על יחודים ויחדוה באפריקה
השחורה
רשמיו ומסעותיו של הרב מרדכי אבי צרור
מלכאל אבלטבול

א  .הרב מרדכי

אבי ציור  -חייו

ופועלו

מתפר התעודה המובאת בחלק השני של המאמר  ,הרב מרדכי אבי צרור  ,הוא דמות

יוצאת דופן של מלומד והרפתקן מדרום מארוקו  .הוא נולד בסביבות שנת

בעיירה עקה

) ( Aoqa

שבפאתי מדבר

הסהרה .

הצרפתי במוגאדור  ,אוגוסט באומייה

1

1834

מעדותו האישית  ,שנמסרה לקונסול
 1עולה שבגיל תשע

)Bea~ nlier

] kaguste

הוא יצא בגפו לארץ ישראל דרך ספרד  ,איטליה ויוון  .הוא שהה כארבע שנים

בירושלים ולאתר מכן החליט לשוב לצפון אפריקה דרך סוריה ותורכיה .
שהות קצרה בתוניס  ,הוא השתקע באלג ' יר  ,שהיתה מאז

תורה .

ושם התפרנס כמורה בתלמוד

לאחר

תחת שלטון צרפתי ,

1830

כעבור מספר שנים החליט הרב אבי צרור

לחזור לעיר הולדתו כשבאמתחתו רכוש קטן ו  . . .דרכון

צרפתי .

3

בראותו את מצבם

הכלכלי הקשה של בני משפחתו  ,הוא החליט לנסות את מזלו בסהר הטראנס  -סהרי

שהתנהל בין מארוקו לבין אפריקה השחורה  .בסתיו של שנת

1857

הצטרף בלווית

יצחק אחיו הצעיר לשיירת הגמלים שעשתה את דרכה מעקה לטימבוקטו  ,שעל
גדות הניג ' ר  ,ואשר מזה מאות בשנים שימשה כשער הכניסה הראשי של סוהרי

הצפון לתוככי ' ארץ השחורים ' ( כלאד אל  -סודאן ) .
בדומה למיטב הנוסעים האירופאיים שסיירו בחלק זה של אפריקה במאה שעברה -
דוגמת הצרפתי רנה קאייה

( 1 ] 16ן6 08ת) 1) 0

והגרמני הנריך בארת

השאיר הרב אבי צרור תיאור מפורט של מסעו

זה .

) einrich Barth

(,
~

ברשימותיו הוא מציין את

המרחק בימות הליכה ממקום למקום  ,את סוגי החי והצומח  ,נקודות המים לאורך

ק " מ דרומית -מזרחית לתארודנת ). (Tarudant

1

בחבל הרעה

2

tablissement des Esra lites 4 Timboukto ~ ' , Bulletin de

(  , ) ]( 8 ] ' 8כ 250 -

 . 345 - 370קק 1870 ( ,
3

' Auguste Beaumier,

~ SOCifithi de Gtiographie
1 -Maiתץ~ ) 14
/0

הסקירה המקיפה על הייו של הרב אבי צרור נכתבה בסוף שנות
חברים '

במארוקו ,

י "ס

צמח

:

-

marocain

 . 385 - 399קק י (  ) 1928חול HespEris

יליד

1830

ולא

1834

voyageur

ה 20 -

rabbin

על ידי נציג ' כל ישראל
תטי

S mach ,

 .ס-ץ

 . hdardochie Abi Sero~ r' ,לפי צמח  ,אבי ~צרור היה

כפי שנטען ע " י הקונסול באומייה .

6

מיכאל אביטבול

ן

נוף סתרי  :אדראר

הדרך  ,שמות השבטים בתחומם עוברות השיירות  ,ההרכב החברתי של תושבי

הערים  ,מנהגיהם  ,ארגונם הפוליטי  ,סוגי המוצרים המבוקשים על  -ידי התושבים

המקומיים  ,מחיריהם וכו ' .

4

השיירה של הרב אבי צרור עשתה את דרכה מעקה לתינדוף

מ

"" "

 , ) 71הנמצאת

שישה ימים דרומית  -מערבית לעקה  .ושם לאחר שלושים יום של צעדה מאומצת בין
התולות והסלעים של תבלי האיגידי ( 1נ 1מ ) 1יארג  -שש

השיירה לתאודני

"

העשירים
)  , Taoudeniהידועה במחצבי המלח
~

המשיכה את דרכה לכיוון יג ' ר דרך ארוואן

ההגעה

( Erg Chech

( ח5

לטימבוקטו .

י, ) 11 ] 5

"

5

שלה .

הגיעה

מתאודני

התחנה האחרונה לפני

הרב אבי צרור ואחיו נעצרו בארוואן ונאלצו לשהות בעל כורתם שם במשך שנה
שלמה

6:

כך נשארתי בארוואן במשך כל השנה

( ) 1858

כשאני מנסה את כל הדרכים

האפשריות להגיע לטימבוקטו שהיתה תחת שליטתם של הפולאני השחורים
ושהכניסה לתוכה נאסרה על היהודים בלחצם של הסוחרים הלבנים ממארוקו
שחששו שינתן להם מעמד

דומה . . .

רק

ב , 1859 -

לאחר ששילמתי

100

מת ' קאל זהב לשייח ' של ארוואן מוחמד אל  -חביב ניתנה לי הרשות לצאת עם
שיירה

4

5
6

לטימבוקטו .

שם  ,עמ ' . 355 - 351
 250ק " מ צפונית לטימבוקטו .
שם  ,עמ ' . 356 - 355

על יהודים ויהדות באפריקה השחורה

ן

7

דא עקא  :אף ראש שיירה לא הסכים לצרף אליו את מרדכי אבי צרור שדרש בינתיים

בארוואן .

מיצחק אחיו להישאר

לפיכך כנוסעים זרים רבים לפניו  ,הוא נאלץ

להתחפש לסוחר ערבי ולשלם סכומי עתק למלוויו כדי להיכנס לטימבוקטו  .בהגיעו
למקום  ,הוא פנה ישר לביתו של מוחמד ן ' תלמודי  ,מעשירי הסוחרים המארוקאים

בעיר  ,בתקווה שהלה יעניק לו את חסותו  ,בהיותו יליד מארוקו .אולם ההפך הגמור
הוא שקרה

:

אל  -תלמודי לא רק שסירב לסייע לנוסע היהודי  ,אלא היה זה הוא

' שהשקיע כל מאמץ כדי לשכנע את הפולאני להוציאני להורג או לחילופין לאלצני

להתאסלם ' .

7

גורלו של מרדכי אבי צרור היה אפוא בידיו של השליט הפולאני

אחמדו  -אחמדו

מאסינה

( A11
hT adtI Ahaadv

 ( hfacinaשקבע את מקום
~

1

יורשו של שייח ' אחמדו מייסד ח ' ליפות

בירתו בחמדו  -אללהי

) ( Hamdullahi

1

הנמצאת

דרומית~ -מזרחית לטימבוקטו  ,כבש את צפון  -בקעת הניג ' ר ושלט בטימבוקטו מאז

. 1825 / 1826
טימבוקטו היתה החשובה והמפורסמת ביותר מבין ערי הסאהל הסודאני מאז ימי

הביניים .

ה 15 -

ובמאה

מ) % 481

וסונגאי

במאה

ממלכות מאלי

ה 16 -

היא שימשה כמרכז מסחרי ודתי גדול של

 , ( Songhaiששלטו על

צירי המסחר העיקריים בין

צפון אפריקה למערב אפריקה ~ .שמעה הגיע למרחקים ועושרה האגדתי משך אליה
מהגרים מכל האזורים הסמוכים  ,אך גם את תשומת ליבן של הממלכות השכנות -

ובכלל זה של השושלות המיליטנטיות שקמו במאגרב בסוף ימי  -הביניים ושאפו

להתפשט מדרום לסהרה .
זה היה הרקע לכיבושה של טימבוקטו ב  1591 -על ידי צבא שנשלח ממארוקו

על  -ידי המלך אחמד אל  -מנצור אשר חיסל את ממלכת סונגאי ושאף להתקדם עד
לממלכת בורנו

שליד אגם צ ' אד  ,במזרח  .אמנם השליטה המארוקאית בעיר

( Elornu

חדלה להתקיים כבר באמצע המאה השבע  -עשרה  ,אך הצאצאים של
ובסביבותיה
~

צבא הכיבוש המארוקאי  ,הידועים בשם הכולל ' ארמא ' (פמזז)ע

)8

העניינים הפנימיים והחיצוניים של טימבוקטו עד תחילת המאה

המשיכו לנהל את

ה . 19 -

9

הם קיימו

מעין עיר  -מדינה אוטונומית שהמשיכה להכיר בריבונותה הפיקטיבית של מארוקו

עליה .

מצב עניינים זה נמשך  ,בצורה פתות או יותר מסודרת  ,עד לתהפוכות

הפוליטיות והדתיות ששינו את פני האזור בתחילת המאה ה  , 19 -בעקבות תנועת
הג ' יהאד שבראשה עמד שייח ' אהמדו

- ( Shaykh Ahaadu

איש דת משבט

~
עמ ' . 356

7

שם ,

8

מהמילה הערבית

:

'

( ,, 1

- 4

 -רבים

:

ו ( נ - 2במובן של ' רובאים '  -זכר לנשק החם שהחיילים

המארוקאים היו ראשונים לשאת עמם בעת כניסתם
9

על

לממלכת סונגאי .

