י,

.

,

,

חי

/

קתזרה
כוננה יהודה בן  -פורת

עורבים
עלי יסיף  ,משה ליסק ,
דוד רוזנטל  ,יהושע שוורך

מרכז המערכת
בנימין זאב וכסלר

4

ac

היצאת יד יצחק בן  -צני

בסיוע משרד המדע  ,התרבות והספורט ,
מינהל התרבות  ,האגף לתרבות ואמנות
חוברת זו יוצאת לאור בסיוע
הקרן ע " ש יצחק לייב ורחל גולדברג ז " ל

כתובת המערכת והמינהלה

רח ' אברבנאל  , 12רחביה
ת " ד  , 7660ירושלים 91076
טל ' מזכירות

:

02 - 5398822

טל ' מערכת

:

02 - 5398826

פקס '

:

02 - 5638310

y2
דואר אלקטרוני benzvi@h . hum . huji . ac . il :

מנויי ' קתדרה ' זכאים להנחה בשיעור

25 %

מהמחיר הקטלוגי של כל הספרים

עיצוב והפקה
ניצה ברוק

שבהוצאת יד בן  -צבי ומכון בן  -צבי
לחקר קהילות ישראל במזרח ,
אם הזמנתם נעשית במישרין בהוצאה ,
טל '

:

02 - 5398833

עיזר למרגיז המערכת
לביא שי
עריכה לשונית
ורדה לנרד

ם
כל הזכויות שמורות

לוחות
של

ליד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים
נדפס בישראל  ,תשס " א

הדפיה
דורות
דפוס אחוה

SSN 0334 - 4657
~

כריכה

דף  -אור
כולם בירושלים

ברקע העטיפה  :נוף בשפלת יהודה באזור צרעה  ,מבט ממזרח
( צילום  :דוד בלר )

בעטיפה הקדמית  :המספר  100המורכב מן הפריטים הבאים
סנדל נערה ממערות מדבר יהודה מתקופת מרד בר -

בעטיפה האחורית  :המספר
 100המורכב מן הפריטים
:

כוכבה נר שמן
מהתקופה הרומית שנמצא ביריחו ( צילום :
זאב רדובן ) חזית מטבע
חמש
פרוטות משנת הש " ט ועליה נבל עתיק ( צילום  :אילן שטולמן )

,

לגין חרס ליין במבט מעל  ,מן

המאה השביעית  -שמינית
לפה " ס  ,מאזור חברון ( צילום  :זאב רדובן ) ן
ירושלים ' ראשית המאה העשרים  ,מעשה ידי יהודים בדמשק
( צילום  :אילן שטולמן )

טס נחושת ' מזכרת

כתב  -העת יקתדרהי החל להופיע באלול תשל " ו  .יהודה בן  -פורת  ,שעמד באותם הימים
בראש ' יד יצחק בן  -צבי ' הוציא את החוברות הראשונות ב ' מחתרת '  ,מפני שהגב ' רחל ינאית בן צבי
ופרופ ' בנימין מזר ציפו ממנו שיוציא לאור את מורשת יצחק בן -

צבי .

אף שיהודה ראה בפרסום

כתב  -העת את עיקר תרומתו לחקר תולדות ארץ  -ישראל  ,הוא קרא לו שם צנוע  ' ,קתדרהי  ,ובכך ביקש
לעצב את אופיו של כתב  -העת  .כוונתו הייתה להעלות לדיון בהרצאות פומביות  -מעל קתדרה -

עניינים המתחדשים בשדה המחקר ולהביאם במסגרת זו בפני קהל אנשי ה ' יד ' ,

קהל המורכב מאנשי

אקדמיה ומחובבי ארץ  -ישראל ותולדותיה  .בכל פגישה הושמעה הרצאה ומספר מתדיינים הגיבו
וכן נשמעו תגובות מהקהל  .וכך  ,מתוך המשא והמתן  ,התחוור הנושא והתלבן  .את הדיון בשלמותו

ביקש להביא בפני קוראי ' קתדרה '  .אולי ריחף לפניו שמו של כתב  -העת למדעי היהדות ' תרביץ ' ,
שפרופ ' יעקב נחום אפשטיין  ,גזר אותו בשעתו מהמונח הארמי ' תרביצא '  ,שפירושו חצר  ,ושאף הוא
מכוון לחצר שלפני בית המדרש  ,מקום ' שם ישבו התלמידים שמחוץ לשבע שורות הישיבה ומחוץ
לכתליה ' .

התמדתו של כתב  -העת  ,היוצא ארבע פעמים בשנה  ,מגוון הנושאים הכלולים בו עד שכל פרט בחקר

ארץ ישראל  ' -מחוט

[ = העקאל ? ] ועד שרוך

נעל '  -ראוי לבוא בשעריו  ,מספרם העצום של

הכותבים בו ( קרוב לחמש מאות מחברים ) ולמעלה משמונה מאות המאמרים שנדפסו בו  ,העמידו

את כתב  -העת ב ' ראש המדברים בכל מקום ' הקשור בחקר ארץ  -ישראל  ,ועשו אותו חיבור ' לקטן
ולגדול ' .
כהוקרה לאיש ולחזונו החלטנו להקדיש את חוברת המאה ליהודה בן  -פורת  ,על שהעמיד את ' יד בן

צבי ' בכלל ואת כתב  -העת ' קתדרה ' בפרט  ,במרכז העשייה והחקר של ארץ

-

 -ישראל ולהוסיף ולציין

בכותרתה של ' קתדרה ' מכאן ואילך  ' :קתדרה  -כוננה יהודה בן פורת '  .אנו מבקשים להביע בזאת
מעין הדברים שכתבה בזמנו הגב ' רחל ינאית בן  -צבי במכתב אל מר קדיש לוז  ' :ובמיוחד אודה לך

שהואלת להמליץ בפנינו על הח ' יהודה בן  -פורת  .אין כמוהו ראוי לפעולה במחלקת החינוך והחברה
של ה " יד "  ,ועתה כמנהל הכללי של המפעל הממלכתי  ,שעתיד  ,אני מאמינה  ,להיות המפעל המקורי ,
המחנך את הנוער בארצנו ברוח החזון של עם עובד  .למרות המצוקה הכספית  ,יהודה מרחיב
ומעמיק פעולתו ב " יד "  ,חי בה בכל נימי נפשו  ,וכמה טוב לשתף פעולה אתו  .תבורך על כך חבר לוז '

(

כיד באלול תשלייב )  .וכן אנו מבקשים להצטרף לדברים ששלחה הגב ' ינאית בן  -צבי ליהודה עצמו

לשנה חדשה בתשרי תשל " ה  ,ברכה שלמעשה מתקיימת בו בימים אלה  ' :ואותך יהודה ,
...

אברך במיוחד

זכיתי שאישיות כמוך תחיה ותפעיל את ה " יד " באופן מקורי  .ותרשני לומר אני רואה את היד

כמפעל חייך  ,מאחלת לך שתגיע במלוא כוחות נפשך בפעולתך הנבונה והמסורה לשנות גילי  ,ואז
תבין לי יותר  ,מה

טוב לחיות

חיי

הרוח בטד "  . . .אתה צודק  ,יהודה  ,שאתה מקפיד על הרמה

המדעית ההיסטורית של ההרצאות ללא נימה של תעמולה

.' . . .

בעריכתן של מאה חוברות ' קתדרה ' טרחו במשך השנים  ,מרכזי המערכת  ,ראשי

המכון לחקר ארץ -

ישראל  ,וחברי מערכת ' קתדרה '  -אלה באו מתחומים מגוונים  ,התחלפו לעתים מזומנות  ,והשפיעו
כל אחד על פי מידתו על דמותו של כתב העת  .ההתחדשות והגיוון בתחום האישי נותנים לכתב העת
את חיוניותו .
בחוברת יובל המאה של ' קתדרה '  ,מלבד סיפור תולדות כתב  -העת מראשיתו וסקירות רחבות על

חקר ארץ  -ישראל  ,התפתחותו ומגמותיו בדורות האחרונים  -ביקשה המערכת לציין כמה תחומים
בחקר הארץ שחלו בהם תמורות בעשרים וחמש שנות

' קתדרה ' .

האחד הוא תחום המקרא  .כאן בא השינוי משני מוקדים  ,ספרותי וארכאולוגי  .ממצאי חפירות
חדשים ופרשנות חדשה שניתנה לממצאים ישנים עמדו לערער את הסיפור המקראי בכמה פרקים
בתולדות ישראל בתקופת המקרא  .מהצד הספרותי קמו זה כבר עוררין על הסיפור המקראי  ,אלה
איחרו ותיארכו את סיפורי המקרא ואת עיבודם כל אחד על פי שיקוליו  ,היו שאיחרו אותם עד
לתקופה הפרסית

והפכו

את עדות המקרא על

ימי

הכיבוש וההתנחלות ועל ימי המלוכה

שלאחריהם לתיאורים אנכרוניסטיים  .מכיוון שבעניין זה רבו לאחרונה הדעות  ,הרחבנו את היריעה
ופתחנו את שערי ' קתדרה ' לבעלי דעות

שונות .

אחת התגליות החשובות של המאה העשרים בחקר תולדות ארץ  -ישראל היא הממצאים ממדבר
יהודה ובראש ובראשונה המגילות  .הן נתגלו אמנם כבר לפני למעלה מחמישים שנה  ,אבל רק בשנות

' קתדרה ' נתפרסמו הקטעים ברובם המכריע ורק עתה מתברר מה יש בהן באותן קרוב לתשע

מאות ( ן )

מגילות שנמצאו במערות קומראן  .מתברר שזהו אוצר בלום לכל תחומי מדעי היהדות  :למקרא ,

לספרים החיצוניים  ,לניצני המדרש  ,להלכה הקדומה  ,להיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ללשון העברית של

התקופה ואף לספרות הנוצרית  .סיכום הממצא מובא בחוברת המאה  .סיכומים אחרים הנוגעים
לתקופת הבית השני הם סקירת הממצא הארכאולוגי בשנים האחרונות  ,ממצא ששינה את ידיעותינו
על אודות עברה של הארץ בכלל ושל ירושלים בימי הבית השני בפרט  ,וסקירה ארוכה  ,מגוונת
וממצה של תחומי המחקר ההיסטורי של ימי הבית השני  ,סקירה העוסקת בהשתמרותם של מקורות

התקופה  ,בשימוש בהם  ,ובכישורי החוקרים  ,ובעיקר יש בה מבט

ותכנית לעתיד  ,והצבת נקודות כובד

שהמחקר המתחדש צריך לתת דעתו עליהן .
 ,כך היא הגניזה הקהירית לחקר
כשם שהמגילות הן התגלית בה " א הידיעה לחקר תקופת הבית השני

תקופת המשנה  ,התלמוד וימי  -הביניים

המוקדמים  .גם במקרה זה

למעלה ממאה שנה  ,עד היום אין אנו יודעים מה כלול בכל

 ,אף שהגניזה עצמה נתגלתה לפני

אותם אלפי דפי גניזה  .רק בימים אלה

נשלמים קטלוגים לכתבי הגניזה  ,והם שיתנו מושג על כל מה שאצור

בה  .מתברר שלבד ממספר עצום

מתגלים בגניזה גם ספרים חדשים ,
של תעודות ושטרות המציגים קשרים באגן הים התיכון כולו ,
הספרות המצויה בידינו  ,אלא שפעמים
שידענו ולא ידענו על קיומם  .וכן עולים ממנה אלפי קטעים של
מקטעי הגניזה עולה נוסח אחר ושונה ממה שבידינו ,

וזו טלטלה מרעישה לא פחות וחשובה לא פחות

ממציאת חיבורים חדשים  .גם סיכומי פרקים בתולדות ישראל

הנובעים מספרות זו מובאים

בחוברת ,

ויש כאלה שמסיבות שהזמן גרמן יבואו בחוברות הבאות .

ארץ  -ישראל בימי הביניים מזווית ראייה
עוד הוספנו בחוברת זו פרקים על מה שנתחדש בחקר תולדות

המוסלמים והנוצרים  .בחיבורים

נוספת  ,על סמך מחקר מקורות מספרות העמים שחיו בארץ -

שנכתבו כל אחד לצרכיו  ,כלול

ובכתבים שונים  ,החל מכתובות חרותות סלע ועד חיבורים גאוגרפיים
את שנתחדש בתחום זה בדור האחרון ,
חומר עשיר על תולדות הארץ  .חוקרי האסלאם דולים וסוקרים
כאן לסקירה של סימני דרך וכיווני מחקר .
כל אחד בתחומו  ,וגם מסעי הצלב והממלכה הצלבנית זכו
ולבסוף  ,תולדות מדינת ישראל  .לאחרונה  ,עם פתיחת הארכיונים

בארץ ובעולם  -מהם שהיו סגורים

וחשיפת הפרוטוקולים של
שלושים  -ארבעים שנה ואחרים הנפתחים רק אחרי חמישים שנה -

להיסטוריונים לעמת תיאורים

ישיבות הממשלה מן השנים הראשונות של מדינת ישראל  ,נתאפשר
שנכתבו על אודות ראשית ימיה של מדינת ישראל עם עדויות

ומסמכים בני התקופה  .היו שניסו לצייר

תמונה חדשה של תולדות תקומת ישראל  ,לא רק של יחסינו עם

הפנימיים ביישוב  .אי אפשר לדלג על סקירת ' פלח ' זה בתולדות
גם מעל דפי ' קתדרה '

.

דוד רוזנטל
ראש המכון לחקר ארץ  -ישראל ויישובה

שכנינו הערבים אלא גם של המתחים

המחקר שמדי פעם התסיס את העולם

וזאת ליהרה
' והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו ועלונו לא יבול '  .אמשול לך
משל  ,למה הדבר דומה לאדם שהיה מהלך בבקעה בארץ ציה שאין בה מים והיתה
נפשו מתחלחלת עליו בצמא  ,מצא אילן אחד ומעיין של מיס תחתיו  ,ופירותיו
מתוקין וצלו נאה  ,ושתה ממימיו וישב בצילו ואכל מפירותיו וחזרה נפשו עליו .

בשעת פטירתו להלוך אמר  :אילן אילן במה אברכך  ,אם אומר לך יהיו מעיינותיך
תחתיך  ,כבר מעיינותיך תחתיך ! אם פירותיך מתוקין  ,הרי פירותיך
צילך נאה  ,הרי הוא נאה  ,אלא יהי רצון שכל נטיעותיך
( סדר אליהו

הייתי מבקש להיות בדברים אלו

מתוקין !

ממך יהיו

ואם

כמותך .

שנוטעיי ה ' דבר אחר והיה ' )
זוטא  ,פרשה כה  ,ד "

לפה  ,לשמש שליח ציבור  ,לבני קהילת

' יד יצחק בן צבי ' בשנותיה

הראשונות  ,לאותם שזכו לעבוד בקרבתו של יהודה בן פורת ולהשתתף אתו בהקמת המקום המיוחד
הזה  -לכולם  :לעובדי ה ' יד ' עצמה  ,לאנשי ההדרכה והנוער  ,לראשוני ' קתדרה ' וההוצאה
לאור
ולוותיקי ' מכון בן  -צבי ' גם כן ; כמו גם לחוקרים אנשי האוניברסיטאות שחברו ליהודה במפעלי

המחקר  ,לאנשים של יום יום שבאו בהמוניהם לכנסי ה ' יד ' הראשונים  ,נאמני

' קתדרה

' עוד מימיה

הראשונים  ,אלו אשר עקבו בהתמדה אחרי מדף ספרי ארץ  -ישראל ההולך ומתמלא בספרייתם
ומתחו עם יהודה וחבורת מרעהו  ,מדעת או שלא מדעת  ,את הגשר שבין המחקר העכשווי  ,החדש ,

.

שזה עתה נוצר  ,ולעתים אף זה המתהווה באותה שעה ממש  ,לבין הקהל הרחב זהו גשר שדומה
כי
אינו
מתקיים בשום שדה אחר של מדעי הרוח בישראל אלא במחקר ארץ ישראל  ,תחום החייב את
קיומו לאותם ימים ולאותו איש צנוע  ,נחוש

וחכם .

בדברים אלו הייתי מבקש להיות לפה לכל הנזכרים  ,ולרבים אחרים שיהודה יקר להם  ,בהבעת
אהבתנו אליו כהיום הזה  ,ולברך על שהגענו ליום שבו מפעלו של יהודה זוכה להערכה  ,אפילו
שהיא צנועה  ,צנועה בהרבה מן הראוי לאיש

ולמעשיו .

הייתי רוצה להודות  -תחילה למי שלו נאה להודות  ,ואחריו ליהודה
שנתגלגלה

עצמו ; להודות על הזכות

לידינו  ,אנו בני קהילת ה ' יד '  ,לשהות  ,כל אחד במועד שבו שהה ,

במחיצתו ; להודות

על חוויה ראשונית  ,שכולנו הכרנו בה אף כי מטבעם של דברים לא תמיד נתנו דעתנו על טיבה .
בשער חוברת המאה  ,הגיעה העת

לכך .

עתה ,

.

סוד הכריזמה אינו ניתן לפיצוח  ,ועל כן מן הסתם לא אצליח לפצח את סודו של יהודה והסוד
אינו
טמון
ב ' יד בן  -צבי ' דווקא  ,שכן בכל מקום שיהודה גלה גלתה שכינה עמו  ,מבית אביו לישיבה

הליטאית  ,מן הישיבה להכשרה  ,מליטא לארץ  -ישראל  ,מן העיר לקיבוץ שבעמק הירדן  ,וממנו
לירושלים
אלא שאנו ב ' יד בן  -צבי ' עסקינן  ,שדומה שהיא הטובה באבנים שבכתרו  .כאן  ,על פני

.

.
.

השטח  ,בשבילים  ,בצריף או בכר הדשא שלפניו  ,במשרדים ובמחלקות השונות  ,רוחשים חיים
אלו
המרהבים
שבהם אנסה לגעת ודרכם לתרום מעט לפתרון החידה כר הדשא שלפני הצריף למשל אני

.

נושא אתי זיכרון זעיר מערב שהתקיים בייד '  ,דומני שהדבר היה בשנת תשל " א  .הערב הוקדש

,
,
ומן העניין שעוררו נושאים שכאלו בציבור הישראלי באותן שנים

ו

נק

אק ן

~

יגו

,ו,

נ
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את יהודה ההולך ומביא

בהרבה מן הצפוי  ,רב בהרבה מיכולת קיבולו של הצריף  .אני זוכר היטב
 ,עושה כל מאמץ בגופו לסייע
כיסאות לבאים  ,המתרוצץ עם הנער החצרן הלוך ושוב וחוזר חלילה
במהלך הערב מאן דהוא
לבאים  .כיוון שזו הייתה דרכו תמיד לא הייתי זוכר זאת אילולא ניגש אלי

.
עניתי לו  ,זה האיש שלפניך המביא כיסאות לבאים  .הפליאה

ושאל אותי אם אני יודע מי הוא יהודה בן פורת כמובן ,

שבעיניו הזכירה לי שלא כך הם פני הדברים תמיד  ,בכל

.

מקום ואצל כל אדם אמנם לאלו שהשכימו לעבודת יומם
ב ' יד ' ופגשו ביהודה מטאטא עם החצרן את שביליה  ,מדביק
בולים במשרד ואינו תובע מן העובדים דבר בפה אלא
במעשיו שלו  ,אין צורך להזכיר

זאת .

למרות זאת קשה לומר שניתן היה לראות את יהודה בכל

מקום ב ' יד '  .הוא למשל מעולם לא ישב על הבמה  ,אני

.

לפחות לא ראיתיו שם אני זוכר אותו תמיד מתרוצץ סביב
כל ארוע ודואג לכל דבר

מבחוץ .

אני גם זוכר אותו ,

במוצאי שבת אחת  ,שעה שיצאתי מבית אבי הסמוך ופגשתי
אותו ברחוב אברבנאל  ' :אני אוהב לראות שהכול בסדר

.

.

אחרי השבת ' ואכן הכול היה בסדר  ,תמיד אך לא זה סודו
של יהודה  ,הסוד הוא שאף אחד לא היה אמור לדעת זאת ,
אלא אם כן עבר לגמרי במקרה במוצאי שבת ברהוב
אברבנאל

וכיוון את השעה .

ממרחק של זמן נראה כי אכן רותו של יהודה ניכרה בכל

פינה  ,גם כאשר דמותו לא

נראתה .

יהודה ידע

היטב

-

להיעלם לכאורה בשעת רצון ולתת לכל אהד את התחושה שהוא עצמו אחראי

.

לתפקידו  -להצלחותיו
מלא לכל מי שהיה

ולכישלונותיו הוא העניק לאנשים שעבדו סביבו תחושה של עצמאות ונתן גיבוי
ולהעניק לעושה במלאכה את
ראוי לו בשעת הצלחה ידע לטפוח על השכם  ,לצמצם את עצמו
שידע להיעלם בשעת
ההרגשה שהשגיו שלו הם  ,שאת הכול עשה לבדו  ,וכי הוא שמח בשמחתו כשם

.

.

רצון  ,ידע גם להופיע במועד ולהושיט יד בשעת הצורך .
יתר על הגיבוי אני רוצה להדגיש את האמון  .אני רוצה להודות כאן

על האמון המלא שנתן

ליהודה
 ,את דרכה במתקר ארץ -
בנו  ,הבורה של צעירים נלהבים  ,שההלה ממש אז  ,במהלך שנות השבעים
אלעד  ,כזה היה גם
ישראל  ,ואשר יהודה פתח בפניה את שערי ' יד בן  -צבי ' לרווחה  :כזה היה עמיקם
 ,מנחם בן  -ששון  ,ישראל
שמעון ארזי  ,שפנה סופו של דבר לדרכים אחרות  ,וכאלו היו אסתר אשכנזי
אתרים  ,כולם אנשים
ברטל  ,מוטי גולני  ,ישראל יובל  ,רמי יזרעאל  ,יוסי פטריך ועוד רבים רבים

יהודה

בן  -פורת

ץתדרה
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שהרבה קודם שהתבררה להם

דרכם  ,ועוד קודם שנפתחו בפניהם שערי האקדמיה  ,כבר נפתחו

.

בפניהם שערי ה ' יד ' וסימנו להם את המשך דרכם כך יצר יהודה בצניעות ובחכמה במשך חמש  -עשרה

שנות פעילותו ב ' יד יצחק בן  -צבי ' כוורת רוחשת אנשים הגאים במעשיהם  ,מאמינים במה שהם

עושים  ,ונהנים מאמונו המלא כל עוד היו ראויים לו  ,ובמעשה זה קבע את הערכים שה ' יד ' פועלת
על פיהם עד עצם היום

הזה .

' קתדרה ' היא הפרח היקר ביותר בגן שנטע

יהודה ; בראש ובראשונה

היא יקרה לו עצמו מכל מעשיו

הרבים ב ' יד יצחק בן  -צבי '  .טביעת אצבעותיו ניכרת בכל  :הוא שיזם אותה בסבלנות  ,בעקשנות
ובקפידה  ,תוך שהוא נאבק על קיומה מול התנגדות של

ממש ; הוא שנתן לה את

שמה  ,קבע את

מידותיה הייחודיות המבדילות אותה משאר כתבי  -עת  ,החליט על עקרונות עיצובה  ,וידע גם בסופו
של דבר לצמצם את עצמו ולהניח למערכת שמינה לפעול בחופשיות על פי דרכה ולהגן עליה

מלחצים שונים .
בהגשת חוברת המאה של ' קתדרה ' ליהודה  ,כמו בציון היותו מכוננה שיופיע מכאן והלאה לאות ולעד ,
אנו נותנים לו משלו  ,ומזמינים אותו להיווכח שוב כי זרעים שזרע נבטו ואילנות שנטע נותנים

פרי .

חוברת המאה היא עדות נפלאה על מפעלו כולו  :על שורשיו העמוקים  ,על גזעו האיתן  ,על ענפיו
המרובים ובעיקר על פרותיו המשובחים -

' עץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול ' .
*

אני מתקשה לבחור בדימוי שיתאים לתיאור פעולתו של יהודה בכינון ה ' יד '  :האם ראוי שאבחר
בדמות הבנאי החופר ומניח יסודות  ,מרים קירות ויוצק את

הגג ?

נראית לי יותר דמותו של האורג

השוזר בסבלנות אין קצה את השתי בערב  ,ויוצר בחכמת לב צורות שיקבלו את מלוא משמעותן רק
עם השלמת האריג  ,רק אז ניתן יהיה לראות את טיבה של מלאכתו ולהבין את המארג כולו  -ספק

אומנות  ,ספק אמנות .
בניית ' יד בן  -צבי ' הייתה מלאכה אטית שנעשתה בהתמדה על ידי יהודה והאנשים אשר עמו

ביצירתיות  ,באהבה ובחמדה  ,רק בתום ארבע  -עשרה השנים  ,מניין שנותיו של יהודה ב ' יד '  ,שלמה
המלאכה וניתן היה לראות את התמונה במלוא רוחבה  :מוסד ייעודי המשלב בהצלחה מחקר  ,הדרכה
וחינוך ; מוסד שהפך למוביל עיקרי של תחום שהיה לו עצמו חלק מכריע ביצירתו

ובעיצובו ; מוסד

הפונה אל שתי אוכלוסיות באותה מידה של חשיבות  :אל ציבור החוקרים ואל הציבור הרחב ,

המתעניין  ,שמחוץ לאקדמיה ; מוסד המספק לחוקרים כלי עבודה מרכזיים  :ספרייה  ,ארכיון  ,כינוסים
מחקריים והוצאה לאור קפדנית העוסקת בהוצאתם של כתבי  -עת וספרים בשקידה ותוך גילוי
מחויבות עמוקה לקהילה הייחודית שהמוסד יצר סביבו  ,זו המשתתפת בכינוסים ובסמינרים משני

עברי הקתדרה  ,היוצרת את הספרים וכתבי  -העת והצורכת

שותפים רבים למלאכה ,

אותם .

חזון של אדם אחד .

יהודה בן פורת נולד בט ' באב שנת ' תרע " ד

הארץ '

(1

באוגוסט  , ) 1914בעיירה הליטאית גארזד ,

הסמוכה לממל ( קליפדה )  ,לאמו צירל לבית שרולוביץ  ,בת למשפחה אמידה  ,ולאביו

ר ' יוסף פורת ,

,

11

.

תשעה אחים ואחיות בשנים

למדן ליטאי ששימש שוחט ומלמד בעיירה  ,והיה הבן הצעיר מתוך
לצעירים  ,ישיבת ' אור
 1933 - 1927למד במפורסמות שבישיבות ליטא  :ישיבת פוניביז '
של הרב ר ' יוסף כהנמן ,
בסלובודקה ולאחרונה ב ' תלמוד תורה הגדולה ' בקעלם  ,ושם  ,על פי עדותו
 ,ראש הישיבה האהרון של קעלם .
ראש ישיבת פוניבייז ' וגיסו של יהודה  ,התקרב מאוד לר ' דניאל
הקדוש ר ' דניאל הי " ד ' )
( ' בחסותו והתקרבותו הגדולה המיוחדת באהבת נפש אליו של כבוד הגה " צ
בחווה חקלאית ליטאית  ,והחל
בשנת  1933עזב את הישיבה בלא ידיעת משפחתו והצטרף להכשרה
עלה לארץ תחילה התגורר
לעסוק גם בפעילות ציבורית במסגרת ' הפועל המזרחי '  ,ובשנת 1934
 ,ולאחר שנה הצטרף לקבוצה
בתל  -אביב בקרב חבורת חלוצים  ,ושם עבד בבניין ולמד אינסטלציה
להקים בדלהמיה הסמוכה את
שישבה באותה שעה בקיבוץ גשר  ,קבוצה זו יצאה כעבור זמן קצר
ישראל '

.

.

קיבוץ

אשדות  -יעקב .

את עיקר שנת

1938

המקום .

שהקימו את

עשה יהודה בקיבוץ בית  -הערבה  ,כמדריך של
בשנת

1939

הברות נוער מקיבוצי עמק הירדן

התגייס יהודה לצבא הבריטי  ,אך

.

בסמוך התמנה למזכיר ועד
 ,שהייתה לאשתו ואם בתו

המתנדבים באותה תקופה פגש יהודה לראשונה את נחמה לבית אווירא
באיטליה  ,ומשם נשלה על ידי
רזיה  ,וליוותה אותו עד למותה בשנת  1995בסוף המלהמה היה יהודה
מהולנד לארץ  -ישראל פרק חשוב ביותר
' המרכז לגולה ' של החי " ל ( הבריגדה ) לארגן הוצאת יהודים
צדק במסגרת זו אסתפק אפוא
זה בחייו של יהודה דורש דיון מעמיק ומפורט שלא ניתן לעשות עמו
שארית הפלטה מהולנד לארץ  -ישראל
לפי שעה בציון העובדה שיהודה היה הדמות המרכזית בהעברת

.

.

.

בשלהי

1945

ובראשית . 1946

במשך למעלה משלושים שנה חי יהודה באשדות  -יעקב ומילא בקיבוץ

ובעמק הירדן מזה  ,ובתנועה

.

ובהסתדרות העובדים מזה  ,תפקידים ציבוריים מרכזיים פעמים אהדות שימש
ובתפקיד זה שימש גם בזמן הפילוג שהתרחש בתנועה הקיבוצית בשנת

גם באשדות  -יעקב  ,ובסופו מצא יהודה את עצמו חבר בפלג הקיבוץ

.

מזכיר פנים של הקיבוץ ,
 ,מאורע טראומטי שפגע

1953

שהוותייך ל ' איחוד הקבוצות

והקיבוצים ' לאחר הפילוג עשה יהודה שנים אחדות בסמינר הקיבוצים

 ,ובמשך חמש שנים  ,עד

 ,הזכורה היטב לחבריו

לעזיבתו את הקיבוץ  ,עסק בעיקר בחינוך  .למרות פעילותו הציבורית הענפה
הנערים והנערות באשדות -
בקיבוץ ובעמק  ,זכור יהודה גם היום  ,ארבעה עשורים לאחר שישבו לפניו
הקיבוץ בשנת  ; 1964עד לשנת
יעקב ועטיהם בידיהם  ,בעיקר כמורה וכמחנך נערץ יהודה עזב את
 ,באוניברסיטת ישיבה
 1969עשה בארצות  -הברית בהוראה  ,כשליח הסוכנות  ,ובלימודים
 צבי ' מוסד קטן חסר יומרות  ,שנוסדיהודה הגיע ל ' יד ' בקיץ  1969עד לאותה שנה הייתה ' יד יצחק בן
הנדבך הראשון לשינוי
בשנת  , 1964מיד לאחר מות הנשיא השני  ,ושעסק בעיקר בהוצאת כתביו
ההדרכה והחינוך של ' יד יצחק
הדרמטי בדמותה של ה ' יד ' הונה עם מינויו של יהודה לראש מחלקת
כראש מועצת ה ' יד '  ,שהיה תבר
בן  -צבי '  ,וזאת בהמלצתו של קדיש לוז  ,יושב ראש הכנסת  ,שכיהן גם
יהודה לעצמו את המטרה
קיבוץ דגניה ב והכיר את יהודה עוד מן ה ' עמק ' דומה כי מלכתחילה סימן
פעולה בענייני מחקר ,
להקים מוסד שיישען על האקדמיה בתחומי ההוראה וההדרכה  ,ישתף אתה
עם הגיעו ההל יהודה
ובמקביל יפנה לחוגים רחבים חוץ  -אקדמיים  ,שני מעגלים שיזינו זה את זה מיד

.

