,
והודי מצרום בהקוטה העוה מאנות
לסל מקורות

תורכיים

וערבללם

מרכאל וינטר

המקורות
בעיה קשה  ,העומדת בפני חוקר תולדות היהודים במצרים תחת השלטון העות ' מאני
הישיר

( , ) 1798 - 1517

היא מיעוט המקורות  .התקופה הממלוכית

( , ) 1517 - 1250

אשר

קדמה לשלטון העות ' מאני היא אחת התקופות העשירות ביותר במקורות היסטוריים
בתולדות העולם המוסלמי

בכלל .

שפע זה של מקורות ערביים

( ואחרים )

איפשר

לפרופ ' א ' אשחור לכתוב את מחקרו החשוב על יהודי מצרים וסוריה תחת שלטון
הממלוכים ,

ן

אשר למרות הינותבו לפני שלושים שנה אין לו תחליף עד היום  .מצב

המידע לגבי מצרים העות ' מאנית שונה לחלוטין  .התקופה דלה בכרוניקות טובות ,
והמקורות הערביים והתורכיים נופלים בכמותם וברמתם מאלה שנכתבו בתקופה
הממלוכית  .אם המצב לגבי החברה המוסלמית כך  ,הרי לגבי העדה היהודית הקטנה

לא .כל שכן  .גם אם נשלים את ידיעותינו על  -ידי מקורות עבריים ( בעיקר ספרות

השו " ת ) ועל  -ידי תיאורי נוסעים

אירופים  ,שביקרו במצרים במאות ה  16 -וה , 17 -

ובעיקר על  -ידי חומר ארכיוני תורכי  -עות ' מאני הנמצא באסתאנבול  ,עדיין תהיה

התמונה על מצב העדה היהודית חסרה ומקוטעת  .מה שמקל במידה מסוימת את
הבנת מעמד היהודים במצרים העות ' מאנית היא העובדה  ,שהתפתחותה החברתית
והכלכלית של מצרים בתקופה הנדונה היתה איטית מאוד בהשוואה למחוזות אחרים
של האימפריה  .הדבר נכון במיוחד באשר למעמדם של היהודים כלפי החברה
המוסלמית והשלטונות  .מפתיע להיווכח  ,עד כמה דומה לפעמים התמונה המתקבלת
מתוך החומר שנכתב בתקופה העות ' מאנית למצב היהודים בתקופה הממלוכית  ,כפי
שמתואר בידי אשתור ובידי חוקרים

אחרים .

הדבר יובן אם נזכור  ,כי בדומה

לסולטאנות הממלוכית  ,היתה האימפריה העות ' מאנית מדינה אסלאמית  -פונית  ,וכי

מעמדם המשפטי של בני  -החסות

( הד ' מים ) ,

היהודים והנוצרים לא השתנה באופן

עקרוני  ,אף שחלו תמורות חשובות במדיניות המעשית  ,ועליהן נעמוד בהמשך .
המקורות המוסלמיים העיקריים העומדים לרשותנו הן הכרוניקות המקומיות ,
הערביות והתורכיות  .כאמור  ,להוציא את התחלת התקופה העות ' מאנית ואת סופה ,
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
1

ראה

:

אשתור .

6

מיכאל וינטר

ן

לא הצטיינו הכרוניקות בתקופת -הביניים בת

300

השנים בפירוט רב וברמה גבוהה ,

אולם ניתן למצוא בהן  ,פה ושם  ,ידיעות על יהודי מצרים  .יהודים נזכרים גם בכתבי
אנשי  -דת מצריים  ,אשר הבולט שבהם הוא המיסטיקן עבד אל  -והאב אל  -שעראני ( מת
בשנת

. ) 1565

בחיבורים מסוג זה לא נמצא אינפורמציה חשובה על היהודים  ,אבל

ניתן לקבל מושג על יחסם של העלמא והצופים כלפיהם .

2

המקור החשוב ביותר

לנושא דיוננו הם המסמכים הנמצאים בארכיונים באסתאנבול  ,אשר ממנה נוהלו

ענייני מצרימך ובמצרים עצמה  ,כמו רישומי בתי  -הדין

השרעיים .

4

המסמכים הארכיוניים מאלפים מאוד  ,ואף  -על  -פי  -כן עלולים לתת תמונה מעוותת
על מצב היהודים  .אותם צווים לא רבים מתוך הקובץ הנקרא ' מהמה דפתרי '  ,שהוא
רישום של תמצית הצווים הסולטאניים  ,שנשלחו ממרכז השלטון באסתאנבול אל
בעלי תפקידים שונים ברחבי האימפריה  ,עוסקים בטבע הדברים בבעיות מיוחדות או

בתלונות ' .

כמעט כל הצווים  ,אשר דנים ביהודי מצרים  ,עוסקים בתגובות לתלונות או

לחשדות כלפי יהודים פקידים או חוכרי גביית מיסים במצרים  ,שנאשמו במעשים לא

כשרים  .אין במסמכים אלה ידיעות על חיי הקהילה  ,ארגונה וכיו " ב  .מתוך הכרוניקות ,
הרבה יותר מאשר מתוך המסמכים הרשמיים  ,ניכר שהסטריאוטיפ השלילי של
היהודי רודף  -הבצע  ,שאינו בוחל באמצעים כדי להתעשר  ,היה מוכר במצרים

העות ' מאנית .

עם זאת  ,עצם היציבות של הקיום היהודי במצרים באותה תקופה ,

ההמשכיות בפרנסות האופייניות ליהודים בארצות האסלאם ומחוץ להן  ,העדר

זעזועים חמורים בעדה היהודית במשך כל אותן שלוש מאות השנים  -כל אלה
ראויים לציון ומשמעותיים יותר מן החריגים

השליליים .

הכיבוש העות ' מאני
המקור העיקרי לכיבוש העות ' מאני של מצרים ולחמש השנים שלאחריו היא
הכרוניקה הערבית של אבן איאס  ,תושב קאהיר  ,מצאצאי האריסטוקראטיה הצבאית
הממלוכית  ,המתאר בפרוטרוט ובצורה חיה כל אירוע חשוב שקרה בעיר  .הצעד

הבולט הראשון שנקטו העות ' מאנים עם כיבוש מצרים לגבי היהודים היה הגליית
קבוצת יהודים ושומרונים ( סמרה ) עם משפחותיהם לאסתאנבול  .עימם הוגלתה גם -

כן קבוצה של בעלי  -מלאכה .

6

הגירה כפויה זו

( מ, ) 51111

שהיתה חלק משיטת -

במיוחד עמ ' . 291 - 283

2

ראה  :שערשי ,

3

מ" ר .

4

רישומי בתי  -הדין השרעיים יקאהיר במאה

ה 18 -

נחקרו בחיבורו החשוב של ריימונד  .ראה

:

ריימונד .
5

על מקור ארכיוני חשוב זה  ,ראה  :המחקר המקיף והיסודי של א ' הד  .כידי כשלושים פרמאנים מן

' מהמה דפתרי '  ,כתובים תורכית  -עות ' מאנית  ,הנוגעים ליהודי מצרים  ,ואני עומד לפרסמם
עם תרגום והערות .
6

אבן

איאס  ,עמ ' , 182

. 232

בנפרד ,

ן

יהודי מצרים בתקופה העות ' מאנית

7

הכיבוש העות ' מאנית  ,ידועה היטב ממקומות אחרים  ,ואין לראות בה ביטוי ליחס
גרוע במיוחד כלפי היהודים .

