דה  ,מסחר

והניידות של יהודי

מארוקו

קנת בראך

א  .בין מארוקו לארץ  -ישראל  :צליינות ומסחר
בראשית המאה שלנו כתב נחום סלושץ על התיישבותם של יהודי מארוקו בארץ -

ישראל וציין  ,כי ' האוכלוסייה היהודית של מארוקו התאפיינה תמיד בניידות

קיצונית ' .

ן

איפיון זה הדלם את רוב תושבי המזרח התיכון בימי  -הביניים המאוחרים

כמו גם במאה ה . % 9 -

בעזתי התקופות האלה  ,על אף ההבדלים שביניהן  ,נעו אנשי

אזור זה על  -פני שטחים נרחבים  ,בעיקר מסיבות של דבקות דתית או של מסחר  ,או

צירוף של השניים גם יחד .
מאמר זה בא להעלות שאלות יותר מאשר להשיב עליהן  :האם אמונתם הדתית של
יהודי מארוקו והשתתפותם בתרבות של צליינות הועידו אותם מלכתחילה לניידות ,
שהיתה חיונית לתפקידם כסוחרים

?

ביתר דיוק  ,האם הקשרים בין מקומות מושבם

של יהודי מארוקו לערים הקדושות בארץ  -ישראל היו גורם שהקל על הניידות ועל
קשרי  -הגומלין

?

שאלות אלה עלו במוחי בשל סיפור שסופר לי כאשר שהיתי במארוקו באמצע
שנות ה  , 60 -לצורך מחקר על ההיסטוריה החברתית  -הכלכלית של העיר סלא ( ) 5 1
~
במאה ה  . 19 -מוסר המידע  ,ציון חיית איש סלא  ,היה אחד הסוחרים הגדולים ברחוב

"

הקונסולים שברבאט מאז ראשית המאה  .אביו  ,יחד עם תריסר יהודים אחרים מסלא ,
ניהל כמה מבתי  -העסק הסיטונאיים הגדולים למוצרי טקסטיל ברחוב הקונסולים
במשך המחצית השנייה של המאה

ה . 19 -

היו להם קשרי  -מסחר נרחבים עם יצרנים

באירופה כמו  -גם ברחבי מארוקו  .סחורותיהם נסחרו על  -ידי סוחרים נודדים  ,ורבים
מהם התחילו את הקאריירה שלהם כסוחרים נודדים בשוקי

הכפר .

ציון סיפר לי סיפור מוזר על אביו  ,שלמה  ,שמת בשנת . 1913

בשנת

1850

בקירוב

היה האב סוחר נודד באזורי הכפר  ,מזרחית לסלא  .הוא נהג לקנות סתורות מסוחרי
סלא ולמכור אותן בשוקי הכפר  ,כשהוא נעדר מביתו משבת עד שבת או מחג לחג -
בהתאם למזלו או לשיקול דעתו  .אם מכר את כל סחורתו  ,היה חוזר לביתו לנוח

ואחרי  -כן יוצא שוב אל הכפר עם מלאי סחורות חדש  ,או היה נשאר בכפר ושולח
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות -
1

ראה

:

ראה בסוף המאמר .

סלושץ .
95

שוק התפוזים בסלא

אחד מעוזריו העירה כדי שיביא סחורה חדשה  .משך העדרותו מל הבית היה  ,בדרך -
כלל  ,בלתי צפוי מראש  ,אבל על  -פי  -רוב היה שב לביתו לחגים החשובים  .פעם אחת

יצא שלמה אל הכפר כדרכו  ,אך לא שב לביתו  .החגים באו והלכו  ,בני משפחתו החלו
דואגים  ,אבל כל נסיונותיהם לבדוק מה עלה

בגורלו העלו חרס .

%2

עונים חלפו מאז

נעדר עד שנפתרה התעלומה  :האיש חזר לסלא באותה פתאומיות שבה נעלם  .על  -פי
השמועה  ,בעת העדרו מסלא הלך שלמה לטבריה והתיישב בה  ,התחתן שנית  ,הוליד
כמה ילדים  ,למד תורה ועסק במסחר  .כאשר חזר לסלא  ,קבע שלמה חיות את בית

העסק הסיטונאי שלו ברחוב הקונסולים שברבאט  .מאוחר יותר סיפר לבנו  ,כי תוך
כדי עבודתו בכפר החליט בפשטות להמשיך מזרחה אל ארץ  -הקודש  .משהגיע
לטבריה הניח בצד סכום כסף כדי שיוכל לחזור ביום מן הימים

לסלא .

סיפור זה סיפר שלמה לבנו כדי להדגיש בפניו את החשיבות שבחסכון כספים ,
שיפטור אותו מן התלות בהלוואות מידי זרים  .את הסיפור על נדודי אביו כסוחר

וכעולה  -רגל סיפר לי ציון בנימה מעשית  ,ורק הביע צער על כך שלא נתגלגלה לידיו
הזדמנות להכיר את אחיו ואחיותיו

שבטבריה .

הסיפור  ,דומני  ,מניח כמובן מאליו כמה הנחות מובלעות ומעניינות  :ככל הנראה

"

יו עולי -רגל וסוחרים יהודים חוצים בקביעות את השטח הנרחב שבין מארוקו

לארץ  -ישראל ( הסיפור לא ציין במדויק האם נסע שלמה חיות בדרך הים או בדרך

היבשה  ,אבל נראה כי היה

יכול לנסוע בכל אחת משתי הדרכים הללו ) .

