7ןאג1ן אלגסא(חוק הגשים)
חיבורו היחיד של הרב יוסף חיים לנשים בערבית־יהודית
נחם אילן
הקדמה
הרב יוסף חיים ,גדול חכמי עיראק במאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים
( \ )1909-1835כתב ספרים הרבה 2.כולם כתובים בעברית מתובלת בארמית ונועדו לקוראים
גברים  -חלקם לתלמידי חכמים וחלקם לציבור הרחב .יוצא מן הכלל הזה הוא ספר אחד
שכתבו בערבית־יהודית ,׳קאנון אלנסא'(חוק הנשים) ,אשר נועד לנשים ,כפי שהכריז עליו
מחברו במפורש בשם הספר ,בדברי הקדמתו ובמקומות רבים בגוף החיבור .הספר יצא לאור
לראשונה בבגדאד 3בשנת תרס״ו ( ,)1906כשלוש שנים לפני מותו של הרב חיים .מאוחר יותר
נדפס עוד פעמיים 4,ואף תורגם לעברית במלאות שבעים שנה לפטירתו של המחבר ,ויצא לאור
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מאמר זה הוא גרסה מורחבת של דברים שנשאתי בקונגרס הביךלאומי השישי של ׳משגב ירושלים׳,
אשר התקיים בירושלים בקיץ תש״ס .גרסה אחרת הצגתי בכינוס ׳אשה במזרח אשה ממזרח :דיון רב־
תחומי בסיפורה של היהודיה המזרחית׳ ,אשר התקיים באוניברסיטת בר־אילן בכ״ב-כ״ג באדר תשס״ב
(  7-6במרס  .)2002אני מודה לידידיי אברהם הטל ,צבי זוהר ,ישראל חזני ושאול רגב ,שקראו טיוטה של
המאמר ,ושהערותיהם המאלפות סייעו בידי לשפרו.
עד כה לא נכתבה ביוגרפיה ביקורתית על תולדותיו .ראו לפי שעה :בן־יעקב ,אשכולות; הנ״ל ,בבל ,עמ׳
קצ־ר; הנ״ל ,הרב ,עמ׳ כג-לג ,וזו גרסה קרובה מאוד לזו שבספרו יהודי בבל; ששון ,עמ׳  ;156-149הראל,
במיוחד עמ .225-218 ,תרומה רבת ערן לדיון ביקורתי ביצירתו של הרב יוסף חיים העלה צבי זוהר,
ראו :זוהר ,האירו ,עכ ,61-55,49-47,44-40 7ושם במפתח בערכו.
ק־יעקב מנה שישים ושמונה ספרים על מהדורותיהם ,ראו :בךיעקב ,אוצר ,עמ׳  ;238-125ששון רשם רק
שלושים ושניים כותרים בדפוס ועוד כמה חיבורים בכתב־יד ,ראו :ששון ,עמ׳  152-149ועמ׳  , 153הערה . 1
בדף השער נדפס ׳בא׳ ליוורנר ,כלומר ׳באותיות ליוורנר .הטעם לכך היה החשש מן השימוש בכותרת
שקבע הרב חיים לספרו  -׳קאנון׳(חוק)  -שכן מילה זו יוחדה רק לחוקי הממשלה .ראו על כן :יערי ,עמ׳
 , 135סעיף  ;150ובעקבותיו :ק־יעקב ,אוצר ,עכ 223 7למעלה ,סעיף 55א; חוקי הנשים ,בתצלום השער
המובא בדף שלפני עמ׳  ;1סחייק ,עמ׳  ,68הערה . 13
ירושלים תרפ״ו ,והמהדורה עומדה מחדש; ראו :בן־יעקב ,אוצר ,עמ׳  ,223סעיף 55ב; וירושלים תשי״ח ,וזו
מהדורת צילום של מהדורת תרס״ו; ראו :שם ,סעיף 55ג .למהדורות תרפ״ו ותשי״ח נוסף נספח שכותרתו
׳אעלאן׳(הודעה) ,ובו נאמר שמכיוון שהמחבר לא הסביר מה פתרון חידותיו(שישים החידות שהובאו
בפרק האחרון של הספר) ,ביקשו אנשים לאחר מותו מבני משפחתו שיפענחו להם אותן כדי שיביאו
זאת לידיעת הרבים ,והללו נעתרו לבקשתם .פתרון החידות יצא לאור כחוברת נפרדת כבר בשנת תר״ע
( ,)1910כלומר כשנה לאחר מות הרב חיים ,וכותרתה ׳חזורייאת ותפסירהום׳(חידות ופשרן) .ראו :שם,
עכ 180 7למטה ,סעיף  ;32בראש עמ׳  ;184עמ׳  ,223בשולי סעיפים 55א 55 ,ב55 ,ג; ששון ,עמ׳ . 152

פעמים ( 109תשס״ז) ,עמי 57-33

ספר

חוקי הנשים
ובו דינים והלכות ,בקשות ותפילות ,יסודות האמונה ,ודברי
מוסר וחכמה ,מדות טובות ,והנהגות ישרות ,הנחוצות לנשים
ולבנות.
למרנא ורבנא ,האשל הגדול ,המפורסם בחיבוריו הקדושים
בנסתר ובנגלה ,גאק ישראל ותפארתו ,רבן של כל בני הגולה,

כקש״ת כמוהר״ר יומף חייס זצוק״ל
תירגמו ללשון הקודש

בךציון מוצפי
יצא לאור על ידי
אוצר המזרח  -מכץ ק איש חי

*.רמו

ירושלים התשל״ט

שער המהדורה העברית של ׳קאנון אלנסא׳ מאת הרב יוסף חיים ,ירושלים 1979
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בכותרת ׳חוקי הנשים 5,,ומעברית
תורגם לספרדית 6ולצרפתית 7.בשנת
תשנ״ז יצאה לאור בעברית מהדורה
מנוקדת ,ובה גם החידות ופתרונן,
ותרגום לאנגלית נמצא בהכנה.
לכאורה ההדפסות החוזרות
מלמדות על מידת התפוצה של
החיבור ועל הביקוש שעורר,
אולם באמת אין בידי שום מידע
מהימן ובדוק על תפוצת החיבור
ועל השימוש בו8.
בתרגום לעברית יש פגמים
שונים ,שעיקרם צמידות מופרזת
למבנה המשפט בערבית 9,אי דיוק10
וחוסר הקפדה על פיסוק כראוי.
במקומות אחדים השמיט המתרגם
מילים או משפטים המצויים במקור

