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ארלה שמואלביך

הבא לדון ביחסי מוסלמים  -יהודים בחיבורו של ר ' אליהו קפשאלי  ' ,סדר אליהו
זוטא '  ,עומד בפני בעיה מרכזית חשובה ביותר  :ר ' אליהו קפשאלי לא חי במדינה
מוסלמית ואף לא ביקר במדינה

מוסלמית .

כל אשר כתב בנושא הנדון  ,בעיקר

בכרוניקה שלו לתולדות האימפריה העות ' מאנית  ,הכוללת גם סקירה על גלות ספרד
ופורטוגאל  ,ן הוא כתב על סמך חומר שהגיע אליו דרך פגישות ושיחות עם אנשים
שונים  ,אשר עברו בנמל קאנדיה באי כריתים  ,שהיה באותה תקופה תחת שלטונה של
ונציה  .הוא אמנם נפגש  ,כנראה  ,עם מוסלמים בעיר מגוריו  ,אך פגישות אלה היו

בנסיבות מיוחדות ולא יכלו לתרום הרבה לנושא הנדון  .אי לכך דן קפשאלי ביחסים
בין מוסלמים לבין יהודים רק בתיאור אותם מאורעות  ,אשר בנוגע אליהם העלו
מקורותיו את הנושא  ,אם ביזמתו ואם בתמתם הם  .זוהי גם הסיבה לכך שלא נמצא
בכתבי קפשאלי דיון ביחסי מוסלמים  -יהודים בחיי היום  -יום  ,אלא בעיקר ביחסים בין

השלטונות לבין היהודים  -ביחסים שבין הסולטאן  ,אנשי הממשל והמנהל ואנשי
הצבא לבין הנתינים היהודים  .לעתים כאשר תיאר קפשאלי התפתחויות מרכזיות
בתולדות האימפריה העות ' מאנית הוא התייחס גם לשאלה מה קרה ליהודים בהקשר
לאותן התפתחויות

;

יתכן ששאל את איש שיחו אם ידוע לו מה קרה ליהודים  .כך ,

למשל  ,העלה קפשאלי את נושא היחסים בין הממלוכים לבין היהודים במצרים ערב
כיבוש מצרים

על  -ידי העות ' מאנים .

2

כך הוא גם התיחס לנושא היהודי בתיאור

כיבושה של רודוס על ידי סולטאן סלימאן  :הכיבוש העות' מאני הביא ריווח והצלה
ליהודים באי  -אלה שהתנצרו בכפייה חזרו בשמחה ליהדותם  ,ובית הכנסת  ,שנסגר
על ידי אבירי רודוס  ,נפתח מחדש ברשות הממשל

העות ' מאני.

3

בעיה לא פחות חשובה היא עמדתו של מוסר האינפורמציה לקפשאלי בנושא יחסי

פרוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף
1

המאמר .

סדר אליהו זוטא לרבי אליהו קפשאלי ( תולדות העות ' מאנים וויניציאה וקורות עם ישראל
בממלכות תורכיה  ,ספרד וויניציאה )  ,בעריכת א ' שמואלב " ן  ,ש ' ממונסון ומ ' בניהו  ,כרך א ,
ירושלים  ,תשל " ו  ,כרך ב  ,ירושלים ,

2
3

סדר אליהו  ,כרך א '  ,עמ ' , 342 - 340
סדר

תשל " ז  ,כרך ג '  ,תל -אביב  ,תשמ " ג .
 . 349ראה גם  :שמואלב "ן  ,יהודים .

אליהו  ,כרך ב '  ,עמ ' . 45
75
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מוסלמים  -יהודים ובמיוחד עמדתו כלפי המוסלמים  .קפשאלי ודאי הושפע בתיאוריו
מעמדותיהם של אלה אשר סיפרו לו על המאורעות השונים ועל היחס

כלפי היהודים .

