מוצא וחברה בקהילה היהודית
במססאט במאה האחה ~ עסורה
...
אליבער ברקת

מצירוף המקורות לתולדות היהודים במצרים במאה

ה 11 -

ומן המחקרים שעסקו

במקורות אלו עולה  ,שהקהילה היהודית בפסטאט היתה ניכרת באוכלוסיה  ,בעלת
כוח כלכלי רב  ,בעלת השפעה על השלטונות הפאטמיים ובעלת משקל בעולם היהודי

כולו .
תקופה זו עמדה בסימן הנהגת תפוצות ישראל בארצות האסלאם על  -ידי המרכזים
היהודיים שבארץ  -ישראל ובבבל  .במאבק בין שני המרכזים הללו על ההגמוניה על
עם ישראל תפסה מקום מרכזי קהילת פסטאט  .הגורם העיקרי שקבע את מערכת

יחסיה של קהילה זו עם המרכזים היה הרכבה הדמוגראפי והחברתי  .להלן אבדוק את
ההרכב הזה במחצית הראשונה של המאה
שבינה ובין

המרכזים .

ה 11 -

ואראה כיצד השפיע על הקשרים

ן

הקהילה היהודית בפסטאט  ,שהיתה מורכבת ממקומיים וממהגרים  ,ניכרו בה
קבוצות חברתיות ברורות  .ראש לכל  ,היו בה שני פלגים דתיים  :רבניים וקראים  .אף
שמדובר בהשתייכות דתית שונה  ,כפי שנראה להלן  ,היו אלו בעיקרן קבוצות
חברתיות ולא רק דתיות  .בתוך הרבניים נכרו קבוצות שונות לפי מוצאן וקשרי -
המשפחה שלהן  .אך כחברת הגירה  ,עברו על קבוצות מוצא אלו תהליכים ושינויים
בחברה החדשה שבתוכה נקלטו  ,ואם כי קשרי המוצא והמשפחה היו חזקים ,
התגבשו בסופו של דבר קבוצות חברתיות מורכבות יותר  .היו בקהילה תת  -קבוצות ,
כמו הפרסים והסיצילים  ,ולהם מאפייני זהות ברורים  ,אך נראה לי שבמחצית
מאמר זה
משה

מבוסס על פרק מתוך חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה שנכתב בהדרכת פרופ '

גיל .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

המקורות

המאמר .

העיקריים לתולדות היהודים בארצות האסלאם במאה

ה  11 -הם

מסמכי הגניזה  .על

הגניזה  -ראה  :גויטיין  ,חברה  ,א  ,עמ ' . 28 - 1
בפסטאט במאה ה  . 11 -כאן אציין רק אחדים  :מאן  ,יהודים ; אשחור  ,קווים ; גויטיין  ,חברה ; גיל ,
א " י  ,א ( פרקים )  .על האוכלוסיה היהודית במצרים  :לפי אשחור היו בערך ארבעים אלף יהודים

מחקרים רבים נכתבו על הקהילה היהודית

במצרים במחצית השנייה של המאה
בפסטאט ,

1500

ה - 12 -

ראה  :אשחור  ,תולדות  ,עמ '

יהודים  -ראה  :אשתור  ,קווים  ,עמ '

. 64

; 33

ובתקופה הנדונה

המספר הזה נראה מוזר  ,מאחר שלפי

הנתונים נראה שברמלה בתקופה הזאת היו כנראה כאלף משפחות יהודים  ,כלומר בערך

נפש  ,ויש להניח שבפסטאט היו יותר  -ראה

:

גיל  ,א " י  ,א  ,עמ ' . 145

5000

ן

4

אלינער ברקת

הראשונה של המאה

ה 11 -

כבר היו בקסטאט שלוש קבוצות חברתיות ברורות  .שתי

העיקריות שבהן  ,קהל הירושלמיים וקהל הבבליים  ,היו קבוצות חברתיות מובהקות
שספגו לתוכן תת  -קבוצות של מהגרים  ,בלי קשר ברור וקריטריוני למקום

המוצא .

הקבוצה השלישית  ,הטגרביים  ,נבדלה מן השתיים הללו משום שהמאפין הברור שלה
הוא קשרי מוצא וקשרי

משפחה .

חברי קבוצה זאת אמנם לא נבלעו לחלוטין

באוכלוסיה המקומית אלא שמרו על צביונם  ,ובכל זאת מבחינה חברתית השחייכו ,
לפי העניין האישי שלהם  ,לשתי הקבוצות החברתיות הגדולות  .להלן אדון בכל
קבוצה לחוד וביחסי  -הגומלין

א  .הירושלמיים

שביניהן .

( אלשאמיין )

גרעינה של הקהילה היהודית בקסטאט היה ארץ  -ישראלי על  -פי המסורת  .למסורת זו

היה בסיס היסטורי איתן  ,שכן מצרים היתה יעד של הגירה מארץ  -ישראל  ,מסיבות

פוליטיות או כלכליות  ,לפחות מחורבן הבית הראשון .

הישוב היהודי המקומי

במצרים ראה את עצמו קשור בשורשים היסטוריים ומסורתיים חזקים לארץ  -ישראל
והיה שייך לקשות ההנהגה בארץ  -ישראל  .גלי ההגירה למצרים במאות
בעיקר מעיראק  ,הצמיחו קהילה מקבילה לקהילה

ה  10 -וה , 1 1 -

הותיקה .

יש להניח שהגורם העיקרי להקמת קהילה נפרדת היו מנהגים שונים  .הבבליים לא
ויתרו על המנהגים שהביאו עימם  .התהליך הזה גרם שקהילת הירושלמיים תתייהד

בשמות משלה  .זמן ממושך קראו לה ' השניסה הגדולה ' ( בית  -הכנסת הגדול ) להבדיל
מן ' הכניסה הקטנה ' של הבבליים  ,ששמה מעיד על התהליך בהתרחשותו  .במאה ה -
11

נקראה קהילת הירושלמיים בשם ' הכניסה הקרואה הירושלמית במצרים '  ,או

' אלכניסה אלשאמיין ' או ' כנסת אלשאמיון במצר '  .היתה מידה רבה של זהות בין
הקהילה לבית  -הכנסת  .המונח כנסת  ,או כנסייה ( בארמית כנישתא ובערבית שניסה ) ,
שימש לרוב במשמעות של קהל או

קהילה .

2

בני הקהילה ראו את בית  -הכנסת שלהם כשייך לישיבת ירושלים  ,כמו שהם

אומרים במכתב אל שלמה בל יהודה  ' :כניסתכם אלדי במצר ' ( בית -הכנסת שלכם אשר
בפסטאט )

ובאותו מכתב

:

' פי מוצעה אלמנסוב אליה ' ( במקום המוסב אליו [ אל

הגאון ] והכוונה  :במקום שהוא שלך והמתייחס

2

אליך ) .

במכתב של יפת בן דויד אל

3

על גרעין מסורתי ארץ  -ישראלי  -ראה  :ברקת  ,הקשרים  ,עמ '  ; 41גיל  ,א " י  ,א  ,עמ '  . 434בסיס
היסטורי  -ראה  :כשר  ,עמ '  . 16 - 15על מנהגים שונים  -ראה  :גויטיין  ,ההתמודדות  ,עמ '
; 71 - 70

גיל  ,א " י  ,א  ,סי ' . 741 - 739

' הטיסה הגדולה '  -ראה למשל

75 ] :

ם

1 . MS Heb .

"

80

 , ULC or 1080 7 85 ; 28ע " א  ,מכתב ראשון  .שמות הקהילה הירושלמית  , TS 20 . 117 -ע " א ;
5 292 . 1א

; 10807 139

 , VLCפליישר  ,עמ '  . 6וראה גם כניסה אלשאמיין TS 672 , -

 , ] 2שורה  ; 11וכן פיוט שמזכיר את ' כניסת הירושלמים '  , TS 20 . 108 ,ע " ב :יהות בין
לקהילה  -ראה  :גיל  ,א " י  ,א  ,עמ ' . 434
3

,

מכתב הקהילה לשלמה בן יהודה  , TS 13 7 26 , 1. 24 -גיל א " י  ,ב  ,מס '

, 328

בית  -כנסת

ע " א  ,שורה

. 19

ן

קהילת פסטאט

דניאל בן עזריה

:

5

' ורגעת אלי כניסה אדונינו ' ( ושבתי אל בית  -הכנסת של אדוננו ) ,

בפסטאט .

כלומר בית  -כנסת הירושלמיים

4

תיאוריהם של שני כרוניקאים ערבים מהמאה

ה 15 -

מלמדים היכן שכן בית  -כנסת

הירושלמיים  ,בתוך הרובע קצר אלשמע או קצר אלרום  ,שהיה מאוכלס ברובו

יהודים  .מקריזי מציין שבית  -כנסת הירושלמיים שוכן בקצר אלשמע והוא נבנה בשנת
336

לאלכסנדר

( לשטרות ) ( 22

לספה " נ בקירוב )  ,ובו העתקת התורה בכתב  -ידו של

עזרא הנביא  .אבן דקמאק מפרט וכותב שבית  -כנסת הירושלמיים מצוי ' בקצר אלרום

בשכנות לח ' וח ' ה ח ' ביצה ולדרב אשר שם '  ,כלומר מציין גם את שם הרחוב  .בידינו
שטר מכירת חצר ( בית ) בפסטאט  ,ובו תיאור הבתים והרחובות הגובלים בה  ,שהיא

[ 2צר אלרום ] . . .

' הקבועה כאן בפסטאט מצרים בקצר אדום

[ כנראה

בשכנות] . . .

הכניס ] ה הידועה בית כנסת הירושלמיים '  .במסמכי הגניזה יש מידע רב למדי  ,שכבר
פורסם  ,על התהפוכות שעבר בית  -הכנסת הזה  ,על צורת המבנה שלו  ,סידורו הפנימי
והרחובות שגבלו

בו .

5

לבית  -הכנסת היו תפקידים אחדים  ,והעיקרי שבהם היותו מרכז חיי הקהילה ובית -

הדין  .הוא היה מעיקרו מקום מושב בית  -הדין היחיד בפסטאט  ,ונסמך על הגאון
הארץ  -ישראלי על  -פי הקשרים המסורתיים וההיסטוריים  .על זאת מעיד גם מטבע
הלשון הקבוע המתאר

אותו :

שבירושלים ' ( או ' שבשער

' בית דין הקבוע במצרים מפי בית דין הגדול

הישיבה ' ) .

6

במעשה בית  -דין כתוב בידי אפרים בן שמריה  ,נאמר  ' :זכרון עדות שהיתה לפנינו
אנו בית דין הקבוע במצרים מפי בית [ דין

במצרים שעל הנהר

הבבלי . . .

מותבה . . .

הגדול] . . .

בכניסה הקרואה הירושלמית

בר יפת בר שועיב הדרמסקי ו 5יעקב בר יוסף

לקבל מאמר אדוננו גאון שצ  . , . . .כלנמר  :בבלי ודמשקאי באים לפני בית -

דין הירושלמיים  ,שהוא בית  -הדין הקבוע בפסטאט  ,ונראה לי שהיה זה בית  -הדין
העיקרי ואולי היחיד שסמכותו נחשבת  .מקור הסמכות הוא  ,ככתוב  ' ,מפי בית דין
4

5

מכתב יפת בן דויד לדניאל בן עזריה  -ראה

:

גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  , 400ע " א  ,שורה

ראה  :מקריזי ( מת בשנת  , ) 1442ב  ,עמ '  ; 364אבן דקמאק ( מת בשנת  , ) 1407עמ ' . 108
הכנסת ומיקומו במפה  -ראה  :באטלר  ,כנסיות  ,א  ,עמ '  . 169 , 155ח ' וח ' ה ח ' ביצה :

. 17

תיאור בית -
הסימטה

כנראה זהה לזקאק אלמסאכין  ,או כמו שהוא נקרא לעיתים בתעודות הגניזה בתערובת של עברית

וערבית  :מבוי אלמסאכין  ,כלומר רחוב העניים  -ראה  :גיל  ,ההקדש  ,עמ '

, 123

הערה  . 6תיאור

הרחוב הזה על מבועיו ומוצאיו  -ראה  :אבן דקמאק  ,ד  ,עמ '  . 30שטר מכירת בית TS -
 , 12 . 641שורות

ההקדש  ,עמ '
6

.5 -4

101 - 91

על בית  -כנסת הירושלמיים  -ראה  :גויטין  ,ביהכנ " ס  ,עמ '
; וורמן  ,הערות  ,עמ ' . 13 - 11

בית  -הדין היחיד בפסטאט -
גניזה  ,למשל

12 :

,

-TS 18 3 2 ,

ראה  :גויטיין  ,ההתמודדות  ,עמ ' . 71 - 70
; 149

5 7א  , TSגויטיין  ,חברה ,

; 97 - 81

גיל ,

כינויו  -בהרבה תעודות

.

ג  ,עמ ' 1080 ; 203 - 202

or

VLC

 . TS 20 . 117 ; 3218לא תמיד נזכרת נוסחת שמו במלואה  .לעיתים רק  ' :בית דין הקבוע במצרים '

 ראה למשל 66 , ] 83 ; TS 1872 , ] 15 Bodl . MS Heb . 0 28 , 1 . 48 :8041 . MS
 , Bodl . MS Heb . 0 28 , 41מאן  ,יהודים  ,כ  ,עמ '  . 253 - 252הנוסחה הזאת חוזרת גם לגבי בתי -

,

d

;

כנסת ירושלמיים בערים אחרות כמו  ' :בית דין הקבוע במדינת אלכסנדריה ' ; TS 13 7 8 , 1 . 2 -
' בית דין הקבוע במדינת צובה '  12 -ן 18 7 2 ,

. TS

ן

6

אלינער ברקת

הגדול ' הוא בית  -הדין של ישיבת ארץ  -ישראל  .המתדיינים באים לקבל ' מאמר אדוננו

גאון '  ,והוא שמאציל את סמכותו על בית  -דין הירושלמיים בפסטאט וממנו הם
מקבלים את ההכרעה האחרונה  .הן בעיני היהודים במצרים והן בעיני השלטונות
הפאטמים ,

הגאון

הארץ  -ישראלי הוא הסמכות המשפטית העליונה .

הנוסחה

שבשטרות מדגישה תמיד את מקור הסמכות ' מפי בית דין הגדול ' וגם מצאנו ' אפרים

.

המומחה מפי בית דין הגדול בשער הישיבה '  .המונח ' שער הישיבה ' מתייחס לבית -

הדין

של הישיבה עפ " י המסורת המקראית והתלמודית .

