
סוריהיהודוזל"המנלמווםהחלום

מאנית'העותהתקומהבשלהי
זנר(.פ.וו)בפרנלי

ביותרהגדולותהיהודיותהקהילותמאנית'העותבתקופההיוודמשק(צובאארם)חלב

356,9היו1893בשנתמאני'העותהאוכלוסין-מיפקדלפי.סוריהכיוםהקרויבאזור

בדמשקיהודים265,6-ו,(חלבהעירלרבות)חלבמחוזשלהמרכזבאזוריהודים

סוריהשלהכלכליתהירידה.שונותובאומנויותבמסחרעסקוהיהודיםרוב[.וסביבתה

-בדרך,המוסלמיהרובעםיחסיהםהיו,מיעוטהיותםלמרות.לרעהעליהםהשפיעה

2.מסוייםמתחשררהנוצריםוביןשבינםבעוד,תקינים,כלל

מעשההואהתיאור.זויהודיתקהילהשלהפנימייםהחייםאתאתארזהבמאמר

נוסעיםתיאורי:1920שנתעד1750שמשנתהזמן-בפרקשוניםממקורותסינתזה

עדויותואף;סוריהרבנישלותשובותשאלות,מוסרחיבורי,אירופייםומיסיונרים

.הברית-בארצותאובישראלכיוםהחייםמסוריהיהודיםמפיפה-בעל

היהודיהקהילתיהארגון

באימפריהאחרותקהילותכמו,הגדולותסוריה-בשריהיהודיותהקהילות

מינויקיבל'באשיחכם'הכיאם,כלשהולמרכזישירותכפופותהיולא,מאנית'העות

הקאתוליםכמושלא,הירארכילמבנהקשורההיתהלאוקהילהקהילהכל.ממלכתי

,כקיליזבעיירותהיהודים.הרומיתהכנסיהבמסגרתהירארכיבמבנההמאורגנים

,הגדולותבעריםהרבנייםהדין-בתילפנידיניהםאתמביאיםהיואגרפהאו,מאראש

הדין-בתילפניעניינםאתלהביא,ככרדיאריהודישעשוכפי,ברירהלהםהיתהגםאך

שלחלקתורכיהמזרח-בדרוםראואמנםחלביהודי.באיסטאנבולאובבגדאד,בחלב

.זהאזורלגביאכיפהסמכותלהםהיתהלאאך,שלהםהארץ-פנים

סמכותכבעלאחדמסורתיגוףשלקבלתוהיההיהודיםכלאתהמאחדהגורם

ושלהתשובותשלגדולחלק.דומותבבעיותועסקובעבריתכתבוהרבניםכל.מרכזית

לפרופסורמודהאני.(2הערהראה)שליהדיסרטאציהשלבמפרקחלקשלמחודשתעריכהזוהי*
לומודהואני,גרוסאברהםמאנגליתתרגם.הקודםהנוסחאתהביקורתיתקריאתועלדשןשלמה

.עבודתועל
1.'1893-82-1881]0Kemal Karpat, 'Ottoman Population Records and Census

274-237:(1978)9.ernatirional Journal of .Midd/e East Studies'וא[
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אחריםחיבוריםואלו,שבאיטליהבליוורנוהודפססוריהרכנימאתאחריםחיבורים

המשותפותוהמסורתההזדהות.ובירושליםבחלב,באיסטאנבול,באיזמירלאור-יצאו

-בקהילות'התבולל'וללהיקלטאירופה-וממזרחמאיטליה,מספרדליהודיםאיפשרה

.שבסוריהישראל

שהיה,ראסל.הראשונההעולם-מלחמתעדתקיפההיתהבחלבהרבניתהסמכות

שלהרחבההסמכותאתציין,חלבמחייהתרשמויותיואתהכתבעלשהעלהרופא

"ית)'חכם'ה
:(הובאן

מהםרבים.(המקומיים)מהנוצריםמפוכחיםיותרהרכההיהודיםהיוכלליבאופן

ובכלביוםפעמייםהכנסת-בבתינוכחותםאף.העוניבגללפזיזהמהתנהגותניצלו

אילוכל-'חכמים'השלהפקוחותעיניהםהשגחתתחתאזוהיותם,החגים

שלבמסגרתיותרקלשהיהדבר,מוסריתשחיתותהסתרתעליותרעודהכבידו

3.אוכלוסיןמרובהעםבקרבחיים

הטורבאןשלובצבעבמידההיהודיםמשארבחיצוניותוונבדלניכרהיה'חכם'ה

מכובד'חכם'ההיהראסללדעת.העליוניםבגדיושלוהרחביםהארוכיםובשרוולים

-ובעלימוגבלהיההאזרחישיפוטו.עדתו-בקהלהנוצריהבישוףמאשריותרבקהילתו

זכות.ממשלתי-המוסלמיהדין-בית-'מחכמה'הלפנילהתדייןיכלויהודיםדין

כרוכהלהיותעשויההיתהשהיאמכיווןבזהירותמומשההרבניהשיפוטעלהערעור

4.מרוביםשוחד-בתשלומי

,שבטקסעניינים-מאודמגווניםהיוהרבנייםהדין-בתילפנישהובאוהמשפטים

בקשרבמיוחד)בנייה-ודינינזיקין,הלוואות,עסקים-חוזי,ירושות,גירושין,קידושין

השיפוטגוניות-רב.(השכן-ביתמולחלונותפתיחת:היינו,'ראייההיזק'להלכות

נלאניאדושלמה'רת"שו,'נועםאמרי':ת"השובאוספימובהקביטוילידיבאההרבני

6.דוויקשאול'רת"ושו

,עונשיםהדין-ביתלרשותעמדוהדין-פסקישללפועל-ההוצאהאתלכפותכדי

בידיהופעלואכן,הגופניהעונשובמיוחד,אלה.ומלקותכספייםקנסות,חרם:כגון

רגליו-כפותעלהולקהשבנו,אחדאבעלמסופר,למשל,כך.יחידיםורבניםמורים

על'חכם'הלפני,שתוישהיה,האבמיחהכאשר.'חכם'המורובידי(פאלאקה)