ההיסטוריה של טימבוקטו תחת הכיבוש המרוקאי ראה

4 1' 'higimonie

9 /ג /

 1833 , Paris , 1979חט

Michel Abitbol , Tombouctou :

ווט 0 Conquite marocaine du Soudan nigirienן les Arma - de
du Macina

"Empire:ן

de

)6

8

מיכאל אביטבול

ן

הפולאני .

10

הוא הכריז על עצמו כעל הח ' ליף האחרון של האסלאם  ,כבש את עיר

המסחר ג ' נה

( מחמנ(] ) י השוכנת כ 200 -

ק " מ דרומית  -מערבית לטימבוקטו  ,ואת כל

חבל מאסינה ~הסמוך  ,ואילץ את הסוחרים הלבנים  ,את העולמא המקומיים ואת

ה ' ארמא ' של טימבוקטו להכיר בריבונותו על העיר .
שייח ' אחמדו נמנע מלשנות את הסדר המנהלי הקיים בטימבוקטו  ,אך כעבור
מספר שנים הוא נאלץ לצאת לפעולה נגד ה ' ארמא ' ויסודות אתרים שחתרו תחת

שלטונו בעיר  .אלה הונהגו על  -ידי אנשי דת ממשפחת הכונתא

 ( Kuntaשצברו

 ( Azawadהמשתרע
~

השפעה רוחנית ופוליטית רבה בקרב תושבי אזור אזואד

בין

ארוואן לבין טימבוקטו  .ב  , 1832 -שני מנהיגי הכונתא ~ ,שייח ' אל  -מוח ' תאר אל -
צע ' יר

) 1 -Saghirן

81 -hdukhtar

( Shaykh

ואחיו אחמד אל  -בכאי

 , ( Bakkayקבעו את מושבם בעיר טימבוקטו ויחד עם שרידי

( 81 -

Ahaad

ה ' ארמא ' והתוארג

משבט האוולמינדן )  ( Awl [ imindenהם אף הצליחו לגרש את נציגי השלטון
הפולאני מטימבוקטו ולנתק לזמן מה את העיר מהח ' ליפות של חמדוללהי  .הפולאני
הגיבו בזעם על מעלליהם של הכונתא ואיימו להטיל מצור על העיר  ,אם אלה לא

יחדלו מפעילותם העוינת נגדם  .בלית ברירה נאלצו הכונתא להשלים עם השלטון
של הפולאני בעיר  .על  -פי ההסדר שהונהג ההל משנת

1847

היה ניהול ענייניה

השוטפים של העיר בידי שני אמירים  ,אחד ' ארמא ' והשני פולאני  ,שקיבלו את
מינויים מהמדוללהי  ,ואילו העניינים הדתיים היו בתחום סמכותו הבלעדית של
הקאדי שמונה לתפקידו על  -ידי השייח ' אחמדו ויורשו  ,אתמדו  -אחמדו  ,שעלה

לשלטון ב . 1852 -
זה היה המצב ששרר בעיר כשהגיע אליה הרב אבי

צרור .

לאחר שהצליח

להכשיל את המזימה שזממו נגדו הסוחרים המארוקאים של העיר  ,הוא שכנע את
האמיר הפולאני של טימבוקטו להרשות לו להישאר בעיר עד קבלת גזר דינו של

השייח ' אתמדו  -אחמדו  .בפנייתו לשליט הפולאני  ,התחייב אבי צרור להעביר לידיו
כתשלום שנתי על שהייתו במקום מטען של

זהב , .

1

500

פנייתו נענתה בחיוב  .כך  ,הותר לו משנת

ק " ג גופרית  ,ששוויו

1860

165

מת ' קאל

לחיות בטימבוקטו .

הימים היו ימי מלחמה ומאבקים קשים באזור על רקע צמיחתה של תנועת
ג ' יהאד חדשה בראשותו של אל  -חאג ' עומר שהתפשטה בסנגל תחילה ואיימה

להשתלט על כל האזור המשתרע בין האוקיינוס לבין בקעת הניג ' ר  .אך זה לא

10

ידועים גם כן תחת השמות  Fulbeאו  , Peahlהפולאני הם נומאדים מגדלי בקר  .הם פזורים

ברחבי מערב אפריקה  -מסנגל עד קמרון  ,דרך מאלי  ,ניג ' ר וצפון  -ניגריה של היום  .הפולאני היו
בכל מקום חוד החנית של תנועת הג ' יהאד שהתפשטה במערב אפריקה מסוף המאה
אמצע המאה

ה . 19 -

הצלחתם הגדולה הראשונה התרחשה בצפון  -ניגריה של היום על רקע
(  ,אשר הקדים

נצחונו של חאג ' עות ' מאן דאן פודיו  ,מחולל הג ' יהאד של חבל האומה asal

11

ה  18 -עד

בשנים מעטות את שייח ' אחמד ממאמינה .
יחידת חישוב מוניטארית בעלת ערך נומינאלי של קצת יותר מ  4 -גרם .

~

על יהודים ויהדות באפריקה השחורה

ן

9

הפריע לרב אבי צרור להצליח בעסקיו וגם להיכנס ולצאת בחופשיות רבה אל
טימבוקטו

וממנה .

ב 1863 -

הוא אף הרשה לעצמו לקרוא לכמה מבני משפחתו לבוא

ולהשתקע יחד אתו בעיר  :אלה היו אחיו הבכור  ,יוסף  -שהתקרב לגיל שבעים -

ובניו אהרון ודוד  ,אח נוסף בשם אברהם  ,משה גיסו של מרדכי ודוד בנו וכן ארבעה

גברים נוספים שהצטרפו לקבוצה במהלך השנה  -הרב רפאל  ,יצחק בן אהרון
ושמעון בן יעקב ויצחק בן

משה .

זה האחרון בהר להתאסלם באחת מנסיעותיו

לתאודני .
הנה כי כן נוסדה קהילה יהודית קטנה  -שמנתה מניין גברים  -בטימבוקטו  .עם
בואם רצו השלטונות לשכן את כולם במקום אחד  ,אך מסיבות בלתי ברורות סירב
מרדכי אבי צרור בכל תוקף שבני משפחתו יהיו מרוכזים ברובע אחד בעיר  ,ותחת
זאת המליץ על פיזורם ברחבי העיר  .ב  , 1867 -לאתר פטירת האח הבכור יוסף  ,קיבל
מרדכי אבי צרור חלקת קבורה מחוץ לעיר ושם נטמן כעבור שלוש שנים משה

גיסו .

בני משפחת אבי צרור הפכו אפוא לחלק מהנוף האנושי של טימבוקטו  .ברם ,

התסיסה הצבאית  -פוליטית באזור השפיעה לרעה על המצב הכלכלי של העיר  ,מה
עוד שהסוחרים סבלו קשות מהתקפותיהם החוזרות ונשנות של שודדי הדרכים

שהתנפלו על השיירות שחצו את הסהרה .
ב 1863 -

שיגר מרדכי אבי צרור למארוקו מטען יקר ערך של נוצות יענים  ,זהב ,

שנהב ומוצרים סודאניים אחרים עם אחיו הצעיר יצחק  .אך עם כניסתה של השיירה
לתחומי מארוקו הותקפה השיירה על  -ידי שודדים משבט העריב ( 16ז)ע
איימו על יצחק ונטלו ממנו את כל

מרכולתו .

) ) 2ן

אשר

שנה לאחר מכן  ,ב  , 1864 -כאשר

טימבוקטו נכבשה לזמן מה על  -ידי צבאותיו של אל  -חאג ' עומר  ,הצליה מרדכי
לחצות בשלום את הסהרה ולהגיע לבית אביו בעקה עם ' הרבה מוצרים

יקרים ' .

לאחר שמכר אותם במוגאדור  ,הוא נסע לאיטליה שם רכש בגינואה ובוונציה מוצרי
זכוכית וסחורות אחרות ש ' היה להן ביקוש רב בקרב השחורים '  .בשובו למוגאדור
הוא קיבל משותפו לעסקים  ,שלמה אוחיון  ,מוצרים אחרים  ,ולאחר מכן  ,בסוף אותה

שנה  ,הוא שם את פניו לכיוון טימבוקטו  .ביציאה מתחומי מארוקו תקפוהו שודדים
משבט הרגייבאת

(א ] 6סטנסן ) "

 ,אך הדבר לא מנע ממנו להמשיך את מסעו עד

לטימבוקטו  .הוא השיג הלוואה של

מת ' קאל זהב  ,קנה כמות גדולה של נוצות

1 , 200

יענים ושלחה לשותף שלו במוגאדור  .אך גם משלוח זה נשדד בדרך ע " י שודדים
משבט אולאד בו סבאע

' Sba

805

, 186

י24

) 14

כאשר דבר השוד הובא לידיעתו ,

צרור ממנהיג הכונתא אחמד אל  -בכאי לעצור שלושה מבני
ביקש הרב מרדכי אבי ~

שבט זה שנמצאו באותו זמן באקראי בטימבוקטו  .אל  -בכאי שהעניק את הסותו לבני

12

משבטי דרום מערב מארוקו  ,שפעלו בעיקר לאורך החוף

;3

אחד השבטים החזקים ביותר שפעלו בין דרום מארוקו לצפון מאוריטניה של היום  .בתקופה
הנדונה  ,הרגייבאת נכנסו לעימות חריף עם התג ' אכנת ,

14

האטלנטי.

