המורוה במעמד
הוהודלוה העלרונלוה בבבל
מסוף המאה הו " ט
שאול

סחבק

פתח דבר
במהלך המאה

ה 19 -

החל תהליך של התעוררות בארצות ערב במזרח התיכון  ,שהקיף

גם את היהודים  .מאפייני ההתעוררות הזאת היו חיקויים רבים של דגמים מערביים
בחינוך

ובהשכלה ,

בספרות  ,בשירה  ,בתיאטרון וכן במודרניזאציה בחיי היום  -יום .

לתהליכים אלו היו השפעות לא מבוטלות  ,אמנם

איטיות  ,על

חיי הנשים

במזרח ,

לרבות הנשים היהודיות .
תקופת ההתעוררות כקרב יהודי בבל החלה עם פתיחת בתי  -הספר של ' אליאנס '

בבגדאד  ,לבנים בשנת

1864

ולבנות בשנת  . 1893עם פתיחת בית  -הספר לבנות התחיל

תהליך של התפתחות ותמורות בחיי היהודיות העירוניות המשכילות  ,שכהמשכו

התחוללו תמורות מרחיקות לכת בחיי היום  -יום שלהן במחצית הראשונה של המאה
ה  . 20 -התמורות החיוביות היו מנת  -חלקן של היהודיות

כפרטים ,

בעיקר בערים

הגדולות  ,אולם התמורות לא חוללו שינוי במעמד האשה היהודייה כקבוצה חברתית
בעלת תודעה עצמית קולקטיבית ומגובשת  .גם לא היתה לנשים אלו אפשרות לתרגם
את השגיהן האישיים לתופעה חברתית מגובשת בעלת משקל ולא יכלו לחולל שינויים
ביחסה של חברת הגברים אליהן כגורם חברתי מגובש .
את התמורות בחיי הנשים היהודיות בבבל יש לבחון על רקע מעמדה הנחות
והמוגבל של הבת והאשה בחברה בארצות  -המזרח  .בחינה זאת יש לעשות בהתחשב

בגורמי היסוד שהשפיעו על חייהן ועיצבו את דמותן של הנשים  ,כגון

:

המנהגים

המקומיים והנסיבות החברתיות הן של הסביבה היהודית והן של הסביבה הלא  -יהודית .

מעט מאוד נכתב על אודות חיי הנשים היהודיות בעיראק  ,עקב הסתגרותן ואי

החשפותן בפני זרים  .בספרי מסעות וזכרונות מעטים הובאו אי  -אלו ידיעות  ,הערות או
תיאורים על חיי הנשים במזרח בכלל ועוד פחות מכך על חיי היהודיות  .במאמר זה

אתאר את המהפכה החברתית והתרבותית שהתחוללה בקרב היהודיות  ,וזאת על  -ידי
ריכוז הידיעות עליהן  ,הפזורות פה ושם בספרים  ,בעיתונים ובתעודות .
64

יהדות בבל  -מודרניזאציה

:

ן

מעמד האשה

65

א  .השפעות של הסביבה והמנהגים
במהלך ההיסטוריה של עם ישראל עוצבה דמות האשה היהודייה על  -פי מצוות התורה
ומסורת דורות של דינים  ,תקנות ומנהגים  ,שנקבעו על  -ידי חכמי ישראל  .עם זאת אין
ספק  ,כי לסביבה החברתית היו השפעות רבות וחזקות על הנשים היהודיות  ,דוגמת

ההשפעה של החברה הערבית  -האסלאמית ומעמד האשה המוסלמית בחברה .

ו.

נועמד האשה באסלאם

גורל האשה המוסלמית ומעמדה נקבעו במידה רבה על  -פי הקראאן ופירושו  ,כפי

שנראה להלן  .בקראאן נקבעה עליונות הגבר על האשה על  -פי הפסוק

' לגברים יתרון

:

על הנשים '  .ן הפרשנות לפסוק זה היא  ,כי יש זכות  -יתר לגברים  ,ומחובת הנשים לציית
להם  ,בשל המוהר וההוצאות שהוצאו עליהן  .פרשנות זאת משווה  ,למעשה  ,את האשה

המוסלמית ליצור הנרכש בכסף  .הקראאן גם קבע  ,כי יתרון הגברים על הנשים נובע
מרצון האלוהים  ,על  -פי הפסוק  ' :הגברים הם הממונים על הנשים לפי רצון האלוהים ,
שביכר את האחד על רעותו '  2 .הפרשנים הרחיבו את ההגדרה הזאת  ,שהגברים יהיו
השולטים

נשותיהם

המשכו של הפסוק  ,המתיר לגברים להכות את

בנשים  ,בהסתמכם על

' במקרה של חשש  ,שתמרינה את פיכם  ,הרחיקו אותן מעליכם בחדרי

:

המשכב והיכיתם אותן ' .

מידת ההיתר ביחסים אינטימיים עם הנשים נקבעה על  -פי הפסוק
חריש לכם

;

חירשו אותן כרצונכם ' .

3

:

' נשיכם שדה

שאותו פירשו הפרשנים  :הנשים הן שדה מזרע

לוולד חירשו אותן כאוות נפשכם  ,בעמידה  ,בישיבה  ,בשכיבה  ,מלפנים ומאחור  .את
,

הנימוק לכך ביססו על הפסוק  ' :האל רוצה להקל עליכם  ,שהגבר נברא חלש '

פירשו

4,

שאותו

הגבר נברא חלש אופי וחסר סבלנות כלפי הנשים והתאוות .

:

הקראאן לא הסתפק בקביעת מעמדו ועליונותו של הגבר בחברה המוסלמית  ,אלא
הוסיף הגבלות שונות על הנשים  .לדוגמה  ,נביא האסלאם דרש לנתק את הנשים
המוסלמיות ממנהגי האשה בתקופה הג ' אהלית ( שלפני האסלאם ) וציווה עליהן  ' :שבו

בבתיכן ואל תתאפרו כמו בימי הג ' אהליה '  5 .הפרשנים נתנו לפסוק זה פירוש נרחב

בקובעם  ,שהאשה לא תגלה את יופיה בפני זרים  ,ועל  -כן חייבות הנשים המוסלמיות

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
1

.

קראאן פרשת

הפרה  ,מס ' , 2

.

פסוק  228עמ '  . 48הציטוטים מן הקראאן המובאים במאמר זה

.

תורגמו על  -ידי באופן חופשי תוך התאמה לפרשנות הנודעת בספר אל  -ג ' לאלין  -ראה  :אל -
קראאן ; רתוך השוואה עם שני התרגומים של הקראאן לעברית שנעשו כידי י " י ריבלין וא ' שמש .
2

ראה

3

ראה

:

קראאן  ,פרשת הנשים  ,מס '

קראאן .

,4

פסוק

 , 34עמ '

פרשת הפרה  ,מס '  , 2פסוק  , 223עמ '

.

4

ראה

:

קראאן .

5

ראה

:

קראאן  ,פרשת עובדי האלילים

פרשת הנשים  ,מס '

4

פסוק

 , 28עמ '

( אל  -אחזאב ) ,

. 110

. 47
. 109
מס '

, 33

פסוק

 , 33עמ '

. 557

ן
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לכסות את פניהן בפני זרים בצעיף ( רעלה ) ; זאת בהסתמך על פסוק אחר בפרשת
האומר

:

' אשר לקחה

צעיף והסתירה את פניה בפני הזר ' .

מרים ,

6

מן האמור לעיל מתבררות החובות המוטלות על האשה המוסלמית  :ציות מוחלט
לבעלה  ,להיות יושבת בית ולא לצאת ממנו בלי רשותו  ,איסור לדבר עם גברים

זרים ,

בלתי אם מאחורי מסך  .גרועה מכך הקלות שבה יכול גבר לגרש את אשתו ולתת לה
גט  .בארצות מוסלמיות אחדות  ,כגון פרס השיעית  ,נחשבת האשה כדבר הטמא ביותר ,
פרט למת .

7

על מצב האשה ומעמדה הירוד בחברה המזרחית התריע אחד הסופרים הערביים
בשנת

1872

בקובעו  ,כי היחס הגס כלפי הנשים השחית אותן  ,הן היו עבדים נרצעים

לבעליהן  ,אם טובים ואם רעים  ,בעלים המכים  ,מקללים ומבזים אותן  .אך מסקנתו של
אותו סופר לא היתה מרחיקת לכת  .הוא קבע שיש לדאוג לחינוך האשה והמליץ

לעשות זאת בזהירות  ,להקנות לה ידע מועט  ,שירחיב במקצת את מעגל מחשבתה אבל
במידה שלא תתעורר כה שאיפה לחרות יתרה ולא תביא להזנחת חובותיה לבית
ולמשפחה פן תחדל לציית למיטיביה  8 .בשנת

1910

הודח סופר אחר  ,העיראקי ג ' מיל

אל  -זהאוי ממישרתו כמרצה למשפט בבגדאד  ,על כי יצא נגד מנהגי הגירושין על  -פי
האסלאם ונגד מנהג הצעיף .
מצב זה לא השתנה בהרבה במחצית הראשונה של המאה העשרים  ,למרות הגידול
במספר בתי  -הספר לבנות והרחבת השכלתן של הנשים  .הערבייה המוסלמית נשארה
בדרגה נחותה מבחינה חומרית ורוחנית  ,והפלייתה לרעה ניכרה בכל תחומי החיים .

לדוגמה  ,אשה שאינה מצייתת לבעלה ועוזבת אותו  ,רשאי הבעל להחזירה באמצעות
המשטרה ולאוסרה ב ' בית אל  -טאעה ' ( בית  -הציות ) עד שתציית לו  .רק בשנת

1960

נדון

במצרים חוק לביטול נוהג זה  .המנהג לסגור את האשה הערבייה ולמונעה ממגע עם
גברים שלא מבני משפחתה וכן הפרדת הנשים מחברת הגברים המשיך להתקיים ,
למרות השינויים הקלים שהתחילו להתפתח כתוצאה מהרחבת מעגל המשכילות

ביניהן  9 .אין לתמוה אפוא שבחברה המוסלמית היתה האשה כעין חפץ שנוצר בשביל
הגבר  ,היא נחשבה לרכושו הפרטי של האב או הבעל  .כיוון שדת האסלאם היא חוק

במרבית הארצות המוסלמיות  ,גם חיי החברה מושתתים על חברת

הגברים  ,ואילו

האשה נמצאת מחוץ לתחום החברתי והציבורי  .לכך היו השפעות והשלכות גם על חיי
המשפחה בקרב היהודים .

