ש

ש

קווו לסוד להולדות יהודו המגרב
ש

ועלילה המרכז באלג ' ירי
9

קנ " א  -רנ " ב

נ

391ו 492 -ו )

שלום בר  -אשר
א  .מסגרת הדיון
ההתפתחות החברתית  ,הכלכלית  ,הארגונית והרוחנית הגדולה באלג ' יריה משלהי המאה
ה  9 -עד

סוף המאה

המרובים  ,מאת

תוניסיה
נתיישן

:

:

לא זכתה עד היום לסיכום  ,חרף המקורות הרבים והמחקרים

ה 15 -

אפשטיין  ,הרמן  ,פריימאן  ,נחלון וויינשטיין  .הוא הדין לגבי יהודי

אמנם תולדותיהם זכו לסיכום נאות מאת רוברט ברונשוויג  ,אך מחקרו כבר

מחקרים חדשים  .באשר לתולדות היהודים

במקצת  ,עם הופעת כמה

במארוקו ,

כמה סוגיות חשובות ( כגון קשרי אלג ' יריה עם פאס  ,או פועלם של מקובלי

דרעה ,

שזכה לאחרונה לבירור מקיף ושיטתי) ראויות לשילוב במכלול תולדותיהם במאות
ה  14 -וה . 15 -

אציין הבט נוסף במאמר דלהלן  ,והוא תיאור ההתפתחות ככל קהילות היהודים

במגרב במכלול אחד  .בכך תבלוט התמורה שחוללו מגורשי קנ " א בכל צפון  -אפריקה .
אמנם תמורה זו ניכרה בעיקר בקהילות אלג ' יריה ( באלג ' יר  ,בתלמסאן ,
בהוניין ,

בתוניסיה

בקונסטאנטין
;

ועוד ) ,

כבג ' איה ,

אך היתה לה השפעה גם על התפתחות הקהילות

ומשם גם על ההתפתחות

בטריפוליטאניה ,

כפי שהדעת נותנת  ,שכן

ידיעותינו על תולדות יהודיה מעטות הן  ,אך כידוע הם היו תדיר תחת השפעת יהדות
תוניס ובנותיה  .המחקר על יהודי מארוקו בתקופה הנדונה הוא רק בראשיתו  ,ובשלב זה
הוא מרוכז בעיקר ביהודי פאס ודרעה  .אך גם סיכום המחקר הקיים מקנה לנו זווית -

ראייה חדשה .

1

הפניות ביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .

הרצאת הדברים להלן מסתיימת ב . 1492 -

שנת הגירוש מספרד  .אלפי המגורשים שהגיעו למגרב  ,ובפרט

למארוקו  ,פתחו תקופה חדשה בתולדות היהודים באיזור זה  ,וההתפתחויות החל בשנה זו קשורות במה
שהתרחש במאות

ה 16 -

וה . 17 -

רק במקומות שבהם משלים התיאור שאחרי

1492

התפתחויות ומגמות

בתקופה קודמת  ,חרג הדיון מעבר לה .
1

הירשברג ( תולדות  ,עמ '

) 298 - 285

הקדיש לכל ההתפתחות במאה

ה 14 -

רה 15 -

ארבעה  -עשר

עמודים  ,רובם על אירועי פאס באמצע המאה ה  . 15 -ברונשוויג עשה שימוש מעט במקורות

רבניים .
22

בגלל מגבלות הלשון  .על רוב הדעת שבהם  -ראה אפשטיין

;

הרשמן

;

ויינשטיין

;

לתולדות יהודי המגרב קנ " א  -רנ "ב

ב  .פליטי

ן

23

קב " א מספרד

כגורס מרכזי בהתחדשות יהדות המגרב
התסיסה החברתית שרחשה עם בואם של פליטים ומהגרים יהודים רבים מספרד עקב
גזירות קנ " א

( , ) 1391

מוסדות ציבור ובתי  -דין שהקימו  ,עסקי המסחר שיזמו ושהגבירו ,

לימוד התורה והמדע שכוננו  ,תקנות בחיי הכלל והפרט וקשרים בינקהילתיים שכוננו

 כל אלה שבו והציבו את יהודי המגרב כגורם בתולדות עם ישראל  .מקום מרכזיקנתה אלג ' יר שנהיתה עיר ואם בישראל .

שאלה היא מדוע לא התפתח תהליך זה לפני סוף המאה ה  . 14 -הרי במאות
ה 11 -

ה -9 -

הגיעו קהילות ישראל באפריקה הצפונית לפריחה גדולה  .הן הקימו הנהגה

משלהן  ,יצרו מוסדות קהילה מפותחים והטביעו חותמן על כלל ישראל בהלכה  ,בהגות
ובמדע  .רדיפות ה ' מייחדים ' ( בערבית אלמוחדון  -תנועה דתית ושושלת של שליטים
מוסלמים ,

ששלטה באפריקה הצפונית ובספרד במאות

ה  - 12 -ה ) 13 -

פגעו קשות

בקהילות אלו וכתוצאה מכך ניכרו בהן סימני ירידה .
ההסבר לעליית המרכז באלג ' יר ובנותיה נעוץ בתהליך דמוגראפי שתחילתו במאה

ה  . 14 -באותו זמן נתווסף לקהילות היהודיות באפריקה הצפונית יסוד שחולל את
ההתפתחות המחודשת  .בעוד שקודם לכן היתה התנועה של יהודים בין המגרב
לאירופה דו  -סטרית  ,הרי בעקבות הרדיפות הדתיות והקנאות הגוברת נגד יהודי

ספרד ,

התחוללה התנועה בכיוון אחד  :גלים ויחידים של מהגרים הגיעו מאירופה והשתקעו

במגרב  .כך נוסד בתוניס בית  -הכנסת של ' בעלי הכפוס ' ( יהודים אירופים שחבשו
כובעים  ,בניגוד למקומיים שצנפו מצנפות )  ,כנראה באחת השנים במחצית השנייה של

המאה ה  . 14 -ר ' שאול אשתרוק הכהן  ,רופא ותלמיד  -חכם  ,התיישב באלג ' יר והיה קרוב
למלכים הזיאניים  -שליטי אלג ' יריה שמרכזם היה בתלמסאן  -ונעשה מנהיג
הקהילה טרם בוא גל הפליטים בשלהי המאה .

הפורענות הגדולה שירדה על יהודי ספרד בשנת קנ " א (  ) 1391הביאה פליטים רבים
 -לאפריקה הצפונית  .פליטים אלה מצאו מיפלט בעיקר בערי אלג ' יריה ובתוניסיה  ,אולם

חששו לשבת במארוקו  ,כיוון שזו היתה יעד להתקפות ספרד  .הם הפכו את אלג ' יר
למרכז כלכלי ותרבותי משגשג וגם הגיעו למקומות אחרים  .פעמים הם ייסדו קהילות
חדשות  ,כגון זו שבתלמסאן  ,סמוך לבואם  ,שכן עד אז הורשו יהודים לשבת רק בפרבר

העיר  ,באגאדיר  .גם במאה

ה 15 -

הגיעו יהודים מספרד למגרב  ,וביניהם בעלי כשרונות

גדולים  ,כגון הרופא שמואל אלאשקר מגראנאדה שהגיע לתלמסאן  ,הפך להיות שם
' ראש רופאי ' העיר ומקורב לשליט .

2

כחלון  :פריימאן  .בסוגית אירועי פאס גרבר עסקה בהרחבה תוך דיון מעמיק ברקע המרוקני
לפגיעות ביהודים  .דבריה פעמים גם מדויקים יותר  -ראה
2

על תקופת הגאונים  -ראה בהרחבה

:

:

גרבר .

הירשברג  ,תולדות  ,עמ '

ששון ; על בוא מגורשי ספרד למערב ראה

:

הירשברג .

תולדות ,

, 280 ; 271 - 59

. 286 - 285

ולאחרונה בן -

ולעניין יסוד בית הכנסת
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התפוצה היהודית במגרב במאות ה  - 14 -ה 15 -

השתרעה מטריפולי שבלוב עד עמק

הדרע שבדרום מארוקו  .עוד בתקופת הכיבוש הערבי ישבו רוב היהודים בערים
המרכזיות של אפריקה הצפונית  ,מגמה שנמשכה גם בתקופה הנדונה  .בין הקהילות
העירוניות הראשיות הנזכרות במקורות מן המאה

ה 15 -

יש למנות את פאס במארוקו

;

תלמסאן  ,הוניין  ,אלג ' יר  ,בג ' איה וקונסטאנטין באלג ' יריה ; תוניס וג ' רבה בתוניסיה .

כמו כן המשיך להתקיים ישוב יהודי באזורים הקדם  -צחריים והמדבריים של המגרב
במחוז תאפילאלת שבמארוקו  ,בנאות המדבר שבצחרה האלג ' ירית ובדרום

וכנראה גם בג ' בל ( אזור ההר ) של טריפוליטאניה .