דף השער ליקאנון אלנסא' מאת הרב יוסף חיים,
בגדאד 1906
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חוקי הנשים ,ובמיוחד בהקדמת המתרגם ,בן־ציון מוצפי(העמודים אינם מסופררים).
עקריש.
בר־שמחה .בן־יעקב רשם ׳בן־שמחה׳; ראו :בן־יעקב ,אוצר ,ענ , 180 7סעיף  31ב .אך בעכ 182 7הביא את
תצלום השער של הספר ובו כתוב !Bar-Sim’ha
בונפיל ציין כי ספרים שנדפסו בליוורנו במאה התשע עשרה החזיקו רק כמאתיים עותקים למהדורה;
ראו :בונפיל ,עמ׳  . 1090יערי תיאר הפצת ספרים שנדפסו קונטרסים־קונטרסים ,אך גם דבריו יפים רק
עד לראשית המאה התשע עשרה; ראו :יערי ,עמ׳  . 15-13הסוגיה הזאת דורשת ליבון לעצמו ,שאין זה
מקומו .אני מודה למר אברהם הטל על שהסב את תשומת לבי לעניין הזה.
דוגמאות לזה ראו בהערה הבאה ובמובאות להלן בהמשך המאמר.
להלן דוגמאות בלבד (מספרי העמודים ב׳קאנון׳ מסומנים באותיות ,וב׳חוקי הנשים׳  -בספרות ,וכן
בהמשך) :׳ויפהמון עמל אלדי לאזם יעמלונו׳(הקדמת המחבר ,העמוד אינו מסופרר) תורגם ׳ויתבוננו
במעשה המוטל עליהם לעשותו׳(עמ׳  ,)2וצ״ל :׳וידעו מה המעשה שמוטל עליהן לעשותו׳; ׳ולא תשילו
אלא אן יפות אלמג׳רב רבע סאעה׳(דף עו ע״א למטה) תורגם ׳ולא תוציאו עד שיעבור רבע שעה מקריאת
המוגרב׳(עמ׳  ,) 101וצ״ל :׳ולא תוציאו אלא כחלוף רבע שעה מן השקיעה׳ ,והשיבוש הזה חוזר כעבור
שבע שורות :׳לאזם מן בעד אל מג׳רב בת׳לת׳ סאעה תטבל ותטהר׳ תורגם ׳אחר קריאת המוגרב בעשרים
דקות תטבול ותטהר׳ ,וצ״ל :׳עשרים דקות לאחר השקיעה צריכה לטבול ולהיטהר׳; ׳באוול שהר תשרי׳
(דף פט ע״א) תורגם ׳בר״ח תשרי׳(עמ׳  ,) 119וצ״ל :׳בא׳ בתשרי׳; ׳כניס׳(דף צ ע״ב) תורגם ׳ביכנ״ס׳ [בית
כנסת](עמ׳  ,)121אולם הלוואי ׳בעידא׳(צ״ל :בעידה) תורגם ׳רחוקה׳ ,ככל הנראה משום שבערבית ׳בית
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בערבית ".המתרגם הוסיף את תוכן הפרקים ומפתח כללי ,ושילב אותם לאחר הקדמתו ולפני
תצלום עמוד השער המקורי(כל העמודים הללו אינם מסופררים).
׳קאנון אלנסא׳ מחזיק קמט דפים ועוד שני דפים בלתי מסופררים בראשיתו .לאחר עמוד
השער ולפני הקדמת המחבר נדפסה במהדורה הראשונה הודעה(אעלאן) ובה נאמר:
האד׳א אל כותאב ' 2צרכי רבים אסמהו קאנון אלנסא אנטבע מן כיס היקרה סי׳ רבקה
מב׳׳ת בנת היקר סי׳ יוסף אברהם שלום הי״ו ,אשת היקר סי׳ יצחק רפאל בלילוס הי״ו,
סאכנין פי כלכתה יע״א .יהי רצון היא ובעלה יאריכו ימיהם בטוב ושנותם בנעימים
בעושר וכבוד ויזכו לבנים אכי״ר.
(תרגום :הספר הזה[ ,שהוא] צורכי רבים1ו]שמו קאנון אלנסא ,נדפס על חשבון ,3היקרה,
גב׳ רבקה ,מנשים באוהל תבורך ,בת היקר מר יוסף אברהם שלום ,ה׳ ישמרהו ויחייהו,
אשת היקר מר יצחק רפאל בלילטוס ,ה׳ ישמרהו ויחייהו ,המתגוררים בכלכתה ,יגן
עליה אלוהים .יהי רצון [ש]היא ובעלה יאריכו ימיהם בטוב ושנותם בנעימים בעושר
וכבוד ויזכו לבנים ,אמן כן יהי רצון),4.
שלוש הדמויות הנזכרות בהודעה הזאת הן דמויות ידועות ומוכרות בקהילה היהודית בכלכותה,5.
יוסף בן אברהם שלום יוסף ( 1833בגדאד  1911 -כלכותה) סחר בפנינים ובמרגליות .סמוך
לפטירתו הקים בשנת  1909בחברון את בית החולים ׳חסד לאברהם׳ והעמיד עיזבון מיוחד
להחזקתו .עוד נודע כמקים בית החולים ׳משגב לדך׳ בעיר העתיקה בירושלים וכמייסד ישיבת
׳פורת יוסף ,שהקדיש לה את כל נכסיו ,6.רפאל בן עמנואל בליליוס היגר מוונציה לכלכותה
בראשית המאה התשע עשרה .בנו יצחק ישב בכלכותה ועסק במסחר ,והוא נשא לאישה את
רבקה ,בתו של הגביר יוסף בן אברהם שלום יוסף .יצחק נפטר ערירי בשנת  ,1911כלומר באותה
שנה שבה הלך לעולמו חמיו .אף כי לא מצאתי בן כמה היה בעת מותו ,נראה כי נפטר מבוגר
ושמא אף זקן ,שהרי כמאה שנים לפני כן כבר היה סבו איש בוגר ,שעה שהיגר לכלכותה,7.
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כנסת׳(׳כניסה־) מינו הדקדוקי נקבה .השפעת הערבית ניכרת גם באופן מניית מספרי הפרקים בראש
כל עמוד  -המתרגם הקדים את היחידות לעשרות(׳פרק אחד וחמישים׳ וכדומה) ,וכן עשה במספרים
מונים במקומות אחרים ,כגון■ :מאתיים ושמונה וארבעים איברים ,ושלש מאות וחמשה וששים גידים׳
(עמ׳ .)163
בראש דף ח ע׳׳ב(עמי  12למעלה) :במעבר מדף יח ע״א לדף יח ע״ב (עמ׳  21באמצע) :בדף מג ע״ב
השמיט מעשה שאורכו כשמונה שורות(עמי  56למטה) :בסוף דף עב ע״ב ובתחילת דף עג ע״א(עמי 96
למעלה) :בסוף דף צב ע״ב השמיט שתי מילים חשובות(עמי  125למעלה) :בתחתית דף צה ע״א ובראש
דף צה ע״ב השמיט שלוש עשרה שורות(עמ׳  128באמצע).
בלהג ,עט׳  ,225רשומה רק הצורה כתאב .לא מצאתי תיעוד לצורה כותאב .על המעתק  u<iראו :בלאו4§ ,ג.
להג ,עמי  ,232בערך ׳כיס׳.
התרגום משלי ,והוא שונה בכמה פרטים מזה של מוצפי ,וכן להלן.
רקע כללי על יוצאי בבל בהודו ראו :ק־יעקב ,תפוצות ,עמ׳  :28-24על היהודים בכלכותה ראו :שם,
עמ׳  .22 7-128ראו גם :צמחוני ,עמ׳  .21-20צמחוני לא מנתה שם את משפחות יוסף ובליליוס בין המשפחות
הבולטות בקהילה היהודית בכלכותה.
בן־יעקב ,תפוצות ,ענד .221-220
שם ,עמי .401
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ההודעה שבראש ׳קאנון אלנסא׳ מלמדת על הזיקה ההדוקה של יוצאי בבל בהודו לקהילת
המוצא שלהם בבגדאד ,ובזה אין כל תמה ,שהרי בתי דפוס יהודיים פעלו בבומביי ובכלכותה
מאז  18.1841אולם כאן אין מדובר בהדפסה בכלכותה אלא במימון ההדפסה ,אשר נעשתה
כאמור בבגדאד.
עוד ראוי לתת את הדעת לכך שההדפסה נעשתה מכספה של אישה נקובת שם ,ואין זו
תופעה רווחת ומובנת מאליה ,אם כי אין זה מקרה יחיד .אכן מדובר באישה בעלת ייחוס
ובעלת אמצעים ,וכנראה גם בעלת תודעה ומעמד משל עצמה .לאור נתוני הרקע על אביה
ובעלה ברור כי הברכה בסוף ההודעה ׳ויזכו לבנים׳ היא מליצה חלולה ,שכן בשנת  1906כבר
הייתה מבוגרת למדי .במימון הדפסת הספר של הרב חיים ובציון התמיכה הזאת בראש הספר
יש משום הצבת יד וזכר לגברת רבקה בליליוס לבית יוסף19.
עד כה לא זכה הספר ׳קאנון אלנסא׳ לדיון ממצה .מעת לעת נזכר החיבור בספרות המחקר
על יהודי עיראק בעת החדשה ועל יצירתם הספרותית ,אולם לרוב היה האזכור אגבי .לראשונה
דן יצחק אבישור ב׳קאנון אלנסא׳ כשתיאר ומיין באופן כללי את הספרות העממית של יהודי
עיראק 20.מאוחר יותר שב לעסוק בחיבור הזה כששרטט קווים לאופייה של היצירה הספרותית
העממית של הרב שלמה בכור חוצין ,הרב חיים והרב שלמה תווינה ,ודיונו ב׳קאנון אלנסא׳
מחזיק שם כעמוד וחצי 21.לאחרונה ייחד אבישור דיון קצר ומעניין לפתגמים שב׳קאנון אלנסא׳,
ועסק בעשרה פתגמים שמקורם מזוהה ובעשרים ושמונה פתגמים בלתי מזוהים ,שחלקם היה
שגור על לשונם של יהודי עיראק 22.צבי זוהר הקדיש פסקה אחת לחיבור זה בדיונו על היצירה
ההלכתית של חכמי בבל בעת החדשה 23.בחורף תשס״ה תואר הספר באור חיובי בכתב־העת
החרדי ׳משפחה׳24.
שאול סחייק הסתייע בספר כדי לתאר את ׳דמות האשה האידיאלית בעיני יהודי בבל׳25,
ועדיין יש מקום לבדוק עד כמה אפשר וראוי להסיק מסקנות היסטוריות מן החיבור הזה ,במיוחד
משום עולמו הרוחני והתרבותי של המחבר ,שהיה נטוע רובו ככולו בעולם המסורתי של הדרשה
והדרוש ,ואשר על כן חלק מתיאוריו הריהם מליצות מקובלות ולא עדות שקולה.

18
19
20

21
22
23
24
25

אבישור ,דפוס ,עמ׳ . 102
בן־יעקב ,יהודי בבל ,ענד קצד ,סוף הערה  ;24עמ׳ רעז ,הערה .8
אבישור תיאר את הספר בשני משפטים וכתב :׳כולל תיאור אורח החיים ודרכי המוסר הרצויים
לנשים היהודיות בבבל ובארצות שהיגרו אליהן .בספר זה ,הכתוב כולו בחרוזים ,מטיף הרב את דבריו
במשל ובמליצה ,בסיפור ובפתגם השאובים ממקורות היהדות וממקורות עממיים׳(אבישור ,הספרות,
עמ׳ .)86
אבישור ,קווים ,עמ׳ . 119-118
אבישור ,פתגם.
זוהר ,היצירה ,עמ׳ .41
גיליון טבת ,עמ׳  . 14-10אני מודה לגב׳ לאה נוסבאום על שהביאה רשימה זו לידיעתי.
סחייק ,עמי  .88-68על דרושים כמקור לתולדות יהודי עיראק בעת החדשה ראו :אגסי.
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גם שאול רגב נפנה לטפל מעט ב׳קאנון אלנסא׳ ,בשולי דיונו בספרות הדרוש והמוסר של
הרב חיים .דבריו מסמנים בתמציתיות את טיבו של הספר כספר דרוש ומוסר ,ועדיין הותיר
סוגיות רבות לענות בהן26.
בדבריי להלן אדון בחמישה עניינים :תוכן הספר ומבנהו הפנימי; מטרת החיבור וקהל
היעד שלו :הרקע החברתי והתרבותי של החיבור :הסוגה הספרותית של החיבור :מקומו של
החיבור בכלל יצירתו של הרב חיים.

תופן ׳קאנון אלנסא׳ ומבנהו הפנימי
הספר נחלק לחמישים ושמונה פרקים ,רובם הגדול קצרים ,ומחזיקים כל אחד עמודים ספורים.
יוצא מן הכלל הזה הפרק הראשון ,אשר משתרע על פני שמונה עשר דפים 27.כל פרק דן בנושא
מוגדר ,וברוב הפרקים יש פנייה
מפורשת אל הנשים בלשון
נוכחות 28.מצד תוכנו יש בספר
ארבע חטיבות עיקריות :דברי
מוסר בשבח הצניעות ,החיסכון
והציות לבעל ולבני משפחתו
(אמו ,אחיותיו) 29:הצגת
האחריות הפעילה של האם
לחינוך ילדיה ,במיוחד בניה,
ופירוט דרכי מימושה :קיצורי
הלכות :נידה ,הפרשת חלה,
הדלקת נרות ,כשרות ,ייחוד,
חופה וקידושין ,איסורי עריות:
תפילות ,בקשות ווידויים שעל
הנשים לומר(לכל יום ולחודש
ישבתי בציורו של עובדיה אגסי ,יליד עיראק .שנות השמונים
אלול ועשרת ימי תשובה) 30.אף
של המאה העשרים ,מרכז מורשת יהדות בבל

26
27
28
29
30

רגב ,ספרות ,עמי .42-40
דף א ע״א  -יט ע״א ־ עט׳ .22-3
רגב ,ספרות ,עמי .41-40
השוו :סחייק ,עט׳ . 76-75
שלושת פרקי התפילות לנשים (פרקים  :50-48דף צט ע׳יא  -קיג ע״ב = עט׳  ) 144-133נדפסו בשנת
תרס״ו(שבה יצאה לאור המהדורה הראשונה של ׳קאנון אלנסא׳) כחוברת בפני עצמה ,שכותרתה ׳דועא
אלנסא׳(תפילת הנשים) .ראו :בן־יעקב ,אוצר ,עט׳  , 171סעיף  :24בן־יעקב ,בבל ,עמ׳ ר ,סוף סעיף כב:
יערי ,עמ׳  , 134סעיף .144
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כי לרוב יש רצף בין פרקי כל חטיבה ,קווי התיחום בין חטיבה לחטיבה אינם חד־משמעיים.
בפרק האחרון יש שישים חידות בלתי פתורות 31,ולאחריהן חתימה קצרה.
יש ב׳קאנון אלנסא׳ ציטוטים רבים מן המקרא ,בעיקר מספרי ישעיה ,יחזקאל ,קהלת ומשלי,
ולצדם תרגום לערבית־יהודית ,שהרי הנחת המוצא של החיבור הזה היא שהנשים לא שלטו
בעברית ועל כן נזקקו לטקסט בלשון הנהירה להן .תרגום הפסוקים יכול להועיל הרבה בחקר
ה׳שרח׳ הבבלי 32.בתרגום לעברית שב׳חוקי הנשים׳ הובא רק המקור העברי.

