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דוגמה למאבק בירדתי על המרחב הציבורי בעיר העות ' מאנית
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בית הקברות היהודי של סלוניקי היה אחד מבתי הקברות הגדולים בעולם היהודי  ,והשתרע

על פני שטח נרחב מחוץ לחומות העיר  ,מדרום  -מזרח לה  .הקבורה באתר התחילה בשלהי
המאה הט " ו ונמשכה עד סמוך לפרוץ מלחמת העולם השנייה  .בשנת

1936

מנה שם החוקר

יצחק עמנואל כמאה אלף מצבות ; להערכתו נקברו במקום במהלך הדורות כארבע מאות

אלף מתים  1 .נהוג להצביע על הפלת החומות בחלקה הדרומי  -המזרחי של העיר בשנת
והתפשטותה ההדרגתית של העיר לדרום -מזרח כגורם שהביא ללחץ  ,שהופעל עוד

1889

בתקופה העות ' מאנית  ,מטעם שלטונות העיר על הקהילה היהודית לצמצם את שטחו של

בית הקברות לטובת צרכיה המשתנים של העיר  2 .עם העברת העיר לשלטון יווני בשנת
1913

הלחץ גבר  .השריפה הגדולה שפרצה בעיר בשנת  , 1917שפגעה בעיקר בשכונות

היהודים  ,העניקה לקברניטי העיר הזדמנות להגשים את מטרתם  .ראשי העיר גייסו אדריכלים
צרפתיים ויוונים לעיצובה מחדש של סלוניקי כעיר הלנית מודרנית  ,המשמרת ומשחזרת

את עברה הביזנטי על חשבון הבנייה המוסלמית והיהודית מהתקופה העות' מאנית  .בית
הקברות היהודי ( שלא נפגע בדליקה ) סומן כאתר מתאים לשמש חיץ ירוק בין המרחב
העירוני הוותיק ובין השכונות החדשות  ,וזאת באמצעות בניית הקמפוס של האוניברסיטה

החדשה של סלוניקי ( נוסדה בשנת

) 1926

וכן הקמת מתקני ספורט ופנאי על חשבון שטח

בית הקברות  3 .בית הקברות היהודי היה לאחד ממוקדי הסכסוך העיקריים בין השלטונות
היוניים של העיר ובין אוכלוסיית העיר היהודית  ,שהלכה ונחלשה מבחינה כלכלית  ,פוליטית
ואף דמוגרפית  .הכיבוש הגרמני של סלוניקי בשנת
כליל את בית הקברות  :בחודש דצמבר

1942

194 1

איפשר לעיריית סלוניקי להחריב

עלה עליו הכורת והוא נהרס מבלי להותיר

אחריו כמעט כל זכר  4 .כמה חודשים מאוחר יותר נשלחו בני הקהילה עצמם אל מותם

1

ראו עמנואל  ,א  ,עמ ' . 11

2

על הפלת החומות של העיר ובנייתו של רובע המידיה מעברו הדרומי  -המזרחי של בית הקברות ,
החל משנות השמונים של המאה

3

הי " ט ,

ראו אנסטסיאדו  ,עמ ' . 133 - 128

על הבנייה היוונית בסלוניקי לאחר השריפה הגדולה ראו  :ירולימפוס ,

ע ; 128 - 102 %

דרק  ,עמ '

. 151 - 148
4

על המאבק סביב אדמת בית הקברות היהודי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם
סטוורולקיס ; ריבלין  ,עמ '  ; 247 - 246עזרתי .

פעמים

98

( תשס " ד )

עמ ' 332 - 319

ראו  :מולכו ;
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באושוויץ -בירקנאו  .הקהילה היהודית הקטנה החיה כיום בסלוניקי משתמשת בבית קברות
חדש המרוחק ממרכז

העיר ; שם

שמורות גם מצבות אחדות ששרדו מבית הקברות היהודי

הקודם  .בבית הקברות החדש  ,הרחק ממרכז העיר ומהאתרים שפרחה בהם הקהילה
היהודית  ,ניצבת כיום האנדרטה העיקרית שמזכירה את הקיום היהודי בעיר .
הסקירה הקצרה של המאה האחרונה לקיומו של בית הקברות היהודי של סלוניקי
קושרת את המאבק על קיומו של האתר בהתפתחויות הפוליטיות  ,התרבותיות והדמוגרפיות ,
שעברו על העיר במאה הי " ט ובמחצית הראשונה של המאה

הכ ' :

תהליכי המודרניזציה

הקשורים ברפורמות העות' מאניות  ,שעודדו צמיחה פיסית ודמוגרפית של העיר  ,ועליית
הלאומיות היוונית  ,שביקשה להרחיק ולמחוק כל מה שנתפס בעיניה כמרמז לעבר
ה " אוריינטלי " ו " הלא  -הלני " של העיר .
התעודה המובאת כאן מראה שבית הקברות היהודי של סלוניקי היה מקור לסכסוכים

בין  -עדתיים עוד בתקופה שהעיר נתחמה בין חומותיה הביזנטיות -העות' מאניות  .ברצוני
לטעון שבתקופה העות' מאנית היה בית הקברות אחד האתרים היהודיים הבולטים ביותר ,
וייתכן שבשל כך עורר עוינות מצד מי שעינו היתה צרה בנוכחות היהודית הגדולה בעיר .