קראאן  ,פרשת מרים  ,מס '

6

ראה

:

7

ראה

 :אשכנזי  ,עמ '

8

ראה :

9

ראה

:

מררן  ,עמ '
בר  ,עמ '

. 46

קב .
, 586

. 768

, 56 , 47

. 59

, 19

פסוק

 , 17עמ '

. 404
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 . 2השמעת גורמום סביבתיים ומנהגים מקומיים על היהודים
יהודי עיראק התגוררו ברובם בקרב קהילה מוסלמית ומיעוט ערבי  -נוצרי  .ההשפעה
הדומינאנטית עליהם היתה זו של המוסלמים הסונים  .קרוב

ל 90 % -

מיהודי עיראק

התגוררו בערים גדולות  ,מרביתם בבגדאד  ,והם סיגלו לעצמם את מנהגי האוכלוסיה

העירונית המוסלמית  ,בעיקר את המנהג לבודד את האשה בתוך ביתה  ,ללא קשר עם
' ממלכת הגברים '  ,שמחוץ לכותלי ביתה 0 .י
הנשים היהודיות אמנם היו מבודדות מחברת הגברים  ,בדומה לנשים

המוסלמיות ,

אך בתוך ביתן ומשפחותיהן היו יותר חופשיות  ,ומעמדן היה מבוסס יותר משל הנשים
המוסלמיות  .שכן  ,עקב המפגש עם אנשי המערב שהגיעו לעיראק בשלהי המאה

ה , 19 -

תיירים  ,סותרים ועוברי  -אורח אחרים  ,וכן עקב המגע עם מורים ומורות  ,שנשלחו

לבתי  -הספר של ' אליאנס '  -הושפעו היהודים המקומיים מהתרבות המערבית וניסו

לחקותה ושאפו לקידמה ולמודרניזאציה בקרב משפחותיהם  .גורם נוסף  ,שהיתה לו
השפעה על ההתפתחות בקרב היהודים והיהודיות  ,הוא הקשר שבין הצעירים היהודים

מעיראק שהיגרו למערב  ,בעיקר לארצות  -הברית  ,בשלהי המאה

ה 19 -

ובראשית המאה

ה  . 20 -מפי אמי וסבתי שמעתי על התרשמויותיהן מתוכן המכתבים ששלחו הדודים
הצעירים  ,שהיגרו לארצות  -הברית בראשית המאה הזאת  ,ובהם סיפרו על מעמד
הנשים ב ' עולם החדש '  .סיפורים אלה גירו את דמיונן של הצעירות במיוחד  .השפעה
נוספת היתה לתמונות ולבגדים ששלחו המהגרים לאחים ולאחיות הצעירות ואשר
שימשו דגמים לחיקוי .
הודות לגורמים אלה וגורמים אחרים הקדימו הנשים היהודיות בהתפתחותן את
הנשים המוסלמיות  .ואילו היהודיות בבגדאד היו המובילות בתחום זה בחברה

היהודית  ,אותן חיקו ומהן למדו אחיותיהן בערים הגדולות .
הפיגור בהתפתחות הנשים המוסלמיות היווה גורם מעכב בתהליך המודרניזאציה
ובהתפתחות הכללית  .לכן לא היה קל לצעירות היהודיות לפרוץ להן דרך ולחולל
תמורות בחייהן ובמעמדן החברתי והציבורי  .מצב זה התחיל להשתנות עם סיום
מלחמת  -העולם הראשונה וכיבוש עיראק בידי הבריטים  .באותה תקופה התחיל תהליך

מזורז של קידמה ומודרניזאציה ותחילת חילון בקרב הצעירים היהודים  ,במיוחד בקרב
שכבת המשכילים  .עם זאת נשאר היחס לנשים שמרני  ,בעיקר כלפי

חוץ ,

אולם

היהודיות נהנו כבר אז ממידה מסוימת של חרות בקרב המשפחה  ,בדומה לנשים
אירופיות  .ח

10

.

על התופעה הזו עמדה מאוחר יותר בשנת

 , 1950שושנה

.

ס '  ,חברת המחתרת הציונית בעיראק ,

בציינה  ' :לא במעט הושפעו היהודים מערביי הסביבה כי הכחורה אצלם לא היתה יותר מרהיט
בלה '  .ראה
11

ראה

:

:

.

שושנה עמ ' . 5

קוק  ,עמ ' . 204
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 . 3היהודיה בקרב משפחתה
מעמד האשה היהודייה בתוך ביתה ובקרב משפחתה היה מכובד וטוב יותר ממעמד
האשה המוסלמית  .היו לכך סיבות רבות  ,אשר בחלקן צוינו לעיל  .גורם נוסף ובלחי
מבוטל לביסוס מעמד היהודייה במשפחתה היתה הנדוניה  .בחברה המוסלמית הגבר

הוא המשלם מוהר להורי האשה  ,על  -כן הוא מתייחס אליה כקניין וכחלק מרכושו .

לעומת זאת בקרב היהודים שרר המנהג  ,שהורי האשה חייבים במתן נדוניה לגבר  ,אך
גורם זה לא הפך את הבעל היהודי לקניין של אשתו  .תנאים אלו ביססו את מעמדה
והעלו את ערכה של האשה היהודייה במסגרת חיי המשפחה  .סכום הנדוניה נקבע לרוב
לפי מעמדה של משפחת האשה וגם לפי מעמד משפחתו של הבעל  .השידוך בקרב
היהודים היה לרוב בתוך מעמד חברתי שווה  ,מצב זה היקנה ביטחון לאשה וחייב את
בעלה במידה רבה של התחשבות כלפיה  .האשה נחשבה רעיה ואם ילדיו .
הגורם הדתי היווה תרומה נוספת לביסוס מעמד האשה היהודייה  .המשימות
והתפקידים שהיו מוטלים על הנשים היהודיות בתור חובות דתיות ומסורתיות  ,כגון

הדלקת נרות בשבתות

ובחגים ,

:

עריכת השולחן והכנתו לקידוש בלילות שבת וחג ,

היותה מחויבת בטבילה ובטהרה  ,היותה חייבת  ,כמו הגבר  ,בברכות על המזון  -כל
אלה היה להן משקל לא מבוטל בהבטחת מקומה ומעמדה של האשה בקרב משפחתה .
כלפי חוץ אולי נוצר הרושם המוטעה  ,שמעמד היהודייה בבגדאד היה נחות  ,אולם
המציאות היתה שונה  .בדרך  -כלל האשה היהודייה היה לה מעמד איתן ומכובד

בביתה ,

לצד בעלה ובקרב ילדיה  .היו יוצאות מן הכלל שמעמדן נפגע  ,בעיקר בקרב השכבות

הדלות  .ככל שמעמד משפחתה של האשה עלה  ,כך עלה מעמדה וכבודה בעיני בעלה .

מעמד זה נרכש בתוקף המנהגים והכללים  ,שהיו מקובלים בקרב היהודים מדורי
דורות 2 .י

ב  .האשה האידיאלית בעיני היהודים בנואה

ה 9 -ו

כדי לעמוד על התמורות מרחיקות הלכת שחלו בחיי היהודייה הבבלית  ,מל הראוי

לדעת מה היתה דמותה ומעמדה לקראת סוף המאה ה  . 19 -אתאר להלן את דמות האשה

האידיאלית בעיני יהודי בבל  ,כפי שהיא משתקפת בספרו של הרב יוסף חיים
הנשים ' .
12

13

האמור בסעיף זה ( סעיף

)3

מבוסס בעיקר על ידע אישי  .לא ציינתי מקורות  ,אף שבכמה עניינים

יש לכך סמוכין במקורות  .למשל מעמד האשה בביתה  -ראה
13

' חוק

הכללים שבספר זה שימשו מעין מורה  -דרך לנשים היהודיות בבגדאד

:

חוק  ,דף יב ע " ב .

הספר נכתב בערבית יהודית ושמו ' קאנון אל  -נסא ' ( חוק הנשים )  .בשער הספר נכתב אמנם שהוא
נדפס בליוורנו  ,אולם באמת נדפס בבגדאד  ,ללא רישיון ממשלתי  ,מחשש מפני השימוש בביטוי

קאנון  ,המיוחד לחוקי הממשלה  -ראה

:

בן  -יעקב  ,הרב  ,עמ ' עו .

הציטוטים מתוך הספר המובאים להלן הם בתרגום חופשי שלי  .בשל ריבוי הציטוטים וכדי לא

.

להרבות בהערות הפניה ניתנו ההפניות בגוף הטקסט בסוגריים כך  :חוק  ,פרק  ,דף
, 13

ג) .

( לדוגמה  :חוק ,

יהדות בבל  -מודרניזאציה
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הרב יוסף חיים ( תקצ " ה  -תרס " ט )  ,גדול חכמי בבל בדורו  ,ושער ספרו ' קאנון אל  -נסא ' ( חוק הנשים ,

) 1906

וסביבותיה  ,אשר למענן חובר הספר  ,וכמובן אין משתמע מכך שהן תמיד נהגו כך .

דמותה ואופיה של היהודייה הבבלית עוצבו על  -פי מסורות הדורות עד סוף המאה
ה , 19 -

שאז החלו להיגלות בקיעים קלים במערכת המנהגים  ,עקב השפעת ההשכלה

ואנשי  -המערב  ,כאמור בפרק הקודם  .הבקיעים והסטיות מהמנהגים היו בעיקר
בחשיפה ללבוש המערבי המודרני וליתר חופש לנשים בקרב משפחותיהן  ,בניגוד
לכללים הנוקשים שהיו מקובלים  .תופעה זאת הדאיגה את המנהיגות הדתית  ,ובראשם
הרה " ג יוסף חיים  .הרב  ,בראותו כי חלה סטייה מכללי המסורת והמנהגים בקרב
היהודיות

בבגדאד ,

סיכם בספרו זה את המסורת  ,המנהגים  ,כללי ההתנהגות

והנימוסים  ,הנדרשים מהנשים היהודיות  ,תוך ניסיון לעצור את הכרסום בכללים
החברתיים  ,שהיו מקובלים  .ספר זה הנחיל לנו תיאור מהימן מחיי היהודיות בבגדאד
בתקופה שקדמה לחיבורו  ,כפי שנראה להלן בסוגיות שונות שהתייחס אליהן המחבר .

ו  .הוסעה חיצונית וכללי הוגוונה
' האשה היהודיה נהנתה ממעמד מכובד בביתה  ,והיא אכן נדרשה להשגיח על עצמה
ולהקפיד במלבושה ' ( חוק ,

,1

יב  . ) 2תפארתה היא על נקיונה ועל הופעתה בלבוש

צנוע  ,פשוט ונקי ( חוק  , 13 ,לח  . ) 2הלבוש צריך לכסות אותה מכף רגל עד ראש  ,שלא

ייגלה איבר מגופה  ,פרט לפניה  ,צווארה וכפות ידיה ( חוק ,

, 10

מב  . ) 2ההקפדה על
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כיסוי הגוף היתה חמורה עד כדי כך  ,שנאסר עליה להסיר את גרביה גם בביתה  ,ואפילו
בימים חמים ובגיל מופלג ( חוק  , 10 ,מב

,2

מג ) .