מייסדי תינדוף .

שבט לוחמים שמקום נדרדיו העיקרי היה ואדי נון ( 5טא  ( Wadבדרום מערב

~

מארוקו .

10

]

מיכאל אביטבול

משפתת אבי צרוך נענה לפנייה  ,אך שלושת העצורים הצליתו להתיר את אזיקיהם
ולברוח בחשכת לילה

מהעיר .

אירוע זה והאירועים שקדמו לו פגעו קשות במצבו הכספי של הרב מרדכי  ,אשר
בסוף

1868

נאלץ לשוב למארוקו כשהוא משאיר לזמן מה בטימבוקטו את בני

15

זה היה הרקע להתקשרותו לקונסול הצרפתי במוגאדור  ,אוגוסט

משפחתו .

באומייה  ,אשר התרשם עמוקות מסיפורו האישי של אבי צרור ומהיקף ידיעותיו
הגיאוגראפיות והאתנוגראפיות על האזור

ותושביו .

הימים היו ימי חדירה אירופית לתוך אפריקה והמעצמות התחרו ביניהן על כל פיסת
מידע הקשור בדרכי הגישה אל צפון בקעת הניג ' ר דרך מדבר הסהרה  :לצרפתים היה
אינטרס מיוחד להשגת ידיעות מדויקות על האזור הזה בשל קרבתו הן לאלג ' יריה הן
לסנגל ( שם היו להם מאחזים

רבים )

ואשר חשיבותו האסטראטגית עלתה יחד עם

התעצמותן של תנועות הג ' יהאד שאיימו על המשך קיומה של הנוכחות הצרפתית

משני עברי הסהרה .
באומייה שמח לשמוע שהרב מרדכי היה מוכן לצאת לטימבוקטו ולמלא כל
שליחות שתוטל עליו מטעם

ה ' חברה הגיאוגראפית של צרפת '

16 :

בטימבוקטו הרב מרדכי עשוי לסייע בידינו לא רק לאיסוף מידע עבור התברה
הגיאוגראפית ואגודות מדעיות נוספות אלא גם לשמש כסוכן מסתרי עבור
חברות המסחר של אלג ' יריה ואולי גם כמארחם בבוא העת של המגלים
האמיצים שיצאו בעתיד להשלים את המלאכה בה החלו הנוסעים קאייה

( 11116ש6 0מ  17 ) %נבארת ) i einrich Barth
~
הקונסול הצרפתי פנה ב  1871 -לגיאוגראף הצרפתי המפורסם הנרי דוביירייה
le

"

) ( enri Duveyrierשערך בעבר סיורים נועזים ברחבי הסהרה וביקשו לארח את
~
במשרדי ה ' חברה הגיאוגראפית של צרפת ' בפארים ולהעניק לו את
הרב אבי צרור

ההכשרה המינימאלית הדרושה לביצוע סיורים מקצועיים ברחבי הסהרה

והסאהל .

במקביל פנה באומייה להנהלת ' כל ישראל תברים ' וביקשה לממן את עלות שהייתו

15

אחיי

אברהם נשאר בקשר עם סוחרי טימבוקטו שם הוא נפטר

ב . 1871 -

לאחר מותו השתלטו

שלטונות העיר על רכושו והרכוש שבני משפחת אבי צרור הותירו בעיר  :ארכיון כי " ח

,

 111 1( 42ן
16

17

 :מכתב מאוגוסט

[ פאריס ] ,

באומייה להנהלת כי " ח  ,מוגאדור . 1 . 8 . 1872

א ' באומייה  ,שם  ,עמ ' . 364
קאייה נכנס בשנות

ה 20 -

לטימבוקטו כשהוא מחופש לסוחר ערבי יליד מארוקו  .הוא הגיע

מכיוון דרום  ,דהיינו מהחוף האטלנטי של מערב אפריקה ומשם לבקעת הניג ' ר  .מטימבוקטו הוא
יצא חזרה למארוקו כשהוא מצטרף לשיירה שחצתה את המדבר לכיוון דרום
18

בארת הגיע לאזור מכיוון אגם צ ' אד וצפון ניגריה של היום בסוף שנות

ה . 50 -

המגרב .

ה 40 -

ותחילת שנות

הוא בא בשליחות ריגול מטעם הבריטים ובעת שהייתו באזור טימבוקטו הוא התקשר

לראשי משפחת הכונתא שהעניקו לו את חסותם .

ן

על יהודים ויהדות באפריקה השחורה

11

ולימודיו של הרב מעקה בבירה הצרפתית  .דומה שראשי כי " ח לא גילו התלהבות

רבה בהתחלה  ,ולכן לא הזדרזו להשיב לפניותיו הראשונות של הקונסול  .אשר לרב
מרדכי  ,הוא התליט להסדיר את ענייניו האישיים לאחר שובו מטימבוקטו  ,נשא
לעצמו אישה מאגאדיר שילדה לו בן בתחילת
ב 1873 -

. 1871

19

נענתה סוף סוף הנהלת ' כל ישראל תברים ' לפנייתו של הקונסול

באומייה  ,אשר כעדות מסייעת לכישוריו של הרב מרדכי הוא חזר על כמה סיפורים

ששמע מפיו על אודות שבטים יהודים אבודים המשוטטים ברחבי המדבר  .באומייה
תשב  ,במידה רבה של צדק  ,שמוסד יהודי עתיר נכסים ופעלים כמו כי " ח לא יישאר
אדיש למשמע סיפורים אלה ויחליט לסייע לנוסע היהודי  ,שעשוי לגלות באחד

הימים אחים נידחים שהקשר עימם נותק מאז ימי בית ראשון .
הרב אבי צרור זכה למענק של  1 , 500פרנקים  .לאחר דחיות
לראשונה לפארים באביב , 1874

20

אחדות הוא הגיע

שם הוא התקבל בסקרנות לא מעטה על  -ידי

העיתונות המקומית שלא הורגלה לפגוש בנוסעים נועזים לבושי גלימה שחורה

וחובשי כיפה .

!2

לאחר הדרכה קצרה  ,שניתנה לו על ידי הנרי דוברייה שלימד אותו

להשתמש במכשירי מדידה וניווט שונים  ,הוא חזר למארוקו והחל מיד בעבודות
סיור מטעם החברה הגיאוגראפית הצרפתית  .ואכן  ,כבר בנובמבר

לביולטין של החברה סקירה על החי והצומח בחבל סוס
מארוקו

1875

הוא שלח

שבדרום מערב

) ( Sus

שנה לאחר מכן הוא פרסם שם דיווח מפורט על שרידי קבורה עתיקים

;

מאותו אזור וגם שלח להנהלת החברה תעתיק של כתובות

תיאור מפורט של ציר מסחר שאורכו
ב 1879 -

200

ב ' ברברית ' ( ? )

יחד עם

ק " מ בדרום מערב מארוקו .

ביקר הרב אבי צרור פעם שנייה בפארים בשובו ממסע שערך

בטימבוקטו מטעם ' הוועדה הצרפתית העליונה למחקר ופיתוח לקראת סלילת
מסילת הברזל בין אלג ' יריה וסנגל לבין פנים היבשת '  .מפארים הוא יצא לאוראן
ומשם לאלג ' יר שבה כיהן כמורה לעברית בתלמוד התורה המקומי עד יום מותו

באפריל

. 1886

ב6 -

שנים אחדות קודם לכן  ,בסוף  , 1879הוא הספיק לשגר להנהלת

כי " ח את סקירתו בעברית על ה ' דגאתון ' המובאת להלן 22וגם ללוות את האב שארל
דה פוקו

) de Fo cault
~

 ( Charlesבמהלך סיורו

ב 1883 -

בדרום

מארוקו .

הנוסע

הצרפתי שלא גילה חיבה יתרה כלפי היהודים ' נאלץ ' להתחפש לתלמיד חכם יהודי
לצידו של הרב אבי צרור שהציגו בכל מקום אליו הגיעו כשד " ר מארץ

הקודש .

23

19

לפי הקונסול הצרפתי  ,קרוביו של הרב מרדכי ייעצו לו להסדיר את מעמדו ולשאת אישה כדת

20

וכדין יותר שאם לא כן הוא לא יצא בריא ממסעותיו למרחקים ( באומייה  ,מכתב לכי " ח  ,שם ) .
שם  .מכתב מבאומייה לנשיא כי " ח . 23 . 4 . 1874 ,

21

כך התפרסמה תמונתו של הרב אבי צרור על דפי העיתון Le hdonde lllustre

מה 15 -

באוגוסט

. 1874
22

כתב היד תורגם לצרפתית ופורסם ע " י מזכיר החברה  ,איזידור לב )  , Osidore Loebעוד בינואר
 1880ב (fniversal-

23

" de I 'AIIiance Israilite

ראה בעניין זה , Y . D . Simach ,

שם .