'חכם'עלמלמדנואחרמקור.לילדוכמומלקותעונשלאבהאחרוןפסק,המלקות

זמןלפניעדנמשכואלהעונשין-מנהגי.(להלןראה)השבתאתשחיללוצעיריםשענש

בנואתשהביא,אבעלמדווחת,20-הבשנות,בחלב'אליאנס'ספר-בביתמורה.רב-לא

1794Alexander(טחEdition2(,ק.361 Russell . TheNaruralHistory

~

'

ofAIeppo

, London

נועםאמריוראה.39'עמ.א"תקפליוורנו,שמאעהלויאליה'לראשהקרבןראהוכן.64'עמ.שם4

.א"ע.מהדף,כס,משפטחושןחלק,ג"תרס,חלב,דייןישעיה'לר

.ה"תקלקונסטאנטינופול,שלמהשלדינו-בית5
.ע"תרירושלים.מארץאמת6



47ןסוריהיהודישלהפנימייםהחיים

סירבהזומודרניתמורה.פיואתהמרהכיעללהלקותוכדי,קשורותבידייםהמתבגר

7.האבלבקשת,כמובן

רבותואגדות.אליהםהכבודליחסהוסיפוהרבניםשל,כביכול,המאגייםהכוחות

הקללה.אחדחוטאלקללציווהוהדין-שביתרבעלסופר,עשושהסהנסיםעלהילכו

.כאלהלמטרותהקדושיםבכוחותיולהשתמשהרבסירבומאזהאישלמותגרמה

קראובצורתבעתות.הרע-עיןנגדקמיעותוכתבוחוליםמיטותלידהתפללוהרבנים

מותלאחר'.הגשםבעדלהתפלל'השיך'עםיחדולבישוףלרבהמוסלמיםהשלטונות

וגרמוהרבניתהסמכותשלכוחהאתחיזקואלהכל.קברועללהתפללנהגוקדושרב

.במיוחדעוצמה-רבמכשיריהיההרבנישהחרםלכך

שונותברמותלמורים,הדין-ביתאבשלבראשותו,הדין-ביתלחברינחלקוהרבנים

.היה(קלאב)היסודייםהספר-בבתימוריםשלמעמדם.'פרטיים'חכמים-ולתלמידי
,כלשהימישרהתופחואיננובלמדנותוהידועיחיד,'פרטי'חכם-תלמיד.נמוך,יחסית

עשירעסקים-איששלכניסתו.עסקים-כאישאוכשוחטמחייתולמצואעשויהיה

חתנולהיותעשויהיהחכם-התלמיד.נדירמעשההיתהלאחכם-תלמידעםלשותפות

פרטייםכמוריםחכמים-תלמידישכרועסקים-שאנשייש.הסוחרשלאחיואו

להתכנסיוכלוחכמים-שתלמידיכדי,קטנהלישיבהתמיכההעניקואו,לילדיהם

.בהוללמוד

זכהשמינויו)הראשיהרבלרבות,הקהילהראשיושלהדין-ביתחברישלבחירתם

יותרשמאוחר,'גוףלידימסורותהיו,המסיםוהערכת,(ממלכתייםולהכרהלאישור

בחלב.הדין-ביתחבריומהרבנים'העירטובי'ממורכבהיהזהגוף.'ועדה'בשםנודע

או'ועד'לבחירותהיושלאכיוון.קבעשלמוסדהנזכריםהקהל-חשוביהיוו

ואנו.אלהלעמדותבמינוייםחשובתפקידמשפחתיומעמדעושרמילאו,'מועצה'ל

.משתניםאינםאלהתפקידיםהממלאיםהאנשיםשמותכיהשניםבמשךמוצאים

מסיםלשלםצריכיםפראנקוסהסניורסהאםהשאלהעל18-הבמאהבחלבהמחלוקת

צידוןהלבנוניתשבעירהקטנהבקהילה[0.לכךטובהדוגמהלשמשעשויהקהילתיים

ראויים'המועמדיםשנירקהיוהעירבכל.דייניםשנימינויבדברויכוחהתעורר

-תלמידישבעהמתוךהדייניםשניאתלבחורשהציעהקבוצההתנגדהלאחד.'להוראה

ראוייםהיולאהשבעהמביןשכמההעובדהחרףוזאת;גורלהפלתידי-עלחכמים

כד.'חלב':ז"תרפ,אביב-תל,הארץבעתוןמאמריםסדרת,'יהודיותקהילות',נאמןפנחסגםראה7

.אלול

,Zenner:מאמריוכן:260'עמ,'החלק,ירושלים,המעשיותאוצר,נענה'ר8 'Saints and.עו.ק
Anrhropological.'היlsm among the Jerusalem Sephardil1"ן"Piecemeal Supernatl

Quarrerly.38(1965).קק.217-201

.86'עמ,ראסל9

מיוחדותזכויותלהםהיושכאירופייםבאירופהאחרותומעריםסליוורנוהסוחרים-פראנקדס10

תושביהעלהקפיטולציותוהשפעתבחלב"הפראנקוס"',(דותן)לוצקי.א,זמניםבאותם
.46-79'עמ,(ש"ת)1,ציון.'היהודיים
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ussell, The

(1794Narural "isrory of

Aleppo

(London

,זונכבדהלמשרהראויהיהשלאאדםלמנותמוכןהיההרוב.כדייניםלשמשכלל

האישיותאםי:.בעמדתושתמךבדמשקרבאלופנהכךעלעירערהמיעוטאבל

,(צראף)הפחהשלבנקאיכגון'קשרים'בעלתהיתהזהמעיןבפולמוסהמעורבת

.הקהילהמנהיגיכנגדהמדינהעוצמתהופנתה,לעתים,אזי,'באשיחכם'אוקונסול

,כשרבשרממכירת:מקורותמכמהבאוהקהילתייםהארגוניםשלההכנסות

לתורהעלייהבעתמנדריםמתרומות,'וועדה'ההערכהלפישנקבעוממסים

גדולחלקמומןואילךהראשונההעולם-ממלחמת.מקנסותוכןאחרותובהזדמנויות

בימי.ל"לחושהיגרוסוריה-יוצאימיהודיםשנשלחומכספיםהקהילתיהתקציבשל

.תרומותנתרמוובהןערב-חגיגותנערכו.בעומרג"בלאובאבו"בט,שמחה

-'אחיעזר',קדישאחברה:כמו-צדקה-לחברותהכספיםנתרמואלהבהזדמנויות

,עניים-בנותשללנדוניות-'ישראלשמע'חברת,לענייםוהלבשהמזוןלאספקת

למוסדותאחרהכנסה-מקור.הכנסת-ביתלצרכיוכן-חולים-ביקור,'תורה-תלמוד'

למפעלאולמוסדהקדישוהושבעליו,('ואקף'בערבית)'הקדש'ההיההקהילתיים

-לביתלוהשייךמבנייןהשכירות-דמיכלאתמקדיששהיהאדםכגון,דתיאופיבעל

מעיןלמטרהכסףבהשהוקדשמשום.אביוצוואתעלערערשבןבדמשקאירע.הספר

".זו
לכךוצירפושבת-מחללעלחרםהרבניםגזרוהראשונההעולם-מלחמתלפני

.ב"ע,מ-א"ע,להדף,'ט.משפטחושן:ז"תרמאיזמיר,יצחקפני,אבולעפיהיצחק'רן1
ish'G11ottheil,וכן:לוצקיראה;יג,משפטחושן,יצחקפני12 ' Damascus ' . Je.א