לפיכך  ,המאבק על שטח בית הקברות  ,שיתואר בהמשך  ,הוא דוגמה למאבק הבין -עדתי על
המרחב הציבורי של העיר בתקופה העת' מאנית  .השתלשלות המאבק מצביעה גם על כך
שקהילות מקומיות בחברה העות' מאנית יכלו לנקוט ש ורה של צעדים משפטיים  ,מנהליים
ואחרים כדי להשפיע על סדר היום הציבורי ואף לקרוא תיגר על גבולות וסדרים קיימים .

התעודה נלקחה מהרישומים ( מג ' ל ) של בית הדין השרעי של סלוניקי השמורים
כיום בארכיון הלאומי של מקדוניה הנמצא בעיר זו  .סימונה הוא כרך

18

של הסג' ל ,

עמ '

 . % 35 - 134היא נושאת את התאריך ההג ' רי של השלושה בחודש רביע אלאול של שנת
% 121

שחל

במאי  . % 709אוסף המג ' ל של בית הדין השרעי של סלוניקי הוא אחד

ב 13 -

האוספים העשירים ששרדו בארצות שהשתייכו בעבר למדינה העות ' מאנית  .הוא כולל
כמה מאות כרכים שנשתמרו ברובם במצב טוב  ,משנת

1694

עד שנת  . 1923נוכחותה של

העדה היהודית בין כרכי הסג ' ל מועטה באופן יחסי  ,ובוודאי שאינה מתאימה לנוכחותם
הדמוגרפית הגדולה של היהודים בעיר  .דומה שהקהילה הצליחה  ,על פי רוב  ,לכפות את
האיסור לגשת לבית הדין השרעי לשם התדיינות בענייני אישות ובוויכוחים פנים  -קהילתיים .
אשר על כן  ,לצד תעודות נוטריוניות העוסקות בעיקר בנכסי דלא -ניידי  ,מרבית התיעוד
הנוגע ליהודים קשור ביחסים בין היהודים לבין שאר העדות שהתגוררו בעיר או השלטונות .
תיעוד זה מצביע על שורה ארוכה של זירות ציבוריות שונות והתארגנויות עירוניות

שהתקיימו בהן קשרים בין יהודים ובין סביבתם הנוכרית  :בית  -הדין השרעי  ,המצודה ,
השוק  ,בתי הקפה  ,מערכת הגילדות  ,הנמל  ,בתי המרזח  ,הירידים הכפריים ואף שכונות
מגורים השונות .
5

5

על המג ' ל כמקור לחקר הקהילות היהודיות במדינה העות ' מאנית  ,ראו  ,בין השאר  :כהן וסימון -

פיקאלי ; גרבר  ,ארכיון בית הדין השרעי ; רובינשטיין  .על המג ' ל כמקור היסטורי ראו גם זאבי  .על
המג ' ל של סלוניקי כמקור לחקר הקהילה היהודית בעיר ראו ג ' יניאו  ,המג ' ל .
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התעודה שלפנינו היא הצהרה מטעם יהושע בן יעקב  ,מיופה הכוח ( וכיל ) של העדה

היהודית בעיר  6 .ההצהרה ניתנה בבית הדין השרעי כדי שהקאדי  ,בתוקף תפקידו כמעין

נוטריון עירוני  ,יפרסם כתב בית דין ( חג ' ת  -י שרעיה ) המעניק לגיטימציה וגושפנקה שרעית
לפשרה שהושגה  ,כנראה  ,מחוץ לכותלי בית הדין

השרעי  .סיפור המעשה  ,כפי שסוכם

על

ידי הלבלר של בית הדין השרעי  ,הוא כדלהלן  :העדה היהודית ביקשה להרחיב את בית
הקברות לחלקות סמוכות שאותן רכשה  ,ועל כן נמצאו בבעלותה המלאה  .כאשר בני
העדה ביקשו לקבור שם את מתיהם  ,מנעו מהם אנשים מהעדה המוסלמית לעשות זאת עד
אשר נאלצה העדה לנטוש את אתר הקבורה החדש  .בעוד היהודים התבססו על זכות
הקניין בבקשם לקבור את מתיהם במקום  ,התנגדו לכך מוסלמים בטענה שהמקום משמש
אותם לטיול באוויר הפתוח ( תפרג ' גאה אולמק ,

/ l olmak

למדים מההצהרה  ,פנתה הקהילה היהודית לעזרת

השלטונות~וההנהגה

 . ( tefefriicgבצר לה  ,כך אנו
הדתית המוסלמית ,

ואלה אישרו את זכותה של העדה לקבור את מתיה באתר החדש והעניקו לה מסמכים
רשמיים המאשרים זכות זו ; אך ללא הואיל  .בסיכומו של דבר בחרה הקהילה להגיע
להסכמה עם המוסלמים  ,שהיתה מבוססת על ויתור על חלק משטח המריבה  ,וזאת בתמורה
להתחייבות של נציגי המוסלמים להימנע מכל התנכלות בעתיד לקבורה יהודית במקום .
מספר תופעות מעניינות עולות מקריאת התעודה  .תופעה ראשונה היא זהות הצדדים
לסכסוך  :מצד אחד של המתרס ניצבה כל העדה היהודית באמצעות מיופה הכוח שלה

ומצידו השני נמצאו תושביה המוסלמים של העיר  -כך על פי לשון התעודה  .מכיוון

שקיבוץ של אנשים אינו מהווה ישות משפטית בחוק המוסלמי  7 ,הרי נציגים בולטים של
העדה המוסלמית חתמו על ההסכמה ובכך נתנו לה תוקף כולל  .לפנינו אפוא סכסוך