.

.

.

.

.

ץתדרה
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לארגן סמינרים בסוגיות שונות בתולדות ארץ  -ישראל בכלל ובתולדות ירושלים בפרט שפנו לקהל
רחב  ,אקדמי וחוץ  -אקדמי כאחד  .בצד הסמינרים הקבועים הוצעו לחוקרים ולציבור כינוסים ששיקפו

.

את הנעשה במחקר ב ' זמן אמת ' ממש באותם ימים  ,הימים שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום
הכיפורים  ,גאתה הסקרנות לכל מה שנוגע לארץ  -ישראל ולעברה  ,סקרנות זו הייתה כל העת ברקע

.

היזמות החדשות והפרתה אותן עד מהרה נוצרה סביב ה ' יד ' קהילה מובחנת של חובבי ארץ  -ישראל ,

שהופיעו שוב ושוב בכינוסיה ובסמינרים  .היה זה קהל מורכב ומגוון  ,ששתי החטיבות העיקריות שלו
היו קהל עירוני מתעניין  ,משכיל  ,שעקב כל העת אחרי מחקרי ארץ  -ישראל באמצעים המוגבלים

.

שהעמידו לרשותו המוסדות הנוגעים בדבר באותה עת  ,וחברי מושבים וקיבוצים אנשי ההתיישבות
הגיעו בעקבות שיתוף פעולה שנרקם בין ' יד יצחק בן  -צבי ' לבין המדור לידיעת הארץ של התנועה
הקיבוצית ובין הייד ' לחוגי ידיעת הארץ שפעלו בקיבוצים ובמושבים  .כך למעשה נוצרה הקהילה
הייחודית שהעניקה ל ' יד ' את מקומה הציבורי  :חוקרים מזה וצרכני המחקר מזה או אולי חוקרים וקהלם ,
קהילה שבשינויים מסוימים מתקיימת  ,מוזנת מן ה ' יד ' ומזינה אותה  ,עד

היום .

מטרות המוסד כפי שהגדירן יהודה תבעו במפגיע קמפוס מתאים שיכיל את המחלקות השונות

ויאפשר את קיומן השוטף של הפעילויות המתוכננות שהלכו ותכפו  .בינתיים פעלו מחלקות
במקומות שונים בעיר  :ברח ' אבן גבירול שברחביה  ,ב ' בית ארגנטינה ' בנחלת  -צדוק וביבית

ה ' יד '

הסופר '

שבעיר העתיקה  ,אך מלכתחילה אמור היה מתחם בית הנשיא לשמש גרעין הקמפוס  .מתחם זה כלל

את ' בית ולירו '  ,בית אבן גדול יחסית שרכשה המדינה עבור יצחק בן  -צבי סמוך לבחירתו  ,ושני
צריפים

' שוודיים ' שהורכבו בחצר

הבית .

המתחם כולו שכן סמוך למקום שבו ניצב צריפם הצנוע

של יצחק בן  -צבי ורעייתו עד לפירוקו  .מתחם בית הנשיא עבר לרשות ה ' יד ' בשלמותו בשנת , 1970

.

עם השלמת משכן נשיאי ישראל לב הקמפוס היה ועודנו הצריף השוודי הגדול ששימש את הנשיא
לקבלות הפנים העממיות שהנהיג במועדי העלייה לרגל ובעיקר בחג הסוכות ועתה היה לאולם

ההרצאות העיקרי של ה ' יד  .צריף זה  ,שנקשר בזיכרון הציבורי עם צריף המגורים הישן  ,היה לסמל
לצניעותה של משפחת הנשיא  ,צניעות שהמשיכה מדעת ובכוונת מכוון לשרות על המתחם ועל כל

פעילויות ה ' יד ' במהלך כל השנים שבהן עמד יהודה בראש

' יד בן  -צבי ' .

מיד עם קבלת בית הנשיא החל יהודה בהתאמת המתהם לפעילות המוסד  ,שבאותה שנה כבר פעל
במרץ רב  ,על פי העקרונות שקבע  .בראש ובראשונה החלה התאמת צריף הנשיא ליעדו  ,תוך שיקומו ,

שחזורו ושימורו כדרך שהיה בימיו של בן  -צבי  .פעולה מסובכת זו נעשתה בזהירות רבה ובקפידה ,

ונמשכה כשלוש שנים .
שהלכו וגדלו  .גרעינו הוא

במשך השנים הלך ונוצר קמפוס צנוע  ,שהשכיל להכיל את כל מחלקות היד

בית הנשיא הישן  ,ושאר מרכיביו טובלים בבתי רחביה  ,שכונת הגנים

.

הסובבת אותה אך ' יד בן  -צבי ' לא נשארה בתוך הקמפוס  .במקביל לארגונו של הקמפוס  ,החל יהודה

ליזום פעילות דומה לזו שנעשתה בקמפוס הירושלמי במרכזים נוספים ובשוליים גם כן  :בתל  -אביב ,
בחיפה  ,בקריית  -מוצקין  ,בקריית  -שמונה  ,בבאר  -שבע ובמקומות

נוספים .

תפיסת המוסד על שני פניה כפי שעוצבה על ידי יהודה ניכרת בכל אחת ממחלקות ה ' יד '  ,ב ' מרכז
רחל ינאית '  ,הוא מדור הנוער  ,בסדרת ' עידן '  ,במחלקת ההדרכה עתירת הפעולות ובהוצאה

לאור .

,
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כחוט השני בכל פעולותיו של יהודה ,
תבניות היסוד יימצאו זהות פחות או יותר בכולן  ,עוברות

ומלמדות על העיקרון המנחה  .אתאר זאת אפוא על סמך

הארכיון והספריה  .הארכיון לתולדות

היישוב  ,שפעל בהנהלתו של שמעון רובינשטיין כבר משנת

 , 1964ושלאחרונה הועבר לארכיון

המדינה  ,היה בעיקרו ארכיונו האישי של בן  -צבי  ,ששיקף את

.

תולדות הסביבה שבה פעלו הוא
עם מסירתו ל ' יד ' הורחבה פעילותו

ורעייתו  ,למן עלייתם לארץ עד לערוב ימיו כנשיא מדינת ישראל
ערך רב לתולדות היישוב  ,ביניהם
ובמהלך השנים הופקדו בו ארכיונים פרטיים רבים  ,בעלי
סוקניק  ,של השומר צבי נדב ושל
ארכיוניהם של איתמר בן  -אב " י  ,של הארכאולוג אליעזר ליפא
לשכבה צרה יחסית של חוקרי ארץ -
הוקר ארץ  -ישראל א " ר מלאכי  .הארכיון נועד מטבע הדברים
פעילות ה ' יד ' הספרייה לעומת זאת פנתה
ישראל  ,שכבה שהייתה מלכתחילה יעד ברור ומוצהר של
מודע לפעילותה של ה ' יד ' מיקומה של
אל שכבות רהבות  ,לא מקצועיות מובהקות  ,שהיו גם הן יעד
ארץ  -ישראל  -משכו אליה קהל
הספרייה במרכז העיר  ,ארגונה והתמהותה בתהום אחד  -בתולדות
ומתעניינים את הספרים הראשונים ההל
חוקרים מקצועי  ,סטודנטים  ,תלמידי בית ספר תיכוניים
עוד היו ' על הנייר ' בלבד הספרים
יהודה לאסוף כבר בראשית ימי עבודתו ב ' יד '  ,כאשר תכניותיו
בהתפתחות הספרייה היה הסכמתה של רחל
נשמרו תחילה בארגזים ב ' בית ארגנטינה '  .שלב מכריע
הספרייה המשותפת  ,שלה ושל יצחק
ינאית  ,בעקבות שיחות ארוכות שניהלה עם יהודה  ,לתרום את
רכישה נרחבת ועדכנית  ,הסכמי הילופין עם
בן  -צבי  ,ספרייה שהייתה לאבן הפינה של ספריית ה ' יד ' .
במשך השנים למוסד מרכזי בתחום
ספריות אחרות ותרומות של אוספים ייחודיים עשו את הספרייה
צירוף ספריית ' מכון בן  -צבי ' לספריית
מחקר ארץ ישראל עליית מדרגה משמעותית התהוללה עם
 יד ודפוסים נדירים שהרחיבו מאוד אתה ' יד '  ,דבר שהוסיף לספרייה אוספים חשובים של כתבי

.

.

.

.

.

הגרעיני .

תרומתה לנושאים ולתקופות שלא קיבלו ביטוי מספיק באוסף
האקדמיים בישראל היה ייסוד המרכזים לתקר
שלב מכריע בקביעת מעמדה של ה ' יד ' ביחס למוסדות
האוניברסיטאות עצמן ו ' יד בן  -צבי '  .מהלך זה ,
ארץ  -ישראל בכל אוניברסיטאות ישראל בשותפות
באוניברסיטאות  ,נתן ל ' יד ' מעמד עצמאי של
מעבר לערכו הסגולי בתמיכה במתקר ארץ  -ישראל
לוויין של אוניברסיטה זו או אחרת .
מוסד הפועל על פי סדר יום משלו  ,ומנע ממנה להפוך למוסד
את הדרך לעמוד בצומת העשייה
ההיבט העל  -אוניברסיטאי שמהלך זה הקנה ל ' יד ' פתח בפניה
כל החוגים העוסקים בדבר  .אי -
האקדמית במחקר ארץ  -ישראל וליהנות משיתוף פעולה מלא עם
מהקר ארץ  -ישראל  ,תפיסה שלוותה
התלות של ה ' יד ' במוסד אהד  ,ותפיסה כוללת  ,על מוסדית  ,של
בעיצוב פני ה ' יד ' .
בשיתוף פעולה ואמון הדדי  ,היו יסוד מוסד במדיניותו של יהודה
והתפתתה אפוא כמוסד ייעודי חוץ  -אקדמי  ,המתמחה
' יד יצחק בן  -צבי ' בהנהגתו של יהודה הלכה
שונים ' יד בן  -צבי '  -כמו גם מוסדות
בתחום רחב אהד  ,פונה אל קהלים מורכבים ופועל באפיקים
ביניהם  ,ואשר פעלו בדרכים דומות ועל
ספורים נוספים שקמו באותה עת בקירוב בלא שהיה קשר
דבר אחר  ,חדש  ,כזה שלא יכול היה
אותו הרקע  -יצאה מן המסגרת האקדמית על מנת ליצור
שהאוניברסיטה הגדולה הייתה מנועה מלטפחם
להיווצר באקדמיה באותה שעה ; היא טיפחה תהומים
המציאות הקיימת וניסוח תפיסה הדשה של
בהיקף ובהדגשים שהיא הציעה  .הייתה בכך ביקורת על

.

ץתדרה

תדרה
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תחום

ההתמחות  ,של מקומו של המוסד בציבור ושל מעמדו ביחס למוסדות אחרים שפעלו במרחב

באותה עת  ,ניסוחו של הרעיון ומימושו יכולים היו להתבצע רק על ידי אישיות כריזמטית  ,בעלת
חזון  ,היודעת לכוון את השעה

ואת צרכיה .

בשלהי שנת  , 1983בהיותו בשיא כוחו  ,ובשעה שה ' יד ' פעלה במלוא התנופה בכל התחומים ,
ותחושת החידוש והיצירה ליוותה את כל מי שהיה קרוב למוסד  ,הודיע יהודה במפתיע על פרישתו

.

מניהול ה ' יד ' הוא מעדיף  ,כך אמר  ,לעזוב את תפקידו שעה שעוד ניטל עליו להסביר מדוע עזב

.

קודם זמנו מאשר בשעה שיוטל עליו לענות מדוע השתהה בתפקידו לאחר שזמנו חלף ואף כי אין
ספק שיהודה עזב את מפעל חייו הרבה קודם זמנו  ,הוא עזב את מפעלו שלם  .אחרי ארבע  -עשרה

.

שנים של יצירה הושלמה המלאכה מערכות ההדרכה  ,החינוך  ,המחקר וההוצאה לאור העומדות

היום על תלן  ,הפועלות ומתפתחות מדי יום  ,והלובשות צורה חדשה חדשות לבקרים  -שורש כולן
בחזונו

ובמעשיו .

במה נברכך יהודה יקירנו כהיום הזה ? הלוא נטיעותיך הבכירו ונותנות פרותיהן בעתן  ,פרות הראויים
להלל ולברכה ; הן גדלו ויפו וצלן נוטה על מחקר ארץ  -ישראל באשר

הוא .

נברכך אפוא מעין ברכת החכם  :יהי רצון יהודה שכל נטיעות שנוטעין ממך  -ומנטיעותיך נוטעים

שוב ושוב ועוד ייטעו  -שתהיינה כמוך  ,ופרותיהן  -כיוצא

בהן .
אלחנן ריינר

יעקב שביט

מלנני יסדן

לימים נקשר מועד הופעתו של הרבעון ' קתדרה ' בספטמבר  1976למאורעות שהם

מעבר להתפתחות

.

האוטונומית של המחקר ההיסטורי כך למשל נטען כי הופעתו הייתה אחת מהתוצאות של

מלחמת

בפרט .

1

יש

ששת הימים  ,שחיזקה את העניין בתולדות ארץ  -ישראל בכלל ובתולדות היישוב היהודי
 -ישראל בהתאם לסיפור

אפילו שראו בהופעתו חלק מהניסיון המודע והמכוון לכתוב את תולדות ארץ

הלאומי בגרסתו הציונית  .במילים אחרות  ,כתב  -העת הצטייר כמכשיר בשירותה
המודרכת על ידי השקפת עולם

של כתיבה היסטורית

ואינטרסים .

הקישור הזה בין המאורעות ההיסטוריים ובין הופעת כתב  -העת הוא כנראה בלתי נמנע

לאור הייתה חפה

שהלק מההד הציבורי הגדול שהרבעון זכה לו קשור ברוח התקופה  ,אבל הוצאתו
מכל שיקול

.

ייתכן בהחלט

אידאולוגי .
*

כמה אירוני הדבר שחלק מהשחזור של ימיו הראשונים של הרבעון נסמך על

הזיכרון האישי  ,ולכן

ייתכן שבזיכרונם של אתרים שליוו אותו בשנים הראשונות שמורות עובדות אחרות

 ,ובוודאי עובדות

נוספות .
,

.1

- 634

 , 1881ירושלים

ראו אצל יעקב ברנאי  ,היסטוריוגרפיה ולאומיות  :מגמות בחקר ארץ  -ישראל ויישובה היהודי
תשנ " ה  ,עמ '

. 57
קתדרה

, 100

מנחם  -אב

תשס " א ,

עם ,
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בסוף שנת

1975

התקשר אלי יהודה בן  -פורת  ,מנהל ' יד יצחק בן  -צבי '  ,וביקש לפגוש אותי בתל -

אביב  .את שמו של יהודה לא שמעתי קודם לכן  ,ועל ' יד יצחק

.

מאוד יהודה סיפר לי כי ' יד יצחק בן  -צבי ' הוציאה לאור עד

בן  -צבי ' ועל פעילותה
1975

ידעתי אז מעט

שלושה ידיעונים  ,שסקרו את

פעולותיה והביאו את תוכנן של הרצאות שנישאו במסגרת של ' קתדרה בעל  -פה ' ( מתכונת של

הרצאה מרכזית ושתיים  -שלוש תגובות )  ,אך הופעתם נפסקה  .הוא ביקש לחדש את הפרסום וחיפש

.

עורך מתאים אסתר אשכנזי  ,אז מנהלת מחלקת ההדרכה של ה ' יד '  ,שהכירה את שמי מרשימות

ביקורת על ספרים בתולדות ארץ  -ישראל והציונות שפרסמתי בעיתונות היומית  ,הציעה לו לפנות

אלי  .העובדה שפנו אל תושב תל  -אביב ולא אל מישהו בירושלים הייתה  ,אני משער  ,פרי מחשבה
שחוקרי ירושלים הם מלומדים כבדי ראש ורציניים  ,ושעריכת ידיעון המיועד לקהל הרחב היא משימה
המתאימה לעיתונאי צעיר מתל  -אביב  .הפנייה כמובן הפתיעה אותי  ,אבל  ,עלי להודות  ,כמי שטרח
על כתיבת עבודת הדוקטור שלו ,

לא הייתי מאושר במיוחד מהגדרתי כעיתונאי .

נפגשנו אחר צהריים אחד בבית קפה בתל  -אביב והעליתי הצעה אחרת  :לא ידיעון אינפורמטיווי  ,ולא

.

רק פרסום של דיוני ' קתדרה בעל  -פה '  ,אלא רבעון ההשראה לרעיון באה לי לאו דווקא מכתבי  -העת
החשובים למדעי היהדות  ,כמו ' ציון '  ,שכמי שלא למד בחוג להיסטוריה של עם ישראל  ,בקושי הכרתי
אותם  ,אלא מהרבעון ' קשת '  ,שהכרתי היטב  ,ושההצלחה של עורכו  ,אהרן אמיר  ,להוציאו כסדרו

שנה אחר שנה הרשימה אותי מאוד .
לא היה צורך במאמץ רב מצדי לשכנע את יהודה בן פורת להסכים לרעיון  .אולי בעצם זו הייתה

.

כוונתו מלכתחילה  ,אבל לא היה בטוח שאפשר יהיה להוציאה לפועל בטווח הקצר אין לי מושג גם
מה הביא אותו לתת אמון באדם שלא הכיר כבר לאחר הפגישה הראשונה  .בכל מקרה ללא תמיכתו
הבלחי נלאית לא היה אפשר להתגבר על אי האמון וההסתייגויות מצד רבים וטובים ולהוציא לאור

.

את החוברת הראשונה תוך זמן קצר יחסית יהודה קיבל את הדעה שאם נוכיח שאפשר להוציא לאור
רבעון ,
ב 22 -

הוא יהפוך לבמה נדרשת בקרב קהילת החוקרים .

בדצמבר

1975

שלח לי יהודה בן  -פורת מכתב שהוא בעצם מסמך היסוד של ' קתדרה '  .בין היתר

כתב שם :

ד.

המתכונת  :כבר בידיעון זה צריך שהמתכונת תותאם לכתב  -עת  ,אולם מסיבות שונות יש להשאיר את

השם ' ידיעון '

ה.

 '17ע  ,ולציין את המס '

4

ליד המילים ' דפי מידע ' ולהוסיף ' בתולדות

היישוב ' .

אינפורמציה ~
ישירה על הנעשה ביד בן  -צבי תוביא בסוף החוברת ולא בראשיתה כמו שהיה נהוג

עד

כה . . .

לסיכום  :המעבר מ ' ידיעון ' לכתב  -עת בתולדות היישוב חייב להיות אטי והדרגתי וככל שהידיעון מס '

יהיה דומה לקודמו כן

4

ייטב .

יהודה בן  -פורת הסכים אפילו להביא ב ' ידיעון ' מודעות פרסומות הקשורות לתולדות היישוב  ,וכן
הסכים ל ' מעשה כפירה ' כמו הוצאתו לאור של הידיעון

בתל  -אביב !

המעבר לא היה ' אטי והדרגתי '  .החוברת הראשונה הופיעה כתשעה חודשים לאחר הפגישה הזאת  ,ולא
כידיעון מספר  , 4אלא כ ' קתדרה לתולדות ארץ  -ישראל ויישובה ' מספר  . 1ליהודה בן  -פורת לא היה
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את הקרקע לשינוי הזה  ,שהיה

שום קושי לשנות את דעתו ולהסכים למתכונת חדשה ובלי להכשיר

ל ' יד יצחק בן  -צבי ' .

ככל הנראה שינוי מהפכני בעיני כמה מחכמי ירושלים שהיו קשורים
רק לימים למדתי מה היו ה ' סיבות השונות ' שבגינן ביקש
ומדוע סבר ש ' ככל שהידיעון מס '

4

להשאיר לתקופת מה את השם ' ידיעון '

יהיה דומה לקודמו כן ייטב ' .

מעט מכשולים מבית כדי לשכנע שיש מקום לכתב  -עת מיוהד

מתברר שהיה צריך להתגבר על לא

להיסטוריה של ארץ  -ישראל  .לימים

נודע לי שפרופ ' בנימין מזר השליך בהמת זעם לרצפה את החוברת

הראשונה  ,שיהודה בן פורת הביא
ארץ  -ישראל אינן תחום מחקר

לו  .ההתנגדות התבססה לא רק על טענות עקרוניות  ,כגון שתולדות
היא ' ז ' ורנלסטיקה '  ,אלא גם על
לגיטימי נפרד  ,ושהיסטוריה של המאה התשע  -עשרה והעשרים
בשנה  ,ושגם מסיבות מערכתיות
טענות מעשיות יותר  ,שלא יימצא הומר ראוי לכלכל ארבע חוברות
הזאת  ,דרך אגב  ,הוסיפה להישמע
זוהי מטלה כבדה מדי להוציא רבעון בצורה סדירה הטענה
ההצעה להסתפק בשתי חוברות
בישיבות המערכת גם בשנים הבאות  ,ומדי פעם תזרה ועלתה בהן

.

ימתינו תקופה ארוכה מדי עד

בשנה ואפילו בשנתון  .דעתי שלי הייתה שרצוי שמחברים לא

החוקרים שפרסמו את

שמאמריהם יפורסמו  ,וכי רבעון יעודד את המחקר  .המספר הגדול של
לפרסום  ,יעיד עד כמה נכונה
מתקריהם הראשונים ב ' קתדרה '  ,ושכתבו בידיעה שתהיה להם במה
ורצוף עם קהל הקוראים אם
הייתה העמדה הזאת כמו כן סברתי שרבעון יוכל ליצור קשר הדוק
ובין קהל הקוראים  ' ,קתדרה '
הצלחתו של כתב  -עת נמדדת בין היתר ביצירת קשר רצוף בין המהקר

.

.

היא סיפור של הצלתה מרשימה

הנחרצת הייתה שתצלומים

.

נתקלנו גם בביקורת מסוג אחר היו בין מלומדיה של ירושלים שדעתם
אתרים סברו  ,באותה נחרצות ,
מקומם יכירם בכתבי  -עת פופולריים אבל לא בכתב  -עת מדעי
להתפרסם בכתב  -עת להיסטוריה
שמהקרים בנושאים שונים בתהום התרבות והאמנות אינם ראויים
החשובים של ' קתדרה ' הוא בכך
המכבד את עצמו בסיכומו של דבר נראה לי כי אחד ההישגים
לתקופותיה והגדילה את
שהרהיבה והעשירה את מגוון התחומים והנושאים של מחקר ארץ  -ישראל
הרבעון חלוץ ההולך לפני
מספר הדיסציפלינות השותפות במחקר זה בתהומים לא מעטים היה

.

.

.

המחנה .
יהודה בן  -פורת הסך ממני בשעתו חלק מהביקורת הזאת ותמך ללא

האמון והתמיכה אני אסיר תודה לו מאז

הסתייגות בקו שאימצנו  .על

ועד היום .
*

מהשנה הראשונה נדרשנו להוכיח שיש מקום לכתב  -עת מיוחד

לתולדות ארץ  -ישראל  ,וכי אפשר

להוציא לאור רבעון ולהקפיד על לוה הזמנים  .בחוברות הראשונות היה

בעל  -פה '  ,שנתנו במה להידושי מחקר ולדיאלוג ישיר ופומבי בין

מקום רב לדיוני ' קתדרה

השקפות שונות בנושאים

הפרסום הזה הלך ושקע במשך הזמן  ,ולבסוף נעלם  ,בין היתר משום

שמספר המאמרים שהוצעו

למערכת גדל מאוד  ,מספר ה ' קתדרות בעל  -פה ' שנערכו במסגרת מרכזי
באוניברסיטאות

גדל ,

שונים .

והמערכת לא רצתה להתחייב מראש לפרסם את הדיונים .

' יד יצחק

בן  -צבי '

החוברות הראשונות

קתדרה

קררה

יעקב שביט
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כללו מאמרים רבים שהזמנתי וכן סקירות של מקורות וארכיונים

וביבליוגרפיות בנושאים שונים .

גם הפרסום בתחום הזה נפסק כעבור זמן  ,ובכך התרחקה ' קתדרה '  ,אולי באופן בלתי נמנע  ,מאחת
ממטרותיה הראשונות :

להיות גם כתב  -עת אינפורמטיווי שימושי .

הדגש בחוברות הראשונות היה על

השנים האחרונות בתולדות ארץ  -ישראל  .נראה היה אז שיש

כ 200 -

כתבי  -עת המוקדשים לתקופות המוקדמות  ,וכי החוקרים יעדיפו לפרסם בהם  ,ולא  ,חלילה  ,בכתב -

עת בעל אופי ' כללי '  ,ואפילו

' פופולרי '

משהו .

נדמה היה גם שקהל הקוראים יעדיף חוברות

.

המתמקדות בתקופות שונות לפיכך יזמנו שלוש חוברות שיוחדו לתקופות הקדומות ועורכיהן היו
אפרים שטרן

( )4

ויורם צפריר

להפריד בין התקופות

עד חוברת

13

(  8ו ) 11 -

.

אחר כך התקבלה  -לא בלי ויכוח -

הדעה שאין צורך

השונות .

.

ערכתי את ' קתדרה ' לבדי  ,ואז הצטרפו למערכת ישראל ברטל ויורם צפריר השלישייה

הזאת ערכה את ' קתדרה ' עד חוברת

33

( תשרי תשמ " ה )  ,אז יצאתי לשבתון  ,ובמקומי הצטרף

.

למערכת אמנון כהן לקראת הופעת החוברת השישית הוקמה גם ועדת מערכת  .הסיבה לכך הייתה
שכתב  -העת זכה אמנם להכרה ולהערכה  ,אבל כדי שהמאמרים הנדפסים בו ייחשבו בעולם האקדמי
כראויים להופיע ברשימות הפרסומים לצורך קידום  ,נמצא שראוי שתהיה לו מערכת מדעית

.

המורכבת מנציגי האוניברסיטאות השונות עכשיו  ,כש ' קתדרה ' ביססה את עצמה וזכתה למוניטין ,

לא היה קשה למצוא לה שותפים  .גם חוקרים שפה ושם  ,בדרך כלל מאחורי הקלעים  ,דיברו בה סרה ,
ידעו

למצוא את דרכם אליה ואף

לחגוג עמה את יובל המאה .
.

המבנה המערכתי החדש תרם תרומה נכבדה לאיכותו  ,למעמדו וליוקרתו של כתב  -העת ביקורת

.

ומחלוקות הוסיפו מדי פעם ללוות אותו וכמה מאמרים אף עוררו פולמוס פומבי מדי פעם נשמעו

טענות על ' ירידת הרמה '  ,בגין מאמר זה או אחר  ,שנדון ברותחין .
פולמוס כזה עורר המאמר שפרסם יורם בר  -גל בחוברת , 27

התגובות עליו היו קשות ונזעמות ונמשכו עד ' קתדרה ' . 32

' ביצות

עמק  -יזרעאל

 -אגדה ומציאות ' .

ממרחק השנים ולאורם של ויכוחים אחרים

.

נראית הסערה שחולל המאמר הזה פתטית למדי בכל מקרה מכתבים למערכת טענו כי ' קתדרה '

נתנה במה למבקשים לקעקע  -לא פחות ולא יותר  -את מעמדה של ההתיישבות החלוצית בעמק
יזרעאל בתולדות היישוב  ,והנהלת ' יד יצחק בן  -צבי ' נדרשה לערוך

.

להליכי קבלת המאמרים לדפוס וכדומה לרגע נדמה היה

שידוד מערכות בכל הנוגע

ש ' סערת הביצות ' תטביע את

' קתדרה ' .

,

ל

.

נחזור לפתיחת הדברים השיקולים שהניעו אותי להפוך את ' קתדרה ' מיד בראשיתה לרבעון  ,ולא

להסתפק בבמה לפרסום דיוני ' קתדרה בעל  -פה ' ומידע על פעילות ' יד יצחק בן  -צבי '  ,היו

שניים :

האחד  ,אין לכחד  ,אמביציה אישית לערוך כתב  -עת  ,והאחר  ,ההנחה כי באוניברסיטאות בישראל צמח

דור של חוקרים העוסק בתולדות הארץ  ,אך אין לו במה אקדמית ראויה משלו  .אין ספק שהעניין
במחקר ארץ  -ישראל היה בחלקו תוצר של התפתחות תודעה לאומית  -טריטוריאלית  ,אבל לא פחות
מכך הוא היה תוצר של העניין המובן מאליו בקורות הארץ שבה חיה קהילת החוקרים והנגישות של

אבני יסוד

חומר המקורות  .העניין של החוקרים השתלב בעניין שגילה ציבור רחב בנושאים האלה
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 ,דבר שהביא

לרבעון מראשיתו קהל קוראים של אלפים .
להופעת הרבעון קדמה כמובן פעילות ענפה של מחקר תולדות ארץ  -ישראל  ,מחקר שקיבל בשנות

.

החמישים והשישים לגיטימציה אקדמית באמצע שנות השבעים כבר הייתה תשתית מחקרית נכבדה
שהרבעון
מאוד בכמה תחומים והיו התחלות והקדמות בהרבה תהומים אחרים אבל לא אטעה אם אומר

.

תרם תרומה חשובה להפיכת תולדות ארץ  -ישראל לכל תקופותיהן ולמכלול היבטיהן לנושא מרכזי
של המחקר ההיסטורי בארץ  ,להרחבת ההוראה בו באוניברסיטאות ואף להקמתם של חוגים לתולדות
 אילן ותל -ארץ  -ישראל ( תחילה באוניברסיטת היפה  ,כבר בשנת  , 1974ואחר כך באוניברסיטאות בר
אביב )  ' .קתדרה ' יכולה לזקוף לזכותה גם את היותה הגרעין שממנו נבט חלק גדול ממאות רבות של
 500ספרים על תולדות ארץ  -ישראל שראו אור בכשלושים השנה האחרונות ( מהם יותר מ

במסגרת

.

ההוצאה לאור של ' יד יצחק בן  -צבי ' ) קשה להעלות על הדעת חיבור בתולדות ארץ  -ישראל שלא נזקק
בצורה כזאת או אחרת למאמרים שראו אור על דפי ' קתדרה '  .על ברכי ' קתדרה ' גדל דור גדול של

חוקרים צעירים  ,שחלקם פרסם בה פרסום ראשון  .הם תרמו ל ' קתדרה '  ,כשם שהיא תרמה להם .
*

.

הרבעון היה מראשיתו כתב  -עת לתולדות ארץ  -ישראל ויישובה למערכת הגיעו מכתבי קוראים
שטענו כי ' קתדרה ' ממעטת לפרסם מאמרים על תולדות היישוב  ,ואפילו העלו האשמות גורפות

.

כאילו הוללה מגמה של דוויזיה היסטורית שערערה על אי אלו אמונות יסוד של הציונות נשמעה גם
 ישראל ועלטענה הפוכה  ,שתכליתו של הרבעון היא ל ' המציא ' סיפור ציוני על הזיקה היהודית לארץ

הנוכחות היהודית בה  .טענה ממין אחר הייתה כי כתב  -עת שעניינו היסטוריה ' לוקלית ' יהיה בהכרח

כתב  -עת בעל אופי קרתני .
.

.