&

Franco.1ל
Encvclopediaועץvol.1903.ע1.קק.421-415 . New
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המלחמהאחרי,זאתלעומת.שבת-מחלליהיויחידיםרקזמןבאותו".לקהילהאזהרה

4י.הקהילתיתהמשמעתנחלשה

.ארבעאושלושבגילהספר-לביתבניהםאתלשלוחהקהילהבניבידיהיתהמסורת

-ביתאתקרובותלעתיםעזבועניים-בני.לימודיהם-חוקאתסיימולאמהםרביםאך

היולא,כאורפה,קטנותבקהילות.קרואידעוובקושי,מצוה-הברקודםהספר

בזמן.ממושכיםזמן-לפרקיבעיירהנשארולאשהמוריםמכיווןסדיריםלימודים

.מה-לתקופתספר-בתימספרנסגרוהמלחמה

;בית-האלףבלימודפתחה,היסודיהספר-ביתהוא,בכתאבהלימודים-תוכנית

למדוכך-אחר;העבריותהאותיותצליליאתלהכירהתלמידיםלמדוהשניבשלב

אלהללימודיםהוסיפובצידון.ך"נולאחריוחומש,השבוע-פרשת,תפילות,ברכות

בתוספתהשבוע-בפרשתקריאהשליומיתמנההכוללספר,'לישראלחוק'בקריאה

.והזוהרהתלמוד,הכתובים,הנביאיםמןקטעים

ונמשך'ויקרא'בהחומשלימודהחל,היהודיבעולםאחריםכבמקומות,בחלב

שלהמסורתיבתרגוםמלווההיההמקרא.ך"ונהחומשספריובשאר'בראשית'ב

שאפילוכיוון,השינוןדרךעלהטקסטנלמדבהתחלה.ספרותיתלערביתך"התנ

המשיכוהמקראלאחר.שבפיהםהמדוברתהערביתמןשונהבדיאלקטהיההתרגום

התלמידהחלעשרה-אחת-עשרבגיל.בתלמודהאגדותשלאסופה,'יעקבעין'בלימוד

לימודנוסףיותרמתקדםובשלבי"רשפירושעםראשוןבשלב,גמראללמוד

נכנסומעטיםואילולימודיהםאתזהבשלבהפסיקוהתלמידיםרוב.התוספות

עזרתללא,עצמאיבאופןללמודיוכלובהתבגרםכיציפוומאלה,(הישיבה)'מדרש'ל

.האשכנזיםשלמאלההחלביםשלהלימוד-דרכיאתאפיינוהבדליםשני.רבאומורה

עלדגששמווכן,הקודש-כתבישאראתולאבלבדתורההספר-בביתלמדוהאחרונים

-דרךאתהמאפייןכיקובעאחדמקור.החלביםמאשריותרהרבהדיאלקטיפלפול

שלמקיףללימודהניתנתיתר-חשיבותהוא,'החלביהעיון'את.זובקהילההלימוד

העליונותכידעתואתביטאחלבירב.קאזואיסטייםוחילוקיםפלפולפני-עלהטקסט

,זאתלעומת,האשכנזיםמצד.יותרהמקיפהבבקיאותנעוצההיתהבלימודהספרדית

דרךעלללמדובמקום'כסיפורהתלמודאתהקוראים'סוריהיהודיעלביקורתנשמעה

אחתהיתהשבדמשקבעוד,כאלהישיבותמספרפעלובחלבי'.והתנצחותויכוחשל

6ן.בלבד

.א"עקכד-א"ע,קיזדף,ד"תרעצרבהארם,אמונהדרך.דיחקשאוליעקב'ר13
עדיין.1920-1940המאנדאטכתקופתמחלבהיגרו.עשירותמשפחותהרבהכן-וכמו,רכזיםהרבה14

.יותרהרבניםאתהטרידהקפה-בבתינשיםישיבת,זאתלעומת.בשבתהכנסת-בביתנוכחותהיתה
עלחמורריבהיה20-השנותבמשך.(אלולכד.אלולד,אביב,אבג:ז"תרפהארץ,נאמןפנחס)

וביקרהבירושליםשהתגוררה,אחתאשה.כקהילהיותרהצעיריםהאנשיםוביןהרבניםביןזהרקע

נוכחהוכןבמסיבהבטן-ריקודירוקדותבנותשםבראותהמזועזעתהיתהכיסיפרה,בחלב

.הפנאי-בשעותרווחתפעילותמהווההקלפים-שמשחק
טעונהעדייןזושאלה,האשכנזיותהלימוד-משיטותלמעשה'החלביהעיון'שונהובמהכיצד15

.'תוניסיעיון'גםקייםכילידיעתיהביאדשן'שפרופסור.בדיקה
1973Jerusalem,2/9/-0.קק.16138-137

""1Cohen , The

,

Jews ofthe Middle Easr.,ן1.י
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.היוםכלהספר-בביתשהוהם.עוזרואוהמורהבידיבבוקרמבתיהםנאספוהילדים