ח ' איר בג ( או
על סוריה בשנת

וי ) ,

אמיר ממלובי שבגד בסולטאן קאנצה אל  -גורי בקרב המכריע

 ,השליט על כספי המוסלמים  ,לדברי הכרוניקאי  ,המגנהו על כך ,

1516

את אבראהים היהודי  ,אומן ( מעלם

)

בית  -המטבע  ; .ח ' איר בג היה ידוע באכזריותו

כלפי כל נתיניו  .הוא העניש קשה עובדים של בית  -המטבע וחלפני  -כסף יהודים ,

שנאשמו בהאשמה הרגילה למדי  ,לפיה הפחיתו את ערך המטבע על  -ידי הוספת
סיגים למתכת היקרה  .אחד העובדים בבית  -המטבע הוכה  ,ידו נקטעה ונתלתה מעל

אפו  ,והוא הובל במצב זה ברחובות קאהיר  .יהודי ונוצרי הוצאו להורג על  -ידי הוקעה
על כלונס ( ח ' אזוק

בשנת

)

בגלל זיוף

 , 1520עם

מטבעות " .

מות הסולטאן סלים הראשון  ,כובש סוריה ומצרים  ,נשקפה

ליהודים סכנה מצד היניצ ' רים  .חיילים אלה טענו  ,כי קיים ' נוהג ' המאפשר להם לבזוז
את שכונת היהודים עם מות הסולטאן  ,והם דרשו לבזוז את תארת זוילה  ,רובע
היהודים בקאהיר  .מספר אמירים השתלטו עליהם ומנעו מהם לבצע את זממם  ,ואז

איימו היניצ ' רים לבזוז את כל העיר  .הם נרגעו רק כאשר שולם להם סכום מסוים  9 .ומן

קצר אחרי  -כן היתה שוב מתיחות בעיר  ,והיהודים מיהרו להוציא את אריגיהם היקרים
מהרובע וביצרו

אותו .

]0

ברור כי היהודים היו אמידים ופגיעים  .עם זאת  ,לא אירעה

התנפלות נוספת על הרובע היהודי במשך כל שנות השלטון העות ' מאני

במצרים .

מעניין כי דווקא היניצ ' רים היו עתידים להיות קשורים עם היהודים בקשרי
אינטרסים

משותפים .

בשנת

, 1523

בראשית השלטון העות ' מאני  ,התמרד המושל

אחמד פאשא  -שנקרא במקורות העות ' מאניים

' אל  -ח ' אין ' ( הבוגד ) -

בשלטון

המרכזי ורדף את היניצ ' רים ואת היהודים  .אברהם קאסטרו  ,מנהל בית  -המטבע

בקאהיר  ,ברח לאסתאנבול כדי להודיע לסולטאן קלימאן ( קאנוני  -המפואר ) על
המרד  .מהפכת  -הנגד של קבוצת קצינים נאמנים לאסתאנבול סיימה את שלטונו הקצר
של אחמד פאשא והצילה את היהודים ממס כבד במיוחד  ,שהטיל

עליהם  .יי

אחרי  -כן נוצרו קשרי עסקים בין היהודים ליניצ ' רים  .הרגימנט היניצ ' רי  ,חיל -
הרגלים  ,אשר שירת בערים ונהנה ממעמד חזק יותר מיחידות אחרות של חיל  -המצב
העות ' מאני במצרים  ,היה בעל זכיונות לגבות מכסים עירוניים שונים  .היניצ ' רים

החכירו זכיונות אלה ליהודים בחכירת משנה  .יש מפרשים את ירידתם הכלכלית של
היהודים במחצית השנייה של המאה
של הרגימנט

2ן

שם  ,עמ ' . 484

7

שם

8
1

היניצ ' רי .

]

עמ ' . 445 , 337

,

9

שם ,

10

שם  ,עמ ' . 374

תיאור מרד אחמד פאשא ' אל  -ח ' אין '  -ראה
ממברי  ,עמ '

12

ה 18 -

כתוצאה של שקיעתו הכלכלית והפוליטית

ראה

:

. 145

ריימונד  ,עמ '

; 487

וכן

שאו  ,עמ ' . 325

עמ ' . 366

 :הולט  ,עמ ' : 51 - 48

תיאור הפרשה  -ראה גם

:

8

ן

מיכאל וינטר

ה , 16 -

אין ספק  ,כי ברוב שנות המאה

כאשר השלטון והמינהל העות ' מאניים היו

במיטבם  ,זכו גם היהודים ליחס הוגן יותר מזה שזכו לו תחת השלטון הממלוכי  .אבן

איאס מוסר על סכסוך כספי  ,שפרץ בין יהודי ובין אמיר ממלוכי  .היהודי התלונן לפני
הקאדי העות ' מאני  ,והלה שלח שליח עם יניצ ' רי להביא את האמיר לאל  -מדרסה אל -

צאלחיה  ,שהיתה מקום המשפט  .בפסק  -דינו הצדיק הקאדי את היהודי  ,והאמיר נשאר
במעצר עד שריצה

את תביעות היהודי  ' .י

תופעה כזאת  ,שיהודי יזכה בדין נגד אמיר ,

לא היתה אפשרית תחת השלטון הממלוכי  .אמנם האמיר היה ממלוך ולא עות ' מאני ,
אבל בכל זאת היה קצין מוסלמי  ,והממלוכים כבר שולבו בצבא

העות ' מאני .

פעילות היהודים כפקידים וכחלפנים
עיסוקיהם העיקריים של היהודים  ,כפי שהם משתקפים במקורותינו  ,קשורים לענייני

כספים .

מצבם של היהודים היה טוב בדרך  -כלל  ,והיו ביניהם עשירים

בהשוואה ליהודי ירושלים  ,למשל  ,שהיו עניים לרוב ,

]4

ממש .

היו יהודי מצרים במצב כלכלי

ובעמדות השפעה גבוהות ביותר  .כמובן  ,היו גם ביניהם עניים  .הבדלי  -המעמדות

בציבור היהודי והנוצרי ניכרים גם במס הגולגולת ( ג ' זיה )  ,שהיה עליהם
במאה

ה 18 -

שילמו העשירים

והעניים -

, 220

מכוונים לשנים

110

אחרות ) .

5ן

440

לשלם .

פרה ( או נצף ) לשנה  ,הבינוניים מבחינה כלכלית

( לפי מקור אחר , 420 -

; 100 , 270

ואולי נתונים אלה

היו בין היהודים סוחרים  ,מהם עשירים מאוד  ,רבים היו

חלפני כספים  ,פקידים פינאנסיים בשירות האוצר ועובדים בבית  -המטבע  ,מלווי
כספים  ,עוסקים וסוחרים במתכות יקרות ובאבנים טובות וכמובן גם צורפים וחנוונים

קטנים  .בשנת

1789

היו בקאהיר

מספרים ודאיים מוקדמים

כ 3000 -

יהודים מתוך  267 , 000תושבים .

6ן

אין בידינו

יותר .

התקופה העות ' מאנית הביאה לחיזוק מעמום והשפעתם של היהודים בשירות
האוצר המצרי  .למעשה היתה זו התחזקות מגמה  ,שהחלה עוד בתקופת הממלוכים
הצ ' רקסים

(  , ) 1517 - 1382כאשר עלה מעמד היהודים בפקידות לעומת תקופת

הממלוכים התורכים ( התקופה הבחרית ,

. ) 1382 - 1250

7ן

גם תפקידם של היהודים

בבית  -המטבע היה המשך תהליך  ,שהחל בתקופה הממלוכית המאוחרת  .עם זאת ,
השפעת היהודים במינהל הכספי הציבורי עלתה בתקופה העות ' מאנית לשיאים  ,שלא
היו כמותם בסולטאנות הממלוכית .
כאשר דנים בפעילותם הכלכלית של היהדדים  ,בייחוד בדרגים הגבוהים  ,יש

איאס  ,ג  ,עמ '

13

אבן

14

כהן  ,עמ '

15

חסין אפנדי עמ ' : 46

16

ריימונד  ,עמ ' , 282 , 228

]7

. 461

. 27

.