הנוסע היהודי

היה חש בנות  ,קשור הן לטבריה והן לסלא  ,ונע בביטחה בין השתיים  .חיות  ,כמו כל

היהודים בסלא  ,ראה את עירם כ ' ירושלים הקטנה '  ,כעיר קדושה  .יחד עם זאת הם ראו
את עצמם כ' אזרחים ' של הערים הקדושות בארץ  -ישראל  .המושג ' גלות ' היה בעל
96

 U1eמסש"
ust~ :
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סלא ( מסירוקו) ;
למטה  -שערי המלאח

(הרובע היהרדי )

;

למעלה  -סמטה במל
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"

ח
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ן

קנת בראון

משמעות בעיניהם  :מצד אחד הוא נתפרש להם כעונש שהביא אלוהים על היהודים
בגלל חטאיהם  ,והמסקנה מכך היתה  -כניעה לגויים ; מצד שני הוא ביטא הרחבה
ו ' ביות ' של השטח שבין ארץ  -ישראל למארוקו  .בשני הקצוות  -סלא וטבריה -

היה מרחב קדוש  .יהודי היה יכול לכאורה לנוע מארץ הגולה לארץ הגאולה ובחזרה

בלי שיאבד לו המגע עם הקדושה .
ביטחון .

חיות לא הוטרד כנראה מאותו הבט של גלות שהדגיש תלות וחוסר

לעומת זאת איש סלא אחר  ,בן  -זמנו של ציון חיות  ,הביע בפניי דעה הפוכה  :גלות ,
לפי הסברו  ,פירושה עבדות  ,דהיינו האיום שבהתקפות צפויות על היהודים מצד

השבטים הכפריים  ,שהקיפו את סלא  .חוסר ביטחון זה הוא הגלות  .לפכה של גלות
הוא החרות  ,שהביאה  ,לדעתו  ,הקולוניזאציה הצרפתית  .באופן זה נתגלגלה ' הגאולה '

בחופש תנועה  -הלוך וחזור  -ממארוקו לארץ  -הקודש ולמקומות אחרים  .אבל
דברים אלה פירושם חילון של המרחב ותפיסה חילונית יותר של

העולם .

קדושתה של סלא ליהודיה ופירסומה כ ' ירושלים הקטנה ' היו תכונות שיוחסו גם -

"

כן לערים אחרות במגרב  ,במיוחד במארוקו  .כך תלמסאן ( ח סנ2סון )

איפראן

(2

"

ז]) 1

שבהרי האטלאס הדרומי  ,תארודאנת

שבאלג ' יריה ,

 ( Taadantשבעמק הסוס ,

~
האלה נודעה כ ' ירושלים הקטנה '
וודאי אף הרבה מקומות אחרים  .כל אחת מל הערים
ונחשבה מקום קדוש  .טענתה של סלא לקדושה דתית היתה קשורה באופי השמרני

של הקהילה ובשם שיצא לה בתורה  ,ביראת  -שמים ובמוסר נוקשה  .כל אלה באו לה
מפעולתם של רבנים מפורסמים  ,אשר במשך מאות שנים הנהיגו ולימדו את הקהילה
היהודית של

העיר .

המפורסם ביותר בין אלה היה ר ' רפאל אנקאווה (  , ) % 935 - 1846ששימעו שנים

רבות כרב ראשי של מארוקו  .קברו הפך להיות מוקד לעלייה  -לרגל ומושא של סגידה
ליהודים רבים במארוקו  ,שראו בו ' צדיק '  .דתיותה המפורסמת של סלא מקורה גם
בקשריה  ,במשך מאות שנים  ,עם ארץ  -הקודש  .מורהו  ,שהיה גם חותנו  ,של ר ' רפאל

אנקאווה  ,שקדם לו בתפקיד כרבה הראשי של סלא  ,היה ר ' יששכר אסראף  .ר ' אסראף
 -כמוהו כשלמה חיות  -נעלם בשנת

1870

לערך מסלא ואף הוא עלה בחשאי

לארץ  -ישראל  .מסתבר  ,כי הוא ניסה לעלות שנים רבות קודם  -לכן  ,אלא שהקהילה
סירבה למלא את מבוקשו  .בסוף הצליח לעזוב את סלא בתואנה שעליו להשתטח על
קבר אביו שבסטאט  . ( Setatהוא לא חזר לסלא  .בהתאם לנוהג המקובל  ,הוא עלה
לסיים שם את חייו  .כבר הראה חיים זעפרני  ,כי היה זה נוהג עתיק
לארץ  -הקודש כדי ~
ונפוין  ,לרבות המכשולים החברתיים והמשפחתיים שניצבו בפני

העולים .

מסורת היתה בסלא של עליית רבניה לארץ  -הקודש  .בשנת תצ " ט

2

( ) 1739

יצא

בדרכו לארץ  ,ר ' חיים בן  -עטר  ,אחד המורים הנערצים ביותר של יהדות מארוקו  .הוא
נולד בסלא בשנת  , 1696הקים בה ישיבה ולימד בה תלמידים רבים  ,דברי הלכה  ,הגות

וקבלה .
2

ראה

האגדה מספרת  ,כי בשלב מסוים בחייו החל ר " ח בן  -עטר לנדוד ברחבי
:

ועפרני  ,אלף  ,עמ '

. 35

ר ' רפאל אנקאווה ( ) 1935 - ~ 846

רב ראשי של יהודי מארוקו ,
קברו היה מוקד לעלייה לרגל

מארוקו  ,מעיר לעיר ומכפר לכפר  ,עד שהורה לו האלוהים לגלות ברבים את כוחותיו

העל  -טבעיים .