.הספר-ביתלכתלימחוץלשחקנאסרהילדיםעל.שיעוריםהתקיימובשבתותגם

נהוגיםהיו.המוריםלהשגחתנתונההיתההיאאףהספר-לביתמחוץהתנהגותם

נהוגהיהשניםלפני.הרגליים-כפותעלהלקאותלרבות,חמוריםגוף-עונשי

.חשבוןהיההראשיהחילוניהמקצוע.המורהלפניהרצפהעלישבושהתלמידים

לימודיאתהמסורתייםהספר-בבתיהלימודים-לתכניתהוסיפוהאחרוניםכדורות

שנוצרהההתחרותלזכותזועובדהלזקוףאפשר.אחריםומקצועותהצרפתית,הערבית

.חדשיםספר-בתיפתיחתבעקבות

,מאנית'העותבתקופהכמו,המאנדאטבתקופתהיהודיםהיוחשוביםחיים-בתחומי

מנגנוניםבאמצעותנגבומסויימיםמסים:סוריהשלהאחריםמתושביהמנותקים

.לילדיהםנפרדיםספר-בתילרבות,משלהםמוסדותלהםהיודת-בענייני.יהודיים

.כיהודיםשלהםהזהותלהרגשתתרםזהנפרדפנימיארגון

וביתמשפחה

בסיסוכן,סוריהיהודיבקרבהחברתיהארגוןשלבסיסיתיחידההיווהביתהמשפחה

אלפתוח,כלל-בדרך,הביתהיה20-ההמאהתחילתעדלפחות.להתחברותראשוני

למספרמשותפתאחתחצרהיתהקרובותלעתים.(בלבדיהודייםבבתיםולא)חצר

הרבונוסעים.מקוםאפסעדודחוסותמלאות,כלל-בדרך,היוהאכסניות.משפחות

.בדמשקהיהודיברובעששררווהמחסורהעוניעללהתלונן

חזיתשלתיכוני-המזרחהדגםהיתההיהודיהרובעשלהעונילמראהאחתסיבה

.הביתשבפניםהמותרותאתשהסתירה,עלובהחיצונית

'מאיימת'ההכניסה-דלתעםכזהמסורתייהודיביתמתארתבורטון7ןאיזאבל

.הדורמותרות-ביתשלפנימואלומוביל,למעלההמתפתלהצרהמדרגות-וגרם

אוהענימן,עושרלהסתירברצוןמקורואיןזולהסתגרותהגורםכאשראפילו

.כצעיףאשתופניכיסויועלביתופרטיותעלהתיכון-המזרחאישהקפיד,המם-מגובה

פוגעדייראובית-בעלכאשרהדיןמילצד,בבעיהדנותהלכיותתשובותוכמהכמה

.החצראללכניסהבמקביל,חנותאוחדשחלוןפתיחתידי-עלזולתושלבפרטיות

י"ראייההיזק'בכרוךזהמעשהכיהקובעתהתלמודיתבהלכהמוגנתזופרטיות
טובהיההסוריםרובשלמצבםכי,19-ההמאהשל30-הבשנותמדווחכאורינג

י'.(התעשייתיתהמהפכהכשיאאזשהיתה)באשליההפועלים-למעמדבהשוואה

1879the.קק.17

HolyLand

. LondonנIsabel Burton , The Inner

Life

~fSyra Palestine ת102,.129
בתחילתבבבליהואהתלמודיהמקור.ב"ע,לז-א"ע,לגדף,כד-כא,משפטחושן,נועםאמרי18

.בחרא-בבאמסכת
19the Commercial State of Syria' , Reports of0תJohn Bowring, 'Report

840amenterarfן.קק.50-49 Papers, London;ק"1-ח.fioners55:Tommi)
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מאכלהיהלחם.בורגולאואורזעםלפעמים,בשבועפעמיםכמהנאכלכבש-בשר

חדריםמשפחהלכלהיוכלל-בדרך.כותנה-בגדילרובלבשוהחמהבעונה.יומי-יום

מגיפות.המשכורותגםוכןיחסיתנמוכיםהיוהמחירים.הנפשותמספרלפימיוחדים

דלותמול,הדתותכלבני,רביםסוריםעמדוהמאהבתחילת.קרובותלעתיםפרצו

.ל"בחויותרטוביםחיים-תנאילחפשויצאוקיצונית

.לגדוליםלצייתחייביםהיוהם.בכבודהוריהםאלהתייחסוהמסורתיבביתהילדים

אתהאבבירךבשבת.לשלוםברכתואתומקבלאביו-ידאתמנשקשהבןהיההמנהג

להטילרשאיהיהבסוריההאב.ראשיהםעלידיואתסומךכשהוא,נכדיוואתילדיו

כן-כמו.המורהלידיבנוהענשתאתהאבמסרלעתים.בוגרבןעלאפילוגופניעונש

,סיפרהאחתאשה.תלואחיותיהםאחיהםכלפיסמכותבעליגדוליםאחיםהיו

.לבגרותהגיעםעדאגוזיםפיצחוולאקפההילדיםשתולאבסוריהכי

.מעורביםהרגשותהיובתבהיוולדואלו,ומשמחנכבדאירוענחשבההבן-הולדת

בנותביקרולא,בדמשק'אליאנס'שלספר-ובתיהמיסיוןשלהספר-ביתפתיחתקודם

לפעמים,עשירותמשפחותשלהבית-במשקעבדועניותממשפחותילדות.ספר-בבית

עללפקחנהגוהםאחריםובמקומותבישראלחלביהודילדברי11-12.20בגילכבר

.יתירהבהקפדהצעירותבנותשלתנועותיהן

כשוליותלעבודהתחילורובםאך,בגרותם-בשנותלימודיהםשהמשיכובניםהיו

כן-אםאלא,הוריהם-בבתיולגורלהמשיךנהגוהם.השונותבאומנויותאובמסחר

.למשפחהשייכותהיוהכנסותיהם.המקוםמןהיגרו

,קהילתיותמישרותכמה.הפרטשלעיסוקובקביעתנכבדתפקידמילאההמשפחה

אופינשאו(המוסתערביתהקבוצהמנהיג)'צדקמורה'המישרת,למשל,כמך

-קירבתלפישאורגנושותפויות,קרובותלעתים,היומסחר-עסקי.כביכול,'תורשתי'

בתוךבירושההועברוהמכס-ביתשלאוהפחהשלהממונאיכמומישרות.משפחה

המשפחותלכללא,כמובן.מדודאומאבכלל-בדרךנלמדכצורפותמקצוע.המשפחה

חסריעובדיםהרבהואמנם,להורישהשניתןמישרהאוללמדושאפשרמקצועהיה

כי,מלמדותירושותבעניינימשפטיותפרשיות.ובדמשקבחלבהיומקצועיתמיומנות

ששימשואחרותולעומתן,תחרות-זירותששימשוסוריה-יהודיבקרבמשפחותהיו

.עויןחיצונימעולםמקלט

אתלהסביכולהיהבחורכיאף,ההוריםבאמצעותשידוךשלבדרךנקבעונישואין

?ן,ראסללפי.לופוטנציאליתככלהפלוניתבבחורהלהתעניינותואמושללבה-תשומת

,שנים18להםימלאובטרםרובם,צעירבגילהיהודיםהתחתנולתורכיםבהשוואה

,גבריםהתחתנוהמאנדאטבתקופת,המקורותלפי,זאתלעומת.רךבגילשאורסווהיו

.בעסקיםמבוססיםכברבהיותם,שלהםהמאוחרותהעשרים-בשנות,קרובותלעתים

שהיתהנראהלא.בחלבנהוגותהיו,הסוגיםארבעתמכל,דודים-בנישלחתונות

.79'עמ,'בחלק,שם84.21'עמ,ראסל20
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,התיכון-במזרחאחריםכפרייםכבאזורים,באגרפה.האב-אחילבתמיוחדתעדיפות

