בירושלים1856-1866לשניםחושבהזוגבוההתמותהרמת.67'עמ,מיוחדיםקווים,שמלץראה177
מספר

Itireחlerati)5תס'1800-1840ניםבשכישידוענימפאחוז50שלהתמותהשיעוראתאימצתי,בצפתבילמק gelחט'

the spaceתן,(ofthe Jewish population were)
kCllt down by pestilence . earthquake, or the sword

'of very few years(71'עמ,[1838-1839]31,המיסיוןח"דו).והסניטאציההבריאות,הדיורתנאי
היובצפת

,משקלובישראל'רשל'והקרביותרהעלוב'ביתואתמיסיונריםתיארו1823-ב.בירושליםכמו,ביותרירודים

sickness'שהיהלמיסיונריםיהודיסיפר1824-ב.המלוכלכיםוהבתיםהרחובותואת
,0good deal8'בצפת,

שבתידלטוןר"דתיאר1825-ב.(112'עמ,[1824-1825]17,מיסיונריח"דו)מצפתיותרבריאהעירושטבויה
5usחסעExcepting...0~-ו'מאודמזוהמים'היהודים like10'are very wretched and confined ; they felt

10single house that could be occupied with safety8appear01חthere did,1ח
the house we were

'health(16'עמ,[1825-1826]18,מיסיונריח"דו).מסערותסבלהצפתהעשריםבשנות,כאמור
,וגשםשלגים

בתיהיו1833-ב.אוכלוסיהמספראתהפחיתושלבטח,ומגפותדבר,בצורתונ(ו
יותרבצפיפותמאוכלסיםהיהודים

'houses from the snow and rain100consequence of the fall of

I

rnore than117,ניקולייסוןיומן)'ח

~נ834,ק.19-בפורסם,1833בפברואר

(

Monthly ' Intel[igence, Januaryחזרניקולייסוןכאשר,1831בשנת

21,שם)'העדרובעתמתו'היהודיםמחבריושרביםצייןהוא,העדרותשנותארבעאחרילצפת
:1831באוגוסט

לגביאחדמיסיונרהעירדומההערה.גבוההתמותה-רמתעלהמצביעדבר,(124'עמ,1832אוגוסט,שם
ירושלים

1839Jewish,ק.8)838נבאוקטובר20-ב Intelligence, January(
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-במזרחהרדיפותשלבעטיין.1820-1829בשניםממספרםכפלייםכמעטהוא1830-1839בשנים

1820-1829בשניםמאשראשכנזיםשלושהפיכמעט1830-1839בשניםישראל-לארץבאואירופה

.(שניםעשרכלמתומהיהודיםאחוז50כי,לעילשהוזכרהלהערההמספריםהתאמתלאחר)
78ן

העוליםממספרוחציאחדפירקגדולהיה,1830-1839בשניםישראל-לארץשבאוהספרדיםמספר

179.אחוז50שלתמותה-לשיעורהתאמהלאחרזהאף-1820-1829בשניםהספרדים

במקורותשורטטה,פחותמובחנתאך,דומהתמונה.ויהודייםנוצרייםמקורותהערכת

כך-בצפתיהודים000,4שלקיומםעלקינגלייקהנודעהתיירמסר1835-ב.ויהודייםנוצריים

ותמשפח700-800פוהותק1834-בכיכתב,בוילי,1839בשנתביפוהרוסיהקונסול80ן.'אומרים'
מאוחר,הואאףכתבתומסוןהאמריקניהמיסיונרן8י.הדרוזיםידי-על(איש800,2-200,3)יהודיות