~ Bulletl

%2

ן

מיכ "

ע

אביטב1ל

נ  .סוגיית הנוכחות היהודיה במערב אפייקה
שהתגלה על  -ידי

כאמוני נושאה של התעודה שלפנינו הוא שבט בשם ה ' דגאתון '
מרדכי אבי צרור באחד מסיוריו באזור טימבוקטו  ,ואשר לטענתו הינו שבט ממוצא

יהודי שצאצאיו ממשיכים להתייחס אל עצמם כאל יהודים  ,אם כי שכחו כל אות ותו
ממסורת ישראל  .ייאמר כבר מראש  ' :תגליתו ' של אבי צרור אין לה כל אחיזה

במציאות .

ה ' דגאתון ' או יותר נכון ה ' דאגא '

אינם אלא קבוצה נהותה ,

( DagaJ

' וסאלית ' ) , ( Iaghadמתוך שבט התוארג הגדול אוולימנדן

) ( Awlliminden

שאין

לה ולא כלום עם היהדות או היהודים  .בדומה ליתר שבטי התוארג  ,האוולימנדן היו
חברה היררכית מאד שהתחלקה לארבע קטגוריות נפרדות  :בראש הפירמידה עמדו
ה ~jnlajeghan -

אלה המכונים בספרות האתנוגראפית האירופית ' אצילים '  .להם היתה

הזכות הבלעדית לשאת נשק ולגבות מסים ודמי חסות מגורמים שונים  ,דוגמת
הסוחרים  ,מדריכי השיירות ותושבי הערים מהוסרי הגנה שהיו נתונים
מתחתם באו ה 84 -א5תז ( 1או

[] aga

לחסדיהם .

בשפת הסונגאי  - Songhai -תושבי

וכו ' ) .

שסיפקו לראשונים את כל צורכיהם ( מלאכות יד  ,טיפול בבעלי חיים ,

האזור )

בתמורה

לשירותיהם  ,העניקו להם ה ' אצילים ' את תסותם אך במקביל מנעו מהם את הזכות
לשאת נשק

;

שתי הקטגוריות האחרות היו ' אנשי הדת '  ,ה ' , Enselimen -שסיפקו את

הצרכים הדתיים של השבט  ,בתור שכאלה הם היו היחידים שהפגינו ירע כלשהו
בענייני דת  ,ולבסוף  ,בתחתית ההיררכיה החברתית  ,נמצאו העבדים השחורים
שהועסקו בעבודות קשות ובזויות

בעיני התוארג .

24

כנוסעים רבים לפניו קישר אבי צרור בין נחיתותם החברתית של

מוצאם היהודי כביכול .
ולנטים פרננדס

ה 16 -

כך  ,למשל  ,עשה במאה

שייחס מוצא יהודי

) ( Vztlentlnl Fernandes

ה [1 aga -

לבין

הכרוניקאי הפורטוגאלי
ל ~ ' - grjots -קסטה '

נתותה של ' טרובדורים ' משבט המנדינג ( 5ח41מ48א ) במאלי של היום שהיחס אליהם

מצד בני עמם היה תערובת של בוז ופחד .

25

לא הרחק משם  ,במאוריטניה של היום ,

האוכלוסייה המקומית נהגה לכנות בשם הגנאי ' יהוד '  ,יהודים  ,את הנפחים ,
ה ' מעלמין '  ,שהיוו קבוצה חברתית נתותה בעיני סביבתם

החקלאית  -פסטוראלית .

26

אין ספק  ,את ההסבר לייחוס היהודי שניתן לקבוצות פונקציונליות שונות צריך
לחפש ברקע התרבותי  -המוסלמי של עמי מערב סודאן  -האזור המשתרע בין דרום

המגרב לבקעת הניג ' ר  .יחד עם זאת יש להדגיש את העובדה שהיהודים אינם בגדר

24

ראה בעניין זה
- 77
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ן

של נעלמים  -הם לא נעדרים לא מספרות הנוסעים ולא מהמסורות שבעל  -פה של
אחדים

מעמי המקום .

27

ככלל  ,היהודים מוזכרים בשלושה סוגים של

מקורות :

א  .מקורות ערביים מימי  -הביניים שחוברו על  -ידי גיאוגראפים מוסלמים  ,המתארים
את אפריקה השתורה על  -סמך עדויותיהם של נוסעים וסוחרים מארצות הצפון
שביקרו במקום  .בין אלה נזכיר את אל  -אדריסי ( המאה ה  , ) 12 -המדבר על נוכחות
יהודית עמוק בתוך שטחה של מאלי בשלושה אתרים בלתי מזוהים הנקראים דאו

( יי , ) 1( 8מלאל )  2 s (hda[alוקמנ ורייה ) , 29 ( Qamnarjyyaאת אל  -זוה רי ( המאה
ואת אבן אבי זרע ( המאה

ה 14 -

) 30

ה ) 12 -

הממקמים את ה ' יישובים ' היהודיים באזור התפר

בין המדבר לבין האזורים הדרומיים המאוכלסים בשחורים

:

כך  ,לדוגמא  ,היהודים

המוזכרים על  -ידי אל  -זוהרי שוכנים במקום הנקרא קאראפון או זאפון

 . . . .באים אליהם מכיוון כאוכאו

( יי וייפא ) "
%

ווארגלה

31 :

( 518

])8

י

) . 33

הם

העניים ביותר מבין הע ' נאווה  34 .הם קוראים בתורה ו [ הסוחרים ] מייבאים
אצלם מהמגרב ומספרד [ אנדלוס ] בגדי משי  ,זעפרן  ,מוצרי מלאכה וזפת .
כשהזפת מגיע למקום זה הוא משנה את ריחו לריח של עץ הערבה  .כן
מייבאים אליהם צדפות  35 ,פנינים ושרף  .גם השרף משנה ריח כשהוא מגיע
אליהם  .יש להם אבן קסם בעלת צורה מלאה או חלקית של גוף האדם . . .

ב.

מקורות אפריקאיים בעל  -פה ובכתב דוגמת הכרוניקה ' תאריח ' אל  -פתאש ' ,

שתוברה

בטימבוקטו

במאה

ה , 17 -

והמספרת

על

יישוב

יהודי

בתנדירמה

(8תד11טת , ) 70הנמצאת דרומית  -מערבית לטימבוקטו  .לפי מקור זה ה ' בנו אישראיל '
חיו באזור עד המאה

ה 15 -

והתקיימו מחקלאות בלבד

שגידלו ירקות אותם מכרו בסכומי עתק

27

36 :

 ,הם חפרו בורות מכיוון

לסוחרים ' .

על הסוגיה ראה 005 bibliques dans les :נ0טתת 1א Michel Abitbol , ' Traces j ~ ives
 . ( ,טס )  1) . [ . 2 . Werblowskyתו trad tions africaines ' ,
lack Africa and the Bible ,
~

 . 166 - 172קק ~Jerdsalem , 1972 ,

5 , Corpus of early lrabic Sourcesח ] וק0א

Wesl A

28

ican

29

 . 108ק Cambridge 1981 ,
~
לבציון והופקינס  ,שם  ,עמ ' ~
. 117

/

t

30

 .ץ Levtzion and 7 . ] .

.א

Histo /

 J . Cuoq ,ח ]

Recueil de sources arabes concernant
 . 231ק  siicles, Paris ) 1975 ( ,ש /ןן Occidentale du VIIIe au

Abi Zar, Flawd 81 -Qirtas

"

16

/' dJFique

31

לבציון והופקינס  ,שם עמ ' . 99

32

או גאו (  , ) ) [ 80עיר הבירה של ממלכת סונגאי השוכנת על הניג ' ר ,

כ 500 -

ק " מ מזרחית

לטימבוקטו .
33

תחנת מסחר חשובה באזור מזאב

) ( Mzab

שבדרום אלג ' יריה של היום  .היא שימשה כמקום

ריכוז של השיירות שיצאו מתוניסיה ומאלג ' יריה לכיוון בקעת הניג ' ר דרך נאות המדבר של

תואת .
34

שם כולל הניתן ע " י

המחבר לתושבי האזור השחורים .

35

הכוונה לצדפות ה ~coswies -

36

 . 120ק ) 1913 ( ,

~.

המשמשות אמצעי חליפין לרבים מעמי מערב סודאן .
0.

oudas, Paris

~

,

0

ar %4 . eelafosse

Ta' r kh aI- Fattash 04 . et
~

על יהודים ויהדות באפריקה השחורה

ן

15

אשר למסורות בע " פ המתייחסות ליהודים הן נפוצות במיוחד בקרב עמי האזור

שעברו לאסלאם ודרכו למדו על דמויות תנ " כיות שונות ( יוסף  ,משה  ,שאול המלך

וכו ' ) ועל אירועים חשובים מהמקרא ( יציאת מצרים ,

למשל ) .

