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צפורם טלשיר

דוגמאות כאלה או אחרות  ,אבל בעיקרו של דבר
הפעיל קלימי שיקול דעת נכון והערכה נכונה של
תהליכי העיבוד המאפיינים את מחבר דברי הימים

משולחז עבודתו של מחבר

ולא כפה על ההומר את הקטגוריות
הספר

דברי הימים

מונה

פרקים :

עשרים

שלו ,

' בתשעה עשר

הפרקים הראשונים דן הספר במיני התופעות של
השינויים הספרותיים וההיסטוריוגרפיים המצויים ,

יצחק

קלימי  ,ספר

דגרי

הימים :

כתיבה היסטורית

ואמצעים ספרותיים  ,ירושלים  :מוסד ביאליק  ,תש " ס ,

כ * * 77

עמ ' .

בראש ובראשונה  ,בכתובים המקבילים בדברי
הימים '

( עמ ' ) 19

.

הפרק העשרים מצביע על מידה

של חוסר שיטתיות ודיסהרמוניה שיש בספר דברי

.

הימים כל פרק מוקדש לתופעה  -כל תופעה

שמקורותיו  ,לפחות

מוגדרת ומודגמת בחומר מדברי הימים ולעתים

בחלקם  ,מונחים לפנינו בספרי שמואל ומלכים ,

גם מן המקרא בכלל  ,מספרות המזרח הקדום ומן

ועל כן יש ביכולתנו לבחון באופן ממשי את יחסו

הספרות הבתר  -מקראית תקצר היריעה להעיר

.

בהם .

כאן על כל התופעות ויצא החלק ללמד על

ספר דברי הימים מתייהד בכך

של המחבר למקורותיו ואת דרכי טיפולו

ואכן  ,מטרת המהקר הזה היא לחשוף ' צורות

השלם .

ומבנים  ,טכניקות ואמצעים ספרותיים  ,שיטות

הפרק

עריכה ועיבוד היסטוריוגרפיות שנקט מחבר ספר

וכרונולוגית ' ( עמ '  ' : ) 38 - 21מהבר דה " י יוצר

הספר

סמיכות ספרותית וכרונולוגית בין שני מאורעות

דברי הימים בכתובים הקדומים ' ( עמ '

ז.
)

דן

הראשון

ב ' סמיכות

הקדום ' .

ספרותית

מציג במרוכז את דרכי עבודתו של מחבר ספר

היסטוריים נבדלים

דברי הימים  ,ובכך מרים תרומה להכרתנו את

הראשונה  -המצוינת  -נוגעת למעבר ממלכות

בכתוב

הדוגמה

.

דרכי החיבור  ,העיבוד והעריכה בעת העתיקה ,

שאול למלכות דוד בספר שמואל מגשרות בין

ומאיר גם את דרכי עבודתם של מהברים אחרים ,

השתיים שבע שנים שדוד מלך אחת 38בחברון על

כגון מהבר ספר מלכים  ,שמקורותיהם אינם עוד

יהודה  ,ואילו איש בשת בן שאול מלך על הצפון ,

.

.

בידינו קלימי עשה עבודה גדולה של איסוף ומיון

לפחות בחלק מן הזמן הזה ( שמואל ב א  -ד ) מהבר

של האמצעים הנקוטים בידי מחבר דברי הימים ,

דברי הימים השמיט את תקופת הביניים הזאת

הגדיר אותם היטב והדגימם בדוגמאות מתאימות

לחלוטין ויצר סמיכות בין מות שאול ( שמואל א

.

דברי הימים א י ) ובין מלכות דוד על כל

משלו ומן המהקר הקיים יכולים להיות חילוקי

לא

דעות על הגדרה כזו או אחרת  ,ועוד יותר על

ישראל ( שמואל ב ה

=

קת17ה

2ב, 1

=

טבת

דברי הימים א יא )  ,קלימי
רס " ב ,

עמי

0 - 187ו1

ץתדרה 188
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מדגיש בשום שכל כיצד ההשמטה משנה את

בספר מלכים  ,ועל כן דאג מהבר דברי הימים

משמעות הכתובים הנשארים על מקומם  ,אף

להחליף בין הנותן למקבל  ,ולדידו חירם הוא

שמדובר באותו טקסט עצמו  :בעוד בשמואל ב ה

שנתן ערים לשלמה  ,ולא להפך ( דברי הימים ב ה ,
עמ '

. )45 - 43

' ישראל ' הבאים להמליך את דוד מכוון לישראל

;
עשרה

הצפוני  ,שהרי על יהודה הוא מולך זה כבר  ,הנה

דהיינו שלא עלה על דעתו של מהבר דברי הימים

נראה יותר ההסבר המקובל ,

.

בדברי הימים א יא ' ישראל ' הם כל ישראל  ,כולל

ששלמה נתן חלילה חבל ארץ למלך זר אם כך

יהודה  ,שהרי אין בדברי הימים זכר לתקופת

הדוגמה הזאת שייכת לתת  -סעיף אחר בפרק הזה ,

מלכות דוד על יהודה בלבד מובן שהעיבוד הזה

שעניינו התאמת התיאור הקדום לרוח מהבר דברי

.

של ראשית ימי דוד נובע מטעמים עקרוניים

הימים .

מובהקים  ,באשר מהבר דברי הימים לא היה מעלה

בניגוד לשני הפרקים המרכזיים הללו  ,שעניינם

על דל שפתיו את הרעיון שדוד תרם למצב של

עיבוד מגמתי כבד של חומר המקורות  ,עוסקים

.

.

פילוג בממלכה לא זו אף זו  ,ברור שמהבר דברי

הפרקים הבאים בשינויים קטנים  ,מקומיים כך

הימים ידע על אותה תקופת ביניים כפי שהיא

הפרק השלישי  ' ,השלמות והוספות ' ( עמ ' , )86 - 63

מסופרת בספר שמואל והעדיף להשתיקה ; מעיד

והפרק הרביעי  ' ,השמטות ' ( עמ '

על כך סיכום מלכות דוד המחלק אותה לשבע

הכותרות המכלילות נדונים כאן רק הוספות

למרות

, ) 100 - 87

שנים בחברון ושלושים ושלוש שנים בירושלים

והשמטות של פכים קטנים  ,כגון השלמת תיאור

ה )  ,אלא שמחבר דברי

דברי הימים א

( דברי הימים

ג ; שמואל ב

האיש המצרי ( שמואל ב כג  ,כא

=

הימים השמיט את ההבחנה האמתית  -דהיינו

יא  ,כג ) בפרטים הלקוהים מתיאור גליית  -גובהו

שבחברון מלך דוד על יהודה בלבד ( כפי שמציין

' חמש באמה ' וחניתו ' כמנור ארגים ' ( שמואל א יז ,

קלימי אל נכון  ,עמ '  , 22הערה

)3

.

ד  ,ז ; עמ '

הפרק השני עניינו ' תיקון היסטוריוגרפי ' ( עמ '

 , ) 62 - 39שלעתים אינו אלא סילוף

היסטורי .

) 64 - 63

או השמטת הייחוס של בן הדד

 ' -בן טברמן בן הזיון ' ( מלכים א סו  ,יה

=

דברי

הימים ב טז  ,ב ; עמ ' . 88
)

הסעיף העיקרי בפרק עוסק בדרכו של מחבר דברי

ההיבט של מחבר דברי הימים כפרשן של

הימים להעלים סתירות פנימיות בספרי שמואל -

מקורותיו הקדומים נדון למשל בפרק השישי ,

מלכים  ,אחת הדוגמאות היא סילוק הסתירה בין

' טיפול בכתובים מוקשים ' ( עמ '

) 124 - 111

.