לטענות האלה לא היה  -ואין  -שום שחר מקורן בעמדות אידאולוגיות קבועות מראש מראשיתו
היה הרבעון פתוח לכל בעלי הדעות והתפרסמו בו מחקרים על כל העמים והתרבויות ששכנו בארץ

ישראל  ,שלטו בה  ,גילו זיקה אליה  ,תרמו להתפתחותה והשפיעו על ההיסטוריה שלה  .די למנות
למשל את המאמרים העוסקים בתולדות הערבים והאסלאם בארץ  -ישראל כדי לעמוד הן על הקו
המנחה של הרבעון  ,הן על תרומתו הרבה למחקר בנושא זה  ,הרבעון לא היה יכול להיות קרתני ולו
 תרבותי שבורק בשל העובדה שארץ  -ישראל נתפסה בו כבעלת זיקה הן למרחב הגאו  -פוליטי והגאו

היא שוכנת הן למרחב הבין  -לאומי  ,הפוליטי והתרבותי ,

שאליו הייתה קשורה תמיד .

,י
ראוי  ,כמדומה  ,לתת את הדעת לכך  ,שהחוברת הראשונה של קתדרה לא נפתחה במבוא ובו

הצהרת

כוונות  ,מגמות והבטחות  ,כדרכם של הרבה מכתבי העת  -כאלה שזכו לחיים ארוכים  ,וגם כאלה

שבקושי הוציאו את יומם  .נקל היה  ,כמובן  ,לפתוח במניפסט פרוגרמטי  ,אבל הסתפקנו בהקדמה

קצרה ועניינית הסוקרת את תוכנה של ההוברת הראשונה  -דרך בה נהגה המערכת מאז  .היו לכך

קתדרה

תורה

20

יעקב שביט

~

כמה סיבות  :לא ראינו שום נחיצות לתת לגיטימציה למחקר ארץ  -ישראל כתחום מחקר עצמאי  ,שכן
כבר היתה לו לגיטימציה והיסטוריה נכבדה של הישגים לפני הופעת קתדרה ; לא ראינו שום צורך

להקדים בתיחום גבולותיה של ארץ  -ישראל  ,משום שהנחנו  ,שכותבי המחקרים עצמם ידעו להבחין
מה שייך בכל תקופה ותקופה  ,מטעמים שונים  ,להיסטוריה של הארץ  ,ומה אינו שייך לה ; לא הצהרנו
על כוונתו של כתב העת החדש להיות במה לכל מחקר העונה על אמות המידה של מחקר היסטורי ;
גם לא הצהרנו כיווני דרך מחקריים חדשים ואף לא על כוונתנו להיות פתוחים לכל נושא ולכל

דיסציפלינה .
לא עשינו כל זאת לאו דווקא מחמת צניעות יתרה  ,או בשל הזהירות לא להבטיח דברים  ,שקל

.

להבטיחם וקשה יותר לקיימם בחרנו בדרך הזאת  ,משום שכל הדברים הנזכרים לעיל נראו לנו

.

.

מובנים מאליהם העדפנו לתת לכתב העת לדבר בעד עצמו מפרספקטיבה של מאה חוברות נראה

.

לי  ,שטוב שכך בחרנו לעשות בתום עשרים וחמש שנות הופעה סדירה  ,מאה החוברות שראו אור
מאז ועד עתה  ,והמכלול הגדול של המחקרים שהתפרסמו בהן  ,על נושאיהם הרבים והמגוונים  ,הן ,
בסיכומו של דבר  ,הביטוי הטוב ביותר להצהרת הכוונות בכל הנוגע למה שקיווינו להשיג למן ראשית
דרכה של קתדרה  ,והן גם הביטוי הטוב ביותר לציפיותינו בכל הנוגע לתרומתו של כתב העת למחקר
תולדות

ארץ  -ישראל .
*

איני יודע אם כל מי שנטלו חלק בראשיתו של הרבעון האמינו שיגיע לחוברת המאה שלו או ציפו
שתרומתו למחקר ארץ  -ישראל וגם לתרבות הישראלית תהיה גדולה כל כך  .אני מודה שקיוויתי שכך
יהיה  .תוך כמה שנים הוסרו הספקות  ,הרבעון התמסד והעורכים לתקופותיהם תיקנו  ,הוסיפו ושיפרו
מאוד את איכותו  .אולם נראה לי כי הוא הצליח להפוך למוסד ולנכס משום שבשנותיו הראשונות
נקבעו וקובעו כמה מאבני היסוד שלו  :הופעה סדירה ארבע פעמים בשנה  ,הקפדה על הליך השיפוט
וההבאה לדפוס  ,הקפדה על הצד האסתטי  ,חדשנות ופתיחות מרבית  .לאחר

סדירה

ו 100 -

25

שנים של הופעה

חוברות לא תהיה זו הפרזה לומר שקשה לדעת איך היו מתפתחים המחקר ההיסטורי של

ארץ  -ישראל והמחקר ההיסטורי בישראל בלי ' קתדרה ' .
להצלחה הזאת היו הרבה שותפים  :מנהלי ' יד יצחק בן  -צבי ' ( יהודה בן  -פורת  ,ומשנת

1983

צבי

צמרת )  ,ישראל ברטל ( שערך מהחוברת הראשונה את המדור ' תעודה ' ) ויורם צפריר  ,שהצטרפו
לעריכה מהוברת

13

( תשרי תש " ם )  ,עורכי החוברות המיוחדות ( אפרים שטרן  ,יורם צפריר  ,יהושע

.

קניאל ז " ל ) העורכים הבאים אחריהם והמערכת המדעית המתחלפת לא היה אפשר לעמוד במשימה
של הפקת רבעון בלי שיתוף הפעולה של חננאל גולדברג  ,מזכיר המערכת הראשון  ,של העורך
הלשוני יובל קמרט ז " ל ( שפרש בחוברת  , ) 18של פנחס משה ( פיני )  ,המעצב הגרפי  ,ושל כל

.

השותפים לעשייה שבאו אחריהם זכות גדולה נפלה בחלקי להיות שותף לייסוד ' קתדרה ' וללוות
אותה בשנים

הבאות .

1

ן יעם' ו ' ארץ' בראשית

השליש
האלף
'

סיר מניהם
ן

.
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ישראל

ברטל

עמ ' ויארץ ' בראשית האלף השלישי  :סיכום ביניים
אסכולת המחקר ההיסטורי המכונה ' היסטוריוגרפיה ציונית ' נוסדה כחלק ממפעל ' בניית
הלאומי

ג

.

האומה '

נציגיה הבולטים ביותר  ,אנשי האוניברסיטה העברית בתקופת המנדט הבריטי  ,ראו בכתיבת

.

תולדות עם ישראל מעשה של תיקון לאומי הם היו  ,בעיני עצמם  ,היסטוריונים חדשים ,
שביקשו
לערוך
רוויזיה בוטה במחשבה ההיסטורית של קודמיהם  1כמה מהם מרדו  ,על פי עדות כתביהם ,

.

בשיח הליברלי של המאה התשע  -עשרה  ,ודחו אגב כך חלק נכבד מן המורשת ההיסטורית
שבה נוצר
ופרח שיח זה ' אין ההשכלה והאמנסיפציה ממצות כלל את תוכנם הריאלי -
היסטורי של
חיי ישראל
בדורות האחרונים '  2כתב בן  -ציון דינור ( דינבורג  , ) 1973 - 1884 ,אחד מדבריו הראשיים

והתרבותית

.

של החוג ההיסטוריוגרפי הציוני באוניברסיטה העברית שעל הר הצופים  ,כנגד שיטתם של
ושמעון
דובנוב  .דינור ביקש להרחיב את מחקר שורשי התמורות שעבר העם היהודי מראשית העת

צבי גרץ

החדשה אל הרקע הפוליטי  ,החברתי והדמוגרפי שבו היו היהודים נתונים בארצות מושבם

כללית ' )  ,ובה

(

' היסטוריה

.

בעת איתר גורמי שינוי שצמחו מתוך עולמם הפנימי  ,הרוחני והחברתי הכתיבה

הלאומית החדשה לא ויתרה  ,למרות ההתרחקות מן הרוח ומן הסגנון של מיכאל יוסט ושל
על תקוות
לעתיד ורוד הצפוי ליהודים בעולם הזה אלא שבמקום אופטימיזם ברוח שוחרי

צבי גרץ ,

.

%

האמנציפציה  ,שאפיין את הכתיבה ההיסטורית על תולדות היהודים עד לראשית המאה העשרים ,
בא
האופטימיזם
הלאומי המהלך ההיסטורי מארץ  -ישראל אל התפוצות  ,שנראה לאינטלקטואלים

*

.

היהודים הליברלים בגרמניה וברוסיה כדרך שהובילה אל השתלבות היהודים בתוך האומות ,
הומר
אצל
הציונים במסלול שונה בתכלית  :סגירת מעגל הנדודים הגלותי עם החזרה לנקודת היציאה
3

הקדומה  .תולדות ה ' עם '  ,שהתפרקו בהיסטוריוגרפיה היהודית של

נפרדים

"" 4

יה

' חכמת ישראל
' לסיפורים

בהקשרים טריטוריאליים שונים  ,שבו והתלכדו בהיסטוריוגרפיה הציונית עם תולדות

.

פעילותם החינוכית למחקרם האקדמי שלא כמי שנושאים היום בישראל את שם ההיסטוריוגרפיה
הציונית לשווא  ,לא התקשו ההיסטוריונים על הר הצופים באותם ימים למזג אוניוורסליזם
חובק
עולם
עם שאיפה ליצירת היסטוריה ' לאומית '  4יצחק בער (  ) 1980 - 1888יכול היה לדגול ביצירת

.

' אחדות אורגנית ' בין ההיסטוריה היהודית להיסטוריה הכללית דווקא כביטוי מובהק של ה ' חינוך
1

י ' ברטל  ' ,המושגים " עם " ו " ארץ " בהיסטוריוגרפיה הציונית עד  , ' 1967י ' וייץ ( עורך )  ,בין חזון
שנות היסטוריוגרפיה ציונית  ,ירושלים וחיפה תשנ " ח  ,עמ

לרוויזיה :
מאה

נ

' . 49 - 57
ב " צ דינור  " ' ,הזמנים
החדשים " בתולדות ישראל  ,אבחנתם  ,מהותם ודמותם '  ,הנ " ל  ,במפנה הדורות  :מחקרים
ועיונים בראשיתפ של הזמנים החדשים בתולדות ישראל  ,ירושלים תשל " ב  ,עמ ' . 24

ן

כדברי דינור  ' :הלשון אשר בה דברו ואשר בה הגו  ,הספריפ אשר קראו והמדעים אשר
למדו  ,החזיונות אשר ראו
ויצירות  -האמנות אשר עליהן התענגו  -הכל ניתן
להם מכאן  ,מחיי העם אשר בקרבו הם חיים ומן הארץ אשר
עליה הם יושבים .
ארצות  -מושבו חדלו להיות ליהודי ארצות  -מגורים לבד ויהיו לו לארצות  -מולדת  ,לארצות אשר
הלך אליהן " שלא על מנת לחזור " ' ( ב " צ דינור  ,חבת ציון  ,א  ,תל  -אביב תרצ " ב  ,עמ ' . ) 10
' שניים אלה  -העשייה והמחקר ההיסטורי  -מעולם לא נתפצלו ולא נפרדו בדינור ' ( ש ' אטינגר  ' ,בן  -ציון דינור ,
האיש ופועלו ההיסטורי '  ,ב " צ דינור  ,דורות ורשומות  :מחקרים ועיונים בהיסטוריוגראפיה הישראלית ,
בבעיותיה

קתדרה

, 100

מנו  -אב

וס " א ,

עם ,

- 21

26

J

,
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ץתד

יעם ' ויארץ ' בראשית האלר השלישי  :סיכום ביניית

ההיסטורי

הלאומי ' .

 הלאומית  ,העמיד את תפיסת ייהודה של5

דינור  ,חברו להשקפה ההיסטורית

ההיסטוריה היהודית על זיקתה להיסטוריה הכללית .

6

החיבור שביקשו הלאומיים היהודים לברוא בין ה ' עם ' ל '

פרויקט מדעי ותרבותי
אברהם משה לונץ

רב  -צדדים .

( 854נ 7 ) 1918 -

ל 100 -

משך קרוב

ארץ ' במחקר המדעי של ארץ  -ישראל היה
שנה  ,מימי כתב העת ' ירושלים ' שערך

עד לגיליונות הראשונים

של הרבעון ' קתדרה '  ,הקרו את תולדות
כי לא ' מדע טהור ' הוא שקבע את תהומי

הארץ כחלק בלתי נפרד של בניין האומה  .אין צריך לומר
אקדמיות ואסכולות מחקריות  ,נטלו חלק
ההקירה והלימוד  .אידאולוגיה ופוליטיקה  ,מסורות
עת  ,כינוסים ומפעלים מדעיים קמו ופעלו
ינובם של חוגים אוניברסיטאים ומכוני מהקר  .כתבי
אולם ראוי לתת את הדעת על גורם נוסף
מכוחם של רעיונות פוליטיים ותבניות דיסציפלנריות .
החכרחיוח
תולדות העם והארץ  - . ' ' :ח
י
וונ
התמורות ;  , ,יבי ינ
שטבע את הותמו על השינויים שהתרחשו במחקר

::

.

חדשים של

חוקרים .

אנו מדברים

והתרבותיות בארץ  -ישראל והשלכותיהן על צמיחת דורות
לא מנקודת המבט של מי שמכונים בלשון
8
תופעה היסטורית  -תרבותית שיש להתבונן בה לדעתי
משמאל )  ,או של ה ' סוציולוגים החדשים '
התקשורת הישראלית ה ' היסטוריונים ההדשים ' ( מימין או
ההיסטורי והגאוגרפי משמעויות אידאולוגיות
אלו גם אלו מייחסים לתמורות שחלו במחקר
פוליטית ( מכוונת או בלתי מודעת
ופוליטיות אנטי  -ציוניות הם מבקשים לראות בהז חלק מתכנית
הד  -ממדית זו אני מבקש להתבונן
למבצעיה ) של שינוי הגדרת הזהות הישראלית בניגוד לעמדה
יותר י ז י * " -
י
החרקרים
יו
דדדרח
בין י , ,
הישוני ב ן
וחרי :היבט ;  ,ש נ .
ככו )אחר
היבט
בחשבון Tה '
ולהביאי awna
בתמורות בהקשר נרחב הרבה

:

.

.

.

,

~
העוסקים במחקר תולדות עם ישראל וארץ  -ישראל עשרים

והמש שנותיו של כתב  -העת ' קתדרה '

.

מימי מלחמת

ועד לקץ האלף

1967

השני .

החוקרים הצעירים שנטלה הלק בייסודו של כתב העת

.

' קתדרה ' באה לעולם בשנת  1976קבוצת

נמניתי גם אני ) הייתה שייכת מבחינה

ושעיצבה את פניו בשנים הראשונות לקיומו ( קבוצה שעמה
ובגרנו אל תוך המציאות של מדינת ישראל
דורית לא ל ' דור תש " ה ' אלא ל ' דור תשכ " ז ' כולנו גדלנו

וי ,
י

.

בנפרד ? '  ,ש ' כ " ץ  ,מ ' הד ( עורכים )  ,תולדות האוניברסיטה
 . 530 - 529ראויים לציון מיוחד דבריו של בער  :יאנו
היסטוריה כללית והיסטוריה יהודית  :במשותף או
א ' רריין  ' ,ה ס ( ) ו

,

5

ן

.יוןי
יוי
 :י ; ,י
ן

'
ו;
ונותנים להיסטוריה העברית זכויות
לאומי
וצים בחינוך היסטורי
'

,

8

,

ז

ש:
; ::
:

שוות עם ההיסטוריה

ב :ננג "י:ובב:
,

הכללית . . .

בי : : :

אנו רוצים לתת

 : :1ב

:2עבננג:2בנ~'2:ן וב
בתמורות שחלו בהיסטוריוגרפיה הישראלית בעשרות

שתי דוגמאות בולטות לפוליטיזציה מוחלטת של דמיון

ן:ינ:::נ ::נון

'

IT S - DOTDI

עמדות אידאולוגיות מנוגדות באופן קוטבי ) שאין

' לשני המהברים הנזכרים הוא ההסכמה ( תוך נקיטת
ההיסטוריוגרפי ' היוצר אותו  .השוו  :י ' ברטל  ' ,מה נותר
מעות לטיעון ההיסטורי כשלעצמו  ,אלא אך ורק ל ' שיה
 99 ,ניסן תשס " א )  ,עמ ' 150 - 143

ן

הבצל ?

היבור

" פוסט מודרני " נגד

ה " פוסט  -ציונות " '  ,קתדרה

,

.

י

קתדרה

24

ר
.

, '.

'

ץה

ישראל

ברטל

.

שחן מלקמת הונמא ת

למיחמת

.

.

 nwwה מיס אחת התמורות ה

"

.

שו12ת 1 1תן שהתרגשן ממחקן

ההיסטורי הישראלי במרוצת עשרים וחמש השנים האחרונות הייתה
בראשית של כתב
העת החדש היו גם ימי אחריתה של ההגמוניה האקדמית של שני דורות מלומדים

:

,,

' חילוף המשמרות '

הדורי  .ימי

שעולמם התרביתי עוצב בעיקרו על ברכי מורשת מרכז אירופה
ומזרחה שתי משמרות של חוקרים
ומלומדים עמלו כל ימיהם לייסד מחקר אקדמי בתולדות ארץ  -ישראל  ,ועולמם
הרוחני מושתת על
הציר ברלין -
סנקט פטרבורג  .היו מהם שיצקו אל תוך ההיסטוריוגרפיה הציונית את מלוא
תוויית
הזהות הלאומית
האתנית של הקיבוץ היהודי במזרח אירופה  .אחרים העבירו לארץ המזרחית הקטנה

.

'

.

שאליה היגרו את מלוא כובד האמביוולנטיות של ' חכמת ישראל ' המרכז אירופית
בעשור השלישי
של מדינת
ישראל החל לעלות על הבמה האקדמית דור אחר דור שלא ידע את ' תחום המושב
' הרוסי ,
ושלא קנה חכמה
באיניברסיטאות גרמניה דור זה  ,בהיותו משוחרר מכבליהן המעיקים של

.

.

אידאולוגיות שהולידו את המהפכות ברוסיה של ראשית המאה וחופשי מן התפיסות שראו

הכול בטווח הגאוגרפי שבין ברסלאד לקלן  ,שאל שאלות מחקריות אחרות מאלו

י

.

ששאלו קודמיו כשם

שהתאטרון העברי בארץ  -ישראל נטש לאחר עשרות שנים את המבטא הרוסי הכבד של
מייסדיו  ,כך
נטשו
צעירי החוקרים של שנות השישים והשבעים את עולם המושגים ואת הרטוריקה של מוריהם .

,,

.ל

את חזות

כדרכם של בני הדור השני להגירה בארץ חדשה נטו להדגשת יתר של הזיקה אל המקום  ,אל נופו

י
.

:

ההמן ו1ר  ,ת
שקנה  1תר שה 1קה ל
אקדמ ת
לחיזוק המגמה הלוקלית  -חוקרים לא מעטים החלו לטפח עיסוק מדעי בהיסטוריה ,
בארכאולוגיה
ובגאוגרפיה של
ארץ  -ישראל  ,בתור חלק טבעי של ההוויה המקומית החלום הציוני הוגשם כביכול

" "

.

. .

""

"

.

שראלית מראש ת שנות

 alylwnהנקה

.

.

בבחירת כיווני המחקר המדעי השיבה לארץ האבות התממשה במחקר בעצמה רבה
עד כדי כך
שהטס טוי ה החדשה ' נוף הסביבה והאוכלוסייה המקומית דחקו אל שולי הזיכרון הקיבוצי  ,ודהו

- 5ך

~

אאאמ,,, ,

המדעי  ,אדמות אחרות  ,נופים רחוקים ואוכלוסיות זרות שעיצבו את התודעה
גם מן
המחקרי דור המהגרים .
ההיסטורית של
הגאוגרפיה ההיסטורית  ,שפיתחו מראשית שנות השבעים בצורה

~

מרשימה ביותר יהושע בן  -אריה  ,איש האוניברסיטה העברית  ,ותלמידיו  ,אשר
הרחיבו את מעגלי
העשייה
בתחום הגאוגרפיה ההיסטורית של ארץ  -ישראל לשאר אוניברסיטאות ישראל ,
אפשרה
לעסוק ביעם ' בהקשר
מובהק של ה ' ארץ ' על מגוון אוכלוסיה  9על התמורות במדע השפיעה גם רוח

*

.

ה ' צבר '  ,שעברה עם חוקרי הדור החדש הזה מתנועות הנוער החלוציות ומיחידות
העילית של צה " ל ,
אל
האקדמיה  10 .דווקא בשנים שבהן החלה שקיעתו של מיתוס ה ' צבר ' בחברה הישראלית ,

ביותר השפעת

ניכרה

.

הרוח ה ' צברית ' על חקר ארץ  -ישראל דוגמה מובהקת להתגברות העניין
המחקרי
בהוויה המקומית ניתן
למצוא בהתפתחות המחקר על תולדות ' היישוב הישן ' בעשרים שנותיה

.

9

למגוון מייצג של תרימת הקבוצה הזאת לעיצוב התחום ראו  :י ' בן  -ארצי  , 1 ,ברטל

גגשיגיפיה

10

 -ישראל יבתילדיתיהי מיגשים

יא  ,ר  . ,נר ,

איי
:: :
*
על מקום הטבע והנוף הארץ  -ישראלי אצל היצבר ' ראו  :ע ' אלמוג  ,הצבר  -דיוקן  ,תל  -אביב

~

של

הושע בז  -אייהי ירושלים

.

ע1רכ ם
תש " ס  ,הביבליוגרפיה
)

3וף מולדתו :

שם ,

תשנ " ז  ,עמ ' . 274 - 268

,

יעם

כ2
5

' ויארץ ' בראשיה האלף השלישי  :סיכום ביניים

הראשונות של המדינה התרכזה הכתיבה על החברה היהודית

הטרום  -ציונית בארץ  -ישראל ' בעיקר

בתהום ההתנצחויות והבירורים על זכות ה " ראשונים " ועל רקע

והעוול שנגרם ל " יישוב הישן " על ידי ההיסטוריוגראפיה

התהייה וההתחטאות על ההשכתה

הארץ  -ישראלית ' .

11

הטרום  -ציונית

בשנות השבעים

בארץ  -ישראל .

!2

והשמונים נכתבו עשרות עבודות מהקריות על ההברה היהודית
 ישראל במאה התשע  -עשרה והיה כרוךהעיסוק המתקרי בקהילה קטנה זו התחבר למחקר ארץ
המוצא שלהם בארצות הגולה  ,אל
בירידת העניין בזיקה שהייתה בין יושבי ארץ  -ישראל לקהילות
 ישראל בהקשר המקומי הופיעו גם גילויימול המגמה ההדשה  ,שביקשה לתקור את היהודים בארץ
שראו בעיסוק המדעי הביקורתי
חרדה מפני ' נורמליזציה ' של החברה הנחקרת היו אף מי
של התופעה !  13גבר התשש כי
באוכלוסייה היהודית הטרום  -ציונית החלשת האופי ה ' יהודי ' המיוחד
הזיקה
של  ,יו ן
יהודי ' 'שע
ויגבר עלי חשבון הא ~ פ ' ' ,הי ' !  ,וו
האופי הישראלי ה ' ילידי ' של היחס לארץ  -ישראל ילך
שבה ביקשה הכתיבה ברות הדתית -
לארץ האבות סימן מובהק לחשש הזה ניתן למצוא בצורה
ההיסטורית ישל דינור ההיסטוריון הציוני  -הסוציאליסטי סבר כי
 ,י תו
יי
ן
, , ,
ן
א יאה במפעל ההתיישבות הציוני
" -
ז

.

"י

.

:נ :ןנ ::: :יך : : : ::ן אן:::ן :
]

י

.

.

%

,

בארצו '  ,נמשך משך מאות שנים של
בארץ האבות שלב שלישי במהלך היסטורי שהתל ב ' ישראל
 14אולם
ראשית העלייה הראשונה בשנת 1882
' ישראל בגולה ' ונתתם ב ' ישראל בארצו ' שוב  ,עם
לבין האופי התדשני של העליות
בעוד שדינור ידע להבהין היטב בין מה שאירע לפני 1882
את ייהודו של ' היישוב התדש '
הציוניות  ,לא כן ' ממשיכיו ' מן הכיוון הדתי  -הלאומי אלה טשטשו
רבנים  ,חסידים ותלמידי חכמים
וביקשו לטעון כי למעשה לא היה הבדל של ממש בין עליות
המודרנית לבין המפעל המדשני
במאות השנים שקדמו להופעת התנועה הלאומית היהודית

.

.

יי
12

.

 :שנת תז. , . ,

ו %7

ינו
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זג  . , .ניקה וקוך "

סו:ן :יג : :ג::2::ג:
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= ימי

ז :ג " וי  ,ברטי '

נדה ד

 .ו נין 'ק יאי

"

יצן ' קינ

,י,

( ) 1917 - 1799

עורכים )  ,שלהי התקופה

העות ' מאנית

המהקרים הרשומים שם ראו אור משנת

( דמיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ח )  ,ירושלים  , 1983עמ '  ( 332 - 329כמעט כל
בתקופת העלייה הראשונה והשנייה  ,ירושלים
תשכ " ט ואילך ) ; י ' קניאל  ,המשך ותמורה  :היישוב הישן והיישוב ההדש

13

יי:ןיג " ן12:: : ;1י". ":ךיגה:

השוו למשל  ' :משנתם של אלה [ של ' מבשרי הציונות ' ] נתמכה

ונוו

'י

בעיקר על היסודות המסורתיים של גאולת ישראל

'

,

'

הישקוק ; י

'%

ו;

"

ייון

"

ן!

,

ניק ' קימה

 ,ןן  %קרץ יהוה , ,יך,
ך

4

,ן

זן וי

ץ

"*
ויצטוה

ית

ייו

שגזיי

, 1עי  , .ניי:
;ו גך; .ן: .:ע :ךבןכ::':; .בג :ןנג::ן::נןוע :ננ::םג
לזל ו

'

ירושלים

~

~

י יך "  1י יחיי היי
'

'

ל הוו ל פק ' -

,

וי

נ

תשנ " ה .

"

י
,

ץ

ץתדרה

26

ישראל

ב

והמהפכני באופיו שהחל בשלהי המאה

' קתדרה ' .

התשע  -עשרה .

שתי המגמות התנצחו ביניהן מעל דפי

15

התמורה במחקר ארץ ישראל שהתרחשה בשלושים השנים האחרונות סימנה את המעבר מ ' חברת
מהגרים '  ,שהמחקר המדעי שימש לה מכשיר רב עצמה במאבק להתנחל בארץ הישנה  -חדשה  ,ל ' חברת

ילידים '  .לגבי חברה זו הוויית הארץ  ,עברה  ,נופיה ואוכלוסיה הם חלק מחוויה טבעית ומובנת מאליה

.

של בן המקום הוא יכול לשאול את כל השאלות הקשות  ,לעסוק בגלוי בנושאים ' עדינים
'  ,להקל
ראש
במה שיאמרו אומות העולם ולחשוף את מורכבות מושאי מחקרו  ,את יחסיותם של הדברים ואת

ריבוי המשמעויות של המקורות הנחקרים .
ולדבוק  ,ככל הניתן בשלב ההגירה  .יש בה גילוי מובהק של חוסר ביטחון  ,של תחושת זרות לארץ
ולעברה ושל צורך עמוק להתנצל  .אין פלא אפוא כי המתח בין מבקשי התמורה המחקרית ומגשימיה

ההתנגדות למגמה זו מבטאת את השאיפה להמשיך

.

לבין המתנגדים לשינוי לובש לא פעם אופי פוליטי ה ' נורמליזציה ' מוצגת משום מה בידי אי אלו

מבין מבקריה הקיצוניים כ ' אנטי  -ציונות ' .

16

אולם לאמתו של דבר מבטאת התמורה שהתרחשה בחקר

ארץ  -ישראל ותולדותיה בעשרים וחמש שנות ' קתדרה ' ניצחון שלם

ומוחלט של הפרוגנוזה הציונית .

את מקום המחקר של בני ' דור המהגרים '  ,שביקשו למצוא חיבור בדרכי המדע לארץ החדשה  ,תפס

.

מחקר הארץ ה ' נורמלי ' במילים אחרות  ,מחקר ארץ  -ישראל ברבע המאה האחרונה ' הגשים '  ,במישור
האקדמי והתרבותי  ,אחת ממטרותיה המרכזיות של התנועה הציונית  :הוא חיבר בשלמות בין

ה ' עם '

ל ' ארץ ' .

15

מבין המאמרים שהיו חלק מן הפולמוס ההיסטוריוגרפי האמור ייזכרו כאן  :י  ,ברנאי  ,ימגמות בחקר היישוב היהודי
בארץ  -ישראל בימי הביניים ותחילת העת החדשה '  ,קתדרה ,
השקטה :

16

מיתוס  ,מדע ומה שביניהם '  ,קתדרה ,

ראו  :חזוני ( לעיל  ,הערה

.) 8

81

42

( טבת תשמ " ז )  ,עמ '

( תשרי תשנ " ז ) ,

עמ '

. 170 - 160

; 120 - 87

י ' ברטל ,

' המהפכה

.

'

,,

4

ק

.
.

"
בשער

דדה

28

פרשנות תרבותית וטקסט מקראי  :הארכאולוגיה המקראית
בעידן הפוסט שמודרני

המאמד :

בטיוטת הרצאה שהתעתד לשאת בחפירות הארכאולוגיות באידליון שבקפריסין בקיץ

מערגת הכנישה
למאגר מים תת -

כתב

1974

ג ' ורג ' ארנסט רייס  -מאשיות הארכאולוגיה המקראית ואביהם הרוחני של ארכאולוגים
אמריקנים
רבים שפעלו בארץ  -על תופעה רפואית יוצאת דופן שפקדה את הסגל האקדמי של אוניברסיטת

קרקעי חצוב מתקופת
הברא  8בתל
בית  -שמש מבט

הרוורד שעמו נמנה .

.

מפתח המאגר לכיוון
מערכת הכנישה.

1

לפי עדות רופאו נזקקו מרצים וחוקרים רבים מן הפקולטה למדעי הרוח לטיפול

.

במחלות עצבים ולב  ,בעוד שעמיתיהם ממדעי הטבע כמעט ולא סבלו ממחלות כאלה אבחנתו

,

צלופי )ר שסולמן ועי

שלמה בו ( ימוביץ

הרפואית של רייט הייתה הדה וחלקה  :לדעתו איבדו חבריו למקצוע את כל ביטחונם באשר למה שהם

בסל)

.

המאמר ) :
השמאלי
ובהמשך
(בעפוי

עושים ולשם מה ' משבר זהות ' זה נראה חמור יותר בארכאולוגיה  :האם היא מדע
הטבע ?
חלק ממדעי החברה ? או שמא דיסציפלינה הומניסטית ?

ראש של צלמית אשה
עשויית חרש כפלמית
עמות) מן המאה הח '
לפה " ס מתל בית -
שמש

' קשה

' בנוסח מדעי

שאלות יסוד אלה על אופיה של הדיסציפלינה הארכאולוגית טורדות את שלוות רוחם של

הארכאולוגים מאז שנות השישים ,

,

ומהוות בסים לדיונים אין  -ספור ולהתפתחותם של זרמים

.