שעימת בין שתיים משלוש העדות שהתגוררו בעיר ( העדה השלישית היא זו של היוונים -

האורתודוכסים )  .התייצבות זו של שתי עדות משני צידי המתרס המשפטי היא יוצאת מן
הכלל  .הגם שמצאנו בין כרכי המג ' ל מספר עדויות על סכסוכי בעלות על נכסים בין נציגים
מעדות שונות  ,הרי בכל המקרים הללו הוצגו המאבקים כסכסוכי שכנים הנובעים מפגיעה
בזכויות השמורות לבעלי נכסים ליהנות מאור השמש ולהגן על צנעת הפרט  .כך  ,לדוגמה ,
הסכסוך בין הנזירים שהתגוררו במנזר איא  -מינה )  , ( Aya-Minaאחד מהמנזרים הביזנטיים

הגדולים של העיר  ,ששכנו בתקופה העות ' מאנית בתוך האזור היהודי של העיר  ,ובין

שכניהם היהודיים  ,הוצג בתעודה הרשומה בסג ' ל כהתנגדות של השכנים היהודים לבניית
6

על תפקיד מיופה הכוח בבית הדין השרעי ראו ג ' נינגס  .יהושע בן יעקב הנזכר בתעודה שימש
בתפקידו כנראה עד שנת

- 1715

ראו הצהרה של מיופי הכוח השונים  ,שייצגו את עשרים הקהלים

היהודיים של סלוניקי  ,שאין להם כל תביעה או טענה כנגד יהושע בן יעקב בגין השנים ששירת את

ענייני כלל העדה  :הארכיון הלאומי של מקדוניה  ,סלוניקי  ,המג ' ל של סלוניקי [ מעתה
 , 25עמ '  20 , 44 - 43בשעבאן  . ) 20 . 8 . 1715 ( 1127לאחר מכן אנו מוצאים שמונו ארבעה אנשים

" מג ' ל " ]  ,כרך

לתפקיד מיופי הכוח של כלל הקהילה  -ראו התדיינות בין ארבעתם ובין הנציגים של העדה הנוצרית

בנוגע לתשלום המסים  .שמותיהם של מיופי הכוח היהודיים  ,כפי שנרשמו בסג ' ל  ,הם משה ספורטה ,
משה אבראואנל  ,דויד פאלור ואברהם קרסו  -ראו סגל  , 29 ,עמ '  17 , 105 - 104ברמצ ' אן 1130
( . ) 14 . 8 . 1718
7

בנושא יה

ראו כהן .
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קיר חדש בחצר המנזר  ,שיחסום את האור מלהגיע לבתי היהודים  .מטענת הנגד של
הנזירים היוונים אנו למדים על מסכת ארוכה מאוד של שכנות רעה שהגיע לשיאה בחגי
היוונים  ,עת שכניהם היהודים נהגו לנאץ אותם ולהשליך אשפה אל חצר המנזר  8 .למרות
חומרתו של הסכסוך בין הנזירים לשכניהם היהודים  ,שיש בו מעין בבואה של המתח בין

היוונים והיהודים במדינה העות ' מאנית  9 ,הרי בעיני הלבלרים של בית הדין השרעי הוצג
מתח זה כסכסוך שכנים מקומי

בלבד .

במקרה של הסכסוך על בית הקברות היהודי  ,חרג הלבלר של בית הדין השרעי ממנהגו
והציג את המקרה כמשבר בין שתי העדות עצמן .אנו למדים על חשיבות המקרה גם מהרשימה
הארוכה מאוד של נכבדים מוסלמים שצירפו את שמותיהם לרשימת העדים הנוטריונים
( שהוד אלחאל ) המעידים בעצם נוכחותם וחתימתם על מסמך בית הדין על תקינות ההליך
המשפטי  .בתעודות המג ' ל של סלוניקי מהמאה הי " ח ניתן למצוא שוב ושוב מספר שמות
של עדים  ,שחלקם היו בעלי תפקידים רשמיים בבית הדין  ,החוזרים על עצמם  .עובדה זו

מצביעה על כך שבבית הדין שימשו בתפקיד של עדים לתקינות ההליך המשפטי ( להבדיל
מהעדים המוסרים עדות בנושא ספציפי ) גם עדים מקצועיים  .עם זאת  ,בדרך כלל הופיעו
בבית הדין כעדים נוספים לתקינות של התהליך המשפטי גם בעלי עניין שהיו קשורים
במישרין למקרה שנידון שם  .רשימת העדים הללו בתעודה שלפנינו  ,העוסקת בסכסוך על
אתר הקבורה  ,ארוכה מהרגיל והיא כוללת נציגים רבים של שיכבת העילית הדתית המוסלמית
של העיר  .ללא ספק יש בכך כדי להעיד על חשיבות המקרה וייתכן גם על עומק הסכסוך .

קריאת תפילות בבית הקברות היהודי של סלוניקי

918 - 1916ג ; מתוך ספרו של סטוורולקיס  ,עמן 37

8

מג ' ל  , 6 ,עמ '  15 , 34בשעבאן  . ) 5 . 2 . 1700 ( 1111על מנזר איא  -מינה ראו דימטריאדיס  ,עמ ' . 252

9

על גילויי עוינות חוזרים ונשנים בין יהודים ליוונים בתקופה העות ' מאנית  ,ובעיקר בתקופת החגים
הנוצריים  ,ראו אנקורי  ,עמ ' . 191 - 189
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מדוע דווקא בית הקברות היהודי הוא זה שהיה נתון להתנכלות של האוכלוסייה