מחבר

העלאת מס עובד מכל ישראל ( מלכים א ה  ,כז -

דברי הימים עמד על הקושי בכתוב  ' :והבית הזה

כה)  ,ובין הכרזה מפורשת שאין להעלות מס עובד

יהיה עליון כל עבר עליו ןשם ושרקי ( מלכים א

מישראל אלא מצאצאי הכנענים בלבד ( שם ט כ -

כב .
)

מהבר דברי הימים הקפיד להפוך את המס

מכל ישראל ל ' גרים ' ( דברי הימים ב טז  -יז ; עמ '
) 43 - 42

.

דוגמה מפורסמת אחרת היא המעשה

ט  ,ח )  ,וכתב :

' והבית הזה אשר היה

( דברי הימים ב ז ,

כא .

' והבית

הזה

הנראה :

לחרבות ; עמ '

)

עליון . . .

'

הנוסה המקורי היה ככל
יהיה

לעיין '

( כלומר

. ) 115 - 113

בערים שנתן שלמה לתירם בתמורה להספקה

מקום רב מוקדש בספר לעיצוב הכיאסטי המקובל

השוטפת במהלך מפעלי הבנייה הגדולים של

הימים .

.

מאוד  ,כטענת קלימי  ,על מחבר דברי

האחד  -עשר  ' ,כיאסמוס ' ( מבנה מוצלב ) ( עמ '

שלמה ( מלכים א ט  ,יא ) קלימי טוען שיש סתירה

הפרק

בין המצוקה ששלמה נקלע אליה על פי הכתוב

 , ) 226 - 211מציג מבנים כיאסטיים ביחידות

הזה ובין עושרו הגדול המתואר במקומות אחרים

הימים :

ספרותיות מצומצמות ורהבות בספר דברי

משולחן עבודתו של מחבר דברי  -הימים

מצומצמות כגון ' וימלך שם שבע שנים וששה

הדשים  ,ושלשים ושלוש שנה מלך

בירושלם '

( דברי הימים א ג  ,ד ; עמ '  ; ) 216ורהבות כגון

הפרק

האחרון

עקביות ,

' הוסר

אי

לצורך )

 ; 384שם מורכב שלא

189

התאמה

ושינויים היסטוריוגרפיים שגויים ' ( עמ '

עוסק בפגמים

הברון  ,חברון  ,צקלג  ,גיבורים -
( שם יא  -יב ; עמ '

השכיל לפעמים לסלק את הקשירם שזימנו לו

' כיאסמוס

מקורותיו והעתיקם על הסתירות שבהם  ,הן

בהקבלה ' ( עמ '  , ) 262 - 227מונח שאינו מתאים

משום שגרם לעתים בעצמו לאי התאמות על ידי

בדיוק לכל אותם עשרות מקרים שמחבר דברי

זהו סיום טוב

גיבורים  ,צקלג  ,הברון  ,חברון

. 224
)

הפרק

השנים  -עשר

כותרתו

שהכניס

השינויים

בכתובים ,

-

- 363

שנפלו בספר דברי הימים הן משום שהמחבר לא

המלכת דוד :

חדרה

הימים ציטט בהם את מקורותיו בשינוי סדר
המילים  ,כגון  ' :ויחזק דבר המלך אל יואב ' ( שמואל

ב  ,כד  ,ד ) לעומת ' ודבר המלך חזק על יואב ' ( דברי

הימים א כא ד ; עמ ' . 230

ועוד נספה על אלה דיון

)

על ה ' כיאסמוס הדיאכרוני ' ( עמ '  , ) 262 - 256תופעה

העיטור הפותח את
ספר דברי הימים
במהדורת ' מקראות
גדולות '  ,ורשה
תרכ " ב  -הרכתו

שאין לה ולאמצעים ספרותיים דבר  ,באשר היא
מתחום התפתחות

הלשון  :צמדי מילים המופיעים

בהיפוך סדר בעברית מקראית מאוחרת לעומת

העברית הקלסית ( ועוד  ,אין מקום להביא תחת
הכותרת של התופעה הלקסיקלית הזאת את
החילוף התחבירי של השם והמספר המונה -

לספר  ,שכן טבעי הוא שייווצרו בעיות מסוג זה

חילוף שיש תופעות נוספות כמותו  ,למשל החילוף

עקב שיטת העבודה הבנויה על עיבוד חיבורים

בין שם המלך לתוארו וכיוצא באלה .

קיימים

)

הפרק השלושה  -עשר  ' ,חזרה ' ( עמ '

) 278 - 263

דן

ליצירה

חדשה

מידה

בעלת אמות

סגנוניות  ,ספרותיות ואידאולוגיות שונות ,

ב ' הזרה מקשרת ' וב ' פתיחה חוזרת '  ,המשמשת

באחרית דבר  ,תחת הכותרת ' תרומת הספר

לצורך דומה דוגמה יפה לחזרה מקשרת מופיעה

לקידום המתקר '  ,הולך המהבר ומונה את

מחבר דברי הימים הלך

התחומים שהמחקר יפיק בהם תועלת מן הספר

.

במסע שישק ( עמ '

בעקבי מקורו

) 267

.

וסיפר על עליית שישק על

הזה ( עמ '

; ) 394 - 385

ומוטב היה לספר בלי

ירושלים ; הוא פנה להביא דברים שאינם בספר

אחרית דבר זו .

מלכים ( פירוט הנוגע לחיל שישק וכיבושיו

הבעיה המרכזית של הספר היא במבנה שלו הסר

ונאום פרוגרמטי של שמעיה הנביא ) וקישר את

בו דיון כללי בדרך עבודתו של מחבר דברי

.

.

דבריו לדיווח של ספר מלכים בציון תוזר של

הימים שיהווה שער לימיני התופעות ' התוצאה

עליית שישק על ירושלים ( מלכים א יד  ,כה  -כו

היא שהערכות כלליות נחבאות בדיונים על

= דברי הימים ב יב  ,ב  -ט .
)

שם הפרק ' חזרה ' אינו

התופעות  ,במקום לשמש להן

מסד .

הערכה

משקף את מה שיש בו  ,שכן הוא אינו עוסק כלל

חשובה על דרך עבודתו של מחבר דברי הימים

בהזרות גרידא  ,שהן אמצעי סגנוני  ,אלא רק

מתחבאת בפרק השביעי  ,בהקדמה לתת  -הסעיף

בהזרות מקשרות מסוגים שונים  ,שהן אמצעי

השני  ,שעניינו ' הרמונעציה תוכנית ' ( עמ '

.

עריכתי מובהק .

קלימי מבחין שם בין מחבר ספר מלכים  ,שהביע

) 140

חדרה 190
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בחומר

שלקח

באמצעי הברירה גם בתיאור מלכות דוד ושלמה

~

ובקטעי

קישור

עצמה .

את

השקפותיו

עריכתיים

ולא

בנאומים
בהתערבות

מחבר דברי הימים השתמש ביד רמה

דברי הימים ,

וניקה את תולדות המלכים הללו מן הפרשיות

ששכתב את מקורותיו כדי שיתאימו להשקפותיו

החמורות שהכתימו את ימי מלכותם ; כך אין

 -והרי זהו יסוד להבנת עיצוב ספר דברי הימים

בספרו זכר לפרשיות ירושת כיסא דוד ( שמואל ב

בכלל ולא רק בעניין המסוים הזה השוואת שני

ט  -כ ; מלכים א א  -ב )  ,ואין בו פרק הצללים

ובין

ממקורותיו ,

מחבר

ספר

.

יא .