:

תוניסיה ,

3

כידוע נתחלק המגרב לאחר נפילת המייחדים לשלוש מדינות עיקריות  ,שבקווים
כלליים היו מעין גרעין למארוקו  ,לאלג ' יריה ולתוניסיה  .במארוקו שלטה במאות
ה  - 13 -ה 15 -

משפחת בני מרין  ,ונודעו במיוחד היועצים היהודים של שליטיה  .שלטונם

היה בתחילה החזק והיציב ביותר במגרב  ,אולם הוא התחיל להתערער בראשית

המחצית השנייה של המאה ה  . 14 -בשנת

1420

נעשה אחד מבני וטאס  ,שר החצר

ומושל מארוקו למעשה  ,ולמרינים לא נותר אלא תואר המלוכה בלבד  .עם מות

הסולטאן עבד אל  -חק בשנת

1465

נעשו הוטאסים שליטי מארוקו גם

להלכה ,

ושלטונם נמשך עד  . 1554באלג ' יריה הפכה תלמסאן למרכז של ממלכה בראשות
שושלת עבד אל  -ואד ( הנקראת גם השושלת

הזיאנית ) ,

אשר שלטה כמעט ברציפות

בשנות  . 1554 - 1235אך מלכות תלמסאן בכל התקופה הזו היתה נתונה ללחץ שתי
ובמערבה  ,והחל משלהי המאה ה 14 -

ממלכות המגרב שבמזרחה

היתה בתלות

מתמדת ,

פעם בשליטי פאס ופעם בשליטי תוניס  .השקיעה של תוניסיה בראשית המאה

ה 14 -

מחמת מריבות שושלתיות  ,מרידות שבטיות והתקפות מאירופה וממארוקו נבלמה
בשליש האחרון של המאה  .הממלכה זכתה בימי השליטים החפציים

בנו אבו פארם ונכדו עות ' מאן ( שלטו בשנות

, ) 1488 - 1370

כלכלי  .אמנם במחצית השנייה של המאה ה 15 -

:

אבו אל  -עבאס ,

ליציבות פוליטית ולשגשוג

( בחלק השני של שלטון עות ' מאן ) שב

ופקד את השלטון חוסר יציבות מדינית  .יתר על כן  ,פעולות הקורסארים

( שודדי  -הים )

בחופי תוניסיה סיבכו את הארץ במאבק ממושך בין העות ' מאנים התורכים לספרדים

על השליטה בארץ  ,מאבק שנמשך עד כיבוש תוניסיה בידי העות ' מאנים בשנת . 1574
גורם מרכזי בהתפתחות היהודים כצפון  -אפריקה היתה עליית המגרב

 -ראה

:

המזרחי ,

.

הירשברג  ,בית הכנסת  .חקר תולדות היהודים במגרב עם כל צמצומו  ,נתמקד עד עתה

בתולדות המהגרים והמגורשים מחצי  -האי האיברי ומארצות אירופה האחרות  .מקום מועט
הוקדש לותיקים  .ייתכן שמצב זה הוא במצאי המקורות  .אך השאלה דורשת בדיקה יסודית  .ראה
שני פרקים

:

.

בר  -אשר  ,המחקר ; בר  -אשר  ,בין ; כמו כן ראה  :ברונשוויג רשימות  ,עמ '

על התפוצה היהודית במגרב במאות
3

ה  14 -וה 15 -

, 107

. 108

.

ראה בפרט  :הירשברג  ,תולדות עמ ' . 285 - 272

על קוויה הכלליים של אפריקה הצפונית ( תוניסיה  ,אלג ' יריה  ,מארוקק מנפילת המייחדים עד
ראשית המאה
; 202 - 198

עמ '

. 48

ה 16 -

. 273 - 267

ראה

:

ז ' וליין  ,עמ '

203 - 132

ובפרט

; 191 ; 185 - 183 ; 160 - 154 ; 145 - 142

סיכום עדכני ראה  :לה טורנו  .על בג ' איה והוניין בפרט  -ראה  :אפשטיין ,

לתולדות יהודי המגרב קנ " א  -רנ "ב

ן

25

בעיקר מאלג ' יר ומזרחה עד תוניסיה  .עלייתן של בג ' איה  ,הוניין  ,ובמידה פחותה גם
תוניס וג ' רבה  ,לדרגת נמלים חשובים בסחר הים התיכון נזקפה במידה רבה לזכות
הסוחרים היהודים  .הוניין הפכה להיות צומת מרכזי בסחר הימי  ,בפרט בייצוא החיטה
מאלג ' יריה

וגם בסחר הטראנס  -צחרי  .העיר שימשה בסיס לסוחרים

לאירופה ,

ולשיירות שפניהם לנאות המדבר שבצחרה ומהן חזרה  ,או לאפריקה השחורה וממנה .
בין היהודים  ,היו ששימשו בתפקידים דיפלומאטיים בכירים  :מתורגמנים  ,מתווכים
ושגרירים  .כך למשל נסע הרופא היהודי מבית כונדאווין בשנת

1400

בשליחות

דיפלומאטית מטעם סולטאן תוניסיה למלך אראגון  .יהודים אחרים שימשו כיועצים
בכירים למלכים ולשליטים מקומיים  .נודעו במיוחד יועציהם היהודים של השליטים
המרינים במארוקו .

ג  .שירודים בשירורנ המדיני והכלכלי
בסתר המגרב עם ארצות אירופה במאות

 -היה גדול חלקם של

ה  - 14 -ה , 15 -

ובפרט עם איטליה  ,צרפת וספרד

היהודים  ,ובמיוחד של המהגרים מספרד  ,וזאת בזכות קשרים

משפחתיים הדוקים עם אחיהם שבארץ  -מוצאם  .פעילותם זו נסתייעה ברצון השליטים
במגרב ובאירופה לפתח את סחר החוץ של מדינותיהם  .אופייני למעמד המיוחד של
יהודים בסחר זה היה ציונם המפורש בחוזה השלום בשנת

1360

בין סולטאן

תוניסיה ,

אבו אסחאק אבראהים  ,למלך אראגון  ,פדרו הרביעי  .בחוזה הובטחו זכויותיהם
הכלכליות ושלומם האישי של הסוחרים היהודים מספרד ומתוניסיה שנטלו חלק
בסחר הימי .
כמו כן לא היתה הגבלה מיוחדת על זכותם של היהודים להחזיק בנכסים
ובקרקעות  .ואילו העסקת יהודים במישרות גבוהות  ,כגון חצרנים ודיפלומאטים -

במיוחד במימשל המריני במארוקו במאה

ה - 13 -

מראה שהיה פער רחב בין ההלכה

המוסלמית ובין המציאות  ,שכן שליטי המגרב לא יכלו להתעלם מתרומתם הכלכלית
והמדינית של היהודים למדינה

ולחצר .

4

עיקר פרנסתם של המוני היהודים בא ממלאכה  ,מרוכלות  ,ממסחר זעיר וקמעונאי
 -עיסוקים שמהם התפרנסו גם בתקופה קודמת  .היו יהודים שעסקו בחקלאות  ,בפרט

בנאות המדבר שבצחרה  .לפי סקר ארכיאולוגי שנעשה  ,עסקו יהודי תואת שבאלג ' יריה
בעבודת  -האדמה עד חורבן הקהילה במאה

המלאכותיות לפיתוח החקלאות .

4

ראה להלן הע ' . 7

5

ראה לדוגמה

:

5

ברונשוויג  ,ברבריה  ,עמ '

 ; 207 - 205אפשטחן ,

עמ ' . 51 - 47

ה , 15 -

והם בנו כנראה את הבארות

; 414 - 406

השווה הירשברג  ,תולדות  ,עמ '

; 203 - 199
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ד  .המעמד המשפטי של היהודים ויחסיהם עם המוסלמים
במעמד המשפטי של היהודים במגרב לא חלו תמורות מפליגות בתקופה זו  .עקרונות
הדת שהינחו את השליטים המוסלמים ביחס אל יהודים ונוצרים במאות

ה  - 8 -ה , 12 -

כאל ד ' מים  -בני  -חסות  ,שיש לסובלם ולהגן עליהם  ,אולם אין לתת להם מעמד
המקנה השפעה מדינית וכבוד בקרב ה ' מאמינים ' המוסלמים הוסיפו להתקיים  .אלא
ה 12 -

שעם היעלמות הנצרות באפריקה הצפונית במאה

היה המונח ד ' מים מכוון כלפי

יהודים בלבד .
אפליית היהודים לרעה באה לידי ביטוי בעיקר במיסים שהוטלו עליהם
הגולגולת

:

מס

( הג ' זיה ) ,

שחויב בו כל גבר מן ה ' כופרים ' היהודים תחת שלטון האסלאם .