אך זוהי הנחה שקשה מאד להוכיח אותה  ,כי פרט לאביו ר ' אלקנה  ,שלמד אצל דודו
ר ' משה קפשאלי באסתאנבול  ,ממנו שמע על כיבוש העיר על ידי סולטאן מחמד

השני ועל תקופת שלטונו של אותו סולטאן  ,איננו מכירים את מקורותיו  .ניתן רק
לומר שמקורותיו היהודיים של קפשאלי גיבשו  ,ללא ספק  ,את עמדותיו של קפשאלי
כלפי הצד המוסלמי על מרכיביו השונים במערכת יחסיו עם היהודים  .קפשאלי קיבל ,
ככל הנראה  ,את כל אשר סיפרו לו מקורותיו היהודיים ללא

ערעור .

יחד עם זאת ניתן לומר במידה רבה של סבירות שבנושא היהודים ויחסיהם עם
המוסלמים ידיעותיו של קפשאלי הן בדרך כלל מהימנות ומהימנותן עולה ככל שהן
מתקרבות לתקופתו של המחבר  .מקורותיו היהודיים נתגלו כמהימנים במידה רבה
בתיאוריהם הנוגעים למאורעות שלא היו קשורים לנושאים יהודיים  ,אם משווים

תיאורים אלה עם תיאורים של מקורות בני התקופה תורכיים  ,ערביים או אירופאיים .
אי לכך יש ליחס מהימנות גם לתיאוריהם לגבי היהודים באימפריה העות ' מאנית .

4

כל זה מוביל לקו המרכזי המאפיין את עמדתו של קפשאלי בשאלת היחסים שבין
מוסלמים לבין יהודים

:

מי שיחסו עוין ליהודים הוא עוין לדעת קפשאלי לכל אורך

הדרך  ,ואילו מי שיחסו אוהד הרי שהוא אוהד בכל התחומים והמאורעות ; יחס יותר
מורכב  ,יחס שיש בו שיקולים פרגמטיים או דתיים  ,שיש בו פנים לכאן ולכאן  ,מופיע

רק לעתים רחוקות בתיאוריו של קפשאלי  .אולי הדוגמא הטובה ביותר לתיאור יחס
שהוא יותר מורכב הוא תיאור יחסו של הסולטאן באיזיד 1נ
על פי תיאור זה מצד אחד פתח באיזיד

11

( ) 15 % 2 - 1481

ליהודים .

את השערים לגולי ספרד לבוא ולהתיישב

ברחבי האימפריה והוציא  ,לפי קפשאלי  ,הוראות ברורות לקלוט את הגולים ולסייע
להם להתבסס במקומות התישבותם

החדשים .

וישמע שולטן בייזיט מלך תוגרמ ' את כל הרעה אשר עשה מלך ספרד ליהוד '
וכי הם מבקשים מנוח לכף רגליהם ותחם עינו עליהם וישלח אנשים מלפניו
ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמ ' לבלתי יהיה רשאי שום א ' ממושלי
עירותיו לדחוף את היהודי ' ולגרשם רק כלם יקבלום בסבר פנים

קפשאלי מסביר את השיקול הפרגמאטי של באיזיד

11

יפות . . . .

בכך שקליטתם של הגולים

תביא לשגשוג האימפריה העות ' מאנית בתחום הכלכלי  ,ובד בבד הוא מרבה לשבת
את באמיד

11

על יחסו החיובי ליהודים ולהעלות את פעולותיו על

מצד שני סגר באיזיד

11

נס .

את בתי הכנסת החדשים שבנו היהודים בבירה אסתאנבול

 -יש להניח שהמדובר באותם יהודים שזה מקרוב באו בעקבות הגירוש מספרד ,

4

סדר אליהו  ,כרך א '  ,עמ '

; 12 - 11

ובמהימנותו  ,ראה כרך ג '  ,עמ '

כרך ג '  ,עמ '

. 71 - 61

. 63 - 61

דיון נרחב במקורותיו של קפשאלי

ן
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אותם יהודים שבאיזיד

קיבל בזרועות פתוחות  ,ואולי גם אותם יהודים שהועברו

11

מקהילות אחרות לאסתנאבול על ידי סולטאן מחמד
הבירה מחדש ולהביא

77

לשגשוגה .