החיבורים מלמדת עוד זאת  :בעוד מחבר ספר

במלכות שלמה ( מלכים א

מלכים יצר את השלד של ספרו ושיבץ בתוך

בברירת ההומר בולט מיד בפרק הראשון ; הוא

עמו במקורותיו  ,הנה

מתאר כיצד יצר מהבר דברי הימים סמיכות

מהבר דברי הימים שאל את השלד ממקורותיו -

פרשיות שאיננה במקורותיו  ,וזו הלוא נוצרת אם

בעיקר בולט הדבר בהומר המקביל לספר מלכים

על ידי היפוך סדר  ,שגם הוא אמצעי עיצובי

השלד הזה חומרים

שהיי

)

חסרונו של דיון

.

 -ושיבץ בתוכו תומרים חדשים מפרי רוחו או

מרכזי  ,אם על ידי השמטת הלק מן המקור כשם

ממקורות אחרים  ,אם אמנם היו לו  .קלימי עומד

שאין בספר דיון על ברירת ההומר  ,כלומר על

על שיטתו זו של מחבר דברי הימים במובלע ,

ההשמטות הגדולות  ,כך אין בו דיון על החומרים

. ) 264

הרבים שהוסיף מחבר דברי הימים על מקורותיו

זאת ועוד  ,דיון כמו זה שבפרק התשיעי  ,על

( יותר ממחצית ספרו )  ,ואולי באמת עניין הוא

בהקדמה לדיונו על ' חזרה מקשרת ' ( עמ '

' מידה כנגד מידה ' ( עמ '

) 189 - 183

נשאר תלוי

לספר אחר ,

ולא לספר שעיקרו השוואתי .

באוויר ללא הצגת הקו שהנתה את מהבר דברי

קשה להתחקות אחרי מבנה הספר  ,ההסבר של

הימים בעיצוב ההיסטוריה על פי עקרון הגמול

המהבר

המבוכה :

' הפרקים

האישי  -המידי  ,קלימי מציג את התופעה מן ההיבט

סדורים

של

שינויים

הסגנוני הצר  ' :חזרה של מילה או צירוף מילים הן

היסטוריוגרפיים מכאן  ,ותופעות של שינויים

בתיאור " המעשה " ( הטוב או הרע ) והן בתיאור

ספרותיים  -מכאן  ,ובתווך תופעות הקרובות

רק

מגביר

כדלהלן :

את

תופעות

עמ ' . ) 20 - 19

במקום להסביר את

הגמול ( השכר או העונש ) '  -חזרה המבליטה את

לאלה ולאלה '

היחס ביניהם '  ,אך כל תולדות המלכים שאחרי

מבנה הספר אולי ראוי היה לעצב לו מבנה ,

(

הפילוג מעוצבים על פי עיקרון זה ( גם כשאין

בעיקר על ידי הלוקתו

מילים חוזרות )  ,ובולט הדבר כאשר ימי אותו

סגנוניים  ,עריכתיים וכיוצא באלה )  ,למרות

מלך נחלקים לתקופה

' רעה ' ,

' טובה ' ולתקופה

כגון ימי יואש  ,הנדונים בסעיף הזה של קלימי ,

.

ולו

קצר ,

סיכומו של דבר  ,ספרו של קלימי מחזיק ברכה

דיין

כללי ,

השליטה העיקרי

שיש

המורשת

להיסטוריון במקורותיו  ,הלוא הוא ברירת

ההומר ,

זוהי השיטה המרכזית שנקט מהבר דברי הימים
בעיבוד ספרי

הקשיים שמזמנת חלוקה כזאת .
לקורא בו ונותן לו שער אל דרכי העבודה של

או ימי אסא  ,שאינם נזכרים בו תמר

באמצעי

לשערים

( אמצעים

שמואל  -מלכים .

הוא השמיט את

מחבר

קדום

שאימץ

יצירות

מן

התרבותית של עמו אך לא היסס לעבד אותן לפי

רותו .
הספר מסתיים בביבליוגרפיה  ,במפתח מקורות

מהברים .

תולדות מלכות הצפון  ,למעט הפרשיות הנוגעות

ובמפתה

ליהודה  :ברור שיש לכך השלכות מפליגות על

החיצונית מאירת עיניים  ,כדרכה של ' ספריית

עיצוב ספרו ביחס למקורותיו  ,מעבר להשמטה

האנציקלופדיה המקראית ' .

הספר מוגה היטב וצורתו

191

על

ועיסוקים

נשים וחקת נשים

כלכליים .

פרקים אחדים מוקדשים

לנושאים כמו ריבוי נשים  ,מריבות משפחתיות ,
גירושין ,

ירון בן  -נאה

השמיני

אלמנות ,
עוסק

והליצה .

עגינות

בנורמות

חברתיות

"

~ Syr a and Eg)ft
ן vofnen
Palestine,
1
~
~
the Sixteenth Cent~ ry, beiden , ISostors Ef

"

 .קק Brill , 2000 , 307

בפרק

האחרון בספר מפורטות תקנות קהל שונות
הנוגעות לנשים  ,ובתוך כך מוצגת בו עמדתו
של הממסד הקהלי
רשימה

 :ת 1)5 %

הקשורות

וחדשני .

במעמד האישה  ,והוא מעניין
 , 1 Se arate People: levFishתב4תןRsth ] 8

הפרק

ובה

כלפיהן .

ביוגרפיות

לספר מצורפת

קצרות

של

עשרים

וארבעה הכמים מן המאות השש  -עשרה והשבע -
ספרה של רות למדן הופיע בעברית בשנת

עשרה שהמחברת עשתה שימוש בכתביהם .

תשנ " ו  ,בשם ' עם בפני עצמן  :נשים יהודיות

אף כי הספר עוסק בנושאים רבים ומגוונים ,

השש -

נותרו עדיין עניינים רבים לענות בהם בתחום

בארץ

עשרה ' ,

ישראל

סוריה

ומצרים

במאה

וכעת הוא מונח לפנינו בתרגום אנגלי .

מדובר במונוגרפיה היסטורית שהיא עיבוד של

הנדון  ,ובהמשך אציין כמה מהם ,
מראש הספר ועד סופו ניכרת היטב עמדתה של

.

עבודת הדוקטור של המחברת  ,ועניינה היי

הכותבת כלפי נושאי מחקרה הנשים מוצגות

הנשים היהודיות בקהילות ארץ  -ישראל  ,סוריה

בדרך כלל כסבילות  ,מנוצלות ומדוכאות  ,ומולן

ומצרים במאה השש  -עשרה .

עומדים גברים אגואיסטיים וחופשיים ובעיקר

הנושא ראוי ונכבד  ,ויש לברך את המהברת על

ממסד רבני שהוא התגלמות השובניזם והאחראי

.

.

שפתחה בפנינו פתה לעולם בלתי מוכר הקורא

הישיר לגורלן המר הפמיניזם המיליטנטי צורם

העברי לא ימצא הידוש בספר זה לעומת קודמו ,

לעתים  ,ומעורר את המעיין לתהות אם לא

שכן הספר תורגם לאנגלית ללא שינוי  ,למעט

תוספות ביבליוגרפיות ספורות .
בספר חמישה  -עשר פרקים  .בפרק

קלקל הלהט את השורה .
במאמר ביקורת שפרסמה על מהדורתו העברית

הראשון

של הספר  ,הקדישה לאה בורנשטיין  -מקובצקי

מציגה המחברת מזווית ראייתה הפמיניסטית את

את עיקר דבריה להתמודדות עם טענת למדן

תפיסתם של הכמי ההלכה את הנשים על פי

והמוסר .

ההלכה ,

בדבר קיפוח הנשים ולהגנה על עמדת

1

זה

בהתחשב במקום המרכזי של טענה זו בכל פרקי

והמסקנות העולות ממנו קובעים במידה רבה את

ולהסתייגויותיה של

ספרות

ההלכה ,

האווירה בספר

הדרוש

כולו .