לימים נתפרסם בשל חסידותו ויכולתו לחולל ניסים  ,וכאשר חזר

ונשתקע בסלא באו יהודים מרחבי מארוקו לבקרו וללמוד מפיו  .האגדה מדגישה את

הניידות המופלגת של קדוש זה ואת המסלול יוצא  -הדופן של מסעותיו  ( .הדברים
נרשמו בישראל בשנות
כשד " ר

מצפת .

)

ה 50 -

מפי עולה מאיפראן  ,שסבו הגיע לסלא בשנת

1830

מן התעודות ההיסטוריות אנו למדים  ,כי ר " ח בן  -עטר עזב את

מארוקו בשנת תצ " ט

( ) 1739

בדרכו לארץ  -הקודש ונלוותה אליו קבוצת תלמידים ,

שמספרם גדל במהלך המסע  .בדרכו לארץ הוא שהה במשך כשנתיים באיטליה  ,שם

נדפס פירושו לחומש  ' ,אור החיים '  .הוא הגיע לארץ  -ישראל בשלהי שנת תק " א ונפטר

בירושלים בשנת תק " ג (  , ) 1743אך עוד הספיק להקים בה ישיבה .
ר " ח בן  -עטר השתייך לעילית של סלא  .חותנו  ,משה בן  -עטר  ,היה ראש הקהילה
היהודית של מארוקו והבנקאי הראשי של הסולטאן העללוי אסמאעיל  .כמו  -כן שימש
כשגריר ממשלתו בחתימה על החוזה שלה עם אנגליה בשנת  . 1721בית המשפחה -
3

דאר בן  -עטר  -היה בניין מפואר שעמד במרכז סלא  .בהקדמה לפירושו

' אור החיים '

מזכיר ר " ח בן  -עטר את המאבק המשפטי שניהל על ירושת חותנו ואת בעיית המיסוי
הכבד שהיה נהוג במארוקו  ,כדוגמאות לצער

הגלות .

ברור אם כן  ,כי נוסף על

המניעים הדתיים  ,גם לגורמים פוליטיים ואישיים היה חלק בהחלטתו לעלות

לירושלים .
3

ראה  :זעפרני

.

אלף

;

לעפרני  ,ספרות

;

נוי  ,עמ '

72

ואילך ,

; 141

בראון .
99

דיוקנו של ר ' יעקב ששפורטש
ציור  -שמן מאת איזאק ל1טיסהויס  ,הולאנד המאה

אפשר שגם מניעים משיחיים היו ברקע עלייתו לארץ  .השפעת התנועה השבתאית

הורגשה היטב בסלא  .ר ' יעקב ששפורטש  ,מגדולי המתנגדים לשבתי צבי והלוחמים
נגד התנועה השבתאית  ,התגורר זמן  -מה בסלא  ,כנראה משנת
ראשי

באמסטרדאם .

, 1659

טרם שנתמנה רב

הוא גם פעל כשגרירו של הסולטאן בחצר  -המלוכה הספרדי

וסיפק מידע על מידת הצלחתה של השבתאות בסלא  .יהודי סלא היו מפולגים בין
תומכי התנועה השבתאית  ,שהאמינו בגאולה הקרובה של ארץ  -הקודש ושבתוכם
בלטו צאצאי המגורשים מספרד והאנוסים  ,ובין מתנגדי השבתאות  ,שבתוכם בלטו
היהודים המקומיים  ,תושבי

הערים .

4

ניתן להניח  ,כי הקהילה היהודית בסלא  ,כמו

הקהילות היהודיות האחרות במארוקו  ,היתה שותפה בדרך  -כלל ללהט המשיחי

ולחלום הגאולה הקרובה לבוא  ,שתביא קץ לסבל ולהשפלה של הגלות  5 .מן המאה
ה  17 -ואילך אפיינה משיחיות זו את יהדות מארוקו ואת קשריה עם ארץ  -הקודש .
הסוחרים הנוסעים והרבנים הנודדים אשר לוח מסעיהם השתרע מסלא עד לערים
הקדושות של ארץ  -ישראל  -כפי שראינו בדוגמאות שתוארו לעיל  -היו  ,לדעתי ,

מקרים טיפוסיים לחלקים נרחבים של יהדות מארוקו  .הקשרים שבין הקהילות
היהודיות במארוקו ובארץ  -הקודש סייעו בקיומה של תנועה רציפה של סוחרים

4

ראה

:

בראון  ,עמ '

5

ראה

:

שלום  ,עמ '

100

 56ואילך והערה . 92
 287ואילך .