ה 14 -

הגיעה הג ' זיה לשניים ושמינית מטילי זהב לגולגולת  .אולם בגלל

בשלהי המאה

חישובים מעוותים  ,כגון הוספת תושבים חדשים לרשימות המס בלי לגרוע את אלה

שעזבו מקומות מושבותיהם  ,הגיע ההטל לפרקים
על היהודים גם מיסים מיוחדים  ,כגון

:

ל 40 - 35 -

מטילים לגולגולת  .הכבידו

אספקת חיטה לבית השליט ,

עבודות  -כפייה ,

אספקת סחורות ייבוא לשליטים תוך פרק זמן קצר וכיוצא באלה .
שאלה היא  ,האם היתה במגרב בתקופה הנדונה הגבלה על מקום מגוריהם של

היהודים  .אמנם הם ישבו על  -פי רוב ברחובות ובשכונות משלהם  ,אך היה זה על  -פי
נוהג ימי  -הביניים  ,שלפיו כל עדה דתית ישבה ברובע מיוחד לה  .שכונה יהודית נפרדת

היתה בתוניס ליהודים  ,ולפי מקור מטריפולי משנת

1460

היה גם בה רובע נבדל

ליהודים  .לעומת זאת ישבו יהודי קונסטאנטין בקרב הגויים .
התפתחות מיוחדת אירעה במחצית הראשונה של המאה
העיר נהרגו בשנת

, 1437

ה 15 -

בפאס  :כמה מיהודי

באמתלה שחיללו מסגדים בעיר  ,בהכניסם לשם יין  .אמנם

טבח גדול נמנע מיהודי העיר רק בהתערבות הסולטאן עבד אל  -חק בן אבו סעיד  ,אך
האירוע שימש מניע עיקרי לכך שהסולטאן העביר בשנת

1438

את יהודי העיר למקום

מיוחד  ,המלאח  .נראה כי הסולטאן ראה בצעד זה אמצעי להגן על היהודים מרגשי
האיבה שגברו כלפיהם  .אולם דומה שלא כל הציבור היהודי ראה במעבר

למלאח ,

שנעשה לאב  -טיפוס לרובע היהודי בערי מארוקו  ,התפתחות חיובית  .הריכוז במלאה
לסוחרים  ,עקב

גרם לקשיים כלכליים  ,במיוחד

עזיבת הגדה הקיירואנית ההומה .

השלטון מצידו הבטיח להעניק ליהודים אוטונומיה בניהול ענייניהם הציבוריים .

אופייניים לכך דברי הרשב " ץ על סמכות בתי  -הדין באלג ' יריה

:

שאנו רואים שאין המלכות מקפדת אם נדון בינינו כפי דיני ישראל  .אדרבה הם
מצווים

:

הבועט בדינינו  -להכניע עצמו אליו  [ ,כלומר מי שיוצא נגד סמכות

המשפט העברי  ,יש לכפותו להישמע אליו ] .
ליהודים ביניהם לבינם אלא בדיניהם 6 .
6

ראה

:

.

.

התשב " ץ חלק א '  ,סי ' יג דף יב  ,עמ ' ב

;

וגם ספרי דיניהם גוזרים שאין לדון

והשווה

:

וינשטיין  ,הקהילות ,

עמ ' , 91

. 92
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מצד אחר נתקיימה האוטונומיה רק אם היהודים הצליחו לשמור עליה  ,הן מצד פורצי

גדר מבפנים והן בשל רצון השלטון להתערב בענייני הקהל  .דרך משל  ,הריב " ש קיבל
מינוי מטעם מלך תלמסאן להיות דיין יחיד באלג ' יר  ,שלא על דעת הקהל  ,והרשב " ץ

התחייב בהיכנסו לתפקידו  ,שלא יבקש מינוי מן הסולטאן .
במאה

ה 15 -

הצליח היהודי הרון בן כטס להיות וזיר הסולטאן המריני עבד אל  -חק

בן אבו סעיד  .אולם גורל הרון נתערב באווירת ההסתה אשר פשטה במארוקו באותו

זמן נגד המרינים ולובתה גם על  -ידי התגברות השנאה כלפי הזרים ונגד החדירה
הפורטוגאלית  .הרון נפל קורבן יחד עם הסולטאן בשנת

, 1465

ביהודי פאס וביהודי כמה קהילות קטנות שבתחום מלכות זו .

ומפלתם גררה פרעות
7

על מעמד יהודי המגרב בקרב שכניהם המוסלמים בתקופה זו אין מחקרים
מפורטים  ,ויש להסתפק במסקנות חלקיות  ,בעיקר בכמה אירועים במאה

ה , 15 -

אשר

לא תמיד יש בהם להעמיד על המגמה הכללית ביחס החברה ליהודים  .ברונשוויג
מציין  ,כי בתוניסיה היה יחס השלטונות כלפי היהודים הוגן  ,לעומת זאת האווירה
הציבורית היתה ספוגה במסורת הדתית להשפיל את היהודים  .המלה ' יהודי ' הפכה
להיות מלה נרדפת לכופר ולחוטא  .מחקר אחר על יהודי פאס במאה

אווירה זו לובתה לפעמים על  -ידי אנשי
וכלכליים  .כך קרה בשנת
האלג ' ירית  .לפי ליאון

1465

ה 15 -

העלה  ,כי

דת  ,במיוחד בעיתות של משברים מדיניים

וכך היה בשלהי המאה בתואת  ,נאת המדבר שבצחרה

ביהודים אירע בשנת

האפריקאני  ,הטבח

1492

והם הושמדו

כליל  ,ומאחורי הטבח עמד השיח ' מוחמד אל  -מגילי שגורש מפאס על ידי הסולטאן .
אף  -על  -פי  -כן  ,לא כל חכמי הדת התיחסו בקנאות ליהודים  .לפני הפרעות בפאס בשנת
1465

היו בין העלמא מסיתים אך היו גם מתונים  .דוגמה אחרת  ,המופתי של תוניס

בהביעו את דעתו על גורל יהודי תואת  ,צידד בסובלנות כלפי היהודים .
על אף הנוקשות של רוב חכמי הדת המוסלמיים  ,היו גם יחסים מסוג אחר בין בני

העם המוסלמי ליהודים  .יחסים חיוביים ניכרו במיוחד בשטח הכלכלי  :יחסי מסחר
ערים  ,הלוואות הדדיות  ,לפעמים ללא ריבית וללא ערבויות  ,לינת יהודים

ב ' דאר '

( מאהלים של פרברים ) ללא שיאונה להם רע  .שם הם גם שמרו על השבת כדת וכדין ,
וכיוצא באלה .

8

ה  .חיי הרוח

;

תלמידי החכמים
ה  14 -וה 15 -

המחקרים על חיי הרוח במאות

התמקדו  ,כאמור  ,בדמותם וביצירתם של

גדולי החכמים שפעלו באלג ' יר  .ביצירות אלו יש רק הערות מעטות על השכבות
7

על יועצי המלכים המריסים במאה

ברונשוויג  ,ברבריה  ,עמ '

.

ברונשוויג  ,שם עמ '
8

; 402

; 416 - 415

כאהן  ,עמ '

; 52

על הגבלות המגורים בתוניסיה  -ראה

על ההתפתחויות במארוקו  -גרבר  ,עמ '

ראה ברונשוויג  ,ברבריה  ,עמ ' , 21

אפשטיין  ,עמ ' .46 -44

ה - 13 -

ראה  :קורקוס  .על החקלאות  -גוטייה ; וכן ראה

; 409 - 408

גרבר  ,עמ '

; 18

21 - 10

:

ובפרט עמ ' . 19

על יהודי אלג ' יריה  -ראה

:
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הרחבות של החברה  ,וגם בהן הובלטו תופעות מנוגדות להשקפת החכמים  .כמו  -כן
התקיימו בתי  -מדרש ובתי  -כנסת  ,שבהם למדו המבוגרים תורה בערבים  .הלומדים

נקראו ' משכילים '  ,ופעמים התבלטו שקדנים ששקדו על לימוד תורה גם בשעות
הלילה המאוחרות .

9

ר ' יהודה בן נסים בן מלכה  ,שחי באמצע המאה

ה , 14 -

קרוב לודאי במארוקו  ,חיבר

שלושה חיבורים בפילוסופיה  ,ובהם כתב פירושים לשני ספרי  -יסוד במחשבה היהודית
( ' ספר יצירה ' ו ' פרקי דרבי אליעזר ' ) וביטא את השקפותיו על האל ועל הדטרמיניזם

האסטרולוגי ( לאמור קיום סיבה מכוונת במערכת הכוכבים לכל המתחים )  .השקפותיו
על הדטרמיניזם לא היו הדשות במחשבה היהודית

בימי  -הביניים  ,אולם כמעט לא קדם

לו הוגה יהודי שהעז לנסח באופן כה נועז כמה מן המסקנות בסוגיה זו .

