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לספירה טורקיה התחילה  1300בסביבות שנת 
להשתלט על שטחים נרחבים מדרום מזרח  

האימפריה  . וצפון אפריקה, (בצהוב)ישראל , אירופה
. 1918שנים עד שנת 624העותומאנית התקיימה 
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האימפריה העותומנית

מדינות חסות

ארץ ישראל

ים

חיפה
ירושלים

מפת האימפריה העותומנית

אירופה

צפון אפריקה
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לפני מלחמת העולם הראשונה היו  
בעולם שישה עשר מיליון יהודים



בפרק הקודם הופתעה בל בארי לגלות  
שעם ישראל חי בגלות מאז מרד בר 

.  כוכבא
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בעקבות קריאת ספרים אלה החלטתי לצאת  
למסע לתקופה שלפני מלחמת העולם  

.הראשונה כדי לבחון את מצב היהודים מקרוב
(שמות הספרים בשקופית אחרונה)
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.  הייתה ליהודים מדינה בארץ ישראלכ"התנבימי 
,  ללא מדינה וצבא, כשהיה העם מפוזר בגלות

.  סבלו היהודים מפרעות ואלימות משכניהם הגויים
.סבא יצא למסע כדי ללקט עדויות
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1918זה איור משנת 
המתאר התעללות  
של הגויים ביהודים  

באוקראינה
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במסעו לאימפריה העותומאנית גילה סבא כי  
קהילת היהודים היא הקהילה המושפלת ביותר  

מבין הקהילות באימפריה



ראיתי ילדים ערבים מלמדים אחד  : "סבא סיפר
.  את השני לזרוק אבנים על היהודים

."היהודים היו חייבים להרכין ראש
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!היהודים לא ידעו כיצד להגן על עצמם
הערבים ראו בהם מקוללים על ידי אלוהים ולכן 

!חייהם הפקר



התנהגות המוסלמים כלפי היהודים השפיעה על  
,  היהודים נתפסו בעיני הערבים ככנועים. הסכסוך

!חלשים וכאלה שאינם יכולים להשיג דבר
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הבוז שחשו המוסלמים כלפי היהודים בא לידי  
ביטוי גם ביחס המדינות הערביות כלפי המיעוט  

מס  "היהודים היו חייבים בתשלום . היהודי
(מס עבור כל אחד מבני המשפחה)לממשלה " גולגולת
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ָמֵעאל" ְּ ִיש  ו וְּ ֵני ֵעש ָ ֲהָדפּוִני ֲהָלמּוִני ּבְּ
ֶזה גֹוֵעל ֶזה מֹוֵאס וְּ ָחֵרף וְּ ֶזה מְּ ֶזה טֹוֵרף וְּ
ַיד ָיֵעל ָרא ּבְּ מֹו ִסיסְּ יֵלם ּכְּ ַהּפִ יֵלם וְּ ּפִ ְּ ַהש 

ב ֵאל  ֵ ָהש  "ֲאִריֵאלֶאלוְּ



ָמֵעאל ְּ ִיש  ו וְּ ֵני ֵעש ָ ֲהָדפּוִני ֲהָלמּוִני ּבְּ

היכו אותי , דחפו אותי= ֲהָדפּוִני ֲהָלמּוִני 

ָמֵעאל ְּ ִיש  ו וְּ ֵני ֵעש ָ ּבְּ

הקדמוןואביהםיעקבשלהתאוםאחיו, ה אמנוורבקאבינו יצחקשלבנםהואעשו
.הֱאדֹומיםשל

. קיצחשללמחצהאחיו, ר המצרייהוהגאבינואברהםשלבנםישמעאל הוא 
(שרהשלהגר היא המשרתת)

12.הערביםלאבינחשבישמעאל-האסלאםפיעל



ָחֵרף  ֶזה מְּ ֶזה טֹוֵרף וְּ
ֶזה גֹוֵעל ֶזה מֹוֵאס וְּ וְּ

הורג-טֹוֵרף 

סולד-נגעל –גֹוֵעל 

ָחֵרף  נגעל, שונא–מֹוֵאס מקלל-מְּ
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ב ֵאל  ֵ ָהש  ֲאִריֵאלֶאלוְּ

