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הרא”ם )רבי אליהו מני( – אישיותו, דמותו ופועלו

גרשון בר כוכבא

רבי אליהו מני )להלן: הרא”ם( שימש רבה הספרדי של חברון כ-40 שנה )תרכ”ה-תרנ”ט( והיה 
ועל שאינם ברית כאחד. פעילותו הציבורית בחברון לא  בני ברית  וקדושה על  נערצת  דמות 
ובתי כנסיות אלא חרגה  הצטמצמה רק לחיזוק התורה בעיר באמצעות הקמת בתי מדרשות 
מעבר למה שהיה מקובל בימים ההם. הרא”ם עסק ברכישת קרקעות – ולא רק לצורך קיום 
יישובים חקלאיים כחלק מן הפעולות הנדרשות  מצוות התלויות בארץ – אלא פעל להקמת 

לקירוב הגאולה. בתקופת כהונתו הכפילה הקהילה היהודית את גודלה פי שלושה ויותר.

המקורות לתולדות חיי הרא”ם
1899(, הוציא לאור בנו, הרב  )15 ביוני  לאחר פטירת הרא”ם, ביום חמישי ח’ בתמוז תרנ”ט 
יצחק”.1  “שיח  אביו,  הראשון של  ספרו  – את  הרא”ם  לצוואת  בהתאם   – מני  מנחם  סלימאן 
המקור  היא  זו  והקדמה  הרא”ם,2  אביו,  חיי  תולדות  את  סלימאן  הרב  הוסיף  לספר  בהקדמה 
העיקרי למידע שבידינו על הרא”ם. בשנת תרצ”ו )1936( הובאו לדפוס שני ספרים על ידי שני 
נכדים של הרא”ם. הראשון, מנשה מני )בנו של יעקב מני(, הוציא כ-100 עותקים של ספרו 
“רבי אליהו מני זצ”ל”, והשני, אהרן מני )בנו של הרב סלימאן מנחם מני(, הביא לדפוס מּכתב 
יד ספר נוסף של סבו הרא”ם – “זכרונות אליהו”. בהקדמה לספר הוסיף אהרן אילן משפחתי עם 

חלק לא-מבוטל מן המידע במאמר זה הגיע אליי בזכות הרב משה הלל ממכון אהבת שלום. הרב משה הלל   1
הכניס אותי לפני ולפנים, הסב את תשומת לבי למאמרים בנושא, פתח לי דלתות בארכיון ירושלים והציג 

לפניי ִמּכתב יד קודשו של הרא”ם.      
הרא”ם עצמו לא הדפיס בימי חייו אף ספר אחד שכתב מחשש ליוהרה, ראו בן רפאל, תשס”א, עמ’ 10–11. 
הרב מני גם נהג לכתוב ספרים בהעלמת שמו ותאריך החיבור, לדוגמה ספרו “כסא אליהו”, שיצא בירושלים 
בתרכ”ה, ראו הלל, תשס”ט, עמ’ 414. הרא”ם כתב חיבורים רבים בכל מקצועות התורה, יש אומרים יותר 
מ-150. החיבורים נשמרו בישיבת “פורת יוסף” בעיר העתיקה בירושלים, אך רובם אבדו עם נפילת הרובע 
בקרבות תש”ח, ראו מני, בלי תאריך, עמ’ לב, הערה 26. כל חיבור יש בו מן החידוש, אך לדעת הרב משה הלל, 
הרא”ם היה הרב הספרדי הראשון שכתב ספר דרשות בהתייחסו לספרי החסידות של רבני אשכנז ופולין; 
ראו מני, תשע”ד, עמ’ צד-קכא. בשכבו על ערש דווי ביקש הרא”ם מבנו הרב סלימאן מנחם שיוציא לאור 
את כתביו. הספר הראשון שהובא לדפוס בשנת תרס”ב היה הספר הראשון שכתב הרא”ם, “שיח יצחק”. על 

נסיבות כתיבת חיבור זה ראו הלל, תשס”ט, עמ’ 164, הערה 217; מני, בלי תאריך, עמ’ ח-ט.
2  הרב סלימאן מנחם מני שימש רבה הספרדי של חברון בשנים תרס”ה-תרפ”ד. על תולדות הבן – הרב סלימאן 
 4–2 עמ’  תשנ”ח,  מני,   ;1 הערה  א  עמ’  תאריך,  בלי  מני,  תשמ”ז;  מני,  לספרו,  בהקדמה  ראו  מני,  מנחם 

בביאורים לאילן המשפחתי, הערה 5.
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ביאורים, הכולל קרוב ל-300 בני משפחה. נוסף על כך כתב מנשה מני פסקה ארוכה המתארת 
את פועלו של הרא”ם בחברון ב”ספר חברון” בעריכת עודד אבישר, בשער “אישים ודמויות”.3 

במשך השנים הצטבר מידע נוסף, והוא התפרסם זעיר פה זעיר שם. אין בכוונתי במאמר זה 
לחזור על כל מה שנכתב על הרא”ם אלא לרכז את המקורות למידע שהצטבר, הן בעל פה הן 

בכתב, ולציין קווים לפועלו של הרא”ם, לדמותו ולמורשתו.

ביוגרפיה
הרא”ם נולד בבגדד בשנת תקפ”ד )1824( לאביו, רבי סלימאן.4 על פי מסורת קדומה המשפחה 
מתייחסת לבית דוד המלך; ובעקבות הסיפור של בוסתנאי הצניעו בני המשפחה בשם “מני” 
את הקשר לבית דוד: נוטריקון “מן נצר ישי” או “מזרע נין יהודה”. הרא”ם למד בישיבת “בית 
זילכא” אצל רבי עבדאללה סומך, מחבר הספר “זבחי צדק” על השולחן ערוך. רבי עבדאללה 
סומך נחשב למקים עּולה של תורה בבגדד. הוא למד חברותא עם רבי אליהו חיים ולימד בסתר 
את תורת הח”ן את בנו של רבי אליהו חיים, הוא רבי יוסף חיים – הבן איש חי. הרא”ם היה רבו 
המובהק של הבן איש חי ותורתו משוקעת בספריו הרבים של הבן איש חי.5 וכך כתב הרב יעקב 

משה הלל, נשיא “מכון אהבת ישראל”: 

מהקונטרסים היקרים של חילופי מכתבים בענייני הלכה וקבלה, אשר נשלחו מהתם ]בגדד[ 
להכא ]חברון[, כאשר ארי נעשה שואל ה”ה הגאון האדיר רשכבה”ג ]רבן של כל בני הגולה[ 
המקובל האלוהי כמוהר”ר יוסף חיים זלה”ה מבגדאד, וחילה פני רבו אלופו ומיודעו, ידיד בית 
ור”מ  ר”מ  זלה”ה  מני  סלימאן  אליהו  כמוהר”ר  האלוהי  המקובל  החסיד  הגאון  מקדם,  אביו 
דעיה”ק חברון תובב”א, להשיב לשאלותיו וליישב ספקותיו. והנה הבקיאין והרגילים בספרי 