פרק

בפרקים הבאים נעשה

הספר

יש בכך היגיון ,

.

בורנשטיין  -מקובצקי יש אמנם מקום עם זאת

שימוש במגוון רהב של מקורות לשם דיון

איני סבור שזה שורש העניין  ,העמדת דבריה של

באספקטים שונים בחייה של האישה ובעמדתה

למדן בפרספקטיבה היסטורית הייתה משמיטה

המשפחה המצומצמת ,

הנרגנות .

בשלושה מעגלים

-

ממילא את הקרקע מתחת לטענותיה

היהודית .

אנו עוסקים בהברה מסורתית  ,בלתי שוויונית

המהברת מתרכזת בתקופות שונות בהיי האישה

במוצהר  ,שבה היו גבולותיו של כל מעמד

המשפחה הרחבה והקהל או ההברה

ובעיסוקיה  :מילדות עד נישואין  ,צדדים שונים

בהיי הנישואין  ,אימהית  ,חיי יום יום  ,חינוך

1

ראו  :המזרה החדש  ,לט ( תשנ " ז  -תשנ " ח ) ,
207

עמ '

- 204

.

קתדרה

102

,

טבת

השמ " ב ,

עמי

97 - 191

תדדה 192

רון בך -

~

ומעמד ברורים וניכרים גם באופן הזותי  ,חברה

חדשה נפתחה אמנם עם הכיבוש העות ' מאני

שבה הפנים כל יחיד כבר בשנות חייו הראשונות

בראשית

את מקומו  ,תפקידיו  ,חובותיו וזכויותיו בה .

מגורשים רבים מחצי האי האיברי למרחב זה ,

זאת ועוד  ,במקום להסתפק בתלונות על גישה

אך קשה להניח שחלו שינויים כלשהם במעמד

שמרנית ואפילו אכזרית של ההלכה הרבנית היה

האישה לפני השליש השני של המאה התשע -

על המחברת ליטול מספר מקרים ולבחון את

עשרה  ,ולפיכך ראוי היה להרהיב את הבסים

דרך פעולתם של הפוסקים בהם באיזו מידה

הכרונולוגי

שמן

הכיבוש

ניכרת במקרים אלה המשכיות מסורת הפסיקה

העות ' מאני ועד לכיבוש המצרי

( ) 1831

כהטיבה

.

המאה

השש  -עשרה

ולעסוק

והגעתם

בתקופה

של

.

הספרדית  ,והיכן למשל ניכרות תמורות והשפעות

אחת קהילות ארץ  -ישראל סוריה ומצרים היו

של ההלכה האסלאמית ושל הנוהג בחברה

הלק

יהדות

המוסלמית על פסיקת ההלכה בדיני משפחה  ,על

האימפריה העות ' מאנית ,

נורמות מוסריות
השפעת

מערך

ועוד ?

כך

ההתנהגויות

ברורה

למשל

הארוטיות

של

.

הסביבה המוסלמית על ההברה היהודית מערך

מתפוצה

מוגדרת

ומובחנת ,

בתפוצה זו

ודיון

במלואה עשוי להיות עשיר יותר בשל ריבוי
המקורות

הרלוונטיים .

רב  -העדתיות שאפיינה

את יהודי ארץ  -ישראל בתקופה זו והניידות

זה  ,על אף הקפדתו על הפרדה מינית חמורה ,

הרבה שאפיינה את התקופה מחייבות עיסוק

התאפיין במתירנות בכל הנוגע לגברים עובדה

בכל המרחב העות ' מאני ואף בדיקה ובהינה של

זו ניכרת גם בתופעת המשכב עם שפחות ,

העדות היהודיות השונות  ,אגב התייחסות ( ולו

.

שלמדן עצמה עמדה עליה במקום אהר .

2

מצומצמת ) למציאות בחצי האי האיברי  ,במגרב ,

גם עבריים  ,והסתייעות בספרות המהקר ההדשה

במרכז אירופה ובמזרחה וכו ' .
ב  .מקורות ותכנים  ,בחירת המקורות

בנושא הנשים והמשפחה באסלאם העות ' מאני

במידה רבה  ,גם אם לא באופן מכוון  ,על תמונת

סבורני כי שימוש במגוון רהב יותר של מקורות ,

הספר .

השפיעה

( ראו להלן ) עשויים היו לשנות את זווית הראייה

העולם העולה מן

של המחברת ובעיקר להציג את האישה היהודייה

העשירה מספקת את עיקר תשתיתו של חיבור

בצורה עשירה ומעניינת הרבה יותר להלן אפוא

זה  ,כפי שמגלה גם עיון ברשימה הביבליוגרפית

.

הספר .

הספרות

הרבנית

מספר הערות ובעיקר הצעות לכיוונים נוספים

הנרהבת שבסוף

למחקר בתחום זה .
א  .גבולות הזמן והמקום .

נמצאה לה למחברת באיגרות עבריות שונות -

תוספת מידע נכבדה

הספר  ,כמו עבודת

הן איגרות ותיאורי מסע של נוסעים יהודים

הדוקטור העומדת ביסודו  ,עוסק בנשים יהודיות

ושאינם יהודים ושל עולים לארץ  -ישראל והן

במרהב הסורי  -ארץ  -ישראלי ובמצרים במאה

איגרות פרטיות שנשתמרו בגניזה הקהירית ,

השש  -עשרה אין לדעתי כל הצדקה להצטמצמות

חבל  ,עם זאת  ,שצמצמה עצמה למקצת מן

האמור  ,תקופה

האיגרות שפרסמו מאיר בניהו ואברהם דוד  ,ולא

.

במרחב הגאוגרפי והכרונולוגי

עשתה שימוש בכל איגרות הגניזה הנדפסות ,
2

ר ' למדן  ' ,החזקת שפחות בחברה היהודית בארץ -
ישראל סוריה ומצרים במאה השש  -עשרה '  ,מ ' רוזן
( עורכת )  ,ימי הסהר  :פרקים בתולדות היהודים

באימפריה העות ' מאנית  ,תל  -אביב תשנ " ו  ,עמ '
370 - 355

.

.

שלא לומר אלו שעודן בכתב  -יד מן המקורות
שנבחרו מצטיירת תמונה בנלית המחזקת את
הדימוי הנשי של אישה שחייה מתנהלים בין

המטבח למיטה .

וחקר נשים

דיווחיהם של נוסעים ודיפלומטים אירופים

במסקנותיה  ,גם אם אלו מבוססות על מקורות

יותר .

במזרה המוסלמי הם אמנם מקור היסטורי רב

מאותרים

ערך  ,אך הם דורשים טיפול זהיר ועיון מחודש ,

בפת הדימויים הסטראוטיפיים  ,ובהסתמך על

כפי שהראתה בשנים האחרונות בילי מלמן

תיאורי המזרח בידי נשים הציעה הסתכלות

במחקריה העוסקים בסטראוטיפים המיוחסים

שונה  ,שאינה מוצאת שעבוד  ,כפייה ודחיקה ,

כדאי וראוי היה להתחשב

ניידות

לנשים

במזרח .

3

אלא

דווקא

מלמן הזהירה מפני הנפילה

הירות

נשית ,

חופש ,

ואוטונומיה בשטחי חיים מסוימים  ,על אף
3

ב ' מלמן ,
ב " אתר "

' תופש

במאות

מאחורי הרעלה

ה 18 -

-

התבוננות

וה  : 19 -נשים מערביות על

ההפרדה וההגבלה .

