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לא היתה הטפה לעלייה
על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את ה '

אל דמי לכם  .ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהלה בארץ ( ישעיהו סב ו -ז ) .

פסוקים אלה הפכו בפי הקראים למעין סיסמה בתעמולתם הנמרצת למען העלייה לארץ  -ישראל .
מן המפורסמות הוא שהספרות הקראית הקדומה  ,ובייחוד במאה

הי '  ,מלאה קריאות התעוררות

לאחיהם במזרח  ,שישבו בעיקר במחוזות שבשלטון הפרסים  ,כי יקומו ויעלו לירושלים  ' .ואם לא
תבואו '  ,אומר דניאל אלקומסי  ' ,שלחו מכל עיר חמשה אנשים ומחייתם עמם למען

...

להתחנן אל

אלהינו תמיד על הרי ירושלים כאשר כתוב  . . .על חומותיך ירושלים וכו "  1 .ואמנם תעמולתם נשאה

פרי  ,וכך קמה שכונת המזרחיים בירושלים  ,המשארקה  ,אשר שכנה בסמרתקה  ,ה ~. Samaritiki -
והראיתי כבר  ,במקום אחר  ,שהיה זה במורד המערבי של נחל קדרון  ,מחוץ לחומת  -העיר .
2

משערים שעליית הקראים לארץ  -ישראל התחילה במחצית הראשונה של המאה הס '  ,לאחר שנת
 , 825זמנה המשוער של מחלוקת דויד בן יהודה ודניאל בבבל  .זכרה של מחלוקת זאת הובא באיגרת

רשימת קיצורים הנוגעים לכתבי  -הגניזה
BM Or .

אוסף המוזיאון הבריטי  ,לונדון .
אוסף הבודליאנה  ,אוקספורד .

Bodl. MS Heb .

אוסף אוניברסיטת דרופסי  ,פילאדלפיה .

Dropsie

האוסף ע " ש א " נ אדלר  ,בביהמ " ד לרבנים בניו  -יורק .

ENA

אוסף טיילור  -שכמר  ,בספריית האוניברסיטה  ,קיימבריג ' .

TS

אוסף כתבי  -יד בספריית האוניברסיטה  ,קיימבריג ' .

ULC Or .

אוסף כתבי  -יד ב " וסטמינסטר קולג ' " ,

Westminster Coll .

1

דניאל אלקומסי ,

!. 1
2

13 , 16

rs .

6 36 ,

MS Heb .

ראה הקריאה לעלייה אצל מהל בן

קיימבריג ' .

 ; Bodl.אצל  . 273 :קק % 11 ) 1922 ( ,

מצליח :

JQR ,

א " א הרכבי  ,מאסף נידחים  ,א ,

י '  , ' 4 Tract, etc -.מם8א

 , 1878עמ '

.נ

. 189

ראה  ' :שכונות וכות שלם  ,ב ( ירושלים תשל " ו )  ,עמ '  33ואילך  .וראה עכשיו גם את דבריו של י ' צפריר ב -

11 ]7,

 . 157ק  . XXVII ) 19771בהערה  27הוא מתייחס למאמרי זה  ,ונדמה שהוא מסתייג מהזהות שהוכחתי  :ממרתקה -
 ; Samaritikiאלא שאינו מפרש את

נימוקיו  .אשר למיקומה ה מ ד  1י ק של

השכונה  ,לענ " ד אין בידינו נתונים

מספיקים להחליט  :מה שנראה ודאי בשלב זה הוא שהיתה מחוץ לחומה וסמוכה לקבר זכריה .
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משה גיל

רב שרירא גאון ובכרוניקה של אבו אלפרג ' אבן אלעברי  3 .על  -פי מסורת הקראים התחילה עלייתם
באמצע המאה הס ' בקירוב  ,אחר זמנו של בנימין

אלנהאונדי ; 4

לדברי סלמאן בן ירוחם השתתפו

בעלייהזו ' קום מן אלשרק ואלגרב  . . .וקצדו אלסכני פי ירושלם ולרגו

מן נעמהם ואוטאנהם  . . .והם אלאן מקימין בבית אלמקדס . . .
ה ם א לש וש נ י ם  ,וכו "  ( .אנשים מן המזרח ומן המערב  . . .והחליטו לשכון בירושלים  ,על  -כן
עזבו את מקומות מיבטחיהם ואת ארצות מולדתם  . . .ועכשיו הם יושבים בארץ  -ישראל  . . .הלא אלה
והאולי

הם השושנים  ,וכו '  ) .ובהמשך דבריו מזהה אותם הסופר הקראי עם אבלי -ציון  ,על  -פי תהלים סט
יא  -יב  ' :ואבכה כצום נפשי ואתנה לבושי שק '  .בגניזה הקאהירית נמצאת עדות אותנטית על

יבל

אחד  ,איש רמלה  ,ועל  -פיה נראה שאותם אבלים היו מן העילית של העדה הקראית  .הציבור היה
נשמע להוראותיהם  .אל
שגם הקראים יצטרפו

לכל יה

אליהם .

פנו גם הרבניים ברמלה כאשר ביקשו לגזור תענית על הציבור  ,ורצו

גם על ההימנעות של הקראים מאכילת בשר בירושלים יש לנו עדות

5

בלתי  -אמצעית :

הגענו לירושלים ולא אכלתי בה בשר ולא עוף מפני יראת שמים  . . .ונהניתי מהאוכל וגם

...

מהגבינה ( הגבינה היתה מתוצרת הקראים  ,היתה להם מעין תעשיית גבינה על הר הזיתים ) ,

אבל הקור נמאס עלי . . .

6

מלבד מכתב זה נשתמרו בגניזה עוד כמה מכתבים אישיים מעניינים של קראים  ,כולם עולים חדשים
בארץ  .כמו כן מצויים בין שרידי הגניזה כמה מכתבים של אחד ממנהיגיהם הרוחניים של הקראים
במאה הי " א  ,טוביה בן משה  .מנהיג אחר  ,ישועה בן יהודה  ,הוא אבו אלפרג ' פרקאן בן אסר  ,מוזכר
במכתבים של סוחרים מן המגרב משנת

1060

בקירוב  .ניתן לקבוע שאצל הקראים בזמן ההוא היה

קיים הן הרעיון של העלייה והן המעשה  ,שהפך את הרעיון

למציאות .

כנגד זה  ,דחה רב סעדיה גאון את הפירוש הקראי לאותם הפסוקים שבספר ישעיהו  ,ובזה דחה גם את

עצם רעיון דחיקת הקץ שחרתו הקראים על דגלם  .לדעת רב סעדיה גאון מביעים דברי הנביא
רעיונות מופשטים ומצביעים על מצב ההשפלה שישרור בזמן הגאולה  .יש בהם תביעה לחזור
בתשובה  ,אבל מעשה הגאולה הוא בידי

שמים .

7

בכתבים שיצאו מידי הרבניים בני תקופת הגאונים  ,כפי שנותרו בגניזה  ,לא נמצאו מכתבים או
תעודות אחרים הכוללות הטפה לעלייה  .והלא נשתמרו מאות מכתבים ותעודות  ,שמקורם ישיבת

א ' נויבאואר  ,סדר החכמים וקורות הימים  ,א  ,לונדון

עמ '

 , 71967עמ ' ; 38

הכרוניקה של אבן אלעברי  ,מהדורת אבלום ,

. 366

דבריו המצוטטים הרבה של סלמאן בן ירוחם  ,בפירושו לתהלים סט א  ,מהדורת מארוויק  ,עמ '
תעודה זו מורכבת מכמה קטעים ואני עומד לפרסמה
 , ENA 3616 , ] 9שורה 17
14

ן

. 98

בקרוב .

ואילך  :מכתבו של מחבוב בן נסים החזן  ,מרמלה  .על תעשיית הגבינה של הקראים ,

ראה :

 6 ,נ TS 10

ראה פירוש רס " ג לישעיה סב  ,מהדורת דרנבורג  ,ג  , 1896 ,עמ '  . 140השווה מה שכתב וידר  ,ב ~TheJudean scrolls -

.

 aad Karaism, London 1962עמ '  , 103והערה  : 3ועיין  :ש ' ברון  , ' Saadia 's Communal Activities ' ,ס ' הזיכרון

לרב סעדיה גאון  ,תש " ג  ,עמ '  . 47על השמטת הפיסקה ' אור חדש על ציון תאיר ' מברכת יוצר המאורות  ,כפי שעשה
רב סעדיה גאון ונימוקיו למעשה זה ראה  :סידור רס " ג  ,הוצאת מקיצי נרדמים  ,במבוא  ,עמ '  , 25ובגוף הסידור  ,עמ '
 37וההערה לשורה

.6
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ארץ  -ישראל

שבירושלים .

משרידי כתבים אלה משתמע בבירור  ,שאישי התקופה מתייחסים

בשוויון  -נפש אפילו כלפי הירידה מן הארץ  .הגאון שלמה בן יהודה נתן בשנות העשרים של המאה
הי " א כתב המלצה בשביל צדקה בן מנחם אשר ' הבטיחו הזקן האדיר השר הגביר לכתוב לו אל אחד
משרתיו באשר ינתן לו להעזר בו

לאהוב להנהיגו

כווסתו ,

וכו' ' .

8

...

במשא אנשי ביתו אל מצרים להסתפח שם אל מחיה וראוי

במכתב אחר שנכתב בכתב  -ידו של בנו  ,אברהם  ,נדון עניינו של אדם

שברח מעירו לדמשק מפני המסים הכבדים  ,שהטיל עליו שליט עירו  ,ומדמשק נמלט

לארץ  -ישראל ;

בדרך פגעו בו ליסטים ושללו כל אשר לו  .מירושלים יבקש לצאת למצרים  ,לקבל שם צידה לדרך כדי
שיוכל לשוב אל

מקומו .

9

עמרם המלמד הירושלמי  ,לעומת זאת  ,מבקש מחתנו יוסף שעזב את אשתו

וילדיו ושוהה במצרים  ,כי ישוב ' אל ביתו לאכול בצל בירושלים ולא תרנגול

במצרים ' .

10

המשכיות בעלייה

מסתבר שאמנם היו כמה גלי עלייה לארץ  -ישראל  ,אף  -על  -פי שקיים ספק רב אם ראוי לייחס להם
תוכן של התנדבות אישית ושל מעשה הבא מתוך אמונה  ,כפי שתולים זאת במושג עלייה המקובל
היום  .על  -פי הרוב היו אלה בבחינת תופעות שוליות  ,שנתלוו לגלי ההגירה שנגרמו מפאת מצוקה ,
שגורמיה מדיניים וכלכליים כאחת  .הגירה כזאת נתעוררה מחמת מצב האנארכיה  ,שנשתררה
בח ' ליפות העבאסית במאה הי '  .אחד היהודים שהגרו מבגדאד הוא הסוחר יעקוב אבן כלט  ,שבמשך
זמן מסוים ישב ברמלה  .לאחר שהסתבך במעשי  -תרמית ברמלה יצא למצרים ושם המיר את דתו
וסופו שנעשה יועץ ראשי ווזיר לח ' ליפה הפאטמי  .גלים אלה הם שגרמו גם לייסודה של עדה בבלית ,
אשר לה בית  -כנסת משלה  ,ברמלה  ,במבצר דן היא באניאס  ,ושמא אף במקומות אחרים

בארץ  -ישראל  .גלי  -עלייה באו גם מן המגרב  ,בייחוד בתקופת ההתפוררות המדינית והרדיפות
הקשות שבמחצית המאה הי " א  ,הקשורות בהשתלטותם של שבטי  -הנוודים על קירואן ואלמהדייה .

יש לנו עדויות על עולים חדשים מעין אלה  ,משום שבדרך  -כלל נזקקו לעזרת מוסדותיה של ההנהגה

היהודית המקומית או לעזרת קרוביהם שנותרו בחוץ  -לארץ  .יש מן העולים שהיו נגדם טענות
ותביעות מצד קרוביהם  .למשל  ,פלוני כותב מקירואן ומבקש מבנו היושב במצרים כי ישתדל להשיג
מחתנו  ,שיצא לארץ  -ישראל  ,את המשנה שהוריש לכותב אביו  .ואם הלה לא ייענה  ,מציע הוא
להכריז עליו חרם  ,גם מפני שמלבד המשנה נשאר חייב לחותנו גם

1 , 000

דרהם 1 .י פלוני יהושוע

הניח ' רוב הנאת העולם וימאס בם ויבחר במעט מהמון  ,להנצל מדימון ואדמון ומתועי ישימון ,
ולהתחסן באמון ולגור בעיר ארמון ולכן ראוי לכל ירא ואוהב לחזק ולעזור בלי למאן ' וכו '  .האיש

אינו יכול לשוב למצרים ( אולי מפני שנשאר חייב תשלום

מסים ? )

ושלמה בן יהודה מבקש שישפיעו

על אשתו של יהושוע זה  ,המסרבת להיפרד מבית  -אביה  ,כי תצטרף אל בעלה  .מסתבר שבעלה הניח

בידה גט על  -תנאי .