3  תמצית חייו ופועלו של הרא”ם ניתן לראות גם אצל גאון, תרצ”ח, עמ’ 438–440.
4  יש אי-בהירות בנוגע לשנת הולדתו של הרא”ם. בספרות המצויה מופיעות השנים תקע”ח, תקפ”א, תקפ”ה; 
2. אך במפקד שעשה מונטיפיורי בשנת תרל”ה בחברון  ו, הערה  דיון קצר אצל מני, בלי תאריך, עמ’  ראו 
מתברר שהרא”ם )החתום על המפקד( היה בן 51, כלומר הוא נולד בשנת תקפ”ד. ראו אבישר, 1978, עמ’ 

.134
ואת  יעקב משה הלל הוציא ספר שריכז מאות שאלות ששאל הבן איש חי את רבו המובהק הרא”ם  5  הרב 
תשובות הרא”ם, ראו הלל, תשע”ד. להלן דוגמה לתורת הרא”ם המשוקעת בספרי הבן איש חי: “נשאלתי 
מאת ח”ר יוסף חיים, זמן נקט ח’ תשרי אתן שנת ברכו”ת )תרכ”ח(, שאלה: איך נוהגים הנשים היודעים לקרוא 
הרא”ם:  בעצמן? תשובת  קוראין  או  ג’(,  אות  תרפ”ט  )סימן  המחבר  וכמ”ש  אם שומעים מאחרים  מגילה, 
מעולם לא נשמע שאשה קראה מגילה”. תשובת הרא”ם מועתקת כלשונה על ידי תלמידו בספרו “בן איש 
חי” , שנה א פרשת תצוה, בהלכות פורים הלכה א: “הכל חייבים במקרא מגילה, אנשים ונשים. אך הנשים, 
אף על פי שיודעין לקרות ישמעו מן האנשים, וכן המנהג בערי הקודש תוב”ב, שמעולם לא נשמע שהאשה 
קראה מגילה ]...[”. ראו גם מני, תשס”ט. עם השנים מתגלות עוד שאלות ששאל הבן איש חי את הרא”ם. 

חומר חדש זה מתפרסם בכתב העת “אליבא דהלכתא”, ראו לדוגמה שלום, תשע”ג, עמ’ א-ב.
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רבינו הרי”ח טוב זלה”ה ובפרט בספרו בן איש חי ובשו”ת רב פעלים שלו, יודעים ומכירים היטב 
שדרך הגאון הרי”ח טוב זלה”ה להזכיר תדיר בהלכותיו ותשובותיו את תשובות הגאון מהר”א 
מני זלה”ה אליו, ועל הרוב עשאם יסוד מוצק לכל הלכותיו והכרעותיו. דברי הגר”א מני זלה”ה 
היו מקובלים אצל מרן הרי”ח טוב זלה”ה כדברי אלוהים חיים ממש, המקובלים מסיני, ותמיד 

עשאם עטרה לראשו.6

הרא”ם נשא לאישה את שרח ממשפחת כצ’ורי, אך היא נפטרה זמן קצר לאחר לידת הבת רחל.7 
רבו, רבי עבדאללה סומך, הציע לו לשאת את אחותו סמרה. אחות אחרת של רבי עבדאללה 
סומך – רחל – נישאה לבן איש חי, כך שהרא”ם היה לא רק רבו של הבן איש חי אלא גם גיסו. 
אם יהודי חברון כינו את הרבנית מנוחה רחל – “הסבתא” )“די באבע מנוחה רחל”(, הרי אשת 
הרא”ם, סמרה, כונתה “האם”.8 היא כונתה כך לא רק בפי בני ביתה אלא גם בפי כל נצרך שהגיע 
לביתה. נוסף על מעלותיה בהכנסת אורחים ובלימוד שיעורי מוסר לנשות חברון, הרי שידה רב 

לה בהלכות. מנשה מני מספר: 

מכירים אנו שאף היא הייתה אשה גדולה, בעלת תכונות נעלות, ונודעה לכל כאשה רבת חסד 
ורחמים עד כי ְׁשָמה בפי כל הייתה “האם” ]...[ אף מיקרת רוחה העניקה לבנות עדתה, דמותה 
הייתה עוד בעיני בשבתה בין הערבים, ספר “שבט מוסר” בידה, קוראת בקול לפני חברותיה 
ותלמידותיה ומבארת להן באר היטב כל מלה וכל משפט. וכן בימי השבת בבארה את פרשת 
השבוע בדברי אגדה ומוסר ]...[ עד הנני, ועדים כמוני רבים מהנכדים לכמה וכמה מקרים שבאו 
לשאול את פי הסב בענייני היתר ואיסור, ובהעדרו מהבית נגשה היא אל ארון הספרים, פתחה 

את השולחן ערוך, ואחרי עיון קצר פסקה הלכה כרב בטוח בתורתו.9

כבר בנעוריו נהג הרא”ם נזירות בהבלי העולם הזה, אהב בדידות והצניע לכת, ברח מן השררה 
והכבוד וידע אך תורה, חסד וצדקה. סיגופים וצומות היו שכיחים מאוד בחייו. הרא”ם היה אדם 
פשוט בכל אורחות חייו; בשנתו נם כשאבן לראשו, במאכלו ובמשקהו לא דקדק הרבה כי אם 
ביקש להחזיק את מבנה גוו בלבד למען יוכל לעבוד את בוראו באמונה. מיום עמדו על דעתו 
כמעט שלא בא אל פיו בשר, והוא הסתפק באכילת קטניות וזירעונים. כשחלה ניאות לפעמים 
לפקודת הרופאים לטעום מרק עוף לשם תרופה והבראה. הרב בן ציון מוצפי מספר שהרא”ם 
בה  ובודקים שאין  אותה  עז, שוחטים  חולבים  היו  חלב  גדולה. כשרצה לשתות  פרישות  נהג 
רואה את התרנגולת מטילה  היה  ביצה  לאכול  היה שותה. כשרצה  אז  ורק  סרכה של טרפה, 
יום לראות שהתרנגולת לא מתה   21 וממתין  רושם על הביצה תאריך  היה  ביצה, לאחר מכן 

6  שם, עמוד השער.
7  ראו מני, בלי תאריך, עמ’ יא הערה 12; מני, תשנ”ח, עמ’ 1 הערה 2 בביאורים לאילן המשפחתי.