7

מערכת השיפוט ובתי  -הדין

היו המשענת העיקרית לקיום המסגרת הקהילתית היהודית החזקה  ,שהקיפה את כל

תחומי החיים .

לא ייפלא אפוא שמוקד החיים הציבוריים והפרטיים וגם מוקד

המחלוקות הציבוריות והפרטיות היה בבית  -הדין  ,הווי אומר בבית  -הכנסת  .בית -
כנסת הירושלמיים נאבק במשך כל המאה ה  , 11 -בעיקר נגד הקהילה הבבלית
המתפתחת  ,כדי לשמור על מעמדו המרכזי בתור המקום היחיד

לבית -דין בקסטאט .

נראה לי ששאר המהגרים הצטרפו  ,אולי כל אחד לפי מסורתו ותחום ההשפעה שאליו
משחייכת ארץ  -מוצאו  ,לאחד מבתי  -הכנסת

הנזכרים  .דבר זה מתברר מתעודות רבות .

למשל  ,מעשה בית  -דין של שני יהודים מאלכסנדריה מתברר ' פי אלכניסה אלשאמין '
( בבית  -כנסת הירושלמיים )  .או אותו הסכם בין דמשקאי לבבלי שנחתם בבית -הדין

שבבית  -כנסת הירושלמיים  .בגניזה כמעט לא נמצא שטרות של בית -דין הבבליים ,
אולי משום שבכלל הגיעו אליה בעיקר כתבים של ירושלמיים  ,ואולי משום שבאמת
בית  -הדין של הירושלמיים היה העיקרי ולרוב גם היחיד בפסטאט  ,ורק לו קראו ' בית

דין הקבוע בפסטאט ' .

8

אחת הסיבות העיקריות להקמת בית  -כנסת נפרד לקהילה הבבלית היו מנהגים

שונים לבני בבל ולבני ארץ  -ישראל  .המדובר הוא לרוב במנהגי חג ובמנהגי תפילה
שונים  ,כגון

:

שמירת שני ימי חג בחוץ  -לארץ כנגד יום אחד בארץ  -ישראל  .על צורך

זה ענה בית  -הכנסת הנפרד  .היו גם הבדלים בכתיבת שטרות  .כגון תפיסת הכתובה

:

לפי השקפת הבבליים היתה הכתובה מדרבנן ואילו לפי מסורת ארץ  -ישראל -
מדאורייתא  .כיוצא בזה בכתיבת הגט  ,שבבבל אחד כותבו ואחד חותם עימו ואילו

בארץ  -ישראל אחד כותב ושניים חותמים  .על צורך זה ענה בית -הדין

הנפרד  ,אם

באמת היה קיים תמיד  .נראה שבמשך הזמן השתלטה הצורה הבבלית של כתיבת

השטרות  .הבדל נוסף היה במנהגי השחיטה  ,ויש לברר אם היו שני מקומות שחיטה ,

7

מעשה בית  -דין  , TS 20 . 117 -ע " א  .הגאון הארץ  -ישראלי הוא הסמכות העליונה  -ראה  :גיל ,
א " י  ,א  ,סי '  ' . 746מפי בית דין הגדול '  -ראה למשל 1832 , ] 12 ; VLCOr 10807218 :

. TS

' אפרים המומחה מפי בית דין הגדול בשער הישיבה '  , TS boan 44 -ראה :

גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '

 . 34וראה גם  20 , 1. 13 :נ 5 13ז ; : TS 1) 5 7 149
בית דין] הגדולה ואבית דינו של אדונינו שלמה ראש ישיבת] גאון יעקב אחייה רחמנא וקיימ [ ה ' .
מערכת השיפוט היתה המשענת העיקרית לקיום המסגרת  -ראה  :גיל  ,א " י  ,א  ,עמ ' . 425 , 405
 , TSלעיל ,
שני אנשים מאלכסנדריה ) 5 292 . 1 -ן  . TSהסכם בין איש דמשק לבבלי 20 . 117 -
הערה . 7

 ,מעשה שהיה לפנינו אנוכית [ דין הקבוע מפי

8

ן

קהילת פסטאט

לבבליים .

אחד לירושלמיים ואחד

7

( שווקים )

ידוע שהיו שני מקומות שחיטה

בפסטאט  ,אחד מהם על  -יד ' חלאם אלפאר ' ( מרחץ העכבר ) והשני ' בסוק אלכביר '
( השוק הגדול )  ,הנזכר בתעודת מינוי יפת בן דויד אחראי על השחיטה בשנת

. 1025

השווקים .

נראה

בתעודת המינוי הזאת התמנה ירושלמי להיות אחראי על שני

שהשחיטה היתה אחת הסיבות העיקריות לפלוגתות בין שתי הקהילות  ,אולי בגלל

הדרישה לשווקים נפרדים  .חיבור שנכתב בזמן בלתי ידוע בימי  -הביניים מפרט את
ההבדלים האלה ואחרים שבין הירושלמיים לבבליים  ,אך כנראה אינו מקיף את כל

ההבדלים .

9

מקורות הסמכות הבלעדיים  ,שמהם שאבו המנהיגים המקומיים בפסטאט את
הכוח ואת היכולת להנהיג את קהילתם  ,היו ארבע הקשויות המרכזיות ששלטו אז
בעם ישראל

:

שתי הישיבות בבבל  ,ראש הגולה וישיבת ארץ  -ישראל  .במחצית

הראשונה של המאה

ה 11 -

שלטו למעשה ישיבות ארץ  -ישראל ופומבדיתא  ,ואילו

כוחן של שתי הרשויות האחרות כבר נתדלדל במידה רבה  ,אם כי ישיבת סורא שיקמה

במידה מסוימת את כוחה שנתדלדל מאוד בסוף המאה ה . 10 -
ישיבה היה הרשות והסמכות שאליה פנו עיני המנהיג המקומי  .הגאון

הגאון שבראש כל
שאב את כוחו

מן הידיעה שהוא פועל מכוח המסורת היהודית והוא משרתו של העם  ,ידיעה שהיתה

מבוססת על מסורת רבת  -שנים שראתה בישיבה המשכיות של מוסד קדום ומושרש
בהלכה  .התפיסה הזאת של שלטון ריכוזי תאמה היטב את תרבות האסלאם  ,שבתוכה
חיו היהודים  ,שתפיסתה את השלטון היתה ריכוזית מוחלטת  :הת ' ליפה הוא השליט

הבלעדי והוא נציג אלוהים  .כך התפתחה תפיסה יהודית מקבילה  ,להבדיל מתפיסת
הקהילה האוטונומית שאפיינה את היהודים בתקופה ההלניסטית והרומית ולהבדיל

מהתפיסה האוטונומית שאפיינה את קהילות ישראל במערב  .הגאונים הם שמינו את
המנהיגים והם שהעניקו להם תארים שהיו גם בבחינת התחייבות הדדית לנאמנות בין
המנהיג המקומי ובין

הישיבה .

התואר הרם ביותר שהוענק למנהיג קהל הירושלמיים בפסטאט מטעם ישיבת

ארץ  -ישראל היה ' חבר '  ,או בצורתו המלאה  ' :חבר בסנהדרין גדולה '  .רם ממנו היה רק

התואר ' החבר המעולה '  ,שהוסיף נופך גדולה לבעל התואר ' חבר '  .התואר ' חבר '

העיד על נושאו שזכה בהכרה והוסמך מטעם ישיבת ארץ  -ישראל לשמש דיין ומנהיג
בקהילתו  .כנראה קדם לתואר ' חבר ' התואר ' מומחה '  ,שגם הוא העיד על נושאו שהוא

סמוך ישיבת ארץ  -ישראל וזכאי לשבת בדין
9

על המנהגים השונים  -ראה

:

לעיל הערה . 2

ראה  :פרידמן  ,א  ,עמ ' . 30 - 21
ההקדש  ,עמ '  , 273הערה  . 5אלסוק

מטעמה .

על השתלטות הנוסח הבבלי בכתיבת שטרות -

חלאם אלפאר  -ראה

בתעודות הגניזה  -ראה

:

אללביר -

' חבר ' הוא מונח ידוע מן

:

אבן דקמאק  ,ד  ,עמ '

; 105 - 104

ראה  :אבן דקמאק  ,ד  ,עמ ' . 52 , 32 , 25

וורמן  ,הערות  ,עמ '

; 16 - 15

גיל  ,ההקדש  ,עמ '

נזכר הרבה

לפי

המפתח .

. 10 - 9

הבדלים

, 590

תעודת מינוי יפת בן דויד  , TS 20 . 104 -גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  . 319ראה שורות

גיל ,

במנהגי השחיטה בין בבל לארץ  -ישראל  -ראה  :מרגליות  ,סי ' יח  ,כג  .ושם כל החיבור שנכתב
בימי  -הביניים

8

ן

אלינער ברקת

הספרות התלמודית  ,שם הוא נרדף לתלמיד  -חכם והיפוכו של עם  -הארץ  .החוקרים
שכתבו בנושא זה הציעו שה ' חבר ' הוא מנהיג הירושלמיים בעירו  .אם ה ' חבר ' הוא
המנהיג  ,נשארת שאלה פתוחה
בקהילה

?

:

כמה ' חברים ' יכלו להיות בעת ובעונה אחת

לכאורה יש במסמכים שבידינו איזכורים של מספר ' חברים ' בפסטאט ,

ובדיקה מדוקדקת מעלה שחלק מן ה ' חברים ' הללו הם מקהילות אחרות  ,בעיקר

מארץ  -ישראל  ,שביקרו או שהו בפסטאט  .בידינו כמה רשימות המונות אישי  -ציבור ,
ביניהם מספר ' חברים '  ,אבל נראה שאלו הן רשימות זיכרון בעלות אופי כרונולוגי ,
וה ' חברים ' שנמנים בהן פעלו לא בעת ובעונה אחת  .במסמכים אחדים מוזכר אפרים
החבר  ,אבי אהרן החזן  ,אך מתברר שהוא פעל בסוף המאה

ה 10 -

ובראשית ה  , % 1 -ויש

להניה שאפרים בן שמריה נתמנה ' חבר ' לאחר מותו  .אבל גם לאחר הניפוי הזה נראה ,

שהדברים אינם נהירים לגמרי  .ביחד עם אפרים בן שמריה  ,שהיה ' חבר ' ואחר  -כך
' חבר מעולה '  ,פעל שמואל בן אבטליון  ,שהיה כנראה מקהל הירושלמיים וגם הוא
זכה לתואר ' חבר ' ואחר  -כך ' חבר מעולה '  .נוסף להם חיו ופעלו בפסטאט באותו זמן
שני המנהיגים הבבליים  ,אברהם ובנו סהלאן  ,שעוטרו גם הם בתואר ' חבר ' ולפני כן

בתואר ' מומהה '  ,כמו אפרים בן שמריה  .גם סעדיה בן אפרים היה ' חבר ' והיו לו
קשרים הל עם קהל הבבליים והן עם קהל

הירושלמיים .

0ן

נראה לי אפוא שהתואר

' חבר ' משמעותו סמוך ישיבת ארץ  -ישראל ודיין שהכיר בו הגאון שלה וכן מי שהוא

תומך מובהק של ישיבת ארץ  -ישראל  ,יותר מאשר משמעות של מנהיג אחד ויחיד
בקהילתו  .לתואר ' חבר ' יש כפי הנראה גם משמעות נוספת  ,חברתית בעיקרה  ,שיש

בה גם גוון משפטי  :מתן התואר על  -ידי הישיבה לאדם משמעו הכפפת אותו אדם

למרות הישיבה  .מקבל התואר מתחייב על  -ידי עצם קבלת התואר לנאמנות מוחלטת
לנותן התואר  -הישיבה  .בעיקרון הדבר נכון לגבי כל תואר  ,ובמיוחד תואר

רם .

ההבט ההברתי  -משפטי הזה בולט בעיקר במקרים יוצאי  -דופן  ,כמו של אברהם בן
סהלאן ובנו סהלאן  ,שהיו כפופים לסמכות הישיבה הבבלית  ,מהיותם חברים בקהל

 ; 7-510

גיל  ,א " י  ,א  ,ס "  . 728ירידת

קשויות השלטון בעולם היהודי  -ראה  :גויטיין  ,חברה  ,ב  ,עמ '
כוחם של ראש  -הגולה וישיבת סורא  -שם  ,עמ '  . 408 - 407עליית כוחה של סורא במידה
מסוימת  -בן  -ששון  ,אגרות  ,עמ '

, 188 - 184

. 197 - 194

התפיסה תחת שלטון האסלאם לעומת

התפיסה בתקופה ההלניסטית  -רומית  -ראה  :בער  . 26 - 2 ,התואר ' חבר '  -ראה  :מאן  ,יהודים ,
א  ,עמ '

; 278 - 277 , 265 - 264

גיל  ,א " י  ,א  ,סי ' . 742

' החבר המעולה '  ,לתואר זה זכה למשל אפרים
ה 11 -

בן שמריה  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,עמ '  . 23במחצית השנייה של המאה
יורשו של אפרים בהנהגת קהל הירושלמיים בפסטאט  ,הלוא הוא עלי בן עמרם  -ראה  :גיל ,

א " י  ,ג  ,עמ '

, 719

זכה בתואר זה

על  -פי המפתח  .מומחה  ,תואר תלמודי  -ראה  :בבלי סנהדרין ה ע " א ; וראה

גם  :גיל  ,ההקדש  ,עמ '  , 40הערה

. 51

על הלמדנות הנדרשת מהחבר  -ראה  :גויטיין  ,היישוב ,

עמ '  . 49 - 48חברימ מקהילות אחרות  ,בעיקר מארץ  -ישראל  ,ראה  :אהרן החבר 12 . 702 -

;

החבר ף יצחק 20 , ] 9 -נ5 10ז ; יצחק החבר הראש נין מאיר גאון 6 -ן 26 ,נ10

. TS

רשימות כרונולוגיות 45 320 . 26 -ן 5ז ; 5 7 310א  . TSשמואל בן אבטליון  -ראה  :ברקת ,

מנהיגים  ,א  ,עמ '  . 96 - 93אברהם בן סהלאן  -ראה  :שם  ,עמ ' . 138 - 136
ראה  :שם  ,עמ '  . 146 - 143סעדיה בן אפרים  -ראה  :שם  ,עמ ' . 103

סהלאן בן אברהם -

קהילת פסטאט

ן

9

הבבלי וגם מנהיגיו  .ישיבת ארץ  -ישראל בהעניקה להם את התואר ' חבר ' הכריזה על

יחסים הדדיים  ,ומקבלי התואר הצהירו בזה על נאמנותם לישיבה הארץ  -ישראלית .
מכאן הקונפליקטים שאיפיינו את פעילותם של שני המנהיגים הבבליים  .מקרים
דומים של הענקת התואר

' חבר ' למנהיגים בולטים

כדי להביאם לנאמנות מוחלטת

לישיבה ידועים גם במחצית השנייה של המאה ה . 11 -

להענקת תואר יש משמעות

חברתית  -משפטית גם בחברה האסלאמית  ,שפעלה על בסיס נאמנות

נרכשת .