11

במסגרת מדיניותו ליישב את

את סגירת בתי הכנסת החדשים בבירה מבליע

קפשאלי במסגרת תיאור עמדתו האוהדת ביותר של בנו של באיזיד

, 11

סלים

,1

כלפי

היהודים  .זאת כאשר הוא מציין  ,שסלים נ התיר את פתיחתם מחדש של בתי הכנסת

הללו יתר על כן הוא אף מצדיק במידה מסוימת את באיזיד  , 11וזאת על ידי כך שהוא
מציין כי ככלות הכל פעל באמיד 1נ בהתאם לחוקי האסלאם האוסרים על הקמת בתי
כנסת

חדשים .

השיקול הפרגמאטי קיים  ,לפי קפשאלי  ,גם ביחסו המיוחד של סלטאן סלים

1

כלפי היהודים  .לדבריו הסולטאן היה אסיר תודה ליהודים  ,גולי ספרד  ,עבור תרומתם
החשובה ביותר בתחום פיתוח הנשק החם  ,פיתוח שיש למנותו עם הגורמים
המרכזיים לנצחונותיו בשדה

הקרב ;

כה אסיר תודה הוא היה עד כי בניגוד מוחלט

לחוק האסלאמי התיר ליהודים שאוסלמו בכוח לחזור לדתם  .וכך כותב קפשאלי

:

והמלך שולטאן שלים היה אוהב היהודים הרבה מאד כי ראה כי על ידם יכה

גוים . . .

כי עשו לו סוללות וכלי זיין ונשק ומגן וצנה הרבה מאד והם היו

בעוזריו . . .

[ הוא ]

צוה ונתן רשות ליהודים לפתוח הבתי כנסיות שסגר אביו

שולטאן בייזיט  ,כי דת הישמעאלים כל הוא שכל הבתי כנסיות שימצאו בנוים
בעיר אחת שיכבשו התוגרמים מידי אויביהם הם ישארו על תלם אבל לבנות

חדש "

לא יוכלו  .וע " כן סגר שולטן ביתיט כל הכנסיות החדשים שבנו היהודים

אחרי אשר נכבשה קוסטדינא בידי

שלים . . .

לא חשש לדברים

הללו . . .

התגרם "

כי אדוק

היה .

אבל שולטן

וגם יהודים הרבה שאנסום התוגרמים

והעלילום ושמדום בעל כרחם השיב אחור לדתם כי אמ ' לא יחפוץ מהמיט במי
.

שיעבדהו בעל

כרחו . . .

5

נושא היחסים בין המוסלמים לבין היהודים עולה לא פעם בתיאורי תקופות משבר  ,או
בתיאורים של מסעות מלחמה  .גם באימפריה העות ' מאנית בפגעו יהודים בתקופות
משבר או עקב מלחמות  .תקופת משבר  ,למשל  ,היתה תקופת האנטרגנום בין מותו
של סולטאן ועלייתו של סולטאן חדש  ,תקופה שלא פעם נוצלה על ידי קבוצות שונות

( כולל יחידות

צבא )

למעשי שוד וביזה  ,במיוהד בבירה אסתאנבול  ,לא רק כלפי

היהודים אלא כלפי כל

התושבים .

בתקופת המאבק של באיזיד

11

על השלטון נגד אחיו  ,לאחר מותו של מחמד

, 11

היו היהודים בין הנפגעים וביניהם דודו של המחבר  ,הרב מורה קפשאלי  .הפעם היו

הפורעים היביצ ' רים ( = רגלים נושאי נשק חם ) ורק בעזרת שכבים מוסלמים הצליח
הרב להימלט על נפשו ולהסתתר עד יעבור

זעם .

6

אליהו  ,כרך א '  ,עמ ' , 241 , 219 - 218 , 142 - 141

5

סדר

6

סדר אליהו  ,כרך א '  ,עמ '

. 130 - 128

המעניין הוא שאם אנו משווים את

. 273 - 272
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הכרוניקה של קפשאלי עם כרוניקה של יהודי אנונימי  ,שכתב אותה במחצית
ה 17 -

הראשונה של המאה

ובה הוא מתאר את המאורעות באימפריה בתקופתו  ,אנו

מוצאים לא מעט קווי דמיון  ,זאת על אף העובדה שזה האחרון חי וכתב בבירה ,
אסתאנבול  ,בעוד קפשאלי חי בכריתים מחוץ לאימפריה  .גם הכותב האנונימי התיחס
בתיאורו למהומות בבירה בתקופה שבין הדחתו של סלטאן עת ' מאן

של סולטאן

מראד י1

לכס הסולטאנות ולאיום על הקהילה היהודית בבירה  ,במקרה

( = הפרשים )

זה מצד הספאהים

11

לבין עלייתו

הסולטאניים  ,שישבו בבירה

ובסביבותיה .