8

12

 8ן  28 ,ס , Bodl. MS Heb .
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 .קק  . 1970 ,ז  .א
נ

11 ,

הדפיסו " Palestine under the Fatimid :

Egypl and 1

,

",

 , The Jewsחת48א

.נ

Caliphs

 , TS 10שם  ,עמ ' . 111

9

10 , ] 9

10

 , ENA 2804 , ] 7בשוליים העליונים  :מכתבו של אליהו הכהן אב  -בית  -דין בן שלמה גאון אל אפרים בן שמריה ,
בערך  : 1055מאן ( שם  ,עמ '  106ואילך ) הדפיס מכתב זה  ,אבל קטע זה נשמט משם  .ראה את התצלום המצורף .

]  29 ,נ  , TS 13כתוב על קלף .

11

7

12

11 , fs . 20 - 30
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TS
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ENA 2804 , ] 7

בשוליים העליונים
אפשר לקרוא
1

:

]ש צ

ומרן

נ ועמרם המלמד מודה
 3יוסף אחינו המעולה
 4עליו ביותר ותלו ביה
5

טפלי ותעזרו לשוב

 6אל ביתו לא [ כול ] בצל
7

בירושלים

ולא תרנגול

8

 [ 4מצ ] ר ! ם

ושלום כבודו

 9וחתנו בן דודינו
10

ברשותה האדיבה של ספריית ביהמ " ד לרבנים  ,ניו  -יורק
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פלוני בן משה מגרבי ביקש ' לישב בעיר הקדש ולא עלתה בידו לפי דוחק העת '  .הוא מבקש לשוב
למצרים ומשם לביתו בפאס ( הוא בא ' מארץ מולדת אדוננו גאון נר [ נטרה

פאס ) .

יהודה היה איש

אבל שאיפתו היא לשוב

לירושלים .

13

ושלמה בן

רחמנא ] ' ,

פלוני פרח בן דונש איש סג' למאסה

התיישב בירושלים  ,נשא אשה מבנות המקום  ,נולדו לו ילדים ואף התחיל לשלם את המס בירושלים

קבוע .

כדין תושב

14

הבה אלמצרי אבן אסראיל אלאערג ' ישב ברמלה אבל אשתו נשארה

בפסטאט .

הוא נתן כתב  -הרשאה לאברהם בן דויד אלכפרמנדי להביאה משם  ' ,ואני ברמלה לא אוכל לירד
אליה למצרים ' 5 .י גם באחת מאיגרות דניאל בן עזריה משנות החמישים של המאה הי " א מוזכר
פלוני משה שעלה לירושלים מפסטאט 6 .י יש מאנשי ביזאנטיון  ,יהודים שהיו בדרכם למצרים וכאשר

עברו את ירושלים החליטו להשתקע בה  .היה זה בשנת  . 1061ישראל בן

סהלון ,

מגרבי איש

קירואן  ,במכתבו אל בן  -דודו  ,הסוחר המפורסם נהוראי בן נסים  ,מזכיר בשמותם את האחים רויה

ולוי  ,שמעון ; יצחק ( שהוא המלומד

בחלב ) .

שבהם ) ,

בנו ברוך ( אולי הוא ברוך בן יצחק שהשתקע אחר כך

ישראל בן סהלון עצמו התיישב בירושלים והתפרנס מהעתקת ספרים  .בישיבתו בירושלים

7ן

מילא אחר נדרו שנדר בהיותו ב ' ב ל ד א ל ר ו ם אלהי ישראל ישימהו שממה '  .שם עברו עליו צרות
רבות וקשות  ,והוא נדר שאם אלוהים יצילנו משם ילך וישתקע בירושלים  .הוא בא לירושלים בסתיו
של שנת

ובשנת

, 1051

, 1065

בערך  ,עדיין הוא יושב בתוכה  .ואולי ישב שם עד סוף ימיו  .שמונה

שנים לאחר שהגיע לירושלים  ,באוקטובר

, 1059

הוא מציין באחד ממכתביו שהוא חושש לשוב

לפסטאט מפחד חובת המסים  .עם בואו לירושלים כבר מצא שם מכתב  ,שהביא לו ממצרים איש
מדרום  -צרפת  ,ידעיה הנארבוני 8 .י בירושלים של הזמן ההוא היתה מעין מושבה של מגרבים ואחדים

מאישיה  ,כגון אבון בן צדקה ובני משפחת התאהרתים  ,ידועים לנו מכתבי הגניזה  .משה בן ברהון

התאהרתי זכה לשבת בירושלים  ,נאמר באחד המכתבים  ,וגם נפטר שם  .אף נתמנה בה ' חבר ' על -ידי
ישיבת גאון יעקב  .בנו ברהון עמד על  -ידו בעת פטירתו ; קרובת  -משפחה שלהם  ,אסתר  ,שהכותב
מפליג בשבחיה  ,אף היא נפטרה בירושלים 9 .י

היתה תודעת חשיבותו של היישוב

אנשי ירושלים ידעו יפה את ערכם ומעמדם בעיני יהודי התפוצות  .אף  -על  -פי שאינם יוצאים

בקול  -קורא לעלייה במכתביהם  ,הם מדגישים את מעמדם המיוחד ואת מעלת ישיבתם בירושלים .
בדרך  -כלל מובע רעיון זה בתורת פתיחה לבקשת סיוע כספי  .הם ' ממושכים ממורטים  . . .רצוצי
רועץ  . . .מקימי אהל בל יצען  . . .חותרת הכנסיה  ,שומרי תיקונים  ,אביוני אדם  ,כבודי דלים . ' . . .

 19ן  , TS 13 [ 21 ,כתב  -ידו של אברהם בן הגאון  .נדפס אצל  :מאן ( לעיל  ,הערה
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. 201
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 24ן  . Bodl . MS heb . 6 3 ,על משפחת התאהרתים ראה  :גויטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ ' . 182 - 181
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כמובן  ,המצוקה  ,הדלות  ,הרדיפות  ,מסים מיוחדים המוטלים חדשות לבקרים  ,הם המוטיב הראשי

במכתבים היוצאים אל התפוצות מאת ישיבת ירושלים  . . . ' :ישיבת כרכים קשה וכל שכן ירושלים כי
הקללה מצויה בה ומזונותיה רחוקים ופרנסותיה מצומצמים  .והרבה באו

וישוחו '  ,וכו ' .

20

אייה

עשירים ונדלדלו

ואמנם נהגו אותם עולים שהיה בדעתם לדאוג לפרנסתם ולפרנסת בני  -ביתם

להתיישב ברמלה  .כך  ,למשל  ,ישב ברמלה אברהם הכהן בן יצחק בן פראת  ,מנכבדי פסטאט  ,רופא
ומקורב לשלטון  .אנחנו מוצאים אותו ברמלה

ב 1038 -

ונראה שישב ברמלה עד שנות

החמישים .

אפשר ששהה בארץ כעשרים שנה  ,עד שנאלץ לשוב למצרים מפני סיבות משפחתיות כלשהן .

21

אנחנו מוצאים עולים ממצרים גם בטבריה  .מבארך בן והב עלה מפסטאט והתיישב בטבריה והוא
כותב אל גיסו שנשאר במצרים  ,כלפה אבן אברהים  ' :אם החלטת לנסוע לארץ ישראל  ,טבריה היא
המקום

בשבילך ' ;

' טבריה זולה מרמלה '  .הלחם עולה בה רק דרהם אחד הרטל .

21

אנחנו רואים אפוא שהיישוב היהודי בארץ  ,ובייחוד זה שבירושלים  ,היתה לו הכרת ערך עצמו  ,והוא
ידע היטב מה ערכו בעיניו של כל יהודי בקהילות ישראל בעולם כולו  .עם זאת  ,אנו עדים לעובדת

הימנעותם של בני אותם דורות מלקרוא לאחיהם לעלות  .קיבוץ  -גלויות הוא עניין שיש להשאירו
לימות  -המשיח  .כאשר באים יהודים  ,שמחים על בואם ועוזרים להם ; אבל עוזרים גם ליורדים מן

הארץ .
לא היתה בעיה של חידוש היישוב
הניגוד בין עמדת הרבניים לבין עמדת הקראים קיים אפוא בתחום האידיאולוגי וממילא גם

במציאות  .דניאל אלקומסי והבאים אחריו קוראים לבני ישראל לעלות  -ובני ישראל הם אצלם בני

הכת  ,הקראים  -מפני שהם עדיין אינם יושבים בארץ  -ישראל  .הקראים היו עולים חדשים .
שכונתם בירושלים היתה חדשה ונבנתה מחוץ לחומה  .כנגד זה היו הרבניים צאצאיהם של
יושבי  -הארץ מימים ימימה  ,ניתן לומר שמימי יהושע בן נון  .אין לנגד עיניהם בעיה של חידוש
היישוב  ,כי היישוב קיים  ( .אמנם דומה שיש זמנים כאשר האוכלוסיה היהודית  ,כשאר האוכלוסיה
הקבועה  ,ביישוב זה או אחר  ,נפגעת מפלישת שבטי  -הנוודים ושאר מלחמות אין  -ספור  ,שהתנהלו על

אדמת ארץ  -ישראל  .אבל יש גם זמנים של קימום ההריסות והתחדשות החיים  .תקופה כזאת -
במידה שיש לנו מידע עליה בזכות הגניזה  -של יציבות יחסית ושל צמיחה והתעוררות  ,היא
התקופה שבין

1060 - 1030

בערך .

)

העלייה לרגל
יש לנו עדויות לרוב על עליית יהודים לרגל מארצות שונות  .זמן העלייה היה בעיקר בחודש

תשרי ,

לקראת חג  -הסוכות  ,כמו בימי  -הבית  .אחימעץ  ,איש דרום איטליה  ,דהיינו תחום ביזאנטיון  ,עלה

20

ראה 223 :

ואש  ,וכן  :המכתב מאוסף פירקוביץ ' מס '  2שהדפיס  :הרכבי  ,אוצר טוב  ,תרל " ז  ,עמ '  . 81 - 77וכן בעוד

מכתבים רבים .
21

ראה 3358 :

 ) Add .וט ( נדפס על  -ידי  :ש ' אסף  ,מקורות ,

עמ '  , ) 29 - 28משנת  , 1038שם הוא חותם

פרטים נוספים עליו במכתבי דניאל בן עזריה  :גויטיין  ' ,דניאל  ,וכו ' ' שלם  ,ב
שטרם
22

בתורת ?ד .

ראה

( תשל " ו )  ,עמ '  ; 99 - 41ויש עוד מכתבים

נדפסו .

 9ן 5544 ,

~ BM Or .

ראה  :ברסלבי  ,לחקר  ,עמ '

. 46 - 45
129

דיון  :עלייה ועלייה לרגל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה

לירושלים שלוש פעמים ובכל פעם הביא  100זהובים ( = דינרים ) .

23

העולים לרגל נתכנו במכתבים

מן התקופה ההיא בשם חוגגים  .שמואל בר יצחק הספרדי כותב אל שמריה בן אלחנן בפסטאט ,

בראשית המאה הי " א ( לפני

) 1010

ואגב תיאור פגישתו עם גר  -צדק בירושלים  . . . ' :ולאחר ביאתי

מן דמשק אל מצרים והלכתי אל עיר הקודש מצאתיהו שמה  ,כי הלך אליה עם אחינו ההולכים
מדמשק לחוג בה ' .

נאצר ח ' סרו מציין אף הוא כי נוצרים ויהודים במספר רב באים מגלילות

24

ביזאנטיון לעלות לרגל לארץ  -ישראל .

במה שכותב ר ' יונה אבן

ג ' נאח ,

25

היו בוודאי עולים לרגל גם מארצות אירופה אחרות  ( .אבל

במחצית הראשונה של המאה הי " א  ,בספר הרקמה על ספר

ירושלמי  ,אשר ' הביאו אצלנו מר יעקב החוגג הליוני מבית המקדש והיה בכתב ידו ' יש לקרוא
כנראה  ' :הליוני  ,דהיינו הלוי  ,כי כך הם נהגו לקראו ללויים  ,ואין זה איש ליאון

שבצרפת .

) 26

היה

מקובל לנדור נדר לעלות לירושלים בשעה שהיה האדם במצוקה וביקש להיחלץ ממנה  .עולה לרגל
כזה כותב אל אחת מקהילות מצרים אחרי שטבעה ספינתו סמוך לחוף אלכסנדריה והוא ניצל בנס
ומסתתר מפני השלטונות שהטילו עליו מס

גבוה :

' נדרתי לילך לירושלים ' .