22.אביו-אחיבתאת'לתבוע'זכות,הראשונההעולם-מלחמתעד,לגברהיתה

.והכלההחתזביניהםשעשוכשם,מתנותלהחליףהמחותנים-משפחותנהגובחלב

תורכיהמזרח-בדרוםואלו.לחתנונתלהכלה-שאביהנדוניהעלהיהבחילופיםהדגש

העולם-מלחמתבעת,באגרפה.החתלמשפחתשנתנההמוהרעלהדגשהושם

שנתנואלהעללחתןנדוניהשנתנוהמשפחותרבוכבר,אחדמקורסיפר,הראשונה

יתומותאועניותלבחורותשעזרהצדקה-חברתהיתהבחלב.הכלה-להורימוהר

.גדולהנדוניהללאהתחתנורובןאלהנשים:'כלההכנסת'ב

:'המוסתערביתהכתובה.האשהלהגנתמיוחדיםסעיפיםכללוהנישואין-תנאי
,שנייהאשהלשאתזכותכן-וכמו,כרחה-בעלהאשהאתלגרשזכותלגברהקנתה

הכתובהואלו.תחילהלגרשהמחוייבשיהיהובליהראשונהאשתולרצוןבניגודאפילו

שנישאהאשהכי,אביבהרבניהמידע-מקור.אלוחרויותלגברהקנתהלאהספרדית

.רבעצמי-בטחוןובעלתחזקהאשהלהיותצריכההיתהמוסתערביתכתובהלפי

של,המוסתערביאוהספרדי,במוצאמותניתהיתהלאהכתובהבסוגהבחירה

במקצתשוניםתנאיםובה'הפראנקיתהכתובה'גםהיתה.בדברהנוגעותהמשפחות

.שוניםכתובה-מסוגישנבררותנאיםשכללה,מעורבתכתובהוכן,שבספרדיתמאלה

האשהמןולדותהעמידושלאגבריםבקרברקנוהגתוהיתה,נדירההיתההפוליגמיה

לפי.ייבוםשלבמקרהאפילובתוקפועמדשנייהאשהלשאתהאיסור.הראשונה

הימנולקבלאו,לאחיולהינשאאשתוחייבת,ערירימתאדםאם,היהודיתההלכה

שבומקרהעללנוידוע.אחרלאדםולהינשאלשוברשאיתשתהיהקודםחליצה

את,אשתוככתובתלסעיףבניגוד,ייבםאחדאדםכאשר,הלכתיסיבוךנתהווה

*23.להריוןהכניסהואףאחיו-אלמנת
לאאחריםובמקומותבדמשק.יורשיהועלהאשהעלהגנובכתובהאחריםסעיפים

-לארץלעלותרצהאםאלא,מגוריה-מעירלעבוראשתואתלכוףיכולהבעלהיה

בעתאשהשקיבלהמתנותשלפיו,תנאיבכתובהכללוובדמשקבחלב24.ישראל

בחוקי,למעשה.אחיםשנישלילדיםביןלנישואיןעדיפותישנההמוסלמיהתיכוןבמזרח22
,לומתנגדיםהוריהאוהיאאם.אביו-אחי-בתאתלשאתזכותלגברישקבוצותמספרשלהמנהגים

מקורותליששימשוהאגשיםשלהצהרותיהםנכונותאם.לאחרנישואיהעל'וטו'להטיליכולהוא
שאכן,זובהיפותיזההתומכותסטאטיסטיקותשוםאין.באגרפההמנהגהיהזההרי.פ"שבעמידע

מצדמקביליםדודניםבנישואינוסףדיון.אגרפהיהודיבקרבכאלהנישואיןשלגבוהשיעורהיה

Middle:פטאירפאלשלכמאמרוראההאבות Easternת]]) . Patai , 'Cousin Right

,Marx.ן1(1955).קק.390-371;ש.Marriage' , Southwestern

,

Journal ofAnthropology

1967The.קע.113-110 Bedouin of

the

Negev, Manchester

היהודיםאלה)למוסתערבים:חטיבותלשתיספרדגירוששלאחרבתקופהנפלגוסוריהיהודי23
ליוורנו,משהכרך.הזאתמהחלוקהשרידיםרקנשתמרו19-הבמאה.ולספרדים(המקומיים

.נדדף.כ'מס-יג'מס,ט"תקס

.נדדף.כ'מס-יג'מס,ט"תקסליוורנו,משהברך*23
,אסימן,צדקפועלחלק,י"תר,ליוורנו,צדקופועלתמיםהולך,דייןאברהם'ר;א"ע,נאדף,שם24

.א"ע,סד-א"ע.נדדף,יאסימן,א"תרמ,חלב,יצחקפני;ב"ע,טדף
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-מאביבחזרהמקבלהבעלהיהמסויימותבנסיבות.ליורשיהמורישההיאנישואיה

.('הישבון')מתנותלחותנומחזירהיהאחרותובנסיבות,לושניתנוהמתנותאתאשתו

כי,שקבעהתנאיהואנ2(16-הבמאהבשאלוניקיבושהשתמשומונח)'דמשקמנהג'

-בטקסאנשיםמנייןשלנוכחותשחייבוכתובותהיו.יחולקבמחלוקתהנתוןרכושכל

האשהלפיתוירמייה-באמצעישימושלמנועכדיאובריחהלמנועכדיקידושין

.להתחתן

נפרדחדרכשלצעירים.הבעל-הוריעםהצעירהזוג,כלל-בדרך,גרהחתונהלאחר

לעתים,גרמה'אחדבמטבחנשיםשתי'שלמציאותן.משותףהיההמטבחואלובחצר

עללסעודוילדיהםרעיותיהםעםהבניםכל,כלל-בדרך,באובחגים.לריב,קרובות

-הורילעזרתנזקקושבהכרחצעיריםכההיוהזוג-שבנימקריםהיו.אביהםשולחן

החתן-והורי,עשרה-שלושבגילבהיותםנישאושהוריה,סיפרהאחתאשה.החתן

.חובתואתלמלאידעלאעדייןחתנהכי,הכלהאתלשעשענאלצו

גרוהםהמקריםברוב,מקום-מכל.בנפרדאו,האשה-הוריעםשהתגוררוזוגותהיו

משפחותשלהדדייםביקורים.לפחותהזוג-מבניאחדשלההוריםגרושבהבעיר

עברו,הראשונההעולם-מלחמתלאחר,בחלב.קרובותלעתיםאירעובזוזושהתחתנו

סייעההגיאוגראפיתהקירבה.העיר-לחומותמחוץחדשרובע,מאליה'לגרביםיהודים

,קרובותלעתים,יכולההיתהאשה.הנשואיםלילדיהםההוריםביןהדוקיםליחסים

משפחתהאתביישהשלאבתנאי,לבינהשבינובבעיותבהמשפחתהתמיכתאתלהשיג

.שלה

עלאכלוולא,זריםבנוכחותבצעיףפניהןאתהיהודיותהנשיםכיסו,ראסללפי

:טוביםולימיםלשבתותפרט,גבריםעםאחדשולחן

ביןוהנישואיןביתבאותושחיומשפחותמספרשלהמשותףהחוגמןכתוצאה

.לנוצריםאולתורכיםיחסית,נשיםעםיותררבההיכרותליהודיםיש,קרובים
2'.עמן-מבניגבריםבנוכחותבצעיףפניהןבכיסוייותרמתרשלותונשים