.

אשחור  ,ב עמ ' . 176

ג ' ברתי  ,א ,

עמ ' . 146

; 625 , 464 - 459 , 452

חסין

אפנדי  ,עמ ' , 46

. 116 - 115

יהודי מצרים בתקופה העות ' מאנית

ן

9

להדגיש כי לא היתה הפרדה חדה בין הפונקציות השונות שמילאו  .יהודי עשיר היה
יכול להיות בעל תפקידים אחדים  ,הקשורים באוצר המצרי  ,ונוסף לכך סוחר  .לפי צו
משנת

(  , ) 985היה היהודי שמואל ( סמואל ) ממונה על בית  -המטבע  ,מפקח על

1577

המטבע ( צאחב  -י עיאר )  ,וכן מלתזם ( בעל זיכיון לחכירת גביית

אלכסנדריה ודמיאט ובעל החכר המס
המיוחד  ,הנקרא ' ח ' יאר שנבר '  ,ושל

( מקאטעה )

התבלינים .

המיסים )

בנמלי

של המלפפונים מהזן המצרי

8ן

כפי שראינו לעיל  ,היו צראפים ( חלפנים ) יהודים מיד עם הכיבוש העות' מאני ,

תחת שלטונו של ח ' איר בג  .לאורך התקופה העות' מאנית כולה היו יהודים ממנסקים
כפקידים  ,כגובי מיסים וכחלפנים מטעם האוצר המצרי  .עד למחצית השנייה של
המאה

ה 18 -

עמד יהודי בראש גילדת הצראפים ונשא את התואר

צראפבאשי .

בכרוניקות אנו מוצאים ידיעות אחדות על צראפבאשים שהואשמו במעילות על -
ידי מושלי מצרים  .בשנת

) 1042 ( 1633

אסר ח ' ליל פאשא  ,מושל מצרים  ,את היהודי

שהיה צראפבאשי במשך חמש  -עשרה שנה ואשר ' רוב המינויים במצרים

היו בידיו ' .

היו אנשים שהשתדלו בעבורו להצילו  ,או חששו שמא לא יקבלו כספים  ,שטענו כי
הוא חייב להם  .אך המושל שילם לנושים מכספו  ,וציווה להוציא את היהודי להורג 9 .י
בשנת

) 1084 ( 1673

נבדק חשבונו של הצראפבאשי  ,וההברר כי הוא חייב על

חשבון האלתזאם שלו באלכסנדריה

150

כיסה לאוצר  .הוא נכלא ורכושו נמכר  .אך

כיוון שהפדיון לא הספיק לפרוע את החוב  ,הוטלה היתרה על יהודי

אלכסנדריה .

20

שנתיים אחרי  -כן פיטר המושל אחמד פאשא את כל הצראפים היהודים מדיואן
מצרים ( מרכז השלטון של הפרובינציה )  ,ובמקומם מינה צראפים מוסלמים  ,שהביא

מחג ' אז  .הטיהור היה מלווה כנראה נימה אנטי  -יהודית חריפה  .כותב הכרוניקאי

:

' האנשים הוזהרו מפני גנבותיהם ומעילותיהם של היהודים  .המושל טיהר את הדיואן

מזוהמת היהודים '  .הכרוניקאי מוסיף ומכנה את היהודים

תורכי ליהודים  ,שפירושו  ,בין היתר  ,שפל  ,קמצן או

:

רשע .

צ ' יפית  -ביטוי  -גנאי
ן2

המקרה הידוע ביותר של נפילת צראפבאשי יהודי הוא סיפורו של יאסיף

( יוסף )

היהודי  ,שכונה בטקסטים הקונסולאריים האירופיים בשם ז 1ע . Leon 28איש זה ,

"

שהיה צראפבאשי וממונה של בית  -המטבע בקאהיר  ,נקרא לאסתאנבול להתייעצויות

והעלה שם רעיונות להגדיל את הכנסות האוצר  .בשובו קיבלוהו היהודים בתהלוכה

חגיגית וליווהו עד למרכז השלטון  ,הדיואן  .נודע כי יאסיף הביא עמו פרמאנים מטעם

הסולטאן להטיל מיסים גבוהים על הקפה ועל חנויות ובתים  .הרעיון להטיל מיסים
אלה היה מקובל על המושל  ,אך הסוחרים והנכבדים התנגדו לכך  ,כמובן  ,ופנו
לאמירים ולצבא  ,ואלה דרשו את ראשו של יאסיף  .המושל רצה להגן על יאסיף  ,אך

18

19

מ " ד  ,כרך
ח ' לאק  ,דף

מס '  , 733עמ '  8 , 317רביע אל  -אמל . 985

, 30

, 127

.

ע" ב .

אל  -כרים דף

20

עבד

21

שם  ,דף

, 107

ע" א

, 105
;

ע" א .

ח ' לאק  ,דף

, 211

.

S

"

סו

מיכאל וינטר

ן

עמד בפני הסכנה שיפוטר בעצמו ולכן אסר 4במצודה  .החיילים פרצו לתאו של יאסיף
והרגוהו  .גופתו נגררה לכיכר קמילה  ,ונערים אספו עצים

יש לראות ידיעות אלה בפרופורציה הבכונה .

ושרפוהו .

22

אין ספק  ,שאירועים כאלה היו

קשורים ליחס שלילי מצד חלקים באוכלוסיה כלפי היהודים  .עם זאת  ,היהודים מילאו
תפקידים כדאיים מבחינה כספית  ,אך גם

מסוכנים .

הריגת פקידים ושרים  ,שהיו

אחראים לרפורמות כספיות שהעיקו על העם  ,לא היו דבר נדיר באימפריה
העות ' מאנית

;

אין לזה קשר דווקא עם דתם של היהודים  ,אלא הרבה יותר עם

23

התפקיד הרגיש שמילאו .
למרות אירועים אלה  ,לא היה תחליף ליהודים בתפקידי חלפנות  -כספים ובנקאות ,
ומעמדם במינזר חיוני זה של הכלכלה נשאר איתן עד למחצית השנייה של המאה ה -

. 18

תקופת שלטונו של עלי בי אל  -כביר  ,האמיר הממלוכי שהתמרד בסולטאן

(  , ) 1773 - 1769היתה קשה במיוחד

ליהודים .

עקב רדיפות עלי בי ועם התגברות

השפעתם של הסורים  -הנוצרים והקופטים על חשבון היהודים בענייני הכספים  ,ירדו
היהודים מעמדת -הבכורה בתחום זה  .אך גם אחרי  -כן פעלו צראפים יהודים רבים  .גם
ליין  ,המתאר את המצב בקאהיר תחת שלטון קחמד עלי בשנות השלושים של המאה
ה , 19 -

מזכיר שרבים מהיהודים הם צראפים ( מלווי  -כספים ) או צירפים

( חלפנים ) .

24

יהודים מובסים בנוצרים
מכל השירותים הפינאנסיים  ,שעשו היהודים במצרים בעבור הממשלה  ,היתה
העסקתם

כמנהלי המכס בנמלים הבולטת והחשובה

ביותר .

לכישוריהם ולכוחם הכלכלי החזיקו היהודים כבר במאה

הודות לזריזותם ,

ה 16 -

בכל המשרות

הקשורות במכסים  ,הן בצורת אמאנת ( פקידות  ,אשר לפיה הממונה מעביר את כספי
המכס לאוצר ומקבל משכורת קבועה ) והן בצורת אלתזאם  ,או מקאטעה

( החכר מס ) .

