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 תקציר

(, הוכר כפוסק החשוב בדורו 1408אלג'יר,  – 1326רבי יצחק בר ששת ברפת )ריב"ש, ברצלונה, 

, הוא חווה את 65, כשהיה בן 1391)קטלוניה ואראגון(. בשנת איבריה בחלקים הצפוניים של 

 בה כיהן כרב הקהילה באותהקהילות רבות באזורו, כולל העיר וולנסיה  ושהחריב מאורעות הקשיםה

לניצור בכפייה של אלפי יהודים, ולבריחתם של אלפי יהודים נוספים למקומות אחרים,  עת, גרמו

לאלג'יר בראשית  –שבור ורצוץ  –בעיקר לחופי אפריקה הצפונית הסמוכים. ריב"ש הגיע גם הוא 

עשרה שנים לאחר מכן. בשנים אלו -, ומיד נבחר להיות רב הקהילה, עד לפטירתו כחמש1393שנת 

שגם הם הגיעו לאזור בעקבות  –שה מצודתו על כל רחבי אלג'יריה, והרבנים המקומיים נפר

 הרבו לשאול אותו ולהתייעץ איתו בענייני הלכה והנהגת ציבור. – 1391מאורעות 

עשרה שנים תלמד אותנו רבות על ריב"ש, על תפקידו -התשובות שנכתבו באותן חמש 186בחינת 

ים והקמת הקהילות באפריקה הצפונית, ועל פרשיות שהעסיקו המשמעותי בתהליך שיקום היהוד

את יהודי המקום באותו הזמן. השוואה לתשובות מוקדמות שלו תעמיק את תובנותינו גם לגבי 

 הדומה  והשונה בשתי תקופות חייו של ריב"ש.

 מעבר להיותו ספר פסיקה הלכתי שהפך למקור סמכות ראשון במעלה, ספר תשובות הריב"ש מהווה

גם מעין יומן אישי של מחברו. ריב"ש שמר לעצמו עותק של התשובות שכתב, והאוגדנים בהם אסף 

אותם הם שהפכו לספר המודפס השלם. נתון זה משליך על הבנת דברים רבים המצוינים בתוך 

התשובות, מעידים על תודעתו העצמית של ריב"ש, ושופכים אור על מקרים ספורים בהם נמצאו 

 ריב"ש ולא הופיעו בספרו הגדול. תשובות שכתב

הובילו את מרבית החוקרים לקבוע  16-וה 15-מקורות רבים שחוברו באפריקה הצפונית במאות ה

שיוצאי איבריה הקימו קהילות נפרדות מהקהילות המקומיות שהורכבו מוותיקים מקומיים. אולם 

לאזור  1391ליטי מאורעות ההבנה שריב"ש הוא היחיד שממקד אותנו רק בשנים הראשונות להגעת פ

מראה שלכל הפחות בראשית הדרך היהודים החדשים השתלבו בקהילות שכבר התקיימו בערי 

נוצרו בשלבים מאוחרים יותר,  –במקומות בהם אכן התרחשו  –אלג'יריה. הפיצולים המדוברים 

ם )כגון בין עם התגברות הגירת היהודים, ובד בבד עם פיצולים פנימיים נוספים בין החדשים עצמ

יוצאי ברצלונה ליוצאי מיורקה(. כך עולה מעשרות תשובות שכתב ריב"ש לרבנים 'ספרדיים' שנגעו 

ישירות לתושבים וותיקים, וכן מהעובדה שרוב ככל העדויות לקיומן של קהילות מפוצלות נמצאות 



II 
 

צל ריב"ש באוספי תשובות של פוסקים המאוחרים לריב"ש, כגון אצל הרשב"ץ וצאצאיו, ואילו א

 עצמו מצטיירת כאמור מציאות שונה.

כל גוף ציבורי מוצא עצמו עוסק בשאלת הסמכות, וקהילה שנמצאת בהליכי היווצרות, שמאגדת 

מחד אנשים מרשימים מבחינה אינטלקטואלית ועלובים מבחינה כלכלית, ומאידך וותיקים מבוססים 

אלו במינון מוגבר. ריב"ש עסק בכמה  חסרי ידע בסיסי במסורות ובעולם הפסיקה, נדרשת לשאלות

פרשיות שהסעירו את קהילתו ואת הקהילות השכנות, והיה צריך להכריע האם לקהל יש את הכוח 

להגביל את היחיד, ואפילו אם מדובר ברב העיר בכבודו ובעצמו. גישתו העקרונית של ריב"ש הייתה 

ובראשונה מהעובדה שהקהל בחר  שכח הציבור גובר על כח היחיד, וגם סמכות הרב נובעת בראש

בו. בנוסף סבר ריב"ש שגם להכרעת השלטון האזרחי יש לתת משקל. תפיסתו זו הייתה עקבית, וגם 

באירועים דומים בהם התבקש להשיב בשנותיו המוקדמות הוא נקט בה. אלא שהשוואה מדוקדקת 

תן למצוא כמה הבדלים. בין הפרשיות המוקדמות )צרפת וספרד( למאוחרות )אלג'יריה( מלמדת שני

הסוגיה התלמודית אותה ניתח ריב"ש בשתי התקופות היא סוגיית סמיכת החכמים )בבלי סנהדרין, 

ה,ב(. בשנותיו המאוחרות באלג'יר למד ריב"ש מתוך הסוגיה שיש מקום לקהל להגביל את החכם 

הציבור לבין  מלנדות את מי שפגע בכבודו שלו, ומיקד את דברי התלמוד במערכת היחסים שבין

הרב. לעומת זאת בתקופה מוקדמת יותר )כשכיהן בוולנסיה וכתב תשובה לרבני פריס( ניתח ריב"ש 

את הסוגיה כעוסקת במערכת היחסים שבין רב לתלמידו, ומשם הסיק שאין כוח ביד הרב להטיל 

תים יומין העימו-שררה על הציבור. עיון נוסף הראה שבקהילות וותיקות שבהן תקנות עתיקות

החכמים לבין עצמם, ואילו בקהילות חדשות שאינן מבוססות שאלת -הנפוצים יותר הם בין תלמידי

 הסמכות מתערערת גם בעקבות קריאת תיגר של אנשים פשוטים.

 1391זווית נוספת לבחינת עולמו של ריב"ש ועולמם של שאר היהודים באלג'יר שחוו את מאורעות 

תי' כגון פילוסופיה יהודית ועיסוק בקבלה. ככלל הסתייג ריב"ש היא בחינת היחס שלו ללימוד 'הגו

מכל עיון בספרים שאינם מתמקדים בפרשנות התלמוד ובפסיקת הלכה, חשש מ'מדרון חלקלק' 

שיוביל לזניחת יראת שמיים וקיום מצוות, והשווה בין העולמות הללו ובין תפיסות נוצריות. אמנם, 

תבו בימיו של ריב"ש באלג'יר, ורק עמל ודקדוק מעמיק ישכיל כל התשובות המפורטות בנושא זה נכ

תופעה זו: א. הוא לא נשאל ל ים שונים יינתנוהסבר הלהוכיח שזו הייתה גישתו מקדמת דנא. שלוש

על כך בכל שנותיו באיבריה, ורק באלג'יר הוא נדרש להשיב בנושאים אלו. ב. הוא נשאל בכל 

כתב כמה ריב"ש ורך רוב חייו. ג. גם בקטלוניה ובאראגון התקופות, אולם סירב להתייחס לזה לא

נמנע מלשמור עותק של תשובותיו אלו, ורק באלג'יר  ושאי פילוסופיה וקבלה, אלא שהואתשובות בנ
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הוא בחר להכניס את הטפסים המדוברים לתוך אוגדן תשובותיו האישי. ניתן להציע שההתנצרות 

ע לכל שלושת האפשרויות. העובדה שרבים תלו בעיסוק מהווה רק 1391ההמונית בעקבות מאורעות 

ריב"ש נשאל בנושא, או לחילופין מדוע  מאורעותהגותי את זניחת היהדות תסביר מדוע רק אחרי ה

רק לאחריו הוא בחר להשיב לשאלות אלו, אם בעצם מתן מענה, ואם בשמירת התשובות לדורות 

 הבאים.

ל כלל התשובות מאלג'יר והשוואתן לתשובות מעבר לסיפורים הפרטניים, בחינה מקיפה ש

. ריב"ש היה ונשאר חכם 'ספרדי' כל חייו, גם במקומו 1המוקדמות יותר מעלה תופעות חשובות: 

החדש. הספרייה שלו לא השתנתה, כלי הניתוח והחשיבה נשארו כפי שהיו, וגם כל האנשים עימם 

ות" ספרדית על הקהילות מדרשות. התרחשה כאן "השתלט-הוא מתכתב צמחו באותן בתי

מבחן מקדים לתופעה שתקרה במאסות גדולות הרבה יותר -המקומיות. למעשה, עומד לפנינו מקרה

. בשנותיו באיבריה השתמש ריב"ש 2ואילך(.  1492כמאה שנים לאחר מכן, בעקבות גירוש ספרד )

ובהקשרים נוספים.  אל מול השואל, אל מול חכמי הדורות הקודמים, –פעמים רבות בביטויי צניעות 

לעומת זאת בכל תשובותיו שנשלחו לחכמי אפריקה הצפונית לא מצאנו אפילו שימוש אחד בביטוי 

מסוג זה. הדבר מלמד על תפיסתו העצמית של ריב"ש כפוסק החשוב ביותר, שהיה גם מבוגר יותר 

ו של ריב"ש . הבדל בולט נוסף הוא מנהג3וגם בעל כתפיים רחבות יותר מכל שאר רבני האזור. 

-לפתוח את תשובותיו בפניות מליציות תוך שימוש במשחקי מילים על בסיס פסוקים ומטבעות

לשון נוספות. לעומת עשרות רבות של פתיחות ממין זה בתקופת איבריה, הוא נמנע מכך כמעט 

לחלוטין בימיו באלג'יר. את כשרונו הספרותי המרשים שמר ריב"ש באותן שנים לכתיבת קינות 

פדים. ייתכן והדבר מלמד על הצער הגדול שאחז בו בעקבות המאורעות הקשים שחווה, מיום והס

 הגיעו לאלג'יר ועד לפטירתו שם.
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 פתיחה ושלמי תודה

בעודי תלמיד ישיבה נתקלתי בתשובה של ריב"ש שריתקה אותי. היא שילבה למדנות מעמיקה, 

י, והקשרים היסטוריים משמעותיים. מאז נפתחה כתיבה עשירה ופיוטית, פולמוס הלכתי ומנהיגות

התפלאתי לגלות עד  ניגשתי למלא את מבוקשיבי התשוקה להעמיק בחקר דמותו של ריב"ש. כש

 כמה נשארה דמותו עלומה באופן יחסי בעולם המחקר, והדבר דרבן אותי להמשיך במפעל זה.

ולמפעלו בשנותיו האחרונות רבים ליוו אותי ותמכו בי בשנים שהקדשתי לדמותו של ריב"ש 

בראש ובראשונה עליי להודות לשני המנחים שהקדישו זמן ניכר לניתוח התשובות,  באלג'יר.

לחשיבה משותפת על הקשרים למדניים והיסטוריים, ולהערות סגנון ותוכן. פרופ' חיים היימס פינה 

. פרופ' את נקודת מבטי, וחייב אותי להרחיב מעומס יומו כרקטור בשביל להיענות לכל בקשה שלי

רמי ריינר התאמץ להעניק לי כלי חשיבה ואתגר אותי שוב ושוב לדייק את טענותיי. רעיונותיהם 

 המעמיקים משולבים בנתחים נכבדים של העבודה.

גוריון, במסגרתה נכתבה העבודה, היוותה קרקע פוריה -המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן

טכנית  –ועמיתי המחקר האירו לי פנים, וסייעו לכל פנייה ובקשה ונעימה במיוחד. חברי הסגל 

אודה גם למחלקה להיסטוריה ותכנית. אציין במיוחד את פרופ' עודד ישראלי עימו התייעצתי רבות. 

 דעת.-קורסים מעשירים ומרחיבי בה השתתפתי במספר משמעותי של כללית

בקשות סיוע. כמעט כל פנייה נענתה בתהליך העבודה פניתי לחוקרים רבים מתחומים שונים ב

במאור פנים ובשיתוף מידע, ואני מודה לכולם. תודה מיוחדת לפרופ' פנחס רוט, לאהוביה גורן 

 ולחגית בדלוב.

אליעזר פאפו וחברי המרכז. ד"ר מחקר זה נתמך על ידי מרכז גאון לתרבות הלאדינו. תודתי נתונה ל

 תמיכה כספית.'פרס גאון' היה לי, ועודנו, הרבה יותר מ

מדרש רבים, וחסיתי בצילם של מספר משמעותי של אנשים דגולים. -זכיתי ללמוד תורה וחכמה בבתי

בעשור האחרון אני זוכה ללמוד וללמד בישיבת מחנים, ואין מלים בפי  אני מוקיר תודה לכולם.

 להודות לראש הישיבה, הרב שלמה וילק, לצוות הישיבה, ולתלמידים היקרים.

מורתי על גדילה בבית של תורה, יראה, חכמה וביקורתיות. מינקותי נמשכתי -מורי ולאמי-ביתודה לא

-ידם לשילוב עולמות של תורה ומחקר. סיועם ותמיכתם באו לידי ביטוי גם במחקר זה. עם אבי-על

 .מורי, הרב ד"ר אברהם וולפיש, ליבנתי את סוגיות העבודה, ואת רובה הוא בחן בעינו המעמיקה

 ודה לאחיי, אחיותיי ובני משפחתם על דאגתם ואהבתם.אני מ

 מעניקים משמעות ועומק לכל לימוד והתחדשות בחיי.ה האהובים,לילדיי 

את מלמדת אותי את ההקשבה לאביה, אשתי היקרה, השותפה הנאמנה ביותר במסע חיינו המטלטל. 

 .לחיים ולמה שמעבר להם

 אה.ל'קונה הכל', מנחתי מוגשת אליך בענווה וביר

 

סבה של אשתי, פרופ' יעקב מורי, הרב בנימין וולפיש ז"ל, ו-אני מקדיש את המחקר לזכרם של סבי

שני אנשים חכמים במיוחד, שזכיתי לשתף אותם בתובנות בראשית דרכה של העבודה, רוזנברג ז"ל, 

 ולא הספקנו לברך על המוגמר יחד.

בכל צעד ושעל שלי. יהיו הדברים  תמאז פטירתה, נוכחותה של בכורתנו הללי נחמה ז"ל נמצא

 לעילוי נשמתה.
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 מבוא

 פתיחה .א

"הרואה דברי הריב"ש... איך ימלאנו לבו לחלוק עליו... ואפילו אם היה מוצא סתירה לביאור הריב"ש, 

היה לו לחשוד שכלו ולא לחלוק עליו, כי תלמידי הריב"ש אנו ומימיו אנו שותים, ומי כמוהו מורה 

 1לוק עליהם...".רב וגדול בישראל, והלואי נוכל להבין דבריו ולירד לעומקן, קל וחומר לח

 2יוסף קארו, מי שנחשב לאחד מגדולי פוסקי ההלכה בתולדות ישראל. 'ידי ר-שורות אלו נכתבו על

יצחק בר ששת ברפת )ריב"ש(, לא נשארה  'ההערצה לחכמתו, לעומק הבנתו, ולרוחב כתפיו של ר

כנז ציטט נחלתם של בני תפוצות ספרד בלבד, וגם ר' משה איסרליש שפעל בזמנו של קארו באש

עד כדי כך הגיעו הדברים, שכמעט ואין תשובה שכתב  3פעמים בכתביו. 500-מתשובותיו למעלה מ

גם אצל פוסקים רבים  מכל הדורות מוצאים ציטוטים  4ידי הרי"ק או הרמ"א.-ריב"ש שלא הוזכרה על

ג'יר, שמאז עולות על כולנה קהילות אל 5רבים מתשובותיו של ריב"ש מלווים בדברי הערכה מופלגים.

  6פטירתו של ריב"ש ועד לימינו רואות בו כמייסדן וכמנהיגן הראשי.

( בעיר אלג'יר. הוא נחשב לגדול 1408( בקטלוניה, ונפטר בשנת קסח )1326ריב"ש נולד בשנת פו )

תלמידיו של רבנו נסים )הר"ן(, והיה לפוסק החשוב בדורו בחלקים הצפוניים של חצי האי האיברי 

, עת כיהן כרבה של וולנסיה, חווה ריב"ש 65(, בגיל 1391לוניה ובאראגון. בשנת קנא )בעיקר בקט –

על בשרו את הפרעות ששטפו חלקים נרחבים באזורים הנוצריים בחצי האי האיברי, מאורעות 

 7שזרעו מוות, הרס וחורבן של קהילות וותיקות, וניצור בכפייה של רבים )להלן: גזירות קנ"א(.

                                                           
 .13, עמ' מבואמצגר, סימן ב, עמ' פו. וראו  יוסף קארו, שו"ת בית יוסף, ירושלים, תש"כ, דיני כתובות 'ר 1
"שהיה רואה תשובות הריב"ש וסומך עליהם יעקב בירב,  'שכך העיד רי"ק על מורו ורבו, ר )שם( מבואמצגר,  וראו 2

 )שו"ת אבקת רוכל, סימן עג(. יותר מפוסקים אחרים שבזמנו, ותופס סברתו יותר מפוסקים אחרים"
(, שציין את ריב"ש ברשימה מצומצמת ומכובדת 35)ירושלים, תשל"ט, עמ'  רכי משהדוראו בהקדמת הרמ"א לספר  3

אשר אחריהם אנחנו נגררים... שהמה של גדולי הפוסקים, יחד עם הרשב"א, הרא"ש, מהר"י קולון ובעל תרומת הדשן, "
שים אנחנו נגדם האורים הגדולים אשר עיני האנשים מאירים, ולבות האנשים מתרדמתן מעירים, ואם המה בני אנ

 .566-568, עמ' ארגוןאיזנברג, -. וראו מורסלכחמורים"
 קעא.-, חלק ב, עמ' קסושו"ת הריב"של , וראו במפתחות15עמ'  ,מבואראו מצגר,  4
(, בחר ר' שמואל 1546תעיד על הפופולריות הרבה של ריב"ש העובדה שבכדי לממן את הדפסת התשובות )בשנת ש"ו,  5

הבתים -ת בודדות בקונטרסים קטנים, והפיצן בבתי כנסיות ברחבי קושטא בשבתות, כשבעליחכים להדפיס תשובו
 (.255-256, עמ' מקורותשילמו על כל קונטרס שרכשו )ראו על כך אסף, 

, על העברת קבריהם של ריב"ש ורשב"ץ בהוראת השלטון 41-8, עמ' צפנת פענחראו לדוגמא את תיאורו של מרעלי,  6
. לדבריו כל יהודי אלג'יר התגייסו בניסיון למנוע את הגזירה הנוראה, ובתוך כך משולבים תיאורי 1896הצרפתי בשנת 

 .54, ע"י הע' 11, עמ' כח. וראו להלן, עמ' הריב"שראו גם: הרשמאן,  הערצה רבים.
 .39-22, עמ' קרשקש ; הרוי,202-198, עמ' האנוסיםקפלן,  ;308-284, עמ' תולדותבער,  7
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ערי  ח ריב"ש לאלג'יר, ומעת שהגיע ועד לפטירתו הוא הוכר כפוסק הראשי שלבעקבות זאת בר

 אלג'יריה ומרוקו של ימינו(.מערב אפריקה הצפונית )טוניס, 

ותשובות )להלן: שו"ת( היה זה ששרד במלואו -מתוך הכתבים שריב"ש השאיר אחריו, חלק השאלות

ורתם המקורית, אולם עשרות ציטוטים עד לימינו. חידושיו למסכת כתובות לא הגיעו לידינו בצ

. לבד מזאת ישנם 16-בצלאל אשכנזי במאה ה 'שלהם מצוינים בחיבור 'שיטה מקובצת' שהוציא ר

אשר על כן, כל חיבור שמבקש  8קינות לתשעה באב. קבץמספר פיוטים שחיבר ריב"ש, ובראשם מ

תשובותיו המופיעות  518-לחקור לעומק את חייו ודרכי הלימוד והפסיקה של ריב"ש יתמקד ב

 בשו"ת.

 

 סקירת מחקר .ב

פרסם אברהם הרשמאן מחקר מקיף באנגלית על חיי ריב"ש ותקופתו לאור העולה  1943בשנת 

יסוד -ומאז הפך לאבן 10תורגם הספר לעברית, 1955-ב 9מתשובותיו ומּכתבים נוספים בני התקופה.

וגרפיה על חיי הריב"ש, כפי שעולה לכל מי שעוסק בפסיקותיו העניפות של ריב"ש. הספר נכתב כבי

שובות אחרות מחכמי מתוך תשובותיו, והרשמאן השווה את הנתונים למסמכים מן התקופה, ולת

סלוטניק הקדיש חיבור  יוסףשמעון בן צמח דוראן )רשב"ץ(. מאז ועד היום רק  הזמן, ובראשם ר'

 עמוקה להתגדר בה.ונראה שיש עוד בקעה  11משמעותי לדרכי הלימוד והפסיקה של ריב"ש,

אמנם, כל מי שעסק בתולדות ההלכה והמשפט העברי נסמך על רבים מפסקיו של ריב"ש, ונראה 

הביניים רק פסקי הרשב"א מצוטטים יותר ממנו. את -שמכל ספרות השו"ת של חכמי איבריה בימי

רכזי הפופולריות של תשובות הריב"ש בתחום זה ניתן לדוגמא למצוא בפרקים רבים מחיבורו המ

 ואחרים. 13אצל שמואל שילה, 12של מנחם אלון, 'המשפט העברי',

                                                           
 .נת פענחצפמרעלי,  8
 .פרפט הרשמאן, 9

 ריב"ש.ההרשמאן,  10
 .ריב"שסלוטניק,  11
 .1812-1811)כרך שלישי(, עמ'  במפתח, העבריהמשפט ראו אלון,  12
 .507, במפתח עמ' דינאשילה,  13
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 16טוב עסיס,-יום 15בנציון נתניהו, 14, כמו יצחק בער,14-מחברים שעיינו בתולדות ישראל במאה ה

ואחרים ליקטו פרטים רבים מתוך תשובות הריב"ש,  19, דורה ז'ום18אברהם גרוס 17שלום,-רם בן

אנוסים, שם היוו תשובותיו של ריב"ש מקור חשוב. גם כותבי בדגש על גזירות קנ"א ועל היחס ל

 22אשר-ומשה בר 21אשר-שלום בר 20אפריקה, כמו חיים זאב הירשברג,-ההיסטוריה של יהודי צפון

 23חזרו שוב ושוב לתשובותיו של ריב"ש שנכתבו בימיו באלג'יר.

ולדורות, בדרכי עבודתו אחר כל זאת, מחקרים הממוקדים בחייו של ריב"ש, בחשיבותו כפוסק לדורו 

 ובסגנון פסיקתו, ובמקומו כמנהיג ציבור משמעותי בתקופות משבר וצמיחה, עודם חסרים.

 

 עריכת השו"ת .ג

יד, -ספר 'שאלות ותשובות רבי יצחק בר ששת' מורכב משלושה ספרים שנאגדו יחד כבר בכתבי

ת כבר שנים אחדות ועדויות לקיומם של שלושת האוגדנים מצויות אצל פוסקי אפריקה הצפוני

שלושת האוגדנים מייצגים שלוש תקופות שונות מחייו  15.24-אחרי פטירת ריב"ש בראשית המאה ה

של ריב"ש, אם כי אין עקביות כרונולוגית בתוך כל חלק וחלק. בהדפסה הראשונה הפכו את סדר 

שנט(; -)קפז וולנסיה-קפו(; סרגוסה-הספרים, והם מסודרים מהמאוחר למוקדם: אלג'יר )סימנים א

 25תקיח(.-סרגוסה )שס-ברצלונה

                                                           
 .566, במפתח עמ' תולדותבער,  14
 לאזכורים נוספים של ריב"ש. 252, וראו במפתח עמ' 23-22, עמ' אנוסיםנתניהו,  15
 .יחסיםסיס, ע 16
 .שו"ת הריב"ש; הנ"ל, תגובה-ו קנאשלום, -בן 17
 .קנאגרוס,  18
 .יין; הנ"ל, חזרה; הנ"ל, גירושין; הנ"ל, המרהז'ום,  19
 .צפון אפריקההירשברג,  20
 .לתולדותאשר, -בר 21
 .חקריאשר, -בר 22
 חוקרים נוספים יוזכרו בגוף העבודה כפי הצורך. 23
הרשמאן שקבע שריב"ש הוציא תחתיו את  , דן בדברי65-64, עמ' ששפורטש ,עמינח , עמ' י.הריב"שהרשמאן,  24

(. אולם גם הוא הראה שכבר בימי 1הע'  64)עמ'  "עובדה זו... אינה כלל ברורה"התשובות בשלושה חלקים, וסבר ש
יטטו הרשב"ץ יש שלושה ספרים של תשובות הריב"ש, ושפוסקים מאלג'יריה שמרו אצלם עותק של שלושת הספרים וצ

אותם בתדירות גבוהה )הוא התמקד בר' יוסף ששפורטש, אבל רואים מדבריו שהדבר נכון גם לפוסקים חשובים אחרים, 
 ובראשם צאצאי הרשב"ץ(. 

 .68הע'  16, עמ' מבואהרשמאן שם; עמינח שם; מצגר,  25
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אנו למדים שהוא שמר לעצמו  –מכל התקופות  –משלל הערות אגב של ריב"ש הפזורות בתשובותיו 

במקרים בהם הוא נשאל שאלה בשנית, הוא העתיק מהטופס הנמצא  26עותק של התשובות הללו.

בנסיבות שאינן  –ריה לאלג'יר ברשותו מילה במילה, ושלחה לשואל השני. בעת שברח ריב"ש מאיב

 הוא לקח עימו את תשובותיו המועתקות משתי התקופות הראשונות. –ברורות דיין 

משה גבאי מהוניין, הוא צירף עוד שתי תשובות שנכתבו  'כך, לדוגמא, בסוף תשובה ששלח ריב"ש לר

 בעבר, האחת באלג'יר ואחותה בוולנסיה:

רות במה שהוא חובה ליום, הנני שולח לך טופס תשובה "ולענין שאלתך אם מפטיר קטן יכול לק

אחת שהשבתי בזה לר' עמרם מרואם י"א. ומענין קדישין בין ספר לספר אני שולח לך ג"כ טופס 

ששאלני על זה, ובה תמצא מנהג ברצלונה  27תשובה שהשבתי בהיותי בבלנסיאה לאנפריר שלדין

 28מזה".

, מפאת יק את טופס התשובה לפני ששלח אותהבמקום אחר הביע ריב"ש צער על כך שלא העת

 עיד שהייתה זו חריגה ממנהגו הרגיל:בהילות העניין, ובתוך כך ה

לא היה בזה טורח לצוות  29,כאשר הוא מדרכי בכל תשובותי"ולו עכבתי בידי טופס הכתב הראשון 

בתיו להעתיקו לך, אבל להיות אז הדבר נחוץ לא עכבתי הטופס בידי ושלחתי התרף כאשר כת

 30בראשונה".

יתירה מזו, כשהגיע ריב"ש לאלג'יר כבר היה בידיו )ובידי אחרים( חיבור שהוא מכנה 'ספר התשובות 

 שלי':

"וכבר שאל החכם... בהיותו בבלנסיא"ה על ענין מתנה לחוד, ובארתי לו כל הצדדין והלשונות 

הלא היא ורחבה מאד, המועילים בה מן הדין, וכן המועיל מצד המנהג. והתשובה ההיא ארוכה 

                                                           
, רבנו תםלאחרונה ריינר,  על ההבדל בין אשכנז וצרפת ובין חצי האי האיברי בהקשר לתרבות העתקת התשובות ראו 26

 , והמקורות שהציג שם.297-299עמ' 
וסטה, ק-. וראו מסמכים הנוגעים לאלמנתו: פרר37ריר שלדין מוזכר בכמה מקומות אצל ריב"ש, ראו להלן הע' פ-אנ 27

 .752-753, עמ' פרגמנטים
מא(. -ימן ל )חלק א, עמ' מא, סימן נח, עמ' ס. התשובה על העלאת קטן לעליית מפטיר נמצאת בס שו"ת הריב"ש 28

 התשובה על אמירת קדיש בהפסקה בין הקריאות בשני ספרי תורה מופיעה בסימן שכא )שם, עמ' תמז(.
 ת.כן יצוין אחר-אם-כל ההדגשות בעבודה שלי, אלא 29
התנצל  א, סימן קנג, עמ' קנח. וראו בסימן רסב )שם, עמ' שלג( ובסימן שח )שם, עמ' תיד(, בהם הוא שו"ת הריב"ש 30

 על איחור במתן התשובה, בין השאר בגלל הקושי למצוא מעתיק.
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, וכתבתי לך בקצרה מה שראוי לסמוך עליו מצד המנהג כי לא ראיתי כתובה בספר התשובות שלי

 31להאריך".

בתשובה זו ריב"ש נמנע משליחה של טופס מועתק של תשובתו המוקדמת, והוא הסתפק בהפניית 

רך לשלוח כתבים השואל לאותה תשובה. הוא הניח שיש בידי השואל את החיבור שלו, ואין צו

 שהשואל יכול למצוא בעצמו.

הדעת נותנת שאוגדני התשובות שהפכו לחיבור הנקרא 'שו"ת הריב"ש' הם למעשה התשובות 

 זאת על בסיס שני נתונים:  32שריב"ש שמר לעצמו עותק שלהן.

  33יש כמה הערות אגב המופיעות בתשובות, וניכר שריב"ש כתבן לעצמו. .א

היא לא נמצאת בספר  34תשובה שאבדה ללא שמירת עותק, עיד עלמקום שריב"ש ה בכל .ב

 השו"ת, וגם לא במקור אחר שהתגלה עד היום. 

שתיים מופיעות בשו"ת התשב"ץ ואחת נמצאה  –ידועות לנו עוד שלוש תשובות שריב"ש כתב 

כל השלוש לא מופיעות בתוך ספר השו"ת, ולאור ידיעותינו  17.35-יד צפון אפריקאי במאה ה-בכתב

 להניח שהסיבה היא שריב"ש לא העתיקן. סביר

מעין יומן אישי הלכתי. ריב"ש הרבה  גםלאור זאת, נראה שספר התשובות של ריב"ש מהווה 

להתייחס למאורעות התקופה, לא רק בתוכן התשובות אלא גם בהקדמות להן, שם פנה אל 

ייתכן ויש כאן  36הזמן.השואלים פעמים רבות בלשון פיוטית ותוך שימוש בחרוזים, והגיב לנסיבות 

                                                           
נט(. ת-שם, סימן קה, עמ' קא. ריב"ש התייחס לתשובה קודמת המופיעה בסימן שמה )שם, עמ' תנד שו"ת הריב"ש 31

 .582הע'  199, עמ' אשנבוראו גליק, 
ותיו, ובו תוכן מקוצר של כל תשובה ותשובה. יב"ש אף כתב מפתח לספר תשוב, סבר שר306-305, עמ' עמודיםשפיגל,  32

"נשלמו סימני התשובות, שבח לנורא עלילות, ואתחיל לכתוב התשובות, בעזרת הנותן בסוף מפתח זה אמר הכותב: 
( על מהדיר 326. וראו ביקורתו של שפיגל )שם, הע' 39א, עמ'  שו"ת הריב"ש)וראו ב בים דרך ובמים עזים נתיבות"

יו בלבול בזה(. אם אכן כותב המפתח הוא ריב"ש, מכאן ראיה נוספת לזה שהוא העתיק את כל השו"ת שיצר לדבר
 עיון.-תשובותיו יחד. אמנם, שפיגל בעצמו השאיר את הדבר בצריך

. מדובר "שאלה, סדרתי על ריב היקרה בתי תם, ושניתי השמות"ראו לדוגמה בסימן תיג )שם, חלק ב, עמ' תרכח(:  33
, עמ' קמט(. הוא הריב"שת לריב"ש, בעקבות מות חתנו שהשאיר את בתו אלמנה )ראו הרשמאן, באירוע שנגע אישי

 שינה את השמות כדי שלא יזהו אותם, אך רשם לעצמו סימני זיהוי.
 .4ראו לעיל, עמ'  34
על  , דיון93-92. וראו להלן בפרק ג, עמ' תי תשובותשתשעה; וילהלם, -ב, נספחים, עמ' תשעד שו"ת הריב"שראו  35

 התשובה שהובאה אצל וילהלם.
ב, עמ' תמה(, שנשלח לחברו ר' חסדאי בן שלמה:  שו"ת הריב"שראו לדוגמה מובהקת את הפתיחה לסימן תמה ) 36

"הפעם אודה את ה' הפליא חסדו לך, הוציאך מאפלת טודיל"ה ומחשכיה, אשר כמה אימות מות עיר ובהלות נפלו עליהם 
הקשטלאנ"ש שבי ובזה, ומחדרים אימת האינגלישי"ש השוכנים באהליהם. ורוב  מיום צאתך משם. מחוץ שכלה חרב

הקהל ברחו משם ונתפזרו בארץ, ופה נתגוררו הרבה מהם השם ירחם עליהם ויקבץ נפוצותיהם ונדחיהם יכנס. ]...[ על 
, והתייחסה 1378 תשובה נכתבה בשנתהקנ, -, עמ' קמטהריב"ש. לפי הרשמאן, זה הייתי חפץ לדעת מצבך שם איך הוא"

 למלחמה בין קסטיליה לנבארה שהייתה בעלת ברית עם האנגלים.
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ביחס לתשובות  37בחירה מודעת בנוגע לשאלה איזה מידע להכניס ליומן ואיזה מידע להשאיר בחוץ.

שנכתבו על ידי ריב"ש ולא נמצאו בספר תשובותיו, מעבר לאפשרות שהדבר קרה בעקבות תנאים 

ולכן הוא לא טרח  ניתן יהיה להעלות השערה שהן לא היו מספיק חשובות בעיניו, 38טכניים שונים,

 להעתיקן לעצמו.

 

 תודעתו העצמית .ד

מתשובות רבות ניכרת תודעתו העצמית של ריב"ש, שהכיר בעצמו כפוסק בעל שיעור קומה, 

שתורתו חשובה לדורו ולדורות. כך, בשלושה מקומות שונים הוא גער בחכם שהשיג על תשובה 

תם כראוי, לא היה מגיע לטעותו שכתב על כך שהוא לא עיין היטב בדבריו, ואם היה לומד או

בתשובות אחרות הוא התנצל על האיחור בשליחתן, וזאת משום שהוא טרוד בשאלות  39המיותרת.

 גדולות וכבדות משקל מכל רחבי הארץ:

"אם אחרו פעמי תשובתי, על תתמה על החפץ, כי סבוני סבבוני והקיפוני שאלות חבילות חבילות 

 40ברים גדולים".מארץ מרחקים, משואלים כענין בד

                                                           
(, אחרי חתימת התשובה הוסיף ריב"ש נספח ובו התאונן על 28, הע' 4לדוגמה, בסימן שכא שהוזכר לעיל )עמ'  37

די כל אשר יכולת, כנג "הן בעודני בסרקסט"ה על פני דברת ועשיתכלפיו:  –פריר שלדין -ר' אן –התנהגותו של השואל 
והיית תמיד מספר בגנותי בפני מבקשי רעתי, בחשבך למצוא חן בעיניהם בזה. ואם אני לא גמלתיך כזאת, כי את כל 
הטוב היטיב השם לך שם, על ידי היתה התחלתו, ואני הייתי גורם ומסבב ראשון. ]...[ האמנם אחרי נחמת כי עשית, גם 

לך ומחול לך וסר עונך וחטאתך תכופר. נאום נאמן אהבתך יצחק בר רבי ששת אני לא אהיה אכזרי מלמחול לך, שרי 
, עמ' קה(. הבחירה של ריב"ש להשאיר גם בעותק שברשותו הריב"שא, עמ' תכז. וראו הרשמאן,  שו"ת הריב"ש) זלה"ה"

 שלדין ראויה לציון. פריר-את סיפור העימות רב השנים שלו עם אנ
 .03 , על יד הע'4ראו לעיל, עמ'  38
"אשיב ; סימן קמו )שם, עמ' קנ(: להתעסק בזה כלל" ך"ולו עיינת בדברי לא היה לא, עמ' מו(:  ששו"ת הריב"סימן מב ) 39

"מה ; וסימן שעו )חלק ב, עמ' תקט(: לך, לו עיינת בתשובתי מראש ועד סוף בדקדוק, היית רואה בה סתירת דבריך"
. דבר זה קשור ב עליו, כי לו עיינת בדברי היטב לא כתבת מה שכתבת"שכתבת בההיא דרמי בר יחזקאל, איני צריך להשי

גם לזהירותו היתירה של ריב"ש בדרך כתיבתו, והוא עצמו נהג לדקדק בכתבים קודמים שלו והשתדל להראות לאחרים 
בסימן קמה , עמ' רה( שבו הוא התייחס לדברים שכתב קודם לכן רות זו )ראו לדוגמה בסימן קעה )חלק אכיצד נקט בזהי

 )שם, עמ' קנ((. ממקומות רבים נראה שהוא גם הקפיד לדייק בלשון השואל, ונשאר צמוד לניסוח השאלה, ואכמ"ל.
, עמ' כא. וראו לעיל, הע' הריב"ששם א, סימן רסב, עמ' שלג. וראו גם בסוף סימן שח )שם, עמ' תיד(. וראו הרשמאן,  40
30. 
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ריב"ש בעצמו, אכן רבנים שהיו מעורבים בפרשיות הלכתיות שהסעירו את פריס  העידכפי ש

שיחרו לפתחו וביקשו את הכרעתו  43ואת קליארי שבסרדיניה, 42את פאדובה שבאיטליה 41בצרפת,

 44בהן, וכמותם יש דוגמאות למכביר.

שלמה צרפתי מיעט  '. לדוגמה, רריב"ש לא היסס "לחלק ציונים" לחכמים אחרים בני תקופתו

 בכבודם של הר"ן ושל ריב"ש עצמו, וריב"ש גער בו על כך:

]...[ ומה שכתבתי אליך  45"החזקת עצמך כרב יהודה, ואותי אפילו כההוא דסנו שומעניה לא חשיבנא.

ממורינו הרב הגדול רבינו נסים נ"ר, הנה מאשר ראיתיך מקצר בשבחו, ומבין ריסי כתבך ניכר אתה 

מחשיבו כאחד החכמים ראית בספרד... יראתי פן יבא לאזן הרב נ"ר... ולכן הארכתי אליך לספר 

בקצת שבחו, ולא כטפה מן הים כי אם באנו לכתוב אין אנו מספיקין ולא מפסיקין. ובאמת כי בכל 

 46חכמי ישראל אין ערוך אליו".

ו בהיתרים מוגזמים ללא חיים גליפפא מפמפלונה שהפליג לדעת 'בתשובה אחרת הוא קצף על ר

 סמכות, והרשה לעצמו לחלוק על רש"י, על רבנו תם, ועל שאר בעלי התוספות:

"ואת שאר הכוכבים חכמי הצרפתים... תחשוב צפרנך עבה מכרסם... באמרך כל היום גם לך לבב 

כמוהם ולשונך לדבר צחות כאלה תמהר... תחשוב כלם נבראו לשרתך לקרות לפניך אברך... על כן 

תרים ראש... תאמר להם מותרים אתם ומי כמוני מורה. ]...[ שאני רבנו תם דרב גובריה והיה כאחד 

מהם ואולי יותר מהם בחריפות ובקיאות לפי מה שנראה ממה שחדש בתלמוד, וכל חכמי ישראל 

הנמצאים היום, כלם כקליפות השום וכגרגיר שומשום נגד אחד מתלמידיו הקטנים... ואתה כבודך 

 47מו מונח...".במקו

 וידאל אפרים ממיורקה תיאר ריב"ש כך: 'את ר

                                                           
 .(65-59ון מפורט בפרשיה זו ראו להלן בפרק ב, עמ' סד )דיש-רעב, עמ' שנ-שם, סימנים רסח 41
, עמ' הגטלז. רוב החוקרים סבורים שפרשיה זו אירעה בעיר פאנו )ראו סקירתו של קטן, ק-שם, סימן קכז, עמ' קכז 42

(, אולם ר' יוסף ששפורטש ציטט מתשובת ריב"ש זו, וסיפר שהאירוע התרחש בעיר פאדובה )ראו עמינח, 1שפט הע' 
 (.72)וראו להלן בפרק ג עמ' רפואה , וכן דוידסון, יעילות(. על פרשה סבוכה זו ראו גם דוידסון, 396, עמ' שששפורט

 .34-33, עמ' הריניסאנסקצו. על פרשה זו ראו רות, -קעג, עמ' קפז-שם, סימנים קעא 43
 יג )שם עמ' רסז(.ר-ריב-לב( ור-ראו לדוגמה בסימנים קצג )שם א, עמ' רכה 44
 .38-37'סנו שומעניה' ראו להלן בפרק ב, עמ'  על המושג 45
 ב, סימן שעו, עמ' תקח. שו"ת הריב"ש 46
 .116-112, עמ' פירושו ראו: כהן, זתקעה. על תשובה -שם, סימן שצד, עמ' תקעד 47
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"הוא מוחזק אתנו בחסיד וכשר ובעל מעשים ובנן של קדושים. ואם אחשוב אינו מחודד בהלכה 

 48ולא עוקר הרים, הנה הוא בקי בדינין ובספרי הפסק".

יעותיו ורוחב כפוסק בעל שיעור קומה שהיקף יד – 49עוד בחיי רבו הר"ן –לסיכום, ריב"ש הוכר 

כתפיו גרמו לכך שיישאל שאלות סבוכות מהסביבה הקרובה והרחוקה. הוא היה מודע לכך, ועדויות 

 למודעותו זו פזורות ברחבי ספר תשובותיו.

 

 פרקי העבודה .ה

יו האחרונות של ריב"ש, מעת שהגיע לאלג'יר ועד לפטירתו. עשרה שנות חי-בעבודה זו ייבחנו חמש

בות נבקש לתאר מאפיינים רבים מדרכו ההלכתית של ריב"ש, וִמקורות דרך עיון מדוקדק בתשו

ירה וביקורתית תפתח . קריאה זה15-וה 14-הקהילות היהודיות באפריקה הצפונית במפנה המאות ה

דש, וביקשו חכורחם לעולם -רות קנ"א שהגיעו בעלילנו צוהר משמעותי על עולמם של פליטי גז

 ם הקודם, מבחינה תרבותית ומבחינה דתית.להיאחז במוכר ובידוע להם מעולמ

התשובות הראשונות בספר שו"ת הריב"ש נכתבו באלג'יר, הגם שתיארוכן  186כאמור לעיל, כל 

הפנימי סבוך הרבה יותר ולא תמיד אפשרי. תשובות אלו מהוות קורפוס מובחן ומוגבל שמאפשר 

ערך השוואה עם תשובות יתהפוכות. לפי הצורך ת-ועד ורבתמ-להתייחס דרכו לתקופה קצרת

מוקדמות יותר של ריב"ש שנכתבו משנותיו בברצלונה, סרגוסה ווולנסיה. גם כתבים של חכמים 

 יוסיפו לנו נתונים חשובים במקומות מסוימים. – רשב"ץובראשם  –אחרים שחיו במקביל לריב"ש 

חדשות באפריקה הצפונית, בעקבות הגעת יוקדש לתיאור הליך הקמת הקהילות ה הפרק הראשון

הרשמאן פסעו בתלם שחרש אלפי הפליטים שברחו מגזירות קנ"א. רוב ככל החוקרים שעסקו בנושא 

ותיארו את קיומן של קהילות מפוצלות של וותיקים וחדשים בכל ערי אלג'יריה והסביבה, תוך שהם 

גש על הרשב"ץ וצאצאיו. בפרק זה מסתמכים על תשובות חכמי העיר אלג'יר מתקופות שונות, בד

                                                           
שם, סימן שעה, עמ' תקג. דברים אלו נשלחו לר' שלמה צרפתי במיורקה, שהיה באותה עת במחלוקת חריפה עם ר'  48

אפרים, וריב"ש ביקש לפייס ביניהם. ראוי לציין שלאחר מכן שלח ריב"ש תשובה מקבילה לר' וידאל אפרים עצמו,  וידאל
סיפר לו שהוא שיבח אותו בפני ר' שלמה צרפתי, וציטט את דברי השבח שלו תוך שהוא השמיט את אמירתו שהוא 

 , עמ' קה(.הריב"ש. וראו הרשמאן, איננו מחודד בהלכה ואיננו עוקר הרים )ראו שם סימן שעז, עמ' תקי
"ואם לא הרבה גבולו במקום אחר האריך ריב"ש בתיאורים חיוביים על ר' עמרם מוולנסיה, אולם הוסיף הסתייגות: 

 )שם סימן תמה, עמ' תרנח(.בתלמידים ולא הפליג לפלפל בחכמה, שנינו אחד המרבה וכו'"
ב, סימן שצ, עמ'  שו"ת הריב"שעקר מברצלונה לסרגוסה )ראו בתשובה ששלח הר"ן עצמו לריב"ש, מעט אחרי ש 49

"עיניך הלא לאמונה תחזינה מישרים, לעשות משמרת למשמרת של תורה ולישר הדורים. וכחק משפט לגדולי תקנד(: 
"תומך שבט כבוד ומעלה . ובסוף התשובה שב ושיבח את תלמידו )שם, עמ' תקנט(: הדור יראי השם וחושבי שמו כמוך"

 .לגדולה, החכם הגדול אשר בו נתימר ה"ר יצחק ברפ"ת נר"ו"לתורה ו
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תוצג עמדה לפיה הצטמצמות לתשובות ריב"ש בלבד תמקד אותנו בהתרחשות הספציפית של 

השנים הראשונות להגעת הפליטים, ותגלה שלמצער בראשית הדרך היהודים החדשים לא הקימו 

בשנים שלאחר  קהילות נפרדות, כי אם הצטרפו למוסדות הקהילה שהתקיימו כבר בכל עיר ועיר. רק

מכן, אחרי פטירת ריב"ש, אנו מוצאים קהילות נפרדות לחלוטין שמתקיימות בשכנות בעיר אחת. 

גם בערים בהן אירע פיצול כזה, הדבר לא מעיד בהכרח על עימות בין 'חדשים' ל'וותיקים', כי אם 

לקיים  תוצאה טבעית של אוכלוסיה גדולה שמתנקזת למקום אחד, ואנשים מבקשים באופן טבעי

קהילות עם הדומים להם, כפי שהתרגלו משכבר הימים. לכן במקביל היו פיצולים גם בין 'חדשים' 

ממקום אחד ל'חדשים' ממקום אחר, ולדוגמה באלג'יר אנו מוצאים קהילה של יוצאי מיורקה החיה 

 בשכנות לקהילת יוצאי ברצלונה.

ריב"ש הנוגעות במתח שבין סמכות נעיין במספר פסיקות הלכתיות פורצות דרך של  בפרק השני

החכם לסמכות הקהל. אחד ממאפייני הסמכות הוא הכוח לתקן תקנות, ויחד עימו מגיע הכוח לנדות 

את מי שמיפר את אותן תקנות. ריב"ש התייחס לכמה אירועים בהם כבודו של אחד החכמים נפגע 

לעמדת שאר נציגי הקהילה. בידי אדם אחר, ובתוך כך עלתה האפשרות לנדות את המבזה, בניגוד 

הוא הציג קו די עקבי לפיו יש כוח ביד הקהל להגביל את כוחו של החכם, גם אם לא בכל מחיר. 

אולם, השוואה מדוקדקת בין פרשיות שאירעו באיבריה ובצרפת לפרשיות שאירעו באלג'יריה תלמד 

יות ועל פסיקותיו בכמה שלמרות עקביותו של ריב"ש, נסיבות הזמן והמקום השפיעו על ניתוח הסוג

ם שבין קהילות וותיקות ומבוססות לבין מוטיבים משמעותיים. ניגוד זה מהווה עדות גם להבדלי

 קהילות חדשות שנמצאות בתהליכי עיצוב מואצים.

תוצג גישתו של ריב"ש כלפי לימוד ועיסוק בהגות שאיננה פרשנות התלמוד ופסיקת  בפרק השלישי

וקבלה. ריב"ש הסתייג מכל עיון בתחומים אלו, גם אם לא אסר אותם  הלכה, בדגש על פילוסופיה

מבחינה הלכתית, אולם רמת ההתנגדות שלו שונה. בנוגע לפילוסופיה הוא סבר שיש להימנע כליל 

מעיון ב'ספרי הטבע המפורסמים', וקבע שעצם המתודולוגיה המאדירה את האוטונומיה האנושית 

אריך להסביר שעיסוק בפילוסופיה א פסולה מן היסוד. הוא ההשנים הי ומבטלת את המסורת רבת

יוביל כמעט בוודאות לעזיבת הדת ולהיחלשות ביראת שמים ובקיום מצוות. לעומת זאת בנוגע 

פי כוונת הספירות, ומהבנה לקויה של -לקבלה ריב"ש התמקד בהסתייגות מפרקטיקה של תפילה על

ו בנוגע ללימוד הקבלה. אמנם לגבי שני הנושאים המופיע בספרים, למי שאין לו מסורת מרבותי

ניכר שלדעתו התמקדות בלימוד התלמוד ובסוגיות הלכתיות מקנה חסינות מפני כפירה והמרת דת. 

כמו בנוגע לאפשרות הגבלת החכם בידי הקהל שתידון בפרק ב, גם כאן גישתו של ריב"ש נשארה 
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במקרה זה הוא בחר להציג את גישתו רק  ,יו, באיבריה ובאלג'יר. אולםעקבית בשתי תקופות חי

בערוב ימיו, אחרי שברח לאפריקה הצפונית. ההסבר שיוצע בעבודה לפער זה הוא שההתנצרות 

ההמונית בגזירות קנ"א חיזקה את תפיסתו המוקדמת, והובילה אותו למסקנה שיש לפרסם את 

התלבט האם להסתפק במתן גישתו ברבים. בתוך כך נראה שאפילו בתקופת אלג'יר המשיך ריב"ש ל

תשובה לשואל או שמא עליו לשמור לעצמו עותק של טופס תשובתו. דיון זה יחזק את טענת 

המחקר הכללית לפיה ריב"ש נשאר נאמן לתפיסותיו המוקדמות גם במקומו החדש, וגם יציג זווית 

 נוספת להשפעת גזירות קנ"א על ההתרחשות באפריקה הצפונית. 

עבודה, נוכל להציץ מעט בהגותו של ריב"ש, בתגובותיו למאורעות השעה, מתוך שלושת פרקי ה

 ובנוסף נלמד כמה דברים חדשים בתולדות פליטי איבריה שהתבססו מחדש בחופי אפריקה הצפונית.

 

 השוואה כללית בין פעילות ריב"ש באיבריה לפעילותו באפריקה הצפונית .ו

ומהשוואה ביניהן ובין התשובות המוקדמות  כתב ריב"ש באלג'יר,התשובות ש 186-מכלל העיון ב

שלו, עולות תובנות חשובות הפותחות לנו צוהר להבנת עולמו הפנימי של ריב"ש, ולהבנת קורות 

היהודים באפריקה הצפונית אחרי גזירות קנ"א. הנקודות להלן נשענות על השוואה מקיפה בין כלל 

בחלק מצומצם יותר של התשובות בגוף התשובות מאלג'יר ומאיבריה, החורגת מהדיון הפרטני 

 העבודה. הן יהוו רקע חיוני להבנת הדיונים המפורטים בפרקי המחקר:

א. ריב"ש היה ונשאר כל ימי חייו חכם ספרדי שגדל בבית המדרש של תלמידי הרמב"ן בברצלונה, 

לא  ינק את עיקר תורתו משם, וייצא אותה לכל מי ששאל אותו, מקרוב ומרחוק. הספרייה שלו

השתנתה בעקבות המעבר לאלג'יר, ואותם המקורות המשמשים אותו מברצלונה ועד וולנסיה 

משמשים אותו באפריקה הצפונית. המעבר מסביבה נוצרית לסביבה מוסלמית לא בא לידי ביטוי 

 –אם ישנם  –בדרכי פסיקתו, ולא ניכר שהוא הושפע משינוי התרבות החיצונית שסביבו. פערים 

דה שהוא מצא עצמו מתמודד עם מנהגים של היהודים המקומיים שלעיתים נבעו קשורים לעוב

 50מהשפעה סביבתית )מוסלמית(, ולעיתים נבעו מבורותם בנוגע למסורות יהודיות.

ההתכתבויות הרבות של ריב"ש עם שאר החכמים באפריקה הצפונית מלמדות שרובם  –יתירה מזו 

יקה שיטתית של כל החכמים שפנו לריב"ש בעת שהותו ככולם גדלו באותם בתי מדרשות כמוהו. בד

                                                           
 . 72-22ובעמ'  19-17כמה דוגמאות לכך יפורטו בפרק א, ראו בעמ'  50
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 51באלג'יר עם שאלות הלכתיות מגלה שאין ולו רב מקומי אחד שלמד בבית מדרש שאיננו איברי.

אמנם  52בין אם היו רבנים מקומיים ובין אם לאו, בתשובות ריב"ש ובתשובות רשב"ץ אין להם זכר.

הילות הקיימות באלג'יריה וסביבתה, אך רוחנית בק-קשה להניח שלא הייתה מנהיגות דתית

תינוקות, חזנים, גבאים, -ההתייחסויות הקיימות בכתבי הרבנים החדשים מדברות רק על מלמדי

יד ובספרות נדפסת לא העלה עד עתה שום כתבים מקומיים בני -בלנים ושוחטים. גם חיפוש בכתבי

, אולם גם כתיבה בסוגה זו לא נמצאה יהודית-התקופה. ייתכן ודמויות מקומיות נהגו לכתוב בערבית

 עדיין, ונראה שיש עוד בקעה להתגדר בה בהקשר זה.