ֶא 

ֵא 

ב ֵאל ֵ ָהש  ֶאל ֲאִריֵאל  (פנייה לאלוהים)וְּ
(שישיב את עם ישראל לירושלים' בקשה מה)
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פרעות ואלימות כנגדם  , גם באירופה ורוסיה סבלו היהודים מגזרות
.  הואשם קצין יהודי בצבא צרפת בריגול1894בשנת . מצד הגויים

במהלך הטקס המוני  . הוא נידון לטקס משפיל שבו נשללו דרגותיו
מוות  "צרפתים בקהל האשימו את כלל היהודים בבגידה וצעקו 

.  דרייפוס היה חף מפשע אך נשלח לכלא באי מרוחק". ליהודים
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קיבל דרייפוס , לאחר שנים רבות בכלא1906בשנת 
אבל נחזור לרגע אל הטקס המשפיל  . חנינה  ושמו טוהר

.בו נלקחו מדרייפוס חרבו ודרגותיו
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אחד מאבות  , פנסקרפגשתי את 1882עוד בשנת 
הוא היטיב לתאר את מצב היהודים  . הציונות

היהודים אורחים בכל מקום": הוא אמר. בגלות
!"ובשום מקום לא בביתם



טרומפלדוריוסף 

תבליט לזכרו של 

טרומפלדור
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By Chamboz at English Wikipedia, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89899000

תמונות והקרדיטים, רשימת ביבליוגרפיה

ועל ספרו  , כל המידע בסיפור זה מבוסס על ויקיפדיה
קורבנות"של בני מוריס 

תולדות הסכסוך הציוני ערבי

1881-2001"

אפקיםספריית / שיצא בהוצאת עם עובד 

.בתל אביב2003בשנת 

עדויות  -זריקת אבנים על ילדי היהודים ותגובתם
:מהספרים

-Lewis,  pp. 164-165Lewis Bernand, The Jews 
of Islam. N.J.: Princeton U.P.,1984

: קישור לספר באמזון

https://www.amazon.com/Jews-Islam-
Princeton-Paperbacks/dp/0691008078

Norman Stillman. The Jews of Arab Lands: A 
History and Source Book. Philadelphia: Jewish 

Publication Society of America, 1979   .

:קישור לעמוד הספר באמזון

https://www.amazon.com/Jews-Arab-Lands-
History-Source/dp/0827601980

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89899000
https://www.amazon.com/Jews-Islam-Princeton-Paperbacks/dp/0691008078
https://www.amazon.com/Jews-Arab-Lands-History-Source/dp/0827601980


על פי תמונה של 1819-באוקריינהפרעות 

וולטס

https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Hep-hep_riots.jpg

נחלת הכלל–ויקיפדיה 

פסלו של רבי יהודה הלוי בקיסריה

נוצר על ידי מעלה  -מוויקיפדיה העברית Raananmsמאת 

,  נחלת הכלל, ”אני יצרתי“: מקוריהמקוריטקסטהיצירה 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=

9418454

 ,CC BY-SA 3.0 ,עצמיצילום-ונטורהדניאלמאת
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=

10169362

טרומפלדורתבליט לזכר יוסף 

,  נחלת הכלל ,Kedrm-מאת בוריס שץ -

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8
8989087

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hep-hep_riots.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9418454
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10169362
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88989087


- Henri Meyerמאת Bibliothèque nationale de France, הכללנחלת , 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161140

אלפרד דרייפוס
Aaron Gerschel (1832-1910מאת ?) -
http://media.web.britannica.com/eb-
media/45/8245-050-75EEC0A6.jpg, הכללנחלת , 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid
=44716737

בבזלבנימין זאב הרצל משקיף ממרפסת מלון שלושת המלכים 
אפרים  : צילם)1901–ב"תרס, בעת הקונגרס הציוני החמישי, שבשווייץ
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לילייןמשהאפריםמאת - -. Details on time and date of the image, 
הכללנחלת , 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2209998