ן

יהודי מארוקו  :דת  ,מסחר  ,ניידות

101

ועולי -רגל והעניקו לניידות זו בסיס תרבותי איתן  .גיאוגראפיה דתית זו היא חלק מן
ההסבר לקוסמופוליטיות וללוקאל  -פאטריוטיות של יהדות מארוקו  .אנו מכירים את
החזון  ,ולעיתים המציאות  ,שלפיו המוסלמים הם ' אזרחי ' דאר אל  -אסלאם  ,דהיינו יש

לאדם המוסלמי מקום בכל המרחב הטריטוריאלי של האסלאם  .לפי חזון זה  ,עמי-
החסות  -היהודים והנוצרים  -נהנו אף הם מחופש תנועה  .בקרב יהודי מארוקו
קינן גם  -כן החזון האידיאלי ששלל את חשיבותם של גבולות מדיניים וייחס ערך רב

לקוסמופוליטיות ולאוניברסאליזם  .יחד עם זאת בקרב היהודים  ,לא פחות מאשר
בקרב המוסלמים  ,חזון זה לא המעיט מחשיבותו של הלוקאל  -פאטריוטיות  .כתבי
ש " ד גויטיין מציגים עדות מפורטת ומופלאה על חופש התנועה המתמיד של סוחרים
ועולי  -רגל בימי  -הביניים המאוחרים  ,ביניהם גם יהודים מארוקאים רבים  .עולה  -הרגל
היהודי שעשה את הדרך ממארוקו לירושלים במאה

ה 12 -

משמש דוגמה טובה

לניידות ולפאטריוטיות  .הוא כותב לרעהו שבמארוקו  :מי ייתן ובורא העולם יתיר לנו
להיפגש במהרה ובשמחה  ,כאשר אשוב בהשגחתו לארץ

מולדתי ו ' לירושת אבותי ' .

במכתב זה שנשלח מירושלים  ,הביטוי התנ " כי ' ירושת אבותי '  ,המכוון במקורו

לארץ  -הקודש  ,מביע את רגשות הקירבה לעירו
את יהדות מארוקו במאה

ה 19 -

מאפיין מייז '

במארוקו .

6

)  )3 . - ] . hKiigeבצורה דומה ,

בציינו :

' ניידות בלתי רגילה של יהודים אלה  ,הנוסעים בלי הפסק בענייני עסקים או לצורך

דתי '  .הוא מוסיף  ,כי הסוחרים והמלומדים הללו הם בניו של ' עם המורגל בצליינות ,
הנכון תמיד לצאת לדרך  ,כשם שהוא דבק במלח [ הרובע

היהודי ]

שלו ' .

7

הנוסעים

הללו  ,כמו קודמיהם מן המאות שעברו  ,היו מונעים על  -ידי צירוף של מטרות דתיות
ומסחריות  .רבנים שנסעו לגיבראלטאר  ,לפורטוגאל ולארץ  -ישראל  ,למטרות לימוד
או הוראה  ,סחרו באותה הזדמנות בכתבי -יד ובסחורות אחרות בעלות ערך  .כך  ,למן
שנת

1840

הלך וגדל מספרם של יהודי מארוקו אשר  ,בהאחזם בכל תואנה של מסע

ועסקים  ,נסעו הרחק ממולדתם  -לא רק לאירופה ולמזרח התיכון  ,אלא אף לדרום -

אמריקה .

עולי  -רגל הגיעו לעיתים קרובות לארץ  -הקודש באונייה  ,דרך מארסיי ,

ושילבו במסעם ענייני מסחר

ויראת  -שמים .

8

חוקרים רבים הצביעו על הקשר בין צליינות למסחר באזורים שונים של העולם
ובמשך תקופות רבות  .בעולם המוסלמי העלייה לרגל למכה כמו גם ריבוי העליות -

לרגל לאתרי הקדושים המקומיים נתפרשו לעיתים קרובות במונחים של סחר -

החליפין שנתלווה אליהן  .בחגיגות המוסם והשמוגאר ( חגיגות

צליינים )

במארוקו

הכפרית והעירונית ניתן למצוא דוגמאות רבות לקשרים הפנימיים שבין אדיקות דתית
למסחר במדינה

זו .

יהודי מארוקו היו שותפים לתרבות צליינית זו ואף קיימו מסלול מקודש משלהם

6

7
8

ראה  :גויטיין  ,עמ ' . 63
ראה  :מייז '  ,עמ ' . 575
ראה

:

מייז '  ,עמ '

93

ואילך .
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 הערים הקדושות בארץ  -ישראל ואתרי הקדושים המקומיים במארוקו  ,אשר כמהמהם  ,על  -פי האמונה  ,באו אליה כשדיירים מארץ  -הקודש  .במקרים אחדים סגדו
מוסלמים ויהודים במארוקו לאותם אתרים מקודשים עצמם  .יתירה מזו  ,בני שתי
הדתות ראו בירושלים עיר קדושה ומושא לעלייה  -לרגל וכן נטו לייחס לקדושיהם
המקומיים מוצא

מזרחי .

ב  .יסודות דתיים בקשרים עם ארץ  -ישראל
בהמשר המאמר אנסה לזהות כמה מן היסודות הדתיים שהרכיבו את הקשרים הללו
בין מארוקו לארץ  -הקודש  ,קשרים אשר מבחינת יהודי מארוקו חיברו את שני
האזורים יחדיו ואיפשרו בכך את קיומו של אותו סחר ברעיונות ובסחורות שהזכרנו

לעיל  .ברצוני להראות כיצד ניתן לקשור בין הניידות הבלחי רגילה של יהודי מארוקו
ובין הדת ולבדוק מה היה חלקם של אמונות ומנהגים בהמשך קיום הקשרים בין ארץ
מוצאם לארץ  -ישראל ובקיומה של תנועה דו  -סיטרית  -הן סמלית והן ממשית -

בין השתיים .
אפתח בסוכני התקשורת העיקריים  -השד " רים  ,אותם רבנים שלוחים שנסעו

דרך קבע בין מרכזי התורה שבארץ  -הקודש למארוקו  .ח ' זעפרני מציין  ,כי מן המאה
ה 16 -