מספר,000,10שמנתההאוכלוסיהכללמתוך,1835-בבצפתונוצריםיהודים000,5על,יותרהרבה

הכמריםשמוסריםהנתוןהוא-פחותומהימן-יותראףגבוה82י.ביותרגבוהלרובינסוןהנראה

האמריקניהנוסע83נ.הרעשלפנייהודים1839-000,7-בישראל-בארץביקרואשר,הסקוטיים

Stephens(סטפנס

(

האוכלוסיהכי,צייןובתחילה1836-בבצפתביקר,בדיווחיודייקשלא,

בעתבמצודהמקלטמצאויהודים000,3כי,כתבמכן-לאחר;משפחות200מונהבעירהיהודית

אנשים000,3במצודהלדחוסהיההנמנעמןשכן,מוגזםמספרכנראהזהו84ן.1834-בשפרץהמרד

מסר-בצפתנפש000,6בתאוכלוסיהמתוךיהודים500,1-ומוטעהנמוךנתון.אחתבבת

000,5כצפתהיו1836-בכי,וילסוןמסרהארבעיםשנותבראשית85ן.1836-באליוטהאנגליהתייר

-בבצפתגראשר,מקמניץמנדלמנחםשלהאוכלוסין-הערכתהיאתהייהמעוררת"6.יהודים

יהודיתאוכלוסיה,כלומר187;משפחות-ראשיאו'בתים-בעלי'000,2בההיוכי,וכתב1833-1834

מפרושיאחדבידי1835-בשנכתבואוכלוסין-הערכותהןפחותלאתהייהמעוררות.נפש000,8בת

188.פרושים155-וחסידים500,ספרדים000,1:צפת

000,4-מ-משמעותיבאופןבצפתהיהודיםאוכלוסייתשלשיעורהירדהאדמה-רעשבעקבות

יהודי,מייזל;141עלעמדהוא1820-1829השניםביןואילו,411היה1830-1839השניםביןהנפטריםמספר178
השניםבין611:הםהמספריםשנים10במשךאחוז50שלתמותה-לשיעורהתאמהאחרי.תמה'עמ,צפת
.1820-1829השניםכין228-ו1830-1839

התאמהאחרי.תמה'עמ,צפתיהודי,מייזל;1820-1829השניםכין257-ו1830-1839השניםביןנפטרים179497
-1820השנים514בין-ו1830-1839השניםבין749:הםהמספריםשנים10במשךאחוז50שלתמותה-לשיעור

1829.
.461'עמ,נוצריםמסעות,שלום-איש:216'עמ,קינגלייק180
.330'עמ,1983ירושלים,(אבני'אתרגם)1839-1847מלבנוןזכרונות,בזילי'ק181

1821837fitissionary Herald, November,319'עמ,ב,וסמיתרובינסוןאצלמצוטט.
.322'עמ,יין'ומקצבוזר183
.441-442'עמ,סטיפנס;475'עמ,נוצריםמסעות,שלום-איש184
.319'עמ,ב,וסמיתרובינסון185
,1847Edinburgh,11,Wilson,ק.186154 The Land ~' ofthe Bible.עמ,ב,גיאוגראפיה,ריטראצלמצוטט,נ'

219-220.
.סא-ס'עמ,מקמירןמנדלמנחם187

37פרושים100מצייןגםזהמקור.שמט,שמח,שמה'עמ,(א"תש)כח,סיני,'ו"תקצמשנתמצפתאיגרת',יערי'א188
עלידיעות')שלום-איש'מהסיקוסטיפנסקינגלייקשמסרוהנתוניםסמך-על.ביותרנמוךמספר,בירושליםבלבד
-בניאחריםחוקריםשני.יהודיםנ,000בצפתהיוכי,(כח'עמ.ב,צפתספר,נוצריםנוסעיםשלבספריהםצפת

,צבי-בן)יהודים000,4-ו(112'עמ,היישוביםעשר-שנים,אריה-בן)יהודים750,3בצפתהיוכי,הסיקותקופתנו
.1837-בשהתחוללהרעשערב,(1800לגביגםהזההמספראתהקובע,388'עמ,ישראל-ארץ
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מציאותםעלהעידבירושליםהבריטיהקונסול-סגן.(89ןמונטיפיורימיפקדפי-על338,1)400,1-ל