המשרה וקהל היעד של ׳קאנון אלנסא׳
בהקדמתו הקצרה קבע הרב חיים כי ׳אין בור ירא חטא׳ 35,והוסיף:
ולכן זקוקות הנשים שיהיו להן ידיעות על קצת ממצוות התורה כדי שידעו את הדרך
אשר ילכו בה ,ויבינו מה המעשה המוטל עליהן לעשותו .לפיכך חיברתי את הספר הזה,
שמבוארים בו [ענייני] מוסר ותוכחה ודינים ,ושאר [עניינים] השייכים לנשים ,וקראתיו
חוק הנשים .עליהן לחזור עליו לפחות פעם בשישה חודשים34.
הרב חיים הבחין בדבריו בין ידיעה להבנה ,וההבחנה הזאת מונחת ביסוד הספר וקובעת את
דמותו .על מנת להתמודד עם בעיית חוסר הידיעה די במניית מצוות ובתיאור לקוני כיצד יש
לקיימן ,ולשם כך יש ספרות הלכה ענפה; אולם הבנה אינה תלויה במידע בלבד ,אלא מותנית גם
בתפיסה הכרתית ובעמדה נפשית ,ולשם כך רווי הספר בדברי ׳מוסר ותוכחה׳(אדב ותווביך)
לרוב .יתרה מזו ,אפשר לצוות על מעשים אולם לא על מחשבות ,רגשות ועמדות; כל אחד
(ואחת) מעצב אותם על פי אישיותו והשקפתו .הרב חיים לא הסתפק  -ובדין  -בקביעת נורמות
התנהגות אלא חתר להשפיע על תודעת הנשים ועל אמונותיהן ,ולשם כך נחוצים הסברים,
נימוקים וטעמים ,המתובלים בדברי ׳מוסר ותוכחה׳ .ההבנה אמורה להעצים את הזדהותן של
הנשים עם מעשה המצוות ,ולחסן אותן מפני השפעות מסוכנות  -אליבא דרב חיים  -שריחפו
באוויר באותם ימים .מה פלא אפוא שכך אפיין את סגנונו(בחרוזים):
יא נסוואן קומי ועזתי
ליס ביהא סיופן תג׳רח אל לחם
לאכן ביהא כלאם

31
32
33
34
35

שופו האד׳י כתאבתי
ולא נארן יזווב 35אל שחם
אלד׳י יצ׳וון אל צ׳לאם

דף קלט ע״ב  -קמט ע״א ־ עמי  . 184-175פתרונן נדפס בחוברת נפרדת כשנה לאחר מות הרב חיים;
ראו לעיל ,הערה  :4וכן :רגב ,ספרות ,עמ׳ .41
אבישור ,התמודדות; אבישור ,עיבודים; אבישור ,תרגומים.
משנה ,אבות ב ,ה.
הקדמה(עמודי ההקדמה אינם מסופררים) ־ עמ׳ .2
השורש זו״ב אינו רשום במילונים הבאים :איילון ושנער ,הווה ,ור ,ליין ,להג :מצאתיו רק אצל מנג׳ד,
בבניין ראשון(עמ׳  ,)310בהוראה של זב ,ניגר .נראה שחל כאן מעתק ד׳>ז :ראו :בלאו ,עמי  ,36סעיף
17ג .השורש דא״ב מתועד היטב במילונים.
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וישרקון מת׳ל אל שמס בצ׳הריית אל אייאם
וינתבה אל נעסאן

וביהום יפיק אל אנסאן
ויצחא אל סכראן

(תרגום:
נשות עמי היקרות
אין בו חרבות הפוצעות את הבשר
אך יש בו דברים
וקורנים כמו השמש בצהרי היום
וישים לב המנמנם

ראו את ספרי זה
ולא אש המתיכה את השומן
אשר מאירים את החושך
באמצעותם יתעורר האדם
ויתפכח [מיינו] השיכור)36

לאמור ,המחבר השתדל לנקוט לשון רכה במיוחד :אין דבריו בספר הזה יכולים להסב כל נזק,
אלא רק להועיל ולחולל שינוי בתודעתה של הקוראת בו .׳נזק׳ משמעו בהקשר זה פגיעה,
ביקורת אישית ,הטלת אשמה ,גינוי וכדומה .כל אלה היו תגובות אפשריות על אתגרי הזמן,
והיו רבנים שחשו מאוימים מכל מה שנדף ממנו ריח של מודרנה 37.הנימה הרכה שזורה כחוט
השני לאורך כל הספר  -הרב חיים היה מודע לנחיצותו של הספר לציבור גדול של נשים
שנהגו באופנים שלא הניחו את דעתו ,אולם הוא נזהר מאוד מלפגוע בנשים ככלל ,והקפיד
על לשון זהירה ומעודדת ,בחינת ׳לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת׳38.
בתחילת הפרק הראשון ציין המחבר במפורש שוב מה מטרת חיבורו ומיהו קהל היעד של
החיבור הזה  -מאחר שהעברית אינה שגורה על פיהן של הנשים בבגדאד ואין הן יכולות
לקרוא בספרי ההלכה והמוסר הכתובים עברית ,החליט לכתוב במיוחד בעבורן ספר בערבית
מדוברת ,שהיא השפה המוכרת להן39.
מן הדברים הללו משתמעים לפחות שני עניינים חשובים :ראשית ,נשים יהודיות רבות
בבגדאד בתחילת המאה העשרים ידעו קרוא וכתוב באותיות עבריות 40,אך לא שלטו בשפה

36
37
38
39
40

דף ג ע״א ־ עמי .6
רגב ,השכלה.
בבלי ,סוטה מז ע״א ומקבילות.
דף ב ע״א ־ עט׳ .5
גבאי ,ענד  ,99-98ושם הזכירה אף את ׳קאנון אלנסא .,דבריה בראש עמ׳  99על כך שהמחבר העיד שהנשים
היו קוראות בו בחול המועד פסח ובחול המועד סוכות אינם מדויקים  -זו עדות המתרגם ולא המחבר.
שליטה בערבית הכתובה באותיות עבריות (ערבית־יהודית) אופיינית בעיקר לנשים היהודיות בבבל
ובבנותיה ,ולא בצפון אפריקה :ראו :בכאש ,דף יג ע״א .בכאש קבל שם על כך שרוב הנשים באלג׳יריה
(בשנת תרמ׳יה) אינן יודעות קרוא וכתוב ,וממילא אינן יכולות ללמוד תורה או להתפלל מתוך סידור .הוא
השווה את המצב העגום באלג׳יריה לזה שראה בהודו ,ששם הנשים והבנות קראו בתורה כמו הגברים
והתפללו שחרית עם ילדיהן ,בירכו עמם ברכת המזון ואף קראו ב׳חוק לישראל׳ בכל יום! על שלום
בכאש ( ) 1927-1848ופועלו ראו :הטל .אני שב ומודה למר הטל על שהאיר עיניי בסוגיה זו .גם במזרח
אירופה ׳במחצית השנייה של המאה הי׳׳ט עדיין נשים יהודיות רבות התכנסו סביב אחת שידעה קרוא
ביידיש ודרשה באוזניהן מספר שבידה דברי לקח וסיפורי מעשיות שרווחו בספרות הפופולרית־(גריס,
עמ׳  7למעלה).
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העברית ,ולכן נכתב הספר בערבית־יהודית ,שרבו בה שקיעי הלשון המדוברת 41.שנית ,לדעת
הרב חיים נזקקו אותן נשים למידע שבספרו באופן בלתי תלוי באבותיהן או בבעליהן ,ולכן
החליט להעלותו על הכתב  -יש כאן שינוי משמעותי באופן המסירה :אם בעבר היה עיקר
הלימוד באמצעות מורה ובעל־פה ,מעתה אפשר לוותר ,ולו באופן חלקי ,על המורה ,שכן משעה
שהועלה על הכתב נעשה המידע זמין לכול .יש בהחלטה הזו הכרה באפקטיוויות המוגבלת
והבלתי מספקת של דרכי הלימוד המסורתיות42.
אישוש נוסף לרושם שבזמנו ובמקומו של המחבר נחלשה התלות במקורות אנושיים
וגברה ההיזקקות לספר יש בהצהרתו כי בכוונתו לכתוב ספר מיוחד לגברים ,וללבן בו את
ההיבטים ה׳גבריים׳ של יחסי הגומלין והשותפות שבין בני זוג ,הצהרה החוזרת פעמיים בספר43.
ההיקף המרשים של יצירתו של הרב חיים מלמד כמדומה כי אכן ייחס חשיבות יתרה להשפעה
באמצעות ספרים ולא רק באמצעות הוראה בעל־פה .הביקוש הרב לחיבוריו ,ובמיוחד ל׳בן
איש חי׳ ,מעיד כי סברתו הייתה נכוחה.