בעבודתנו תעלה טענה לפיה יש כאן מעין תקדים ל"השתלטות" הספרדית על קהילות רבות 

, ול"ייצוא" בית המדרש האיברי לתפוצות 1492-באימפריה העות'מנית בעקבות גירוש ספרד ב

רם בואם של חכמים אלו לא גידלו חכמים משמעותיים בעלי עוצמה ישראל, בעיקר לאלו שט

 אינטלקטואלית ומנהיגותית, ולא מיסדו קהילות בעלות מסורת איתנה ויציבה.

ב. למרות שריב"ש הוכר כפוסק חשוב ובעל שיעור קומה עוד בצעירותו בברצלונה, מעמדו באלג'יריה 

יתה תחת שיפוטו( העניק לו כתב הסמכה שמחייב היה ייחודי. בין השאר, מלך תלמסאן )שאלג'יר הי

התייחס  –שירש אותו כרבה של אלג'יר  –גם הרשב"ץ  53את כלל היהודים בקהילתו לסור למרותו.

 אליו ככזה:

"אין ספק שהרב ז"ל הוא יחיד בדור ומומחה לרבים... ואין צריך לומר בדורנו זה שנתמעטו הלבבות 

דורות הראשונים שהיה ליבם כפיתחו של אולם, היה כדאי ולא אתנו יודע עד מה, אלא אפילו ב

 54לומר עליו דחשיב בדורו... בזה לא פקפק אדם שיש מוח בקודקודו".

גם מתוך דרך התנסחותו של ריב"ש עצמו ניתן להבחין בהבדל בין תפיסת מעמדו העצמית באלג'יר 

ווולנסיה, ריב"ש "התנצל"  לתפיסתו זו באיבריה. במספר לא מבוטל של תשובות מברצלונה, סרגוסה

אמנם לא כל ההתנצלויות שוות:  55ו.יתווהצטנע על כך שהוא עונה למרות מיעוט ערכו וקטנות ידיע

                                                           
, הציג בפירוט רב את חכמי הערים השונות שבאו בכתובים עם ריב"ש ועם רשב"ץ, והראה שרובם אלג'ירעמינח,  51

וקים, והתבוננות מדוקדקת אף תחזק את דברינו למעלה. לדוגמה, יד-ככולם הגיעו מאיבריה. אמנם נפלו אצלו מספר אי
הוא הציג את ר' יוסף בן מניר כתלמיד צעיר שלמד אצל ריב"ש באלג'יר, אולם חכם זה גם הוא רכש את השכלתו 

(. מכל מקום, גם חכמים צעירים שכבר למדו אצל ריב"ש 222הע'  52התורנית עוד באיבריה )וראו להלן בפרק ב עמ' 
 ורשב"ץ באלג'יר למעשה רכשו תורה "ספרדית" שיובאה למקום חדש.

 על כך להלן בפרק א. 52
 שם. 206, ובהע' 48ראו להלן בפרק ב, עמ'  53
 שנה.-, חלק א, סימן קס, עמ' שנדתשב"ץ 54
רעה )שם,  א, עמ' רנח(; סימן רכ )שם, עמ' רעד(; סימן רעא )שם, עמ' שנה(; סי' שו"ת הריב"שראו לדוגמה: סימן רט ) 55

תקב. אולם ראו לאחר -עמ' שסז(; סימן רצז )שם, עמ' שצ(; סימן שעב )שם חלק ב, עמ' תצה(; סימן שעד )שם עמ' תקא
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במקרים אחרים הוא התנצל על התייחסותו  56יש והצטנע בפני השואל, שיודע לא פחות ממנו;

וא היסס להכריע לעיתים ה 57לפרשה שפוסקים חשובים אחרים מבני דורו כבר הביעו דעתם לגביה;

ברם, ככלל  59ולפעמים רק חשש לפסוק שלא כדין. 58בסוגיות שגדולי הדורות הקודמים נחלקו בהן;

 ריב"ש לא נמנע מלבטא את מיעוט ערכו בפני אחרים, ואין מדובר בניסוחים שאינם שכיחים.

ובשני  התשובות שחוברו באלג'יר, רק פעמיים התנסח ריב"ש באופן מצטנע, 186לעומת זאת, בכל 

 בסימן קכז כתב: 60המקרים מדובר בפסקים שנשלחו לקהילות שאינן מקומיות.

"ושלחו אלי אחוה דעי גם אני. ואם היות לא תהיה תשובתי רק כשרגא בטיהרא, כי כבר נתמלא 

הבית הזה אורה מאותן התשובות מן החכמים והרבנים ההם אשר נשאת על פי הוראתם. אבל אמנם 

להי צדקי ישמרני משגיאות וישלים -שואלים... לכן אענה גם אני חלקי, ואלבל אשיב ריקם פני ה

 61חקי".

סבר ריב"ש  62יהודה ב"ר דוד שישב בקליארי שבאי סרדיניה, 'בסדרת תשובות נוספת, שנשלחה לר

 יהודה איננו זקוק לעזרתו שלו, בגלל שהוא תלמיד חכם גדול בעצמו: 'שר

ובדבר המפורסם אין להאריך, אבל אחרי שכן גזרה נפשך "ולשאול ממני ומזולתי לא היית צריך, 

 63ורצונך תקרא, ואנכי אענך אעשה נא למענך".

יוצא מכאן, שבכל התשובות שכתב ריב"ש לחכמי אלג'יר לא מצאנו אפילו ביטוי אחד של צניעות 

יש להניח שהעובדה  64או של מיעוט ערך עצמי, לא אל מול השואלים ולא אל מול משיבים אחרים.

                                                           
תקח( שם נראה שריב"ש התחרט על הצטנעותו המקורית, בעקבות החרפות שספג מר' שלמה -מכן בסימן שעו )עמ' תקז

 )שם, עמ' תקל(; סימן תעח )שם, עמ' תשט(, ועוד. תקכג(; סימן שפא-צרפתי(; סימן שפ )שם, עמ' תקכב
 שפ.-סימנים רעה, רצז, שעד ו 56
תנצל גם בפני השואל ר' חסדאי בן שלמה, וגם היסס להכריע במחלוקת בין ר' השעב )שם הוא -סימנים רכ, רעא ו 57

 חסדאי לבין רבו הר"ן(.
 תעח.-סימנים רט ו 58
 סימן שפא. 59
ת" שמופיע פעם אחת באלג'יר ופעם אחת בוולנסיה. המדובר בשני מקרים בהם ריב"ש ישנו סוג ייחודי של "התנצלו 60

התערב בפרשיה שהסעירה קהילה אחרת, מבלי שהתבקש לכך, והוא חש צורך להתנצל על כך. בשני המקרים הוא נקט 
וולנסיה  בלשון כמעט זהה. גם כאן השוואה מדוקדקת תראה הבדל קל שלדעתי מעיד על תודעה עצמית שונה בין

 .237הע'  55לאלג'יר, וראו להלן בפרק ב, עמ' 
, עמ' שפט, מבואשם א, עמ' קכט. אכן תשובות נוספות נכתבו בידי פוסקים רבים בקשר לפרשה זו, כפי שפירט קטן,  61

 .2הע' 
 .בונגודיעל חכם זה ראו: בלוך,  62
 , התייחסות נוספת לתשובה זו.51-14להלן, עמ' (. וראו 43שם, סימן קעא, עמ' קפז )וראו לעיל, הע'  שו"ת הריב"ש 63
במקרים רבים אנו מוצאים תשובות מקבילות של רשב"ץ לאותן שאלות שריב"ש השיב עליהן. ריב"ש התייחס לא  64

אחת ולא שתיים למקומות בהם רשב"ץ, שהיה צעיר ממנו בהרבה, חלק עליו, וכאמור, למרות שהעריך אותו מאד הוא 

 ( ראו להלן בפרק ג.Argument From Silence'טענה מתוך שתיקה' ) לא הצטנע בפניו. על
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שהיה מבוגר מרוב הרבנים שהגיעו יחד עימו לאפריקה הצפונית, השפיעה גם היא על מעמדו 

 הבלעדי.

ג. יהודי קטלוניה ואראגון הגיעו לחופי אפריקה הצפונית אחרי שחוו על בשרם את גזירות קנ"א, 

 שכללו טבח, אונס, ביזה, וניצור בכפייה של אלפי יהודים. רבים מהפליטים חיו תקופה מסוימת

כאנוסים שהציגו עצמם כנוצרים כלפי חוץ, ורק בבואם לאלג'יריה חזרו לחיק יהדותם. ריב"ש כתב 

לבד מזאת, מהערות אגב  65כמה מהתשובות היסודיות ביותר בנוגע ליחס הראוי לאנוסים אלו.

טראומה קולקטיבי, כזה המכתיב חלק גדול -נוספות ניתן לראות שמדובר ביהודים הנמצאים בפוסט

 ות הקהילות ורבניהם.מהנהג

ריירה הציג מסמכים בני התקופה, לפיהם ישנה אפשרות שריב"ש עצמו הוטבל בכפייה  אומהז'

 66במהלך המאורעות בוולנסיה, קיבל שם דומיניקני חדש, וחי כאנוס לתקופה של שנה וחצי בקירוב.

ת מבט לאור זאת יש לקרוא את פסקי ריב"ש הנוגעות למומרים ששבו לחיק היהדות מנקוד

אוטוביוגרפית. גם אם תיאורו של ריירה איננו וודאי, ברור לחלוטין שריב"ש שותף גם הוא לאותו 

טראומה קולקטיבי כמו הציבור הרחב שהוא הנהיג וסייע לשיקומו ביבשת החדשה. כך למשל, -פוסט

נות של נמנע מלנדות אדם שהתנכל אליו שלא כדין, למרות בקשות חוזרות ונשהוא הסביר מדוע 

 אנשי קהילתו:

"ואני הייתי מונע הדבר, ואומר להם שאחרי שעבר עלינו מה שעבר, אין לנו להתנהג בשררה זו. אבל 

 67ראוי לנו לתת גוינו למכים ולחיינו למורטים, ואולי נוכל כפרה".

 בכמה חתימות של תשובות התייחס ריב"ש גם כן לקשיים שחווה בעקבות גלותו מאיבריה לאלג'יר:

 יותר להאריך ידי מצאתי ולא עצמותי כל רחפו לי נאבדה טובה' לפריד בקרבי נשבר לבי היות"ול

 תבעתני ואימתם בארצנו היו אשר חיילות מפחד מקני ונודד ממקומי גולה להיותי גם. השעור מזה

 ינקום השם גברו מאריות קלו מנשרים מתולעים חיל אנשי כי אף. דחיל חבלא חויא' דנכתי דמאן

 נאמן נאם. חברים ישראל כל עם בקרוב ויגאלנו די לצרותינו ויאמר' במפלת ויראנו מהם ונקמתנ

 68.ה""זלה ששת ר"ב יצחק העלוב אהבתך

                                                           
 .19-14ראו לעיל, הע'  65
 .לתולדותריירה,  66
 , דיון נרחב בתשובה זו(.34-35א, סימן סא, עמ' סג )וראו להלן בפרק ב עמ'  שו"ת הריב"ש 67
 כי. לפני' הי אשר המעט מן שנזכרתי מה לפי כתבתי "זהסימן טו )שם, עמ' ו(: בצא. וראו גם -שם, סימן צט, עמ' צ 68

 ר"ב יצחק העלוב עברתו בשבט עני ראה הגבר נאם ]...[ .אתי אין ספרי וגם טרדותי לרוב כחי עזבני סחרחר לבי בעונותי
 .ה""זלה ששת
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נתון נוסף יכול להעיד על תחושת הצער שריב"ש נמצא בה בכל שנותיו באלג'יר. בעשרות רבות של 

פיוטית אל השואל. בפתיחה הוא  תשובות מחייו בקטלוניה ובאראגון, פתח ריב"ש את דבריו בפנייה

נהג לשבח את השואל, תוך שימוש בחרוזים, שזירת פסוקים ומדרשי חז"ל לרוב, והתייחסות לאירועי 

 69השעה.

 70( בהן הוא התפייט בדרך דומה.186לעומת זאת, בכל שנותיו באלג'יר מצאנו רק שתי תשובות )מתוך 

תיחה זהה מתשובה שכתב בעת שהיה הרב באחת משתי הפעמים הוא פשוט העתיק פ –יתירה מזו 

כיהנו גם כרבנים וגם גם בוולנסיה. שתי הפניות ]=זו המקורית וזו המועתקת[ מוענו לחכמים ש

כרופאים, ובין השאר שיבח ריב"ש את העובדה שהם דואגים לחייהם של אנשיהם בשני תפקדו 

 העולמות, תוך שהוא הציג שימושים שונים למילה 'חיים':

המחלות ואת חילן, וימין מקרבת אוהבת את הרבנות ובעומקה של הלכה  שמאל דוחה את ציר"

כי מוצאך מצא חיים, ותחייהו זה פעמים: את אתה לן, ולשתי שלחנות אתה זוכה הא להו והא לן... 

 71גופו תפדה מעבור בשלח, וחייתו באור תראה מעל שמים כאור החמה שבעתיים".

חיים בן ביבאס  'שמו הפרטי היה חיים )ראלא שבעוד שהתשובה הראשונה נשלחה לחכם ש

יהודה בן  'משאטיבה(, התשובה השנייה עם הפתיחה המועתקת נשלחה לחכם ששמו היה יהודה )ר

אכן ריב"ש ציין את העובדה הזו בתשובה  72דוד, או בשמו הלועזי מאישטרי בונגידיש בונדוי(.

, אפילו במקום הבודד )כמעט( בו הראשונה )"הכי קרא שמך חיים"(, והשמיט אותה בשנייה. כלומר

התפייט ריב"ש, הוא לא כתב יצירה מחודשת, אלא העתיק יצירה מוקדמת שלו, דבר שאין לו אח 

 ורע בשאר תשובותיו למיטב ידיעתי.

                                                           
א, עמ' רטז(, רט )שם עמ' רנח(, רכא )שם עמ' רעה(, רכט )שם עמ' רפט(, רלא )שם עמ' רצב(, שם ראו סימנים קפז ) 69
לד )שם עמ' רצט(, רמ )שם עמ' שג(, רמא )שם עמ' שד(, רסז )שם עמ' שמט(, רעא )שם עמ' שנד(, רעב )שם עמ' שסג(, ר

רעג )שם עמ' שסה(, רעה )שם עמ' שסז(, רפה )שם עמ' שעד(, רפז )שם עמ' שעו(, רצ )שם עמ' שעח(, רצו )שם עמ' 
תצב(, -עמ' תפה(, שע )שם עמ' תפח(, שעא )שם עמ' תצא שפט(, רצז )שם עמ' שצ(, שא )שם עמ' שצג(, שסט )חלק ב,

תקח(, -ם עמ' תקא(, שעה )שם עמ' תקג(, שעו )שם עמ' תקזתצט(, שעד )ש-שעב )שם עמ' תצה(, שעג )שם עמ' תצח
-קלט(, שפז )שם עמ' תקמדת-קיט(, שפב )שם עמ' תקל(, שפה )שם עמ' תקלחת-שעז )שם עמ' תקי(, שעט )שם עמ' תקיח

שם עמ' תקפט(, שצח )שם עמ' תר(, תיד )שם עמ' תקעו(, שצה )-שפח )שם עמ' תקנא(, שצד )שם עמ' תקעדתקמה(, 
שם עמ' תרסב(, תמח )שם עמ' תרסה(, תעג )שם עמ' תרצד(, תעח )שם עמ' תרנח(, תמז )-תרלד(, תמה )שם עמ' תרנז
 תקיח )שם עמ' תשעג(.  שמ(, תקב )שם עמ' תשנ(, תקח )שם עמ' תשנז(,ת-תשז(, תצז )שם עמ' תשלט

סימן מד )שם א, עמ' מח(, וסימן קעא )שם עמ' קפז(. גם סימן עט )שם עמ' עב( נפתח באופן פיוטי, אבל זה בסגנון  70
 (.52-59של קינה ואבל, לאור מאסרם של רבים מנכבדי קהל קונסטנטין )דיון על תשובה זו ראו להלן בפרק ב, עמ' 

 ז, וסימן רצז, עמ' שצ.שם חלק א, סימן קעא, עמ' קפ 71
 .62ראו לעיל, הע'  72
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לעומת היעדר השימוש בכוחו הפיוטי בתשובותיו, מוכרות לנו מספר קינות שכתב ריב"ש בעת שבתו 

החוקרים שהראו קשרים בין קינותיו ובין חוויותיו האישיות, בדגש  וכבר קדמו 73באפריקה הצפונית,

נראה שריב"ש שמר את כוחו  74על קינות לתשעה באב, היום בו עלה הכורת על וולנסיה קהילתו.

 .יותשובותבכתיבת הלירי לעיסוק בכאב ובשכול, ונמנע מחגיגיות 

יחודי של ריב"ש בימיו באלג'יריה. סביר להניח שההימנעות מפתיחות פיוטיות קשורה גם למעמדו הי

הן לשואלים  –כיוון שפתיחות אלו שימשו אותו בכדי להוקיר כבוד לשואלים, כאשר ברור לכולם 

שדרגתו גבוהה משלהם, אין צורך בפנייה שכזו. אכן, מתוך שתי התשובות הבודדות  –הן למשיב 

  75יה בן גילו של ריב"ש.שנכתבה בהן פתיחה מליצית, אחת נשלחה לחכם שאיננו מקומי, ושה

 

 סיכום .ז

 התייחס נ"א שוראקי בהערת אגב לשו"ת הריב"ש ולספרו היסודי של הרשמאן: 1975בשנת 

ותשובות של ריב"ש הן אחת המצבות היקרות ביותר לתולדותיהם של יהודי אפריקה -השאלות"

יעותיהם הצפונית. הן מציירות את התמונה הנאמנה ביותר של מצבם הרוחני והחמרי, של יד

ושאיפותיהם. חיבורו המצוין של הרב הרשמן מתאר את תכנן במדויק, אך אין הוא ממצה את החומר 

 76שבהן, אשר ראוי כי ישמש למחקרים שלמים יותר".

ברבות השנים, עם שכלול הידע ההיסטורי וכלי הניתוח הביקורתיים שבידינו, אני מקווה להוסיף 

ריב"ש באלג'יר ועם קורותיה של יהדות אפריקה הצפונית ולו במעט על היכרותנו עם פועלו של 

תהפוכות -ך שאיפה להמשיך ולעיין בתקופה רבתהביניים, מתו-בראשית דרכה המחודשת בשלהי ימי

 זו במחקרים נוספים, ומתוך ייחול שרבים וטובים יעסקו במפעל זה.

 

                                                           
 .563-558, עמ' שירההרסג; שירמן, -, עמ' רנח ועמ' רסקינות; ירדן, צפנת פענחמרעלי,  73
 .16-15, עמ' לתולדותריירה,  74
מכאן גם הוכחה למעמדו הרם של נמען התשובה השנייה, ר' אפרים אנקאווה, שהיה הרב היחיד באפריקה הצפונית  75

מרות שהיה צעיר ממנו בשנים רבות. העובדה שר' אפרים שאל את ריב"ש שתי כך מריב"ש, ל-לפנייה מכובדת כלשזכה 
ר' אפרים על  שאלות בלבד, ורק בשנה הראשונה להגעתם מאיבריה, מעידה גם היא על גדלותו ועצמאותו של ר' אפרים.

 .369, עמ' חקרישר, א-; בר26, עמ' ששפורטשכג; עמינח, -עמ' ח ר' אפרים,ראו: גולדמינץ, 
נעשה הנסיון הזה  ...אברהם מ. הרשמן בחיבור של הרב")שם(:  26ע' . וראו בה27, הע' 333-332, עמ' קורותשוראקי,  76

ת הקורא שביקש להעמיק א. אנו מפנים אליו עשרה, ש.ו.[-פריקה במאה הארבעא-]של שחזור החיים היהודיים בצפון
 ".את ידיעותיו במאה הזו. כמה שגיאות קלות פוגמות בחיבור זה, שפרט לכך הוא מצוין



16 
 

פרק א: על מבנה הקהילות באפריקה הצפונית בעת הגעת פליטי 

 אראגון וקטאלוניהמיורקה, 

 הקהילות המקומיות באלג'יר טרום קנ"א .א

וזמן קצר  1393,77)תשעה באב קנ"א( ובין חורף  1391ריב"ש הגיע לחופי אלג'יריה כנראה בין קיץ 

לאחר מכן התמקם בעיר אלג'יר, שהייתה עיר חשובה בממלכת תלמסאן. באותה תקופה, ובשנים 

ון אפריקה עוד אלפי יהודים שברחו מספרד הנוצרית שלאחר מכן, הגיעו לחופים המערביים שבצפ

עתה  78בעקבות גזירות קנ"א, שכללו רצח יהודים, כפייה על המרת דת, וחיים כאנוסים רדופים.

תחת השלטון המוסלמי  רצונם החופשיביקשו הפליטים לשקם את חייהם ולזכות להתנהל כ

 המקומי.

ערב גזירות קנ"א די מועטות. חוקרים הידיעות שלנו על הקהילות היהודיות באפריקה הצפונית 

ריב"ש, רשב"ץ וצאצאיו, ואחרים  –רבים ליקטו מתוך תשובותיהם של החכמים אשר זה מקרוב באו 

פריטים היסטוריים על המצב שהיה קיים קודם בואם. אולם מדובר במקורות חלקיים. ראשית,  –

הלכתי -ימות יגיע בתוך הקשר למדניכיוון שאין זה עיסוקן המרכזי של התשובות, וציון עובדות מסו

לרוב. שנית, שכן גם ידיעותיהם של אותם חכמים היו חלקיות, לאור העובדה שלא נכחו בזמן אמת 

כעת המצב הוא מסוים, ]= במקום. שלישית, כיוון שגם התיאור הקיים הוא לרוב על דרך ההנגדה

 פרשנות ושיפוטיות., ואין מדובר בתיאור פוזיטיבי נקי מ[אולם בעבר המצב היה שונה

( על חופי הים התיכון הכחידה פחות או 10-12מווחידון )מאות -ככלל ניתן לומר שהשתלטות האל

אם אכן היו באפריקה יהודים שביקשו לשמר נאמנות  79יותר כל אפשרות לחיים יהודיים פעילים.

מסודרות,  למסורת אבותיהם תחת עולו של איסלאם כפייתי זה, הם לא היו מאורגנים בקהילות

 וידיעותיהם על מסורות הלכתיות והנהגות דתיות היו מועטות.

אולם, בד בבד עם היחלשות השלטון הנ"ל, ולאור ההשתלטות הנוצרית על חצי האי האיברי 

מעט יהודים לחפש מקומות מגורים חדשים, התחזקו קשרי המסחר בין -)הרקונקיסטה( שגרמה ללא

                                                           
 .15 , עמ'לתולדות, עמ' כט, ריירה, הריב"שהרשמאן,  77
לא יכלו לחזור בהם, ואם רצו לשוב  –אם באונס ואם ברצון  –לא כל היהודים חויבו להתנצר, אולם אלו שהתנצרו  78

, אנוסים; ביינארט, 300-301, עמ' תולדותלחיק היהדות היו חייבים לצאת מגבולות ממלכות איבריה, ראו לדוגמה: בער, 
 .202-208-ו 187-188, עמ' האנוסיםהנ"ל,  ;(2)הע'  117-118, עמ' בעיית; קפלן, 11-12עמ' 

 , ומקורותיו. 701-169, עמ' זהותיגור,  .279-278, עמ' תולדותהירשברג,  79
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לערי  –אחד מעיר ושנים ממשפחה  –לאט החלו להגיע יהודים ספרד ובין אפריקה הצפונית, ולאט 

 80החוף הסמוכות בממלכות תלמסאן, פאס ותנס, והחלו להיווצר קהילות מקומיות.

לפי המתואר הן אצל ריב"ש הן אצל הרשב"ץ, גם קהילות אלו לא ניחנו בידע מסודר ושימור מסורות 

חיה באותו איזור קודם לבואם של גדולי לא ידוע לנו על דמות רבנית משמעותית ש 81שנים.-רב

החכמים הנ"ל, וההתייחסות לאנשים המקומיים מצוינת בזלזול רב. החכמים המקומיים הם בסה"כ 

ואלו שכבר פוסקים לאחרים לא מכירים כלל את  82תינוקות שגם פושעים בנידוי שלא כדין,-מלמדי

החזקה לרמב"ם. ומכיוון שאינם  הסוגיות התלמודיות, ומסתפקים בהכרות שטחית עם ספרי הי"ד

 83בקיאים בתלמוד הבבלי, גם את דברי הרמב"ם הם אינם מבינים כראוי.

כך, לדוגמה, בסדרת שאלות ששלח ר' יצחק בן אברהם בן קאגיג לריב"ש הוא התייחס לכמה מנהגים 

ם את היכרותו עם ההלכה וע מותאא שלשמצא בעירו קונסטנטינה שנמצאת מזרחית לאלג'יר, 

השאלה הראשונה עסקה בדרכי כתיבת אותיות שונות בספרי התורה,  84המנהגים שהכיר באיבריה.

 ור' יצחק הוסיף בשאלתו הערה מציאותית:

"כי אנשי הארצות ההם לא דקדקו בזה בספרים שלהם, כי לא הורגלו בספרי התלמוד, כי אם בספרי 

 85שרים דברים שס"ת נפסל בהם וכו'".שכתב ע הרמב"ם ז"ל, והוא קצר בלשונו בפ"י מהלכות ס"ת 

 בשאלה האחרונה בסדרה זו התייחס ר' יצחק קאגיג לדיני בשר וחלב:

"עוד שאלת קדרה חולבת שאינה בת יומא שבשלו בה בשר בשוגג ואחר הדחה גמורה. אם יש לאסור 

 86אפי' בדיעבד לפי שאינן בני תורה".

                                                           
 .12,13,14 , עמ' שעב, ומקורותיו בהערותקונסטנטין; עמינח, 287-272, עמ' תולדותהירשברג,  80
 .25-24, עמ' מבואכו; קטן, -, עמ' כדהריב"שראו הרשמאן,  81
 א, סימן סא, עמ' סב. אדון באריכות בתשובה זו בפרק ב. הריב"ששו"ת  82
עמ' מט(, שם העתיק את תשובת הרא"ש )כלל לא סי' לט( נגד אלו הפוסקים מתוך שם ראו להלן. וראו בסימן מד ) 83

 כתבי הרמב"ם מבלי להכיר ולעיין במקורותיו התלמודיים, והחיל את הביקורת על אנשי הוניין שנהגו כן. 
כז. נראה שבשש מתוך שבע השאלות אופיים של אנשי קונסטנטינה ק-כו, עמ' קיטק-שם, סימנים קכ הריב"ששו"ת  84

 בניסוח השאלה ובטיב הפסיקה. –ישיר או עקיף  –היווה שיקול 
 שם סימן קכ, עמ' קיט. 85
 שם סימן קכו, עמ' קכז. 86



18 
 

יש מקום להורות להם להחמיר אפילו  87ני תורה'כלומר, ר' יצחק הציע שכיוון ששומעי לקחו אינם 'ב

בדינים שניתן להקל בהם, כיוון שהם לא יבינו את הניואנסים ויגיעו לידי הקלות בדינים אחרים 

 88שאסור להקל בהם.

מווהראן )אוראן( האם קטן יכול להוציא את הרבים ידי  89בהזדמנות אחרת שאל ר' עמרם מרואן

ריב"ש פסק שחייבים דווקא גדול. אולם אז התייחס ריב"ש לפער חובה בקריאת המפטיר וההפטרה, ו

 בין דעתו ההלכתית ובין המנהג המקומי:

ואפשר שמפני  90ואינם שומעין למי שירצה לשנות מנהגם. אינם מדקדקים בזה"אבל באלו הארצות 

שנהגו למכור ההפטרה למי שמעלה בה בדמים, והם קונים אותה בעד קטניהם להרגילם, ואם לא 

יתכבדו בהפטרות המועדים לא יתנו בה פרוטה, לזה לא ישנו בה מנהגם בשום פנים. וכל המשנה 

ידו על התחתונה, כי כולם יקומו כנגדו, א"צ לומר אם יהיה שם איזה יודע ספר יחזיק בידם לקיים 

 91המנהג אף אם אינו גדול בחכמה".

בקווי אופי דומים. ר' מיימון  גם פוסקים ששלחו שאלות לרשב"ץ תיארו את התושבים המקומיים

מקונסטנטינה התייעץ עם הרשב"ץ בנוגע לניסוחים הפוסלים את כשרות הגט, ובתוך כך  92נגאר

 העיר על הסופרים המקומיים:

                                                           
מן המקומות כהסבר לסיבה שלא חושפים הצירוף 'לפי שאינן בני תורה' מופיע במספר מקומות בתלמוד, ובחלק 87

היתרים מסוימים )לדוגמה בבלי שבת קלט,א; בבלי עירובין מ,א(. לאורך השנים נחלקו פרשנים ופוסקים בשאלה האם 
יש להגדיר את דורם כמי שרבים בהם אינן 'בני תורה' )או בניסוח אחר, המופיע בגאונים וברמב"ן, 'נפישי עמי ארצות'( 

ש השתתף במחלוקת שכזו בתקופת ברצלונה שלו, ושלח מכתב חריף ביותר לר' חיים גליפפא מפמפלונה, או לא. גם ריב"
"כולם קפז. ר' חיים גליפפא טען שבתקופתם אין עמי ארצות, כי אם ת-ב, סימן שצד, עמ' תקעד שו"ת הריב"שראו 

" )שם עמ' תקעה(, ולכן ניתן לחשוף חכמים ונבונים  יודעים את התורה ובקיאים בדקדוקי מצות ומלאים מצות כרמון
ש גם עמי ארצות שטועים בדברים יחכמים רבים, -בפניהם היתרים שונים. ריב"ש השיב לו שאפילו בעירו בה יש תלמידי

 "מן ההמון ההתר ההוא יעלים ויסתיר"פשוטים וידועים, ולכן גם אם הוא הגיע למסקנות מקילות בדיונים מסוימים, 
; גליפפא. על ר' חיים גליפפא ראו: שפיגל, 112-116, עמ' פירוש; כהן, 271, עמ' תולדותראו: בער,  )שם(. על פולמוס זה

 . 55, עמ' המגפהברזלי, 
'אינן בני קונסטנטין שאנשי אל ר' יצחק לק על טענתו ריב"ש סבר שאין מקום לאסור במקרה ספציפי זה, אבל לא ח 88

 תורה'.
 יט.ק-, עמ' קיחאלג'ירקיז; עמינח, -, עמ' קטזהריב"שראו עליו: הרשמאן,  89
וחוסר נכונות להקשיב ולשנות מנהג קיים. לעת עתה ההתמקדות היא באפיון  ;חוסר דקדוק –יש כאן שתי טענות  90

המתואר בטענה הראשונה של הזלזול וחוסר הדקדוק. בהמשך הפרק נרחיב בהקשר השני של חוסר הנכונות לשמוע 
 למורי ההוראה החדשים שבאו מספרד.

 מא.-א, סימן לה, עמ' מ יב"ששו"ת הר 91
 שפח.-, עמ' שפזקונסטנטיןעמינח,  ראו עליו 92
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אדרבה כיון שלא היו יודעין עירו היה להם לכתוב וכל שום אחרן דאית לאתראי וגם הרא"ש ז"ל "

וכ"ש בארצות אלו שאין בקיאין בדקדוקי חכמים  ,בהתיעצמו כתב בנוסח הגט שלו ולאתריהון דא

 93".וכל מעשיהם הם על פי הרמב"ם ז"ל היה לו לחוש ז"ל

חכמים -כפי שנאמר במבוא, כל הרבנים המכהנים בקהילות צפון אפריקה בתקופה זו הם תלמידי

ים הן שהיגרו במקביל לריב"ש ולרשב"ץ מחצי האי האיברי. ניתן לראות באופן ברור שהן השואל

 המשיבים זלזלו ברמת ההקפדה והידע של אנשי המקום.

 

 סקירת מחקר וקשיים העולים ממנו .ב

מה השתנה בעקבות הגעת עשרות אלפי פליטים מחצי האי האיברי לחופי אפריקה הצפונית בשלהי 

אפשטיין, החוקרים תיארו ויחזקאל הרשמאן אברהם ? מאז 15-וראשית המאה ה 14-המאה ה

המצנפת' )מקומיים( -ילות נפרדות לוותיקים ולמקומיים. הרשמאן חילק בין 'בעליהיווצרות של קה

וינשטיין הסתמך עליו והוסיף כינויים נוספים: 'שכליין' מנחם  94אלכפוס' )חדשים(,-ובין 'בעלי

ו'קהל קדום' מחד,  96ועמינח ציין לשמות 'קהל התושבים' 95למקומיים, ו'בעלי הכפרון' לחדשים,

בלוך,  יצחק חלקם התפלמסו עם 97, 'קהל המתגוררים' ו'קהל ארץ אדום' מאידך.ו'קהל האזרחים'

שטען שברבות השנים חלוקה זאת היטשטשה ונמוגה, והוכיחו שגם מאות שנים לאחר מכן נשמרה 

 98החלוקה בין הקהילות.

פי המסורת שהביאו איתם -"הפליטים ארגנו את קהילותיהם החדשות עלנחלון כתב כיצד  אהרן 

מות מוצאם בספרד. ונושאי התפקידים המשיכו להקרא באותם שמות מוכרים, כגון: נאמנים, ממקו

"הפליטים ארגנו להם אמנם במקום אחר כתב בפחות נחרצות, ש 99.מוקדמים, פוסקים )של המס("

                                                           
( ט נשלחו אליו-א, סימן יב, עמ' נב. אמנם המהדיר ציין ששאלה זו נשאלה בידי ר' שמואל חלאיו )שסימנים ב תשב"ץ 93

ון שגר בקונסטנטין אולם סימן י כבר פותח סדרה חדשה, שנשלחה לר' מיימון נגאר )גם סביר הרבה יותר שר' מיימ
 .(המזרחית יטפל בשאלה העוסקת בערים בג'איה וג'רבה הסמוכות, ולא ר"ש חלאיו שגר בברשך המרוחקת במערב

 .27, עמ' מבואקסז. וראו גם קטן, -, עמ' קסוהריב"שהרשמאן,  94
 .115, עמ' תושביםינשטיין, ו 95
תושבים', 'את המתיישבים הישנים בשם כינו ב"ש ציין שבעוד ריב"ש ורשקסז, -, עמ' קסוהריב"שאולם הרשמאן,  96

 .הוסב כינוי זה על החדשים דווקא בתשב"ץ ובחלק הראשון של שו"ת יכין ובועז
 , עמ' צג.אלג'ירעמינח,  97
תיאורם של בלוך  104הע'  21הפניה לדברי בלוך(. וראו להלן בעמ'  1)וראו הע'  115, עמ' תושביםינשטיין, לדוגמה, ו 98

 אשר.-ובר
 .302, עמ' ארגוןחלון, נ 99
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שלום גם  100.בכמה מקומות קהילות משלהם, אשר נפרדו מן הקהילות הותיקות גם בתקנותיהם"

"קודם בוא פליטי ספרד למגרב התקיימו בו ל החוקרים שצוינו לעיל, הניח כי אשר, בהסתמכו ע-בר

 101.קהילות מאורגנות, הנהגה חברתית ודיינים פעילים"

 אך תיאור זה מעלה כמה קשיים: 

גודל מקומי, -א. כאמור במבוא לעבודתנו, לא מצאנו אף דמות תורנית משמעותית, אפילו לא בסדר

 11-שהיה לה עד למאה ההנכבד התקופה שבה איבדה את המעמד  שפעלה באפריקה הצפונית בין

לאחר מכן )מועד פטירתו של ריב"ש(, כל עשרה השנים ש-. גם בשבע1391כמרכז תורני עולמי ובין 

מספרד ובנותיה, וחלק  חכמים שהגיעו-בין תלמידיהתקיימה התכתובת הרבנית באפריקה הצפונית 

ה או זים הללו נגע לתושבים מקומיים, שבאופן כלא מבוטל מהשאלות שנשאלו ריב"ש ורשב"ץ בשנ

 אחר סרו למרותם של חכמים שהתמנו עליהם עם הגעתם לאזור. 

מבחינה מתודולוגית יש לערער על דרכם של חוקרים קודמים להסיק מתוך תיאורים מאוחרים 

בספרות השו"ת על המציאות שהייתה לפני בואם של אותם פוסקים, במיוחד אם המידע שגם היה 

אמנם בהיעדר מקורות קדומים יותר ניאלץ גם אנו לעשות  102בידיהם הוא רק במבט רטרוספקטיבי.

זאת, אך מודעות ראויה לקושי המתודולוגי הכרוך בשימוש במקורות המאוחרים מחייב טיפול זהיר 

 יותר וביקורתי יותר במקורות הקיימים.

פי התשובות -הסקת מסקנות חותכות עלוינשטיין לכאורה מודע לקושי הזה, ברם גם הוא לא נמנע מ

 המאוחרות, כפי שכתב:

"התושבים הוותיקים באפריקה הצפונית הם... שרידי הישוב היהודי הקדום שמלפני פורענות 

ה"מייחדים" )"האלמווחידון"(, ששמר על יהדותו וקהילותיו. אולם אין בידינו מקורות לתולדות 

גזירות קנ"א עם הריב"ש והרשב"ץ בראשם. לכן עלינו  יהדות אפריקה הצפונית עד לבואם של פליטי

להוציא מתוך הספרות הרבנית המאוחרת ידיעות על התושבים הוותיקים בתחומי החיים הדתיים, 

                                                           
. וראו פיסקה אחת לאחר מכן שחזר על הטענה שהקהילות היו נפרדות לגמרי, באותה לשון 144, עמ' תקנותהנ"ל,  100

 ממש כבמאמרו השני.
 .29, עמ' לתולדותאשר, -בר 101
רתית  ודיינים מאורגנות, הנהגה חב "קודם בוא פליטי ספרד למגרב התקיימו בו קהילותאשר, שם, כתב במפורש: -בר 102

מאפשרים שיחזור של ההתחדשות דין והתקנות מאת חכמי התקופה ה-פעילים. אוספי השאלות והתשובות, פסקי
ו שום ידע על דיינים פעילים שאכן היו שותפים . ברם, כאמור, אין לנ"14-בקרב יהדות המגרב במאה ה הארגונית וסדריה

. שנית, חסרה כאן נקודת המבט הביקורתית על דברי הפוסקים 1391בהנהגת הקהילות קודם בואם של חכמי ספרד אחרי 
שמנתחים לאחור את מצב הקהילות אליהן הגיעו. כל מה שיש לפנינו הוא האינטרפרטציה של החכמים החדשים לאותה 
 התחדשות, וללא ידיעה מבוססת דיה של אופי הקהילות קודם לבואם, נישאר רק עם ההתרחשות שקרתה לאחר מכן.
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ידיעות  1391שנת  לאחרהחברתיים והכלכליים. כלומר, עלינו לדלות מן הספרות הרבנית שנכתבה 

 103".13-ואולי אף במאה ה 41-על תולדות היהודים באפריקה הצפונית במאה ה

מלתת החוקרים הללו  עוננמהתיאור המקובל. לרוב  בבחינתעולה הב. ישנו קושי מתודולוגי נוסף 

את דעתם להבדל בין ראשית ההתיישבות הספרדית בערי החוף של הים התיכון באפריקה הצפונית, 

שלאחר מכן, בהן הרשב"ץ  שנים בהן ריב"ש הוא הדמות המרכזית, ובין עשרות ומאות השנים

בעייתי בעיניי להשליך באופן מלא תיאורים של הרשב"ש,  104וצאצאיו מלכו בכתר התורה וההוראה.

ריב"ש, ושל ילדיו שפעלו כבר כמאה שנים לאחר מכן, בנו של הרשב"ץ, שנפטר כשישים שנים לאחר 

הדבר לתקופה בה דן  על המבנים החברתיים והקהילתיים שהתקיימו לפני תקופתם. במיוחד נכון

 מתרחשים שינויים משמעותיים ומהירים. ןמחקר זה, שכן מדובר ללא ספק בשנים בה

ג. מעקש נוסף הקיים בתיאורי החוקרים הוא ההשלכה הדומה שנעשתה מעיר אחת לחברתה. האם 

ק"מ מאלג'יר מעיד  400-התהליך שהתרחש בקונסטנטין הנמצאת בקצה המזרח ומרוחקת יותר מ

על מה שהתרחש בתלמסאן ובהוניין? האם הימצאותן של קהילות נפרדות במקום יישוב בהכרח 

 אותנו על פיצול דומה בכל שאר הערים? תאחד מלמד

 

 קהילות מעורבות .ג

ריב"ש התייחס בכמה מקומות לפערים בין מנהג האנשים המקומיים שמתגוררים באזור לפני הגעתו 

אולם, רק במקום אחד בכל מאה שמונים ושש  105ון.ובין המנהגים המוכרים לו מקטאלוניה ואראג

כאמור לעיל  –מאידך  106התשובות הוא תיאר התארגנות קהילתית נפרדת של הבאים 'מארץ אדום'.

ידי רבנים שגם הם יוצאי -בתשובות רבות הוא פסק ישירות לאנשים המקומיים, ואף נשאל )על –

יפי, או למתח בין תושבים מקומיים ספרד וגלילותיה( בנוגע לתושבים המקומיים באופן ספצ

                                                           
 ]ההדגשה במקור[. 115, עמ' תושביםנשטיין, וי 103
. לדעתם תולדותלאשר, -(, ובר115, עמ' תושביםהיחידים שסבורים שחל שינוי משמעותי הם בלוך, )ראו וינשטיין,  104

"דומה שלאחר שנים ספורות ניטשטשה החלוקה הארגונית בין מקומיים בתחילה היו קהילות נפרדות לחלוטין, אולם 
(. אמנם כבר הגיבו מספר חוקרים לדברי בלוך והוכיחו שגם מאות שנים לאחר מכן עוד 30ר, עמ' אש-)בר למהגרים"

ל דברי אותם חוקרים, לא התייחס אשר, הנסמך ע-מוצאים חלוקה בין הוותיקים למהגרים הספרדיים )ראו להלן(. בר
 לפולמוס זה ישירות. וראו להלן את טענתי בנידון.

אדון  וגע ליציאה לבית העלמין בתוך ימי השבעה.בנ (קסז-, עמ' קסוא ש"ת הריב"שו) ראו לדוגמה בסימן קנח 105
 בתשובה זו להלן.

 סימן עט, שאדון גם בו במפורט בפרק ב. 106
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איזו משמעות יש לפסיקתו, אם אין לו שום השפעה על אותם אנשים? שאלה זו תקפה  107לחדשים.

גם ביחס לרבנים בדורות הבאים שפסקו לתושבים המקומיים, אולם אצלם כאמור כבר נמצאות 

 התייחסויות רבות יותר לקהילות המפוצלות.

ידי ר' עמרם אפרתי מווהראן )אוראן( על מנהג היהודים המקומיים -כך, לדוגמה, ריב"ש נשאל על

ר' עמרם תקף את המנהג, שנוצר לדעתו  108לצאת מביתם לבית העלמין בתוך ימי שבעת ימי האבל.

בעקבות השפעת מנהג המוסלמים )'הישמעאלים'( המקומיים, ופסק בפני הנוהגים כן שהוא אסור 

 מכל וכל.

רות התלמודיים והפרשניים בנוגע לסוגיה. הוא נקט במהלך מעט ריב"ש סקר כדרכו את המקו

פרדוקסלי: לדבריו המקורות התלמודיים אכן אוסרים כל יציאה מן הבית בשבוע הראשון לפטירת 

הקרובים, ואפילו לבית הכנסת, וכך אכן פסק הרמב"ן בעקבותיהם. אלא שכבר באיבריה לא כולם 

אפילו בין קטלוניה, וולנסיה  הגות חלוקים בארצות בזה""יש מנהקפידו על פשט דברי התלמוד, ו

וסרגוסה. בוולנסיה אכן לא יצאו האבלים כלל מביתם, אפילו לא לבית הכנסת ביום השבת, ואילו 

בקטלוניה נמנעו מהגעה לבית הכנסת ביום חול, אולם בשבת באו לתפילת השחרית. בסרגוסה 

י השבעה, בין בחול ובין בשבת, הן לשחרית והן האבלים המשיכו לבוא לבית הכנסת לאורך כל ימ

לערבית. יתירה מכך, כאשר שבו האבלים לביתם היו עושים להם תהלוכה גדולה עם מקוננות 

"כיון שעושין זה לכבוד והספדים. ההסבר אותו הציע ריב"ש לשינוי הנוהג מהדין התלמודי הוא ש

ושים תושבי ווהראן הוותיקים יש מקום, על גבי זה פסק שגם למנהג שע 109.המת, אין לבטל מנהגם"

 110כיוון שגם הוא לכבוד המת ולא לצורך עצמם.

 לבסוף כתב ריב"ש לר' עמרם את הדברים הבאים:

                                                           
על נידוי וחרם, ובה ריב"ש תיאר שלפני הגעתו בפרק ב דוגמה מובהקת נראית בתשובה המרכזית בעניינה אדון להלן  107

, תופעה שחדלה לאחר היווצרות השפעתו על לאלג'יר היו המלמדים המקומיים מרבים לנדות על כבוד עצמם שלא כדין
 ידי רב מהעיר-ש ריב"ש עלקנד, שם התבק-, וכן בסימן קמח, עמ' קנג18המקום. ראו גם סימן לה, שצוטט לעיל בעמ' 

ברשך )שגם הוא פליט ממיורקה( לפסוק בדינו של זוג מקומי וותיק שכתבו כתובה אחת בדיני ישראל וכתובה נוספת 
עמ' ) קלג ,(קכ-עמ' קיט) קכ ,(עמ' נז) הנ ,(כ-עמ' יט) מי המקומי )"צדא"ק"(. וראו בנוסף סימנים: טופי הדין המוסל-על

 .קס-עמ' קסו)קנח, -ו (קמג
 קסז.-א, סימן קנח, עמ' קסו שו"ת הריב"ש 108
 שם, עמ' קסז. 109
הקשר למנהג הספציפי מזווית נוספת דן הריב"ש באיסור לנהוג בחוקות הגויים, והסביר מדוע גם מצד זה אין בעיה ב 110

 עליו נסוב הדיון.
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"וכבר בקשתי ממך כמה פעמים )!( לבל תדקדק לשנות מנהגיהם בדברים כאלה, אם תרצה לעמוד 

אסור גמור, כל שאין מקבלין עמהם בשלום. ועוד שלא יקבלו זה משום אדם. ואפי' בדבר שהוא 

 111אמרו ז"ל מוטב יהו שוגגין ואל יהיו מזידין".

נשים לב: ריב"ש לא התייחס לדיון הזה כאל מקרה חריג שבו קרתה התנגשות בין התושבים 

המקומיים ובין הרב החדש שהגיע מרחוק. הוא עצמו כבר ביקש כמה פעמים מר' עמרם ללמוד 

לעיל ראינו תשובה מוקדמת יותר שבה אכן הורה ריב"ש לר' עמרם  לוותר על מה שראוי לוותר עליו.

להניח לקהל לנהוג כמנהגו בהעלאת קטנים למפטיר והפטרה, מתוך שיקול זה שלא יקשיבו לדבריו 

סביר אם ריב"ש התייחס לכמה מקרים שונים ממקום מושבו באלג'יר הרחוקה מווהראן,  112ממילא.

עם אנשי קהילתו הוותיקים שלא הגיעו לידי דיון אצל  לר' עמרם היו עוד היתקלויותהיו שלהניח 

שהיו עוד כך וכך מקרים בהם פסק ר' עמרם יש לשער ריב"ש. ואם היו כמה וכמה היתקלויות, 

 לוותיקי עירו מבלי שהדבר הגיע לידי פיצוץ.

קים משתי התשובות שנשלחו לר' עמרם נראה בבירור שריב"ש תיאר את התושבים המקומיים הוותי

ככאלו שבאופן טבעי פחות קשובים למורי ההוראה, בדברים הסותרים את מנהגיהם העממיים 

הפופולריים. שני אינטרסים עומדים בבסיס דבריו של ריב"ש לר' עמרם, האחד "פוליטי" והשני 

 "דתי":

 . 'לעמוד עמהם בשלום'. בשביל שנוכל לחיות יחד, עלינו גם לדעת על מה לוותר. נוסיף בלשון1

שמא, שריב"ש היה מודע לכך שיש פעמים שהרב ימצא את עצמו במקום שבו הוא חייב לעמוד על 

שלו ולהתעקש כנגד אנשי קהילתו. כדי שבמקרים הללו אכן תירשם לרב הצלחה, הוא צריך גם 

 לדעת לוותר במקרים אחרים בהם ההתעקשות שלו לא תועיל.

מקדמת דנא הוא קיבל על עצמו הנהגה זו של בתשובה אחרת שנכתבה באלג'יר ריב"ש העיד שכבר 

וויתור ורדיפת השלום במקרה שעלה חשש מוצק שאנשי המקום לא יאזינו לדבריו. מי שגרם לו 

 113זאת, לדבריו, היה רעו וידידו ר' חסדאי בר שלמה מטודלה:

                                                           
 שם.  111
 ב( הופיע מסר דומה פעם נוספת )בסימן לז(.מ-ט, עמ' לטל-, וראו להלן שבאותה סדרת תשובות )סימנים לד18עמ'  112
חכם זה נזכר בכעשר תשובות ששלח לו ריב"ש, בעיקר בזמן שבתו בברצלונה. מתוך התשובות ניכר שמדובר בחברים  113

, עמ' קח, התייחס לדמות זו בכמה פסקאות, והסתמך גם הוא הריב"שה שלמדו יחד אצל הר"ן. הרשמאן, טובים, ונרא
(. לעת עתה לא נמצא שום מקור אחר 114, עמ' המלעיגיםבכל ידיעותיו על תשובות אלו של ריב"ש )ראו גם: רביצקי, 

 שהתייחס לדמות זו מעבר לכך. –ראשוני או מחקרי  –
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 כי בלכתו קסטילה ועבר דרך 114גם זה כמו כ"ה שנים הגיד לי הרב ר' חסדאי בר רבי שלמה ז"ל"

פרג"ה ראה שם המנהג ההוא ואמר לבטלו ולא קבלו ממנו. ואמרו לו שאף אם הוא גדול בחכמה הם 

סבורים שהקודמים שהנהיגו שם המנהג ההוא היו גדולים ממנו. ואז קבל עליו שבשום מקום שלא 

 115".תהיה ידו תקיפה עליהם אלא מצד מוסרם שלא יתעצם לבטל מנהגם

מוטב יהו שוגגין ואל יהיו מזידין'. כיוון שהדבר לא יועיל במקרים . 'לא יקבלו זה משום אדם... ו2

כאלו, התוצאה היחידה תהיה שמנהגם יהפוך מעבירה בשוגג לעבירה במזיד. בכך נמצא הרב מכשיל 

 את אנשי קהילתו בעקבות מחאתו הכושלת. 

 מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין .ד

מופיע ארבע פעמים בכל שו"ת הריב"ש.  116היו מזידין'המונח התלמודי הידוע 'מוטב יהו שוגגין ואל י

אמנם רק בתשובה שנידונה עתה  117שלוש מתוך ארבע ההופעות נזכרו בתשובות שנכתבו באלג'יר.

הדבר נאמר במפורש על תושביה הוותיקים של אלג'יריה, אולם גם בשתי התשובות האחרות ניתן 

 חדש ובין המקומיים הוותיקים.לבסס טענה ולפיה הן משקפות מתח בין הרב האיברי ה

ר' אפרים קבל על קיומם של תלמידים  118. סימן מד נשלח לר' אפרים אנקאווה שישב בעיר הוניין.1

בעירו שהם 'לומדי תורה שלא לשמה' המורים מחד לאסור המותר תוך שהם מחשקים דבריהם בכך 

איסורים, ומצדיקים עצמם שהאנשים קיבלו על עצמם את האיסור כמנהג המחייב, ומאידך מתירים ה

  119שאפילו אם בי"ד טעה במזיד, הוראתו מחייבת.

                                                           
ריב"ש ציין את ההנהגה העצמית הזו של ר' חסדאי בר שלמה רק שנים רבות לאחר מכן, כאשר מעניינת העובדה ש 114

הגיע לאפריקה. יש כאן מימד פיקנטי, שכן מתשובה קדומה יותר ששלח ריב"ש לר' חסדאי אנו למדים שהיה לו סכסוך 
יר שאליו נשלחה התשובה קשה מאד עם חכם זקן וחשוב בשם ר' עמרם אפרתי, שהיה סבו של ר' עמרם אפרתי מאלג'

 המצוטטת כאן ובתוכה אותו לקח חשוב שנלמד מר' חסדאי.
א, סימן לז, עמ' מא. גם בתשובה זו מתואר מתח בין מנהג מקומי לפיו שליח הציבור מתפלל את  שו"ת הריב"ש 115

ריב"ש השיב  תפילת המוספים של ראש השנה בקול עם הציבור )ואין חזרת ש"ץ אחרי תפילת לחש(. אמנם במקרה זה
שגם בחלק מקהילות איבריה היה מנהג זה, הגם שהוא חשב שבטעות יסודו, וסיפר שכשהיה הרב בסרגוסה הוא הכריח 

, מפני שרובן עמי הארץ"ונראה שהמנהג ההוא נכנס בארצות ההם את קהלו לשנות את המנהג הזה. לבסוף כתב ריב"ש: 
... ולזה מתפללין כלם יחד עם השליח צבור כמו שאחר מקרא אותו" ולא ידעו להתפלל אפי' מתוך הספר אלא בעמל גדול

)שם(. לכאורה יש כאן דוגמה מובהקת נוספת להתייחסות מזלזלת של ריב"ש באנשי אלג'יריה, אולם ייתכן וכוונתו 
, שהציג 135הע'  219, עמ' רמב"ןדווקא לאנשי ארגון )וסרגוסה בתוכם( שגם נהגו כן, וקשה להכריע בנדון, וראו יהלום, 

את ריב"ש כסובר ש'קדמות המנהג היא המונעת את ביטולו'. מהסברנו נראה יותר שחוסר הרצון להתעמת גרם 
 להימנעות מביטול המנהג.