תאורטיים מגוונים ההתפתחויות האינטלקטואליות הללו הן בראש ובראשונה פרי 'אבדן התמימות
'2 ,
דהיינו מודעות
גוברת והולכת של הארכאולוגים למהותו של הממצא הארכאולוגי ולטיבה של

צילום  :א ' טול

.

החקירה הארכאולוגית וגם ביקורת עצמית נוקבת כיצד השפיעו השינויים הדרמטיים שהתחוללו
במחשבה הארכאולוגית במהלך העשורים האחרונים על הארכאולוגיה המקראית  ,ולאן מועדות פניה
של זו לקראת ראשיתו של האלף

השני ?

3

היארכאולוגיה החדשה ' והארכאולוגיה המקראית
התחבטותם של רייט ועמיתיו בשאלת זהותה של הארכאולוגיה מתבארת היטב על רקע התמורות

שהתחוללו בארכאולוגיה בסוף שנות השישים ובראשית שנות השבעים  -ימי צמיחתה ופריחתה של

ה ' ארכאולוגיה החדשה ' .
מאמר זה מבוסס על הרצאה בכנס ' הארכאולוגיה של ארץ  -ישראל  ,תולדות עם ישראל וחקר המזרח הקדום
' שנערך
ב " ח באייר תשנ " ט (  4במאי  ) 1999במכון ון ליר בירושלים כחלק
מסדרת כנסים על אודות חמישים שנות מדע
ישראלי  ,המחקר
במדעי הרוח וזיקתו לסדר היום הלאומי .
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ל פי המתווה

י

הקלסי למהפכות מדעיות שתיאר ההיסטוריון והפילוסוף

של המדע תומס קון  ,מאחורי ה' מהפכה '

בארכאולוגיה ניצבו חוקרים צעירים שהבהינו בפגמיה של פרדיגמת

ה ' היסטוריה של תרבויות '
חידותיו הוכשרו  ,ולא

)  , Culture Historyאשר שלטה בדיסציפלינה  ,מאסו ב ' מדע התקני '  ,שלפתרון
סדורה  4ה' תורכים הצעירים ' הללו ,
אבו לקבל את האוטוריטה של מוריהם כתחליף לחקירה מדעית

.

בבריטניה  ,הפיצו את בשורתם

שבראשם עמדו לואים בינפורד בארצות  -הברית ודייוויד קלרק
נאמנים  -עמיתים  ,תלמידים ואף
במהירות על ידי כתיבה אינטנסיווית ומתלהמת ובעזרת שליחים

מורים

 -שנפוצו על פני אוניברסיטאות רבות .

' מומרים '

5

בבסיס ה ' ארכאולוגיה התדשה ' עמדה השקפה אופטימית שלפיה

המכשול היחיד אשר ניצב בדרכו של
קוצר יד מולד של הדיסציפלינה ,

הארכאולוג לידע מלא של העבר על כל היבטין הוא מתודולוגי  ,ולא
של שנות החמישים  6מכיוון שהתרבות
כפי שגרסו בפסימיות רבים מן הארכאולוגים המובילים
 ,הרי לממצא הארכאולוגי הדומם ,
האנושית היא מערכת משולבת של סביבה  ,חברה ותרבות חומרית
ואהד ממרכיביה ויש בו כדי ללמדנו
שהיה בזמנו הלק ממערכת דינמית כזו  ,הייתה זיקה לכל אהד
לחפור את המבנה ההברתי של קהילה
עליהם אם רק נדע לדובבו  7כך למשל  ,אף על פי שלא ניתן
הקברות שלה נוכל לפענח את
נכחדת  ,הרי על ידי מתודולוגיה נכונה וניתוח מושכל של בית

.

.

השתקפות מערך הסטטוסים של חבריה בקבורותיהם .
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רבים מן ה ' אבות המייסדים ' של ה ' ארכאולוגיה החדשה ' טענו שכדי להצליח בפיענוח התנהגויות
אנושיות קדומות יש להפוך את הארכאולוגיה לאנתרופולוגיה של העבר ולמדע בעל נהלים ברורים

.

להסקת היסקים אמינים אנתרופולוגיה  -כיוון שמאסו בתיאורים הפרטיקולריים גרידא של תרבויות

שונות שסיפקה הארכאולוגיה בת  -זמנם  ,וביקשו ,

כמו האנתרופולוגים  ,הסברים כוללניים יותר

.

לדמיון ולשוני שבין תרבויות העבר מדע  -משום שנשאו את עיניהם לפוזטיוויזם ולאובייקטיוויות
לכאורה של מדעי הטבע  ,ורצו להבטיח שההסבר לתופעות התרבות הנחקרות יתבסס לא רק על

האוטוריטה של החוקר אלא ייגזר בתהליך מדעי מקובל מחוקים כלליים .

9

לתפיסות היסוד הללו היו השלכות מרחיקות לכת על עיצוב פניה ומגמותיה של הארכאולוגיה בשנות
השישים

והשבעים .

החשובות שבמגמות אלה הן ההתרחקות מן האינדיווידואום הקדום ואנטי -

.

.

היסטוריות האינדיווידואום הקדום נעלם מכמה סיבות ראשית  ,משום שתרבות הוגדרה על
ידי
היארכאולוגיה החדשה ' כ ' אמצעים חוץ  -גופניים להסתגלות '  ,כלומר כמבטאת הסתגלות אקולוגית

ולא כמערכת נורמות או תדמיות רוחניות הנטועה במוחו של כל פרט בקהילה מסוימת  ,משמשת לו

.

כמדריך לחיים ומועברת לדורות הבאים שנית  ,הרצון לעבור מתיאור של תרבויות קדומות ומשחזור
ה behind the Indian "-

אורחות חייהן להסבר תהליכים תרבותיים העלה על נס את

 , ' Systemכלומד

הציב את המערכת התרבותית הכוללת ככוח המניע מאחורי היחיד וראה בה מושא חקירה ראוי יותר .
יתר על כן  ,ההתעניינות במערכות במקום ביחיד  ,הניסיון להפוך את הארכאולוגיה למדע מכליל

כאנתרופולוגיה והביקוש אחר חוקים ארכאולוגיים בין  -תרבותיים הובילו בהכרה להתנערות

מהסברים היסטוריים  -אידאוגרפיים ולהעדפת הסברים

שאופיים כוללני .

10

מה הייתה השפעתן של ההתפתחויות הדרמטיות הללו בתאוריה ובפרקטיקה הארכאולוגית על
בארץ  -ישראל ?

הארכאולוגיה המקראית

מבין שלל הרעיונות החדשים שהסעירו את הארכאולוגיה בעולם הגיעו לארץ רק שני חידושים ,
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בכורדיסטן ואת הסקר היישובי שערך גורדון וילי בעמק הווירו

,

31

)  (virfiבפרו  :הגישה הבין  -תהומית

פעילותו של האדם הקדום ועל הסתגלותו

( אינטרדיסציפלינרית ) לאיסוף מרבי של מידע על מגוון
שהתווה את המגמה ההדשה  ,והיא ננקטה בכל
לסובב נתון ואוריינטציה אקולוגית  .רייס הוא
בארץ במהלך שנות השישים והשבעים
החפירות האמריקניות שיצאו מבית מדרשו ושהתנהלו
נוסף על מומתים לקרמיקה  ,תוקרי מקרא ,
באתרים כגון שכם  ,גזר ותל חסי בכולן היו שותפים
פלאובוטנאים  ,זואולוגים ועוד במבט לאהור
היסטוריונים ובלשנים  ,גם גאולוגים  ,אנתרופולוגים ,
המובהקים של רייט וארכאולוג מקראי בעל שיעור
על אותה תקופה קבע ויליאם ג ' דיוור  ,מתלמידיו
מלווים בהתפתחות תאורטית מקבילה  ,ראויים
קומה כשלעצמו  ,כי חידושים אלה  ,אף שלא היו
הוא עצמו  ,לנוכח עניינה המועט בשאלות
להיחשב כארכאולוגיה ' חדשה '  .ואולם כפי שהבהין כבר
מן ה ' ארכאולוגיה החדשה'  -או בשמה
של תאוריה ומתודה הייתה ארכאולוגיה זו שונה תכלית שינוי
תרבותי  ,הארכאולוגיה התהליכית
הראוי יותר  ,בגין התעניינותה בתהליכי שינוי
ובאנגליה  11יתר על כן  ,שיטת ההפירה
 - ( Processual Archaeologyשהתגבשה בארצות  -הברית
) ~ eology
שיטת ההתכים הצרים ולימוד
נהוגה בתפירותיהם של האמריקנים בארץ באותן שנים -
לחלוטין את שיטות איסוף המידע שעליהן
מצבורי העפר  -אשר עליה הייתה גאוותם  ,נוגדת
התאורטיות על פי הארכאולוגיה התהליכית
המליצה הארכאולוגיה התהליכית כחלק מתפיסותיה
והחיים החברתיים שהתקיימו באתר מסוים בפרק
כדי לקבל ייצוג נאמן של מגוון הפעילות האנושית
צרות  12 .זאת ועוד  ,עצם הצירוף של מדעני עזר
זמן נתון ראוי לחפור שטחים נרחבים ולא תעלות

.

.

.

.

 ,וכדברי דייוויד

רבים להפירה אינו הופך אותה לארכאולוגיה

' תדשה '

הדשות אינן משנות את טבעה הפנימי של

דיסציפלינה ' .

13

מידע הדש ומגוון  ,אך אם איל מנצלים אותל ניצול נכון

קלרק  ' :ברור ששיטות נספחות

נכון ששיטות כאלה מאפשרות להשיג

 ,כל מה שיניבו הוא אוסף נתונים גדול ,

קשה לשליטה ולעיכול  ,שיהפוך בסופו של דבר לשורה

ארוכה של נספחים מקצועיים מבודדים
לניתוח מקיף שיערוך הארכאולוג במטרה

נסיומו של דוה החפירה  .נתונים אלה חייבים להיות בסים
התרבויות אשר את שרידיהן השף ניתוח כזה
לעמוד על היבטים שונים  ,לאו דווקא חומריים  ,של
בארץ ובירדן בשנות השישים והשבעים  ,וכפי
נעדר לחלוטין מן ההפירות האמריקניות שנערכו
הטכניים בארכאולוגיה כשלעצמם  ,ושקענו
שהודה דיוור בצער  ' :נשבינו בקסמם של החידושים
לב באשר למה שביקשנו ללמוד  .כולנו
בביצה של נתונים אשר לעתים קרובות נאספו ללא תשומת
יחד בקונטקסט סביבתי והברתי  -תרבותי
איבדנו קשר עם המטרה  :שימוש בטקסטים ובממצאים גם
ובעולם המקרא ' 14 .
רחב  ,במטרה להבין את אשר התרחש בעבר האנושי

.

יי

,

,

;:ךן :ן '
,

yro PalestinianA
-

on

W. G. Dever, Theh Impact
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"

"
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שלמה בו ( ימוביך

מעניין שדווקא שיטת החפירה הישראלית שנהגה באותן שנים  ,ואשר העדיפה חפירות
שימת דגש
על כלי החרס השלמים באתרם  ,תאמה יותר את מטרותיה של הארכאולוגיה
התהליכית 15
אף על
פי כן לא ניתן למצוא בחפירות הישראליות של שנות השישים והשבעים כל רמז שיעיד
על
מודעות
להתפתחויות התאורטיות שהתחוללו בארכאולוגיה העולמית  .מגוון האפשרויות הרחב

נרחבות תוך

.

שהעמידה שיטת החפירות הישראלית נוצל רק בחלקו  ,בעיקר לשחזור היסטוריה
החמצת
ההזדמנות להתמודד עם בעיות של שינוי תרבותי וארגון חברתי .

תרבותית  ,אגב

.

באמצע שנות השבעים דרכה אפוא הארכאולוגיה המקראית במקום על אף השינויים
העולמיים
בהשיבה
הארכאולוגית  ,באופן ניתוח שרידי התרבות החומרית ובפרשנותם  ,נותרו סדר יומה של
הארכאולוגיה המקראית ואופי הזיקה בינה לבין הטקסט המקראי על כנם  ,בדיוק כפי
שקבע אותם
יובל שנים
קודם לכן ויליאם פוקסוול אולברייט  ,אבי הדיסציפלינה ביתור הזהב ' שלה בין
שתי
מלחמות העולם שני
היסודות החשובים הללו  -תכניה של הארכאולוגיה המקראית ויחסה למקרא

.

בארץ .

 נגזרו למעשה מן הרקע האינטלקטואלי והאידאולוגי לפעילותו של אולברייטותלמידיו ,
שהבולט ביניהם היה רייס  ,היו אנשי דת פרוטסטנטים שתפיסותיהם הרוחניות
היו
מעוגנות בחיים
הדתיים של סוף המאה התשע  -עשרה וראשית המאה העשרים בארצות  -הברית  ,והם
16

הוא

ביקשו לבסס את ההיסטוריות של סיפורי המקרא לנוכח ביקורתה של אסכולת
הארכאולוגיה
הייתה אפוא עבורם תת  -דיסציפלינה בחקר המקרא  ,כלי שרת לאספקת עדויות

ולהאוזן .

חיצוניות ואובייקטיוויות שיפריכו את ההשערות התאורטיות של הביקורת ה ' גבוהה
'  .הוטל עליה
להוכיח את
מקוריותן של המסורות הקדומות על אודות האבות  ,להראות כיצד התנחלו בני ישראל

בכנען  ,ולהציב את המונותאיזם הישראלי במקומו הראוי בהיסטוריה האידאולוגית
של המזרח
הקדום
שיפור האבחון הסטרטיגרפי  ,עידון הטיפולוגיה הקרמית  ,ביסוס הכרונולוגיה של
המזרח
הקדום ובניית
הרצף התרבותי של האזור  -כולן פעולות מבורכות שנעשו בידי אולברייט

.

ותלמידיו  -לא היוו מטרות בפני עצמן ; היו אלה כלים פרגמטיים שנועדו ליצור
מסגרת
פרשנית
היסטורית על ידי אינטגרציה של ממצאים ארכאולוגיים  ,טקסט מקראי ומקורות חוץ -

מקראיים .
1990 ,

 Biblical Archaeology, lerusalem , lune ulyחס the Second In ( ernational Congress
1

 . 707ק Ierusalem 1993 ,
15

,

0

1990 : Proceedings

י ' אהרוני  ' ,דברים לשיטת החפירה הישראלית '  ,ארץ  -ישראל  ,יא ; תשל " ג )  ,עמ ' . 53 - 48
למרבה האירוניה גונתה
גישה זו בשעתה על ידי הארכאולוגים האמריקנים שפעלו
בארץ  ,מכיוון שנגדה את ה ' מהפכה הסטרטיגרפית ' שבה
דגלו  ,וראו 9 :

,

 American Interpretation' , EretJ-Israelחי Palestine - 1חן

thod

Wright , ' Archaeological

)[ ] .

0 ATchaeological Method - The Architectural and ~heז  . 120 * - 133 " ; W . G . Dever , ' Two Approachesקק
*  . 1 * - 8קע  " 1 ; Stratigraphic' , Eret~-Israel 11 ) 1973 ( ,ג דיוור  ' ,שיטות העבודה בארכיאולוגיה של ארץ  -ישראל
מהפכה מתמדת '  ,קדמוניות  ( 54 - 53 ,תשמ " א )  ,עמ ' . 21 - 15

) 1969 ( ,

,

16

,

לביוגרפיה של אולברייט ולהערכות של פועלו המדעי ראו :
 0 Williamק א0 0 5ה ) 4 . ( The 5ט )  Van Beekען . 0
1989

,, ,

.

 . Friedman , William Foxwellא .

סש

L . G . Running

 1975ון0ן Twentieth Century Genius, New

,

Albright:

 Appraisal, Aflantaח . Foxwell Albright : 4רלוונטית במיוחד לדיוננו סדרת המאמרים הביקורתיים שכתבו
נ " מ ששון  ,נ " א סילברמן  ,ו " ג דיוור וב " א לונג בכתב  -העת (  . BA , 56 ) 1993על רייט ראו לעיל ,
הערה . 12

הארכאולוגיה המקראית בעידן הפוסט  -מודרני

33

תמורות בארכאולוגיה הישראלית  :מהיסטוריה אירועית לימשך ארוך '
באורח פרדוקסלי חפפו תחומי העניין של הארכאולוגיה המקראית הישראלית שהתמסדה בשנות
החמישים תחת הנהגתו של יגאל ידין את אלה של הארכאולוגיה מן האסכולה של אולברייט  ,אף
על פי שמטרות הארכאולוגיה הישראלית היו חילוניות למהדרין לעומת מטרותיה הדתיות של

אסכולת אולברייט  .בעיני הארכאולוגים הישראלים בני דור מקימי המדינה נתפס התנ " ך כמסמך

.

יסוד בהיסטוריה הלאומית של העם היהודי  ,וכגושפנקה לישיבת ישראל בארצו לארכאולוגיה נועד
אפוא התפקיד החשוב לאשש את הקשר בין האומה המתחדשת לעברה ולמכורתה הקדומה

17 ,

אין

תמה לפיכך שפרשנות הממצא הארכאולוגי נשענה רובה ככולה על המקרא צר כדי יצירת
' פונדמנטליזם הילוני '  .אף על פי שתפיסותיה הפרשניות שיקפו הכרה אתנית ולאומית יותר מאשר
מחויבות דתית  ,התמקדה הארכאולוגיה המקראית הישראלית בדיוק באותם היבטים היסטוריים
שעניינו גם את החוקרים מאסכולת אולברייט  :התנחלות בני ישראל בכנען  ,פעולות בנייה

.

מונומנטליות של מלכי ישראל ויהודה  ,מסעות צבאיים  ,חורבנות גדולים וכיוצא באלה שני ענפי
הארכאולוגיה המקראית  -האמריקני והישראלי  -גם יחד עסקו אפוא בחיפוש אתר עדויות

למאורעות היסטוריים פוליטיים מרכזיים ולפעולותיהם של מלכים  ,וראו במקרא מקור היסטורי

.

שיש מחד גיסא לאששו ומאידך גיסא להסתמך עליו בארכאולוגיה מונומנטלית זו  ,שנותרה מאז

שנות העשרים קרתנית  ,פרגמטית  ,ונשענת על מסגרות פרשנות מסורתיות  ,לא נמצא מקום

למעקב אחר תהליכים תרבותיים וחברתיים או להכרת ה ' רוב הדומם ' וחיי היום  -יום שלו  ,שהתקיימו

החורבנות .

לצד המאורעות ההיסטוריים ובין

שינוי מהותי במצב זה התחולל בעקבות הסקרים הארכאולוגיים הגדולים שנערכו לאחר מלחמת ששת
הימים ביהודה ושומרון  ,ושבמהרה הקיפו גם את חלקי
ן1

הארץ האחרים .

18

תחייתה של הארכאולוגיה

על הארכאולוגיה הישראלית ותרומתה לכינונו של לאום ישראלי אינטגרטיבי ראו לכותל :

,

310 - 325 . ] . Stem , The Bible and Israeli Archaeologf ' ,

,

,

 0ף10

,

and Biblical Interpretation : Essays

" " 4ג " .

 .קק

,
 . L. Iohnsonש
 .קק
,.

13 ) [ 982 ( ,

ן0 ] 0שם ) ז45 . ( , 4ם )

"

' [sraeli Archaeologf , World rchaeology

Practice ' ,

L. G . Perdue , L . E . Toombs

G

4 1% . Silberman , Between PdSt and Present: Archaeolo y Ideology, and

; . Shay , ' Israeli Archaeology -Ideologyז
~ and

Mazar ,

) .ן ש

; Bar:-Yosef

0.

18 1987 ,ת1 ( . Glen Rose, 4118

31 - 40 :

; New York 1988

,

 the Modern Near Easח Nationalism

~ ;  . 768 - 772קק Antiquity, 63 ) 1989 ( ,
 Israel Today : 4 Summation and Critique ' ,תן W . G . Dever, 'Archaeology
 . 143 - 152קק ; MSOR , 49 ) 1989 ( ,

אריאל ,

1תשמ " ד ) ,

101 - 100

והשפעתו עליה ראו למשל :

,

lerusalem, April

, , Ere z-

Israel

,

9ז. 190 - 1

Yadin -~ Soldier, Scholar ,

 Biblical .תprotot ~ 0

 :תן84

]

,י

'the I. nternational

הישראלית בראשית דרכה '  ,זמנים ,

 ; andMythmakerש ' גבע  ' ,פה

( '

42

( , ) 1992

,

עמ '

; 102 - 93

הפיתוח  :עיצובו של המקום הישראלי '  ,ציון סג תשנ " ח ) ,
18

תקצר

0

Proceedings

:

21 - 27 ; W . G . Dever, 'Yigael

4 Prophet amongst You : The
(~ Li(e o

Modern Israel, Reading , Mass . 1993

למשל :

,

4 . ( ,ט ) . Yadin , ' 81511 ) 81 Archaeologf Today: The Archaeological Aspect' [ . Amitai

~
ical iblicalA

(

'

עמ '

א ' קמפינסקי  ' ,השפעת הארכיאולוגיה על החברה והתרבות הישראלית ' ,

על דמותו של יגאל ידין  ,תפיסתו את הארכאולוגיה הישראלית

עמ '

 .קק

'Biblical

y ~ ,
1984 , lerusalem ~1985

 . 4 . Silberman ,א ; *  . 44 * - 51קק
בארץ חמדת אבות  :הארכיאולוגיה המקראית

20 ) 1989 ( ,

מ ' פייגה  ' ,ארכיאולוגיה  ,אנתרופולוגיה ועיירות

. 459 - 441

לקשר שבין לאומיות לארכיאולוגיה ראו ,

45 . ( , Nationalism, Politics, and the Practice o( Archaeology, Cambriט ) Fawcett

e 1995

,

ר

.

)

ש

P . L. Kohl

היריעה מלפרט את כל הסקרים הללו  .לסקרים העיקריים שנערכו בשדרת ההר המרכזי ראו  :מ ' כוכבי
~

ועורך )  ,יהודה  ,שומרון וגולן  :סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ " ח  ,ירושלים
בהר מנשה  ,תיפה תשמ " ו ; הנ " ל  ,סקר הר מנשה  :קער שכם  ,חיפה

תשל " ב ;

תשנ " ב ;

א ' זרטל  ,ההתנחלות הישראלית
הנ " ל  ,סקר הר מנשה  :העמקים

קתדרה

ץתדר

"
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שלמה בוגימוביך

היישובית  ,ששורשיה נעוצים בעבודותיו של נלסון גליק בעבר הירדן בשנות השלושים ובסקר הגליל
העליון של יוחנן אהרוני בשנות החמישים  ,הביאה עמה חידושים קונצפטואליים מרעננים

בינה לבין המקרא .

לארכאולוגיה המקראית  ,אך בה בעת ערערה את הקשר

19

בראש ובראשונה קירבו הסקרים את החוקרים אל ה ' אנשים ללא היסטוריה '  -האוכלוסייה הכפרית
שהייתה עיקר מניינן ובניינן של החברות הקדומות בארץ אך לא נמצא לה ביטוי במחקר
הארכאולוגי אשר התמקד בדרך כלל בערים שבתלים הגדולים ובהיסטוריה הפוליטית של העילית

השלטת .

שנית  ,שחזור ההיסטוריה היישובית והדמוגרפית של ארץ  -ישראל יצר פרספקטיבה

20

ארוכת טווה שבה הוכפף ישראל הקדום לכללי התפתחות תרבותית נורמלית ו ' חילונית '  ,בניגוד

הקודם .

למעמדו הייחודי וה ' על  -היסטורי ' בעיני הארכאולוגים המקראיים בני הדור

21

שלישית ,

גורמים סביבתיים ואקולוגיים  ,שקודם לכן הוזנחו לגמרי  ,היוו עתה את הבסים לא רק להבנת
המזרחיים

וספר המדבר  ,חיפה תשנ " ו ;

Tel Aviv 1997

 - The Sites,עטק" ,

5 . Bunimovitz , liighlands orMany Cultures :

 ; The Southern Samaria 5י ' מגן

ש

1 . Finkelstein , % . Lederman

וי ' פינקלשטיין ( עורכים )  ,סקר ארכיאולוגי

בארץ בנימין  ,ירושלים תשנ " ג ; א ' עופר  ' ,הר יהודה בתקופת המקרא '  ,קדמוניות ,

115

( תשנ " ח ) ,

עמ '

לסקרים העיקריים בגליל ראו  :צ ' גל  ,הגליל התחתון  :גיאוגרפיה יישובית בתקופת המקרא  ,תל  -אביב

הנ " ל  ' ,ההתנחלות בגליל התחתון ובשולי עמק יזרעאל '  ,נ ' נאמן וי ' פינקלשטיין ( עורכים )  ,מנוודות
היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית ישראל  ,ירושלים  , 1990עמ ' ; 52 - 34

. 52 - 40
; 1990

למלוכה :

ר ' פרגקל  ' ,הגליל העליון

במעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל '  ,שם  ,עמ '

במסגרת הסקר הארכאולוגי של ישראל מטעם רשות
19

. 33 - 16

הלק מסקרי הגליל נתפרסמו כמפות סקר

העתיקות .

ראוי להדגיש כי הארכאולוגיה היישובית של העשורים האחרונים שונה בדרך כלל תכלית שינוי מזו של גליק ,
אשר ' קראה ' בפשטנות את הטקסט המקראי דרך ממצאי הסקר הארכאולוגי  .כך למשל קשר גליק שינויים במפת
ההתיישבות בעבר הירדן לחורבן מדום ועמורה ולאירועים שונים בסיפורי נדודי בני ישראל וכיבוש הארץ  ,ראו :

נ ' גליק  ,עבר הירדן המזרחי  ,ירושלים תשי " ד ,

עמ '

. 152 - 123

הסקר שערך אהרוני בגליל העליון היה מכוון אף

הוא לפתרון בעיה מקראית מוגדרת  -כיבוש חצור בידי בני ישראל והתנחלותם באזור  ,ראו  :י ' אהרוני  ,התנחלות

שבטי ישראל בגליל העליון  ,ירושלים תשי " ז  .להערכה מחודשת של ממצאי סקר זה ראו  :י ' פינקלשטיין ,
הארכיאולוגיה של תקופת ההתנחלות והשופטים  ,תל  -אביב  , 1986עמ '  . 102 - 91במחקריו המאוחרים יותר בבקעת
באר  -שבע זנח אהרוני את הסקר הארכאולוגי על אף הפוטנציאל הרב הגלום בו  ,ושב לארכאולוגיית התלים
המסורתית של
20

ארץ  -ישראל .

הסממן הבולט ביותר לשנוי זה הוא בשפע המחקרים הדמוגרפיים שהניבו הסקרים הארכאולוגיים  ,וראו למשל  :מ '

ברושי ור ' גופנא  ' ,יישובה של ארץ  -ישראל ואוכלוסייתה בתקופת הברונזה הקדומה '  ,ארץ  -ישראל  ,יז ( תשמ " ד )  ,עמ '
 ; 157 - 147הנ " ל  ' ,ארץ  -ישראל בתקופת הברונזה התיכונה  : 11יישובים ואוכלוסיה '  ,קתדרה  ( 31 ,ניסן תשמ " ד )  ,עמ '
; 26 - 13
; 22 - 3

י ' פינקלשטיין  ' ,היקפה של האוכלוסיה הישראלית בתקופת ההתנחלות '  ,שם ,

ש ' בונימוביץ  ' ,ארץ  -ישראל בתקופת הברונזה המאוחרת  :מקרה מבחן לשינוי הברתי  -תרבותי בחברה

מורכבת '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תש " ן  ,עמ '
ארץ  -ישראל בשנת

734

לפנה " ס '  ,קתדרה ,

Chalcolithic and Early Bronze
1 - 22

21

 .קק

" the

58

( טבת תשנ " א ) ,

; 100 - 75

עמ ' ; 24 - 3

 the Highlands of Palestine 1ח

מ ' ברושי וי ' פינקלשטיין  ' ,מניין אוכלוסי

,

' Settlement ,

 ,התוקסם " " .

1 . Finkelstein

Demographic , and Economic Patterns

Periods and the Beginning of Urbanism ' , BASOR , 289 ) 1993 ( ,

פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה

; ) 19

ש ' בונימוביץ  ' ,תהליכים תרבותיים ותמורות חברתיות פוליטיות בהר המרכזי

של ארץ  -ישראל ערב ההתנחלות הישראלית '  ,נאמן ופינקלשטיין ( לעיל  ,הערה , ) 18

,

32

( תמוז תשמ " ד ) ,

עמ '

עמ ' 1 . Finkelstein , ; 283 - 257

 the Third and Second Millennia BCE ' ,חן  the cyclic Historf of Canaanתן ' The Emergence of Israel : 11 Phase
From Nomadism ) 0 Monarchy: Archaeological and Historical Aspects 0

45 . ( ,ט ) Na ' aman

.א ש

1 . Finkelstein

 . 150 - 178 ; idem , ' The Great Transformation ; The " Conquest" of the Highlandsקק Early Israel, Terusalem 1994 ,

 the Holy Land,ח  ,יש

) 50

,

0

. E . Levy

The: .
~y

 . ( ,סט )

 the Highlands of Canaan : Canתן Iron 1 Settlers
198 - 212

 .קק

59 ) 1996 ( ,

4,ע "4 up ? ' ,

T

"

מ5 and the Rise of the Territorial 5181זט1זחסזע

349 - 365 ; idenl , ' Ethnicity and Origin of

8זthe Real Israel 5

 .קק

London 1995 ,

הארכאולוגיה המקראית בעידן הפוסט  -מודרני

35

מבנה ההיים היום  -יומיים והארגון החברתי  -הפוליטי בכנען וישראל  ,אלא גם לביאור שינויים

תרבותיים .

22

כפועל יוצא מן הכיוונים החדשים הללו במחקר הארכאולוגי בארץ ובפרשנות ממצאיו גברה אצל

חלק מן החוקרים הנטייה לדהות אירועים היסטוריים חד  -פעמיים כהסבר הולם לתמורות תרבותיות
ולהעדיף על פניהם שינויים אטיים וממושכים אשר מובנים בנופן הטבעי של ההתרחשויות

.

ההיסטוריות מכאן קצרה הייתה הדרך לאימוץ שיטתו של ההיסטוריון הצרפתי פרנן ברודל  ,מראשי
אסכולת ה ' אנל ' הצרפתית לאחר מלחמת העולם השנייה  ,אשר בוחנת שינויים היסטוריים ארוכי טווח

על רקע הסובב הגאוגרפי  -האקולוגי ומבכרת את ה ' משך הארוך ' על פני היסטוריה אירועית קצרת

.

פרספקטיבה הקסם בגישתו של ברודל היה גם בדמיון בינה לבין הארכאולוגיה היישובית בדגש
ששתיהן שמות על היסטוריה חברתית של ה ' רוב הדומם ' כתחליף להיסטוריה פוליטית של ' אנשים

ומאורעות ציבוריים .