ואילך הגיעו למארוקו באמצעות שד " רים אלה חיבורים בקבלה של אסכולת

צפת ,

ר " י קארו  ,כתבי ההלכה של הפוסקים הגדולים  ,פירושי

ה ' שולחן ערוך ' של

התנ " ך והתלמוד והספרות השופעת של שבחי ארץ  -ישראל  .בדרך זו הגיעו למארוקו
גם מנהגי התפילה הקבליים  ,הרעיונות המשיחיים של שבתי צבי  ,תפילות ליל -
שימורים  ,ההשבעות וכדומה  .נוסף על רעיונות ומנהגים דתיים נשאו עימהם אותם

רבנים גם דברי  -ערך אחרים  -שקיות עפר מארץ  -הקודש  ,כתובות וקמיעות -
והציעו למכירה  .בשובם לקחו עימהם תרומות לבתי  -ספר ולמוסדות בארץ  -הקודש ,

הם גם עודדו עולי  -רגל ותלמידי  -חכמים לעלות לארץ  .כמה מן השד " רים מוצאם היה
ממארוקו  .במשך מאות שנים היתה עלייה רצופה ממארוקו לארץ  -ישראל  ,ובכיוון
ההפוך זרם של

בקרב יהדות

שדיירים  ,אשר סייעו בשימורן של האמונות והציפיות המשיחיות .
מארוקו זכה ' ספר הזוהר ' לחשיבות בדומה לתנ " ך ולתלמוד  .קיימת

9

אגדה המספרת כיצד הגיע ' ספר הזוהר ' למארוקו ומצטייר בה תיאור מופלא של
קשרי  -הגומלין

הסימבוליים

בין

יהודיה

וארץ  -הקודש .

ר'

אברהם

אזולאי

(  , ) 1643 - % 570שנולד והתחנך בעיר פאס  ,היגר לחברון בראשית המאה ה  , 17 -שם

נתפרסם כרב וכתב פירושים ל ' ספר הזוהר '  .בהקדמתו לאחד הפירושים תיאר כיצד

נתגלה דבר קיומו של ' הזוהר '  .לדבריו  ,במשך מאות שנים היה ' הזוהר ' חבוי במערה ,
במירון שבגליל  .יום אחד נתגלה הספר על  -ידי ערבי עובר  -אורח וזה מכרו לסוחרים

נודדים  ,שהשתמשו בדפיו כדי לעטוף בהם תבלינים שמכרו  .בדרך מקרה נתגלגלו
9

ראה

:

זעפרני  ,אלף  ,עמ '

31

ואילך

;

שוראקי  ,עמ '

277

ואילך .

רישומה של אורן  -ישראל בחיי הדת של היהודים במארוקו
מימין  :הילולה על קבר השד " ר ר ' עמרם בן דיואן באסג ' ן
משמאל  :בית  -הכנסת ר ' שמעון בר  -יוחאי בתיזנית

;

כמה מדפי הספר לידי רב  ,עולה  -רגל ממארוקו  ,וכאשר עמד על טיב הדפים הללו
פתח בחיפושים עד שאסף את כל הדפים הפזורים  .לאחר זאת חזר הרב עם ' ספר
הזוהר ' לכפר מולדתו באזור

בעולם .

0ן

טרדיה

שבהרי האטלאס  .כך נודע ' הזוהר ' לראשונה

באגדה זו  ,רבנים וסוחרים  ,כתבי -קודש ומסחר כרוכים יחדיו  ,כדי להסביר

כיצד הגיעה היהדות המיסטית של הקבלה מארץ  -הקודש למארוקו  .האגדה מאששת
את השליחות שהועידו לעצמם יהודי מארוקו כמי שיחישו את הגאולה ואת בוא

המשיח .
השד " רים שבאו למארוקו לאיסוף כספים למען ארץ  -הקודש פנו בשמם של

אישים שנחשבו קדושים בקרב יהודי מארוקו  .שלוחי צפת פנו בשם רבי שמעון בר
יוחאי  ,הקבור במירון  ,אשר יהודי מארוקו ראו בו את מחבר ' ספר הזוהר '  .שלוחי

טבריה פנו בשם ר ' מאיר בעל הנס  ,אף הוא תנא אגדי  .שלוחי הברון פנו בשם רבי
עמרם בן דיואן  .קדושים אלו היו דמויות מרכזיות בקרב יהדות מארוקו  .היהודים
בפאס ובצפרו חגגו הילולה גדולה לציון פטירת ר ' שמעון בר יוחאי בל " ג בעומר ,

היום שבו נערכת הילולה לזכרו במירון  .בין ההילולות המרובות במארוקו החשובה
ביותר היא זו שלכבוד ר ' עמרם בן דיואן  .האגדה שנקשרה בתולדות חייו חיזקה את

הקשר בין יהודי מארוקו לארץ  -הקודש  .רבי עמרם היה שלוח חברון שיצא למארוקו
בשנת

1763

ושוב בשנת  . 1773לפי האגדה  ,אחת מרבות שנתקשרו בשמו  ,הוא נסע

עם בנו ברחבי מארוקו ויחד אספו תרומות למען יהודי חברון  .תוך כדי כך חלה הבן
מאוד  .ר ' עמרם התפלל לאלוהים  ,כי יחוס על בנו ויטול את חייו שלו  ,והאלוהים אכן
10

ראה

:

זעפרני  ,ספרות  ,עמ '

411

ואילך .
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שעה לתפילתו  .הבן הבריא  ,ואילו רבי עמרם מת בחודש אב תקמ " ב

( ) 1782

ונקבר

כקדוש באסן' ן שליד העיר וזאן  .מאז נערכות הילולות באתר קברו  .מרי שנה  ,בתשעה
באב  ,הוא יום האבל על חורבן הבית  ,נערכה ברבאט הילולה לציון זכרו ועלייה
לקברו שבאסז ' ן  ,אבל ההילולה המרכזית נערכה  ,ככל הנראה  ,בל " ג בעומר  ,תוך

האחדת יום הזיכרון שלו עם זה של ר ' שמעון בר  -יוחאי ~ .