 בבלי, שבת, דף קמח,ב. 116
 .(87סימנים מד, קכב וקנח. עוד פעם אחת נזכר בסימן שצד לר' חיים גליפפא )ראו לעיל הע'  117
 .75הע'  15ר' אפרים ראו לעיל עמ' על מט. -שם א, עמ' מח 118
חכמים -על בסיס דברי הבבלי במסכת ראש השנה )כה,א( 'אתם אפילו מזידים'. על מנהגו של ריב"ש לסווג תלמידי 119

שגם הוא  –רר שגם ר' אפרים אנקאווה . מתב 7-8לפי רמת כישוריהם ויכולת הפסיקה שלהם ראו לעיל במבוא, עמ' 
 כמים אחרים.ח-לא היסס "לחלק ציונים" לתלמידי –נחשב כאחד מגדולי תלמידי החכמים בתקופה זו 
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ריב"ש האריך בתשובתו לפרוט את סוגי המנהגים השונים ומידת החיוב שיש בכל סוג וסוג. לקראת 

סוף התשובה הוא התייחס לכך שאנשים נוהגים להתיר איסורים בעקבות אותם תלמידים, וקבע 

ולא להניח להם לקיים מנהגם, אולם סייג ואמר שאם הם אינם שמעיקר הדין יש למחות בהם 

מקבלים תוכחה ולא מטים אוזן לדברי מורי ההוראה יש להניח להם, כיוון ש'מוטב יהו שוגגין ואל 

 120יהיו מזידין'.

ריב"ש תיאר כיצד קודם בואו לאלג'יר הייתה בעיר תופעה של 'מלמדי תינוקות' שאינם  ראחום מקב

אולם חשבו על עצמם שהם ראויים, והיו מנדים אחרים על פגיעה בכבודם ראויים להוראה, 

סביר להציע שריב"ש ור' אפרים אנקאווה התייחסו לתופעה דומה של  121)המדומה, לדבריו(.

לדעת הרבנים החדשים למרות שו .שלא עברו בבתי המדרש בחצי האי האיברי ,תלמידים מקומיים

 לעשות זאת. התירו לעצמם ם הלהורות, ראויים  לא היותלמידים אלו 

מקום נוסף שבו הורה ריב"ש לרב המקומי להימנע בעת הצורך מהוראה לאסור מנהג שנוהגים . 2

בציבור גם אם הוא אסור מבחינה הלכתית הוא בסימן קכב, הממוען לר' יצחק בן קאגיג מקונסטנטין, 

-הנושא הוא אגידת ארבעה מינים יחד על 122תלמידו של ר' יוסף בן מניר שהיה מקורב מאד לריב"ש.

טוב עצמו. השאלה היא על עצם המעשה, האם אסור או לא, ובהנחה שזה אסור, -קשירה ביוםידי 

 האם נכון לגעור במי שכן נוהג כך.

ריב"ש פסק שאמנם אין מדובר במלאכת הקושר האסורה מן התורה, כיוון שאין מדובר כאן בקשר 

להניח למי שנוהג לעשות  של קיימא, אולם הוא בהחלט עונה לקטגוריה של איסורי דרבנן, ולכן אין

 זאת להמשיך במנהגו. אך ריב"ש הוסיף סייג לדבריו:

 123.אם לא ישמעו לקול מורים, ולמלמדים לא יטו אזנם, מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין""

גם בתשובה זו אין הוכחה מכרעת שמדובר במנהג אנשים מקומיים, אולם שני טעמים מחזקים 

 אפשרות זו:

סטנטין מצטיירת כקהילה שרבו בה התושבים הוותיקים. מבחינה באופן כללי, קונ .א

-)כ הרייבאגיאוגרפית היא בקצה המזרחי של אלג'יריה, רחוקה מאד מערי החוף הסמוכים ל

                                                           
 שם, עמ' מט. שו"ת הריב"ש 120
 רוט בפרק ב.סג. תשובה זו תידון בפי-, עמ' סבסימן סא שם 121
' יוסף היה תלמידו של ר' חסדאי בן שלמה רב, עמ' תרסה( משתמע ש שו"ת הריב"שקכד. מסימן תמז )-שם, עמ' קכג 122

, עמ' קח ועמ' קי. על מעורבותו של ר' יוסף בפרשה הריב"ש(, וראו הרשמאן, 57הע'  12, ועמ' 36הע'  5שהוזכר לעיל )עמ' 
 שהסעירה את העיר קונסטנטין ראו להלן בפרק ב.

 שם, עמ' קכד. 123
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ק"מ דרומית לקו החוף(, כך שלקח זמן עד שמהגרים הגיעו  100-ק"מ מזרחה לאלג'יר, וכ 400

ה מבוססת ובעלת יציבות מסוימת ויש כמה וכמה תימוכין לכך שהקהילה היית 124אליה,

תשובה זו של ריב"ש נכתבה בתוך סדרה של  125עוד קודם לבואם של המהגרים והפליטים.

תשובות, שאחת מהן עסקה במחלוקת על כתיבת ספרי תורה, ואחת נוספת בנוגע לאופני 

הכשרות של מקוואות טהרה. שני הפולמוסים הללו זכו גם לתשובות שכתב הרשב"ץ )חלק 

באחד  1406-1405.126נא(, ומשם ניתן להסיק שהפרשייה התרחשה בשנים -ימנים מטא, ס

המקומות ציין ר' יוסף בר דוד בפני הרשב"ץ, שהוא שאל את הגבאי המקומי ששימש בבית 

למנהגם בנוגע למקווה. מכאן ניתן להסיק שהיה  "היום שלשים שנה"הכנסת בקונסטנטין 

גם ריב"ש הגדיר אותה באחת  127פני גזירות קנ"א.כנסת פעיל כבר כחמש עשרה שנים ל-בית

"קהלה המהוללה, אבן הראשה בכל קהלות הערב, ראשונה לכל דבר מתשובותיו כ

נראה ברור שמדובר  129מכאן, ומהוכחות נוספות, 128.שבקדושה, היא קהלת קוסטנטינה"

בקהילה וותיקה שהייתה קיימת עוד לפני הגעתם של פליטי ספרד הנוצרית לארץ 

 אלים.הישמע

ישנו טעם נוסף לביסוס הטענה שהמושג 'מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין' נכתב ע"י ריב"ש  .ב

בהקשר למתח בין הרב ובין תושבים וותיקים. כאמור, תשובה זו של ריב"ש נמצאת בתוך 

 מותעיסדרת תשובות הנוגעות לפולמוסים שהתעוררו בעיר, ואצל שתיים אחרות נראה שה

שבים הוותיקים לתושבים החדשים, בדגש על ר' יצחק בונאשתרוק קשור לפערים בין התו

אשר על כן ישנה  130שבדיוק הגיע וביקש לשנות מנהגים מקומיים על פי תפיסתו ההלכתית.

                                                           
מרוחקות מורכבת היתה רבית האוכלוסיה בקהילות הנדחות וה"קרוב לודאי שמ כתב: 117-116, עמ' תושביםינשטין, ו 124

 , וראו ראיותיו שם.מן התושבים המקומיים הוותיקים"
לדוגמה, ר' יצחק בונאשתרוק, ששימש כדיין באלג'יר יחד עם ריב"ש ורשב"ץ, עבר לקונסטנטין רק בסביבות שנת  125

התגלעו בעיר קשורים לבואו כדלהלן, וראו: עמינח, , יותר מעשור לאחר שהגיע לאלג'יר. כמה וכמה פולמוסים ש1405
 שפו.-, עמ' שעחקונסטנטין

הרשב"ץ חתם את התשובות הללו בשם 'שמעון בן צמח דוראן הכ"מ ]=הריני כפרת משכבו[', ביטוי הנהוג לומר על  126
בראשית שנת  או 1404אב או רב בשנת פטירתו. מקובל במחקר שר' צמח דוראן, אביו של הרשב"צ, נפטר בסוף שנת 

כט והע' ק-, עמ' קכחהריב"ש; הרשמאן, 24הע'  25, עמ' הרשב"ץ; אפשטיין, 361, עמ' דוראןבאלג'יר, ראו: יאולוס,  1405
 .21, עמ' מבוא; קטן, 73

 , עמ' שעד.קונסטנטיןוראו עמינח,  127
 א, סימן עט, עמ' עב, וראו להלן בפרק ב דיון נרחב בתשובה זו.שו"ת הריב"ש  128
 שעה.-, עמ' שעגקונסטנטיןמינח, ראו ע 129
חכם גדול מחד, וכקפדן ועקשן מאידך. דברים אלו -הן ריב"ש הן רשב"ץ תיארו את ר' יצחק בונאשתרוק כתלמיד 130

מוזכרים גם בנוגע לאירועים שהתרחשו באלג'יר )ראו בפרק ב להלן(. בנוגע לפולמוסים שהתגלעו בקונסטנטין מצאנו 
 ישמרם הקהל "הטיבוהמבקשים להשכין שלום בין ר' יצחק ובין רבני ותושבי המקום:  בין השאר את הציטוטים הבאים

 ומנכסיו בקי התורה בחדרי הוא יען. ו"נר בונשתרוק ר"ה החכם את בדברים ולפייס כסף ברצי לרצות עשו אשר צורם
 טוב מה ולזה. נואותת עליהם ימצא נפלאות בקולו וירעם יתרעם מקום בכל עשו לא כה ואם כשמאי קפדן והוא נקי
 בהיכלו לבקר ותזכה שמו למען צדק במעגלי וינחך שלומו סוכת עליך יפרוס ושלם עמו נא הסכן אולם ובריא ספק בלי

"איני צריך להזהירך להתנהג עם הה"ר יצחק בונאשתרוק הנזכר א, סימן קמו, עמ' קנב(;  שו"ת הריב"ש) בנועמו" ולחזות
מדאי, ותהיה מעביר על מדותיך לכבוד התורה והזקנה, ואם תלמיד חכם נחש חגרהו  לפי דרכו, ואל תדקדק עמו ביותר
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הסתברות שגם התייחסותו של ריב"ש לאנשים שלא 'יטו אזנם' למחאות הרבנים נוגעת 

החדשים אשר זה מקרוב  באנשים המקומיים שהתקשו לקבל את הוראותיהם של הרבנים

באו, והביעו מחאה על מה שנתפס בעיניהם כניסיון לקרוא תיגר על מה שהם הורגלו בו 

 מימים ימימה.

מכל מקום, משלל הדוגמאות שפרסנו, ומהעובדה שריב"ש חזר והורה לרבנים המתייעצים עימו 

הוותיקים לתושבים כל, תוך בקשת שלום ושלווה גם בין התושבים ש-לנהוג בחכמה ולהנהיג בשום

החדשים, ניתן לראות בבירור שלמצער בראשית ימי הגירת יהודי קטלוניה, אראגון וקסטיליה 

לאפריקה הצפונית, בקהילות רבות לא הייתה הפרדה ברורה בין התושבים הוותיקים לאלו החדשים, 

 אלו. והרבנים שהתמנו להורות הלכה בקרב הקהילות מצאו עצמם מנהיגים הן את אלו הן את

 פיצולים מאוחרים .ה

יש מקום לטעון שהתארגנות הקהילות הייתה סבוכה הרבה יותר מהמתואר לעיל בידי החוקרים 

שציינתי, ולא ניתן להציג נרטיב אחיד לכל הקהילות הרבות שהתקיימו ושנוצרו בערים השונות 

ם קהילתיים לאורך באלג'יריה ובנותיה. באופן כללי סביר להניח שישנן התפתחויות ושינויים במבני

תקופות משמעותיות, בוודאי כאשר תושבים חדשים מגיעים בטפטוף בלתי פוסק, אולם כאשר בבת 

אחת מגיעים המונים למקום חדש, ומספרם עולה בהרבה על מספר המקומיים, השינויים מואצים 

הקצרה יחסית פי כמה. אשר על כן נכון לבדוק כל מקרה לגופו, ויש גם לבחון שינויים בין התקופה 

 שריב"ש שהה באלג'יר, ובין השנים שבאו לאחר מכן.

ככלל, נדמה שבשלב ראשון הקהילות היו דווקא משולבות. היהודים המקומיים היו ברובם בעלי 

בעשרות השנים שקדמו  איבריהזיקה ספרדית, כיוון שחלקם היו צאצאים למהגרים שהגיעו גם הם מ

 יים המרכזיים היו עם ערי החוף בחצי האי האיברי.לכך, וגם אצל האחרים קשרי המסחר הימ

"קהלות זה המלכות הבאים תייחס ריב"ש באופן מפורש לקיומן של צוין לעיל, רק במקום אחד הכמ

, ומנגד רבו ההתייחסויות שלו למערכות יחסים בין וותיקים לחדשים, וברור שגם אלו מארץ אדום"

 ו ההלכתית.וגם אלו פנו אליו בשאלות הוראה וסרו למרות

                                                           
על מתניך, וכל שכן שהוא צריך. ואם פעמיים שלוש תתרפס אליו ועודנו מחזיק במחלוקת, אתה את נפשך הצלת" 

 א, סימן נ, עמ' קיד(. תשב"ץ)
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העובדה שציין נחלון, שהשמות 'מוקדמים, נאמנים' וכו' היו בשימוש גם בקהילות באפריקה 

אינה מוכיחה שמדובר בקיומן של קהילות נפרדות, שכן ייתכן שהמהגרים החדשים  131הצפונית,

"השתלטו" על הקהילה כולה. אמנם, גם אם אכן מדובר בעדות לקיומה של קהילה נפרדת, כל 

רוב התשובות בהן מצוינים כינויים ל גענובו 132מקורם בתשב"ץ, –למעט 'נאמנים'  –ים הללו הכינוי

לאחר  –אלו ניתן להוכיח שהתשובה מתייחסת לסוף תקופת הריב"ש או בסבירות גבוהה אף יותר 

גם אם המינוחים רווחו בימי ריב"ש, מה שלכאורה קשה לומר לאור היעדרותם  133פטירתו.

בין כותרת של אגרת, הממוענת לבעל תפקיד רשמי, ובין שימוש במונח  יש להבדיל 134מכתיבתו,

התשובות של ריב"ש  186בכל  135בתוך תיאור הדברים, שם ייתכן ומדובר במינוח מושאל ולא מדויק.

שנכתבו באלג'יריה, אין ולו פנייה רשמית אחת לקבוצה המכונה 'מוקדמים', 'נאמנים' או 'פוסקים'. 

מעטות האגרות המיועדות ליותר  136נות ליחידים, לרוב ללא ציון תפקיד.רוב ככל התשובות ממוע

העובדה שבעיר אחת  –וכפי שצוין לעיל  137מנמען אחד, ושם לרוב הכותרת היא 'מנהיגי הקהל'.

התרחש פיצול בין קהילת הוותיקים לקהילת המהגרים, איננה משליכה ישירות על כל שאר הקהילות 

 ואין הצדקה לעשות זאת ללא מקור מוסמך.היהודיות באפריקה הצפונית, 

בנוסף, רוב ההתייחסויות הישירות למציאותן של קהילות מפוצלות במקום אחד קשורות לענייני 

האם זה מעיד על פיצול גם בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות? בבתי הדין ובשאר  138מיסוי.

כבר מהיום הראשון  ציבורית? נראה שטענה על קיומן של קהילות נפרדות-ההתרחשות הדתית

 לבואם של פליטי גזירות קנ"א לאפריקה הצפונית זקוקה לראיות מבוססות יותר.

                                                           
 .19לעיל, עמ'  131
כתביו, אולם הדבר מסתדר בבחכם זה ו יםו מתמקדי, שכן מחקרהגיוני ביותר שנחלון יתבסס על המובא בתשב"ץ 132

עם טענתי שרק בתקופה מאוחרת יותר, לאחר התבססות הפליטים והמהגרים בארץ החדשה, נוצרו הקהילות ששימרו 
 את מנהגי מקומם המקורי במיקומם החדש.

( בשנה הראשונה 126הע'  26' ברוב התשובות הללו הרשב"ץ חתם בשם אביו 'ז"ל' )או 'זלה"ה'(. כאמור לעיל )עמ 133
לפטירת ר' צמח דוראן הרשב"ץ חתם אחר שם אביו 'הכ"מ' ]=הריני כפרת משכבו[, כך שהתוספת ז"ל מעידה על כתיבת 

ולא קודם לכן, שנתיים בלבד לפני פטירת ריב"ש. כיוון שהרשב"ץ כתב תשובות כמעט ברציפות  1406תשובה החל משנת 
(, הרי שרוב מובהק של התשובות בהן אביו כבר איננו בין החיים 36, עמ' מבואראו קטן,  ,1444ד )עד לפטירתו בשנת ר

 נכתבו גם לאחר פטירתו של ריב"ש עצמו.
חלק א, סימנים שו"ת הריב"ש בניגוד לתשובות רבות מקטלוניה ואראגון בהם מוזכרים כל המונחים הללו, ראו לדוג':  134

' רסז; רכח, עמ' רפד; רלט, עמ' שג; רמט, עמ' שיב; רס, עמ' שלא; שד, עמ' שצז; קצה, עמ' רלו; קצח, עמ' רלט; ריד, עמ
 שט, עמ' תיד )ועוד רבים מאד(.

א סימן סא, עמ' סג, מוזכרים 'הנאמנים' לעומת 'החכמים'; בסימן קיג, עמ' קיג, מוזכרים 'בודקי  בשו"ת הריב"ש 135
הילות ישראל, ואיננו מיוחד לקהילות ספרד(; סימן קע, עמ' הקהל' )הכוונה לבודקי טריפות, תפקיד שהיה קיים בכל ק

 ב, נשלח 'לקהל ברשך'.ר-פו, ממוען 'לנכבדים גדולי קהל ברשך'; וסימן קעז, עמ' ראק-קפב
 לעיתים מתוך תארי הכבוד ניתן להסיק מה היה התפקיד הספציפי של הנמען, אם המלמד, או הדיין, או הזקן וכיו"ב. 136
ד: 'כתב שלחתי לקהל ע-א, סימן טו, עמ' יט: 'לדייני ומנהיגי קהל תנס'; שם סימן עט, עמ' עב שו"ת הריב"שראו  137

 קונסטנטינה'.
, תנס; עמינח, 03-29, עמ' לתולדותאשר, -; בר023-301, עמ' ארגון; הנ"ל, 152-151, עמ' תקנותראו לדוגמה: נחלון,  138

 .61-64עמ' 
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 תקנות אלג'יר .ו

עשרה תקנות לקהל -( ניסחו רבני אלג'יר, וריב"ש בראשם, שתים1394ד )קיץ ביום ב' באלול שנת קנ

בות בני הזוג אחד כלפי בענייני נישואין וגירושין, ובהם חו –המקומי. התקנות עסקו במעמד האישי 

השני בזמן החיים המשותפים ולאחר פירוקם )אם בעקבות גירושין ואם בעקבות מות אחד מבני 

רשב"ץ את התקנות, (, פרסם 1424ד )אביב הזוג(. כשלושים שנים לאחר מכן, בחודש אייר שנת קפ

ל התקנות שנאמרו לפי התקנה התשיעית הכפופים לכ 139והוסיף עליהן הרחבות, ביאורים ודיוקים.

קודם לכן הם בני הקהילה אשר נושאים נשים מתוך הקהילה. עוד אמרה התקנה שכל ההגבלות 

המתוארות בטופס השלם תקפות לעשרים שנה לפחות, ורק אחרי עשרים שנה ניתן לבטלן. במקרה 

 140.שהקהל לא ביטל אותן, הרי הן ממשיכות 'מאותו זמן ואילך'. זהו תוכנה של התקנה המקורית

שב"ץ שישנם מקומות בהם היהודים היו מחולקים לשתי קהילות ויותר, ותיאר רבהרחבה הסביר 

כיצד פליטי 'גזרות אדום' )קרי, הנוצרים בספרד(, 'במקום הזה' )אלג'יר(, 'נעשו קהל לעצמם בפריעת 

י לכן הדגישו בתקנה הנ"ל שהתקנות כולן מחייבות רק את בנ 141המס ובבהכ"נ על כל מנהגיהם'.

 הקהל הספציפי המשלמים את מסיהם דרך הקהילה וכפופים להחלטותיה:

"על כן באה זאת התקנה לפרש שאין בכלל תקנות אלו אלא הקהל שנתאסף במקום הזה מארץ 

 142אדום והנולדים מהם. אבל הקהל הקדום בזה המקום אינו בכלל תקנות אלו".

יטים לאלג'יר הם הקימו לעצמם קהילה על פניו יש כאן ראיה ברורה לכך שכבר עם הגעתם של הפל

 נפרדת שונה מן הוותיקים )'קהל קדום'(. 

אלא שכאמור, בתשובות ריב"ש, המהוות עדות לראשית היווצרות קהילת הפליטים באלג'יר, ואין 

בהן פרספקטיבה ארוכה ממרחק הזמן שלאחר מכן, למעט מקום אחד קשה למצוא ראיות לקיומן 

הראינו בכמה ראיות שהתקיימו קשרים הדוקים, מהם לחיוב ומהם  של קהילות מפוצלות, ואף

לשלילה, בין הוותיקים ובין החדשים. עוד יש לזכור שיוצאי איבריה המשיכו להגיע לצפון אפריקה 

רשב"ץ לתקנה הנ"ל ן, והסברו של , כך שייתכן שפיצול הקהילות נוצר לאחר מכ15-לאורך המאה ה

נה התשיעית מובנת והגיונית גם אם כל יהודי אלג'יר חוסים תייחס למציאות המתחדשת. התקה

                                                           
, הריב"שרשמאן, רמה. וראו ה-, עמ' רמדהתקנותיפנסקי, ; שצארגוןנחלון, שלז. וראו -ב, סימן רצב, עמ' שכה תשב"ץ 139

 לג.-עמ' לב
 שם, עמ' שלה. תשב"ץ 140
 שם. 141
 שם. 142
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תחת אותה מסגרת, שכן זוגות רבים נישאו גם מערים שונות מצפון אפריקה, ובחלק מהמקרים הם 

כפי שציינו כמה חוקרים,  143יצאו ממקומות שונים בספרד, מה שיצר ריבוי מנהגים ופערים נוספים.

כנסת אחד הנוהג כמנהג מיורקה )שמשפחת דוראן נמנתה בחייו של הרשב"ץ ישנו באלג'יר בית 

ולאור זאת סביר שככל שהמשיכו להגיע  144עליהם( ובית כנסת אחר בו נוהגים כמנהג ברצלונה,

ואולי הגיוני אף יותר,  145יהודים מאיבריה לצפון אפריקה, נוצרו קהילות חדשות ופיצולים נוספים.

שהגיעו ממקומות שונים, אולם בכמה וכמה מקרים  שפיצולי קהילות התרחשו מעצם ריבוי יהודים

החדשים "בלעו" את המקומיים, אם מצד שהיו רבים במניין ואם מצד שהיו רבים בחכמה, 

  146וההתייחסות לקהילה הייתה כאילו היא חדשה, למרות שהיה בה גם גרעין וותיק.

ובין אם עמד בראש אמנם, חשוב להדגיש שמכל מקום, בין אם עמד ריב"ש בראש קהילה נפרדת, 

קהילה המורכבת מוותיקים וחדשים, מנקודת מבטו נוצרת כאן קהילה חדשה, כמעט מאפס. עצם 

העובדה שהוא הופך להיות מנהיג הקהילה מיד עם הגעתו, ובהמשך מקבל הכרה מסוימת כפוסק 

הבלעדי של יהדות תלמסאן כולה, מעידה על ההתחדשות הדרמטית שהתרחשה בעת בואו יחד עם 

 רות קנ"א.ישאר פליטי גז

גם העובדה שזמן מועט אחר הגעתו עמד ריב"ש בראש הרכב דיינים שתיקן תקנות לקהילה כולה 

מחזקת את ההבנה שמנקודת ראותו יש כאן תהליך של הקמת קהילה חדשה. שכן ריב"ש פסק, עוד 

ן שתוקנו, כגון בראשית דרכו בברצלונה, שתקנות קהילתיות מחייבות גם את מי שלא נכח בעיר בזמ

ואילו כאן הוא לא היסס לחדש  147מי שנולד לאחר מכן, או העביר את דירתו לעיר מאוחר יותר,

 תקנות מבלי להתחשב ב'מנהג המקום' המתקיים בעיר.

                                                           
ם בין יוצאי איבריה. על מנהגים שונים בין ארצות ספרד כ, על נישואי-א, סימן טו, עמ' יט שו"ת הריב"שראו למשל  143

 ראו לדוגמה שם סימן לז, עמ' מא.
 .228-227, עמ' מלאחמה: הירשברג, ראו לדוג 144
גיוני להסביר מקרים רבים של הגעת מהגרים ממקומות שונים בבת אחת למקום אחד חדש, כגון הפי תיאור זה -על 145

( התראיין הרב הראשי החדש באמירויות בעיתון 2021אביב ). לאחרונה 20-וה 19-ההברית במאות -ארץ ישראל או ארצות
מאסיה,  –"באמירויות חיים אנשי עסקים יהודים מכל העולם אקלקטיות של קהילתו: מקור ראשון, ותיאר את ה

עם הרבה סוגי מנטליות והרבה מנהגים ומסורות שונות. אתה צריך  –מאפריקה, מאירופה, מצפון אמריקה וגם מישראל 
שיש בה פיוטים ומנגינות  לאחד אותם לקהילה אחת, וזה האתגר הכי גדול... אנחנו משתדלים לרצות כולם. יצרנו תפילה

 , ראו:"כשהקהילה תגדל, המוסדות בוודאי יתפצלומכל המסורות. 

/https://www.makorrishon.co.il/news/355105.) 
צד התרחש סז( תיאור כי-ו, עמ' סה, סימן מגחלק  ץתשב"הביא מתוך תשובת הרשב"ץ ) 152-151, עמ' תקנותנחלון,  146

הפיצול בעיר תנס בין הוותיקים לחדשים )בעקבות ענייני מיסוי(. בתחילה הייתה רק שיטת מיסוי שונה, אולם לאחר 
"הסכימו ביניהם צדק, ולאור סירוב החדשים )התושבים( להשתוות בתשלום, ה-זמן הוותיקים )האזרחים( התרעמו על אי

ם וביין משתיהם, שלא יאכלו מבשר שחיטתם ולא ישתו יינם, וגם לא יבקרו חוליהם ולא ליפרד מהתושבים בפת בג
ימולו את בניהם, ולא ישאר אחד מהם בבית הכנסת בעת הקבוע להם בבית המדרש, ובשבוע שתהיה להם משמרת 

ילתי הושלם . מכאן נראה ברור שהפיצול הקהשלוחם יתפלל שלא יעמוד אחד מהם לקרות בתורה, וכל זה בכח חרם"
 רק בשלב מאוחר.

 .696-693ועמ'  594-592, עמ' משפט העבריהתרח. וראו: אלון, -ב, סימן שצט, עמ' תרהשו"ת הריב"ש  147

https://www.makorrishon.co.il/news/355105/
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 הגירה אינטלקטואלית .ז

, בעיקר כתוצאה 20-ניומן חקר את הגירת האינטלקטואלים הגרמנים לארה"ב במהלך המאה ה פרנץ

ניתוחו הוא אפיין שלוש אפשרויות להתמודדותם של האינטלקטואלים המהגרים עם מהנאציזם. ב

עולמם החדש: יש את אלו שזנחו כליל את עולמם הישן ואימצו את התפיסות המקומיות במשכנם 

החדש באופן טוטאלי; יש ששימרו כל רכיב בעולמם הישן, ואף הונעו מתחושת שליחות להשליט 

החדש, או לחילופין יצרו מעין "אי" משל עצמם; ויש את אלו שביקשו את תפיסתם המקורית במקום 

 148ליצור סינתזה בין עולמם הישן ובין ההתנסות בעולם החדש.

נדמה שהאתגר שעמד בפני ריב"ש ושאר הפוסקים שהגיעו עימו היה גדול אף יותר. להקים "אי" 

מובילות מבחינה תורנית.  משל עצמו לא יכול היה, שכן לקהילות המקומיות היה צורך בדמויות

אולם גם קבלה של העולם החדש אליו הגיע לא הייתה אפשרית מבחינתו, כיוון שלא התקיים שם 

שום מרחב דתי ואינטלקטואלי משמעותי מנקודת מבטו. בקהילות אלג'יריה נעשה ניסיון לחבר 

-תרבותית-ליתקהילה וותיקה שהייתה חזקה )יחסית( מבחינה כלכלית וחלשה מבחינה אינטלקטוא

ך כל ככל. נוסף על -דתית, עם פליטי קהילות שבאו מעולם עשיר בתוכן, אולם רבים מהם היו חסרי

הוודאות -אלו שברחו מארגון וקטלוניה חוו טראומות קשות מנשוא, מה שהגביר את תחושת אי

ום וחוסר הבטחון. בסיטואציה שכזו רבים מבקשים עוגן נפשי בשמירה על הקיים, דהיינו בקי

המנהגים ההלכתיים הידועים להם ממקומם הישן. כאשר ישנם אנשים מוותיקי המקומיים שאינם 

מודעים לנחיתותם האינטלקטואלית )לפי תפיסת ריב"ש, רשב"ץ וחבריהם(, והם מתיימרים לפסוק 

בעצמם ולהורות מנהגי והלכות, האתגר הניצב בפני הרבנים החדשים גדול אף יותר. כיצד יוכל הרב 

כנע את המקומיים "לוותר" על מנהגם הבעייתי ולקבל את הכרעת הרב החדש המנוגדת למה לש

 שהם מכירים, יודעים ונוהגים?

 בדומה לכך כתב מנחם אלון:

העולים החדשים הגיעו מחוסרי כל, עניים ומדוכאים, דבר שהביא לידי מידה מסויימת  –"מצד אחד 

עצמם כמסייעים ומטיבים עם המגורשים, ומעניקים של התנשאות מצד הותיקים, בני המקום, שראו 

להם, בחסדם ובכוחם, מעמד ואפשרות התערות בחברתם החדשה. מצד שני, משהחלו העולים 

החלו לזקוף קומתם  –ובגלל כישוריהם לא לקח דבר זה זמן רב  –החדשים להתערות במקום 

זו של היהודים תושבי ולהתנשא על בני המקום, מכוח השכלתם ותרבותם שלא פעם עלתה על 

                                                           
 .86, עמ' מגירוש. וראו שוורץ, 20, עמ' מדעיניומן,  148



32 
 

המקום הותיקים. העולים החדשים הקפידו לקיים בידם את מנהגיהם ואורחות חייהם שהביאו עמם 

מחצי האי האיברי הן בעניינים הלכתיים שונים והן בתחומים חברתיים ותרבותיים נרחבים; לעתים 

קהילות נפרדות, אכן גברו על היהודים המקומיים אשר השתלבו בתוכם, ולעתים קרובות הקימו 

בצד הקהילות הקיימות של היהודים המקומיים, לפי מקומות המוצא של מחוזות מגוריהם 

 149.בספרד"

הגם שאינו נכנס לרזולוציה מעמיקה של ההתפתחויות ההיסטוריות קצרות  –תיאורו של אלון 

ויק זהיר ומד –המועד שבין הגעת ריב"ש ובין התבססות הקהילות בעשרות השנים שלאחר מכן 

 יותר ממה שהעלו על הכתב החוקרים האחרים המצוינים לעיל.

 בין קנ"א לגירוש ספרד .ח

, וקורות היהודים בקהילותיהם החדשות ברחבי אירופה, 1492-על עקבות הגירוש הגדול מספרד ב

כיוון שאלפים רבים של יהודים מצאו  150אפריקה והמזרח התיכון, נשתברו קולמוסים רבים.-צפון

ות רבות של מקומות חדשים, ניתן למצוא הבדלים ופערים עצומים בין הסתגלות את עצמם בעשר

והתמסדות המגורשים במקום אחד למשנהו. נראה שיש מקום לנתח את הגעת אלפי הפליטים 

מבחן מקדים -היהודים מחצי האי האיברי לחופי אפריקה הצפונית בעקבות גזירות קנ"א כמקרה

או לידי ביטוי בגירוש הגדול שהחל מאה ואחת שנים לאחר למימושן של חלק מן האפשרויות שב

אביטבול על  יכאלמכן. במיוחד נכון הדבר בנוגע להתרחשויות בצפון אפריקה. כך לדוגמה כתב מ

 :16-השתלבותם של היהודים החדשים בקהילות הוותיקות במהלך המאה ה

בשל הרמה "נראה היה שהמגורשים קנו לעצמם מקום נכבד בקרב התושבים, לא רק 

האינטלקטואלית הגבוהה ביותר של מנהיגיהם, אלא מחמת מספרם הרב, עד כדי כך שהפכו לרוב 

 151.ביותר מאשר מקום אחד..."

"בניגוד ל"ענפים" אחרים של התפוצה הספרדית, לא בהמשך דבריו ציין אביטבול שבאופן חריג, ו

ידי התרכזות במספר מוגבל של -לנבדלו המגורשים מהתושבים על ידי יצירת "קהלים" נפרדים או ע

                                                           
 .20, עמ' דמוקרטיהאלון,  149
 (.254-119)עמ'  5-4דות , בייחוד ביחימשברמקבץ חשוב של מאמרים פורסם בספר שערך גאמפל,  150
. אמנם אביטבול מדגיש שמרבית הגולים הגיעו לאזור המערבי יותר, באזור מרוקו, ורק 16, עמ' יהדותאביטבול,  151

מיעוטם הגיעו לאלג'יריה ומזרחה ממנה. ניתן לשער שבאלג'יר, בה היו כבר מוסדות קהילתיים ודתיים מפותחים וכן 
 ו פחות אפשרויות שעמדו בפני החדשים "להשתלט" על הקהילות הוותיקות.אנשי מעלה מן השורה הראשונה, הי
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 152יישובים, אלא התפזרו והתבססו בכל רחבי מרוקו ומערב אלג'יריה, תוך כדי היטמעות בתושבים".

 יכול להסביר על נקלה את העובדה הייחודית הזו:  1391תיאור הקמת הקהילות בעקבות 

, אולם המודל אמנם בתקופה זו כבר קיימות קהילות נפרדות בחלק מערי אלג'יריה ומרוקו .א

 המרכזי היה  של השתלבות בקהילות הקיימות, וכך קרה גם בדורות הבאים. 

בה הפשוטה שלאורך מאה אפריקה, מהסי-גולי ספרד הרגישו "בבית" בקרב קהילות צפון .ב

השנים שקדמו לבואם הקהילות המקומיות קיבלו אוריינטציה "ספרדית", ומשום כך לא 

 רך גדול לשנות או להשתנות.היה על מה 'להשתלט' ולא היה צו

 

 סיכום .ט

-אמנם הידיעות שהגיעו אלינו מקורות הקהילות היהודיות באלג'יריה וגלילותיה במפנה המאות ה

שענות על מה שניתן ללקט באופן ספורדי בעיקר מתשובות הריב"ש והרשב"ץ, מועטות ונ 15-וה 14

ית. בקהילות השונות התרחשו ימדמ-אולם די בזה כדי להבין שהמציאות הייתה מורכבת, ולא חד

תהליכים שונים, וידיעה מסוימת לגבי קהילה ספציפית בזמן נתון לא תוכל ללמד על הכלל כולו 

אלא רק על עצמה, ורק על אותו הזמן )או זה שקדם לו(. ככלל ניתן לומר שהחל משלב מסוים היו 

הפיצול השתנה ממקום  בבירור קהילות נפרדות בחלק גדול מערי אפריקה הצפונית, אולם אופי

למקום. היו מקומות בהם בית הכנסת היה משותף והחילוק השתקף רק בצורת מיסוי שונה, ומנגד 

היו מקומות בהם התקיימו קהילות נפרדות לגמרי גם לפי מחוז המוצא המקורי באיבריה, ופיצולים 

באותם גבולות אלו התרחשו בעקבות ריבוי היהודים במקום שאפשר את קיומם של כמה קהילות 

גיזרה. בכל המקומות כולם הרבנים, אשר רובם ככולם נמנו על פליטי הגזירות, מצאו את עצמם 

פוסקים ומכריעים הן בנוגע לתושבים החדשים הן בנוגע לוותיקים. מאידך, התודעה השלטת של 

דרת הייתה של מקום חדש המוקם לראשונה וזקוק לאס –רשב"ץ וריב"ש ובראשם  –אותם רבנים 

באופן טבעי הם קבעו  מנהגים ותקנות שימסדו בסיס איתן להמשך הקיום הקהילתי היהודי באזור.

יקה שנהגה בחצי האי האיברי ממנו הגיעו, ובכך הם "השתלטו" פי מסורת הפס-הלכות ותקנות על

 בצורה זו או אחרת על הקהילות המקומיות.

 

                                                           
 .17שם עמ'  152
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 פרק ב: נידוי, סמכות ותקנות הקהל

 פתיחה .א

בקהילות חדשות הנמצאות  153רכזי באופיין של קהילות קשור לתקנות הקהל שלהן.מרכיב מ

. דרך הפריזמה של תקנות , מקומן ותפקידן של התקנות הקהל הופך לאקוטי אף יותרבתהליכי עיצוב

הקהילות בערי החוף של אפריקה הצפונית, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתשובות הריב"ש, ניתן 

 תח שאירעו בשנים הראשונות להגעת פליטי איבריה לאזור.לשרטט כמה פרשיות מפ

ניתן לחלק את תקנות הקהל )או בלשון אחרת 'הסכמות הקהל'( לתקנות העוסקות באופן כללי 

ב'תוכן' ולתקנות העוסקות ב'צורה'. ישנן תקנות שעיקרן התנהלות הקהל בנושאים שונים: פעמים 

י הכנסת הקהילת-טין וגירושין, וירושות; התנהלות ביתקידושין, כתובות, גי –רבות בענייני אישות 

מבחינת נוסח ומנהגים ייחודיים; ענייני מיסוי למיניהם; שטרות ומקח וממכר; ועוד. חלק אחר של 

סק ב'צורה' דהיינו בפרוצדורה, קרי בעצם הסמכות לתקן תקנות, ובסנקציות החלות על והתקנות ע

מחקר זה דן בתהליך בניית הקהילה ובמקומו של הריב"ש מי שעובר על התקנות השונות. מכיוון ש

בתוך התהליך, נייחד את דברינו לסוג השני, לתקנות שמתמקדות בעצם כוחם של בעלי הסמכות 

לתקן או להגביל תיקונים ופעולות של אחרים. נדמה שדרכן ניתן לבחון את מנגנוני הכוח הפועלים 

המנגנונים השונים, במקום שבו הדיון על אותם  בכל קהילה וקהילה ואת מערכות היחסים שבין

מציף מתוך מודעות עצמית את  –שיהווה המקור המרכזי לבחינה הזו  –מנגנונים הוא גלוי. הריב"ש 

שאלת עוצמת הגופים השונים, ובכך נפתח לנו צוהר רחב לראות כיצד הוא תופס את 

 לכתית. ה-הפסיקה התלמודיתהאינטראקציות שביניהם, ואת האינטראקציה בינם ובין מסורת 

לאורך הדורות היו קהילות שהייתה להן אוטונומיה רחבה יותר בקביעת דיניה הפנימיים, והיו 

בין באלה ובין באלה, הסנקציה הנפוצה ביותר  154קהילות שהיו כפופות יותר לשלטון המרכזי.

 155והפרקטית ביותר הייתה הנידוי והחרם.

                                                           
מן התנאים והאמוראים, דרך הגאונים, עבור לראשונים וכלה באחרונים  –שתי סקירות מקיפות בנושא תקנות הקהל  153

, 19-20לנושא )פרקים , הקדיש שני פרקים רחבי מימדים המשפט העבריהתפרסמו בעשרות השנים האחרונות: אלון, 
' שציפנסקי, הוציא סדרה בת ארבעה כרכים לנושא )ראו י-(, ואף התייחס אליו לא מעט בפרקים אחרים; ו558-712עמ' 

 .יחסםז, "מבוא לתקנות הקהילות". ראו גם גרוסמן, ע-(. לענייננו יש להתמקד בכרך ד', עמ' אהתקנותשציפנסקי, 
 .562-156, עמ' המשפט העבריראו: אלון,  154
"ובזמן הזה אין תקנה לישראל אלא שבועה וחרם, וכל העובר ספר חסידים, מהדורת וויסטינעצקי, סימן תתתקפו:  155

: 105, עמ' החרםועיינו גם בסימן תתתפו. וראו גולדין,  עליהם נפרעין ממנו ומזרעו, והשומר חרם הקב"ה יתן לו טובה".
ה"חרם" הינו הכלי העיקרי לשמירת עקרונות והחלטות הקבוצה, לאכיפת "במקורות, מציינים אנשי התקופה תכופות, כי 

 .רצונה של הקבוצה על היחידים בה, להשלטת הסדר"
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כוח הקהל על היחיד, כולל בעלי השררה שבקהילה, אם אלו  ככלל ניתן לראות שריב"ש מעצים את

הן איבריה נכבדיה האזרחיים או הדתיים. דבר זה בא לידי ביטוי לא פעם ולא פעמיים, הן בתקופת 

אמנם, השוואת תשובות מהתקופות השונות תגלה הבדלים  156בתקופת אלג'יר, כפי שנראה להלן.

נות שיסייעו בעדנו לשרטט מאפיינים חשובים בתהליך משמעותיים, מהם נוכל לדלות נתונים ותוב

 הקמת הקהילות באפריקה הצפונית, ובתפקידו המרכזי של ריב"ש בכך.

ידי נציגים מוסמכים -ידי בתי הדין ו/או על-מיהו המנדה? באופן כללי נידויים וחרמות הוטלו על

הולמת של אחד מחברי -אחרים של הקהילה. במרבית המקרים הטריגר לנידוי היה התנהגות בלתי

הקהילה, באופן שעבר על הלכות מפורשות בצורה בוטה, או באופן שפגע בתקנות הקהילה 

דנא. אולם, היו מקרים לא מעטים בהם חכם נידה באופן עצמאי, מבלי להזדקק -המוסכמות מקדמת

הנפוץ  רוט משרטט תמונה לפיה בימי הביניים הנידוי העצמי נחסלמוסדות המוסמכים. בתוך כך, פ

היה נידוי כתגובה לפגיעה אישית בחכם המנדה. זאת על בסיס  –"אם לא היחיד", לדבריו  –ביותר 

הוא מראה  157נידויו נידוי". –דברי התלמוד הבבלי במסכת מועד קטן: "תלמיד חכם שנידה לכבודו 

רבות כיצד כמעט בכל מקרה שחכם נידה לכבוד עצמו, הגיעה תגובה תקיפה מן הצד השני, לעתים 

מי שנידה יהיה מנודה בעצמו. על רקע זה יידונו שלוש  –במה שהוא מכנה 'חרם אדרבה'. משמע 

פרשיות משמעותיות בהן עסק ריב"ש בדינים אלו, תוך התייחסות למספר פרשיות צדדיות שהדים 

 שלהן מופיעים גם הם בתשובותיו. 

 הגבלת החכם בידי הקהל .ב

הוא נשאל שתי  158אלג'יר )כנראה בין שנתיים לשלוש(,מספר שנים לאחר השתקעותו של ריב"ש ב

ר' עמרם  159ידי ר' עמרם אפרתי, שהיה הרב בווהראן )אוראן בימינו(.-שאלות בנושא נידוי וחרם, על

מכותב קבוע של ריב"ש באלג'יר, וגם הרשב"ץ התכתב איתו רבות. הוא בבירור היה אחד מגדולי  יהה

 160הפוסקים החשובים מאלג'יר העריכו אותו מאד.החכמים בתקופה ובמקום, ושני -תלמידי

                                                           
 .חרם סתם, וליבזון, נידויעל נידויים וחרמות באופן כללי ראו ליבזון, 

 As for the: "49, עמ' ןנזיקי, כתב שהייתה זו גישה כללית אצל חכמי ספרד. וראו פרידל, 302, עמ' חכמימרציאנו,  156

Rivash, his responsa show how the rabbinic powers had been limited by the communities לדוגמה שלא ."
 .294-296, עמ' פוליטיתאתייחס אליה, ראו: וולצר, 

 ,The Theoryס:", בכנRabbinic Bans in Medieval France and Provenceיז,א. דבריו של רוט נאמרו בהרצאתו " 157

Practice and Image of Herem אני מודה לרוט על ששיתף אותי עם הרצאתו.2018, אוניברסיטת הופקינס, אפריל . 
 , עמ' לד.הריב"ש הרשמאן, 158
 סד-סב, עמ' ס-ס סימניםא,  ששו"ת הריב" 159
 .89הע'  18וראו לעיל עמ'  160
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דה חכם יחיד שני-בשאלה המרכזית )סימן סא( שאל ר' עמרם האם הקהל מחויב לנידוי של תלמיד

עלה הכם יכולת לנדות לכבוד עצמו, אולם ר' עמרם ח-לכבוד עצמו. אמנם עקרונית יש לתלמיד

ל דעתו האישית, ואם עלעשות זאת חכם -ריורית שמונעת מתלמידפ-אפשרות שהקהל יתקן תקנה א

 ירצה יוכל לנדות רק 'בהסכמת אנשים ידועים'. 

בשאלתו של ר' מתגלה לנו ש ומתן ההלכתי,-נקדים ונאמר, שלקראת סוף התשובה, אחרי המשא

עמרם היה פרט נוסף הקשור להתנהלות אישית של ריב"ש באלג'יר, שסותר לכאורה את תשובתו 

 ח מהי שיטתו של ריב"ש, ועימת אותו מראש עם מעשה שעשה?ההלכתית. האם ר' עמרם הני

נם לא תמיד תוקפה הוא מוחלט, אולם דד בסוג תקנה שכזו. אמיצכללית ריב"ש -ברמה העקרונית

גם אם מבחינה פורמלית לא תמיד  –כמים יצייתו לה הח-יש מקום לתקן אותה, וראוי שתלמידי

 יהיו כפופים אליה, כפי שאפרט להלן.

לכבודם. בנוגע לראשון הוא קבע שהקהל  חכמים המנדים-אר ארבעה סוגים של תלמידייתריב"ש 

אינו יכול להתנגד ולמנוע ממנו את הנידוי מעיקרא, וגם לא להתעלם ממנו לאחר מעשה. אולם על 

 כל הארבעה: השלושה האחרים יש יכולת בידי הקהל להגביל את נידוים. וכך מתוארים

במקרה כזה המנודה עצמו  161.וא בגדר שיכול לנדות לכבודו ונדויו נדוי""תלמיד... מפורסם שה]א[ 

"וכי יכולין מחויב להתנהג כפי המצופה ממנו, וגם שאר אנשי הקהילה מחויבים לנהוג עימו כדין, 

 קר בחריפות קהל שיתנגד לנידוי במקרה כזה:יבתוך כך ריב"ש אף ב 162.הקהל להתיר האסור?"

ההיא מפני שעינם צרה בכבוד תלמידי חכמים הישרים והתמימים "וכל שכן אם כונתם בהסכמה 

כי אלו אין הסכמתם ומנינם כלום כי קשר  164להשפיל הדרם 163ושונאים עטרת תפארתם ומוכנים

 165רשעים הוא זה וקשר רשעים אינו מן המנין".

א תייחס בסוף התשובה לסיפור אישי הקשור בתוכן התשובה, ונדמה שכבר כאן הוכאמור, ריב"ש ה

מן את גבולות הגיזרה של פעילותו ואת דעתו על הקהל שהתנגד למעשיו. תפיסתו העצמית של יס

                                                           
 א, סימן סא, עמ' סב. שו"ת הריב"ש 161
 שם. 162
 ( הציע המהדיר לתקן ל'מכונים', וראו הערה הבאה.2מכון ירושלים, הע' בהגהות ) 163
לפי הפיסוק המופיע במהדורת מכון ירושלים משמע שריב"ש מסיים לשבח את ענוותנות הרב וחוזר לבקר את הקהל  164

רב. המהדיר שמבקשים להשפיל את הרב. לכן הגיוני יותר לתקן 'מכונים' במקום 'מוכנים', קרי כוונת הקהל המתנגד ל
הסתמך על ציטוט תשובה זו בידי הרמ"א )דרכי משה הארוך יו"ד שלד,מט(. אמנם, אפשר לקרוא זאת כהמשך השבח 
לרב שהוא ישר ותמים ושונא את הכבוד, 'ומוכן להשפיל הדרו', מה שמוכיח את ישרות לבו בזמן שנידה, שלא לכבוד 

 צורתה המקורית.עצמו עשה זאת אלא לכבוד שמים, ולהשאיר את המילה כ
 שם. שו"ת הריב"ש 165
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תאים בעיניו לפרמטרים שניסח ואין ספק שהוא ה 166ריב"ש כפוסק בעל שיעור קומה הוצגה במבוא,

 כאן לחכמים השלמים והראויים.

ת הקהל לנידויים מגיעה ביר ריב"ש ששם התנגדוסהחכמים האחרים ה-לושת סוגי תלמידיבנוגע לש

 דווקא ממקום טהור, ש'כונתם לשם שמים ולגדר': 

, ובגלל "ס וקופצים לנדות האנשים שלא כדיןנוחים לכעו"חכמים, אולם הם -]ב[ המנדים הם תלמידי

שהם כעסנים הם ממהרים גם לחרף ולגדף, ואנשים שומעים אותם ומתפתים להשיב בחרפות 

. כלומר, "ם מושל ברוחו שישמע חרפתו ולא ישיב, אפילו קטן לגדולאין כל אד"וגידופים, כיוון ש

הסיטואציה היא שאדם פשוט )'קטן'( גידף את הרב )'גדול'(, ואז לכאורה מגיע לו נידוי, אולם האשם 

 תלוי ברב ש"גרר" את האיש הפשוט וגרם לו לגדף אותו, ולכן נכון להגביל אותו.

ואינו בגדר שיוכל לנדות לכבודו, כמו שהיה בעירנו זאת  "וגם שיש לפעמים מי שמחזיק עצמו]ג[ 

מקודם בואנו, שמלמדי תינוקות היו מנדין לכבודם, ולפעמים על ריב ודין ודברים שיהיה להם עם 

 167אחר".

בניגוד לשניים הראשונים, שנכנסים תחת גדר של תלמיד חכם שיכול לנדות, מלמד התינוקות הוא 

בטעות שיש כוח לנידויו. כאן בולט הדבר שכל הסיבה לנידוי היא אדם חסר מודעות עצמית שחושב 

הריב האישי. בניגוד לדמות השנייה שאמנם פועלת באופן לא הגון, אולם עצם הנידוי יכול להיות 

מוצדק אם מנתקים אותו מההקשר הרחב התלוי באשמת הרב, אצל השלישי אפילו אין עילה 

 לה.אמיתית לנידוי, וכולה נגיעה אישית פסו

פר שהיו סיטואציות כאלו באלג'יר לפני שהוא הגיע לשם. יש כאן עדות אישית על פעילותו יריב"ש ס

וי כבר מונעת את ההתנהגות חכם גדול ורא-והשפעתו. אפשר להציע שעצם ההגעה של תלמיד

 הקטנונית של אלו שמחשיבים את עצמם הרבה יותר מערכם האמיתי.

דותיו פסולות ביותר, ואנשים מתקשים מאד במערכת היחסים ]ד[ תלמיד שהגיע להוראה, אבל מי

הביטוי 'סנו שומעניה' )שמועותיו  168."סנו שומעניה ואין משאו ומתנו בנחת עם הבריות"עימו: 

שנואות, כלומר שמסתובבות שמועות על התנהגותו הבעייתית( לא הוזכר כאן סתם. ר' עמרם ציין 

חכם -בבלי )דף יז,א(, שהיא המקור לסמכות תלמידבשאלתו סוגיה הנמצאת במסכת מועד קטן ב

                                                           
 .8-6עמ'  166
 , שם.שו"ת הריב"ש 167
 שם. 168
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חכם שהיה 'סנו שומעניה', ונידו -לנדות לכבוד עצמו. מיד לאחר מכן מסופר בתלמוד על אותו תלמיד

הארץ, -הגדיר אדם כזה כגרוע מעם 169אותו כדי שלא יתחלל שם שמים. הרא"ש, באחת מתשובותיו,

בספר ארבעה טומטי, ודבריו הובאו על ידי בנו או הארץ באופן-כנראה לאור העובדה שאין מנדים עם

חכם שפגעו בו קשות, שלא -טורים )חו"מ תכ(, כפי שציין ריב"ש. המקרה שבו דן הרא"ש הוא תלמיד

כדין, ובתגובה הוא תבע את מי שפגע בו שיפצה אותו בליטרא זהב, כפי הדין המופיע בתלמוד 

א"ש מפותל קמעא: התלמוד הבבלי הזכיר המהלך הלמדני של הר 170קמא ח,ו(.-הירושלמי )בבא

מעניה' במסגרת דיון אם הוא חייב בנידוי, ומהסיפור משתמע שכן. המסקנה וחכם ש'סנו ש-תלמיד

חכם -ובילה את הרא"ש ליישם לגבי אותו תלמידהמכאן שאדם כזה הוא בעייתי מאד, הנובעת 

הארץ. -אוי למי שגרוע מעםרחכם -שתובע פיצוי כספי על פגיעה בכבודו, את ההבחנה בין תלמיד

חכם שתבע פיצוי כספי שעליו -הה את התלמידיקטן, ז-זר לסוגיה התלמודית ממסכת מועדריב"ש ח

חכם לתבוע פיצוי כספי על פגיעה -דיבר הרא"ש עם זה שמנדה לכבודו, ומשלילת יכולתו של תלמיד

 בכבודו המדומה, הוא למד שאין לו כוח לנדות לכבוד עצמו.

שיש לקהל אפשרות לתקן תקנה המונעת משלושת ה'חכמים הללו ]=מהיר החימה, ריב"ש קבע 

מלמד התינוקות כדוגמה, מי ששמועתו רעה[ לנדות לכבוד עצמם שכן אז מטרת התקנה היא 'למען 

אין הכוונה שמונעים נידוי שכזה באופן גורף, אלא שמטילים  171לא תגדל המריבה ומפני דרכי שלום'.

 עליו רגולציה: 

א ינדו שום אדם, אם לא בהסכמת הרב שבעיר או הדיין או אנשים מיוחדים וחשובים אוהבי "של

החכמים וחפצים בכבודם ושונאים משנאיהם. לא עמי הארץ שגדולה שנאה ששונאים הם החכמים 

 172ולומדי התורה ומקנאים בכבודם".