נשים ים תיכוניות '  ,י ' עצמון ( עורכת )  ,אשנב לעולמן
של נשים בחברות יהודיות  ,ירושלים תשנ " ה ,
; 243 - 225

וראו בהרחבה בספרה באנגלית :

עמ '

8 . Melman ,

Women 's Orien : Engl sh Women and the Middle

8 , London 19952

[9
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 193קתדרה

מתווי נשים
בתורכיה  ,מתוך
ספרו של קורנליס

דה  -ברוין שסייר
במזרח ההיכון
בשנים 1674 - 1654
מהדורת

.1698

דלפט ,

קתדרה 194

ירון

בן  -נאה

התעודות מבית הדין השרעי של ירושלים הן

עשויה להאיר מעט מעולמן של נשים בנות

מקור רב ערך לתולדות ארץ  -ישראל ולתולדות

המיעוט היהודי שלא מנקודת מבט גברית

יהודיה באופן תמוה נזקקה המהברת רק לראשון ,

ופטרנליסטית  ,וללמד על האופן שבו התבוננו

ואף זאת במשולה  ,מבין שני כרכי התעודות

הנשים על עצמן ועל מרכיבי הזהות שלהן -

פי

באיזו מידה אימצו את נקודת המבט הגברית ,

שבאמצעותם יכולה הייתה ללמוד רבות על

ובאיזו מידה ההזיקו בנורמות ובערכים נשיים ,

הייהן ועולמן של נשים מוסלמיות  ,יהודיות

עצמאיים  ,נקודת פתיחה טובה למחקר בתחום זה

ונוצריות  ,ובעיקר לעמוד בהרהבה על תופעה

עשויה להיות מחקריה של תמר אלכסנדר .

.

שפרסם

הללו

אמנון

כהן ,

על

אף

משמעותית ביותר  -פניית נשים יהודיות לבית

השרעי .

עוסקת

למדן

מעט

אמנם

4

באינטימיות

הופעת נשים יהודיות בבתי דין

המשפחתית  ,אך דומה כי יש מקום לחזור ולדון

שרעיים במאות הללו ראויה לציון מיוחד בשל

בנושא הקרבה והקשרים בין הבעל לאשתו ,

מיעוט .

שלכתחילה שודכו על ידי הוריהם  ,זאת נוכח

משמעותו של צעד זה בולטת במיוחד על רקע

במעגלים

הדין

הקושי הכפול  ,הן כנשים והן כבנות

האיסור ההלכתי לפנות לערכאות של

גויים .

העובדה שחייהם

התנהלו

למעשה

נפרדים  -הוא במעגל הגברי המשתרע מחוץ

דווקא למדן  ,שהציר העיקרי בספרה הוא עמדתן

לבית  ,בחברת ידידיו ועמיתיו  ,והיא במרהב

של הנשים בפני הדיינים והרבנים  ,צריכה הייתה

הנשי  ,בהצר ובבית ולעתים בחלק המיוהד לה

ההרמון  ,עם קרובות משפחה ושכנות .

להעמיק בשאלה מתי ומדוע פנו נשים לבית

(

הדין היהודי ומתי לזה השרעי ולהשוות בין

בפרק השביעי דנה למדן בהרהבה בתופעת

)

העובדות .

השתקפותה של תופעת הפנייה לערכאות של

הנשים

גויים בתעודות הערביות לבין תיאורה במקורות

לכך

העבריים ( האם למשל פנו נשים אל הקאדי

שונים ,

בנושא ירושות יותר מאשר

שימוש

בבסיס

מקורות

גברים ? )

נרחב

.

שנשים

השתכרו

ומבחינה

האופייניים

והידיעות

עיסוקיהן

למדן מצאה עדויות רבות
יפה

לבנות

של

נשים

למהייתן
בין

בעיסוקים
הפרנסות

סוגי

המעמד

הנמוך

לבין

כבודות .

מעבר

לדיון

הייחודיות לסוגי המקורות השונים עשויים היו

ולהסבר שהציעה יש מקום לבחון אילו השלכות

ליצור תמונה שלמה הרבה יותר של הראליה

היו

נשים

היום  -יומית ולספק את סקרנותו של הקורא -

לעבודה בשווקים ,

לעבודת

בבתי

מדובר

כיצד נראתה האישה מאחורי הרעלה וכיצד נראה
המרהב הפיזי והאינטימי שבו נולדה  ,היה  ,עבדה

בהשלכות תרבותיות של המפגש עם בני דתות

המהברת עוסקת אמנם בנושאים אלו

אחרות  ,בהשלכות חברתיות ובהשלכות של

( בפרק השישי  ,שכותרתו ' חיי יום יום ' )  ,אך

ראו למשל  :ת ' אלכסנדר  -פריזר  ,מעשה אהוב והצי :

דומני כי העמקה והרהבה בהם תהיה תרומה
מבורכת למחקר ,

ולא רק בהקשר הנשי .

4

פתחי

מלאכה

הבתים .

וכרוכלות

למשל

המהזרות

ומתה .

על

הנשים

ובפרט

ליציאת

הסיפור העממי של יהודי ספרד  ,ירושלים ובאר -

שבע תפ " ס  ,עמ ' , 263 - 258
אלכסנדר וג ' חזן  -רוקם  ' ,יסודות

279 - 268

כדאי וראוי היה לבדוק סוגות ספרותיות עבריות

בפתגמים

נוספות  ,שעשויות היו לתרום תובנות חדשות

והבית '  ,פעמים ,

ורבות עניין  ,בדיקת רומנסות פופולריות  ,סיפורי
עם ופתגמים שנשתמרו מתקופות מאוחרות יותר

ועוד ; ת '

ספרדיים  -יהודיים
41

של

מתורכיה :

( חש " ן )  ,עמ '

מקום

העולם

; 133 - 112

ת'

אלכסנדר  " ' ,אין יום שלישי בלי שמש "  :גלגולי
משמעות בפתגמים של אשה יהודייה ספרדייה ' ,

מקדם ומים  ,ד ( תשנ " א )  ,עמ

' 286 - 275

.

על נשים וחקר גש

תפקיד האישה כמפרנסת משנית ( או עיקרית

)

בעשור השנים האהרון נתגוונה ההיסטוריוגרפיה

על מעמדה בחוג המשפחה המצומצמת .

העות ' מאנית

תחום נוסף שלא נדון בספר כלל ועיקר הוא

במשפחה ובאישה המוסלמית במרחב העות ' מאני

עולמן הדתי והתרבותי של הנשים  -כדאי

בכלל והסורי  -ארץ  -ישראלי בפרט  ,בעיקר במאה

וראוי לבדוק את מנהגי הנשים  ,את עמדתן

השמונה  -עשרה .

הדתית ואת השתתפותן בחיים הדתיים של

ומאמרים העוסקים באזור הגאוגרפי הקרוב -

ונתעשרה

במחקרים

העוסקים

לציון מיוהד ראויים ספרים

הקהל  ,לא רק בנוכחות הישירה בתפילות

מתקרי אלישבע פיקאלי ודרור זאבי על ירושלים ,

הנערכות בבית הכנסת כי אם גם באמצעות

מתקריה של ג ' ודית תקר על משפחה ונישואין

)

בסנג ' ק שכם  ,והמחקר של נלי חנה על אודות

הקדשת הפצים ( בהם פרטי לבוש מפוארים

.

וממון לבית הכנסת וללימוד תורה  ,ספרי מוסר

קהיר ערי סוריה נתקרו היטב  -אברהם מרכוס

ובעיקר דרשות הספד  ,שכמעט ולא שימשו

ומרגרט מריוותר כתבו על הלב  ,ומתקריהם של

את המחברת  ,הם מקור רב ערך בהקשר זה ,

קולט אסטבלה וז 'אן  -פול פסקואל האירו צדדים

ופותחים צוהר נוסף לעולמן של הנשים  ,בעיקר

שונים בחיי היחיד והמשפחה בדמשק .