10

באחרונה פורסם מחקר המבסס רמזים על מקובלים בעמק הדרע  .אף שעיקר
פרסומם של מקובלים בעלי ייחוס דרעי היה במאה

ה , % 6-

חוג זה פעל עוד במאה

ה , 12 -

התגבש עד שלימים התקבל הצירוף מקובלי דרע  ,דוגמת מקובלי צפת או מקובלי
מאנטובה ,

וזיקה מיוחדת היתה לו לכתבי הקבלה  ,לרבות האמונה ש ' הזוהר ' נוצר

בדרע  .את קבלת דרע איפיינו זיקה עמוקה לכוחות נסתרים ועל  -חושיים  ,ראיית

עתידות וחישובי קץ  ,השגת רוח  -הקודש וגילוי אליהו  .קיום מיסטיקונים מוסלמיים
בסביבה הברברית עם מגמות דומות השפיע על טיפוח החוג של מקובלי דרע  .נראה

שרבי דוד הלוי מתאמגרות ומשפחת בן אליד היו קשורים בחוג זה  .ר ' דוד הלוי כתב גם

פיוטים ; שני בני אליד  ,ר ' חלפתא ור ' יוסף  ,עלו לארץ  -ישראל וניסו לעשות נפשות בין
בני מקומם לעלות עימם .

11

נראה שהמרכז הרוחני העיקרי של יהודי מארוקו בתקופה הנדונה הוסיף להתקיים
בפאס  ,אף שהידיעות על החכמים שבו מועטות  .גם הידיעות על החיים התרבותיים של
היהודים בתוניסיה דלות הן  ,אך ידוע כי היהודים בארץ זו לא נהנו מזרם גדול של

פליטים מספרד  ,כפי שזכתה לכך אלג ' יריה  ,אף שגם הם יצאו נשכרים מן הקשרים עם
הפליטים בתחום הרוחני והתרבותי .
המרכז הרוחני החשוב ביותר במגרב באותה תקופה היה  ,כאמור  ,באלג ' יריה  .שם
פעלו חכמים שיצירתם הרוחנית נודעה לדורות  .בפרט זכו לתהילה גדולה

הריב " ש ,

הרשב " ץ והרשב " ש  ,ובמידה לא מעטה של שבח גם בני הרשב " ש .
הריב " ש נודע בעיקר בספר השאלות והתשובות שלו  ,אשר השפיע הרבה מאוד על

דפוסי ההלכה בדורות שלאחריו  ,והוא מן העמודים ש ' השולתן ערוך ' נשען
הרשב " ץ היה איש אשכולות

אפשטיין  ,עמ '

רב  ,פוסק  ,פילוסוף דתי  ,מקובל ואיש ויכוח  ,וגם

. 77

9

ראה

10

ראה וחרה  ,בן מלכה

11

ראה  :אליאור  ,ובפרט עמ '

:

:

עליהם .

;

וכן ויידה  ,א " ז ' .
, 60 , 59 - 58 , 44 - 43

 . 65וכן טולידאנו  ,נר המערב  ,עמ '

, 48 - 46

טולידאנו

כתב בזהירות  ' ,לפי הנראה '  ,שזהו ר ' דוד הלוי בעל ' ספר המלכות '  ,חיבור בקבלה  .אולם גוטליב

דחה הצעה זו מכל וכל  -ראה  :גוטליב  .עניין יש בשם חלפתא מהתלמוד שנשתמר

כאן .
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29

רופא ואיש מדע  .הוא חיבר הרבה פיוטים ופירושים לשירי קדמונים  .כרב  ,הוא התנגד
לחומרות ללא יסוד שבתלמוד  ,לדעתו אדם צריך להחמיר עם עצמו ולהקל עם אחרים .

חשובים מאוד דבריו על מקומה של הסברה בפסיקה חדשה  ,הגם שציין  ,כי כל חידוש
חייב להיות מושתת על יסודות התלמוד  .דרך פסיקתו נודעה בדיוק קפדני ; הוא מיצה
את כל המקורות וניתח את כל הדעות ולא הניח מקום לסתירות  .הרשב " ץ תרם תרומה

חשוכה לפילוסופיה  ,ועיקר חידושו היה בהשקפתו על עיקרי היהדות  ,שאותם צימצם

:

למציאות השם  ,לתורה מן השמים ולשכר ועונש  .הרשב " ץ גם נודע בפולמוסו עם
הקראים  ,שבו הטעים את חשיבות התורה שבעל  -פה להבנת התורה שבכתב שהיא
תמציתית  ,וכן בפולמוסיו עם הנוצרים ועם המוסלמים .
ממשיך דרכו של הרשב " ץ היה בנו הרשב " ש  ,גם הוא פוסק חשוב  ,אשר תשובותיו
עסקו לא רק בענייני הלכה  ,אלא אף באמונות ודעות ובבעיות פילוסופיות  .בין היתר
הוא מתח ביקורת חריפה על המתפלספים  ,אשר לדבריהם הפילוסופיה מביאה אל

שלמות הנפש ואילו העלייה לארץ  -ישראל לא מעלה ולא מורידה  .לעומתם סבר

הרשב " ש  ,כי העלייה לארץ היא מצווה גדולה  ,במיוחד שמצוות רבות שנצטוו ישראל
קיומן מותנה בישיבה בארץ ( כגון מעשרות

ולא בחוץ  -לארץ .

ושמיטה )

12

הרשב " ש השאיר אחריו שלושה בנים תלמידי  -חכמים  ,הפוסק והמלומד שביניהם
היה צמח  .בקרב יהודי אלג ' יריה נשמרו זכר שמם וכבודם של הריב " ש  ,הרשב " ץ
והרשב " ש  ,ועד ימינו הזכירו כליל כיפור את שמותיהם באשכבה שערכו בבתי  -הכנסת .
יתר על כן  ,התקנות שתיקן הרשב " ץ נתקיימו בין יהודי אלג ' יריה במשך מאות שנים .
דומה כי אימרת הרשב " ש  ' :מקומנו  ,תהילה לאל  ,מקומות של תורה ' -

לפעילות החכמים בזמנו .

יש כה חתימה

13

ו  .ארגון השבור הלהודי

:

מבבה הקהילה וראשיה

קודם בוא פליטי ספרד למגרב התקיימו בו קהילות מאורגנות  ,הנהגה חברתית ודיינים
פעילים  .אוספי השאלות

והתשובות ,

פסקי  -הדין והתקנות מאת חכמי התקופה

מאפשרים שיחזור של ההתחדשות הארגונית וסדריה בקרב יהדות המגרב במאה

ה . 14 -

הם גם מלמדים על רציפות סדרי הציבור בשני מרכזים יהודיים רבי השפעה בימי -

הביניים

:

ספרד

וצפון  -אפריקה " .

המפגש בין הותיקים למהגרים היה מתוח במקומות מסוימים  .הותיקים חששו
12

ויינשטיין  ,פאס

13

הרב אברהם הרשמן הקדיש לריב " ש חיבור מקיף  .ראה נוסח עברי ( ומורחב של המהדורה
האנגלית ) :

;

ברונשוויג  ,ברבריה  ,עמ '

. 402 -401

הרשמן  ,בפרט מבוא  ,עמ ' ט  ,קלו

;

על הרשב " ץ ותשובותיו  -ראה

סקירה ממצה שכוללת רשימת ספריו  -ראה  :צימלס  ,עמ '

.

אפשטיין עמ '

היה יכין ובועז
14

 ; 29 - 28על
;

הרשב " ש  -ראה

:

ראה ויינשטיין  ,הרציפות  ,עמ '

ראה גם אריאלי ; השווה

הרשמן  ,עמ ' כח  .חיבור עיקרי של בני הרשב " ש

וראה שם  ,חלק ב '  ,סי ' ו  ,דף ע  ,עמ '
; 47 - 41

; 245 - 239

:

אפשטיין .

א.

וכן ראה נחלון  ,עמ '

 , 302הע '

. 15

ן
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בעיקר מתחרות כלכלית  .חשש זה לבש ביטוי ממשי לפרקים  ,כאשר השלטון העדיף
את המהגרים  ,כגון

בחיובם במס גולגלת מוקטן יותר  ,משום שהכיר בכשרונותיהם

לפיתוח המגרב ולקיום קשרים עם ספרד  .בתוניס  ,למשל  ,שילמו המהגרים שניים

ושמינית מטילי זהב לגולגלת  ,במקום שלושה  -הותיקים  .אולם בצד גילויי מתח היו

גם גילויים של רוחב לב כלפי המהגרים  .בתנם שבאלג ' יריה העמידו המקומיים את
בית  -מדרשם לרשות המהגרים .