8  ראו השלוחים, תשנ”ח, עמ’ קץ.
9  בן רפאל, תשס”א, עמ’ 8–9.
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ויצאה מדין טרפה, ורק אז היה אוכל את הביצה.10 

הרא”ם זכה לגילוי אליהו, וכך מספר הרב בן ציון מוצפי ששמע את הסיפור מעד ראייה, הרב 
יהושע שהרבני )תרל”ה-תשל”ג(, שהיה מגדולי המקובלים וזכה לשמש את הרא”ם בחברון: 

בשנת תרנ”א )1891( חלה הרא”ם בעיניו ונעשה עיוור. הרא”ם נאנח ואמר: “אוי לי מעלבונה 
של תורה”. כארבע שנים סבל הרא”ם מחולי עיניו עד אשר שמע ה’ לקול תפילתו ושלח לו 

לבוש  אחד  ערבי  והנה  היום,  ויהי  פלא.  באורח  רפואה 
בגדים שניכר היה שלא מבני המקום הוא ]...[ הערבי בא 
אל הרב ואמר לו: “שמעתי כי עיניך כהות לכן בטח בה’ 
כי אנוכי ארפאך”. הרב, אשר האמין למשמע אוזניו, ענה 
ואמר לו “יהיה כדבריך, אנוכי אשקול על ידך את הכסף 
ובמעט הכסף אשר  לדבריו,  ניאות  דרשת”. הערבי  אשר 
ריפא את הרב ממחלתו,  להוצאת הסמים,  קיבל למפרע 
ואחר שלושה ימים שב לאיתנו הראשון. או אז ביקשו את 
הערבי לשלם לו שכרו – ואיננו. לשווא חיפשו אחריו אך 
ויהי הדבר לנס לכל שומע. כששאל  נודעו,  עקבותיו לא 
ענה  האיש?”  היה  “מי  הרא”ם:  את  שהרבני  יהושע  הרב 
זה אליהו  כנראה שהיה  “אני שמי אליהו;  ואמר:  הרא”ם 

הנביא שבא לרפא אותי”.11

10  מוצפי, תשס”ח.
11  שם. הסיפור מובא בשינויים קלים גם בהקדמת הרב מנחם סילמאן מני אצל מני, בלי תאריך, עמ’ כח, וכן 
אצל אבישר, 1978, עמ’ 190, וראו גם בן רפאל, תשס”א, עמ’ 54. נראה שיש ראיה לנס זה. הרב משה הלל 
הראה לי מחברת בכתב יד קודשו של הרא”ם; בתחילת המחברת הכתב היה גדול ומעט מגושם, ואילו בהמשך 
המחברת כתב ידו של הרא”ם נראה קטן, מהוקצע ונאה. הרב משה הלל העלה את הסברה שתחילת המחברת 
נכתבה כשהרא”ם החל לחלות בעיניו עד שאיבד את ראייתו, והמשך המחברת נכתב לאחר שחזר מאור עיניו. 
הרב משה הלל מעריך שבעקבות נס זה שינה הרא”ם את חותמו, וכתב עליו: “הצעיר השפל באמת תושב 
בעה”ק חברון ת”ו ה’ ניסי נוראות יראיני אליהו סלימאן מני יצ”ו”. אפשר שהביטוי: “ה’ ניסי” מרמז לסיפור 
דומה שאירע במצרים עם הרב חיים כפוסי )1540–1631(, וכך כתב החיד”א: “הרב החסיד הרב חיים כפוסי 
בעל הנס זלה”ה, שהיה דיין ונסתמא והיו מרננים עליו שח”ו לקח שוחד, ואמר בתוך קהל ועדה, כי שמע 
ִדבת רבים יחדיו ירננ”ו שלקח שוחד ואם האמת ִאָתם כן יהיה, תמיד הענן יכסנו, ואם נזהר מאוד בזה יאיר 
עיניו כבראשונה, ונתקבלה תפלתו בהלו נרו. ואני הצעיר ]החיד”א[ ראיתי חתימתו כשהיה סגי נהור והיה 
חותם מאומד וכמעט אין האותיות ִנכרות כמי שלא ראה, וראיתי חתימתו אח”כ: ה’ נסי חיים כפוסי כתובה 
מאושרה, ועד היום כל הנשבע לשקר על קברו נענש”, ראו החיד”א, 1958. הסיפור מובא תחת הערך ‘הרב 

מאיר גאביזון’.
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מקרה נוסף של גילוי אליהו מובא בהקדמה לספר “ברכת אליהו”:

בהיות רבנו ]הרא”ם[ פעם אחת אצל חבירו הרב שלמה ב”ר יחזקאל יהודה אשר היה מארחו 
ר’ שלמה למשרתו לקום בחצות הלילה  צווה  בירושלים,  רבנו כל אימת שהזדמן  הקבוע של 
להכין קפה לרבנו בעת אשר יאמר את סדר “תיקון חצות”. וכך עשה המשרת. ויהי בפתחו את 
הדלת להגיש לרבנו את ספל הקפה, וירא לתימהונו שני אורחים ולא אחד כדברי שולחו, ויצא 
את החדר להכין ספל קפה נוסף לאורח השני. בשובו עם שני ספלי הקפה אשר הכין ראה את 
הרב לבדו, ללא אדם נוסף עמו, וישאל המשרת את רבנו, אדוני, היכן האורח השני שהיה זה 

עתה מתפלל אתך? רבנו לא ענה לו דבר, כי אם בקשו לצאת את החדר.12

הרא”ם זכה לגילוי שכינה ואור ה’ זרח עליו, וכך מספר נכדו מנשה מני על כשהיה נער: 

יד החלון הנשקף לתוך בית הכנסת  באחד הלילות מלילות החורף בהיותי שוכב במיטתי על 
מקשיב לקול זמרת סבי, יצאתי מתוך שמיכתי קמתי והצצתי דרך החלון. והנה סבי יושב לו 
ישיבה שהייתה מיוחדת רק לו. יושב על רגליו גבו נשען אל הקיר וברכיו מורמות אל חזהו. והוא 
שקוע בתוך עצמו בלי כל קשר עם מה שמחוץ לו ושר מתוך דבקות עצמו וכלו דומה לבריה 
מסתורית סודית שלא מעלמא הדין. אז נראה לי האור הדועך של בית הכנסת גדול שבעתיים 
מכפי הרגיל ולא אור סתם, כי עם גלי אור רב גוונים מרהיב עין במלוא החלל ומחזה זה לא זז 
מזיכרוני עד היום. וכאשר גדלתי וזכיתי לקרוא בספר התורה ובהגיעי אל הפסוק: “מה נורא 
המקום הזה וגו’”, אמרתי אז בנפשי: אכן מה מתאים הפסוק הזה למחזה שראיתי באותו לילה.13

וכינו אותו “שיח’ אבו  רמה הייתה מעלתו גם בין הגויים תושבי האזור, והערבים יראו ממנו 
ָּכל  “ְוָראּו  זזו הערבים מדרכו מפני כבודו, והתקיים בו הפסוק  סלימאן”. כשהיה הולך ברחוב 
ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה’ ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָּך” )דברים כח, י(. מסופר שיהודי הלך סמוך לשוק, 
וערבי, בעל חנות ירקות, הכה אותו. המוכה סיפר זאת לרא”ם – והלה החרים את הערבי בעל 
חנות הירקות ואסר לקנות מחנותו. כששמעו הערבים שהרא”ם החרים את הערבי נמנעו כולם 
מלקנות מחנותו. לאחר ימים מספר הגיע הערבי לרא”ם בראש מורכן וביקש מחילה. הרא”ם 
הורה להלקות את הערבי, ורק לאחר מכן הסיר את החרם.14 במקרה אחר היו שני בעלי דינים 
ערבים בדין בבית המשפט הערבי בחברון, ואחד מהם נשבע בחיי הרא”ם – ומיד נפל מת. מאז, 

12  מני, תשמ”ז, עמ’ 28.
13  בן רפאל, תשס”א, עמ’ 56. על סיפור ומראה דומה מסופר על הרב מרדכי אליהו זצ”ל ראו אליהו, תשע”ב, 
הרא”ם:  של  המיוחדת  ישיבתו  את  תיאר  הוא  ואף  הרא”ם,  את  לראות  כנער  זכה  קמחי  עובדיה   .155 עמ’ 
“הספקתי לראותו באחרית ימיו, יושב בפינתו, רגליו זקופות והגב והראש עליהן כפופים. לראות פניו במו 
עיני לא זכיתי כי מקופל היה גופו כמין כדור ורק נראו מצחו וקצת גבות עיניו. מחזה מוזר זה הכפיל בתוך לבי 

יראת הרוממות שאליו רחשתי” )קמחי, 1966, עמ’ 85(.
14  מני, תשמ”ז, עמ’ 26–27.
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כאשר רצו לבדוק אם ֵעד הוא דובר אמת, חייבו אותו להישבע בחיי הרא”ם.