המוסלמית ? ברצוני להצביע על שתי סיבות אפשריות לכך  :הראשונה קשורה להיותו

האתר היהודי הבולט של העיר ; השנייה נובעת מעצם היותו של בית קברות אזור גבול
פיסי וחברתי המהווה אתר אפשרי לפעילויות של אנשי שוליים ומסיגי גבול אפשריים .
כאמור לעיל  ,ייתכן שהסיבה הראשונה להתנכלות לבית הקברות היא התפשטותו
באותן השנים לשטחים חדשים  -התפשטות ששיקפה את צמיחתה המהירה של העדה

היהודית בעיר  .הנוכחות היהודית הגדולה מאוד בסלוניקי ( במאה הי " ח הקהילה מנתה
על פי הערכות של קונסולים ונוסעים אירופיים לפחות שליש מאוכלוסיית העיר

) 10

היתה

תופעה יוצאת דופן במדינה העת ' מאנית  .עם זאת  ,מעט מאוד ידוע לנו על הדרך שבה
תושביה המוסלמים של העיר תפסו את העובדה שעירם כוללת מספר כה גדול של יהודים

והאם עובדה זו גרמה למתח יוצא דופן בין שתי הקהילות הדתיות  .עדויות מהסג' ל המצביעות
על עוינות מיוחדת המכוונת דווקא כלפי יהודי העיר כמעט שאינן קיימות  .הסג ' ל  ,כטקסט
שחובר על ידי שיכבת העילית המוסלמית של העיר  ,חוזר ומדגיש את נחיתותם של הלא -
מוסלמים ביחס למוסלמים  ,וזאת בשימוש במינוח אחר מזה הנהוג ביחס למוסלמים  ,מינוח
שיש בו לעתים שימוש במושגים מבזים  .אך מינוח דומה מוכר לנו גם מערים אחרות בעיר

העות' מאנית ואין בו  ,בדרך כלל  ,אבחנה בין יהודים ונוצרים .

11

עדות אחת היכולה לזרות מעט אור על יחס המוסלמים תושבי העיר לשכניהם היהודיים

היא זו של הנוסע העת ' מאני המפורסם אוליא צ ' לבי

( ( Evliya ) 818 1

"

שביקר בעיר כנראה

בשנת  . 1668תיאוריו הם כתב פלסתר כנגד האוכלוסייה היהודית של העיר המונה  ,לדבריו ,
מאה אלף איש  -מספר מופרז שיש בו להעיד יותר מכל על הרושם שהותירה עליו
הקהילה  .הקהילה מוצגת בעטו כיהירה וכמי שמתיימרת להחזיק בידה את השלטון בעיר
ללא מצרים  " :סלוניקי עירנו היא ! "  ,הם מתרברבים בכל הזדמנות באוזני כל מי שרק מוכן

להקשיב  .בתיאורו חוזר אוליא צ ' לבי ומצביע על הניגוד  ,לדעתו  ,שבין היוהרה של היהודים
המכונים בפיו בשם הגנאי התורכי צ ' פות

שכונותיהם הצפופות .

)  " tFtfttיהודונים " )

לבין הזוהמה והעליבות של

12

ייתכן שיש בעדות זו של " אורח לרגע " להצביע על מתיחות בין מוסלמים וליהודים
שהתגוררו בסלוניקי  ,וזאת בעיקר בשל מספרם הרב של היהודים  .עם זאת  ,למרות נוכחותם
המספרית הגדולה של היהודים בעיר  ,הרי רישומם על קו הרקיע שלה היה מועט ביותר .
ציירים אירופיים שביקרו בעיר במהלך המאה הי " ח הותירו בידינו ציורים פנורמיים של
העיר כפי שנתגלו לנוסעים הבאים בעיקר מכיוון הים  .בפני המתבונן בתמונות אלה נפרס

10

בהיעדר מפקדים עות ' מאניים של אוכלוסיית העיר במאה הי " ח אנו נאלצים להסתמך מקורות אירופיים
המוסרים לעתים נתונים שונים מאוד אלה מאלה  .על ההערכות השונות על מספרה של אוכלוסיית

11

סלוניקי במאה הי " ח ראו מוטסופולוס  ,עמ '  . 55 - 54על סלוניקי במאה הי " ח ראו  :סוורונוס ; דימיטריאדיס .
על השפה של המג ' ל והשימוש בה כדי ליצור ולהדגיש הפרדה והיירארכיה בין אוכלוסיות שונות
בחברה העות ' מאנית ראו  :פירס ; אלקטאן .

12

ראו אוליא צ ' לבי  ,עמ ' . 163
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סלוניקי בשנת  , 1700תחריט מאת ,Dapper
מתוך  :ירולימפוס ,באדיבות ,University Studio Eress

סלוניקי

קו הרקיע של העיר המאופיין בצריחי מסגדים  ,מבני מימשל ומעט כנסיות - 13ולנוכחות

היהודית אין שם כל זכר  .בהיעדר מבני פאר דתיים בעיר  ,דומה שבית הקברות היהודי
הוא זה שמילא במידה רבה את התפקיד של האתר היהודי הבולט של סלוניקי  .תרמה לכך
בוודאי גם הפעילות הדתית הפומבית שהתקיימה לעיני כל בבית הקברות כדוגמת מנהג
הזיארה  ,ההשתטחות על קברות צדיקים  ,בחודש אלול  .ייתכן שאלה הפכו את בית הקברות
היהודי לאתר בעל נוכחות רבה במרחב העירוני ועל כן גם מטרה להתנכלויות  .אכן ,
עדויות על התנכלויות דומות לבתי קברות יהודיים ישנן גם מערים אחרות במדינה
העות ' מאנית .