לו נראה שלכתחילה חכמים )ואפיה-כלומר, הרגולטור הוא אדם שבבסיסו מוקיר ומכבד את תלמידי

(, ואז אפשר לסמוך על שיקול הדעת שלו, שאיננו החכמים שבקהל-ראוי שיהיה בעצמו גדול תלמידי

עתם דארצות שמראש -בניגוד לעמיזאת,  .מבקש לנדות לכבוד עצמוהחכמים ש-מזלזל בכבוד תלמיד

 שלילית על החכמים, וברור שיבקשו לחסום כל סנקציה שבאה לדאוג לכבוד החכמים.

                                                           
 .399, עמ' הלכה: גלינסקי, וטו סימן י. לעיסוק בסוגיה זו רא , כללשו"ת הרא"ש 169
לסוגיה זו התייחס הריב"ש גם בתשובה בה אדון בהמשך הפרק, בנוגע לדיין בקונסטנטין שקנס את אחד מנכבדי  170

 .52-59ף אותו ואת אביו, ראו להלן עמ' הקהילה על שחיר
 .א, סימן סא, עמ' סב, שו"ת הריב"ש 171
 שם. 172
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יף ריב"ש שתקנה זו המגבילה את כוח החכמים לנדות לעצמם יכולה להיות מגובה בהשתת עוד הוס

-קנסות ממוניים על חכם שיעבור עליה, באם הוא מוגדר בסטטוס של אחד משלושת תלמידי

 החכמים שהוגדרו לעיל.

בר ואין כוח כם ראשון שתואר בתחילה, שנידויו נידוי לכל דח-אמנם, ריב"ש חזר ודן באותו תלמיד

טט את דברי יצוכלל. הוא בע שגם אצלו אין הדבר ראוי כלל לקהל לתקן שאין תוקף לנידויו, וק

בודו, אפילו כאשר הוא רשאי, ואדרבה גדולי חכם לנדות לכ-מר שאין זה שבח לתלמידהרמב"ם שא

ולבים, כם להיות מהנעלבים ואינם עח-החכמים השתבחו בכך שלא נידו אדם מעולם, וראוי לתלמיד

 שומעים חרפתם ואינם משיבים וכו'.

וציא ריב"ש חידוש משמעותי, שמהווה תפנית. כיוון שאין החכם מחויב לנדות לכבוד עצמו, מכאן ה

, משמע שגם לגבי חכם זה יכולים הקהל לקבוע שאסור לו לנדות, כל עוד שיימנע מזה ואף ראוי

חילה שאין כוח ביד הקהל לקבוע שאין כוונתם לשם שמים. כיצד מסתדר רעיון זה עם דבריו בת

לק בין האיסור לנדות מלכתחילה, ובין המצב בדיעבד יחכם כזה? ריב"ש ח-תוקף לנידויו של תלמיד

בהיר מהי המשמעות של תקנת הקהל, אם לא האחרי שהחכם נידה מבלי לציית לתקנה. אמנם הוא 

יעבור על התקנה(, אבל נעימת דבריו לא ניתן לכפות בפועל את קיומה )ואפילו קנס לא ניתן לחכם ש

כיוון הדברים היה שאין לקהל כוח לפעול נגד חכם בתחילה כעת שונה בתכלית ממגמתם בתחילה: 

 קש לחזק אפשרות להגביל את החכם.ישמנדה לכבוד עצמו, ואילו עתה הוא ב

במסכת ריב"ש סמך את חידושו המאפשר להגביל את החכם מלנדות לכבוד עצמו על מקור מהבבלי 

סנהדרין )דף ה,ב(, אך מסקנתו ממקור זה מצריכה עיון. הסוגיה שם דנה בסמכות החכמים לפסוק 

. 'תלמיד 1ובצורך לקבל רשות מרבנים מוסמכים. מתוך הסוגיה עולים שני כללים החשובים לענייננו: 

ממנו שלוש  . 'תלמיד אל יורה במקום רבו, אלא אם כן רחוק2אל יורה אלא אם כן נטל רשות מרבו'. 

שהגיע למקום מסוים וראה שאנשי  כלל הראשון נבע מתוך סיפור על ר' יהודה הנשיאפרסאות'. ה

המקום לשים את עיסותיהם ללא הקפדה על טהרתם. מכיון שכל דבר מאכל שבא במגע עם מים 

)או עם משקה אחר משבעת המשקים( הוכשר לקבל טומאה, לישת הקמח עם המים בידי אנשים 

פסק שם טמא את העיסה. לפיכך תהה רבי על התנהלותם, והם השיבו לו שתלמיד שעבר טמאים ת

להם ש'מי בצעים' )=מים עכורים( אינם מכשירים לקבל טומאה. הייתה זו הבנה שגויה של אמירתו 

הנכונה של התלמיד ש'מי ביצים' אינם מטמאים, שכן הנוזל של הביצה איננו כלול בשבעת 
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בעו שאסור לתלמיד להורות מבלי שקיבל לכך רשות מרבו, על מנת לוודא אשר על כן ק 173המשקים.

 שהוא יודע לנסח את הוראותיו לציבור באופן ברור ומובן.

דגיש שמהכלל השני המופיע בתלמוד ]=איסור הוראה בשכנות לרב[ ניתן להסיק שתלמיד ריב"ש ה

נטילת רשות. ואדרבה, במקור  שהגיע להוראה ואיננו נמצא בקרבת מקום לרבו יכול להורות גם ללא

אחר אומר הבבלי )סוטה כב,א( ש'תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה' עובר עבירה חמורה שעליה 

נאמר 'ועצומים כל הרוגיה' )משלי ז,כו(, כך שתלמיד זה ממש מחויב להורות לציבור את ההלכה. 

אפילו תלמיד כזה יימנע בילה לציבור שטימא את העיסה קבעו שכן, מתוך הטעות שהו-יפ-לע-ואף

 מלהורות ללא רשות מפורשת.

 ריב"ש:הסיק וכך 

"ועתה יש לדון ולומר: אם מפני תלמיד אחד שלא הורה בטעות, אלא שהעם טעו בדבריו, שהוא 

דרש מי בצים אין מכשירין... והם הבינו מדבריו שהם... מי בצעים... ומפני מה שטעו הם בדברי אותו 

ום תלמיד בלי נטילת רשות, ואע"פ שמן הדין היה מותר כיון דגמיר, וגם תלמיד גזרו שלא יורה ש

מחוייב ממ"ש ועצומים כל הרוגיה. כל שכן שיכולים הקהל למנוע התלמידים מלנדות בלי רשות, 

 174במה שאינם מחוייבים, אע"פ שהם רשאין, כל שכונת הקהל לשם שמים".

אולם הקישור בין גזירת  175ולת לנדות.רבים קשרו בין שאלת הסמכות להורות ובין שאלת היכ

 –ההגבלה שלא להורות בלא רשות מהרב, ובין יכולת הקהל להגביל את סמכות הרב לנדות לכבודו 

 מופיע אצל ריב"ש בפעם הראשונה למיטב ידיעתי.  –אפילו שמעיקר הדין הוא רשאי 

סמך וותיק שהתלמיד  אלא שעדיין יש כאן פער מסוים. שכן מהות הסמיכה היא קבלת רשות מרב מו

"כי רבו שרוב חכמתו למד אצלו, והוא מכירו ויודע שהוא ראוי להורות )כפי שכתב ריב"ש קודם לכן: 

ממנו ורגיל בו ידע ויכיר בו, אם הוא שומר פיו ולשונו, שלא יכשלו בני אדם בדבריו, ואז יתן לו 

ד או דווקא להסמיך אותו. . כלומר אצל הרב נמצא הכוח להכריע האם להגביל את התלמי176(רשות"

להגביל או לאפשר  –המקביל לכוח הרב בדין שלנו הוא הקהל. היכן מצאנו שאצל הקהל נמצא הכוח 

 את סמכותו של הרב? 

                                                           
רמב"ם ה. לפרשנות 16-15 עמ', מסורותעל פער המסורות בין הבבלי לירושלמי בקשר להסבר הטעות ראו: רוזנטל,  173

 .582-583עמ'  ,הוראהבסוגיה זו ראו: בלידשטיין, 
 סג.-שם, עמ' סב שו"ת הריב"ש 174
 אנלוגיה שכזו.יצר הלן תוצג תשובת הרשב"ץ של 175
 שם. שו"ת הריב"ש 176
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 ריב"ש חש בפער הזה, והוסיף עוד שורה מפתיעה:

 178על כל ישראל". 177"לפי שהקהל יכולין להסכים על בני קהלם כמו רבי

? ומה משמעותה והיקפה? ריב"ש, בניגוד לדרכו ברוב תשובותיו, לא מהיכן שאב ריב"ש אמירה זו

ויש להניח  179טרח להציע כאן מקורות לדברים אלו. אמנם הרשב"א התבטא באופן כמעט זהה,

שדבריו שימשו מקור השראה לריב"ש, אולם לאור זאת מפתיע אף יותר שריב"ש נמנע מציון 

 מעותי.מקורותיו, וייתכן שחש שיש בדבריו חידוש מש

"כי יצוין שאצל הרשב"ץ ניתן למצוא ווריאציה דומה מאד למשפט הזה בשתי תשובות סמוכות: 

קש להוכיח את דבריו יבהוא עצמו  180.רשות בני העיר על היחיד מהן כרשות הנשיא על כל ישראל"

ים מך זאת על דברי ראשונעד וראיה ומוכרע ממקומו הוא', וסמכמה מקורות, למרות ש'אינו צריך לס

וסקים הללו, ועל סוגיות אגדיות מן התלמוד. מכל מקום הבדל משמעותי יש בין דברי שלושת הפ

 181את עצם כוח התקנה, ולפיהם לציבור יש כוח כפייה על היחיד, ואריבשכן הרשב"א והרשב"ץ 

שלציבור יש כוח כפייה אפילו על הרב, כולל רב שראוי ורשאי  –זר מכך דין נוסף ואילו ריב"ש ג

  182ות לכל הדעות.לנד

אין לקהל יכולת לבטל ולהתעלם מנידויו, שכן  –דגיש שאם בפועל הרב הנ"ל נידה כאמור, ריב"ש ה

נידוי שכזה מחיל איסור גמור, ואין לקהל כוח להתיר איסורים. אם נדייק נראה שיש כאן מן 

אקט שכזה.  חכמים שראוי לנדות הוא עצם הימנעותו מביצוע-הפרדוקס, שכן אחד המדדים לתלמיד

החכמים היחיד שיש תוקף לנידויו הוא כזה -קש ריב"ש ליצור כאן היא שתלמידיכלומר, האווירה שב

                                                           
סנהדרין בימיו, והיה הרב הכוונה כאן להבנתי לרבי יהודה הנשיא, המכונה 'רבי' במקומות רבים, ששימש כנשיא ה 177

 באותו סיפור על הבלבול בין 'מי ביצים' ל'מי בצעים'.
 שם, עמ' סג. שו"ת הריב"ש 178
"אין רשות ביד אדם להסתלק ולפטור עצמו מתקנת הקהל ולומר לא אכנס בתקנות וכיוצא ט: א,תשס שו"ת הרשב"א 179

בהן, לפי שהיחידים משועבדים לרוב, וכמו שכל הקהילות משועבדות לבי"ד הגדול או לנשיא, כך כל יחיד ויחיד משועבד 
ל שתקנו כמה תקנות לכל, וקיימות "וכל ציבור וציבור במקומן, כגאונים וכל ישרא. וכן שם, תשכט: לציבור שבעירו"

". עוד כתב )שם ה,קכו(: לכל ישראל, כמטלטלי דיתמא דמדינא לא משתעבדי והם תקנו לגבות מהם, וכמה תקנות אחרות
. "שרוב כל עיר ועיר אצל יחידיהם הם כבית דין הגדול אצל כל ישראל, ואם גזרו הם גזירתם קיימת, והעובר ענוש יענש"

 .569-570, עמ' המשפט העבריג; אלון, -, עמ' בתקנותהוראו שציפנסקי, 
 רפט.-לג, עמ' רפזרסח; וסימן ק-א, סימן קכג, עמ' רסד תשב"ץ 180
קף, ורק חד בקהילות באירופה היה תוא-, סבר שבימי הביניים המוקדמים רק לתקנות שהתקבלו פההיסודותבער,  181

אם את פסיקת (. הדבר תו33-39חיד גם ללא הסכמתו )עמ' שמאפשר כפייה על הי הוחל עיקרון הרוב 13-מן המאה ההחל 
, עמ' רבנו תם רבנו תם הידועה שקבע גם הוא שתקנות מחייבות רק אם התקבלו בהסכמה מלאה )ראו על כך ריינר,

ו וטען בתוקף שאין היתכנות למהפכה דרמטית שלא יוצרת , חלק עלי102-104, עמ' השו"ת(. ברם, סולובייצ'יק, 316-336
ות ניכרות לעין, וכיוון שאין רמז בתשובות הידועות לנו למאבק סביב שינוי שכזה, הוא קבע שעיקרון הכרעת הרוב אדו

 דין.ה-היה קיים מקדמת דנא, ונשען על היסודות התלמודיים של הכרעת בתי
ה הגיע אמנם להלן תוצג תשובה אחרת של הרשב"ץ שהתמודד עם סיפור דומה לדברי ריב"ש המנותחים כאן, וב 182

 למסקנות דומות מאד לאלו של ריב"ש.
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שלעולם לא ישתמש בכוח שלו, וכדי להתמודד עם אלו שלא מספיק מקפידים על ההנהגה הזו, ישנה 

וסיף ההחכמים השלמים הללו. ברם, ריב"ש אפשרות בידי מכובדי הקהילה להגביל את כוחם של 

 עוד משפט חשוב:

"ומ"מ אם לא ינדהו התלמיד, חייבין הקהל או חכמי העיר לנדותו ולהענישו כפי ערך התלמיד 

 183וחכמתו".

דות חכם שראוי לנ-קש ריב"ש להציב את המודל הנכון בעיניו: יש רק סוג אחד של תלמידיבבכך 

יהיה מותר לקהל אפילו לתקן  לכבודו. אותו אחד לעולם לא יעשה זאת מעצמו, וכדי לדאוג שאכן כך

תקנה שלאף אחד אין היתר לנדות לכבוד עצמו. וכיוון שהקהל נטל את הסמכות הזו, ממילא גם 

כמים ראויים שאינם דואגים לכבוד עצמם, ולנדות ח-מוטל עליו לדאוג לכבוד אותם תלמידי

וד החכם לכבוד סה ליצור זיקה הדוקה בין כבינת מי שפוגע בכבודם. נדמה שריב"ש ולהחרים א

הקהילה. אם גם החכמים וגם נציגי הקהל מכוונים לשם שמיים, הרי שחכם לא ינדה לכבוד עצמו, 

 אולם הקהל ייקח אחריות ויעשה זאת למענו, כי הכבוד שלו הוא כבוד הקהילה בעצמה. 

מיהו זה שקובע אם התקנה נעשתה לשם שמים  –תמודד עימו בתשובה קושי אחד שריב"ש לא ה

או? ברור הדבר שבמצבי מחלוקת כל צד יטען שהוא פועל לשם שמים. וכבר ראינו שהן מצד אם ל

המנדה, והן מצד הקהל המונע מהמנדה לנדות, העיקרון המחייב הוא שהדבר ייעשה באופן נקי 

 וטהור, 'לשם שמים'. נעיין בשאלה זו להלן.

בדרך אגב לאותה סוגיה של  התייחס ריב"ש –מימיו בוולנסיה  –יצוין שבתשובה מוקדמת יותר 

מדובר שם באיום של הדיינים  184תקנת קהל המבקשת להגביל הטלת נידוי ללא רשות מפורשת.

להטיל חרם ונידוי על אדם אחד אם לא יעמוד בשבועתו. זאת על אף סנקציה חריפה באותה קהילה 

 על מי שמנדה ללא רשות הנאמנים. על כך כתב ריב"ש:

שכל מי שינדה בלא רשות הנאמנים שיהא הוא בנדוי, כלל למה שעשו  "ואין נראה שהסכמת הקהל

הב"ד. שאין נראה שתהיה הסכמת הקהל אלא ביחיד המנדה... או אף תלמיד חכם המנדה לכבודו, 

. אבל במה שבית דין מנדין למאן דלא ציית דינא, חלילה כדי שלא יטול כל אחד ואחד שררה לעצמו

 185.להם"

                                                           
 שם. שו"ת הריב"ש 183
 רמ.-שם, סימן קצח, עמ' רלט 184
שם, עמ' רלט. ריב"ש גם ביסס את עצם האיום של הדיינים, וסבר שהם פעלו כדין. בדברים המצוטטים כאן הוא  185

 ביקש לפטור אותם מן החיוב אפילו אם גזירתם הייתה שלא כדין.
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סף לתקנה זו: החשש שתלמידי החכמים יגרמו לפיצולים קשים ומיותרים ציג כאן טעם נוריב"ש ה

חכם 'יטול שררה לעצמו' בלי להתחשב בשיקול דעת ציבורי רחב היקף, הרי -בקהילה. אם כל תלמיד

כאן באה לידי ביטוי הבנה שעולם הנידויים והחרמות נשען על תמיכת  186שאחדות הקהילה תתפורר.

בלי תמיכה רחבה וקבלת מרות בקרב  –גדול ככל שיהיה  –י אדם מסוים הציבור. אם יוטל נידוי ביד

המידה לאחדות הקהילה היא יכולתה להוקיע מתוכה -הקהל, הרי שכוח הנידוי ייעקר. אחת מאמות

 את קיומה של תמיכה אנשים המתנהלים באופן פסול. הטלה תדירה של נידויים וחרמות בלי לוודא

 ר את הקהילה.רחבה בקרב הציבור עלולה לפור

בנוסף, תעודה לטינית קדומה מימיו של ריב"ש בברצלונה מעידה כי פדרו הרביעי, מלך אראגון 

הורה לרבנו נסים לתקף נידוי שהטיל ה'מלומד יצחק פרפט' על יהודי  14-של המאה ה 60-בשנות ה

עות מנידוי בשם פריר אוונגנה שביזה אותו, תוך הקפדה על כל ההשלכות ההלכתיות היהודיות הנוב

בכך באים לידי ביטוי שני מוטיבים חשובים: א. יכולתו של חכם חשוב וראוי לנדות לכבוד  187זה.

עצמו, וחובת הקהל לכבד את הנידוי. ב. הנכונות להסתמך על השלטון האזרחי בכדי לתת תוקף 

יו היה אך גם כאן יש לתהות על נכונותו של ריב"ש לנדות, דבר שבהמשך חי 188לשררה זו של החכם.

 חשוב לו למנוע. נידרש לזה בסוף הפרק.

 

 חכם שנידה-תשובת הרשב"ץ על תלמיד .ג

 189חכמים ומעמדם אל מול הקהל הגיעה גם לפתחו של הרשב"ץ באותה תקופה,-שאלת כבוד תלמידי

היקף. המדובר בפרשה שהתרחשה בעיר הוניין. בתשובת -דבר שיכול ללמד על תופעה מקומית רחבת

                                                           
 תעלם משיקול זה בתשובה הארוכה בה אנו דנים כעת.יע טעם לעובדה שריב"ש הן אנסה להצלהל 186
 לפרופ' אפרים קנרפוגל על הפניה זו. ודתית. 9-1368האיגרת נכתבה בסביבות השנים . 27-17עמ'  ,ארכיוןפלדמן,  187
 עניין זה יידון להלן בהרחבה. 188
מעט לתארך את  מאתגרתו התוודעתי לתשובה זו(. תן כהן שבהרצאקב )תודתי ליהונ-א, סימן לג, עמ' צח ץתשב" 189

שיזהיר את גיבור הסיפור ששמו אברהם  –ר' משה גבאי מהוניין  –התשובה הזו. אמנם הרשב"ץ ביקש מנמען התשובה 
הגר "שינהוג כבוד אל הרב נר"ו, כי הכל תלוי בזה" )שם, עמ' צח(, והמהדיר ציין להגהה שנוספה בדפוסים שהוא סבור 

. מכאן הסיק אפשטיין, מז אל הר"ר יצחק בר ששת ז"ל""הרב נר"ו רוידי הרשב"ש בן הרשב"ץ ובה כתוב: -לשנכתבה ע
, הריב"ש, שהרשב"ץ החליף את הריב"ש כדיין ראשי של אלג'יריה כולה עוד בחייו. אמנם הרשמאן, 1הע'  35, עמ' הרשב"ץ

ם ראשיים לכל צפון אפריקה או רק לעיר אלג'יר, עמ' מ, חלק עליו בנוגע לשאלה האם ריב"ש ורשב"ץ שימשו כדייני
 אולם גם הוא סבר שתשובה זו נכתבה בחיי ריב"ש והתייחסה אליו )ראו שם עמ' קסח(.

ברם, דומני שקשה להניח שהכוונה כאן לריב"ש. אמנם אין בידי לקבוע מתי נכתבה תשובה זו, אך אפרט שלוש סיבות 
מוקדשים תשב"ץ קמח בחלק א ב-ה זה אחרי שריב"ש נפטר: א. סימנים קמבמדוע אני סבור שמרבית הסיכויים הם שהי

שכב(. בתוך כך נדרש -חכמים, והיתר החכמים לסמוך על אותה תמיכה )עמ' שז-לסוגיית חובת הקהל לפרנס תלמידי
ידים'. הרשב"ץ לגדרים שונים של חכמים ראויים יותר ופחות, והוא ציין לתשובה הנזכרת בשם 'קונדריס נידוי התלמ

סדרת תשובות זו נחתמת במלים 'שמעון בה"ר צמח זלה"ה'. כזכור, ר' צמח נפטר כשלוש שנים לפני הריב"ש, ורק בחלוף 
שנה שלימה מפטירתו מצורפת לשמו התוספת 'ז"ל' )שכן בשנת פטירתו התוספת הייתה 'הכ"מ'(. מכאן שרוב מוחלט 

 126הע'  26אחרי פטירת ריב"ש עצמו )ראו לעיל בפרק א עמ' של התשובות בהן מופיעה חתימה בסגנון זה נכתבו גם 
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חכם )או 'חכם'( -ים נוספים, כגון השאלה כיצד בדיוק ניתן "למדוד" מיהו תלמידהרשב"ץ עלו שיקול

 הנמצא במעמד הראוי, מדדים שריב"ש הציג באופן מעומעם למדי.

ת הרשב"ץ סבר גם הוא שיש לחלק בין נידוי של 'חכם גדול', ובין 'תלמיד סתם': הראשון רשאי לנדו

נידוי על עבירה ולא על פגיעה בכבודו של המנדה, יש ציין שלגבי לכבוד עצמו, והשני לא. גם הוא 

החשיבות שייחסו תוקף אפילו לנידוי של אנשים מן השורה, זאת על סמך הסיפור בגמרא על 

ברם, המקרה הספציפי  190החכמים לגזירת הנידוי שהטילה שפחתו של רבי על אדם שהכה את בנו.

ען שהאישה שאותה הוא נידה ביזתה שבו דן הרשב"ץ הציג תמונה מסובכת, שכן אברהם הגר ט

המחלוקת בתוך הקהילה  192)'וכיוצא באלו הבזיונות'(. 191אותו וקראה לו 'רומי בן רומי אוכל חזיר'

התמקדה בשאלה, האם ניתן להחשיבו כחכם הראוי לנדות אם לאו. אולם מדבריו של אברהם הגר 

פשוט רשאי לנדותה. אך שמא וממילא אפילו אדם  193עולה שהאישה עברה על איסור 'אונאת הגר',

חה אפשרות זו מכל רשב"ץ דהנפגע בעצמו לא יכול לנדות, שכן אצלו זה ייחשב כנידוי לכבודו? ה

 וכל:

                                                           
(. אמנם כאן זה קלוש יותר, שכן הרשב"ץ ציין לקונטרסו המוקדם שייתכן ונכתב זמן רב לפני תשובתו 133הע'  28ועמ' 

. ר' הנוכחית, אך אם אכן נכתבו הדברים בסמיכות, יש כאן אפשרות סבירה שגם סימן לג נכתב אחרי פטירת ריב"ש. ב
 –הוניין, ווהראן ותלמסאן  –משה גבאי היה שותף לכמה פרשיות משמעותיות שקרו בערי המערב של חופי אלג'יריה 

והתכתב בנוגע אליהן במקביל עם ריב"ש ועם הרשב"ץ. בחלקן אף מצאנו מחלוקות עמוקות בין שני הפוסקים החשובים 
. קלה(-)א, עמ' קכח תשב"ץסב ב-נח מנים, וכנגדם סינו(-עמ' נא)א,  ריב"ששו"ת הנב ב-מומאלג'יר )ראו לדוגמה סימנים 

, . פולמוס מרתק נוסף1406או  1405, כלומר תארך לשנת פטירתו של ר' צמח אביו של הרשב"ץיש לאת הפרשיה הזו 
 ריב"ששו"ת ה) הלוי מבגאיה ובט-םנמצא בתשובה אחת לר' ש, 1406-1408שהתגלע בסוף חייו של ריב"ש, בין השנים 

(, בנוגע לכשרות עד רי-, עמ' רזקפג-קפא מניםסישם, גבאי דנן ) שהמ' שלוש תשובות לרב( וקסד-, עמ' קסקנה מןסי א,
 מניםא סי תשב"ץשכתב קונטרס ארוך בנושא ) ריב"ש חזיתית על הרשב"ץ,לק מן התורה במצבים מסוימים, ושם ח אחד

לא נראה (. קצד-, עמ' קעחפד-פג מניםסישם גבאי ) ' משהשתי 'תגובות לתגובות' לרהוסיף (, וקעח-, עמ' קנטפב-עג
מריב"ש בנוגע לפרשיה מסעירה כ"כ, בזמנים בהם  יפנו לרשב"ץ ויתעלמו גבאי ונאמני הקהל של הוניין שהמ' הגיוני שר

הוניין . ג. המרחק הרב בין יש התכתבויות אחרות בין חכמי הוניין והסביבה לשני גדולי הדור שבאלג'יר בנושאים אחרים
חכם -שיש שאלה אם הוא בגדר תלמיד –ובין אלג'יר מקשה קצת על המחשבה ש'הכל תלוי' בשאלה האם בחור מקומי 

מכבד או מזלזל ברב הגדול שחי הרחק ממנו. משלושת הסיבות הללו נראה סביר הרבה יותר שהרשב"ץ כיוון  –אם לאו 
כך בתלמסאן(, -ר' אפרים אנקאווה )שהיה בהוניין ואחר בדבריו לאחד הרבנים המקומיים מערי הסביבה, ואפשר שזהו

טוב הלוי שהזכרנו, ואולי ר' עמרם אפרתי מיודענו שחי בווהראן הסמוכה. אם סימן זה נכתב בתקופה מאוחרת -או ר' שם
אמנם יותר, ניתן לציין את שמו של ר' יוסף ששפורטש, וכן על זו הדרך חכמים חשובים נוספים שפעלו במערב אלג'יריה )

לעצם העובדה שציין אפשטיין כי הרשב"ץ מונה כדיין ראשי באלג'יר עוד בחיי ריב"ש יש תימוכין נוספים, ובראשם 
(, אולם כאמור, לטעמי תשובה זו של הרשב"ץ לא מעלה 30, עמ' מבוא)ראו קטן,  תשב"ץהקדמת רבני אלג'יר לספר ה

 ולא מורידה לשאלה זו, ואכמ"ל(.
 .בבלי מועד קטן יז,א 190
ניתן להתבונן בכינוי גנאי זה: גיבור הסיפור מכונה, כאמור, 'הרב ר' אברהם הגר הצרפתי', משמע שהגיע מסביבה  191

נוצרית. יש להניח שהוא עבר מצרפת לאיבריה, והגיע יחד עם שאר פליטי גזירות קנ"א לאלג'יריה, והנהו כאן בסביבה 
מה להאשים אותו באכילת חזיר. עובדת היותו נוצרי לשעבר  מוסלמית. אם היה מדובר במוסלמי שהתגייר, הרי שאין

 .לכך היא זו שמאפשרת את כינוי הגנאי הזה. אני מודה לרמי ריינר שהאיר את עיניי
 א, סימן לג, עמ' קא. תשב"ץ 192
אם הוא בן גרים לא יאמר לו ... כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים"ראו משנה בבא מציעא, פ"ד מ"י:  193

 ."וגר לא תונה ולא תלחצנו :שנאמר )שמות כב( ,כור מעשה אבותיךז
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ואפילו הוא עצמו "אם נידה אותה אפילו קטן שבישראל נידויו נידוי, ואפילו עבד ואפילו שפחה, 

 194".אם נידה אותה נידויו נידוי, דמאי שנא

משמעיות, גם -לנדות על עבירות חד מכיוון שההלכה אפשרה לכל אחד ואחתשאין לרשב"ץ ספק 

מכאן לכאורה נוכל להסיק מסקנה הנוגעת לענייננו,  195האדם שנפגע מאותה עבירה רשאי לנדות.

שכן גם ביזוי חכם הוא עבירה הראויה לנידוי. אולם, בשל הקושי להגדיר באופן ברור מיהו 'חכם', 

קש ליצור גדרים שיהוו אבן יבה לכבוד עצמו ללא הצדקה. הרשב"ץ י ינדיש חשש שאדם שאיננו ראו

מידה "אובייקטיביות" ולא מתוך -בוחן לכך שחכם שנידה לכבוד עצמו עשה זאת בהתאם לאמות

 אינטרס אישי צר שנבע מפגיעה באגו שלו.

"ץ בין היא הקישור ההדוק שעשה רשב –שקרובה מאד לניתוחו של ריב"ש בסוגיה  –נקודה נוספת 

הסמכות לנדות ובין הסמכות להורות. אך ריב"ש הציג משוואה לפיה היחס בין תלמיד לרבו באיסור 

ערכת היחסים שבין הוראה מקביל ליחס בין יחיד לקהל באיסור לנדות, ואילו רשב"ץ נשאר במ

וא בע שגדולתו של החכם נקבעת גם באופן יחסי: אם יש בעירו מי שגדול ממנו, התלמיד לרבו, וק

עדיין במעמד של 'תלמיד' שאיננו רשאי לנדות לכבוד עצמו, אולם אם הוא הגדול ביותר בעירו, הוא 

תייחס בתנאים מסוימים. בהקשר זה רשב"ץ הזוכה למעמד של חכם שיכול גם לנדות לכבוד עצמו, 

כבוד די ריב"ש, שאנשים שאינם גדולים דיים נידו לי-למנהג שרווח באפריקה הצפונית וצוין גם על

 עצמם, והכרעתו שונה בחלקה משל ריב"ש:

"ומה שנהגו במקומות אלו שהחזן הוא מנדה לכבודו, יש לומר שאין נידויו נידוי. ויש לומר שלא 

נאמרו דברים אלו אלא בשיש שם חכמים גדולים ממנו, אבל אם אין שם גדול ממנו, נידויו נידוי, 

קומות ההם כיון שעשאוהו שליח לזה, שהרי נהגו דיפתח בדורו כשמואל בדורו. ויש לומר שהחזן במ

בכך, נידויו נידוי, דהוי כמנודה לעירו... אלא שהוא שיבוש גמור, שמי שאינו יודע מהו נידוי ועל מה 

 196מנדין אין נידויו נידוי... ואם נידה ראוי לנדותו".

חרים, אפילו גם הרשב"ץ סבר שיש מקום לקהילות לתקן תקנה המגבילה את כוחם של היחידים לה

סכים שבפועל, אם חכם ראוי נידה לכבוד עצמו, אין ביד התקנה הגם הוא ואם זה לא לכבוד עצמם, 

                                                           
 א, סימן לג, עמ' קא. תשב"ץ 194
דם לקיש שנידה א-ור על רישקטן הובא סיפ-אמנם הוא הביא תימוכין לדבריו בכך שבאותה סוגיה במסכת מועד 195

ק, שכן כאשר אדם מתחייב בממון שגנב תאנים ממטע שהוא שמר עליו, וחכמי בית המדרש הסבירו לו שאין הנידוי מוצד
לאחר, אין הדבר מחייבו בנידוי. הרשב"ץ הסיק מכך שאם היה עובר עבירה שניתן להחיל בעקבותיה נידוי, היה נידויו 

 , על אף שגזר זאת על עבירה שהוא נפגע ממנה.לקיש תקף-של ריש
, שכן 'אם נידה ראוי (35)לעיל עמ'  רקשם, עמ' ק. יש כאן דוגמה נוספת ל'חרם אדרבה' שצוין בפתיחת הפ תשב"ץ 196

 לנדותו'.
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אף להטיל  יש מקוםלבטל את הנידוי. ראוי להגביל גם את יכולת הנידוי בידי כל אדם על עבירה, ו

 197ף הנידוי.עונש על מי שיתעלם מן התקנה וינדה עצמאית, אך עם זאת התקנה לא תבטל את תוק

לסיכום, נראה שהתופעה בה אדם מנדה לכבוד עצמו התקיימה לא מעט בקהילות אלג'יריה בראשית 

דרכן. הן ריב"ש הן רשב"ץ ביקשו לחזק את יכולת הקהל להגביל את התופעה, שניהם קשרו בין 

ם הסמכות להורות לבין הסמכות לנדות, ואצל שניהם מצוין שקודם להגעתם הייתה ידם של אנשי

חכמים -שאינם ראויים קלה על הדק הנידוי. ברם, בעוד אצל ריב"ש המוקד הוא בדרישה מתלמיד

ת לבחון מיהו החכם ידה ברורה בנוגע ליכולמ-להתאפק ולעבוד על מידותיו, ואין פירוט של אמת

 ידה מובחנות, ואפשר לחכם הגדול בעירו לנדות בצורה חופשית יותר.מ-רט אמותיפהשלם, הרשב"ץ 

 

 יעה אישית של ריב"שנג .ד

תייחס למקרה "ש בתשובתו. אחרי דיון זה ריב"ש העד כה עסקנו בדיון ההלכתי המרכזי של ריב

 ריב"ש פעל, לכאורה, באופן הסותר את קביעותיו ההלכתיות: פרשה בהשעליו שאלו ר' עמרם, 

יד לך "ומה שאמרת שיש בידך כתב שרצו הקהל לעשות תקנה בענין זה ושמחיתי בידם, אני אג

 198דברים כהויתן".

ונתמקד בנקודות הקשורות לדיון ההלכתי  199לא נאריך בפרטי האירוע, המובאים אצל הרשמאן,

ולהבנת תפיסתו של ריב"ש בנוגע לכוח הקהל אל מול כוח הרב. לצורך זה אתמצת את עיקרי הדברים 

 מכן יידונו הדברים מנקודת המבט ההלכתית.-בפרשה הסבוכה, ולאחר

פליטים מאנוסי הפרעות, אשר ביקשו להתיישב במקום,  45גיעה ספינה ממיורקה, ובה לאלג'יר ה

כדי שיוכל ליטול מהם מס. אך באלג'יר היה  אשר את כניסתםוהשליט המקומי )המוסלמי( רצה ל

אדם המכונה 'פלוני', גם הוא מיוצאי מיורקה, האחראי לדברי ריב"ש לרעות רבות: א. עוד במיורקה 

וניסה להצר את צעדיו של  200דף את גדולי החכמים; ב. ביקש לצבור כוח באלג'ירהיה מחרף ומג

                                                           
במקרה הספציפי פסק רשב"ץ שאם ר' אברהם הגר הנ"ל נידה לכבוד עצמו, אין נידויו נידוי, ואם נידה בעקבות  197

ואני מוחל לו עבירת אונאת הגר יש תוקף לנידויו, אלא שמגיע לו עונש שנידה עצמאית. אולם על זה הוסיף הרשב"ץ "
 עמ' קא(.)שם,  זה"
 א, סימן סא, עמ' סג. שו"ת הריב"ש 198
נראה ז. הגם שהוא קיבל בלי ביקורת את תיאור הריב"ש בתור 'דברים כהוייתן', בעיקרי הדברים ל-לג עמ', שהריב" 199
 תיאורו נאמן.ש

 ראו להלן על קשריו החזקים בתוך הקהילה ועם גופי שלטון.  200
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שליט למנוע את בואם של הריב"ש. ג. גרם להטלת מס כבד על הכניסה לעיר; ד. ניסה לשכנע את 

 היהודים החדשים, ולהכריח אותם לשוב למיורקה.

הוא מנע זאת פעם אחר עיד על עצמו שהאנשי הקהל ביקשו פעמים רבות לנדות אותו, וריב"ש 

שאחרי שעבר עלינו מה שעבר, אין לנו להתנהג בשררה זו, אבל ראוי לנו לתת גוינו "פעם, באומרו 

 201.לחיינו למורטים, ואולי נוכל כפרה"למכים ו

מכל מקום, בעקבות פעילותו של פלוני למניעת הגעת פליטי מיורקה, גם אנשי הממשל המוסלמים 

ריב"ש כאשר לאור זאת, אחיהם להגר למקומם. המבקשים למנוע מהתפלאו על מאמצי היהודים 

 – פי עדותו-, עלשמע על כך

"לא יכולתי להתאפק ואמרתי בפני ארבעה או חמשה: הנה השר וגם האלקאדי חפצים להכניסם, 

 202ויהודים מונעים. בשמתא יהיה בעולם הזה ובבא כל יהודי שיגרום שישובו אלו העניים למיורקה".

ם מחשובי הקהילה הצליחו לגרום לשלטון לאפשר לספינה לעגון, ובכך הסתיימה הפרשה, אמנם שניי

אולם בעקבות האירוע ביקש אותו פלוני למנוע מריב"ש את האפשרות לשוב ולנדות מעצמו. לצורך 

לפי  203כך הוא ארגן מעמד של הקהל שבו הכריזו שלא יוכל אדם לנדות 'אם לא ברצון הנאמנים'.

הילה התנגדו לתקנה זו, אך נמנעו מלהביע את התנגדותם בקול מתוך פחד מפלוני ריב"ש רבים בק

 204שהיה בעל קשרים ענפים, הן עם השלטון הן עם משפחה חזקה מתוך הקהילה.

כאשר הקריאו את כתב התקנה בבית הכנסת, הורו לשליח הציבור לומר שהתקנה הזו היא בהסכמת 

יב ריב"ש שאם אכן תולים את התקנה בהסכמת החכמים, 'החכמים' )במקום 'הנאמנים'(, ועל זה הג

. אז נתגלע עימות פומבי בין ריב"ש ובין פלוני, ובשיאו יצא תמוך בתקנההרי שהחכמים מסרבים ל

 205ריב"ש מבית הכנסת בהפגנתיות, ואיתו יצאו 'החפצים בכבודו'.

                                                           
 .13טוביוגרפי זה ראו לעיל בפרק המבוא, עמ' , שם. על משמעותו של משפט אושו"ת הריב"ש 201
 , שם.שו"ת הריב"ש 202
 שם. 203
"היו יראים ממנו גדולים הקהל כי היה ידוע מבית השר למען יתגבר עליהם, וגם שכבר נתחתן עם בני זוראפה לא  204

 )שם(. יכלו להשיב פניו"
 שם. 205
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ת הפליטים לאלג'יר מי שהצליח יחד עם אחיו להכניס א –סוף הסיפור היה שאדם בשם ר' אשתרוק 

הלך אל המלך אשר בתלמסאן, והוציא ממנו כתב רשמי, הממנה את ריב"ש כפוסק הבלעדי של  –

 206אלג'יר, ואוסר לסור מהוראותיו.

ר ריב"ש שתקנה זו לא הייתה בעלת תוקף, כיוון שלא נעשתה לשם שמים, אלא מבחינה הלכתית סב

תנאי בסיסי לתוקף התקנה שמגבילה את כזכור, היה זה  207'לבזות החכמים ולהשפיל אותם'.

עיד ריב"ש כי 'לא נהגתי בה קלות ראש', שהיא נעשית לשם שמים. ובכל זאת ה –החכמים מלנדות 

עד שהגיע כתב המינוי מאת המלך, ואז שינו אנשי הקהל את טעמם, ו'תקנו וחדשו תקנות עמי 

רשות מפורשת מהקהל שהוא  כלומר, בסופו של דבר ריב"ש קיבל 208והוציאוני מן התקנה ההיא'.

 יכול לנדות גם ללא הסכמת הקהל, בניגוד לשאר החכמים הכלולים בתוך התקנה ההיא.

אפשר לראות נכוחה שריב"ש בנה את תשובתו ההלכתית על רקע הסיפור האישי. הוא הדגיש כמה 

שאינם חכמים -פעמים שלתקנה שכזו יש תוקף רק אם נעשתה 'לשם שמים', ורק כדי למנוע תלמידי

ראויים וממהרים לנדות שלא כדין. לעומת זאת הוא העצים את החכם הראוי לנדות, שאחת 

התכונות המרכזיות שלו היא הימנעותו מלנדות לכבודו. בנוסף, פעמיים הוא ציין שתקנת קהל 

המגבילה את יכולתו של החכם לנדות תופסת רק לכתחילה, אולם בדיעבד אם חכם הראוי לכך נידה 

פר שהוא יסאחרי הנחת תשתית הלכתית זו הוא  צמו אין 'יכולין הקהל להתיר האסור'.לכבוד ע

נמנע בעצמו מספר פעמים מלנדות את פלוני כאשר היה זה לצורך כבודו האישי. הנידוי הוכרז רק 

כאשר הוא היה נחוץ להצלת יהודים עלובים ומסכנים, ולא לכבוד עצמו )ולמעשה הנידוי לא הופעל, 

הותנה בהשבת הפליטים למיורקה, ובפועל הם נשארו(. תקנת הקהל שביקשה להגביל  משום שהוא

את כוחו של ריב"ש לנדות חסרת תוקף מכמה נימוקים. היא ניתקנה רק אחרי שכבר הכריז ריב"ש 

התקנה 'לא נעשתה לשם שמים, רק כדי לבזות החכמים ולהשפיל  –על הנידוי הנ"ל, וחשוב עוד יותר 

עיד ריב"ש ה –ע ריב"ש בתחילת התשובה שאין לתקנה שכזו כל תוקף. יתירה מכך הדרם', וכבר קב

                                                           
זה מסיבות שונות, וסבר שטעות גדולה הייתה לאחר פטירתו של ריב"ש גילה הרשב"ץ שהוא התנגד לכתב המינוי ה 206

להסתמך עליו. אולם כיוון שהוא ראה שריב"ש לא ניצל את הסמכות שניתנה לו להטיל שררה מוגזמת על הציבור, 
התייחס הרשב"ץ  שנח(. בין השאר-קסב, עמ' שמז-א, סימנים קנח תשב"ץהסתיר את דעתו עד אחרי פטירתו של ריב"ש )

(, 65של ריב"ש בשפה הערבית, דבר שקשור מן הסתם לגילו המבוגר בעת הגעתו לאלג'יר )אחרי לידיעותיו המועטות 
. רבות נכתב על פרשיה זו, הן מהזווית ההיסטורית הן מהזווית ההלכתית, וראו 30ובניגוד לרשב"ץ שהגיע בהיותו בן 

 .תקנות; נחלון, ומקורותיו 18-19' עמ ,ההנהגהששון, -בן ;425-428, ועמ' 72-73עמ' , דינאשילה, לדוגמה: 
 א, סימן סא, עמ' סג. שו"ת הריב"ש 207
 שם. 208
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על עצמו שלמרות שהתקנה הייתה חסרת תוקף מכל הטעמים המתוארים כאן, בפועל הוא ציית לה 

 209עד שהמינוי מאת המלך החריגו רשמית מאותה תקנה.

כתב המינוי המלכותי, ממהלך הטיעון נראה שריב"ש לא ביסס את התעלמותו מתקנת הקהל על 

אלא על טיעוניו ההלכתיים נגד תוקפה של התקנה. כתב המינוי רק שימש אותו מבחינה פוליטית, 

כי הוא איפשר לו לקבל הסכמה מפורשת מהקהל. אפשר שיש בכך תשובה לביקורתו של הרשב"ץ 

נזקק לסיועו  מבוססים מבחינה הלכתית, והואהיו שכן לדברי ריב"ש מעשיו  210על כתב המינוי הזה,

 211של המלך לצרכים פוליטיים בלבד.

* 

עד כאן תיארנו וניתחנו את הדיון המרכזי המפורט בדברי ריב"ש בנוגע לכוח הקהל להגביל אפילו 

את ראשי הקהילה מלנדות ללא רשות מפורשת, והצגנו את העיסוק המוגבר בסוגיות אלו בקהילות 

ההלכתי עם הסיפורים האישיים. אולם,  ומתן-ך שזירת המשאאפריקה המתחדשות, תו-צפון

באיגרתו של ריב"ש לר' עמרם עלו מספר מוטיבים נוספים שיעמיקו את ידיעותינו בנוגע להליך זה 

 של ראשית הקמת הקהילה באלג'יר, ויוסיפו הבנה במגמותיו של ריב"ש.

הסעירה את עוד קודם לדיון ההלכתי, הקדים ריב"ש ומסר תיאור ארוך ומפורט של פרשה נוספת ש

קהילת אלג'יר, סביב פטירתו של ר' שאול אשתרוק הכהן, שהיה גם מנהיג הקהל וגם הרופא 

ריב"ש הוקיר אותו מאד ושיבח אותו ככל יכולתו בהספד הפומבי שלו, אולם ר' יצחק  212המקומי.

בונאשתרוק טרח והכפיש אותו לעיני כולם. לא די בזאת, אלא שהוא אף קבע שהספדו המחמיא של 

"נפרעין מן יב"ש היה רצוף שקרים, והוא עצמו יימנע מכך בגלל דברי חז"ל הקובעים שבשמים ר

הדבר הכעיס  213.הספדנין שאומרים על המת דברי שבח שאין בהם, ומעידין עדות שקר לפני השם"

                                                           
אמנם מלשונו בתשובה לא לגמרי ברור אם היה זה מבחירה אישית שלו לכבד את תקנת הקהל למרות שחשב  209

י "ועם כל זה לא נהגתי בה קלות ראש כוקף, או בגלל שחשש לעשות זאת מסיבות פוליטיות. הוא כתב ת-שאיננה ברת
. בראשית המשפט נוצר היתה ידם תקיפה עד בא כתב המלך, ואז תקנו וחדשו תקנות עמי והוציאוני מן התקנה ההיא"

 הרושם שהייתה זו בחירתו החופשית לכבד את התקנה, אולם מסופו נדמה שזה היה תלוי ב'ידם התקיפה'.
 .154, עמ' תקנות. וראו נחלון, 206ראו לעיל, הע'  210
אה שעוד בתקופת איבריה שלו סבר ריב"ש שיש למינוי מאת המלכות תוקף הלכתי. אולם גם שם אמנם בהמשך אר 211

 הדבר הופיע כסניף צדדי לפסיקתו ההלכתית, ולא כנימוק מרכזי.
 סא.-א, סימן ס, עמ' ס שו"ת הריב"שתיאור זה ממוספר כסימן בפני עצמו ב 212
דתניא כשם שנפרעין מן המתים כך ": הלכה ב פרק ה ברייתות מאבל רבתי, שמחותשם, עמ' סא. המקור במסכת  213

 ."נפרעין מן הספדנין ומן העונין אחריהן
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בגלל חומרתו בעיניו, אולם  214את ריב"ש עד כדי שהיה בדעתו 'לצאת מבית הכנסת באמצע דבריו'

 מכך מתוך תקווה שבהמשך ההספד יהיה מתון יותר )תקווה שנתבדתה(, ומטעם נוסף:הוא נמנע 

"ושלא להעיר מחלוקת ומריבה לא רציתי להוכיחו ולדבר לו מזה מטוב ועד רע, והייתי כחרש לא 

  215אשמע".

'יריבוהו וישנאוהו' ריב"ש הוסיף ואמר שהוא אכן הבליג, אולם אם משפחתו של ר' אשתרוק הכהן 

 216חק בונאשתרוק על שביזה את כבודו של הנפטר, 'הדין עמהם'.ר' יצל

 עוד הסביר ריב"ש לר' עמרם מדוע הוא טרח לשתף אותו עם פרטי הסיפור:

 217"ראיתי לגלות לך אלו הדברים יען החכם נ"ע היתה נפשו קשורה בנפשך ואהבת נפשו אהבך".

 ריב"ש סיים את הסיפור כך:

 218תדע הדברים כהוייתן, ויהיו לך לבדך". "ואם תשמע ממהדורי מילי דבר מזה,

ההתנגדות לתקנת הקהל נגד נידויי הרב, וההספדים  –בשני הסיפורים שתיאורם מוען לר' עמרם 

פר על אותו המעשה המחאתי של יציאה דרמטית מבית הכנסת )אם יסריב"ש  –לר' אשתרוק הכהן 

 ר 'דברים כהוייתן'. תארצונו לדגיש שבהכי באחד הסיפורים המעשה לא בוצע בסוף(, ובשניהם 

יציאה פומבית והמונית של מנהיג ציבור ואנשיו כאקט של מחאה נגד אדם אחר, מהווה מעין נידוי 

אנפין. עיקר הנידוי הוא בהחרמת האדם המנודה ובהקפדת חברי הקהילה שלא לשוחח עימו -בזעיר

צאים מסרבים לשמוע את ולא להיות בקשר עימו, והמסר העובר ביציאה בוטה שכזו הוא שהיו

דבריו של האדם שבגללו הם יוצאים, ומוקיעים אותו בפומבי. אמנם בשלב זה הם מדירים את עצמם 

ממנו ומתומכיו, ולא מנדים אותו ביחס אליהם, אבל הדברים בהחלט דומים. כמו כן, הצלחת שתי 

ובמידת התמיכה שמי  הפעולות הללו ]=נידוי, ויציאה פומבית מבית הכנסת[ תלויה ברצון הציבור

שמבקש לפעול אותן יקבל מאנשי הקהל. בנוגע לנידוי צריך לומר שהכרעתו ההלכתית של ריב"ש 

המעצימה את כוחו של הציבור מודעת לעובדה זו, וכפי שראינו יציאתו מבית הכנסת עשתה רושם 

לצאת מבית גם בעקבות העובדה ש'החפצים בכבודו' יצאו עימו. בעובדה שריב"ש חכך בדעתו אם 

                                                           
 , עמ' סא.שם ששו"ת הריב" 214
 שם. 215
 שם. 216
 שם. 217
 שם. 218
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הכנסת טמונה האפשרות שר' יצחק בונאשתרוק עשה מעשה כה חמור שניתן להצדיק רמה מסוימת 

 219.כתגובה לכך של נידוי

ניתן להציע שלושה נימוקים להכרעתו השונה של ריב"ש לפיה בסיפור הראשון הוא נמנע מלצאת 

 מבית הכנסת ובסיפור השני הוא בחר להוביל יציאה שכזו:

ט ביותר הוא שהסיפור השני היה הרבה יותר חמור בעיני ריב"ש, בגלל הנימוק הפשו .1

הנתונים האובייקטיבים הטמונים בו. בבקשה לתקן תקנה נגד יכולתו של ריב"ש לנדות ללא 

הסכמת הקהל עמד הרקע החמור מאד של הניסיון לגרום לארבעים וחמישה פליטים 

וצריים ואף יסכן את חייהם. גם אנוסים לשוב למיורקה, מהלך שיחייב אותם לחיות כנ

התקנה עצמה היא אקט בוטה ומשמעותי, שכן תוצאותיה יוצרות אדוות ארוכות שנים, 

 פעמית ולהספד מבזה.-בניגוד לפגיעה חד

ני מנהיגותי בעי-בסיפור השני ריב"ש עדיין היה בעמדה שעליו לבצר את כוחו הפוליטי .2

על פעולה חיובית מנקודת מבטו. הקהילה, והוא הבין שהצלחת היציאה הדרמטית תפ

לעומת זאת בזמן פטירתו של ר' אשתרוק הכהן מעמדו כבר היה איתן )גם בעקבות קבלת 

 הסרטיפיקט ממלך תלמסאן(, והוא לא חש צורך עז כל כך לערוך צעד פוליטי מורכב.

בר הפלוגתא של ריב"ש שביקש להצר את צעדיו ולתקן נגדו את אותה תקנה היה אותו  .3

', שאמנם היה לו כוח פוליטי אבל מבחינה דתית ברור שכוחו של ריב"ש עלה עליו 'פלוני

עשרות מונים. לעומת זאת באירוע ההספד בר הפלוגתא שלו היה ר' יצחק בונאשתרוק, 

ריב"ש חשש שהוא לא יקבל אוטומטית את ומעלה. ייתכן -חכם רם-שנחשב גם הוא כתלמיד

יצחק. ושמא אפשר לומר שהוא רצה לשמור על תמיכת הקהל במקרה שייצא חוצץ נגד ר' 

דין, גם -יחסי עבודה תקינים עם ר' יצחק, לאור היותם חברים משותפים באותו הרכב בית

 ללא קשר לשאלת תמיכת הקהל.

קהילתיות המערערות -מכל מקום, משני הסיפורים עולה תחושה של רגישות יתירה למחלוקות פנים

וב מאד שר' עמרם יקבל את הסיפור כפי שהוא תיאר אותו, את יציבות החברה. לריב"ש היה חש

נדמה שנמצא כאן הד נוסף לתודעתו העצמית של  220והוא התחייב בפניו שהתיאור שלו מדויק.

 ריב"ש כמי שכתביו יישארו לדורות, ואשר על כן יש לו יכולת הכרעה גם בנוגע לתיעוד ההיסטורי.

                                                           
 אני מודה לחיים היימס על סיועו בחידוד נקודה זו. 219
הוא עצמו הכין העתקה מלאה של  אמנם ריב"ש ביקש מר' עמרם לשמור על סודיות הסיפור )'ויהיו לך לבדך'(, אולם 220

 (, כולל תיאור הפרטים מנקודת מבטו, וצירף אותו לתשובות ההלכתיות.4-6תשובתו )ראו מבוא, לעיל עמ' 
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תערבות השלטון המוסלמי בחייהם של היהודים משותפת לסימן ס ולסימן סא נקודה נוספת: ה

יב"ש ממלך תלמסאן; סתיים עם רישיון הדיינות הבלעדי שקיבל רר הובענייניהם. סיפור הנידוי כאמו

קש מר' עמרם להפעיל את קשריו עם מלך תלמסאן כדי לשחרר את ספרייתו יבובסימן ס הוא 

 221.לצורך זה דרש תשלום גבוהשמסאן( שהוחרמה בידי פקיד המכס במליאנה )הסמוכה לווהראן ותל

פנימית הן -כך משקפות תשובות אלו את מצבם של תושבי הארץ החדשים, הן מבחינה קהילתית

 מבחינת יחסם לשלטון.