ככלל ,

היחסים בין שתי הקבוצות היו ידידותיים

והוגנים .
ארגון היהודים מספרד היה לפי מסורת מוצאם  .אופייני פסק הרשב " ץ

כשאלה ,

האם רוב הקהל יכול לבטל תקנה שהותקנה בכוח חרם  .הוא קבע  ,כי כיוון שבמאיורקה

היתה להם סמכות כזו וכיוון שרוב המהגרים באותו קהל הם מבני מאיורקה  ,הרי ניתן

להניח שהתקנות החדשות שתיקנו באלג ' יר היו על דעת מנהגם

הישן  .דומה שלאחר

שנים ספורות ניטשטשה החלוקה הארגונית בין מקומיים למהגרים .
השפעת המהגרים ניכרה בכל הקהילות שהם הגיעו אליהן  .כבר בראשית המאה
ה 15 -

שירתו רבניהם בקהילות החשובות של אלג ' יריה

באלגי ' ר

:

 -הריב " ש

והרשב " ץ  ,בתלמסאן  -ר ' אברהם בן תקון ור ' אפרים אנקאווה  ,בקונסטאנטין  -ר '
יוסף מניר ור ' מימון בן סעדיה נג ' אר ועוד  .השפעת המגורשים גם נודעה בסדרים
החדשים שהביאו עימם ושתרמו תרומה נכבדה להתפתחות המגרב  .דוגמה אופיינית

היא מס פנימי על צריכת בשר ועל יין סיזה או סיגה  ,שממנו מומן הסעד בקהילה  .כך
היה באלג ' יריה וכך בפאס עם בוא מגורשי הגירוש הגדול .

5ן

ביסוד המבנה הקהילתי באלג ' יר עמד ה ' קהל '  ,שקבע בענייני יסוד  :מדיניות המסים

וחלוקתם  ,מינוי נושאי תפקידים מרכזיים והתקנת תקנות  .קשה לקבוע מה היה הרכבו
של

ה ' קהל '

:

האם השתתפו בו כל הבוגרים או רק מי שנשא בעול המס  .אמנם
הכתושה ,

כשנתקבלו תקנות

וביניהן במיוחד זכויות האשה ברכוש המשותף של

המשפחה  ' ,הכריז אותם השליח צבור בבית הכנסת כיום השבת

ולא עירער אחד מהם כלל ' .

16

[]. . .

בפני כל הקהל

משמע שהן נתקבלו על  -ידי כל הציבור  ,אך שמא זה

מקרה יוצא דופן  ,בשל חשיבותן והחידוש שבהן  .יהיה הרכבו של מוסד ה ' קהל ' אשר
יהא  ,מדרך הטבע הוא היה גדול מכדי שיוכל למלא תפקיד יעיל ונמשך בניהול ענייני

הקהילה  .משום כך התקיים גוף מצומצם יותר  ' ,נאמנים '  ' ,מנהיגים ' או ' טובי העיר ' .
סמכות ' טובי העיר ' היתה בזכותם לערער על תקנות  ,ולמעשה כל תקנה של ה ' קהל '
היתה טעונה הסכמת הטובים  ,אשר גם טיפלו בחלוקת המיסים  .בתקנה אחת קיבל על
עצמו ה ' קהל ' באלג ' יר

:

שבכל שנה ושנה יבררו הנאמנים פוסקים לפסוק על הציבור
15

ראה למשל  :אפשטיין  ,עמ '

; 13 , 17 - 15

כחלון ; טשטוש החלוקה העדתית היא משתיקת המקורות

על ארגון נפרד  .על ראשוני רבני המגורשים  -ראה  :כאהן  ,עמ '

פאס  -ראה
16

:

בר -אשר  ,קווים  ,עמ '

נחלון  ,עמ ' . 308

:

מה שהם

מו .

; 55 - 54

אפשטיין  ,עמ '

. 61

על

להולדות יהודי המגרב קרא  -רנ "ב

ן
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מתחייבים ממסים וארנוניות [ כלומר מסים פנימיים ] כפי הנראה להם  .ושאחרים

יפסקו עליהם [ כלומר מסי השלטון ]  .לא יהיה להם רשות לשום אדם לערער
עליהם  .אלא שאם יש מי שיטעון שהעמיסו עליו

הפוסקים  ,שאנשי המעמד

[ ה ' קהל ' ] ישמעו טענתו  .ואם ראוי להקל עליו יקלו  .ושהפוסקים לא יפסקו על
עצמם אלא שהנאמנים יבררו שלושה פוסקים לפסוק על הפוסקים

בעצמם  .ת

יוצא אפוא שלא הנאמנים עסקו במיסים אלא ועדת ' פוסקים ' מיוחדת נבחרת  ,וזאת לא
רק כדי להקל על הנאמנים אלא גם במגמה דמוקראטית  ,שבאה לידי ביטוי גם בגביית

מיסי ה ' ממונים '  ,שלשמה מונתה ועדת שומה נפרדת .

בראש הקהילה עמדה הנהגה  ,שהרכבה אופייני לחברות רבות בעם ישראל  :מצד
אחד  -ראשי הקהל  ,שהם גם נציגי השליטים והממונים על ביצוע פקודותיהם  ,על
גביית המסים ועל ייצוג העדה בפניהם

;

מצד אחר  -הרבנים  ,מנהיגיה

המשפטיים ,

הרוחניים והמוסריים של הקהילה  .תפקיד מיוחד באלג ' יריה ובתוניסיה החפצית  ,היה
' זקן היהודים ' או ' זקן הקהל '  ,או בכינויו הערבי שיח ' אל  -יהוד  .לא ברור אם תפקיד זה

היה רוות רק בין הותיקים או גם בין המהגרים  ,מכל מקום הוא בא מקרב המיוחסים
ונודע בקשריו הכלכליים עם השלטונות  ,שהרי הם שמינוהו לראשות העדה  .נראה
שמעמדו הביאהו לנהוג לפרקים בשרירות  ' .זקן הקהל ' עסק גם בענייני דת  ,כגון
כשרות גט או סדרי בית  -הכנסת  .את מעמד ה ' זקן ' בקונסטאנטין סיכם הריב " ש

:

:

המלך ירום הודו מכיר הזקן וחפץ בו  ,וגם השר מחזיק בידו  .וגם שהוא ממשרתי
שרי הערביים וגם בני משפחתו גדולה  .יש בה לפני הנשמע יותר מחמישים

אנשים כולם גבורים ובעלי זרוע  ,רוכבים על סוסים .

18

בחלק מהקהילות נשאו מנהיגים בתארים ' נשיא ' או ' נגיד '  ,בעיקר בערים שבמערב
אלג ' יריה  ,בתלמסאן  ,בוהראן וכן בצפון מארוקו  .על הנשיאים והנגידים ידועים

פרטים מעטים  .אחד מהם  ,ר ' אברהם מעדון  ,פעל בשלהי המאה

ה 15 -

בתלמסאן ועשה

גדולות למען מגורשי ספרד  ,וכנראה גם למען פליטי פורטוגאל  ,תמך בעוסקים בתורה
וביקש לעשות את תלמסאן מרכז של תורה  .בין החכמים שתמך בהם היה ר ' יהודה

כלץ  ,שהגיע לשם לפני הגירוש  ,וכנראה גם ר ' אברהם זכות  ,התוכן הנודע  .לפי בקשת
סעדון  -כדרכם של חכמים באותם זמנים שחיברו חיבורים לכבוד עשירים -

השלים זכות בעת שהותו במגרב את חיבורו ' ספר יוחסין '  ,העוסק בתולדות העולם
ותולדות עם ישראל .

19

ג.

17

הרשב " ש  ,סי ' תטז  ,דף פב  ,עמ '

18

הריב " ש  ,ס " פ  ,דף סו עמ ' ד ; וכן ראה נחלון  ,עמ '  ; 306 - 303התשב " ץ  ,חלק ב  ,רצב  ,דף מה  ,עמ '
ד

19

;

והשווה ברונשוויג  ,ברבריה  ,עמ '

ראה  :הקר  ,עמ ' . 125

. 417

ראה ויינשטיין  ,הקהילות  ,עמ '

, 47 - 46

. 52 - 51

המחבר טען שבקהילה פעל נגיד שגם תוארו כך  ,ואולם המקור מליצי ויש

להסתייג אם מדובר בתואר רשמי  .אך בתואר זהה בתלמסאן

( הסמוכה

לוהראן ) יש אפשרות

לדברי הכותב  ,כי ראש היהודים נושא בתואר ' נגיד '  .כמו כן ראה  :טולידאנו  ,גנזים  ,עמ ' . 41
השווה  :הקר ,עמ ' . 123 121 - 118

.
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ז  .בתי  -הדיד
עוד לפני בוא פליטי קנ " א פעלו במגרב דיינים  ,שאת אחדים מהם שיבח הרשב " ץ  .אף -
על  -פי  -כן בתקופה הנדונה חלה ירידה גדולה בהזדקקות של בני העם למשפט

' כי תושבי הארץ לא היו נוהגין בדיני
ריב '  29 .הירידה הרוחנית בתוניסיה היתה כה גדולה ,

העברי ,

תורתנו  ,כי אם לפני שופט הישמעאלים  ,יובא כל
עד

שהכתושה הוחלפה כמעט כליל

בשטר הנישואין המוסלמי  ,ה ' צדאק '  ,בשל רצונם של יהודים לנהוג בשטרות אלה
כביתר השטרות ולרושמם בכתי  -הדין המוסלמיים  .גם במאה

ה 15 -

היו פניות לא

מעטות של יהודים לערכאות גויים .
התמורה בתחום זה עם בוא יהודי ספרד היתה גדולה  .בראש ובראשונה נכונו בתי -
דין באלג ' יריה

ובתוניסיה  .בתלמסאן כמאה ה % 5 -

היו ' בית  -דין גדול ' ו ' בית  -דין

קטן ' ,

אך לא ברור אם ה ' גדול ' היה בהרכב שונה או  ,מה שסביר יותר  ,בית  -דין מוסמך יותר .
בהוניין היה בית  -דין בראשותו של ר ' משה גבאי  ,ואחר  -כך של ר ' יוסף ששפורטש ,

אשר בית  -דינו פעל

' כהנה וכהנה עשרות מאות

אלפים ורבואות להשיב בענין ' .