14

התעודה המובאת כאן מדווחת על התרחבות ניכרת של בית הקברות זמן מה לפני

תאריך ההתדיינות (  . ) 1709עמנואל מציין במבוא למחקרו על אודות המצבות של בית
הקברות היהודי בסלוניקי  ,שהעדה היהודית בעיר הסתפקה בשימוש בשטח בית הקברות
13

14

ראו דוגמאות לציורים אלה אצל אסדרחס ; ירולימפוס .
על ניסיון של מוסלמים לפלוש לשטח בית קברות יהודי באסתנבול ראו גרבר  ,יהודי האמפריה ,
 . 95 - 92 , 89 - 88על התנכלויות לבית הקברות היהודי על הר הזיתים בירושלים ועל הניסיון למנוע
את התרחבותו ראו כהן וסימון  -פיקאלי  ,עמ '  . 108 - 89על הפרעות למעבר של הלוויות של יהודים
בקאהיר העות ' מאנית ראו  :אלנהל  ,עמ '  ; 5 7וינטר  ,עמ '  . 218 - 217על מקומו החברתי והתרבותי של
בית הקברות בחיי הקהילה היהודית לאורך הדורות ראו בר  -לבב .

עמ '
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הקיים עד לסוף המאה הי " ז  .בשנת תנ " ח

" לערך " [ ] 1698 - 1697

רכשה הקהילה שטחים

סמוכים על מנת לענות על הצורך הדחוף בשטח קבורה  ,צורך שגדל בשל המגפות התכופות

שהפילו חללים רבים באוכלוסייה היהודית במהלך המאה הי " ז  .לדבריו של עמנואל  ,ביום

ה ' לחודש אלול שנת תנ " ח נקבר שם הרופא אברהם סינייור ובקבורתו נחנך בית הקברות
החדש .

15

הקנייה משנת תנ " ח היא כנראה הקנייה המוזכרת בתעודה שנלקחה

מהסג ' ל .

ייתכן אפוא שצמיחתו של בית הקברות והתפשטותו לעבר שטחים פנויים חדשים היו
לצנינים בעיני מוסלמים  ,וזו היתה הסיבה לפרוץ הסכסוך בין שתי העדות על השימוש
בשטח המריבה .
סיבה אפשרית נוספת למריבות שנתגלעו סביב בית הקברות היהודי היא מעמדם של
בתי קברות בעיר העות ' מאנית כ " אזור

גבול "

המפריד בין העיר ובין המרחב שהקיף

אותה  .בתי הקברות העיקריים היו ממוקמים בדרך כלל מחוץ לחומות העיר ובסמוך
למבנים ומלאכות שנדחקו אל מחוץ לחומות בשל הפעילות שהתבצעה בהם ( למשל בתי
מלאכה של בורסקאים ) או בשל אופי האוכלוסייה שעבר דרכם ( למשל הנמל של סלוניקי ,

מקום שזרים רבים עברו בו ושהו בו  ,ששכן גם הוא מחוץ לחומות העיר מצד מערב ) .
מיקומם של בתי הקברות מחוץ לחומות העיר הציב אותם  ,במידה רבה  ,גם מחוץ לגבולות
ולסדר החברתיים שהיו נהוגים בעיר ושנכפו בידי השלטונות באזור המוקף בחומות  .כך
לדוגמה היו בתי הקברות לאבן שואבת שמשכה אליה אנשים ופעילויות על גבול החוקיות ,
שלא נסבלו בין חומות העיר  .גודווין מתאר את בתי הקברות העות ' מאנים כאתרים ששימשו
במידה רבה גם השטח הפנוי העיקרי של העיר שאיפשר פעולות שונות של בילוי .

16

מרכוס מתאר את בתי הקברות ששכנו בשוליה של חלב כמקומות של משחק וטיול רוגע
של בני העיר .

17

תעודה מהסג ' ל של סלוניקי מציינת את הנוכחות המטרידה של רוכלים

בבית הקברות המוסלמי  .רוכלים אלה  ,שלא יכלו לפעול בשווקים ונדחקו אל מחוץ לתחום
המוכר לפעילות מסחרית  ,פרסו את מרכולתם בין המצבות ללא מתן תשומת לב רבה
לכבודם של הנפטרים .

18

וטן וירסימוס מביאים עדות בספרם על בתי קברות מוסלמיים

ברובע איופ  ,האתר המקודש ביותר לאסלאם באזור של אסתנבול  ,שנשים צועניות נהגו
לשדל לקוחות מזדמנים בין המצבות הסמוכות לקבר הקדוש הניצב שם .

19

עדויות אלה מצביעות על כך שבתי קברות היו במידה רבה אזורי גבול שהיו ממוקמים
פיסית אך גם חברתית בעיבורה של העיר  .ייתכן שטשטוש הגבולות באתרים אלה ,
וההתנגשויות שהתחוללו בהם בין אלה שביקשו לשמר את קדושת האתר ובין אלה שהזדמנו
לבתי הקברות לשם עיסוקים שונים ומשונים  ,עמדו גם הם מאחורי ההתנכלות לבית
הקברות היהודי של העיר  .ההצהרה של מיופה הכוה היהודי שהעדה היהודית ויתרה על

15

עמנואל  ,א  ,עמ '  . 11רישום המצבה של הרופא סינייור מופיע אצל עמנואל  ,ב  ,עמ ' . 499

16

ראו גודווין .