27

למוסא בן ברהון

התאהרתי  ,קרובו של נהוראי בן נסים  ,קרה אסון ונפטר אצלו בן משפחה  .לרגל אסון זה כתב משה
בן יעקב  ,סוחר מגרבי  ,אל נהוראי בן נסים כדברים

האלה :

 . . .ואכן אומר אני כי הזמן הראוי ביותר שישים בו האדם את פעמיו אל הבית הזה הוא ימי

האבל  ,כפי שהוא מצבו ( של מוסא ) בזמן הזה עד אשר יזכהו אלהים יתעלה לימים שבהם יעלו

אליו בחדווה ובשמחה  ,וכו ' .

28

אותו משה בן יעקב מספר במכתביו גם על דבר הלבטים שהוא מתלבט  ,כדי להכין דיור נאות

בירושלים למוסא בן ברהון התאהרתי  ,לקראת עלייתו לרגל  .ברצונו היה לשכור לו את הדירה שהוא
בעצמו התגורר בה בעת שעלה לרגל בפעם הקודמת  ,אבל בינתיים כבר הושכרה לאחר  .על כן שכר

דירה אחרת בשביל מוסא והוא שומר אותה לו  ,אף  -על  -פי שהוא בושש לבוא והדירה עומדת
ריקה .

29

יש מן העולים לרגל המתארים במכתביהם גם קצת מחוויותיהם ומן הנעשה בירושלים  .שלמה בן
משה ספאקצי כותב אל נהוראי בן נסים

ב 26 -

בדצמבר

: 1059

 . . .שלומי טוב ואני מאושר ; התודה לאל אשר הגיעני לזמן הזה  ,לראות את המחזה הכביר הזה

 . . .הגעתי אדוני לירושלים שלם ובריא

אתמול  ,אחרי סבל נורא ( ואחרי ) שלג שתפס אותנו

בדרך  . . .אני אדוני זקוק לעופות ואני עומד לרדת לרמלה ואינני יודע אדוני כמה אשהה מפני

שהעיר נתקפה על  -ידי גשם נורא ושלג ונמשך הגשם קרוב לד ' ימים . . .

23

מגילת אחימעץ  ,מהדורת בנימין

נ

 ~ ULC Or . 1080אצל  :גולב  ' ,גר צדק וכו "  ,ספונות  ,ח ( תשכ " ד )  ,עמ '

24

115

25

הוצאת שפר  ,עמ ' 67 - 66

26

ספר הרקמה  ,מהדורת
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מתיאורים כגון אלה אנו למדים שהעלייה לרגל לא היתה מוגבלת רק לעונת החג  ,אלא היו עולים
לירושלים בכל עת שנזדמן הדבר ; אולי משום שבחורף היו הסוחרים פנויים יותר מעסקיהם  .את
המסיימים את עלייתם לרגל היו מברכים בברכה הערבית שהיתה שגורה גם בפי

המוסלמים :

'...

אסל אללה תעאלי אן יגעלה חג מקבול '  ,מי יתן ואלוהים יתעלה יקבל ( לרצון ) את עלייתך לרגל .

ן3

הר הזיתים

מרכז ההתכנסות והתפילה בעת העלייה לרגל בחודש תשרי היה על הר הזיתים  .היה מי שסבר
שעובדה זו נבעה מדחיקת רגליהם ההדרגתית של היהודים מן הגישה אל הר הבית  .אבל נראה
שלהתכנסות על הר הזיתים שורשים קדומים יותר  .המכתב מירושלים שפרסם הרכבי מסמיך את

עניין הר הזיתים לחידוש היישוב היהודי בירושלים עם הכיבוש הערבי  ' :וקנו הר הזיתים אשר עמדה

השכינה עליו ' ( וזוהי בלי  -ספק לשון  -גוזמה )  .קדושתו של הר הזיתים מעוגנת לדעת כותב המכתב -
ודעה זו חוזרת גם במקומות אחרים  -בדברי הנביא יחזקאל  ' :ויעל כבוד ה ' מעל העיר ויעמוד על

ההר אשר מקדם לעיר ' ( יא כג )  .שלמה בן יהודה מזכיר כמה וכמה פעמים במכתביו את ההתכנסות
על הר

הזיתים  ,שיש עליה הסכמת השלטונות המוסלמיים  ,וגם את הרשות -

לסובב שערי המקדש ולהתפלל עליהם בקול רם בקדוש וברוך

( כלומר :

הקדושה

וברכו )

ובעלותם אל הר הזיתים בשיר ובעמדם עליו בימי החגים מול היכל ה '  ,מקום שכינת עזו והדום

רגליו .
וכך גם במכתב שפירסם הרכבי ' ולולי כן ( דהיינו  ,לולי תשלום המסים ) לא היינו יכולים לסובב על
השערים ולעמוד על הר הזיתים להתפלל בקול רם '  ,וכו '  .ובמקום אחר באותו מכתב  ' :כן במקדש
מעט כן בהר הזיתים בהקביץ ( = בקקבץ ) אחינו בית ישראל אל ירושלים בחדש תשרי '  .וכן  ' :הוא
המקום אשר נתפלל בו בימות החגים מול היכל ה ' ביום הושענא ושם יברכו כל בית ישראל  ,מדינה

ומדינה ( = עיר ועיר ) קהלותיה  ,זקינה  ,נדיבה '  ( .גם במקום אחר מציין בעל המכתב כי המנדבים למען
ירושלים יוזכרו בעת העצרת על הר הזיתים .

) 32

עם התחדשות היישוב בירושלים  ,לאחר הכיבוש

המוסלמי  ,התחדש כנראה גם המנהג העתיק להכריז על קידוש החודש ועיבור השנים לפי סדרי

הלוח  ,על הר הזיתים  .גאון ארץ  -ישראל  ,כנראה מאיר גאון  ,מדבר על ' הכרזת תלמידינו בהר הזיתים
סדרי

31

32

מועדים ' .

33

 , TS 12 . 793ע " א  ,שורה  6ואילך .

.

.

ח " ז הירשברג  ' ,ענייני הר הזיתים בתקופת הגאונים '  ,ידיעות יג
עמ '  79שורות  ; 20 - 15 , 9 - 8ועמ '  , 80שורות  . 4 - 3שלמה בן יהודה  ,ראה  ,למשל  , TS 13 7 11 , ] 5 :שורה  15ואילך
( מאן [ לעיל  ,הערה  , ] 8ב  ,עמ '  . ) 186ראה  , Bodl . MS Heb . 0 28 , ] 15 :שורות  . 25 - 23הדפיסי  :ורטהיימר  ,גנזי
ירושלים  ,ב

( תרס " א ) ,

( תש " ז ) ,

עמ  : 156 ,אוצר טוב תרליז ( מכתב

הרכבי ) ,

עמ '  . 17שם מבטיח שלמה בן יהודה לאפרים בן שמריה שיזכירו את קהילות פסטאט על הר

הזיתים (  . ) 1029הנ " ל ב  5 -ן 11 ,

נ

 ( TS 13מאן  ,שם  ,ב  ,עמ '  ' : ) 186עולים אל הר הזיתים בשיר ' ( בערך  . ) 1035עלי

הכהן בן יחזקאל כותב לפסטאט  ,אל עלי הכהן בן חיים  :הוא מתפלל למענו בעת שהוא מסובב על שערי הר הבית
ובהר הזיתים
33

...

מקום מעמד

השכינה :

ראה  . 533 :ק  ) 1914 - 1915 ( ,ע JQR ,

תרביץ  ,מד

( תשל " ה ) ,

397

, Dropsie

ע " א  ,שורה  ( 12יולי . ) 1061

Documents , etc.

. Guillaume , ~ Further

השווה % :

גיל  ' ,לתולדות וכו " ,

עמ '  145והערה . 17

ו13

דיון  :עלייה ועלייה לרגל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה

הסופר הערבי אלבירוני  ,בן זמנו של שלמה בן יהודה  ,יודע לספר אף הוא כי -
היום האחרון לחג הסוכות  ,הוא היום השביעי בו והעשרים ואחד לחודש  ,נקרא ע ר א פ א

,

בו עמד השלו על ראשי בני ישראל במדבר ובו חג העצרת  ,מפני שבו יתכנסו היהודים ב ה א ר

ה ר א שבירושלים בתורת עולים לרגל והם מקיפים את ה א ו ר ו ן ( = הארון ) אשר בבתי

כנסיותיהם  ,שהוא כמו ה מ נ ב ר ( אצל המוסלמים ) .

34

בשעת ההתכנסות על הר הזיתים נהוג היה להכריז את החרם על הקראים  ,שעליו יודע לספר גם
הראב " ד  .ידוע ממכתבי המאה הי " א שמנהג זה היה מקור לסכסוכים קשים שגרמו לפילוג אף בעדת
וגם

הרבניים

ארץ  -ישראל .

להתערבות

ולמעצרם

השלטונות

ולהגלייתם

של אחדים מאישיה של ישיבת

35

על הר הזיתים היו מכריזים גם על המינויים מטעם ישיבת גאון יעקב בירושלים ועל תוארי הכבוד
שהישיבה היתה מעניקה לנאמניה בקהילות ישראל בתפוצה  .הגאון שלמה בן יהודה מזכיר את רוגזו
של הגאון שלמה הכהן בן יהוסף  ,שקדם לו במישרה  ,כאשר הודיעו שם על סהלאן בן אברהם שהוא

ראש  -כלה ( כי הלא ראש  -כלה היה תואר שהיתה מעניקה הישיבה

הבבלית ) .

36

על הר הזיתים נמצאה אבן שאורכה עשר אמות ורוחבה שתי אמות  ,אשר נקראה ' כסא

החזנים ' .

האמינו שכסא זה ניצב במקום שבו עמד הכבוד שלוש שנים ומחצה עד לחורבנה של ירושלים

( על  -פי דברי יחזקאל שהובאו

העצרת .

לעיל ) ;

ולשם עתיד הכבוד לשוב  .שם היה ראש  -הישיבה דורש בעת

37

העלייה לרגל היתה ביטוי לרציפות היישוב
אין ספק שלעליות לרגל היתה חשיבות עצומה לגבי מעמדה של ישיבת ארץ  -ישראל  ,מבחינת
השפעתה וחיזוקה ברוח ובחומר וממילא יהיה זה טבעי שמירושלים תצא הקריאה להתעוררות
' לבוא לירושלים '  ,דהיינו לעלות

34

35

לרגל .

38

אלבירוני  ,אתשר ( הוצאת  , ( Sachauעמ ' . 277
ספר הקבלה ( מהדורת

ג'

כהן ) ,

עמ '  ( 68וראה הערות המהדיר בעמ ' 94

ו 127 -

בחלק

האנגלי ) :

וכשהיו ישראל חוגגים חג הסוכות בהר הזיתים היו חונים בהר מחנות מחנות אוהבים אלו את אלו ומברכין אלו את
אלו  .והמינין חונים כנגדם כב ' ( = כשני ) תשיפי ( = עדרי ) עזים  ,והרבנין היו מוציאין ספר תורה ומחרימין שמות

המינים בפניהם והם שותקים כמו כלבים אלמים  .ראה גם  :מאן

( לעיל  ,הערה , ) 8

א  ,עמ '
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 TS Ar .א ע " ב  ,שורה  8ואילך ( ברסלבי  ,ארץ  -ישראל  ,ז  ,תשכ " ד  ,עמ '

, 80 - 79

קרא

בטעות :

ראה TS :

' כרסי הראיס ' [ כסא ' הראש '  ,כלומר ראש  -הישיבה ] )  .שלמה בן יהודה כותב  . . . ' :ואעמוד מעל הכסא , ' . . .
 , Loan 11שורה  ( 13מאן [ לעיל  ,הערה  , ] 35א  ,עמ '  . ) 316 - 315ראה גם  , TS 145 320 . 42 :שורה  ( 9גוייטין  ,ספר
ברון ,
38

132

' etc .

 12ן 33 ,

נ

 Sources,יחא

',

עם ,

 , TS 13שורות 28 - 24

: ) 529

' ראש הישיבה דורש על

ההר ' .