יתכן

שלקפשאלי היה סיוט מן היניצ ' רים שעמם הסתכסך קרובו הרב משה קפשאלי עקב
העונשים הקשים שהטיל על אותם צעירים יהודיים שחברו ליניצ ' רים ונתפסו
במשכבי זכר עמם ( ' ויכום שם בחצר הרב מכה רבה מאד עד שהיה הדם שותת ארצה

רבים . . .
לרב איבה . . .

ויפלו על ערש דוי ימים

וגם היניצ ' רי התחננו לפניו לבלתי יכם ולא שמע

על כן נטרו

וישטמוהו מן היום ההוא והלאה ויבקשו

אליהם . . .
להמיתו ) ' . . .

ולכותב האנונימי היה סיוט מן

הספאהים .

כמה מן הספאהים  ,לפי

תיאורו של הכותב האנונימי  ,היו מעורבים בעלילת דם נגד אחד הקהלים היהודיים
בבירה

ב 1624 -

-

בערב פסח של אותה

שבה .

וכשמוע קצת מן הפרשים את הדבר הזה קמו אנשי רשע דברי מרמות וחשבון
שוא ידברו איש אל רעהו ויבאו עם הברת פועלי און ולקחו את הנער ויאמרו
שהיהודים השליכו אותו

מן

היהודים . . .

הבורה . . .

והמה בקשו חשבונות רבים להוציא ממון

7

גם בתקופות מלחמה היה איום ואף פגיעה ביהודים והדוגמא לכך אצל קפשאלי היא ,
למשל  ,הפרעות ביהודי צפת בעת מסע סלים

1

לכיבוש סוריה  ,א " י ומצרים  ,כאשר

נפוצו שמועות שהצבא העות ' מאני הובס ואין למעשה כוח השומר על הסדר במדינה

;

או  ,למשל  ,סיפור הניסיון לפגוע ביהודי קהיר בעת המלחמה בין העות ' מאנים לבין
הממלוכים בראשית

, 1517

ניסיון שלא התגשם בגלל הניצחון העות ' מאני על

הממלוכים וכיבושה של קהיר על ידי

העות ' מאנים .

8

עלילות דם כלפי יהודים  ,הן מצד הנתינים הנוצרים והן מצד הנתיבים המוסלמים
של האימפריה  ,לא נזכרות אצל קפשאלי  ,על אף העובדה שהיו עלילות שכאלה כבר
בימיו של סולטאן מתמד

ת '.

האם לא ידע קפשאלי על אירועים מסוג זה  ,או ידע

והעדיף להתעלם מהם תוך שהוא מתרכז בעיקר בתיאור תולדותיה של האימפריה

?

על כך יקשה מאד להשיב  .אך בחינת תפיסת עולמו של קפשאלי לגבי מהותה של
האימפריה העות ' מאנית עשויה לסייע להשיב  ,ולו חלקית  ,על השאלה ועל בעיות
אחרות שנדונו

7
8
9

לעיל .

שמראלב"ן  ,פוקוק  .סדר אליהו  ,כרך א '  ,עמ ' . 83
סדר אליהו  ,כרך א '  ,עמ ' . 350 - 349 , 342 - 340
הד  ,עמ ' . 149 - 137

ראה לעיל הערה

.2
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-

קפשאלי קושר את העות ' מאנים לנושא

הגאולה .