גדולים '

23

ההתרחקות של הארכאולוגיה היישובית מן ההיסטוריה האירועית בישרה את הנתק הגובר והולך בין
הפרשנות התרבותית של הממצא הארכאולוגי לטקסט המקראי  .אם ניתן למשל להסביר את פרשת
ההתנחלות הישראלית בכנען בעזרת אנלוגיות אתנוגרפיות להתיישבותן של קבוצות רועים נוודיות -

למחצה  ,האקולוגיה של אזור ההר המרכזי של ארץ  -ישראל ומחזוריות של ' משך ארוך ' בתהליכי
ההתיישבות בו  ,אזי הטקסט המקראי נראה מיותר  .גם ההיסטוריה הפוליטית של אזור ההר המרכזי

באלף הראשון לפה " ס  ,דהיינו איחודו תחת שלטון אהד לפרק זמן קצר בלבד ( במאה העשירית לפה " ס

)

והתפצלותו לשתי ממלכות ניתנת לפירוש דטרמיניסטי בהסתמך על המצע הגאוגרפי  -האקולוגי של

האזור וה ' משך הארוך ' שלו  ,ללא צורך של ממש בתיאור המקראי של המאורעות הללו .

24

תהליך דומה

של התנתקות מן הטקסט מתרחש לאחרונה גם בהקר התלים  ,אשר תמיד נשען על היסטוריה אירועית
המתועדת

22

במקרא .

בשנים האחרונות התגברה שם הסלידה מן היפונדמנטליזם החילוני ' הרואה

שם  .וראו גם  :י ' פינקלשטיין  ' ,ראשית המלוכה בישראל  -ההיבט הסביבתי והחברתי  -כלכלי '  ,קתדרה  ( 50 ,טבת
תשם " ט )  ,עמ ' lomic ; 26 - 3ת 4 ] ) 0חand Social l story: Demographic 8
;1 . Finkelstein , ' Environmental rchaeologf
.
~

' rASpects 01 the Monarchic Period

 .קק

1 - 35

23

"

בירן ואבירם ( לעיל  ,הערה , ) 14

~

.

עמ ' L. E . 51880 , The Archaeologf 66 - 56

 Ancient Israel ' , BASOR , 260 ) [ 985 ( ,חן of the Family

לדיונים מקיפים על אודות אסכולת ה ' אנל '  ,שיטתו של ברודל והתובנות הנגזרות ממנה לארכאולוגיה
4 . ( , Archaeology , Annales ,ט ) 1991 : A. B . Knapp

London

 and Ethnohistorf, Cambridge 1992 .ושם ביבליוגרפיה

ישראל שנעשו ברוח

ה ' משך הארוך ' ראו למשל Israel :

His (orical Perspective, Sheffield [ 987

המאמרים ] .
)

"

ן;

,

and

ענפה .
of

ראו :

4 . ( , Theט ) 1 . Bintliff

001ה ) 5

למחקרים ארכאולוגיים והיסטוריים על ראשית
 K.W . IAthitelam , The Emergenceש 1 . 8 . Coote

בונימוביץ ( לעיל  ,הערה

; ) 21

פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה

21

[ כל

לאמתו של דבר בחקר ההתגחלות הישראלית בכנען רווחת פרדיגמה ' ברודליאנית ' מאז שנות

.

העשרים בדמותה של החקירה הטריטוריאלית  -ההיסטורית מבית מדרשו של א ' אלט לפי שיטתו של אלט יש
להשקיף על פרקי זמן ארוכים ככל האפשר כדי להכיר ברציפות נמשכת ובתמורות דינמיות במערכים
הטריטוריאליים של האזור הנחקר  ,ראו :
966
24

[

" Old

Testament Histroy and Religion , Oxford

0

 Palestine ' , Essaysחן 11 , ' The Setlement of the Israelitesן /1 .

( המאמר פורסם לראשונה בשנת

. ) 1925

למשל  :י ' פינקלשטיין  ' ,ראשית המדינה בישראל וביהודה '  ,ארץ  -ישראל  ,בו ( תשנ " ט

)

 ,עמ ' . 141 - 132

ראוי לציין

כי הארכאולוגיה הארץ  -ישראלית אימצה את שיטתו של ברודל מבלי להתייחס לביקורת עליה או לגישתם השונה
של חוקרי אסכולת ה ' אנל ' מן הדור שלאחר ברודל  ,וראו להלן

.

הותדרה

שקדרה

36

שלמה בונימוביץ

בסיפורי המקרא מקור היסטורי כפשוטו  ,ויצאה קריאה לשחרור הארכאולוגיה של תקופת הברזל מן
ה ' טירניות ' של

המקרא  .ביטוי חריף לעלייה על הבריקדות הוא שידוד מערכות מהותי בכרונולוגיה

של תקופת הברזל  ,מה שמותיר את התיאור המקראי של ימי הממלכה המאוחדת ריק מתוכן ומאחר

את ראשית המדינה בישראל וביהודה .

25

' ארכאולוגיה מקראית חדשה '  :לקראת דיאלוג בין הארכאולוגיה למקרא
השאלה המרכזית אשר ניצבת בפנינו לקראת המאה הבאה של הארכאולוגיה בישראל היא אפוא :
האומנם היינו עדים בעשורים האחרונים לפרפורי גסיסתה של הארכאולוגיה המקראית  ,וכל שנותר
לנו הוא להתאבל ( או לשמוח ) על

מותה ? 26

אני סבור שמוקדם עדיין להספיד את הארכאולוגיה המקראית  ,אך בה בעת לא ניתן להמשיך ולשמר

הישנים .

את סדר יומה ותכניה

עוד לפני כעשור טען דיוור שהארכאולוגיה בעידן שלאחר

ה ' ארכאולוגיה ההדשה '  ,דהיינו בעידן הפוסט  -מודרני  ,מאפשרת את יצירתה של

מקראית

חדשה ' .

27

לעניות דעתי יש כאן יותר מאשר אפנה חולפת  ,ובהחלט אפשר לשקם את

הארכאולוגיה המקראית ברוח התקופה ולצקת בה תכנים
25

ראו למשל :

177 - 187 ; idem , ' Bible

167 - 174

.

5 - 22 ; 1 . Finkelstein , 'The

 .קק

,

' ארכאולוגיה

 .קק

30 ) 1998 ( ,

פינקלשטיין לעיל  ,הערה

 .קק

הדשים .

Wightman , ' The Myth 01 Solomon ' , BASOR , 277 - 278 ) 1990 ( ,

.

; ) 24

קלן Rejoinder ' ,

י1

?  Ageח0ז the 1תן or Archaeology of Palestine

. Archaeology

ד ' אוסישקין  ' ,ירושלים בתקופת דוד ושלמה  -העדות הארכיאולוגית '  ,א ' פאוסט וא '

ברוך ועורכים )  ,חידושים בחקר ירושלים  :דברי הכנס השלישי  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן תשנ " ח  ,עמ '

ומנגד ראו למשל  :ע ' מזר  ' ,הערכת תקופת הממלכה המאוחדת לאור הממצא הארכיאולוגי '  ,שם ,
 , ' Theתבהזב ' 8א

"

.א

 .[ .ם

 Alternative View ' , Levant , 28 ) 1996 ( ,חב Archaeology of the United Monarchy :

; [ 57 - 167

 .קע

. 58 - 57

עמ ' ; 68 - 60

 Age Chronology : 4 Reply 10 1 . Finkelstein ' , Levant, 29 ) [ 997 ( ,חסז4 . Mazar , ' 1

 the Tenth Century 8 . ] . ] .ח lerusalem ' s Political Position 1תContribution of the Amarna Letters 10 the Debate 0

17 - 27

 .קק 304 ) 1996 ( ,

.BASOR,

המאמרים הללו מספקים גם ביבליוגרפיה ענפה בעניין חוקרי המקרא

ה ' רוויזיוניסטים '  ,אשר כופרים בהיסטוריות של ישראל הקדום ושל הממלכה הישראלית הקדומה  .ראוי לציין
שבניגוד להצהרותיהם המטיפים

ל ' שחרור ' הארכאולוגיה מן המסגרת

לתיארוך נוראו למשל תיארוך יזרעאל על ידי פינקלשטיין
26

[ שם ]

)

המקראית מוסיפים ומשתמשיפ במסגרת זו

.

דיוור ביכה לפני מספר שנים את מותו בטרם עת של הענף האמריקני של הדיסציפלינה
 . 50 - 55 , 70קע rOf 8 Discipline ' , BAR , 21 , 5 ] [ 995 [ ,

W . G . Dever , 'The Death

אף על פי שבמהלך שנות השמונים שמח להספיד שוב ושוב

,

את הארכאולוגיה המקראית בנוסח אולברייט דיוור [ לעיל  ,הערה  , ] 14ושם ביבליוגרפיה

,

סילברמן לעיל  ,הערה

)3

קודמת .
)

ואולם

העמיד דברים על דיוקם בהראותו כי הארכאולוגיה המקראית לא מתה אלא איבדה את

ההגמוניה האמריקנית לטובת אסכולות מקומיות  .שאלת חיותה או מותה של הארכאולוגיה המקראית בדיוננו אינה

קשורה כלל ועיקר לשינויים המבניים הללו  ,אלא לעצם קיומה של זיקה בין הארכאולוגיה של ארץ  -ישראל

למקורות המקראיים .
27

עמ '

דיוור ( לעיל  ,הערה , ) 14
התהליכית  ,ובין הגישה הפוסט  -מודרנית לארכאולוגיה הבתר  -תהליכית  .למשמעות המושגים מודרניזם ופוסט -
Modemismעסע ' 1 . Hodder ,
מודרניזם ראו למשל  :ד ' גורביץ'  ,פוסטמודרניזם  ,תל  -אביב 051-Structralism ; 1997ע ,

,

:

; 722 - 709

זיקה גלויה קיימת בין תפיסת העולם המודרנית לארכאולוגיה ה ' חדשה ' ,

,

!5 : Material Culture andאת 7%

,

,

0

.

The:

4 . ( ,ט )

, idem

'

.

051 -ק 4ח8

Processual rchaeologf

 . 64 - 78קק  . London 1989 ,לקשר שבין הארכאולוגיה למודרניזם ולפוסט  -מודרניזם ראו למשל  :הודר
 and the Past' , lournal or. ArchlaeologicalחוATchaeologf Without Gravity: Postmoderni 5
(
Method and

.

.

 148 - 177קק htroduc (ion, Odord 1999 ,

Process:

ההבדלים בין הגישות הארכאולוגיות יידונו להלן

,

58 ; 1 . Hodder, The

[-

( שם ) ; 4 . 8 .

~

 ,קקבתא

 . 127קק . Theory. 3 ) 1996 ( ,

דגם בית מתל

ערד ,

תקופת הברונזה
הקדומה ,

2950 - 2650

לפה " ס

מימין  :שבר כד ועליו
חרותת בכתב

היירוגליפי ' נאר  -מר ' ,
עין  -הבשור  ,תקופת
הברונזה הקדומה
שלש  ,יגרס נהמן )

משמאל  :צמידי זהב
ממערת נחל קנה ,
התקופה הכלכוליתית
( ציל ( םי ( חום

מלפק )

טבעת חותם גליל
אכדי העשתה דיוריט
ביגנון המרמז
שיוצרה כנראה בצפון

יוריה  ,בראשית
האלף השני לפה " ס .
נמצאה במילוי הנמל
הפנימי

בקיסריה ,

ייתכן שהגיעה
לקיסריה כמזכרת של
סוחר או ימאי

ב

1

(

י

-

,

39

קתדרה

אסטלה מאבן גיר
 דמות משוחהבצבע  ,לראשה גלגל
השמש ובידה צמח
דמוי שושן  ,תל בית
מירסימ  ,תקופת
הברמזה המאוחלת
 1200 - 1550לפה " ס
( צילום  ,ארוד

שמי בוריעות כפיוטוק
מצרים  ,הממלבה
התעונה  ,המאה

וצילום  ,אריך

לסיג )

היערה מבית צידה,
המאה השמינית לפה " ס

י

ץ

,

קערתבית -חרישמש  ,המאה השמינית לפה " י
,תל
ועליה הבתובת ' 9דש '

צילום  ,פ '

עמוד ועליו דמות אל

יסייג

)

שרנו )

חדרה

 40ן

~

מימין  :כד

מיקני

מתל דן  ,המאה
הארבע  -עשרה
(לפה " ס
צלום ,

1ח 3רדובן )

משכוהל  :שבר של
לוח משחק ועליו
השם

' חנן ' ,

תל

בית  -שמש  ,המאה
(העשירית לפה " ס
צילום  ,א '

מכל בדמות אישה
עשוי שנהב ששימש
לשמן או לבשמים ,

גובהו  12 . 5ס " מ ,
מעקרון ( תל מקנה ) ,
התקופה הכנענית
המאוחרת ( המאה
השלוש  -עשרה
לפה " ס )
( צילום נחום מלפק ]
(
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אית כעידן הפוסט  -מודרני

41

נשמעו ביקורות חריפות על חלק ממטרותיה

כבר במהלך התגבשותה של ה ' ארכאולוגיה ההדשה '

קשים ' ביצירת חוקים ארכאולוגיים .

ומיסודותיה המתודולוגיים  ,בעיקר על רצונה להידמות למדעים ה '
הארכאולוגיה החדשה " הראוני את הדרך
כדבריו של רוברט וילון )  , GAlhallonאחד ממייסדיה  ' :אם זו "

 ,עם צמיחתה של הארכאולוגיה הבתר -

.

חזרה לרנסנס '  28ביקורת זו הגיעה לשיאה בשנות השמונים
הפונקציונלית  ,המטריאליסטית  ,הסביבתית
תהליכית )  ( Post-processualבאנגליה .אל מול הגישה
והאנטי  -היסטורית שאפיינה את

ה ' ארכאולוגיה החדשה '

 ,הציבו יאן הודר ותלמידיו חלופה הומניסטית

יותר שכונתה ארכאולוגיה קונטקסטואלית או בשמה העדכני

 ,אשר מבטא את תמצית מהותה של

archaeology

הדיסציפלינה הארכאולוגית  -ארכאולוגיה פרשנית

)

( Interpretive

.
~

לדעתם הניסיון להכליל את ההתנהגות האנושית ולהתעלם

מן התהום הקוגניטיווי שמתווך בין

,

אמונות וסמלים  ,הוא ניסיון

שגוי .

ההתנהגות האנושית לתרבות החומרית  ,תחום הכולל רעיונות
תרבותית ייחודית  ,תלוית זמן
תרבות חומרית נוצרת מתוך משמעות וכוונה בתוך מסגרת
חברתו באמצעות התרבות החומרית ,
היחיד בהברה  ,ולא המערכת שמאחוריו  ,הוא שמעצב את
ומשפיעה חזרה על ההברה  ,כהגדרתו
שאיננה פסיווית כלל ועיקר אלא רפלקסיווית  ,כלומר פועלת
 ' %18בניגוד לעבר הבין  -תרבותי
הקולעת של הארכאולוג הבריטי גורדון צ ' יילד " makes himself -
הקונטקסט ההיסטורי שממנו נגזרות
ונטול הזמן של ה ' ארכאולוגיה החדשה ' הם מדגישים את השיבות
כן  ,בניגוד ל ' ארכאולוגים החדשים '
המסורות התרבותיות  ,ושבתוכו פועלת התברה הנחקרת יתר על
לכאורה בנוסת מדעי הטבע  ,מבליטים
אשר ביקשו להפוך את הארכאולוגיה למדע אובייקטיווי
הארכאולוגית חשוב להבין כי בתהליך
הארכאולוגים הבתר  -תהליכיים את יחסיותה של הפרשנות
דוממים ונטולי משמעות אובייקטיווית
הגילוי הארכאולוגי נחשפים שרידי תרבות חומרית
בתהליך פרשני ( הרמנויטי ) ומקנה
כשלעצמם הארכאולוג הוא אשר ' מדובב ' את השרידים האילמים
 ,כמו כל פרשנות אתרת  ,תלויה אפוא
להם את משמעותם התרבותית פרשנות הממצא הארכאולוגי
 הארכאולוג  ,ומשתנה מחוקר לחוקרבקונטקסט ההיסטורי  ,הסוציולוגי והאינטלקטואלי של הפרשן
 30בהתאם לכך  ,אובחנה בארכאולוגיה הרמנויטיקה כפולה  -שתי
ומדור לדור כפי שנוכחנו לדעת

ומקום .

.

.

.

.
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 ,הרמנויטיקה  ,תל  -אביב
הפרשני  -ההרמנויטי באופן כללי ראו  :ז ' לוי

. 1989

ובארכאולוגיה :

הלנדרה

מתדרה

שלמה בו ( ימ ( ביץ

42

רמות של פרשנות והבנה  :ראשית  ,על הארכיאולוג להבין חברות ותרבויות זרות הרחוקות מן ההווה ;
שנית  ,הארכיאולוג עצמו נמנה על קהילה מדעית בעלת נוהגים  ,נהלים  ,הנחות יסוד  ,מיומנויות

ומוסדות  ,אשר יש להבינם כדי להעריך את השפעתם על הפרשנות הארכיאולוגית .
תואמת היטב

31

אבחנה זו אכן

את תהליך הפרשנות בארכאולוגיה פרהיסטורית  ,אך נראה כי בארכאולוגיה של

תקופות היסטוריות המצב סבוך יותר  .מטבע הדברים  ,ארכאולוגיה של תרבויות כתב היא בעלת
זיקה
לטקסטים
כתובים בנוסף על היטקסט ' הארב יא ו לוגי  32למרות שנושאים תאורטיים שונים הנוגעי ם

.

לזיקה זו נדונו לאחרונה בארכאולוגיה של העולם החדש ובארכאולוגיה הקלאסית ,

33

הבעיות
ההרמנויטיות של ארכאולוגיה הנעזרת במקורות כתובים נעדרות מהם בניגוד לפרהיסטוריונים ,

.

ארכיאולוגים היסטוריים ניצבים בפני הרמנויטיקה שלישית  :פרשנות והבנה של טקסטים רלוונטיים

לממצא הארכיאולוגי מחפירותיהם .
לתפיסות

34

ואולם בכך לא תם הענין ! מכיוון שמקורות כתובים מתפענחים

השונות ביחס למהותו של הממצא הארכאולוגי ראו :

 . 27 - 62קע
ראו מאמרו הקלסי של טריגר :

 Archaeological Record ? ' ,חL . E . Patrik , ' 15 There 8

 Archaeological Method and Theory , 8 ) 1985 ( ,חן ; Advances

הנ " ל

 . 662 - 676קק  ) 1980 ( ,וכן :

י

, 45

"

"

"

the American
ח8ן4
! לעיל AmA ,
עמ '; 26 - 1 1
הערה , ) 4

,

להשפעות החיצוניות על

' Archaeology and the Image 0

the History of

,

0

הארכאולוגיה
; 8 . ) [ . Trigger ,

idem , ~ The Coming:

 , IAR , 2 ) 1994 ( ' pp . 13 - 136והספרות לעיל בהערה  . 29למרבה האירוניה  ,בזמן שהארכאולוגים ה ' חדשים '
~
ביקשו
להפוך את הארכאולוגיה למדע אובייקטיווי בנוסח מדעי הטבע  ,פרסם
ההיסטוריון והפילוסוף של המדע תומס קון
השקפה פילוסופית מהפכנית שעוררה
הדים רבים  ,ושלפיה התדמית האובייקטיווית של מדעי הטבע היא מדומה  .לפי
קון ,
המדען מתחנך ופועל בתוך קהילייה מדעית אשר מנחילה לו את שיטותיה  ,מושגיה  ,השקפת עולמה וכיוצא באלה .

'

כל הגורמים הסובייקטיוויים הללו  ,שהם בעלי ממד היסטורי  ,אינם נשארים מחוץ לחקירה המדעית אלא
משפיעים
עליה באופן ישיר  .ראו  :קון ( לעיל  ,הערה  ) 4לדיון בהשקפתו של קון
ראו למשל  5 . ( , :ט )  4 . Musgraveש 1 . Lakatos
1984
 .לעיון נוסף בסוציולוגיה של הידע המדעי ראו למשל :
e

.

Crticism and the Growth o( Knowledge, Cambri
 14 . Mulakay ) 45 . ( ,ש
~

,

Knowledge, Odord 1981 ; K. D . Knorr-Cetina

"

4 . ( , Science asט ) Pickering

.ג

; Science, London 1983

0

Study

,

0

"

The Manu(acture

the Social

,

K . D . Knorr-Cetina

תScience Observed ; Perspectives 0

Practice and Cul ( ure , Chicago 1992

31

אבחנה

זו נסמכת על גישתו של הסוציולוג הנודע אנתוני גידנס  ,שהבדיל בין הרמנויטיקה כפולה בה נתונים
מדעי

החברה ( הבנת חברה אנושית בעלת אורח חיים סובייקטיבי מתוך קונטקסט חייה של
קהילת מדעני החברה ) לבין רמת
פרשנות יחידה המאפיינת את מדעי הטבע (
הנוגעת רק לשיח ולתיאוריות של קהילת מדעני הטבע כיון שעיסוקם
הוא
בעולם לא  -אנ ושי )  1 . Hodder, ' Processual , Postproces:ssual and Interpretive Archaeologies ' -ש 4 . Shanksן ,

. 10

בתוך הודר ואחרים ( לעיל  ,הערה , 29
עמ '  ) 108 - 107הרחיבו את
נתונה הארכאולוגיה לארבע  :הבנת חברת ההווה בתוכה
מספר רמות ההרמנויטיקה בה
~
נרקמת הפרשנות הארכאולוגית ; הבנת הקהילות הארכאולוגיות אשר מפרשות את העבר ; הבנת היחס בין העבר
עמ '

32

שנקם וטילי

)

לעיל  ,הערה  , 29לבנות את הארכאולוגיה מחדש ,

להווה ; הבגת חברות ותרבויות אחרות  .ואולם שנקם והודר  ,לעיל  ,טוענים להרמנויטיקה כפולה בלבד .
לתפיסה בדבר הממצא הארכאולוגי כטקסט ה ' נקרא ' על  -ידי הארכאולוג ראו  ,למשל  :הודר  ( 1986לעיל ,
הערה
 , 29עמ '  ; ) 146 - 118הנ " ל  Theoretical Discussion and some ,ג :

,

' Material Culture Texts and Social Change
ת01 8ח  . 67 - 75 ; idem , ' ThiS 15קק the Prehistoric Socie (y, 54 ) 1988 ( ,

; 250 - 269

.
קע

33

8 ) 1989 ( ,

.

Anthropological Archaeolo y

Tilley , Ma ( erial Culture
 1991תסתחט ]  Text ,חם
~
'Tex and
חס
views

,

"

,

"

0

' Archaeological Examples

, Proceedings 0
( Anicle about Material Culture 85 Text ' , fourna

].

.

 Current Historical Period Archaeoloifתן
the Text: Lost Social Stategies
1ה0
45 . ( , Historical Archaeology: Backט )  . 5 . Ionesש 811 ,א  .א ,

34

"

 . 122 - 136קע
בכך אני חולק

 1999 ,ח40תthe Edge , 10

על שנקס והודר

,

 the .Mediterranean . His ( orical and! .ח 4 . ( , Methodsט ) D . B . Small

(

ושם

Funari

idem , ' The Tyranny of

; Leiden 1995

Classical Mediterranean ' , p .

ט

תן

ביבליוגרפיה נוספת .
"
אשר גורסים כי בכל ענפי הארכיאולוגיה קיימות רק
לעיל  ,הערה  ,עמ
31

' 10

)

הארכאולוגיה המקראית בעידן הפוסט  -מודרגי

ומפורשים בדרך כלל על ידי בלשנים ו  /או היסטוריונים  ,שהם

ן 43

חוקרים ' היצוניים ' לדיסצימלינה

.

בהרמנויטיקה רביעית זו נובעת

הארכיאולוגית  ,ארכיאולוג אשר נעזר במקורות כאלה מעורב
בתוך הקונטקסט של שדה מחקרם
מהצורך להבין ולהעריך נכונה את עבודת החוקרים הללו
המקראית אשר מבקשת לשלב
וקהילותיהם האקדמיות מצב סבוך זה מוקצן עוד יותר בארכאולוגיה
הקדום אלא עם המקרא גופא מכיוון
את הממצא הארכיאולוגי לא רק עם מקורות כתובים מן המזרת
מקרא ( בקורת ספרותית )
שהטקסט המקראי הוא מושא להקירה הנערכת על ידי קהילות של תוקרי
הארכאולוג המקראי ניצב אפוא
והיסטוריונים מקראיים  ,ברור שהרמנויטיקות נוספות מעורבות כאן
מיומנותו המקצועית  ,ובחירתו
בפני מגוון דעות שהן תוצרי תהליכים הרמנויטיים מחוץ לתחומי
מהשקפותיו הסובייקטיביות ( למשל  :היש
בדעה זו או אחרת מתוך ' מרכול ' הדעות ה ' היצוניות ' נגזרת
הרלבנטיים לכאורה לממצאיו הוא
לקבל או לדחות את הטקסט המקראי ? האם תיאור אירועים שונים
במניעים אידאולוגיים ? וכיו " ב )
אותנטי ובן התקופה הנדונה או מאותר לה ונובע מעריכה נגועה
העבר אלא יוצרת אותו מחדש
יתרה מזו  ,בניגוד לדעה הרווחת הארכאולוגיה איננה משחזרת את
מבפנים ' לפיכך הם מתבוננים
ממקומם בהווה אין הארכאולוגים יכולים לחזור אל העבר ולהכירו '
אודותיו מבהינה זו הארכאולוג
בשרידיו ' מבחוץ '  ,מעניקים להם משמעויות ומחברים נרטיבים על
שונים שהוא מבקש לשכנע בגרסתו
הוא ' מספר סיפורים ' מודרני  ,אשר סיפוריו מותאמים לקהלי יעד
 ,להשקפת עולמו  ,לדעותיו הפוליטיות
לאמת במודע או שלא במודע נטווים סיפוריו בהתאם לחינוכו
כאנתרופולוגיה והיסטוריה ( וכפי
ועוד  35החקירה הארכאולוגית  ,כמו המחקר בדיסציפלינות שכנות
סובייקטיווית  36אין אפוא עבר
שנוכחנו לדעת גם במדעי הטבע ! )  ,היא תלויית מקום וזמן  ,ועל כן -
בקולות רבים כך נפתחת מניפה
יחיד ואובייקטיווי  ,אלא פרשנות ממצא פלורליסטית  :העבר מדבר
הקדומה ( כגון הטקסט המקראי ) ,
של התייחסויות שונות אל העבר  :מנקודת ראותה של האליטה

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Terrell , ' Sto ftelling and Prehistory' , Archaeological Method and Theory
35

36

.ו

ראו למשל 29 ; :ו . 1קק , 2 ) 1990 ( ,
~
 ,עמ ' . ) 44 - 25
' ?  this Siteתן  , 5 . Dyson , ' 15 there 8 Textאצל סמול  ( 1995לעיל  ,הערה 33
תהליכית באשד למידת הרלטיוויזם של
ומעש ( לעיל  ,הערה , ) 29
קיים ויכוח בין זרמים רדיקליים יותר ופחות בתוך הארכאולוגיה הבתר
הארכאולוגיה ולעצם קיומו של עבר אובייקטיווי ו ' אמתי ' ; ראו למשל  :הודר  ,,תאוריה
התהליך הארכאולוגי ( לעיל  ,הערה

"

עמ '  ; 180 - 169הנ " ל  ,לפרש ארכאולוגיה ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ '  ; 22 - 19הנ " ל מן המקרא שעליה הצבענו לעיל
 , ) 27עמ '  , 24 - 23ושם ספרות נוספת  .מכל מקום דומה שההתנתקות המודעת האחרונות  ,אינה נובעת רק מן
כמאפיינת לפסות חלק מן המחקר הארכאולוגי המתנהל בארץ בשנים
היו הפוקרים בני  -זמננו

המתודולוגיות ההדשות שהופעלו והמידע שנצטבר  ,אלא קשורה גם לחוקרים עצמם  .לו
 ,את יחסם להלכי הרוח העכשוויים
חושפים בפנינו את תשתיתם החינוכית  ,את זיקתם האידאולוגית  -הפוליטית
נכונה לפרשנותם את הממצא
בארץ  ,את מניעיהם האקדמיים וכיוצא באלה  ,היינו מקבלים פרספקטיבה

סביב ההיסטוריות של המקרא

הארכאולוגי  .הוויכוח הסוער שהתעורר לאחרונה בתקשורת הכתובה והאלקטרונית
אשר מאפיינות את הצד השמאלי
לאור הממצא הארכאולוגי מדגים היטב כיצד תפיסות חילוניות ופוסט  -ציוניות
' ודתי הניזון מאהדה ומזיקה

של הקשת הפוליטית בישראל של סוף המאה מחד גימא ו ' פונדמנטליזם הילוני
הניתנים לשרידים הארכאולוגיים
לציונות ההדשה נוסה ' גוש אמונים '  ,מאידך גימא צובעים את הפירושים
באוקטובר ; 1999
בצבעים עזים  .ראו  :ז ' הרצוג  ' ,התנ " ך  .אין ממצאים בשטה '  ,מוסף הארץ 29 ,
עיניים את העובדה הבסיסית שעליה
א ' זרטל  ' ,לכו

להר עיבל '  ,שם  12 ,בנובמבר  . 1999ויכוח זה חשף  1 TWבצורה מאירת
: ) 17 ,
הצבענו לעיל ( יחד עם חוקרים אתרים שעבודותיהם נזכרו בהעדות  16 , 3והמשרתת מטרות תרבותיות הוץ -
לידתה ועד לימינו אלה  ,היא פרשנות רב  -דורית הניזונה מסביבתה ,
דיסציפלינריות .

הארכאולוגיה המקראית  ,מאז

ץתדרה

ץתדרה

44

שלמה בונימוביץ

מנקודת הראות של שכבות אוכלוסייה אחרות ( הממצא הארכאולוגי )  ,מזווית ראייה גברית או נשית

.

( מחקרים טקסטואליים וארכאולוגיים מכווני מגדר ) וכיוצא באלה מעניין שגם דור
ההיסטוריונים
שלאחר ברודל באסכולת ה 'אנל ' נסוג מן ה ' משך הארוך ' האנונימי אל האירוע כמשנה סטרוקטורות ,

וגילה מחדש את חקר האידאולוגיות הקולקטיביות )  , ( mentalitEsשהחל בו עוד לוסיאן פבר  ,ממייסדי

האסכולה בשנות השלושים .

37

הארכאולוגיה הפרשנית על זיקתה הגלויה לתורת הידע הפוסט  -מודרנית מחזירה אותנו אפוא מן

המטריאליסטי של היארכאולוגיה החדשה ' אל נקודת מבט היסטורית ,

העולם

קוגניטיווית

.

והומניסטית  ,ובקיצור  ,אל האדם כסוכן חברתי ואולם אין לטעות ולראות בכך שיבה אל נקודת

.

ההתחלה הארכאולוגיה של סוף המאה  -זו המשלבת שלל תובנות מן הארכאולוגיה התהליכית
והבתר  -תהליכית גם יחד  -שונה מן הארכאולוגיה הפשטנית של שנות החמישים שעסקה בהיסטוריה

של תרבויות גרידא .
התאוריה הארכאולוגית הפרשנית מאפשרת עתה להחיות בצורה ביקורתית ומושכלת את הדיאלוג

.

שדעך בין הארכאולוגיה של ארץ  -ישראל לטקסט המקראי אין חולק על כך שהיסטוריה פוליטית

( שעיקר עניינה במלכים  ,באירועים היסטוריים ובמבנים מונומנטליים ,

כפי שמדגים היטב

הוויכוח

האחרון על הכרונולוגיה של תקופת הברזל) היא נדבך חשוב בקשר שבין המקרא לארכאולוגיה  ,אך

.