התחייבויות נרכשות יצרו את אופיה הברור והניתן לחיזוי מראש של החברה  .הן היוו
בסיס לשיתוף  -פעולה  ,כי אופיין היה פורמאלי ואנשים שקיבלו אותן ידעו בפירוש

מה מצפים מהם  .הכרת תודה על הטוב ( נעמה ) שאלוהים מעניק למאמין היא מערכי
היסוד באסלאם  ,ואותם יחסים מועתקים לחברת האדם  ,בין שליטים לנתינים  ,בין

נכבדים לנחותים .

ו1

גם בעולם היהודי מבוססת תפיסת הנאמנות הזאת על יסוד דתי

:

הגאון ראה את עצמו משרת האומה מטעם אלוהים  ,ואת תפקידו בתורת ייעוד

ושליחות מטעמו  .מסיבה זאת פתחו הגאונים לרוב את מכתביהם בפתיחת שלום
אופיינית  ,כעין זאת שכתב שלמה בן יהודה בשנת

: 1022

' ישא החבר שלום רב מאת

יי ' אלהיו יתרומם וממנו ' ( כלומר מאיתנו  ,כי הגאון מתייחס אל עצמו בלשון רבים ) .
אופייני מכתבו של שלמה בן יהודה אל סהלאן בן אברהם  . . . ' :ואשר זכר בעד
2ן

החבר רבנא אפרים [ הוא מתכוון למה שציין סהלאן במכתבו אל שלמה על אפרים ] ,

אני לא שיתפתי עמו איש  . ' . . .שלמה בן יהודה מדגיש כאן  ,שאין לו עניין לשתף חבר
נוסף בהנהגת הקהילה יחד עם אפרים בן שמריה  ,משום הנאמנות ההדדית

שביניהם .

3ן

אפשר שבמאה

ה 11 -

נזקקה הישיבה להוכחות הולכות וגוברות של

נאמנות הדדית  .נוסף לתארים בעלי המשמעות שהעניקה הישיבה לנציגיה בקהילות
השונות  ,העניקה תארי  -כבוד רבים ושונים  ,במטרה ליצור קשרים הדדיים ולחזק

התחייבויות קודמות  .שפע תארי  -הכבוד מעיד במידה מסוימת על התרופפות השלטון
הריכוזי וחיפוש דרך מלאכותית ליצור תלות וסמכותיות  ,אולי הוא מעיד גם על

המאבק בין שני מרכזי הסמכות העיקריים  ,ישיבת פומבדיתא וישיבת ארץ  -ישראל ,
על תחומי השפעה  .היה זה מאבק על הקיום  ,משום שללא תחומי השפעה וסמכות ,
הקיום הכלכלי  ,שהיה מותנה בכספים ותרומות שהגיעו מאזורי ההשפעה  ,היה נתון

בסכנה .

תנאי חשוב לקבלת תואר כבוד מן הישיבה היה פעילות נמרצת לטובתה

ונאמנות עקבית לה  .כך נמצא את התואר ' חמדת הישיבה '  ,שהוענק לכמה אנשים ,

1ן

' חבר '  ,הכפפת האדם למרות הישיבה  -ראה
חברתיים במחצית השנייה של המאה

היישוב  ,עמ '

; 149 - 144

ה , 11 -

:

גיל  ,א " י  ,א  ,סי ' . 766

הענקת תואר מטעמים

אולי מקרהו של עלי בן עמרם  -ראה  :גויטיין ,

גיל  ,א " י  ,א  ,סי '  , 893וכן הענקת התארים  ,ובעיקר התואר ' נגיד ' ליהודה

בן סעדיה  -ראה  :כהן  ,עמ '

. 162 - 161

על הענקת תארים ונאמנות נרכשת בעולם האסלאמי -

12

ראה  :אבן מסכויה ( מת  , ) 1030ב  ,עמ '  ; 356 , 315 , 287 - 286ראה גם  :מוטאהדה  ,עמ ' . 72 -40
פתיחת שלום אופיינית של הגאון  , Bodl . MS Heb . 8 3 , . 3 -גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  , 78שורה . 4
ראה גם  :שם  ,מס '  , 74שורות  - 6ד ; שם  ,ג  ,מס '  , 571שורות . 17 - 16

13

מכתבו של שלמה בן יהודה  , TS 12 . 217 -גיל  ,ב  ,מס '  , 86שורה . 7

,

ן

סו

אלינער ברקת

כמו שמואל  ,כנראה בר אברהם  ,שאיננו יודעים פרטים נוספים עליו  ,והוא מוזכר

פעמים אחדות במכתבים ובשטרות של אפרים בר שמריה  .תארים אחרים מסוג זה
היו

:

' ידיד הישיבה '  ' ,סגולת ( או סגול ) הישיבה '  ' ,בחיר הישיבה '  ' ,סגן הישיבה '

וכיוצא

באלה .

4ן

ב  .הבבליים ( אלעראקייז

)

גלי ההגירה הגדולים מעיראק הגיעו למצרים כנראה בעיקר במאות

ה 10 -

וה . 11 -

עד

מהרה נוצרו קהילות גדולות של בבליים הן בערים אחדות בארץ  -ישראל  ,אך בעיקר
בערים הגדולות של מצרים  :אלכסנדריה ושסטאט  .הקמת קהילות בבליות נפרדות עם
בית  -כנסת נפרד היתה תהליך בלתי נמנע  ,לאור המנהגים השונים שהוזכרו וגם לאור

הנאמנות המסורתית לסמכות ישיבות בבל  ,בניגוד לנאמנות לישיבת ארץ  -ישראל ,
שעמדה ביסוד התפיסה של יהודי מצרים  .ראשית הקמתו של בית  -כנסת בבלי היתה
אולי בהתכנסות בבליים לתפילה בבית פרטי  ,כפי שהיה נהוג במקרים אחדים  ,ובסופו
של דבר הקימו להם בית  -כנסת

משלהם .

אין מידע על תגובות על כך מצד

הירושלמיים .
מקריזי מספר שבית  -כנסת אלעראקיין שכן גם הוא ברובע קצר אלשמע  .אבן
דקמאק מפרט וכותב

:

' בית  -הכנסת של היהודים העיראקיים נמצא בקצר אלרום

בסימטת היהודים בשכנות למעלקה ' ובמקום אחר  . . . ' :ידוע בשם רחוב היהודים כי
בקצהו בית  -כנסת היהודים והדבר ידוע '  .היתה דעה מקובלת במחקר שבית  -כנסת

הירושלמיים נבנה במקומה של כנסייה קופסית שנמכרה ליהודים  .אולם באמת זה
היה בית  -כנסת הבבליים  ,ואילו בית  -כנסת הירושלמיים היה  ,ככל הנראה  ,מבנה

מקורי  ,כפי שאולי עשויים ללמד דברי מקריזי שהבאנו לעיל על תולדות בית  -הכנסת

הזה .

5ן

14

שמואל בר אברהם חמדת הישיבה 142747 , 1 . 16 -א ] ; 5 , ] 1נ 13

; TS AS 149 . 180

וכנראה גם  . ENA 2735 , ] . 4עוד על נושאי תואר כזה  -ראה  :מאן  ,יהודים  ,א  ,עמ '
;6

ב  ,עמ '

; 374 , 313

גיל  ,א " י  ,ג  ,עמ '  , 674לפי המפתח  ' .ידיד הישיבה '  -ראה

וכן  :מאן  ,יהודים  ,א  ,עמ '

; 278

גיל  ,א " י  ,ג  ,עמ '

, 679

לפי המפתח

;

 , 278הערה

7 , ] 15 :

8

;

~
הישיבה ' -
' סגולת ( סגול )

 5ן  . TS 13 3 34 ,גם אפרים בן שמריה כונה פעם אחת ' סגולת ישיבה צבי '  , TS 20 , 181 -גיל ,

א " י  ,ב  ,מס '  , 94שורה  . 1וכן  :גיל  ,א " י  ,ג  ,מס '  , 710 - 709לפי המפתח  ' .בחיר הישיבה '  ,כך כינו את

.

אברהם בן סהלאן  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,עמ '  ' 137סגן הישיבה '  ,כך כינו את סהלאן בן

15

אברהם  -ראה  :שם  ,עמ '  . 145על תארים נוספים  -ראה  :מאן  ,יהודים  ,א  ,עמ ' . 279 - 278
גלי הגירה מעראק אל הממלכה הפאטמית  -ראה  :גיל  ,התסתרים  ,עמ '  . 10 - 9ראה גם  :גויטיין ,
ההתמודדות  ,עמ '  . 70הסיבות להגירה הגדולה מבבל  -ראה  :גויטיין  ,מחקרים  ,עמ ' ; 229 - 241
מקריזי  ,ג  ,עמ '  . 364מקריזי מספר על בתי  -כנסת נוספים בפסטאט ובקאהיר ובכפרים סמוכים ,
מהם של קראים ושל שומרונים  .ואילו בתוך הרובע המפורסם קצר אלשמע  ,הוא מונה רק שני
בתי  -הכנסת  ,של הירושלמיים ושל הבבליים  -ראה  :שם  ,עמ '  354ואילך ; אבן דקמאק  ,ד  ,עמ '
עלקה  -ראה :
 . 108מקום אחר  :שם  ,עמ '  . 15על רחוב היהודים  -שם  ,עמ '  . 26על הסמטה

.

מקרעי  ,ב עמ '

; 45 - 44

גיל  ,ההקדש  ,עמ '

 , 123הערה ; 5

וורמן  ,הערות ,

עמ ' ~; 13 - 11

באטלר ,

ן

קהילת פסטאט

וו

כשם שבית  -כנסת הירושלמיים היה כפוף לסמכות הגאון שבארץ  -ישראל וראה את
עצמו שייך לגאון ולישיבה  ,הצהיר קהל הבבליים על נאמנותו לגאון הבבלי ולישיבה
הבבלית  .אם כי נראה להלן שקהל הבבליים היה חצוי ביל הנאמנות לישיבות בבל וביל
הצורר להיות כפוף לרשות ישיבת ארץ  -ישראל  .נראה שכבר במאה העשירית בא

הקונפליקט הזה לידי ביטוי ברור בעת מחלוקת הלוח הידועה ביל ישיבת ארץ  -ישראל
לישיבות בבל  .מחלוקת זו היתה בעיקרה ביטוי למאבק על הגמוניה בקהילות ישראל
בעולם  .במאה

ה1 1 -

התלבטות זאת באה לידי ביטוי במערכת היחסים שקיימו מנהיגי

קהל הבבליים  ,אברהם בן סהלאן ובנו סהלאן  ,עם שני המרכזים  .קהל הבבליים
כותבים אל רב האיי גאון  ' :ישא אדוננו גאון עם יי ' שלום גדול ממנו אנחנו הקהלות

המתפללים בכנסת הבבליים הקרואה על שם ישיבתו  ' . ' . . .קרואה על שם '  -זו

הצהרת נאמנות וקבלת מרמז וסמכות  .בהמשך המכתב הם מתלוננים שמכתבו של
הגאון שנשלח אליהם עדיין לא הגיע  .אנחנו למדים על קשרים הדוקים והתכתבות
רצופה 6 .י קטע קצר וקטוע  ,בכתב  -יד בלתי מזוהה ( הניקוד במקור )  ,עוסק בביקורו של
 ,שידגא אלנסי ירום

היי

כניסה ,אלערק " ן יעמרהא אללה תעאלי  ( ' . . .אדוננו הנשיא
הבבליים
ירום הודו בבית -כנסת פי

יכוננה אלהים

יתעלה ) .

איננו יודעים באיזה נשיא

המדובר  ,יש להניח שהמדובר באישיות בבלית  ,אולי מישהו מבני משפחת ראש -
הגולה ששהה במצרים  ,כמו דויד בן יחזקיה או דניאל בן עזריה  ,ואפשר שמדובר
באחד מנשיאי

הקראים .

17

על ציודו של בית  -כנסת הבבליים אנחנו למדים ממסמכים אחדים  .הוקדשו לו
ספרי  -תורה כתובים בנוסח בבלי וכן ' מצחף תורה דכר אנה בכס רבינו סעדיה ' ( ספר -

תורה שנאמר עליו כי הוא כתוב ביד רבינו סעדיה ) 8 .י בבית  -כנסת הבבליים ישבו

הדיינים הבבליים לדין כאשר לא באו לדין לבית  -דין הירושלמיים  .עדות לכך בשטר

אחד שבו כתוב  ' :חצרא פי מושב בית דין נט ' רח ' פי כניסה אלעראקיין . . .
מושב בית  -דין נטריה רחמנא בבית  -כנסת

זה גם אנשים

ירושלמיים .

הבבליים ) .