אתהעלוובכך,צעיףללאבחלבאירופיותיהודיותנשיםטיילו8ן-ההמאהבמשך

שאינןהיהודיותהנשיםעלבחומרהאחד'חכם'כתב9ן-הבמאה.הרבנים-חמת

גםהוא.פניהןאתובחושפןמתאימות-בלתישמלותבלובשןההלכהעלמקפידות

אחדשולחןעלונשיםגבריםשלבצוותאאכילהלהתירהחדשההמגמהעלהתלונן

האירופיותהלבוש-אפנותנעשוהראשונההעולם-מלחמתבעת27.חתונה-בסעודות

2.המסורתיהלבושאתלחלוטיןדחקולאהןאבל,בחלבפופולאריותולגבריםלנשים

מאשריותר,היהודים.שילדועדבעבודתןבית-עוזרותהמשיכו,ראסללפי

לעתיםורק,חודשים20עד18במשךהיניקוהנשים.מיניקותהעסיקו,הנוצרים

251952Turk'ef, New York1מMorris Goodblatt , Jelt ~ ish Life

.63'עמ.שניחלק,ראסל26

.קכח-קיח'עמ,א"תשכירושלים,ומוסרחכמה,ענתיביאברהם'ר27

281910Joseph Segall , Travels Th ,-ough NorJ-'thern Syria. London
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אוהנוצריםמאשרפוריםיותרהיוהיהודים.הבאההריוןלאחרלהניקהמשיכורחוקות

היוהתככיםכי,טועןהוא.'תורכים'כלל-בדרךאותםמכנהראסל-המוסלמים

לאהיהודים.הנוצריםעמיתיהםביןמאשריותרהיהודייםהבית-משרתיביןרווחים

'פרשה'כשנתגלתה.לפיתוייםחשופיםיותרקרובותלעתיםאלא,צנועיםפחותהיו

.קנסותשלוםשערוריהלמנועכדי,ובחשאימחושבבאופןהענייניםנוהלוזומעין

הכבידהעוני.בעללהשזימנואואחרתלעיירהנשלחתהיתהילדעםנשואה-לאנערה

ראסללפי,נדירותהיו,זאתלעומת,מין-מחלות.להתחתןשרצוענייםעלמאוד

גבריםבהעסקתהכרוכההסכנהמפניהעשיריםאתהזהירענתיביאברהם'ר29.הרופא

אותםחושפתבביתלכדםרווקמשרתעםמשרתתמציאותכיוגרס,הבית-במשק

30.היצר-לפיתויי

זוגעלסיפרהאחתאשה.להשיג,כמובן,קשהלנישואין-שמחוץיחסיםעלמידע

האלמנהכי,משוכנעיםהיוהזוג-ובניהבעלחלהוהנה.אלמנהשכנהולהםצעיר

היוגירושין.אלהיחסיםהתירההאשה.להיזדקקשהואכדי'אהבהקסמי'בהשתמשה

-חייעלשיחהבכל.למתגרשיםבושההסבומקרהובכל,הבעלביזמתרקאפשריים

ואלו,וירושהגירושיןכמונושאיםעלהדגשמושםבדמשקאובחלבהנישואין

פרשיותעלבעיקרמבוססשלנוהשיחזור.לגמרימוזנחתהנורמאליתהפעילות

עלמבוססותאחדותהערותכיאף,מקרובהתבוננותעלולאזכרונותועלמשפטיות

.פה-שבעלעדויות

בעלה-ביתאתבעזבהכלומר,'מורדת'בהיותהגירושיןלידילהביאיכולהאשה

עלולהאףהיא.כתובתהלפיזכויותיהאתמאבדתהיאובכך,אביה-לביתובשובה

אפילו.'שערהשילביןעד'עגונהלהשאירהעליהיאייםכיעדבעלה-חמתאתלהעלות

יכולהעדיין,שבכתובתהזכויותיהעל'המורדת'ויתורלאחרגירושיןעלהסכימואם

י3.מהוריההזוג-בנישקיבלוהמתנותאתולתבועלנסותהיא

הזכותולאהנישואין-תנאיהואהדין-בביתלהתדיינותהנושאאחריםבמקריםגם

לעבורנשותיהםאתלהכריחהבעליםרוציםמקריםבכמה.(לעילראה)גטלמתן

32.ועקרותילדיםחוסרכמונושאיםנדונואחריםבמקרים,אחרותלערים

גםהחוצהפורצים,בהםנתונותהיושהמשפחות,פנימייםומתחיםלחצים

הבנותאחריהם,ראשונההבניםיורשיםישראל-דינילפי.ירושותעלבהתדיינויות

אינםואפילו,משפחתו-בניכיבצוואתולקבועאדםיכולהיה3'.המת-אחיואחריהן

.84'עמ,שניחלק,ראסל29
.32-33'עמ,ומוסרחכמה30
.דסימן.צדקפועל31
;דדף,ט"תרסירושלים.'דחלק;ב"ע.פג;א"ע,נד-ב"ע,מודף,א"תרמחלב.אהלק,יצחקפני32

,יטדף,סו.העזראבן,נועםאמרי;א"ע,סט-א"ע,סה.יט,העזראבן;ז"תרנאיזמיר,'החלק
,נאדף,יכ.ג"תרליוורנו,ואהלותמור,ענתיביאברהם'ר;א"ע,לז-ב"ע,לדדף,כב:ב"ע,כב-ב"ע

.ב"ע,נודף,א"ע

~Tw,ערוךשולתן33 nא.רעו,משפט.
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לאלמנהאלהחוקייםתנאים4נ.לבתנדוניהכמו,מתנותיקבלו,הדיןלפילרשתוזכאים

אומאבאחוהשאירשמתאדם.משפטיותלתביעותבסיס,לעתים,שימשווליתומים

יכולהיהאדם35.ירששהמתרכושלתבועיכוליםהיואלה-ומאםמאבואחותמאם

אחיובידיומנוהלאביורכושעלמבוססשהיהעסקשלמהרווחיםשלישלתבוע

הגברמשאיר,שנייםלנישואיןהתנאיםקביעתבעת~.קטיןעדייןהיההתובעכאשר

37.מנכסיוחלקלהםלהבטיחכדי,הראשוניםבנישואיושצברמרכושלבניועזבון

ובעובדותבמוותשיסודןנסיבותמצירוףכתוצאהנתהוואלההלכיותפרשיות

שללדימוידוגמהלשמשעשוייםאלהמקרים.האדםשלהקניין-מרצוןוכן,אחרות

,תיכוניים-המזרחהמוסדותכלדרךהעוברשני-חוטבורואהשגוליק'ומפלטסכנה'