מטבע הדברים היה שנושאי  -משרות אלה יעוררו טינה ותלונות  .עוד בימי  -הביניים ,
כאשר מוכסי נמל אלכסנדריה  ,למשל  ,היו מוסלמים  ,הם עוררו זעמם של נוסעים

מוסלמים  ,שהגיעו מהמגרב בדרכם לחג ' בחג ' אז .
22

25

לכן אין לתמוה על כך שנגד מנהל

ריימונד  ,עמ '  ; 747 - 746 , 88ח ' לאק  ,דף  , 235ע " א  -ע " ב  :ג ' ברתי  ,א  ,עמ '  ( 27בפרשה זו  ,ראה גם את

מאמרו של גבריאל בר  ,כחוברת שלפנינו  -המערכת ) .
23

ראה  ,למשל ,

24

ליין  ,עמ '  . 562הבחנה זאת שבין צראף לצירפי מופיעה בבהירות רק אצל ליין  ,שהוא מקור מהימן

ברקן  ,עמ '

. 13 - 12

מאוד בעניינים אלה  .המילונים הערביים והתורכיים אינם מבחינים בין שני המונחים  .בר  ,בחיבורו

.

על הגילדות המצריות  ,מתרגם צראף כגובה  -מסים  .ראה  ,למשל  :בר עמ '

מתרגם ' צורפים '  -גרבר  ,עמ '

, 47

הערה  . 134גרבר

 69ואילך  .הערבוב כמינוח נובע מאופי העיסוק עצמו ,

אך עם זאת

המונחים טעונים עיון נוסף .
25

כך למשל  ,התקפותיו המרות של הנוסע הערבי הספרדי אבן גביר  ,אשר ביקר במזרח התיכון
בשנות השמונים של המאה

עילית  .ראה

:

אכן

ה  , 12 -על המוכסים

ג ' ביר  ,עמ '

. 40 - 39

. 63

של צלאח אל  -דין באלכסנדריה ובקוץ שבמצרים

ן

יהודי מצרים בתקופה העות ' מאנית

וו

המכס היהודי הועלו טענות והאשמות שונות  ,אשר נלוותה אליהן גם נימה עוינת

ליהודים  .בשנות השישים והשבעים של המאה

ה 16 -

בולטת דמותו של שמואל כהן

( המכונה לעיתים שמואל כהנא במסמכים התורכיים ) שהיה  ,בין יתר תפקידיו  ,מנהל
המכס

באלכסנדריה .

במסמך  ,המנוסח בחריפות רבה  ,כותב השלטון המרכזי

לבגלרבג ( מושל ) מצרים  ,כי הועלו תלונות קשות נגד שמואל כהן  ,הממונה על המכס

באלכסנדריה .

התלונות באו מצד רבי  -חובלים של

אוניות  -סוחר .

הן הועברו

לאסתאנבול באמצעות האדמיראל הידוע פיאלה פאשא  .הם קובלים על כך  ,כי לאחר
הטענת האוניות שמואל כהן מעכב אותן מספר ימים ולוקח מהם מכס יותר

מהמתחייב מהנוהג ( עאדת ) ומהחוק
מחזיק במשרה כאלתזאם  ,ומכך

( קאנון ) .

בתלונה מצוין בפירוש  ,כי שמואל כהן

מובן שיש לו אינטרס אישי לגבות דמי  -מכס גבוהים .

להאשמה זאת מצורפת הטענה  ,כי ' כדי להשפיל את המוסלמים הוא מושיט את ידיו

לחזיהן ולבתי  -השחי של נשים החוזרות מביצוע החג ' במכה  ,תוך שהוא אומר

:

' אתן

מבריחות חפצים מפני המכס " '  .מושל מצרים נדרש לבדוק את הטענות  ,ואם הן
נכונות לפטר את היהודי ממשרהו  ,לקחת ממנו את כל הכסף השייך לאוצר ולמנות
במקומו אדם מוכות -החובש טורבן ( מתעמם  ,בעל עמאמה  ,כלומר מוסלמי

דתי ) .

26

למרות זאת  ,לא מיהר כנראה המושל לפטר את שמואל כהן  ,שכן הלה הביא תועלת

מרובה לאוצר  .צו אחר  ,שנכתב בשנת

) 986 ( 1578

בעניין שמואל כהנא  ,הממונה על

המכס באלכסנדריה  -אשר עשוי בהחלט להיות זהה עם שמואל כהן  ,שעליו התלונן

פיאלה פאשא  -מזכיר למושל מצרים  ,כי הוא כבר קיבל מהסולטאן פרמאנים
אחדים לפטר את היהודי  ,אשר אינו חדל לעשוק את המוסלמים  .הצו מתרה במושל ,

שלא יזניח את העניין ויפטר את הארור ( מלעון ) הנ " ל .
בכל זאת  28 ,ונערכה חקירה מקיפה על כל עסקיו  .היו חשדות שהיתה לו רשת ענפה
27

בשנה שלאחריה פוטר האיש

של אנשים  ,ביניהם גם מוסלמים  ,אשר תמורת טובת  -הנאה אישית שהיתה לו מהם
הוא דאג שיקבלו מקאטעאת שלא כדין  ,למשל ללא ערבים

מתאימים .

29

בתלונות אחרות נאשמים מוכסים יהודים  ,בכך שלקחו מכס מעל המותר אפילו
מאמירים ומפקידים של המדינה  ,למשל מאנשי  -צבא שחזרו דרך מצרים משליחות

בתימן  .קיימים חשדות שהמוכסים בנמלי קאהיר אף לא העבירו את הכסף לאוצר ,

אלא השאירוהו בכיסיהם  ,והם מצווים להחזיר את הכסף לקצין .

30

נמל סואץ היה מקום חשוב במיוחד  ,הן בהיותו נמל היציאה לחג ' דרך הים והן
כשער המסחר לתימן ולהודו  .לכן גם היתה רגישות גדולה במיוחד לשירותם של

מ " ר  ,כרך , 7

מ " ר  ,כרך

מס ' 859

 , 34מס ' , 42

מ " ד  ,כרך  , 36מס '

מ " ד  ,כרך

 , 42מס '

מ " ד  ,כרך

מס '

, 53

עמ ' , 302

עמ '  22 , 21צפר . 986
עמ '

, 462
, 1011

, 427

13

שעבת . 975

עמ '

. 169

9

צפר . 987

21 , 331 - 330

שואל

עמ '  25 , 147שעבאן . 992

988

2ו

,

ן

כ יכאל וינטר

יהודים במקום

זה ' .
ן

בצו משנת

) 985 ( 1577

נאמר כי בעבר  ,כאשר היו הממונים

והקלתזמים בנמל סואץ מוסלמים  ,לא עיכבו את עולי  -הרגל בדרכם ודאגו לאוניות
ולכל הדרוש לחג '  .עתה המלתזמים הם יהודים  .הם מעכבים ומטרידים את עולי -

הרגל  ,ואלה אינם מגיעים לחג ' למועד  .יהודים אלה גם עושקים בדרכים שונות

סוחרים וסתם עוברי  -אורח  .אי לזאת נתבע מושל מצרים באופן ברור  ,שלא להעסיק
יהודים במשרות אלה  ,לפטרם ולמנות במקומם ' מוסלמים מוכשרים  ,דתיים

ומהימנים ' .