' ( באו בפני

אבל יש לציין שחתומים בשטר

19

כנסיות  ,עמ '  . 170 - 169המבנים של בית  -הכנסת  -ראה  :גויטיין  ,ביהכ " נס  ,עמ '
16

17

18

; 81

גויטיין ,

ההתמודדות  ,עמ '  ; 70גיל  ,ההקדש  ,עמ ' . 94 -93
מרבית המקורות הנוגעים למחלוקת הלוח  -ראה  :בורנשטיין  ,עמ ' . 189 - 19
הדברים וביבליוגראפיה נוספת  :גיל  ,א " י  ,א  ,סי '  . 789 - 784היחסים של אברהם ובנו סהלאן עם
שני המרכזים  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,עמ '  . 163 - 149 , 141 - 138מכתב קהל הבבליים TS -
 , 16 . 318מאן  ,טקסטים  ,א  ,עמ '  . 140 - 138ראה שורות . 20 - 12
ביקור הנשיא . TS 6 3 1 , 24 -
ציודו של בית  -כנסת הבבליים  -ראה  :גויטיין  ,ביהכנ " ס  ,עמ '  . 97 - 81הקדשת ספרי  -תורה ,

ראה תמצית

,

קולופון של חומש  ,שלפיו הקדישה אותו רןסה בת יוסף בן נטירא ( בכלית
הבבליים בפסטאט מצרים '  -ראה

Antonin 793 :

במוצאה ) ל ' כנסת

 , MSמאן  ,טקסטים  ,א  ,עמ '

; 454

ראה גם

:

גויטיין  ,ביהכנ " ס  ,עמ '  , 84הערה  , 19גם על מוצאה של המקדישה  ' .מצחף תורה '  ,רשימה של

הקדשת חפצים וספרים לבית  -כנסת הבבליים  , -TS 20 . 47 -בעיקר שורה  , 18וורמן  ,רשימות ,
עמ '
19

. 459 - 458

על עוד הקדשות מסוג זה  -ראה

שטר בבית  -דין הבבליים 10 -

,

:

שם  ,עמ '

. 463 - 450

 , TS 13 3 1 ,מאן  ,יהודים  ,א  ,עמ '  , 97הערה

.1

ן

2ו

אלינער ברקת

מקביל לתואר ' חבר ' שהעניקה ישיבת ארץ  -ישראל לסמוכיה היה התואר ' אלוף '
שהעניקו ישיבות בבל לסמוכיהן  .מתיאורו של נתן הבבלי את סדרי ישיבת סורא

במאה העשירית אנחנו למדים  ,שראש  -כלה ( בערבית ראם אלכ ) 5הוא ראש שורה  ,וזה
תואר מקביל לאלוף  .בכתבי הגניזה אנחנו מוצאים  ,כי תארים בבליים אלה  ,שהעניק
ראש הישיבה לחכמי ישיבתו  ,העניקו ישיבות בבל גם לסמוכיהן ולנציגיהן בקהילות
אחרות  ,במקביל לתואר הירושלמי

' חבר ' .

20

תואר בבלי נוסף  ,שנראה מקביל

במשמעותו ובדרגתו לשני התארים שנזכרו לעיל  ,הוא

' ראש  -הסדר ' .

מבחינה

היסטורית זהו תואר עתיק יותר  ,הוא נזכר בתלמוד הבבלי ( בצורתו הארמית ריש

סידרא ) ומשמעותו שם היא אולי ראש ישיבה  .אפשר שבתקופה הנדונה נהג ראש -

הגולה הבבלי להעניק את התואר הזה  .אין אנו יודעים אם היה סדר היירארכי בתארים
הללו  ,ואפשר שבתקופה הנדונה היו שלושתם שווי  -ערך פחות או יותר  .י2

גם לגבי התארים הללו אפשר לשאול  :כמה אלופים וראשי  -כלות או ראשי  -סדר
יכלו להיות בעת ובעונה אחת בקהילה כמו קסטאט  ,אם אכן אלה הם התארים רמי -
הדרג ביותר שציינו מנהיגים בקהילתם  .בקסטאט ידועים לנו אב ובנו  ,יעקב בן צולל

ובנו יוסף בן יעקב בן עושל  ,שהיו אלופים וראשי  -כלה בסוף המאה

הראשונה של המאה
הקשר בין

הניגרב

ה . 11 -

ה 10 -

והמחצית

שניהם נתמנו נציגי ישיבות בבל בפסטאט והיו אנשי

לישיבות בבל  .ברור שהם פעלו בהמשכיות  ,הבן לאחר אביו  .שני

מנהיגים בבליים אחרים שקיבלו את התארים הללו היו אברהם בן סהלאן ובנו

סהלאן .

אברהם היה אלוף וראש  -הסדר  ,ואילו סהלאן קיבל את שלושת התארים

הנזכרים  .והנה אין ספק  ,שיוסף בן יעקב  ,שהיה אלוף וראש  -כלה ואיש קשר בין
השגרב לישיבות בבל  ,חי בפסטאט באותה תקופה שבה חיו אברהם וסהלאן  ,שגם הם

התמנו להיות נציגי ישיבות בבל ואנשי קשר בין בבל לבין המגרב  .על יוסף בן ששל
אנחנו שומעים עד שנת

1038

בערך  .הוא פעל אפוא עת ארוכה במשותף עם אברהם

בן סהלאן  ,שנפטר בשנת 030ן  ,ועם סהלאן בנו שנפטר בשנת

היה
יחד

1050

בקירוב  .איתם

גם סעדיה בן אפרים  ,שהוכתר בתואר הבבלי ' אלוף ' ובתואר הירושלמי ' חבר ' .
איתם פעלו עוד כמה אנשים נושאי תואר ' ראש  -כלה '  .ברשימת שמות אנשים ,

כנראה בענייני הקדש  ,מהמחצית הראשונה של המאה ה  , 11 -מצוי השם ' סלאמה ראס

אלכל ' ( שלמה ראש  -כלה )  ,אבל אין לנו מידע נוסף על איש זה  .גם לגבי התואר ' ראש -

הסדר '  ,שאולי הוענק על  -ידי ראש  -הגולה  ,חוזרת תמונה זאת על עצמה

20

נתן הבבלי  -ראה  :נויבאואר  ,ב  ,עמ '

. 87

:

בתואר

דיון על התואר ראש כלה  ,שמשמעו ראש השורה

.

העגולה  -ראה  :הילדסהיימר  ,עמ '  , 65 - 62ושם ביבליוגראפיה  .ראה גם  :גיל  ,א " י א  ,סי '
והערה
21

728

. 807

ראש הסדר בתלמוד  -ראה  :בבלי חולין קלז ע " ב  .עפ " י אגרת שרירא גאון ניתן להסביר את

ראש הסדר בתור ראש ישיבה  ' :והוה מקרי רישא דרבנן בבבל ריש סידרא '  -ראה  :רש " ג  ,עמ '

 , 78בנוסח הצרפתי  .על התארים הבבליים הללו  -ראה

אברמסון  ,עמ '

; 108 - 107

וכן ברקת  ,מנהיגים  ,ב  ,הערה

הגולה נהג להעניק את התואר ראש הסדר  -ראה

:

:

, 243

מאן  ,יהודים  ,א  ,עמ '

; 280 - 278

ושם ביבליוגראפיה נוספת  .ראש

גיל  ,א " י  ,א  ,סי '

, 796

. 807

קהילת פסטאט

ן

3ו

' ראש  -הסדר ' זכה אלחנן בל שמריה וכמוהו גם אברהם בל סהלאל  ,והרי הם פעלו

באותו זמן  .יש אפשרות שאברהם בל סהלאל קיבל את התואר לאחר מות אלחנן בל
שמריה

ב , 1026 -

אך פרט זה אינו משנה את התמונה הכללית  .נראה לי  ,שהתארים

הללו יותר משציינו את המנהיג היחיד ציינו את הנאמנות והמחויבות ההדדית בין
המנהיג ובין הישיבה או ראש הגולה שהעניקו לו את התואר  ,והרי תואר זה היה

חברתי  -קהילתי מעיקרו  .העובדה שהתארים הללו היו חברתיים  -קהילתיים מעיקרם
מסתברת גם מן העובדה שהרשויות בבבל והרשות שבארץ  -ישראל השתמשו בהם
כדי להשיג תומכים במאבק הסמכויות שהתנהל ביניהן  ,כמו שראינו במקרה של
אברהם וסהלאן שקיבלו תארים מכל הצדדים וכמו שכתבו אנשי בית  -כנסת
הירושלמיים אל שלמה בן יהודה

:

' התארים של חשובי העיר הזאת מקורם מעראק ,

בלי יוצא מן הכלל  .כל זאת כדי להתחכם לנו ולהרוס את המקום הזה [ את בית  -כנסת

הירושלמיימ. ' 1

22

אחת הבעיות המעניינות בנושא מקור הסמכות היא בעיית הקשרים שבין קהילת

הבבליים בפסטאט לישיבת ארץ  -ישראל  .הקשרים שבין כל קהילה למרכז ברורים
ומובנים  .אך לקהילת הבבליים בפסטאט היתה מערכת כפולה של קשרים  :מחד גיסא

 קשריה הטבעיים והברורים עם ישיבות בבל  ,ומאידך גיסא  -קשרים הדוקים עםישיבת ארץ  -ישראל  ,כמו שחייב המצב המדיני  ,שכן לפי תפיסת הפאטמים היו כל
היהודים שבתהום ממלכתם כפופים לנציג היחיד של יהודי הממלכה  ,והוא הגאון

הארץ  -ישראלי  .קהילת הבבליים היתה כפופה אפוא מבחינת השלטון לישיבת ארץ -
ישראל ומבחינת האוריינטאציה שלה לישיבת בבל  .ואכן הנאמנות הכפולה הזאת
מוצאת ביטוי במחצית הראשונה של המאה ה  , 11 -במערכות היחסים המסובכות של
המנהיגים הבבליים  ,שמריה ובנו אלחנן ואחריהם אברהם ובנו סהלאן  ,עם שתי

הישיבות .

כל ארבעת המנהיגים הללו נשאו תארים בבליים וירושלמיים  ,ואילו

מנהיגים ירושלמיים היתה להם רק מערכת יחסים אחת  .המנהיגים הבבליים נתבעו

משני הצדדים לנאמנות ולמחויבות הדדית  .הקונפליקט התמידי שהם היו נתונים בו
בא לידי ביטוי בעשרות מכתבים  ,שלהם ושנשלחו אליהם או שהזכירו אותם  .המאבק
החריף בין שני המרכזים  ,שהתנהל בעיקר במחצית השנייה של המאה

ה 10 -

והמחצית

הראשונה של המאה ה  , 11 -התנהל למעשה על גב המנהיגים הבבליים הללו  .לעומתם

היו המנהיגים הירושלמיים פטורים מן הקונפליקט הזה  .אין כמעט עדויות לקשרים
בין מנהיגים ירושלמיים לישיבות בבל  ,להוציא רמזים אחדים  .נראה לי  ,שבסופו של

22

על האב ובגו בני עוכל  -ראה

:

אברמסון  ,עמ '

. 93 - 91

יוסף בן קתל פעל עד

- 1038

ראה

:

גויטיין  ,מסחר  ,עמ ' . 369
 . 144על סעדיה בן אפרים  -ראה  :לעיל  ,הערה  . 10מלאמה ראם אלעל ) 8 264 . 5 -ו 8ז  ,ע " א ,
שורה  . 1ראה  :גיל  ,א " י  ,א  ,הערה  . 359אלחנן בן שמריה ראש הסדר  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א ,
עמ '  . 119 - 118מכתב הירושלמיים לשלמה בן יהודה  , TS 13 326 , 1. 24 -גיל  ,א " י  ,ב  ,מס ' , 328
על אברהם וסהלאן ושנות מותם  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,עמ '

שורות

.7 -5

, 142
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ן

אלינער ברקת

דבר הכריע כל מנהיג לפי שיקוליו  .רובם שמרו על יחסים מסודרים פחות או יותר עם
ישיבת ארץ  -ישראל  ,כפי שהתבקש מן המצב המדיני  .כך למשל לפי התארים נראה ,

שאברהם בן סהלאן שמר על יחסים תקינים עם ישיבת ארץ  -ישראל  ,שהרי הוא מכונה
בתואר ' חבר ' בכל מכתבי שלמה בן יהודה  ,ולעומתו את סהלאן  ,שגם ראינוהו
בפעילות נמרצת למען האינטרסים הבבליים בפסטאט  ,נהג שלמה בן יהודה לכנות
דרך קבע בתוארו הבבלי ' אלוף '  .יש להניח שגם מבחינת העזרה הכספית היה מצב
המנהיגים הבבליים קשה יותר  ,שהרי נדרשו לתמוך  ,ותמכו  ,בשני המרכזים  ,בעוד

שהמנהיגים הירושלמיים התחייבו לתמיכה רק בישיבת ארץ  -ישראל .

25

ג  .בין שירושלמיים לבבליים
אסכם בקיצור את שנכתב כבר על סוגיה זאת  ,כיוון שלאחר ריכוז המקורות ומן
התעודות שבידי נראית תמונה שונה במקצת  .נראה שיש הסכמה בין החוקרים  ,שהיו
שתי קהילות נפרדות  ,כל אחת בעלת בית  -כנסת משלה והצהרת נאמנות למקור
הסמכות

שלה .

היו ביניהן מחלוקות וסכסוכים בתחומים המרכזיים של סמכות ,

שיפוט ושחיטה  ,אבל גם היה ביניהן שיתוף  -פעולה בתחומים רבים  ,בעיקר בתחום

ההקדש ; שתי קהילות נפרדות  ,עם ארגון גג משותף  .חלק מן החוקרים  ,כגון אשחור ,
מבקש לראות בשיתוף  -הפעולה בין שתי הקהילות תוצאה של אילוצים חיצוניים  ,כמו
גזירות אלחאכם  ,או התנגדות השלטונות המוסלמיים לריבוי קבוצות דתיות או

כיתות  .לדעת חוקרים אחרים  ,כגון גויטיין  ,נוספה לכך התרופפות הניגודים בין

לארץ  -ישראל והתהדקות היחסים ביניהן לקראת סוף המאה ה . 11 -

24

בבל :

ככלל  ,התפיסה

המקובלת במחקר לגבי היהודים בפסטאט היא של שני קהלים  ,עם שיתוף  -פעולה

ביניהם .
התמונה המצטיירת בעיניי  -המיוסדת על קריאת שטרות בית  -דין מרובים
ובעיקר על ניתוח שונה של מכתבים שכבר נדפסו ובדיקת המונחים השונים
המוזכרים בהם  -היא הפוכה  .נראה לי  ,מכל המקורות שקראתי  ,כי מלכתחילה
ולאורך כל התקופה ראו היהודים הרבניים בשסטאט את עצמם  ,וכך גם ראום
הרשויות של ירושלים ושל בבל  ,גוף אחד  ,והם לרוב קוראים לעצמם ונקראים

23

כל היהודים בתחום הממלכה הפאטמית כפופים לגאון שבארץ  -ישראל  -ראה  :גיל  ,א " י  ,א  ,סי '
 . 746עדויות על הקשרים שבין המנהיגים הבבליים לא " י  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,בפרקים
המתאימים  .רמזים על קשרים שבין מנהיגים ירושלמיים לבבל  -שם  ,עמ '  . 52 - 50תמיכו :
כספית  -ראה

24

:

גיל  ,א " י  ,א  ,סי ' . 762

על ירושלמיים ובבליים כתבו הרבה  -בעיקר

. 772 - 762

:

מאן  ,גויטיין  ,גיל  .ראה  :גיל  ,א " י  ,א  ,סי '

שתי קהילות נפרדות עם ארגון  -גג  ,שנוצר כתוצאה מאילוצים חיצוניים  -ראה

:

עשייה משותפת  ,התרופפות הניגודים בין הישיבות ואילוצים חיצוניים -

אפתור  ,עמ ' . 73 - 62
ראה  :גויטיין  ,חברה  ,ב  ,עמ ' . 55 - 53

עוד כותב גויטיין

:

' שתי הקהילות של

פסטאט . . .