( שלמה בן יהודה  ,בערך  ; 1035אצל  :מאן [ לעיל  ,הערה  , ] 8ב  ,עמ '

. ) 157 - 155

משה גיל

העלייה לרגל היתה כרוכה בקשיים גדולים ובחלאות רבות  ,גם מפאת תנאי  -ההפלגה בים  -וזאת

היתה הדרך העיקרית להגיע לארץ  -ישראל ואך לעתים רחוקות נראה שנסעו בשיירות  -גמלים  -וגם

מפני הסכנה שבדרכי  -היבשה  ,אשר הרבה פעמים משובשות היו על  -ידי גייסות וליסטים  .תלאות
מעין תלאותיהם של עולי הרגל הנוצריים  ,ובייחוד שיירת העולים לרגל בהנהגתו של גינתר  ,בישוף
באמברג  ,שהותקפה על  -יד רמלה במארס

, 1065

דומה שלא היו מנת  -חלקם של היהודים העולים

לרגל  .בדרך  -כלל הם היו מתושבי האיזור והתמצאו יפה בתנאי הסביבה  .ידוע שרבים מהם היו
נוסעים דרך קבע לצורכי מסחר  .ואולם יש ידיעות לא מעטות על הירידה במספר העולים לרגל

בזמנים של אי  -שקט  .כך כותב שלמה בן יהודה אל סהלאן בן אברהם  ,מנהיג הבבליים בפסטאט  ' :לא
נכחד ממך כי אפילו אותם החוגגים שהיו מתכנסים בכל שנה נמנעו מסכסוך החילות ושבוש
הדרכים ' .

39

תלונות מעין אלה חוזרות ונשנות גם במכתבים אחרים  .יש מתלוננים הן על מספרם

הקטן של החוגגים והן על מיעוט יכולתם

הכספית .

בסיכום  ,אפשר לומר שבתקופה זו שאנו דנים בה  ,מהכיבוש המוסלמי ועד הפלישה הצלבנית  ,היתה

העלייה לרגל מקוימת מדי שנה בשנה  ,ככל שהדבר נתאפשר על  -ידי הנסיבות החיצוניות  .היה זה

ביטוי לרציפות ההוויה היהודית במעבר מהעת העתיקה אל ימי  -הביניים  .זה היה גם הביטוי המעשי
החוזר ונשנה לקשר הנפשי העמוק של יהודי התפוצות לירושלים * .

נ

 , TSע " א  ,שורות  , 15 - 14אצל  :מאן  ,שם  ,ב  ,עמ '

. 187

39

 1ן 26 ,

*

דיון נרחב יותר על נושאים אלה ייכלל בספרי על תולדות ארץ  -ישראל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה  .תעודות
הגניזה שצוינו בהערות כלולות בקורפוס של כתבי  -גניזה מן התקופה הנ " ל שעניינם ארץ  -ישראל  ,שאני מכין לדפוס .
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השלמות להרצאתו של פרופ  ,משה גיל
שמואל ספראי

דומני כי אביע את השקפותיהם של הנוכחים בהצטרפותי להבעת התודה לפרופ ' גיל על כל החדש

והמאלף שלמדנו בפרשה של עלייה ועלייה לרגל בתקופה שאנו יודעים עליה כה מעט  .ליד כל
החדש ששמענו מתעודות בלתי ידועות לנו נהנינו מן הניתוח ומהארת הדברים ודברי לא יהיו אלא

ניסיונות להביא תוספת  -מה לדברים ששמענו  ,תוך שאלות  -בירור שאנו מקווים לשמוע את דעתו של
המרצה

עליהן .

המרצה סיים בפרשת העלייה  -לרגל  .מבחינות רבות העלייה  -לרגל בתקופה המוסלמית היא גיבוש
של רעיונות על העלייה  -לרגל לירושלים לאחר החורבן  ,אשר מצויים הרבה בספרות התלמודית

ובמיוחד בספרות האמוראית  .חורבן הבית כאילו נטל מן העלייה  -לרגל את כל משמעותה  :בית
המקדש חרב ואין אפשרות להקריב

קרבנות  ,אף לא את קרבן הפסח  ,אין מביאים מחצית שקל ואין

עלייה אל חכמי התורה היושבים במקדש כדי לשמוע מהם הכרעה בשאלות שנתעוררו  .גם אין
אפשרות לקבל בירושלים עותקים של ספרי הקודש או להגיה את ספרי הקודש  ,כפי שעשו

עולי  -הרגל בימי הבית  .ואף  -על  -פי כן אנו שומעים הרבה על עלייה  -לרגל לירושלים בין בימים
שלפני שהוטל האיסור על יהודים לשהות בירושלים ובין בימים שבהם היה איסור על כך .

בירושלמי  ,ברכות פ " ט יג ע " ד  ,שואל אדם אחד את רבי בר חייא בר אבא  ' :בגין דאנא חמר וסליק

לירושלם כל שעה ' ( כך בכ " י רומי ואצל ראשונים )  .באיכה רבא פ " א נב מתאר המדרש את
העגמומיות שבעלייה  -לרגל לירושלים בימים של חורבן  ,בניגוד לשמחה ולהדר שנילוו לה בימי
הבית  .בשיר השירים רבא ד ב אנו קוראים  ' :כך ישראל אף על פי שחרב בית המקדש לא בטלו

שלוש רגלים בשנה '  .כלפי התקופה שאנו דנים בה אנו למדים על התכיפות בעלייה  -לרגל  ,ממקור
שפורסם לפני שנים מעטות מעזבונו של מרדכי מרגליות ז " ל ב ' הלכות ארץ ישראל מן הגניזה '
( תשל " ד ) עמ '

קלט :

אם תזכה ותעלה לירושלים כשתביט מן הצופים אם תהיה רכוב חמור תרד ואם יהיה ברגלך

מנעל חלוץ אתי יקרע בגדיך ואמור [  ] . . .יתכנס אבל וחפוי ראש כשתגיע למדינה הוסף וקרע

על המקדש ועל עם ה ' ועל בית ישראל ואמור [  ] . . .וסובב כל השערים וכל הפינות סובי ציון
והקיפוה ספרו מגדליה .
המרצה הזכיר את המנהג הידוע לעלות על הר הזיתים בהושענא רבא ובצדק הוא דוחה את הסברה ,
שמנהג זה מקורו בדחיקת רגליהם של היהודים מגישה אל הר הבית  ,שכן מסתבר שמנהג זה שורשיו
134
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קדומים  .ואמנם  ,כבר התלמוד הירושלמי  ,בברכות פ " ר ח ע " ב  ,בסוגיה הדנה בחשיבות שיש לתפילה
' במקום שהוא מיוחד לתפילה '  ,מובאת רעיה לדבריה מדוד המלך  ,שהתפלל בברחו מפני אבשלום
במעלה הזיתים במקום ' אשר ישתחוה שם '  ,במקום שהיה מיועד

לתפילה .

בראשית דבריו מצביע פרופ ' גיל על הקריאה לעלייה שאנו מוצאים בספרות הקראית בעוד שלא
נמצאו דברי הטפה לעלייה בספרות היהודית  ,ואדרבה  ,אנו מוצאים אפילו שהוצעה עזרה כספית
ליהודי שנאלץ לעזוב את הארץ  .ברם  ,תחילה יש להדגיש שהתעודות מן הגניזה הן תעודות מחוץ

לארץ  -ישראל וכדרכם של דברים ניתן למצוא בהם פרטים על אנשים שעזבו את הארץ מסיבה זו או
אחרת ונזקקו לעזרתם של יהודי מצרים  .הקראות היתה תנועה חדשה שבין ענייניה היתה גם העלייה

לארץ  -ישראל וקראה לנלווים אליה לעלות לארץ  .ביהדות היתה מאז ומעולם דרישה לעלות

לארץ .

יש שהיו עליות מועטות ויש שהיו מרובות ביותר .
כבר צוין שמדבריו של פירקוי בן באבוי יש ללמוד על ריבוים של עולים מבבל  ,שעלה בידם לשנות

מנהגי תפילה בארץ  -ישראל במקומות רבים  .על כך יש להוסיף שלא רק שינויי נוסח תפילה נשתנו
בארץ בהשפעת העולים  ,אלא גם דרך לימודם של בני ארץ  -ישראל  .בעוד שהספרות הארצישראלית
התלמודית הקדומה

תלויה בעיקרה במסורת הלימוד הארצישראלי ומהלכת אחר התלמוד

הירושלמי  ,הרי ספרות הגאונים הארצישראלית משתמשת בעיקרה בתלמוד הבבלי וספק גדול אם

זיקתה לתלמוד הירושלמי עולה בהרבה מזיקתם של גאוני בבל  ,בדורות האחרונים  ,לתלמח -

הירושלמי .
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תעלייה לארץ  -ישראל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה
אברהם גרוסמך

א

רצוני להביע תחילה תודה כפולה לפרופ ' גיל  .כל העוסק בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל
בתקופה הנדונה  ,יודע מה מעטים המקורות העומדים לפנינו  ,ועד כמה יקרה כל ידיעה על טיבו של
היישוב באותם ימים  ,אפילו היא מקוטעת וחלקית  .בהרצאה זו זכינו לראשונה להתוודע אל מספר

מקורות חדשים שטרם פורסמו  .אחרים  -אף שכבר שזפתם עין הדפוס  -הוארו באור חדש
מבחינת קביעת זמנם או מקומם  .בכמה מקרים אף לא השתבח פרופ ' גיל בסחורתו  ,והטמין את
העובדה שהוא מתקן זיהויים המצויים כיום בספרות המחקר  .יש בכל אלה תרומה חשובה ורבת ערך

לחקר העליות לארץ  -ישראל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה ולכמה וכמה עניינים הקשורים
בטיבו של היישוב בכלל .
התודה השנייה היא עבור ההגינות היתרה  .בדרך  -כלל מקבלים פותחי הדיון ב ' קתדרה ' ראשי פרקים
בלבד של ההרצאה  .פרופ ' גיל המציא לנו מראש את דבריו לפרטי פרטיהם  ,כולל האפאראט
המדעי  ,אף שבזאת העמיד לדיון לא רק את הנחות היסוד שלו  ,אלא את פרטי דבריו

כולם .

ב

רצוני להתייחס לשני הנושאים שעמדו במרכז הרצאתו של פרופ ' גיל  :תיאור העלייה בתקופה
הנדונה והדיון באידיאולוגיה שלה ( למעשה  :באידיאולוגיה של ההימנעות מעלייה )  ,ולהעלות שני
סימני שאלה  .דיונו של פרופ ' גיל התרכז כולו בחלקה השני של התקופה  ,ובמיוחד בימי השלטון
הפאטימי

( 969

ואילך )  .לא הובא כל מקור מן התקופה  ,הראשונה  ,מהמאות ז '  -ח '  .הוא אף הצביע

על צמיחה והתעוררות של העלייה בין השנים

. 1060 - 1030

תיאור זה עומד כולו תחת השפעתן המכרעת של התעודות רבות הערך שנתגלו בגניזה

הקאהירית .

אמנם  ,אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות  ,ודיון המתבסס על המקורות המצויים בלבד ועל ריבויים ,
אכן  ,מוביל לאותה מסקנה  .אך ספק  ,אם זו הדרך שבה עלינו לילך  .מאתיים השנים שלפני הכיבוש

הערבי ומאתיים השנים שלאחריהן  ,הן  ,כידוע  ,מן התקופות החשוכות ביותר בתולדות היישוב
היהודי בארץ  -ישראל מבחינת מיעוט המקורות ההיסטוריים שהגיעו אלינו  .אך אסור לה לעובדה זו

להביא לדחיקתן ולהרחקתן מנושאי מחקרינו  .נראה לי  ,כי בדיקה מקפת וכוללת של התנאים
ההיסטוריים שהולידו את העליות ועיצבו את דמותן מעלה את האפשרות כי ' תור

הזהב ' של העלייה

לארץ  -ישראל בתקופה הנדונה היה דווקא בחלקה הראשון ובמיוחד במאות ז '  -ח '  .סיוע רב ערך לכך

מצוי מקור ספרותי ששרד אף הוא בגניזה  :איגרתו של פירקוי בן באבוי  ,שנשלחה סביב שנת
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כנראה לצפון אפריקה ואולי גם למרכזים אחרים  .האיגרת נדונה במקומות שונים  1 ,אך לא הודגשה

חשיבותה היתרה לדיון בעלייה לארץ  -ישראל באותם ימים  .פירקוי מעיד

כי :

ע ד ע כ ש י ו אין אומרים בארץ ישראל קדוש ושמע אלא בשבת או בימים טובים בלבד
בשחרת בלמ  ,חוץ מירושלים ובכל מדינה שיש בה בבלאייה שעש
מריבה ומחלוקת עד שקיבלו עליהם לומר קדו 2ה בכל יום  .אבל בשאר מדעות ועירות שבארץ
ישראל  ,שאין בהם בבלאיין  ,אין אומרים קדוש אלא בשבת ובימים טובים

' מדינה ' כאן משמעה  :עיר  ,כהוראתה בערבית

( ' ג ; . )1

בלבד .