 פרשת קונסטנטין .ה

מספר שנים אחרי פרשת הנידוי ונסיון קבלת התקנה המגבילה את ריב"ש, התרחשה סערה גדולה 

ובאותם ימים לא הייתה כפופה  222קצה המזרחי של אלג'יריה,בקהילת קונסטנטין אשר נמצאת ב

 223לממלכת תלמסאן אלא לממלכת תוניס.

בקהילות איבריה היה מנהג לתקן תקנה נגד 'מלשינים ומוסרים'. הרעיון הבסיסי היה שכל מי שיעביר 

יב שכן מי שממש ילשין על יהודי אחר שחי-יהודי, וכל-מחלוקת משפטית לידי השלטון האזרחי הלא

 224כסף לשלטון, ייענש בחרם ונידוי, ואף בתשלום פיצויים לאדם שניזוק בגללו.

בשלב מסוים, חלק מקהילות הפליטים שהגיעו לערי אלג'יריה וגלילותיה ערכו גם הם הסכמה 

כנראה כשנה אחרי ההסכמה של הקהילות בסביבות אלג'יר.  –וכך התרחש גם בקונסטנטין  225שכזו,

                                                           
 , עמ' קיג.הריב"שראו על כך הרשמאן,  221
 , אם כי ראיותיו נסיבתיות וקשה1398הרשמאן שם, עמ' קמ, תיארך את האירוע וזמן כתיבת התשובות לסביבות  222

, עמ' קד, סבר שר' יוסף בן מניר מקונסטנטין, המתואר כמי שלמד אצל ריב"ש עשר אלג'ירלסמוך עליהן. מאידך, עמינח, 
שנים שלימות, עשה זאת באלג'יר ולא בספרד, מכאן שזמן שליחת האיגרת אליו )סימן פ( הוא לכל המוקדם במחצית 

ך אין זה נראה סביר, שכן בתקופה זו כבר התמקם בעיר (. א232 הע' 54)להלן עמ'  15-העשור הראשון של המאה ה
ציין נמנע מל(, ולא הגיוני שריב"ש 25-26קונסטנטין החכם ר' יצחק בונאשתרוק שעקר מאלג'יר )ראו לעיל בפרק א' עמ' 

 אותו כבעל השפעה על ענייני הקהילה. לבד מזאת, להלן אראה שהגיוני הרבה יותר לטעון שר' יוסף בן מניר למד עם
א,  שו"ת הריב"שריב"ש עוד באיבריה. בנוסף, ריב"ש ציין בתשובות אחרות את העובדה שר' יוסף בן מניר נפטר )ראו 

עקבות הגעתו של ר' יצחק קכו( נכתבה ב-סימן קכג )עמ' קכד(, וסימן קכו )עמ' קכז(, וסדרת תשובות זו )סימנים קכ
 ר בראיות, תיארוכו של הרשמאן מתיישב יותר על הלב.בונאשתרוק לקונסטנטין. אשר על כן נדמה שלמרות המחסו

 שעג, ומקורותיו.-, עמ' שעבקונטסנטיןעמינח,  223
. מעיון בספרד בארגון בבלנסיאה וקטלוניא" "וזה היה דרך הקהלות הקדושותא, סימן עט, עמ' עב:  שו"ת הריב"ש 224

כולו מאגד תשובות שונות בנושא זה(, )כלל יז  הרא"שבתשובות חכמי ספרד מהדורות הקודמים לריב"ש, ביניהם 
)סימן קלא(, משמע שהעונשים נעו בין קנס כספי כבד,  ריטב"אהרצ, בדגש על סימן רפח( ו-)חלק ה סימנים רפו הרשב"א

"והלכה רווחת היא בידנו להרוג מי שהוחזק להיות מוסר ומלשין או דרך עונשי גוף, ועד למיתה ממש )ריטב"א שם: 
, התקנות(. וראו על כך שציפנסקי, ומי שהותר להורגו כ"ש שמותר לדונו באחד מאיבריו כפי העברות"מצער את הצבור... 

 תסא.-עמ' תנח
והסכמה כזאת לא נפלאת היא ולא רחוקה, וזה כמו ג' שנים עשו כמותם כל ציטוט שכבר הוזכר לעיל כמה פעמים: " 225

ס אחד יהיה לכלם ]לבער המלשינים מן העולם[ ולקיים קהלות המלכות הבאים מארץ אדום, ונעשו כלם אגודה אחת וכי
רצג( הביא -)סימן שנב, עמ' רצב שו"ת הרשב"שעב(. ב  עמ'א, סימן עט,  שו"ת הריב"ש) בהם מצות ובערת הרע מקרבך"

"ושלשה  ,ריב"ש, רשב"ץ, ר' יצחק בונאשתרוקג'יר ונחתם בידי ר' שלמה בן הרשב"ץ את נוסח כתב החרם אשר נכתב באל
. מנוסח התקנה לא ברור כלל שהושת עונש נוסף על המוסר/המלשין לבד מחרם. אין פירוט של רים ממנהיגי הקהל"אח

המילה 'ארור' חוזרת שם עשרות פעמים בווריאציות שונות, ונראה  –קנס כספי, בוודאי לא של עונש פיזי. יתירה מזו 
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יותר, שכן אנשי הקהל חששו שהשלטון האזרחי יתוודע לתקנה זו המדירה  אך שם המצב היה מורכב

אר יתכפי ש –דין שקרי. אשר על כן יחסת למוסדות אכיפת החוק שלו כמי שמייצרים אותו ומתי

ושמרו עליה בסוד אפילו מדמות חשובה  226שלושים מנכבדי הקהל חתמו על ההסכמה, –ריב"ש 

שאם יתגלה הדבר בעתיד, הוא יוכל  הרעיון היה .מונה על הקהל'ה'זקן המר' מכלוף, ביותר בקהילה: 

 לטעון בצדק גמור שלא ידע מזה דבר.

)"באשר ידעו כי הוא סביר שכולם הסכימו ששר המחוז בכבודו ובעצמו ידון דין אמת ריב"ש ה

א אל 227(,במשפט יעמיד ארץ ולא לפניו חנף ומוציא דבה יבא, יקוב דינו את ההר ולא ישא פני איש"

מקרבים מלשני בסתר להנאתן ומאמינים בהם יותר ממאה שחששו מהממונים שתחתיו, אשר "

ברם, בכל זאת עלה חשש שהשר הראשי יחשוד שזה דין שנעשה נגדו, ולכן כאמור העלימו  228.עדים"

זאת גם מאותו זקן ממונה שנמצא איתו בקשר קרוב ביותר, בתור המוציא והמביא את דברי היהודים 

 נו.אליו וממ

לדברי ריב"ש, תקנה זו לא נעשתה כנגד מישהו ספציפי, והראיה שכבר שנתיים עברו מאז שתוקנה, 

שבעצמו  229ולא נעשה בה שום שימוש. אלא שאז פרץ סכסוך בין אחד מבני הקהילה בשם אהרן,

היה חתום על אותה הסכמה )מה שמעיד שהיה מנכבדי קונסטנטין( ובין הדיין הזקן המקומי, ובחמתו 

בתגובה הדיין השית עליו קנס של ליטרא זהב, וציווהו שישלם אותו  .ילל אהרן את הדיין ואת אביוק

 למלך.

( ששמר "הישיש"( את כתב ההסכמה הנ"ל מידי האדם )"בכחש ובמרמה"בעקבות זאת לקח אהרן )

גדו, עליה והראה אותו לשר הממונה על העיר, ועוד הוסיף וסיפר לו שכתב ההסכמה כּוון ישירות נ

                                                           
ד על היעדר סנקציה פיסית. ניתן לשער שחוסר שיש דגש על הפן הרוחני שאדם זה יהיה מקולל, ואולי זה מעי

האוטונומיה שניתנה לקהילות היהודיות תחת השלטון המוסלמי באפריקה הצפונית מנע עונשים שכאלו, ולמצער מנע 
"לדעתי, : 7, עמ' החרםכתיבה מפורשת של עונשים פוטנציאליים שכאלו על מסמך החרם עצמו. אמנם ראו דברי גולדין, 

ת של ה"חרם" נבעה מיראת הקללה שהוצמדה אליו... הפחד מכוחה של הקללה עצמה, מוחשי ביותר עוצמתו הסגולי
בתקופה הנחקרת... כח ה"חרם" נבע מאמונה ששררה אז כי חרם הציבור דינו כשבועה או כנדר, והעונש המובטח 

וקטלוניה תחת השלטון . על האוטונומיה המשפטית בקהילות אראגון, קסטיליה לעוברים על כך הוא מיתת הבנים"
 .145-146, 142-143עמ'  ,אראגוניההנוצרי ראו: עסיס, 

ידי -יש לשער שהמספר שלושים נסמך על 'מועצת הקהילה' שהתקיימה בקהילות רבות באיבריה, והורכבה על 226
ונה. פט, תשובה שנשלחה לקהילת ברצלר-א, סימן רכח, עמ' רפד ריב"ששו"ת השלושים מנכבדי הקהל, ראו לדוגמה 

 .141, עמ' אראגוניהוראו עסיס, 
 א, סימן עט, עמ' עב. שו"ת הריב"ש 227
 שם. 228
ריב"ש כתב עליו דברים חמורים ביותר, והשתמש בביטויים שונים שנאמרו על אהרן הכהן )במקור הם נאמרו לשבחו  229

"ראו תשובה במפורש: . ובהמשך הה פרח הזדון והחמס הקים למטה רשע"צץ המט"ותו, כגון: של אהרן( כדי לגנות א
)שם, עמ' איך זה המסור ]=המוסר, ש.ו.[ הסיע עצמו מן האחוה מהיות מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום..." 

 ש יצר כאן קישור ספרותי"ריבו, וייתכן במלים 'צץ המטה'נפתחה ם כנגד המוסרים לציין שתקנת רבנו תמעניין  עג(.
 ה., על חשיבות הקהילה בקבלת התקנ236, ועמ' 233-234, עמ' םרבנו תנר, רייוראו לתקנה הקדומה. 
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למרות שהשר היה, לדברי ריב"ש, אדם ישר ורודף צדק, הוא  230."כדי לרדוף השר הזקן לפני המלך"

האמין לעדותו של אהרן נגד אחיו, חבש את כל חותמי התקנה )למעט אהרן המוסר( בבית האסורים, 

והשית עליהם קנס כבד ביותר. בעת כתיבת התשובה האנשים היו כלואים כבר יותר משלושה 

 ים.חדש

ריב"ש הפציר באנשי הקהילה להחרים את אהרן ולהרחיקו מהקהילה אם יסרב לתקן את אשר 

את חטאו. בנוסף הוא שיבח את  – 231גם לקהילות קרובות ורחוקות –עיוות, וכן לפרסם ברבים 

התלמיד הותיק רבי יוסף " , והציע להתייעץ במיוחד עם"אנשים משכילים ונבונים"הקהילה שיש בה 

חכם ויבן במקרא ושום שכל  232רבי יצחק בן מניר נ"ע, למד בישיבתנו יותר מעשר שנים,בן החכם 

טיות אגרת נוספת זו נקודה חשובה שכן ריב"ש שלח בדיסקר 233."ביושר ופלפול במשנה ותלמוד

 הנחיות נוספות כיצד לפעול בפרשה הכאובה הזאת. ללהכלאותו ר' יוסף, ש

 "לשם שמים"' ראש הקהל, ויעץ לו להנהיג את הציבור ריב"ש גם פנה ישירות ל'זקן רבי מכלוף

לשלם לנמסרים מה שהפסידם, כאשר הוא מן "ידי כפיית אהרן -על "לזות שפתים"ולהרחיק מעצמו 

כפי שהוכיח ממקורות הלכתיים. לדבריו הנהגה שכזו תוכיח לכולם שידו של ר' מכלוף  234,"הדין

מליץ כלפי אהרן, ריב"ש הנחה את ר' השעליה עצמו לא הייתה במעל. לעומת ההתנהלות התקיפה 

 מכלוף להוביל את הציבור באופן כללי בנחת וברוגע ולא בתקיפות ואכזריות.

בסוף האגרת נקט ריב"ש בלשון אפולוגטית והסביר באיזו זכות הוא מתערב בענייניה של קהילה 

עולתו: א. חולשתה רחוקה שאיננה נתונה למרותו. שני גורמים התלכדו יחד בכדי להצדיק את פ

מן יגם ממה שהוא ס ה)הזמנית( של הקהילה הפגועה. ב. תחושת השליחות של ריב"ש עצמו, שנבע

 –ברמה מסוימת כ'רוח הקודש', ושמיעת דבר ה' 

                                                           
 שם. 230
להלן תוצג התנצלותו של ריב"ש על שהוא מתערב בענייניה של קהילה אחרת מבלי שהתבקש, ופליאתו על ר' יוסף  231

יח שהעובדה שהוא דירבן אותם כך. סביר להנ-הפרשה הכאובה שמתנהלת כבר זמן רב כלבן מניר שלא סיפר לו על 
 לפרסם את חטאו של אהרן ברבים הגיעה גם בתגובה להסתרת הדברים עד עתה.

, עמ' קד, הבין שר' יוסף היה תלמידו של ריב"ש )אך ראו פער בין תיאורו זה לדבריו בעמ' קכט בנוגע אלג'ירעמינח,  232
ום בו למד ר' יוסף בישיבת ריב"ש, אם בסרגוסה או באלג'יר. וראו גם דברים מרחיקי לכת שגזר עמינח לשאלת המק

(, אולם ייתכן וכוונת הריב"ש כאן היא שר' יוסף למד יחד עם ריב"ש 83, עמ' ששפורטשמדבריו של ריב"ש על תלמידו: 
ו הישיר של ריב"ש, אלא חברו שלמד איתו יחד באותה ישיבה. אם כנים הדברים, המשמעות היא שר' יוסף איננו תלמיד

אצל הר"ן ו/או אצל ר' פרץ. קשה לדעת מתוך השוואה לדברי ריב"ש אחרים, שכן המילה 'תלמיד' בהתייחס למישהו 
מסוים נדירה ביותר וכמעט יחידאית כאן, ובסימן הבא הממוען ישירות לר' יוסף הוא כינה אותו 'אח יקר חברנו הותיק' 

תמז, עמ' תרסה, תואר ר' יוסף בן מניר כתלמידו  סימןב,  ששו"ת הריב"בא, סימן פ, עמ' עד(. עם זאת,  "ששו"ת הריב)
של ר' חסדאי בן שלמה שהיה חברו הטוב של ריב"ש, והדבר מצריך התבוננות נוספת. לפירוש המונח 'ותיק' בספרות 

 .ותיקיןקדומה יותר ראו: גולינקין, 
 עמ' עג.א, סימן עט,  שו"ת הריב"ש 233
 שם. 234
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מה לך כי נזעקת נדרשת ללא שאלוך נמצאת ללא בקשוך, אבן  ,שומע אוהב הרע 235ואם יחשדני"

והנשארים בהם אימה  ,מים אין וכאלה עליה נובלת מקיר וכפיס מעץ יעננה הלא הקהלה כגנה

ותרדמה עליהם נופלת. ותבא בי רוח נסע מאת ה' ויעירני כאיש אשר משנתו יעור מה לך נרדם 

כי מי בז ליום קטנות  236חרב לשונך הוציא מתערה וקשתך בידך תחליף עריה תעור. .כאיש מגן מאדם

כי דבר ה' הוא ראה כי אזלת יד ואפס עזוב ועצור. ולא יחוש לבו יצוק כמו אבן ובשרו נחוש, ואדע 

עושה במרומיו שלום  237ונלאתי כלכל ולא אוכל להתאפק כי היה בלבי כאש בוערת בעצמותי עצור.

ישפות לכם שלום ויטע ביניכם אהבה ושלום וישים בלב כל אחד מכם לתת מקום לשלום ואם 

ם כל העם על מקומו יבא בשלום בחפץ תקום עליו מלחמה יאמר אני לשלום. כי אחרית לאיש שלו

להיו יברך את עמו בשלום נאמן -ורצון הבא על החתום נותן לכם את בריתו שלום מתפלל לא

                                                           
 .237בהע'  ומילה זו מופיעה רק עוד שלוש פעמים בכל שו"ת הריב"ש, ורא 235
ע"פ חבקוק ג',ט. הפסוק מדבר על גילוי החרב היוצאת מן התער, ולפי פרשנים רבים )רש"י, רד"ק ועוד( הדימוי הוא  236

הסתרת הפרשיה מעיניו, ולחובה הית בעת הגאולה. יש כאן הד נוסף לתרעומתו של ריב"ש על ל-לגילוי הגבורה הא
 שהוא ראה בחשיפת הדברים בכדי להוביל לפתרון הפלונטר.

 1387דברים בסגנון זה כתב ריב"ש בעוד מקום אחד, בסוף תשובתו הארוכה לקהילת ארל )פרובנס( שנכתבה בשנת  237
 ם(:פרשיה סבוכה בנוגע לקידושי מרמה )הביטויים הזהים מודגשיב ועסקה)כששהה בוולנסיה(, 

והייתי  יחשדני שומע"ואחרי כתבי מה שנראה לי בענין הדין הציקתני רוח בטני ותכה מכעס עיני. ואם אומרה, אולי 
נלאיתי , וכי היה בלבי כאש בוערת בעצמותי עצורהבעיניו כמתעתע. ואם לא אומרה, הנה בטני כאובות חדשים יבקע. 

 ,אם שגיתי משוגתי אתי תלין. אדרבה בצר רוחי וירוח מעט עליולא אוכל עצור במלין, אורה ויעבור עלי מה. ו כלכל
 א, סימן רסז, עמ' שמט(.  שו"ת הריב"ש) כולי האי ואולי"

( שנטה להסביר שתשובה זו )סימן רסו( 1, עמ' כא, הסיק מדברי שצמילר )ראו הפניה שם בעמ' ט הע' ארלשלום, -בן
יק שלום עצמו די-סמוך על דמות מרכזית מאראגון. אולם בןמעידה על חולשת מוסדות הקהל בארל שבגללה נאלצו ל

של פוסק  –אולי בוטה  –די בעל עניין בסיפור שהיה מוולנסיה, ומכאן שהייתה כאן התערבות י-שהשאלה נשאלה על
 .(פרשיה זו מהיבטים נוספים ניתוחוראו במאמרו )ממקום אחד בענייניה של קהילה עצמאית במקום אחר 

רים ריב"ש התערב בפילוג פנימי שאירע אצל קהילה עצמאית שלא הייתה לו סמכות עליה, ושהוא אם כן, בשני המק
ים, ולכאורה ידי אחד הצדד-לא התבקש על ידי מנהיגיה לטמון את ידיו בצלחת )עם זאת בפרשיה בארל הוא כן נשאל על

ה בעקבות זאת, והצדיק את לא יזם בעצמו את הפניה(. בשניהם הפגין ריב"ש את מודעותו לחשד האפשרי שיעל
 התנהגותו בתחושת שליחות פנימית ובטהרת הלב.

עם זאת, הבדל אחד משמעותי קיים בין שני הטקסטים: בעוד בארל ריב"ש גם חשף את רגשותיו, כיצד התלבט בינו 
ב הבטן ובין עצמו אם להתערב )'אם אומרה... ואם לא אומרה'(, ואחד הדברים שהשפיעו על ההכרעה לכתוב היה כא

'אדרבה בצר רוחי וירוח  –הפרטי שלו והרצון להשקיט אותו )וייתכן שזה יהיה הרווח היחיד שיעלה בעקבות התערבותו 
מעט עלי'(, בקונסטנטין ריב"ש רק הצדיק את מעשיו תוך מודעות לחשדות שיעלו כנגדו באותה התעוררות שבערה 

א חש כאב בטן שהשפיע על הכרעתו )היה ניתן לצפות לתסריט בקרבו, אבל לא הייתה לו התלבטות אם להתערב, והוא ל
, ולא היא. דווקא במקום שבו הוא פחות מובהקת ש להתערב ההתנצלות צפויה להיותהפוך: היכן שהוא נשאל והתבק

 לא התבקש להתערב, הוא סיפק התנצלות רפה יותר(. 
דע להיותו פוסק בלעדי ללא תחרות, לעומת דומני שיש בכך להצביע שוב על העובדה שבשנותיו באלג'יריה ריב"ש מו

שנותיו באירופה שם ישנם פוסקים חשובים אחרים שאינם בהכרח נופלים ממנו, כפי שהוצע במבוא, ויעלה שוב בסוף 
הפרק הנוכחי. לא סביר לתלות את ההבדל הזה בפער הגילאים של ריב"ש בין שתי הפרשיות, שכן גם בסיפור המוקדם 

 , ונתפס, הן בתודעתו האישית הן בתודעת הציבור, כפוסק חשוב ומרכזי. 60-תיק בן למעלה מיותר הוא כבר רב וו
)א, סימן  שו"ת הריב"שעוד יש לומר: צירוף המלים 'והיה בלבי כאש בוערת בעצמותי עצור' מופיע בעוד מקום שלישי ב

ים ידי אחד הצדד-ריב"ש עלהתבקש  ובו, 1385-7בפולמוס הסמיכה שהסעיר את צרפת ואשכנז בשנים  –רעב, עמ' שסד( 
להתערב, וכך עשה )דיון על תשובה זו להלן(. גם שם ישנה נימה אפולוגטית על התערבות בין שני חכמים חשובים ועל 
מיעוט ערכו למולם, והסבר בנוגע לתחושת השליחות שהובילה אותו בכתיבת התשובה. אלא שבפולמוס פריס כאמור 

בקהילה מקומית )ועצמאית(, שהתרחשה ן אין מדובר בסערה כ-ידי אחד הרבנים. כמו-הוא התבקש להתערב בפרשה על
כמו במקרים של קונסטנטין וארל, אלא בפרשה שהעסיקה קהילות רבות בכל רחבי צרפת וחלק מקהילות אשכנז )אמנם 

ה(. בנוסף ריב"ש המחלוקת המרכזית הייתה על קהילת פריס, אולם היו לפרשה אדוות גם על הסביבה הקרובה והרחוק
לא היה היחיד שהתערב בפרשה זו )שוב, בניגוד לשתי הפרשיות הקודמות שהשוויתי ביניהן(, כי אם היווה חוליה אחת 
בשרשרת של רבנים חשובים שנתנו דעתם וכתבו בנושא, וביניהם ר' חסדאי קרשקש )שם סימן רסט, עמ' שנב( ומהר"ם 

 כא(.-מן יא, עמ' יטסי ריב"שהמיוחסות לשו"ת מופיע גם בקלט. -, סימן קלב, עמ' קלהשו"תחלאווה )
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אהבתכם יצחק ב"ר ששת זלה"ה. שעל הכתב יושבי על מדין הולכי על דרך סלולה להעמיד ארץ 

סגולה מנהיגים קהל במשפט ונבנתה על תלה. המה הגבורים אל דבר השם חרדים השרידים יחידי 

 238."להים יכוננה וישים אותה בארץ תהלה-קוסטנטינה זקניה ושופטיה ואחריהם כל הקהלה א

בדיונו ההלכתי הצדיק ריב"ש את קיומה של התקנה המדוברת. תחילה כזכור הוא ציין שמדובר 

. הוא בתקנה נפוצה בקהילות חצי האי האיברי, וממנה קיבלו השראה פליטי ספרד אשר באלג'יריה

עיגן את תוקפה של התקנה בדברי הרמב"ם החריפים כנגד 'המוסרים, והאפיקורסין והמינין' שמעבר 

ר אפילו שמותר להרוג אותם. דברי שזרה, ואפ-לכך שהם פסולים לעדות הם גרועים מעובדי עבודה

 הרמב"ם )הפזורים במקומות שונים בי"ד החזקה( נלקחו מסיפור בתלמוד על רב כהנא שהרג אדם

ועל מקור תלמודי אחר המאפיין מלשינים כמי שאין  239שביקש להלשין על מחסן התבן של שכנו,

ריב"ש הביא מקורות נוספים, מן הרמב"ם ומן הרא"ש,  240הבא ושסופם יורש גיהנם.-להם חלק לעולם

דין -שניתן לדון אותו בלי המגבלות הרגילות החלות על ביתוהמראים שדינו של מוסר הוא מיתה, 

להוציא להורג בלי דיון  קיימת אופציהנפשות. כך לדוגמה מוכח מהמקרה של רב כהנא ש בדיני

 מסודר, ולדברי הרא"ש ניתן לקבל עדות על מוסר שלא בפניו.

הרא"ש הטעים בתשובתו ש'כך נהגו בכל תפוצות הגולה כשיש מסור... שמבקשים עצה ותחבולה 

 241למיגדר מילתא שיוסרו האחרים ולא ירבו מוסרים בישראל'.

לדעת ריב"ש, הסמכות הנרחבת המוקנית לבית הדין לפעול בתקיפות וביעילות נגד מוסרים, יחד 

עם העובדה שכך נהגו בכל קהילות ישראל במהלך שנים רבות, מספקת בסיס והצדקה לתקנה 

 האוסרת על מסירת דינם של ישראל לערכאות הגויים.

                                                           
 עד.-שם, עמ' עג שו"ת הריב"ש 238
 קמא קיז,א.-בבלי בבא 239
 השנה יז,א.-בבלי ראש 240
, ומקורותיו. גם ברנדס, הכרעות, כלל י"ז סעיף א, עמ' פ. לדיון בסוגיה זו אצל הרא"ש ראו: וסטרייך, שו"ת הרא"ש 241

ציע שגם אם בתחילה הרא"ש הי הרא"ש. אמנם הוא פ-ונש מוות עלס בקצרה לסוגיית עהתייח ,284-285, עמ' יהדות
התנגד להטלת עונש מוות בהגיעו לטולדו, עם הזמן הוא קיבל את מנהג ספרד בזה, ואף הורה בעצמו כך, אולם להבנתי 

רק 'מוסרים ומלשינים',  ין, והתיר להרוגד-אין הדבר כך. הרא"ש התנגד לכל אורך הדרך לעונש מוות במסגרת של בית
תוך שהדגיש שני דברים: א. מיתתם אינה תלויה כלל ב'עדה ועדים' אלא מסורה לכל אדם ללא דיון מסודר. ב. דין זה 
היה נהוג בכל קהילות ישראל מזה רבות בשנים. נראה פשוט שהוא מתכוון גם לקהילות אשכנז בהן חי רוב שנות חייו. 

 (.114, הע' 179ל וסטרייך )שם, עמ' וכיוונתי בדבריי גם להבנתו ש
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אליו )אם כחברו ואם כתלמידו משכבר , אדם המקורב 242, שנשלחה לר' יוסף בן מנירנוספת באגרת

הוא התפלא על  243התייחס ריב"ש לפרשה באופן מורכב יותר. –הימים(, שעליו סמך ריב"ש מאוד 

שתיקת אנשי הקהילה שיכלו לפרסם את הסיפור הזה, ובראש ובראשונה על ר' יוסף שלא פנה אליו 

וך הנחה שר' יוסף יקרא גם ועדכן אותו. לאחר מכן הוא תימצת את דבריו באגרת הראשונה, מת

אותה: הוא ציין שהודיע לכל הקהל מה דינו של אותו אהרן, שיבח את התקנה המקורית, וייעץ לר' 

 מכלוף לעשות כפי שביקש למען הסרת לזות השפתיים הפוטנציאלית.

בהמשך קבע ריב"ש שעצם הקנס של ליטרא של זהב שהשית הדיין על אהרן על כך שקילל אותו 

היה מוטעה. אמנם מי שעובר על האיסור לחרף ולגדף חכמים ודיינים חייב נידוי או מכת  ואת אביו

מרדות, ברם קנס של ליטרא זהב מוטל רק על המבייש 'זקן' )בהקשר התלמודי, מי שקנה חכמה(, 

ואמנם אהרן קילל גם את אביו של  244בוודאות איננו נכלל בגדר זה. –שריב"ש מכירו  –ודיין זה 

 245ולי כן הגיע לגדר 'זקן', אך מאחר שהאב כבר מת, 'אין בושת לאחר מיתה'.הדיין, שא

עוד הוסיף ריב"ש שגם אילו היה קנס זה כדין, היה צריך להעביר את הכסף לדיין, ולא למלך. אין 

צביע כאן על הריב"ש  246התורה מקנה למלך כל זכות בקנס שכזה, ובלשון ריב"ש 'זה קרוב למסירה'.

א כדין למלך הגוי, בין העבירה של אהרן, שגרם לאדם מישראל לשלם כסף של סימטריה אירונית

 טא בזה באותו החטא עצמו.חולחייב את אהרן לשלם קנס למלך,  יקשובין הדיין שב

ריב"ש הסביר לר' יוסף שהוא לא רצה לפרט על טעויותיו של הדיין באגרת הפומבית, כי כל כוונתו 

וברור שאם היה כותב זאת לכולם הדבר היה  247פשע עליהם', הייתה 'להציל הנרדפים, לא להוסיף

גורם להחרפת המחלוקת בין הניצים. סיבה נוספת לשתיקתו במכתב לכלל הקהילה היא שבכל 

מקרה הדין המרכזי נגע לפי ראות עיניו בפשיעתו החמורה של אהרן הנ"ל, ולא היה טעם להאריך 

פשר להבין שמאחורי הדיון במקרה הספציפי עמדה בדברים צדדיים. מהמשך דברי ריב"ש לר' יוסף א

מחלוקת פוליטית בין הדיין ובין 'הזקן' )ר' מכלוף( בנוגע להנהגת הקהל, והיא הסיבה לחשד שר' 

מכלוף אינו ממהר להעמיד את אהרן הפושע על מקומו. נדמה שריב"ש ביקש לסייע לר' יוסף מקורבו 

                                                           
כז, לר' יצחק ב"ר בן קאגיג ק-קכו, עמ' קיט-חלק א, סימנים קכ שו"ת הריב"ש. וראו גם ב122, והע' 25ראו לעיל עמ'  242

שהיה תלמידו של אותו ר' יוסף שנפטר עוד בחייו של ריב"ש. ריב"ש שיבח את ר' יצחק על החסד שגמל עם רבו ר' יוסף. 
 לותו של ר' יצחק ריגשה את ריב"ש. בכך ניכרת דאגתו הכנה לר' יוסף.ניכר שהתנה

 א, סימן פ )עמ' עד(. שו"ת הריב"ש 243
 .8-7על מנהגו של ריב"ש "לחלק ציונים" לרבנים אחרים ראו לעיל במבוא, עמ'  244
 ת. והשווכם, אפילו לאחר מיתה, אולם אין מקום להשית קנס משום בושח-אמנם ניתן לנדות את המבזה תלמיד 245

 סימן לג בנוגע לדין זה.
 א, סימן פ, עמ' עד.  שו"ת הריב"ש 246
 שם. 247
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כך הוא ייעץ לו כיצד להשכין שלום ולהביא  להגביר את השפעתו על התנהלות הקהילה, ולשם

להצלת האסירים. על מנת להשיג מטרה זו הוא ניסה להוביל את ר' מכלוף להנהגה רכה וקשובה 

יותר, ומאידך הוא העניק לר' יוסף קלף מיקוח חזק אל מול הדיין שעומד בסיעה החולקת, שיבין את 

רגע שיש "מוסרים" משני הצדדים, כולם מקומו וימצא את הדרך לחיות בשלום עם ר' מכלוף. ב

חייבים לתור אחר הנתיב להשכנת שלום. בכך הראה ריב"ש את יכולתו ורצונו להתערב גם בסוגיות 

 פוליטיות, ונראה שהוא הוכיח גם תבונה פוליטית בדרך פעולתו.

 סיכום התשובות מאלג'יר .ו

לבין יחידים שערערו על תוקפם לסיכום הדברים שעלו עד כה, בשני מקומות ראינו עימותים הקהל 

של תקנות שנועדו להגביל אותם. בשני המקרים סבר ריב"ש שבסיס הכוח נתון לקהל, שהוא 'כרבי 

על כל ישראל', ושהדבר נשען על מקורות תלמודיים מבוססים ועל פוסקים חשובים לאורך הדורות, 

כוחו של הרב המבקשת להגביל את  –לתקנה הראשונה בנוגע והרמב"ם בראשם. אמנם בדיון 

בכוחם של חכמים מסוימים  ,לפחות בדיעבד ,כירריב"ש סייג את הדברים וה –מלנדות לכבוד עצמו 

כוחו  לגבור על התקנה, אולם הוא קבע שבאופן עקרוני ראוי לרב לציית לתקנות המגבילות את

 לנדות לכבוד עצמו.

ההלכתית, ריב"ש נדרש בשני הדיונים, בהיעדר סוגיה תלמודית העוסקת באופן ישיר בשאלה 

בדיון השני הוא  248לאנלוגיות ולדיוקים מסוגיות שונות על מנת לחלץ מתוכן פסיקה אופרטיבית.

הסתמך על חכם שקדם לו )רא"ש( ועל מנהג עתיק יומין של קהילות רבות, ואילו בראשון הוא הציע 

רות מחויבותו למ ,אנלוגיה חדשנית בין המגבלות החלות על תלמיד להורות ללא רשות מרבו

 249ובין היכולת להגביל חכם לנדות לכבוד עצמו. ,הבסיסית להורות הלכה

רא זהב. חכם לשלם ליט-בשתי הסוגיות נדרש ריב"ש לדין ירושלמי המחייב את המבזה תלמיד

-בסוגיה הראשונה דברי הירושלמי הועלו בעקיפין, כחלק מהסבר לקביעת הרא"ש שהמבזה תלמיד

ז פסיקתו, כי הקנס הוטל במרכ ומד. בסוגיה השנייה דברי הירושלמי עארץה-חכם גרוע אפילו מעם

 על אהרן בשל ביזוי הדיין.

                                                           
אמנם אין מדובר בתופעה נדירה, בייחוד בענייני סמכות תקנת הקהילות אך ריב"ש יכול היה להסתפק במסורת  248

גם כאן לעשות הדורות מסוף תקופת הגאונים ואילך. אבל בהתאם לדרכו לבקש תמיד להישען על התלמוד הוא העדיף 
"אין אנו מוצאים בהלכה : 561, עמ' המשפט העבריזאת, גם כאשר האסמכתא התלמודית דחוקה למדי. ראו דברי אלון, 

התלמודית כל דיון בדבר מקור הסמכות של הציבור להתקין תקנות, ומשום כך גם אין אנו יודעים, מהי מידת סמכות 
 .זו ומהו היקף ענייניה"

 ריעה.י-ד לשתי תשובות אלו, בפולמוס פריס הדיון התלמודי והפרשני היה רחבלהלן נראה שבניגו 249
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בשני המקומות הדיון ההלכתי ליווה פרשה סוערת שחצתה את הקהילה המקומית )פעם אחת 

מוסלמי -באלג'יר, ופעם שנייה בקונסטנטין( לשתי סיעות או יותר. בשני המקרים השלטון האזרחי

, בפרשה הראשונה לטובת ריב"ש באמצעות הענקת כתב מינוי שהרגיע את המחלוקת התערב

הקהילתית, ובשנייה במאסר שלושים מנכבדי הקהל והטלת קנס כבד עליהם, פעולות שטלטלו את 

 250הקהילה והגבירו את המתח.

 

 פולמוס פריס .ז

כבוד עצמו ובין חכם ל-החיבור המחודש שיצר ריב"ש בפרשה הראשונה בין סוגיית נידוי תלמיד

סוגיית הסמיכה ונטילת רשות, מזמין השוואת דבריו כאן לתשובה חשובה שכתב כעשור קודם לכן, 

 14.251-בשבתו בוולנסיה לגבי פרשה שהסעירה את צרפת במחצית שנות השמונים של המאה ה

אבא פולמוס התגלע בין הרב המקומי בפריס, ר' יוחנן טריוויש, ובין רב חדש בשם ר' ישעיה בר 

מארי שגדל באזור, ולמד אצל ר' מתתיה טריוויש, רבה הראשי של צרפת ואביו של ר' יוחנן. ר' יוחנן 

זה נחשב ליורשו של אביו, ור' ישעיה נדד לאשכנז, לבית מדרשו של ר' מאיר בן ברוך הלוי מווינה 

 253טלוניא בכללעל פי האגרות שנשלחו בידי ר' יוחנן לחכמי ק אשר הסמיך אותו לרבנות. 252)מהר"ם(,

כתב הסמיכה שהציג ר' ישעיה העניק לו סמכות בלעדית בכל הנוגע לסדרי הדת  254ולריב"ש בפרט,

ברחבי צרפת. לא די שיש לו רשות לדון, להסמיך תלמידים בעצמו, לסדר גיטין וקידושין ולפסוק 

לדעתו ולרשותו בענייני כשרות, אלא שכל מי שלא יסור למרותו יהיה מנודה, וכל רב שיפסוק בניגוד 

אר את עצמו גם כמי יר' יוחנן ת 255גיטיו פסולים והכלים שהכשיר ייחשבו כטריפים. –של ר' ישעיה 

                                                           
 כמובן שמהפריזמה של השלטון המקומי שתי הפעולות שירתו את האינטרסים המובהקים שלו.  250
 47, עמ' אשכנז; ריינר, הסמיכההפרשה נידונה ונותחה לא מעט וספרות ענפה נכתבה עליה, ראו לדוגמה: ברויאר,  251

, הודיי; הנ"ל, 27-30, עמ' בנותר; שוורצפוקס, כוח; כהן, 208-212, עמ' הלכה וקבלהשם(; כץ,  78ניות נוספות בהע' )והפ
 (.146)וביבליוגרפיה נוספת שם בהע'  299-305, עמ' חכמינו, ; מרציא322-342, עמ' חכמים; יובל, 303-306עמ' 

, ורק אז דבק שם המקום בכינויו 1392ה עקר בסביבות שנת באותן שנים כנראה עוד לא הגיע ר' מאיר לווינה שאלי 252
שלו. בארבעים השנים שקדמו לכך ידוע לנו על ארבעה מקומות לפחות בהם שהה בזמנים שונים: ארפורט )סמוך 

( ווורמס. ייתכן גם שבזמן 1383-1385"ט(, פרנקפורט )לכל הפחות לשתי אפיזודות שונות(, נירנברג )בשנים ק-לגזירות ק"ח
רפיה . לביבליוג43-45, עמ' אשכנזשתפקד כרבה של קהילה במקום אחד החזיק ישיבה במקום אחר. על כך ראו: ריינר, 

 .,מהר"םשם, וראו: שפיצר,  59נוספת על תולדותיו של מהר"ם הלוי ראו בהע' 
 שנא.-א, סימן רסח, עמ' שנשו"ת הריב"ש  253
 שנד.-שם, סימן רע, עמ' שנב 254
, הציג ארבע גישות פרשניות להתנהגותו של מהר"ם מווינה בפרשה סבוכה זו: א. סברה 136-413, עמ' כוחכהן,  255

המצמצמת מאד את מעורבותו של מהר"ם עצמו בפרשה, ותולה את כל האחריות בר' ישעיה. ב. מהר"ם סבר שרבני 
. ג. מהר"ם התנגד צרפת אינם עומדים בסטנדרטים מינימליים של למדנות ויכולת פסיקה וביקש להעלות את רמתם

יהודי )לר' יוחנן היה מינוי שכזה(. -לכל רב "מטעם", כלומר לרב שקיבל רשות לדון ולהנהיג את הקהילה מאת המלך הלא

( שבמחוז סאבויה )וגם Bresseד. מהר"ם בכלל נתן לר' ישעיה כתב הסמכה קדום יותר, כשהלך להתגורר בעיר ברעס )
כסוך שר' יוחנן ציין באגרת הראשונה(, ורק אחרי שהסתיימה פרשיה זו הוא עבר שם זה יצר סכסוך עם הרב המקומי, ס
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הן מהקהילות היהודיות והן מהמלך,  –שירש את אביו בכהונה הרמה, גם כמי שזכה להסכמה גורפת 

קטלוניה לבטל פציר ברבני הוגם כמי שביסס את לימוד התורה והפצתה ברחבי צרפת. לפיכך הוא 

על כל מי שיחשוש לאותה  256את גזירת החרם של מהר"ם באמצעות ר' ישעיה, ואף להטיל חרם נגדי

 257גזירה וינהג על פיה.

 במענה לבקשה זו כתב ריב"ש:

"תחלת כל דבר צריך לבאר מה זו סמיכה שנהגו בצרפת ובאשכנז שהרבנים נסמכים והם סומכים 

 258אחרים".

לדבריו מובן שאין  259ב"ש אפשרויות שונות להבנת אופיה של סמיכה זו.בדיון ארוך ומקיף שלל רי

זו הסמיכה שנהגה בימי חז"ל שעניינה האפשרות להיחשב מומחה הרשאי לדון דיני נפשות ודיני 

כן אין בסמיכה זו מתן תוקף -ישראל, וכבר בטלה מן העולם. כמו-קנסות, שכן היא נהגה רק בארץ

גלותא' -מתשלום במקרה שטעה בהכרעת הדין, שזה תלוי בהסכמת 'ריש לדיין לדון בכפייה, ולהיפטר

הנמצא בבבל, וגם זה כבר פסק. האפשרות לדון בכפייה בימינו נעוצה בהסכמה מראש של בעלי 

הדין לקבל את מרותו של הדיין, או בהסכמת הקהל למנותו כדיין )וזה נחשב 'כמו אם קבלו עליהם 

"שלא הגיע את האפשרות שסמיכה זו נועדה למנוע מתלמיד  . עוד שלל ריב"ש260הבעלי דינין'(

להורות, שכן אם הוא ראוי להורות מותר לו לעשות זאת גם ללא רשות, ואם הוא איננו  להוראה"

קיומה -איננו מושפע מקיומה או אי 261,"ורבים חללים הפילה"ראוי, האיסור החל עליו להורות משום 

 של הסמיכה.

ות הללו, הציע ריב"ש שכל עניינה של הסמיכה הוא במערכת היחסים לאחר שלילת שלוש האפשרוי

האישית שבין רב מובהק לתלמידו. שכן, כזכור, בתלמוד גזרו ש'תלמיד אל יורה הלכה אלא אם כן 

נטל רשות מרבו', וגזירה זו הייתה הרחבה של האיסור המקורי, שחל רק על הוראה 'במקום רבו 

                                                           
לפריס ו"השתמש" בהסכמה המקורית כדי ליצור כוח במקום החדש. כהן עצמו ביקש לבסס את הפירוש האחרון, תוך 

מחלוקת עם שהוא ממקד את תשומת הלב בכך שעל ר' יוחנן היו עוד כמה חולקים בקרב היהודים בפריס ובצרפת, וה
, התייחס למאורעות 326-333, עמ' חכמיםיובל, ם ג .ר' ישעיה הייתה ה'מכה בפטיש' בשרשרת המחלוקות ארוכת השנים

 , שמפנה למחקרים נוספים ודן בהם(.39הע'  21, עמ' הסמיכה)וראו גם ברויאר,  בברעס שקדמו לפרשיית פריס
 (.35דוגמה נוספת ל'חרם אדרבה', שהוזכר בפתיחת הפרק )לעיל, עמ'  256
ה להתנהלות בעייתית, ואולי אף מושחתת, של כמה כאמור, כהן דייק והראה שר' יוחנן ביקש בקשה נוספת, הקשור 257

דשת לאזור(, וחכל מקרה התנהגותם קדמה להגעתו המוכמה רבנים מקומיים, שאולי ר' ישעיה נמנה עימם ואולי לא )וב
 ואכמ"ל.

 א, סימן רעא, עמ' שנה. שו"ת הריב"ש 258
ידוש הקשור למהר"ם מווינה עצמו. החוקרים שעסקו בנושא נחלקו בשאלה האם מנהג זה היה ארוך בשנים, או ח 259

 .16-23, ודיונו שלו עצמו בעמ' 11הע'  16, עמ' הסמיכהראו אזכור הדעות השונות אצל ברויאר, 
 , שם.שו"ת הריב"ש 260
 ט( אזכור של תלמיד שלא ראוי להוראה ומורה.מ-ראו גם בסימן מד )שם, עמ' מח 261
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רחבי העולם. ריב"ש האריך בתיאור מחלוקת הראשונים בהבנת  בתוך שלוש פרסאות', לאיסור בכל

סוגיה זו, והציג את שורת הדין המוסכמת על כל הדעות, לפיה בתחילה, כאמור, היה מותר להורות 

בעקבות אותה טעות של תלמידו  –במרחק של שלוש פרסאות ומעלה ממקום רבו, אולם בהמשך 

בעולם. ריב"ש הדגיש שלולא גזירה זו לא רק שמותר גזרו על כל מקום  – 262של רבי יהודה הנשיא

לתלמיד )שהגיע להוראה( להורות, אלא שזו ממש חובה החלה עליו כיוון שכאמור, 'על תלמיד שהגיע 

. נראה שריב"ש ביקש להבהיר עד כמה גזירה זו "ועצומים כל הרוגיה"להוראה ואינו מורה' נאמר 

קנה נגד ברירת המחדל הפשוטה המאפשרת ואף מחייבת מורכבת ויש בה מן הבעייתיות, שכן היא נת

כל אדם שראוי לכך להורות לאחרים. נימה זו עומדת בניגוד לדיונו בסימן סא )תקנת הנידוי באלג'יר( 

חכמים -וחומר את היכולת להגביל תלמידי-שם הוא התייחס לגזירה בכבוד רב, ואף למד ממנה בקל

 מלנדות לכבוד עצמם.

של הרקע לגזירה המחייבת נטילת רשות על מנת להורות הובילה את ריב"ש בחינתו המדוקדקת 

לחידוש נוסף לגבי טעם הגזירה. לדעתו, לא רק טעותו של התלמיד הובילה אליה, אלא גם 'כבוד 

 רבו':

"ועוד, שכיון שהתלמיד שהגיע להוראה ומשום הכי אסור למנוע עצמו מההוראה, אלא שמחמת 

פו בזה כבוד רבו כדי שתהיה המניעה מהוראה לכבוד רבו שהוא כבוד מעשה שהיה ראו לגזור, שת

התורה, וגם שרבו מובהק שרוב חכמתו ממנו ורגיל בו ידע ויכיר בו אם ראוי ליתן לו רשות ואם 

  263הוא שומר פיו ולשונו שלא יכשלו בני אדם בדבריו".

כשרבו המובהק עודנו  בהמשך הסביר ריב"ש שהאיסור על תלמיד להורות ללא קבלת רשות הוא רק

 בחיים, אולם אחרי פטירתו, חוזר המצב לדין המקורי, שלכל תלמיד שהגיע להוראה מותר להורות.

המהלך הלמדני של ריב"ש הופך את הקערה על פיה: במקום ראיית הסמיכה כמתן כוח ועוצמה לרב 

תלות התלמיד  המוסמך, המושרש בסמכותו של הרב המסמיך, הוא מציג תפיסה שסמיכה מעידה על

 ברבו, ואין לה כל השלכה על חובת הציבור לקבל את מרותו של הרב המוסמך.

רם לו לחשוש מכוחו הגובר של ר' ישעיה, המייצג פס את הסמיכה באופן שגנחדד: ר' יוחנן טריוויש ת

. הוא ביקש להתמודד עם האתגר הזה באמצעות ערעור על את זרועו הארוכה של מהר"ם הלוי

כותו של מהר"ם כלפי קהילות המרוחקות מתחום רבנותו. אולם ריב"ש ערער על טיעונו של ר' סמ

                                                           
 .40-93לעיל, עמ'  262
 נז.א, סימן רעא, עמ' ש שו"ת הריב"ש 263
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ישעיה באופן יסודי יותר, ולדבריו מאז ימי חז"ל מעולם לא היה לרב כלשהו כוח לחייב קהילה לקבל 

בל לו להורות, א להתירעל ר' ישעיה להורות, או  לאסורעליה רב שהוסמך על ידו. מהר"ם הלוי יכול 

מסקנה נוספת מניתוחו של ריב"ש היא שתלמיד  264אין בסמיכה שהוא מעניק כוח לחייב את הקהילה.

שאין לו רב מובהק, שלמד אצל רבנים שונים ובישיבות שונות, יהיה משוחרר מכל מגבלה, ולכשיגיע 

אצל למעמד של 'ראוי להורות' מותר לו )ואף חובה עליו( לעשות זאת. לעומת זאת על תלמיד שלמד 

רב מובהק אחד יחול איסור להורות, אפילו אם הגיע להוראה, כל עוד לא קיבל היתר מפורש לעשות 

בכך הפך ריב"ש את הסמיכה הזו מיתרון למגבלה: היא איננה מסמיכה אותו לדון, אלא  265זאת.

 מהווה אינדיקציה שעד עכשיו היה אסור לו לעשות כן.

"ם הלוי כוח לחייב את קהילות צרפת לפעול לפי דעתו. ריב"ש ציין מספר קשיים בתפיסה שיש למהר

"ומהר"ם הלוי שהוא דר באשכנז, אם יגזור במלכות צרפת, יגזור ג"כ בכל ישראל, סביר: הבין השאר 

"אף אם גלוי , וזה לא אפשרי שכן כיון שהוא גוזר חוץ לעירו, ואף חוץ למדינתו ואף חוץ לגלילו"

מה ומופלג בזקנה, מכ"מ איננו נשיא שהוא הגדול שבסנהדרי ומפורסם כי מהר"ם הלוי מופלג בחכ

יתר על  266.גדולה העומד על בני עמנו תחת מרע"ה וגוזר גזרות על ישראל לאסור דברים המותרין"

כן, אפילו בזמן הסנהדרין היו חכמים שהנהיגו בעירם כפי פסקם, גם אם היה זה בניגוד לדעת רוב 

לילי שהתיר עוף בחלב וכך נהגו בעירו(, וחכמים אחרים כיבדו חכמי דורם )כמו שיטת רבי יוסי הג

 זאת כאשר ביקרו במקום.

עוד טען ריב"ש שהמהר"ם ביקש לאסור דברים שעל פי כל כללי ההלכה לא ניתן לאסור אותם. אין 

שום צורך ליטול רשות בכדי לכתוב גיטין ולעשות חליצות, ומספיקה בקיאות בדינים הספציפיים 

                                                           
"היא צמצומה של הסמיכה לתחום הצר של יחסי , כתב כי מגמה אחת של ריב"ש בתשובתו 18מ' , עהסמיכהברויאר,  264

"את הסמיכה . הוא הסיק מכך שהייתה נטייה באותה תקופה למהלך הפוך, שמטרתו להוציא תלמיד אל רבו המובהק"
לי ומוסדי יותר: להרחיב את סמכותו של הרב הנסמך ות לה אופי פורמרב, ולשו-מן התחום הפרסונאלי של יחסי תלמיד

. אני והסומך גם על תלמידים שאין "רוב חכמתם ממנו", ולעשות את התלמידים כפופים גם לרב שאינו רבם המובהק"
כת, ואין למהר להסיקה מתוך דברי ריב"ש. וודאי שזו הייתה מגמתו של מהר"ם הלוי במקרה ל-סבור שזו מסקנה מרחיקת

זה, ואליה התנגד ריב"ש, אולם העובדה שריב"ש שולל את מעשהו של מהר"ם איננה מעידה בהכרח שהייתה ספציפי 
 כאן מגמה רווחת שכזו באותה תקופה.

מכל מקום, ברויאר הציג את מהלכו הלמדני של ריב"ש רק כ'צמצום' מרחב הפעולה של הסמיכה, ואילו אני כאמור מבין 
 מיתרון למגבלה. –כה שיש כאן היפוך פרדוקסלי של הסמי

ניתן לראות כאן אולי מהפך אירוני, שכן ר' יוחנן האריך לתאר כיצד ראשית לימודו של ר' ישעיה הייתה אצל אביו  265
ורק בשלב  – 1360-ר' מתתיה טריוויש, שנחשב שם למחדש הקיום היהודי בצרפת לאחר חזרת היהודים ב –של ר' יוחנן 

ם הלוי. האם במקרה הזה חייבים לטעון שלר' ישעיה היה רק רב אחד מובהק שרוב מאוחר יותר הוא נדד והגיע למהר"
ככל תורתו הייתה ממנו? אם היו שואלים את ר' יוחנן סביר שהיה משיב שר' ישעיה חייב הרבה מתורתו לאביו ר' 

חו של ריב"ש ניתן סבור גם הוא שמהר"ם לא היה רבו המובהק של ר' ישעיה. לפי ניתו 324, עמ' חכמיםמתתיה. יובל, 
הר"ם הלוי באופן פרדוקסלי. כל עוד ר' ישעיה לא קיבל סמיכה מאף מאפוא להציג את תוצאת הסמכת ר' ישעיה בידי 

אחד, הוא נחשב לתלמידם של כמה מורים, והיה מותר לו להורות. רק כשהוא קיבל כתב סמיכה ממהר"ם, האחרון קיבל 
אז היה אסור לו להורות. יוצא שכתב הסמיכה לא הועיל לו במאומה,  מעמד של 'רבו המובהק', והתברר למפרע שעד

 ורק הגביל למפרע את יכולתו להורות. 
 א, סימן רעא, עמ' שנח. שו"ת הריב"ש 266
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מתוך כך ריב"ש ביקר את מהר"ם  267."סתם ספרי דדייני מגמר גמירי"טין וחליצות, שהללו של גי

באופן חריף במיוחד, שהרי פסילת גיטין שלא כדין תיצור בעיה חמורה של עגונות, ובניגוד חריף 

 לנוהגם של חכמי הגמרא להכשיר גט שנחשב מעיקר הדין כפסול כדי להימנע מבעיית עגינות. 

 ונו עד עתה:ריב"ש סיכם את די

"ומכל מה שנאמר יצא לנו שהגזרה שגזר מהר"ם הלוי היא שלא כדין וכהלכה, כבודו במקומו מונח, 

ואין לחוש לה. אלא שתלמידיו ותלמידי מהר"ר ישעיה אותם שרוב חכמתם מהם, אין להם להורות 

 268ולקבוע מדרש ולתפוש ישיבה אא"כ נטלו רשות ממנו כמו שהוא מן הדין".