כדי למעט בחיקוי הנשים האירופיות ההולכות בגילוי פנים ובשיער חשוף  ,שלא

כמנהגי נשי המקום העוטפות את עצמן באיזאר או בעבאיה מחוץ לביתן  ,צוין בספר כי
מנהג זה של הנשים הזרות אינו נחשב פגם ; שכן כך נהוג בארצות אירופה  ,הן בקרב
היהודים והן בקרב הגויים ( חוק  ,ד  , %מב

.2

. )2

התנהגות בחברה ובוחודות

על האשה היהודייה היה אסור להתייחד עם גבר  ,אשר היא אסורה לו על  -פי דיני
היהדות  .חמור יותר היה האיסור להתייחד עם גוי  ,גם אם אישתו נמצאת עמו

( חוק , 44 ,

צ )  .לאשה היהודייה הומלץ לא להיות ביחידות במסעה ברכבת או באונייה והיא נדרשה
לקחת עימה ילד או ילדה כדי שישמרו עליה ( חוק ,

, 44

צא  . ) 1ההקפדה על בידודה של

האשה מכל מגע עם זר היתה חמורה  .היא נדרשה להתרחק ממי שאינה מכירה  ,להימנע
מלהתחכך בגבר או להתלוצץ עם בני משפחתה בנימוק  ,שלא תהיה למכשול

לאחרים ,

בפרט אם היא נאה ומקושטת ( חוק  ,א  ,יב  . ) 2בהתנהגותה בחברה נדרשה האשה
להקפיד בדיבורה ולרסן את רגשותיה

( חוק , % ,

דיבורים מעורר רכילות  ,מריבות והרס

( חוק , 29 ,

.3

יב

, )2

למעט בדיבורים  ,כי ריבוי

סב . ) 2

היחסום בוז אשה לבעלה

 ,על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד ' ( בראשית ב
-

 :כד )

משמעות פסוק זה היא שהבעל הוא המתנתק מבני ביתו ונקשר אל אשתו  .היותם

לגוף אחד משמע שוויון בשלמותו  .אך המציאות היתה שונה  .האשה נאלצה ללכת

אחר בעלה אל בית אביו ואימו  ,על כל המשתמע מכך  .כמו  -כן נדרשה האשה לבטל את

רצונה מפני רצון בעלה  ,לשרתו  ,לקבל את מרותו  ,לציית לדבריו ולהישמע להדרכתו .
היא נדרשה לחלוק לו כבוד כמו למושל  ,כי האיש נחשב

' כמושל בביתו ' ( תוק  , 9 ,לד ) ;

להתחשב בבעלה  ,להפיס את דעתו בעת רוגזה  ,גם אם עשה מעשים מוזרים או שלא

נהג בה כשורה ( חוק ,

9

לד  . ) 2קשה מזאת

הדרישה  ,שאם חטא הבעל והרגיז אותה או

הרים את ידו להכותה  ,האשה היא שצריכה לנהוג באורך  -רות ולהעביר על מידותיה
( חוק , 9 ,

לה  . ) 2עם זאת גם האיש אינו מורשה לכעוס על בת זוגו ואסור לו

לקללה ,

לביישה או להכותה .
נוסף להובות ניהול משק  -הבית  ,נדרשה היהודייה לשרת את בעלה בעת שלמד
תורה מדי לילה בלילה  ,להניח לו לישון באשמורת הראשונה של הלילה  ,לעורר אותו

בעלות השחר  ,להדליק לו את האור  ,להרתיח לו קפה  ,להכין את ספריו ולשרתו בכל

הנחוץ לו למילוי חובותיו הדתיות ( חוק ,

, 34

סט ) .

יהדות בבל  -מודרניזאציה
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הוחסים עם הורל הבעל

האשה נדרשה לכבד גם את הורי בעלה  ,לציית לחמותה ולספק את

רצונה  ,לנהוג בה

בסבלנות ולהרכין ראש בפניה כשהיא מרוגזת  ,להתעלם משנאת גיסתה כלפיה  .כל
זאת  ,כביכול  ,למען ייטב לה ולבעלה

.5

( חוק , 24 ,

נה ) .

וכמקיד האט בחטוף הבת

חינוך

הבת היה מוטל באופן בלעדי על האם

( חוק 3 ,

כא  . ) 2האם נדרשה להכשיר את

הבת מלידתה לקראת ייעודה העיקרי  :להיות אשת  -איש

מושלמת  ,היודעת לשרת את

בעלה  .כדי להכינה לתפקיד האם בעתיד  ,צריך היה להרגילה מילדות למעט
מאחר שהאשה לאחר הלידה נאלצת למעט בשינה

(

חוק .

,3

בשינה ,

כב  . ) 2הוטל על האם ללמד

את בתה מלאכות  -יד  ,כגון  :תפירה  ,סריגה וקליעה  ,כדי שתיחשב אשה מושלמת
3

( חוק ,

כב )  .להשגיח על בתה  ,שלא תתפנק  ,לא תשחק עם נערים צעירים ותימנע ממישחקי

קלפים  ,דמקה  ,שש  -בש וכדומה

( חוק  , 3 ,כב

. )2 .

התמונה המצטיירת מכל האמור לעיל מעידה על מגמה להטיל אחריות ככדה על
האשה בשמירה על שלמות המשפחה ושלוותה  ,תוך כניעות והנמכת קומה  .בתמורה
לכך היא היתה זכאית לכך שכבודה האישי ישמר וכי ינתן לה ביטוי עצמי בתוך ביתה -
ממלכתה .
לא קל היה ליהודייה בבבל לפרוץ את חומת הבידוד החיצונית ומערכת ההגבלות
שהוטלו עליה ולהגיע למידה מסוימת של שוויון במעמדה עם הגבר  .תהליך זה התחיל
להתפתח למעשה בהדרגה עם תחילת החינוך המודרני בעיראק וכן מראשית המפגש

עם יוצאי אירופה  ,שהתגוררו בבגדאד או ביקרו בה בסוף המאה

ה 19 -

ובראשית המאה

ה . 20 -
ביטוי ראשוני ומובהק לשינוי שהתחולל בקרב היהודים היה השימוש בלבוש
אירופי אופנתי  .בתחילה נהגו כן הגברים ומאוחר יותר הלכו הנשים בעקבותיהם .
בהמשך החלו להסתמן שינויים בהתייחסות לאשה ולבת  ,וכן למנהגים חברתיים
שונים  ,כפי שיתואר בפרק הבא .

ג  .בוכ7נדוגי והידזודים בעיראק
ו  .ההתיוחסות אל הבת
לידת בת גרמה מועקה ועצבות במשפחה היהודית  .היו לכך ביטויים רבים  :לידת בנות
זכתה לברכת ' מזל טוב ' בתוספת ניחומים

:

' תודה לאל לשלום האם ' או ' בעקבותיה

יבואו הבנים '  .לידת בן זכר זכתה בברכת ' סימן טוב שיהיו שבעה ' ( ' תסויהם סבעה ' ) או
' סימן טוב ותבוא הברכה ' ( ' סימן טוב וקדום אל כיר ' ) .
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חשיבות הכת במשפחה היתה פחותה מזו של הבן  .האב נקרא על  -שם בנו  ,אפילו לא
היה הבכור  .לידת הבת צוינה כפגע  ,ועיקר הדאגה היתה להשיאה מוקדם ככל האפשר
כדי להשתחרר מעולה .

ההורים היו בוחרים את בן  -הזוג לבתם  ,ולבת לא היתה זכות להתנגד  .מי שרצה בה
היה יכול להציע לה שידוכין  .תופעה זו בוטאה בפתגם

הרוצה מכה

בה ' ( ' אל בנת מתל חלקת אל

:

' הבת כמו טבעת

הדלת  .כל

באב  .כל מן כאן ידק בהא ' )  .הבת היוותה

מעמסה כלכלית כבדה  ,כי המשפחה היתה צריכה לדאוג לנדוניה

שלה  .מצב הרווקות

לא היה רצוי ואף היווה בעיה חברתית ומוסרית  ,על  -כן השאיפה להינשא היתה משאת
נפשה של כל בת שהגיעה לפרקה  .אומר על כך הפתגם

:

' בת שמצאה בעל  ,כמוה

כחסרת כל שמצאה תכשיט ' ( ' בנת ושאפת רגאל  ,מחצרה ושאפת

תגל ' ) .

14

אשה שיולדת בנות מצבה היה קשה  .לפעמים אף הותר לבעלה להתחתן עם אשה

נוספת בלי לגרש את אשתו  ,כי אשה גרושה סיכוייה להינשא היו קלושים מאוד .
בנימין השני  ,בספרו ' מסעי ישראל '

( , ) % 859

ציין  ,כי ' אם נקבה תיוולד  ,ידאבו לבות

ההורים מאוד בחשבם מראש הוצאות נישואיה [  ] . . .ויקדימו להשיאן צעירות ' .

15

את

המועקה הפוקדת את המשפחה היהודית בעת לידת בת היטיבה להגדיר עליזה מלול

( בשנת

.2

' בת באה לעולם  ,קללה באה לעולם ' .

: ) 1929

16

גול הנושואוז של הבת

דוד ששון כתב בספרו ' מסע בבל ' (  , ) % 910כי בימים עברו היו הבנות מתחתנות בגיל

והנערים בגיל . 15
בנות בגיל 10 - 8

17

בנימין

9

השני  ,שביקר בבגדאד בשנת  , % 849ציין  ,כי נהוג בה להשיא

שנים ובנים בגיל  . 20 - 18הוא מוסיף  ,כי הממשלה פירסמה

פקודה ,

אשר לפיה נקבעו שלוש דרגות לגיל נישואי בנות  ( :א ) בנות מרום העם לא תינשאנה
קודם שימלאו להן

העם  -קודם

%2

10

שנים  ( .ב ) בנות מעמד הביניים  -קודם

11

שנים  ( .ג ) בנות דלת

שנים  .כלומר  ,ככל שהמצב הכלכלי של המשפחה היה ירוד  ,הועלה

גיל הנישואין  .הוא הוסיף

:

' ואם לא תינשא הנערה לאיש  ,עד אשר תעבורנה חמש -

עשרה שנה מימי חייה  ,אז אין תקווה לה עוד להינשא לאיש  ,כי תיחשב לבתולה בלה
[  ] . . .גם אלמנה תישאר באין איש עד יום מותה [  . ' ] . . .עוד הוגד לו

:

' יושבות לערך

אלמנות עבריות בעיר בגדאד  ,אשר אין כל תקווה להן להינשא [ . ' ] . . .

500 - 400

עשרים שנה מאוחר יותר  ,בשנת

, 1868

18

עוד נשמעה ביקורת על נוהג נפסד זה מאת

הרב חוצין  ,שהחריע ' על בנות אנשי העיר  ,המשיאין אותן כשהן קטנות כבנות עשר ,

14

ראה

:

15

ראה

:

חייט  ,עמ '

בנימין

. 20

השני  ,עמ '

. 47

16

ראה

:

מלול  ,עמ ' . 2

17

ראה

:

ששון  ,עמ ' ר .

18

ראה

:

בנימין השני  ,עמ ' . 47

יהדות בבל  -מודרניזאציה

:

ן

מעמד האשה

ולפעמים כבנות שמונה  -תשע שנים  ,ובעבור זה אין זיווגן עולה יפה ' .

אוברמאייר התייחס לנושא זה בשנת

, 1876

9ן

73

יעקב

בציינו  ' :נער בן חמש  -עשרה שנים ובתולה

בת אחת  -עשרה  -שתים  -עשרה שנים לא באהבה ובחשק יינשאו  ,אלא האב והאם יגזרו
על הזוג ' .