32

קשה לדעת  ,עד כמה מילאו אחר הוראות אלה  ,אף שבאו ממרכז השלטון

העות ' מאני בשם הסולטאן  .אבל מעניין לציין  ,כי ברשימה של הוראות תשלום לבעלי
תפקידים שונים  ,משנת

1585

(  , ) 993נמצאה הוראה לשלם תוספת ( חרקי ) של

15

אקצ ' ה לממונה ( אמין ) על נמל סואץ  ,כהוקרה על שדאג לעולי  -הרגל והיטיב לגבות
כספים בעבור האוצר  .שם האיש היה מחמד  ,כלומר היה מוסלמי

;

33

מכאן שכאשר

לחץ נגד פקידים יהודים היה מלווה טיעונים דתיים מסוג זה  ,הוא הביא לתוצאות

ממשיות .
טענות מסוג אחר לגמרי הועלו נגד פקידים יהודים על הברחת חומרים אסורים

מתחומי האימפריה  .בשנת

) 986 ( 1578

התלונן שריף מפה  ,כי למרות צו סולטאני ,

שאוסר על הסוחרים להוביל לנמלי הודו עופרת  ,נחושת  ,בדיל ושאר מתכות -
התקשר הממונה היהודי על נמל סואץ עם סוחרים ואיפשר להם להעמיס על
אוניותיהם מתכות אסורות אלה  .הסחורות הגיעו לבסוף לנמל מוח ' א שבתימן ומשם

להודו  .סיבת הפנייה של שריף מכה היתה לא רק למען האינטרס של האימפריה  ,אלא
מכיוון שהאוניות נמנעו מלעגון בנמל ג ' דה  ,וכך הוא הפסיד

הכנסות לנמלו .

34

ראוי

לציין  ,כי מתוך צו שיצא רק ארבע שנים לפני צו זה מהברר  ,שהפקיד היהודי הנ " ל
בסואץ לא היה האחראי היחיד להוצאת מתכות בעלות ערך צבאי מתחומי

האימפריה  .בצו נאמר בפידוש  ,כי ' סוחבים הבאים מנמל ג ' דה

[ !]

מביאים עימם עופרת רבה  ,והאויב הכופר משתלט עליה ומתחזק ' .

ונמלים אחרים
35

פרשה מיוחדת במינה היו יחסי האיבה  ,ששררו בין היהודים ובין הנזירים ,

שמרכזם במנזר סאנטה קאתרינה  ,ונוצרים אחרים שהתגוררו באל  -טור  ,עיר  -הנמל
הקטנה שבחוף המערבי של חצי  -האי סיני  .זאת מתברר ממספר צווים שנשלחו
בשנות

1563

( , ) 971

) 973 ( 1566

ו-

) 989 ( 1581

מקאהיר לסגן הקאדי ולנציגים אחרים

של השלטון המצרי  -עות ' מאני באל  -טור  .מהצווים נראה  ,כי הנזירים הגישו תלונה על

31

הנוסע ז ' אן פאלרן  ,שביקר במצרים בשנת . 1581
היהודים רוב  -ראה

:

. 691

פאלרן  ,עמ ' . 212
עמ '  28 , 299רביע אל  -אוול . 985

מ " ר  ,כרך

, 30

33

מ " ר  ,כרך

 , 50מס '  , 170עמ '

32

מס '

מוסר כי

בסואץ  ,שבה

. 39

ראש חודש ד ' י אלקעדה . 993

34

מ " ד  ,כרך

, 35

מס '  , 750עמ '

19 , 296

שעבאן . 986

35

מ " ד  ,כרך

, 26

עמ '

24 , 208

ג ' מאד ' י אל  -אאח ' ר . 982

מס '

, 581

אין תושבים רבים  ,מהווים

יהודי מצרים בתקופה העות ' מאנית

ן

3ו

התגוררות יהודים במקומי ומאמציהם נשאו פרי  -נאסר על היהודים לשהות שם .
טיעוני הנזירים באוזני השלטונות בקאהיר הם בעלי

",

,

יידץקי ףאאינא

:

=

' נגרם מהם נזק רב למקום שיחת משה רבנו עם האל '  ,בלי לפרט מהו הנזק  ,וברור
שהכוונה היא שהם מטמאים בנוכחותם את השטח הקדוש של חצי  -האי סיני  .אותה
נימה עולה גם ממסמך אחר  ,שלפיו הודיעו הנזירים  ,כי ההר ( ג ' בל אל  -טור  ,כלומר

כל סיני ) הוא ' מבורך ' ( כלומר מקודש )  ,ואין ' הרגל ' ( או תקדים ) שיהודים יגורו בו .
נוסף לאיבה הדתית המשתקפת מפניות אלה של הנזירים  ,פעלו גם  ,או אולי בעיקר ,
שיקולים כלכליים  .באחד הצווים נאמר  ,על סמך המידע שמסרו הנזירים  ,כי בעבר היו
באים היהודים לעסקיהם אל העיירה והיו עוזבים לאחר זמן קצר  ,אך עתה באו
להשתקע שם עם משפחותיהם  .הצו אוסר זאת ואומר  ,כי בשהותם באל  -טור מפרים

היהודים את החוק הדתי ( שריעה )  ,את הנוהג ( עאדה ) ואת החרק המינהלי העות ' מאני

( קאנון ) .

צו אחר מצווה לסלק את אברהם היהודי ומשפחתו מאל  -טור ולהחזירו

למצרים לאחר סיום עסקיו

במקום .

36

ייתכן מאוד  ,שהיהודים נמשכו לעשות עסקים

באל  -טור ואף להשתקע בה  ,כיוון שגם משרת הממונה בעיירה זו מטעם האוצר
המצרי היתה בידי יהודי  .מהצו עולה  ,כי הנזירים השלימו  ,או יותר נכון נאלצו
להשלים  ,עם שהותו של יהודי זה  ,אך לא היו מוכנים שיהודים נוספים יתיישבו
בעיר 7 .י
למרות הנסיונות השונים לעקור את היהודים מהמכס  ,הם לא הודחו מתפקידיהם
אלא במחצית השנייה

של המאה ה . 18 -

עד שנת

1760

ניתן המכס בדרך כלל כאלתזאם

ליניצ ' רים  ,והם העבירוהו בחכירת  -משנה ליהודים  .מצב זה פסק  ,כאשר עלה לשלטון

עלי בי אל  -כביר  ,אשר מסר את המכס לביים הממלוכים  ,והם החכירוהו לסורים

הקאתולים .

בשנות

1769 - 1768

המית עלי בי את המוכסים הראשיים באלכסנדריה

ובבולאק  ,שהיו יהודים  ,לאחר שסחט מהם את כספם  .היהודים איבדו את השפעתם
ואת קשרם עם השליטים  .גם נסיונם לשוב לתפקידי המכס בימי מחמד עלי לא עלה
בידם  .קשריהם של היהודים לסחר  -החוץ נפגעו קשה  ,ואפילו הקונסול הצרפתי
העסיק נוצרים במקום יהודים כמתורגמנים בקונסוליה  ,משנת

1773

ואילך .

38

אלכסנדריה
וו
יהודי  ,ג  ,נשנוו
ריי
במחצית השנייה של המאה

ה 16 -

נזכרים יהודי אלכסנדריה לעיתים קרובות

במסמכים העות ' מאניים ובתיאורי הנוסעים

האירופים .

כפי שאמרנו כבר בפתח

המאמר  ,אין הרבה מידע על היהודים בכלל  ,אך באופן יחסי מופיעים יהודי

36

הוקש .