הרא”ם לא דאג מימיו דאגת המחר ובטח בקב”ה שידאג לפרנסתו, ועם זאת לא ביקש משום 
נתן מכספו האישי  בביתו  זאת כשהייתה הברכה מצויה  כלכלית. לעומת  ותמיכה  עזרה  אדם 
לכל נצרך – ולא רק ליהודים – כדי לקדש שם שמים ברבים. עשייתו בתורה נתנה מים לנפשו 
הצמאה; הרא”ם ראה בלימוד המוסר בסיס לחיי התורה, וכן התמסר בכל לבו ללמוד את חכמת 
האמת, היא חכמת הקבלה. עם אהובו, הרב הגאון והמקובל אליהו בן משה חיים זצ”ל )אביו של 
הבן איש חי(, עסקו רוב לילותיהם בלימוד הקבלה בקדושה ובטהרה ובהסתר גדול לאורך כל 
הלילה. סיפור אחד מני רבים שיכול ללמד על קדושת הרא”ם מסופר בספר “יששכר וזבולון”:15 

והרב החסיד ח”ר )חכם רבי( אליהו מני ז”ל כשהיה בעיר בגדאד קודם בואו לחברון, היה יושב 
ולומד עם ח”ר ניסים עני זלה”ה, היו לומדים ב”דברי שלום”. נכדו של הרש”ש זיע”א נתקשה 
ב”דברי שלום”, אמר ח”ר אליהו ז”ל על הרב “דברי שלום” שלא הבין דברי מר זקנו הרש”ש, בה 
שעתא נתאלם פיו ולא היה יכול עוד לדבר, וצווח בקול דווקא בלי חיתוך דברם ובוכה ומתחנן. 
אחר ד’ שעות ראו אותו שהוא מתוודה ואומר חטאתי וכו’ ונתרפא. שאלו את פיו, אמר להם: 
נגלה אליו הרב שר שלום ואמר לו מה כוחך לדבר על נכדי שלא הבין דברי, אתה לא הבנת דברי, 

עד שביקש מחילה ומחל לו וחזר לדבר.

בראש אחד מחיבוריו של הרא”ם נמצאה עדות למעשה זה בכתב ידו.

15  הספר נכתב במעלת לומדי התורה ותומכיה על ידי החסיד המקובל האלוקי רבי אהרון עילי הכהן טוויל מחכמי 
ארם צובא, נדפס לראשונה בעילום שם המחבר בשנת תרע”ג )1913(. כעת יצא בהדפסה חדשה על ידי מכון 

אהבת שלום בשנת תשס”ח. ראו אהרן, תשס”ח, עמ’ סח; מני, תשנ”א, עמ’ 29.

‘קיבלתי עלי שלא להקשות על הרב דב”ש ]דברי שלום[ 
כלל, היום שבעה ועשרין לחו’ ]חודש[ שבט שנת תרי”ו 
]1856[ על ידי מעשה.’
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בבגדד נולדו לרא”ם, נוסף על הבת רחל, שלושה בנים )מנחם סלימאן, שלום יחזקאל ואברהם 
ברוך(; בשנת תרי”ו )1856( עלה לארץ בשיירת גמלים, ולאחר שלושה חודשי מסע קשים הגיע 
לירושלים. את פניו קיבלו גדולי הרבנים, וכינו את הגעתו “אריה עלה מבבל”. לאחר שנתיים, 
בעקבות בריאותו הרופפת בירושלים, המליצו לו הרופאים לעזוב את העיר ולעבור לחברון – 
שאווירה מבריא. בשנת תרי”ח )1858( הגיע הרא”ם לחברון, שכיהן בה כרב העיר הגאון הרב 

משה פירירה.

לימים באו הרא”ם ורבי משה פירירה בקשרי נישואין )בן הרא”ם, סלימאן מנחם, נשא לאישה 
לרא”ם  הוצע   )1864 )תרכ”ד,  פירירה  ִּבתו של הרב משה(. עם פטירת הרב משה  ריינה,  את 
ורבים היו חולים על ערש דווי.  לשאת את תפקיד רבה של חברון, אך הימים היו ימי מגפה 
הרא”ם, מתוך סיכון עצמי רב, טיפל בחולים והביא את המתים לקבר ישראל. עם חלוף המגפה, 
בשנת תרכ”ה )1865(, הסכים לשאת בעול הרבנות אך סירב לקבל עליה תשלום, ועל חותמו 

היה כתוב “לשם יחוד קוב”ה ושכינתה אליהו סלימאן מני ס”ט”. 

קומתו הרוחנית הגבוהה, כוחו בפסיקת הלכה וקשריו עם קהילות יהודיות רבות ברחבי העולם 
הביאו במישרין לשינוי לטובה במצב הרוחני, הכלכלי והדמוגרפי של היישוב היהודי בחברון. 
בימיו התנתקה הקהילה החברונית מהתלות בירושלים בכל הקשור לכספי החלוקה.16 הרא”ם 
הגטו  לתחומי  מחוץ  מרווחים  בתים  ולבניית  חברון  בסביבות  רבות  קרקעות  לרכישת  פעל 
היהודי. אמנם חלק מבתים אלו נבנו על ידי הקהילה האשכנזית וחלק מבתי הקהילה הספרדית 
שנבנו שם היו של מתנגדי הרא”ם, כגון צ’יליבי מרקאדו רומנו והחרי”ף,17 אך יש לתלות את 

16  ראו גם גאון, תרצ”ח, עמ’ 439.
17  על רקע מחלוקת קשה בין הרא”ם לרומנו נחלק היישוב היהודי בחברון לשניים – בין תומכי הרא”ם לתומכי 
וכדי למנוע קרע  זו,  יוסף פראנקו(. בעקבות מחלוקת  חיים רחמים  )ר’  רומנו, שגייס לטובתו את החרי”ף 
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וליחס  וביחס השלטונות לקהילה היהודית  והבנייה מחוץ לגטו בהשראתו  אפשרות הרכישה 
הכבוד שנתנו לחכם באשי – הרא”ם.18 

ניסיון רכישת הקלעא לצורך הקמת מרכז תורה

עם הגעתו לחברון החל הרא”ם לפעול לחזק את התורה בקהילה ופעל להרחבת בית הכנסת 
לפנות  עליו  היה  ההרחבה  לצורך  המתפללים.  כל  את  מלהכיל  קטן  שהיה  אבינו”,  “אברהם 
משפחות מבתים סמוכים – פעולה שהיו לה מתנגדים. ואולם עם סיום ההרחבה, בפסח תרכ”ג, 
הודו לו כולם.19 כעת ניגש הרא”ם לחפש מקום להקים בו ישיבה ובית כנסת שיתפללו בו כמנהג 
ישיבת המקובלים בית אל בירושלים, שהתפללו בה על פי נוסח האר”י. בטבעיות הרבה ביותר 
חיפש הרא”ם מקום סמוך למערת המכפלה, והתברר שה”קלעא” – המצודה – יכולה להתאים, 

כיוון שהייתה מסורת בידם שבמקום זה בעבר פעל בית כנסת. 