לאור לקחי העבר אל לה לתפוס את כל סדר יומו של המחקר בהנחה שלפחות הלק מהנרטיב

המקראי

אותנטי ( בניגוד לדעת חוקרי המקרא ה ' רוויזיוניסטים '  ,אשר מנסים לקעקע הנחה זו )  ,הוא מהווה
חלון חשוב לחיי היום  -יום  ,למציאות החברתית  ,לאידאולוגיות ולתפיסות עולם של החברה
הישראלית בתקופת הברזל

(

על אף ההטיות האלטיסטיות והתעמולתיות השזורות בו .
)

הארכאולוגיה

המקראית ה ' חדשה ' יכולה וחייבת לדובב את הממצא הארכאולוגי כך שנוכל לעמוד על בבואתם

.

החומרית של התחומים הללו האדם אשר יצר את החברה המקראית ואת עולמה הרוחני מחד גיסא ,

ואשר עוצב על ידם מאידך גיסא  ,הוא שצריך לעמוד אפוא במרכז הדיון .

38

מאמרו של יובל פורטוגלי

על אודות המפות המנטליות אשר משתקפות בתיאור המקראי של הארגון המרחבי של ארץ  -ישראל

במאה השתים  -עשרה  -העשירית לפה " ס 39ומאמריו של לורנס א ' סטייגר על ה -
 Lebenת  s fzהכלכלי -
החברתי של שירת דבורה והארכאולוגיה של המשפחה בתקופת ההתנחלות 40הם הסנוניות~ הראשונות

"

שבישרו את האפשרויות הגלומות בדיאלוג מתוחכם בין פרשנות הממצא לטקסט המקראי  .במאמרים

אלה שולב הפן ההברתי שעולה מן הטקסט המקראי במידע גאוגרפי  ,אקולוגי  ,אנתרופולוגי

.
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תרבות חומרית וגבולות

אתנו  -פוליטיים ביהודה 52הם אחדים מן הנושאים שבהם עסקו המחקרים הראשוניים הללו  .יש לקוות
כי בעתיד הקרוב יזכו עניינים מהותיים נוספים במרקם התרבותי של תקופת הברזל לעיון מעמיק
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תרבותיות . . .

רק הומניסטים במלוא מובן המילה יכולים ליצור

לדעתי ארכאולוגיה חייבת לנצל את המדע ככל

שביכולתה  ,אך בסופו של דבר היא עוסקת בבני אדם  ,ולפיכך אין היא יכולה להימנות אלא עם תחום
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. 1974

דומה ,
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ישראל פינקלשטיין וגיל סילברמן

ארכאולוגיה ומקרא בפרוש האלף השליש  :מבט מן המרכז
בשער המאמר  :חומת
לבני בוץ וביצורים
משער העיר דן מן
המאה השמונה -
עשרה לפנה " ס  .על
פי המקרא באותה

:

עיר כגעיית ליש

הייים  ' :א 3ודיכה
בעמוד השמאלי
( ובהמשך

משקית

ב

המאמר ) :

הראשון לפנה " ס
( צילום  ,ורהבטי

.

של גל התעניינות כמעט חסר תקדים  ,לפחות בישראל ,

ובד בבד מתלהט הוויכוח וסוערות הרוחות .

חוקיים המביעים דעה ביקייתית על ההיסטוריות של החומרים במקרא מואשמים בפוסט  -ציונות ,
בניהיליזם ואף באיום על התרבות המערבית  ,ואילו אלו
המביעים דעה שמרנית מתוארים

.

וכמין נבואת נחמה
ן
נקטו לאחרונה גישה מבטלת ,,
ן
כפונדמנטליסטים אחדים מבעלי הדעה השמרנית

.

יף
(

המחקר המדעי
והשית הציבורי זה עשרות שנים העניין שהציבור בארץ ובעולם מגלה בנושא זה מצטיין בעליות
ליטיות
ומורדות בהתאם להתפתחויות התך
בכל חברה וחברה  .עתה אנו נמצאים בשיאו

קבעו כי כל זה אינו אלא אפנה זמנית ובת חלוף  ,המושפעת מהלכי הזמן אלא שאי  -ההתאמה בין

בדמות

1

'

שאלת ההתאמה בין הממצאים הארכאולוגיים לסיפור המקראי מרחפת כעננה מעל

הארכאולוגיה למקרא אינה עניין חדש או אפנה קצרת ימים וגם אינה חלום בלהות העתיד לחלוף
עם בוקר א  ,התאמה זו היא תוצאה של מאמץ אדיר של מחקר ביקורת

_

המקרא זה

ו ( ציאן )

כ 100 -

המחקר הארכאולוגי זה

שנה .

כ 200 -

שנה ושל

מצד ביקורת המקרא מקצת הדברים המושמעים היום נאמרו לראשונה כבר בראשית המאה התשע -

עשרה  ,ורבים מהם עוצבו במחקר האירופי  ,בעיקר הגרמני  ,בסוף אותה מאה  .די אם נזכיר כי המלומד
הגרמני יוליוס ולהאוזן קבע כבר לפני

כ 100 -

שנים  ,כלומר לפני התפתחותה של הארכאולוגיה

המודרנית  ,כי תיאור תקופת האבות במקרא הוא השלכה לאחור של מציאות תקופת המלוכה .
שלא הארכאולוגיה היא המעוררת את הבעיה  ,אלא גישתנו לטקסט המקראי  .במילים אחרות  ,גם ללא
1

מכאן

ממצאי הארכאולוגיה המחקר הביקורתי חולק על ההיסטוריות של רבים מן החומרים המקראיים
הנוגעים לחלקים ניכרים

של תולדות ישראל הקדום .

למעשה הארכאולוגיה נכנסה לזירת הדיון בהיסטוריות של המסופר במקרא  -בעיקר למן שנות
העשרים של המאה העשרים  -כמכשיר שנועד להפריך את טענות החוקרים הביקורתיים וילהציל '

.

את המקרא מידי מבקריו יוזמי הניסיונות לאשש את ההיסטוריות של סיפורי האבות  ,יציאת מצרים
וכיבוש הארץ באמצעות תפירות במסופוטמיה  ,במצרים ובארץ  -ישראל היו ברובם תאולוגים וחוקרי
מקרא פונדמנטליסטים  ,שראו בעבודת השדה מכשיר להוכחת הטעויות שבמחקר הביקורתי של

.

המקרא כך נעשה שימוש בתוצאות החפירות במארי שעל הפרת ובנוזי שבצפון עירק כדי לנסות

ולהוכיח את קיומה של תקופת אבות באלף השני לפה " ס .
פוקסוול אולברייט  .בחפירות בתל בית מרמים שבשפלה

2

בארץ  -ישראל הוביל את הגישה הזו ויליאם
ובתל אלפול ובבית  -אל שבהר ובמחקרים

שהסתמכו על עבודותיהם של אחרים  ,כגון הסקרים שערך נלסון גליק בנגב ובעבר הירדן  ,ביקש
לאשש את סיפורי נדודי האבות  ,כיבוש הארץ וההתנחלות
ראו :

הישראלית .

,

3

מה שמתחולל בעשורים

 . 318 - 336קק [ . Wellhausen , Prolegomena 10 the History o( Ancient Israel, New York 1957 ,

ראו סקירה על תולדות מחקר ' תקופת האבות ' :
92 - 148

 .קק

ראו למשל :

ludean History, London 1977 ,

"

Patriarchal Narratives ,

the

0

Thompson , The Historicitf

[.

חס  . 51 . Miller , Israeliteן ) . Hayes 8א  .ן ; Berlin 1974

W . F . Albright , The Biblical Period (rom Abraham 10 Ezra, New York 1963 ; idem , 'Abraham the

קתדרה

, 100

מנחם  -אב

תשס " א ,

עמי

,

64 - 1

,
Solomon

,
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כאולברייט  ,כורש גורדון  ,רולאנד

.

האחרונים הוא במידה מסוימת חזרה לאהור תאוריות של חוקרים

על זיהוי תקופת האבות  ,על

ארנסט רייט4

דה  -וו  ,יגאל ידין  ,אברהם מלמט  ,אפריים ספייזר וג ' ורג '
כיבוש הארץ קורסות ואנו חוזרים אל נקודת
הרקע ההיסטורי ליציאת מצרים ועל ההיסטוריות של

.

ההתהלה .

בצורה הדרגתית רק

לפני שנות דור ניצבה שאלת קיומם של תקופת

אברהם או של כיבושי יהושע בחזית המחקר  ,ומי

עתה מעטים הם החוקרים  -בתחומי

שערער על אמתות הספור המקראי זכה לקיתונות של רותחין .
ביקורת המקרא והארכאולוגיה כאחד  -המנסים לזהות את

.

יהושע עניינים אלה ירדו כמעט לחלוטין מסדר היום של
כרונולוגית והתייצבה בשנים האחרונות בתקופת הממלכה

תקופת האבות או את הערים שהחריב

.

המחקר חזית הדיון נעה קדימה מבחינה

המאוחדת  ,בניסיון לברר את ההיסטוריות

כביכול .

בסוגיה זו התגבשו זה מול זה

5

של הדמויות  -דוד ושלמה  -ושל היקף האימפריה שהקימו
 ,שאינם נזכרים בתעודות חוץ  -מקראיות  ,אינם
שני מחנות  :המינימליסטים  ,הגורסים כי דוד ושלמה
בתקופה הפרסית או ההלניסטית -
דמויות היסטוריות  ,וכי החומרים המקראיים  ,שנכתבו מאותר -
 6ומולם חוקרים המגנים בלהט על קיומה של
אינם משקפים את ההיסטוריה של תקופת המלוכה ,
הארכאולוגיה כ ' נשק סודי ' לאשש את
אימפריית הזוהר של דוד ושלמה  ,וכמו בעבר מגייסים את
 ,את דעת המרכז ובאמרנו ' מרכז ' אין
המקרא  7 .ברשימה קצרה זו ננסה להשמיע  ,בעניין זה ובאתרים
המקרא ותולדות ישראל הקדום
כוונתנו למרכז השיח הישראלי  ,אלא למרכז מהקר ביקורת
הממלכה המאוחדת  ,יש לציין כי למבקרי
מבלי להיכנס כאן לעובי הקורה של הוויכוח על אודות
קצר למדי  ,שכן המסופר במקרא
ההיסטוריות של המקור המקראי נותר להיאבק עוד רק על פרק זמן
על ידי תעודות חיצוניות  -מצריות ,
על שהתרחש למן המאה התשיעית לפה " ס נתמך באופן כללי
שלנו  ,כגון מצבת מישע מלך מואב
אשוריות ובבליות  -ואף על ידי מקורות כתובים מן המרהב
מישראל ומיהודה  ,כגון אחאב  ,יהוא
והכתובת הארמית מתל דן  .מקורות אלה מזכירים מלכים
 ,כגון מסעו של שישק מלך מצרים לארץ -
וחזקיהו  ,וכמו כן הם מעידים על אירועים שנזכרים במקרא

.

.
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.
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~
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ן
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-

ישראל ( מלכים א יד  ,כה  -בו )  ,העימות בין ממלכת ישראל לחזאל מלך ארם דמשק ( מלכים ב
לג ; יב ,
יח ; יג  ,ג  ,ז  ,כב ) ומסעו של סנחריב מלך אשור נגד יהודה בימי הזקיהו ( שם ב יח  ,יג
 יט ,לז ) 8

י  ,לב -

.

אולם גם כשמדובר בתקופות היסטוריות לחלוטין  ,כשאין חולק על קיומן של הנפשות הפועלות
ועל
המתווה הכללי של המאורעות  ,יחסי המקרא והארכאולוגיה אינם פשוטים כלל ועיקר דוגמה טובה

.

לכך ניתן למצוא בתולדות יהודה בימאה האשורית '  9 ,היינו במאת השנים שלמן כיבוש הגליל
תגלת פלאסר
השלישי (  732לפה " ס )  ,כיבוש שבעקבותיו הגיע האיום האשורי גם לשעריה של יהודה ,

בידי

.

ועד שנסוגה אשור מארץ  -ישראל במרביתו של פרק זמן זה שלטו ביהודה שלושה מלכים
 סב  ,בןונכד
משושלת בית דוד אתז  ,הראשון בהם  ,מוצג במקרא כחוטא וכמי שסיכן את עצמאותה של יהודה

.

מול אשור .

אשור .

10

חזקיהו בנו מתואר כצדיק שהלך בדרכי אלוהי ישראל וכגיבור שעמד בעוז מול

צבא

ומנשה  ,הנכד ששלט במשך למעלה מחצי מאה  ,מוצג כגדול החוטאים וכראש לנבלים  ,והסופר

המקראי אף מתאר אותו כאחראי לחורבן ירושלים בידי הבבלים ; חטאיו היו כה גדולים שאפילו נכדו

יאשיהו  -הצדיק המוחלט -

לא הצליח לכפר על מעשיו .

11

והנה המחקר הארכאולוגי של הדור האחרון גילה עד כמה תדמיות אלה אינן נכונות  ,או
לפחות
אינן
מלאות מבחינה היסטורית אחז  ,מתברר  ,הוא שהושיע את יהודה מגורלה המר של ממלכת

.

.

ישראל בנקטו מדיניות של שיתוף פעולה עם אשור הוא הוביל את יהודה לשגשוג
כלכלי חסר
תקדים
ולמעשה היה הראשון שהעלה אותה על במת ההיסטוריה ההתיישבות בהר פרחה בימיו ,

.

.

ירושלים הלכה וגדלה ויהודה התפשטה אל אזורי ספר כגון בבקעת באר  -שבע חזקיהו  ,לעומתו ,
ניהל באחרית ימיו מדיניות חוץ פזיזה והרפתקנית שהביאה אסון על יהודה  :סנחריב מלך

אשור

זרע הרס ומוות כמעט בכל רחבי הממלכה  ,חלקים חשובים של יהודה נקרעו ממנה ונמסרו
לערי
פלשת  ,ורק
ירושלים ניצלה ברגע האחרון  12 .ומנשה הוא המלך ששיקם את יהודה  .הוא ניהל
ראו :

8

 Ancient Israel ' , Bible Review (December 1995 ( ,חס

 .קק

26 - 47

8 . Halpern , ' Erasing History: The Minimalist Assault

ראו  :נ ' נאמן  ' ,מדיניותם של אחז וחזקיהן כלפי אשור בימי פרגון ובראשית ימי סנחריב '  ,ציון  ,נט ( תשנ

9

; 30 - 5
11 - 107

"ד) ,

the Seventh Century BCE : Kinship and the Rise of

.
קק
על דמותו של אחז במקרא ראו למשל :

חן 8 . Halpern , ' Ierusalem and the Lineages

,

 Monarchic Israel, Sheffield 1991 ,ת 45 . ( , Law and Ideologyט ) ח50
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D .W . 110
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K.A. D . Smelik , ~ The
King Ahaz and Deuteronomic [ iterature ,
 . Newן ש
Lust hltar
45 . (ofט )
, Deuteronomy

,.

1 Vervenne

10 Foreign Powers ' ,

37 - 53
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על
'

 .קק

ש

Moral Liability' , idem

 Altar 01 Ahaz :טונז ' Nelson ,

 . 267 - 276קק ) 1986 ( ,

01 8 Cult Reform ' ,

Naaman , ~ Tlle Deuteronomist and Voluntary ServiNde
, 65 ) 1995 ( ,

.א

.ח

Review ,

Re-lnterpretation

;  . 263 - 278קק Leuven 1997 ,

ISOT

דמותו של מנשה במקרא ראו למשל :

,

Deu ( eronomists

(P . S . F . Van Keulen , Manasseh through the Eyes o

Eynikel , ~ The Portrait of Manasseh and the Deuteronomistic
8 Biblical ; 261
History
- 233

. 473 - 514
קע
על חורבנות סנחריב ראו למשל :
 . 61 - 86קק , 29 ) 1979 ( ,

.

] ; 1996

 the Babylonian Exile : The Evolution ofץBlamed 10

Tradition ' , VT, 48 ) 1998 ( ,

12

עמ '

י

,

;  1982ע

 , Leidenורוון ולסט ( שם ) ,

עמ '

8 . Halpern , 'Why Manasseh

 . Ussishkin , The Conquest 0 Lachish by Sennacherib, Tel- Aס
  . Naaman , ' Sennacherib ' 5! Campaign 10 ludah and the Date ofא.LMLK, Stamps ' VT
~
על קריסת המערכת היישובית בשפלה ראו י ' דגן  ' ,שפלת יהודה בתקופת המלוכה לאור החפירות והסקר
הארכיאולוגי '  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,

תשנ " ב .

גיה ומקרא  :מבט מן המרכז

מדיניות ראלפוליטיק מזהירה של שיתוף פעולה עם אשור
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 ,והביא לפריחה הגדולה מכולן  .בימיו
הכלכלה האשורית והשתתפה בסתר

.

הייתה יהודה לראשונה למדינה של ממש היא נכנסה למעגל
 שבע  ,וחזרה ככל הנראה אל מחוזותהשמן ובסחר הערבי היא התפשטה אל רחבי בקעת באר

.

חזקיהו .

השפלה שנקרעו ממנה בימי

13

כיצד אפשר להסביר את ההבדל העמוק בין התיאור המקראי

לבין ממצאי הארכאולוגיה ומסקנותיה

 ,בזמן אמתי  .התיאור המקראי לעומת

תאריכו ופירושו  ,מתארת תמונה אובייקטיווית פחות או יותר
ממניעים אידאולוגיים ותאולוגיים של
זאת נכתב זמן רב לאחר המאורעות  ,וחשוב מכך  ,הוא נובע

הסופר .

לשלושה  :התורה ( או החומש :

החוקרים מחלקים את החיבורים ה ' היסטוריים ' במקרא באופן כללי
Pentateuch

The Deuteronomistic

 , ( Theההיסטוריה של בעל ספר דברים ( יהושע עד סוף ספר מלכים

 , Historyלהלן  :ההיסטוריה הדויטרונומיסטית ) והגוש של דברי הימים

.

 ,עזרא ונחמיה הגוש של דברי
ציון ,

4ן

ולכן ספק רב עד כמה

הימים  ,עזרא ונהמיה אינו מענייננו כאן  ,שכן הוא נכתב לאחר שיבת
בספר דברי הימים  -שמשקף
אפשר להסתמך על עניינים שאינם נזכרים בספר מלכים אלא רק
המלוכה  ! 5 ,תאריכם של שני
מציאות מאוחרת ורעיונות מאוחרים  -בכתיבת ההיסטוריה של תקופת

המקורות האחרים והיחס ביניהם נתונים במחלוקת בין

החוקרים .

החוקרים דבקים גם היום בהנחותיה

אשר לחומש ( למעשה ארבעת הספרים הראשונים )  ,מרבית

הבסיסיות של תורת התעודות  ,הגורסת כי הוא מורכב מארבעה מקורות

.

ניכרת בו טביעת ידם של עורכים  16רבים מן החוקרים גורסים כי
 ,וכי מקור
פי הופעת שם אלוהי ישראל בטקסט ) נתחבר ביהודה
בישראל  -שניהם בתקופת המלוכה  .אין חולק כי המקור הכוהני

חורבן יהודה וירושלים  ,אולם נטוש ויכוה בשאלה אם יש בו רובד

עיקריים  ,וכי נוסף על כך

מקור  ( 1המקור היהויסטי  -על
( המקור האלוהיסטי

]

נתחבר

)

( ע ) הגיע לצורתו הסופית לאהר
קדום  ,מסוף תקופת

המלוכה ' .

1

התשוב ביותר לענייננו  ,שכן

העורך הסופי (  ) %פעל ככל הנראה בתקופת שיבת ציון  .מקור ( הוא
ובצרכיה הדעות על תאריך חיבורו
הוא מקור שלם וקדום יחסית  ,העוסק בראש ובראשונה ביהודה

.

the Days Of Manasseh ' , M . D . Coogan , ] . Exum
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16
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חלוקות בין אלה הגורסים כי הדבר קרה בימי הממלכה המאוחדת או מעט אחריה 18לבין אלה
המאתרים את הכתיבה לתקופת הגלות במאה השישית

לפה " ס .

19

למיטב הבנתנו המציאות היישובית  ,הגאוגרפית  -היסטורית והארכאולוגית המסתמנת ממקור

(

מצביעה על זמן שבין שתי התקופות האלה  ,מאוחר בתולדותיה של ממלכת יהודה  ,כנראה במאה

.

השביעית לפה " ס עוד נעמוד על עניין זה בדוגמאות שנביא בהמשך  ,אך כבר כאן נציין כי מקור ן

עוסק בעיקרו במרכזיותה ובעליונותה של יהודה בתוך ההוויה הישראלית ומול שכניה  .הוא מטפל
ביצירת עבר קדום אחיד לכל ישראל  ,ומציב את הגבולות האתניים בין ' אנחנו ' ( יהודה ) ל ' הם ' ( כל

האחרים .
)

.

הוא רווי באידאולוגיה של יהודה בסוף תקופת הבית הראשון השאלה היא אם ניתן להפריד

.

לבין המציאות ה ' מקורית '  ,של המאורעות עצמם לשון

בין המציאות המאוחרת  ,של ימי הכתיבה ,

אחר  ,רבים מן החוקרים סברו כי סיפורי האבות ומצרים  ,אף אם הועלו על הכתב בתקופה מאוחרת

.

יחסית  ,עשויים לשמר מסורות קדומות  ,שעברו בעל פה מאב לבנו דוגמה טובה לכך היא פרשת
יציאת מצרים  ,שנזכרת רבות אצל הנביא הושע במאה השמינית לפה " ס  ,כלומר קודם לתאריך שבו
נכתבו הדברים על פי מיטב

שיפוטנו .

20

אולם גם אם מסורות כאלה עומדות בבסיס חלק מן

התיאורים  ,עדיין קיים ספק באותנטיות ההיסטורית

שלהם .

21

ועוד  ,בהתחשב בכך שהטקסט נכתב

בצורה התואמת את האידאולוגיה של הסופרים  ,השאלה היא אם ניתן בכלל לשחזר מתוכו מסורות

קדומות כאלה ואת ההיסטוריה המסתתרת בתוכן .
.

גם על תאריך כתיבת ההיסטוריה הדויטרונומיסטית ועל מספר העריכות שעברה נטוש ויכוח החוקר
הגרמני מרטין נות  ,שזיהה את היצירה הזו כיחידה אחת אחידה מבחינה ספרותית  ,תיארך אותה לימי
הגלות  ,וראה בה ניסיון להעלות את דברי ימי האומה על הכתב לאחר שואת החורבן  ,במטרה להסביר
מבחינה תאולוגית מה וכיצד אירע וכדי לארגן מחדש את

תאריך דומה ,

אולם פירקו את היצירה למעשי עריכה אחדים .

העם .
23

22

תלמידיו מאסכולת גטינגן נקטו

גישה זו מסבירה עניינים רבים  ,למשל

את הנימה הפסימית בחיבור  ,את העיסוק בהגדרת גבולות אתניים ואת הרגש האנטי  -מלוכני המבצבץ

.

במקומות אחדים בטקסט מנגד התייצבו החוקר האמריקני פרנק מור קרוס
18

ראו לאחרונה :

20

ראו למשל :
על האפשרות

19

ותלמידיו .

24

לדעתם

,
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ארכאולוגיה ומקרא  :מבט מן המרכז

ההיסטוריה הדויטרונומיסטית הועלתה על הכתב לראשונה ובצורה כמעט מלאה בימי יאשיהו מלך
יהודה  ,ונועדה לשמש תשתית אידאולוגית לפעולותיו בתחום ריכוז הפולחן ולשאיפותיו להתפשטות

.

טריטוריאלית אל המהוזות הישראליים שפינתה אשור הנסוגה דומה כי את האידאולוגיה שהטקסט
( משושלת
אמור היה לשרת אפשר לכנות  :אל אהד  ,מקדש אחד  ,בירה אחת ( ירושלים ) ומלך אחד
בית

דוד .

דוד .
)

היא הדגישה את ריכוז הפולחן בירושלים ואת ההבטתה האלוהית הנצחית לשושלת בית

למיטב

היא

הבנתנו

הדויטרונומיסטית המקורית

יצרה
(1

למעשה

לראשונה

ם בלשון המהקר

את

הפן  -ישראליות .

רעיון

ההיסטוריה

הגיעה לשיאה בתיאור יאשיהו כמלך הצדיק

)

"
המוחלט של שושלת בית דוד  .לאחר החורבן היא עברה עריכה " נ 1בלשון המהקר
(2

)

ובשלב זה תוארה

בקיצור אחרית ימיה של יהודה למן מותו הבלתי צפוי של יאשיהו ועד לאתר החורבן והאירועים

.

.

הוסברו מבחינה תאולוגית אנו מקבלים את התאוריה של קרוס היא מסבירה היטב את הדגש בטקסט
על ההבטחה הנצהית שנתן אלוהי ישראל לדוד ושושלתו ולבירתם ירושלים ( שכן אילו נכתבו

הדברים לאתר החורבן היה הדבר מתפרש כהבטתה ריקה מתוכן .
)

מגיע החיבור לשיאו

(

יתרה מזו  ,רק כך ניתן להבין מדוע

האופטימי ! ) בתיאור הרפורמה של יאשיהו ומדוע תיאור החורבן כה קצר ולקוני .

ולבסוף  ,רק כתיבת החיבור בירושלים  ,ליד מקורות הצר המלוכה  ,יכולה להסביר את ההיכרות של
המחבר

עם המתווה הכללי של מאורעות קודמים בתולדות המלוכה .

אין צל של ספק כי מחברה של ההיסטוריה הדויטרונומיסטית אכן השתמש במקורות קודמים לימיו
שאלמלא כן כיצד ידע למשל על מסעו של שישק מלך מצרים ליהודה

300

שנים לפני

ימיו ?

,

יתרה

מזו  ,יש מן החוקרים הגורסים כי הוא אף שילב בחיבורו חטיבות טקסט שלמות שקדמו לימיו

25 ,

.

הארכאולוגיה ממלאת תפקיד ראשי בזיהוים של חומרים קדומים כאלה בטקסט היא מלמדת למשל
הוא
כי אי אפשר להבין את תיאור מקדש שילה אלא על רקע קדום  ,שכן החפירות באתר הראו כי
 26ובקראנו את סיפור החזרת ארון
חרב וירד מגדולתו לחלוטין במאה העשירית לפה " ס לכל המאוחר

.

הברית לקריית  -יערים דרך בית  -שמש ( שמואל א ו ) טוב שנדע כי במאה השביעית לפה " ס  ,עת הועלו

הדברים על הכתב  ,לא היה בבית שמש יישוב של ממש  .ועוד דוגמה  ,תיאור חבורתו של דוד בדרום
,
הר יהודה הוא תיאור מובהק של חבורת עפירו  -קבוצה של אנשים קשי יום הנמצאים בשולי החברה
והפועלים בשולי המרכזים המיושבים

את המציאות הדמוגרפית המשתקפת בסיפורים אלה קשה

27 ,

.

להבין על רקע תקופה מתקדמת בתולדותיה של הממלכה הדרומית עת היה האזור מיושב בצפיפות .
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.

לפיכך סביר שסיפורי דוד בדרום יהודה משקפים מציאות קודמת למאה השמינית לפה " ס בעשותו
שימוש בחומרים קדומים חייב היה המחבר להציגם בצורה נכונה באופן כללי  ,בעיקר במקרים של

אירועים היהיו קרובים בזמן לימיו או של אירועים שזכרם השתמר היטב ברבים  ,שאלמלא כן היה

מאבד את אמון קוראיו  .אך גם כך קשה לדעת עד כמה עיוותו האידאולוגיה שלו ומגמותיו את

.

המקורות הקדומים שבהם השתמש כלל ברזל הוא אפוא  ,שיש לדון בכל מקרה ומקרה לגופו  ,ואין

.

להתייחס אל הטקסט בצבעי שחור ולבן לכן ניסיון לערער על מחקר זה או אחר רק כיוון שמחברו
מקבל מקור אחד ודוחה מקור אחר נוגד את הידע שנצבר

שנות חקר

ב 200 -

מקרא .

כל אלה מראים עד כמה יש להיזהר בהיסטוריות של החומרים ה ' היסטוריים ' במקרא  .לדוגמה בעל
ההיסטוריה הדויטרונומיסטית תיאר את ממלכת הצפון מתוך נקודת ההשקפה שלו

.

כ 100 -

שנה לאחר

.

חורבנה מצד אחד גישתו אל הממלכה הצפונית הייתה שלילית בתכלית הוא ראה בה גוף חוטא ,

.

שבגלל מעשי ירבעם בן נבט איבד את זכות קיומו עם הולדתו מצד אחר כדי ליצור את המסד לטענת
יאשיהו כי הוא היורש הלגיטימי של שטחי ישראל שאיננה  ,וכי הוא המלך היחיד של האוכלוסייה
הישראלית הגדולה שנשארה במקומותיה ולא הלכה בגלות  ,העניק לה המחבר ' חיבוק דוב ' מאוחר

.

והציגה כממלכה אחות ליהודה מכאן מובן הקושי בשחזור אמין של תולדות ממלכת ישראל מתוך
ההיסטוריה

הדויטרונומיסטית .

מלכים גדולים מבחינת כוחם  ,הישגיהם הטריטוריאליים ועבודות

הבנייה שלהם  ,כגון אחאב וירבעם השני  ,הושחרו בידי הסופר ומפעלותיהם גומדו  ,ורק המקורות
החיצוניים והארכאולוגיה מלמדים על עצמתם האמתית  .גם לגבי יהודה יש להניח כי כל דעה שלא
תאמה את ההשקפות הדויטרונומיםטיות לא נכנסה אל הקודקס  ,ודברים אלה אמורים כמובן גם

.

בספרות הנבואה לפיכך גם במקרה זה באה לביטוי במקרא עמדתו של צד אחד בהברה של יהודה
במאה השביעית  ,אף על פי שמבין השיטין של הטקסט ברור כי היו גם היו צדדים

נוספים .

כך או כך העיקר לדעתנו הוא שתיאורי תולדות ישראל בחומש ובהיסטוריה הדויטרונומיסטית כאחד
נכתבו ברובם באחרית ימיה של ממלכת יהודה  ,במאה השביעית לפה " ס  ,ועברו עריכות מאוחרות

יותר בתקופת הגלות ובתקופת שיבת ציון .

28

בדור האחרון התחולל שינוי דרמטי ביחסי המקרא והארכאולוגיה  .בתחילה  ,במאה התשע  -עשרה

.

ובראשית המאה העשרים  ,נבחן הטקסט כשלעצמו  ,כלומר ללא בחינה ארכאולוגית מקבילה אחר כך

נכנסה הארכאולוגיה לזירה  ,אלא שבתהילה היא שימשה כשפחה של חקר הטקסט  .היא נקראה לאשר

.

( ורק לעתים נדירות לדחות ) מקור זה או אחר רק בדור האהרון הארכאולוגיה מתפתחת בדרכים
עצמאיות משלה  ,וזאת בשני

מישורים .

ראשית  ,לגבי התקופות המוקדמות  ,באין טקסטים היסטוריים של ממש  ,הארכאולוגיה מספקת את

.

העדות הבלעדית לתולדות ישראל הדוגמה הטובה ביותר לכך היא חקר

ה ' התנחלות

הישראלית ' .