37

שם  .עמ ' . 361 - 360

א3

ריימונד  ,עמ ' , 463

עמ '

, 350 - 349

. 464

. 437
. 625

4

)

ו

]

בזיכאל וינטר

אלכסנדריה עתר מיתורי קאהיר  .בראשית התקופה העות ' מאנית היתה אלכסנדריה
עיירה עלובה  ,מוזנחת ומעוטת תושבים  .לכן בלטו בה היהודים  ,ופעילותם שם

הורגשה היטב  ,בדומה למצב בערי  -נמל קטנות אחרות  ,כמו אל  -טור וסואץ .
נוסעים אירופים מציינים  ,כי היהודים גרו מחוץ לעיר  ,לחוף הים  ,בבתים קטנים
ועלובים למראה  .הם היו פעילים במסחר  ,ורבים מהם היו מתורגמנים וידעו שפות
רבות  .הנוסע פון ברטן מספר כיצד עזרו היהודים לקבוצת גרמנים  ,אשר הגיעו בשנת
לאלכסנדריה מאסתאנבול במטרה לעלות לרגל לסיני ולירושלים  .כאונייה

1586

נגנבה מהם מזוודה ובה כסף  ,חפצי  -ערך  ,מסמכים חשובים ותעודות  -מעבר  .ברדתם
מהאונייה התייצבו הגרמנים לפני קונסול ונציה  ,והלה קרא אליו יהודים אחדים
והבטיח להם פרס  ,אם יעזרו לגרמנים למצוא את הגנב  .הוא שיער בצדק  ,כי הגנב
יבוא ליהודים למכור את התכשיטים או להחליף את הכספים הגנובים  .ואכן יהודים
מצאו את הגנב  ,אשר היה משרתו של

רב  -החובל  " .י

הסופרים  -הנוסעים מזכירים בדרך  -כלל את היהודים במצרים כחוליית  -קישור
חיונית בינם ובין השלטונות בארץ זו  .הנוסע פון ברטן מספר שבהיותו אסור בקאהיר

שוחח איתו היהודי הממונה על המכס  ,שדיבר גרמנית שואבית  ' ,כאילו נולד
באוגסבורג '  ,ובישר לו כי יילקח באונייה לאסתאנבול  ,ושם טובים סיכוייו להשתחרר ,
ואף נתן לו מתנה

קטנה " ' .

היהודים היו מקיימים קשרי מסחר בין מצרים לארצות

אירופה ולבירה העות ' מאנית  ,לעיתים קרובות בעזרת אחיהם מארצות  -חוץ  .אותו פון
ברטן מספר על שני יהודים  ,שבאו מאביניון שבצרפת לבקר את יהודי
לעשות עימם את חג השבועות וכן לצורכי

עסקים .

בטיילם ליד

אלכסנדריה ,

העיר  ,הם נחשדו

כמרגלים והושלכו לכלא  ,אבל שוחררו בעזרת יהודי העיר והקונסול

הצרפתי  .י '

מפתיע ולא  -רגיל הוא תפקידם של יהודי אלכסנדריה הקשור למצודה  .מבנה זה
הושלם בשנת

1479

( ) 884

בפקודת הסולטאן הממלוכי קאיתבאי  ,שצייד היטב את

המצודה והציב בה חיילים ותותחים  .כבר לקראת סוף השלטון הממלוכי שקעה העיר .
לדברי ההיסטוריון אבן איאס  ,מיעטו הסוחרים האירופים לבוא לאלכסנדריה ' בגלל
עושק המושל והקאדי נ ' אבל שקיעת סחר  -הטראנזיט בסוף המאה ה  15 -ובראשית

המאה

ה 16 -

"

היו ודאי גורמים חשובים יותר

לשקיעה .

תעודות בארכיונים העות ' מאניים מבהירות  ,כי המסחר הבינלאומי התאושש
ה , 16 -

במשך המאה

אבל חשיבותן הצבאית של העיר ושל המצודה ירדו מאוד  .על

היהודים הוטל לגור במצודה ולתחזק אותה  .הדבר רומז לשקיעת ערכה הצבאי  ,שכן
היהודים לא שמרו עליה בנשק  .במספר פרמאנים  ,שהוצאו בין השנים
1609

) 984 ( 1576

ל-

(  , ) 1018נאמר פעמים אחדות  ,כי היהודים גרו מזמן במצודת אלכסנדריה ובנו

"

ל3

ברטן .

() 4

שם .

עמ '

136

,

עמ '

3א. 1

41

שם

42

אבן

עמ '

157 - 15

איאס  .ג .

.

.
עמ '

. 425 - 423

אלכסנדריה  -תחריט מהתחלת המאה

ה 19 -

מתוך ספרו של ליין ( ראה בהפניות

ביבליוגראפיות )

בה את בתיהם ואת בתי  -הכנסת שלהם  .לאחרונה יצאו ממנה ובנו את מבניהם מחוץ
למצודה על קברי קדושים  ,חללי מלחמות מצווה

( שהדא )

וחברי הנביא מחמד

( צחאבה )  .בכך עשו שתי רעות  :ראשית  ,נטשו את מגוריהם במצודה ללא היתר  ,גרמו
להזנחתה  ,להתמוטטות המבנים בה ולהפיכתה למקום משכן לפושעים
בונים את מבניהם  ,לרבות

שניתנה בעניין זה היתה

:

;

שנית  ,הם

בתי  -שימוש  ,על קברים קדושים למוסלמים .

הפקודה

להכריח את היהודים לא להפר את החוק הדתי  ,את החוק

המינהלי ואת המצב הקיים ; להחזירם למצודה ולהרוס את מבניהם שבחוץ  ,אם אמנם

נבנו בניגוד לשריעה  .צווים אלה ואחרים מלווים תמיד אזהרות לבדוק תחילה היטב
את ההאשמות לפני ביצוע הצו וכן לא לבצל את המהלכים המתחייבים ממנו כדי
לגזול משהו שלא

כחוק .

43

אחד הפרמאנים דן בתלונה מצד תושבי אלכסנדריה נגד הממונה על המכס בנמל ,
אשר לדבריהם בנה

70 - 60

בתים בעיר והשתמש לצורכי בנייתם בחומרים שלקח

מבתי הוקף שבתוך המבצר ובאבנים ממסגדים מתמוטטים .

44

גם בתלונה זו יש

טיעונים דתיים מובהקים נגד פעולות הבנייה של הפקיד היהודי החשוב והעשיר .
לשם השוואה ראוי לציין  ,כי בעוד שאלה הן התלונות הרגילות על פגיעתם של
היהודים בדת האסלאם  ,הרי הטענה הטיפוסית המועלית נגד הנוצרים היתה  ,כי הם
43

.

מ " ד  ,כרך  28מס '  , 348עמ '  13 . 149ג ' מאד ' י אל  -אוול
; 1003

44

כרך

מ " ד  ,כרך

, 78

, 35

מס '  , 209עמ '
מס '

13 , 85

 , 336עמ ' 5 , 132

; 984

כרך

צפר . 1018
ג ' מאד ' י אל  -אאח ' ר . 986

 , 73מס '  , 933עמ ' 13 , 423

שואל

ן

6ו

מיכאל וינטר

שותים ,יין

בפרהסיה  ,מקישים בקול בפעמון  -העץ לתפילה ומפגינים את מנהגי דתם

המוסלמים ' .

לעיני

4

תלונות כאלה לא מצאנו ביחס ליהודים בתקופה הנדונה .

אפליה כלכלית וחברתית

:

סחיטות  ,החזקת עבדים  ,בגדים מפלים
מכל מה שנאמר עד כה ברור  ,כי מצבם הכלכלי של היהודים היה באופן כללי טוב
יותר מזה של רוב התושבים האחרים במצרים  .הם הגיעו לכך עקב זריזותם ויוזמתם ,
והיו צריכים תמיד להיזהר כדי לא לעורר אתהשלטון לסחוט מהם

כספים  ,או כדי לא

להרגיז את המון  -העם המוסלמי  .המחתסב  ,המפקח על השווקים  ,היה מפקח על
היהודים ועל הנוצרים  ,כדי שלא יחיו ' טוב מדי ' .