 א ביקש ללמד זכות על המהר"ם:מתוך כך הו

"ואפשר שעל אלה לבד נתכוין מהר"ם הלוי, שחזקה על אדם גדול כמוהו שלא יצא מתחת ידו דבר 

של מי שלא יקשיב לגזירת החרם =]שאינו מתוקן... אך הפריז על מדותיו לומר שגיטיו וחליצותיו 

 269ון כי חפצנו צדקו, ולא מצאנו".פסולין, ובזה חתרנו למצוא לו פתח או טעם נכ והנידוי שלו, ש.ו.[

אמנם ריב"ש הודה שלימוד הזכות שלו דחוק, בעיקר בעקבות האמירה המפורשת של מהר"ם שמי 

 שלא יקשיב לדבריו גיטיו וחליצותיו פסולים )וכליו ייחשבו ככלי גויים שאינם כשרים(.

* 

הר"ם הלוי הסמכות בסוף התשובה הארוכה פתח ריב"ש דיון חדש, והסביר שאפילו אם הייתה למ

על מינויי הרבנים והדיינים בקהילות צרפת, ומתוך כך החליט להחליף את ר' יוחנן בר' ישעיה, 

 במקרה זה הוא פעל שלא כדין, זאת מארבעה טעמים:

בן יורש אביו, ור' מתתיה אביו של ר' יוחנן היה הרב המוסכם בקהילות צרפת, ששיקם את  .1

 ר.הקהילות אחרי חזרת היהודים לאזו

אפילו אם לא היה בנו של הרב הקודם, כיוון שהוא כבר מכהן בתפקיד אין לסלק אותו  .2

 מתפקידו )אלא אם מעל בתפקידו, או שהיה עם הארץ(, אפילו אם יש רב אחר גדול ממנו.

"מאן דלביש מדא ילבש ובהסכמת קהלות צרפת וקבלוהו עליהם", ר' יוחנן קיבל את מינויו " .3

 270.מדא, ומזה בן מזה יזה"

                                                           
 שם, עמ' שס. 267
 שם, עמ' שסא. 268
 שם. 269
 פי הבבלי בברכות כח,א.-שם, עמ' שסב, על 270
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"שנתמנה בהורמנא דמלכא, ודינא דמלכותא דינא... שאם מנה המלך במלכותו דיין שידין  .4

בין איש לחברו, והוא מומחה ובקי בדינין, שדיניו דין ויכול לכוף בעלי דינין לדון לפניו... 

וכן הוא מלך צרפת היום במלכותו, ושאר המלכים במלכותם, כמו מלך פרס בימים ההם 

... ובודאי מחקי ר, בימי התלמוד שהחשיבו כך את השלטון הפרסי, ש.ו.[]כלומבארצות ההם 

 271המלוכה הוא למלכי האומות למנות שופטים בארץ".

בהמשך דבריו הבהיר ריב"ש שהטעם החשוב הוא השלישי, וגם להסכמת המלך יש תוקף רק אם 

יבל את הסכמת אדם שמבקש מינוי מהמלך מבלי שק –גבי הסכמת הקהילות. יתירה מכך -הגיעה על

"מצער את הצבור עושה מעשה חמור ) –שכן אם הוא עצמו כלל איננו ראוי להורות -וכל –הציבור 

, ואין רשות המלך מועילה לו. אמנם במקרה המדובר ר' יוחנן קיבל הן את 272(ועתיד ליתן את הדין"

קרונית לתת הסכמת הקהילות הן את המינוי מהמלך, ולכן אפילו אם הייתה למהר"ם הלוי זכות ע

 הסכמות שמשפיעות על מחוזות צרפת, כאן פעל שלא כדין.

גרוסמן עמד על ייחודיותם  ברהםאפשר שבבסיס פסיקתו של ריב"ש לרבני צרפת עמד שיקול נוסף: א

כמה גורמים הביאו  273גוניים.-של חכמי צפון צרפת ובתי המדרש שלהם, שהיו פתוחים, יצירתיים ורב

ל רש"י שהתווה את הדרך בחתירתו העיקשת אל האמת באופן ענייני, לידי כך, ובראשם דמותו ש

ובענוותנותו הגדולה. על כך הוא הוסיף את החשיבות היתירה בבתי המדרש הצרפתיים להגהת 

ספרים וללימוד מתוך הכתוב. לאור מעמדם המיוחד של חכמי צרפת והמסורת המפוארת שלהם, 

בסוגיית האיסור על תלמיד להורות במקום – 12-מאה האיש צרפת ב –ראי לעיין בפסיקת ר"י הזקן 

"בזמן התנאים והאמוראים, שמוציאים ההוראות מעומק ופלפול רבו, הקובעת שהאיסור חל רק 

"והכל יכול להסתכל בספרי הפסקים , אבל בזמננו שלנו, בהם כל הפסקים כתובים בספרים, ומידיעה"

לדברי גרוסמן, בכך העצים ר"י את הפלורליזם  274, כל תלמיד שלמד כראוי רשאי להורות.ולהורות"

מדרשי שהתקיים באזור מחייתו, והוסיף נדבך משמעותי לדפוס החשיבה של בעלי התוספות -הבית

 ושל בתי המדרש הצרפתיים לאורך דורות.

                                                           
 שם. 271
 שם. 272
 .586-572, עמ' חכמיגרוסמן,  273
סיקה זו והעמיק בניתוחה , שציטט פ172-171, עמ' הרהוריםריינר, צוריך א, מצוה קיא )עמ' רעה(. וראו סמ"ק מ 274

ובהנגדת דמותו של ר"י עם דמות דודו הגדול רבנו תם. דבריי כאן מבוססים על תובנותיו. ראו גם לאחרונה: רוט וריינר, 
 ו של ר"י כפוסק הלכה.אופיבלה(, שם יש העמקה נוספת -, במבוא )עמ' כטר"י הזקן
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לאור זאת ניתן לשאול: האם הדמיון בין פסיקת ריב"ש כאן לבין פסיקה קדומה של ר"י הזקן משקף 

ריב"ש כבר הושפעה התרבות והחשיבה הספרדית מצרפת, או שמא ריב"ש חרג כאן  שבזמנו של

  275מנת להתאים את פסיקתו למסורת הצרפתית?-מדרך ספרד המקובלת על

לסיכום, בתשובתו לרבני פריס ביקש ריב"ש לבצר את מעמדו של ר' יוחנן כרב הקהילה מכוח הסכמת 

ו של הרב הקודם. בתוך כך הוא קיעקע את יומרת הקהל, הסכמת השלטון האזרחי, ומכוח היותו בנ

מהר"ם הלוי להטיל מרות על אזור גאוגרפי מרוחק, ועל בקשתו של ר' ישעיה להשתלט על קהילת 

פריס מכוח הסכמת רבו שבאשכנז. עיונו הלמדני הוביל למסקנה שכל אדם שראוי להורות רשאי, 

ת רק ביחסים שבין תלמיד לרבו. לכן ואף חובה עליו, לעשות כן, ומשמעותה של הסמיכה נמצא

לדעתו אין שום משמעות לנידויים שהטיל מהר"ם הלוי על מי שלא יציית להוראותיו, ור' יוחנן יכול 

להמשיך בתפקידו ללא חשש. אמנם, הוא נמנע גם מלהטיל נידוי וחרם על ר' ישעיה וההולכים 

ילה רחוקה, גם לריב"ש עצמו אין אחריו, שכן כמו שלדעתו למהר"ם אין כוח להחרים אנשים מקה

 את הזכות הזו.

 

 השוואת פריס ואלג'יר .ח

נעמוד בקצרה על הדומה והשונה בדיונו של ריב"ש כאן, ובדיוניו בשתי הפרשיות שסערו באלג'יר 

 כעשור ומעלה לאחר מכן:

 נקודת הדמיון הבולטת ביותר היא החשיבות המרובה שמייחס ריב"ש באופן עקיב לכוח הציבור.

ר שמירב העוצמה נמצא אצל אנשי הציבור להגביל את היחיד, ו בצרפת, גם באלג'יר ריב"ש סבכמ

"הקהל יכולין להסכים על בני קהלם כמו  –ולעתים אפילו את הרב שהתמנה להיות מנהיג הקהילה 

. מכאן הכוח להגביל את הרב מלנדות לכבוד עצמו, מכאן הכוח לתקן תקנה רבי על כל ישראל"

                                                           
בישיבות אשכנז הייתה פתיחות מסוימת, אולם סבור שהפער בין שני  מראה שגם 576-574, עמ' חכמיגרוסמן,  275

המקומות עדיין גדול מאד. בין השאר, לדבריו יהדות אשכנז תפסה את עצמה כממשיכה ישירה של יהדות ארץ ישראל 
(, 10-ות יחסית זו הייתה קיימת בראשית ימי הישיבות באשכנז )המאה המימי הבית השני. בנוסף, גרוסמן טוען שפתיח

ייגת מחידושים. מסורתית המסת-נים לרוח יותר שמרנית ותפיסה יותר ריכוזיתעולים סימ 11-אולם כבר בסוף המאה ה
ל חכמי זה יכול להסביר את הפער בין תפיסתו הריכוזית של מהר"ם האשכנזי אל מול קריאת התיגר על תפיסה זו ש

 צרפת.
רוש והחזרה לערי צפון צרפת, , אחרי הגי14-קופה מסוימת במאה ה, סבור שבת19-20, עמ' הסמיכהיש לציין שברויאר, 

היה מחסור בגדולי תורה משמעותיים באזור. אמנם לקראת סוף המאה כבר חזרו קולות התורה לרחוש בבתי המדרש 
"מיעוט חכמת בני האזור, אולם רבני אשכנז המשיכו לחוש שיש רמעלה בקרב -המקומיים, ובהחלט ניתן למצוא אנשי

בע הזלזול של מהר"ם ברבני צרפת. כאמור, כאן מוצעת אפשרות נוספת , ומשם נהתורה לעומת הדורות הקודמים"
עיוני באופי לימוד התורה ופסיקת הלכה ר-)שאיננה סותרת ויכולה אף להשתלב עם דבריו(, שיש גם הבדל תפיסתי

 ממחלוקת תפיסתית ארוכת שנים, עוד מימי רש"י ובעלי התוספות.  שנובע



66 
 

גדול  –דין שאיננו יהודי, ומכאן הכוח לסרב לקבל את מרותו של רב -ם לפנות לביתהמונעת מאד

 276המבקש להתערב במינויים המקומיים. –ככל שיהיה 

"האמצעים ש –מה שורש תפיסה עקיבה זו של ריב"ש? אפשר שהיא נבעה מהבנתו של גולדין 

לויים ברצונם הטוב של חברי השילטוניים המקובלים כדי לכפות את רצון הקבוצה על חבריה, היו ת

שש שוב ושוב מפני התפוררות קהילתית, וכדי שתיווצר ותישמר כלומר: ריב"ש ח 277.הקבוצה"

אחדות בקרב בני הקהילה, צריכים להגיע כמה שניתן להסכמות ביניהם. ככל שהדברים יגיעו 

ות עליהם באמצעות אכיפה טוטליטרית "מלמעלה", אם חברי הקהילה לא יתמכו בגזירות המושת

בידי החכמים ושאר נציגיהם, התקנות והגזירות תהפוכנה לחרב המתהפכת על המתקנים 

הדבר נכון בכל תקנה, ועל אחת כמה וכמה בגזירות של חרמות ונידויים, שכן כאמור  278והגוזרים.

לעיל, מהות הנידוי היא ההוקעה מתוך החברה, ואם אפילו חלק מבני קבוצת הייחוס יתעלמו מן 

 ה, הרי שהיא נעקרה מתוכנה.הגזיר

ייחס ריב"ש, באלג'יר כמו בפריס, לכתב מינוי רבני שמתקבל מאת נקודת דמיון נוספת היא התוקף ש

המלך, זאת מתוך תפיסה מסוימת של 'דינא דמלכותא דינא'. נקודה זו חשובה במיוחד, כי הפסק 

קף שייחס ריב"ש בתשובתו המוקדם הזה של ריב"ש במקרה שלא נגע אליו באופן אישי מוכיח שהתו

המאוחרת לכתב המינוי שקיבל ממלך תלמסאן משקף גישה הלכתית עקיבה ולא נבע מאינטרס 

 279אישי.

                                                           
 סימןב,  ששו"ת הריב"על תפיסה עקבית זו ניתן להוסיף את פסקו פורץ הדרך של ריב"ש עוד מימיו בברצלונה ) 276

רח( שקבע שדברי הגמרא המתנים תקנות בענייני מיסים בהסכמת 'אדם חשוב' נאמרו רק בנוגע ת-שצט, עמ' תרה
נת אומנים )כלומר, גילדת אומנים(, אולם אם 'בני העיר' הסכימו על תקנה מסוימת, הם אינם זקוקים להסכמתו לתק

-53, עמ' נזיקין; פרידל, 303-306ועמ'  277, עמ' פוליטית; וולצר, 610, עמ' המשפט העברישל 'אדם חשוב'. וראו: אלון, 
 שיטתו בנוגע ליחסו האוהד לחוקים ומערכות שלטון אזרחיים.. פרידל גם קשר את תפיסת ריב"ש בנוגע לכוח הקהל ל55
 .7, עמ' החרםגולדין,  277
לדוגמה להבנה זו של חכם הגוזר גזירה על חכם אחר, ובזה הוא מביע בו זמנית הן את סמכותו על חברו הן את  278

ת הדין איננה מובנת "מכאן משתמע שסמכותו של ראש בי :77, עמ' העימות"נזקקותו" להסכמת חברו, ראו וולפיש, 
 .על ידי אחד ממנהיגי הציבור המובילים" –מאליה: היא תלויה ב'קבלת' הסמכות בידי הציבור, ובמקרה שלפנינו 

"אם כן, אין מקום לחשש שדברים שנכתבו בתשובה זו של הריב"ש, באו להצדיק עמדה אישית : 425, עמ' דינאשילה,  279
ת הנידוי אהורה לכבד  4-הזכרתי את הפרשה בה המלך פדרו ה (43עמ' ) . עם זאת, לעילשנקט לאחר כשמונה שנים"

שהטיל ריב"ש עצמו על יהודי אחר שביזה אותו בעת שחי בברצלונה, כעשרים שנים קודם לפולמוס בפריס. זוהי תעודה 
שלא נמצאה לה הד בכתובים עבריים עד עתה, ואיננו יודעים מה הייתה התייחסותם המדויקת של ריב"ש ושל הר"ן 

 יה. מכל מקום פרשה זו עלולה לעורר מחדש את שאלת השפעת האינטרס האישי על הסתמכותו העקיבה של ריב"שאל
 ., גם אם ידיעותינו לגבי הרקע שלה הן חלקיות מאודעל הממלכה האזרחית

בסימן רעב הובאה בקשתו של ר' יוחנן  :בהתנהלותו באותה פרשיה בצרפת ריב"ש גילה עקביות גם לגבי נקודה נוספת
רם והנידוי שהטילו מהר"ם הלוי ור' ישעיה, ובמקביל שיטיל חרם ונידוי נגדי על מי שיחשוש טריוויש ממנו שיבטל את הח

לגזירת מהר"ם ותלמידו. ריב"ש אכן הורה שאין לחרם של מהר"ם ור' ישעיה כל תוקף, אך הוא סירב להטיל חרם ונידוי 
באשכנז סמכות על קהילות צרפת  נגדיים, ונימוקו עימו: מכיון שתשובתו נשענת על הטיעון שאין למהר"ם היושב

המרוחקות אשר לא קיבלו עליהם את סמכותו, הרי שלא יוכל ריב"ש, הגר רחוק מצרפת, להטיל בעצמו נידוי וחרם 
  א, סימן רעא, עמ' שסד(. שו"ת הריב"ש)
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השוני בין התשובות ניכר בטיפולו הלמדני בסוגיה התלמודית. הבדל אחד נמצא ביחסו לגזירה 

עלה על נס ריב"ש ה. בעוד בסימן סא )אלג'יר( האוסרת על תלמיד להורות בלי נטילת רשות מרבו

תוקף משמעותי להלכה  וחומר שאם יש-את תוקפה של הגזירה התלמודית, ואף למד ממנה בקל

כם לנדות בלי ח-כן שיכולים למנוע מתלמידש-המונעת מתלמיד שהגיע להוראה להורות בפועל, כל

למנוע ר שזו גזירה מקומית שכל עניינה הוא ו, בסימן רעא )וולנסיה( ריב"ש סברשות הקהל כול

מתלמיד מובהק של רב מסוים להורות בלי רשות, ואף היא לא הייתה עומדת בפני עצמה, לולא היה 

 ך לקבע את כבוד הרב שיכול להקנות את הרשות לתלמיד.כ-חשוב כל

הבדל שני בין שני הדיונים הלמדניים הוא במערכת היחסים המושפעת מן הגזירה המונעת מתלמיד 

ר המוקד הוא כוחו הגובר של הציבור על הרב. לכן הדיוק הלשוני ידגיש להורות ללא רשות. באלג'י

וחומר' מובן -פי האנלוגיה המתוארת ב'קל-'. מי הם אלו ש'גזרו'? עלגזרואת המלים 'באותה שעה 

לעומת זאת, בפרשיית פריס מערכת היחסים היא בין התלמיד לרבו  280שהגזירה היא ציבורית.

 '.נטל רשות מרבוסוף המשפט: 'תלמיד אל יורה, אלא אם כן  המובהק. הדגש המילולי הוא על

ונים תלמודיים בדי-הבדל נוסף מתייחס למידת ההסתמכות על מקורות תלמודיים ופרשנים בתר

השונים. בפולמוסים מאפריקה הצפונית הדיונים רזים ונשענים על אנלוגיות דחוקות מעט, ואין 

עקבות השקלא וטריא התלמודי. לעומת זאת בהם עיסוק נרחב בפרשנים ובפוסקים שבאו ב

בתשובתו מוולנסיה לפריס ניתן לראות ניסוחים קלאסיים של למדנות תלמודית, תוך סקירת ספרות 

פרשנית נרחבת וניתוח מעמיק של המקורות. הגם שיש בתשובה זו חידוש פרשני שלא נאמר 

 דברי קודמיו לאורך הדורות.בסס את דבריו על לקש יבידי פרשנים קודמים, ריב"ש -רש עלבמפו

נסכם את ממצאינו לגבי השוואת התייחסותו ההלכתית של ריב"ש לשלושת הפרשיות המוצגות 

 כאן:

הנקודה המרכזית החוזרת פעמים רבות בכל התשובות הללו היא כוחו של הציבור במינוי החכמים, 

 וסמכותו כלפי היחיד מתוך הקהל וגם כלפי החכמים עצמם.

פעיל סנקציה של חרם ונידוי כסנקציה כלפי היחיד, קשה יותר תקהילה ששלגיטימי  אף-בנוסף, על

חכמים שפועל ללא רשות הציבור. במצבים רבים אין -להצדיק את הפעלת הסנקציה הזו בידי תלמיד

                                                           
, ורק ביקש , ביקש להוכיח מכאן שריב"ש לא קיבל את פסילתו האוטומטית של ר' ישעיה בידי ר' יוחנןכוחאמנם כהן, 

למנוע מר' ישעיה להשתלט על  ה"טריטוריה" של ר' יוחנן מבלי לפגוע בו עצמו בצורה מופרזת, אך לדברינו ספק אם 
 מסקנה זו תקפה.

למרות שהסיפור המתואר במסכת סנהדרין מתייחס לרבי יהודה הנשיא שהבחין בטעות החמורה שנוצרה בעקבות  280
 לא 'גזרו', כפי שמופיע בכל עדי הנוסח הידועים לנו למקור זה.דברי תלמידו, הלשון איננה 'גזר', א
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לו כלל סמכות לעשות זאת, לפעמים מפני שהמנדה לא הגיע לדרגה הראויה, ולפעמים מפני 

כותו. גם כשיש לו סמכות לנדות, ספק בעיני ריב"ש אם ראוי להשתמש שהציבור לא קיבל את סמ

נס של ליטרא זהב על בכלים של נידוי והטלת קנסות. כך, במקרה של הזקן בקונסטנטין שהטיל ק

 קיים את סמכותו לעשות זאת, אך ערער על צדקת החלטתו מנימוקים שונים.אהרן, ריב"ש 

התייחס ריב"ש למכלול מערכות היחסים בין בעלי הכוח  לבסוף, בחינת שלוש הפרשיות מראה כיצד

השונים בקהילות היהודיות: בין הציבור ליחיד; בין הציבור לרב; ובין הרבנים עצמם, בחלוקה לשני 

 אופנים: א. בין שני רבנים יריבים; ב. בין תלמיד לרבו המובהק. את הנקודה הזו נבחן בסעיף הבא.

 

 שותבין קהילות ותיקות לקהילות חד .ט

תייחס לסוגיות של כבודו של הרב המקומי וסמכותו ולמעמד על מנת להבין את הדרך שריב"ש ה

של תקנות הקהל, יש לתת את הדעת למצב הייחודי שעמו התמודד. למרות שיהודים נדדו לאורך 

השנים, בין מכורח בין מרצון, לרוב הצליחו קהילות רבות לשמור על מידה רבה של יציבות גאוגרפית 

תקופות משמעותיות. קבצי תקנות הקהל מבטאים לרוב מנהגים של קהילות ותיקות שהתגבשו ל

בהן מסורות באופן איטי ושמרני, ובשלב מסוים העלו אותן על הכתב מסיבות שונות. פולמוסים 

רקע רצונו של אחד על רבניים, בדרך כלל -בנוגע לתקנות הקהילות שנבעו לרוב מעימותים פנים

תקנה ישנה, או לתקן תקנה חדשה שנוגדת את המנהג המקובל. בפולמוסים  הרבנים לשנות

שהתגלעו מסביב לניסיונות הללו לשנות את המנהג הקיים אנחנו מוצאים חלוקה הדומה לזו 

שתוארה בתחילת פרק זה, בין מחלוקת על התוכן לבין ויכוח בעניינים פרוצדורליים. בדומה לכך, 

ם הוויכוח נסוב על שאלת התאמת התקנה להלכה הקיימת, ולעתים אף מסביב לשינויי מנהג, לעתי

עמדה במרכז שאלת סמכותו של מתקן התקנה או של המערער על התקנה לעשות זאת. היו מקרים, 

כמובן, שבהם הועלו במקביל שני סוגי הטיעונים. מכל מקום כאן בחרנו להתמקד בדיונים העוסקים 

 בשאלת הסמכות.

ותיקה, שבה רק מי שנמנה על האליטה הרוחנית יעלה בדעתו שיש לו הידע כל זאת באשר לקהילה 

והמעמד המאפשרים לו לערער על סדרי הקהילה המקובלים מקדמת דנא. ברם, כאשר מתייסדת 

זמנית עשרות קהילות -קהילה חדשה, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בסביבה שבה מתייסדים בו

תי ואזרחי חדש המצריך לימוד והסתגלות, מאבקי הכוח חדשות, העובדה שכולם חיים במרחב ד

חכמים עשויים לחוש שהם מסוגלים -והשליטה לובשים צורות חדשות. גם אלו שאינם תלמידי
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לערער על סמכותם של רבנים שונים ולנסות להשיג מעמד של השפעה בקהילה ולגייס את בני 

 הקהילה לטובתם.

 

 הגורמים לפערים בפסיקת הריב"ש .י

ורמים מתמזגים יחד בכדי להסביר את ההבדלים המסוימים בטיפולו של הריב"ש בפרשיות מספר ג

 השונות שהוצגו לאורך הפרק.

בראש ובראשונה ישנו ההבדל בין קהילה קיימת לקהילה חדשה. בעוד בפריס שלח ריב"ש את 

ובר באלג'יר ובקונסטנטין מד 281תשובתו לקהילה שיש בה מסורות מנהג ושושלת רבנית מכהנת,

וכפי שתואר בפרק על הקמת הקהילות, באפריקה הצפונית באופן ספציפי   282בקהילות חדשות.

 המצב היה סבוך אף יותר, בעקבות הימצאותם של יהודים מעטים שהיו ותיקים יותר.

אפשר שההבדל בגישת ריב"ש בין תשובותיו הקדומות והמאוחרות נעוץ, לא רק בשוני בין קהילה 

ילה חדשה ומתגבשת, אלא גם לשלבי החיים השונים שבהם נכתבו התשובות. ותיקה ומבוססת לקה

אה דברים באופן יותר מתון ובוגר. וכפי שתואר ותו, ועוד יותר בזקנותו, ריב"ש רניתן לשער שבבגר

                                                           
)ראו:  1360והחלו לשוב לפריס וסביבתה רק משנת  1306אני מודע לעובדה שיהודי צרפת גורשו ממנה בשנת  281

כקהילה (. ברם עדיין יש מקום להציג את קהילת פריס 326, עמ' חכמים; יובל, 280-298-, ו260-264, עמ' יהודישוורצפוקס, 
שנים מאז ששבו היהודים, וזהו זמן מספיק  30וותיקה, וודאי בהשוואה לקהילות אלג'יריה: ראשית, עברו כבר כמעט 

בכדי לבסס את מוסדות הקהילה. שנית, הנדודים אמנם היו קשים ומטלטלים, אולם היהודים נשארו בסביבה קרובה 
שלישית, מדובר בחזרה לעיר שכבר גרו בה בעבר והיו בה לאורך השנים, ולא מדובר בהגעה למקום חדש ולא מוכר. 

 עקרונות פעולה קהילתיים שעוד לא נשכחו מלב, שלא כמו המצב בגולי איבריה שהגיעו לחופי אפריקה הצפונית.
הגעת רב חדש לקהילה מבוססת. דוגמה אחת בולטת היא הגעת הרא"ש לקהילת טולדו לאחר  –ישנו מצב שלישי  282

קהילתו  "ש עם התעלמותם של אנשיהראמנתח את התמודדותו של  ,175-178, עמ' הכרעותוסטרייך,  בריחתו מאשכנז.
מהחובה לשמוט חובות כל שבע שנים. בתחילה הורה הרא"ש לשנות את המנהג ולהימנע מגביית חובות משטרות 

מדבריו )'ליכא דמשגח בי'(,  ומין ואף ניסה להילחם על כך )'וצוחתי כי כרוכיא'(, אולם לאור התעלמות הקהלי-עתיקי
, כלל עז סימן ד, עמ' שכב(. הוא אמנם לא חזר בו מבחינה הלכתית, אבל שו"ת הרא"שהוא בחר להפסיק להורות כך )

הוא "נכנע" להנהגת הרבים בקהילתו, ובשלב מסוים אפילו הורה בעצמו לאנשי העיר להמשיך לנהוג כמנהגם, למרות 
(. וראו אצל "ומצאתי התנצלות לעצמי"כיצד הוא ביקש למצוא הצדקה למהלך זה ) דעתו החולקת. ברם, הרא"ש תיאר

 וסטרייך דוגמאות נוספות לפערים בין תפיסתו ההלכתית )האשכנזית( למנהג אנשי עירו )הספרדים(.
רה של ( על דפוסי הגי31לעיל בפרק א )עמ'  ה, שהוצגמדעיבכך בא לידי ביטוי אחד המודלים על פי החלוקה של ניומן, 

את גדולתו של הרא"ש, הם לא  –שלא לומר מעריצים  –אינטלקטואלים למקום חדש. למרות שאנשי טולדו מעריכים 
ממהרים לקבל את כל פסיקותיו, ובעצם "מסמנים" לו את גבולות הגיזרה של פעילותו כרב המקום וכראש הישיבה )גם 

(. הדברים הפולמוס; ושויקה, הלכהשהראו גלינסקי,  הוא לא מיהר להכפיף דעתו גם כן למנהגי אנשי המקום, כפי
מתאימים בעיקר למודל השני, של אינטלקטואל שנשאר נאמן למקומו הראשון, ואף מנסה להשפיע על אנשי מקומו 
החדש לאמץ את תפיסתו שלו. כמובן שהיו גם השפעות של המקום החדש על הרא"ש )מה שמתאים יותר למודל 

ם לרוב הרא"ש לא שינה את דעתו בעקבות היחשפות למרחב אינטלקטואלי חדש שלא היה הראשון או השלישי(, אול
ת אפילו באופן חריף יותר וסבר שהרא"ש לא אימץ כלל מגמות הלכתיות , הציג זא170-173, עמ' כנסתשמע, -מוכר לו. תא

 מקומיות.
דוברים, כיוון שאין מדובר לאף אחד מדפוסי ההגירה המ מהלהבנתי ההתרחשות באלג'יר לא מתאיכפי שצוין, 

 באינטלקטואלים המהגרים למקום אינטלקטואלי, אלא בהגירה אינטלקטואלית למדבר רוחני ואינטלקטואלי.
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כשהגיע לאלג'יר היה הרב המבוגר ביותר והנחשב ביותר בהשוואה לשאר רבני  283במבוא לעבודתנו,

ני שכיהן בתפקיד רשמי בולט, כאשר ישב בתוך קהילה ותיקה ובעלת מסורות האזור. בצעירותו, לפ

ארוכות שנים )ברצלונה(, הוא ראה לנכון לנדות על פגיעה אישית בכבודו, מהלך שהוא שלל בכל 

הדין באלג'יר. בעת שהיה במקומו החדש התאחדו להם שלושת -בית-תוקף בזמן ששימש כאב

המוגבר בגדלותו התורנית; שימושו בתפקיד רשמי שלא מצריך הגורמים: בגרותו ובטחונו העצמי 

בהכרח מלחמה אישית על כבוד; ונסיון החיים שהוביל להבנה שנידוי על כבוד אישי יכול לשמש 

כחרב פיפיות שתתהפך חזרה על המנדה. העובדה שהקהילה עדיין לא ביססה את מנגנוני הכוח 

 ם מאחורי רבם, חיזקה את מסקנתו זו של ריב"ש.והפיקוח, ואנשי הקהל עדיין לא מאוחדים כול

נראה כי יש הבדל נוסף בין גישתו הקדומה, בוולנסיה, לגישתו המאוחרת באלג'יריה. בתשובה 

שנכתבה בוולנסיה אחד הנימוקים שהעלה ריב"ש לטובת תקנה המחייבת חכם המנדה לכבוד עצמו 

ררה לעצמו', נימוק שלא נכתב היה החשש שכל חכם וחכם 'יטול ש ,לקבל את הסכמת הקהל

נות את יחסי בתשובתו באלג'יר. נראה אפוא שהוא חילק בין קהילה וותיקה, שבה הנידוי עלול לש

בעלי השררה בקהילה, לבין קהילה חדשה שבה טרם גובשו מוקדי השררה הכוחות הקיימים בין 

אחד ישתמש בעוצמה והכוח. כאשר יש הנהגה כללית המקנה 'שררה' לחכמים, עולה הדאגה שכל 

הקיימת לטובת עצמו. אולם כאשר החכמים ככלל עוד לא ביססו את כוחם, אין מה לחשוש 

 מהתפוררות של דבר שעוד לא בא לעולם.

כניס לתוך דיוניו ההלכתיים גם שיקולים פוליטיים. הדבר עולה גם נוסף על כך, ניכר שריב"ש ה

בהם הוא פסק לקהילות אחרות, אם בעקבות  במקומות בהם הוא עצמו נוגע בדבר, וגם במקומות

פנייה אליו ואם מיוזמה אישית. ההכרה בכוחו של הציבור, ורצונו של ריב"ש שמנהיגי הקהילה יהיו 

מודעים לכוח זה, מעידה גם על תבונה פוליטית שמשתלבת עם עוצמתו כפוסק בעל שיעור קומה 

כבר קיים ועומד, ואילו בקהילה חדשה הוא ייחודי. בקהילה ותיקה יותר ריב"ש יורה להכיר בכוח ש

 וצמה.ע-יבקש ליצור את גיבושו של הציבור שיהפוך לכלי רב

החכמים, יש לבסס כראוי את הפסיקה, להציג ראיות -לבסוף: כאשר הפולמוס הוא בין תלמידי

חותכות ומלומדות, ולקשר את ההוראה למעשה עם מסורת הפוסקים לאורך הדורות. אך בתקריות 

בות מלומדים ושאינם מלומדים כאחד, מספיקות התייחסויות מעטות בהקשר הלמדני, וניתן המער

דעים. -להפנות את הזרקור להתנהגות הראויה מבחינת צרכי הקהילה שתיווצר בה הסכמה ואחדות

                                                           
 .13-11לעיל, עמ'  283
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בכך ניתנה משמעות גם לפער בין הדיון הלמדני המעמיק שערך ריב"ש בנוגע לפולמוס פריס, לבין 

 במקורות הקדומים כפי שמופיע בתשובותיו באלג'יריה.דיונו הרזה 

 

 סיכום .יא

העיסוק בנידוי ובחרם נפוץ מאוד בתשובות הריב"ש, הן בתקופותיו השונות באיבריה הן באפריקה 

אולם לרוב מדובר באזכור צדדי לתוצאה בלתי רצויה של מעשה לא ראוי בידי פלוני או  284הצפונית,

או שעברו על תקנות קהל שונות. בתוך כך ניתן למצוא כמה אלמוני, שלא עמדו בתנאי שטרות, 

דיונים שהתמקדו במקרה של אדם שנידה לכבוד עצמו, ובפרק זה ניתחנו את תשובותיו בנידון 

וניסינו לעמוד על הדומה והשונה ביניהן. כל פרשה כזו מהווה עדות לדינמיקות מורכבות ומאתגרות. 

חכם בעל מעמד תורני ובעל מעמד -ו העצמית כתלמידאדם המנדה לכבוד עצמו מעיד על תפיסת

חכמים מעידים גם על עצמם. וכשסוגיה זו מעסיקה את -חברתי. אנשים שנכונים לבזות תלמידי

 חברי הקהילה, נחשף בפנינו טפח על אופיה והתנהלותה.

 הן הריב"ש הן הרשב"ץ נשאלו בנושא המנדה לכבוד עצמו, בנוגע לפרשיות שנגעו אליהן אישית

ומקורם בעיר אלג'יר, ובנוגע לפרשיות רחוקות יותר שהסעירו ערים אחרות בצפון אפריקה. שניהם 

ביקשו להגביל מאד את השימוש בכלי זה, והשתדלו להציב סטנדרטים אנושיים ולימודיים גבוהים 

ביותר לדמות הראויה לכך. יש בכך להעיד בפנינו על המקום המשמעותי שתופסת סוגיית הנידוי 

חרם בנוגע לשאלת הסמכות בין מנגנוני השלטון הפנימיים השונים בקהילה, ובהקשר הספציפי וה

 של קהילת פליטים מהגרים )שגם מתערבבת עם קהילה מקומית( שם הדיון יהיה נפיץ במיוחד.

 

 

 

 

                                                           
בסקירה שערכתי מצאתי שבכל חלק משלושת התקופות בחיי ריב"ש יש למעלה מעשרים תשובות שמוזכר בהן נידוי  284

(. עם זאת, מעניין לציין שבעיסוק בנושא שבועות 21אלג'יר:  ;27וולנסיה: -; סרגוסה24סרגוסה: -או חרם )ברצלונה
-ונדרים, שמהווה תחום שנושק בקירבה רבה לנידוי וחרם יש פער משמעותי בין איבריה לאפריקה הצפונית )ברצלונה

 לבד(.ב 3; אלג'יר: 12וולנסיה: -; סרגוסה11סרגוסה: 
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 לעיון בסוגיות 'הגותיות' : היחסהלכתי-תפריט תלמודי פרק ג:

 פתיחה וסקירת מחקר .א

והאם שתיקה רועמת בספרות השו"ת מעידה יותר  285מסקנות מתוך שתיקה? עד כמה ניתן להסיק

על השואלים או על הנשאלים? שאלות אלו ילוו אותנו בפרק הנוכחי בו תתואר גישתו של ריב"ש 

 הלכתית.-לכל ספרות יהודית )או חיצונית( שאיננה תלמודית

יה, לקבלה של הריב"ש למדע, לפילוסופ'ג וימסהיחסו הרשמאן סיכם בפרק אחד קצר את 

"הריב"ש ראה את התלמוד וניתן לתמצת את דבריו על בסיס משפט הפתיחה שלו:  286ולחלומות',

מהמשך דבריו ניתן לראות שאמנם ישנם פערים במידת התנגדותו  287.כסמכות עליונה ומוחלטת"

דון. על יחסו הספציפי למדע קבע של ריב"ש לפילוסופיה ולקבלה, אך אין השוואה מפורטת בני

וינרוט שאמנם ריב"ש סבר שקביעותיהם המדעיות של חז"ל מחייבות מבחינה מדעית, אולם  םאברה

שגיא הגדיר את  ביא 288אין לשלול תפיסות מדעיות שאינן סותרות במישרין את דברי התלמוד.

, וכלל יחד את היחס "מודל הסתגרות ושלילת החוץ"גישתו של ריב"ש ל'חכמות חיצוניות' כ

 289למדעי הטבע, מבלי לגעת בגישתו של ריב"ש לקבלה ולתחומים נוספים. לפילוסופיה עם היחס

רביצקי הציג את השווה והשונה בעיניו בין גישת ריב"ש לגישת חברו הטוב ר' חסדאי קרשקש  בירםא

קיצונית ובלתי "וסבר שקריאתו של שגיא  290ביחסם ל'גבי סמכות המסורת הדתית בענייני מדע',

תב שגישתו של ריב"ש הייתה מתונה ומורכבת יותר, ולפיה הוא הסכים . בדומה לוינרוט כ"מדויקת

לקבל תפיסות מדעיות במקומות בהם הן אינן סותרות חזיתית את מה שמשתמע מן התורה 

"פסל הריב"ש את דעת ולפיה  292דוידסון הגיעה גם היא למסקנה דומה, נהח 291והמסורת הדתית.

                                                           
. שתיקה( נכתב רבות. ראשון החוקרים שהתייחס לזה היה לאנג, ment From SilenceArguעל 'טענה מתוך שתיקה' ) 285

 .175-176, עמ' היסטוריהראו גם הניג, 
ישתו של ריב"ש לקבלה זהה לגישתו , שסבר שג378-376עמ'  ,הפילוסופיםנט. וראו שביד, -נז עמ', שהריב"הרשמאן,  286

 לפילוסופיה ושתיהן נבעו מאותה מדיניות שיטתית.
 הרשמאן שם, עמ' נז. נתייחס לדיוקים נוספים שלו בהמשך הפרק. 287
 (.15-14)וראו גם דיון בדברי ריב"ש בעמ'  10עמ'  ,שיקול דעתוינרוט,  288
רבו של הר"ן  –, שקשר בין גישתו הנ"ל של ריב"ש לגישת הרשב"א 342-233, עמ' רמב"ן. וראו יהלום, הפולמוסשגיא,  289

 שה מתונה יותר(.שהציג גי 25)וראו שם הע' 
 . המלעיגיםרביצקי,  290
 .122-121שם, עמ'  291
 .349, 317-315, 284, 100-99, 77-74, 32, עמ' רפואה. וראו גם: דוידסון, יעילותדוידסון,  292
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בבד גילה ידע אישי נרחב בתחום הרפואה ואמונה הרפואה כאשר היא סתרה את דעת חז"ל, אך בד 

 293.בסיסית ביעילות הרפואה במתן הסבר ופתרון לבעיה רפואית"

של ריב"ש,  –לשיטתו  –בנוגע לעיסוק מרכזי בפילוסופיה, הרחיב רביצקי את גישתו המורכבת 

 וסיכם:

ה לעיקרי הדת "עולה אפוא שהריב"ש ראה בפילוסופיה האריסטוטלית כשלעצמה תורה שיש בה סכנ

היהודית ומשום כך 'ראוי להימנע' ממנה ואולי אף לאסור את לימודה. אולם ניסוח תשתית תבונית 

אריסטוטלית של יסודות הדת, ואף שימוש בפילוסופיה האריסטוטלית לצורך ביסוס הדת או -לא

כל שלילה  הם דברים מותרים ואף רצויים ונחוצים לדעתו. כמו כן אין בדבריו –ביאור מקורותיה 

של המדע או של התבונה כמקורות דעת מהימנים, ובלבד שאלו לא יסתרו את יסודות הדת כפי 

 294שאלו נמסרו במקורותיהם הקנוניים".

אולם אין בנמצא חוקרים שכתבו מעבר  295לריב"ש ישנה תשובה אחת יסודית בנוגע ליחסו לקבלה,

רבם  –הר"ן על הפרזתו של הרמב"ן רבים ציטטו את הביקורת שכתב בשם  296למה שהביא הרשמאן.

אחרים התייחסו לדברים הפיקנטיים שציטט בשם  297בעיסוקו המוגבר בעניינים אלו. –של רבותיו 

"עובדי גילולים מאמיני השילוש, 'אחד מן המתפלספים' שהשווה בין הנוצרים למקובלים: 

-ן לטיף, בן המאה החלק מהמחקרים שיוחדו לחכם ר' יצחק אב 298.והמקובלים מאמיני העשיריות"

ברם, בחינה של  299, עיינו גם בהתייחסותו של ריב"ש אליו באותה תשובה על תורת הקבלה.13

  300גישתו הספציפית של ריב"ש לענייני קבלה לא מצאנו.

                                                           
 , עמ' פא.יעילותדוידסון,  293
 .126, עמ' המלעיגיםרביצקי,  294
 קסו.-א, סימן קנז, עמ' קסה שו"ת הריב"ש 295
 .376, עמ' הפילוסופיםאו שביד, , ור286לעיל הע'  296
הלברטל,  ;139, עמ' פוליטיקה; לורברבוים, 56הע'  29, עמ' הרמב"ןשם, עמ' קסו. וראו לדוגמה: חנוך,  שו"ת הריב"ש 297

 , עמ' טו.סודו(; סתיו, 68)הע'  152-153ועמ'  140, עמ' וידאל; הנ"ל, 286, עמ' לא יכול; רובין, 314ועמ'  11, עמ' הרמב"ן
)חלק ב  עבודת הקודשר' מאיר אבן גבאי, ממגורשי ספרד, התפלמס עם ביקורת זו שהציג ריב"ש כלפי הרמב"ן בספרו 

 שהתייחס לפולמוס זה(. (שם) ם חנוךפרק יג. ראו ג
 .93, עמ' קרשקששם. וראו: הרוי,  ת הריב"ששו" 298
 .84-82ראו להלן עמ' ו, 141-138, עמ' טיףלאבן ; רז, 215-ו 185, עמ' לטיף-אבןוילנסקי, -ראו לדוגמה: הלר 299
או מקובל  –ש "הטוב של ריבחברו  –ק "התייחסויות מעטות לכך אצל חוקרים שעסקו בשאלה האם היה רחישנן  300

 .(88ראו להלן בעמ' )לא 
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סליי סקר בתמציתיות שבע תשובות מהן ניתן לדלות את יחסם של ריב"ש ואנשי תקופתו  מנחם

 302,איש הלכה למופת, הרחוק מלהיות מקובל"ותו של ריב"ש "וציין שעובדת הי 301לנושא השדים,

"במציאות השדים, הופעתם בחיי האנוש, ובאפשרות הטלת מרות ילודי לא סותרת את אמונתו 

 303."רבו הר"ן וחבירו ר' חסדאי קרשקש". בכך הצטרף ריב"ש לאמונותיהם של אשה עליהם"

יגויותיו של ריב"ש מלימוד קבלה ומלימוד בפרק זה נצעד בעקבותיו של הרשמאן, ונראה כיצד הסתי

פילוסופיה נבעו מאותו מקור המעדיף את העיסוק הספציפי בתלמוד ובהלכה על פני כל תחום 

לימודי אחר, וכמוהו נציג את הניואנסים השונים במידת ההתנגדות לכל תחום באופן ספציפי. על 

הללו נכתב בימים בהם שוהה ריב"ש רוב מוחלט של התשובות בנושאים  –גבי זה נוסיף עוד נתון 

באלג'יר, ונדמה שישנו קשר הדוק בין קורות היהודים בגזירות קנ"א ובין העיסוק המוגבר בשאלות 

אלו. תחילה נתאר את יחסו הפרטני של ריב"ש לכל תחום בפני עצמו, ולאחר מכן נתייחס לשווה 

 ולשונה ביחסים הללו.

 

 יחסו של ריב"ש לפילוסופיה .ב

ת הראשונות שקיבל ריב"ש אחרי הגיעו לאלג'יר הופנתה אליו בידי ר' אפרים אנקאווה אחת השאלו

 304מן העיר הוניין:

"מה היא חכמת יונית אשר יתרחק האדם ואם הם אותם ספרים המפורסמים בעולם כשמע טבעי 

 305ומה שאחר הטבע?"

                                                           
סווג ומפתוח בעזרת מחשב  :ש"נושא השדים בתשובות הריב" – כפי שניתן להבין מכותרת מאמרו שדים.סליי,  301

עניינו היה להדגים את יתרונות השימוש במערכות ממוחשבות לחיפוש וללימוד נושאים שונים  עיקר – "אלקטרוני
וך שבע התשובות )מדובר בתחילת דרכו של פרויקט השו"ת(, כך שהסקירה התכנית די שטחית. יש לציין שחמש מת

טלונית ובין החברה ק-תחוברו בשנותיו של ריב"ש באלג'יר, מה שיכול ללמד על פער משמעותי בין החברה האראגוני
 ל."לגבי היחס לשדים ולחלומות, ואכמ האלג'יראית

 .228שם עמ'  302
 .234שם עמ'  303
רשמאן, . על תיארוכה של שאלה זו ראו ה25-24על השאלה הראשונה בסדרת שאלות זו ראו לעיל פרק א עמ'  304

 , עמ' קלט.הריב"ש
א, סימן מה, עמ' מט. 'ספר השמע הטבעי' הוא כינוי נפוץ בקרב חכמי ישראל לספר 'הפיזיקה' של  שו"ת הריב"ש 305

הע'  260, עמ' שם טובאריסטו, בעקבות התרגום והפירושים הערביים, כגון אלו של אבן רשד )ראו לדוגמה: שוורצמן, 
5 .) 
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ת בהקשר לגזירה ריב"ש עיין תחילה במושג 'חכמה יוונית' המופיע בתלמוד הבבלי במספר מקומו

פסק שאותה גזירה אינה מתייחסת לספרים המופיעים בשאלתו של ר'  306שלא ללמוד וללמד אותה,

 307אפרים, והסביר שהאיסור הוא לדבר בלשון סתומה וחידתית בשפה היוונית.

"ראוי לימנע אמנם, למרות ש'ספרי הטבע המפורסמים' לא כלולים בגזירה מחמירה זו, קבע ריב"ש ש

אין הוא אוסר זאת במישרין, אולם  308.הם מתאמצים לעקור עקרי תורתינו הקדושה"מהם, אם 

הסתייגותו ברורה, ומכאן הוא האריך להסביר את הבעייתיות בלימוד ספרים אלו, וכיצד ייתכן שהיו 

 מגדולי ישראל בדורות שונים מי שכן עסקו בהם.

"השגחת . ב. "חידוש העולם"ות: א. ראשית, הוא העמיד את 'עיקרי תורתינו הקדושה' על שתי אושי

הבעייתיות המרכזית באותם ספרי פילוסופיה ומדע היא שהם  309.השם יתברך בפרטי המין האנושי"

מכחישים את שני העקרונות הללו. כותביהם ביקשו להוכיח שהעולם קדמון, ושקדמות זו מגבילה 

לוהית -ם סברו שההשגחה האל לשנות ולהשפיע על טבע היקום. נוסף על כך ה-את יכולתו של הא

 לא נמצאת 'במה שהוא למטה מגלגל הירח'.

 שנית, הריב"ש הנגיד בין כלי החשיבה של הפילוסופים ובין כלי החשיבה "האמיתיים":

"וכתבו בספריהם שאין ידיעה שלמה רק אותה שהיא מצד החקירה ולא מצד הקבלה. ואנחנו מקבלי 

נו במעמד הר סיני מפי הגבורה ובאמצעות אדון האמת דעתנו שהתורה שלנו שלמה שבאה אלי

  310הנביאים ע"ה, היא למעלה מהכל, וכל חקירתם אפס ותהו לערכה".

 ובלשונו של שגיא:

"הפילוסופיה והמדע מניחים את האוטונומיה ההכרתית של האדם; האדם הוא אמת המידה של 

מית. הוא מוותר על הנכון ושל הטוב. לעומת זאת המאמין מאמץ את הדיספוזיציה ההטרונו

האוטונומיה ההכרתית שכן הוא מודע למגבלות ההכרה האנושית ולפער האונטולוגי השורר בינו 

 311לבין האל... הריב"ש... השתמש בספקנות ההכרתית כעוגן לביסוסה הבלתי מותנה של הדת".

                                                           
 ב; מנחות סד,ב.קמא פב,-סוטה מט,ב; בבא 306
אכן חידות בשפות אחרות מותרות, ואפילו בשפה היוונית הותר השימוש בלשון חידתית בעת הצורך, כגון למשפחת  307

הנשיאים שנזקקה לזה בהקשרים דיפלומטיים. כל האיסור נבע משום מעשה בעייתי ספציפי שעשה אדם בצורה זו 
ם "רמבש נשענה על פירוש ה"שגישת ריבראה נ פן המדויק הנ"ל.והוביל לאסון גדול, ולכן צמצמו את הגזירה רק לאו

 ט משנה טו.למונח 'חכמה יונית', כפי שמופיע בפירושו למשנת סוטה פרק 
 שם, עמ' נ.שו"ת הריב"ש  308
 שם. 309
 שם. 310
 .233, עמ' הפולמוס 311
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ספרים יש להסיק שלימוד ב םהצעד השלישי של ריב"ש הוא לסמוך על שלושה מקורות קדומים שמה

. דברי רבי עקיבא במשנה שחיברו בין כופרים ואפיקורסים ובין 'הקורא בספרים 1אלו הוא פסול: 

. תשובת רב האי גאון בה כתב שמי שיעסוק 2 313והסבר הגמרא כי מדובר ב'ספרי מינין'; 312החיצונים',

ו ולאחרים', בלימוד המשנה והתלמוד כראוי יזכה ל'תקון הגוף ומישור הנהגת האדם', ו'יועיל לעצמ

. חרם חכמי ברצלונה המופיע 3 314עיסוק 'באותן החכמות' יוביל לתקלות ולחוסר יראת שמים; אילוו

 315בתשובות הרשב"א כנגד שימוש בספרים אלו בהוראת ילדי ישראל.

הרמב"ם  –לבסוף, התייחס ריב"ש לשני גדולי ישראל מן העבר שלא נמנעו מעיסוק בחכמות אלו 

חכמים -עליהם זכות כפולה בכך שהם פנו לעיסוק זה רק אחרי שהיו כבר תלמידיוהרלב"ג. הוא לימד 

החכמים -ואולם, לדבריו אפילו שני תלמידי 317ושעשו זאת בגלל צרכי התקופה. 316גדולים מאד,

המופלגים הללו הושפעו לרעה מספרי אריסטו ושאר הפילוסופים, כפי שהוא מפרט בכמה וכמה 

 318דוגמאות.

 תשובתו: וכך סיים ריב"ש את

"ומעתה ישא כל אחד קל וחומר בעצמו, אם שני המלכים האלה לא עמדו רגליהם במישור בקצת 

דברים, כבודם במקומם מונח, ואם היו גדולי העולם, איך נעמוד אנחנו אשר לא ראינו מאורות 

לערכם, וכמה וכמה ראינו פרקו עול התפלה נתקו מוסרות התורה והמצוה מעליהם בסבת למוד 

 319חכמות". אותן

 נעיר מספר הערות על תשובה יסודית זו:

                                                           
 מסכת סנהדרין, פרק י' משנה א. 312
"היש ספרי מינין יותר מאלו שמביאין מופתים וראיות להכחיש עקרי התורה? בבלי שם, ק,ב. והוסיף הריב"ש )שם(:  313

לו הקורא אותם פן יטו את לבבו להאמין בדבריהם כמו ולא אמר ר' עקיבא המאמינים בספרים החיצונים אלא אפי
 .שקרה לאלישע אחר... ]ש[הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו"

, ירושלים, תרצ"ב, עמ' אוצר הגאונים מסכת חגיגהתשובה זו הופיעה במקורות רבים לאורך הדורות, ראו לדוגמה:  314
65-66. 

 .192-218, עמ' הרשב"א; סורוצקין, 202-193, עמ' להביןעל פולמוס זה ראו: אלבוים,  315
"כי הוא למד קודם לכן כל התורה כולה בשלמות, הלכות ואגדות תוספתא ספרא השבחים לרמב"ם הם מופלגים:  316

א, סימן מה, עמ' נא(.  שו"ת הריב"ש) וספרי וכולי' תלמודא בבלי וירושלמי, כמו שנראה מספר משנה תורה שחבר"
 )שם(. "גם הוא הי' חכם גדול בתלמוד"שלעומת זאת על הרלב"ג כתב רק 

"והלך גם כאן ישנה אריכות דברים אפולוגטיים בנוגע לרמב"ם וסיבות כתיבת מורה הנבוכים, ועל הרלב"ג רק נאמר  317
 )שם(. בעקבות הרמב"ם ז"ל"

זה -כל-ועם"בהקשר זה טרח ריב"ש ללמד זכות גדולה יותר על הרמב"ם, והוא נקט בלשון מכובדת יותר ביחס אליו:  318
אחר החכמה בקצת המופתים... ואולי לא היתה כונתו רק באשר לא יוכל להשיב  מהימשך קצתלא נמלט הרב ז"ל 

האנשים ההם לגמרי מן הקצה אל הקצה, ובאר להם ענינים מעטים מן התורה בדרך מסכמת על הפילוסופיא. וגם זה 
בכך שהחכמות  ילי יותר, גם בדוגמאות המפורטות, גם)שם(. לעומת זאת הרלב"ג הוצג באור של כתבו ברמז ובהעלם"
 )ולא 'נמשך קצת'(, וגם בכך שהוא סילף את דברי הרמב"ם עצמו. 'הרבה הללו 'היטו את לבבו

 שם, עמ' נא. שו"ת הריב"ש 319
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א. כאמור לעיל, בשום שלב לא אסר ריב"ש מפורשות לימוד ועיון בספרים אלו. בתחילת התשובה 

הוא חזר מספר פעמים על העובדה שהאיסור ללמד חכמה יוונית לא נוגע לספרות פילוסופית 

נם ספרי הטבע המפורסמים לא מן השם "אמ –ומדעית. לאחר מכן הוא נקט בלשון זהירה ביותר 

אבל ראוי לימנע מהם, אם הם מתאמצים לעקור ]=אינם כלולים בגזירת חכמה יוונית[,  הוא זה

אמנם בהמשך הוא קשר את שיטת רבי עקיבא לפיה אין ללומד מספרים  320.עקרי תורתינו הקדושה"

שם לא הוגדר איסור במפורש,  חיצונים חלק לעולם הבא, נתון שלכאורה יוצר איסור ברור, ברם גם

הוסבר שהבעיה היא בפוטנציאל המסוכן של השפעת ספרות זו, ולא בעצם הלימוד. נדמה  –ואדרבה 

כיוון שר'  321. ריב"ש נהג לדייק מאד בלשון השואל.1שניתן לבסס את הקו הזה על שלושה גורמים: 

, ריב"ש מחויב להשיב לו אפרים שאל אם ספרות מסוימת כלולה בגזירה שלא ללמד חכמה יוונית

שלא על זה הוטל האיסור. עצם הרחבת היריעה לשאלה האם ראוי ללמוד ספרים אלו מהווה חריגה 

. ריב"ש לא יכול 2מדרכו הרגילה של ריב"ש, והכרעה מפורשת לאיסור תהיה מוגזמת בהקשר זה. 