שהתגוררוהפרושיםכלכמעט,יהודים600-וברעשנספו000,2-בצפת90ןיהודים500,1של

אומאודקטןגידול'היה1837-1840בשנים92י.וצורדמשק,צידוןן9י,עכו,לירושליםעברו,בעיר

מרד,1837רעשבשל-היהודיתצפתבאוכלוסיית94ן,ירידהחלהאו9ן','גידולכללהיהלא

.והמגפות1838-בהדרוזים

.שכו'עמ,ב,צפתספר,'צפתיהודישלהקיוםמקורות',אביצור'ש;תכט'עמ.מייזל189
.5'עמ,א,הבריטיתהקונסוליה,חיימסון190
.164'עמ,יין'ומקצכונר191
.תזח-תנז'עמ,צפתיהודי,מייזל192
1839Jewbh,ק.267;164'עמ,יין'ומקצכונר193 Intdngence
בהרבהקטןבירושליםהיהודיםמספרכי,(87'עמ,ב,וממיתרובינסון)רובינסוןכתבירושליםלגבי.246'עמ,שם194

אחריהארץאתלעזובמנת-עלרכושםמוכריםיהודיםהרבה'כי,הללרביתדודסיפר1838כשנת.1837בשנת
.828'עמ,ניקולייסוןיומן:'הפסחא

נפשותמספר1781-1839,בצפתהיהודיתהאוכלוסיה
ה"ס

(
:מקרא

ספרים-שי

חסידים-ש

פרושים-ן,,,,,,,1
1839183618301823181518001781שנה
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נפרדתסקירהידי-עלשהעלינוהנתוניםאתמחדשלבדוקאפשר.חסידים,פרושים,ספרדים
:ואחריוהרעשלפניוהחסידיםהפרושים,הספרדיםמספרשל

מצפתברחוהנספים18361837

הרעשאחריברעשהרעשאחריהרעשלפני

200,2-300,2750500,1ספרדים

850-900600300חסידים

800-95050200600פרושים

850,3-150,4400,1000,2600הכל-סך

המיתהאדמה-שרעשלאחר-ספרדים737בצפתהיו,1839-ממונטיפיורימיפקדנתוניפי-על

250,2-כבצפתחיו1836-שב,היאהדברמשמעות.משקלובישראל'רשטעןכפי,ספרדים500,1

כפי-שהביאהאדמה-מרעשניצלוחסידים563שלפיהם,מונטיפיורינתוניסמך-על.ספרדים

זהו;חסידים850-900-כהרעשלפניחיושבצפתהרי,חסידים300שללמותם-ישראלרבישטען

דיווחאתתואםוהוא,בצפתדבאברהם'רשלנוכחותואתנזכוראם,הגיוניאךגבוהנתון

28רקלפיואשר,מונטיפיורישמספקהנתוןסמך-על.1828-בחסידים465חיושבצפת,מ"הפקוא

,פרושים200למות-משקלובישראל'רכטענת-שהביאהרעשלאחרבצפתנשארופרושים

ולאמצפתברחופרושים600:אומרהווה;פרושים800-950הרעשלפניבצפתהיוכי,מסיקיםאנו

והפרושיםהחסידיםמנוהרעשלפני.סופרלמשהמשקלובישראל'רשכתבכפי,פרושים420

בקשההגישואשר,אשכנזיותמשפחות430שלהמספראתתואמתזוקביעה.נפש650,1-850,1

45-כהאשכנזיםהיוולאחריווהן1837רעשלפניהן.1834-בהפלאחיםהתקוממותלאחרלפיצויים

.צפתשלהיהודיתאוכלוסייתהמכללאחוז

אתעזבלאיהודישוםכי,מניחותשלנוהאוכלוסיןהערכות.הקודש-מארץירידהשיעורי
לכופריםנחשבוהקודש-מארץשהיורדיםהיות.נכונהאינהזושהנחהברוראך;ישראל-ארץ

ממקורותזהבנושאמהימןמידעלהשיגקשה95ן,לוריאלשמריהושקרהכפי,קודש-ומחללי

96ן.אותהלעזוברצואוישראל-ארץאתשעזבו,יהודיםעלמוסריםנוצרייםמקורותכמה.יהודיים

ארץ'היאכיהאומרים,ישראל-ארץיהודישלקובלנותעליהודימקורמוסרהשלושיםשנותבסוף

,זאתעם197.לפוליןחזרהלהישלחשדרשואחדיםממורמריםאשכנזיםועל,'יושביהאוכלת

,בחישוביםמשמעותיתטעותלגרורעשויהאיננהישראל-מארץיהודיםירידתמגורםההתעלמות

39
.87,91-95'עמז"תשאביב-תל,ציוןחזון,ריבלין195
,756,828'עמ,ניקולייסוןיומן:274'עמ,לזנספח,שלישיספר,ב,האחרוניםבדורותישראלימידברי,מאהלר'ר196