46

לעיתים קרובות שימשו היהודים

והנוצרים מטרות נוחות לסחיטה כלכלית  .למשל  ,המושל אחמד פאשא הטיל על
החנוונים ועל היהודים והנוצרים לקנות
בשנת

1633

( . ) 1042

7 , 000

קנטאר נחושת  ,שהובאו מאסתאנבול

מכירה כפויה זו במחירים גבוהים נקראת רמי ,

ידועה בשם זה כבר מימי הסולטאנות הממלוכית .
מהקופטים  100 , 000ריאל ומהיהודים  40 , 000ריאל ' .
בשנת

1785

( ) 1200

47

' זריקה ' ,

והיא

גם עלי בי אל  -כביר לקח

4

יצאה הוראה  ,כי על היהודים והנוצרים לשנות את שמות -

.

הנביאים שהם נושאים  -כגון  :אבראהים  ,מוסא  ,עיסא  ,יוסף אסחאק  -וכי עליהם

למסור  ,חינם את העבדים והשפחות שברשותם  .לאחר תשלום נאות בוטלה הגזרה על
השמות  ,ובאשר לעבדים רוככה הגזירה והותר לבני  -המיעוטים למכור את עבדיהם

ושפחותיהם  .הם אכן מכרו חלק מהעבדים והשפחות  ,וחלק אחר הפקידו אצל מכריהם
המוסלמיים עד יעבור זעם .

49

החזקת עבדים ושפחות בבעלותם של

ד ' מים ,

ובמיוחד בבעלות

יהודים ,

היתה

מהשאלות שהעסיקו ביותר את הציבור המוסלמי ואת השלטונות  .זו לא היתה תופעה

חדשה  ,וידוע כי היא נדונה לעיתים קרובות בתקופה הממלוכית  ,וכבר אז הוצאו צווים .
שמטרתם להגביל או אף למנוע לחלוטין מד ' מים להחזיק עבדים ושפחות  ' .י ' נראה
שבמצרים העות ' מאנית היתה התייחסות השלטונות בנושא זה יותר ליהודים מאשר

לנוצרים  ,אם  -כי לעיתים נכרכו שני סוגי הד ' מים ביחד  .ידוע כי באסלאם שווה מעמדם
המשפטי של היהודים לזה של הנוצרים  ,אבל ייתכן שדעת  -הקהל היתה מוכנה פחות

45

ראה ,

46

ריימונד  ,עמ '

47

עבד אל  -כרים  ,דף

48
49

50

למשל  ,מ " ד ,

כרך

 , 29מס '  , 238עמ '  2 , 98דיי

. 597
, 41

ע" א .

ג ' ברתי  ,א  ,עמ ' . 351

.

שם  ,ב עמ ' . 119
ראה

 :אסתור  ,ב  ,עמ ' , 334

. 342

אלקעדה

984

ן

יהודי מצרים בתקופה העות ' מאנית

זו

לסבול הימצאותם של עבדים אצל יהודים מאשר אצל נוצרים  .כן מתקבל על הדעת  ,כי
מצבם הכלכלי של היהודים איפשר להם להחזיק בבעלותם יותר

צו שהוצא בשנת

) 976 ( 1568

ומוכרים אותם לכופרים

מדבר על כך  ,שד ' מים מצרים קונים עבדים מוסלמים

כלומר לנוצרים שמחוץ לגבולות האסלאם  .מושל מצרים

,

הצטווה להפסיק תופעה זאת  .העתק הצו נשלח לבגלרבג של
כנראה מקור

נוצרים .

הידיעה ,

אלג ' יריה ,

אשר היה

ואשר מכירת העבדים המוסלמים היתה נעשית באמצעות

הקרובים לשטח

צו משנת

עבדים  .י ,

) 481 ( 1573

שליטתו  .נ ,
מוסר  ,כי יהודי קאהיר ואלכסנדריה קונים שפחות חבשיות

מוסלמיות וטוענים  ,שהן כופרות ( לא  -מוסלמיות )  .מספר מוסלמים שמעו את צעקתן
והצילון מידי היהודים  .העניין חמור  ,מוסיף הצו  ,ולהבא אין להתיר ליהודים להחזיק
ברשותם שפחות

כאלה " .

יש בידינו דיווחו של אבן

איאס ,

מראשית השלטון

העות ' מאני במצרים  ,העוסק במקרה דומה  .למעלם ( אומן ) אבראהים היהודי  ,האחראי

לבית  -המטבע  ,היו שתי

שפחות  ,אחת שחורה ( כהה מאוד )

והשנייה חבשית  .החבשית

ילדה לו בת ובדחה עימה כעבור שבעה חודשים אל הקאדי המאלכי הראשי והכריזה

.

על התאסלמותה  .השפחה והבת הוכרו מיד כמוסלמיות ויצאו מרשותו של היהודי ולא
הועילו לו נסיונותיו לשחד את הקאדי או לשכנע את המושל ח ' איר בג .

בצווים אחרים עולה הבעיה של עבדים

מוסלמים  ,אשר

4

'

התגיירו בשירותם של

יהודים בקאהיר  ,באלכסנדריה ובדמיאט  .הוראת השלטונות היא

:

אסור ליהודים

להחזיק בעבדים כאלה ואסור להם להעסיק מוסלמים אפילו בשכר ; להבא חייבים כל

העבדים  ,מוסלמים ככופרים  ,להימכר למוסלמים בלבד  ,אבל היהודים זכאים לקבל
את מחיר השוק במלואו בעבור

עבדיהם ' .

5

התפיסה  ,שלפיה אסור לד ' מים להחזיק

בעבד  ,ותהיה דתו אשר תהיה  ,נחשבה קיצונית בתקופה הממלוכית  ,למשל  ,אולם היא

אומצה  ,כפי שאנו רואים  ,על  -ידי הממשלה

עקרונית .

העות ' מאנית המרכזית  ,לפחות מבחינה

56

לעיתים היה האיסור על הד ' מים להחזיק בעבדים ושפחות קשור בהידוק המשטר
באופן כללי  .דוגמה לכך היא תקופת כהונתו של אוים פאשא  ,שהיה מושל מצרים

בשנות  . 1591 - 1587אז פרצו לראשונה מרידות צבאיות במצרים לאחר תקופה ארוכה
מאוד של

שקט  .המושל הוציא צו  ,שלפיו נאסר על ערבים ( כלומר  ,על מצרים

מקומיים דוברי ערבית ) להחזיק בעבדים תורכים  ,ונאסר על היהודים והנוצרים להחזיק

51

52

לשם השוואה למצב באסתאגבול  -ראה
מ " ד  ,כרך

.7

מס '

53

מ " ד  ,כרך  , 23מס '

54

אבן

איאס  ,ה  ,עמ '

55

ראה  ,למשל

56

ראה

:

מ" ד ,

 , 1611עמ ' 2 , 572

 , 26עמ ' , 17

 :גרבר  ,עמ '

. 15 - 14

מחרם . 976

ג ' מאד ' י אל  -אוול . 981

.443 -442
כרך  , 73מס '  , 932עמ '  13 , 422שואל 1003

 :גרבר  ,עמ ' ; 14

והשוגה

 :אשחור  ,ב  ,עמ ' 234

ואילך .

18

מיכאל וינטר

ן

בשנת

בעבדים כלשהם .

57

להעסיק שפחות

שחורות " .