הרקע החברתי והתרבותי של ׳קאנון אלנטא׳
כל האמור עד כה חושף רק את העילה הישירה לכתיבת הספר ולפרסומו ,אך אין בו לתאר
ולהסביר את ההקשר הרחב והעמוק יותר שבו פעל הרב יוסף חיים ,שאתו התמודד ,ושעליו
ניסה להשפיע .במקומות שונים בספר סיפק הרב חיים מידע מועיל על שהתרחש בזמנו בבגדאד,
ורסיסי המידע הללו מלמדים בעיקר על הרגלי הציבור היהודי ואמונותיו וכן על ביקורתו של
המחבר על חלק מן ההרגלים האלה44.
ברקע הדברים קינן חשש גדול מהיחלשות המסגרת הקהילתית המסורתית ומהתרופפות
הדבקות בדרכי הדורות הקודמים .אמנם לא מדובר היה במשבר או בהתפרקות המוסדות
המסורתיים ,כפי שאירע בקהילות אחרות ,אך בכל זאת שררו מתח וחשש מפני האתגרים
שהציבה המודרנה 45.באופן קונקרטי יותר הכוונה להשפעה המצטברת של בתי הספר שהקימו
אנשי ׳כל ישראל חברים׳(כי״ח) ,ואשר נועדו גם לבנות 46.בנסיבות אלו גם הסמכות הרבנית

41
42
43

44
45
46

על הערבית־היהודית של יהודי בגדאד ראו :בלנק ,דיאלקטים :בלנק ,הערות; מנצור ,דיאלקט; מנצור,
ערבית.
המגמה של התבססות על טקסט יותר מאשר על מורה ראשיתה כבר בימי הביניים ,אולם היא הלכה
והתעצמה לקראת העת החדשה .ראו הדיון בסוגיה המורכבת הזאת אצל :אחיטוב.
דף יב ע״א למטה ־ עמ׳  16למעלה :דף לה ע״ב למעלה = עמ׳  .44במבואו ל׳חוקי הנשים׳ ציין מוצפי כי
׳נכדו [של הרב חיים] הגה״צ [הגאון הצדיק] ח״ר [חכם רבי] דוד הי׳׳ו [ה׳ ישמרהו ויחייהו] אמר כי המחבר
כתב ספר אזהרות מיוחד לאנשים להיזהר בכבוד נשותיהם ,והיה בין כת״י בבגדאד ,אלא שנעלם ואבד,
וחבל על דאבדיך (לקראת סוף העמוד הראשון :העמוד אינו מסופרר) .לא מצאתי ראיה לטענה הזאת
ממקור אחר.
סחייק ,עמ׳  , 71- 68וכפי שיתברר בסמוך אני קורא ב׳קאנון׳ באופן שונה ממנו.
אייזנשטדט ,בעיקר עמ׳  :4גבאי ,עמ׳  ;95-94סיימון ,עמי  ;63-62 ,57-56ולעומתם :שניר ,תמורה,
עמ׳  .113-109ראו גם :מאיר :מאיר הביא נתונים חשובים ,אולם לא נדרש כלל לבעייתיות הנדונה כאן.
גבאי ,עמי  :103-96רגב ,השכלה :שניר ,ערביות ,ענד .381-380
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שינתה את דמותה .הרב חיים היה מודע לכל אלה ,ולכן נקט בפרק הראשון לשון כפולה -
תחילה ביטא את אמונו בנשים ,ורק אחר כך הביע את חששו מפני נטישת המסורת:
נשות עמי היקרות ,לולא היה לי אמון בכן שתקבלו את עצתי ותשמעו לדבריי
ותקבלו אותם באצילות ובאהבה ,לא הייתי מחבר בעבורכן את הספר הזה ,שיש
בו 47דברי עצה ותוכחה .ואולם ,הוי הנשים ,אני אחיכן תבן] עירכן ,מכיר אתכן
ועוקב אחר ציותכן וטוהר לבכן ,ואני רואה את לבכן רך וכנוע לעבודת הבורא,
ישתבח ויתעלה48.
 ...אתן ,בנות שרה [אמנו] ,אתן בעלות רגש הכבוד ,השבח לכן .אל תשנו את דתכן ואל
תחליפו את התנהגותכן אשר החזקתן בה מימי אבותיכן ואבות אבותיכן49.
הרב חיים הניח שהנשים אינן מסתגרות בבתיהן אלא יוצאות ומטיילות בפרהסיה 50.בכמה
מקומות ציין במפורש כי ביקורתו מכוונת ל׳בנות המיוחסות׳(בנאת אלחלאל) 5,,וביקר אותן
על שהן מנהלות שיחות באופן חופשי עם זרים בבתיהן ,ואפילו מכניסות אותם לחדריהן52.
הדברים חמורים במיוחד משום שבביתן אין הבנות הללו מקפידות על למש צנוע כנדרש53,
ולעתים הן משוחחות בידיהן ומתחככות בגברים כאילו ׳שניהם נשים׳54.
הרב חיים הטיל על האישה־האם להרגיל את ילדיה לקיים מצוות מקטנותם ,להקפיד על
לשונם ,לעקוב אחריהם משהגיעו לבגרות ,ובקצרה  -׳תעסוק בחינוכם ,תפקח על צניעותם,
בכל עת תחנכם 55ולא תעבור בשתיקה על [מעשיהם]׳ 56.כדי לעמוד בכל המטלות האלה נדרשה
האישה להיות בקיאה בפרטי ההלכות של סדר הבוקר ,בברכות הנהנין ובסדרי התפילה ,ואף
להתמצא בחומר הלימוד המסורתי של התלמידים הצעירים ,שאלמלא כן לא יכלה לממש את
אחריותה .כל אלה הן חובותיה כלפי בניה :כלפי בנותיה חובות מקיפות יותר  -׳על האם
להשקיע כל מאמץ וכוח בחינוך בנותיה ,שכן חינוך הבנות וצניעותן נדרשים מאמן שהרי בכל
עת היא יושבת אתן׳ 57.ובהמשך :׳עליה לתת דעתה ללמד את בתה מלאכה :תפירה ,סריגה,

47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57

מילולית :׳המספר סיפור של׳ ,ומוצפי תרגם :׳[המחברת] המדברת דברי׳.
ד ף ד ע ״ א־ ע מ׳ . 7
דף ד ע״ב ־ עמ׳ .8
דף יב ע ״ב־ ע ט׳ . 16
במקום אחר הן קהל היעד של דבריו ,ואינן ננזפות שם(דף קיז ע׳׳ב ־ עמ׳  ,)150וכן הן קהל היעד המוצהר
של שישים החידות החותמות את הספר(דף קלט ע׳׳ב = עמ׳ .) 175
דף יגע״ב = עמי . 17
שם.
דף יד ע״א־עמ־ . 17
אפשר גם :׳תטיף להם׳ ,או :׳תוכיח אותם׳.
דף כ ע״ב למטה = עט׳ .25
דף כא ע׳׳ב = עט׳ .26
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טווייה 58,התאמה  5,וסידור הבגדים 60וגזירתם ,וכל מה שהאישה עושה לבעלה ,כדי שתשיא
אותה [האם את בתה] מושלמת בכל מלאכותיה׳61.
הרב חיים לא ציין במפורש כיצד תוכל האישה־האם להגיע לשליטה ראויה בכל תחומי
הדעת והמיומנויות שפירט על מנת שיהיה בידה לממש את אחריותה כלפי ילדיה .מעיון ב׳קאנון
אלנסא׳ מתעורר הרושם שלפחות בנוגע להיבטים המעשיים של קיום המצוות(׳אורח חיים׳)
סיפק הספר מענה חלקי בלבד.
עוד נדרשה האם לעמוד בקשר שוטף עם המלמדים ,וכלשון הרב חיים:
בכל עת תשלח אל המלמדים שלהם [של בניה] ותשאל אותם על פיקחותם ועל קלות
דעתם ,ותמריץ אותם ללמדם ,ותצווה אותם להשגיח עליהם ועל תפקודם ,חינוכם
והליכותיהם ...וכשתראה שהמורה שלהם אינו מסוגל ללמדם ,מיד תיקח את ילדיה
ממנו ,וככל שיתחנן ויפציר לא תשים לב אליו ולא תפחד מקללותיו :ומי שפוחדת ו[לכן]
אינה לוקחת את ילדיה ,חטאם על צווארה62.

תלמידות בית הספר של כי״ח מציגות א ת שלל הרקמות שהכינו בשיעור רקמה ,בגדאד ,1932
מרכז מורשת יהדות בבל

58
59
60
61
62

אפשר גם :׳אריגה׳ :ראו :להג ,עמ׳ . 194
במקור■ :תרהים׳; ראו :להג ,עט׳ . 100
גושן־גוטשטיין ,א ,עט׳  ,459בערך ׳חאג׳ה׳.
דף כב ע׳׳א ־ עמ׳  .27אף כאן לא דק מוצפי כראוי בלשון הטקסט.
דף סט ע׳׳א ־ עמי .91
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הפסקה הזאת מאלפת במיוחד ,שכן הכותב הניח שבכוחה של האם להנחות את המלמדים
של בניה ,לבקש מהם משוב על הישגי הבנים ותפקודם ,לבקר את עבודת המלמדים ,ואם
יש צורך  -גם לפטרם מבלי לשעות לתחנוניהם .לבד מכן שהאישה־האם נתבעה להיות
אסרטיווית מאוד דווקא כלפי דמות בעלת מעמד סמכותי  -המלמד  -משתמע מן הקטע
הזה שהאב נמצא בפועל מחוץ לטווח ההשפעה הממשי על בניו ועל חינוכם .אין זו עמדה
אידאולוגית ,שהרי מקורות ישראל בכל התקופות ומכל התפוצות שופעים היגדים מחייבים על
חינוך הבנים ,והדברים מופנים בסתם דווקא אל האבות .נראה שבדברי הרב חיים משתקפת
מציאות שבה האבות־הבעלים נעדרו הרבה מן הבית ,אולי משום מסעותיהם כסוחרים ,ובנסיבות
הללו לא רק שלא היה מנוס משיתופה הפעיל של האם בחינוך בניה ,אלא שהיה צורך לחזק
את ידיה לטפל במשימה הנכבדה הזאת בנחישות רבה .אפשר גם שהרב חיים התייחס בדבריו
שהובאו לעיל לתופעה שהלכה והתפתחה בבגדאד באותם ימים  -ילדים למדו בבוקר בבית
ספר מודרני ,ואחר הצהריים למדו באופן פרטי אצל מלמד שהשלים את שהחסירו בלימודי
קודש .פיטוריו של מלמד כזה לא היו תלויים במנגנון שהפעיל את הכתאב(ה׳חדר׳ המסורתי),
ואכן יכלו להיעשות בידי האם ,שהיא זו שהעסיקה את המלמד.
מדברי הרב חיים בגנות משחקי קובייה ומזל ועל נזקיהם אפשר להסיק כי על אף ה׳הסכמה׳
(כך בעברית!) הקדומה להימנע מהם  -גברים ונשים כאחד  -לא מומשה ההסכמה כלשונה,
שאילו היה כן ,מה צורך היה בדבריו63.
אחת הבעיות הקשות שעמן ניסה הרב חיים להתמודד הייתה נישואים לא ראויים של בנות
והסיבוכים שנבעו מהם 64.באופן תאורטי חינוך הבת מוטל על שני ההורים ,אולם הרב חיים
הבחין כי בפועל בבגדאד הרוב 65תלוי בדעת האם .והנה משעה שהבנות מתחילות להתבגר
האימהות ׳מנדנדות׳ 66להן שיינשאו 67.הרב חיים קבל על שתי בעיות הנוגעות להשאת הבנות.
הלהיטות של אימהות להשיא את בנותיהן הביאה לכך שבנות נישאו בטרם בשלו לחיי זוגיות,
הן מבחינה נפשית והן מבחינה גופנית 68.הוא כינה את החיפזון להשיא את הבנות ׳שיגעון
ובורות׳ 69,וקרא לאימהות להשיא את בנותיהן רק לאחר שבגרו ,למדו את מלאכות הבית
והתנסו בהן ,למדו לברך ולהתפלל ,ובעיקר  -משעה שהחלו לפעול מתוך שיקול דעת70.