20

מצב זה העיק על אנשי הקהילה  ,על  -כן נחלצו נכבדיה בשנת

1894

לשנות את פני

הדברים  .הם תיקנו תקנות רבות  ,ועיקרן הן  :אין לקדש בת לפני הגיעה לגיל

, 16

הגבלת

גובה סכום הנדוניה וההוצאות הכרוכות בקידושין ובחופה  ,מי שינהג בניגוד לתקנות
אלו  ,לא יערכו לו קידושין  ,לא יכתבו לו כתובה ולא יקראו לחתן לעלות
למרות התקנות הללו  ,עדיין היו בסוף המאה

ה 19 -

לתורה  .י2

משפחות שהשיאו את בנותיהן

בגיל  . 13 - 12שינוי מה לטובה חל ערב מלחמת  -העולם הראשונה  ,כאשר עלה גיל
הנישואין של הבת

ל , 15 -

אך בהסכמת ההורים  ,שקבעו גם את גובה

הנדוניה  .מ

לאחר מלחמת  -העולם הראשונה התחיל המצב הזה להשתנות בתהליך

טבעי  ,עם

התקדמות החברה היהודית והרחבת חינוך הנוער  ,במיוחד חינוך הבנות  .רוב הבחורות
היו נישאות בגיל

ומעלה  .בשנת

18

1929

כתב המורה לעברית יעקב גלילי

:

' הנערה

היהודיה נישאת לאישה בגיל רך וצעיר מאוד  ,בת ארבע  -עשרה  -חמש  -עשרה  .בת
עשרים והיא כבר אם לשישה ילדים ויותר  .ענייניה הם ענייני בית בלבד  ,ומצבה

התרבותי ירוד מאוד [  . ' ] . . .לעומתו כתב המורה העברי אברהם רוזן בשנת

: 1932

' [. .

].

אמנם התופעה של נישואין בגיל חמש  -עשרה  -שש  -עשרה לא נעלמה לגמרי ; לעומת

זקת גברה ההתחשבות בדעתן של הבנות [  23 . ' ] . . .שתי עדויות אלו מדגימות את ההבדל
בראיית הדברים בעיני זרים  .גלילי שהה בבגדאד שנה אחת ולא היה מעורב דיו בחיי
היהודים  .לעומתו  ,רוזן שהה בבגדאד שלוש שנים והיה מעורב יותר בחיי התלמידים
והקהילה  ,על כן קביעותיו היו מבוססות ועדכניות יותר .

.3

נדוניה ונישואיו

הורי הבת היהודייה היו חייבים בתשלום נדוניה לחתן  .את כסף הנדוניה היתה המשפחה

אוגרת משעה שהבת נולדה  ,כדי להשיאה מוקדם ככל האפשר  ,ללא עיכובים  .אמנם
היו בחורים שהעדיפו ייחוס על כסף אולם הרוב העדיף את כסף הנדוניה  ,דבר זה גרם
לריבוי הנישואין בגיל רך  .בקשרי חיתון חיפשו הן הורי הכלה והן הורי החתן התאמה

.

בין המשפחות מבחינת מעמד מוצא  ,עושר וכבוד .
ראה

:

ראה

:

ראה

:

ראה

:

 ,עמ '

24

. 35

חוציי
אוברמאייר  ,עמ '

146

.

מגיד מישרים  ,שנה חמישית  ,גליון

.

כהן  ,היהודים עמ '  . 162לכך אוסיף

:

 ( 28י " ג בניסן

התרנ " ד ) .

אימי  ,ילידת  , 1897נישאה בהסכמתה בגיל . 18

את אחותה הבכירה  ,שנולדה עשרים שנה לפניה  ,השיאו בגיל

ואילו

. 14

שני הציטוטים האחרונים  -ראה  :גלילי ; רצן  ,עמ '  . 6אוסיף כי הייתי חניכם של שני מורים
אלה .
ראה  :חייט  ,עמ '

. 20

ן
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במשך שנים רבות סבלו בנות העניים  ,ואף בנות המעמד הבינוני  ,מן המנהג  ,שאין

להשיא בת בלי נדוניה גבוהה ובלי מתנות מרובות ויקרות  ,שהורי הכלה היו חייבים
לשלוח לבית החתן בכל חג ובהזדמנויות רבות  .בנות רבות לא יכלו להתחתן משום
שהוריהן לא עמדו בהוצאות המרובות הללו  .הרבנים וראשי הקהילה נלחמו בתופעה
זו  .לעיתים קרובות הם פירסמו ' החלטות ' ו ' הסכמות ' והתריעו בבתי  -הכנסת על המצב

הקשה  ,על  -פי רוב ללא הצלחה  .אחת

ה ' הסכמות '  ,משנת תרפ " א  ,בחתימת הרב

הראשי  ,הדיינים ועשרות רבנים  ,ראש ' הועד הרוחני ' ונכבדי הקהילה  ,קובעת בין
היתר  ,כי יש לבטל כל מנהג וכל מצב המצריך הוצאות מיותרות  ,מתוך כוונה לצמצם
את ההוצאות הקשורות בחתונות .

25

אולם תקנות אלו לא פתרו את הבעיה  .השליח

ירחמיאל אסא מחולתא  ,שהיה בשליחות בעיראק בשנות  , 1948 - % 947כותב  ' :נתגלה
לפני חוסר המוצא של הנוער היהודי בכל עירומו  .אחיות יושבות בבתוליהן מחוסר
נדוניה ובלא תקוה [ . ' ] . . .

26

לעזרת מעוטי האמצעים קמה אגודה בשם ' ג ' מעיית

מסאעדת אל בנאת אל איסראיליאת אל פקיראת ללזואג ' ( אגודה לסיוע לבנות

ישראליות עניות להינשא )  .בשנות ה  40 -אף הציגה האגודה הצגות בשפה הערבית  ,כדי
לאסוף כספים למטרה זאת .

27

במקרים של מצב כלכלי קשה  ,כאשר האב התקשה לשלם את הנדוניה  ,נגרמו

מריבות במשפחה  ,שהשפיעו גם על האחים ושאר בני הבית  .בלחץ המצבים הללו
התארגנה בשנת

1924

קבוצת צעירים משכילים  ,שתבעו לבטל את הנדוניה מטעם

משפחת הבת ודרשו שהחתן ידאג להקמת הבית המשותף  ,כפי שנהוג בחברה הלא -

יהודית בעיראק  .יוזמה זאת נכשלה  ,כי הנוהג של מתן נדוניה מטעם הורי הכלה היה
מושרש עמוק בקרב החברה היהודית בעיראק  ,ובחורים שהנדוניה הקלה על חייהם
הכלכליים או על התחלת עבודתם במסחר לא ששו לוותר עליה  .ייתכן שהיוזמה הזאת
לא הצליחה גם בשל החשש  ,שגורל הבנות היהודיות יהיה כגורל הנשים

המוסלמיות ,

שהבעל המוסלמי היה משלם הנדוניה  ,וכבר חז " ל ציינו בתקנותיהם  ,באשר לקביעת
כתובה לאשה

:

' כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ' ( בבלי כתובות יא ע " א ) .

האווירה השמרנית המשיכה לשרור במנהגי הנישואין  .הצעירה היהודייה  ,גם זו
שרכשה השכלה  ,היתה מנותקת ממפגשים עם גברים צעירים .

28

בשנת

1946

תיארה

חברת תנועת המחתרת הציונית את מצב הבחורה היהודיה בעיראק  ,הן בבית  -הוריה והן
לאחר נישואיה  ,כך

:

קודרים חיי הבחורה כאן  .היא כלואה בבית  -הסוהר  ,ואביה הוא מפקח בית -
הסוהר הזה

[.

 ] . .כל ימי חייה היא מושפלת  ,מדוכאת ומקופחת  ,אין ביכולתה

בן  -יעקב  ,מנהגי  ,עמ ' . 82

25

ראה

:

26

ראה

:

אסא  ,עמ '

27

ראה

:

מורה  ,עמ ' . 96

28

ראה

 :חורש  ,עמ ' , 126

. 634
ושם הערה

62

( ראיון עם סניורה מורה

אספראנס כהן  ,פרויקט ( . ) 18 . 2 . 1967 , 11 ) 50

:

' האשה היהודיה בעיראק '  ,ראיינה

יהדות בבל  -מודרניזאציה

לזוז צעד אחד בלי נטילת רשות [ . .

:

מעמד האשה

כאשר הבחורה יוצאת מרשות

].

ן

75

אביה ,

מצבה אינו משתנה  .היא אינה יוצאת לחירות  ,אלא עוברת מחושך להשפלה

[  ] . . .הבחורה מוכרחה לשבת בחיבוק ידיים  ,בלי להגיד שום דבר על האיש
שהיא צריכה לחיות אתו כל חייה  .היא אפילו לא הכירה אותו ולא שוחחה איתו
אף פעם [ . .

].

ככה חיה הבחורה ' מוכרים וקונים אותה ' .

29

נשתמר גם המנהג  ,שהכלה חייבת להראות לקרובות התתן את דם הבחולין מיד לאחר
הביאה  .על נוהג זה שמרו יהודי עיראק  ,ואף המשכילים

שבהם  ,עד

העלייה ההמונית

לארץ בשנות ה . 50 -
הזדמנויות לפגישה של צעירה יהודייה עם צעירים היו נדירות ונחלתן של מעטות .
מצב זה התחיל להשתנות רק משנות

ה 30 -

ואילך  ,כאשר בחורות מעטות החלו להיפגש

עם בחורים צעירים במסגרת המועדונים  -הקלובים  -המשפחתיים היהודיים
בבגדאד ובבצרה  .כן נפגשו צעירות עם צעירים  ,כאשר החלו ללמוד בכיתות מעורבות
ולעבוד מחוץ לבית .

30

אולם קשיי הנישואין לא השתנו גם בשלהי שנות

שהם מתוארים על  -ידי השליח ירחמיאל אסא

ה , 40 -

כפי

:

אין נישואין מתוך אהבה והיכרות הדדית  .האשה היא ' הקונה ' את הגבר  ,והמתיר
הנמוך ביותר הוא למעלה מאלף דינאר

[. .

 ] .זו רעה חולה ביהדות  .בעניין זה אין

כמעט יוצאים מהכלל  ,ואלה שישנם מוחרמים ממש על  -ידי משפחותיהם .
בביקורי בבתים שונים נחרדתי לראות בכל אכזריותה את התופעה של בחורות
המזדקנות בבתוליהן  ,כי אין ידן משגת הנדוניה  .י3

.4

הבלה ובית חמותה

מעמד הרעיה הצעירה היה נחות  .הזוג הצעיר התגורר בדרך  -כלל בבית הורי הבעל .

הבית היה פאטריארכאלי  ,אם החתן שלטה ביד רמה ובנותיה הרווקות וכלותיה היו

עוזרות על  -ידה  .על חובת הכלה לציית לחמותה ולהתפשר איתה  ,הטיף רבות הרב יוסף
חיים בספרו

' חוק הנשים '  ,כאמור

לעיל .

חיי הכלה בבית חמותה לא היו קלים  ,והדבר גרם משברים לרוב בתוך המשפחה .
היחסים המתוחים ביניהן תפסו מקום נכבד בפולקלור העממי ובפתגמים  ,דוגמת
המשפט הבא מתוך שיר מוסלמי שגור  ' :בין אל כננה ומרת אל עם מא חדרון אש צאר
הל יום צאייר יומין יתכאוונן כל משואר ' ( בין הכלה וחמותה  ,אינכם יודעים מה קרה ,
זה יומיים שהן מתקוטטות כל רגע )  .משמעותו העמוקה היא חוסר שלווה ונחת

ראה  :לאה  ,עמ '

29
30
31

. 380

ראה  :כהן  ,היהודים  ,עמ ' , 162
.

.