זמןובאותו,הפרטשל'הראשוןההגנה-קו'גםהםהמשפחה-קרובי.המשפחהלרבות

איןלעתים,עליהםלהסתמךישכיאף.לפנותיוכלשאליה,'האחרונהאלטרנאטיבה'ה

שבהעדראכזבהמולידהיתר-תלות'ובהםשתוליםהגדולותהציפיותאתממלאיםהם

קשיםריבות-דברילהסביראפשראיפואבכך'.'יתר-תלותמנציחההיאאלטרנאטיבה

.קהילותשלהתמרדותאו,הקרוביםשל

הפנאישעותשלופעילותדתיתפעילות

אירופה-למערבאופייניתשהיתה,ההפרדהאתידעולא19-הבמאהסוריהיהודי

,אחרבמקוםהעירותישכברכפי.לדתיהמאגיוביןלחולהקודשבין,זובתקופה

עזרהלספקאוגשםלהורידהיכולותכאריזמאטיותלדמויותשם-בעלירבניםנחשבו

3'.עמם-לבניאחרתטבעית-על

עשוייםהיוהחיים-תחומיכל.שוניםבתחומיםנעשהוהגשמיהדתישלהערבוב

שללביקורתאולהערהמושאלהיותאו,הדתיהדין-ביתשלשיפוטובתחוםלהיכלל

בירושליםמשפחותשכמהבמובן,קדושהחברההיתהלאחלב,מקוםמכל.הדרשן

40.'חכמים-ותלמידיקדושיםשלקהילה'כבנוסטאלגיהאותהזוכרותכיום

דבריםאותםביןלקשרכאילוסטראציהלשמשעשויהפנאי-שעותבילוי

,והיאביותרהקיצוניתהגישהאתמבטאענתיבי.נפרדותמציאויותשתיהםשבשבילנו

שלכלשהילפעילותלנצלויש,והמחיההקיוםלעצםדרוששאיננופנוירגעשכל

נכתבואםאפילו,הוא-ברוך-לקדוששבח-שירי.שיראולימוד,תפילה:כמו,קדושה

.ב"ע,לב-א"ע,בזדף.כ,יט,העזראבן,נועםאמרי34

.כ"ע,מבדף,כו,משפטחושן,שם35

.א"ע,לבדף,כא,משפטחושן,שם36
.א"ע,ר"נ-א"ע.מהדף,יא,ז"תרמאיזמיר,שלישיחלק,יצחקפני37
38Anthropological Perspective' , Pacific2ח-John Gulick , ~The Middle East

,Palisades(1976).ק.39 Calif.

:

Goodyear

.8בהערההנזכרמאמריראה39

,הקודםהדורעלכתבענתיביאברהם'רכאשר,19-ההמאהכתחילתכברקיימתהיתהזודעה40

'עמ,ומוסרחכמה.הקודש-בספרילעיוןפנוירגעכלוניצלולהתפללללמודבלילותשהשכים



זנרנפויין56

-שאנשיפי-על-אף,לשבחראוייםהיון4,תורכייםאוערבייםאהבה-שירישללמנגינות

הכרוךבבילוירצוצעיריםבחוריםבעוד42.עצמםהמקורייםהשיריםאתגינוהמוסר

פעילותהיתהבשבתואלו,לכךפנאימעטלהםהיההחול-בימיהרי,גופניתבפעילות

:ענתיביכותב.אסורהזומעין

הםשגםוהמצוותהתורהמןהמנועריםנעריםישראלבחוריבידלמחותישגם

באבניםבזהזהומקלעיןבמיםולשוטבגניםלטיילברשותשלאבשבתיוצאים

43.בפרהסיאשבתומחללין

זהלמנהגקץדוויקשאול'רשם,יותרמאוחרשנים-עשרותשכמה,מספרתהאגדה

ששרו,קבוצותלשתיהצעיריםאתחילקהוא.כךהנוהגיםאתבחומרהבהענישו

שירהעםונחסרות-יצראתרתםוכך.מועטתשלוםבעבורהכנסת-בביתבמקהלה

.הבורא-עבודתלצורך

-לאנחשבומעורבתבחברהריקודים.יותרקשההיתהלריקודיםתחליףמציאת

שרקדהאשהוהוא,חידושבעיניושנראהמהגינהאחדרב.הרבניםבעינימוסריים

".למחולרקע-מוסיקתמנגנים,הגברים,התזמורת-חבריכאשר,בחתונההכלהלפני
-בניאתשלקחובאלהבחומרהדוויקשאוליעקב'רנזף,20-ההמאהבתחילת

נ4.בנות-ריקודישלבמופעיםלחזותכדי,לקאבארטיםמשפחותיהם

בילוישלרווחותצורותהיו,וקלפיםקובייה,בש-ששובמיוחד,ההימורים-משחקי

ורמאותגניבהלידיהוליכואלהשמשחקיםיש,אחרמקוםבכלכמו.הפנאי-שעות

אפשרוהכספייםשאמצעיהן,נשיםבילו20-ההמאהבתחילת46.לגירושיןסיבהוהיוו

.קלפים-במסיבותרבזמן,להן

וכפי'בילוי'ה-שעותבזמננושמכונהלמה,קודש-עיסוקיזומנוובחגיםבשבתות

.התנגשותלידילהביאעשויהיהזהצירוף,לעילהראינושכבר

לכרמים,לגניםוטףנשים,אנשיםיצאו,שבהם,בשבתטיוליםגינהענתיבי

-בלתיולמעשיםשבת-לחילולתובילזופעילותכיחששהוא.חלבסביבולפרדסים

במקום,בבתיהםהקודש-ספריבלימודזמנםאתלבלותלגבריםיעץהוא.מוסריים

47.לטיוליםהיציאה

,ירושלים.'לרגלעלייה'להמניעהיהמצווהקיוםעםשבמסעהחוויהשלצירוף

.מאנית'העותבתקופהסוריה-מיהודירביםשלידם-ובהישגקרובותהיווטבריהצפת

:ראהכבקשותונודעו.העבריתבלשוןאךערביותמנגינותבסוגישהשתמשו.כאלהשיריםעל41

Israel ' , Jew

~

shתןSelf-Image among Oriental

~

ews"שw . P . Zenner, 'Ambivalence

Culture,שRuth Katz, 'Mannerism;223-214.ע(1963),קק.Journal of

sociology

'Change.)(1(1970),קק.475-465 , Ourrent Anthropology

.קיט'עמ.שם44.לו'עמ,שם43.י'עמ,ומוסרחכמה42

1905Afany,:גםוראה;ב"ע,יזדף,אמונהדרך45 Lands,

~

hiladelphiaחןAdler,

Jews

.14.]