בתחום

לעשייתן

הצדקה

מקום

מרכזי

היה

לנשים דווקא .

העירוניים

והחסד

האישי  ,מעשים שהיו אופייניים
לנשים

במישור

נוסף על כך קיימים מהקרים העוסקים באישה

בתחום

מהותי

.

העות ' מאנית ,
באנטוליה :

במרכזים

בעיקר

תחילה מתקריהם החלוציים של

ושונה לחלוטין  -התרבות העממית תפקידן

רונלד ג ' נינגס והיים גרבר  ,ואחריהם אלו של

המשמעותי ניכר בהעברה בעל פה של מסורות

אלן דובן  ,קולין אימבר  ,מדלין זילפי  ,פטמה

ספרותיות  -שירים  ,סיפורים ופתגמים -

מוגה גוצ ' ק ,

פריבה זרינהבאף  -שהר  ,אמירה

ובשימור ובהנהלה של אמונות עממיות שונות

סונבול ולסלי

ושל פרקטיקות רפואיות ומאגיות נושאים אלו

במהדורה האנגלית של הספר .

מחייבים חקירה  ,ועם בירורם וסיכומם צפויה

לא זו בלבד שמחברים אלו ואחרים עוסקים

כדמות

ובחברה

.

האישה

היהודייה

להצטייר

בפנינו

במעמדה

של

פירס .

לכל אלו אין זכר גם

האישה

5

במשפתה

מורכבת ורבת פנים  ,ולאו דווקא כעקרת בית

המוסלמית  ,אלא שהם דנים בנושאים חדשים

משועממת .

ובוחנים מהדש אמתות ידועות  .בין הנושאים

ג  ,ממד השוואתי  :נשים יהודיות ואחרות  ,למדן

הנדונים

דנה ב ' אישה היהודייה '  ,כאילו נוצקו כל הנשים

לקרובי משפחה  ,גירושין  ,יחסי האישה עם בני

היהודיות באותם דורות בדמות אתת בספר יש

המשפתה מצד הוריה ומצד בעלה  ,חשיבותם

אמנם התייחסויות אקראיות להבדלים בין נשים

ומרכזיותם של קשרי הדם  ,קיומן של רשתות

ממעמד כלכלי והברתי גבוה לבין נשים ממעמד

קשר נשיות  ,תפקידי האישה בהברה  ,הפיקות על

נמוך  ,אך כדאי היה להעמיד פרק שיעסוק בשוני

מיניות האישה  ,מעמד האישה וזיקת הנישואין

.

בין עולמן של נשים

ממעמדות שונים ,

הן

במחקריהם :

בפני החוק ואנשי הדת

ריבוי נשים ,

נישואים

ועוד ,

באורחות הייהן הן ביחסה של החברה כלפיהן ,

מרבית המהקרים הללו רלוונטיים להקר הייהן

וכן בזיקתן ובקרבתן של נשים יהודיות לבנות

של נשים יהודיות בקהילות האגן המזרתי של

מעמדות

חברתיים

דתות אחרות .

וכלכליים

שונים

ולבנות
5

על ספרות מתקר עדכנית ראו לקמן

בנספח .
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בן  -נאה

.

הים התיכון תמוהה אפוא העובדה כי המהברת

על שלא ניצלה את הופעת הספר באנגלית

לא ראתה צורך להשתמש בהם על מנת לטפל

להתמודדות עם הביקורת  ,להשלמות ולעדכונים

.

בנושא בצורה שלמה וכוללת יותר  ,ובעיקר חסר

משמעותיים עם זאת למדן עשתה שירות חשוב

בדבריה הממד ההשוואתי  -היכן ניצבת האישה

למחקר  ,לחוקרים ולמתעניינים  ,תהילה לקוראי

היהודיה בהשוואה לבנות מינה העירוניות בנות

עברית וכעת גם לקהל גדול הרבה יותר של

המוסלמית .

הדת הנוצרית והדת

.

בורנשטיין -

קוראי אנגלית למרות הביקורת ספרה הוא ספר

מקובצקי כבר ציינה  ,ובצדק  ,כי הקורא עשוי

יסוד טוב לכל החפץ להתוודע לעולמן ולהייהן

לקבל את הרושם כאילו רק נשים יהודיות היו

של נשים יהודיות במזרח המוסלמי בשלהי ימי -

' עם

.

בפני עצמן '  ,ולא היא נשים יהודיות היו

אמנם ' עם בפני עצמן '  ,אך במדינה המוסלמית

הביניים .

חיבורה מרכז מקורות רבים מאוד

ותורם לחקר ההיסטוריה של יהודי האימפריה

כך היו גם נשים מוסלמיות וגברים יהודים ,

העות ' מאנית וללימודי המגדר

בכלל .

טובה

נוצרים או צוענים  ,והכרת אופיה המעמדי

כפולה ומכופלת יש בו  -האחת היא בעצם

וההייררכי של ההברה העות ' מאנית היא היונית

העלאת הנושא לסדר היום של המחקר  ,השנייה

להבנת דמותה של הברת המיעוט שבתוכה.

בריכוז מאות מקורות ראשוניים שאינם בהישג

לסיכום  ,יש להצטער על כי בשנים שחלפו

ידו של כל אדם  ,והשלישית בדיון מסודר ובהיר

מפרסום עבודת הדוקטור ועד לפרסום הספר לא

בצדדים שונים של חיי נשים יהודיות במזרח

הרחיבה למדן את תחום מחקרה  ,ועוד יותר מכך

במאה השש  -עשרה .
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תקופות מאוחרות יותר  ,כאשר הפכו מעצמות

אוף על מאה עלומה

.

אלו להיות פעילות בחיי הארץ סיבה אחרת היא
מן הסתם שלא היו במאה השבע  -עשרה אירועים
חשובים ודרמטיים בתולדות הארץ דוגמת אלה

דוד קושניר

שהתהוללו

אחרות .

בתקופות

נערכו

אמנם

מלהמות מקומיות בין מושלים ותקיפים  ,וצפון
דרור זאבי  ,המאה

מחוז ירושלים

העות ' מאנית :

במאה השבע עשרה  ,ירושלים ; יד בן  -צבי והוצאת
הספרים של אוניברסיטת בן  -גוריון
229

בנגב ,

, 1997

עמ ' .

הייתה המאה השבע  -עשרה עד לא מכבר מאה
עלומה  ,לפתות בהשוואה למאה שקדמה לה

.

ולאלו שבאו בעקבותיה המאה השש  -עשרה זכתה
בדורות האחרונים למחקרים חשובים וכך גם

.

המאה השמונה  -עשרה והתשע  -עשרה אולם על

המאה השבע  -עשרה פורסמו עד כה רק מחקרים

הלקיים וראשוניים ( שאהד ההשובים שבהם הוא
מינה

של

בירושלים .

) 1

רוזן

על

היהודית

הקהילה

.

הסיבות לכך מגוונות סיבה אחת

היא מיעוטם או חוסר נגישותם של המקורות

הראשוניים הדרושים למחקר מקיף של תקופה זו .
פנקסי רישום הקרקעות העות ' מאנים ( התחריר
לדוגמה ,

שנערכו

ועודכנו

)

מפקידה לפקידה

במאה השש  -עשרה ( וששימשו יסוד למחקריהם
של ברנרד לואיס ואמנון כהן על הדמוגרפיה ועל

הכלכלה של הארץ ,

) 2

הוזנחו בשנים מאוחרות

.