2

אמנם  ,אין בידינו לקבוע מהו מספרם של

הערים או המקומות בהם התיישבו העולים מבבל  3 ,אך לשון הריבוי ' ובכל מדינה שיש בה בבלאיין '
מלמדת שהיו לפחות כמה כאלה  .מאידך  ,יודעים אנו כמה קינאו היהודים בימי הביניים בכל אתר
למנהגי התפילה שקיבלו מאבותיהם ועד כמה סירבו

לשנותם .

4

כבר הראה ר " ל גינצבורג שמנהגי

התפילה  ,נגדם יצא בתקיפות רבה פירקוי באיגרתו זאת  ,מקובלים היו בידי בני ארץ  -ישראל מדורות
הרבה וכמנהג הירושלמי הם  5 .יכולתם של בני בבל לשנותם תוך  -כדי ' מריבה ומחלוקת ' מעידה  ,כי
באותן ערים היה מספרם גדול  ,ואולי אף היוו רוב באוכלוסיה היהודית  .עם ערים אלה נמנתה גם
ירושלים .
יש לקבל את דבריו כאמת היסטורית  .פרט זה  ,שבני בבל ניצחו בכמה מקומות  ,איננו עיקר בטיעונו
של פירקוי נגד מנהגם של בני ארץ  -ישראל  .מאידך  ,אם שקר הוא  ,עלול היה להתגלות בנקל
ולהעמיד את כל טיעונו וניסיונות השכנוע שלו באור שלילי  .חלק מן המהגרים מן המזרח לצפון
אפריקה עברו דרך ארץ  -ישראל  .אלה יכלו לסתור עדותו זאת  .ובפרט שהוא מנה במפורש גם את

ירושלים בין הערים שבהן גברה ידם של הבבליים  ,ומזכיר ' תלמידים ' מארץ  -ישראל  ,שהגיעו לצפון
אפריקה ואולי גם לספרד .

אין לשלול את ההוכחה הנ " ל מאיגרתו של פירקוי בטענה שבני בבל עלו לארץ  -ישראל בתקופה
קדומה יותר  ,בעת הכיבוש הפרסי או אף לפניו  ,וכי צאצאיהם של אותם עולים שמרו על מנהגי
אבותיהם במשך מאות שנים  ,ואליהם מתייחס פירקוי בדבריו  .לו היה כן  ,קשה מאוד להניח שהוא
לא היה מעיר על כך במפורש ומנצל עובדה זו כעדות נוספת לטיעונו שמנהג בני ארץ  -ישראל ' מנהג

1

ראה במיוחד ל ' גינצבורג  ,גנזי שכסר  ,ב  ,ניו  -יורק

תרפ " ט  ,עמ ' ; 573 - 504

ב " מ לוין  ,תרביץ  ,ב

 ; 405 - 383י " נ אפשטיין  ,מדעי היהדות  ,ב  ,תרפ " ח  ,עמ '  . 113 - 148 ; 161 - 149קק ) 1920 ( ,

ש'

שפיגל  ,ספר

LXX

( תרצ " א ) ,

עמ '

 , REJ,מח48ן

.נ

;

היובל לצ ' וולפסון  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ ' רמג ואילך .

2

גנזי

3

לכאורה נראה היה לדייק מלשונו  ,שעולי בבל גרו בארץ  -ישראל רק בערים ולא בעיירות  ,שהרי הזכיר תיבה זו
( עיירות ) דווקא בשלילתו  .אך ספק אם כיוון בלשונו ואם רשאים אנו לדייק זאת ממנה .

4

שכטר  ,שם  ,עמ '

. 556 - 555

מצויות עשרות הוכחות לכך ואסתפק בכמה דוגמאות בלבד וממרכזי יישוב שונים  :כשלונו של רס " ג לשנות מנהגם

של בני בבל  ,אוצר הגאונים לברכות  ,חיפה תרפ " ח  ,חלק התשובות  ,עמ '  : 33כשלונו של הרמב " ם לשנות מנהג יהח  -י
מצרים  ,שו " ת הרמב " ם  ,מהדורת בלאו  ,סימן רז ועוד ; כשלונו של הרא " ש לשנות מנהגם של בני ספרד  ,שו " ת
הרא " ש  ,כלל ד  ,סימן י ; ההתנגדות למעשהו של ר ' יצחק בר ' יהודה במגנצא  ,מעשה הגאונים  ,סימן בז  ,עמ ' ; 17
הניסיון לשנות מנהג בני רומא שנכשל ( ' מפני המנהג ' )  ,מחזור ויסרי  ,סימן רסה  ,עמ ' . 227
5

גנזי שכטר ( לעיל  ,הערה  , ) 1בעיקר עמ '

. 527 - 523

ראה גם ב " מ לוין ( לעיל  ,הערה

,) 1

שם .
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דיון  :עלייה ועלייה לרגל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה

שמד ' הוא  ,שלא כמנהגם של בני בבל ששמרו על המנהג המקורי  .גם ריבויים של העולים מבבל
בירושלים יוכיח  .היישוב היהודי בה חודש רק לאחר הכיבוש המוסלמי  .קשה להניח  ,שמושבות
שלמות של בני בבל עקרו ממקומות ישיבתם בארץ  -ישראל ועברו לירושלים  .על אחת כמה וכמה ,
שאין מקום לסברה זו לפי המסורת המצויה במקור מן הגניזה  ,כי לאחר כיבושה של ירושלים נאבקו
היהודים כדי להשיג רשות למספר רב מהם לשוב אליה  ,ורק לחלק מהם הותר

הדבר .

6

אין להניח ,

שבני ארץ  -ישראל היו מוותרים על זכותם להימנות עם שבים אלה .
כללו של דבר  ,בדברי פירקוי מצויה כנראה עדות על עלייתם של יהודים מבבל לארץ  -ישראל
במהלך המאות ז '  -ח '  ,עלייה שהיתה גדולה באופן

יחסי .

ד

גורמים נוספים מסייעים להנחה זו  .דומה  ,כי הרקע החברתי והאידיאולוגי לעידודה של העלייה

מבבל וסביבותיה טובים היו דווקא במחצית השנייה של המאה הז ' ובמאה הח '  ,וזאת  -בשל מספר
גורמים :

א.

הגירתם של פרסים לארץ  -ישראל במספרים משמעותיים בתקופת בית אומאיה  .הגיאוגראף

הערבי אליעקובי  ,שחי במחצית השנייה של המאה הס '  ,מונה אוכלוסיה פרסית בערי החוף

הצפוניים ( ביירות  ,צור ועוד)  .הוא משתמש בלשון ' פורס '
לפרסים ממש  .אפשר שמצאם גם במקומות אחרים

בארץ .

7

( ולט )

וברור  ,אם כן  ,שכוונתו

ככל הנראה  ,הובאו רבים מהם כבר

על  -ידי הח ' ליפה מועאיה  ,שחפץ לבצר בעזרתם בעיקר את ערי החוף  .בכל מקרה  ,אף אם ' עלייה
ביטחונית ' היא בעיקרה  ,קשה להניח שלא השאירה את רישומה בקרב היהודים באותם מקומות ,
בראותם חלק משכניהם עוקרים
ב.

לארץ  -ישראל .

צמיחתן של תנועות משיחיות רבות במאות ז '  -ח '  ,במיוחד באיזור פרס ובבל  .אם נכלול בתוכן

גם את אלה שהיו קטנות ומקומיות  ,הגיע מספרן של תנועות אלה לכמה עשרות  ,וכמה מהן היו
תנועות המוניות  .אף אם ודאי הוא  ,שהמספרים שמנו גיאוגראפים וכרוניקאים ערביים ואחרים

אסף  ,מקורות ומחקרים בתולדות ישראל  ,ירושלים חש " ו  ,עמ '  . 32 - 18על מידת מהימנותו של מקור זה נחלקו

6

ש'

7

הדעות  .ראה במיוחד ש " ד
)  2 ,ע ) 4עלע ! 4כ]4
! " *! 4

נייקי

..

.

גויטיין ,

.

מלילה ,-111 ,

,

ס

י1

( ספרי האוניברסיטה של מנצ ' סטר )  ,תש " י  ,עמ '

. 165 - 156

מהדורת  , de Goejeליורן  , 1892עמ '  . 327בערים אחרות ,

)

וביניהן רמלה ושכם הזכיר בין השכבות האתניות את ' עג ' ם '

( ע4ש

)  ,ובדרך כלל משמשת גם תיבה זו לציין את

הפרסים .
בדיתמרכללתי גם את שכם בין המקומות שישבו בהם הפרסים  .בהעמדת הספק כאן מקבל אני באופן חלקי את השגתם
של
עמיקם אלעד ושל פרופ ' גיל  .עדיין יש פנים לכאן ולכאן  .מאחר שאליעקובי שינה מן הלשון ' פורס '  ,שבה
השתמש שם תחילה בתיאור היישוב בערי החוף הצפוניים ובחר ביעג ' ם '  ,נראה שלא התכוון אל הפרסים  .מאידך ,

אלבלאד ' ורי מ ז כ י ר ב מ פ

1

רש

גם

א ת

מועאו ' יה את הפרסים ( פתוח אלבלדאן  ,מהדורת

ע כ

1

( יחד עם צור וערים

)3048

"

' אחרות ' )

בין המקומות בהם יישב

 , 6עמ '  . ) 117אליעקובי אינו מונה את ה ' פורס ' בין תושבי

עכו  ,אלא את ה ' עג ' ם ' ! ( שם  ,עמ '  327בסופו )  .להניח שהיסוד הפרסי נעלם כליל  ,יהיה רחוק  ,מסתבר יותר שאליהם
התכוף אליעקובי  .אפשר  ,אם כן  ,שגם בערים האחרות  ,שכרך אותן שם יחדיו  ,התכוון ב ' עג ' ם ' אל הפרסים  .נראה לי
שדעה זו היא המסתברת  ,אף שקיים

ספק  -מה .

מאידך  ,לא נראית לי כאפשרית ההצעה שהועלתה בדיון  ,כי אליעקובי כיוון ב ' עג ' ם ' אל הנוצרים  ,שהרי בדיונו שם
)'
(ברמלה ( עמ '  ) 328כתב 11 ' :ג S -,A;l 11נ !  ' 11ט * נ ! ן נם ליק ל 1

.

.

..

"

""

ותושבי העיר הינם תערובת מהערבים ועג ' ם  ,והד ' ימים שלה הם השומרונים )  .הרי שהוציא במפורש את ' עג ' ם '
נשארת
מכלל ' בני החסות ' על כל פנים  ,מאחר שאיז ספק שהפרסים יושבו בערי החוף הצפוניים  ,כולל עכו ,

,

טענתי העקרונית
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מופרזים הם  ,אין ספק שיש בהם כדי להעיד על היקפן הנרחב ועל הרושם העז שעשו

במיוחד ראוי להזכיר את תנועותיהם של עיסא אל איספהני  ,יודגאן

בזמנן .

8

ומושכא .

משיחיות זו לבשה במספר מקרים צורה מדינית  .כמה מאותם משיחי שקר טענו  ,כי בכוח הזרוע
ינצחו את האויבים ויובילו את ישראל לארץ  -ישראל  .על כמה מהם יש אף מסורות שנפלו

בקרב .

לא כאן המקום לדון ברקע ההיסטורי להתעוררות המשיחית הרבה בתקופה זו  ,אך אין ספק
שכיבושי האסלאם תרמו לה רבות  .בכל אופן  ,סביר להניח  ,שהתעוררות משיחית זו בהיקף כה נרחב
והציפייה לגאולה שתשיבם לציון  ,עוררה ערגה לעלייה

לארץ  -ישראל ואולי גם עלייה בפועל אליה .

זאת  ,אף אם כמה מאותם משיחים ומאמיניהם סטו בכמה ממנהגיהם מן ההלכה התלמודית  .באותם
ימים עדים אנו לפריחה מחודשת של הספרות האפוקליפטית  ,שקשרה את הכיבוש המוסלמי עם
ביאת

הגאולה .

9

ציפייה משיחית מצויה גם בכמה מן הפיוטים שחוברו באותם ימים בארץ  -ישראל

וביניהם פיוטיו של הקליר .

10

גם אלה הכשירו את הלבבות לגאולה והגבירו את הציפייה לשיבת

נידחים לציון עוד בזמנם .

ג.

במאות ח '  -ט ' נתקיימה הגירה גדולה של יהודים מסביבות בבל  .מניעיה של הגירה זו כלכליים

היו בעיקרם  .רבים מאוד מיהודי בבל נטשו את אדמותיהם ואת העבודה החקלאית ועברו לעסוק

במסחר .