736ן

מוות ,

נאסר על היהודים והנוצרים  ,באיום של עונש

5

פעמים אחדות  -ומעטות  -נזכרים במקורותינו צווים  ,שלפיהם חויבו היהודים

.

והנוצרים לחבוש כובעים מיוחדים  ,כדי להבדילם מהמרסלמים  .באשר ליהודים נאמר

באחד המקורות בפירוש  ,שהדבר נעשה ' כדי

להשפילם '  .י5

לא מצאתי גזירות אלה

במסמכים שיצאו מטעם השלטון המרכזי באסתאנבול  ,אלא הן מתוארות בכל מקרה
כפרי יוזמה של המושל המקומי  .לעיתים צורפו גזירות אלה לאיסור החזקת עבדים
ושפחות  .בשנת

ציווה המושל ח ' אדם חסן פאשא על היהודים לחבוש כובעים

1580

חרוטיים ( טראטיר ) אדומים  ,ועל הנוצרים לחבוש כובעים ( בראניט  ,ביחיד ברהיטה או
שאפקה ) שחורים ,

לנוצרים .
( ) 1006

וזאת במקום הטורבאנים הצהובים הרגילים ליהודים והכחולים

שריף מחמד פאשא  -שכיהן כמושל מצרים בשנות

ל6

1597 - ) 1004 ( 1596

התעניין בלבוש הדתי  .הוא עצמו טען למוצא שריפי  ,כלומר מצאצאי

-

הנביא מחמד  ,והנהיג שהאשראף יחבשו טורבאן ירוק ( במקום הסמל הירוק שענדו על
מצנפתם ) .

הוא ציווה על היהודים לחבוש כובעים אדומים .

ן6

בשנת

1723

הצטוו

היהודים לשאת פעמון בבית  -המרחץ  .גזירה זו בוטלה באמצעות מתנה לאגא של

היניצ ' רים .

62

בזמנו של ליין  ,בשנות
שחורים או כחולים .

ה 30 -

למאה

ה , 19 -

חבשו היהודים והנוצרים טורבאנים

63

הערות סיכום
סקירה זו על היבטים אחדים של חיי היהודים תחת השלטון העות ' מאני במצרים
עלולה  ,כאמור בפתח

דברינו  ,לצייר תמונה יותר קודרת ממה שהיו פני הדברים

במציאות  .אופי מקורותינו  ,הפרמאנים

והכרוניקות ,

הוא כזה שהם מבליטים את

השלילה יותר מאשר את החיוב  ,את הגזירות יותר מאשר את הסובלנות  -שהיתה
הכלל  -את החשד במעילתו של הפקיד או המוכר היהודי  ,יותר מאשר את חיוניותו
לכלכלה ואת יעילותו  .מצב היהודים במצרים העות ' מאנית מאשר את התופעה הידועה
בתולדות

ישראל ,

ואולי בתולדות מיעוטים

בכלל ,

כי כאשר הממשל כלפד כלל

האוכלוסיה היה יציב ובטוח בעצמו  ,היה סיכוי שגם גורלם של היהודים שפר עליהם .
הכרוניקות הערביות והתורכיות המתעדות את המאה
57

ח ' לאק  ,דף

58

ריימונד  ,עמ '

, 92

ע"א .

 . 455 - 454ראה  ,לשם

59

ח ' לאק  ,דף

60

ריימונד  ,עמ ' ; 455

, 95

השוואה  ,כהן  ,עמ ' 22

ע" ב .
ח ' לאק  ,דף

61

ח ' לאק  ,דף

62

ריימונד  ,עמ ' . 605

63

ליין  ,עמ ' . 559 , 537

, 95

ה 16 -

ע" ב .

, 89

ע" ב .

דלילות ביותר  ,והיהודים

ן

יהודי בוצרים בתקופה העות ' ב1אנית

19

נזכרים בהן רק מעט מאוד  .החומר הארכיוני מתחיל להיות מפורט ורצוף רק לקראת

סוף שלטונו של סלימאן ' קאנוני '  .תחת שלטונו הממושך והיעיל של סולטאן גדול זה

רכשו להם היהודים עמדות והשפעה  ,והצליחו לשמור עליהן למרות הלחצים במשך
כל התקופה הנדונה  .מצבה
מנוצלת ,

הפרובינציה היתה

הכלכלי של מצרים העות ' מאנית לא היה
רדומה ,

מזהיר ,

במצב של סטגנאציה  .גורמים רבים בחברה

המצרית התקיימו בכוח האינרציה  ,ונראה כי גם מצב היהודים נשאר יציב  .אין תמה
אפוא כי היהודים נמצאו במשבר ממשי רק בהתחלת השלטון העהה ' מאני הישיר
ובסופו  -בזמן המרד הקצר של אחמד פאשא

' הבוגד ' ותחת

שלטון עלי בי

אל  -כביר ,

אשר פגע בהם קשה  .בין שני אירועים דראמאטיים אלה  ,שאיימו לנתק את מצרים

מהאימפריה העות ' מאנית  ,לא קרו מאורעות אשר היה בהם לזעזע את הפרובינציה .
המאבקים האלימים בין הרגימנטים

( אוג ' קים )

הצבאיים בסוף המאה

ה 16 -

וראשית

המאה ה  -ןן  ,וגם עלייתם של הביים הממלוכים והמאבקים ביניהם במאה ה  -זן
ובמיוחד במאה ה 8 -

,

,

לא נגעו כמעט לכלל האוכלוסיה ולא שינו באופן בסיסי את

המצרית " ' .

זיקתה של מצרים לאימפריה או את דמות החברה

למרות מעמדם הנחות כ ' אנשי חסות ' וגודש הבוז ולעיתים השנאה כלפיהם מצד

.

החברה המוסלמית נהנו היהודים מסובלנות

דתית " , .

אפילו איש  -דת צופי כעבד אל -

והאב אל  -שעראני  ,אשר הכריז שהוא שונא את הד ' מים ובמיוחד את היהודים  ,כפי

שלדעתו חייבה אותו דתו  ,גילה מידה של מתינות  .הוא אמנם שנא את היהודים  ,אך
היה כותב להם קמיעות  ,וחברתם לא היתה זרה

לו ' .

6

הוא הצהיר על תמיכתו בהריסת

כנסיות ובתי  -כנסת  ,אך התנגד שאנשים ינקטו צעד כזה על דעת עצמם וללא אישור
השלטונות ; ואמנם אנשים ש ' לקחו את החוק לידיהם ' נענשו על כך .

7

"

שכן אישור כזה

לא ניתן  ,אלא לאחר חקירה מדוקדקת ולאחר שהקאדי הבודק השתכנע  ,כי אכן היתה
פגיעה בשריעה מצד המיעוטים הדתיים .
מה שהרתיע את הקנאים מסוגו של שעראני וגרועים ממנו היה השלטון המרכזי
באסתאננול והמקומי בקאהיר  ,אשר ברוב המקרים לא היה קנאי מבחינה דתית  ,אלא

היה חמסן וסחטן מבחינה כלכלית  .כפי שראינו  ,פן זה של השלטון היה יכול להיות
מסוכן

ליהודים ,

אך גם הביא להם

תועלת ,

בהיותם חוליה חיונית במשק הכספים

במצרים העות ' מאנית  ,עוד יותר מאשר במקומות אחרים בעולם האסלאם .

64

הסקירה ההיסטורית הבהירה והטובה ביותר על תקופה זו היא

ליין

65

ראה

66

שעראני עמ ' . 288 , 287 , 284 , 283

67

שם .

:

,

עם . 559

.

עמ ' . 265

:

הולט  ,עמ '

; 57 - 46

. 101 - 70

I
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