17

ראו מרכוס  ,עמ ' . 276 - 275

18

מג ' ל  , 15 ,עמ '  , 140השליש הראשון של חודש רמדאן

19

וטן וירסימוס  ,עמ ' . 195 - 194

1118
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זכות הקניין בחלק מסוים של בית הקברות היהודי על מנת שהמוסלמים יוכלו להמשיר
ליהנות שם מטיול בטל באוויר הצח  ,מחזקת הנחה זו .
ואם בגבולות עסקינן  ,הרי התעודה שלפנינו מראה היטב את היכולת של התעודה ,
כטקסט שעובד ונרשם בידיהם של נציגי השלטונות  ,לסמן ולהדגיש את הגבול שהיה קיים
בין מוסלמים ולא  -מוסלמים  .כדוגמת תעודות אחרות מהסג ' ל של סלוניקי  ,וכמו רישומים
מבתי הדין השרעים של ערים אחרות במדינה העת ' מאנית  ,גם תעודה זו מאמצת כלפי

הלא  -מוסלמים שפה ומינוח שהיו מיוחדים ושונים באופן ברור מאלה שיוחדו למוסלמים .
הדוגמאות לכך יצוינו בתרגום התעודה בהמשך  ,ובשלב זה ברצוני להתמקד במינוח הדן
במוות  .חשיבותו הסימלית של מעמד הקבורה כטקס מעבר עיקרי בחברה האנושית ברורה
היא  ,על כן אין תימה שהלבלרים של בית הדין השרעי הקדישו מינוח פוגע במובהק ,

המרוקן מכל קדושה  ,כאשר דיווחו על תהליך המוות והקבורה אצל הלא  -מוסלמים  .הדוגמה
הבולטת לכך בתעודה שלפנינו היא הפועל שהלבלרים בחרו כדי לציין את תהליך הפטירה .
הלבלרים הכניסו לפיו של מיופה הכוח היהודי את הפועל " מרד

אתמכ " ) rd etmek

(m

כאשר ביקש לומר " נפטר "  .פועל זה משמש בסג ' ל אך ורק כדי לציין פטירה של ~לא -
מוסלמים וחיות  .דוגמאות נוספות למינוח פוגע הקשור לפטירה של לא  -מוסלמים מופיעות
בתעודה שנרשם בה עזבונו של יהודי בשם אילייא בן יאקו  ,שהגיע לסלוניקי מיאנינה

ונפטר בח  ,אן הסוחרים הגדול של העיר שהיה מוכר בשם " צולו ח ' אן " .

20

כנהוג במקרים

דומים  ,ציין הלבלר את כל החובות והוצאות הקבורה שיש לנכות מעזבונו של הנפטר
בטרם יועבר לאוצר המוסלמים  ,וזאת בשל היעדר יורש מוכר  .הסעיף המופיע ברישום
העזבונות של כל הנפטרים הוא הסעיף המפרט את הוצאות הקבורה  ,ומאחר שבמקרה זה

הנפטר היה לא  -מוסלמי  ,ניסח הלבלר את הסעיף במילים " לאשהקינני ] ח  ,אכה

 laשניתן לתרגמן לעברית באופן הבא  " :הכנסת הנבלה הסרוחה שלו

] esi [ ni ] h ka idhal

לאדמה " .

~

אדח  ,אל "

~

תופעה מעניינת נוספת העולה מהתעודה שלפנינו היא התפקיד השולי שניתן למדינה
ולנציגיה המקומיים בסלוניקי בפתרון סכסוכים משפטיים בעיר  .אנו למדים מהתעודה
שנציג הקהילה היהודית בחר בשלב מסוים של הסכסוך לפנות אל הסולטאן ואל המופתי
בתקווה לקבל לידיו מסמכים רשמיים שיצדדו בעמדה של היהודים בסכסוך  .בקשתו
נתמלאה ולידיו נמסרו צו סולטאני ( אמר  -י שריף ) ופסק הלכה ( פתוא ) שאסרו על המוסלמים
למנוע מהיהודים לקבור את מתיהם בחלקה החדשה  .הישג מלא זה לא הביא קץ לסכסוך .
ייתכן אמנם שהוא חיזק את עמדת היהודים במאבק המשפטי  ,אך הוא לא פתר אותם
20

העיזבון רשום בכרך

84

עמודים

 14 - 13מ 28 -

במחךם

1167

(  . ) 25 . 11 . 1753התחמקות מרישום

עזבונות  ,ובעיקר מהעברת עזבונות של נפטרים ללא יורשים לאוצר המדינה  ,היא דוגמה ברורה
להצלחתם של היהודים בעיר להימנע ממפגש עם שלטונות העיר  .בין המאות הרבות של עזבונות
שהיו שייכים לנפטרים תושבי סלוניקי  ,בעיקר של מוסלמים אך גם של נוצרים לא מעטים  ,יש
רישומים ספורים בלבד של עזבונות של יהודים  .ראוי לציין שגם מעט העזבונות שהשתייכו ליהודים
ונרשמו בסג ' ל היו עזבונות של יהודים זרים שנפטרו בח ' אנים שהיו בבעלות של מוסלמים  .על צולו

ח ' אן ראו דימטריאדיס  ,עמ ' . 405
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ן אייל

היניאו

מהמשך הנסיונות להשיג פשרה ( ולח ) ,

21

כנראה באמצעות מתווכים מחוץ לכותלי בית

הדין השרעי  .הפשרה שהושגה לבסוף התבססה על ויתור הדדי  :היהודים ויתרו לטובת
המוסלמים על חלק מסוים מהחלקה  ,שהיה נטוע עצים  ,וזאת על מנת שישמש את המוסלמים
כמקום לטיול באוויר הפתוח ; המוסלמים  ,מצידם  ,התחייבו שלא יציבו עוד מכשולים
בפני היהודים לקבור את מתיהם בשאר החלקה שנותרה בבעלותם  .תיאור זה של השתלשלות
ההליך המשפטי מצביע על כך שלהליך המשפטי הפורמלי שהתנהל בפני נציגי השלטון
היה  ,למעשה  ,רק חלק משני למדי בהשגת הפתרון לסכסוך .