הסקרים והתפירות של הדור האחרון שללו במידה זו או אחרת את שלוש התאוריות הקלסיות על
ראשית ישראל  -כיבוש צבאי  ,חדירה שקטה של נוודים מן הספר ומהפכה חברתית שבאה משורות
28

על קרבה רעיונית וכרונולוגית בין החומש להיסטוריה הדויטיונומיסטית ראו סקירת ספרות אצל :
221 - 235
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צלמיות כינור מן

האלף הרביעי לפה " ס

מימין  :גלויקמה
שנתגלתה במערת

נטיפים גפקיעין  ,מן
התקופה הכלכוליתית ,

שבה היתה קבורת
העצמות המשנית -

מנהג נפוץ ביותר
שילום  ,מי

סלצכרגר )

ומשבואל  :צלמית
אישה מן התקופה
הכלכוליתית
 3500 - 4500לפה " ס
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השביעית והשישית לפה " ס .

וסיף והציע כי בפרשת יציאת מצרים נשמע הד עמום למה

שקרה בדלתא במחצית הראשונה

כנענית גדולה והקימה שושלת מקומית ,

.

ל האלף השני לפה " ס באותה עת צמחה באזור זה קהילה
להשתמר לדעתו בכנען  -ישראל במשך מאות
ולבסוף גורשה ממצרים  43סיפור קדום זה עשוי היה
 44אולם ספק רב בעינינו אם אפשר יהיה אי פעם לאשש או לדהות
נים וכך להתגלגל אל המקרא
קדמה לתקופה שבה הועלתה על הכתב  ,שכן היא
יון זה כך או כך  ,ברור כי מסורת יציאת מצרים
עלינו להזור אל השאלה אם ניתן לזהות
מופיעה בנבואות הושע  ,שזמנן המאה השמינית לפה " ס  .וכאן
והעריכות  ,באחרית ימיה של יהודה  ,בשנות
סיפור את הצרכים האידאולוגיים של תקופת הכתיבה

.
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43

על הממצא בתל א  -דבע  ,האתר המרכזי לעניין זה  ,ראו :
London 1996
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ישראל פי ( קלשטיין כיל סילברמן

עליה בעזרת אלוהי ישראל התאים למה שהתרחש בסוף המאה השביעית לפה

היחיד

" ס  ,בשעה שהגורם

שעמד בפני מימושו של החלום הפן  -ישראלי של יאשיהו וחצרו היה שלטונה של
השושלת
העשרים ושש
בשטחים שפינתה אשור ?  45והאם אפשר שגולי בבל ושבי ציון מצאו יסוד לתקווה בכך
שבני ישראל שסבלו במצרים יצאו משם בכוח האל ולאחר נדודים במדבריות מסוכנים
כבשו לבסוף
את כנען ; בכך
שכול זה כבר קרה פעם אחת  46 ,והוביל ליצירת ממלכת הזוהר של דוד ושלמה ?

.

בדומה לכך ניתן להסביר פרקים בהיסטוריה הדויטרונומיסטית בספר יהושע מתואר
כיבושה של
ארץ  -ישראל
במלחמות מצור וקרבות שדה כנגד מלכי כנען ובהנהגת מצביא מזהיר בתום המלחמה

.

שקטה הארץ  ,אם כי נותרו חלקים שלא נכבשו  ,הרי הם חבלי ' הארץ הנשארת
' ( יהושע יג ,
בפרק
הראשון בספר שופטים מוצגת תמונה שונה משהו  ,של מלחמות כיבוש מקומיות
בדרום הארץ
ושל כישלון
שבטי הצפון להוריש רבות מן הערים הכנעניות שבקרבם על סמך התיאור בספר יהושע

ב-ו .
)

.

יצאו אולברייט  ,ידין ואחרים לזהות את מעשי הכיבוש של יהושע בתלי כנען  ,כגון
בית  -אל  ,הצור
ולכיש 47
אולם במרוצת השנים הצביעו מחקרים ארכאולוגיים על כך שלסיפור הכיבוש
הצבאי של
כנען אין יסוד במציאות
ההיסטורית  48התברר כי רבות מן הערים הנזכרות בפרשת הכיבוש  -כגון

.

.

ערד  ,העי וחשבון  -לא היו מיושבות כלל בתקופת הברונזה המאוחרת ,

ואחרות  ,כגון ירמות  ,לא
היו יותר מבפריר זעיר ודל החוקרים הגרמנים לא הופתעו מגילויים אלה  ,כיוון
שעוד בזמן שנראה
היה
כי הממצאים מאששים את תיאורי הכיבוש הם הציעו להבין את מרביתם כסיפורים
אטיולוגיים ,
כלומר
כסיפורי גבורה עממיים שחיברו הישראלים בתקופת הברזל כדי להסביר את מציאותם של

.

עצמים חריגים בסביבתם  ,כגון החורבות העצומות של עיר האלף השלישי בא  -תל
במקרה של
סיפור העי או מערה גדולה ואבן לפתחה במקרה של מקדה  49נוסף על כל זאת
עדויות
מצטברות מחפירות
בערים שנזכרות בפרשת הכיבוש  ,ושאכן היו מרכזים של ערי מדינה כנעניות -

שליד בית  -אל

.

כגון חצור  ,לכיש ומגידו  -מצביעות על כך שחורבן ערי כנען היה
הדרגתי והתרחש במהלך
שנה ,
החל באמצע המאה השלוש  -עשרה וכלה באמצע המאה השתים  -עשרה לפה " ס
ולבסוף  ,החוקרים
רובם
ככולם סבורים היום כי חורבן ערי כנען היה חלק מן הקריסה הכללית של מערכות
העולם הישן
שהתחוללה
באותה עת בכל רחבי הים התיכון המזרחי  ,וכי גורמים כגון קשיים פנימיים
במערכות
העולם הישן
והגירה של קבוצות גויי ים מילאו תפקיד חשוב בהתרחשויות באזור באותה תקופה 50

כ 100 -

.

.

מבחינה זו ראשית ישראל הייתה פועל יוצא של חורבן ערי כנען

45

על השושלת העשרים ושש וארץ  -ישראל ראו שם ,
 . 44 - 55קק 18 ) 1991 ( ,
ולי " ג  -אז
ראו  Ancient Israel ' , :ח1

עמ ' ; 469 - 430
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ובשופטים או גם במקרה זה הקורא
כיצד עלינו להבין אם כן את תיאור כיבוש הארץ בספר יהושע
את הסיפורים מן הדין שידע כי הוא משייט בעולמה האידאולוגי

והתאולוגי של יהודה של סוף ימי

המלוכה ולא בנופי תקופת הברונזה המאוחרת או תקופת הברזל א .

החומרים האלה משקפים בראש
במאה השביעית לפה " ס ,

ובראשונה את הרעיונות והמטרות של שושלת בית דוד ומקדש ירושלים
תוקר המקרא ריצ ' רד נלסון ,
ובעיקר את הרעיון הפן  -ישראלי שקרם אז עור וגידים כפי שהראה
 51זאת ועוד  ,למיטב הבנתנו
דמותו של יהושע איננה אלא השלכה לאחור של דמותו של יאשיהו
ועל זיכרונות אותנטיים ) שלא
תיאורי הכיבוש הם משל ( המבוסס אולי על אגדות  ,על סיפורי עם
הטריטוריות של ממלכת ישראל
בא אלא לומר כי יהודה היא היורשת הלגיטימית היתידה של
הדרומית  -מזרחית של
שאיננה ושל שטחי השפלה שקרעה אשור מיהודה יריחו הייתה העיר
שאכן ' כבש ' יאשיהו
הממלכה הצפונית וסופחה אל ממלכת יאשיהו ; העי ובית  -אל היו בלב האזור
; והמלחמה שתוארה בצפון
עם נסיגת אשור ; השפלה חזרה במאה השביעית לפה " ס לידי יהודה
הדין בתיאור הארץ
התחוללה  ,כביכול  ,בדיוק בגבולות אזורי הגליל של הממלכה הצפונית הוא
וישראל המאוחרות ( מישור
הנשארת  ,שלא בא אלא להגדיר אזורים שלא היו בתהום ממלכות יהודה
להיכלל בממלכת יהודה גם
החוף של פלשת  ,החוף הפניקי ובקעת הלבנון ) ולפיכך אינם יכולים
( כולם ביהודה ) וכישלונות
על פי חלומות מלכי דוד המאוחרים ורשימת הכיבושים המוצלחים
אלא משל תאולוגי
הכיבוש של שבטי הצפון ( כולם בישראל ) בפרק א בספר שופטים אינה
תרבותה של כנען
לצדיקותה של יהודה מול כישלונה של הממלכה הצפונית לעקור ולבער את

.

.

.

.

.

המאוחדת של דוד

פרק מרכזי נוסף בהיסטוריה הדויטרונימיסטית הוא תיאור הממלכה

ועד

ושלמה .

גבולות מצרים .

במקרא מסופר על כיבושים נרחבים של דוד ועל האימפריה שיסד מן הפרת
בבנייה בערים הראשיות
ואילו שלמה מוצג כגדול הבנאים  ,שהקים מקדש וארמון בירושלים ועסק
בידיהם תיאור זה הם
של הצפון  -מגידו  ,הצור וגזר  .הארכאולוגים שעטו אל השדה כשהם אוחזים
דוד 52וכן ' גילו ' את בנייני הפאר שבנה
זיהו סדרה של חורבנות בכל רהבי הארץ כמעשה ידיו של
ארכאולוגיים את התדמית
שלמה במגידו ובמקומות אהרים  53אולם הניסיון לאשש בממצאים
סיפקה עדויות להיותה
המקראית של הממלכה המאוהדת נתקל בקשיים כבר לפני שנים  :ירושלים לא
ורק מצפון הארץ ; קיומה
בירה משגשגת של אימפריה גדולה ; העדויות ל ' ממלכה המאותדת ' באו אך
של המזרת הקדום  ,ושלפיה
של ממלכה גדולה בישראל נגד את התמונה הכללית שהצטיירה ממערבו

.

.

צמחו המדינות הראשונות באזור רק במאה התשיעית לפה " ס  ,כתוצאה מן

ההתפשטות

התגלו קשיים בפרטים נקודתיים  -נמצא למשל כי ארמונות מגידו  ,הבנויים

.

בסגנון צפוני  ,קודמים

בעשרות שנים לארמונות הצפוניים שהם מחקים אך עניינים אלה ואחרים טואטאו

.

.

51

ראו :

52

ראו למשל  :מזד

53

ראו למשל  :י ' ידין  ' ,מגידו של מלכי ישראל '  ,קדמוניות ,

531 - 540
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מלכות דוד  ,כולל שטחי הממלכה הצפונית שאיננה עוד  .תיאור
של התאולוגיה ושל השאיפות המדיניות של יאשיהו

ותצרו .

הממלכה המאוחדת אינו אלא תשקיף
[

וכך סיפור מעשי הבנייה של שלמה

_
 .נ  -בגןהב:ע 4אמ4

הקדומים מן הדרום במרכזים העיקריים של ממלכת הצפון המאוחרת

,ג

למעשי בנייה נרהבים בערים אלה במאה השמינית

ק

,,

--

'

שלטונם  ,כביכול  ,של המלכים

בחצור  ,מגידו וגזר למשל אינו יותר מאשר אמירה לא מחייבת על

י

63

שקדרה

,

יותר  ,אולי על רקע זיכרון

לפה " ס .

י" -

.

המקדש בירושלים של ימי שיבת ציון גם אם התיאורים המאוחרים
קדומים  ,ספק רב אם אפשר לשחזרם  .ראשית  ,קשה לדעת כיצד

מבוססים על סיפורי עם וזיכרונות

-

ובמשך כמה זמן הועברו הסיפורים

.

ללו מאב לבנו ושנית  ,הסופרים המאוחרים עשו שימוש בחומרים

ששינו אותם לבלי הכר .
את סיפורי האבות ויציאת מצרים יש לקרוא אפוא על רקע

הקדומים לצורכיהם ולכן אפשר

מציאות ארכאולוגית והיסטורית שאיננה

קודמת למאה השביעית לפה " ס ועל רקע הצרכים האידאולוגיים

.

פהוות יהוד של ימי שיבת ציון ישראל הקדום צמת מאוכלוסיית

של שלהי ימי ממלכת יהודה ושל

, ,:

כנען והתגבש בתהליך אטי וארוך ,
התהוו במהלך מאות

שנים .

והקווים הלאומיים והאתניים בין ישראלים  ,מואבים  ,עמונים וארמים
לתאריך שכבות תקופת הברזל נכון ,
וממילא לא היה כיבוש צבאי של ערי כנען אם התיקון המוצע
המאוחדת כמדינה זוהרת  ,גדולה
נשמטת סופית הקרקע הארכאולוגית מתחת לתיאור הממלכה

.

.

ומשגשגת ספק רב בעינינו אם היו ישראל ויהודה מדינות ' תאומות '

 ,שהרי המפריד בין תרבויותיהן

 ,ויהודה לא התפתחה לכלל מדינה

.

אינו נופל מן המאחד ישראל הייתה המדינה ה ' ישראלית ' הראשונה
 57על כן הרעיון של ישראל הגדולה לא יכול היה לצוץ לפני המאה

של ממש לפני חורבנה של ישראל .
השמינית

לפה " ס .

אך השלילה במקרה זה היא רק מבוא לחיוב  .עם חורבנה של

הממלכה הצפונית התלו להיווצר התנאים
והתאולוגי הגדול מכולם :

.

שהביאו לכתיבת ההיסטוריה הישראלית וכאן התהולל הפלא הספרותי
החומרית עלובה ביתם  ,ששטתה היה
במדינה זעירה  ,מבודדת ושולית בזירה הבין  -לאומית  ,שתרבותה
 58 ,התפרצה היצירה הספרותית שעיצבה את
אולי כ  2 , 000 -קמ " ר  ,ושאוכלוסייתה כ  100 , 000 -איש
הסערה התרבותית והאידאולוגית
התרבות המערבית  .ספק רב בעינינו אם נוכל אי פעם לשחזר את
שפעלו בה מבצבצים מן
שהתחוללה בירושלים במאה השביעית לפה " ס אולם אחדים מן הכוהות
יהודה לגורם הדומיננטי
הארכאולוגיה ומן הטקסט המקראי הורבנה של ממלכת ישראל הפך את
אוכלוסייתה שלא הלכה בגולה
באזור ואפשר לה לטעון למנהיגות על כל שטחי ישראל הכבושה ועל
הזירה במחצית השנייה של המאה
אך רעיונות כאלה לא יכלו להתממש לפני נסיגת אשור מן
עצמתה במרכזה הייתה הקריאה
השביעית לפה " ס אז פרצה האידאולוגיה הדויטרונומיסטית במלוא

.

.

.

57

58

ראו  :פינקלשטיין לעיל  ,הערה

,

. ) 13

'

,

,

.

.

ראו  :י ' פינקלשטיין  ' ,ראשית המדינה בישראל וביהודה '  ,ארץ  -ישראל

,

,

 ,בו תשנ " ט

"

עמ '

' 141 - 132

,

,

,

"

'

קתדרה
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ישראל פינקלשטיין וניל

סילברמן

לעבודת אל אחד  ,במקום אחד ולשלטון של מלך אחד  -משושלת בית דוד  -על כל

ישראל .

והטקסטים  -סיפורי האבות והשופטים  ,חוקת ספר דברים וההיסטוריה הדויטרונומיסטית  -נועדו

.

כולם לשרת את הרעיונות האלה ספק בעינינו אם היו הרעיונות האלה צוברים עצמה אלמלא
התגלגלה ההיסטוריה בצורה שהתגלגלה והביאה לכך שהם יתאימו גם לקהיליית המקדש של שבי

.

ציון כך חלחלה האידאולוגיה הדויטרונומיסטית אל היהדות של ימי הבית השני ודרכה אל הנצרות

הקדומה .

.

וכך נסגר המעגל מרכזיותה של האידאולוגיה הדויטרונומיסטית בתרבות היודיאו  -נוצרית מסבירה

את העניין העצום ב ' היסטוריה ' המקראית ואת המהומה המתהוללת כל אימת שהארכאולוגיה מאיימת

.

על ה ' אמת ' המקראית אך אמת מקראית אכן קיימת  ,אם כי לא במרדף של אברהם אחרי כדרלעומר
של האלף השני ולא בחציית ים סוף בחרבה בתקופה הפרעונית ; גם לא בתרועות החצוצרות סביב
חומות יריחו בסוף תקופת הברונזה המאוחרת ואפילו לא בממלכת שלמה המשתרעת מן הפרת ועד

מצרים במאה העשירית לפה " ס  .אמת זו קיימת ונושמת במציאות  ,בצרכים  ,בדחפים  ,בקשיים ,
בתסכולים  ,בתקוות ובתפילות של יהודה בסוף ימי המלוכה ושל קהילת המקדש בירושלים של ימי

שיבת ציון .

וש '

"

נ11

ל,

הריקה בי

,

המחקר הארנאולומ
לכתיבת ההיסטוריה
של ראשית שראל

'

י

,

67
על הזיקה בין המחקר הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של ראשית ישראל

לשנות
תולדות ישראל שיצאו לאור ההל משלהי שנות השלושים ועד

השישים .

2

נוסף על הדיון

מרכזיים  :הזיקה בין ההיסטוריה

בהתפתחות הנרטיב ההיסטורי המקראי עצמו הודגשו שלושה נושאים
המקורות הגאוגרפיים  -היסטוריים
המקראית לבין המקורות הכתובים מן המזרח הקדמון  ,ניתוח
השישים כתבו היסטוריונים
שבמקרא והזיקה בין מקורות המקרא לממצא הארכאולוגי בשנות
הגאוגרפיה ההיסטורית של
וארכאולוגים ישראלים מספר חיבורים מקיפים על ההיסטוריה ועל
ניסיון לגשר ולפשר על סתירות
תקופת המקרא תוך הסתמכות מרבית על המקורות המקראיים ותוך
המהקר  ,ושהחוקרים נחלקו
פנימיות בטקסט דוגמאות לשאלות שעמדו אז על סדר היום של
כיבוש חצור קדם למלחמת
בדעותיהם עליהן  :האם שבטי רחל חדרו לארץ לפני שבטי לאה ? האם
זה בזה בצורה הדוקה במחקרים
דבורה בסיסרא או להפך ? דיון טקסטואלי וארכאולוגי שולבו
של תהליכי התיישבות  ,של
בגאוגרפיה היסטורית שעניינם זיהוי מקומם של אתרים מקראיים ושחזור
בתקופת ההתנחלות ובראשית תקופת
חלוקות טריטוריאליות ומנהליות ושל נדודי שבטים ומשפחות

.

.

המלוכה .

3

מודעים לביקורת המקרא ולדעות

אף על פי שההיסטוריונים והארכאולוגים של אותם ימים היו

השונות על התפתחות הטקסט המקראי  ,הרי בתשתית המתקר עמדה

הסכמה בדבר אמינות המסגרת
בתמונה ההיסטורית ללא

.

ההיסטורית של ההיסטוריוגרפיה המקראית הממצא הארכאולוגי שובץ
התיכונה ; חיפשו זיהוי להר
היסוס  :כך מקובל היה לזהות את תקופת האבות עם תקופת הברונזה
יש שלא התייאשו מחיפוש הסר תקווה
סיני ולאתרים הנזכרים בפרשת יציאת מצרים ( וגם כיום
כבאירועים
זה , ) 4ודנו בכיבוש הארץ ובאירועים אתרים המסופרים בספרי יהושע שופטים ושמואל
לבין עצמם במתקר העולמי
היסטוריים של ממש מחלוקות בין ארכאולוגים והיסטוריונים
על הבנת פרטים בתוך המסגרת
והישראלי של שנות השישים והשבעים לא חסרו  ,אך הן נסבו
בשנת  1958בין יגאל ידין
ההיסטורית הכללית  ,שהתקבלה כאמינה כך למשל הוויכוח שפרץ

.

.

ליוחנן אהרוני בעקבות החפירות בחצור לא היה בשאלה אם תצור
אלא מתי הדבר קרה ואם קדמה לכיבוש התנחלות שקטה בגליל

אכן נכבשה בידי שבטי ישראל ,

העליון .

אסכולות להסבר תהליך הכיבוש וההתנחלות  :זו של אולברייט

 ,שצידד בטענה שהארץ נכבשה

במהלך אחיד  ,וזו של אלט  ,שצידד בטענה בדבר תהליך התנהלות
2

סיכומים מרכזיים ראו למשל :
 1960וזס1

3

4

New

,

,

5

היה זה ויכוח ששיקף שתי

ממושך ושקט שבסופו היו

Philadelphia
0

 History ofג 1 ' Bright ,

1981 ; 1 . de Vaux, Early History

Noth , The History of

"

ג

; Israel London 1978

 ,תולדות ארץ ישראל  ,א  ,תל  -אביב תרצ " ח ;

2נב : :בהניע :ב: ;::גן:: ,::בגנ :נימ

עבודות מרכזיות ראו למשל  :ב ' מייזלר בהשתתפות מ " ה בן  -שמאי

קדם ( תולדות עם ישראל  ,א )  ,תל  -אביב תשכ " ט ,
' ראשית האומה '  ,הנ " ל ואחרים ( עורכים )  ,תולדות ישראל בימי
 ,ארץ  -ישראל בתקופת המקרא :
עמ '  ; 90 - 9ח ' תדמור  ' ,ימי הבית הראשון ושיבת ציון '  ,שם  ,עמ '  ; 173 - 93י ' אהרוני  ,ירושלים תשכ " ז .
גיאוגרפיה היסטורית  ,ירושלים תשמ " הנ  ,עמ '  ; 220 - 153ז ' קלאי  ,נחלות שבטי ישראל
 2 .ענתי מציג את הממצא בהר כרכום
ראו למשל  2001 :ס ) ח0ק י1 Capo 4סת Riddle of Mount 51ש ז AnaO ,
 ,בין  1 , 000ל  2 , 000 -שנה קודם
כמאמת את זיהוי ההר עם הר סיני אולם הממצאים הם מתקופת הברונזה הקדומה

.

"

.

קזזדרה

"

תדרה
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עמיחי

מזר

שגילה ובמיוחד את ממצאי חפירותיו באתר הר עיבל ( ראו להלן ) כמאמתים מסורות מקראיות על
ראשית האומה בספר דברים ובספר יהושע  ,תוך קבלת פרשנותו של אלט לתהליך ההתנחלות

.

כתהליך אטי של חדירת שבטי נוודים מעבר הירדן המזרחי לעומתו פינקלשטיין מציג לאחרונה את

.

הממצא הארכאולוגי כסותר את המסורות המקראיות הוא מסתמך על הדעה של חוקרים רבים כי
ההיסטוריוגרפיה המקראית נוצרה בעיקרה במאה השביעית לפה " ס  ,ושולל כמעט לחלוטין את

המסורות על ראשית עם ישראל ותולדותיו עד למאה התשיעית לפה " ס כפי שהן מוצגות במקרא .

26

העובדה כי שני ארכאולוגים אלו  ,הבאים מאותה אסכולה  ,והמשתמשים בשיטות מחקר דומות  ,הגיעו
להשקפות ולמסקנות שונות כל כך מצביעה על הקושי במציאת פתרונות אובייקטיוויים בפרשנות

.

המחקר הארכאולוגי השקפת העולם של החוקר האינדיווידואלי והשפעת זרמים במחקר על דרכי

לא מבוטלים בגיבוש מסקנותיו .

חשיבתו הם גורמים

מאמרו של זאב הרצוג בעל הכותרת הצעקנית

' הארץ ' ,

27

' התנ " ך -

אין ממצאים בשטח '  ,שפורסם בעיתון

הביא לתודעת הציבור בישראל את סוגיית היחם בין המקרא לארכאולוגיה ודיונים

שהתנהלו בעקבותיו הניבו מספר

פרסומים .

דברים שנכתבו בסוגיה זו בשנים האחרונות

28

מעידים עד כמה עמוקה המחלוקת על מידת האמינות ההיסטורית של הספרות ההיסטוריוגרפית

המקראית .
הדרך המוצעת  :דרך הביניים
מוסכם על מרבית חוקרי המקרא השייכים לזרם המרכזי של המחקר כי ההיסטוריה הדויטרונומיסטית

( ספרי דברים עד מלכים ב ) וכן ספרות התורה הועלו על הכתב במרוצת המאה השביעית לפה " ס  ,ככל
הנראה בימי יאשיהו  ,ועברו עריכה נוספת בימי שיבת

ציון .

29

זוהי בראש ובראשונה ספרות בעלת

מטען אידאולוגי  -תאולוגי מובהק  ,המשקפת את תקופת הגדולה הקצרה של ממלכת יהודה ושל
בירתה ירושלים בימי יאשיהו  -מתום השלטון האשורי עד להתקפות הבבליות שהביאו קץ לימי בית

.

ראשון אולם בקרב חוקרי קבוצה זו קיים מגוון דעות באשר לאמינות ההיסטורית שיש לייחס למידע

.

הרב שבספרות זו הטקסטים בספרי התורה ובהיסטוריה הדויטרונומיסטית כוללים סיפורי עלילות
ומלחמות ביוגרפיים ולאומיים  ,סיפורים בעלי אופי אטיולוגי  ,קטעי שירה קדומים  ,נתונים
כרונולוגיים וגנאולוגיים על שושלות המלוכה  ,רשימות טופוגרפיות  ,תיאורי גבולות  ,רשימות

.

מנהליות ועוד האם כל אלו הומצאו בימי יאשיהו יש מאין  ,או שמא ליקטו מחברי ספרות זו מתוך

26

לסיכום דעותיו וספרות קודמת ראו  :פינקלשטיין וסילברמן ( לעיל  ,הערה

; )9

וכן מאמרו של פינקלשטיין בכרך

זה .
27

ז ' הרצוג  ' ,התנ " ך  -אין ממצאים בשטח '  ,מוסף ' הארץ ' ,

28

ראו למשל קובץ המאמרים בעריכת לוין ומזר ( לעיל  ,הערה

29

בחוברת על אתר  ,ז אלול תש " ס .
הספרות בנושא זה רחבה מאוד  .מקצת העבודות בעברית
(

(

29

באוקטובר

; ) 22

1999

.

וכן קובץ המאמריפ ' ספר הספרים  ,סופר וחופר '

)

ובהן ספרות קודמת  :ר ' פרידמן  ,מי כתב את התנ " ך ? תל -
עמ '

אביב תשנ " ה ; ויינפלד  ,מיהושע עד יאשיהו ( לעיל  ,הערה , ) 19
במקרא ( אוניברסיטה משודרת )  ,תל  -אביב  ; 1997וכן נאמן  ' ,פרשת " כיבוש הארץ " ' ו ' היסטוריוגרפיה  ,עיצוב
הזיכרון ' ( לעיל  ,הערה

. ) 20

; 156 - 134

י ' אמיתי  ,היסטוריה ואידיאולוגיה

.
Althebr

ראשית ישראל

דייה

75

על הזיקה בין המפקר הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של

ובארכיון הארמון  ,ממסורות שבעל  -פה ,
טקסטים קדומים שהשתמרו בירושלים בארכיון המקדש

מספרות היסטוריוגרפית קדומה כמו ספרי

מסיפורים ומשירות שהועלו על הכתב בעבר ואולי אף
במפורש בהיסטוריה הדויטרונומיסטית כמקור
דברי הימים למלכי יהודה וישראל  ,הנזכרים
במזרח הקדום ( כולל יוון ) לא הייתה כלל ספרות
נגד קיומם של מקורות כאלו נשמעת הטענה כי
הדויטרונומיסטית עצמה  ,אם אכן
היסטוריוגרפית בתקופת הברזל אולם הרי גם ההיסטוריוגרפיה
דופן בתקופתה  ,ממש כמו ספרות הנבואה
נכתבה במאה השביעית לפה " ס  ,הייתה תופעה יוצאת
היסטוריוגרפית התחילה ביהודה ואולי אף
המקראית  .האם לא ייתכן כי תופעה ייחודית זו של כתיבה
מצוטט ?

.

מלך ארם [ חזאלוו בתל דן )  ,כתובות כונתילת

עג ' רוד

וכתובות קצרות שונות מעידות על יכולת

.

לפה " ס כתובות מן המאה השמינית  ,כמו

כתיבה מרשימה בישראל ואצל שכנותיה במאה התשיעית
השילוח ועוד  ,מעידות על תפוצת הכתיבה במאה
הרסי שומרון  ,כתובות בלעם מדיר עלא  ,כתובת
הספרות המקראית וההיסטוריה המקראית נוצרו
זו בישראל וביהודה  30אין אפוא סיבה להניח כי
ן 3נראה כי היצירה ההיסטוריוגרפית הירושלמית מן המאה
יש מאין במאה השביעית דווקא
שיא בהתפתחות בת מאות שנים
השביעית הבאה לידי ביטוי בהיסטוריה הדויטרונומיסטית היא
אנרים ספרותיים שונים ובהם אף כתיבה
שבה צמחה בהדרגה ביהודה ובישראל כתיבה של ז '

.

.

היסטוריוגרפית .

י

להוות כלי מבחן תשוב וכביכול

הארכאולוגיה ומספר מקורות כתובים מחוץ למקרא עשויים
ההיסטוריה הדויטרונומיסטית דא עקא
אובייקטיווי בבואנו לברר את מידת האמינות ההיסטורית של
נמרץ מספר נקודות שיש בהן לדעתי
שפרשנותם של אלו אינה מוסכמת על הכול להלן אביא בקיצור
מאוחרת לתקופת המאורעות  ,שימרה מסורות
כדי להראות כי ההיסטוריוגרפיה המקראית  ,אף שהיא

.

.

קדומות  .דומה שבארץ  -ישראל ( להבדיל מעם ישראל

זיכרון היסטורי ארוך טווה  ,וכי ניתן לזהות

!)

גרעיני זכרונות כאלו ביצירות ספרותיות בעלות אופי

היה
מגוון  -אפוס  ,סאגה  ,שירה  ,סיפורי פולקלור

המקומית של הארץ במשך מאות

וסיפורים בעלי רקע היסטורי  -שהתגלגלו בקרב האוכלוסייה

שנים .
המסורות על ראשית האומה יציאת מצרים וכיבוש
מסורות אלו היוו מדרך הטבע אתגר למחקר הארכאולוגי

הארץ

 ,שהרי בתחום זה נתפסה הארכאולוגיה

.

כמקור מרכזי לאימות או לשלילה של הסיפור המקראי ואכן

חוקרים כמו ג ' גרסטנג  ,אולברייט וידין
השהות במצרים ואת פרשת כיבוש

הציגו את הארכאולוגיה כמאמתת את סיפורי האבות  ,את אירועי
'

en , 1 , 111 ,
30

31

hschri

ש ' אחיטוב  ,אסופת כתובות עבריות  ,ירושלים תשנ " ג ; Darmstadt

כך טוענים למשל פינקלשטיין וסילברמן ( לעיל  ,הערה

).
9
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הארץ  32אולם בהמשך המחקר הוטל ספק גדול בכך  33על פי הדעה הרווחת במחקר מאז
שנות
השבעים תקופת האבות כאמור אינה תקופה היסטורית  .אולם לדעתי אף אם לא ניתן להציג את
האבות עצמם כדמויות חיות ופועלות  ,הרי יש בסיפורי האבות מרכיבים שאפשר לראות בהם
זיכרון
היסטורי רחוק מן האלף השני לפה " ס עם אלו ניתן למנות את השמות היאמוריים ' האופייניים לאלף

.

השני  ,ושאין למצוא דוגמתם באלף הראשון לפה " ס ( כדוגמת יעקב )  ,ואת הסיפור על מעמדו הרם של
יוסף במצרים  ,סיפור המזכיר את המציאות של שלטון שמי מערבי בדלתא בתקופת הביניים
השנייה
( תקופת
ההיקסוס ) ; הזכרת הערים שכם  ,ירושלים וחברון כערי מבצר משגשגות תואמת את המציאות

.