ן

התרומות שנאספו לזכרו

של ר ' עמרם נועדו לקהילה היהודית בירושלים  ,ששליחיה היו מגיעים למארוקו אחת

לשלוש שנים כדי לאוספן  .עליות  -לרגל וביקורים של יחידים באתר הקבר נחשבו
בעיני היהודים  -ולעיתים גם בעיני המוסלמים  -במארוקו כאמצעי לרפא מחלות
שונות  .כך נעשה קברו של רב ושלוח מארץ  -הקודש יעד לעלייה  -לרגל החשוב ביותר

של יהודי מארוקו  .ואף זו  ,רבים מהקדושים בעיני יהודי מארוקו  ,עשו  -לפי
האגדות עליהם  -מסלול דומה  :הם באו מארץ  -הקודש ונעשו קדושים על אדמת
מארוקו 2 .י
תשעה באב הוא  ,כמובן  ,יום של אבל וצום ליהודים שומרי מצוות בכל אתר והם

מזכירים את חורבן בית  -המקדש גם יום  -יום בתפילותיהם  .אבל נראה  ,שהצער על
הגלות והתקוות לגאולה משיחית מודגשים יותר בקרב קהילות יהודי מארוקו מבכל
מקום

אחר .

3ן

הקינות ליום זה הן ממיטב השירה של יהודי מארוקו  .זעפרני מציין  ,כי

לכל קהילה  -ולפעמ ם לכל בית  -כנסת  -היה אוסף קינות משלה  ,שהיווה חלק
~
מעבודת האלוהים בין י " ז בתמוז לט ' באב  .סוגה שירית זו ביטאה סבל אך הסתיימה

תמיד בתקווה לגאולה  .כך גם הנושאים המרכזיים בשירת יהודי מארוקו סייעו לחיזוק
הקשר עם

ארץ  -הקודש .

4ן

מרבית החיבורים על יהודי מארוקו מדגישים את ההבט המשיחי של אמונות ,
שנתעצמו בקירבם עקב גירוש ספרד ועליית הקבלה הלוריאנית  .דומה  ,שציפיות
משיחיות אלו מצאו קרקע פורייה ביותר להתפתחותן דווקא ביהדות מארוקו וזכו
להשפעה עמוקה ויציבה  ,במיוחד במה שנוגע לחשיבות המרכזית שיוחסה לארץ -

הקודש  .בד בבד עם ההתפתחויות הללו גדלה התנועה הדו  -סיטרית של עולי  -הרגל

והסוחרים בין מארוקו לארץ  -ישראל וכמו  -כן גדלו קהילות יהודי המגרב בצפת ,

בטבריה  ,בירושלים ובהברון .

5ן

במקרים אחדים הודאגו שלטונות מארוקו מהגירת

ברונו ומלכה  ,עמ '  , 279הערה

אובין  ,עמ ' . 469

11

ראה :

12

ראה

:

13

ראה

:

14

ח ' זעפרני מביא אנקדוטה  ,שלפיה גם המוסלמים במארוקו העריכו את העוצמה והרעיונות שבאו

בן  -עמי  ,עמ ' . 343
זעפרני  ,אלף  ,עמ '

268

ואילך

;

;2

זעפרני  ,שירה  ,עמ '

388

ואילך .

לידי ביטוי בקינות הללו  .לדבריו  :על אחד הסולטאנים במארוקו מסופר  ,כי הזמין אליו זמרים

יהודים ומוסלמים לתחרות של שירה ומוסיקה  .הזמרים המוסלמים השתוו למתחריהם היהודים
בכל התחומים  ,ואילו עמיתיהם היהודים בהיותם בטוחים כי הפסידו בתחרות החלו  ,כנראה
מתוך יאוש  ,לשיר את קינותיהם  .שירת הקינות היא שהקנתה להם את הניצחון בתחרות  .הסיפור

 -ראה  :זעפרני  ,אלף  ,עמ '

; 271

זעפרני  ,שירה  ,עמ '

388

ואילך  .אוסיף  ,כי נראה לי  ,שסיפור זה

מבטא  ,לו גם במובלע  ,את תקוותם של יהודי מארוקו לזכות בהכרה מצד הסולטאן וחצרו
15

בתרבותם של היהודים ובדבקותם כגאולה משיחית .
ראה  :סלולת ; בן  -עמי  ,עמ ' . 343

יהודי מארוקו  :דת  ,מסחר  ,ניידות

היהודים ומאובדן המיסים הכרוך בכך  .בשנת

1845

ן

105

כתב הסולטאן עבד אל  -רחמאן

לפקיד  ,שהיה כנראה המושל של נמלי אל  -עראיש וטאנג ' ר  ,והורה לו למנוע מן

היהודים לעזוב את המדינה  .ואלה דבריו

:

שמענו  ,כי גדל מספרם של יהודים עשירים  -יקלל אותם האלוהים -
הנוסעים עם ילדיהם בטענם  ,כי מגמת פניהם לארץ  -הקודש ( בית

אל  -מקדים )

וכי אין בדעתם לחזור  .דבר זה גורם נזק לאסלאם בשני אופנים  :מצד אחד הוא
מקטין את [ גביית מס ] הג ' זיה ומצד שני הם יהיו העיניים שיסמנו לאויב את

חולשות המוסלמים  .כאשר יגיע אליך מכתב זה מנע את הפלגתם מנמלי אל -
עראיש וטאנג ' ר  ,מניעה מוחלטת וטוטאלית

[. . .