. 164

ראה  :אסא  ,עמ '  . 632יצוין כי דינאר עיראקי היה שווה ללירה סטרלינג  ,ואלף דינאר היה סכום

76
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במשפחה  ,ועל  -כך אמרו הכמים
( מדרש מעשה תורה  ,שער

עד ראשית המאה

ה 20 -

:

' אם ידור גדי עם נמר  ,כן תדור כלה עם

חמותה '

ד ') .
היה מעמד האשה נחות בבית הורי בעלה  .הבעל שלט

באשתו  .לכל כלה במשפחת הבעל הוקצה חדר אחד  ,לה ולבעלה  ,ולפעמים גם

לילדיהם  .רק משנעשה הבית צר מהכיל את כל הבנים הנשואים  ,יצא הבן עם אשתו
וילדיו מבית הוריו והשתכן בבית משלו .

32

משנות

ה 30 -

ואילך החלו זוגות צעירים

מעטים להיפרד מן המשפחה ולעבור לבית משלהם עם נישואיהם .

ש.

נשות בגדאד בעיני זרים

האגרונום עקיבא אטינגר  ,בהרצאה על ביקורו בארם  -נהריים בשנת , 1910

[. .

סיפר :

הנשים היהודיות בבגדאד לובשות את תלבושות הנשים המוסלמיות .

].

ברחוב רואים אותן רק מכוסות בצעיף  ,וגם בבית נבדלים חיי המשפחה של
היהודים אך במעט מאותם של הערבים  .הנשים אינן אוכלות לעולם את ארוחתן

יחד עם הנוכרים  ,ואפילו לא עם בעליהן .
גם השליח ירחמיאל אסא ( סוף שנות

והאשה  .לדבריו
].

[. .

ה ) 40 -

33

תיאר תמונה שחורה של חיי המשפחה

:

חיי המשפחה ירודים הם  .האשה כמוה כשפחה  ,בשעה שבני המשפחה

יושבים לאכול  ,אין היא מסיבה עמהם לשולחן  ,גם לא בשבת  .בכית שאני

מתארח בו עדיין לא ראיתי את האם  ,עקרת הבית  ,מסיבה ליד שולחן בשעת

הארוחה  .היא סועדת במטבח על הרצפה  .כמובן  ,יש יוצאים מהכלל  ,אך רישומן

כטיפה בים [ . ] . . .

34

לדעתי  ,תיאורים אלה מעוותים את המציאות  ,שכן נכתבו בידי זרים שנקלעו למשפחות

באופן מקרי  .מנסיוני האישי ידוע לי  ,כי האכילה בנפרד ועל הרצפה כמטבח אינה
משקפת מעמד ירוד של האשה בביתה  ,אלא נוהג שמקורו אחר  .נשים בבתים שמרניים
מאוד לא נהגו לשבת בחברת הבעל או איש זר שלא מבני משפחתה  ,גם אם הוא שליח
מכובד מהארץ  .לא היה קיים נוהג של אכילה בשעות קבועות של כל בני

המשפחה ,

פרט לימי שבת וחג  ,שאז הסבה האם לשולחן הערוך על  -ידה עם כל בני הבית  .רק

במקרים יוצאי  -דופן או במשפחות דלות לא נהגו לפי כללים אלה  .הישיבה על שרפרף
במטבח גם היא אינה יוצאת  -דופן מהנוהג המקובל במזרח של ישיבה ואכילה על
שטיח או מחצלת  ,גם בעת אירוח מכובד .
32

אביא לכך דוגמה מתולדות חיי  :אני יליד בגדאד  ,שנת . 1917

התגוררתי עם הוריי בבית סבי מצד

אבי  .עם התרחבות המשפחה עברנו לדירה שכורה כשנת . 1928
33

ראה

:

אטינגר  ,עמ '

.2

34

ראה

:

אסא  ,עמ '

. 632

יהדות בבל  -מודרניזאציה

 . 6נשות בגדאד בעיני

:

ן

מעמד האשה

77

מקומוום

כדי להבין את האווירה והתנאים של חיי היהודים בעיראק  ,יש לזכור כי בראש
המשפחה עמד האב  ,שהיה שליט פאטריארכאלי בחוג הביתי המצומצם  .היהודייה
בבבל לא מילאה תפקיד ציבורי כלשהו מחוץ לחוג משפחתה  ,עקב הסתגרותה בביתה .

היא ניהלה את משק  -ביתה ללא התערבות יתירה מצד בעלה ונהנתה בחוג ביתה
ומשפחתה מיחס של כבוד .

35

לדברי חיים כהן  ' :תפקידה של האשה היה לנהל את משק ביתה וללדת  ,לשרת את
בעלה  ,בלי להסב עמו אל השולחן  ,אלא סעדה במטבח  .אך בהדרגה התבטל הנוהג
הזה  ,ורק בנות הדור הישן המשיכו לנהוג כמנהגן הקדום ' .

שלמה שפירא

:

36

את ההתפתחות הזו תיאר

' האשה היתה אם  ,עקרת בית  ,תפקדה גם כמחנכת  ,כיועצת וכשותפה

לבעיות הבית  ,ועל פיה יישק דבר  ,הגבר היה גם אב לילדיו  ,אך הקשר עמם היה בדרך

כלל עניני תכליתי וטקסי [ . . .

] ' 37 .

יהודה אטלס הגדיר זאת כך  ' :יהיה זה מוטעה לראות

בנוהגים המקובלים שעבוד האשה  ,בני המשפחה כולם הוקירו את האשה ' .

ד  .היהודייה מחוץ לביתה

:

38

תעסוקה  ,נדבנות וסעד

ו  .משלח יד
יהודי

עיראק  ,פרט

ליהודי כורדיסתאן ותושבי כפרים  ,זלזלו בעבודת  -כפיים והתייחסו

בבוז לעבודה פיסית ולעמלי  -יום  .היהודי בבגדאד אף התבייש בעמל ידי בתו .

39

נשים

יהודיות  ,במיוחד בבגדאד ובערים הגדולות בעיראק  ,בדרך  -כלל לא עבדו מחוץ למשק
ביתן  .משפחות נזקקות  ,או אלמנות וגרושות אשר נאלצו לעבוד  ,העדיפו לעבוד

בבתיהן בתפירה  ,באריגה  ,ברקמה וכיו " ב  .אחרות התמתו במקצועות פרה  -רפואיים
כמילדות

ומרפאות ,

ו ' המאשטי ' .

40

או

מילאו

תפקידים

חברתיים

עדינים

דוגמת השדכנות

עיסוקים אלו היו נסבלים מבחינה חברתית ולא פגעו בכבודן של

העוסקות בכך  .לעומתן  ,בנות העניים בדרך  -כלל עבדו בשירותים בבתים בתור
משרתות  ,כובסות  ,אופות  ,מזמרות  ,מנגנות בחתונות או מקוננות בימי אבל  ,ומעמדן
היה נחות מאוד  .נשי היהודים העניים נחשבו מהירות מאוד במלאכה ועוזרות בכלכלת
ביתן .
ראה  :חייט  ,עמ '

. 20

ראה

:

כהן  ,היהודים  ,עמ ' . 164

ראה

:

שפירא  ,עמ ' . 16 - 14

ראה

:

אטלס  ,עמ ' . 32

ראה  :שמי .
ראה  :בן  -יעקב  ,הרב  ,עמ ' קלח  ' :המאשטי ' תפקידה היה ללמד את הכלה  -לפעמימ גם את החתן
-

בליל החופה איך להתנהג בשעת הביאה  .היא

נהגה לשבת על כיסא ליד החדר שבו התייחדו

החתן והכלה וחיכתה עד צאתם כדי לבשר כי הכל עבר כשורה .

78

ן

שאול סחייק

בשנת  1876נמצאו בבגדאד כאלף תופרות בגדים  ,וכאלף רוקמות בצמר ובמשי .

ן4

מספרים אלו נראים מוגזמים  .הנוסע אפרים ניימארק  ,ששהה בבגדאד בשנת תרמ " ד
(  , ) 1884ציין כי בידי נשי היהודים מלאכת שזירת המשי  ,לרבות רקמות משי ליריעות
הבד אשר לאבנטים ומצנפות של המוסלמים  ,וכי החומרים הדרושים לכך הובאו אל

בתיהן בפקודת החרשתנים ובתום המלאכה הוחזרו בידי אנשיהן  .גם נשים כבודות

ונשי תלמידי  -הכמים עבדו בחריצות ,

4

לאותה תופעה התייחס מוריס כהן  ,מורה

בבית  -הספר ' אליאנס ' בבגדאד  ,בדו " ח ששלח בשנת תרמ " ד לועד ' אגודת אהים '
בלונדון  ,בציינו כי מלאכות רבות נתונות בידי הנשים  ,ובמיוהד מלאכת התפירה

והרקמה .

43

מן האמור לעיל ניתן לקבוע  ,כי תעסוקת נשים יהודיות היתה בדרך  -כלל בעבודות
ה , 20 -

ביתיות  .מצב זה התחיל להשתנות בשנות השלושים והארבעים של המאה
בבד עם קידום והרחבת החנוך וההשכלה בקרב בנות היהודים  ,שהחלו לעסוק

בד

בהוראה ,

בפקידות ובמקצועות חופשיים  ,כפי שנראה בפרק הבא .

.2

נזפים נדבניות

יהודי עיראק הירכו להקדיש

ספרי  -תורה ,

או להקים בתי  -כנסת ובתי  -ספר לעילוי

נשמות הורים וקרובים ולהנצחת זכר יקיריהם  .בתי  -ספר ובתי  -כנסת הוקמו גם  -כן
להנצחת זכר נשותיהם או בנותיהם של התורמים  ,תופעה המעידה על יחס הכבוד
וההערכה שרחש נדבן כלפי אשתו או בתו  .דוגמאות לכך הן  :בית  -הספר כי " ח לבנות

ע " ש לורה ( רימה ) כדורי  ,בית  -הספר העממי לבנים ע " ש ' רחל שחמון ' ובית  -הכנסת
' מסעודה שמטוב '  .גם נשים תרמו כספים להקמת בתי  -ספר להנצחת שמן הן  ,כגון

בית  -הספר לבנים ע " ש ' רבקה דניאל ' ( שנת
נוראל '

( ) 1903

, ) 1902

:

בית  -הספר ע " ש ' טובה ונועם

ובית  -הספר ע " ש ' מסעודה סלמאן ' (  44 . ) 1932בתרומת שמחה בת אליהו
1913

אגף נוסף למדרש ' מנדאני ' לעילוי נשמת אחיה  .נדבנית אחרת

תרמה את ביתה בשנת

לטובת בית  -המדרש תלמוד תורה  .היו גם נשים מבין יוצאי

דוד נבנה בשנת

1925

עיראק בנכר שתמכו ברבנים  ,דוגמת התמיכה בהוצאה  -לאור של הספר ' קאנון אל
נסא '  .נדבנית אחרת תרמה

ראה

:

.

המגיד  ,שנת העשרים גיליון

ראה  :ניימארק  ,עמ '

,2

ליק  ,ט " ו בטבת התרל " ו  ,עמ ' . 12

. 46

דו" ח .

כהן ,
ראה

6 , 000

לי " ש בשנת

1925

לטובת רבני בגדאד .

:

.