הזיקה הנפשית  ,הקושרת כל אדם באשר הוא אל אדמתו  ,פסקה  .ריבוי האפשרויות

11

וצמיחת מרכזי סחר במערב משכו את היהודים אליהם  .אמנם  ,עיקרה של הגירה זו היה למצרים ,
לספרד ובמיוחד לצפון אפריקה ,

!2

אך ייתכן שגם ארץ  -ישראל קלטה חלק ממהגרים אלה  .רבים

מהם עברו בה בדרכם מערבה בדרך היבשתית  ,ולא ייפלא אם החליטו להישאר בה .
ד  .משקלה של ארץ  -ישראל כמרכז רוחני היה גדול בתודעתם של יהודי בבל בתקופה הראשונה עד
ראשית המאה הס ' יותר מאשר בתקופה השנייה  .במאות ז '  -ח ' פרחו  ,כאמור  ,בארץ  -ישראל
הספרות האפוקליפטית וספרות הפיוט  .ובעיקר  :בתקופה זו עדיין הכירו חכמי בבל בכפיפותם
לחכמי ארץ  -יחיאל בענייני הלוח  .עדות ברורה על כך יש בדבריו של ראש הגולה דוד  ,המספר על
משלחת של חכמי בבל שנסעה לארץ  -ישראל בערך בשנת

, 835

כדי ללמוד בה את סוד

העיבור :

חלק גדול מן המקורות הביא א " ז אשכולי  ,התנועות המשיחיות בישראל  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ ' . ; 136 - 117
 Nemoy , ' 41s
Account
Qirqisani
 .קק 11 ) 1930( ,ץ 0 ] the Jewish Sects and Christianity' , HUCA ,

]

'

317 - 397
ראה :

י

אבן  -שמואל  ,מדרשי גאולה  ,ירושלים

, 21954

עמ ' 162

ואילך .

ראה  :י ' מרקום  ' ,ר ' אלעזר בירבי קליר ופיוטיו החדשים '  ,חורב  ,א  ,ניו  -יורק תרצ " א ; מ ' זולאי  ' ,ארץ ישראל ועליית
רגלים בפיוטי ר ' פינחס '  ,ירושלים  ,מחקרי ארץ ישראל  ,ד ( ספר פרס )  ,תש " ג  ,עמ ' נא  -פא ; הנ " ל  ' ,לתולדות הפיוט
בארץ ישראל '  ,ידיעות המכת לחקר השירה העברית  ,ה ( תרצ " ט )  ,עמ ' קז  -קפ ; ע ' פליישר  ,שירת הקחתם העברית

בימי הביניים  ,ירושלים  , 1975עמ ' . 119 - 117
עדות ברורה לכך בתשובת רב משה גאון ( סורא  ' : ) 838 - 825 ,משום דהכא  ,ר ו ב א ד ע ל מ א לית להון מקרקעה
( תשובות גאונים  ,חמדה גנוזה  ,ירושלים תשכ " ז  ,נ סימן סה )  .מציאות זו היתה קיימת לכל המאוחר בשנת  . 785ראה :
אגרת רב שרירא גאול מהדורת לוין  ,חיפה תרפ " א  ,עמ '  . 105על הרקע ההיסטורי למעבר זה

ראה Ashtor , :

8.

.

 . 185 - 214 ; S . D . Goitein , Studiesקק Annales Erco~ omies Socieies civilisalions ) 1972 ( ,
Islami
217ח ! .קק
~- 241

1966 ,

History and Inslitutionst Leiden

ראה  :ח " ז הירשברג  ,תולדות היהודים באפריקה הצפונית  ,א ,

ירושלים תשכ " ה  ,עמ '

; 70 - 69

ג

S . D . Goitein ,

]  . 42 - 59 , 148 - 149 , 273 1קק Afediterranean Society, 1 , Berkeley 1967 ,

139

דיון  :עלייה ועלייה לרגל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה

ולעולם עליהון סמכינן דלא ליהוי ישראל אגודות אגודות  ,ו א נ א ו ר א ש י מ ת י ב א ת ה

ורבנין וכל יש ' אסמכינן על עיבורא דאישתדר לקמי חנב ] ירין 3 . . .י
עלייתו של תלמיד חכם מובהק כרב אחא משבחא  ,בעל השאילתות  -באמצע המאה הח ' -

סייעה בוודאי גם היא לראיית

ארץ  -ישראל בעיני יהודי בבל וסביבותיה כמרכז רוחני .

4ן

ה
עובדה אחרת המאששת במידה רבה את המסקנה העולה מדבריו של פירקוי בן באבוי  ,היא הפצתו

של התלמוד הבבלי בארץ  -ישראל וגידול השפעתו בה החל מן המאה

הח ' .

15

לדעת מרגליות

( שם )

הביא לכך במידה רבה גם מכתבו של רב יהודאי גאון אל בני ארץ  -ישראל  .אך ספק הוא  ,אם אכן יש
לייחס לפנייתו משקל כה  .רב  .סביר יותר לתלות זאת בעלייה שהיתה באותם ימים  .בני בבל הביאו
עמם את תלמודם ואת

מסורותיהם .

16

צירופם של כל אלה אל עדותו של פירקוי מגבירה את הסבירות  ,שאכן עיקר העלייה הבבלית

לארץ  -ישראל היה במאות ז '  -ח ' .
מיעוט העלייה  -תוצאה של

אידיאולוגיה ?

קשה לחלוק על מסקנתו של פרופ ' גיל ,כי העלייה לארץ  -ישראל קטנה היתה באופן יחסי  .ודאי שכן
הוא במאות ט '  -י " א  ,אשר לגביהן עשירים אנו יותר בתעודות  .עובדה זו ראויה להדגשה יתרה בשל
ההגירה הרבה של יהודים לעבר צפון אפריקה  ,ספרד ומצרים באותם ימים מחד גיסא  ,ובשל האתגר
הקראי  ,ההטפה של כמה מחכמיהם המובהקים במאות ט '  -י " א לעלייה לארץ  -ישראל ,

מאידך גיסא .

פרופ ' גיל תולה מציאות זו בעיקר בקיומה של אידיאולוגיה רבנית  ,ששללה את דחיקת הקץ
והותירה את הגאולה עצמה בידי

שמים .

כלומר  ,קיומה של אידיאולוגיה ששללה למעשה את

העלייה לציון כתהליך בגאולת האומה  .אין צריך

לומר  ,מה רבה חשיבותה של קביעה זו וכי ראויה

היא לדיון יסודי ומפורט  .אף שאין המצע הקצר כאן מאפשר

זאת  ,ראוי להביא את עיקרי הדברים

ולו ברמיזה בלבד .
פרופ ' גיל הביא שתי ראיות  :התנגדותו של רס " ג לאמירת ' אור חדש על ציון תאיר ' בברכת יוצר

המאורות  ,ודחיית הפירושים הקראיים לכתובים שבספר ישעיהו על  -ידו  ,פירושים שנכרכה בהם

הקריאה לעלייה לארץ  -ישראל .

17

קשה לקבל שתי ראיות אלה כמכריעות  .התנגדותו של רס " ג לאמירת ' אור חדש ' נומקה על  -ידו
במפורש מבלי שנקשרה כלל עם הזיקה

לארץ  -ישראל :

"

 ,חתש ) א  .נ

13

 . 42ק  Palestine under the Fdlimid Caliphs , 11 , Oxford 1922 ,אן Egypt and

14

אגרת רב שרירא גאון ( לעיל  ,הערה

15

ראה  :מ ' מרגליות  ,הלכות א " י מן הגניזה  ,ירושלים

16

הניסיון לתלות את גידול ההשפעה בעלייתו של מר זוטרא סביב שנת
המשקף בעיקרו את המצב בסוף התקופה הביזאנטית  -במקורותיו הקדומים שטרם חלו בהם ידי עורכים  -מעטה
עד מאוד השפעת הבבלי  .ראה  :מרגליות  ,שם  ,עמ ' . 11 - 2

17

 40ו

 , ) 11עמ '

. 103
תשל " ד  ,עמ ' , 9 - 8

. 14

 500מסופק

הערה

7

במאמרו .

] The Jews

הוא  .ב ' ספר המעשים לבני

א"ה,

אברהם גרוסמן

ובין כל מה ששמעתי מוסיפים וגורעים בג ' ברכות אלה [ = של קריאת

שמע ] ,

לא ראיתי דיבור

מבטל את הכוונה אלא שני דיבורים  .אחד מהם  ,יש אומרים ' אור חדש על ציון תאיר '

...

אסור  ,כי האור שעליו נברך את האלוהים בכל יום הוא אור השמש עצמו ולא דבר זולתו .

וזה
8ן

כלומר  ,רס " ג התנגד להוספת פסקה זו בתפילת יוצר בשל החשש שיהא בה משום ביטול כוונתה

העיקרית והמקורית של הברכה  :הודאה על המאורות  ,והעברתה לעניין אחר ( בקשת
להביא לידי פירוש מוטעה של משמעות הברכה כולה .

9ן

גאולה ) ,

ובכך

נראה  ,שהחפצים לדייק מכאן על עמדתו

של רס " ג ביחס לזיקתו לארץ  -ישראל  ,חושדים בו שלא עמד לו העוז לפרש את נימוקו האמיתי  .אך
כבר הראה י ' היינמן  ,כי לפנינו גישה עקרונית של רס " ג  ,שהתנגד בחריפות לשינויי נוסח בתפילות
החובה והקבע  ,וכי הוא הקפיד על כל דבר שיש בו משום פגיעה בצורתה המקורית של התפילה  ,כפי
שתיקנוה חכמי

התלמוד .

20

יתר יתר על כן  ,לדעתם של אלבוגן ושכסר  ,הנוסח הארץ  -ישראלי

המקורי של ברכת יוצר לא כלל את הפסקה ' אור חדש ' .

21

אם קביעתם נכונה היא  ,ודאי שנופל טיעון

זה מעיקרו  ,שהרי לא ייחשדו בני ארץ  -ישראל שאף הם שללו מנימוקים אידיאולוגיים את העלייה
אליה בזמנם  .באמת  ,כל הניסיון לדייק ממקור זה תמוה הוא מראשיתו  ,הרי מצויות בתפילות הקבע

האחרות בקשות לקירוב הגאולה  ,מעין הבקשה ' אור חדש על ציון תאיר '  .וכי לא אמרן רס " ג עצמו
בתפילת שמונה  -עשרה ? ( ' ולירושלים עירך ברחמים תשוב ' ואחרות
בבקשות שחיבר רס " ג עצמו  ,רווח ומצוי מוטיב הגאולה

בציון .

ובאשר להוכחה מפירושיו של רם " ג לפסוקי הגאולה בישעיה

) 22 ,

ומה עוד שבתפילות הרשות ,

23

( בעיקר פרק סב ) .

אמת  ,כי מפירושיו

ואף משתיקתו ניתן ללמוד  ,כי התנגד לתפיסה הקראית שראתה בהם עדות על התגשמות תהליך
הגאולה בזמנם וכרכה עמהם את הקריאה לעלייה לארץ  .אך גם מזאת אין לדייק בהכרח על שלילת
העלייה  .הקראים  -לפחות כמה מחכמיהם הידועים  -כרכו יחד את העלייה לארץ עם השקפתם
המשיחית על כל הנלווה

אליה :

הסיגופים למיניהם  ,האמונה בחידוש הנבואה  ,התנגדות תקיפה

למסחר וקריאה לשיבה אל הקרקע  ,והאמונה כי מעשיהם קירבו את הגאולה וכי בוא תבוא במהרה
עוד בזמנם .

18

24

כל אלה נקשרו יחדיו כמקשה אחת ונדרשו מכתובי המקרא  .אליהם צירף אלקומסי

 . 262ק Wieder, Saadya Studies, Manchester 1943 ,

 .א  .ראה גם המקורות שהביא

ב " מ לוין  ,אוצר הגאונים

לברכות  ,חיפה תרפ " ח  ,חלק התשובות  ,עמ ' . 34 - 32
מה שכתב על כך י ' היינמן  ,סיני  ,סו

( תש " ל ) ,

עמ ' שעד

ואילך .

19

ראה

20

ספר בר  -אילן  ,א  ,רמת  -גן תשכ " ג  ,עמ '

21

אלבוגן והיינמן  ,התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית  ,תל  -אביב תשל " ב  ,עמ '

220

ואילך .
Schechter, Studies ; 15

. 1.