ביישוב, התפטר הרא”ם מתפקידו וחזר לבגדד. כשנה לאחר מכן נתבקש לחזור, ושימש שוב חכם באשי בעוד 
86–88. על   ,78–63 החרי”ף משמש אב בית דין. על בית רומנו ובית החרי”ף ראו אצל קלין, תשס”ח, עמ’ 

המחלוקת בין הרא”ם לרומנו ראו אצל אבישר, 1978, עמ’ 188–190.
18  אין כמעט אזכור שהרא”ם קיבל מינוי “חכם באשי” בחברון. הרב יעקב קנטרוביץ בהספדו על הרא”ם כינה 
אותו “החכם באשי, ועם זאת, מציין דוד ילין בהספדו, נמנע הרא”ם בענוותנותו מללבוש את בגדי השררה 
של החכם באשי. ראו ההספדים אצל מני, תרצ”ו, עמ’ 67–68, 73; בן רפאל, תשס”א, עמ’ 73 )פורסם במקור 

בשבועון “המבשר”, גיליון כא, י”ג בסיוון תרע”א, דף 265(.
19  אפשר שהסיבות להתנגדות ולהרחבה היו עקב הדרישה לפנות בתים לצורך ההרחבה, ראו בן רפאל, תשס”א, 

עמ’ 22–23. בית הכנסת שאנו מכירים היום הוא במידותיו כפי שהרחיבו הרא”ם.

 מפת גושים בריטית משנת 1924. אפשר לראות 
את מתחם המערה )חראם אל חליל( ותחתיו שטח 
מתוחם פתוח – “אל קלעא”.
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וכך מספר בנו: 

בשנת תרכ”ט התרוצץ פתאום רעיון קדוש בקרבו. לקנות את המצודה החרבה אשר בשכונת 
מערת המכפלה ולהקים על חורבותיה בית תפילה אשר יהיה צד עם צד לקבר אבותינו הקדושים. 
הרעיון הזה הלהיב את לבבו כל כך עד אשר נדדה שנה מעיניו, בחשבו מזמות לקנות את החלקה 
השמנה הזאת. ויהי מוכרח לנסוע לדמשק להתנפל לפני שלטון המדינה ולבקש מלפניו להחזיק 
בדבר המקנה. אפס כי הפעם לא האירה ההצלחה את פניה וכל יגיעו היה מאפס ואפע. אמנם 
נדיבים רבים בא לעזרתו, והכי בהם השר הגדול המנוח סי’ שמעיה אנג’יל נשמתו עדן. ואולי 
הגויים, עם הארץ אשר על פי אגדתם נטמן במצודה ההיא יוסף הצדיק זיע”א, עמדו בדרך הרב 

החסידא קדישא לישראל מרן אבא זיע”א וישימו כל עמלו לאל.20

עם כישלון ניסיון הרכישה החליט הרא”ם להקים את בית הכנסת “בית יעקב” בתחום הגטו, 
סמוך לביתו. בבית תפילה זה התפלל והיה שליח הציבור על פי נוסח האר”י עד סמוך ליום 

פטירתו.21

ניסיון רכישת הכפר סאנאברא

בארץ  יישובים  ובניית  חקלאית  שעבודת  הבנה  מתוך  ופעל  דורו  מבני  הרבה  הקדים  הרא”ם 
ישראל יש בהן משום קירוב הגאולה.22 הוא היה חבר באגודה הסודית “מחזירי עטרה ליושנה”, 

ששמה לה למטרה לגאול אדמות לצורך הקמת יישובים חקלאיים בארץ ישראל.23

20  מני, בלי תאריך, עמ’ יז-יח. סיבה נוספת ליזמת הרא”ם לרכוש את המצודה היא ביקור הבן איש חי בחברון 
בשנת תרכ”ט. על פרטי הביקור, על החרפות ועל הביזיונות שהיו מנת חלקו של הבן איש חי בהגיעו להתפלל 
במערת המכפלה, ראו מני, בלי תאריך, עמ’ יז, הערה 17. צילום כתב היד של הרב סלימאן המתאר את ניסיון 
הכניסה של הבן איש חי, ראו הלל, תשס”ט, עמ’ 148. ניסיון רכישת מערת המכפלה מוזכר אף בהספדו של 

דוד ילין על הרא”ם, ראו מני, תרצ”ו, עמ’ 68; בן רפאל, תשס”א, עמ’ 76.
21  ראו מני, בלי תאריך, עמ’ יח, סוף הערה 17. הרב סלימאן מנחם מני מציין שהשם “בית יעקב” נבחר על ידי 
הרא”ם מסיבה הכמוסה עמו. לאחרונה הודפס הספר “מנהגי קהילות קודש יעקב” של הרא”ם בסוף ספרו 

“שיח יצחק”, ראו בסוף מני, בלי תאריך.
היה  בירושלים.  באשי  חכם  ושימש  באיזמיר  אב”ד  היה   )1869–1790( חזן  דוד  חיים  הרב  לציון,  הראשון    22
פעיל מאוד בפיתוח היישוב החקלאי בארץ, וכתב הקדמה לספרו של הרב קאלישר “דרישת ציון”, שממנה 
אנו למדים על שיטתו. הרב חזן צפה שלושה שלבים בתהליך הגאולה בדרך הטבע: שלב א: הצלחה בעניין 
בניית  ב:  ובתים טובים”; שלב  וכרמים  לנו שדות  ובלשונו: “אחרי היות  חידוש ההתיישבות בארץ ישראל, 
מזבח וחידוש העבודה במקדש; שלב ג: פתרון כל השאלות הקשורות בבניין המקדש ובעבודתו. הרא”ם פעל 

במסגרת שלב א, ראו קלישר, 2002.
ובהם הרא”ם, הקים את חברת “מחזירי  )תקצ”ח-תרע”ב( עם כמה ממקורביו,  יוסף שלזינגר  23  הרב עקיבא 
עטרה ליושנה”. בתחילה הייתה החברה סודית וידועה רק ליחידה סגולה – כולם מקובלים ועוסקים בחכמת 
אופני  ואת  מטרותיה  את  החברה,  מציאות  את  ברבים  לגלות  שלזינגר  הרב  החליט  תרל”ג  בשנת  הנסתר. 
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)1875( הגיע מידע על כפר בסביבות חברון ששמו סאנאברא העומד למכירה  בשנת תרל”ה 
מטעם השלטון העות’מני. משלחת מטעם הרא”ם, שכללה גם את בנו – הרב סלימאן מנחם מני, 
יצאה לבחון את הכפר,24 ובעקבות הסיור התקבלה החלטה לנסות לרכוש את הכפר. בראשית 
קיץ תרל”ה נשלחה איגרת מאת הרא”ם אל משה מונטיפיורי, ואל איגרת בקשה זו צורפו דברי 
תמיכה וחיזוק מאת ידידו של הרא”ם, הרב יהודה אלקלעי. ביומנו של מונטיפיורי נמצא אישור 
כי אכן קיבל את האיגרת. גם דוד גוטמן, שהיה ממייסדי פתח תקווה ועלה לארץ באותה השנה 
– והיה תלמידו הנאמן של הרב שלזינגר, השתדל לקנות את הכפר סאנאברא מיד הממשלה, אך 

אחר רוב עמל לא עלה בידו הדבר.