לוקות

התעודה

נושא המסמך ,

22

היהודי בשם יסוע ' א

בן23

יאקו  ,שהוא מיופה הכוח מטעם עדת היהודים

המתגוררים בסלוניקי המוגנת לטפל בכל ענייניהם ,

24

נשא דברים במושב השריעה הנאצלת25

לאמור  :בית הקברות שלנו השוכן מחוץ לשער כלמריה

) ( Kalamaria

הוא אדמה סלעית .

26

כאשר אנו קוברים את המתים 27שלנו כשהם נפטרים  ,עניי היהודים עומדים בפני קושי
וסבל רב  .על מנת לקבור את המתים שלנו  ,קנינו קודם לכן חלקת קרקע בכספים של עדת
היהודים תמורת ארבע מאות ושישים גרוש [ וזאת ] כפי שעולה משני מסמכים של כתב

בית הדין השרעי  .גבולותיה [ של החלקה ] ידועים אצל התושבים והשכנים והיא שוכנת
בקרבת בית המלאכה להכנת מיתרים מגידים של חיות ,

28

סמוך לבית הקברות שלנו

מחוץ לשער כלמריה שכבר הוזכר  .כאשר ביקשנו לקבור את מתינו  ,כשהם נפטרים בבא

יומם על-פי מצוות האל  ,בחלקת הקרקע שלנו הנמצאת בבעלות פרטית מלאה  ,מקצת
מתושבי המחוז מנעו זאת בעדנו  .בשל כך פרצו בינינו סכסוכים רבים  .כאשר הודענו על
מצבנו למדינה הנעלה ,

נמסרו לידינו צו נאצל ופסק הלכה נשגב [ וזאת ] על מנת שלא

29

תהיה התנגדות [ לקבורה בחלקה החדשה ]  .במצב זה  ,על מנת לשים קץ לסכסוך ומרצוננו

21

על הפשרה  ,צלח  ,כמנגנון משפטי עיקרי להסדר סכסוכים בסלוניקי במאה הי " ח  ,ראו ג ' יניאו ,
האדמיניסטרציה  ,עמ ' . 208 - 204

22
23

24

במקור " ראקע

לסם "

.

תבנית זו משמשת בסג ' ל רק ללא  -מוסלמים .

במקור " ולד " ( הילד של )  ,נוסח הנהוג בסג ' ל בעבור לא  -מוסלמים .
~
בסג ' ל של סלוניקי ישנו רישום מסודר למדי של בחירת מיופה כוח אחד או שניים לייצג את כלל
העדה היהודית שהיתה מורכבת מקהלים ( ג ' מא ? ת בתעודות של המג ' ל ) שונים  .מיופה הכוח
נבחר

" הכללי "

על  -ידי הנציגים של כל הקהלים שהיו בסלוניקי  .מיופה הכוח של העדה היהודית  ,יחד עם

מיופה הכוח של העדה הנוצרית  ,הנציגים המוסלמים של הגילדות וראשי הכפרים ששכנו סביב
לסלוניקי  ,היו  ,בתורם  ,גוף שבחר שני נציגים שייצגו את אוכלוסיית העיר כלפי שלטונות המחוז -
ראו  ,לדוגמה  ,מג ' ל  , 82 ,עמ '  18 , 111בשעבאן  . ) 20 . 6 . 1753 ( 1166על הקהלים היהודיים בסלוניקי
ראו הקר  ,עמ ' . 249 - 221
25

כלומר  ,בבית הדין השרעי .

26

במקור " סנכסתאן " ) . ( sengistan

27

במקור " מרדה " )  . ( miirdeמונח זה משמש רק בעבור לא -מוסלמים .

28

במקור " כרישח  ,אנה " .

29

כלומר לשלטונות העות ' מאניים .

הרחבת בית הקברות היהודי של סלוניקי ( ) 1709

הטוב  ,הושגו הבנה  ,החלטה  ,התחייבות והסכם 30עם הנזכרים לעיל  :העדה

,

329

[ היהודית ]

הנזכרת מוותרת מרצונה למוסלמים של העיר הרשומה לעיל על חלקת קרקע בבעלות

פרטית שלנו שהיא [ חלק ] מהחלקה שנזכרה לעיל .היא כוללת עצי פרי ועצים שאינם
נושאי פרי ובריכת מים קטנה ומסתיימת במטבח השוכן בקירבת בית הקיץ 31שבנה
יוסף  .היא מוגדרת ומובחנת [ בגבולות

הבאים ] :

השיח '

מצד אחד הדרך העולה לבית המלאכה

להכנת מיתרים מגידים של בעלי חיים ; מצד אחד חלקה ריקה שקנינו מאבראהים

צ ' לבי ;

מצד אחד תעלה של גן ירק הנמצא גם הוא בבעלות מלאה שלנו ומצד הים המקום שנטשנו .
הוא [ המקום שנטשנו ]  ,בגדר חלקה הנמצאת בבעלותנו  .קודם לכן קברנו [ שם את

מתינו ]

ו [ אז ] נתגלע הסכסוך  [ .הוויתור הוא ] בתנאי שנקבור בלא התנגדות את מתינו כאשר הם