הדת היהודית מוזכרת

אפוא לציון מוצאן ה ' מיתי '  ,או ה ' קדם  -אסלאמי '  ,של קבוצות מקצועיות שונות
( נפחים  ,למשל )  ,או של מייסדי שושלות שנדדו מארץ  -ישראל דרך מצרים לאפריקה

השהורה .
ג  .מקורות אירופאיים המבוססים על עדויותיהם של נוסעים ופקידים קולוניאליים
שנטו לייחס מוצא יהודי לכל תופעה אנושית  ,או תרבותית  ,שלא תאמה את ראייתם

הפשטנית של אפריקה  .כך למשל  ,טענו לא מעט חוקרים בתחילת המאה

ה 20 -

שהפולאני הם ממוצא יהודי וזאת בשל ' עליונותם ' התרבותית על שכניהם וכן בשל
תווי פניהם וצבע עורם  ,השונים מאלה של שכניהם בני המקום  .כמו כן לא היו
חסרים לפני מלחמת העולם השנייה החוקרים האירופאים שנטו להסביר את מנהג
המילה הנפוץ בקרב עמי היבשת השחורה על רקע השפעה

יהודית .

אין מי שמתייחס כיום ברצינות להסברים אלה  ,שכן להוציא את עשרות אנוסי
ספרד ופורטוגל  ,שהובאו במאה

ה 16 -

לחופה

אפריקה

של מערב

ונטמעו

באוכלוסייה המקומית כעבור זמן קצר יחסית  ,ספק אם יהודים חדרו בכלל אי פעם

לחוככי היבשת השתורה  .הבודדים  ,שאולי עשו כן  ,היו הסוחרים אשר דוגמת הרב
אבי צרור הצטרפו לשיירות שחצו את מדבר הסהרה ונטלו חלק פעיל בסחר

הטראנס  -סהרי .

37

ברם  ,בדומה למרבית הסוחרים המוסלמים הלבנים שהגיעו מצפון

אפריקה למערב סודאן  ,סביר מאד להניח שהסוחרים היהודים העדיפו לשבת בערי

הסאהל ( אזור התפר בין המדבר לחבלים המאוכלסים בעמים
ולאטה )  , ( SValataואדאן

( ת888קע ) 38

שחורים ) -

בערים כמו

או טימבוקטו  ,ולא לרדת יותר דרומה ,

להסתכן באקלים קשה ולהתערבב בעמים שאת לשונותיהם לא הבינו ואת מנהגיהם

לא הכירו .
חרף אי דיוקיה באשר ליהדותם של ה ' דגה ' ,

התעודה שלפנינו הנה בעלת חשיבות

39

דוקומנטרית ממדרגה ראשונה  ,הן בעצם היותה מקור עברי יחיד לתולדות מערב

37

על חלקם של היהודים בסחר הטראנס  -מהרי ראה

:

מ ' אביטבול

המגרב  ,ירושלים תשמ " ב  ,וכן את שני המאמרים של
' en

conirnerce transahar

( עורך ) ,

קהילות ישראל בדרום

hdichel Abitbol , kJUIfS maghrEbins 01

( עמ '  ) 251 - 229ו 858 -ת111עNehemia Levtzion, ' -The Jews of 5

~
 ( and the Saharan Tradeעמ '
'

. ) 263 - 253

38

שתי הערים הללו שוכנות בדרום מאוריטניה של היום  ,מערבית לטימבוקטו .

39

מן הראוי לציין שלאחר הכיבוש הצרפתי של אלג ' יריה  ' ,התגלו ' לא אחת ע " י חוקרים ואנשי
צבא צרפתים שסיירו בדרום המושבה ' שבטים ' של ' נוודים יהודים ' שבמקומות מסוימימ אף
נשאו את הכינוי ' בחוצים ' ( ראה למשל

ica ,

Philadelphia

וכן

295 - 305

 .קק

.

1927

 North Aהן Travels

~

' דו " ח

אלבר

כהן '

Slouschz ,

שפורסם

Nahum

ע"י

5.

8 conquite fran aise ' ,ן Shwanfilchs , ' I)eux documents sur les Ju fs d ' Algerie aprEs

 . 262קק  ) 1978 ( ,ץ Michael
~ - 267

~
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סודאן במאה הי " ט  ,והן בשל הידיעות הרבות המובאות מכלי ראשון על אודות
ההתיישבות היהודית בדרום המגרב  .מצד אחר  ,דומה שגם בלשנים ואנשי דקדוק
עשויים למצוא בה עניין ולו בשל העובדה שהרב אבי צרור דאג להוסיף ניקוד פונטי
לחיבורו  .בעשותו כך  ,הוא איפשר לנו לשחזר בקלות יחסית את דרך ההבעה של

העברית כפי שהיתה נהוגה באזור מגוריו  ,בדרום מארוקו .
ג  ' .שבט יהודי נידה  -הדגאהוו מאה מיקי אבי צרור
היהודים האלה
שמם שקוראים להם התוארג  ,הוא ' דאגאתון ' רוצה לומר ,

המיר דתו  ,או אשר הוא מזרע המומרים  ,נקרא דאגא .
דירתם

לבוזביהא ,
אגאדש ,

46

הם
וגם

42

מהם

מפוזרים ,

ללמברוך 43 ,

ובעיר באמבא ,

47

וגם

הסמוכים
ללמאמון 44 .

כל ישראלי אשר

40

לתימבגטו ,

41

ימהס הסמוכים

ויש מהם על שפת הנהר ,

45

בעיר

והרוב שלהם הם דרים במדבר הגדול הנקרא
 49הנקראת ' וילמדן '  50והאיילמדר51

' אדגאג '  48חוניט שם עם המשפחה הגדולה ,
הנז ' הם התוארג האמיתייט 52 ,

והמה הם המושלים בכל ארץ הסודאי53

40

כאמור לתיאוריה של אבי צרור אין כל אחיזה במציאות  .הדאגא אינם אלא האמע ' אד ( דאגא

בשפת סונגאי ) של האוולימינדן אשר בדומה לכלל שבטי התוארג באזור היו חברה בעלת מבנה
היררכי נוקשה  ,המחולקת בין היתר ל ' אצילים ' ול ' ואסלים '
41
42

43

44

כך

דוגמת הדאגא  -אמע' אד .

במקור.

-קיש- ,

,
'מזרח לאזאואד  ,בדרכן לטימבוקטו .
1לללנ -

עיירה השוכנת בחבל אזאואד ,
צפונית  -מזרחית לבו ג ' ביהה  .תחנת המעבר הראשונה של השיירות הנכנסות מכיוון
100

ק " מ דרומית  -מזרחית לארוואן .

לנו *ננ  -בין אל  -מברוכ לבו ג' ביהה .

45

הכוונה

לנהר הניג' ר.

46

אגאדס

) - ( Agades

עיר מסחר צפונית  -מזרחית לגאו

( ) ) 380

על ציר השיירות המזרחי שקישר

בין לוב לבין המאהל ומערב סודאן .
47

48

עיירה על הניג ' ר ,

כ 200 -

ק " מ מזרחית לטימבוקטו .

הכוונה לחבל המדברי המשתרע צפונית  -מזרחית לטימבוקטו והידוע תחת השם אדראר של
האיפוע' ה ) rfoghaא . (Adrar

של ' שבט גדול' .

49

במובן

50

אלה הם ה ~ Awiliminden -שיחד עם ה TadEekket -

החשובים ביותר בדרום

הסהרה .

שא היו

אחד משני שבטי התוארג

בשונה מה  Tadaekket -ה ~ Awliainden -הצליחו לבסס את

מעמדם הודות לשיתוף הפעולה בינם לבין הכונתא אשר כאמור היו ה ' פטרונים ' הדתיים של
תושבי האזור המשתרע בין טימבוקטו לבין ארוואן .
51

כך במקור .

52

ר " ל ששמרו על מינהגיהם המסורתיים ולא עברו תהליכי ' מודרניזאציה ' וסטנדרטיזאציה שגרמו

להיעלמותם של שבטי נוודים לבנים אחרים כמו ה ~. Kel Tadaekket -
53

או ' בלאד אל  -סודאן '  ,ארץ

השחורים .

על יהודים ויהדות באפריקה השחורה

' תינבגטו ' ,

הסמוכה למדבר

אראוואן ,

54

הדרים ,

מושלים בכל התוארג

ן

בוזביהא  ,למאמון ,
הנז ' ולוקחים המס מהם 57 ,

%7

55

למברוך וגם

במדינות56

ומן

המדינות הנז ' וגם מושלים בכל המדינות אשר על שפת הנהר  ,העובר בין תינבגטו
ובין

והמה רבים עד מאד  ,יוערך

הוצא 58 .

חשבונם ליותר משלש מאות אלף  ,והם

יושבי אוהלים ומקניהם גמלים ובקר וצאן וסוסים הרבה לאין קץ  .והמומרים

הנז ' ,

הם דרים עמהם באדגאג הנז '  .ומקנה רב להם  ,ויושבי אוהלים כמוהם ,

59

ידם .