זו של

הירושלמיים וזו של הבבליים מופיעות לרוב כקהילה אחת  - ' . . .ראה  :גויטיין  ,ההתמודדות ,
עמ ' . 69

ן

קהילת פסטאט
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' ה ' 2מאעה '  ,או בעברית ' העדה '  .ברצותם להבדיל בינם ובין הקראים  ,הם קוראים לכל

כת בשם הערבי ' טאיפה ' ( כת )  ,והרבניים והקראים יחד נקראים ' טאיפתין ' ( שתי

הכיתות ) .

קהל הרבניים כולו לחוד נקרא תמיד ' ג ' מאעה '  .כך תפיסת השלטונות כלפי

היהודים וכך גם תפיסתם את

עצמם .

ההבחנה בין ג ' מאעה לטאיפה בולטת יפה

במכתב של הח ' ליפה אלט ' אהר אל אנושתכין אלדזברי ' אמיר אלג ' יוש ' בדבר הגנת

זכויותיהן של שתי עדות היהודים  ,הרבניים והקראים  .בדברו על קהל היהודים

הרבניים לחוד הוא קורא להם ' ג ' מאעה אל  -יהוד אלרבאנין '  ,בדברו על שתי העדות
יחד הוא קורא להם

:

' כל טאיפה מן אלטאיפתין ' ( כל עדה משתי

העדות ) .

25

כאשר הרבניים מתייחסים לשתי הקהילות  ,הירושלמית והבבלית  ,הם קוראים

להם בשם כנסת או כניסה ( בערבית) ולחילופין

:

קהילה או קהל  .ההבחנה הזאת

בולטת יפה בקטע מפרוטוקול דיון  ,שנערך בבית  -כנסת הירושלמיים על סדרי

.

השיפוט מנהיג הבבליים  ,כנראה אברהם בן סהלאן או סהלאן בנו  ,אומר  ' :ואפעלה
אני פי כניסה אלעראקיין מוצע רשותי גאלם ואנת פי כניסה אלשאמיין גאלס ' . . .

( ואעשה זאת  ,אני יושב [ בדין ] בבית  -כנסת הבבליים  ,מקום רשותי  ,ואתה יושב

] [Tt Q

' הדא ממא

~
יפסד

בבית  -כנסת

הירושלמיים ) .

על כך עונה לו אפרים בן שמריה

:

אלג ' מאעה ויכתר פיהם אלכלף ' ( הלא זה אשר ישחית את העדה וירבה את החילוק

ביניהם ) .

26

הבעיה בהבחנה הזאת היא שאינה חד  -משמעית  .כלומר במונח ' ג ' מאעה '

התכוונו גם לקהל ולא רק לעדת הרבניים כולה  .שלמה בן יהודה כותב אל פסטאט ,
שמישהו הציע לו לכתוב אל ' אלג ' מאעה אלשאמיין '  ,כלומר המונח ' ג ' מאעה '
במשמע קהל ולא במשמע עדת הרבניים

כולה .

הם עצמם כנראה לא ייהדו את

השימוש במונח הזה רק לתיאור מצב אחד  .כן מקשה על ההבחנה העובדה שהם
דיברו בשתי שפות  ,ערבית ועברית  ,ובעברית השתמשו לעיתים במונחים ללא הבחנה
מדויקת  .למשל  :המלה כת משמשת לרוב לתיאור הכת הקראית לעומת הרבניים  ,אך
גם כדי לתאר קבוצות קטנות בתוך הקהל  ,ולעיתים רחוקות גם במובן של קהילה

,

2

בכל זאת  ,ככלל  ,נראה לי  ,שהתפיסה היסודית היא של עדה אחת שיש לה
אינטרסים משותפים  ,ובתוכה שני קהלים המשתייכים לשני בתי  -כנסת  ,שבתחומים

25

מכתבו

של הח ' ליפה אלט ' אהר  -ראה

29 :

 , TS 13 3 7 , 1 .גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '

, 310

שורות

. 16 , 3

בכתב סמכויות הגאון כשמדברים על עדת היהודים הרבניים  ,במודגש  ,להבדיל מן הקראים ,

כותבים  ' :אלטאיפה אלמערופה באליהוד אלרבאנין ' ( העדה הידועה בשם היהודים

הרבניים ) על

הקראים ראה גם להלן  .למילה ג ' מאעה יש גם מובן של חבורה או קבוצה באופן סתמי  ,ולא רק
המובן של עדת היהודים
26

ד2

קטע מפרוטוקול 34 -

ג ' מאעה אלשאמיין -

כולה .

,

fS Heb . 4 79 ,

 Bodl .ע " א  ,שורות , 6 - 3

ראה  :גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '~  , 92ע " ב  ,שורה . 8

 , 126גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  , 402שם כתוב

:

אלגמאעה  ( ' . . .בן טרסון חזן בית -הכנסת . . .
רבניים  ' ,כת הרבנים יושבי עיר הקודש . .

' בן טרסון חזאן

והיה הדבר קשה

גיל  ,א " י  ,ב  ,מס ' . 321

ראה גם TS Box Misc . 25 , 1 . :

אלכנסיה . . .
על הקהל . ) . . .

פצעכ דלך עלי
' כת ' במובן של

 , TS 13 3 11 , 1. 5 - ' .גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  , 105שורה

כת במובן של קבוצה קטנה ,

כה . .

2 - '.

,

' קהיות

. 23

מצרים כי געשו כתות כתות " לת אומרת כה וכת אומרת

 , TS 13 3 9 ,גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  , 67שורה

. 21
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לחוד  .מעשים ציבוריים כמו פדיון שבויים נעשו תמיד במשותף .

מסוימים פועלים

בזכרון  -דברים שכתב אברהם בן סהלאן בשנת של " ג לשטרות

( ) 1021 / 2

בדבר פדיון

שבויים נאמר  ,שהעדה כולה מתחייבת באמצעות החותמים על זכרון  -הדברים ,
להחזיר לשמואל בן אבטליון ( מקהל הירושלמיים ) את כל הכסף שהוציא על פדיון

שני שבויים  .החותמים הם אנשים משני הקהלים  .הדברים נאמרים בתעודה בשם
ה ' ג ' מאעה '  -העדה

כולה .

28

אנחנו מוצאים כתוב ברשימת שמות של מקבלי

משכורת מהקהל  ' :כאדם אלעראקיין כאדם אלשמאיין ' כלומר  ,עם מקבלי המשכורת

הירושלמיים .

נמנים שמש בית  -כנסת הבבליים ושמש בית  -כנסת

ציבור .

משכורת מאותו

הם מקבלים

29

עניין השייכות לבית  -כנסת אינו חד  -משמעי  .ארץ  -ישראליים יכולים להיות חברים
בבית  -כנסת הבבליים וההיפך  ,לפי אינטרסים אישיים  .במכתב הירושלמיים אל הגאון

נאמר  ,שמתפללים מבית  -כנסת הירושלמיים עברו לבית  -כנסת הבבליים  .במקרה אחר
עברה קבוצת מתפללים מבית  -כנסת הירושלמיים לבית  -כנסת הבבליים  ,במחאה על
התנהגותו הקשותה של אפרים בן שמריה  .לכל בית  -כנסת רכוש וציוד משלו  ,אבל

רכוש בית  -כנסת הבבליים נמצא לפעמים בבית  -כנסת הירושלמיים ולהיפך  .תרומות
וכספי הקדש ניתנו לרוב לשני בתי  -הכנסת במשותף  ,במטרה שישתמשו בכספים הן
לצורך בתי הכנסת הנפרדים והן לצרכי העדה

כולה .

30

נראה שבאופן בסיסי היתה התפיסה גם לגבי העניינים המהותיים  ,השנויים

במחלוקת  ,שהם משותפים לכלל העדה  .כך למשל בפרשת היחסים שבין אפרים בן
שמריה לשני המנהיגים הבבליים  ,אברהם בן סהלאן ובנו  ,והמכתבים שכתב להם
שלמה בן יהודה  .אמנם יש ביניהם מחלוקת ומאבק על הנהגה  ,אבל שלמה בן יהודה

מטיף להם לשלום  -בית ולהנהגה מאוהדת  .המאבק הוא אפוא על תפיסת ההנהגה
בפסטאט  ,מאבק על ' כיסא ' אחד ולא על שני ' כיסאות ' והתפיסה הבסיסית היא של

הנהגה משותפת  .גם שמריה בן אלחנן ובנו אלחנן בן שמריה  ,מנהיגי הבבליים
בראשית המאה  ,היו המנהיגים של העדה כולה בפסטאט  .בשלב מסוים ביקש חלק מן
העדה למנות את אברהם בן סהלאן הבבלי במקום אפרים בן שמריה הירושלמי ,

28

פדיון שבויים  , TS 10 7 5 , ] 11 -ראה  :גיל  ,א " י  ,ג  ,על  -פי מפתח התעודות  .מוזכר בכמה

הערות  .על שיתוף  -הפעולה  -ראה  :גויטוין  ,חיי  ,עמ '
29

; 174 - 173

.

גויטחן  ,חברה  ,ב עמ ' . 54 - 51

רשימת מקבלי משכורת  TS 148 7 288 -ע " ב  .הזכיר אותה  :אשחור  ,קווים  ,עמ '

, 134

הערה

. 221
30

ירושלמיים עוברים לביכ " נ הבבליים  , TS 13 7 26 , ] 24 -גיל ,

. 21 -20

מקרה אחר -

בסוף המאה

ה 11 -

א " י ,ב ,

מס '  , 328ע " א  ,שורות

 , TS 10 3 29 , ] 13גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  , 205ע " א  ,שורות . 25 - 23

בדומה לזה ,

עזבו שני ארץ  -ישראליים את ביכ " נ הבבליים באמצע התפילה כמחאה על

שנהגו בתפילה לפי מנהג בבל ולא לפי מנהג ארץ  -ישראל  -ראה  :גויטיין  ,חכרה  ,ב  ,עמ '
הערה

 .92ראה גם גויטיין  ,ביהכנ " ס  ,עמ ' . 82

, 534

רכוש בית  -הכנסת עובר ממקום למקום  -ראה

:

.

שם  ,עמ '  96 - 90בתעודה  TS 20 . 47קורא גויטיין  ,בשורה  ' 24רב שמואל בר אבטליון '  ,שהקדיש

ספר תורה לבית כנסת הבבליים  ,והוא הלוא היה ממנהיגי קהל הירושלמיים  -ראה  :שם  ,עמ '
, 92

הערה

. 67

הקדש לשני בתי  -הכנסת במשותף  -ראה

:

גיל  ,ההקדש  ,עמ ' . 26

ן

קהילת פסטאט

7ו

כלומר לא המוצא קבע  ,קבעה האישיות  .דברים אלה כלולים במכתב שכתב אפרים בן
שמריה אל הגאון שלמה בן יהודה  .הוא מציין שתמיד שררו יחסים טובים בינו ובין
אברהם בן סהלאן  ,אלא שלאחרונה קמה מעין סיעה נגדו  ,והם מבקשים לסלקו
ממעמדו ולמנות תחתיו את אברהם בן סהלאן  .בסיעה הוא מונה שלושה אנשים ,
שחלקם ידועים לנו בתור ירושלמיים מובהקים והאחד מוצאו בבלי אך הוא מעורב

בפעילות קהל הירושלמיים  .כאן נראה בבירור  ,כי מאבק כוח על המנהיגות בפסטאט
אינו קשור למוצא ולשייכות לקהל מסוים  .י 3אף כי נראה לי  ,שבסופו של דבר מעמדו
של אפרים בן שמריה בתורת מנהיג היה על דעת העדה כולה  ,ולא רק על דעת קהל

הירושלמיים  .בכתב המינוי שלו כתוב  ,כנראה  . . . ' :מן ג ' מאעה אלריבונין אלמקימין
במצר ' ( מעדת הרבניים

המתגוררים בפסטאט ) .

גם בתקנה  ,שבה בחרה העדה עשרה

32

זקנים שינהלו את ענייני הציבור עם אפרים בן שמריה  ,כתוב
אלג ' מאעה מן אלריבונין אלמקימין במצר עלי

אנפסהם . . .

:

' תבת מא תקנתה

' ( זכרון דברים  ,שתיקנו

עדת הרבניים הגרים בפסטאט לעצמם )  .זהו אותו נוסת  ,וכנראה לא במקרה בחרו
במונח ' אלג ' מאעה אלריבונין '  -שהוא המונח הכללי לכל עדת הרבניים  -ולא
במונח ' כניסת אלשאמיין ' או קהל

הירושלמיים .

33

אמנם גויטיין מעיר על חידוש מינויו של אפרים בן שמריה  ,שצורה זו של הגדרה
עצמית שבה הגדירה הקהילה את עצמה במסמך זה אופיינית לקהל הירושלמי

ונמצאת גם בתקנת אלמחלה  .אבל נראה לי שנוסח זכרון  -הדברים הזה  ,כמו נוסח
זכרון  -הדברים של מינוי עשרה זקנים  ,שגם הוא הובא לעיל  ,זהים ביניהם מבחינת
הסגנון והתפיסה  ,והם זהים גם לנוסח של כתב סמכויות הגאון  .הם משקפים את
תפיסת ההברה האסלאמית בדבר סמכות לגיטימית  ,בדומה לכתב מינוי הקאתוליקוס ,

כלומר  ,תפיסה של סמכות שלטונית לכל הציבור  .לכן נראה סביר שגם כתב מינויו של
אפרים בן שמריה משקף את מינויו של מנהיג אחד לכל העדה  ,בידי הגאון  ,שהוא
הסמכות העליונה האחראית על עדה זאת  .קהל הבבליים כתבו לרב האיי גאון

:

'  . . .אנחנו הקהילות המתפללים בכנסת הבבליים  - ' . . .הקהילות ולא הקהל  .אולי זו
עדות נוספת לקבוצות שונות לפי מוצאם  ,שכולם

מתפללים בבית  -כנסת הבבליים .