בן  -יעקב בבל  ,עמ ' רצו  ,סעיף

סלמאן  -ראה

:

 ; 13מאיר  ,התפתחות  ,עמ '

 . 430על בית  -הספר מסעודה

אל  -עאלם אל  -איסראילי ' מכתב מבגדאד ' ( בירות

 ) 9 . 5 . 1932עמ '

על מדרש ' מנדאני '  -ראה  :חורש  ,עמ '  . 24על ביהמ " ד ת " ת  -ראה
238

45

( כ " ז תמוז

תרפ " ה ) עמ '

:

.4

דאר היום  ,שנה . 7

גיליון

 . 4על התמיכה בקאנון אל  -כסא  -ראה  :בן  -יעקב  ,הרב  ,עמ ' עו  ,מס '

 / 43א  .על התרומה לרבנים  -ראה

:

דאר היום  ,שנה

,7

גיליון

. 249

" ' ב באב תרפ " ה  ,עמ '

.3

שנת

: 1900

כיתה בבית  -הספר ' לורה כדורי ' לנערות בבגדאד ; משמאל  :סר אליעזר כדורי  ,שמימן את

הקמת בית  -הספר ( נפתח בשנת

.3

) 1895

פעולות סעד

בשנת תרפ " ט יזמה רחל חיים ייסוד בית  -החינוך לעיוורים  ' ,בית חנוך סילאס

כדורי ' ,

שעזר לרבים ללמוד מקצוע ולהתפרנס בכבוד .
בשנת

1932

נוסד ארגון נשים יהודיות לעזרת יולדות נזקקות  .חברות האגודה דאגו

לפתיחת חדר לידות בבית  -החולים היהודי בבגדאד ' מאיר אליאס '  ,שטיפל במשפחות
עניות ללא תשלום  .הנשים העסקניות גם דאגו לחלוקת חלב  ,תרופות ובגדים  .ארגון זה
הגיש עזרה לנזקקים לאחר הפרעות ביהודי בגדאד ביוני

 ( 1941הפרהוד )

46 .

שתי עסקניות יהודיות  ,רינה אברהם אל  -כביר וויקטוריה סלמאן  ,זכו ביולי
לאות  -הצטינות של ' הסהר האדום ' מאת ממשלת עיראק .

1946

47

וק  .רנקרפרנ והושכלה והקידמה
ו  .ראשית כודרר
למן המחצית השנייה של המאה

ה 19 -

התחיל תהליך איטי אך מתמיד של שיפור מצבה

ומעמדה של האשה היהודייה  ,הודות לחדירת החינוך המודרני המערבי  .ראשיתו היתה
פתיחת בית  -הספר ' אליאנס ' לבנים בבגדאד בשנת
46

על

, 1864

שבו התחנך דור של בנים

בית החינוך  -ראה  :בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' רצז  .על חדר הלידות  -ראה תוינה  ,ספר שישי  ,עמ '

. 190 - 189
47

ראה

:

נזירים  ,בטאון עולי בבל ,

גיליון

,2

ירושלים  ,אב חש " ו  ,עמ ' . 8
79

השיעי בתלבושות של הנשים היהודיות בבבל בא לידי ביטוי בתצלום זה  ,שבו הנשים  -וגם הגברים

 -חלקם בלבוש מסורתי וחלקם בלבוש אירופי

משכילים  ,אשר בהתבגרם נשאו את דגל הקידמה גם למען בנות הדור  ,בעיקר בשטח
החינוך וההשכלה  .בהשפעת משכילי הדור הזה  ,נפתח בבגדאד בית  -הספר הראשון של
' אליאנס ' לבנות בשנת

, 1893

ומעמדה של היהודייה .

48

עם פתיחתו החל תהליך מזורז יותר של שיפור מצבה

במקביל להתפתחות בחינוך הבנות חל שינוי בלבושן  .תחילת השינוי היתה תיקוי
הלבוש המערבי  ,המשכו היה הסרת הרעלה ( הפושי ) מעל פניהן  ,סופו  -השמטת
העבאיה או האיזאר

( הגלימה ) ;

שנשות המזרח נהגו לעטוף בהן את עצמן בצאתן מפתח

ביתן  ,ויציאה לרחוב בתלבושת מערבית מודרנית  .חינוך מתקדם ומודרניזאציה בלבוש
היו שלובים במשך הדורות האחרונים  .הלבוש המודרני סימל את ראשית שחרור
האשה  .בתקופת בראשית זו לא היתה האשה שווה מבחינת החוק לגבר  .המדינות
המוסלמיות לא העניקו לנשים זכות לבחור ולהיבחר לבית  -הנבהרים  ,למועצות
מחוזיות או עירוניות  .גם היהודים לא נתנו לאשה היהודייה לבחור ולהיבחר למוסדות
הקהילה .

49

בראשית המאה

ה , 20 -

עם חדירת ההשכלה והגברת המגע עם אנשי המערב  ,החלה

החילוניות לחדור לשכבה קטנה של יהודים  ,אשר חיללו את השבת ואכלו טריפות .

50

התהליך הזה  ,ששבר את חישוקי המסורת באחד מיסודות הדת והמנהגים המקודשים

והמושרשים בקרב יהודי בבל  ,הכשיר את הקרקע להתפתחויות בעתיד  ,לרבות הגברת
חינוך הבנות ושחרורן מכבלי המסורות המשפחתיות .
על ההתפתחויות הללו התריע החכם שמעון אהרון אבא אגסי בהספד
שנשא לרגל פטירת הרב יוסף חיים בשנת

. 1909

ובדרוש ,

החכם מנה את החטאים אחד לאחד

:

חילול שבת בפרהסיה  ,אכילת מאכלים אסורים בבתי  -אוכל של נוכרים  ,הליכה לבתי
תיאטרון  .באשר לחטאי הנשים התריע על ' חוסר צניעות של הנשים  ,שהחלו ללבוש
48

ראה

:

לק  ,עמ ' . 31 - 30

49

ראה

:

כהן  ,הפעילות עמ '

: 21

50

ראה

:

כהן  ,הפעילות  ,עמ '

. 17

80

כהן  ,היהודים  ,עמ ' . 167

יהדות בבל  -מודרניזאציה

מלבושי הפריצות של הנוצרים

[.

 . .קרי

המערביים ]

ן

מעמד  .האשה

:

81

הולכות בצוואר מגולה וראש

פרוע '  .את האחריות לתופעה זו הטיל על מחנכי ומחנכות בתי  -הספר של ' אליאנס ' ,
שעשו ' להדיח את בנות ישראל מעל אלוהיהן ' .

.2

ן5

החונור המודרה של הבנות

במאה

ה 19 -

ובראשית המאה

ה 20 -

לא ייחסו יהודי בבל חשיבות לחינוך הבת  .היא

גדלה להיות אם  ,למדה מאמה לנהל בית  ,לבשל  ,לנקות  ,לתפור ועוד  .עשירים ובעלי
יכולת שכרו מורים פרטיים ללמד את בנותיהן תפילה ותנ " ך בבית  .בראשית המאה
הנוכחית היו הורים ששלחו את בנותיהם בגיל שלוש  -ארבע ל ' חדר '  ,ללמוד יחד עם
הבנים למשך שנה  -שנתיים  .היו גם הורים ששלחו את בנותיהם לגן  -ילדים .

52

חינוך הבנות פיגר בדרך  -כלל אחרי חינוך הבנים  ,הן מבחינת הזמן והן מבחינת
ההיקף  .הסיבה לכך היתה נעוצה בהתנגדותם של אנשי הדת והחוגים השמרניים  ,בעלי
הדעות הקדומות  ,כלפי הנשים  .הם טענו  ,כי הבת  -האשה אינה זקוקה לחינוך מקיף

ומודרני  .בכל זאת לאור הצלחת בית  -הספר הראשון לבנות בבגדאד  ,פתחה חברת כי " ח
בתי  -ספר לבנות בערים ובעיירות אחרות ברחבי עיראק  .בתחילה למדו בבתי  -ספר אלה

רק בנות העשירים  ,מאוחר יותר הצטרפו גם בנות העניים  ,ובכך הביאו לשינוי ערכים
בחיי כל הבנות היהודיות .
רשימת בתי  -הסמר שהקימה חברת כי " ח בעיראק  ,ושנת

,

יי , , ,

,ן ,י

ייסודם

 :יי
"

על יחסם החיובי של יהודי עיראק לעידוד החינוך המודרני עמד נרסיס לון  ,שמתוך

ספרו לקוטה טבלה זו  ,בדבריו הבאים

[. .

].

:

הדבר היותר מעניין בזה  ,שבכל העדות היהודיות שבארם  -נהריים  ,שהן

כל  -כך נסוגות אחור ודבקות במצוות ה '  ,לא נפגשו מייסדי בתי  -הספר בכל
אותם המכשולים העומדים על דרך התפתחות כל מוסד מחדש  .ההורים לא

.

51

ראה

:

אגסי עמ ' . 308

52

ראה

:

תוינה  ,ספר חמישי עמ ' דו  .על בנות ל ' חדר ' ולגן  -ראה

.

:

כהן ,

היהודים  ,עמ '

. 162

ן

82

שאול סחבק

פחדו מפני הלימוד החדש  .אפילו הרבנים עצמם שולחים את בניהם לבתי -
הספר  ,כי הזמן עשה את שלו [ . ] . . .

53

למרות קביעתו של לון בדבר יחסם החיובי של יהודי עיראק לחינוך החדשני

המודרני ,

היו בתחילה קשיים והתנגדות לשינוי מעמדה של האשה  .הם התנגדו לפתיחת בית  -ספר

למלאכה לבנות בבגדאד בשנת  . % 886על  -כן גם נדחתה פתיחת בית  -הספר לבנות עד

שנת . 1893
לאחר פתיחת בית  -הספר לבנות התחיל להשתנות יחסם של יהודי בגדאד לחינוך
הבנות  ,וכעשור הראשון של המאה

תלמידות בשנת
מ 254 -

 1900ל 399 -

ה 20 -

גדל מספר התלמידות פי שלושה ,

תלמידות בשנת  . 1910לעומתן גדל מספר התלמידים

ל  . 475 -להלן מספר התלמידים והתלמידות בבתי  -הספר של

הדיווחים השנתיים של
השנתון

Jewish Association

מספר

העמוד

כשח

בבגדאד לפי

:

תלמידים

ס" ה

תלמידות

היהודים

בדו " חות השנתיים של

מ 132 -

תלמידים

 AJAצוינה בהערכה הכרתם של יהודי בגדאד בחשיבות

החינוך לבנות  .בדו " ח לשנת

צוין  ] . . . [ ' :בית  -הספר לבנות הגדיל את מספר

1899 - 1898

התלמידות  .בית  -הספר נעשה יותר ויותר פופולארי  .רכים מן העשירים וגם העניים

משתוקקים  ,שבנותיהם יתחנכו בו [ . ' ]. . .
מספר תלמידות בית  -הספר לבנות גדל

54

בדו " ח לשנת

ב 34 -

% 901 - 1900

באשר יהודי בגדאד מכירים עכשיו בחשיבות החינוך לבנות [ . ' ]. . .
1902 - 1901

הודגש

:

'[ . .

].

נמסר

:

'[ . .

].

לעומת השנה שעברה  .הגידול מתמיד ,
55

בדו " ח לשנת

לאחר שש שנות קיום [  . . .בית הספר] לא נתקלים עוד

בהתנגדות  .כעת מבקשים מאוד ההורים  ,שבנותיהם יתקבלו  ,אך לרוע המזל אין די

מקומות  ,ורבות נדחו [ . ' ]. . .