אבל הם כנועים תחת

התוארג 61 ,

וגם בענין החיתון אין

ביניהם החיתון כלל ועיקר משני סיבות א ' שהתוארג יש

להם חרפה גדולה אם

60

ולשונם  ,לשון

יקחו להם אשה מהדאגאתן  ,אשר המה זרע מומרי היהודים  ,מה יענה בחרפתו

בתוך עיני] רתו ,

62

כי

גם הדאגאתנו ] ן לא יעלה על לבם לקחת אשה

נקראים להם כעבדים

מהם  ,כי

הם

אליהם 63 .

המומרים ' האלה '  ,הם אנשים לבנים כשלג 64ויפיפיים
יותר מיופי הייהודים היפיפים אשר בגלילות האפריק ' 65
אחד שחור  ,כי הם מעולם אינם נושאים להם השפחות בנות כנען 66כמנהג
הישמעאלים 67כי חרפה היא להם מאבותיהם  ,שאף התוארג בעצמם אינם
עד מאד ועד

בכלל ,

לא תמצא בהם שום

נושאים

השפחות 68 .

צלם  ,וכל אחד מהם

התוארג  ,הם אינם נוהגים בהם כבוד כל כד  ,אבל הם תחת

יש

לו תארגי

א ' בידו ובזרועו  ,להיות

לו למגן ולצנה  ,משאר

במקור .

54

כך

55

העיירה בה מרדכי אבי צרור ואחיו יצחק נאלצו לשכת במשך שנה שלמה לפגי שהותר להם

לצאת לטימבוקטו .
56
57

58
59
60
61
62

ר " ל בערים .
דמי חסות שהאוולימינדן נהגו לגבות מהסוחרים ומהכפריים בתמורה להגנה שהעניקו להם .
 - Hausaאזור המשתרע בצפון בקעת הניג ' ר  ,מזרחית ל ~ , Gao -בצפון ניגריה של היום .
ר " ל הדאגאתון .
של האוולימינדן .
שהיא דיאלקט ברברי .
הכוונה

כאן ל ' חמולה ' ולקבוצות שארית אחרות ולא לעיירה במובן של יישוב קבע  -שכן

האוולימינדן
63

היו שבט של נוודים .

כמו ככל חברה היררכית  ,ה ' אנדוגמיה ' היתה אחד מסימני ההיכר של התוארג

:

ה ' אצילים '

התחתנו בינם לבין עצמם או חיפשו נשים מתוך קבוצות מיוחסות מקבילות בקרב שבטי תוארג
אחרים  .הם לא נשאו נשים מבין ה ' דאגא ' לא בגלל מוצאן היהודי כביכול אלא מתוך הכרה

בכללי האנרוגמיה שחייבו את כל המרכיבים של החברה  .כללים אלה חלו כמובן גם על הדאגא
שהתחתנו מאותן סיבות עצמן בינם לבין עצמם  .ראה בעניין זה  , Edmond Benlus ,שם  ,עמ '

. 154- 148
64

בהיותם ממוצא ברברי  ,התוארג אוולימינדן היו לבנים במוצאם  .אין ספק ההקפדה על כללי
חיתון אנדוגאמיים והימנעות מנישואין עם עבדים שחורים היתה אחת הגורמים שהגנו על צבע
עורם המקורי .

אפריקה .

65

ר " ל צפון

66

ר " ל אפריקאים

67

ר " ל הערבים .

68

ראה הערה

. 52

שחורים .

18

ן

מיכאל אביטבול

אחיו  ,ונותן לו סך  ,מה  ,בכל שנה ושנה  .וכד הוא המנהג בינם לבין התוארג ,

69

וגם כן אם ילחמו התוארג עם איזה משפחה הם יוצאים ראשונה למלחמה  ,כי
אנשים מלומדי מלחמה המה .
גם הם גם התוארג לא יש להם לא כתיבה ולא ספרים  ,לא למוד ולא לומד 70 ,
לא עבודה ולא תפלה  ,ואפילו הם מודים במוחמד  ,אינם מתפללים מעולם

אבל יש להם איזה רשומות של כתיבה כמו כתיבת התוארג הידועה ,
שורש לה

72

71 .

ואין

73 .

ראינו בהם רחמנות גדולה  ,בינם לבין אחיהם ,

74

וגם עלינו 75חוץ מן הטבע ,

הגם שהיו הגוים מחרפים אותם בעת אשר מדברים עמנו בדרך רחמנות ובעת
אשר מוכרים לנו איזה סחורה  .ויאמרו אליהם עכשיו באו אליכם היהודים

אחיכם והרי אתם עושים להם הכרת פנים  .הם משיבים אליהם  ,כן וכן בני עמינו

ואחינו הם  ,ואדרבה  .יש
נשורה

להם

מחוקה ]

נ] 2

שרשם ומקורם על דרך הגיוגראפי
במאררוק 77קדמונים מחורבן בית א ' ואלו הן

76 :הלא

תאפילאת ,

78

ידעת כי ארבעה מדינות הם

והיא קרובה אל המדבר והמדבר תלך בו בדרד מישור עד ארץ-

ישראל  ,וגם תלך ממנו עד לתינבגטו וגם ממנו עד לתואת ,

79

ועד אלמחאמיד ,

80

וגם לתאפילאלת .

השבט .

69

הכוונה לקבוצה השלטת  ,ל ' אצילים ' של

70

אכן  ,ענייני הדת היו התמחותה הבלעדית של קבוצת ה ~ , Insalmen -אשר כאמור סיפקה את
הצרכים הדתיים

71

של כל השבט .

אבי צרור נוטה להסביר כאן את יחסם הפושר מאד של הדאגא כלפי האסלאם על רקע מרצאמ
היהודי  .לאמיתו של דבר  ,בזה הם לא היו שונים מכלל האוכלוסייה המקומית  -לבנה ושחורה

72
73

כאחד  -שהצטיינה ביחס מאד פשרני כלפי האסלאם .
זהו כתב יתדות הידוע בשם . Tjfinagh
ר " ל המקור של שפת הסימנים הזאת בלתי ידוע .

74

עוד תכונה ' יהודית' בעיניו של אבי צרור  :הסולידריות החזקה של בני הקבוצה .

75

ר " ל המחבר עצמו .

76

בקטע הבא מתכוון אבי צרור לתאר את הרקע לבואם של הדאגא ה ' יהודים ' למערב

77

מארוקו  .המחבר ששלח את חיבורו ל ' כל ישראל חברים ' מוצא לנכון להשתמש בשם הצרפתי

מוראן .

. Maroc
78
79
80

או תאפילאלת ( 1511ת - ) 78חבל בדרום מזרח מארוקו .
 Tuatבדרום אלג ' יריה של היום .
- 81 -Mahamid

יישוב בחבל דרעה ,

כ 100 -

ק " מ דרומית לזגורה

שימש כתחנת מעבר לשיירות שהגיעו מתאפילאלת לסוס ( 5ט. ) 5

) ( Zagora

בדרום

מארוקו .

על יהודים ויהדות באפריקה השחורה

תאבלבאלת 81 ,

ן

19

היא בתוך המדבר אשר בין תאפילאלת ובין תאוודנני ,

ומקודם לזמן הזה היו כל הבאראבאניס ,

83

82

נושאים המלח מתאבלכאלת  ,קרוב

למאה שנה שזה היה  ,עד הזמן הזה שנתחדשה להם עיר תאוודני  ,ונתבטלה

תאבלכאלת  ,ונתבטלו היהודים ממנה על ידי גירוש

הפלשתים 84 ,

ויש בה מערות מתי ישראל  ,גדולות מאד מאד כמה וכמה
על קברם זמן

יותר משני אלפים  ,לא יש לי זכירה

שהם התוארג

רבנים  ,יש

בהם וכתוב

85 .

למחאמיד  ,והיא עיר מולדת אבי ואבות אבותיו  ,גדולה עד מאד היתה ,
ומליאה יהודים היתה ומערות 86גדולות הרבה  ,וזמן ציון הקברות אחר חרבן

בית ראשון  ,בלא ספק  .כאשר הגידו לנו אבותינו  ,ועד עכשיו  ,יש
שירות ופזמונים ופיוטים ובקשות שמדברים מענין בית א ' דוקא  ,ויש להם קינות
גם כן שמדברים כן  87 .ויהי היום זמן רב מאוד אשר היה שם גירוש גדול ושריפת
היהודים לרוב על יד הפלשתים הנקראים לבאראביר 88והן המה ' תוארג ' והן
המה וילמדן  ,והן המה לבאראביר  ,כולם הם משפחה אחת היא  ,לשון א '  ,נימוס
א '  ,מנהג א '  ,דת א '  ,רוצה לומר  ,אינם בכתיבה ולא בלימוד ולא בעבודה כי אם

להם כמה וכמה

בהזכרה שם מוחמד לבד  ,שמו בפיהם ותפילה אין בהם  .מעולם לא תמצא שום
א ' בהם לא בלבאראביר ולא בתוארג ולא בוילמדן שיתפלל כנימוס הגוים  ,כי אם
הזכרת שם מוחמד ולא יותר  .ואף אלו הבאראביר הם בעצמם אומרים
שהתוארג והוילמדן הם אחיהם ובני עמיהם ובני

משפחתם  ,אילא

מקום חנייתם היא מתאפילאלת עד למחאמיד ועד ואד

שהבאראביר

בכלל ,

צ ' רא 89ועד

תאפילאלת לתוגות .