פרי מדע ופילוסופיה, היה להתעלם מהעובדה שרבים וטובים מ'גדולי ישראל' בדורות השונים למדו ס

ואף כתבו בעצמם חיבורים מסוגה זו. הגם שהוא מתנגד לפועלם בשדה זה, גזירת איסור טוטאלי 

. כפי שנראה באופן מפורש מתשובה זו ומתשובות אחרות, ריב"ש 3תפער תהום עמוקה בינו ובינם. 

אם אין  322יהודים. למצער זו שנכתבה בידי –עצמו הוכיח בקיאות די מרשימה בספרות הפילוסופית 

איסור מפורש בלימוד חכמות אלו, אלא רק תמרור אזהרה אדום מובהק, הרי שהוא יכול להצדיק 

את עצמו שעשה זאת בבחינת 'דע מה שתשיב' וכדומה. אולם אם ישנו איסור הלכתי מפורש ללמוד 

 כיצד יצדיק ריב"ש את עצמו? –מספרי 'השמע הטבעי ומה שאחר הטבע' 

ור אין בתשובה זו )ובתשובות אחרות( איסור מפורש, לשונו של ריב"ש הולכת ב. למרות שכאמ

ומחריפה ככל שמתקדמים בתשובה. בתחילה רק 'ראוי לימנע', ורק מלימוד ספרים שבמפורש 

'מתאמצים לעקור עקרי תורתינו הקדושה' )איך קובעים זאת? האם ניתן לדעת מראש אם ספר 

לא?(. בהמשך מוגדרים ספרים אלו  כ'ספרי מינין' שמבטלים פילוסופיה מסוים מתאמץ לעקור או 

את חלקו של האדם בעולם הבא, מתוך החשש 'פן יטו את לבבו'. לאחר מכן מצוטטים דברי רב האי 

גאון והרשב"א ואצלם החשש הופך לוודאות, ולבסוף אפילו גדולי עולם כמו הרמב"ם והרלב"ג לא 

 אלו.הצליחו להימלט מכוחם המכשף של חכמות 

                                                           
 שם, עמ' נ. 320
 .39הע'  6ראו מבוא, לעיל עמ'  321
. על שילוב לימודי פילוסופיה חכמיאו מרציאנו, על שיטת הלימוד הספרדית, שהקנתה ללומדים ידע רחב ביותר, ר 322

 . 217-263ו/או קבלה ראו בעיקר בעמ' 
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ג. בשורה התחתונה, קשה להכריע האם ריב"ש מתנגד לספרות זו מסיבות מהותיות או פרקטיות: 

מחד הוא מאריך להסביר את הבעייתיות בעצם התכנים המובאים בספרי אריסטו ובית מדרשו, 

דגיש שהבעיה טמונה בתוצאה המסוכנת של הזר וואפילו במתודה הבסיסית שלהם; מאידך הוא ח

להים ונטישת קיום המצוות שתבוא בגלל העיסוק המוגבר בז'אנר הזה. נראה -נה באחוסר האמו

שנדמה כי כל אחד מהם  323שעמימות זו יצרה את המחלוקת בין החוקרים שתוארה בראשית הפרק,

הציג תמונה חלקית בלבד. שגיא ניתח בעיקר את התשובה שתוארה לעיל, ועסקה במדיניות 

לספרי פילוסופיה באופן כללי, ואילו רביצקי ודוידסון הסתמכו על העקרונית של ריב"ש ועל היחס 

תשובות הלכתיות פרקטיות )ששתיהן נגעו בענייני רפואה(, ושם ריב"ש העניק יחס חיובי יותר לדעת 

אין  –גם אם הוא סותר את דברי התורה או התלמוד  –המדענים. כאשר רופא מוסר נתון מסוים 

ת את התורה פלסתר, אלא רק להציג את הממצאים הנכונים בעיניו. לו בהכרח כוונה מוצהרת לעשו

ממילא במקומות בהם דבריו כלל לא סותרים את התורה, אין סיבה להתנגד אליהם. לעומת זאת 

ספרי הפילוסופיה של אריסטו ואחרים מייצרים אידיאולוגיה שמנוגדת לתורה, וממילא ישנו חשש 

 שלו באופן סיסטמתי. שהלומד בהם ייחלש במידת יראת השמים

  –עם זאת, הטיעון שחוזר פעמים רבות במהלך התשובה הוא הפרקטי 

"ואשר... יתעסק בדברים ההם, יסיר מעליו תורה ויראת שמים... עד שלא יחוש לעזיבת התפלה... 

ולא תמצא יראת שמים ויראת חטא וזריזות וענוה וטהרה וקדושה אלא במתעסקים במשנה 

  324.ובתלמוד"

 

 של ריב"ש לקבלה יחסו .ג

ר' עמרם אפרתי, איש ווהראן, שלח לריב"ש סדרה של שאלות, ומתוכן שלוש הנוגעות לענייני 

"אם הספירות ב.  326א. מה דעת ריב"ש בנוגע לתפילה על בסיס כוונת הספירות הקבליות. 325קבלה:

                                                           
 .73-72עמ'  323
 שם, עמ' נ )בשם רב האי גאון(. שו"ת הריב"ש 324
מג(. אין בידינו את נוסח ק-קשה לתארך תשובה זו )וראו הרשמאן, עמ' קמב קסו. לעת עתה-שם, סימן קנז, עמ' קסה 325

נה מובן מתוך דברי התגובה של ריב"ש. מפתיחת התשובה מתברר שמדובר כנראה בתקציר של השאלה המדויק, ותוכ
 .94-95תשובה אחרת שלא הגיעה ליעדה בזמן, וראו להלן עמ' 

"וגם הודעתיך כי מורי הרב רבי פרץ הכהן ז"ל לא את התוכן הנוגע לספירות ולתורת הקבלה התחיל ריב"ש במילים  326
 .באותן הספירות" היה כלל מדבר ולא מחשיב
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ר'  ג. בקשת התייחסות לספר "צורת עולם" שכתב 327.הן למטה ממעלת המלאכים או למעלה מהם"

 נתאר את  שלושת תשובותיו, בדגש על הראשונה: 328יצחק אבן לטיף.

א. תפילה דרך כוונות קבליות: ריב"ש הסתייג מכך מתוך שני נימוקים. הראשון הוא העדר מסורת, 

שכן שני רבותיו המובהקים, רבנו פרץ הכהן ורבנו נסים גירונדי, לא עשו כן ואף הסתייגו מתפילות 

להים יודע לקבל את התפילות הפשוטות ואין לו -הוא שהדבר מיותר, שכן אהנימוק השני  329כאלו.

 צורך בכוונות הללו.

בתוך כך ציין ריב"ש שלוש דמויות, המייצגות גישות שונות לגבי כוונות קבליות בתפילה. ר' שמשון 

"אני מתפלל לדעת זה העיד על תפילתו:  330,"שהיה רב גדול מכל בני דורו"מקינון, המוצג כמי 

 . ריב"ש הסביר את כוונתו של ר' שמשון:התינוק"

"להוציא מלב המקובלים שהם מתפללים פעם לספירה אחת ופעם לספירה אחת כפי ענין התפילה... 

גם בתפלת שמנה עשרה יש להם בכל אחת ואחת כונה לספירה ידועה. וכל זה הוא דבר זר מאד 

 331ות".בעיני מי שאינו מקבל כמו הם, וחושבים שזה אמונת שני

לדברי ריב"ש, מעבר למראית העין של 'אמונת שניות', ר' שמשון סבר שתפילה פשוטה עם כוונת 

 המלים ממלאת את ייעודה גם ללא הוספה של כוונות קבליות:

"טוב להתפלל סתם לשם יתברך בכונה והוא ידע באיזה דרך ישלים המבוקש, כמאמר הכתוב 'גול 

וזה מה שאמר הרב הגדול רבי שמשון מקינון ז"ל שהזכרתי  על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה',

  332למעלה".

                                                           
 שם, עמ' קסו. שו"ת הריב"ש 327
 שם. 328
, 287-284, עמ' לבעיותיש לציין שהספר 'מערכת האלהות' יוחס בידי כמה מוציאים לאור לרבנו פרץ הכהן. שלום,  329

הסתמך בתגובתו על דברי ריב"ש הללו בכדי להוכיח שטעות נפלה בידי המייחסים, והוסיף שיש יסוד להניח שהיה 
 יה ר' פרץ, ואולי הוא בעל המחבר.באותו דור ששמו המקובל 

 .722-720, עמ' תוספותשם, עמ' קסה. על ר' שמשון מקינון לא נכתב הרבה, ראו אורבך,  330
 שם. שו"ת הריב"ש 331
ורת שם, עמ' קסו. מתיאור הריב"ש משתמע שכמו רבותיו של ריב"ש, והוא עצמו, גם ר' שמשון נמנע מכל עיסוק בת 332

שלמד את כל תורת הקבלה 'היה מתפלל כתינוק  לאחרהקבלה. אולם במסורות אשכנזיות מאוחרות יותר נאמר עליו ש
-בן יומו'. המקור הקדום הידוע לנו לתיאור זה נמצא בשו"ת מהרש"ל סימן צח, וציטוט שלו מופיע )בין השאר( במשנה

 .495-496, עמ' הקבלה; בראון, 17-18, עמ' מהרש"לברורה סימן כה ס"ק מב. וראו: רפלד, 
בהקשר זה מעניין לציין מסורת נוספת באותו סגנון, שצוטטה בשם הבעש"ט והתייחסה לדמותו של התנא רבי נחוניא 

((, אולם 297בן הקנה )ראו לדוגמה בספר כתונת פסים לר' יעקב יוסף מפולנאה )מהדורת ג' נגאל, ירושלים, תשמ"ה, עמ' 
יומו' מתוארת כמצב דיעבדי של 'קטנות המוחין', וכאשר המתפלל נמצא במצב של 'גדלות  שם התפילה 'כתינוק בן

 .137-138, עמ' הבעש"טמוחין' עליו להתפלל עם הכוונות המלאות, וראו: אידל, 
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בעל משפט חריף  333הדמות השנייה שציין ריב"ש היא אנונימית. היא מזוהה כ'אחד מן המתפלספים',

לא מצאתי  334ביותר שהשווה בין המקובלים 'מאמיני העשיריות' ובין הנוצרים 'מאמיני השילוש'.

יחס אותו לדמות ידועה. יש כאן הד לביקורת הקדומה של ר' מאיר וקשה לי 335מקבילה למשפט זה,

בר' שמעון המעילי מנרבונה, שכבר בימי ראשית הקבלה התנגד לפרקטיקה זו של הקדשת תפילות 

אך יותר מכל נראים הדברים מתאימים לתפיסתו  336שונות לספירות שונות, לפי אופי התפילה והזמן,

ו לפולמוס עם הרשב"א השווה במפורש בין תפיסת השילוש שבתגובת 337של ר' אברהם אבולעפיה,

 הנוצרית לתפיסת עשר הספירות הקבלית:

ועישרוהו,  –"ולפיכך אודיעך שבעלי הקבלה הספירות חשבו לייחד השם ולברוח מאמונת השילוש 

-וכמו שהגוים אומרים הוא שלשה והשלשה אחד, כן מקצת בעלי הקבלה מאמינים ואומרים כי הא

 338שר ספירות והעשרה הם אחד".לוהות ע

                                                           
, ציין שהייתה כפילות מבלבלת בשימוש במושג 'מתפלספים'. לדבריו, הרבנים שהתנגדו 482-246עמ'  השמדצדיק,  333

כרכו יחד את  –אם מפאת היותם שמרנים ואם מפאת היותם מקובלים  –טגורי לכל עיסוק בפילוסופיה באופן ק
הפילוסופים ואת המתפלספים, טענו שהם מזלזלים בשמירת מצוות, ולא טרחו להבחין ביניהם. לעומת זאת הוגים 

בשמירת מצוות, ולכן הקפידו  שהקפידו על שמירת מצוות ביקשו לבדל עצמם מאחרים שזלזלו 14-פילוסופים במאה ה
 לכנות אותם בשם 'מתפלספים'.

על פי חלוקה מובהקת זו, נראה ברור שצריך לייחס את ריב"ש לאותם רבנים שמרנים שהתנגדו לפילוסופים ולעיסוק 
ת בפילוסופיה באופן קטגוריאלי, ואין לדקדק בשימושו במונח 'מתפלספים' )דוגמה מובהקת בעיני צדיק לנציג של קבוצ

(. אלא שמדובר כאן בהופעה יחידה 12, הע' 246השמרנים הראשונה היא רח"ק, חברו הטוב ביותר של ריב"ש, ראו בעמ' 
של המינוח בכל שו"ת הריב"ש, והיא איננה נכתבת בהקשר נגטיבי, אלא דווקא כהסבר לקושי הגדול העולה אצל כל מי 

להציע שלמרות היותו של ריב"ש ת חשד. לכן נראה שניתן שאיננו מקובל כאשר הוא נתקל בתפילת המקובלים המעורר
מקבוצת אוכלוסיה ברורה ביותר, הוא היה מודע להבדלים שבין 'פילוסופים' ל'מתפלספים', וכדרכו במקומות רבים הוא 

 התייחס למקור השמועה מבלי להכניס בה פן שיפוטי כלשהו. מכל מקום, מידי ספק לא יצאנו.
 .73ראו לעיל עמ'  334
המשפט השלם הובא בידי מחברים מאוחרים יותר, וכולם הסתמכו על תשובה זו של ריב"ש. הצירוף 'מאמיני  335

העשיריות' )ללא ההשוואה ל'מאמיני השילוש'( מופיע בכתבים רבים, וגם הם מאוחרים לריב"ש. לרוב צירוף זה מופיע 
, וראו לדוגמה את דברי רמח"ל )הובאו בספר בכתבי מקובלים המתפלמסים נגד הביקורת עליהם כ'מאמיני העשיריות'

"אויבי חכמי האמת קראו מאז למאמינים בה מאמיני סו,ב(:  ברק, תשמ"ה, דף-לר' יצחק אייזיק חבר, בני מגן וצינה
העשיריות וחשבו אותם למתעתעים ונותנים תפלה לאלהים, בשום בו ריבוי מציאות חלילה ובקרבם אותם אל 

 . הגשמיות"
. בעוד שלום, אידל ודן סברו שביקורתו סר לבם; וייס, 543-349, עמ' תולדות ז; דן, 21-14, עמ' תעודה, ראו: שלום 336

של המעילי הייתה גורפת נגד תורת הקבלה באשר היא, וייס סבר שיש באיגרתו ביקורת נקודתית נגד תפיסה קבלית 
, 329, עמ' סר לבם) רש לעבוד את האל העליון""ששילבה בין פולחן מטטרון, טרמינולוגיה קבלית ואיסור מפוספציפית 

-(. תפיסה זו התאימה לרעיונות קבליים אחרים, וממילא אין לתפוס את המעילי כהוגה אנטי318-319וראו גם בעמ' 
 קבלי. 

 . 70-54, בדגש על עמ' מלאכיםעל השוואותיו של אבולעפיה לנצרות ראו היימס,  337
ולעפיה 'אחד מן המתפלספים', שכן באותה איגרת בה הוא ביקר בחריפות אמנם יש לתהות אם מתאים לכנות את אב

את התפילה בכוונת הספירות הקבליות הוא גם העיד על עצמו שאין בקי כמותו בקבלה, וככלל אין ברצונו לשלול את 
, ולדות טתתורת הספירות לחלוטין, שכן הספר המכונן את מחשבתו הוא 'ספר היצירה'. אלא שהוא ביקש, כדברי דן, 

להות. -ן תפיסה זו ובין דברי הרמב"ם ב'מורה הנבוכים' על השכלים הנבדלים שנמצאים מתחת לא, לקרב בי401-402עמ' 
 , הוא נשען על משוואתו של אבולעפיה.14-בכל מקרה סביר  שגם אם מדובר בפילוסוף בן המאה ה

תו הכללית של אבולעפיה יש ארוך באגרת זו ובתפיס . דיון247-246, עמ' פולמוסאגרת 'וזאת ליהודה'. וראו: אידל,  338
שו 'לברוח מאמונת השילוש', אולם בפועל, לדבריו, ציין שהמקובלים ביק. אמנם אבולעפיה 392-409שם, עמ' אצל דן, 

"ר' אברהם אבולעפיה לא האשים את המקובלים בכוונה רעה, אלא בטעות (, 401לא עלה בידם, וכדברי דן )שם, עמ' 
הות מן התפיסה הנוצרית, אך תחת זאת הם יצרו שיטה קשה וחמורה מזו ל-.. רצונם היה להתרחק בתורת האחמורה.

 .שממנה ניסו להימלט"
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 סביר ביותר שאבולעפיה הוא המקור למשפט שציטט ריב"ש.

, שהיה, לדברי "החכם הישיש דון יוסף ן' שושאן ז"ל"הדמות השלישית המצוינת בתשובה זו היא 

, ובינו לבין והיה מקובל וחסיד גדול ומדקדק במצות" 339"חכם בתלמוד, וראה בפילוסופיא,ריב"ש, 

ובאחת הפגישות  341הריב"ש פגש אותו הן בוולנסיה והן בסרגוסה, 340ה אהבה גדולה.ריב"ש שרר

 שאל אותו:

"איך אתם המקובלים בברכה אחת מכוונים לספירה ידועה ובברכה אחרת לספירה אחרת. ועוד הכי 

 342להות לספירות שיתפלל אדם להן?"-יש א

"לשם יתברך לבד, שהוא עילת רק  ר' יוסף השיב לריב"ש שאין זה כך חס וחלילה, שכן התפילה היא

. כדי להסביר את רעיון הספירות המשיל ר' יוסף את הדבר למי שפונה אל המלך בבקשה העילות"

מסוימת, והמלך מפנה אותה לשר הממונה על אותו עניין בממשלתו הרחבה. אם הוא זקוק למשפט 

האוצר. אם לא ייעשה הבקשה תופנה לשר המשפטים, ואם הוא זקוק לפרנסה הבקשה תופנה לשר 

כן, הרי שהדבר יגרום לבלבול ולחוסר סדר. כן הוא הדבר בתפילה, שבקשות מסוימות מפנים למידת 

 343להים מפנה את הבקשות לכוחות הממונים תחתיו.-הגבורה ואחרות למידת החסד, מצד מה שא

 ומסכם ריב"ש:

 344"זה באר לי החסיד הנז' מכוונת המקובלים, והנה טוב מאד".

                                                           
כוונתו לומר שלטיף(. נראה -זהו ביטוי ייחודי שמופיע פעמיים בתשובה זו )גם בתיאורו של ריב"ש את ר' יצחק אבן 339

 ו לא נטה אחרי השיטות הללו. וראו להלן.שחכם זה הכיר ספרי פילוסופיה, ועם זאת ליב
וא מתואר ה. בתוך כך 12-3על חכם זה ניתן לראות מעט במבוא לפירושו למסכת אבות, ירושלים, תשכ"ח, עמ'  340

 כמקובל חשוב וכמי שהתנגד לפילוסופיה.
נסיה, שם נכח בגזירות , ציינו שריב"ש היה קודם רב בסרגוסה ולאחר מכן רב בוול49הע'  8ועמ'  3לעיל, מבוא, עמ'  341

קנ"א ומשם ברח לאפריקה הצפונית. אלא שכאן כתב ריב"ש שבזמן פגישתו עם ר' יוסף שושאן בסרגוסה הוא כבר 
הכירו מפגישתם בוולנסיה. בעקבות זאת עלתה הצעה במחקר שוולנסיה הייתה עיר הולדתו של ריב"ש, ורק משהחל 

(. אולם 5-6, עמ' הריב"שדם של ר' פרץ הכהן והר"ן )ראו אטלאס, ללמוד תורה בנערותו עבר לברצלונה והפך לתלמי
 נט, דחה זאת בשתי ידיים, וראו שם הסברו לניסוח משונה זה של ריב"ש.ק-, עמ' קנחהריב"שהרשמאן, 

 א, סימן קנז, עמ' קסה. שו"ת הריב"ש 342
משל לאוצר שיש ": 6שער א' עמ'  )ירושלים, תשנ"ד(, שערי אורהנדמה שיש כאן הד למשלו של ר' יוסף ג'יקטליא,  343

בו כמה חדרים, כל חדר מהם מיוחד לדבר בפני עצמו; בחדר זה אבנים טובות ומרגליות, ובחדר זה כסף, ובחדר זה זהב, 
ובחדר זה מיני מאכל, ובחדר זה מיני משקה, ובחדר זה מיני מלבוש. וכשהאדם צריך למיני מאכל ואינו יודע אותו החדר 

אפשר שימות ברעב, והחדרים מלאים כל טוב, ולא מפני שמנעו ממנו בקשתו, אלא שאינו יודע באיזה שהמזונות בתוכו 
חדר הוא הדבר שהוא צריך. ועל דרך זה בעצמו השגת שמותיו הקדושים יתברך: יש שמות ממונים על התפילה והרחמים 

הפרנסה, ומהם על הגבורה, ומהם על והסליחות, ומהם על הדמעה, ומהם על הפגעים ועל הצרות, ומהם על המזונות ו
החסד, ומהם על החן. ואם אינו יודע להתכוון בתפילתו באותו שם שהוא מפתח למה שהוא צריך, מי גרם לו שלא יפיק 

ולפיכך צריך ]...[  אולת אדם תסלף דרכו ועל י"י יזעף לבו )משלי יט, ג(.: רצונו? סכלותו ומיעוט השגתו. ועל זה נאמר
כי התורה ולדעת כוונת שמות הקודש, בעניין שיהיה בקי בהם ובשמותיהם, וכשיצטרך לבקש לפני י"י אדם לשוטט בדר

יתברך שאלה ובקשה יכוון באותו השם הממונה על שאלתו, ולא די לו שיפיק כל חפצו אלא שיהיה אהוב למעלה ונחמד 
 .א"למטה, ונמצא נוחל העולם הזה והעולם הב

 , עמ' קסו.א, סימן קנז ש"ת הריב"וש 344
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ר, גם לאחר שהצליח ריב"ש "ללמד זכות" על תפיסת המקובלים, הוא עדיין טרח להסביר מדוע כאמו

אין הוא עוסק בזה בעצמו, על בסיס שני הנימוקים שפורטו לעיל ]= אין צורך בזה, ואין לו מסורת 

 מרבותיו[:

ה דרך "אמנם מי מכניס אותנו בכל זה, הלא טוב להתפלל סתם לשם יתברך בכונה והוא ידע באיז

 345ישלים המבוקש... ולזה איני תוקע עצמי באותה חכמה, אחר שלא קבלתיה מפי מקובל חכם".

אמנם ריב"ש העיד על עצמו שהוא עיין בספרי קבלה שונים, אך עדיין היעדרה של מסורת לימוד 

 מפי רב יוצרת אתגר:

ההיא ומגלים  וגם הם אינם מגלים שרשי החכמה 346"ואם ראיתי באורים על סודות הרמב"ן ז"ל,

 347טפח ומכסים כמה טפחים, וקרוב לטעות בדבר מהם. ולכן בחרתי לבל יהיה לי עסק בנסתרות".

"אין ספק כי הספירות הם למעלה והם נאצלו ראשונה, ומן ב. מיקום הספירות ביחס למלאכים: 

 348העשירית נאצלו המלאכים לדעת המקובלים".

טוב אבן גאון בספרו 'כתר שם טוב', ועל פיוט שכתב -סס את דבריו על פירושו של ר' שםיבהרמב"ן 

 349ר' יהודה הלוי ליום הכיפורים.

ג. הספר "צורת עולם" לר' יצחק אבן לטיף: ריב"ש תיאר בפרוטרוט חמישה ספרים שכתב חכם זה, 

, "והוא כעין מורה הנבוכים"והתמקד בשניים מתוכם: ספרו 'הגדול והנאה' שנקרא 'שער השמים', 

"נראה שראה הרבה נשאל מתחילה, 'צורת עולם'. המחבר עצמו מתואר בלשון מוערכת,  והספר עליו

מבחינת תיאור הספירות, ריב"ש הדגיש שבספרו 'שער  350.בפילוסופיה, והיה עם זה תוריי וחסיד"

"עשר מעלות המלאכים, כפי שהזכירם הרמב"ם בספר השמים' לא הוזכרו הספירות כלל, אלא רק 

הספר 'צורת עולם', שבו יש תיאורים שמתאימים יותר לתפיסות קבליות, כתוב . לעומת זאת המדע"

                                                           
 שם. 345
נה ריב"ש בלשון זו את הספר 'כתר שם טוב' לר' שם טוב אבן גאון, ומסתבר שגם כאן התכוון לאותו יכך בהמש 346

 חיבור.
מעניין לציין שריב"ש הזכיר את קבלת הרמב"ן ותלמידיו ארבע פעמים בתשובה זו, ולא התייחס לאף שיטה קבלית 

( הוא הסתמך על דברי הרמב"ן 92-93להלן עמ' אחרת. גם בתשובה נוספת בה התייחס ריב"ש לעניינים קבליים )ראו 
בפירושו לתורה, ולא הזכיר אף הוגה קבלי אחר. אמנם הדבר מובן לאור בית המדרש בברצלונה שבו גדל ריב"ש, אולם 

שנים אחרי חיבורה. הדברים  150-נראה שיש כאן עדות לתפוצתה של קבלת הרמב"ן באיבריה ובאפריקה הצפונית גם כ
לתפיסה הרווחת במחקר לפיה מרגע הופעת חוג מקובלי הזוהר נדחקה קבלת הרמב"ן לקרן זווית )ראו  אמורים בהנגדה
 (, ואכמ"ל.571, עמ' רמב"ןלדוגמה: אידל, 

 שם. 347
 שם. 348
 , שם(.שו"ת הריב"ש) "היו אומרים אותו בברצלונה בהיותה בשלוותה" 349
עיל(. שושן שתואר ל-רק הכיר אותה )בניגוד לר"י בןשם. כאן ברור שמדובר בחכם שעסק בעצמו בפילוסופיה, ולא  350

 על מצוות. הקפדההפילוסופיה ובין  לימודאולם גם פה יש הנגדה בין 
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"לא כדרך קבלת באופן סתום ובלתי מובן, ושם אכן מוזכרות עשר הספירות, ברם הן מתוארות 

 . ריב"ש פירט את הפערים שבין דבריו לדברי המקובלים, וסיכם:הרמב"ן ז"ל והנמשכים אחר קבלתו"

י הקבלה. ונראה שהם דברים בדא אותם מלבו ומשכלו בלי קבלה... ומי "ואין זה כלל דעת חכמ

יטריח מחשבתו להבין הדברים החדשים העולים בלבו והוא מסתיר ומכסה אותם. ולכן אמרתי בלבי 

יהיו לו לבדו ואין לאחרים אתו. הן אמת פירש ל"ב נתיבות כדרך המקובלים... וזה נאה, אך בעצם 

מלבו, ולזה אני אומר שאין לסמוך בדברים כאלו אלא מפי חכם מקובל, הספירות בירר דרך לעצמו 

 351.ועדיין אולי"

 

 בין קבלה לפילוסופיה .ד

 השוואה בין שתי התשובות שתוארו לעיל תעלה מספר נקודות:

. בשתי התשובות יש התפתחות פנימית בתוך התשובה, אולם כיוונה מהופך. בנוגע לפילוסופיה 1

ת המתירה לימוד ועיון בספרי אריסטו ואפלטון, והמשיך בהסתייגות ריב"ש פתח בפסיקה הלכתי

(. משם התקדם להסבר שרק גדולי עולם שידעו היטב ושלטו בכל ספרות "ראוי לימנע"מעיסוק זה )

וגם זאת רק בכדי להציל אנשים מאפיקורסות(, וסיים פה עשו זאת )-התורה שבכתב והתורה שבעל

 ל לגמרי מן הכפירה הקיימת באותם ספרים.בכך שאפילו הם לא הצליחו להינצ

לעומת זאת בתשובה המוקדשת לקבלה ריב"ש התחיל עם התנגדותם של רבנו פרץ ור' שמשון 

מקינון והוסיף על גביהם את ההשוואה החריפה לנצרות, ומשם המשיך להגנה מסויגת על תפילת 

ושן(, ובמתן הסבר מניח את יוסף בן ש 'אור חיובי של מקובלים )בראשם רידי תי-המקובלים, על

הדעת )בעיניו( לפרקטיקת התפילה שלהם. לאחר מכן הוא נכנס בקצרה לעיונים קבליים, ותיאר את 

 מה שהבין מדעתו בספרים השונים.

נראה אם כן, שלמרות שמבחינה הלכתית ריב"ש לא הכריע שיש איסור בלימוד שני התחומים הללו, 

גם יחד, מידת הרתיעה שלו לא זהה. אמנם הוא זיהה סכנה  ולמרות שהוא הסתייג מעיסוק בשניהם

                                                           
(. היה מי שהציע 237הע'  55מופיע בתשובה נוספת של ריב"ש )סימן רסז, וראו לעיל עמ'  "ועדיין אולי"שם. הצירוף  351

, אולם מהשוואה למקום הנוסף ברור שריב"ש נקט בצירוף זה בסוף שיש כאן קטיעה של תחילת משפט נוסף של ריב"ש
משפט )שם המשפט כולו מנוסח בחרוזים ומסתיים במלים אלו(, וכוונתו שגם אם ההכרעה איננה וודאית לחלוטין, 

 עדיין הוא עומד מאחוריה.
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גדולה של כפירה גם בתפילה כדרך המקובלים, אך במקביל הוא גם התאמץ יותר להגן על פרקטיקה 

 זו.

העלה אצל ריב"ש חשש לקושיות  –הקבלה והפילוסופיה  –. נראה שהעיסוק בשני התחומים 2

בתשובתו המתנגדת לעיסוק בפילוסופיה הסביר ריב"ש  תיאולוגיות, ולהגעה לידי כפירה. עם זאת,

מספר פעמים שסכנה משמעותית נוספת היא עזיבת המצוות, מיעוט ביראת שמיים, והזנחת 

 התפילה. לעומת זאת לא מצאנו חשש כזה בהסתייגותו מתורת הקבלה.

ו אצלו כמי . בתשובתו על הקבלה הזכיר ריב"ש מספר פעמים את ה'פילוסופיה': שני חכמים תואר3

לטיף הוא פירט על דברים שכתב בענייני -ובתארו את הספרים שחיבר אבן 352ש'ראו בפילוסופיה',

פילוסופיה. לעומת זאת, בתשובה על 'ספרי הטבע המפורסמים' הוא לא הזכיר ולו ברמז ענייני 

וס פולמ –קבלה. זאת, למרות שהוא ציטט מתשובת הרשב"א בפולמוס שלו עם הפילוסופים בדורו 

 שגם נושאים קבליים היו שזורים בו.

. בעוד בתשובה על פילוסופיה העמיק ריב"ש בדיון הלכתי ובמובאות מספרות זו, בענייני קבלה 4

ריב"ש כלל לא העלה את השאלה האם הדבר מותר או אסור מנקודת מבט הלכתית. הוא פנה באופן 

ך. לכאורה היה ניתן להציע שההבדל מיידי לתיאור החוסר במסורת ולסכנות הרוחניות הכרוכות בכ

טמון בכך שבנוגע לפילוסופיה הוא נשאל האם אכן הדבר מותר, ואילו בנוגע לקבלה הוא התבקש 

להמליץ ולא לקבוע בענייני איסור והיתר. אולם גם לאחר שהכריע ריב"ש שאין איסור מבחינה 

)מסכת סנהדרין, תשובת רב הלכתית ללמוד כתבים פילוסופיים, הוא הסתמך על מקורות הלכתיים 

האי גאון ותשובת הרשב"א( כדי לחזק את הסתייגותו. זאת בניגוד להסתייגות מעיסוק בספירות 

 הקבליות שהוצגה ללא כל מקור הלכתי כתוב מוסמך.

. ריב"ש לא כתב בשום מקום שיש בעיה בעצם קריאה ועיון בספרי קבלה. הדיון ברובו נסב על 5

פולחניות בעקבות הסקת מסקנות עצמאיות מכוחו של אותו עיון. רק שם -מימוש פרקטיקות דתיות

יכולה לבוא לידי ביטוי ההשוואה לנצרות. כלומר, כל עוד האדם יודע להיזהר מלפנות לאפיקים 

מעשיים, אין הסתייגות מעצם הלימוד. ברם, בנוגע לספרי פילוסופיה ההסתייגות קשורה לעצם 

בהגות עצמה, ולא רק במשמעויות הפרקטיות הנובעות ממנה. הקריאה והלימוד. הסכנה נמצאת 

אדרבה: אם בעיסוק בתורת הקבלה הסכנה האורבת לפתחנו קשורה לאופנים אקטיביים: המתפלל 

                                                           
 .350הע'  82עמ' ו 339הע'  81עמ' ראו לעיל,  352
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יעשה זאת באופן בלתי רצוי; לעומת זאת סכנת העיון הפילוסופי טמונה בהקשרים פאסיביים: זניחת 

 שמים.-המצוות ומחסור ביראת

להבדל זה בעיני ריב"ש: המתודולוגיה של לימוד הפילוסופיה מנכיחה את האוטונומיה  סיבה מרכזית

האדם התבוני צריך לזנוח את שקיבל מרבותיו, ולשאול  353האנושית, ומנתקת בינו ובין המסורת.

מחדש את השאלות הקיומיות. סכנת ההיבריס עומדת לפתחו של הלומד בכל עת. לעומת זאת 

ק את מסורת הלימוד העוברת מרב לתלמידו. לכן המתודולוגיה עצמה חכמת הקבלה מבקשת לחז

איננה מסוכנת, ורק הניסיון ללמוד לבד ללא מסורת, תוך יומרה ליישם את מסקנות הלימוד 

 באפיקים פרקטיים היא הבעייתית.

. בשתי התשובות ריב"ש תיפקד גם כביבליוגרף, והראה את היכרותו הרבה עם ספרות עניפה בשני 6

כגון  –חומים. אמנם חשוב להדגיש שלא ניתן לדעת אם היכרותו עם ספרי פילוסופיה מקוריים הת

נבעה מתוך קריאה ישירה או מתוך  –כתבי אריסטו ואפלטון וחכמים מוסלמיים שעסקו בתורתם 

יהודית, ניכר -קריאת ספרים שנכתבו בידי הוגים יהודיים. אולם למצער בכל הנוגע לספרות פנים

 354ועיין בכתבים והכיר אותם על בוריים. שהוא למד

. למרות שריב"ש היה בקיא הן בכתבי הפילוסופיה הן בכתבי הקבלה, ישנו הבדל ביכולת קליטת 7

והבנת הכתוב בספרים. את ספרי הפילוסופיה יכול להבין כל אחד, אם הוא נבון דיו, ואין משמעות 

א יועיל לנטרל את הסכנה הטמונה בעצם לקבלת מסורת מפי מורה מוסמך. יש להסיק שמורה כזה ל

לימוד הפילוסופיה. ברם בענייני קבלה לא ניתן להבין כראוי את הכתוב בספרים ללא מורה ראוי 

שלמד בעצמו מפי מוריו. הטעות הפוטנציאלית נובעת מתוך ניסיון להבין לבד את המופיע בספרים. 

 יל את הלומד מטעויות.אשר על כן לימוד מפיו של מורה מוסמך יכול לכאורה להצ

. בסופו של דבר, נראה שריב"ש סבור שכל עיסוק שאיננו בתלמוד ובהלכה הוא מיותר, ואף מסוכן. 8

"ולא תמצא יראת שמים אמנם דברים אלו נאמרו בצורה יותר מפורשת בתשובה על פילוסופיה )

, אולם נדמה שזו 355(ויראת חטא וזריזות וענוה וטהרה וקדושה אלא במתעסקים במשנה ובתלמוד"

"מי מכניס אותנו בכל זה... הרבה המוסיקה המורגשת בדבריו גם בהסתייגויותיו מתורת הקבלה )

יותר מדאי תקע עצמו הרמב"ן ז"ל להאמין בענין הקבלה ההיא, ולזה איני תוקע עצמי באותה 

 (.חכמה... וקרוב לטעות בדבר מהם, ולכן בחרתי לבל יהיה לי עסק בנסתרות"

                                                           
 .75ראו דברי שגיא, לעיל עמ'  353
 (.322הע'  77עמ' )לעיל  מיחכמרציאנו,  354
 .76ראו לעיל  355
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זאת, נדמה שריב"ש קצת "משתעמם" מעיסוק בכל נושא שאיננו תלמוד והלכה. אמנם יתירה מ

סקרנותו הטבעית וכשרונו האינטלקטואלי גרמו לכך שהוא עיין בכל ספר שעבר תחת ידו, אולם 

עיקר עניינו היה ונשאר תמיד בהוראת התלמוד, בכתיבת חידושים לש"ס ותשובות הלכתיות, 

חוק. אם שואלים אותו בעניינים "הגותיים" הוא ישיב לשואל ויראה ובהנהגת הציבור הקרוב והר

 את בקיאותו, אולם כל מאווייו מופנים למה שבאמת מעניין אותו.

* 

שנים לפני שכתב ריב"ש את תשובותיו בנושאים הגותיים, ניטש בפרובנס ובקטלוניה אחד  150-כ

ע מתוך הי"ד החזקה, וספר מורה מן הפולמוסים המפורסמים על כתבי הרמב"ם, ובראשם ספר המד

ופים וללימוד הנבוכים. יש דעות שונות בין החוקרים כיצד לאפיין את המתנגדים לרבנים הפילוס

היימס, לדוגמה, הציג זאת כפולמוס בין מקובלים ובין פילוסופים, וציין את  םייספרי הפילוסופיה. ח

מסורתי ולא מתוך -ם מכיוון תלמודימעורבותם הצדדית של רבני צפון צרפת שהתנגדו לכתבי הרמב"

ישראלי שמקובלים בני התקופה לא חלקו בהכרח על  ודדעראה הכנגד זה  356תפיסות קבליות.

מקובלים, עמדתם נגד הרמב"ם לא נמנו כמה אע"פ שבין החולקים על הרמב"ם  לדעתוהרמב"ם, ו

שהתגבשות  ציע אפילוהנבעה בהכרח ממשנתם הקבלית, אלא מתפיסות מסורתיות יותר. הוא 

הפולמוס, כך שלא ניתן לומר ששורש המחלוקת  בעקבותחה תאסכולה קבלית מנוגדת לרמב"ם התפ

לדעת ישראלי, גם הרמב"ן עצמו, שהחל משלב מסויים הפך לדמות מרכזית בפולמוס,  נבע משם.

הביע את הסתייגויותיו מדברים מסוימים שכתב הרמב"ם מתוך כובעו כרב שמרן, ולא מתוך כובעו 

מכל מקום, ישנה הסכמה שהן מקובלים הן שמרנים מצאו עצמם באותה קואליציה  357כמקובל.

שהמשותף בה היה התנגדות לתכנים פילוסופים שכתב הרמב"ם. בנוסף ישנה הסכמה שהייתה סיעה 

משמעותית של רבנים שמרנים שנמנעו מכל עיסוק שאיננו ממוקד בתלמוד והלכה, בין קבלי ובין 

 פילוסופי.

היווה מודל קלאסי של דמות הרב השמרן  –בעקבות רבותיו רבנו פרץ ורבנו נסים  –שריב"ש  נראה

נגד של -שתוארה למעלה. אמנם כבר אין מה לעסוק בשאלת החרמתו של הרמב"ם או החרמת

-מתנגדיו, אולם המתח בין מקובלים לפילוסופים המשיך להסעיר את יהודי איבריה לאורך המאה ה

                                                           
 .108-107, עמ' אקזוטריציזם . וראו גם: הנ"ל,50-37עמ' , המרההיימס,  356
; היחס(. להפניה למחקרים נוספים רבים ראו: דינסטאג, 87-77בעמ'  23)וראו במיוחד הע'  48-77עמ'  ,רמב"ןישראלי,  357

  .רמב"םהנ"ל, 
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ביקורת שבימיו נאמרה לרוב בידי אחת הכתות  –יטוי לביקורת על שני הז'אנרים ריב"ש נתן ב 14.358

 ואימץ את כולה כאחת. –וכוונה אל הכת השנייה 

שלוש כתות  360תיאר פרפייט דוראן )האפודי( 359,חשב האפד(, בהקדמתו לספר 1403בשנת קס"ג )

. בעלי התורה 2 361למוד;. בעלי חכמת הת1שנחלקו ביניהן מהי הדרך הנכונה ליישום רצון האל: 

אר את קבוצת התלמודיים, יכאשר קוראים את הדרך בה ת 363. בעלי חכמת הקבלה.3 362המתפלספים;

 עמדה לנגד עיניו: – 364אותו הוא בוודאי הכיר –קשה שלא להניח שדמותו של ריב"ש 

 "רצוני החכמים בחבור הזה המפורסם ]=התלמוד[ אשר חברו רב אשי... כי בא בו מן העומק...

והחקירה הזאת לפי דעתם מביא האדם אל הצלחתו האחרונה וזוכה בה למעלת החכמים בגן עדן... 

ועליה הוא נשאל מאת השופט האמתי... ]ו[אין לך מדה גדולה מזו... כי אחר שהיו אלה המצות אשר 

ר יחויב שהחקירה בהם תתן מעלה גדולה ושכר בלתי נערך לחוקר הנה כב ...באו בתורה מאתו ית'

ומתחכם לדעת משפטיהם בתכלית החקירה והחפוש... והמאמינים באמונה שלמה בקודם מזאת 

 הראיה יחויב אצלם בלא ספק קיום הנמשך רצוני השקידה על חכמת התלמוד...

יעה אחרת זולתי בחקירה והחכמה "וקצת בעלי הדעת הזה סוברים מפני זה כי כל משתדל וחוקר ביד

הזאת שהיא חכמה באמת לפי השרש התוריי, הוא ייגע לריק ויולד לבהלה ומכלה הימים במה שאין 

וכבר הפליגו  ...בו מועיל, הולך אחרי ההבל ויהבל אם יכוין בידיעות ההם השגת ההצלחה האחרונה

לגנות כל חכמה זולתה, עד שאומרי' שכל עוסק בזולתה נוחל גיהנם וגורם לעצמו האבדן והצער 

 הנצחי...

ה הם בעלי "ושמעתי לקצתם שאומרים על צד הדרש 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים' אל

חכמת הטבע ליונים... 'ובדרך חטאים לא עמד' אלה הם בעלי החכמה האלהית ליונים... 'ובמושב 

לצים לא ישב' בעלי ההלצה וההטעה והשיר... 'כי אם בתורת ה' חפצו' היא תורה שבכתב, 'ובתורתו 

                                                           
 ראו להלן. 358
 .96-95, עמ' יחסם; הוך, הקדמת. וראו רפל, 62-1וינה, תרכ"ה, עמ'  359
 )ואצלו הפניות רבות למחקרים מוקדמים יותר(. פרפייטרבות נכתב על חכם זה. המעודכן ביותר הוא הקר,  360
 .6-4עמ'  חשב האפד 361
 .9-6שם עמ'  362
 .10-9שם עמ'  363
הכיר את ריב"ש היטב, אולם הקר, חוקרים רבים סבורים שפרפייט היה מתלמידיו הקרובים של רח"ק, כך שבוודאי  364

וכתב שאין זה מסתבר לאור ההתייחסות המרוחקת יחסית של פרפייט דוראן לרח"ק  , הגיב להם66-69, עמ' פרפייט
 הכירו את ריב"ש. 14-במספר מקומות. מכל מקום, פשוט וברור שכל רבני קטלוניה בשלהי המאה ה
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ם עד שאמרו יהגה' היא תורה שבעל פה... שהיא החכמה התלמודית הנזכרת... וכבר הפליגו עוד קצת

 365שגם העסק במקרא הוא אבוד זמן...".

* 

לאור זאת, מעניין להשוות את גישתו של ריב"ש לגישת רח"ק, חברו הטוב מנערות ועד זיקנה. משלל 

המחקרים שעיינו בגישת רח"ק ניכר שגם הוא השעין את תפיסותיו על גבי רבותיו, ובראשם הר"ן. 

ה שנמ חנסל רחוט, יתטלסטוריהאה פיסולופיה של יהמנמכו יהרזכל ב טלש ק"רחש יןוטחלל ורבר

ת ההגות הקבלית וההגות הפילוסופית אמנם ישנן דעות שונות בנוגע לשאלת השפע ה.ל גדתמנוה

 366הרוי שיסודותיו העיקריים של רח"ק היו קבליים, באעל תורותיו של רח"ק. מחד האריך להראות ז

בעל גישה סתיו גישה הפוכה לפיה היה רח"ק בראש ובראשונה  םרהבומאידך הציג לאחרונה א

גישת ק ל"השוותה בין גישתו של רחבדלוב חגית  367אריסטוטלית.-אנטיפילוסופית, הגם שהייתה 

גם  לדבריה,. וסופיות כדי לחזק את יסודות הדתשהשתמשו בתובנות הפילחכמי הכלאם האיסלמי, 

 נודיובילוסופיות ייחודיות ועצמאיות, כמו פגישות בהגותו ניכר כי הציג רעיוניות בתפיסות אם 

הייתה כי במקומות  מרכזיתהסברתו , (, כלל חמישימאמר ב, אור השם) בסוגיית הבחירה החפשית

מולוגית מכיוון שאמינותה האפיסטתנת עדיפות לדת נידת לפילוסופיה היש קונפליקט בין בהם 

 368.גבוהה מזו של המדע

נראה ששני חברי הנפש הללו ]=ריב"ש ורח"ק[ סימנו את אותה מטרה, אך סברו שהדרך הנכונה 

סודות הדת, את האמונה התמימה והפשוטה להגיע אליה שונה בתכלית. שניהם ביקשו לחזק את י

באל אחד יחיד ומיוחד, ואת שמירת המצוות הקפדנית והטוטאלית. אולם בעוד רח"ק סבר שבכדי 

לשכנע את שומעי לקחו לעשות מה שביקש עליו למצוא מסילות לליבם באמצעות שימוש בהגות 

ובן מ היה מועילה יותר.המדברת אליהם, ריב"ש סבר שמדיניות המתעלמת לחלוטין מכל הגות ת

ת שניהם היו שותפים בתפיסותפיסות רעיוניות נבדלות, אולם  שיש כאן גם מימד של נטיית נפש

 עליונות הדת וההלכה על פני מקבילותיה.

                                                           
 .5-4, עמ' חשב האפד 365
 , קרשקשהרוי,  366
עיל, סתיו לומד מדברי ריב"ש בסימן קנז שכל בית המדרש של טו(. כאמור ל-מ' ידעטו )בדגש על -א עמ', סודו סתיו, 367

כמו הרשב"ץ ור' יוסף  –הר"ן היה מסויג ביחסו כלפי הקבלה. אמנם, בניגוד לריב"ש שמיעט כאמור בעיסוקו בזה, רח"ק 
לה", אך לא ראו עצמם כחלק מזרם חשיבה זה, אלא רק "ציטטו מדי פעם את דברי "המקובלים" או "חכמי הקב –אלבו 

חיזקו את תפיסותיהם הפילוסופיים תוך שימוש במושגים קבליים", ורעיונותיו של רח"ק היו "נטועים עמוק בבית 
 .המדרש הפילוסופי בו גדל"

, קרשקשוראו בדלוב,  ושיתפה אותי בתובנותיה המעשירות, אני מודה לחגית בדלוב שסייעה לי בניסוח הדברים, 368
"לדעת קרשקש... אם נלמד את האדם מישראל שחז"ל צודקים, : 135, עמ' גיםהמלעיוראו רביצקי,  .יהלוגובפרק על הטיפ

והרי זהו עיקר האדם ועל כך הוא מקבל  –הדבר יחזק אצלו את האמונה ויגביר בו את המוטיבציה הדתית לעבוד את ה' 
 .6הע'  181-182, עמ' והשפעת; צדיק, התפתחותסוגיית הבחירה החפשית ראו רביצקי, ל ע .את שכרו"
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 עקביות בתפיסת ריב"ש .ה

כפי שנכתב בראשית הפרק, שתי התשובות בהן הציג ריב"ש את תפיסתו הבסיסית בנוגע לעיסוק 

 בפילוסופיה ובקבלה נכתבו בימיו באלג'יר. האם הוא שינה את טעמו בזקנותו?

נכתבו באראגון תשובותיו ש 332בענייני קבלה לא מצאנו שום התייחסות נוספת של ריב"ש בכל 

אולם, תוכן התשובה שנסקרה  369תשובות נוספות שחוברו באלג'יריה. 185-ובקטלוניה, וגם לא ב

לעיל יכול ללמד אותנו שריב"ש השעין את תפיסתו על המסורת שקיבל מרבותיו עוד בצעירותו. 

לה, ואף נמנעו בעצמם מעיסוק בקב –רבנו פרץ הכהן ורבנו נסים גירונדי  –שני רבותיו הגדולים 

הרמב"ן  –הביעו הסתייגות מרבנים חשובים אחרים שעשו זאת, כולל הרב הנערץ והחשוב ביותר 

מכאן נראה שמאז ומעולם נמנע ריב"ש מתפילה על פי כוונת  370שהר"ן נמנה על תלמידי תלמידיו. –

 הספירות הקבליות, ואין לפנינו עדות לרעיון חדש שהתגבש בדעתו בשנותיו המאוחרות.

לפילוסופיה ישנה תשובה אחת קצרה שחוברה בעת שהותו של ריב"ש בברצלונה, או בראשית  בנוגע

ר' יהודה זה הרבה  372התשובה נשלחה לר' יהודה אסקירה שישב בעיר בלשיט. 371דרכו בסרגוסה.

פירושי פסוקים, קושיות מוסריות, וענייני אגדה. גם  – "מחשבתיים"לשאול את ריב"ש בנושאים 

רוב ככל תשובותיו של  373ת ששלח ר' יהודה היו ברובן עיוניות ולא מעשיות.השאלות ההלכתיו

ריב"ש אליו נכתבו בקצרה ובתמצות. בתוך כך ביקש ר' יהודה אסקירה מריב"ש שיפרש לו את דברי 

 374."אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת"המשנה במסכת אבות 

                                                           
 יש עוד תשובה אחת שנמצאה בכתב יד, כדלהלן. 369
 , עמ' ג.מבואראו פלדמן,  370
 ב, סימן תלח, עמ' תרנו. ריב"ששו"ת ה 371
, בזמן שכבר כיהן כרבה של 3761-1375חלק מההתכתבויות שהיו לריב"ש עם רב זה מתוארכות לסביבות שנת  372

( קרובה מאד לסרגוסה. כיוון שרוב Belchite, עמ' קמט(. בנוסף, העיירה בלשיט )הריב"שסרגוסה )ראו הרשמאן, 
"ש לא עסקו בסוגיות הלכתיות סבוכות, סביר להניח שהתכתבות מעין זו השאלות ששאל ר' יהודה אסקירה את ריב

 הייתה מקומית ולא חוצת מרחקים.
שאלות ששלח ר' יהודה, רק שלוש נולדו מתוך מקרה שאירע בפועל, וכולן בנוגע למערכות יחסים אל מול  26מתוך  373

 תשעא((, ואחת-תרמג( וסימן תקטז )עמ' תשע ב, עמ' שו"ת הריב"שהגויים: שתיים בסוגיית 'סתם יינם' )סימן תכד )
ה בלשיט נעשה ניסוי של הקמת 'קהילת אבירים' כחלק מתהליך תרמח(. בעייר-בנוגע לעירובין )סימן תכז )עמ' תרמז

הרקונקיסטה. אמנם הניסוי חדל מאות שנים קודם לתקופת הריב"ש, אך נראה שהיא המשיכה להיות נשלטת בידי 
 , והקהילה היהודית במקום ניהלה מערכות יחסים ענפות עם הנוצרים המקומיים.צאצאי אבירים נוצריים

קלז, -לגעא; סימנים ק-עז, עמ' סח-אגב, מאלג'יר שלח ריב"ש כמה מקבצי תשובות לחתנו ר' יצחק בונפוש )סימנים עא
סיט, ויש לשער שמדובר שלחו לעיר פלקנג(. התשובות נ-מ, עמ' קמה; וסימן קמז, עמ' קנבק-מה; סימנים קלחק-עמ' קמג

באותו מקום יישוב. גם במקבצים אלו מדובר לרוב בתשובות קצרות, וחלק ניכר מהן עוסק בעיונים פרשניים ולא 
בהלכה למעשה, מה שמעלה את האפשרות שהתקיים במקום בית מדרש פעיל. כמו"כ יש שם מספר משמעותי של 

שעשה  "פרש אחד"כנים )וראו לדוגמה בסימן עג )עמ' סט( על שאלות הנובעות ממערכות יחסים צמודות עם הגויים הש
 סעודת נישואין לבנו ורצה שהבשר יישחט בכשרות כדי שיוכל לחלק לחבריו היהודים(.