]

ד ' שרוטר  ,שהביא לידיעתי את תוכנו של מכתב זה  ,מארכיון הספרייה המלכותית
ברבאט  ,מפרש אותו כדלהלן

:

היהודים מעמידים פנים כאילו הם יוצאים לארץ -

.

הקודש  ,אך למעשה הם מתכוונים לצאת לאירופה או לאלג ' יריה ' האויב ' כאן כוונתו
לצרפתים  ,והסולטאן חשש שהיהודים ימסרו להם

מידע על ביצורי הנמלים במארוקו .

הדאגה לאובדן הכנסה ממיסים משקפת את המצב הכספי הנואש של אוצר המדינה
( המח ' זן )

לאחר התבוסה לצרפתים

באיסלי .

אי  -אפשר להוכיח אם אמנם עלו אותם יהודים לארץ  -ישראל  .מכל מקום ברור  ,כי

העלייה  -לרגל פתחה מרחבי מסע והרחיבה את אופקי המוביליות של יהודי מארוקו
בכיוונים רבים  .כך  ,למשל  ,בן  -זמנו של שלמה חיות  ,המהווה דוגמה קיצונית יותר של

נכונות ויכולת לגמוא מרחקים  :רפאל אוחנה נולד בעיר סכנאס בשנת

סבו לטבריה בשנת
1894

. 1865

1850

ועלה עם

בהיותו בן שלושים שנה נסע בתור שד " ר לבוכארה ובשנת

יצא שוב לשליחות  ,והפעם למזרח  -להודו ולבורמה  ,משם חזר דרך

כורדיסתאן וארצות  -ערב  .בשנת

1897

יצא בשלישית בשליחות טבריה למארוקו ואף

הגיע לעיר מולדתו מכנאס וזכה בה לתהילה על ספרו ' טובת מראה ' ( ירושלים תרנ " ז ) ,
המספר בשבחי העיר טבריה וקדושתה  ,התנאים הקבורים בה  ,קורותיה וסיפורי

נפלאותיה .

6ן

על סוחרים יהודים שנסעו לארץ  -הקודש בידיעת הממשל המארוקאי ובאישורו ,
אנו למדים בבירור ממכתב שבארכיון בית המלוכה ברבאט
1885

:

במכתב ששיגר בשנת

אל הסולטאן  ,מסביר אברהם אל  -מאליחי כי אביו  ,ר ' יוסף  ,קיבל בשעתו רשות

לעלות לארץ  -הקודש בלוויית אשתו ובנו  .המשפחה אכן נסעה ונשארה בארץ  -הקודש
עד מות האב  ,אך הבן  ,שנותר בחוסר כול  ,חזר לעיר מולדתו אל  -צווירה ( מוגאדור ) ,

ומשם כתב אל הסולטאן וביקש את עזרתו  .אל  -מליחי מציין  ,כי הדבר האחד שנותר
ברשותו הוא תעודת  -כבוד  ,ט ' היר שריפי ( צו מלכותי )  ,שהוענק לאביו מטעם

הסולטאן עבד אל  -רחמאן  .בגב המכתב ציין מזכיר הסולטאן  ,כי אבי הכותב היה אחד

%6

ראה

:

זעפרני  ,אלף  ,עמ '
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 a~ lnlonהנכבדים באל  -צווירה ואמנם הורשה לו לעלות לארץ  -הקודש  .הסולטאן

נענה לאל  -מליחי והעניק לו

50

ריאל .

לן

המחקר על קהילות היהודים במארוקו עודנו בראשיתו  ,אך קשריהם עם ארץ -

הקודש הוא ודאי נושא חשוב בתולדותיהם  .הסיפורים על מותו וקבורתו של

ר'

ישראל אביחצירא  -ה ' באבא סאלי '  -אף הם מושכים את תשומת  -הלב לעניין זה .

מסתבר  ,כי סבו של ר ' יעקב אביחצירא נחשב לקדוש בקרב יהודי צפון  -אפריקה
ומצרים  .הוא מת באמצע מסע עלייתו לירושלים ונקבר במצרים  .נכדו  ,ר ' ישראל
אביחצירא ( ' באבא

סאלי ' ) ,

עלה לארץ  -ישראל לראשונה בשנת

, 1921

חזר למארוקו

ואחר  -כך עשה דרך זו הלוך ושוב כמה פעמים עד שקבע לבסוף את מושבו בעיירה

נתיבות בישראל .
הקשרים

בין יהודי מארוקו לארץ  -הקודש כוללים  ,כפי שהראה יששכר בן  -עמי  ,גם

את האמונה שהנביא יונה  ,תיבת נוח  ,שלושת בני שלמה  ,רבי מאיר בעל  -הנס ודמויות

יהודיות היסטוריות אחרות  -קבורים כולם במארוקו  .והיה כאשר יתגלו קברותיהם

 יבוא המשיח  .יהודי מארוקו היו יכולים אם כן להאמין  ,שאם יחפשו ויגלו אתהקברים האלה תבוא הגאולה ליהודים  .עוד מציין בן  -עמי  ,כי כמה מיהודי מארוקו
17

המכתב הוא מתאריך

 17ספר , 1303

בספרייה המלכותית

) ( Bibliothique Royale

ברבאט  .אני

מודה לדניאל שרוטר על שהמציא לי עותק מן המכתב וכן על הערותיו של מזכיר

106

הסולטאן .