81

נווה מדבר בין

82

השיירות שבאו מדרום מזרח מארוקו עצרו במקום זה לצורך רכישת לוחות מלח ששווקו

83

במערב סודאן כמחיר גבוה מאד .
הכוונה ל  , caravanes -שיירות .לפי כל הידוע  ,לא היו מחצבי מלח חשובים בתאבלבאלה .

יתכן

שהמחבר מבלבל בינה לבין תע ' אזה )  , ( Taghazaצפונית  -מערבית לתאוודני  ,שאכן היתה בימי
הכיניית המוקדמים נקודת איסוף מלח עיקרית בסהרה לפני פתיחת תאוודני בסוף המאה
84

ה . 16 -

לפי המינוח שהיה שגור בקרב היהודים במארוקו  ,הברברים נקראו פלישתים  ,הערבים

ישמעאלים  ,השחורים כנענים והאירופים אדומים .
85

בשל זיקתם לקהילות תואת  ,יש לשער שעזיבת היהודים את תאבלבאלה התרחשה בסוף המאה

ה . 15 -
86
87

ר " ל בית קברות.
קהילות רבות בדרום המגרב מספרות על עצמן שהן הגיעו לאזור עוד בתקופת בית ראשון .
הדבר לא הוכח בוודאות לגבי אף אחת מהן  .ראה דוגמאות אחרות אצל י ' מ ' טולידאנו  ,נר
המערב  ,ירושלים ,

(  , ) 1911עמ ' 32 - 28 , 22 - 20

(  Terre d 'Jslam ) 1959מש  ,כרך

 . 151 - 160קק ) 1948 ( ,
88

בראביר

למשל

:

) - ( Berabir

] 1908 [ ,

xxxv

שני  ,עמ '

( יהודי

39 - 33

דרעה )  . Flamand , Dhspora Juive ,ק

( יהודי דרעה ) וכן

 ( d ' Ifiane ' , Hesperisעל

Juifs

אודות יהודי חבל סוס

' Monteil ,

[5ט. ) ] 5

זהו שבט ברברי שהיה פעיל מאד באזור תואת עוד במאה

Tidikelt

Touat .

,

ה 14 -

.

,י

( ראה

A. G . P . Martin, Les oasis sahariennes-Gourara

 . 113 - 123קק )  .יחד עם זאת לא ברור לאיזה אירוע ספציפי מתייחס המחבר באשר לגירוש יהודי

מחאמיד .
89

או ' דרע '  ' ,דרעה '  ,חבל בדרום מארוקו המשתרע בין תאפילאלת לבין סוס .

ן

20

מיכאל אביטב1ל

והתוארג מקום חנייתם מתחלת מעיר תוואת הדרים בה

' הגאר '

90

והם חלק

א'

קטן מן התוארג  ,ותפסו שטח המדבר עד אלמאמון ועד אלמברוך  ,ובוזביהא ,
ואראוואן ותינבגטו  ,ומשט התחיל עם רב מהם להתפזר במדבר הסמוך
לתינבגטו  ,עד קורבם אל המדבר הגדול אשר שמו אדגאג  ,ושם הם חונים וילמדן
ורוב היהודים המומרים הנז " ל ' שמה הם חונים ' עמהם כאשר הגדתי .

קח לך כלל א '  .כל מיני הפלשתים  ,אשר זכרתי אליך  ,לבאראביר  ,והתוארג ,
והגאר  ,ווילמדן  ,והדאגאתן  ,מתחילת מקום חנייתם  ,שהוא המדבר של
תאפילאלת הולך סביב סביב דרך עד המדבר עד הגיעך לאדגאג והוא בכלל  ,כולם
הם יושבי אוהלים לא תמצא לעולם שום א ' דר בבית  ,וגם כולם ככולם נימוס

א '  ,לשון א '  ,אכזריות א '  ,מלבוש א '  ,כלי זיין א ' ,
הבאראביר שלובשים עכשיו בגדים של צ ' רא 91 ,
מדינות האפריק ' אבל עדיין הם מנגבים פניהם 92ופיהם

דת

א',

מנהג

א' ,

חוץ מן

מחמת שקרובים המה אל
בבגד שחור כמו כל אחיו

התוארג הנזכרים  ,וגם המנהג שנוהגים התוארג בענין נגיבת פנים  ,שאם יגלה

אותה הכירו מעליו בכעס  ,ימות ואל יעבור זאת  ,כן גם
נשורה בלתי

כן 93 .

קריאה ]

נ] 3

תמנטיט  ,והיא העיר הגדולה אשר באלו המדינות הנז " ל וזה תוארה על פה

הנה היא  ,על שפת המדבר ועיינות ותהומות 95בה  ,וגם היא עיר

הגיוגראפי 94 ,
התמרים  ,כמה וכמה מיני תמרים

ממנה על דרד המדבר שלה הולך וסובב

המדבר ההוא עד המדבר שבין ארץ ישראל וארץ

90

מצרים  ,זהו מזרחה ,

ומצד

.

אל ה  - Hoggar -שמקום נדודיהם בדרום אלג ' יריה של היום מנאות המדבר של תואת עד
לאדראר של האיפוע ' ה .

באזור דרעה .

91

בגדים בצבע כחול שמקורם

92

אכן  ,כיסוי הפנים הוא מסימני ההיכר המפורסמים של

93

94

התוארג .

ר " ל מנהג זה קיים אצל כולם כולל הבראביר והדאגא ' היהודים ' .
תאמנתית  -המפורסם ביותר מבין נאות המדבר של תואת  .יהודים הגיעו לשם עוד מתחילת
הכיבוש המוסלמי  .בימי  -הביניים הם נטלו חלק פעיל ביותר בסחר שהתנהל בין האזור הזה
ששימש למערב השיירות בצפון לבין מערב סודאן  .באמצע המאה

ה 15 -

ביקר במקום הסוחר

.

מג ' נואה  Antonio hlalfanteאשר השאיר תיאור מפורט על הפעילות הכלכלית הענפה של
יהודי האזור ( ראה frique au Moyen-Age :
Charles de La Ronci ~ re, D (icouverte de
 . 146 - 147קק ~ ( Le Caire 1925 ,
95

אכן  ,אזור מדברי זה ידוע בבורות המים הרבים שלו ובתעלות ההשקיה התת  -קרקעיות ( פוגארה

  ( foggaraשפותחו מקדמת דנא ע " י התושבים  -מה שאפשר להם לקיים חקלאות מפותחתנוסף למטעי הדקלים שבהם התברך

האזור כולו .

על יהודים ויהדות באפריקה השחורה

ן

21

דרומה המדבר קטן וגדול עד עיירות תואוואת ועד ארץ תינבגתו  ,וגם מצד
דרומה נקודת דרום

האמתית  ,יש

לה דרך לנוכח

צפונה דרך הרים וגבעות עד לואד צ ' רא ועד

גאת ,

96

לטאטא 97 ,

והוצא  ,ואדגאג  ,ומצד

ועד

אקא 98 ,

שאר האפריק  .ובין תמנטיט הנז ' לאינצאלח והיא עיר תואת ,
ימים לצד דרום  ,ובינה ובין ואד צ ' רא לצד צפון מהלך אחד עשר
99

ומשם אל

מהלך חמשה

יום  ,עד צ ' רא

וכל סיביבותיו עד טאטא ועד אקא  ,ובינה ובין תאפילאלת לצד מערב נקודת

מערבית צפונית  ,מהלך שלושה עשר יום  ,דרך הרים וגבעות וגם יש מדבר ביניהם
ונקרא שמו

' אלחמאדא '

100 ,

ואותה האלחמאדא הולכת ומתרחבת מאמצעיתה

הדרים בה משפחת

תאזאכאנת 102 .

עד העיר הנקראת תינדוף ,
ועתה דע לך כי מקדמת דינא אבות אבותינו ספרו לבניהם ואבותינו ספרו לנו ,
לאמור כי העיר ההיא תמנטיט היתה עיר ואם בישראל עיר גדולה של חכמים
101

ושל סופרים  ,וגם מספרים על אורד הקברות שלהם שהם ארוכים ביותר103
משאר קברות ישראל והזמן הכתוב על ציוני הקברות קרוב לאלפיני ] ם שנה

או 104יותר מעט  .וגם כל העולם אומרים הן גויים  ,הן

יהודים  ,אומרים

שבאותו

זמן אשר יצא מוחמד בעולס ובא עד ירושלים והציר עליה והיה לוחם במי שאינו

תובע את דתו  ,ואז כל הישראלים הנמצאים במחוז ממשלתו עשו עמו תיקון
לפרוע לו המס שקל לגלגולת מכל בני ישראל בכל שנה ושנה  ,למען לא יעבירם על
דת  ,וזה השקל נקרא אצלם

אלגזייא 105 .