21

אף

שגוזמה כאן  ,יש בכך עדות לפעילות פסיקתית מרובה  .בית  -דין מובהק בתקופה זו היה
באלג ' יר  .תחילה שימש בו הריב " ש כדיין ראשי  .יורשו בתפקיד זה  ,הרשב " ץ  ,ראה את

עצמו דיין מומחה  ' ,כי כבר המחוני גדולי עולם לדון [  ] . . .שאפילו טעיתי בשיקול
הדעת פטור אני [ . .

. ' ].מ

הוא דן בכל משפט כבית  -דין של שלושה ולרשותו עמדו

:

קנסות ומאסר  .יתר  -על  -כן  ,כיוון שהקהל

אמצעי ענישה מגוונים

מלקות  ,חרם ,

קיבלוהו דיין עליהם  ,דן הרשב " ץ גם את קרוביו  .תקיפות גדולה  ,אולי אף גדולה מזו

של אביו  ,גילה הרשב " ש  ,שראה את בית  -דינו עומד מעל כל בתי  -הדין שבאלג ' יריה .

גם בקהילות אחרות באלג ' יריה

:

בקונסטאבטין  ,בבג ' איה  ,במוסתגאנם ובוהראן היו

דיינים יחידים  .אולם הם לא הגיעו לדרגת חכמי אלג ' יר  :לא שימשו במעמד דיינים

מומחים ובשבתם לדין צירפו אל עצמם שני תלמידי  -חכמים  ,כבית  -דין של שלושה .
במקומות אחרים נוסדו בתי  -דין רק אחרי שהתבססו שם היהודים  .בתוניס נוסד בית -
דין קבוע רק במאה ה . 15 -
במקומות קטנים לא נודעה השפעה גדולה להנהגה הרוחנית  .הרב  -ולא בכל
מקום היה תמיד רב  -שימש כרועה רוחני  ,כמלמד  ,כשוחט  ,כחזן בבית  -הכנסת ואף

נאלץ לטפל כבעיות סבוכות  ,גם כאשר היה מחוסר יידע הלכתי נאות  .אמנם השאלות

הסבוכות שנתעוררו בקהילות הקטנות הופנו אל רבנים במרכזים  ,לפיכך לא ייפלא
שבעלי דין פנו אל ערכאות של גויים אפילו בענייני אישות .
בשל הפעילות החברתית והכלכלית במרכזים העירוניים הראשיים של

פעלו בהם בתי  -דין של
20

21

22

בוררים  ,שמונו לתפקידם

אלג ' יריה ,

על  -ידי בעלי הדין עצמם  .אופייני

הריב " ש  ,סי ' קז  ,דף כב עמ ' א .
ראה ויינשטיין  ,הקהילות  ,עמ '  , 280לפני כ " י ששון שהובא שם .
התשב " ץ  ,חלק ב  ,ס" קטז  ,דף כז  ,עמ ' א .

לתולדות יהודי המגרב קנ " א  -רנ "ב

להיות כמה מערי אלג ' יריה מרכזים מסחריים סואנים במאה

ה 15 -

ן
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הוא שבהן הוקמו

בתי  -דין של סוחרים ב ' בית החשבון '  -מעין לשכת סוחרים  -לשם יישוב סכסוכים

קלים על  -ידי בוררות ופשרה .

23

פרנסת הדיינים באה ממקורות שונים  .היו שקיבלו שכרם מקופת הקהילה  ,כמו
הרשב " ץ  .הוא למד רפואה ועסק בכך בהיותו בספרד  ,אך באלג ' יר לא היו הרבה
דורשים לרופאים  -בני המקום העדיפו לעסוק ברפואה עממית  -ומשום כך נאלץ

לקבל שכר קבוע כדיין  .דיינים אחרים עסקו במסחר  ,כמו ר ' יוסף ששפורטש בהוניין ,
שהיה פעיל מאוד בסחר הימי שהתנהל בעירו  .על אף עיסוקיו הרבים בבית  -הדין  ,הוא
דרש את האמרה הידועה  ' ,אם אין קמח אין תורה '  ,כהנחיה מעשית לעסוק בעיסוק
עצמי ולא להידרש לקופת

הציבור .

24

דו  .והיגלפה והמנהג בהנהגת הציבור
ההלכה שימשה כבסיס המשפטי לפעילות של ראשי הקהל ושל בתי  -הדין במגרב
לצדה ובמסגרתה נודע מקום חשוב למנהגים שהיו מקובלים
ואולם י
ן
באותה תקופה ,
%

החכמים .

בחברה וכן לתקנות של הקהל ושל

מנהג נפוץ באשכנז ונודע בפרובאנס  ,שהגיע לאלג ' יר  -אולי במאה

ה  , 14 -שבה

היו קשריה הכלכליים עם פרובאנס הדוקים  -היה ' עיכוב התפילה '  .כלומר  ,מי
שהיתה לו קובלנה על חברו היה רשאי להפסיק את התפילה בבית  -הכנסת עד שהובטח
לו תיקון

המעוות .

25

חשיבות המנהגים היתה רבה לא רק לעצמם  ,אלא גם מן ההבט של היחסים בין

ה ' תושבים ' לחדשים  ,בפרט ליחסם של חכמי המהגרים אל מנהגי הותיקים  .עוד
הריב " ש ציין את הקנאות הרבה שבה הגנו הותיקים על מנהגיהם  ' :באילו הארצות [ ] . . .

אין שומעים למי שירצה לשנות מנהגן [  ] . . .וכל המשנה  ,ידו על התחתונה  ,כי כולם
יקומו נגדו ' .

26

ואכן היו מנהגים מקומיים  ,שהיהודים הספרדים נמנעו מלפגוע בהם ,

חרף רצונם להעמיד את החיים על ההלכה  .הרבה מנהגים מקומיים צמחו בהשפעה
מוסלמית  .כך היו יהודי אלג ' יר חולצים את נעליהם לפני היכנסם לבית  -הכנסת  ,כמנהג

המוסלמים במסגדים  .בוהראן ביקשה הקהילה להעניש אדם שפגע בכוהן  ,על  -פי מנהג
ערבי לקנוס בקנס כבד כל מי שהעליב צאצא של ה ' נביא ' מוחמד  .מנהג אחר בוהראן

היה לעלות לבית  -העלמין בכל ימי ה ' שבעה '  ,על אף החובה על האבל להיות בביתו
ראה וייגשטיין  ,הרציפות  ,עמ '
כתב על יוצאי מאיורקה  ,עמ '
; 55

כחלון  ,עמ '

; 38

; 45 - 44

. 65 -63

ברונשוויג  ,פרבריה  ,עמ '

וכן ויינשטיין  ,הקהילות  ,עמ '

והשווה אפשטיין  ,עמ '

ובפרט על חיי הרוח במקומות קטנים
ראה צימלס  ,עמ '
הרשמן  ,עמ '

; 241

; 46

צט.

הריב " ש  ,ס " לה  ,דף ח  ,עמ '

; 202 , 198 , 79 - 72

וכן ראה הטל  -מיטבת

בכלל.

והשווה ויינשטיין  ,הקהילות  ,עמ '

ד.

; 423 - 422

ראה גם מה שאפשטיין

. 112- 110

;

כאהן  ,עמ '

אפשכוין  ,עמ '

, 59 - 58

34
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בימי השבעה  .היו מנהגים שחכמים לא השלימו עימם וביטלום או צימצמו את
השפעתם  .כך אסר הרשב " ץ על ילדים שטרם מלאו להם שלוש  -עשרה לעלות לתורה
ואף הגביל את מספר הקוראים כתורה רק למה שמותר כהלכה .