63

64
65
66
67
68
69
70

דף כב ע״ב  -כג ע״א = עמ׳  .28-27ההסכמה היא ככל הנראה ההחלטה הציבורית שכונן הרב צדקה
חוצין ,סביב אמצע המאה השמונה עשרה ,ואשר נתחדשה בשנת  ;1810ראו :ק־יעקב ,מנהגים ,ג ,עמ׳
 . 164-163לרקע כללי על משחקי הימורים ראו :ריבקינד.
כך למשל כשדן בדיני טהרה התייחס בין השאר לנישואי קטנה שלא ראתה מימיה דם נידה; ראו :דף עז
ע״א = עמ׳ . 102
במקור :׳אלאגלב׳ ,ומוצפי כתב :׳הדבר׳ ,ולא דק.
במקור :׳ותסיר לג׳וג׳א׳.
דף כט ע״ב = עמ׳ .36
סביר להניח כי תופעה זו משקפת מגמה שרווחה בציבור המוסלמי ,ושהיהודים שחיו בקרבו הושפעו
ממגמה זו.
במקור :׳ג׳נון וג׳האלייה׳ ,ומוצפי תרגם :׳שגעון וילדות׳ ,ולא דק.
דף ל ע״ב = עמ׳ .37
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הלהיטות להשיא את הבנות גרמה גם לכך שאימהות לא בדקו כראוי את הבעלים המיועדים,
הן השיאו את בנותיהן לבחורים שלא התפרנסו למחייתם והיו חסרי חינוך ,וכבר נגרמו בשל
כך נזקים כלכליים רבים ועגמת נפש 71.לבעיה הזאת לא הציע הרב חיים פתרון ,אולם מתוך
דבריו משתמע כי אם תיחפזנה פחות ,תוכלנה האימהות לבחון באופן ביקורתי את החתן
המיועד ,וכך יימנעו לפחות מקצת שידוכי הטעות.
עוד רעה חולה בבגדאד היו דברי הלעג והגידופים שנשמעו כשנולדה בת ,והרב חיים גינה
את ההתנהגות הזאת בלשון חריפה ונחרצת72.
סוגיה טעונה ומרכזית הייתה שאלת הלבוש כביטוי לצניעותה של האישה .הנוכחות של
נשים יהודיות אירופיות בבגדאד בשלהי המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים חשפה
את נשות בגדאד לאפנה חדשה ,שלא תמיד עלתה בקנה אחד עם ההלכה .סביר מאוד להניח
כי אף זו הייתה מהשפעות כי״ח ,שהרי חלק מן המורים בא לעיראק מצרפת .ועל כך כתב
הרב חיים:
ועוד ,הנשים ,ישמרכן הרחום ,הצניעות נחוצה מאוד לאישה מכל הבחינות ,מבחוץ
ומבפנים .ראשית ,בגדיה המוזמנים והבלויים [כאחד] צריכים להיות מסודרים בהתאם
לכללים המחייבים ,אסור לה לעשות בגד מוזמן החושף משהו מגופה ,פרט לפניה ,צווארה

71
72

שם :והשוו :סחייק ,עט׳ . 73- 72
דף לא ע״ב ־ עט׳  :39השוו :סחייק ,עמי . 72-71
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תלמידות בית הספר של כי” ח בשמלות מודרניות בעלות גזרה צרה ,בגדאד ,עיראק,1898 ,
מ ר ם מורשת יהדות בבל

וכפות ידיה ,ושאר איבריה [צריכים להיות] עטופים .ראו את הנשים האירופיות ,מנהגן
לא להיסתר מפני זרים ,ועם זאת חושיהן מנחים אותן 73ואין גופן חשוף מלבד פניהן
וצווארן ,כפות ידיהן וראשן .אכן שערן מגולה ,ולפי אמונתנו אסור לנהוג כך ,אך יש
להן איזושהי הצדקה באמרן שזה מנהגן של כל נשות ארצן ,בנות עדתן ושאינן בנות
עדתן ,ונלכן] גילוי שערן ,כמו גילוי פניהן וידיהן ,נעשה נפוץ ,ואינו [מעורר הרהור] אצל
הגברים למראה עיניהם .אלה דבריהן שהן משיבות בנוגע לנוהגן זה ,ואין לנו תשובה
שתפסול את תשובתן זו74.
הרב חיים טען בפסקה זו שלוש טענות :צניעות משמעה כיסוי כל הגוף מלבד הפנים ,הצוואר
וכפות הידיים ,ובזה ביטא עמדה שמרנית מאוד ,שאין בה חידוש״ 75,הצניעות נובעת לא רק
ממקור ציווי חיצוני(ההלכה) אלא גם ממקור ציווי פנימי ,טבעי(האינטואיציה) ,ויעידו על
73
74
75

מילולית :׳חושיהן מסדרים׳ ,ומוצפי תרגם :׳מלבושיהם מסודרים׳.
דף מב ע״א-ע״ב = עמ׳ .55
מקור הדברים כבר במשנה ,כתובות ז ,ו; ראו גם :בבלי כתובות ,עב ע״א־ע״ב; משנה תורה ,הלכות אישות
כד ,יב-יג; שולחן ערוך ,אבן העזר ,סי׳ קטו ,ס״ק ד .בהמשך הפרק קבע כי אל לאישה להסיר את גרביה
גם בביתה ואפילו בימים חמים (דף מב ע״ב ־ עמ׳  55למטה); יש לסגור את פתח השרוול לבל תיגלה
אמת היד (דף מג ע״א = עמ׳  ;)56ועוד כתב כי הורה לנשות משפחתו(מוצפי תרגם ׳אשתו׳ ,ושוב לא
דק פורתא) אפילו בזקנותן ללבוש בגדים המכסים את כל הגוף(דף מג ע׳׳ב = עמ׳  ,)56וכי מנהג עירם
(בגדאד) שכשאישה יוצאת החוצה היא מכסה את פניה(שם).
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כך דווקא נשות אירופה ,ומשתמע כי כוונתו הייתה לנשים יהודיות :יש ממש בטענת יהודי
אירופה כי אין שערן הגלוי של נשותיהן מגרה אותם ,מפני שנעשה שגרה רווחת ,כלומר חזותן
השונה של הנשים היהודיות באירופה ,הגם שלא עלתה בקנה אחד עם תביעות ההלכה שהיו
מקובלות בבגדאד ,יכלה לשמש ראיה להיגיון הפנימי של הלכות צניעות!
בהמשך התריע הרב חיים מפני שימוש בשבועות ,ואפילו בשבועת אמת 76,אולם הוא
התייחס אל נדרים כאל אופן הבעה רווח ,ולא ניסה להניא מלנקוט אותו .כך משתמע מדבריו
על הצורך לקיים נדרים ,שעיקרם התחייבות לשלם כסף למטרות מוגדרות:
ועוד ,הנשים רגילות לנדור נדרים על שם הנביאים ועל שם החסידים 77הראשונים.
עליהן לשלם את נדריהן במזומן ,שכן מעיכוב תשלום הנדרים נובעים נזקים :פנקסיהן78
ייפתחו ,חטאיהן ייזכרו וענייניהן יהיו קשים[ .אך] אלה שישלמו במזומן את נדריהן,
הבורא יצליח [דרכן] וירבה ברכתן79.
עניין נכבד וטעון שנדון בפירוט ב׳קאנון אלנסא׳ הוא דיני טהרה .מתברר שהיו בבגדאד נשים
אשר הקפידו לטבול במים קרים בלבד .הרב חיים העיד כי יש הנוהגים לצקת מים חמים אל
מי המקווה לאחר הטבילה ,בעוד הטובלת עומדת בהם ,וציין כי מצד הדין אין מניעה לנהוג
כך ,וזה המנהג גם בשכונתו 80.מיד בהמשך דן הרב חיים בשאלה העקרונית של חימום המים.
ככלל לא ציין הרב חיים מראי מקום ואסמכתאות לפסקיו .כאן שינה מדרכו וכתב:
עוד יש חכמים גדולים המתירים לחמם בימים הקרים את מי המקווה באמצעות מכונה
ובה אש .אף כי מרן ,בעל ה׳שולחן ערוך ,לא הסכים לזה ,נתגלה אחר כך ספר של הרב
יאשיהו פינטו ,אשר היה מתלמידי מרן ,עליו השלום ,שהעיד כי מרן ,עליו השלום,
התיר לעשות זאת במקומות הקרים .לכן גם אנו התרנו בעירנו לעשות דבר זה במקווה
כדי לחמם את המים בימים הקרים .אחד עשה [כך] בביתו ,ונשים רבות טובלות בביתו
והוא נוטל מהן תשלום [על זה]81.
דעת לנבון נקל שהנשים הטובלות נהגו כפי שלימדו אותן אמותיהן ,ולא עיינו ב׳שולחן ערוך׳
ובפסקי הרב יאשיה פינטו ( )1648-1565לפני לכתן למקווה .בעניין כזה יש למנהג כוח מעצב
כמעט בלתי מוגבל ,ואילו לשיקול ההלכתי הפורמלי(׳שורת הדין׳) יש ערך מוגבל ולעתים אף
זניח .יש עדויות רבות מקהילות שונות על חומרות שנטלו עליהן נשים בנוגע לטבילה ,ובהן
76
77
78