יהודי מארוקו  :דת  ,מסחר  ,ניידות

ן

107

שעלו לישראל חלמו שהקדושים שלהם עלו אף הם עימהם ; על  -כן מקומות אחדים
בארץ  -הקודש מזוהים כקברותיהם של אותם

קדושים .

8ן

קהילות יהודיות מרובות במארוקו טענו לקשר עם ארץ  -הקודש עוד

מימי התנ " ך .

יהודי איפואן  ,שאסי  ,ןאגורה  ,שבתה ( צאוטה ) תאזה ותארודאנת האמינו  ,כי אבותיהם

באו למקומות אלה עקב חורבן בית  -המקדש או אפילו לפני  -כן  .במארוקו הדרומית ,

כפי שציין פלאמאן  , ( FlamandJמילאו אגדות אלו פונקציות שונות  :הן נתנו תוקף
חוקי לנוכחות היהודים שם על בסיס גיניאלוגי ופיארו את עברם  .אשר לניידות

ולמסחר  ,אין בידינו מידע מספיק כדי לקשור ביניהם ובין הזיקה הדתית  .דומה  ,כי
עוד זמן רב במאה העשרים נותרו קהילות היהודים בדרום מארוקו מבודדות ונייחות
יחסית ; אם עסקו במסחר  ,היה זה בעיקר מסחר מקומי  .אמונתם הדתית קשרה אותם

למקומות מרוחקים  ,אולם מסחרם לא נשא אותם הרחק ממקום מושבם  .סבורני  ,כי
כאשר יהיה בידינו מידע רב יותר על קהילות אלה נגלה  ,כי גם הן קיימו רשת רחבה
של קשרים

וניידות .

19

דוגמה קיצונית מן המאה

ה 9 -ן

ליהודי מדרום מארוקו אשר בדמותו מצטרפים

יחד העלייה  -לרגל והמסחר הוא מרדכי אבי  -צרור  ,שאפשר לראות בו רב  -אומן של

ניידות .

בשנות השמונים של המאה

ה 19 -

היה שארל דה פוקו

Charles deJ

14סבסמסע ) בשליחות של חקירה וריגול למען צרפת  .הוא הצליח לחדור למארוקו
הדרומית ונע בכל מרחביה  ,כשהוא מחופש לרב ממוצא מוסקבאי אשר למד תורה

בירושלים ובא למארוקו כשלוח לאסוף תרומות מהיהודים  .מורה  -הדרך והמלווה

שלו במסע זה היה אבי -צרור  ,שנולד בנווה  -המדבר צשא בדרים

את עצמו גם  -כן כרב מירושלים .
בהתאם לתבנית שתוארה לעיל  .עוד בטרם

מארוקו  ,ועתה הציג

הוא צירף בדמותו את העלייה  -לרגל והמסחר

מארוקו לצורך

לימודיו :

מלאו לו

14

שנים  ,הוא החל לנסוע ברחבי

ממראכש נסע לאל  -צווירה  ,משם לטאנג ' ר וממנה לארץ -

ישראל .שנים אחדות הוא התגורר בארץ ונעשה לרב  ,אחר  -כך חזר למגרב  ,התיישב
תחילה בפיליפוויל שבאלג ' יריה ומשם חזר למקום הולדתו עקא  .עוד בהיותו באמצע

שנות השלושים שלו החליט אבי  -צרור לעסוק במסחר בסודאן המערבית  ,נעשה סוחר

בטימבוקטו ושלח משם את סחורותיו לאל  -צווירה וחזרה  .לאחר עשר שנים בערך
איבד את עסקו ואת מרבית הונו  ,כתוצאה ממעשי שוד  .בשלב זה בחייו נכנס אבי -
צרור לסידרת הרפתקאות מסוג שונה  :אסף מידע בשביל קונסול צרפת באל  -צווירה ,
נסע לעבוד בפארים ולבסוף חזר לאלג ' יריה ושם חבר אל דה

פוקו .

20

אנשים אלה  -אבו  -צרור  ,אוחנה  ,חיות ואל  -מאליחי  -היו ודאי דמויות
יוצאות  -דופן לפי אמות  -המידה שהיו מקובלות במארוקו במאה ה  , 19 -אולם ניידות

לצורך מסחר או עלייה  -לרגל  ,או צירופם של השניים  ,היתה כנראה שכיחה למדי
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 רווחה כלכלית ויוקרה דתית שימשו. בקרב היהודים באזורים נרחבים של מארוקו

 הן במארוקו והן מחוץ,  קשרים ענפה- מניעים חזקים ליציאה למסעות ולקיום רשת
 לרגל לא תמיד עלו-  מסע לצורך עסקים ומסע עלייה.  ישראל-  במיוחד עם ארץ, לה

 סמליים-  הקודש-  הקשרים עם ארץ. בקנה אחד אולם דומה שהם חיזקו זה את זה
 מילאו ככל הנראה תפקיד חשוב בכך שהניעו אנשים מלכתחילה לאותה- וממשיים
 וכה אופיינית ליהודים,  שהיתה כה טבועה במסחר וחיונית לה מצד אהד, ניידות
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