יותר או שאבדו זאת ועוד  ,בארכיונים המסחריים
הדיפלומטיים

והקונסולריים

של

המעצמות

האירופיות לא מצוי לגבי המאה השבע  -עשרה
החומר העשיר והמגוון שניתן למצוא בהם לגבי
1

מלהמה גדולים לכיבוש הארץ כמו אלה של

מ ' רוזן  ,הקהילה היהודית בירושלים במאה הי " ז ,
למשל :

Cohen , Population and

 the Sixteenthתו

שהתחוללו במאה השמונה  -עשרה והתשע  -עשרה .
כך גם בתהום היהודי  .להוציא הופעה קצרת ימים
של השבתאות ,

לא היו במאה השבע  -עשרה

תמורות השובות דוגמת זו שאירעה בעקבות
עליית יהודי ספרד במאה הקודמת או דוגמת
השינויים

הגדולים

ההדשות במאות

שחוללו

הבאות .

העליות

בארץ

הזנחה זו של המאה

השבע  -עשרה  ,יש לציין  ,אינה נהלת תולדות

ארץ  -ישראל

בלבד .

גם

הקיסרות

במחקר

העות ' מאנית הייתה  ,לפהות עד לפני שנים
אחדות  ,הזנחה מכוונת של מאה

זו .

חוקרים

תורכים זיהו אותה כחלק מתקופת השקיעה
הארוכה של הקיסרות  ,ובדרך הטבע העדיפו
לעסוק בתקופות הצמיחה  ,העלייה והפריחה של
מדינתם במאות הקודמות  ,תקופות שיכלו לשמש

להם מקור לא אכזב של גאווה לאומית .
ספרו של דרור זאבי הדן במחוז ירושלים במאה

השבע  -עשרה בא אפוא למלא הלל גדול בידע

.

שלנו על הארץ בתקופה זו הוא מסתמך בעיקר

על הפנקסים של בית הדין ( ט

"

שמה ) השרעי של

ירושלים  ,מקור עשיר ורב ערך מאין
פנקסים

אלה

( מג ' ל

)

אוצרים

כמוהו .

בתוכם

את

הפרוטוקולים ופסקי הדין של המשפטים שבהם
דן הקאדי בצירוף העתקים של מסמכים אחרים

תל  -אביב תשמ " ה
2

פתר

א  -דין השני  ,אולם לא היו אז מסעות

האמיר הממלובי עלי ביי  ,נפולאון ומהמד עלי

בתולדות ארץ  -ישראל בתקופה העות ' מאנית

זה

הארץ אף נכבש לזמן מה על ידי אמיר הר הלבנון

.

1

ש

" the rowns ofPalestine

Century, Princeton 1978

8 . Lewis ,
ן Revenue

שהוציא ( הלוקת ירושות  ,אישורים נוטריוניים
וכדומה

)

קתדרה

או
, 102

שהגיעו
טבת

לידיעתו
תשס " ב ,

( כמו
עמ '

צווים

01 - 198

.14

אור על מאה עלומו

מנהליים .
)

חשיבותו של מקור זה להיסטוריה

המקומית  ,החברתית  ,הכלכלית והמנהלית  ,זכתה
בשנים האחרונות להכרה גוברת של חוקרי
הקיסרות העות ' מאנית  ,וכבר נעשה בהם שימוש
רב בכל מקום

ששרדו .

בארץ שרדו פנקסים

כאלה בכמה מקומות בצורה מקוטעת ובדרך כלל
מתקופות מאוחרות יחסית  ,אך כרכי המג ' ל של
בית הדין הירושלמי מן התקופה העו ' תמאנית
נותרו

למרבה

כמעט

המזל

בשלמותם

והם

.

מקיפים מאות כרכים לאחר מלתמת ששת הימים
נחשף אוצר בלום זה בפני חוקרים ישראלים ,
ואלה ההלו לעשות בו שימוש שיטתי על מנת
להאיר צדדים שונים בתולדות הארץ ובמיוחד
ירושלים

ומחוזה .

בין השאר ניתן לציין את

הוצאתן של תעודות נבחרות על היהודים

199
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בירושלים במאה השש  -עשרה והשמונה  -עשרה

בידי אמנון כהן ( יחד עם אלישבע סימון  -פיקאלי
ועובדיה סלאמה )  3 ,את מחקרו של אמנון כהן על

י""  ,,,.,א
ר

כלכלת ירושלים במאה השש  -עשרה  4 ,את מחקרה
של איימי זינגר על איכרים ופקידים באזור

לחוקרים אלה ושופך אור הדש וחשוב על תנאי

ירושלים במאה השש  -עשרה 5ואת עבודותיו של

הארץ במאה השבע  -עשרה.

עאדל מנאע על פרשיות שונות מן המאה השבע -

מטבע הדברים  -הן בשל אופיה של המאה הן

מצטרף

בשל אופי המקורות  -אין בספרו של זאבי

עשרה
3

והתשע  -עשרה .

דרור

6

זאבי

א ' כהן וא ' סימון  -פיקאלי  ,יהודים בבית המשפט
המוסלמי  :הברה כלכלה וארגון קהילתי בירושלים
העותומאנית  ,המאה השש  -עשרה  ,ירושלים תשנ " ג ;
א ' כהן  ,יהודים בבית המשפט המוסלמי  :חברה ,
כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העותומאנית ,
עשרה  ,בהשתתפות אלישבע סימון -
המאה השמונה עשרה ? -

פיקאלי -ועובדיה מלאמה  ,ירושלים
4

 Ottoman lerusalem ,תן Li(e

תשנ " ו .

" " " ," ,
0

0

) . Cohen , 1ע

5

.

 Singer, Palestinian .Peasants: Rן
. uralAdministration

Terusalem , Cambridge

around Sixteenth-Century

1994
6

וניתוה של התופעות החברתיות והכלכליות

.

האופייניות לתקופה הוא פותח בתיאור העיר
ירושלים וסביבתה וזאת במידה רבה בסיוע ספרי
נוסעים אירופים שהגיעו לארץ בתקופה

זו .

בפרק נוסף הוא דן בעלייתן ובנפילתן של

Cambridge 1989

,

כרונולוגיה רצופה של אירועים אלא הצגה

ע ' מנאע  ' ,משפחת פרוח '  :שלטונה ופועלה '  ,חיבור
לשם קבלת התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית
ירושלים תשל " ה ; ע ' משע  ' ,סנג ' ק ירושלים בין
שתי פלישות (  : ) 1851 - 1798מנהל והברה  ,עבודת
דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים . 1986

שושלות מקומיות ששלטו אז בארץ מטעמם של
העות ' מאנים ,

הוא מבחין בין שלושה ' בתים '

עיקריים  -בית רדואן  ,בית פרוח ' ובית טרבאי ,
ששלטו

תקופות

ממושכות

יחסית

באזורי

ירושלים  ,עזה  ,שכם ולג ' ון  ,ושהיו קשורים
ביניהם

בקשרי

משפחה

ופעולה

משותפת .

בהמשך הוא מתאר את עלייתה של

בת

קתדרה

קושני

קתדרה 200

הנכבדים

המקומיים  ,ובתוכם את משפחת

אלעלמי  ,משפחת אלופאאי אלחסיני ומשפתת

.

בתקופת שיאה מופת של

מה היה

ריכוזיות ?

מקומם של הנוודים ( במקרה זה  -הבדווים
ובהברה

)

העות ' מאנית ?

אלעסלי בפרקים הבאים הוא עוסק ביחסים בין

בכלכלה העות ' מאנית

עיר  ,כפר ומדבר  -שהוא רואה בהם מבנה

האם השיטה הקרקעית העות ' מאנית דמתה לזו

משולב  -במשטר האגררי ובהיים הכלכליים

של הפאודליזם האירופי ? אלו הן סוגיות השובות

כפי שהתבטאו במסחר  ,במלאכה ובמיסוי  ,בכל

במחקר הקיסרות העו ' תמאנית וסביבן התפתחו

מגוונות .