79
80
81

דף סה ע״א = עט׳ .85
אפשר גם :׳הצדיקים׳.
רמז לנאמר בירושלמי :׳אמ׳ ר׳ קרוספא בשם ר׳ יוחנן :שלש פינקסיות הם  -אחת שלצדיקים גמורין,
ואחת שלרשעים גמורין ,ואחת שלבינוניים...׳(ראש השנה א ,ג [נז ע״א]) .השוו■ :שלשה ספרים נפתחין
בראש השנה...׳(בבלי ,ראש השנה טז ע״ב) ובמקבילות.
דף סה ע״ב ־ עמי .85
דף פ ע״ב = ענ . 107 7במקור כתוב :׳ובטרפנא אכו היך עאדה׳ ,ומוצפי תרגם :׳ובמשפחתינר ,אך דומה
שלא דייק ,ראו :להג ,עמ׳ . 152
דף פ ע ״ ב  -פא ע״א ־ ענד . 107
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טבילה במי קרה 82.אן בה במידה אפשר לשער כי המים הקרים הרתיעו לעתים נשים מלטבול,
או לפחות מלטבול במועד הקרוב האפשרי ,כפי שמחייבת ההלכה .דומה שזו הסיבה שהרב
חיים ׳גייס׳ את הרב פינטו כדי לבסס את פסיקתו .המעשה שהביא בהמשך לא שימש תקדים
בלבד ,אלא היה בעצם שיבוצו בספר בהקשר זה משום מתן תוקף הלכתי למעשה ,ואם כן
שיבוץ המעשה נועד להשפיע על הציבור.
אך עדיין לא נחה דעתו של הרב חיים .בהכירו את הרגלי הנשים בבגדאד ואת חששותיהן,
במיוחד מפני חידושי הטכנולוגיה בשירות הבאות לטבול במקווה ,העתיק מכתב פרי עטו
ובו תשובה ששלח לשואל תושב בגדאד ,ושבה הביע את עמדתו בעניין מילוי המקווה במים
המוזרמים בעזרת מכונה 83.הרב חיים הסביר באילו תנאים המקווה כשר ,ועיקרם :צריכה
להיות זרימה ישירה של המים מנקודת השאיבה עד המקווה ,ללא אגירת ביניים 84.שאלה
דומה נדונה כבר על ידי רבו של הרב חיים ,הרב עבדאללה סומך ( - )1889-1813בתשובה
על שאלה שנשלחה מכלכותה כתב כי המים המגיעים בצינורות של מערכת המים העירונית,
המונעת על ידי מכונה ,אינם פוסלים את המקווה 85.אף שסמכותו ומעמדו של הרב סומך לא
היו מוטלים בספק ,הנה מתברר כי גם בחלוף כשנות דור עדיין לא הייתה תשובתו ידועה
בציבור ,גברים ונשים(השואל היה גבר ,אך הדברים נדפסו כאן בספר לנשים) .אפשר שהסיבה
לכך היא שהרב סומך שלח את תשובותיו להודו בכתב ידו ,והן נדפסו רק משנת תרס״ד ואילך:
אפשרות אחרת היא שהשאלה והתשובה לא נודעו בציבור מפני שלא הועתקו בידי הרב סומך
או בידי מישהו מתלמידיו ,ועל כן הן נותרו בחזקת שאלה ותשובה פרטיות.
עוד יש בספר ׳קאנון אלנסא׳ פרטי מידע על אופני הקיום של מנהגים ומצוות בשבתות
ובחגים ,בעיקר על ידי נשים:
א  -בהיעדר שמן זית נהגו יהודי בגדאד להדליק נרות שבת בשמן שומשום ,שנקרא
סירג׳ 86,אך אביו של הרב חיים ,חכם אליהו ,היה מביא שמן זית מדמשק כדי להדר במצווה
בלילות שבת ומועדים87.
ב  -רוב הנשים בבגדאד בימי הרב חיים הקפידו לשמוע תקיעת שופר וברכותיה בבית
הכנסת בא׳ בתשרי.
82
83
84
85
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הרב חיים עצמו העיד כי אף שדי בשתי טבילות(אחת לפני הברכה ואחת לאחריה) ,נהגו נשות בגדאד
לטבול שלוש פעמים לאחר הברכה למניעת כל ספק :ראו :דף פ ע״ב = עמי . 106
במקור■ :מכינה.,
דף פא ע ״ ב  -פ ב ע ״ א ־ עט׳ .108-107
הסוגיה לובנה ביסודיות אצל :זוהר ,סומך ,עמי .95-93
כך מכונה שמן שומשומין ,ראו :איילון ושנער ,עמי  :153הווה ,עמי  :317מנג׳ד ,עט׳  :329שרוני,
עמי .750
דף פד ע״ב = עט׳  . 113-112אביו של הרב חיים הקפיד בעניין הדלקת הנר יותר מן הנדרש  -ראו :משנה,
שבת ב ,ב ,וכן בברייתא בבבלי :׳ר׳ טרפון אומר :אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד .עמד רבי יוחנן בן
נורי על רגליו ואמר :מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשומין? ומה יעשו אנשי מדי שאין להם
אלא שמן אגוזים? ומה יעשו אנשי אלכסנדריא שאין להם אלא שמן צנונות? ומה יעשו אנשי קפוטקיא
שאין להם לא כך ולא כך אלא נפט? אלא אין לך אלא מה שאמרו חכמים אין מדליקין ,ומדליקין בשמן
דגים ובעטרן(שבת כו ע׳׳א).
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ג  -נשים מעטות נהגו ליטול ארבעה מינים ,אף כי הרב חיים ציין שמספרן גדל משנה
לשנה88.
ד  -נשים לא הקפידו לאכול בסוכה ,אך נהגו לישון בה בגלל בעליהן.
ה  -הרב חיים קבע כי נשים אינן מברכות על ספירת העומר ,אולם מיד הביא דעה של אחד
האחרונים  -בלא לנקוב בשמו  -אשר התיר לספור בברכה ,ושהרב חיים עצמו פרסם קונטרס
נגדו; הוא סיכם את דבריו באמרו כי אם הן רוצות ,יכולות נשים לספור בלא ברכה8, .
ו— נשים קיבלו עליהן להדליק שני נרות בליל ראש חודש ,ויש שהדליקו ארבעה נרות,
והן אלה שהדליקו בליל שבת שבעה נרות,0.
עולמו הרוחני של הרב חיים ,ובפרט עניינו הרב בקבלה ,הבאים לידי ביטוי בהרחבה
בחיבוריו ,ובמיוחד ׳בן איש חי׳ ,משתקפים אך מעט ב׳קאנון אלנסא׳ .הרב חיים הרבה לעסוק
בקבלה ,ויש לכך הדים בדרשות רבות מאוד שלו ,אשר רק בחלקן ציין במפורש למקורותיו,
ובראשם ספר ה׳זוהר׳ .ב׳קאנון אלנסא׳ אין אזכורים מפורשים של תורת הסוד ,לבד מאזכור
אחד של ה׳זוהר׳ ,ואף הוא משתלב במגמה המובהקת של הימנעות מהבאת דברי קבלה וסוד.
בדיון בחלקה של האישה בתורה שלמד בעלה כתב המחבר:
כשהבריות יקבלו שכר בעולם הבא יאמר הבורא :תנו לאישה הזאת שכר המשנה
והגמרא ,ותנו לה שכר הזוהר והתיקונים ושאר ספרי התורה .האישה תאמר :ריבוני,
מימיי לא למדתי אותה [את התורה] ואיני יודעת מה כתוב בה ,כיצד אקבל שכר עליה?
ישיב לה :בעלך וילדייך למדו אותה ,ואת סייעת להם וטרחת בשבילם ,לכן אני נותן
לך חלק מהם, 1.
הד לאמונות רווחות  -אף שאינן משקפות בהכרח הסתמכות על הקבלה  -נשתמר בפסקה
הבאה:
העיף ,והנפש גורמות לחסרונות ולכל הנזקים ,בלא מספר וחשבון .כל אדם צריך לירוא
מן הסיבות הללו .במיוחד בעירנו זו ,ה׳ ישמרנה וייצרנה ,יש לפחוד הרבה מהן ,שכן
מזמן קדום נגזרה על בבל הגזרה הזאת ,ואנשים רבים אירעו להם אסונות רבים בגלל
העין [הרעה] ,והם ראו דברי פלא, 3.
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הרב חיים טען כי הסיבה לכך היא מיעוט האתרוגים בבגדאד(דף פט ע״א ־ עמי  .)119על כך יש להוסיף
כי בבבל נהגו לרכוש ארבעה מינים מקופת הציבור ולהעמידם לרשות הקהל בבית הכנסת .ממילא אם
נמנעו הנשים מלבוא לבית הכנסת ,לא הזדמן להן ליטול את ארבעת המינים ולברך עליהם .אני מודה
לפרופ־ שאול רגב על שהאיר את עיניי בסוגיה זו .ראו עוד :בן־יעקב ,מנהגים ,א ,עמ׳ .203-202
דף פט ע״א ־ עמי . 119
דף צ ע״א = עט׳  . 121כבר לפני כן ציין שיש נשים המדליקות שבעה נרות בליל שבת :ראו :דף פג ע״א-ע׳׳ב
= עמ׳ .111
דף סט ע׳־א-ע״ב = עט׳ .91
בשורות שלפני כן דיבר במפורש על עין הרע.
דף סח ע׳׳ב ־ עט׳  .90במקור :׳עג׳אייב׳ ,ומוצפי תרגם :׳מתמיהים׳.
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הרב חיים הביא בספרו כמה תפילות לנשים שנועדו להיאמר בהזדמנויות שונות ,ואלה נדפסו
באות גדולה מן הרגיל .ביניהן יש תפילה שעל נשים לאמרה כשהן עורכות זיארה (ביקור)
בקברי צדיקים 94.וכן יש תפילות שעל נשים לומר בכ״ה באלול 95,בערב ראש השנה או בעשרת
ימי תשובה 96.התפילות האלו כוללות דברי שבח ובקשת סליחה ותחנונים ,והן דומות לנוסחי
הסליחות ונראות מיוסדות עליהם במידה רבה .בווידוי שחיבר הרב חיים עבור נשים נמנים
בין השאר החטאים הבאים :׳אכלנו בשר עם שומן ,חמאה ,חלב ולבן׳ 97,רבישלנו בשר בכלי
של חלב וחלב בכלי של בשר׳98.
*

מכל האמור עד כה מסתמנים כמה ׳תווי פנים׳ של הקהילה היהודית בבגדאד בסוף המאה
התשע עשרה ובראשית המאה העשרים ,ובמיוחד של נשות הקהילה .רובן מסורת אמותיהן
הייתה בידיהן ,ולא הייתה להן גישה ישירה אל ספרי ההלכה .היו ביניהן שקיבלו עליהן גם
מצוות עשה שהזמן גרמן ,אף שמן הדין היו פטורות מלקיימן .דומה שלא שיקול הלכתי פורמלי
עמד ביסוד התנהגותן ,אלא מסורות ומנהגים ,בלי קשר של ממש לתוקפם ההלכתי.
אך המסורתיות שעל ברכיה גדלו הנשים שוב לא הבטיחה שתלכנה בדרכי אמותיהן.
שינויים משמעותיים חלו בבית ומחוצה לו :נטל החינוך רבץ לעתים במלואו על האם ,וממנו
נגזרו חובות כלפי המלמדים :הנשים נמצאו גם מחוץ לביתן  -תחילה כתלמידות בבתי ספר99,
ומשבגרו גם כנשים עצמאיות  -והן נחשפו בין השאר לאפנת לבוש אירופית ולקוד התנהגות
אירופי :ולצד כל אלה רווחו השקפות חדשות .לכן גם אם לא הייתה סכנה מידית של נטישת
הדרך המסורתית ,התעורר צורך לחזק את ידי הנשים ולהמריצן לנהוג כמנהג אמותיהן .הדרך
הנאותה לכך הייתה לא על ידי דרשות בבית הכנסת ,שגם נשים באו להאזין להן 100,שהרי
הדרשות נועדו לכל הנוכחים ,ולא רק לקבוצה מתוכם .האמצעי הראוי לדעת הרב חיים היה ספר
שהופנה במוצהר ובמכוון אל הנשים ,בשפה שבה שלטו .הנסיבות החדשות ואופן ההתייחסות
של הרב חיים אל הנשים קבעו גם את דמותו הספרותית של ׳קאנון אלנסא׳.