.165'עמ,יין'ומקצבונר:833
.56'עמ,(195הערה,לעיל)ריכלין197
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שאפואשריהודיםשלמוגדר-לאמספרשלאותומשוםאולי-98ימבוטלהיההיורדיםמספרשכן

.הכספייםהאמצעיםהיוחסרים,מוצאם-לארצותלשוב

סיכום
-ארץקהילות.התפוצותמןלעלייההודותתמידבאישראל-בארץהיהודיתבאוכלוסיההגידול

שלאובוודאי,שהדלדלושורותיהןאתלמלאכדימספקתבמידהלהתרבותמסוגלותהיולאישראל

-לארץבאוציוןאוהבייהודים.הגבוההתמותהשיעורבשל,שבהןהנפשותמספראתלהגדיל

יהודיםט"היהמאהבתחילתארצההגיעוולכן,מוצאםבארצותהמציאותכורחמתוךישראל

החוקשלטוןכגון,ישראל-בארץהתנאים.הכלקאןוארצותרומניה,רוסיה,פולין,יריה'מאלג

היו,ר"תבשנתהמשיחלביאתוציפייההימיתהתעבורהשיפור,מיעוטיםכלפיסובלנות,והסדר

99ן.ישראל-בארץהיהודיםמספרלגידולמשנייםגורמיםאךהנראהככל

נפש600לכדיהגיעהבלבדנפש1781350-400-במנתהאשרצפתשלהיהודיתאוכלוסייתה

הודות,נפש000,1-300,1-לכמספרםאתצפתיהודיהכפילו1815עד1800-מ.1800בשנת-
מגפתשלבעטייהשנגרמוהאבדותולמרות,ספרדים100-ופרושים500שלבעירלהתיישבותםרובינסוןאדוארד

התגוררו1830ובשנת,נפש600,1-700,1לכדיצפתיהודישלמספרםגדל1823עד.1812-1815

80)תקדים-חסרבאופןעלהצפתשלאוכלוסיהמספר1830-1836השניםבין.יהודים200,2בעיר

הביאהאףהיא;צפתמיהודימחציתנספתה1837-בהאדמה-ברעידת.נפש000,4-לוהגיע(אחוז

400,1בצפתנותרו,1839בשנת,וכך,אחריםולמקומותלירושליםהעירמןפרושים600להגירת

.בלבדיהודים

London,11,theלפי,1856שנתעבור'מורגש-בלתיכמעט,מאודקטן'40198 EastולL . A . Frankl , The

,

Jews

.(1856בשנתדן)1859,ק.176
,בלבדמרוביםאמצעיםבעליהראשונותבשניםשימשו,1835-לסביברקהתיכוןליםשהוכנסוהקיטורספינות199

לגלהביאהלא,ר"תבשנתהמשיחלבואהציפייהגם.ישראל-לארץההגירהשיעורעללהשפיעיכלולאוממילא
.1840-ל1837השניםביןהקודשלארץהעוליםהיומעטים,הואנהפוך.השניםבאותןעלייה
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שוניםמקורותלפי,1764-1839,בצפתהיהודיתהאוכלוסיה:נספח

מקוריהודיםמספרהשנה

בתיםבעלי50או1764-176540

משפחות40-50

-'ויותרנפשות'עשרילערך'