אהד מן התחומים הללו המחבר מביא עובדות

בשנים האחרונות גישות ואסכולות

הדשות רבות  ,מאיר את הקשרים שבין התופעות

השאלה איננה אם מותר או מיותר

וממחיש דברים ביד נדיבה בעזרת מובאות מן

בשאלות אלו  ,אלא אם המחבר עושה זאת במקום

בכל אלה הוא מרים תרומה חשובה

הדרוש ובעיקר במידה הדרושה .זאבי  ,כך נדמה ,

הסגיל .

לעסוק

לידיעת הארץ  ,וכיוון שזו הייתה בעצם הלק

נדרש להן בהרהבה מוגזמת  ,תוך הבאת דבריהם

מקיסרות גדולה  -גם להכרתה של המדינה

של חוקרים רבים ושונים ותוך שימוש במונחים

העות ' מאנית בכלל את נקודת הסיום לדיונו

מקצועיים טהורים  ,לעתים הדיון בשאלות אלו

הוא מוצא במרד שפרץ בראשית המאה השמונה -

בא על חשבון עיסוק ממצה בנושאים שהם עיקרי

.

בירושלים .

מרד זה  ,המכונה על שם

הספר  ,וספק הוא אם הסוגיות הנזכרות מעניינות

מנהיגו מרד נקיב אלאשראף ( מנהיגה של קהילת

את מי שמבקש לקרוא ספר זה בעיקר משום

עשרה

.

צאצאי הנביא מחמד )  ,מהווה כלשונו מעין

עניינו בתולדות הארץ לעתים אין זאבי נרתע גם

בו

מלפסוק הלכה בסוגיות אלו  ,בלי שיהיו בידיו ,

' סיכום '

השבע  -עשרה ,

למאה

והשתקפו

כל הראיות לכך .

מצוקות וקשיים חברתיים של קבוצות רבות אל

כך נדמה ,

מול הנטייה של העות ' מאנים בסוף המאה ליתר

בעיה אחרת נעוצה בעצם תפיסתו של המחבר את

ריכוזיות בממשלם .

המאה השבע  -עשרה כמאה העות ' מאנית בחיי

ניתן לחלוק על נקודות אהדות בספרו של זאבי

הארץ  ,זאבי סבור כי במאה השבע  -עשרה באו לידי

או לפחות להקשות עליהן  .בעייתיות מסוג אחר

ביטוי מובהק בארץ סדרי השלטון וההברה של

היא בנטייתו של המחבר לא להסתפק בהארת

הקיסרות

למאה

האירועים והתהליכים ההשובים בהיי המחוז  ,אלא

שקדמה

להיכנס לדיון בכמה סוגיות תאורטיות כלל -

הממלוכיות  ,ובניגוד למאה שבאה אחריה  ,שבה

עות ' מאניות או אף כלל  -אסלאמיות  :האם הייתה

ניכרות השפעות מערביות בצד השפעות מקומיות

עמ ' . ) 10

העות ' מאנית ,
לה ,

שבה

וזאת

עדיין

בניגוד

נמשכו

המסורות

המהבר נראה כשבוי בתפיסה זו  ,אך אין

העיר העות ' מאנית  -המוסלמית אסלאמית באופיה

(

 -ואם כן  ,במה התבטא הדבר  -או שמא דמתה

לו הרבה מה להיאחז בו כדי להוכיח זאת יתר על

.

.

לערים אחרות באותה התקופה באזורים שמחוץ

כן  ,הוא עצמו סותר את התזה כמה פעמים למשל

האם הייתה באמת שקיעה

הוא כותב שמאמצע העשור השלישי של המאה

לעולם

המוסלמי ?

עות ' מאנית או שמא מה שנראה כהתנוונות של

השש  -עשרה

מוסדות לא היה אלא תמורות בקיסרות מול

עות ' מאניזציה  ,כולל החלוקה המנהלית  ,שיטת

שלה

התימאר וכו ' ( עמ '  , ) 5ובמקום אחר הוא מציין

מהם שורשי עליית כוהם של

שמוסדות ממלוכיים אמנם המשיכו להתקיים

נכבדים מקומיים בעלי השפעה בקיסרות שהייתה

' תקופה ממושכת ' אחרי הכיבוש ' ,אך את מקומם

אתגרים
לאתגרים

הדשים
אלה ?

והסתגלות

טבעית

ההלו

העות ' מאנים

בתהליך

של

אור על מאה עלומה

החליפו

בהדרגה  ,במהלך המאה השש עשרה ,

.

הרי למאה השמונה  -עשרה גם לפי המחבר גם

הקאנון  ,קובצי התקנות החוץ שרעיים שתיקן

להשפעה התרבותית של המערב במאה השמונה -

הסולטאן  ,ודרך העשייה העות ' מאנית  ,שהתבטאה

עשרה אין ראיות בספר  ,וספק אם ניתן למצוא

במוסדות כלכלה  ,חברה וממשל' ( עמ '

)9

.

אם כך ,

יש להקשות  ,מדוע טוען המחבר כי דווקא המאה

השבע  -עשרה הייתה המאה

העות ' מאנית ?

ועוד ,

רבות

כאלו .

ולבסוף  ,המחבר עצמו אינו מציג

.

את המאות השונות כאחידות בצביונן לדבריו
במאה

השש  -עשרה

השלטון

פינה

ההותר

כל הדיון בספרו מושתת בעצם על כוחם של

לריכוזיות את מקומו למערכת ביזורית הרבה

ה ' בתים ' ( שאמנם באו בחלקם ממקור עות ' מאני

יותר ( עמ '  , ) 49ואילו בעשרות השנים האחרונות

אך הפכו ל ' מקומיים ' ) ועל כוחם של הנכבדים

של המאה השבע  -עשרה ניכרה אצל השלטון

וגורמים מקומיים נוספים במשך רוב המאה

.

השבע  -עשרה האם אלה הם שהנחילו לארץ את
הצביון העות ' מאני

שלה ?

ומה בדיוק היה ההבדל

העות ' מאני נטייה הדשה לריכוז ( עמ '

) 57

.

אם

המאות אינן אחידות בצביונן לכל אורכן מה
הטעם להכתירן בכותרות

מטעות ?

בנדון זה בינם ובין תקיפים ידועים בני המאה

התחושה היא  ,בסיכום  ,שטוב היה לו נמנע המהבר

פאשא ?

מלעסוק בסוגיות כוללניות מסוג זה  ,קל והומר

נכון שבמאה השבע  -עשרה לא נמצאו בארץ

לקבוע בהן הלכות פסוקות  ,בכך לא היה נגרע

הבאה כגון דאהר אלעומר ואחמד ג ' זאר

שליטים דומיננטיים כמו שניים אלה שמשלו

הרבה מערכו של הספר אחרי הכול פתח בפנינו

.

תקופות כה ארוכות  ,אך עצם התופעה של

המחבר בעבודה שקדנית ושיטתית ועל סמך

) 107

מקורות לא קלים לקריאה ולפיענוח צוהר למאה

שליטים מקומיים  ,נכבדים מקומיים ( עמ '

ואפילו שיח ' ים בדווים בעלי נתח בשלטון ( עמ '
) 109

-

שהשרישו דפוסים מקומיים  -קודמת

.

בלתי מוכרת בתולדות הארץ דרור זאבי יכול

משום כך להשתבח בהחלט בעבודתו החלוצית.

201

ץתדרה