27

נוהג נפסד שפשט באלג ' יר היה ריבוי השימוש בנידוי ובחרם  ,שנקטו בו

רבים ,

ואפילו על עבירות קלות  .לפי ההלכה רשאים תלמידי  -חכמים מובהקים לנדות את
הפוגעים ככבודם  ,ואילו כאן נידו חזנים ומלמדי תינוקות  ,ופעמים אף פשוטי עם  ,כל
מי שפגע בהם פגיעה של מה בכך  .הרשב " ץ הציע להשתמש בנידוי ובחרם לפי הסכמת
בתי  -הדין וזקני הקהל בלבד  ,וגם את זקני הקהל הציע להגביל  .היו נוהגים  ,דרך

משל ,

להטיל חרם על היוצאים מכית  -הכנסת בשעת קריאת התורה  .הרשב " ץ טען  ,ששימוש

רב בנידוי ובחרם יביא לזלזול לא רק בעבירות קלות  ,אלא גם בעבירות חמורות כמו

:

ניאוף  ,חילול שבת  ,ובעיקר ' מסירה '  .ההלשנה לשלטונות על הנעשה בקהילה פשתה
פעמים במידה מזיקה בחברה היהודית במגרב כאותה תקופה  ,כמו במקומות אחרים

בימי  -הביניים .

28

התקנת תקנות היתה אמצעי שנקטו החכמים וראשי הקהל כדי להתערב בנעשה

בחברה  ,תוך הסתמכות על תקדימים ממקומות אחרים  .מעמד הציבור נתפש כסמכות
בית  -הדין הגדול בירושלים שהיה רשאי להתקין תקנות בכל תחומי החברה  ,וסמכותו

היתה כדיני התורה  .פסיקה על כך נקבעה עוד בימי הגאונים  ,והיא נתמכה גם במגרב .
דוגמה נוספת היא הביסוס למגמת הרשב " א בספרד להתקין תקנות בלי שהמיעוט יוכל

לעכב את התקנתן  .היו כידוע בימי  -הביניים דעות אחרות  ,שלפיהן התנגדות של מיעוט
לתקנות יש בכוחה למנוע את התקנתן  .לפעמים ניתנו כיוונים וממדים אחרים למה
שהיה נהוג לפנים  .כגון הרשב " ץ שפירש את דברי התלמוד על ' אדם חשוב ' -
כסמכות ראשית בקהילה  ,בתיקון תקנות באופן רחב  :וזאת לא רק בתקנות של גילדות

אלא גם בתקנות הקהל בכלל  ,כגון בחירת בעלי תפקידים או בעניינים כלכליים וכיוצא
באלה .

29

ט  .נתחברה והפרט

מעמד האשה

;

תקנות הקהילה הקיפו ענייני אישות וכן סדרי חינוך  ,ביטחון וכלכלה של הפרט  .אמנם
שכר המורה נקבע בינו ובין חברי הקהילה באופן פרטי  ,והם שהיו מחויבים

אך הקהילה נשאה באחריות לתחומי

חינוך  ,כמו

בתשלומו ,

מינוי מורים וארגון חדרי הלימוד .

בדרך  -כלל בית  -הספר שכן בבית  -הכנסת  .לפרקים הקהילה פיצתה את המורה על
הפסדיו  ,כגון על שכר שהופחת ממשכורתו בגלל היעדרות תלמידים  ,או נתנה לו
מענק .

30

27

ראה הרשמן  ,עמ ' צו  -צח

28

ויינשטיין  ,הקהילות  ,עמ '

;

אפשטיין ,
, 49

. 82

עמ ' , 38

. 58

. 309 - 308

29

נחלון  ,עמ '

30

אפשטיין  ,עמ '

, 62

. 77

ן

לתולדות יהודי המגרב קנ " א  -רנ "ב

35

היות ערי המגרב מרכזים מסחריים תוססים באה לידי ביטוי בתקנות שנתקנו
בתקופה זו על גובה המחירים ועל מונופול במכירת סחורות  ,ובמיוחד במקרים שבהם
נאמנות היהודים למדינה הוחשדה בשל עניינים כלכליים  .בהוניין במאה

ה , 15 -

מוסלמים האשימו סוחרים יהודים בייקור החיטה והטיחו נגדם כי ייצוא מוגבר שלהם
לארצות ה ' כופרים ' פגע במגרב  .בגלל החשש שההאשמה תשפיע על השלטון הותקן
כי סוחר יהודי לא ייצא יותר מספינה אחת טעונה חיטה בפרק  -זמן נתון .

ן3

התערבות הקהילה היתה רחבה במיוחד בתחום מעמד המשפחה  .תחילה נעשה
מאמץ לאחד בין נוהגים של מהגרים שבאו ממקומות שונים בספרד ובמאיורקה .
שלוש שנים אחרי בואם  ,מונתה ועדה של חכמים בראשות הריב " ש ובהשתתפות
הרשב " ץ ור ' יצחק בונשתרוק  .הועדה התקינה את ' תקנות הריב " ש '  ,או ' תקנות אלג ' יר ' ,
שהגדירו את זכויות בני הזוג לאחר פטירת אחד מהם ואת זכויות יורשיהם  .כך למשל ,
התקנה השלישית מנעה מאשה למשכן או למכור או לתת במתנה מחצית נדוניה
מיוחדת לילדים  ,שנקבעה להם לפני נישואי הוריהם ועכשיו נוספו הילדים על האשה
כיורשי בעלה  .תקנות אחרות מן המאה

ה 15 -

באו לשמור על זכויות האשה ולשפר את

מעמדה  .אמנם בין הותיקים ' אדם נושא שתיים ושלוש נשים ואין מכלים  .שכך נהגו ,
ואין צריך רשות מלך קצין שוטר ומושל ' .

32

אולם על אף ההיתר לא היה ריבוי נשים

תופעה נפוצה בקרב היהודים  ,שלא כבחברה המוסלמית  .נשים הסכימו שבעליהן ישאו

עוד אשה רק אם לא העמידו צאצאים לאחר עשר שנים  .מצד אחר  ,היו נשים שדרשו

קודם נישואיהן התחיבות של הבעל כי לא ישא אשה שנייה  ,וכי הפרת התחיבותו תגרור
מתן גט עם מלוא המזונות  .לפעמים אף נכתב תנאי זה ככתובה .
הקהילה באותם ימים גם התערבה בדרכי השידוכים של בנות  .כידוע  ,המנהג

התלמודי מפריד בין שידוכין ( או אירוסין ונקראו באותם זמנים קידושין ) ובין טקס
הנישואין  .במיוחד נודע במגרב נוהג הורים בשעת סעודה בצוותא לשדך בנותיהם
כוס של

' על

יין '  .הורים היו מגישים כוס לאבי נערה ואומרים לו שבתו מקודשת לבנם

בהסכמתו  .כידוע בת עד גיל

12 %

מותר לשדכה בחפץ שווה כסף  .פעמים היה השידוך

בטעות  ,כיוון שהבת היתה מעל לגיל

12 %

או שנעשה השידוך ללא שיקול  -דעת  .בגלל

תקלות אלה ואחרות  ,הותקן במקומות שונים במגרב  ,בתוניס בראשית המאה

ה 15 -

ובפאס בשלהי המאה  ,כי אין איש יכול לקדש נערה  ,לרבות אביה  ,שלא על דעת ראשי
הקהילה  .בקונסטאנטין נקבעה תקנה מכוח תוק  ,כנראה ראשונה מסוגה בחברה
היהודית בכללה  ,שהסמיכה נישואין לשידוכין  .על הגדרים ההכרחיים בקידושין

:

אמירת החתן לכלה שהיא מקודשת לו  ,נתינת הטבעת על ידה ומתן עדות של שני עדים
שבני הזוג כשרים לחיתון  ,נוסף עתה יסוד חדש והוא החופה  .בתקנה שהותקנה בפאס
בשנת

1494

הוכשרו נישואין רק אם נתקיימו במעמר חכם מחכמי הקהילה הרשמיים .

נדונה במיוחד הבעיה האם רשאי בית  -דין במקרה של הפרת התקנה האמורה להפקיע
31
32

ויינשטיין  ,הקהילות  ,עמ ' . 272
הריב " ש  ,סי ' סו  ,דף ד  ,עמ '

ד.

36

ן

שלום בר  -אשר

את הנישואין  .מתן סמכות זו היתה לו משמעות מפליגה  .היה חשש  ,שהדיוטות יעשו

שימוש בכך  ,יפקיעו נישואין ללא שיקול  -דעתי הלכתי מבוסס  ,וכתוצאה מכך אשה לא
מגורשת לפי הדין תחשב עדיין אשת  -איש  ,שכל מגע של איש זר איתה נחשב איסור
חמור ביותר  .אחר לבטים הסכים הרשב "ץ לתקנה בדבר הפקעת נישואין  ,שהיו לה
תקדימים בין חכמי ספרד  .בין אלה שלא השלימו עם פסק הרשב " ץ בנדון היו בנו

הרשב " ש ונכדו ר ' שמעון ( הרשב " ש השני) .