לאשכנזיםהכוונה

החסידיםקבוצתעםעולים300
אפריקה-מצפוןעולים30

נוספותעליותהיוהשמוניםבשנות

שללאכנראה,אירופה-ממזרח

חסידים

החסידיםמקבוצתאיש200-כ

לטבריהעובריםאויורדים

אישואזלאמתוספאויוםיוםובכל'
'וביתו

'Village almost deserted

...שלישעדכרבעהיהודיםמניין'
אפשרהמאהשבראשיתמכאן

הגיעהבצפתהכלליתשהאוכלוסיה

250,2-כומתוכהנפש500,5כדי

'יהודים
250,2שלירושליםמאוכלוסייתיותר

000,3

אוכלוסייתמתוךיהודיםאחוז33-50

000,6-000,7שלצפת

מזהיותרקצתאףואולי000,3

מישראלנפש000,4-כ

(נפש160-כ)בתיםבעלי40

התיישבומאדהרבההמדינותומכל

בצפת

שלהמגפהלפניבצפתפרושים511

1812-1815

מסעות,יערי,יץ'מזאלאזשמחה

,מהלר;339'עמ,ישראל-ארץ

.635'עמ,היסטוריה
.40הערה,לעיל,רוזן

.41הערה,לעיל,שוחט

.321'עמ,ישראל-ארץאגרות,יערי

.93'עמ,ישראל-ארץ,אליאב
.184'עמ,חסידים,ברנאי

פרומקין;99'עמ,חסידים,ברנאי
,החלוקה,לונץ;75'עמ,ג.וריבלין

.159-160'עמ
.48הערה,לעיל,ריבקינד

.231'עמ,ב,וולני
,היישוביםעשר-שנים,אריה-בן

.110'עמ

שלהתפתחותה',אריה-בן'י

31'עמ,(1970)מח,קשת,'ירושלים

בארץואומנותאמנות,אריה-בן'י
,ישראלמוזיאון,ט"היבמאהישראל

.9'עמ,1979ירושלים

.210'עמ,ישראל-ארץ,אריה-בן

.59הערה,לעיל,אביצור
.348'עמ,ישראל-ארץ,צבי-בן

.140'עמ,ג,וריבליןפרומקין

.338'עמ,אגרות,יערי

1767

1777

1780-1790

1781

1783

1783-1785

1800

1809

1810

181241 ;71הערה,לעיל,מורגנשטרן

.93'עמ,א,מ"פקוא
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מקוריהודיםמספרהשנה

בתים600מתוךיהודייםבתים150-
בצפת

אנשיםמאותשהרגהמגפה1812-1815

1815

1816

1819

1820

1820-1822

1821

1822

1823

1824

1825

1826

421827

1828

1830

פרושים461

מתוךיהודייםבתים300-350
בתים500,1-נ,000
פרושים188-וחסידים511

צפתאתעוזביםד"חבחסידים56
לחברוןועוברים

פרושים600
יהודים000,4

בצפתהיושביםנפשותאלפיםכמה'
לאשכנזיםוהכוונה,'וטבריה

בנוסף,יהודיותמשפחות800

000,3-ומצריותמשפחות80-ל

מוסלמים

בצפתגריםמהפרושיםאחוז75

בירושליםאחוז25-ו

200-יהודיותמשפחות400

מתוך-ספרדים200-ואשכנזים

היהודיםמספראך,צפתתושבי000,7

שלהשחרורמלחמתבגללבירידה

יוון

סמך-עליהודיותמשפחות000,2

מצפתיהודישלדיווח

יהודיותמשפחות000,2

-היהודיםשל'בתים400-500-כ'
במספרםשווים,והספרדיםהאשכנזים

האומדןלדעתיאך,אלפיםכמה'
'מדיגבוהבהחלט

יהודים000,7-כ
פרושים511

,ספרדים300נהרגו1826במגפת

פרושים10-12-וחסידים300

פרושים243או181

חסידים465
אשכנזים000,1-כ

,מהלר;317'עמ,בורקהרדט

.638'עמ,היסטוריה
;412'עמ,נוצריםמסעות,שלום-איש

.תעט'עמ,הארץתבואות,שוורץ

.143'עמ,ג,וריבליןפרומקין
מסעות,שלום-איש,טרנרהתייר

.411-412'עמ,נוצרים
.218'עמ,א,מ"הפקואאגרות

.76הערה,לעיל,שפירא

.89'עמ,ישראל-ארץ,אליאב
.104הערה,לעיל,אליאב
.680'עמ,ישראל-ארץשלוחי,יערי

.319'עמ,ב,וסמיתרובינסון

.156'עמ,החלוקהתקנות,ריבלין

,182'עמ,(94הערה,לעיל)ואט'ג

185.