34

אשר לבתי  -כנסת נפרדים ולמנהגים שונים  ,ראינו כבר שהדברים אינם חד -

31

על היחסים בין המנהיגים  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,עמ '
אלחנן ואלחנן בן שמריה  -שם  ,עמ '
שמריה  -שם  ,עמ '

. 140

, 116 - 113

. 132 - 128

. 65 - 60

מנהיגותם של שמריה בן

אברהם בן סהלאן במקום אפרים בן

מכתבו של אפרים בן שמריה  ,כת " י ריינאך  -ראה  :גיל  ,א " י  ,א  ,סי '

. 763
32

מינויו של אפרים בן שמריה  25 -ן  , TS 13 3 7 ,גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  , 324שורה

33

התקנה הנדונה  , TS 13 3 30 , 1 . 5 -גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  , 325שורות . 2 - 1

34

הערת גויטיין  -ראה  :גויטיין  ,היישוב  ,עמ '  . 84תקנת אלמחלה  -ראה  :גויטיין  ,שמריה  ,עמ '

.1

94 - 191ן  .ראה שם  ,שורה  . 2כתב סמכויות הגאון  -ראה  :גיל  ,א " י  ,ב  ,מס ' . 311
הקאתוליקוס ועל התפיסה הכוללת של האסלאם בעניין זה  -ראה  :שם  ,א  ,סי '  . 746מכתב קהל
הבבליים אל רב האיי גאון  . TS 16 . 318 -מאן  ,טקסטים  ,א  ,עמ '  , 139שורה  ; 12ראה גם :
גויטיין  ,חיי  ,עמ ' . 179

כתב מינוי

8ו

ן

אלינער ברקת

משמעיים ואנשים יכולים לעבור מבית  -כנסת למשנהו  ,וראיה לכך היא שהעוברים

יכלו לסגל לעצמם מנהגים אחרים  .ודאי שלעיתים היחסים מחריפים ומתחדדים עד
כדי מחלוקות  ,מריבות ואפילו מהלומות  ,אבל אין זו התפיסה היסודית  .בעת הצורך

הויכוחים הללו נשכחים  .כשהיה צורך להעניש  TTnעל חטא חמור של הלשנה  ,כתוב
בקטע אחד  ' :ראינו אילה הדברים נתועדנו אנחנו שתי הכניסיות ועשינו באגודה אחת

בינותינו . ' . . .

והטלנו השלום

35

בעניין השיפוט הנפרד  ,ניתן לראות שאמנם התנהל מאבק סביב הנושא והיה רצון
מצד הבבליים  ,בעיקר מצד אברהם בן סהלאן ובנו  ,לקיים שיפוט נפרד  ,והרוחות
סערו על כך משום שהתפיסה הבסיסית היתה שיפוט אחד ובית  -דין אחד  .ואמנם רוב
השטרות שמצאתי בגניזה מעידים שהשיפוט היה אחד  ,ולקחו בו חלק דיינים ועדים

משתי הקהילות כאחת  ,כמצוין לעיל  .הרצון לשיפוט נפרד משקף כנראה יותר מאבקי
סמכות אישיים מאשר תפיסה כללית  .אמנם מצוי הנוסח הבא במכתב ממצרים
לאשקלון

:

' וממנו אנו שני בתי דינין ומשלש הקהלות המעולות קהל כנסת

הירושלמיים וכנסת הבבליים וכנסת קהל עיר המלוכה הקרואה אלקאהרה ' ( כאן כבר

נזכרת קהילה שלישית  ,קהילת קאהיר  ,אבל המכתב הוא מסוף המאה ה . ) 11 -
המכתב בכל זאת נכתב ונשלח מגוף אחד  ,שיש בו חלוקה פנימית 36 .

עם זאת

בענייני שחיטה נראה שהיה מאבק בין אפרים בן שמריה לאברהם בן סהלאן ובנו ,
כלומר מאבק אישי בין מנהיגים ולא מאבק עקרוני בין קהלים  .אולי מדובר כאן
בניסיון  ,שכנראה לא הצליח ולא במקרה  ,להפריד בין שני השווקים שבפסטאט
ולהעביר את האחד להשגחה בבלית  .נראה לי  ,שגם כתב המינוי שניתן ליפת בן דויד
להיות משגיח על השווקים ניתן על דעת העדה כולה  ,ולא רק על דעת קהל

הירושלמיים .

השטר נכתב בבית  -כנסת הירושלמיים  ,משום ששם היה בית -הדין

מעיקרו  ,והמינוי נעשה מטעם הגאון הירושלמי  ,אבל בשטר חתומים אנשים
שחותמים גם בשטרות כלליים של העדה כולה  .בשטר נאמר שהמינוי הוא על דעת
' אלגמאעה ' וכבר ראינו שיש מקום להניח שזהו מונח

כולל .

37

גם אנשים מבחוץ תפסו את העדה כולה בתור גוף אחד שיש בו שתי

קבוצות .

הרבה פניות של גאוני ארץ  -ישראל הן אל העדה כולה  .בראש מכתב אל קהילת

פסטאט מזכיר שלמה הכהן גאון בן יהוסף שמות של כמה אישים  :יפת בן טוביה
הבבלי  ,שהיה פעיל יותר בקהילה הירושלמית ; דויד בן יצחק  ,שהיה שךא  ,ושלמה בן
חכים אלפאסי  ,שהיה מגרבי במוצאו ופעיל בקהילה הירושלמית  .אחר  -כך הוא כותב

:

חרם על חזן  ( ENA 36 ) ? ( :לא הצלחתי לאתר את הקטע במיקרופילם )  .הדפיסך באופן חלקי

:

35

מאן  ,טקסטים  ,א  ,עמ '  , 455הערה
36

. 17

מאבק על השיפוט  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,עמ '
 242יחד עם  , TS AS 146 . 3גיל ,

א "י ,ג ,

. 167 - 163

מכתב אל קהל אשקלון -

מס '  , 573ראה ע " א  ,שורות ; 18 - 16

)] ( 1

ראה גם  :גיל ,

ההקדש  ,עמ ' . 41
37

על השחיטה  -ראה
גיל ,

א "י  ,ב ,

:

ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,עמ '  . 64כתב המינוי ליפת בן דויד , TS 20 . 104 -

מס '  , 319וראה בעיקר שורות

. 34 - 16

קהילת פסטאט

ן

9ו

'  . . .ראשי הקהילות הם זקני שתי הכיתות הירושלמים והבבלים  . ' . . .נמצא שהוא
כותב במכתב דברים שנוגעים לכלל העדה בפסטאט ולישיבה בירושלים  .אנחנו
רואים שגורמים שונים מרכיבים את העדה  ,אבל היא נתפסת כאילו היא גוף ציבורי

אחד .

38

קהילת אשקלון כותבת לפסטאט ופונה אל

בצוען מצרים  ' . . .אבל פונה כאחד אל גוף

אחד .

:

' שתי הקהלות הקדושים אשר

39

על  -פי מבנה הקהילה בפסטאט  ,שהיתה מורכבת משני קהלים  ,ולכל קהל מנהיג

משלו  ,שהוכר ונסמך על  -ידי הגאון שהמנהיג נאמן לו ומייצגו  ,היה אפשר לצפות
לתמונת  -מצב דומה גם מבחינת הקשרים בין המנהיג לקהילות אחרות  ,דהיינו  :כל

הבבליים במצרים קשורים אל מנהיג הבבליים בפסטאט  ,וכך הלאה  .אולם במסמכים

שבידינו משתקף מצב שונה  .נראה שהקשרים הללו התנהלו לא בהכרח על  -פי המוצא
והכפיפות המשוערת  ,או לפחות לא תמיד יש בידינו נתונים שיוכיחו את הדבר בצורה
חד  -משמעית  .עוד מתקבל הרושם שלרוב היה אחד המנהיגים בפסטאט  ,כנראה בכוח
למדנותו היתרה  ,אישיותו ושאפנותו  ,נעשה לאישיות המרכזית שאיתת היו מתנהלים
רוב הקשרים  ,והוא שנחשב הסמכות הפוסקת בפסטאט ובכל

מצרים .

תמונה זו

מחזקת את הנחתי  ,ששני הקהלים נתפסו למעשה בתור קהילה אחת ובה שני בתי -

כנסת נפרדים  .בראשית המאה

ה 11 -

ראינו  ,שהמנהיגים הבבליים שמריה בן אלחנן

ואלחנן בן שמריה עמדו בראש הקהילה  .שמריה נהג לקרוא לעצמו ' אב בית דין
שלכל ישראל '  ,ונראה שסמכותו חרגה מן הגבולות המקובלים של מנהיג קהל
הבבליים והוא נחשב הסמכות המרכזית במצרים  .אולם אין לחפש בתואר המרשים
הזה מה שאין בו  ,כלומר מעין טוען לתואר גאון  ,או ראש ישיבה מקומית  ,כמו

שביקשו לראות אחדים מן החוקרים  .אלחנן בנו אמנם לא קרא לעצמו בתואר הנזכר ,
אבל לפי העדויות נראה

שגם הוא נחשב האישיות המרכזית במצרים לאחר מות אביו .

אישים אלה היו בעלי התכונות הנדרשות

:

למדנות מופלגת  ,ייחוס  -אבות  ,מעמד

כלכלי מבוסס  ,קשרים הדוקים עם הגאון  ,במקרה זה הגאון הבבלי שהעניק להם את

הסמכות אבל גם עם הגאון הארץ  -ישראלי  .בתקופתם לא קם אף מנהיג ירושלמי
שיכול היה להתמודד עם אישיותם  ,כי להם היו בין היתר שתי התכונות החשובות

ביותר למנהיג  :כושר מנהיגות ושאפנות  .לאחר מות אלחנן בן שמריה נראה שיחסי -
הכוחות בין המנהיגים  ,אפרים בן שמריה מצד אחד ואברהם בן סהלאן ובנו סהלאן מן
הצד האחר  ,היו פחות או יותר שקולים  ,ולכן גם לא הצליח צד אחד לכבוש לו מקום

בתור סמכות מרכזית  .בכל זאת מתקבל הרושם  ,שאפרים בן שמריה נחשב לסמכות

הגבוהה והפוסקת  ,כמו שקורא לו צדוק הלוי בן לוי  ,אב בית  -דין של ישיבת ירושלים ,
במכתבו  ' :אפרים החבר בקדושת החבורה בית דין הקבוע בצוען מצרים וכל פלכיה ' ,

38

מכתב שלמה הכהן בן יהוסף , TS 24 . 43 -

ברקת  ,מנהיגים  ,ב  ,לפי

המפתח .

גיל  ,א " י  ,ב  ,מס ' . 51

על האישים הנזכרים  -ראה

קהילומ -
39

:

' כיתות '  ,כאן משתמש במונח ' כיתות ' במקום כנסיות או

מכתב קהילת אשקלון  , TS 13 3 19 , ] 15 -גיל ,

א " י ,ב ,

מס '  , 314שורות

.7 -6

20

ן

אלינער ברקת

כלומר  :אב

בית  -דין בפסטאט וכל הקהילות הכפופות לה .

40

כשהתעוררה בעייה

הלכתית בעיר הקטנה צהרג ' ת במצרים  ,נשלחה השאלה אל אפרים בל שמריה
בשסטאט  ,בתורת הסמכות העליונה במצרים  ,ולא אל סהלאן בן אברהם מנהיג קהל

הבבליים .

ן4

לפנינו אפוא לא שתי קהילות נפרדות עם ארגון  -גג מלאכותי אלא עדה אחת
שפעלה לרוב בתורת גוף אחד מתוך תחושה פנימית  ,מסורתית והיסטורית  .אמנם יש
עדויות על מאבקים וחיכוכים לרוב  ,אבל אלו עדויות בודדות  ,מקומיות ונוגעות יותר

למאבקי  -סמכות אישיים  .מרובות יותר העדויות על עשייה יום  -יומית בשטח  ,בכל
תחומי החיים ולאורך כל השנים  ,עשייה משותפת כמעט ללא יכולת הבדלה מי שייך
לאן ובשם מי נעשים הדברים  .עצם חוסר  -היכולת להבחין ועצם ההתלבטות של
החוקרים לגבי אישים מסוימים  ,האם הם ירושלמיים או בבליים  ,מעידה על העשייה
המשותפת היסודית והמובנת

מאליה .

ד  .המגרבים
ההגירה הגדולה של יהודים מל הלגרב למצרים התחילה לאחר כיבושה על  -ידי
הפאטמים  .מהגרים אלה היו צאצאיהם של יהודים בבלים שהיגרו לטגרב בעיקר
במחצית הראשונה של המאה העשירית  .הם עסקו במיוחד במסחר והיתה בידיהם

מסורת רבת דורות של סחר בינלאומי  ,שהתחילה עוד בבבל בימי הפרסים  .השליטים
הפאטמים עודדו את הסוחרים הללו והשתמשו בשרותיהם כדי להפוך בהתחלה את
הטגרב  ,ואחר  -כך את מצרים  ,למרכז הסחר של אזור הים התיכון  .לאחר כיבוש מצרים

והנטישה ההדרגתית של הטגרב על  -ידי הפאטמים  ,נדדו גם רבים מן הסוחרים
היהודים בעקבותיהם למצרים והתיישבו בעיקר בשסטאט

ובאלכסנדריה .

ריבוי

האנשים בעלי שמות לגרביים והתוספות של מקום  -מוצא טגרבי במכתבי הגניזה
מעיד על היותם גורם רב חשיבות בפסטאט  .משום שרובם היו סוחרים התרכזו בידם
גם ממון וגם עוצמה  ,ואפשר לומר שהם היוו את לשון המאזניים בין הבבליים
לירושלמיים בקהילת קסטאט  .אפשר לראות בהם קבוצת לחץ  ,הממלאת אחר תנאי

ההגדרה החברתיים של קבוצה כזו  ,דהיינו  :מוצא משותף  ,מודעות למיוחד שבהם

ולכוח שלהם  ,עבודה בשיתוף  -פעולה להשגת מטרות משותפות  .שתי הקהילות רצו
שהטגרבים יצטרפו אליהם  ,כדי שמשקלם בציבור יהיה מכריע יותר  .התחרות בין
40

' אב בית דין שלכל ישראל '  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,עמ '
 -שם  ,עמ '

. 116 - 114

לסיכום הדברים  ,עם חומר חדש  ,על שמריה בן אלחנן  -ראה  :בן -
נראה שסוגיה זו מחייבת דיון נוסף  .על אלחנן בן שמריה  -ראה

ששון  ,גאונות  ,עמ '

, 403 - 401

ברקת  ,מנהיגים  ,א ,

עמ '  . 131 - 113אפרים הסמכות הגבוהה  -שם  ,עמ ' . 62 - 60

הלוי  , ENA 4020 , ] 48 -גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '
41

. 114

מעמדו של שמריה בן אלחנן

, 212

ע " א  ,שורות

מכתבו של צדוק

. 8 -7

בעייה הלכתית בצהוג ' ת  , VLC or 1080 7 85 -ע " א  ,ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,עמ '

( ובמאמר מפורט על אפרים בן שמריה שעומד לצאת

בדפוס ) .