נפטרים בחלקה הנמצאת בבעלותנו וזאת מלבד [ בשטח שעליו ויתרנו ]  .בקשתי בתוקף
ייפוי הכוח היא ש [ נציגים מטעם בית הדין השרעי ] יגיעו לשם [ ושהעניין ] ייבדק  ,ירשם
ויימסר כתב בית דין שרעי  .לאחר שהוא אמר זאת  ,אני  ,העני ,

32

הגעתי למקום הנזכר יחד

עם מוסלמים ששמותיהם רשומים בשולי המסמך  .לאחר שבחנו את החלקה הרשומה

לעיל  ,כינסנו מושב שרעי שיש לכבדו  .מיופה הכוח הרשום לעיל  ,יסוע ' א  ,מסר הצהרה
ונשא דברים במושב המכונס הנזכר לעיל  :הם בעלים [ של החלקות ] כפי שתואר לעיל
ובהתאם לתוכן של שני מסמכים של כתב בית דין השייכים לעדה הנזכרת  .כעת הושגו
התחייבות והסכם [ שעל פיהם ] הם מוותרים מרצונם ועבור המוסלמים על גן ירק  ,הנמצא
בבעלות מלאה והכולל עצי פרי ועצים שאינם נושאי פרות המסתיים במטבח של בית

הקיץ הנזכר  .הוא [ הגן ]  ,מהחלקות שלהם שנבחנו [ על ידי נציגי בית הדין השרעי ] ושנמצאות

בבעלותם [ של היהודים ]  .הוא מוגדר ומצוין כפי שתואר לעיל  :מצד אחד הדרך העולה
לבית המלאכה למיתרים מגידים של בעלי חיים ; מצד אחד חלקת קרקע ריקה שקנינו
מאבראהים צ ' לבי ; מצד הים המקום שנטשנו אותו  .זוהי חלקה הנמצאת בבעלותנו  .קודם
לכן קברנו ]  [ awאת מתינו ועל כן נתגלעו סכסוכים ; ומצד אחד תעלה של גן הנמצא גם
הוא בבעלותנו  [ .הוויתור על הנכס לטובת המוסלמים ] הוא כדי ש [ המקום ] ישמש אותם

כמקום לטיול באוויר הפתוח  [ .בתמורה לכך ] המוסלמים התחייבו שהם לא ימנעו בעדנו
מלקבור את מתינו בחלקת הקרקע שאנו בעלים מלאים שלה על פי כתב בית דין שרעי
וזאת מלבד גן הירק שאנו ויתרנו [ עליו ] עבור המוסלמים  .אני מבקש [ מבית הדין ] שישאל
על כך ושימסר כתב בית דין לשני הצדדים  .לאחר שהם נשאלו ומאחר שהעלמא  ,האנשים
ישרי הדרך ושאר המוסלמים מסרו גם הם הודעה התואמת את מה שנאמר לעיל  ,מה

שאירע נכתב על פי בקשה ביום השלישי ב [ חודש ] ךויע ל
~ ~
30

ס ' ר שנת

% 121

( . ) 13 . 5 . 1709

השימוש בארבעה מונחים המשמשים כולם  ,כך נראה  ,בעבור הסכם שהושג מחוץ לכותלי בית הדין

השרעי יוצא דופן הוא  ,ואינו מופיע בעשרות רבות של מסמכים אחרים מהסג ' ל העוסקים גם הם
בהשגת הסכם פשרה  .יש בכך  ,לדעתי  ,לחזק את הטענה שמדובר כאן בהסכם יוצא דופן בחשיבותו .
31

במקור " קצר " ) . ( kassr

32

כלומר הקאדי של בית הדין השרעי .
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הרחבת בית הקברות היהודי של סלוניקי ( ) 1709

העדים המעידים בנוכחותם על התקינות של ההליך
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המשפטי :

המופתי מחמד אפנדי  ,תפארת המלמדים הנכבדים ; סלימאן אפנדי  ,תפארת המלמדים
הנכבדים ; מצטפא אפנדי  ,תפארת המלמדים הנכבדים ; מצטפא אפנדי  ,תפארת

השיה ' ים ;

עבד אלבאקי אפנדי  ,תפארת השיח ' ים הנכבדים ; שיח ' יוסף דדה  ,תפארת הצופים ; אבראהים
אע ' א  ,תפארת הנכבדים והממונה על בית המלאכה ליצור אבקת שריפה ; צ ' אוש זאדה
אחמד אע ' א  ,משענת הברואים ; אחמד אפנדי  ,תפארת הברואים ; מחמוד אפנדי  ,תפארת

הסאדאת [ צאצאיו של הנביא
מחמד ] ;

מחמד ] ;

מחמד אפנדי  ,תפארת הסאדאת [ צאצאיו של הנביא

הסוחר חאג ' י אחמד ; חאג ' י מחמד ; החאג ' אחמד בן עבדאללה ; אסמאעיל

צ ' לבי ;

מחמד צ ' לבי ; יוסף צ ' לבי ; מפרזל הסוסים מחמוד דדה ; הדרויש אסמאעיל דדה ; הדרויש

עלי דדה ; הדרויש מחמד אפנדי ; מחמד צ ' לבי  ,מצטפא צ ' לבי  ,אחמד צ ' לבי  ,הדרויש חסין
דדה ואחרים .

קיצורים ביבליוגרפיים
אוליא צ ' לבי

אוליא צ ' לבי  ,סיאחתנאמה  ,ח  ,אסתנבול . 1928

.

אנסטסיאדו

4

אנקורי

צבי אנקורי  ,יהדות ויוונות נוצרית  -מיפגש ועימות במרוצת הדורות  ,תל -אביב
תשמ " ד .
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