 ]...[ וארוך  ברוחבו  צר  הרים  שני  בין  ימצא  הזה  המקום  סענאברא,  אל  הלכתי  אח”כ   ]...[  
לא  בכ”ז  לו,  אשר  הטבעי  היפי  מצד  וכן  טבעו,  מצד  בעיני  חן  המקום  שמצא  כמה  כל  והנה 
אוכל להחליט כי טוב המקום ההוא לישוב, באשר הוא תקוע בין ההרים ורחוק מעיר שיש בה 

קונסולים, ויש בו חשש סכנת הערבים השודדים והגנבים.25

בתהליך  ראשון  כשלב  ישראל  ארץ  ברחבי  חקלאיים  יישובים  הקמת  הייתה  העיקרית  מטרתה  עבודתה. 
רבני  ידי  על  ונודה  הוחרם  והרב שלזינגר  לתכנית,  התנגדו  הישן  היישוב  מנהיגי  רוב  הטבע.  בדרך  הגאולה 
ירושלים האשכנזים. רבים מחוקרי הציונות הסבירו תופעה זו בטעות כפרודוקטיביזציה של היישוב הישן, אך 

לא כן; הפעולה הייתה מתוך מגמה ואמונה שהיא תקרב את הגאולה.
24  מאמר מורחב על ניסיונות רכישה של קרקעות בהר נכתב בידי דוד עמית ז”ל, ראו עמית, תשל”ז. המאמר 
אמור לצאת ולהתפרסם מחדש. פרטים על ניסיונות רכישת הכפר סאנאברא מובאים גם אצל אבישר, 1978, 

עמ’ 103. 
52. הרב יחיאל מיכל פינס )1843–1913(, על שמו כפר פינס.  25  פינס, תרצ”ט, וראו גם עמית, תשל”ז, עמ’ 
הרב פינס מונה כראש ועד שליחי הקהילות של חברת “מזכרת משה”, קרן שהוקמה לכבוד משה מונטיפיורי 
במלאת 30 שנה לעבודתו. תפקידו היה להיות בא כוחה בארץ ולפעול להפרחת השממה ולהקמת יישובים 

חקלאיים. 

 מפה בריטית של ה-PEF משנת 1917, שאפשר 
לראות בה את הכפר סאנאברא.
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המלצה זו של פינס סתמה את הגולל על ניסיון רכישה זו.

איתור בית הרא”ם

ומבית  אורחים  הכנסת  מבית  הפרטי,  מביתו  מרחבים:  מכמה  מורכב  היה  הרא”ם  של  ביתו 
הכנסת “בית יעקב”. כל המכלול הזה נבנה בחלק הדרומי-מזרחי של הרובע היהודי – הגטו. 
ישנן כמה עדויות ספרותיות המתארות את בית הרב, וכן תמונה חזיתית יחידה של בית הכנסת 

“בית יעקב”. 

בתארו את שני בתי הכנסת הגדולים שהיו בגטו כתב דוד אבישר: “בית הכנסת על שם הרא”ם 
ובית הכנסת הגדול של העדה האשכנזית, זה וזה היו פונים להר הנגב, שטופים אורה”.26 כלומר 
בית הכנסת של הרא”ם פנה דרומה ולא היה דבר שחצץ בינו ובין השמש, על כן חדר אור דרך 

החלונות לתוך בית הכנסת. 

רחל ינאית בן צבי ביקרה בחברון בעשור הראשון של המאה ה-20, ובזיכרונותיה היא מתארת 
את הכניסה לבית הרב: “]...[ וכבר אנו עולים במדרגות אל בית הרב מני ]...[ הוא ]שמש הרב[ 
מעמיד לרשותנו את חדר העלייה המזכיר באווירו חדר מלבב ונעים. על הרצפה מחצלת רחבה, 
ומחצלת צרה על אדן החלון. אני מציצה החוצה: מראה הרי חברון כלפי דרום מרהיב את העין, 

כרמים וחורשות זיתים שפע של עצים, וסמוך לבית כברת אדמה עומדת בעזובתה”.27 

בתארו את קבלת השבת בבית הכנסת “בית יעקב” כתב מנשה מני: “משקרבה השמש לערוב 

26  אבישר, 1978, עמ’ 116.
27  שם, עמ’ 321.

הרב יחיאל מיכל פינס
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וראשי ההרים עטו ארגמן, היו רואים את הדמויות הלבנות הללו ]חסידים עטויי גלימות לבנות[ 
מתרוממות ממקומותיהן, ויוצאות במעגל חסידים אל רחבת בית הכנסת הפונה אל חורשת עצי 

הזית אשר מול הרי יהודה לקראת שבת מלכתא, כשם שנהג האר”י בצפת”.28 

28  שם, עמ’ 362.

התמונה מובאת במקור בספרו של מנשה מני, “רבי אליהו 
זצ”ל”, ושם מופיע הכיתוב: “חזית חצר בית הסב רבי אליהו, 
וגזוזטרת בית הכנסת ‘בית יעקב’ “. זהו צילום מדרום לצפון; 
אפשר לראות את עצי הזית ואת חזית בית הכנסת “בית 
יעקב” עם החלונות הגדולים והמרפסת הגדולה. המרפסת 
פתוחה לצדדים אך מקורה בקירוי משופע. אפשר לראות 
שהמרפסת המקורה בולטת דרומה, החוצה מקו החומה. 
הקומה הראשונה שימשה בית הכנסת אורחים.

מפת גושים בריטית משנת 1924. אפשר לזהות את 
הכיתוב באנגלית “חארת אל יהוד” )הרובע היהודי(. 
מימין לכיתוב אפשר לזהות את המבנה הבולט מחוץ 
לקו החומה דרומה – זהו בית כנסת “בית יעקב”. אפשר 
 , X לזהות קו חומה קצר הבולט דרומה ועליו סימון
המסמל קמרון.