33

י  .הקשרים הבינקהילתיים ; הזיקה לארץ  -ישראל
קשרים רוחניים מרובים נתקיימו בין קהילות תוניסיה  ,ערי החוף באלג ' יריה ומלכות

תלמסאן  ,ובמוקדם קונסטאנטין  ,אלג ' יר ותלמסאן  .קונסטאנטין שימשה כמרכז רותני
למזרח המגרב  ,ובעיקר לתוניסיה  -מג ' רבה  ,אל  -תאמה וקפצה בדרום עד תוניס
בצפון  .אמנם במחצית השנייה של המאה

ה 15 -

ירד מרכז רוחני

זה  ,בגלל הידלדלות

לימוד התורה בה  .תלמסאן שימשה כמרכז לאגפיה  ,כגון לוהראן ולמוסתגאנם  ,אך גם
לנאות המדבר שבצחרה ולמזרח מארוקו  .גם תאפילאלת היו לה קשרים מסחריים עם
תלמסאן  ,ויהודים נטלו בהם חלק חשוב  .הקשרים המסחריים הקלו על קיום קשרים

תרבותיים  ,אך בגלל ירידת תאפילאלת היו הקשרים בכיוון אחד  .בשאלות ותשובות בין
שתי קהילות אלו נדונו בעיות כגון איסור רכיבה ויציאה של רוכבי גמלים שנעו בין

תאפילאלת לאלג ' יריה מחוץ לתחום בשבת .

מרכז הקשרים הרוחניים היה אלג ' יר  ,ואליה פנו גם תלמסאן  ,קונסטאנטין והוניין .
הרשב " ש

ראה ,

כאמור  ,בבית  -דינו שבאלג ' יר ' בית הדין הגדול '  ,דוגמת בית הדין

שבירושלים  ,מכאן שכל אדם יכול לכפות את בעל  -דינו בכל מקום ללכת לידון שם .
אולי משום כך פסקיו היו קצרים והחלטיים  .לפי הצורך הטיל הרשב " ש נידוי גם על

קהילות שלא נשמעו להוראותיו  .גם חכם כר ' יוסף ששפורטש  ,שהפך את הוניין
למרכז רותני חשוב  ,הכיר באלג ' יר ' עיר ההוראה משם תצא

תורה ' .

34

ואילו בג ' איה

מיסדה את קשריה עם אלג ' יר  ,בקבלה את הרשב " ץ לדיין ולמורה  -הוראה .
קשרים נתקיימו גם בין אלג ' יריה  ,אשר קהילותיה עלו ופרחו באותו זמן  ,למארוקו ,
במיוחד עם פאס  .אמנם נשלחו תשובות מהרשב " ש ומר ' יוסף ששפורטש לפאס
בענייני טריפות ובענייני אישות  ,אולם התמורה במגרב ניכרה בכך שהמרכז בפאס ירד

33

הרשמן  ,עמ ' לא  -לג  ,צה  .כידוע תקנת רבנו גרשום נגד ריבוי נשים לא נתקבלה בין יהודי ספרד ,
ואולם התופעה נאסרה על  -ידי ממלכת ספרד וחרגו ממנה רק על  -פי רשיון מיוחד  .על התופעה
בחברה המוסלמית  ,ראה  :ברונשוויג  ,ברבריה  ,עמ '  ; 424על בעיית קידושי הקטנות והפקעת
קדושין ועל פגמים אחרים ראה פריימאן  ,עמ ' פג -פז  .ועל אלג ' יריה בפרט  ,שם  ,עמ ' פז  -צא  .על
תוניס ראה גם ברונשוויג  ,ברבריה  ,עמ '

, 423

ועל פאס

:

.

פריימאן עמ ' קב  -קג  .כבר חכמי ימי

הביניים כרא " ש וכרשב " א עוררו את שאלת ההפקעה  .ראה  :שם  ,עמ ' מז  -ע  ,פז  -צב  ,וכן ראה
ביאלובלוצקי  ,להפקעת  ,עמ '
34

; 404

ראה  :ויינשטיין  ,הקהילות  ,עמ '

וכן ראה פריימאן שם  ,עמ ' פה  ,על מעשה

.298

בכג ' איה .

ן

לתולדות יהודי המגרב קנ " א  -רנ "ב

( עם עליית שלטון הקנאים

המוסלמים  ,ה ' מייחדים ' ) .

37

אך למרות הקירבה הגיאוגראפית

בין אלג ' יריה למארוקו  ,היו הקשרים ביניהן מועטים ולא נוצרה חטיבה תרבותית
שהקיפה את הקהילות בשתי הארצות  .נוסף על קשיי תנועה וסכנות בהרי האטלאס
ובמדבריות הצחרה  ,המתח המדיני בין אלג ' יריה למארוקו  ,במיוחד פלישות המרינים
לאלג ' יריה  ,לא הקל על תנועה נוחה של סוחרים ביניהן  ,כפי שהיה בין אלג ' יריה
לאירופה .
גדלותה של אלג ' יר בתורה הפכה אותה למעין מטרופולין מפאדובה שבצפון

איטליה  ,שפנתה בשאלת כשרות גט לריב " ש ולרשב " ץ  ,עד ארץ  -ישראל  .קשרים
מיוהדים נתקיימו בין היהודים שבמגרב ושבספרד  .תרמה לכך תנועת המסחר הערה
בין שני האזורים הללו וגם זיקה משותפת של המהגרים במגרב עם אחיהם שבספרד .
בימי הרשב " ץ ' כל חכמי המחוז

[ אלג ' יריה ] ,

מזרח ומערב וספרד נשמעים אליו ' ,

כדי כך שהטיף להם מוסר על זלזול שנהגו בין אדם לתברו .

35

עד

36

יהודי המגרב קיימו קשרים גם עם הישוב בארץ  -ישראל  .מקורות מציינים את
העובדה שרבים עלו מן המגרב לארץ והצליחו  ,אך אין להפריז באמירה זו  .קשה להניח
שעלו אלפים מן המגרב במאות
במגרב ,

הכלכליות

ה 14 -

וה  . 15 -דלדול הישוב בארץ  -ישראל  ,האפשרויות

סכנות בדרך לארץ  -ישראל -

במדבר שבין טריפוליטאניה

למצרים או בנתיבי הים  -לא עודדו עלייה רבה  .אופייני לכך הפסק של הרשב " ש ,

שזכה להשפעה בתולדות ההלכה  .כידוע  ,על  -פי דיני
בן  -זוגו

לעלות ,

התלמוד  ,אדם יכול לכפות על

והמסרב לעלות מפסיד את חלקו ברכוש המשותף  .אך לפי פסק

הרשב " ש  ,אין לנהוג עתה לפי הכלל הזה בגלל הסכנות שבדרך  .לדבריו

:

בזמן הזה בארצות הללו רצוני לזמר  ,כל שהוא מסוף המערב [ המגרב ] עד נא
אמון

[ אלכסנדריה ]

אין כופין לעלות  .ומנא אמון ולמעלה כופין ביבשה  .וגם

דרך ים בימות החמה  ,אם אין שם לסטים בים בארצות הללו .

37

מכל מקום  ,חלקם של העולים מן המגרב בשמירה על קיום הישוב בארץ  -ישראל ועל
רציפותו היה ניכר באופן יחסי  .ואכן מימי הגאונים ואילך היתה בארץ  -ישראל עדה של
המערבים  ,בצד המוסתערבים  ,הספרדים האשכנזים ועולים מארצות אחרות .

35

הרשב " ש  ,ס " שע " ד  ,דף עו  ,עמ '

36

ויינשטיין  ,הקהילות  ,עמ '

38

ג.

; 259 - 218 ; 211 - 210 ; 193 ; 192 - 187 ; 178 - 172

וכן ראה כ " י ששון , 612

כפי שהובא שם  ; 290 ,וכן ויינשטיין  ,פאס  .על קשרים עם איטליה  -ראה  :ויינשטיין  ,הקהילות ,
עמ '  ; 257וכן ראה אפשטיין  ,עמ '  ; 27וכן התשב "ץ  ,חלק ג '  ,ס " מד  ,עמ ' ג .

ס"

ג.

37

הרשב " ש ,

38

ראה ותנשטיין  ,הקשרים  ,עמ '  , 12 - 10ובפרט המקורות שהובאו שם  ,הע '
; 32 - 31

א  ,דף ב  ,עמ '

וכן ראה

בן  -צבי  ,עמ ' ; 140 - 139

; 12 - 11

בשן  ,עמ '

ועל ענין הפסיקה שבעליה השווה  :בר  -אשר  ,היהודים .
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