)/

 . 55 - 57קק  Jewish Lilurgy, Philadelphia 1930 ,מן  .שכסר מתבסס בעיקר על העובדה שבקטעי הגניזה אין נוסח

זה מצוי וכן איננו בנוסחאות התפילה הקדומות של איטליה  ,גרמניה וצרפת  .גם רש " י התנגד לאמירתו  .ראה הגהות
מיימוניות  ,סדר תפילות של כל השנה  ,אות ד  ,ובטור  ,אורח חיים  ,סימן נט .
22

אמת  ,כי בחוגים מסוימים של תנועת הריפורמה במאה הי " ט ביטלו את הפיסקה ' אור חדש ' כחלק מן האידיאולוגיה
שלהם  .אך יחד עמה הוציאו גם את הבקשות האחרות לציפייה לגאולה בציון  .ראה אלבוגן והיינמן  ,שם  ,עמ ' 303

ואילך . 327 - 326 ,
23

ראה  ,למשל  ,בסידורו ירושלים תש " א  ,עמ ' סב  ,עט  -פו  .מיותר להעיר שרס " ג עצמו עלה ממצרים לארץ  -ישראל
ושהה בה מספר שנים .

24

' באחרית הימים ב י מ י מ ל כ

1

ת

י ש מ ע א ל '  ,בפירושו של אלקומסי להושע  ,פתרון שנים  -עשר  ,מהדורת

מארקון  ,ירושלים תשי " ח  ,עמ '  . 3על העניין כולו

ראה :

 . 257 - 298קק JeR , % 11 ) 1922 ( ,

 ,תמציא  .נ

' השקפותיו של דניאל אלקומסי על הנבואה  ,התורה שבעל  -פה  ,הגלות והגאולה '  ,ספר יובל
תשכ " א  ,עמ '  ; 133 - 125ח " ה בן  -ששון  ,שלם  ,ב ( ירושלים תשל " ו )  ,ע . 18 - 1 %

ל"

;

ע ' שוחט ,

בער  ,ירושלים

ו14

דיון  :עלייה ועלייה לרגל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה

את האשמתו החמורה  ,כי כל עבודת ה ' בבתי הכנסת בגולה כמוה כעבודה זרה וכמעשה תועבה ואת

הם .

חזונו  ,כי עת רעה ממשמשת לבוא על יהודי הגולה באשר

25

לו הסכים רס " ג לפירושיו

( למעשה :

לדרשותיו ) של אלקומסי לכתובים שבישעיה סב ( ' על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים ' וכו ' ) היה
בכך משום הודאה בתפיסתם המשיחית באותם ימים ובאמונה בהגשמתם עוד בזמנם  .לא יהא זה
רחוק להניח  ,שהניסיון המר של התנועות המשיחיות בבבל ובפרס במאות שקדמו לו  ,על כל הנזק
הרב שגרמו לקהילות ישראל שם  ,עמד גם הוא מול עיניו בחזקו את האמונה בגאולה העתידה מחד
גיסא ( אמונות ודעות  ,פרק

ח) ,

וביציאתו נגד התפיסה שהיא כבר החלה ומחייבת כל בית ישראל

לעלות מיד ארצה  ,מאידך גיסא  .מה היתה עמדתו של רס " ג  ,לו קראו הקראים לעלייה לארץ מבלי
לקושרה עם תפיסתם המשיחית הנ " ל על כל הכרוך בה  ,אין בידינו לדעת ומכלל השערה וספק לא

יצאה .
מאידך  ,נראה שבידינו שתי עדויות אחרות מאותם ימים שמשמעותן רבה יותר  ,ומהן ניתן ללמוד
שאכן קיימת היתה אידיאולוגיה ששללה את העלייה ב ח ו ג י ם מ ס ו י מ י ם של יהדות בבל .
א.

בהטפתו לעלייה לירושלים ולהתאבלות בה כותב

אלקומסי :

ודע כי הנבלים אשר ביש ' [ מדברי ] ם זה לזה  :אין עלינו לבוא לירושלם עד שיקבצנו כאשר

השליכנו  ,וזה דבר המכעיסים . . . .

26

אין בידינו לקבוע בביטחה למי כוונתו  .לעתים קרובות כיוון אלקומסי בתיבה ' ישראל' דווקא אל
הקראים  ,שהם בני ישראל האמיתיים בעיניו  .הטפותיו החוזרות ונישנות שם לעלייה  ,והצעתו ( שיש
בה משום הודאה חלקית בכשלונו ) להסתפק במשלוח חמישה אנשים מכל עיר  ,יש בהן כדי ללמד  ,כי
גם בין הקראים לא היתה עלייה המונית לארץ  -ישראל  ,ואולי קמו לה גם מתנגדים  .עם זאת  ,ייתכן
מאוד שבדבריו אלה כאן התייחס אל חלק

מ ' הרבניים ' .

אך העובדה שלא יצא בהתקפה כללית

עליהם כבמקומות אחרים  ,אלא רק על חלק מהם ( ' הנבלים אשר בישראל ' ) מוכיחה בעליל ,שלא
היתה זאת אידיאולוגיה של חכמי ישראל באותם ימים ככלל .
ב.

מדבריו התקיפים של פירקוי בן באבוי בשבחה של בבל ובשבח ישיבותיה ניתן אולי ללמוד על

מגמה של התנגדות לידחיקת

הקץ ' :

אף לימות המשיח אין רואין ( = בני בבל ) חבלו של משיח שכך כת ' הוי ציון המלטי יושבת בת
בבל המלטי מאדום הרשעה  . . .ואין ציון אלא ישיבה שמצוינין בתורה

באה תחלה אלא לישיבה דבבל . . . .

ובמצות . . .

ואין גאולה

27

אפשר שבעקיפין יש בהם גם כדי ללמד על התנגדותו לעלייה לארץ  -ישראל בזמנו  .במדרש המצוי
בכתב  -יד ובתנחומא בהם מצויים הדברים מוסף בתיאור הגאולה  ' :ומשם עולין לירושלים שנאמר
ועלו מושיעים בהר ציון ' .
הנ " ל שפירסם מאן

25

בקטע

26

שם  ,עמ '

27

ב"מ

28

פירקוי לא הביאם .

( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ '  , 285וראה הערה 35

להלן .

. 283

לוין  ,תרביץ  ,ב

 ( .תרצ " א )  ,עמ ' , 396

והשווה שם  ,בעמ '

 , 403 - 402הנוסח

מכת " י הגניזה שבפארים  .עם

זאת ,

נראה לי  ,כי מה שנתלה בדבריו אלה  ' :בבל נעשית אלטרנטיבה ' ( ש ' רוזנברג  ,קתדרה  [ 4 ,תשל " ז ]  ,עמ '  , ) 161יש בו

משום הפרזה ( וכן מה שכתב שפיגל [ לעיל  ,הערה  , ] 1עמ ' רסס )  .ראה המקורות עליהם ביסס פירקוי את דבריו
בבבלי  ,ברכות סד ע " א ושם ,
המצויינים בהלכה . ) ' . . .

28
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ב " מ לוין  ,שם  ,עמ '

ח

ע " א ( ' אוהב ה ' שערי ציון מכל משכנות יעקב  -אוהב ה ' ש ע ר י ם

 , 396הערה  ; 10שפיגל  ,שם  ,עמ '

רס " ח .

אברהם גרוסמן

ואף אם מצויים בשני מקורות אלה ניצני אידיאולוגיה השוללת את העלייה  ,אין להסיק מהם לבדם
בשום פנים על השקפתם של חכמי ישראל באותם ימים ככלל  .כשם שבתקופת הבית השני אין לדבר

על ' דעת חז " ל ' כמיקשה אחת כך גם בתקופה שלנו  .עלייתו של רב אחא משבתא והתמיכה הרבה לה
זכו חלק מן התנועות המשיחיות שחפצו להביא את הגאולה עוד בזמנם  ,יש בהן כדי להעיד שהיתה
קיימת גם מגמה אחרת .
כך עולה גם מעובדת מציאותם של ' אבילי ציון ' באותם ימים  ,שלא נימנו עם הקראים אלא עם

' הרבניים ' .

29

דעה זו היתה מקובלת בעבר ובין מציעיה היו גם י ' מאן וב " צ דינור  .פרופ ' צוקר בא

להרסה בטענו  ,כי הקטע שבפסיקתא רבתי ואחרים מתייחסים גם הם אל הקראים  ,ומשקפים הערכה

אליהם גם מצד חכמים ואישים ' רבניים '  .אך האמת היא עם הראשונים  .ניתן להביא סיוע ברור וחד

משמעי לדעתם ממגילת אחימעץ  ,סיוע שהם עצמם לא עמדו עליו .

30

נראה לי  ,כי גם את הימנעותם של חכמי ארץ  -ישראל מהטפה לעלייה אין לתלות באידיאולוגיה

כלשהי  ,אלא במצב הכלכלי והביטחוני הקשה ששרר בארץ בעיקר במאות י '  -י " א  .מתקופה זו שרד
לנו רובן המכריע של האיגרות שבגניזה  .מכתבים אלה בחלקם הגדול מלאים תינוי צרות קשות ,
מצוקה גדולה ובקשת עזרה וסיוע  .לצרף להם קריאה לעלייה לארץ בגדר אירוניה

29

המקורות רוכזו בספר

דינור  ,ישראל בגולה  ,א ,

 , 2תשכ " א ,

. 218 - 215

עמ '

30

היישוב  ,ב  ,ירושלים תש " ד  ,עמ '

 119 - 115ואצל ב " צ

היא .

ראה מאן ( לעיל  ,הערה  , ) 13א  ,עמ ' : 50 - 47

ב " צ דינור  ,שם ; מ ' צוקר  ' ,תגובות לתנועת אבלי ציון הקראים בספרות

הרבנית '  ,ספר היובל לח ' אלבק  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

, 401 - 378

ושם  ,עמ '  , 385הערה  . 25צוקר יצא שם נגד דעתו

של מרמורשטיין  ,כי המקור בפסיקתא מתייחס לכת יהודית מתקופת האמוראים ונגד דעתו של מאן  ,כי המדובר
ביאבלי ציון ' רבניים במאה התשיעית  .עיקר הוכחתו של צוקר מקורה בזהות שבין רעיונות היסוד של אבלי ציון
הקראים ובין אלה שבפסיקתא ( הסבל והסיגופים מרצת  ,אמונה כי מעשיהם מקרבים הגאולה  ,ציפייתם למלכות ה '
ולעג הסביבה

כלפיהם ) .

אין באלה ייחוד נדיר ואין להתפלא אם עלו גם אצל קבוצה יהודית ' רבנית ' המתאבלת על

חורבן הבית וניזונה מן הכתובים שבחזיונות הנביאים  .חסידי אשכנז התלוננו גם הם על הלעג לחסיד מצד סביבתו
היהודית  .הזכרתם של אבלי ציון בתפילת מנחה בט ' באב וב ' מקורות רבניים ' ( ראה ספר היישוב  ,שם ; דינור  ,שם )
מקשה מאוד על זיהוים עם הקראים .
מאידך  ,במגילת אחימעץ מצויה רעיה ברורה לסתור  .לדעת צוקר  ' ,אבלי ציון '  ,להם מביאים ר ' פלטיאל ובנו ר '

שמואל עזרה כספית בעת ביקורם בארץ  ,הם קראים  .צוקר מצא בכך עדות על אהדה ותמיכה של ' רבניים ' בהם  .אך

באותה מגילה מסופר על אחד מאבותיהם של שני אלה  ,ר ' אחימעץ ( מחצית שנייה של המאה
עזרה לאותם אבלים ( מהדורת קלאר ,
לפף התעה ושלב בתפלתה כהוספה

תשל " ד, 2

ה ק ר א ים

:

,

כו רבים

עמ '
שלו ,

: 14

הס ' ) ,

שהביא גם הוא

' אבלי זבול תפארתו ' )  .והנה חכם זה בהיותו בירושלים עבר
בסיחי של המשן מפה התקפה חריפה על

תחלו מטמעים  ,גרמו המעים תהרסו

ארמניים /

התקפה ח מרמת קורת חח מרובה

למאףמו ' החברים וראם הישיבת שמאהב ועלה הרבעם  ,ורחק ותעב המעימך  .ראה לכל אלה מעלת אחימעץ  ,ו2ם ,
עמ '

 , 55 , 17ובהערות קלאר  ,ומם  ,עמ '

טובל חצרץ בידו בעיף בם ישיבת

הקראים

 . 143היעלה על הדעת תחכם זה הביא עמו תמיכה

ירושלים ! ובפרט

לקראים ? !