חיתוך צילום תקריב של האמריקן קולוני של אזור הגטו 
ממערב למזרח; צולם בשנים 1898–1910 לערך. בית הכנסת 
“בית יעקב” מזוהה היטב באמצעות הקירוי המשופע על 
מרפסת בית הכנסת. קרוב יותר אלינו אפשר לזהות חלון 
פתוח בבית הכנסת, עם וילונות, ובית אחד קרוב יותר אלינו 
– זהו בית הרא”ם. אפשר לראות שטיחים פרוסים לייבוש 
או לאוורור על מעקה הבית. בהמשך הבית ימינה אפשר 
לראות את החומה עם הקמרון המסומן במפת הגושים.
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כידוע, הגטו נהרס על ידי הירדנים בתחילת שנות ה-50 של המאה ה-20, ובתוך כך גם ביתו של 
הרא”ם. על מקום הבית ובית הכנסת “בית יעקב” נבנה השוק הסיטונאי.

פטירת הרא”ם

במוצאי יום כיפור תרנ”ט אסף הרא”ם את בני הבית ובירך אותם כמנהגו. אחר כך קרא אליו 
את ראש החברא קדישא, ובהסתר ציווה עליו איך להתנהג ביום היפקדו. נראה שאחד הדברים 

שציווה עליהם היה כיוון הקבורה.

גם  ואכן  ירושלים,29  או  בית הקברות  לכיוון שער  מנהג הוא לקבור את הנפטרים כשרגליהם 
בחברון כך הוא מנהג הקבורה. אפשר לראות בתמונה מראה כללי של חלקת הבנים, שהקברים 
בשונה  הקבור  אחד  קברים  זוג  למעט  ירושלים,  לעבר  צפון-דרום,  לכיוון  פונים  בה  נראים 
מהמנהג. אלו קברי הרא”ם ואשתו סמרה, הפונים לכיוון מערת המכפלה, שעל פי המדרש היא 
פתח גן עדן.30 מנהג חברון היה שלא לציין ושלא לרשום שום כיתוב על המצבות, מנהג שגרם 

קושי בזיהוי הקברים והמצבות לאחר מלחמת ששת הימים.31 

“לרמוז האמונה בתחיית  ב בפתחי תשובה:  בסעיף  ושם  א  סימן שסב, סעיף  דעה,  יורה  ערוך  ראו שולחן    29
המתים, שעתיד לעמוד מקברו ולצאת דרך השער”.

30  לריכוז מקורות שעל פי מדרשי חז”ל מערת המכפלה היא פתח גן עדן, ראו ארנון, תשנ”ב, עמ’ 77–80. נראה 
שהרא”ם נפטר לפני אשתו סמרה, והיא שסעדה אותו עד יום פטירתו – הדבר רמוז בדברי הנכד מנשה מני, 

ראו בן רפאל, תשס”א, עמ’ 8.
31  מנהג מקובלים כדי שהמזיקים לא יזיקו לנפטר. מסופר שלאחר פרעות תרפ”ט הורה הראי”ה קוק בניגוד 

למנהג בחברון לרשום שמות של המצבות, ראו ארנון, תשס”ד, עמ’ 87–88.

זיהוי קבר הסב על ידי הנכד מנשה מני מצבות הרא”ם ואשתו סמרה חלקת הרבנים – מראה כללי
בקיץ תשכ”ח
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אראלים  ניצחו  הצהריים  השנייה של  בשעה   ,)1899( תרנ”ט  בתמוז  ח’  חמישי,  ביום  כאמור, 
את המצוקים ונשבה ארון הקודש. בהלוויית הרא”ם הוכרז ביטול מלאכה בכל העיר; בני ברית 
ושאינם בני ברית השתתפו בהלוויה. גם מחוץ לחברון הגיעו משלחות וקבוצות ללוותו למנוחת 
ורק  )וואלי(  מוסלמי  קדוש  היה  שהרא”ם  שהאמינו  לדתם  קנאים  ערבים  כמה  היו  עולמים. 
למראית עין היה יהודי, שביקשו להעביר את גווייתו ממקום קבורתו למקום שקוברים בו את 
ויום.32 הספדים  מתיהם. יהודי חברון נאלצו להעמיד משמר על מצבתו חודשים רבים, לילה 
ובראשם  הדור  חכמי  הספידוהו  בגדד  מולדתו  בעיר  וגם  החכמים,  גדולי  מפי  נאמרו  וקינות 

תלמידו, הבן איש חי.33 

עובדיה קמחי מתאר בשירתו כעד ראייה את יום מותו של הרא”ם:
אבל גדול בעיר היה יום מות הרב:

החנויות סוגרו, הוכרז ביטול מלאכה, 
הספד בכנסת, ברחוב עצבת.

בפגוש איש רעהו, פנה לו הצדה, 
בלי דרישת שלום, כמו בתשעה באב.
כל האווירה הייתה ספוגה ייאוש מר.

לי נדמה כאילו התייתם העולם,
שעמודו הימני התמוטט ונפל, 

מין שואה עצומה שאין לה תקומה.
על אחי היחידי שמת רך בשנים,

בכיתי בצעקות כנהוג בחברון,
אך כאן, בכה לבי בפנים בלי נהימה, 
מתוך רחש נפשי, אף כי לא מבורר,

לגודל ולעוצם האסון שנפל.
איך רב בישראל, קוננתי לעצמי,

עפר יהיה משכבו ולרימה מאכל!34

32  אבישר, 1978, עמ’ 191; בן רפאל, תשס”א, עמ’ 63; מני, בלי תאריך, עמ’ לג-ם.
33  הספדו של הבן איש חי פורסם והודפס במני, בלי תאריך, עמ’ מג-נה.

34  קמחי, 1966, עמ’ 87.
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בהקשר של יום הקבורה נמצא סיפור: 

כי הגאון הרב מאיר אוירבאך רבה של העיירה קאליש, עבר פעם בחצות הלילה ליד  מסופר 
ביתו של הרא”ם, ובשומעו כי הרא”ם עורך תיקון חצות נשאר רתוק למקומו ולקול בכיו וזעקו 
הזיל כנחל דמעה, וליווהו בדמעותיו עד סיימו את התיקון. דמעות עיניו של הרא”ם אחר עורכו 
תיקון חצות היו נשמרות על ידו. ומסופר כי בפורים משולש שנת תרמ”ג חלה הרב ניסים עיני 
– חברו מנוער של הרא”ם – בעיניו והיה חשש כי יאבד חלילה את ראייתו. חברו, הרב יצחק 
אלפייה פנה אל האדמו”ר רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב בבקשה כי יתפלל לרפואתו. בקשתו 
זו שהייתה מונחת בתוך מעטפה לא נפתחה כלל על ידי האדמו”ר שהיה באמצע סעודת פורים. 
אך לפני ברכת המזון החל האדמו”ר לדבר בגודל מעלת תיקון חצות, וכי דמעות תיקון חצות 
רבי שמעון   – ביקש אחד מחסידי האדמו”ר  מסוגלות לרפאות מעורון. במוצאי שבת קודש, 
הויזמאן מחברון לחזור לעירו. לפני צאתו השמיע באזניו האדמו”ר כי “ראוי שידע כי גם בחברון 
מעשיל  רבי  מנדל.  מנחם  אלעזר  האדמו”ר  נפטר  מוצש”ק  באותו  חצות”.  תיקון  דמעות  יש 
געלבשטין, חברו של הרב ניסים עיני ששמע כי האדמו”ר אמר כי יש להשיג דמעות של חצות 
בחברון יצא בלווית הרב ניסים עיני ויחדיו נסעו לחברון כשאינם יודעים מהיכן תצמח הישועה. 
בהגיעם לחברון פגשו את הרא”ם אשר הזמינם לביתו. בינתיים נשאר הרב ניסים בביתו של 
הרא”ם, בעוד שחברו חזר ירושלימה. אחר שהותו של הרב ניסים כשבועיים בבית הרא”ם חזר 
לירושלים כשמאור עיניו ִאתו כמקודם. הדבר היכה בתדהמה את כל העיר. גם רופא העיניים 
של בית החולים משגב לדך עמד מוכה תימהון בראותו מחזה זה, ללא שום אפשרות לפרש 
היאך חל מפנה זה בראייתו של הרב ניסים. בעל הנס עצמו שמר על שתיקה במשך 16 שנה ולא 
סיפר היאך קרה נס זה, אך בעת פטירתו של הרא”ם בשעה שנטמן גופו הקדוש בקברו למנוחת 
הרא”ם  של  הרענן  קברו  על  תוכנה  את  ושפך  מאמתחתו  צנצנת  ניסים  הרב  הוציא  עולמים, 
והוסיף בלחישה לאוזני הרב עקיבא יוסף שלזינגר שעמד לצידו כי: “צנצנת זאת הייתה מלאה 

