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הקהילה היהודית בבבל היא התפוצה היהודית המשמעותית הראשונה .במאות השנייה עד האחת–
עשרה הנהיגה יהדות בבל את העם היהודי ובה נוצרו חלק מנכסי הרוח החשובים של העם היהודי
אשר עיצבו את תודעתו .לאחר מכן הייתה הקהילה היהודית בעיראק קהילה קטנה שהתקיימה
בשולי האימפריה העות'מאנית.
החל מן השליש הראשון של המאה התשע–עשרה ,וביתר שאת במחצית הראשונה של המאה
העשרים ,עברה יהדות בבל תהליכים היסטוריים דומים לאלה של קהילות ישראל במזרח:
מודרניזציה מהירה בהשפעת הרפורמות )התנט'ימאת( שערך השלטון העות'מאני ,וסיום הנוכחות
היהודית עם עליית היהודים לארץ בשנת  ,1951ב"מבצע עזרא ונחמיה" .ייחודו של תהליך
המודרניזציה של יהודי עיראק היה בהצלחתם לתרום לתרבות חברת הרוב המוסלמית ,ולא רק
לתרבות השלטון הקולוניאלי כפי שהיה בחלק מארצות האסלאם ,ולהשתלב בה.
הספר עוסק בעיקר בתהליכים ההיסטוריים ,התרבותיים והחברתיים שעברה הקהילה היהודית
בבגדאד .הסיבות העיקריות להתמקדות בקהילה זו הם גודלה ומרכזיותה בחיי היהודים במדינה:
בבגדאד ישבו גדולי החכמים של הקהילה היהודית בעיראק והאליטות החברתיות והכלכליות
שלה .יתרה מזאת ,העיר הייתה המרכז השלטוני העות'מאני ולאחר מכן הבריטי ,בירתה של עיראק
לאחר קבלת העצמאות ומרכז התמורות המודרניות.
נמנענו מלדון ביהודים שהתגוררו בכורדיסתאן העיראקית ,משני טעמים .הטעם האחד הוא כי
במסגרת הסדרה ייוחד כרך ליהודים בסביבה הכורדית )העיראקית ,האיראנית והתורכית( ,בתקווה
שההתקדמות במחקר בשנים הקרובות תאפשר התמודדות עם משימה קשה ומאתגרת זו .הטעם
השני הוא השונות בין המרכז והפריפריה .היהודים בסביבה הכורדית נבדלו מהיהודים בבגדאד
במנהגיהם ,בעיסוקיהם ,בלשונם ,בדפוסי מגוריהם ובלבושם .דיון שיטתי בשתי הקבוצות היה
מקשה על הצגה מאוזנת של נושאי הספר .אך בכל זאת ,פטור בלא כלום אי אפשר ,ובפרקים
מסוימים התייחסנו גם לקהילה מיוחדת זו ,למשל בפרקים "דמוגרפיה" ו"היהודים בכלכלת הארץ".
הספר משקף במידה רבה את מצב המחקר ומגמותיו .טרם מוצה המחקר על חלק מתחומי חייה
של הקהילה במאה התשע–עשרה; לעומת זאת זכו ההתפתחויות ההיסטוריות והחברתיות במאה
העשרים להתייחסות מחקרית טובה ,בדרך כלל .היבטים מסוימים ,כגון החינוך היהודי ,נחקרו,
אך עדיין חסרים מחקרים מקיפים על דרכי ארגונה של הקהילה היהודית בתקופת השלטון הבריטי
ובעיראק העצמאית; על חיי הרוח והחברה של התרבות בלשון היהודית–הערבית ,שנחקרו פחות
מן הנושאים הקשורים במודרניזציה בתרבות הערבית העיראקית החדשה; ועל מכלול היצירה
הדתית במאה העשרים .אני תקווה כי הספר ממלא ,ולו במעט ,את החסר הזה.
בכרך זה ,כמו בכרך על הקהילה היהודית בתימן ,בולט חלקם של החוקרים יוצאי עיראק ,תופעה
הראויה להתייחסות מחקרית של היסטוריונים וסוציולוגים .יכולתם של חוקרים בני הקהילה
להציג היבטים שונים של חייה ,תולדותיה ותרבותה בריחוק מדעי ובקירבה אוהדת ומלומדת
לנושא היא תעודת כבוד לקהילה העוסקת בשימור מורשתה .יוצאי עיראק כתבו זיכרונות יותר
מיוצאי קהילות אחרות בארצות המזרח .חלקם בחר לכתוב את זיכרונותיו בעברית וחלקם בערבית.
הזיכרונות משקפים את חיי היהודים בעיראק במאה העשרים.
הקמת "מרכז מורשת יהדות בבל" באור יהודה הייתה פריצת דרך בשימור מורשת הקהילה.
השילוב המגולם במרכז של מכון מחקר ,מוזיאון ,צוות מסור ובעל חזון והירתמותם של בני הקהילה
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לפעילות בו ,הם הגורמים להצלחתו .דגם פעולתו יכול לשמש השראה לכל העוסקים
במלאכת שימור מורשת קהילות ישראל .בתהליך הכנת הספר נהנינו מסיועו של צוות
עובדי המרכז :מנהל המרכז ,מר יגאל לושי ,גב' עידית שרוני ומר יעקב זמיר לא חסכו
מאתנו עזרה ועצה טובה ,והעבודה עמם מימשה את אחת השאיפות של פרויקט הקהילות:
שיתופם של יוצאי הקהילות.
פרופ' יעקב מנצור ,ד"ר צבי יהודה ,ד"ר הגר הלל וד"ר אברהם בן–יעקב חלקו אתנו
בנדיבות את ידיעותיהם הרבות על הקהילה היהודית בעיראק ועל התהליכים המרכזיים
שעברה .זכינו לשיתוף פעולה מצדם ,ולהיענותם לפניותינו ולשאלותינו בכל עת וברצון,
ועל כך אנו מודים להם .פרופ' יעקב מנצור וד"ר צבי יהודה סייעו לנו גם בקביעת
התעתיק העברי של המילים בערבית–יהודית ובערבית.
חוקרי יהדות עיראק שיתפו אותנו בפירות מחקריהם ואנו מודים להם על תרומתם
לספר .העבודה במחיצתם וההיכרות האישית עמם ועם עבודתם הן שכרי.
חיים סעדון,
קיץ תשס"ב — יולי 2002
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