קק.168-159

.י'עמ,ומוסרחכמה46

.לו,י'עמ,שם47
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בדרכוהסופרעזראבהנקברהמסורתשלפי,יהוד-אללתדיףנסעוגםחלביהודי

קודש-אתרי.הנוראיםלימיםבאב'טשביןבעונה,כלל-בדרך,עלולקברו.ירושלימה

שלקברותיהםלהבסמוךהיוהמסורתשלפי,המקראיתצידוןהיא,צעידה:היואחרים

,המסורתלפי,קבורשבו,דמשקאיפרבר,ובר'ג;ויששכרזבולון,אהליאב,בצלאל

,בריכהמצויה,כשדים-כאוראותהמזההשהפולקלור,אגרפהליד.אלישעהנביא

נמנעיםקדושתהובגלל,אבינואברהםשלחייו-בסיפוראותהמקשרתשהאגדה

4,.בהמלדוגהמוסלמים

היו,המודרניבמשמעהפנאי-שעותבילוישלנפרדתמסגרתהיתהלאכיאף

-ומספריזמרים,ליצנים,רקדניות,מוסיקאים:מקצועייםבדרנים,כאמור,בנמצא

.שבתות-במוצאיבמיוחד,גדולמאזינים-קהללמשוךעשויהיהמחונןמספר.סיפורים

המערביתההשפעהחדירת

והשיפוראחתוכלכליתפוליטיתלשיטההעולם-מארצותניכרחלקשלהמעבר

.תרבותיתלהומוגניותהנטייהאת20-וה19-הבמאותהגבירוהתקשורת-באמצעי

(הפרוטסטאנטית)לחברה.הזאתההתפתחותמןחלקהיווהמערביהחינוךמוסדות

19-ההמאהרובבמשךבדמשקמיסיוןהיההיהודיםביןהנצרותלקידוםהלונדונית

המיסיוןלפעילותהרבניםהתנגדובהתחלה.המאנדאטתקופתתחילתלאחרוגם

modus(פשרהמעיןנוצרההראשונההעולם-מלחמתבעתאבל,רבהבחריפות

viven (fi(.באבזמן-ובו,נוצרי'ריח'עםמודרניאנגליחינוךיהודיםילדיםרכשווכך

49.דתייהודיחינוךלילדיםלתתכדיהספר-לביתהרב

-כתייותרומאוחר1869-בבחלבלבניםספר-בתייסד'חבריםישראלכל'ארגון

ממחציתיותר'.1899-בבחלבלבנותספר-וביתובביירותבדמשקולבנותלבניםספר

הספר-בתיי5.ל"מחובנדבותונתמכולימוד-שכר900ן-בשילמולאהתלמידים

,ובאנגליתבצרפתיתידיעהלתלמידיהםשהקנו,הנוצריםשלאלהכמו,היהודיים

שהתנגדו,הרבנים.ולהגירהחוץ-לסחרסוריהיהודיאתלהכיןעזרוקרובותלעתים

מפישמעתי.ח"כישלהספר-לבתיגםבתחילההתנגדו,המיסיוןשלהספר-לבתי

-ביתשלהראשוןהמנהלשלהדתיתהתנהגותועלסיפוריםבירושליםחלב-חכמי

,תפיליןהניחהוא.מצוות-שומריהודיהיהכאילופניםהעמידלחלבשבבואו,הספר

לייסודהתנגדוגםהרבנים.כללפרשיותבתוכןהיולאכינמצאנבדקוכשאלהאך

.'ברית-בני'ושל'החפשייםהבונים'שללשכות

.[30'עמ,א"תשכירושלים,כורדיסטאןיהודיקהילות,יעקבבן'א48
1897Oriental.קק.49 Missions . London,0Scenes: Descriptions]נGidney, siles.1'.אן

Christia/tit) ~ among%0י10ק-ח1011ח,~ the London Sociery,04א[510,ע.,Gidney135ךס1-ן
of"י1"(ן["1[051.ע.ך13 rhe45יש

,

.Cohen.3.99.1908.וסו-חן%ן4יLondon.1,ז"בעושי

.פה-שבעלעדויותבאמצעותגםאושרוהדבר

0ן(ן10י.1.קק.50422-418

Bigart[ח(ץ([שק0" , 'Alliance IsraElite Universelle ' .. Je~rish.נ
.אדלרוכן:[137-40'עמ,כהן51



זנרנפתלין58

התקופהבסוףהמערביהההשפעההיתהוהמוסרהטעם,האופנהבתחומי

כסיניורסאירופיים'דוגמנים'היוסוריה-ליהודי.למדיוצנועההדרגתיתמאנית'העות

,מיניתוהפרדהבצעיףהאשה-פניכיסויכמובתחומיםההזנחה.18-הבמאהפראנקוס

.אלהזריםעשיריםשלמהשפעתם,לודאיקרוב,נבעה,המוסר-אנשימתלונניםשעליה

הלבוש-אפנת,אחדמקורלפי,נעשתההראשונההעולם-למלחמתסמוךרקאך

בעוד.הדרשניםשלבמחאותיהםחילוףגםישי:.רגיליומי-יוםלחזיוןהמערבית

,גבריםבנוכחותבחתונותהרוקדותנשיםעלמתלונן,18-ההמאהבהתחלת,ענתיבי

,אנשיםהולכיםשאליהםהקאבארטיםאתמגנה,20-ההמאהבראשית,דוויקהרי

בלבאנטמופיעים30-וה20-הבשנותרק,מקום-מכל.נשים-בריקודילחזותוטףנשים

ללא,החישוואלה,קולנוע-וסרטירדיוכמו,ההמונייםוהבידורהתקשורתאמצעי

לקייםעזרוגםהם,כיאף)ההומוגניזאציהתהליךאת,ספק
~

מוסיקהשלמודרניתורה

.(ערבית

ברמהבחירהשללמצבהמוסכםהנתוןמןחילוף'כ'מודרניזאציה'הגדירברנר

לענייןעתהנעשה'חייםעובדת'בהיותוערעורעוררלאכן-שלפנימה".'משמעותית

בשלבסוריהבעריזהתהליךכברהיהמאנית'העותהתקופהבסוף.אישיתברירהשל

אך,תיכוניות-והמזרחהיהודיות,המסורתיותהחיים-בדרכיהמשיכוהיהודים.מתקדם

בזמןכיידעוהם.האירופאיתמהתרבותביותרומשמעותיתעמוקהבצורההושפעוהם

בצלזאתעושיםהםהרי,העברשלובדרכיםבמנהגיםאמנםממשיכיםשהם

.עוצמה-ורבתמודרניתציוויליזאציה

יי .[99-04'עמ,סיגל52
amids~[976.ק.[5386 of Sacri

~

ce . New York-1ןק,Peter ] . Bergcr