,(1824-1825)17,המיסיוןח"דו

.112'עמ
-ארץמסעות,יערי,הללביתדוד

.516'עמ,ישראל
18,המיסיוןח"דו,דלטוןר"ד

.161'עמ,(1825-1826)
.110הערה,לעיל,פיסקהמיסיונר

111הערה,לעיל,קינגהמיסיונריומן

.93'עמ,א,מ"הפקואאגרות
זכרונות,יערי,משקלובישראל'ר

.117'עמ,ישראל-ארץ
.18'עמ,ב,מ"הפקואאגרות

.246'עמ,ג,מ"הפקואאגרות
.165'עמ,בודדיםדפים,ריבקינד



1800-1839,בצפתהיהודיתהאוכלוסיה

מקוריהודיםמספרהשנה

.36'עמ,ישראל-ארץ,אליאב'000,3-מלמעלהקצת'

Monthly,1832,ק.73,חסידים550,ספרדים1831200,1 Intelligence

פרושים250

.127הערה,לעיל,שוורצפוקסמאורןיהודיותמשפחות104לפחות1832-1836

בצפתהשתקעויר'ואלג

.319'עמ,ב,וסמיתרובינסוןבצפתאיש1833000,8

1Summerמממספריותרגדולהיהודיםמספר Ramble14,Monro.לי

1832London,11,Syria,ק.12המוסלמים

000,5Missionaryכולל,בצפתאיש1834000,10 Hera[d, November

,וסמיתרובינסוןאצלמצוטט,1837ונוצריםיהודים

.319'עמ,ב
.330'עמ,בזילי000,2-200,3)משפחות700-800-

(שנפ

.160'עמ,מקמניץמנדלמנחםבתיםבעלי000,2-
.216'עמ,קינגלייק'אומריםככה',יהודים1835000,4

.188הערה,לעיל,יערי,מצפתפרושי155-וחסידים500,ספרדים000,1
פרושים

.441-442'עמ,סטפנס200כך-ואחרבמצודהיהודים1836000,3
יהודיותמשפחות

,ב,וסמיתרובינסון,אליוטהתיירצפתתושבי000,6מתוךיהודים500,1

.319'עמ
.188הערה,לעיל,שלום-אישיהודים000,3
.248'עמ,גידנייהודים000,7

.322'עמ,יין'ומקצבוגריהודים000,7

מ"לחתמשקלובישראל'רמכתבפרושים420

.86'עמ,זהבי,1837ממארססופר
219-220'עמ,ב,גיאוגראפיה,ריטרתושבי000,10מתוךיהודים000,5

שאתמצטטצפת

0Wilson,ז" , Lands

Bible,11,ק.154

,היישוביםעשר-שנים,אריה-בןיהודים750,3

.112'עמ

Paxtonבכלמאשרכאןנמצאיםיהודיםיותר , Letters from.(].נ
ישראל-בארץאחרמקום

"
and7

"
783...Palestine

London,1839ק.183

.388'עמ,ישראל-ארץ,צבי-בןיהודים000,4
4,ע.163הערה,לעילהרוגים000,2-כ1837.1.1
,היישוביםעשר-שנים,אריה-בןעקרו,מהרעששכתוצאהלנוידוע'1838

.110'עמ'לירושליםיהודים500-000,1-כ



ליברשרמן

מקוויהודיםמספרהשנה

יהודים1839500,1

יהודים500,1

737-יהודים357,1או338,1

פרושים28,חסידים563,ספרדים

500,1-מיותר

000,7בצפתחיובעבראך,900,1

יהודים

,בירושליםהבריטיהקונסולסגן

,הבריטיתהקונסוליה,חיימסון

.5'עמ

,היישוביםעשר-שנים,אריה-בן

.110'עמ

'עמ,מייזל;מונטיפיורימיפקד

.189הערה,לעיל,אביצור;ט"תכ

אתמצטטים,יין'ומקצבונר

.246,342'עמ,מונטיפיורי

Jewish.בעיתוןבונר Intelligence

1839December,קק.284-283
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