הסוגה הספרותית של ׳קאנון אלנסא׳
כפי שכבר ציינתי בראשית דבריי ,חוקרים שונים התייחסו אל ׳קאנון אלנסא׳ ,לרוב בקצרה
או כבדרך אגב .אבישור שייך את החיבור לספרות העממית מבלי שדן במושג הזה ומבלי

 94דף קאע״א = עט־ . 133
 95שהוא היום שבו נברא העולם לשיטת ר׳ אליעזר :ראו :ויקרא רבה כט ,א(מהדורת מרגליות ,עמי תרסח)
ובמקבילות.
 96דף קב ע״א־עמ׳ . 136
 97דף קי ע״א ־עמי . 141
 98דף קיא ע׳׳ב = עט׳ . 142
 99גבאי :סחייק ,עט׳ .84-77
 100ששון ,ענד . 149
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שהגדיר אותו; 101סחייק נזקק לספר כמקור היסטורי ,אך לא נתן דעתו כלל על טיבו הספרותי,
וממילא גם לא על מגבלותיו כמקור היסטורי; 102וכמוהו נילי גבאי הזכירה בקצרה את החיבור
מבלי לאפיין אותו; 103רגב בחן את ׳קאנון אלנסא׳ כספר מוסר 104.ובכן כיצד ראוי להתייחם אל
׳קאנון אלנסא׳  -כאל ספרות עממית ,כאל ספר מוסר ,כאל סיכום תמציתי של עיקרי הלכות,
כאל סוגה אחרת ,או שמא לפנינו יצירה מעורבת בעלת פנים מורכבות?
בשנים האחרונות נכתבו כמה מחקרים חשובים על הספרות העממית ,הן על התופעה
הספרותית והתרבותית הזאת ככלל 105,והן על חיבורים שונים הנמנים עמה 106.גם ספרות
המוסר והדרוש הייתה בשנים האחרונות לתחום מחקר חשוב 107.כל אלה מזמנים לחוקר תובנות
חדשות בנוגע לספרות העממית ולספרות המוסר והדרוש ,ומאפשרים להתבונן ביצירות רבות
פנים בלי להיאלץ ׳לדחוס׳ אותן לתבנית פשוטה וחד־ממדית.
מן הבחינה הספרותית לפנינו חיבור שהוא ספר עממי 108.ארוגים בו ספרות עממית ,סיפורי
עם ,דברי מוסר ותוכחה וליקוטי הלכות .למונח ספרות עממית יש הגדרות רבות ,ובדיון כאן
נקטתי את הגדרתו ה׳גרעינית׳ של פרנסיס אטלי  -׳ספרות המועברת בעל־פה׳ 109.גם לסיפור
עם הוצעו הגדרות אחדות ,ובדיון כאן אני מאמץ את ההגדרה שהציע יסיף ,ושלפיה ׳סיפור
עם הוא סיפור הקיים בעל־פה או בכתב בקרב קבוצה חברתית נתונה ,ואשר מצוי לפנינו
בנוסחאות שונות׳ 110.בספר יש עשרות סיפורים ומעשים 111,ואפשר להוכיח בוודאות שלפחות

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111

אבישור ,הסיפור ,עמ׳  ;21אבישור ,הספרות ,עמ׳  ;86אבישור ,קווים ,עמ׳ . 119-118
ראו דבריי לעיל ,ליד הערה  ,25וכן הדיון בפרק הקודם ,על הרקע החברתי והתרבותי של ׳קאנון
אלנסא׳  -רוב המובאות שהבאתי שם אינן נדונות אצלו ,על אף ה׳היסטוריות׳ שלהן.
גבאי ,עמ׳ .99-98
רגב ,ספרות ,עמ׳ .42-40
סיכום תמציתי ומועיל ראו :יסיף ,סיפור ,ענ ;14-1 7ובהערותיו המלומדות רשומה ספרות רבה ,ראו:
שם ,עמ.568-563 ,
כדוגמאות בלבד ראו :חזךרוקם; צפתמן; רוזנברג.
שוב כדוגמאות בלבד ראו :בלונדהיים; דן ,מעמד; דן ,ספרות; טורניאנסקי; ספרסטיין.
אימצתי כאן את הגדרתו של דנדס ,כפי שהביאה יסיף; ראו :יסיף ,הספר ,עמ׳  131והערה . 18
אטלי,עמ׳  13למטה.
יסיף ,סיפור ,עמ׳  .5הגדרה זו שונה במידה מסוימת מן ההגדרה של ספרות עממית המוצעת ב׳מילון
פונטנה׳ :׳מונח שמוחל בחופשיות על יצירות בעלות ערך ספרותי שמקורן במסורת המועברת מפה
לאוזן והן מבדרות ,או בידרו ,את העם ,או נבעו מתוכו במידה זו או אחרת׳(פונטנה ,עמ׳  .)321עיינו עוד:
יסיף ,הספר ,במיוחד בהערה  8בעמ׳  129ובדבריו בעמ׳  . 133-131יסיף הציע הגדרה מרחיבה לסיפור
העממי; ראו :רוזנברג ,עמ׳  .8גם ברינר נקט עמדה שונה במקצת ,ואף אם אין מקבלים אותה ,יש בדבריו
מידע ותובנות מועילות על היצירה העממית בערבית־יהודית בימי הביניים ,ואין ספק כי בחלקה שימשה
תשתית ליצירה העממית בערבית־יהודית בעת החדשה; ראו :ברינר ,במיוחד עמ׳  .62-61ושמא ההבחנה
בין ספרות עממית לסיפור עם היא מלאכותית ומאולצת ,שהרי הספרות מתממשת בסיפורים .על המעבר
החופשי בין שני המונחים ראו דרך משל :אלכסנדר־פריזר ,עמ׳ ( 26-17׳חקר הספרות העממית׳) ,ומיד
בהמשך ,עמ׳ ( 41-27׳מכלול הסיפורים׳).
בן־יעקב רשם בעמוד השער של ספרו על מורשתו הספרותית של הרב חיים ,מתחת לכותרת ,׳בצירוף
חקר סיפורי המוסר שלו׳ ,וכינה את הפרק הרביעי שם :׳המשלים וסיפורי המוסר של הרי״ח׳ ,אולם לאמתו
של דבר אין שם דיון או מחקר ,אלא רשימות בלבד; ראו :בן־יעקב ,אוצר .לפי מניינו יש ב׳קאנון אלנסא׳
עשרים ושלושה סיפורים ,המתמיינים כדלהלן :שישה עשר סיפורים ומשלים שהרב חיים חיבר בעצמו
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חלקם קיימים בכמה נוסחאות; 112אחרים לקוחים במוצהר ממקורות לא יהודיים 113.יש בספר
גם משלים רבים ,פתגמים 114וחידות 115.חלקים ממנו כתובים בחרוזים.
כן נפרש בפני הקוראות טקסט מגוון מצד הלשון ,מצד הסגנון ומצד התוכן ,ומאחר שרוב
הפרקים הם קצרים ,באופן יחסי ,אין הקריאה בו כרוכה בטורח רב .המאפיינים הלשוניים,
הצורניים והסגנוניים מעצימים את הרושם שלפנינו אכן ספרות עממית במיטבה.
אך שאלת המוגה יכולה וצריכה להיבחן לא רק על פי סוגי הטקסטים המרכיבים את ״קאנון
אלנסא ,,אלא בעיקר על פי תכליתם .שהרי אין מדובר כאן בטקסט ספרותי גרדא ,המבטא את
עולמו הרוחני ואת טעמו האסתטי של הסופר ,אלא בחיבור בעל אופי חינוכי מובהק ,אשר
מחברו הצהיר על כך בגלוי בכמה מקומות .יש כאן עדות מאלפת לאופן שבו ספרות עממית
וספרות ״גבוהה׳ משתלבות זו בזו ,וכן לשימוש של קבוצות עילית בספרות העם הדידקטית.
השאלה המכרעת היא אפוא מה קיווה המחבר להשיג באמצעות חיבורו זה .התשובה על כך
הובאה כבר בראשית המאמר  -הרב יוסף חיים רצה להמריץ את נשות בגדאד בתחילת המאה
העשרים להקפיד על קיום מצוות כדרך שנהגו אמותיהן תוך שהן מזדהות עם העולם התרבותי
שבו הן מתפקדות 116.מן הבחינה התכליתית יש לומר באופן נחרץ כי לפנינו ספר מוסר במובן
הקלסי של המושג 117,כפי שהיטיב רגב לאבחן 118.ריבוי הסיפורים משתלב היטב במגמה זו,
שכן הסיפורים ממחישים רעיונות מופשטים ומקרבים אותם אל לבות הקוראים .השימוש הרב
בסיפורים מוכר כבר מספרי מוסר מימי הביניים ,ואין בזה שום חידוש ב׳קאנון אלנסא/