הלוא יהיה

' ממדברת משמע  ,ומקיימים היו יחסי איבה בץ הרבעם ובץ

באותו זמן  .ואם יטען טוען שאחימעץ השני כותב האיגרת מתאר הכל אליבא דיריה ולפי זמנו  ,הרי סמה

נפשך  :הוא הוא שמסר לנו על ' אבלי ציון ' שבהם תמכו ר ' פלטיאל ובנו שמואל  ,וכל שנרוויח יהיה איחור המציאות
הנ " ל לזמנו  ,המחצית הראשונה של המאה הי " א  .על כל פנים  ,עולה מדבריו בבירור קיומה של ת נ

צי

1

 1ע ת

אבלי

ן ר ב נ י ת  .ובאשר ל ' משכנים '  ,קלאר הביא במהדורתו ( שם  ,עמ '  ) 37את הנוסח  ' :ולאבלי ההיכל והמשכנים ' ,

( ש ' ימנית  ,כ ' קמוצה )  .אך בכתב  -היד גופו ( ספריית הקתדראלה של טולידו ) אין ו ' החיבור מצויה  .צילומו של

כתב  -היד פורסם בקונטרס שהוציא החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים ,
צוקר הגיה  ' :משכילים '  ,והסתמך על כך לשיטתו ( ואף אם כן הוא  ,אין הדברים מחייבים ) ,

תשכ " ז. 2

אך הגהה של שתי אותיות

היא  .הקרוב ביותר לאמת הוא לפרשו בש ' שמאלית  ,כדעת דינור  ,דהיינו  :מסכנים  ,ועדיין נשמרת

החריזה !

143

דיון  :עלייה ועלייה לרגל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה

מאידך  ,מבין השיטין של איגרות אלה למדים אנו כמה גדולה היתה מעלת ישיבת ארץ  -ישראל
בעיניהם  .כך גם עולה ממכתבו רב העניין של הגאון הארץ  -ישראלי ר ' שלמה בר ' יהח  -ה  ,אותו הביא
פרופ ' גיל בדבריו כאן  ,על יהושע שהניח ' רוב הנאת העולם

...

ויבחר במעט מהמון ל ה נ צ ל

מדימון ואדמון ומתועי ישימוןץ  .למרבעירארמז  .מבחינתןשל
ומעלתה של ארץ " שראל קט בו אף שתר מאשר קריאה מפורשת

לעלייה .

שילת הגיה

ממכתב ש ומאחרים

הדומים לו משתמע בבירורן וטהעל " ה לארץ  -באראל והישיבה בה כרוכים בקערים

כלכליים

רבים ,

אך נתפסים כבעלי ערך רב ביותר מבחינה רוחנית  .תיאור קשיים אלה חוזר ונישנה גם באיגרות
פרטיות ששלחו יהודים שעלו לארץ במאות י '  -י " א אל בני משפחותיהם

בגולה .

31

ודאי היה בהם

כדי להרתיע חלק מאלה שאולי שקלו עלייה לארץ באותם ימים .
ההתלהבות הרבה ( כולל נדרים

ושבועות ) ,

שליוותה את עלייתם של יחידים  ,גם בה יש כדי להעיד על

מקומה של ארץ  -ישראל ושל העלייה אליה בתודעתם של היהודים  -או לפחות חלק מהם -
באותה

תקופה .

32

מכל אלה נראה לי  ,שאין לתלות את מיעוט העלייה לארץ בגורם אידיאולוגי כלשהו  ,אלא במציאות

הכלכלית של אותם ימים  .כאמור  ,עברו ערוצי הסחר העיקריים דרך צפון אפריקה וספרד  ,ועריהן
הן שזכו לפריחה

כלכלית .

33

מציאות זו היא שמשכה את היהודים מן המזרח אליהן  .אופייני לכך

הוא מכתבו של עולה מצפון אפריקה הכותב לבני משפחתו  ,כי ארץ  -ישראל שייכת לעובדי אדמה
מסכנים  ,ש א י ן ל ה ם ח נ ו י ו ת .

עדות ברורה להנחתנו מצויה בדבריו של אלקומסי  .לקריאתו

34

הנרגשת לעליית הקראים לארץ הוא

מוסיף :

אשרי הגבר אשר יבטח ויעוז בעוז י ' י  ,ולא יאמר איך אלך אל ירושלם מפחד שודדים וגנבים

ומאין לי מחיה בירוש ' . . .

ואם לא תבואו כי אתם הומים ואצים אחר

שלחו מכל עיר חמשה אנשים ו מ ח י י ת ם ע מ ם למען נהיה לאגודה אחת .

סחורותיכם ,
35

לפנינו עדות חד  -משמעית של בן הדור  .המצב לאחר ימיו  ,במאות י '  -י " א  ,היה בדרך כלל גרוע עוד
יותר  ,הן מן הבחינה הכלכלית והן מן הבחינה

31

ראה בספרו הנזכר

של מאן ( לעיל  ,הערה

, ) 13

הביטחונית .

כרך ב  ,עמ '

, 188 - 186 , 183 , 179 , 158 , 131 , 110 , 89 , 71 , 61

 ; 228 , 190 - 189ש ' אסף  ,ספר זכרון לגולאק וקליין  ,ירושלים תש " ב  ,עמ '  ; 27 - 23הנ " ל  ,ציון  ,ו ( תש " א )  ,עמ '
 ; 44 - 40י ' סטאר  ,ציון  ,א ( תרצ " ו )  ,עמ '  , 444 - 443וכאלה
32

33

ראה  ,למשל  ,המקורות שהובאו בספר היישוב  ( ,לעיל הערה
ראה בספרו

הנ " ל של גויטיין ( לעיל  ,הערה

, ) 12

וכן שג,

נוספים .
, ) 29

עמ ' . 40 - 39

"

! Lopez , Medieval Trade
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34

ראה 237 :

35

מאן ( לעיל  ,הערה
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LVI

 , ) 24עמ '

Chapira, REJ,
. 285 - 284

; 8.

ספר היישוב  ,שם  ,עמ ' . 29

.8.

)Raymond 6 ) 1

7 .ע 1 .

העלייה בראי האידיאולוגיות
חגי בך שמאי

רצוני לנגוע בעניין האידיאולוגיה שנזכרה כאן .

אין לדבר על אידיאולוגיה אחת אלא על

אידיאולוגיות  .כך במחנה הרבני וכך במחנה הקראי  .אם הוזכרו העליות הרבניות במאות

הז ' והח ' ,

שעליהן למדים במשתמע  ,ואם העליות האלה הונעו על  -ידי אידיאולוגיה כלשהי  ,הרי מי שנשאר
בבבל יכול היה להיתלות באילן גדול  ,ולהסתמך על מה שאמרו כבר אמוראים קדמונים ' כל העולה
מבבל לארץ ישראל עובר בעשה '  ,וכן ' כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל ' ( רב יהודה  -כתובות

קי ע " ב ; קיא

ע" א).

הרי שקשת  -הדעות במחנה הרבני עשויה היתה להתרווח בין התנגדות עקרונית

לעלייה ובין תמיכה שאין בה להט והתלהבות  .ואילו במחנה הקראי אפשר למצוא  ,למשל  ,את

קרקסאני  ,בן זמנו של רס " ג  ,שבכל מה שנשתמר מכתביו אין עניין ארץ  -ישראל תופם שום מקום .
אפשר להגדיר את יחסו לארץ  -ישראל בכלל  -ולעניין העלייה אליה בפרט  -בהשוואה ליחסו של
דניאל אלקומסי  ,כאדישות  .גם מחברים קראיים ארצישראליים  ,עם כל החשיבות שהם מחשיבים
את קדושת הארץ ואת האבל על חורבן המקדש  ,אינם מטיפים לעלייה  .אזכיר רק דוגמאות אחדות

של מחברים שפעלו במאה העשירית  .סלמון בן ירוחים מזכיר את העולים לארץ  -ישראל כשלב בדרך
לנצחון ' השארית ' ( כינוי שבו כינו הקראים את עצמם ) ומייחד בפירוש את הקראים כאבלי  -ציון ,
בניגוד לרבניים  .י חישובי  -קץ וכיסופים משיחיים תופסים מקום חשוב בפירושי יפת בן עלי ( שעל  -פי

כינויו  ' ,אלבצרי '  ,היה בוודאי ממשפחה שעלתה לארץ  -ישראל מקרוב  ,ואולי עלה הוא

גופו ) ,

וביותר

בפירושו לדניאל  .אולם כיסופי  -גאולה וחישובי  -קץ כשלעצמם אינם הטפה לעלייה  .דרכו של יפת

בפירוש דניאל אינה שונה בעיקרה מדרכו של רס " ג במאמר השמיני בספר אמונות ודעות ( שעליה
הגן במאה הי " ב

הרמב " ם2

כנגד מי שביקש לטעון על רס " ג שעבר על איסור חכמים לחשב קצים ) .

כשם שאין ללמוד מדברי רס " ג לעניין

הנדון  ,כך אין ללמוד מפירושי יפת ואין לראות בהם הטפה

לעלייה  .ועדות ניצחת מזו היא איגרתו של סהל בן מצליח  ,בקירוב בן  -זמנו של יפת  .קראי זה  ,שבא
' להזהיר מבית המקדש '  ,היינו מירושלים  ,משבח אמנם את הקראים שעלו לירושלים ומקרבים
באבלם ובסיגופיהם את הגאולה  ,אולם בין כל העניינים הרבים שהוא מטיף להם באיגרתו
המפורסמת 3אין הוא מטיף לעלייה  .קשת  -הדעות במחנה הקראי  ,כפי שהיא משתקפת במקורות

הספרותיים  ,משתרעת אפוא מהטפה נלהבת לעלייה לארץ  -ישראל עד

1

אדישות .

פירושו לתהלים  ,מהדורת מארוויק  ,עמ '  : 100 , 98והרבה בפירושו לאיכה  ,שפרק א ממנו נדפס על  -ידי א '

. 1898

2

3

פוירשטיין  ,קרקוב
איגרת תימן  ,מהדורת הר " י קאפח  ,עמ ' מא  -מב .
נדפסה לראשונה

על  -ידי ש ' פינסקר  ,ליקוטי קדמוניות  ,וינה תר " ך  ,נספחים  ,עמ '

27

ואולך .

ין
~

1

דיון  :עלייה ועלייה לרגל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה

מבחינת ההתפתחות הרעיונית

ייתכן שבסוף המאה הי ' ובמחצית הראשונה של המאה הי " א העדיפך

מנהיגי הקראים בארץ  -ישראל את הפצת תורתם בחוץ  -לארץ על  -פני העלייה  .מלבד איגרת סהל
הנזכרת  ,אפשר להזכיר עוד שטוביה בן משה ואבן אלתראס עולים במחצית הראשונה של המאה
הי " א לירושלים  ,לא על  -מנת להשתקע בה  ,אלא על  -מנת ללמוד בה ועל  -מנת לחזור לאחר  -מכן

לארצות  -מוצאם שבגולה ( לביזאנטיון ולספרד ) ולהפיץ בהן את תורת הקראות  .מחבר קראי ידוע

באמצע המאה הי " א הוא עלי בן סלימאן  ,המכונה ' אלמקדסי '  ,היינו הירושלמי  .ונחלקו החוקרים
בימינו אם פירוש כינויו הוא שמוצאו מירושלים  ,או שפירושו שעלה לרגל לירושלים ( בסוף

ימי  -הביניים ובזמן החדש רגיל הכינוי ' ירושלמי ' לקראים שעלו לרגל לירושלים פעם אחת

בימי  -חייהם )  .בין כך ובין כך שישה קולופונים בעצם כתב  -ידו מלמדים שבמשך כל שנות פעילותו
הספרותית  ,כארבעים שנה

( 1080 - 1040

בקירוב ) ,

ישב במצרים .

אין ספק  ,שהלהט וההתלהבות של דניאל אלקומסי היו גורם חשוב להקמת המרכז הקראי
בארץ  -ישראל  ,אולם קשה למצוא במקורות הספרותיים הקראיים המשך ברור לאידיאולוגיה

זו .

]11 -רי לזיכוכה
כושרה גיל
מכיר אני תודה מרובה למשתתפים בדיון על תרומתם לחידוד התמונה בסוגיה זו שאנו דנים בה .
הבקורת והעימות עוזרים לנו להתקרב אל האמת  .אין בדעתי לסכם ולסיים עתה את

הדיון  ,והוא

יימשך  .מכל  -מקום אינני פטור מלהבהיר כי הכל מסכימים שהיתה עלייה גם באותם דורות שאין לנו
עליהם כמעט שום מידע  ,מלבד עלייתו של רב אחא משבחא וקיומן של קהילות בבליות
בארץ  -ישראל  .הבאתי בדבריי עובדות ( ויש עוד ) המוכיחות שהיתה עלייה במאה הי ' ובמאה הי " א .
ומדוע נניח אפוא שהיא לא התקיימה גם בדורות הקדומים יותר  .לעומת  -זאת לא מצאתי אצל

אבותינו ה ט פ ה לעלייה ( מעין זו שמצאנו אצל

הקראים ) ,

דווקא מפני שהיתה רציפות ביישוב

היהודי בארץ  -ישראל והוא מעולם לא נעקר ממנה עד ימי הצלבנים .
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