מדמעותיו של הרא”ם, אותם טעמתי כשכהה מאור עיני לפני 16 שנה ומאור עיני חזר אלי”.35

אחרית דבר

הרא”ם נפטר, אך השאיר אחריו משפחה ענפה שהייתה ועדיין פעילה בתחום הציבורי. ראויים 
לציון:

א.   הרב סלימאן מנחם מני, בנו בכורו של הרא”ם, שימש רבה של חברון )חכם באשי( בשנים 

35  משי זהב, 1975, עמ’ קד. לא מצאתי מקור מהימן שיכול לאמת את הסיפור, אך גם אם הסיפור ייכנס למסגרת 
הפולקלור, הרי שהוא בהחלט מלמד מה חשבו מספרי הסיפור על גודל תורת הרא”ם, קדושתו ופרישותו. 
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שאול  יעקב  הרב  לציון  הראשון  של  מותו  עם  תרס”ו,  בשנת   .)1924–1905( תרס”ה-תרפ”ד 
אלישר, נוצרה מחלוקת על מינוי הראשון לציון, ומינו את הרב סלימאן מני כראשון לציון זמני. 
בהמשך ביקשוהו שיישאר בתפקיד הראשון לציון, אך הוא סירב וביקש לחזור לחברון.36 בתו 
מזל הייתה נשואה לרב הגאון הרב מאיר פרנקו, בנו של החרי”ף. הרב מאיר שימש רבה של 
חברון לאחר חותנו, והיה רבה הספרדי של חברון בזמן פרעות תרפ”ט. יש להחשיבו במספר 
הנהרגים על קידוש השם אפילו ששום יד ערבי לא נגעה בו לרעה, כי רק המחזות שראו עיניו 
באחיו בני עדתו והתלאות שמצאוהו בעבודתו הציבורית דיכאו את רוחו, הרסו את בריאותו 

וקיפדו את חייו.37 

ב.   יצחק מלכיאל, בנו הרביעי של הרא”ם, קרוי על שם יצחק אבינו ועל שם הגאון מלכיאל 
מחוזי  כשופט  רבות  שנים  כיהן  בחברון.  היהודי  היישוב  של  הראשונים  ממייסדיו  אשכנזי, 
בבית  וחוקר  שופט  לשמש  חברון  תושבי  ידי  על  פעמים  שבע  נבחר  העות’מנית.  בתקופה 
גדולה  התנגדות  בגלל  נמנע  אך  כשופט,  למנותו  ביקש  השני  חמיד  עבדול  הסולטן  המשפט. 
מבית. בשנת 1898 נפגש יצחק מלכיאל עם הרצל וענה לשאלותיו בתחום האדמות. בתקופה 
הבריטית היה השופט היהודי הראשון ששימש שופט בבית המשפט העליון וזכה בתואר הכבוד 
הרבות  ידיעותיו  הבריטית.  לאצולה  בעיקר  שניתן  תואר  הבריטית,  הממשלה  מטעם   OBE
בחוק העות’מני, ובייחוד בדיני מקרקעין, סייעו רבות לראשי הציונות ברכישת קרקעות לצורך 
התיישבות. נפטר בתל אביב בשנת 1933, ואחר ארונו צעדו ראשי הציונות. נכדו, מכבי מוצרי 

מני, היה בכיר בהגנה ובפלמ”ח. נפל במלחמת העצמאות ועל שמו קרוי “מבצע מכבי”.38

36  מני, תשמ”ז, עמ’ 46, הערה 33.
37  מדברי אהרן מני, ראו מני, תשנ”ח, עמ’ 6 בסעיף 19.

38  מני, בלי תאריך, עמ’ 5, סעיף 8; תדהר, 1947, עמ’ 339; גאון, תרצ”ח, עמ’ 440–442. השם “מבצע מכבי” 

הרב סלימאן מנחם מני בעת הכתרתו כחכם באשי.
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ג.   אליהו משה מני )1907–1993(, נין לרא”ם )בנו של משה, שהיה בנו של הרב סלימאן מנחם 
מני(. בשנת 1953 היה מועמד לכהן כשופט בבית המשפט העליון ונפסל עקב גילו הצעיר, אך 
בשנת 1962 היה לשופט הספרדי הראשון בבית המשפט העליון. כהונתו נמשכה עד שנת 1977, 

שנת פרישתו; בשנת 1973 היה מועמד להיות נשיא ישראל.
מומחה  היה  הרא”ם.  נכדת  הייתה  זמירה  אמו  לרא”ם.  נין   ,)2004–1935( משורר  יעקב  ד.   

ישראלי לנומיסמטיקה וכיהן כפרופסור במחלקה לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית.

מעבר לספריו הרבים המּוצאים היום לאור מכתבי היד, ראוי לציין שיש ברמת גן שני מוסדות 
הקרויים על שמו:

א.   מכלול גנים מגיל פעוטון ועד כיתה א בשם “קרני הרא”ם” ברחוב מבצע עין 9.

נקבע לזכר מכבי מוצרי, ששימש קצין המנהלה של חטיבת הראל, נפצע קשה ב”שיירת הראל” ב-20 באפריל 
1948 ונפטר כמה ימים לאחר מכן.

יצחק מלכיאל 
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ב.   מקווה סגולי לנשים – “באר סמרה”. המקווה הוקם לזכר סמרה אשת הרא”ם וקיבל את 
ברכת גדולי הרבנים בימינו )הרב יצחק כדורי זצ”ל, הרב מרדכי אליהו זצ”ל, הרב עובדיה יוסף 
זצ”ל ואחרים(. יש סיפורים רבים של נשים מכל הקשת החברתית ששמעו על המקווה ומגיעות 

מכל הארץ לטבול בו.
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