79

על פי תפיסתו הסולטאן

העות ' מאני הוא מטה שבט זעמו של האלהים להכות את אויביו  .פתיחת השערים
לגולי ספרד וצירופה של ארץ ישראל לאימפריה הערת ' מאנית הם חלק מתהליך
שתכליתו לקרב את גאולת ישראל 0 .י לאור תפיסה זאת חייב יחסם של מנהיגי
העות ' מאנים  ,במקרה זה הסולטאנים  ,כלפי היהודים להיות אוהד ומסייע  ,בעוד יחסם

של אויבי העות ' מאנים כלפי היהודים עוין ותוקפני  .אמנם היו תופעות של פעילות
עוינת כלפי היהודים גם בתוך גבולות האימפריה העות ' מאנית מצד נושאי משרות
שונים  ,אך הסולטאנים מהרו לטפל בתופעות יוצאות דופן אלה  ,כמובן  ,לטובת

היהודים  .דוגמא אופיינית למקרים מעין אלו הנה העונש שהטיל סולטאל  ,סלים
הקאדי  -עסכר שלו  ,שהיה עוין ליהודים וניסה לפגוע בהם

למעשה  ,לשנות את יחסו כלפי

;

 1על

הסולטאן הכריח אותו ,

היהודים .

ותקח אזן המלך שמץ מנהו ויקראהו ויעמוד לפניו וידבר אליו קשות ויצו
והפילוהו לפניו

להכותו  . . .ויבך ויתחנן לפני המלך . . .

ולא ישוב לסורו עוד  .ין

הסולטאנים הגנו על היהודים גם כלפי השליטים הווסליים שלהם וגם כלפי פעילות

עוינת של כוחות חיצוניים  .אחת הדוגמאות לשליט וסל של הסולטאן הוא הנסיך

הוולאכי שפגע בסוחרים יהודים שבאו לסחור בארצו  .הסוחרים פנו אל הסולטאן

מחמד ע בבקשה להעניש את הנסיך  .לפי קפשאלי פנייה זאת היתה אחד הגורמים ,
אם לא הגורם הראשי  ,למסע העונשין של הסולטאן לוולאכיה  ,דומה שהפגיעה
בסוחרים היהודים העות ' מאניים היתה  ,כנראה  ,אחד [ ביטויי המרד של הנסיך נגד

השלטון העות ' מאני .
ויהי בדרך במלון זכר שולטן מחמיט את מלך ולאכו ואת אשר עשה ליהודים

ואת נדרו אשר נדר . . .

ויאמר המלך נשבעתי ואקימה והיוצא מפי אעשה אחת

נשבעתי בקדשי אם ליהודים אכזב והנוגע בם כנוגע בבבת

עינו . . .

הפעם אם לא אלכוד את איש חרמי מיד ועשיתי לו כאשר עשה
דוגמא נוספת היא פרשת השליח היהודי של הסלטאן מחמד

, 11

אמותה

ליהודים .

2ן

שנרצח על ידי

פיראטים בדרכו לוונציה  .הוונציאנים  ,שתפסו את הפיראטים  ,הוציאו אותם להורג ,

.

כנראה בהתאם לבקשתו של הסולטאן ' ויתפסו הונצייני את השוללים הנ " ל ויעבירום

הכל לפי חרב כי הרע מיתת היהודי הב " ל בעיניהם ' 3 .י
לפי תפיסת עולמו של קפשאלי מול היחס האוהד של העות ' מאנים ניצב היחס

העוין של אויבי העות ' מאנים כלפי היהודים  .כך מתאר קפשאלי את יחסם העוין של

%0

סדר אליהו  ,כרך א  , ,עמ ' , 10

1%

סדר אליהו  ,כרך א '  ,עמ '

. 273
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, % 06

13

אליהו  ,כרך א '  ,עמ '

סדר

. 85

. 367 - 366
. 108
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ן

81

ושל הממלוכים כלפי היהודים  ,אם היו

דוגמאות לכך ואם לאו  .לקטגוריה זאת ניתן להוסיף את המורדים השונים במלכות
מבין המושלים ברחבי האימפריה  .הדוגמאות הבולטות ביותר הל של מושל דמשק
הממלוכ ג ' אנברדי

בקהיר .