וכשגברה מלכותו ומלכים ממנו יצאו ,

אז קם הרשע המפורסם  ,עבד אלמאלד הקוריצי והוא מתכנה מבני בנות מוחמד

וקם גם הוא במחניותיו וגדודיו  ,ולקח לו דרך המדבר ההוא  ,שבין ארץ ישראל
ועיר תאפילאלת  ,עד שבא לניקודת מערבית צפונית עיר תאפילאלת ונהיה

שם

מלך  ,ועשה חוקים ומשפטים רבים ורעים על היהודים שאירית הפליטה אשר

נמצא בה  ,והחוקים ההם נשארו על היהודים של תאפילאלת ושל ואד צ ' רא ,

96

- Ghat

דרומית  -מערבית לתואת  -על ציר אגאדס  -גאדאמס שקישר בין מערב סודאן לבין לוב

ותוניסיה .
97

98

עיירה בדרום מארוקו  ,מערבית לעקה )  , ( Aqqaמקום הולדתו של

ראה

המחבר .

לעיל .
תו  -נמצאת יותר גגון בתידיקלת )  , ( Tidikeltהמשתרע

מזרחית לתוארי .

99

Salah

100

הכוונה לאזור  - Hanada n ' Ouirמדבר של סלעים המשתרע ררומית  -מזרחית לתאפילאלת .

101

Tindo~ f

 -יישוב

בדרום  -מזרח לגולימין ) oulimin

עשרה מקום יציאה עיקרי ממארוקו לכיוון
102

הכוונה לשבט התג ' אכנת

) - ( Tajakant

( בדרום ששימש החל מהמאה התשע -

.

טימבוקטו~

שבט נוודים שנטל חלק פעיל בלווי השיירות מהצפון

לכיוון מערב סודאן  .לצורך זה הם הקימו את תינדוף  -מה שעורר את התנגדותם של בני שבט
הרגייבאת
103

104

) ( 1tegaeibat

ר " ל העתיקים ביותר מבין הקברות היהודיים של האזור .
שהמסורת הזאת היתה מוכרת ל ~hdartin -

א.א .ג

המספר שהתאריך הקדום ביותר שצוין על מצבות אלו שנת

' 4429

לא מצאנו הוכחה לכך באף מקור
( ראה לעיל הערה

105

שבסוף המאה

ה 19 -

הוציאה מידי התג ' אכגת את השליטה על

תינדוף .

) 75

נוסף  .יצוין

לבריאת העולס ' שהיא לפי הסברו ה ' שנה החמישית למניין הרגיל ' .
ר " ל ' ג 'זיה '  -מס הגולגולת המוטל על הלא  -מוסלמים בארצות האסלאם .
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חוקים משונים מכל שאר גלילות ישראל  ,עד היום הזה  .ויהי
וישם את פניו לצד הדרום  ,להלחם בעמים על דתם להקימה  ,ויהי בבואו אל
העיר הגדולה עיר תמנטיט  ,והנה היא כולה מליאה מן הפלשתים ומן היהודים .
כאשר קם במחנהו

וירא והנה כולם אנשים גבוהי קומה וגבורי הכוח  ,ויעץ בלבו לשאול להם שלום
ולדור עמהם בעיר ההיא  ,ויהי כן  .ואחרי דירתו וישובו התחיל להכריז על ראש
המגדל של הכנסת

שלהם106

כנימוס הגויים היום הזה והתחיל בתי הלימוד

שלהם  ,ויהי בימים מועטים וימשכו אליו כל הפלשתים אשר נמצאו שמה  .ויהי
מעט הימים  ,ויבקש להשיב את היהודים על דתו ולא קבלו  ,ויבקש עוד
להשמידם ולא יכול כי היהודים ההם היו אוהבי הפלשתים ויודעים לשונם היו
וגם נכנסו תחת כנפיהם לבל ישמידם הרשע הנז ' עד שעשו עמהם שיצאו החוצה
הם וכל אשר להם  ,ויבוזו את ממונם עד שיצאו המדברה ויתקעו אהלים וישבו
שם 07 .נ

[]4

ויהי כי ארכו לו שם

הימים ,

לעבד אלמאלך הקוריצי

הנז '  ,וירא

והנה גם

הפלשתים לא נתנהגו בדת מוחמד כטוב כאשר הוא מנהג אותם בעניין התפילות

והצומות ולא קבלו  ,באומרם כי לא יצומו ולא יתפיללו כי
אנו מודים  ,ושאר ענויים לא נקבל  ,ויערוך

אם ההודאה במוחמד

אתם מלחמה ויצאו גם המה למדבר

ההוא וידורו בו עם אותם

היהודים אשר כבר יצאו  ,ויהי

הזמן  ,הלוך ונסוע  ,הלוך

ונסוע  ,עד שנשתכחה דת הישריאלית מהם ושמו את שמם דאגאתן  ,רוצה לומר ,
מומרים 108 .

ואם שאול תשאל מי הגיד לנו זה  ,הלא ידעת אחי  ,כי תמנטיט בינה ובין

אלמחאמיד דרך שישה ימים  ,ויש
אנשים מגירוש אנשי תמנטיט  ,ונקראים תמנטיטיין  109 ,וגם יש להם  ,ולאנשי
למחאמיד גם כן  ,סיפור עניין הגירוש שלהם  ,וגם אבי ואחיו ואביו עיר מולדתם
היא למחאמיד  ,ותמיד הוא מגיד לנו מאורעות הזמן  ,אשר היו בעיר מולדתו וגם

עד עכשיו והיום הזה  ,באלמחאמיד  ,את זרע

106

כמילים אחרות  :מעל הצריח של המסגד

107

מרדכי אבי צרור מתאר כאן את הרקע לחיסולה של קהילת תואב בסוף המאה

שלהם .
ה - 15 -

אירוע

מתועד היטב שנגרם ע " י איש הדת השייח ' מוחמד ן ' עבד אל  -כרים אל  -מע ' ילי ( המזוהה כאן עם

הדמות הבלחי מוכרת של עבד אל  -מאלכ

אל  -קוריישי ) ,

שהתסיס את האוכלוסייה נגד היהודים

וגרם לגירושם מהמקום  .אל  -מע ' ילי רדף את היהודים גם במערב אפריקה  -בממלכות סונגאי

ובורנו )  ( Bornuשאסרו על הסוחרים היהודים להיכנס לתחומן .
108

הנה כי כן  ,לפי מרדכי אבי צרור  ,הדאגאתון אינם אלא הצאצאים של מגורשי תואת שהדת
היהורית השתכחה מהם בעקבות נדודיהם

109

במדבר .

ר " ל יוצאי תמגטית  .לפי מסורות אחדות  ' ,מגורשי תמגטית ' היו ידועים בכינוי ' מוהג ' רים ' ,
' מהגרים '  ,בקרב

יהודי דרום המגרב שקלטו אותז .

על יהודים ויהדות באפריקה השחורה
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במדינות הראשונים הקדמונים .

נ

]

ואחר אשר עברתי אני ואחי את המדבר

ללכת לעיר תינבטו  ,ובאנו אליה  ,וראינו אלו הדאגאתן סימניהים ונימוסיהם
וחנם וחנינתם 110ולבנותם וחן ובושה גדולה על פניהם  ,ומה גם היופי אשר נתן

להם האלוהים  ,תמוה תמהנו כי איד ואיד יהיו המדות האלו באומות העולם
הטריפים 111 .

עד שנתברר לנו מהם בעצמם  ,ומכל שאר האומות שהם משפחת

המומרים  ,אשר נשתכחה דתם מהם  ,וגם שכמה וכמה פעמים אשר באים אלינו

וקינים גדולים מהם ,

110
1 1 1

ר " לרחמנותם .
ר " ל ה ' לא כשרית ' .

למכור לנו סחורתם סחורת

הארץ ,

ונשאלה

אותם ,

על
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שרשם ומקורם מה הוא ויאמרו שרש אבותינו הוא מעיר תמנטיט  ,ויהודים היו
אבותינו  .עוד שאלנו להם  ,בחייכם אמרו לנו האמת הזה מוחמד אשר אתם
זוכרים ומהללים בו  ,היש לכם הכתבים שלו  ,או הנמצא בכם איזה בני אדם
שיודעים ספר הקוראן בכתב או בעל פה  ,כמנהג הגוים אחירים  .ויהי כשומעם
את דברינו  ,ויפילו ארצה בשחוק 112גדול עד למאוד  ,ונאמר אליהם מה זה

השחוק  ,ויאמרו לא יש בנו מי שיודיע אפי ' אות אחת בקוראן של הגוים כי

מאחר

שאבות אבותינו הגידו לנו שאנו מזרע היהודים וגם אנו רואים שיש הפריש113
גדול בינינו לבין אלו האומות  ,האימנו את אבותינו  ,ואם כן איך  .ואך נסבול עול

תורתם ומצוותיו עלינו  ,אשר לא סבלו אבותינו  ,אפי ' הקרובים קל וחומר

לקדמונים ועוד הרי אפי ' נהיו לומדים כטוב מהם  ,לא יוסר מעלינו זה השם של
המומרים  ,ועוד מיום שקמו אבותינו במדבר קמו עם התוארג והרי התוארג עוד

היום לא תמצא שום א ' שיכריע פניו לעפר להתפלל  ,לא יש להם כי אם זכירת
שם מוחמד ומעולם לא תמצא בהם מי יודיע אות בכתב  ,וגם אנחנו כד נהגנו .

112

113

ר " לצחוק .
ר " ל שוני  ,הבדל .