:

56 - 55

קהילת פסטאט

ן

21

שתי הקהילות על המגרבים מתוארת בבירור במכתב שכתב אפרים בן שמריה בשם
קהל הירושלמיים אל שלמה בן יהודה  ,בשנת

1030

בקירוב  .הוא מבקש מן הגאון

שיכתוב אל קהל הירושלמיים כדי ' לעזרנו בקידום ענייני המקום '  ,במיוחד ' לשיקום

בית הכנסת הזה ולהרבות [ לבוא ] אליו '  ,והוא מבקש

ממנו :

' ותזכיר את המערביים

המתפללים בבית הכנסת הזה  ,מפני שהתחילו להתפלל אצלנו קבוצה של

מערביים ' .

הוא גם מציין  ,שראשי עיראק מרבים לחלק תארים כדי למשוך מתפללים אל בית -
כנסת

הבבליים .

42

יהודי המגרב תמיד תפסו מקום מיוחד בעולם היהודי מבחינת שייכותם למרכז .
הקשרים העמוקים והמשמעותיים והזיקה המסורתית שלהם היתה אל ישיבות בבל ,
במאה

ה 11 -

התפתח קשר  ,שעיקרו חברתי ופוליטי  ,גם עם ישיבת ארץ  -ישראל  ,אך

למעשה היתה בקירואן תפיסה של עצמאות מסוימת  .נראה לי  ,שהטגרבים בפסטאט

יכלו להצטרף לכל אחד משני בתי  -הכנסת  ,גם כאן אנחנו רואים בעיקר אקט של
השתייכות חברתית ולאו דווקא מניע הלכתי

ודתי .

גם האמצעים להשפיע על

המגרבים להצטרף לקהילות היו אמצעים בעלי גוון חברתי  -תארים

וכיבודים .

נראה שהמגרבים הצטרפו באופן חופשי אל שתי הקהילות  ,אם כי מצויות עדויות
רבות יותר על אנשים בעלי שמות מגרביים  -בשטרות ובמסמכים מבית  -כנסת

הירושלמיים  .אך זאת אולי משום שהגניזה נמצאה בו  .לפי העדויות שבידינו נראה ,
שחלק גדול מן המגרבים היו בבית  -כנסת הירושלמיים  ,אך אין ודאות בכך  .אמנם
במחקר שפירסם לאחרונה מנחם בן  -ששון כתוב  ' :בית  -הכנסת הירושלמי היה למקום

הכינוס המוכר של יהודי המגרב  , ' . . .והוא אף מדגיש את העובדה שהמגרבים בתור
גוף מגובש הצטרפו לקהל הירושלמיים  .אך נראה לי  ,שאין לקבוע בודאות שלא היו
מגרבים בקהל הבבליים  .לפחות שני מנהיגים שבלטו בקהל הבבלי בפסטאט היו
לגרבים במוצאם  ,והם יוסף בן יעקב בן עוכל  ,ברבע הראשון של המאה ה  , 11 -ונהראי

בן נסים במחציתה השנייה  .גם בקהל הירושלמיים היה מנהיג שמוצאו כנראה מגרבי ,
יהודה הכהן בן יוסף  ,במחצית השנייה של המאה

ה ' . 11 -

4

למרות ההצטרפות החופשית של המגרבים לשני הקהלים ומעורבותם הפעילה
בפעולותיהם החברתיות והפוליטיות והשפעתם הרבה  ,הם לא נבלעו לחלוטין
באוכלוסיה המקומית  ,אלא נתייחדו בתור קבוצת מוצא בעלת גוון והשפעה

משלה .

לכן יש לציינם בתור קבוצה שלישית בפסטאט  .תמיד המשיכו לקרוא להם ' המגרבים '

42

הגירת המגרבים למצרים  -ראה  :גיל  ,א " י  ,ב  ,ס "

; 370

בן  -ששון  ,חברה  ,עמ '

. 15

מסורת רבת

דורות  -ראה  :גיל  ,שם  ,בהערה ושם ביבליוגראפיה  .קבוצת לחץ  -ראה  :בן  -ששון  ,המגרב ,
עמ '

, 70 - 64

ובעיקר עמ '

 , 65הערה

. 128

בני המגרב במצרים ומקומם כקהילת פסטאט  .מכתב

אפרים בן שמריה  24 -ן  , TS 13 7 26 ,גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  , 328ע " א  ,שורה  , 35ע " ב שורה
43

על הזיקה של המגרב לא " י ולבבל  -ראה  :בן  -ששון  ,חברה  ,עמ '
עמ '

עמ '

. 63 - 31
. 66 - 64

; 303 - 283

בן  -ששון  ,המגרב ,

המגרבים בקהל הירושלמים  -ראה  :גויטיין  ,חברה  ,א ,
על יוסף בן עוכל  -ראה  :סטילמן  ,עמ '  , 138 - 133ושם ביבליוגראפיה נוספת  .על

נהראי בן נסים  -ראה

עמ ' ; 21

.7

:

גיל  ,א " י  ,א ,

סף

. 373 - 371

בן  -ששון  ,המגרב ,

על יהודה בן יוסף  -שם  ,סי '

. 378

22

ן

אלינער ברקת

ולהתייחס אליהם בתור קבוצת  -כוח נפרדת  ,וגם הם ראו את עצמם בתור

כאלה .

דברים אלה באים לידי ביטוי ברור במכתבים אחדים  .במכתב של שלמה בן יהודה אל

בקירוב  ,נאמר  . . . ' :והם אומרים השתלטו

המגרבים .

המגרבים הביאו מחלוקת לארץ  -ישראל  ,והמגרבים הביאו מחלוקת

לפסטאט .

אישיות בפסטאט  ,משנת

תאלמנה שפתי

שקר ' .

44

1030

במכתב שכתב אפרים בן שמריה אל שלמה בן יהודה  ,הוא

מספר על חבורת מגרבים שהצטרפה לרשותו והוא קורא להם ' ג ' מאעה

מגארבה ' .

נראה שאותה חבורה מעורבת בעניין שאינו כשר  ,הקשור לעסקי השחיטה  .מישהו
טוען שהם נזקקים לשחיטת נוכרים  ,וזהו דבר שלא נשמע כמותו בארצנו  ,אומר
אפרים  .המכתב קרוע ואין לדעת בדיוק למה הכוונה  ,ושמא זו השמצה בלבד  .נראה
שאפרים ביקש את הוראת הגאון בעניין

זה .

45

ה  .רבניים וקראים
הקראים השאירו במקורות התקופה רישום רב יחסית לחלקם המספרי הקטן בקרב

האוכלוסיה היהודית .

מעת שהחלו לעלות לארץ  -ישראל ולהקים את שכונתם

בירושלים  ,מסוף המאה התשיעית  ,הם היו אתגר מתמיד לישוב היהודי בירושלים
ובארץ כולה  .למרות היותם קבוצה קטנה  ,ואולי בשל כך  ,היו להוטים לעשות נפשות
והעמידו את מנהיגי הרבניים בהתגוננות מתמדת  ,עד כדי הכרזת החרם השנתית
עליהם בהר הזיתים  ,ביום הטקס הגדול של ישיבת

ארץ  -ישראל בהושענא רבה .

לקראים היתה תודעת ערך עצמי מפותחת  ,וכתבי מלומדיהם מבטאים התנשאות
ולגלוג על הרבניים  .בכתבים אחדים של הרבניים באה תגובה של זעם על התנשאות

זו  .הדברים הגיעו לידי עימותים קשים  ,ושתי העדות נזקקו להתערבות השלטון

הפאטמי בסכסוכיהן  .הטינה והיריבות גרמו שכל עדה העלילה על השנייה כדי לגרום
למאסרים על  -ידי השלטונות  .אולם בצד הניגוד החריף היה גם שיתוף  -פעולה

בעניינים של אינטרס משותף  ,ובמיוחד בתחום המיסים  .היו הרבה נישואים מעורבים

בין רבניים לקראים  ,וכל עדה היתה מעורבת במחלוקות פנימיות של השנייה .
אל מצרים הגיעו חלק מן הקראים שעזבו את פרס ועיראק  .היו בהם עשירים
מופלגים ומקורבים לשלטון  ,והבולטים שבהם היו המסתרים  .הקראים במצרים היו
בדרך  -כלל עשירים יותר מהרבניים  .הישיבה הארץ  -ישראלית והישוב היהודי
בירושלים נזקקו לסעד מדיני וכלכלי מצד חשובי הקראים במצרים  ,המקורבים

לשלטון ובמיוחד הססתרים .
44

מכתב שלמה בן יהודה  TS 133 19 , ] 16 -ביחדעם ] 5 13316 , 1 . 15ו  ,גיל  ,א " י  ,ב  ,מס ' , 92
ע " ב  ,שורות

45

46

. 35 - 34

ראה גם

:

בן  -ששון  ,המגרב  ,עמ '

. 64
עמ '  , 21ראה גם שם ,

מכתב אפרים בן שמריה  , TS 13 3 27 , ] 14 -הזכירו גויטיין  ,חברה  ,א ,
עמ '  , 399הערה  . 53גויטיין חשב שיפת בן דויד כתב את המכתב  ,אך כתב  -היד הוא של אפרים בן

שמריה .
46

על הקראים  -ראה  :גיל  ,א " י  ,א  ,עמ '

; 660 - 627

מידע נוסף מפוזר בכל הספר  .החרם השנתי

קהילת פסטאט

הגניזה

ן

23

מספקת מידע מועט על הקראים במצרים ועל היחסים שבינם וביל הרבניים .

ראינו שגם המוסלמים הבחינו ביל הקראים לרבניים וכינו כל כיתה

:

טאיפה  ,אם כי

נראה לי שמבחינת השלטונות היו כל היהודים  ,הרבניים והקראים  ,מיוצגים על  -ידי

הגאון הארץ  -ישראלי .

47

אבל דקמאק מציין  ,שבית  -כנסת הקראים נמצא ברובע

ממצוצה ( מצאצה ) ברחוב אלכרמה  .גם מקריזי מציין בית  -כנסת ברחוב זה  -אך
אינו מציין שהוא שייך לקראים  -אשר נוסד בשנת

315

לאלכסנדר ( לשטרות ) ,

בקירוב בשנת שלוש לספירה  ,ושוקם בימי עמר אבל אלח ' טאב ( בשנת

640

בקירוב ) .

אבל דקמאק ומקריזי שניהם מאוחרים  ,בני המאה ה . 15 -
משקף ידיעות מוקדמות יותר  .מקריזי גם יודע להביא את עיקרי תורתם של הקראים

אבל נראה שהמידע שבידם

ואת ההבחנה בינם ובין הרבניים  .גם הרבניים עצמם נהגו לקרוא לעצמם ולקראים

בשם טאיפתין ( שתי הכיתות ) או בעברית

:

' שתי

הפאות ' .

48

מן המסמכים המצומצמים שבידינו בסוגיה זו עולה  ,שלרוב היו שיתוף  -פעולה

ומעורבות הדדית בין הקראים לרבניים במצרים  .ודאי היו גם מחלוקות ביניהם  ,אך
נראה שלעומת החיכוכים הבלחי פוסקים בין קראים לרבניים בארץ  -ישראל  ,שררה
הארמוניה יחסית בין שתי הכיתות בפסטאט  .אפשר שהמצב הזה נבע ממעמדם החזק
של הקראים בפסטאט  ,שרבים מהם היו סוחרים ועשירים גדולים ולכמה מהם היה
מעמד מרכזי בחצר הח ' ליפה ובחיים הפוליטיים  ,כמו דויד הלוי בן יצחק  ,שהיה
כנראה ממונה על ניהול כספי המיסים בימי אלט ' אהר  ,או שני האחים התסתרים ,
שהגיעו למעמד רב  -חשיבות בחצר  .יהודים עוברים מבית  -כנסת הירושלמיים אל

' המושב ' ( המג ' לס ) של הקראים  ,מסיבות חברתיות ולאו דווקא דתיות  ,כלומר היתה
תנועה חופשית בין שתי הכיתות  .במכתב מאת שלמה בן צמח  ,סופר הישיבה בארץ -

ישראל  ,אל אפרים בן שמריה  ,משנת

1030

בקירוב  ,נאמר  . . . ' :לדבריהם רבים מאוד

עברו בגללך ובגלל חתנך אל בית  -הכנסת האחר [ של הבבליים ] ואל מושביהם של

הקראים ' .

49

בטקס הושענא רבה  -שם  ,עמ '
47

משתקף

בכתב  -המינוי  ,שניתן לקאתוליקוס הנסטוריאני במחצית הראשונה של המאה ה . 11 -

כתב  -מינויו  -ראה
48

. 515 - 514

על התסתרים

:

שם  ,עמ '

; 457 - 456

גיל  ,התסתרים .

בדומה לכך היה גם הייצוג של הכיתות הנוצריות השונות בממלכה העבאסית  ,כפי שהדבר

:

דינור  ,עמ ' . 78 - 77

שתי הכיתות  :טאיפה -

א,

עמ '  ; 456אבן

הערות  ,עמ '

ראה  :לעיל  ,הערה . 25

דקמאק  ,עמ '

; 39 - 28

את

. 108

ייצוג אחד לרבניים ולקראים  -ראה  :גיל  ,א " י ,

רובע מצאצה  :רובע שגבל בקצר אלשמע  -ראה  :וזרמן ,

גיל  ,ההקדש  ,עמ '

גם מקריזי מדבר על ' טואיף ' ( ריבוי של טאיפה )  ,כלומר

. 364
כיתות  ,הרבניים קוראים  :טאיפתין  -ראה  :גיל  ,הקדשת  ,עמ ' . 69
 , 2804 , fs . 12 - 13ע " א  ,שורה  , 4גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '  . 75בידינו מכתב מירושלים כנראה  ,אולי
על הקראים  -שם  ,עמ '

. 372 - 370

, 569

לפי המפתח ; גיל  ,א " י  ,א  ,סי ' . 805

מקריזי  ,ג  ,עמ '

שתי הפיאות ENA -

משלמה בן יהודה  ,מחוק מאוד אבל אפשר לזהות בשורה

: 24

' המה קהילות מצרים שתי הפיאות

אנשי  ' . . .וכך גם במען  :שתי הפיאות ' ; זהו כנראה מכתב אל הקראיים והרבניים במצרים TS -

. 16 . 347
49

דויד הלוי בן יצחק -

ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,ב  ,עמ ' . 396 - 395

האחים התסתרים  -ראה  :לעיל ,

24
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הד קודם למחלוקות עם הקראים מהדהד בשרידי איגרת יאשיהו גאון  .בתוך
המליצות והשבחים לאפרים בן שמריה מוזכרת ' כת בני עוננה '  ,אולי לשבח מאבקו

בקראים .