112

113

114
115
116
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118

(עמ׳  , 306-305סעיפים  ,)177-162שישה סיפורים שהרב חיים רשם מפי השמועה (עמ׳  ,316סעיפים
 ,)231-226וסיפור אחד שהביא מספרים אחרים(עכ , 335 7סעיף  .)308לפי רישומיי יש בספר חמישים
ואחד סיפורים ומעשים .משמע אפילו מבחינת הצגת הנתונים אין להסתפק בספרו של בךיעקב אלא יש
לבדוק ב׳קאנון אלנסא׳ גופו.
למשל הסיפור על ביקורי אברהם אצל ישמעאל (דף נח ע״א־ע״ב = עמ׳  ) 76-75מושתת על פרקי
דרבי אליעזר ל (מהדורת הרד״ל ,דף סח ע״א־ע״ב) .וראו על גרסאות שונות של הסיפור הזה :אילן,
עמ׳  ;255-245שוסמן.
סיפור שאירע בין הערבים :דף ג ע״א  -ד ע״א = עמ׳  ;7-6סיפור בדווי הכתוב בשירי הערבים על שיח׳
מבני הלאל :דף כג ע״ב  -כה ע״ב = עמ׳  ;30-28שיר משירי הערבים ,הכתוב בשירי הבדווים :דף מא
ע״א  -מב ע״א = עמ׳  ;54-53מעשה שאירע באנגליה :דף קלו ע״ב = עמ׳ . 171
אבישור,פתגם.
בפרק האחרון(פרק  )58יש שישים חידות ,וראו עליהן לעיל ,ליד הערה  31ובה.
ראו לעיל ,בפרק על המטרה וקהל היעד של ׳קאנון אלנסא׳.
דן ,ספרות ,עמ׳  .265,3אף שלא עסק כלל בחיבורים שנכתבו בערבית־יהודית(אלא אם תורגמו לעברית),
קביעותיו תקפות במידה רבה גם ליצירות אלו ,ו׳קאנון אלנסא׳ בכללן.
רגב ,ספרות ,עמ׳  .40בן־יעקב כתב בסתם ׳מוסר לנשים׳ ,ואם כן גם הוא דייק באפיון הספר; ראו :בן־
יעקב ,בבל ,עמ׳ ר .רגב כתב :׳עד כמה שידיעתי מגעת אין ספר מוסר המיוחד רק לנשים׳(רגב 1שם]),
ותמוה שנשמט מזיכרונו ׳צאינה וראינה׳ ,אשר קדם ל׳קאנון אלנסא׳ בכ־ 300שנה ,וזכה לתפוצה רחבה
מאוד .על טיבו והקשרו התרבותי ראו :טורניאנסקי; שמרוק ,עמ׳  . 150-147,40-37על ספרות התחינות
ביידיש ועל משמעותה התרבותית במאה השבע עשרה והשמונה עשרה ראו :וייסלר .עם זאת רגב צדק
בסיפא של דבריו :׳ובוודאי לא כזה שנכתב על ידי אישיות רבנית בשיעור קומתו של ר׳ יוסף חיים׳ .וראו
גם :אילן ,עמ׳ . 183
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השיקול הצורני ,הספרותי והתכליתי עולים בקנה אחד ומגבירים את עצמתו החינוכית
של הספר .ראיה לכן אפשר למצוא בהדפסות החוזרות ובתרגום לשפות נוספות ,לאחר שתש
כוחה ודעכה חיותה של הערבית־היהודית.
ההיזקקות המתמשכת ל׳קאנון אלנסא׳ בדמותו המקורית ובדמויותיו החדשות יכולה
להתפרש באחת משתי דרכים .היא עשויה להעיד שהרב חיים השכיל לפלס נתיבות אל לבותיהן
של נשים יהודיות גם בנסיבות שמעבר לזמנו ולמקומו ,ומחוץ להקשר המוגדר שבו כתב את
ספרו ,ושהשינויים התרבותיים לא פגעו בהתקבלות של הספר .זאת מכיוון שרכיבים רבים
בספר מתייחסים באופן הדוק אל חיי היהודים  -נשים וגברים  -בבגדאד בראשית המאה
העשרים ,ועניינים רבים הנדונים בו הם חסרי משמעות לקורא שחי בישראל ,בצרפת ,בקנדה,
במקסיקו או בדרום אמריקה בשלהי המאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת.
מנגד אפשר שההיזקקות המתמשכת לספר מלמדת לא על הנשים אלא על הגברים ,שהם
אלה שעסקו במלאכת ההדפסה והתרגום .לפי הסברה הזאת ההדפסה השנייה והשלישית
בערבית־יהודית והתרגומים לעברית ,לצרפתית ולספרדית משקפים רפיסות חינוכית ודלות
תרבותית .במקום להביא בפני הנשים ספר המתייחם באופן רציני וקונקרטי לנסיבות חייהן
הביאו הגברים ספר שעיקר כוחו במעמד הנכבד שנתבסס למחברו מאז שנפטר .אם סברה זו
נכונה ,כי אז אפילו מהדורת תשי״ח(בערבית־יהודית) ובוודאי התרגומים השונים מבטאים
היפוך כמעט מלא של יזמתו של הרב חיים .הוא לא הסתפק בספרים ובחיבורים שהיו תחת
ידו ,ומתוך התבוננות מפוכחת במציאות הכיר שהתנאים והנסיבות מחייבים כתיבת חיבור
חדש ואחר מאלה שהיו עד אז  -חיבור בערבית־יהודית שנועד מעיקרו לנשים דווקא .האוחזים
בחיבורו של הרב חיים לא אחזו בדרכו שבאה לידי ביטוי בכתיבת ׳קאנון אלנסא׳.
דומני כי האפשרות השנייה מציאותית יותר מן הראשונה .היא מבטאת נסיגה מן הנאיוויות
אל הנוסטלגייה .׳קאנון אלנסא׳ משקף רצון לעצב נורמות התנהגות ודפוסי מחשבה ,כאילו יש
בכוחו של הספר  -כל ספר  -לספק מענה מקיף וממצה על אתגרי החיים .גם אם ׳קאנון אלנסא׳
התקבל בחיוב  -וכאמור אין שום מידע של ממש על תפוצתו ועל היקף התקבלותו  -עדיין
אין לייחס לו השפעה גורפת על עולמן הרוחני של הנשים היהודיות בבגדאד בראשית המאה
העשרים .מבחינה זו ראוי לומר כי כוונת המחבר ספוגה מידה של נאיוויות בכוחו לשנות את
פני המציאות ,ואין באמירה זו לגרוע מערכו של החיבור וממעלתו של המחבר.
אך בהדפסות המאוחרות ,ובמיוחד בתרגומים לעברית ,לצרפתית ולספרדית ,יש נסיגה
לנוסטלגייה .כפי שהראו כריסטופר שאו ומלקולם צ׳ייז ,הנוסטלגייה פורחת כשגוברת החילוניות,
כאשר ההווה נתפס ככישלון ,וכשייצוגים של העבר זמינים 11, .בשלהי המאה העשרים ובראשית
המאה העשרים ואחת ׳קאנון אלנסא׳ אינו מציע עוד התמודדות עם ההווה ועם אתגריו ,אלא
נסיגה והתרפקות על עולם שכבר חדל מלהתקיים .מול כוחו ויזמתו של הרב חיים ניצבים
מתרגמיו בדורות הבאים כחסרי אונים וכיראים מפני המציאות שבה הם נתבעים לתפקד
ושעמה עליהם להתמודד.
 119שאו וצ׳ייז ,במיוחד בעט׳  . 15,11-10,4-2טענתם שנוסטלגייה אינה יכולה לצמוח בסביבה דתית(עמ׳
 )3היא מופרכת ,אולם שאר דבריהם ראויים לעיון ולבחינה.

 54ן נחם אילן

מקומו של ׳קאנון אלנסא׳ בפלל יצירתו של הרב יוסף חיים
האמת צריכה להיאמר כי ׳קאנון אלנסא׳ הוא חיבור שולי בתוך שפע היצירה של הרב חיים.
עיקר כוחו ועיקר חותמו היו בתחומי הפסיקה ,הפרשנות והדרשנות .עלה בידו לבסס את
מעמדו בקרב הקהילה היהודית בבבל ,ושמעו הגיע אף אל מחוץ לגבולות עיראק 120.גם לאחר
מותו הדהדו דבריו ,וההדפסות החוזרות של ספריו מלמדות על מידת התקבלותו ,לפחות אצל
הגברים  -המדפיסים והמתרגמים  -וכן מעיד על כך הציטוט מ׳קאנון אלנסא׳ לאחר שנדפס
והגיע גם אל מחוץ לגבולות עיראק121.
העיון ב׳קאנון אלנסא׳ מלמד כי אין בפרט אלא מה שיש בכלל .דברים שנאמרו ושנכתבו
בשבחו של הרב חיים בגין ספריו שבעברית ,דומה שהם תקפים גם לחיבור זה .מדובר במנהיג
רוחני שהשכיל לפנות אל צימרים רחבים ,משכילים והדיוטות ,וחתר להאהיב עליהם את
התורה במובנה הרחב .וכדרכו עם הגברים כך הייתה דרכו עם הנשים.
׳קאנון אלנסא׳ ,אשר נכתב בערוב ימיו של הרב יוסף חיים ,הוא בבחינת תמצית תודעתו
של הרב כמנהיג וכמחנך ,המיישיר מבט קדימה ,מזהה בעיות ,אינו נרתע מהן אלא רואה בהן
אתגר ,ושואף לפתח דרך הולמת להתמודד עם האתגרים הניצבים בפני קהלו.
 120בךע קב ,בבל ,ענד קצ-קצח.
 121לפי שעה מצאתי ציטוט אחד :ראו :הנהגות ,חלק שני ,דף צט ע״ב  -קא ע״ב .הספר נערך ונדפס בידי
חי חדאד בשנת תש״ג ( ,)1943כפי שרשמה פרנקל ,ענד  ,312סעיף ( 250לאחר שנועצה באברהם הטל).
חדאד הביא את שתי הפסקאות הראשונות של הפרק השנים עשר של ׳קאנון אלנסא׳(דף ח ע׳׳א = ענד
 ,)49אלא שהיפך את סדרן והקדים את השנייה לראשונה .ועוד זאת ,אף שציין במפורש את מקורו
ואת מראה המקום המדויק (דף קא ע׳׳ב ,בסוף המובאה) ,אין מדובר בהעתקה אלא בגרסה מעובדת,
המנוסחת בערבית צפון אפריקאית .ההיזקקות לערבית ׳אחרת ,מלמדת על המגבלה בכתיבה בערבית־
יהודית בגדאדית אופיינית ,שלא הייתה נהירה די הצורך חוץ למקומה .התרגום לעברית הנלווה לטקסט
אינו מדויק  -הוא כתוב בחלקו בעברית פסידו־מקראית(שימוש רב בווי׳׳ו ההיפוך) ונוטה למליציות
יתרה .אני מקווה לייחד דיון ל׳הנהגות נשים׳ בהזדמנות קרובה .כאן אעיר בקצרה כי יחסו העקרוני של
מחבר הספר לאישה והמניע שלו לכתיבת ספרו היו שונים מאוד מאלה של הרב חיים ביקאנון אלנסא׳,
והדבר ניכר היטב במבנה החיבור ובתוכנו.
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