אל  -ע ' זאלי ב 1522 -

ושל מושל מצרים הווזיר אחמד פאשא

ב 1524 -

הראשון אסר קבוצה של יהודים  ,כנראה  ,למטרות סחיטת כספים והם

השתחררו לאחר שאל -ע ' זאלי נהרג והמרד שלו דוכא .
מקור חשוב לסחיטת כספים למימון המרד שלו  .גם כאן
4ן

השני מצא ביהודי מצרים
באו רווח והצלה כאשר

המורד נהרג והמרד דעך  .למרד אחמד פאשא ולרדיפת היהודים הקדיש קפשאלי
חיבור מיוחד שנקרא חסדי ה '
( נס

פורים )

:

כיצד הציל האלהים את יהודי מצרימ בתג הפורים

ולכן כל הפרשה זכתה לכינוי פורים של

מצרים .

15

יש רק להוסיף אספקט חשוב בפרשת אחמד פאשא שהוא אופייני לתיאוריו של
קפשאלי הנוגעים בפעולות כלפי

היהודים .

קפשאלי מדגיש אמנם את היחס של

אחמד פאשא כלפי היהודים  ,אך אינו מתעלם מן העובדה שגם בעלי ממון לא יהודים
נרדפו ונסחטו על ידי אותו מורד
בבית

האסורים . . .

:

' אז לכד כל סוחרי מצרים ועשיריה ושריה ויתנם

וילחץ כל האסירים לתת לו הון עתק וממון

רב . ' . . .

6ן

נושא בפני עצמו הוא יחסו של קפשאלי לאסלאם  ,או נכון יותר מה בעצם ידע
קפשאלי על האסלאם

?

הסיפור שמוחמד היה קרדינאל  ,שכנקמה על כך שלא נבחר

לאפיפיור עבר לחצי האי ערב וייסד דת חדשה  ,שאחת ממטרותיה המרכזיות לחימה
בנצרות  ,עלה בקנה אחד עם עולמו של קפשאלי  ,הנזכר

לעיל .

7ן

יש לציין כי היה לו

מידע מסוים אודות האסלאם שלעתים הפתיע את הקורא כמו  ,למשל  ,התייחסותו
לתופעת האסלאם השיעי ולמעמדו של

עלי :

ורבים אמרו כי עלי היה נביא ומחמיט היה תלמידו וזה להם האות כי הוא כתב

כל האליפוראן [ = הקראן ] ולכן נמשכו אחריו אלפים ורבבות ומכללם השופידי
[ = הפרסים הצפווים ] וזהו ההפרש בין התוגרמי ' ובין השופידי עד היום

הזה .

נושא נוסף  ,לא פחות חשוב  ,הוא שבחי הישמעאלים שהשמיע קרובו של המחבר ,

הרב משה קפשאלי  ,בפני הסולטאן מחמד  , 11במקרה זה כנראה מתוך רצון מצד הרב
לרכוש את אמונו ואהדתו של

ויאומר

:

הסולטאן .

הגידה בא לי האמת אל תכחד ממני דבר מה דעתכם בישמעאל בן

אברהם היה צדיק או

לא . . .

וישב לו הרב בחכמתו והביא אליו ראיות

מהתלמוד האמורות על ישמעאל וגדולתו 5 .י
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אריה שמואלביד

ניתן לומר לסיכום שמספר גורמים הנחו את קפשאלי בתיאור יחסי מוסלמים  -יהודים

:

( א ) התלות במקורות שונים  -אנשים שבאו מל המדינות המוסלמיות  ,מכוון שחי
בכריתים תחת שלטון ונציה ; ( ב) התפיסה שהעות ' מאנים מופעלים על ידי ההשגחה
העליונה ; אי לכך ( ג ) הם ומפעלם ראויים לתיאור מקיף  ,כולל הנושא היהודי במידה
והוא קשור במפעלם

הגדול.

אי לכך מתרכז קפשאלי ביחסים שבין השלטונות

העות ' מאניים  ,על כל מרכיביהם  ,ושלטונות מדינות מוסלמיות אחרות לבין היהודים

נתיניהם ולא ביחסי היום יום שבין מוסלמים ויהודים בארצות האסלאם .

עם כל

המגבלות  ,שעלו תוך כדי דיון בנושא  ,אין ספק שקפשאלי תרם תרומה חשובה ביותר
להכרת יחס הסולטאנים העות ' מאניים כלפי נתיניהם היהודים  ,במיוחד באותם
תחומים שלא באו לידי בנטוי במקורות

אחרים .

הפסות ביבליוגראפיות
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