של אפרים

50

אך רוב העדויות הן על שיתוף  -פעולה בין אפרים

לקראים .

במגבית מיוחדת שערכו קהל הירושלמיים בפסטאט לטובת הישיבה בירושלים

השתתפו גם בבליים וקראים  -פרטים על כך כתב אפרים בן שמריה אל הגאון

בירושלים .

נראה שבענייני פדיון שבויים היה שיתוף  -פעולה פורה  ,יעידו על כך

ן5

מכתבים מקהילת אלכסנדריה אל אפרים בן שמריה  .במכתב אחד נאמר  ,שנשלחו
מכתבים אל שתי קהילות הרבניים ואל קהילת הקראים שבפסטאט כדי לבקש עזרה
בפדיון השבויים באלכסנדריה  .חלק מהשבויים היו קראים  .במכתב אחר מוזכרת
עזרת האישים הקראים דויד הלוי בר יצחק והאחים התסתרים בפדיון השבויים

,

5

יחסים מיוחדים היו לישיבה ולגאון  ,וכתוצאה מכך גם לאפרים  ,עם כמה אישים
קראים רמי דרג בפסטאט  .הישיבה נזקקה לשירותי האחים התססרים  ,שהיו מקורבים
לשלטונות  .את הקשרים איתם ניהלה הישיבה בתיווכו של אפרים בן שמריה  ,נציג
הישיבה

בפסטאט .

שלמה בן יהודה מבקש בכמה מכתבים מאפרים שיפנה אל

התסתרים  ,בעיקר אל האח חסד ( סלל ) שהיה מעורב יותר בענייני הקהילה היהודית ,
ויבקש את עזרתם  .במכתב אחר מבקש שלמה בן יהודה מאפרים שייגש אל חסד

התסוירי

' לפייסו בדברים ולשכך

חמתו '  .אין לנו מידע על מה יצא זעמו של הלסתרי .

במכתב נוסף מודיע שלמה בן יהודה לאפרים  ,שיש להודות לחסד התסתרי על עזרתו
בפתיחת בית  -הכנסת בפסטאט  ,לאחר שנסתיים הסכסוך בין הגאון למתחרהו נתן בן

אברהם  .אפרים עצמו כתב אל הגאון  ,שכדאי שיכתוב ' אל הזקן היקר האדיר לק מף
ורב חסד השר הנכבד להכיר לו טובה כי הוא מתעסק שכל טרחנו ומחזיק ברסנו בכל

יכלו לעזרנו . ' . . .

התסתרים ודויד הלוי בן יצחק  ,גם הוא שוא

53

רב השפעה  ,עזרו

לאפרים באופן ישיר וחילצוהו ממצוקה קשה וממאסר  -על כך מסופר במכתב

הערה

 . 46ירושלמיים עוברים למג ' לס של הקראים  , TS 10 7 29 , !. 13 -ע " א  ,שורה

גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '
50

. 23 - 22

. 205

כת בני עוננה 8 Loan 44 -ז  ,גיל ,

א " י ,ב ,

מס '  , 34ע " א  ,שורות ; 6 - 5

וראה  :גיל  ,א " י  ,א ,

עמ '

. 481
51
52

מגבית מיוחדת  14 -ן 8 ,

פדיון שבויים 28 -

,

נ

TS 13

ע " א  .גיל  ,א " י  ,א  ,מס ' . 326

 , Eodl . MS Heb . 13 ,הדפיסו  :קאולי  ,עמ '  , 250 -254ראה שורות .46 -44

האישים הקראים עוזרים לפדות שבויים  11 -ן  , ENA 2804 ,הדפיסו  :מאן  ,יהודים  ,ב  ,עמ '
; 90 - 89
53

וראה את קריאתו של גיל  ,התסתרים  ,עמ '

. 48

מכתבים של שלמה בן יהודה המבקש עזרה מהמסתרים  ; TS 13 7 36 , ] 5 -גיל  ,א " י  ,ב  ,מס '
 , 80ע " ב  ,שורות
 21ן

50 ,

0

, TS Loan 43 ; 12 - 8

שם  ,מס '

, 84

שורות , TS 107 10 , !. 22 ; 8 - 7שם  ,מס '

; 91

 , Bodl . MS Heb .שם  ,מס '  . 128זהו מכתב שנכתב בעיצומה של המחלוקת בין

שלמה בן יהודה לנתן בן אברהם  .הגאון מבקש מאפרים שיפעל למענו אצל חסד התסתרי  ,עמא ,
שורות  . 24 - 16מכתב הפיוס  , TS AS 149 . 27 -שם  ,מס '  . 143הבעת תודה 8 321 . 2 -א , TS

שם  ,מס '  , 133שורות  . 9 - 5מכתב אפרים לגאון  , PER 11 135 -שם  ,מס '  , 334ע " ב  ,שורות

. 14 - 12

קהילת פסטאט
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25

הישיבה אל אפרים  ,מכתב של שמחה ורווחה על שניצל מהצרה  .אותו דויד הלוי בן
יצחק היה כנראה האישיות רבת ההשפעה בחצר לאחר מות שני האחים התסתרים  .גם

הקשרים איתו התנהלו בתיווכו של אפרים בן שמריה  .למשל  ,הלל החבר בן ישועה
החזן  ,מנהיג קהילת טבריה  ,כתב אל אפרים וביקשו להשתדל למענו באמצעות ' מף וף
[ זקן

הדור]

דויד הלוי פאר בית הלוי ' .

54

לאפרים היו קשרים גם עם נשיאי הקראים .

נשתמר קטע קטן של טיוטת מכתב  ,בכתב  -ידו של אפרים  ,לאחד מנשיאי הקראים -
לצמח הנשיא בפסטאט או לאבו אלחסן יאשיהו בן שלמה בירושלים  ,שניהם מוזכרים
בקטע וקשה לדעת למי הוא מיועד  -על פיקדון של אחד מהם  ,ונזכר גם הזקן אבו
סעיד ואולי הוא אבו סעד אברהם

התסתרי .

55

ככלל היה שיתוף  -פעולה בין שתי הכיתות בענייני הקדש ; בענייני צדקה  ,כמו

פדיון שבויים ; קראים באו להתדיין בפני דיינים ירושלמיים ובבליים ; היו נישואים
מעורבים

;

הקראים היו מעורבים במחלוקות רבניות פנימיות והשפיעו בהן  .הקשר

ההדוק ביותר היה בין מנהיגי שתי הקהילות הרבניות למנהיגי הקראים  ,גם הנשיאים ,

וגם האישים בעלי ההשפעה בחצר  .הידיעות שבידינו על חיכוכים הן ממש אפסיות

ונרמזות בצורה מעורפלת  ,ואילו העדויות על שיתוף  -פעולה יום  -יומי בכל תחומי
החיים  ,אף שהן מעטות הן ברורות ומוצקות  .לרוב הרבניים הם שנזקקו לעזרת
הקראים  ,העשירים והחזקים  ,ולכן גם עשו מאמצים לשמור על שיתוף ועל דו  -קיום

בשלום .

56

ו  .דברי סיכום
התמונה שציירתי עד כאן מיוסדת רק על המסמכים שבדקתי למחקר זה ומקיפה רק
את המחצית הראשונה של המאה ה  , 1 1 -אך נראה לי שזו תמונה המשקפת את המצב
במאות

ה  10 -וה 11 -

בכללן  ,החל מן הכיבוש הפאטמי  .בזהירות רבה אוסיף  ,שזו

תמונה המשקפת כנראה גם את המצב בערים גדולות אחרות  ,כמו אלכסנדריה או
דמשק  ,שבהן היתה קהילה יהודית גדולה  .בפסטאט ישבה קהילה יהודית גדולה ,

מורכבת מגוף מקומי וממהגרים שהשתלבו בו  .הקהילה היתה גוף אחד ומוסדותיה
54

הצלת אפרים  , TS 18 7 4 , ) 26 -שם  ,מס '  . 47על הקשרים בין הישיבה לתסתרים באמצעות

אפרים בן שמריה  -ראה  :גיל  ,התסתרים  ,עמ '

; 57 - 44

ישועה  , TS 12 , 228 -שם  ,ב  ,מס '  , 251שורה
55

גיל  ,א " י  ,א  ,סי ' . 780

מכתבו של הלל בן

. 12

מכתב אפרים לנשיא  . TS AS 145 . 94 -על צמח הנשיא שישב בפסטאט  ,על יאשיהו הנשיא
שישב בירושלים ועל הקשרים סכיניהם ובין התסתרים וכן על ברית מרובעת בינם ובין שלמה בן

יהודה וכן סהלאן בן אברהם  -ראה
56

שיתוף  -פעולה בענייני הקדש  -ראה

:
:

גיל  ,א " י ,א  ,ס " . 927
גיל  ,ההקדש  ,עמ '

שבויים  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,א  ,עמ '

. 68 - 66

.

. 26

שיתוף  -פעולה בענייני פדיון

קראים בבתי  -דין רבניים  -ראה  :שם  ,וכן

בעמ '  . 170נישואים מעורבים  -ראה  :גיל  ,א " י א  ,ס " . 904 , 937
פנימיות  -ראה  :שם  ,סי '  . 904 , 889 , 880קשרים בין המנהיגים  -ראה  :ברקת  ,מנהיגים  ,שם .
ראה גם  :גיל  ,התסתרים  ,עמ '  ; 57 -44גיל  ,א " י  ,א  ,סי ' . 927

מעורבות הקראים במחלוקות

26
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החשובים היו משותפים  ,וכך הם ראו את עצמם  .בתוך הקהילה היו שני בתי  -כנסת ,

גרעינים לשתי קהילות  -משנה  ,הבבליים והירושלמיים  .אנשים השחייכו לבתי  -כנסת
אלה לא בהכרח בהתאם למוצאם אלא בהתאם לשיקולים חברתיים  ,היתה ניידות בין

הקהלים  .היו גם סכסוכים על רקע של מנהגים שונים ושאיפות להנהגה  ,כלומר
מאבקים על סמכות ועל ענייני רוח  ,שהגיעו לעיתים לעוינות קיצונית  .אולם נראה
שלא זה היה הכלל  ,אלא היוצא  -מל  -הכלל  .גוף נוסף היו הקראים  ,שראו אותם שייכים
לגוף הכללי של הקהילה היהודית ובחיי היום  -יום היה שיתוף  -פעולה עימם  ,ואילו
המקרים המצביעים על מחלוקות עימם הם

חריגים .

החוקרים שעסקו בקהילת

פסטאט הדגישו את הפיצול  ,את שני הקהלים הנפרדים בתור ישויות נפרדות  .אולם
תמונה מקובלת זו משתנה לאור הבדיקה המדוקדקת בתעודות רבות  ,ובעיקר

בשטרות בית  -דין שהם מקורות המסיחים לפי תומם ונותנים תמונה מהימנה של חיי

היום  -יום .

דווקא המכתבים הקהילתיים עוסקים יותר באירועים החריגים  ,הם

המבליטים את הפיצול  ,אבל קנה  -המידה לבדיקת אחדותה של הקהילה הוא בעשייה
השוטפת והבאנאלית  ,וזו היתה משותפת לגוף אחד כולל  -הקהילה היהודית

בפסטאט .

המניות בלבלויגראמוות
אבן דקמאק

אבראהים אבן דקמאק  ,כתאב אלאנתצאר לואסטה עקד אלאמצאר  ,בולאק

. 1309
אבן ח ' רדאד ' בה

. 1889
אבן מסכויה

.

אבו אלקאסם עבדאללה אבן ח ' רדאד ' בה  ,כתאב אלמסאלך ואלממאלך  ,ליידן
Ahmad

6.

) 045 . ( ,

hfargoliouth

.8.

(]

and

Amadroz

H.

011 ,,ש  14151תMuhammad 16

; 11 Vmam , The .clipse ofthe

"

Ubbisid (?aliphate , Oxford 1920 / 1 .

אברמסון  ,במרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים  ,ירושלים . 1965

אברמסון

ש'

אשחור  ,קווים

א ' אשתור  ' ,קווים לדמותה של הקהילה היהודית במצרים בימי הביניים '  ,ציון ,
ל ( תשכ " ה )  ,עמ '

אשתור  ,תולדות

; 78 - 61

. 157 - 128

  , -תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים  ,חלק א ,ירושלים

תש " ד .

באטלר

 . Eutler, The Ancient coptic Churches ofEgypt, Oxford 1884 .נ 1 .ע

בורנשטיין

ח " י בורנשטיין  ' ,מחלקת רב סעדיה גאון ובן מאיר בקביעת שנות ד " א
תרפ " ב  -תרפ " ד '  ,ספר היובל לנ ' סוקולוב  ,ורשה  , 1904עמ '

. 58 - 19

בן  -ששון  ,איגרות

מ ' בן  -ששון  ' ,שברי איגרות מהגניזה  -לתולדות חידוש הקשרים של ישיבות
בבל עם המערב'  ,תרביץ  ,נו ( תשמ " ז )  ,עמ ' . 209 - 171

בן  -ששון  ,גאונות

  ' , -גאונותו של שמואל הכהן בן יוסף " הדומה לאמבטי רותחת " '  ,ציון ,נא ( תשמ " ו )  ,עמ ' . 409 - 379

בן  -ששון  ,המגרב

  ' , -בני המגרב וקשריהם לארץ  -ישראל במאות ט '  -י " א '  ,שלם  ,ה ( תשל " ז ) ,עמ '

. 82 - 31
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בן  -ששון  ,חברה
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  ' , -חברה והנהגה בקהילות ישראל באפריקה הצפונית בימי  -הביניים ,קירואן  , ' 1057 - 800חיבור לקבלת תואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית

בירושלים  ,תשמ " ג .
בן  -ששון  ,קשרים

  ' , -קשרים בין  -קהילתיים וארגון על  -קהילתי במגרב במאות הס '  -י " א ' ,פעמים  ,יח ( תשמ " ד )  ,עמ '

. 37 - 3

בער

י  ,בער  ' ,ההתחלות והיסודות של ארגון הקהלות היהודיות בימי  -הביניים '  ,ציון ,

ברקת  ,הקשרים
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