כהן  ,פעילות ,

ראה

:

לון  ,עמ '

; 131 - 128

54

ראה

:

דו" חות .

מס '  28לשנת

53

56

בדו" ח לשנת

, 1898 / 9

עמ '

עמ '

. 16

. 23
. 29

55

ראה

:

דו " חות  ,מס '

, 30

לשנת

, 1900 / 1

עמ '

56

ראה

:

דו " חות  ,מס '

. 31

לשנת

, 1901 / 2

עמ ' . 24

1908 - 1907

. 131

נמסר

:

' השפעת החינוך

יהדות בבל  -מודרניזאציה

המודרני הייתה מרחיקת
הלימודים

לאנגלית .

1906 - 1905

לכת  ,עד

:

ן

מעמד האשה

כי נישואין בגיל צעיר נעשו נדירים

[.

. ' ]. .

57

83

בשנת

אף התקיימו כיתות מעורבות של בנים ובנות בשיעורים

58

בכל זאת המשיכו רבים להתנגד לשליחת בנותיהם לבתי  -הספר גם לאחר מלחמת -
העולם הראשונה  .הסופר והעיתונאי אנור שאול אף מצא לנחתן לגנות את התופעה

הזאת בראשית שנות ה . 20 -

59

אולם למרות הקשיים שנערמו נגד קידום חינוך הבנות

בראשית המאה העשרים  ,לא עצרו השמרנים כוח נגד המגמות החיוביות של רוח
הקידמה ומתן השכלה לבנות  ,במיוחד לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  .על השינוי
שחל במעמד הכת היהודייה  ,על היחס החיובי שהתפתח כלפיה ועל הצורך לקדם את
חינוכה  -ניתן להסיק מקצב פתיחת בתי  -הספר

לבנות ,

מקצב הגידול במספר

התלמידות בהשוואה לגידול במספר התלמידים וכן בהשוואה למספר התושבים
היהודים בבגדאד  ,כפי שנראה מן הנתונים הבאים

באזובים על כלל בתי  -הספר היהודיים

:

בבגדאד

57

ראה

:

דו " חות  ,מס '

, 37

לשנת

 , 1907 / 8עמ '

. 21

58

ראה

:

דו " חות  ,מס '

, 35

לשנת

 , 1905 / 6עמ '

. 28

59

ראה

:

בן  -חנניה  ,עמ ' . 6

60

על מדרש ת " ת  -ראה  :תוינה  ,ספר חמישי  ,עמ '  . 60על הנתונים לשנת
על מספר היהודים באותה שנה  -ראה  :כהן  ,הפעילות  ,נספח מס '

- 1921

 , 8עמ '

שם  ,עמ ' . 231

 . 226הנתונים לשנת

תלמידות בית  -הספר המקצועי לבנות  ,מייסודו של עזרא דניאל  ,בבגדאד

בראשית שנות

ה 30 -

החלו בנות יהודיות להיכנס למוסדות חינוך ממשלתיים  .צעירות

אחדות למדו בבית  -הספר הממשלתי למורות וכמה מהן סיימו את חוק לימודיהן בו .
בשנת

1941

סיימו כמה בנות יהודיות את הפקולטה למשפטים  .מאמצע שנות

כבר הורשו בנות בגיל

18 - 15

ה 30 -

ללמוד עם הבנים בשתי הכיתות הגבוהות של בית  -הספר

התיכון היהודי ' שמש ' בבגדאד  .מסוף שנות

ה 30 -

ואילך הותר לבחורות

יהודיות ,

מוסלמיות ונוצריות להתקבל לבתי  -הספר הגבוהים למשפטים  ,לרפואה  ,לרוקחות
ולכלכלה  ,יחד עם הבחורים  .תוך עשור שנים

( ) 1950 - 1941

סיימו

כ 60 -

יהודיות את

הפקולטות לרוקחות  ,לרפואה  ,למשפטים ופקולטות אחרות  .י6

.3

הקודמה והשינוי לאחר מלחמת  -העולם הראשונה

לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,בעיקר לאחר כניסת הבריטים

לעיראק ,

לא היה

אפשר עוד לעצור את חדירתן של רוחות הקידמה והתרבות לבגדאד  .היו שלבים
בשינויים בדפוסי  -החיים ובלבוש  ,במיוחד בתהליך ביטולו של מנהג הרעלה  .בשנת
1929

כתב המורה לעברית יעקב גלילי  ' :האשה העבריה בבגדאד עוטפת עדיין צעיף

על פניה

ועבאיה ,

[ איזאק  ,מין
- 1948

כמנהג נשי הארץ  ,בצאתה מפתח ביתה  .הנשואה לובשת ניצאר

מלבוש  ,העוטף את

כל גופה [ . .

' ].

,

6

.

לעומתו כתב בשנת

ראה  :תוינה ספר חמישי  ,עמ '  . 229מספר היהודים באותה שנה  -ראה

1932

:

המורה

כהן  .היהודים .

עמ ' . 74
61

על שנות

ה - 30 -

1950 - 1941

67
84

ראה  :גלילי .

-

ראה  :רוזן  ,עמ '  . 6על שנת

ראה

:

- 1941

שם  :וכן שוחט  ,עמ ' . 267

ראה  :כהן  ,הפעילות  ,עמ '  . 21על שנות

המורה לעברית אברהם רוזן  -כאן עם חברי האגודה ' אחי עבר '  ,יושבים ( מימין לשמאל
סחייק  ,א ' רוזן  ,שאול שמטוב  ,ששון סחייק

):

עובדיה

לעברית שבא אחריו  ,אברהם רוזן  ]. . . [ ' :במשך עשר השנים האחרונות חדלו הצעירות
היהודיות לרעול את פניהן כדרך שכנותיהן המוסלמיות וכמנהג אמותיהן מדורי דורות .

אמנם ישנן עוד נשים רבות  ,ובעיקר מדלת העם  ,שאינן משליכות עדיין את הרעלות

מעל פניהן  ,אבל אלו הינן עכשיו רק מיעוט קטן [ . ' ] . . .

הצעירות הקדימו אפוא

63

להשתחרר מהלבוש המסורתי  ,הודות לרוח המודרניזאציה שנשבה ברהוב היהודי
בבגדאד  .מעת כניסת הבריטים לעיראק החלו היהודים להחשיב באשה כמה נוהגים
חיצוניים של תרבות המערב  .לכבוד היה לנערה אם נראתה כמערבית בתלבושתה
ובסגנון תסרוקתה  ,ובמהרה גם נדרש ממנה להכיר כמה מהמוסכמות המערביות של
התנהגות בחברה .

64

את השינויים בתקופת השלטון הבריטי והממשל הערבי בעיראק יש להעריך לאור
המציאות  ,שהיתה קיימת לפני מלחמת  -העולם הראשונה  .עוד בשנת

1906

כותב הרב

יוסף חיים בספרו ' חוק הנשים '  ] . . . [ ' :אסור לאשה לעשות גזרה שתגלה חלק מבשרה

אסור שיתגלה חלק מגופה [ . ' ]. . .

רחוקים מהשפעות

65

לפי

' העולם ' משנת 1909

:

;

' [  ] . . .יהודי בגדאד היו

זרות  .עד היום הם לובשים בגדים ארוכים ומצנפת מיוחדת בעלת

צבעים שונים  .הנשים הולכות' תמיד מכוסות צעיף  ,והן נבדלות מן האנשים
ככל הנשים המתמדיות [ . ' ] . . .

66

' האור ' משנת

1910

[ הגברים ]

כתב  ' :הנשים היהודיות בבגדאד

לובשות את תלבושת הנשים המוסלמיות  .ברחוב רואין אותן רק מכוסות בצעיף
[

],

67

63

ראה

:

רוזן  ,עמ ' . 6

64

ראה

:

מולר  -לנצט  ,עמ ' . 205 - 203

65

ראה

:

66

ראה  :העולם  ,שנה ג ,

67

אטינגר  ,עמ ' . 2

ראה :

חוק  ,חוק יז  ,עמ '

מב .

גיליון

3

( וילנה " ' א בשבט

תרס " ט ) ,

' היהודים בבגדאד '  ,עמ '

16

85

ן

86

שאול סחייק

הגברים היהודים הקדימו בשנות העשרים את האוכלוסיה המקומית בהופעתם
החיצונית האירופית  ,הן בלבוש והן במנהגים  ,אך הם נשארו שמרנים ביחס לנשותיהם .

למרות זאת היתה האשה היהודייה פחות מסוגרת מאשר האשה המוסלמית  ,והיא
נבדלה ממנה בהיותה יותר ליבראלית
הסרת

,

6

בקרב המוסלמים התחולל מאבק קשה נגד

הרעלה  .גם בקרב היהודיות היו נשים שלא השלימו עם ביטול השימוש ברעלה .

כאשר הנשים היהודיות בבגדאד ההלו להסיר את הרעלות  ,התקוממו היהודים

המסורתיים והשמרניים  ,הם גם התנגדו להחלפת ה ' כיליה ' ב ' פושי ' ( שהוא רעלה יותר
דקה ונוחה )  ,אך לא הצליחו לכפות את רצונם על הדור הצעיר  .בשנות

ה 30 -

נעלמו

הרעלות כמעט כליל מעל פני הנשים היהודיות  ,ואילו הצעירות אף חדלו כמעט
להשתמש

.4

בעבאיות .

69

השתתפות בנות בהצגות

בחברה מסורתית  ,שמרנית ומסוגרת כמו קהילת בגדאד  ,הופעת בת ישראל בפני עם

ועדה לא היתה אפשרית  ,אלמלא קדמה לכך הכשרת הלבבות בקרב משכילי הדור .
החינוך המודרני בסוף המאה הקודמת  ,שחולל מהפכה באופנת הלבוש של בנות
ישראל בבבל  ,חולל עוד מהפכה זוטא בתחום התרבות  .בשנת

1908

הועלתה ההצגה

' אסתר המלכה ' בבית  -הספר ' אליאנס ' לבנות בבגדאד  ,בהשתתפות בנות ממשפחות

מכובדות  ,בעוד אנשי הדת רואים בתיאטרון אמצעי להשחתת מידות ולהרחקת הנוער
מתורת ישראל .
תהליך הופעתן של בחורות בפני גברים או בפני קהל מעורב קיבל דחיפה לאחר
הכיבוש הבריטי  .כן גברה הנכונות להתיר לבנות להשתתף בהצגות ובמופעים .

באוגוסט

1929

הועלה המחזה ' צוות אל  -קלב ' ( קול

הלב )

ב 17 -

במסגרת הפעילות

התיאטרונית בבתי  -הספר של כי " ח לבנים ולבנות  .בכל זאת  ,העלון שפירסם את
הידיעה על ההצגה הזאת ציין את שמות

7

התלמידים שהשתתפו בה  ,ואילו את שמות

5

התלמידות שלקחו בה חלק סימן בראשי  -תיבות בלבד  ,מטעמי צניעות  .מכך אנו
למדים  ,כי ההיסוס להתיר מפגשים בין בנים ובנות מחתן למסגרת המשפחתית היה

עדיין קיים  ,אף שבאותו פרק  -זמן כבר הופיעו תלמידות ובחורות צעירות בגילוי פנים
ובלבוש מודרני ברחובות העיר .
רק בשנות
על במות

ה 40 -

השתתפות תלמידות בלהקות מעורבות של בנים ובנות  ,שהופיעו

ציבוריות  ,הפכה

להיות תופעה מקובלת  .אולם גם אז לא חסרו קוריוזים של

אמונות תפלות בקשר לבחירת תפקידים בהצגות  .חלק מההורים התנגדו

שילדיהם ימלאו תפקיד בזוי
כך לדוגמה ' המקרה ' הבא

:

בהצגות  ,שנחשב

לפעמים לא רק

כקלון  ,אלא

לכך ,

גם כקללה .