 מסכת אבות פרק ג משנה יז.  374
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"שהוא ענין פלוסופי שנה שלו, וציטט מדבריו ריב"ש השיב לו שהרמב"ם התייחס לזה בפירוש המ

אמנם הוסיף  375.דק מאד, ושהבנת זה הדבר קשה ואפילו מן הספרים המחוברים בו, כל שכן מכאן"

הרמב"ם וביאר שיש כאן רמז לאחדות 'השכל, והמשכיל והמושכל'. ריב"ש הפנה את השואל להרחבת 

 אך הוסיף הסתייגות: 376נבוכים,הדברים בפרק שלם שהקדיש הרמב"ם לנושא בספרו מורה ה

"והדבר עמוק מאד, ואף לפלוסופים לא יובן, כי אם למי שלמד פלוסופיא, ולכן לא אכתוב לך הפירוש 

 377ההוא".

תנגד ואף נמנע מכתיבת פירושים פילוסופיים שיכולים להוביל לטעויות רואים בבירור שריב"ש ה

 עם הכתבים הללו. היכרותהייתה מאידך נראה שוב שלריב"ש עצמו  378הבנה.

מר על לסיכום הדברים, המסקנה המתבקשת היא שהן ביחס לקבלה הן ביחס לפילוסופיה, ריב"ש ש

עקביות שיטתית, ותפיסתו המסויגת באשר לשני תחומים הגותיים אלו לא השתנתה מאז שהחל 

 את דרכו בבית המדרש בברצלונה ועד שנפטר בשיבה טובה באלג'יריה.

 

 יסוק מוגבר באלג'ירשתיקה באיבריה, ע .ו

בשנותיו באלג'יר נדרש ריב"ש להתייחס לשני התחומים הללו עוד כמה פעמים, נוסף על שתי 

 התשובות שמהוות בסיס לעיוננו.

                                                           
חשוב לציין שר' יהודה לא שאל אותו ישירות בנוגע לפילוסופיה, וודאי שם, סימן תלח, עמ' תרנו.  שו"ת הריב"ש 375

ת תמימה למראה, ומבקשת לקבל פשר למשנה סתומה. ריב"ש הוא זה שלא שאל אם מותר לעסוק בה. השאלה נראי
 שהזכיר בתשובתו שיש במשנה זו קישור לעיון פילוסופי.

חלק א, פרק סח. יש לציין שהרמב"ם עצמו לא קשר במפורש בין שני חיבוריו בהקשר זה. אמנם בשניהם הוא עסק  376
בשני המקומות הוא התייחס ל'ספרים פילוסופיים' שחוברו בעניין זה, והזהיר שהעניין קשה מאד להבנה ב'שכלים', ו

אפילו למי שעוסק בתחום, אך המשנה באבות לא צוטטה על ידו בפרק המדובר במורה הנבוכים, וראו בהוצאת יצחק 
 שילת )מעלה אדומים, תשנ"ח(, שקשר גם הוא בין שני חיבוריו של הרמב"ם.

. לדבריו יש כאן תיאור פשוט של "לפי הפשט"שם. לאחר מכן הוא הסביר בקצרה את דברי המשנה  שו"ת הריב"ש 377
שהשלם גדול מסך חלקיו, ושזוג הוא כפול מהפרט(, ומחילים אותו  פריורי )כגון-הליך דיסקורסיבי בו נשענים על רעיון א

(, ושני הדברים תלויים "מושכלות שניות"( והשני 'בינה' )"מושכלות ראשונות"על עובדות בשטח. הראשון נקרא 'דעת' )
 זה בזה לעולם.

"ואני אזכרהו, סומך יש כאן הנגדה ללשונו המפורשת של הרמב"ם, שאחרי שתיאר כמה העניין קשה להבנה הוסיף:  378
בקצרה לפירוש  )פירוש המשנה שם(. כלומר, הפעולה של שניהם זהה בכך שהם מציינים על הבנת מי שעיין בזה העניין"

צר תוך הכרזה שהוא סומך על המעיין, ריב"ש קיצר דווקא מכיוון שלא סמך יקוסופי המעמיק, אולם בעוד הרמב"ם הפיל
 על המעיין.

"הפירוש הפילוסופי של הרמב"ם למשנה אינו מוסבר בידי הריב"ש, , טען בנוגע לתשובה זו ש125, עמ' המלעיגיםרביצקי, 
ו פנייה אל מקורות שהם חיצוניים למסורת, אלא מפני שהוא פירוש עמוק שהבנתו דורשת לא מפני שיש בו כפירה א

. זאת כחלק מטענתו הרחבה יותר שלדעת ריב"ש עיסוק בפילוסופיה אריסטוטלית הוא מסוכן רק רקע והשכלה רחבים"
יהודית -שתית הפניםאם הוא מגיע במנותק מיסודות המסורת היהודית, אולם לימודה ושימוש בה בכדי לחזק את הת

 התלמודית אפשרי. מדברינו כאן נראה שהתנגדותו של ריב"ש היא מקיפה ורחבה יותר. 
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מעט זמן אחר שהשיב ריב"ש לר' אפרים אנקאווה בנוגע ללימוד  'ספרי הטבע המפורסמים' גם ר' 

, וריב"ש שלח לו טופס זהה של אותה "על למוד חכמות חיצוניות"עמרם אפרתי שאל אותו 

ר' עמרם עיין בתשובתו של ריב"ש, ושלח לו איגרת נוספת בעקבותיה. שאלתו עסקה  379תשובה.

בהשוואת הדברים שהביא ריב"ש בשם רלב"ג על ידיעת האל ובחירת האדם לדברים דומים שכתב 

 והרלב"ג לא:הראב"ד בהשגותיו לרמב"ם. הוא ביקש להבין מדוע הראב"ד נתפס כ"כשר" 

"ובקשת אבאר לך מה הבדל בין ב' אלו הדעות מאלה השני מלכים. כי הראב"ד ז"ל לא הוחזק ונתפאר 

ונמשך בחכמות החצונות, ועם כל זה יראה שדעותיהם קרובות, ואם אולי גם הוא לא נטה לדרך 

 380סמוך".הנכון לפי דעת האדון בתחנון ובתפלה באתי לבאר אלי כונתו בידיעת השם על שראוי ל

ריב"ש כתב בפסקנות שישנו הבדל דרמטי בין דברי 'שני המלכים' הללו. רלב"ג סבר שאין ידיעת 

"מה האל מקיפה וכוללת את מה שיעשה בפועל האדם. האל יודע מה צפוי שיעשה האדם, על בסיס 

נה אך למעשה הבחירה נשארת בידי האדם, וייתכן שהוא יפנה לאפיק שו 381,שסודר לו מן העליונים"

, גם את מה 382"שהש"י יודע הכל משני צדדים"ממה שצופה האל. לעומת זאת דעת הראב"ד היא 

שהמזלות ארגנו לאותו אדם, וגם את מה שבפועל יבחר לעשות האדם. ואמנם יש כאן קושי מבחינת 

הבנת בחירת האדם, ולמרות שהראב"ד ניסה להסביר כיצד הדבר ייתכן, הוא השאיר את השאלה 

 383ה מסוימת.פתוחה במיד

אמנם ריב"ש לא הסתפק בביאור ההבדל האקוטי בין הרלב"ג לראב"ד, ואחרי שהוא תיאר את הקושי 

להים יודע -עימו נשאר הראב"ד בדבריו, הוא ביקש לפתור את הקושיה ולהסביר מדוע למרות שא

 לאן יפנה האדם עדיין הבחירה נשארת בידיו באופן שלם לגמרי.

האם מותר לעיין  –נים שונים ידי שני רב-על –ה ריב"ש נשאל פעמיים אם כן, בענייני פילוסופי

בספרי אריסטו, אפלטון וההוגים שבאו אחריהם, שלח בשתי הפעמים את אותה תשובה שתוארה 

 לעיל, ובאחת הפעמים נולדה עוד התכתבות עיונית מפורטת בעקבות זאת.

* 

                                                           
יכות לעיל בפרק השני של עבודה זו, ראו עמ' סב נידון באר-א, סימן סב, עמ' סד. מקבץ התשובות ס שו"ת הריב"ש 379

, ושלח עותקים במקרה שנשאל בשנית את אותה אגדן יחדו יב"ש העתיק את תשובותיו. על משמעות העובדה שר35-52
 (, ולהלן.4-6ו במבוא )לעיל, עמ' רא שאלה

 שם, סימן קיח, עמ' קיז. 380
 שם. 381
 שם, עמ' קיח. 382
 ."זה נראה מדעת הראב"ד ז"ל, ועדיין לא נתפייס הרב ז"ל בזה וכתב וכל זה איננו שוה"שם:  383
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פרסם י"ד וילהלם תשובה  1950. בשנת ישנה עוד תשובה אחת קצרה בה נדרש ריב"ש לענייני קבלה

( 1636יד שמוצאו משנת שצ"ו )-בכתב 384של ריב"ש שנמצאה בנספחים ל'ספר השם' הקבלי הקדום,

מאפריקה הצפונית. הנספחים נוספו מספר שנים לאחר מכן, ויש בהם ליקוט של כתבים קצרים 

ידות אליה תמצית של סימן שונים הקשורים לענייני קבלה, ובתוך כך הובאה תשובה זו, ומיד בצמ

כאמור במבוא, ריב"ש הביא עימו מאיבריה את שני אוגדני התשובות שחיבר  385קנז שנותח לעיל.

המשמעות היא שאם תימצא  387ותשובותיו מאלג'יר קובצו באוגדן השלישי. 386ושמר לעצמו עותק,

יר יותר שיש תשובה שאיננה מופיעה בספרו, היא הגיעה מידי השואל ולא מידו של ריב"ש, וסב

 388קירבה גיאוגרפית בין מקום מושבו של השואל ובין מקום הימצאו של טופס התשובה.

תוכן התשובה עסק בהסבר לאגדה ממסכת מכות בתלמוד הבבלי )דף יב,א(, שתיארה שלוש טעויות 

טעויות שעתידות להוביל אותו לכישלון  –בקשר להלכות עיר מקלט  "סמאל שרה של רומי"של 

 עם ישראל.במלחמתו 

ריב"ש הסתמך על פירושו הקבלי של הרמב"ן בנוגע לשעיר לעזאזל, שמשמש כשוחד לסמאל בכדי 

והרחיב על השרים השמימיים הממונים על  389שיימנע מלקטרג על עם ישראל ביום הכיפורים,

האומות השונות. סמאל הוא השר הממונה על החורבן, ולכן מכונה 'שרו של עשו' או לחילופין 'שרו 

של אדום'. כאשר תבוא עת הגאולה, יחשוב סמאל שיש בידיו "להציל" את נתיניו ולהמשיך את 

מקלט. אלא שמספר טעויות יכשילו -ידי ניצול היכולת להיכנס לעיר-חורבנם של ישראל, וזאת על

את דרכו: א. הוא יילך לעיר הלא נכונה; ב. עיר מקלט קולטת רק את הרוצח בשגגה, והוא נחשב 

 ישראל.-מזיד; ג. עיר מקלט קולטת רק רוצחים מעםכרוצח ב

מעניין לציין שתשובת ריב"ש זו נכתבה ללא כל סייגים והתנצלויות. הדבר בולט עוד יותר על רקע 

הסתמכותו על פירושי הרמב"ן השונים, כאשר הרמב"ן עצמו נקט בלשון זהירה ומאופקת יותר 

דבריו וגילה את כוונתו במפורש. נראה שהדברים  בדבריו על השעיר לעזאזל, ואילו ריב"ש הרחיב את

                                                           
 מיוחס לר' משה די ליאון. 384
 ק ב, עמ' תשעד.. בהוצאת מכון ירושלים הודפסה התשובה בנספחים, חלשתי תשובותוילהלם,  385
 קיח.ת-שנט, וסימנים שס-סימנים קפז 386
 קפו.-סימנים א 387
ישנה אפשרות גם שטופס התשובה היה בידיו של אדם ספרדי שלקח אותו עימו בזמן גירוש ספרד לאפריקה הצפונית.  388

 אולם, כאמור, הסבירות הגבוהה יותר היא שהתשובה נשארה קרוב למקום חיבורה.
; ישראלי, 752-274, עמ' הרמב"ן; הלברטל, תפיסת הרועמו נכתב רבות, ראו בין השאר: דן, על שיטת הרמב"ן עצ 389

ציין שבעוד הרמב"ן טרח והעלים את שמו המפורש של 'שרו של אדום' )'סמאל', ל. מעניין 358-359-, ו223, 189, עמ' רמב"ן
שו זה של רמב"ן ובין שמו של סמאל, וראו (, ריב"ש כאן קשר במפורש בין פירו133הע'  223כפי שהדגיש ישראלי בעמ' 

 להלן.
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מתחברים עם ניתוחנו לעיל, שבניגוד לעיסוק הפילוסופי, בנוגע לתורות קבליות עיקר הסתייגותו 

 של ריב"ש הייתה מיישומן המעשי ולא מעצם העיון בהן.

התלמוד מכל מקום, למרות שגם בתקופת חייו של ריב"ש באלג'יר עיסוקו המרכזי התמקד בפרשנות 

 –בדגש על עצם ההיתר לעסוק באותן שאלות  –ופסיקת הלכה, ניכר שהדיונים בשאלות הגותיות 

 שנותיו הראשונות בחצי האי האיברי. מה גרם לשינוי זה? 65-תפס נפח מסוים, בניגוד בולט ל

של המאה  90-וה 70-ממקום אחר מתגלה שריב"ש לא התנזר לחלוטין מעיסוק בפילוסופיה. בשנות ה

ר' אברהם  של( נישאהאמונה )או בשמו השני  האמונה הרמה, נכתבו שני תרגומים שונים לספר 14-ה

לפי המתואר בכתב היד של התרגום השני שערך שמואל מוטוט  390דאוד )הראב"ד הראשון(.-אבן

(, ויוזם המפעל 1392כתיבתו הסתיימה בשנת קנב ) 391)שהיה למעשה עיבוד של התרגום הראשון(,

 –לביא -שלמה אבן –ערן הראתה שקשריו של ריב"ש עם המתרגם הראשון  מירהע 392.היה ריב"ש

היו איתנים והייתה ביניהם ידידות קרובה, כך שריב"ש היה כנראה קשור באופן הדוק לשני מפעלי 

התרגום הסמוכים בזמן. לדעתה, לאור הסתייגותו של ריב"ש מעיסוק בפילוסופיה, מסתבר יותר 

אולם מידי ספק לא  393מיתי, וריב"ש רק "שידך" בין רח"ק ובין המתרגמים.שרח"ק היה היוזם הא

יצאנו, וייתכן שריב"ש עצמו היה היוזם של התרגום וההעתקה המעובדת שלו. עם זאת, בכתביו 

 המרכזיים לא נמצא לזה כמעט הד לפני הגעתו לאלג'יר.

ובין העיסוק המוגבר  ניתן להציע שלוש אפשרויות להסבר הפער בין מיעוט הכתיבה באיבריה

 באפריקה הצפונית:

אפשרות סבירה ביותר היא שריב"ש פשוט לא נשאל על כך בשנותיו בקטלוניה ובאראגון,  .1

פוצים נמקובלים היו -פילוסופים-התייחס לסוגיה. אמנם פולמוסי רבניםכן לא נדרש ל-ועל

"ש. מכל מקום באותה עת, ועדיין ייתכן שאף אחד לא ביקש לשמוע את חוות דעתו של ריב

נצטרך להסביר מה השתנה בעקבות ההגעה לאלג'יר, שאחריה ריב"ש נשאל בנושא, ויותר 

 מפעם אחת.

                                                           
 .25-22, עמ' אמונהערן,  390
 .23שם, עמ'  391
אין בידינו ידיעות על חייו של ריב"ש. האפשרויות הן שהוא חי כנוצרי  1393לחורף  1391שם. כזכור, בין תשעה באב  392

חייו שם. מכל מקום לא סביר שבאותה  דומיניקני אנוס, או שהוא כבר הצליח לברוח לאלג'יריה אך עוד לא ביסס את
, 1385( הוא יזם את התרגום, וסביר הרבה יותר שהיוזמה נולדה כמה שנים קודם לכן )ייתכן שעוד לפני שנת 1392שנה )

 , כשהוא כבר לא היה מעורב.סרגוסה(, ורק הסתיימה באותה שנה כשעוד היה רבה של
 שם. 393
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אפשרות נוספת היא שריב"ש התבקש להשיב בנושאים אלו גם בשנים מוקדמות יותר,  .2

ובחר שלא לעשות זאת. זאת כמובן ספוקלציה שלא ניתנת להוכחה, אולם האפשרות 

 קיימת.

ת שלישית, ייחודית, לאור ידיעותינו על ריב"ש: ייתכן וריב"ש נשאל על היחס ישנה אפשרו .3

הנכון לפילוסופיה ולקבלה, ואף השיב על כך, אלא שהוא שלח את טופס התשובה מבלי 

להשאיר לעצמו עותק שיישמר באוגדן תשובותיו האישי. בפרק המבוא הראינו שריב"ש 

 394ותו לחשיבות שיש להן לדורו ולדורות.שמר את תשובותיו ואגד אותן יחד מתוך מודע

מעידה על כך שריב"ש סבר שאין לתשובות  –אם אכן כך היה  –הבחירה שלא לשמור עותק 

 ממין אלו חשיבות רבה לטווח ארוך.

למצער בנוגע לקבלה, ניתן לדייק שגם באלג'יר ריב"ש התלבט אם לשמור לעצמו עותק של 

חות תשובה אחת בה עיין ריב"ש בכתבי מקובלים, ולא תשובותיו בנושא. כאמור לעיל, ישנה לפ

נמצאת בספר תשובותיו. אולם עיון מדוקדק בפתיחת סימן קנז היסודי שנותח באריכות בפרק זה 

יגלה שריב"ש כתב ושלח אותו לר' עמרם פעמיים: בפעם הראשונה הוא נמנע מלשמור לעצמו עותק, 

יקו. ריב"ש התייחס שם לשאלות שונות ששלח ורק בפעם השנייה הוא נמלך בדעתו וציווה להעת

לו ר' עמרם אפרתי בהזדמנויות שונות, ולתשובות שהוא כבר שלח בחזרה, תשובות שאת חלקן 

 ניתן לזהות:

"אח מאד נעלה... הגיעוני כתביך, האחד על יד היהודי משביליא. עוד הגיעני כתב שני על ידי בן 

קר גיסי. ולכל אלה הכתבים לא הי' לי פנאי ויכולת לענות ביטש... עוד הגיעני כתב שלישי על ידי הי

אליך, זולתי בכתב הראשון אשר בו החלוף... והודעתיך איך כתבתי לך דרך הוניין... ועם כתביו 

שלחתי לך טופס תשובתי למלק"א. וכן מה שנ"ל מתשובתך לשם. ואין ספק אצלי שהגיע אליך או 

שנית לכתבה אליך. וגם הודעתיך כי מורי הרב ר' פרץ הכהן יגיעך, ואם לא הגיעך הודיעני ואוסיף 

 395ז"ל לא היה כלל מדבר ולא מחשיב באותן הספירות...".

בהתייחסו ל'טופס תשובתי למלק"א' התכוון ריב"ש לסיפור סבוך של סכסוך בין קרוב משפחה של 

ורב גם הוא אדם שנפטר ובין הקדש בית כנסת, שהתרחש במלאגה שבאנדלוסיה. ר' עמרם היה מע

בסיפור, וכתב קונטרס ארוך ובו השגות מפורטות על פסק הריב"ש בנידון. ריב"ש השיב על חלק 

                                                           
 .6-4לעיל עמ'  394
 א, סימן קנז, עמ' קסה. שו"ת הריב"ש 395
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מטענותיו ושלח לו, וגם את זאת ציין כאן בהקדמת התשובה )'וכן מה שנ"ל מתשובתך לשם'(. בספר 

 396קסח.-השו"ת שתי התשובות הללו מופיעות יחד, בסימנים קסז ו

ות בהפרש זמנים קצר, וריב"ש הספיק לענות על חלקן. אולם חל עיכוב ר' עמרם שלח שאלות רב

בהגעת התשובות הללו, ור' עמרם שב ושאל בשנית את אותן שאלות. ריב"ש העיד שיש לו עותקים 

פי -של חלק מן התשובות, ובמקביל סיפר שהוא התייחס גם לשאלות בענייני קבלה ותפיסה על

וא לא שב ושלח טופס של תשובה קיימת, אלא כתב אותה כוונת הספירות. אלא שבנידון זה ה

 מחדש. אכן, כאמור לעיל, אין לנו תשובה דומה שהגיעה לידינו, לא בספר השו"ת, ולא ממקור אחר.

תשובה זו צריכה להישמר בתוך  האם – נראה שיש לפנינו תיעוד של התלבטות פנימית של ריב"ש

שובות, ושמר עותקים של אלו שחשובות בעיניו. יומנו ההלכתי האישי. הוא כתב במקביל כמה ת

את התשובה בענייני קבלה הוא שלח מבלי לשמור עותק. כשמתברר שהתשובה לא הגיעה ליעדה, 

 הוא חזר וכתב אותה, אלא שהפעם הוא בחר לשמור עותק שלה ולהכניסו בתוך אוגדן תשובותיו.

נשאל רק באלג'יר, השיב/העתיק למעשה, ניתן לשלב בין האפשרויות השונות שתוארו לעיל ]=

לעצמו רק באלג'יר[. אפשר שבאיבריה ריב"ש לא נשאל על סוגיות הגותיות באופן תכוף, ולכן גם 

לא טרח להשיב )או להעתיק(. לעומת זאת באלג'יריה פנו אליו בנושא הרבה יותר, ולכן הוא גם 

רור שהגעת האליטה הרבנית שינה את טעמו בנוגע לאופי מתן התשובה. בין כך ובין כך, נראה ב

 לאלג'יר אחרי גזירות קנ"א יצרה שינוי שבא לידי ביטוי בספר שו"ת הריב"ש.

 

 הגורמים לשינוי .ז

יהודי איבריה, ורבניהם בראשם, מצאו עצמם בסביבה תרבותית ודתית חדשה, שלא הייתה מוכרת 

הגותיים שלא עניינו  להם. האם שינוי גיאוגרפי זה גרם לאליטה האינטלקטואלית לעסוק בנושאים

 אותה קודם לכן? משתי סיבות נראה שלא זו הסיבה:

כאמור לעיל, גם בקטלוניה ובאראגון הרבו לעסוק בנושאים אלו, וזו הייתה חלק מתכנית  .1

הלימודים הקלאסית של רבים מרבני האזור. בלתי סביר להניח שהמכנה המשותף של כל 

                                                           
חד עם סימן קנז בענייני קבלה, מכיל כמה התייחסויות קע(, שנשלח י-קס )עמ' קסט קפא. גם סימן-קעזשם, עמ'  396

לאותה מחלוקת. קשה לקבוע האם כתיבת סימן קס קדמה לכתיבת סימן קסח. מחד נראה שבסימן קסח יש איזו תגובה 
כמה תגובות בנושא בעבר. נדמה למה שכתוב בסימן קס, ומאידך בסוף סימן קס מעיד שוב ריב"ש שהוא כבר שלח 

פה, -ל בעיות התעבורה של הכתבים עברו גם כמה מסרים בעלקס, אולם בגל-שסביר יותר לומר שסימן קסח קדם ל
 וסימן קס נכתב ונשלח עוד לפני שר' עמרם הספיק לעיין בסימן קסח ולהגיב עליו, ואכמ"ל.
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מפילוסופיה ומקבלה, וזה השתנה רק  הרבנים שברחו מאיבריה הנוצרית היה סלידתם

בעקבות מפגשם עם התרבות המוסלמית המקומית. ממשיך דרכו של ריב"ש באלג'יר, 

 הרשב"ץ, כתב בעצמו מספר חיבורים שעסקו בשני נושאי הגות אלו.

עשרה השנים הראשונות לשהותם של פליטי גזירות קנ"א -עבודה זו ממוקדת בשבע .2

, והשאלות שנשלחו לריב"ש בנושאי הגות תוארכו לראשית (1391-1408באלג'יריה בלבד )

(. שינוי משמעותי שמגיע בעקבות מפגש עם תרבות חדשה אמור 1393-1395דרכו  באלג'יר )

לתת את אותותיו באופן מתון יותר. רשב"ץ העיד שההיכרות של ריב"ש עם השפה הערבית 

 תרבות המקומית.ולא סביר שהוא נחשף בזמן קצר זה לעושר ה 397הייתה מועטה,

יתירה מזו, לאורך העבודה הראינו מכמה זוויות שמפעלם המרכזי של ריב"ש וחבריו הרבנים 

היה להקים "בית מדרש ספרדי" במקומם החדש. אמנם לא ניתן  –למצער בראשית הדרך  –

למנוע לחלוטין השפעה מקומית, אך המרחב הלמדני והתיאולוגי עדיין היה מושפע יותר 

 א של היהודים, ולא ממקומם החדש.ממקום המוצ

נדמה שסביר הרבה יותר להניח שהגורם המרכזי לשינוי המדובר היה היסטורי ולא גאוגרפי. כזכור, 

יהודים רבים התנצרו בעקבות גזירות קנ"א, והגם שחלקם הגדול עשה זאת מאונס, רבים מהם לא 

 398, סובלניים יותר.טרחו לשוב לחיק היהדות, אפילו כשיכלו לברוח למקומות אחרים

בספרד היו שייכים לכל  14-צדיק הראה לאחרונה שהוגים יהודים שהמירו את דתם במאה ה לוםש

 399קצות הקשת היהודית: היו ביניהם מקובלים, פילוסופים, ורבנים שלא נמנו על שני הזרמים הללו.

מקובלים נטו לעיסוק כפועל יוצא מכך, ניתן למצוא עקביות בזרם ההגותי אליו נטו לאחר שהתנצרו: 

במיסטיקה נוצרית; פילוסופים המשיכו לעיין בכתבים אריסטוטליים, אלא שהפעם עיגנו דרכם את 

יסודות הנצרות; ומנהיגים רבניים עברו לעמדות הנהגה נוצריות. שלמה הלוי )פבלו דה סנטה מריה( 

ת דתו כיהן כבישוף מהווה דוגמה לסוג האחרון של מי שתפקד כרב הקהילה בבורגוס, ולאחר המר

 400וכארכיבישוף.

לאור הממצאים העולים בפרקנו יש להעיר על ניתוחו המעמיק של צדיק. בעוד אלו שהקדישו את 

יכלו להמשיך בעיסוקם באופן דומה  –קבלית או פילוסופית  –מירב עיסוקם האינטלקטואלי בהגות 

ת לא רק את אורח חייו כי אם גם לאחר המרת הדת, מי שכיהן כרב והנהיג קהילה חייב היה לשנו

                                                           
 (.206הע'  84א, סימן קס, עמ' שנו )וראו לעיל בפרק ב עמ'  תשב"ץ 397
 יד.-ח; וסימן יא, עמ' יב-; סימן ו, עמ' וד-א, סימן ד, עמ' ג שו"ת הריב"שראו  398
 .99-96, עמ' השמדצדיק,  399
 .20שם, עמ'  400
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שלו. רב קהילה עסוק בעיקר בהוראות הלכתיות לבני עיונית -הלמדניתגם את מוקד תשומת הלב 

קהלו, ומעבר מיהדות לנצרות איננו מעבר מפרקטיקה אחת לפרקטיקה אחרת, אלא בראש 

עיוני. לכן ניתן לראות שאמנם פבלו לא נשען -ובראשונה זניחת המרחב הפרקטי לטובת מרחב הגותי

תיבתו הנוצרית על יסודות פילוסופים או קבליים, אולם חיבורו עדיין יאופיין כחיבור 'הגותי', בכ

שעיקרו פרשנות פסוקי התורה ועיסוק בטעמי המצוות. יתירה מכך, עיון בספרו של פבלו מעלה 

בסבירות גבוהה שגם לפני שהמיר את דתו הוא הקדיש תשומת לב מרובה לעיון בפסוקים 

 402הלכתית.-ולא עסק בכתיבה תלמודית 401ובפרשניהם,

נדמה שריב"ש הציב מודל נוסף של דמות עיונית יהודית, שלדעתו היא היחידה המעניקה חסינות 

לו  הלכתי, מובטח-תלמודי שאיננוגבוהה ובטוחה מפני המרת הדת. מי שיימנע מכל עיסוק "הגותי" 

בכפייה  –יון קשה של המרת דת שתתחזק אצלו יראת השמים ושמירת המצוות שלו. כאשר יגיע ניס

רק מי שהתמקד בשאלות הפרשניות והמעשיות של סוגיות התורה  –גמורה או בכפייה חלקית 

 פה יהיה חסין לפיתוי המובן. -שבעל

יש לציין, שגם חכמים רבים שנשארו באיבריה תלו את ההתנצרות ההמונית בעיסוק בחכמות 

, תלמודיים האשימו ובלים האשימו את הפילוסופיםאחרות. פילוסופים האשימו את המקובלים, מק

נראה שכמו בספרד, גם  403.ותינחסו קנה לאת שוגיה שתלוש כלש רוסבש מיו יוה, אחדכאת שניהם 

באפריקה הצפונית המשיך להתקיים הפולמוס הזה, אם בצורה ישירה ואם בצורה עקיפה, וריב"ש 

 נתן את דעתו ותובנותיו בנושא.

תו העקרונית של ריב"ש, וההשוואה שנעשתה לעיל בין כאמור, גזירות קנ"א לא שינו את תפיס

ריב"ש ובין רח"ק לימדה שגם שני רבנים שגדלו באותו בית מדרש והיו שותפים לאותה אידיאולוגיה 

                                                           
. הוא העיד על עצמו שהעיון בתנ"ך הוא זה ששיכנע אותו 1כך האיר לי שלום צדיק, שתמך דבריו על שני עמודים:  401

. מן הפירושים שלו כנוצרי רואים בצורה ברורה שהוא בקיא 2ת עוד בהיותו יהודי. בצידקת הנצרות, משמע שעשה זא
 מאד בפרשנות היהודית, וסביר ביותר שהוא רכש מיומנות זו כאשר היה יהודי. אני מודה לצדיק על הערותיו והארותיו.

תו המרשימה, הוא ממעט אמנם לא מצאנו הסתייגות מפורשת של ריב"ש מעיסוק בזה. ברם גם בכאן, למרות בקיאו 402
, שציין למספר 25, עמ' ריב"שלהתייחס, ובמקרים המעטים שנשאל בנידון הוא השיב בקצרה ובלאקוניות )ראו סלוטניק, 

 המועט של תשובות אלו, אם כי ישנם כמה סימנים נוספים שהוא לא ציין(.
לוש הכתות הציב את העיסוק הישיר שתשפב(, שאחר תיאור -, עמ' תשעדהקדמתראו לדוגמה דברי האפודי, )רפל,  403

בפסוקי התורה, אם בעיון, אם בשינון ואם בתפילה, כמודל הנעלה ביותר, ומציע שמנהגם של יהודי אראגון להקפיד על 
לציין שהאפודי עצמו ראוי . ילה אותם בגזירות קנ"א )עמ' תשפ(תפילות בחצות הלילה ועל אמירת תהלים היא זו שהצ

 ותר שב לחיק היהדות.ורק בשלב מאוחר יא, "גזירות קנצר בכפייה בנּו
סוקו בקבלה והתנגדותו לפילוסופיה בכך שלימוד פילוסופיה הוביל ת עיגאון הצדיק א-טוב אבן-מכיוון אחר, ר' שם

לכפירה ולהתנצרות )ולדעתו הקבלה דווקא מגינה על כך(. לעומת זאת שני בניו ונכדו הגדול כתבו פירושים והערות 
ולכן ל'ספר הפיזיקה' של אריסטו, ועם זאת ביקשו לתמוך את שיטתם בתוך גבולות הגיזרה הדתיים של אותם ימים, 

 (.שם טובהביעו התנגדויות והסתייגויות מתפיסותיו של אריסטו לגבי קדמות העולם )שוורצמן, 
נדיאה שבאי כרתים עימות גדול ביחס לקבלה ולאפשרות לשלב אותה עם התקיים בק 15-במחצית השנייה של המאה ה

אלבו, ששורשי משפחתו היו באשכנז, לימודי פילוסופיה. הפולמוס ניטש בין ר' משה אשכנזי המקומי, ובין ר' מכאל 
היגרו לספרד, ומשם לקנדיאה. אפשר לשער שגם בפולמוס זה הורגשו הדי הפרעות בממלכות קסטיליה ואראגון עשרות 

 .קנדיאהשנים קודם לכן. על הפולמוס ראו: רביצקי, 
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דתית מצאו עצמם מקדישים את זמנם במרחבים הגותיים שונים, על בסיס נטיית נפשם. אולם 

, בין אם מדובר בהכרעה עצמית של ריב"ש התוצאות הקשות של הגזירות יצרו שינוי משמעותי

להידרש לנושא שעד עתה נמנע מעיסוק משמעותי בו, ובין אם עשה זאת בעקבות פניות מוגברות 

 של המשחרים לפתחו.

 

 סיכום .ח

 Argument Fromהפרק נפתח בשאלה כמה ניתן ללמוד מתוך שתיקה. הביקורת הידועה על שיטת 

Silence רורות, הטיעונים תלויים במחשבתו של החוקר, ואינם ניתנים היא שכיוון שאין הוכחות ב

ועם זאת חוקרים רבים הציעו מספר תנאים ששילוב זהיר ביניהם מאפשר להעלות  404לביסוס.

 405תובנות בנידון.

העובדה שבערוב ימיו באלג'יר ריב"ש נשאל יותר ויותר, הן בענייני פילוסופיה הן בענייני קבלה, ולא 

יים אלא בעצם השאלה האם מותר לעסוק בכך, פותחת לנו צוהר להבנת תפיסתו רק בפירושים מקומ

העצמית של ריב"ש ותפיסתם של הרבנים הספרדיים שמגיעים לאלג'יר יחד איתו ושולחים אליו 

שאלות. נדמה שההתנצרות ההמונית בזמן גזירות קנ"א יכולה לספק לנו הסבר מניח את הדעת 

 לשינוי זה.

הבדלים משמעותיים בין אופי ההתנגדות של ריב"ש לעיסוק בפילוסופיה ובין  מבחינה תכנית ישנם

אופי ההסתייגות מעיסוק בקבלה. בעוד בנוגע לפילוסופיה ריב"ש חשב שכל לימוד בנושא מסוכן 

ירות, וחוסר פי כוונת הספ-ובעייתי, ביחס לקבלה ההתנגדות היא בעיקר לפן המעשי של תפילה על

קבליים. זאת הסיבה בגללה בהקשר הפילוסופי לא יעזור אם אדם ילמד מפיו הבנה של ספרי העיון ה

תודה עצמה פסולה. לעומת זאת בנוגע לקבלה ריב"ש העיד על עצמו שמיים, כי המ-של מורה ירא

שחוסר המסורת גרם לו )בין השאר( לזנוח את הנושא, ומשמע שאם היה לו רב שהיה מלמד אותו 

רשה לעצמו הנע כליל מעיסוק בזה. לכן גם הוא אולי הוא לא היה נמ ומסביר לו את הכתוב בספרים,

להשיב לשאלה עיונית )האם הספירות מעל המלאכים או מתחת להם(, שבה עיון בספרים יוביל 

 לתשובה פשוטה ללא אפשרות לטעות.

                                                           
 .65-64, עמ' עדותמק'גרו,  404
 .290, עמ' שתיקהראו לדוגמה: לאנג,  405
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 לחייו, עת הפך ריב"ש לפוסק שרבים משחרים לפתחו, ועד לחורבן קהילת וולנסיה 30-מאז שנות ה

, חשב ריב"ש שהדבר הנכון לעסוק בו הוא תלמוד והלכה. לכשעצמו הוא הסתייג מכל 1391בשנת 

לימוד הגותי אחר, אולם הוא לא ראה צורך להביע את התנגדותו באופן מכוון, ואולי אף סבר 

שהתעלמות מכוונת תייתר את עצם העיסוק. כאשר עלתה האפשרות לתרגם ספר פילוסופי יהודי 

, הוא תמך בזה )ואולי אפילו יזם את זה בעצמו(, וייתכן שהוא אף השיב לשואלים קדום לעברית

או שהוא כלל לא נשאל  –שונים בנושאים הגותיים, מתוך בקיאותו הרבה. אולם אחת משלוש 

בנושא; או שהוא סירב להשיב; או שהוא מיאן לשמור לעצמו עותק של תשובות שכתב בנושאים 

 עובדה שבעיניו אין חשיבות גדולה לעיסוק בהם.אלו, ובכך הוא המחיש את ה

לעומת זאת, אחרי גזירות קנ"א הוא חשב שיש סיבה טובה לתת פומבי לגישתו המסויגת. אם אכן 

הלכתי מחסנת את הלומד מפני 'רוחות זרות', ובראשן הפיתוי להתנצר, -התמקדות בעיון תלמודי

דרך זו, ולא רק את שומעי לקחו בימי חייו, הרי שיש להכווין את שומעי לקחו לקבל מוסר וללכת ב

 אלא גם את אלו שיבואו בדורות הבאים.
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 העבודה סיכום

בקטלוניה  –מרבית חייו, ורוב שנות פעילותו הרבנית, עברו על ריב"ש בחלקים הצפוניים של ספרד 

כגון המגפה השחורה,  ובאראגון. למרות שהוא חווה באותן שנים כמה אתגרים משמעותיים ביותר,

לא הוא ולא שאר היהודים  407ומוות מוקדם של חלק מקרוביו, 406פרשת מאסר הרבנים בברצלונה,

 –כל -חלקם בחוסר –דמיינו שמתקרב היום בו יעמדו בפני אתגר קשה הרבה יותר, וייאלצו לברוח 

של קהילות  לארץ פריפריאלית מבחינה רוחנית ותרבותית. ריב"ש התייצב כמנהיג ראשון במעלה

 טראומה קולקטיבי.-רבות שביקשו לשקם את חייהם בארץ חדשה, קהילות שהיו בפוסט

בפרק המבוא הצגנו מזווית אחת את ייסוריו האישיים של ריב"ש, ומזווית אחרת את מעמדו האיתן 

בהמשך כפוסק המבוגר ביותר והחשוב ביותר, שרוב ככל רבני אפריקה הצפונית סרים למרותו. 

יסדים הפליטים בתי מדרש "ספרדיים" במקומם החדש, ו"משתלטים" על הקהילות ראינו כיצד מי

הדלות המקומיות. בתוך הדברים עלה הקושי המובנה מהעובדה שכל הכתבים הידועים לנו עד עתה 

חוברו בידי הפוסקים שזה מקרוב באו, כמו הריב"ש והרשב"ץ. משלל המסמכים עולה שהרבנים 

מלמדי התינוקות, החזנים, הגבאים וסופרי הסת"ם.  –קודש' המקומיים מאיבריה זלזלו מאד ב'כלי ה

נראה שיש עוד מקום לתור אחר פריטים שנכתבו בידי נציגים שחיו באפריקה הצפונית לפני קנ"א, 

 וחיפוש אחר מסמכים הכתובים בערבית יהודית אולי יועיל לזה.

נו שישנם תיאורים שניתן לספר עם זאת, גם אם מסתפקים בתשובות ובכתבים שיש בידינו, ראי

תשובותיו של ריב"ש  186-מחדש בעקבות קריאה זהירה וניתוח קשוב של המקורות. ההבנה ש

מאלג'יר ממקדות אותנו בתהליכים המשמעותיים של ראשית ההגירה לאפריקה הצפונית, בניגוד 

איטיים הרבה לתשובות הפוסקים המאוחרים יותר שמתייחסים לקהילות מבוססות בהן השינויים 

יותר, סייעה בידינו לבסס את הטענה שבראשית הדרך הקהילות לא התנהלו בנפרד, למצער ברוב 

ערי אלג'יריה. כל הרבנים ששלחו שאלותיהם לריב"ש היו חכמים מאיבריה שברחו כמוהו מאימת 

ל הנצרות, ומהתכתבויות רבות ניכר שצאן מרעיתם כלל וותיקים וחדשים גם יחד. חלק לא מבוט

מהשאלות התייחס לקונפליקטים שנבעו בדיוק מאותם חיים משותפים. הנתון העובדתי עליו 

הוסכם בקרב מרבית החוקרים לפיו הקהילות היו מפוצלות, התרחש רק בשלב שני, וקרה בד בבד 

עם פיצולים נוספים לפי ערי מוצא מאיבריה )כגון הפיצול באלג'יר בין יוצאי ברצלונה ויוצאי 

ברם, הנרטיב המרכזי של ריב"ש ושל רשב"ץ הוא שיש כאן מציאות של קהילה חדשה מיורקה(. 

שמוקמת בימים אלו, ומנהגי ספרד הם אלו שצריכים להנחות את נהלי הקהילה, במידת האפשר. 

                                                           
 טו.-, עמ' ידהריב"שראו הרשמאן,  406
 שם, עמ' כ. 407
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מבחן מקדים לתוצאות הנדידה -התפשטותה של "תורת ספרד" לגלויות חדשות יכולה להוות מקרה

 ים לאחר מכן, והדגמנו כמה תובנות ראשוניות לתקדימים מעין אלו.ההמונית שהתרחשה כמאה שנ

קהילות, כידוע, מערבות בתוכן גורמים דתיים ופוליטיים )ולרוב אין אבחנה ברורה בין השניים(. 

בחינה של תקנות הקהילה, בדגש על תקנות שעוסקות בעצם השאלה למי ניתן הכוח לתקן תקנות 

קהילה מלנדות את מי שפגע בכבודו, התבררה כנושאת בחובה על סמכות הקהל להגביל את רב ה

פרשה סבוכה ומכוערת שהסעירה את קהילת אלג'יר ואת ריב"ש עצמו, ובה ביקשו נציגי הקהל 

להגביל את רבם מלנדות לכבוד עצמו, וריב"ש מחה על כך והתנגד נחרצות. ברם בניתוח ההלכתי 

צדיק ן השורות ניסינו לדייק כיצד הוא הת הרב, וביריב"ש צידד דווקא באפשרות של הקהל להגביל א

את התנהלותו האישית שלדבריו לא התנגשה עם גישתו ההלכתית. פרשיה נוספת שקרעה את 

קהילת קונסטנטין נידונה גם היא מתוך הפריזמה של כוח הקהל לתקן תקנות ולהטיל חרמות, וגם 

ת הקהל, גם כשהם נפגעים מאותן בה קבע ריב"ש שחכמי העיר מחויבים לקבל את מרות תקנו

תקנות. שתי התשובות היסודיות הללו הושוו לסדרת תשובות שעסקה בפולמוס הסמיכה בפריס, 

עימות שריב"ש ורח"ק פישרו בו בין הרב הראשי של פריס וגלילותיה ובין רב חדש שהגיע וטען 

שגם אם הקו הכללי לבלעדיות פסיקתית מכוח סמיכה שקיבל מהמהר"ם מווינה. ההשוואה העלתה 

של ריב"ש, לפיו ההתנהלות צריכה להיקבע בעיקר לפי רצון הקהל, ויש משמעות גם לשלטון האזרחי 

שאיננו יהודי, נשאר עקבי, ניתוח הסוגיות מכוון למקומות שונים. בעוד באפריקה הצפונית סוגיית 

חכם )ותוך שריב"ש הסמיכה התלמודית מגיעה כדי לתת תוקף טוטאלי לתקנת הקהל המגבילה את ה

מחדש חידוש למדני מופלג(, בפולמוס פריס קרא ריב"ש את סוגיית הסמיכה כמכוונת להגביל את 

הרב רק מכוח כבודו של רבו שלו, ולא מכח הקהל. קריאה זו אפשרה לריב"ש להעצים את כוחם של 

הד גם להבדל רבנים באופן כללי, כל עוד רבם המובהק לא נמצא בזירה. טענתנו הייתה שיש בכך 

בין קהילה יחסית וותיקה )פריס( שיש בה מנהגים מבוססים, ולכן הפולמוסים יופיעו בעיקר בקרב 

החכמים, ובין קהילה חדשה )אלג'יר( שם גם אנשים פשוטים מהקהל מתיימרים לקרוא תיגר -תלמידי

 על סמכות הרב, ויש למסד תקנות שמעולם לא התקיימו.

 –הלכה מובהק, שהקפיד שלא לפזול למרחבים הגותיים אחרים ריב"ש היה איש תלמוד ואיש 

קבליים או פילוסופיים. כמו בסוגיות הלכתיות רבות, גם כאן מצאנו עקביות שיטתית לאורך חייו, 

ותפיסתו לא השתנתה בעקבות מעברו לאלג'יר. אלא שבנידון זה משימת הבילוש הייתה מאתגרת, 

רשות של ריב"ש לסוגיות אלו נכתבו בימיו המאוחרים שכן כל ההתייחסויות המשמעותיות המפו

כנו ללקט פרטים נידחים וצדדיים בכדי להוכיח את עקביותו זו. ממילא השאלה הייתה הוצרבלבד, ו

מה מנע ממנו להעלות את דבריו ברבים בשנותיו המוקדמות, ומה גרם לו לתת להם פומבי באחרית 

רם אחד: ההתנצרות ההמונית במהלך גזירות קנ"א ימיו, והעלינו כמה אפשרויות שמתנקזות לגו
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ובעקבותיהן. ריב"ש סבר שהדבר היחיד שמבטיח חסינות בפני הפיתוי להתנצר הוא המיקוד הבלעדי 

מובילה  –תהיה פילוסופית או קבלית  –בסוגיות התלמוד ובפסיקת ההלכה, וכל גלישה להגות 

ות אחת היא שרק אחרי גזירות קנ"א שאלו למדרון חלקלק. אלא שכאן הוצעו הסברים שונים: אפשר

אותו )שוב ושוב( בנושאים אלו, ומכאן שגם הרבנים הצעירים שפנו אל ריב"ש באותן שאלות מצאו 

עצמם עסוקים בסוגיות הללו יותר ויותר, בעקבות אותה חוויה טראומטית. הסבר נוסף הוא שריב"ש 

לם לנוכח מאורעות הזמן שינה טעמו חשב בתחילה שהתעלמות מוחלטת מהשאלה תייתר אותה, או

וסבר שדווקא יש לבטא אותה בקול ובמפורש. בתוך כך עלתה אפשרות שריב"ש השיב לשאלות 

ממין אלו גם בתקופתו באיבריה, אלא שהוא לא שמר לעצמו עותק של תשובותיו בנושאים אלו, 

שברצונו לפרסם מתוך תודעתו העצמית שאוגדן התשובות שבידיו הוא המקור המוסמך לדברים 

פי כוונות קבליות נכתבה פעמיים, -סתייג מתפילה עלהים. אפילו תשובתו החשובה בה הוא לרב

כאשר את זו הראשונה הוא בחר שלא להעתיק לעצמו, ורק בפעם השנייה התחרט והוסיף אותה 

 ליומן תשובותיו האישי.

יות הלכתיות "קלאסיות" בסופו של דבר יש לזכור שרוב התשובות שנכתבו באלג'יר עסקו בסוג

בדיוק כמו מרבית התשובות מימיו באיבריה: דיני ירושה, שטרות, קידושין וגירושין, מנהגי תפילה, 

מלאכות שבת, מערכות יחסים עם הגויים מסביב, ועוד ועוד. מתוך שלל התשובות התגבשו כמה 

המרכזי בהליך שיקום  סיפורים מרכזיים, שמלמדים אותנו רבות על דמותו של ריב"ש, על תפקידו

היהודים והקמת הקהילות באפריקה הצפונית, ועל סוגיות בנות הזמן שהעסיקו והסעירו את אותן 

קהילות. במבוא לעבודה עלו מספר נקודות נוספות מתוך השוואה לתקופת חייו של ריב"ש באיבריה: 

ג'יר היה לו מעמד בלעדי, בספרד נחשב ריב"ש כ'ראשון בין שווים' יחד עם רבנים נוספים, ואילו באל

מצד גדלותו ומצד גילו המבוגר. בין השאר הדבר בא לידי ביטוי בהיעדרם של גינוני כבוד מצידו 

כן הובלטה העובדה -במענים שהוא נותן לפונים אליו, ובמיעוט ניכר של ביטויי צניעות אישיים. כמו

ות חגיגיות ומליציות תוך שילוב שבעוד בקטלוניה ובאראגון נהג ריב"ש לפתוח תשובות רבות בפתיח

לשון מקראיים וחריזה מפותלת, באלג'יר הוא נמנע מכך לחלוטין. לאור העובדה שהוא -מטבעות

המשיך לבטא את כשרונו הספרותי בכתיבת קינות הצענו שהצער הגדול בו היה שרוי בעקבות 

 גזירות קנ"א גרם להימנעותו מחגיגיות זו.

להיכרות נוספת עם דמות משמעותית זו, שפעלה בצומת  ,צהר קטן לו, ואני תקווה שהשכלתי לפעור

 כך בהיסטוריה היהודית.-מרכזי כל
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addressing a questioner, other rabbis, or in other contexts. But in his responsa to North African 

rabbis this language is absent. This points to a change in Ribash`s self-perception as the 

greatest decisor of his region, of his being older and capable of bearing more responsibility. 3. 

Ribash would open his Iberian responsa with flowery language and the use of biblical verses. 

In his later period he stopped using this kind of opening. His impressive literary skills were 

applied to the writing of eulogies and lamentations. This might reflect the sadness that 

suffused him until his death over the terrible events of 1391.  
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public.  Additional study shows that in established communities, with time-worn traditions, 

conflicts arose primarily among the sages themselves, whereas in new communities, 

questions of authority would be raised by common people.  

Another angle from which to examine Ribash`s world and that of the Jews of Algeria who 

experienced the 1391 attacks is his attitude to philosophical study, such as Jewish thought 

and Kabbalah.  In general, Ribash objected to study that did not focus on Talmud and halakha, 

fearing the "slippery slope" that leads to abandoning fear of God and observance of the 

commandments, and compared philosophical study to Christian reasoning. Admittedly, all the 

detailed responsa on this topic were written in the Algerian period, but serious research will 

show that this was his attitude from his earlier period. There are three possible explanations 

for this phenomenon: 1. He was never approached on these topics in Iberia. 2.  He was 

questioned about this topic throughout his career, but refused to respond most of his life. 3. 

Both in Catalonia and Aragon he wrote responsa on this topic but did not save a copy, and 

only in Algeria did he preserve his responsa in his personal files. Conceivably, the background 

to all three explanations is the mass forced conversion to Christianity in 1391.  Ribash may 

have been asked about philosophical study only after the pogrom, because of the reservations 

felt about that body of knowledge. Alternately, he may have chosen to address earlier 

questions only afterwards, whether actually answering them or just keeping them to himself 

for future generations.   

Besides particular stories, a comprehensive survey of the responsa written in Algeria and their 

comparison with previous responsa reveals the following phenomena: 1. Ribash was a 

"Sephardic" sage all his life. His library, his scholarly tools, his colleagues, all came from the 

same batei midrash. There was a Sephardic "takeover" in these local communities. In fact, this 

is a case study for what will happen in much greater numbers a hundred years hence during 

the Spanish expulsion (from 1492). 2. In all his Iberian years, Ribash humbled himself when  
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that the refugees from the 1391 pogrom integrated into existing Jewish communities in 

Algeria. The so-called splits, when they did take place, happened later, with the increase in 

Jewish immigration, alongside internal rifts among the new immigrants themselves (such as 

between Barcelonan and Majorcan Jews). This is evident from tens of Ribash`s responsa to 

"Sephardic" rabbis that touched directly on veteran residents, as well as from the fact that 

evidence of divided communities stems from later responsa literature such as that of Rashbatz 

and his descendants, whereas Ribash`s work, as noted, paints a different picture.  

Every communal body reflects upon questions of authority, and a community that is in the 

process of crystallization, that includes on the one hand highly intellectual individuals who are 

poor economically, alongside financially secure veterans who are ignorant of basic traditions 

of halkhic decision-making, will of necessity deal with this question with greater intensity. 

Ribash engaged with issues that disturbed both his community and neighboring ones, and he 

had to determine whether the community had power to limit the individual, even if the chief 

rabbi himself is involved. Ribash`s basic approach was that community power was greater 

than that of the individual`s, and the rabbi`s authority derives from his having been chosen by 

the public.  

In addition, Ribash held that civil rule must be accorded weight. This was his consistent 

position, dating from his early years. But a close study of his earlier writings, relating to France 

and Spain, reveals differences from those of the Algerian years. In both periods Ribash based 

himself on the talmudic subject of rabbinic ordination (Bavli Sanhedrin 5b). In his later years 

in Algeria, Ribash concluded that the public may limit the rabbi`s mandate to ostracize the 

individual who shames him, and focused his study on the relationship between the rabbi and 

the community. In his earlier years, however, when he served in Valencia and wrote a 

response to the rabbis of Paris, Ribash analyzed the topic as representing the teacher-student 

relationship, and from there concluded that the rabbi cannot impose his authority on the  
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Abstract 

Rabbi Isaac bar Sheshet Barfat (Ribash; Barcelona, 1326 – Algiers, 1408), was recognized in 

the northern regions of Spain (Catalonia and Aragon) as the greatest halakhic decisor of his 

generation.  In 1391, at the age of 65, he witnessed the terrible pogrom that destroyed many 

communities in his area, including the city of Valencia where he served as chief rabbi, a 

catastrophe that precipitated the forced conversion of thousands of Jews to Christianity, and 

the flight of thousands of others to many different places, primarily to the shores of nearby 

Northern Africa. Ribash also arrived Algeria – broken and dispirited – in 1393, and was 

immediately chosen as rabbi of the community, until his death fifteen years later. During these 

years his authority spread throughout Algeria, and the local rabbis, who had also fled to 

Algeria in the wake of the 1391 pogrom, consulted with him on numerous occasions on 

matters of halakhah and public leadership.  

A study of the 186 responsa that Ribash wrote in this period can teach us a great deal about 

him, of his role in rehabilitating the Jews and building Jewish communities in North Africa, and 

the issues that engaged the local Jewish population. Comparing these responsa with his 

previous ones enhances our understanding of both the similarities and the differences 

between these two periods of his life.   

Besides its being a major halakhic composition of the first order, Ribash`s book of responsa is 

a kind of personal diary. Ribash saved a copy of his responsa, and the folders in which he 

collected them ultimately became the basis for his completed published work. This fact 

reveals a good deal about its contents, testifying to Ribash`s self-awareness, and also sheds 

light on the few cases that do not appear in his book.  

Many North African sources that were written in the fifteenth and sixteenth centuries led 

most scholars to posit that the Iberian immigrants established separate communities from 

those of the indigenous Jewish population. But what emerges solely from Ribash`s writings is  
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