תלמידה בבית  -הספר ' לורה כדורי ' לבנות ששיחקה את

המן  ,אף שהוזהרה מכך  ,לא מצאה לה חתן ; ואילו חברתה שגילמה את תפקיד המלכה
68

ראה

:

.

קוק עמ ' . 204 - 202

69

ראה

:

.

מולר  -לנצח עמ ' . 206

יהדות בבל  -מודרניזאציה

אסתר התחתנה מיד לאחר ההצגה .

70

:

ן

מעמד האשה

87

אמונות תפלות אלו מצביעות על המאבק ,

שהתחולל גם  -כן בקרב הדור הצעיר החדש  ,בעל ההשכלה המודרנית והמתקדמת .
תופעה מעין זו עשויה ללמד מה גדולים היו הכוחות הנפשיים שנדרשו כדי לשחרר
את הנשים מכבלי המסורת  ,אשר הגבילה והאטה את התפתחותן  .לאור האווירה הזאת
צריך להעריך את ההתפתחות והתמורות בחיי האשה היהודייה בעיראק בשנות

ה , 40 -

ובעיקר בתקופת פעילותן במחתרת הציונית החלוצית .
המהפך התרבותי והחברתי שהתחולל בקרב יהדות בבל בשנות

ה  30 -וה 40 -

היה

תוצאה של הכיבוש הבריטי  ,ההשפעה המערבית והתפתחות אמצעי  -התקשורת

והטכנולוגיה  .תפיסת תפקידיה של האשה נעשתה חופשית יותר  ,גברה הפתיחות
המתבגרת ,

לנערה

נשים ראשונות החלו להראות במעגל העבודה .

אחיות וכיו " ב  ,הותרו כיתות מעורבות של בנים

ובנות  ,עלה

כמורות  ,מחנכות ,

גיל הנישואין של

גדל מספר הזוגות הנישאים מתוך הכרה אישית  ,קטן מספר הילדים במשפחות

האשה ,

צעירות ,

לבושה של האשה נעשה מערבי מובהק  .במועדוני היהודים החילוניים  -הקלובים
 הופיעה האשה היהודייה בלבוש אופנתי  ,הגברים במלבושי חג או סמוקינג  .כמו כןנערכו נשפי ריקודים ומסיבות משפחתיות מעורבות .

הנשים היהודיות שבו והתעטפו בלבוש המסורתי  -העבאיה והרעלה
לאחר פרעות יוני

( ' פושי ' ) -

מטעמי בטיחות  .תלבושת זאת גם היוותה אמצעי יעיל

, 1941

להעברת נשק וחומר מחתרתי במסגרת תנועת ' החלךן ' וה ' הגנה ' המחתרתיות בעיראק
בשנות ה  -ס. 4

ן7

בזכות פעילותן ב ' תנועה ' הגיעו החברות לשחרורן המלא מבחינה

חברתית וציבורית  .אך פרשה זו מצריכה דיון מפורט בנפרד .
70

על השתתפות בנות בהצגות  -ראה

 ראה71

ראה

:

:

:

מורה  ,עמ ' . 93 - 92 , 88 . 82 , 76

על יחס אנשי  -הדת לתיאטרון

אגסי  ,עמ ' . 308

שוחט  ,עמ '

, 188

. 239 - 238

הפניות ביבליוגראפיות

.

אגסי

היהודית בבגדאד והמאמצים לגדור בעדו ' .

א ' אגסי ' ראשית החילק בקהלה
הגות עברית בארצות האסלאם  ,ירושלים התשמ " ב  ,עמ ' . 314 - 306

אוברמאייר

י ' אוברמאייר ,

' משא בערב '  ,המגיד  ,שנה כ .

גיליון

17

( תרל " ו ,

 ) 3 . 5 . 1876עמ '

. 146
ע  ,אטינגר  ' ,המשלחת לארם נהרים '  ,האור  ,שנה ראשונה גיליון

אטינגר

,6

כ " ב אדר ב '

.

אתתמ " א לחורבן [ התר ' ע] עמ ' . 2
י ' אטלס  ,עד עמוד התליה

אטלס

[ תל  -אביב ]

תשכ " ט .

.

אסא  ' ,באחת מגלויות ישראל '  ,מבפנים  ,כרך יג חוברת ד  ,ניסן תש " ט .

אסא

"

אשכנזי

ש ' אשכנזי  ,האשה באספקלרית היהדות  ,חלק א  ,תל  -אביב תש " ' ג .
י ' בן  -חנניה  ' ,סופרים ומשוררים יהודים בעיראק ' הד  -המזרח  ,שנה שנייה  ,כרך

בן  -חנניה

.

ב  ,גיליון  ( 9י " ר תשרי תש " ד)  ,עמ ' . 6
בנימין השני

י ' בן  -יוסף בנימין  ,מסעי ישראל  ,ליק התרי " ט .

בן  -יעקב  ,בבל

א ' בן  -יעקב  ,יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו , 2ירהילים

חיים מבגדאד  ,אור -יהודה תשמ " ד .

בן  -יעקב הרב ,

 , - -הרב יוסף

בן  -יעקב מנהגי

 , , - -ממנהגי החתונה בבגדאד '  ,מחנים  ,מנחם  -אב

.

. 1970

התשכ " ג  ,עמ ' . 83 - 82

88

ן

שאול סחייק

ג ' בר ,

ערביי המזרה התיכון  ,מהדורה חדשה ומעודכנת בשיתוף עם מ ' הקסטר

הוצאת הקיברן  -המאוחד תשל " ג .
בר  -משה
גלילי
דו " חות

י ' בר  -משה  ,יציאת עיראק  ,ירושלים תשל " ז .

 ') 1898מכתבים מבגדאד ' .
גלילי ,
"/ 9London

.

Anglo-Jewish . 6 Association
בתמוז 'sתרפ " ט עמ '
Annual
האוץ  ,י '
J

eports ,

1905 / 6 ( .

~

הלל
חוציו

שלמה הלל  ,רוח קדים  ,ירהמלים תשמ " ה .
הרב ש ' חוצין  ' ,המגיד '  ,שנה יב  ,גיליון
עמ '

חוק

,5

ליק ( ה ' שבט התרכ " ח ,

. .

, ) 29 1 1868

. 36 - 35
הנשים ) ,

הרב י ' חיים  ,קאנון אל נסא ( חוק

ליוורנו שנת יקרות לפ " ק

[ וצ "

בגדאד תרס " ק .
חורש

פ ' חורש  ' ,החינוך היהודי בעיראק במאות התשע  -עשרה ועשרים '  ,חיבור לקבלת

.

תואר מוסמך למדעי  -הרוח  ,אוניברסיטת תל  -אביב אב תשמ " ד .
חייט

ש ' חייט  ' ,המשפחה בפתגמי בבל '  ,במערכה  ,שנה

,9

גיליון

, 104

ירושלים כסלו

תש " ל .
כהן  ,דו " ח
כהן  ,היהודים

כהן  ,הפעילות
לאה

מ ' כהן ( דיווח משנת תרמ " ד לועד ' אגודת
(ג ' מנ " א התרמ " ד)  ,עמ ' . 267

.

אחים ') ,

חבצלת  ,שנה י " ד  ,גיליון

34

.

ח " י כהן היהודים בארצות המזרח החיכת בימינו ירושלים ותל  -אביב תשל " ג .

.

 , - -הפעילות הציונית בעיראק ירושלים תשכ " ט .

.

לאה  ' ,חיי הבחורה בגלות ערכ '  ,עתידות כרך ראשון  ,ירושלים אב חש " ו .

לון

נ ' לון  ,חמשים שנות הסטוריה  ,חלק שני  ,ירושלים אב תרפ " ב .

מאיר  ,התפתחות

י ' מאיר  ' ,התפתחות ההשכלה בקרב היהודים בעיראק בשנים

, ' 1974 - 1830

הגות

עברית בארצות האיסלאם  ,ירושלים התשמ " ב  ,עמ ' . 447 - 428
מאיר  ,מעבר
מגיד מישרים

מגיד מישרים  ,שבועון עברי  ,כלכותה תר " ן  -תרס " א .

מולר  -לנצט

א ' מולר  -לנצט  ' ,לתולדות לבושן של נשים יהודיות בבגדאד '  ,מחקרים בתולדות

.

מררה

"ריי
" ,י ,

יהודי עיראק ובתרבותם  , 1 ,אור יהודה תשמ " א עמ ' . 227 - 203
ש ' מורה  ' ,התיאטרון היהודי בעיראק '  ,פעמים  ( 23 ,תשמ " ה )  ,עמ '
ע ' מלול ,

' האשה בעדות המזרח '  ,דאר היום  ,שנה , 2

גיליון

143

. 98 - 64

( כ " א באדר א '

תרפ " ט ) .

פ ' פתח אללה מרראש  ' ,האשה בין חספוס למודרניות ' ( בערבית )  ,אל  -ג ' נאן ,

. .

, 1 9 1872

עמ ' 586

. .

;  , 15 11 1872עמ '

. 768

.

ניימארק

א ' ניימארק  ' ,ארץ הקדם  -מסע '  ,האסיף  ,שנה חמישית ( ווארשא תרמ " ט )  [ .יצא
לאור כספר בשם מסע בארץ הקדם  ,ירושלים תש " ז ] .

פרקים

פרקים בתולדות המחתרת  ,הוצאת ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק  ,תל -

אביב תמוז תש " ל
קוק
קראאן

Great Eritain 1925 .

שן 1 . Coke, The Heart af The Middle

"

ג ' לאל אל  -דין מחמד בן אחמד אלדמחלי וג ' לאל אל  -דין עבד אל  -רחמן בן אבו
בכר אל  -סיוטי  ,אל  -קראאן אל  -כרים  ,תספיר אל  -ג ' לאלין  ,דמשק

ריזז

א ' רוזן  ' ,מכתב מבגדאד ' ,

.

במעלה . 6 ,

( י ' אדר ב ' תרצ " ב )  ,עמ '

1389

( . ) 1969

.6

שוחט

נ ' שוחט ספורה של גולה  ,ירושלים תשמ " א .

שרשנה

שושנה ט '  ' ,הבחורה היהודית בעיראק '  ,עלון סיום הכשרת הגרעין הבבלי במעוז
חיים  ,ח ' חשון תשי " א  ,עמ ' . 5

.

שמי

" שמי

שפירא

ש ' שפירא  ' ,אשה בראי גבר '  ,נעמת חוברת

:

' היהודים בדמשק '  ,האחדות  ,שנה  ( , 2ירושלים א ' כסלו תרע " א ) עמ '

.

54

( אדר  -ניסן תשמ " ב ) .

ירושלים תשנד ' ו .

ששון

ד ' ששון  ,מסע בבל ,

תוינה

א ' תוינה  ,גולים וגאולים  ,ספר חמישי  ,רמלה תשל " ה
תשל " ז .

;

ספר שישי  ,רמלה