הארכאולוגית בחבל ההר של ארץ  -ישראל בתקופת הברונזה התיכונה ייתכן אפוא כי מרכיבים

מסוימים בסיפורי האבות והשהייה במצרים מקורם במציאות של האלף השני לפה " ס ,
ושבמשך
הדורות
נוספו לסיפורים מוטיבים ומרכיבים המתאימים לתקופות השונות שבהן סופרו בעל  -פה
והועלו על

הכתב .

34

כפי שציינתי  ,מתקבל על הדעת כי רבים ממרכיבי הסיפורים הללו התגלגלו

כמסורות ארץ  -ישראליות בקרב אוכלוסי הארץ  ,ולאו דווקא נוצרו בקרב שבטי ישראל  ,אולם הם
אומצו על ידי הישראלים במרוצת הדורות וגובשו בצורה שבה הגיעו אלינו כנראה
המלוכה
בירושלים

.

בשלהי תקופת

אין בידינו כל נתונים טקסטואליים או ארכאולוגיים ישירים על שהות בני ישראל במצרים ,

.

על יציאת

מצרים ועל מעמד הר סיני אולם הנתונים הנסיבתיים מספקים רקע מתאים להיווצרות
המסורות ,
ואלו כבר
נדונו ארוכות במחקר נזכיר כי ידוע על אוכלוסייה שמית מערבית גדולה באזור הדלתא

.

המזרחית ( ' ארץ גושן ' ) במצרים בימי הממלכה החדשה ובמיוחד בתקופת השושלת התשע -
עשרה ,
שבימיה
הוקמה הבירה פ  -רעמסס  ,עיר ענקית במושגי אותם ימים  .להזכרת בניית פחום ורעמסס על
ידי עבדים ' עבריים ' בפרשת השהות במצרים יש אפוא רקע ארכאולוגי הולם  ,והמונח ' עברי '
להתפרש על
רקע המונח הבירו  ,הידוע ממקורות התקופה איני טוען כי יש לקבל כהיסטוריים את

עשוי

.

סיפורי העבדות במצרים ויציאת מצרים של עם ישראל כעם מגובש על שנים  -עשר שבטיו  .אך בהחלט
מתקבל על הדעת  ,כפי שסוברים חוקרים לא מעטים  ,כי קבוצה גרעינית שהייתה בעלת השפעה
מרכזית על מהלך ההתפתחות של עם ישראל בהמשך ההשתלשלות ההיסטורית אכן הייתה במצרים

.

בתקופה זו ואף עברה את תוויית השהות והמעבר במדבר מרכיב מעניין ברקע הארכאולוגי לאירועים
אלה עשוי להיות הממצא ה ' מדייני ' בצפון  -מערב חצי האי ערב ובערבה הדרומית ( מן המאות

עשרה  -השתים  -עשרה לפה " ס )  ,ממצא שיש בו כדי לרמוז על מציאות מסוימת שבה מעוגנות
32

.,
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ראו  :נאמן  ' ,פרשת " כיבוש הארץ " ' ( לעיל  ,הערה

. ) 20

ד ' רדפורד סבור כי סיפור השהייה במצרים ויציאת מצרים נוצר בדרום כנען על רקע תקופת הממלכה
החדשה
ואומץ על ידי הישראלים  ,ואילו סיפור יוסף הוא לדעתו נובלה מן המאה
השביעית או השישית לפה " ס  . Redford , :ס
 . 408 - 429עק 1992 ,

,
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יש להדגיש כי המוטיבים

של יציאת מצרים  ,מעמד הר סיני והשהות
סביר כי נוצרו יש מאין במאה השביעית

במדבר דומיננטיים במסורת המקראית עד כדי כך שאין זה
במהלך המאה השלוש  -עשרה לפה " ס  ,ערב
לפה " ס  ,כדעת אחדים  ,וייתכן שהתהוו על רקע המציאות
 ישראל .הזכרת ' ישראל ' במצבת מרנפתת כגוף בעל מעמד בארץ
הציפייה מן הארכאולוגיה לרבית  ,שהרי
פרשת כיבוש הארץ זכתה לדיונים רבים מספור  .כאן הייתה
אולברייט וידין הציגו כאמור את הממצא
ערים הרוסות הן לתם הוקם של הארכאולוגים  .גרסטנג ,
המזוהים עם ערים הנזכרות בפרשת
הארכאולוגי כתואם את הסיפור המקראי  .אך מאז נבתנו אתרים
תמונת הכיבוש האחיד של ארץ -
הכיבוש בספר יהושע ובספרים אחרים והתברר כי אין לקבל את
כיבוש מסוימות  ,כמו אלו של ערד ,
ישראל המתוארת בספר יהושע  .הארכאולוגיה שוללת פרשיות
המקראי במקרים של יריחו  ,ירויות
חשבון והעי ; ומציגה תמונה לא ברורה הנוטה לשלילת הסיפור
עשויה להתאים לסיפור המקראי  36אין
ודביר ; ואילו במקרים של חצור ולכיש התמונה הארכאולוגית
כיבוש אחרים המצויים בספר במדבר
ספק כי הסיפור המקראי על כיבוש הארץ בספר יהושע וכן סיפורי
 ,אולם נראה כי גם בסיפורים
ובספר שופטים הם יצירה היסטוריוגרפית מאותרת בעלת אופי אידאולוגי
 :זה של העי וזה של הצור .
אלו משוקעות מסורות קדומות נתעכב בקצרה על שני מקרים
 דבואן  .אם זיהוי זה נכון  ,כי אז אין דרךאת העי מזהים מרבית החוקרים עם האתר א  -תל שליד דיר
במקרה של העי ניתן לתארך את
להסביר את סיפור הכיבוש אלא כאטיולוגיה יתרה מזו  ,נראה כי
הברונזה הקדומה שרידיה המרשימים
היווצרות האטיולוגיה באתר א  -תל שכנה עיר בצורה מתקופת
העיר החרבה כפר טיפוסי לתקופת
נראים במקום גם כיום בתקופת השופטים הוקם על פסגת
לא נושב עוד במרוצת תקופת
ההתנחלות  ,הוא נעזב בשלהי המאה האחת  -עשרה לפה " ס והמקום
הכפר בתקופת הברזל א  ,שהתגוררו
המלוכה הדעת נותנת כי סיפור כיבוש העי נוצר על ידי תושבי
הרקע להיווצרות האטיולוגיה  37כאשר
בין חורבות עיר קדומה ובה ביצורים אדירים  .זהו אפוא
הייתה כבר בת כמה מאות שנים !
שובצה אטיולוגיה זו בהיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית  ,היא
 ,אולי קדם  -ישראלית  ,שהשתמרה בקרב
סיפור כיבוש תצור משקף לדעתי אף הוא מסורת קדומה
בסיפור  :היות חצור ' ראש כל
הישראלים המציאות הארכאולוגית תואמת שני מרכיבים מרכזיים
תצור אכן הייתה העיר התשובה
הממלכות האלה ' ( יהושע יא  ,י ) וההדגשה כי חצור נשרפה באש
תקופת הברונזה המאותרת ,
ביותר בכנען באלף השני לפה " ס  ,והיא אכן חרבה בשרפה אדירה בשלהי
במציאות הארכאולוגית אימות לסיפור
לא ייפלא על כן כי שני חופרי חצור  ,ידין ואמנון בן  -תור  ,ראו
בשרפה קשה מבלי לזהות בוודאות את
המקראי  .אולם לדעתי ניתן להסתפק בקביעה כי הצור הרבה
כיבוש העיר ליהושע  ,שימר את הזיכרון
גורם החורבן  .העניין החשוב הוא שהמקרא  ,בייחסו את
אפוא זיכרון היסטורי שהשתמר מאות
ההיסטורי על חורבנה עצם החורבן של עיר מרכזית זו היה
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שנים זהו אחד מן הזיכרונות ההיסטוריים האותנטיים של תושבי הארץ שעברו מדור לדור ,
משלהי
תקופת
הברונזה המאוחרת  ,עד שלבשו את הצביון שהקנתה להם ההיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית .
ממקרה חצור ניתן להסיק גם על סיפורים אחרים  :אירועים טראומתיים מרכזיים השתמרו בפי
תושבי
הארץ
כמסורות עתיקות יומין  ,שגיבוריהן לבשו ופשטו צורה במהלך הדורות  .בהקשר זה ניתן להזכיר
את הניתוח המעניין של פרשת חורבן ערי הכיכר לאור הממצא

הארכאולוגי .

וולטר רסס  ,אחד

מחופרי באב א 5 -רע שממזרח לים המלח  ,טען כי חורבן היישובים מתקופת הברונזה הקדומה בדרום -

מזרח ים המלח באירוע טראומטי ( רעידת

אדמה ? )

השאיר את רישומו על תושבי הארץ לדורות רבים ,

וסופו שהגיע למקרא בדמות הסיפור על חורבן ערי

הכיכר .

38

בדרך זו ניתן להסביר סיפורים רבים

מטיפוס סיפורי הכיבוש  :הם אינם בהכרח סיפורים ' ישראליים ' אלא מסורות ארץ  -ישראליות
המבוססות על אירועים אמתיים שהתגלגלו בזיכרון הציבורי בקרב תושבי הארץ במשך דורות עד
שאומצו בתודעה ההיסטורית

הישראלית .

תקופת ההתנחלות
בשנות השבעים והשמונים שררה אופטימיות רבה בכל הנוגע למחקר התנחלות שבטי

ישראל .

העבודה החלוצית של אהרוני בגליל העליון בנושא זה בשנות החמישים 39שימשה השראה למחקרים

רבים שנעשו לאחר מלחמת ששת הימים ביהודה  ,בשומרון ובאזורים אחרים של הארץ  .המחקר
הישראלי תרם תרומה מרכזית בתחום זה  ,וצייר תמונה הדשה של ההתיישבות בראשית תקופת

.

הברזל א  40מחקרים אלו הצביעו על גל התיישבות רחב היקף ( כ  250 -אתרים בחבל ההר
המרכזי
של ארץ -
ישראל המערבית ומספר לא ידוע של אתרים בחבלים שונים של עבר הירדן המזרחי )

.

שההל בשלהי המאה השלוש  -עשרה ונמשך עד לשלהי המאה האחת  -עשרה לפה " ס אין זה המקום
לדיון בנושא רחב זה  ,אולם מן הראוי לציין כי בעוד שהממצא העובדתי ברור ומוסכם על הכול ,

הרי פרשנותו שנויה במחלוקת  .יש הרואים בממצא הארכאולוגי עדות להתיישבות מחדש של
נוודים באזור ההר לאחר שכבר היו יושבי קבע באתרים דומים בתקופת הברונזה התיכונה ועברו
תהליך התנוודות בתקופת הברונזה המאוחרת ( כך פינקלשטיין ) ; יש הרואים במתיישבים
פליטי
התרבות הכנענית של אזורי העמקים שעברו להתיישבות בחבל ההר עם התמוטטות המערך

העירוני של תקופת הברונזה המאוחרת ( כך דיוור ) ; יש הסבורים כי המתיישבים היו שבטי נוודים
שהגיעו מעבר הירדן המזרחי בהתאם למסורת המקראית

( כך זרטל ) ; ויש הטוענים כי גל התיישבות

38
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  . 186קק ~ ,י ' אהרוני  ,התנחלות שבטי ישראל בגליל העליון  ,ירושלים תשי " ז .

40

(  5 .ט ) ohnson
201

"

5 0.

1( . Pardee , ] . Toombs

אהרוני ( לעיל  ,הערה , ) 3

' Sodom Saga

W . E . Rast , ' Bab edh - Dhra and the Origin of

and Biblical Interpretation : Essays

עמ ' 186

; 220 -

י ' אהרוני  ' ,ההאחזות וההתנחלות ' ,

Archaeology

מזר  ,ההיסטוריה של עם ישראל :

האבות והשופטים ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 73 - 56מ ' כוכבי  ' ,תקופת ההתנחלות '  ,י ' אפעל ( עורך )  ,ההיסטוריה של
ארץ ישראל  ,ב  :ישראל בתקופת המקרא  ,ירושלים  , 1984עמ '  ; 84 - 21פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה  ; ) 21א ' זרטל ,
' ההתנחלות הישראלית בהר מנשה '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תשמ " ו ; מאמרי הקובץ בעריכת נאמן

ופינקלעוטיין ( לץייל הזירה

) 20

על הזיקה בין המחקו הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של ראשית ישראל

זה היה מורכב מאוכלוסייה ממקורות שונים  ,ובהם כל אלו שצוינו
הצפון

(

סוריה וממלכת החתים ; כך ב ' מזר  ,נ ' נאמן ואחרים .
)

לעיל ואף פליטים מארצות

כישראלים ?

האם ניתן לזהות את תושבי היישובים הללו זיהוי אתני מובהק

79

הדעות  :יש המהססים להשתמש במונת זה לגבי תקופת הברזל א ומעדיפים
ישראלים ' או להימנע מכל זיהוי אתני מובהק  ,מתוך הנהה שבתקופה זו

גם בעניין זה חלוקות

להשתמש במונח

' פרוטו -

עדיין אין לדבר על עם

.

ישראל מגובש אולם הנתונים שבידינו מראים כי אוכלוסיית אתרי ההר בתקופת

הברזל א היא מקור

האוכלוסייה שהמשיכה להתקיים באותו אזור עצמו ואף בחלק מאותם אתרים

המלוכה  ,ושזיהויה בתקופת המלוכה כישראלית אינו שנוי במחלוקת  .לעניין הזיהוי

עצמם בתקופת

האתני יש להקיש
שהן מתוארות

מניתוח הממצא בשילה  .תוצאות ההפירות במקום תואמות את תולדות שילה כפי
עשרה  -עשרה ,
המאה האחת
במקרא  :האתר שגשג בתקופת הברזל א ( תקופת השופטים )  ,והרב במרוצת
ההתאמה בין
 41לאור -
תאריך התואם את הציון במקרא בדבר חורבן שילה בשלהי תקופת השופטים
בתקופת השופטים
הממצא מתקופת הברזל א שהתגלה בחפירות לבין המסורת המקראית על שילה
על פי המינוח המקראי
ניתן לזהות את אוכלוסיית שילה בתקופת הברזל א כאוכלוסייה ישראלית
האחרים  ,ועל כן ניתן
והנה התרבות החומרית של שילה בתקופת הברזל א זהה לזו שבאתרי ההר

.

.

להקיש מזהות אוכלוסייתה לזהות האוכלוסייה באתרי ההר

האחרים ,

אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בהקשר זה הוא פרשנות הממצא באתר
(

כי מצא במקום את המזבח שבנה יהושע על פי המסופר במקרא

דברים בז  ,א  -י ; יהושע ח  ,ל  -לה .

זיהוי המבנה על ידי זרטל כמזבה נראה בעיני בעייתי ביותר  .יחד עם

) 42

זאת  ,בחפירה התגלו עדויות
 ,וזו התרחשה בשלהי

כי בשלב שקדם להקמת מבנה זה היתה במקום פעילות בעלת אופי פולחני

.

המאה השלוש  -עשרה ובראשית המאה השתים  -עשרה לפה " ס אם כך אפשר כי
במקרא מקורן במסורת עתיקת יומין על אתר

.

הר עיבל זרטל טוען

זה .

תגליות בעבר הירדן מלמדות כי בגלעד היה תהליך התנחלות דומה לזה

המסורות על הר עיבל

שבשומרון  ,אלא שהנתונים

הארכאולוגיים מאזור זה מבוססים על סקרים בלבד  .על סמך הפירות שנערכו בשנים

האחרונות במואב

ובראשית תקופת

ובעמון ( באתרים להון ותל אלעמירי ) מתברר כי בשלהי תקופת הברונזה המאותרת
התופעות הארכאולוגיות
הברזל א הוקמו באזור זה יישובים מפותחים ומבוצרים יש הרואים קשר בין
שמדרום  -מערב
הללו לבין מסורות המקרא על עמי עבר הירדן המזרחי ועל שבטיו  .בתל אלעמירי
ארבעה מרחבים וקנקני
לעמאן נמצא יישוב מבוצר שתאריכו סמוך ל  1200 -לפה " ס ובו בתים מטיפוס
של ארץ  -ישראל
שפת צווארון  .הדמיון בתרבות החומרית בין אתר זה לבין הממצא בהר המרכזי
ולורנס סטייגר ) לקשור
המערבית הוביל את חופרי האתר וחוקרים אחרים ( לארי הר  ,דאגלס קלרק
 43כמו במקרה של הר עיבל  ,אי אפשר לומר
אותו למסורות המקרא על שבט ראובן ( בעקבות קרוס )

.

.
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מזר

.

כי זוהי קביעה אובייקטיווית חסרת פניות  ,אולם זו אפשרות שיש לקחת אותה בהשבון האתר הוא בן

ביותר .

זמנם של אתרי הר עיבל וגילה  ,והתרבות החומרית בכל האתרים הללו דומה

כאשר מנסים להשיב על שאלת הזיהוי האתני של תושבי אתרי ההר בתקופת הברזל א יש להביא
בחשבון את הזכרת שם האתנוס ' ישראל ' באסטלת מרנפתח בשנת

1206

לפה " ס בקירוב כשם של עם

.

שהכחידו המצרים הזכרה זו מצביעה על חשיבותו ועל מעמדו המיוחד של ישראל בתקופה זו  .האם
ניתן להשתמט מהזכרה זו בתירוצים שונים כדרך שעושים חוקרים

רבים ?

דומה כי הצדק עם אלו

הסבורים שהמונח ישראל באסטלה זו מכוון לגוף אוכלוסייה משמעותי בארץ  -ישראל  ,וייתכן  ,כפי
שהציעו מספר חוקרים  ,כי המדובר באותה אוכלוסייה שהקימה את אתרי חבל ההר משני עברי הירדן

ממש בתקופה זו .

44

בצד הדיון בממצא מאזורי ההתנחלות הישראלית יש להזכיר את המתאם המובהק בין מסקנות המחקר

הארכאולוגי הנרחב של התרבות הפלשתית לבין מקורות המקרא .

45

החפירות בארבע מחמש ערי סרני

הפלשתים ( אשדוד  ,עקרון [ תל מקנה ] אשקלון ועתה גם גת [ תל צפית ] ) מצביעים על כך שהיו ערים
משגשגות בתקופת הברזל א  ,ושבתרבותן החומרית יש יסודות אגאיים

מובהקים .

זוהי תמונה

ארכאולוגית התואמת את הנאמר במקרא על מוצא הפלשתים ועל מערכת יחסיהם עם

הישראלים .

.

השם אכיש למשל ידוע עתה מכתובת מונומנטלית מן המאה השביעית לפה " ס שהתגלתה בעקרון יש
להניח כי שם זר זה  ,כמו שמות נוספים שנמצאו בכתובת זו  ,השתמר במסורת בני המקום עוד מימי

הברזל א .

ההגירה הפלשתית בתקופת

46

הממצא הארכאולוגי מתקופת הברזל א ,

קשה להניח כי תיאור חמש ערי פלשת  ,התואם כל כך את

הומצא יש מאין במאה השביעית לפה " ס או מאוחר יותר .

תקופת הממלכה המאוחדת
תקופת הממלכה המאוחדת ושאלת תהליך צמיחת המדינה בישראל הפכה להיות שאלה מרכזית

.

בשנים האחרונות המקרא הוא המקור הכתוב היחיד כמעט לתולדות ישראל בתקופה שעד אמצע
המאה התשיעית לפה " ס  ,וזו אחת הסיבות לכך שהאמינות ההיסטורית של סיפורי המקרא באשר

.

לראשית המלוכה שנויה במחלוקת עד לשנות השבעים הניחו כותבי ההיסטוריה של תקופת המלוכה
כי הנרטיב המקראי מבוסס על תעודות קדומות שמקורן בכתבי סופרי חצר שפעלו בחצר המלוכה
בירושלים ,

44

45

47

אך בשנים האחרונות היסטוריונים לא מעטים מטילים ספק בקיומן של תעודות כאלו
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ישראל
על הזיקה בין המחקר הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של ראשית

.

בתולדות ישראל בין חוקרים אלו קיים
ושוללים את קיומה של הממלכה המאוחדת כשלב משמעותי

מגוון דעות

רהב .

חלקם סבורים כי ממלכת דוד

ושלמה הייתה ממלכה קטנה או רק ' מדינה

דוד ושלמה מטעמים אידאולוגיים

בהיווצרותה '  ,וכי ההיסטוריוגרפיה המקראית לאדירה את תקופת
מבטלים כליל את מקומה של הממלכה
מעל ומעבר למה שהייתה באמת חוקרים קיצוניים יותר
היו אלא דמויות ספרותיות שנוצרו
המאוחדת בהיסטוריה הישראלית וטוענים כי דוד ושלמה לא

.

.

ביותר זו היא תקופת ביניים בין סוף השלטון המצרי של

הממלכה החדשן  ,קב ן

1ג, , 1

ו ג י י

.

הנוגעות ליחסים בין  -לאומיים על

האשורית במאה התשיעית  ,ומתקופה זו כמעט ולא נותרו תעודות

רקע זה יש חשיבות מיוחדת לכתובת שישק ( שושנק

הראשון  ,מייסד השושלת העשרים ושתיים

שישק במסעו לארץ  -ישראל בשנת

.

החקוקה על קיר מקדש כרנך בכתובת רשומות הערים שכבש
שישק במקרא ( מלכים א יד ,
לפה " ס בקירוב  ,אירוע העולה בקנה אחד עם תיאור מסע

אמנם ירושלים אינה נזכרת בכתובת אך הכתובת ניזוקה ויש

)

925

כה  -כט .

49

)

בה פערים גדולים ואפשר כי ירושלים
מרצון  ,כפי שהמקרא מספר  ,ועל

הופיעה באחד מהם ; אפשר גם שירושלים לא נכבשה אלא נכנעה
מעידה כי שישק עלה עם צבאו לכיוון
כן לא נזכרה בכתובת  .חשיבותה של הכתובת בכך שהיא
נתיב זה לעבר ההר המרכזי לא
ירושלים  ,שהרי נזכרות בה קריית יערים וגבעון  ,שמצפון לירושלים
בעצם בחירת הנתיב דרך ההר יש יותר
היה מעולם יעד של צבא מצרי בתקופת הממלכה החדשה
שהייתה בו ישות פוליטית בעלת משקל
מרמז כי אזור ירושלים היה יעד השוב לצבא המצרי  ,ומכאן
לראות במסע שישק ראיה לקיומו של
ישות כזו הייתה יכולה להיות רק מדינה ישראלית  ,ועל כן יש

.

.

::נן  ::;:יב; נ;:כעבנו ניג%
48

מ

י

.
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.
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,

מאמרים מן השנים האחרונות המייצגים מגוון

ספרות המחקר שנפה על תקופת דוד ושלמה נזכיר שני קובצי

Halpern , 'The Gat ) of

,

; רןן-

י4ל  .וו  .י

andr /udah
,
Philadelphia

9 %ן

ו5גכ:ש:נן:נניגנע::

293 - 300 ; 432 - 447
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Hayes ,

'

א 1.ש

התדוה

קתדרה

עמיחי
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מזר

גוף גאופוליטי משמעותי בעיני המצרים בחבל ההר במאה העשירית לפה " ס  .את מסע שישק יש
לראות אפוא כניסיון להתערב בהתרחשויות הפוליטיות בישראל לאחר מות שלמה מחשש שממלכה

.

ישראלית חזקה עלולה לפגוע באינטרסים מצריים גם את שלוחת המסע לנגב יש להסביר על רקע

דומה ( ראו

להלן .
)

בכתובת הניצחון הארמית מתל דן וככל הנראה גם במצבת מישע מלך מואב נזכר

.

כ 150 -

' בית דוד ' ככינוי לממלכת יהודה במחצית השנייה של המאה התשיעית אלו עדויות כי

שנה

.

לאחר ימי דוד היה שמו ידוע באזור כולו כמייסד שושלת שעל שמה קרויה ממלכה אין לזלזל בעדות
זו  ,אף על פי שקשה ללמוד ממנה על היקף ממלכתם של דוד

ושלמה .

מלבד מקורות המקרא ושלושת המקורות החיצוניים שציינו לעיל הממצא הארכאולוגי הוא המקור

היחיד ללימוד תקופת הממלכה המאוחדת  ,ולכן יש לו משקל מיוחד .
הארכאולוגיים על תקופה זו נתונה גם היא במחלוקת בשנים האחרונות .

אולם פרשנות הנתונים

50

על פי ה ' כרונולוגיה הנמוכה ' לתקופת הברזל שהציע פינקלשטיין יש להוריד למאה התשיעית את
שכבות היישוב והמבנים שיוחסו בעבר לימי שלמה  ,ואילו את שכבות היישוב שיוחסו בעבר
לשלהי
תקופת
השופטים יש לייחס לימי שלמה הצעה זו עשויה לשנות מן הקצה אל הקצה את תמונת התרבות

.

החומרית של תקופת הממלכה המאוחדת  ,ואפשרה לצייר התפתחות היסטורית שונה עד למאוד מזו

.

המתוארת במקרא אך מרבית החוקרים אינם מקבלים

כרונולוגיה זו .

אמנם מחקרים שונים ערערו

51

את מידת הביטחון שהייתה קיימת עד לשלהי שנות השמונים בייחוס מבנים שונים לימי שלמה  .יש
לזכור כי קנה המידה לקביעת התאריך הוא מכלולי כלי חרס  ,ואת אלו ניתן לעתים לתארך במרווח
זמן גדול למדי  ,שאין בו כדי להכריע כאשר מבקשים לייחס ממצא ארכאולוגי לפרק זמן מצומצם

50

לסקירת הממצא הארכאולוגי מימי הממלכה המאוחדת על פי הכרונולוגיה השמרנית ראו  :ע ' מזר ,
המאוחדת  :תמונה ארכיאולוגית '  ,ברון וליפשיץ ( לעיל  ,הערה , ) 14
עמ '  ( 116 - 79זהו עדכון של פרק בספרי
[ לעיל  ,הערה  , ] 36עמ
85 - 118

51

כמו

177 - 187
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Mazar , ' Iron Age Chronology :

0

United
Monarchy
בעקבות מאמר זה התפתח ויכוח ערני במחקר עיקרי " : 4
 theג
להלן :
מובאים
הפרסומים

 .קק

Finkelstein ,

.1.
.ג

.,

Rejoinder ' ,

,,
6

"

ג

Reply 10 1 . Finkelstein ' ,

?  the Iron Ageחן Palestine

) Tenth Century 8 .

the Archaeologf of

Low Chronology Perspective ' , BASOR , 314 ( May

ג

 the Iron Age :תן

ן ) Reply 10 Israel Finkelstein ' ,ן Chronology of Northern Israel :

. the

אין

באפשרותי במסגרת מאמר זה להיכנס לפרטי הדיון בבעיית הכרונולוגיה  .די אם אומר כי לאור החפירות ביזרעאל
ניתן לקבל את טענת פינקלשטיין כי מכלול כלי החרם המיוחס לישכבת שלמה ' במגידו ( שכבה  8ו ( VA - 1נמשך

.

,

עד לאחר ימי בית עמרי אולם לדעתי אין לקבל את טענתו כי מכלול זה היה בשימוש רק בימי בית

עמרי .

הנתונים הסטרטיגרפיים מחפירות שונות ( כולל מיזרעאל עצמה ) מעידים לדעתי כי מכלול זה וכן המכלול המקביל
לו בדרום הארץ התקיימו הן במשך חלק גדול מן המאה העשירית והן במשך חלק גדול מן המאה התשיעית

לפה " ס .

לאור זאת נראה לי כי אין אפשרות להבחין בשלב זה של המחקר בין כלי חרס של ימי שלמה לבין אלו של ימי

.

אחאב יצוין כי ה ' כרונולוגיה

הנמוכה ' של פינקלשטיין נשענת כמעט באופן בלעדי על הממצא בחפירות

יזרעאל

ועל התאמתו לתולדות יזרעאל כפי שהן ידועות מן המקרא בלבד  .מכאן עולה כי הסיפור המקראי על יזרעאל ,
שהוא חלק מן ההיסטוריה הדויטרונומיסטית  ,הוא לדעת פינקלשטיין בעל חשיבות היסטורית ראשונה

במעלה .

אולם  ,מצד שני פינקלשטיין טוען כי ההיסטוריה הדויטרונומיסטית ככל שהיא נוגעת לתקופות שעד סוף ימי

הממלכה המאוחדת אינה אמינה ( ראו גם מאמרו בחוברת זו )  ,ויש כאן לדעתי סתירה פנימית

בשיטתו .

Megiddo

על הזיקה בין המחקר הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של ראשית ישראל

ימי דוד ושלמה  .ניסיונות להשתמש בתאריכים

רדיומטריים ( פחמן

) 14

,

83

לגבי תקופה זו מתחילים רק

להגיע למסקנות .

לאחרונה להניב תוצאות משמעותיות  ,אך דרוש מחקר נוסף על מנת
התרבות החומרית האופיינית לימי
בהתחשב במגבלות אלו קשה לצייר בביטחון תמונה שלמה של
בעניין זה עומדות במבחן ' שכבת
דוד ושלמה ובכל זאת דומה בעיני כי כמה ממסקנותיו של ידין

.

.

שלמה ' במגידו כוללת שני ארמונות בנויים גזית  ,מספר מבני
נוספים ואולי אף שער בן שישה תאים ( אם כי על תאריך שער זה

מרבע מאה .

) 52

התמונה הארכאולוגית של חצור בימי שלמה כעיר

בן שישה תאים קיבלה חיזוק בחפירות המחודשות בהנהלת

הנתונים מגזר מראים כי ייתכן שהיו בעיר במאה העשירית

ציבור ומבני מגורים מפוארים

יש ויכוה קשה במחקר זה למעלה

מוקפת תומת סוגרים ובעלת שער

בן  -תור  ,ודומה כי יש לקבלה  .גם

לפה "

.

סוגרים דומה אפוא כי הארכאולוגיה מאמתת את הפסוק בספר

שלוש ערים אלו בידי שלמה  .ידין הדגיש את השערים שבשלוש

ס שער בן שישה תאים וחומת

מלכים א ט  ,סו המספר על בניית

הערים תצור  ,גזר ומגידו כמרכיב

אופייני לימי שלמה  ,אולם עתה אנו יודעים כי שערים בני שישה

תאים היו בשימוש גם בהמשך
 ,ועל כן אין לראות בשערים

תקופת הברזל ב הן בארץ  -ישראל המערבית והן בעבר הירדן המזרחי
הוא האפשרות כי שלוש הערים
אלו מרכיב הכרחי ל ' ארכאולוגיה של ימי שלמה '  .העניין החשוב
בהן ביצורים בעלי אופי דומה
הנזכרות בפסוק בספר מלכים א ט אכן נבנו בימי שלמה  ,ושהוקמו
 ,אם יוכה בעתיד כי היא נכונה  ,עשויה
ובנייני ציבור רק ה ' כרונולוגיה הנמוכה ' של פינקלשטיין

.

להפריך

מסקנה זו .

שממלכה זו לא הייתה קיימת ,

חוסר הממצא בירושלים מתקופת הממלכה המאוחדת הוצג כראיה לכך
ממלכה
שהרי אם עיר הבירה לא הייתה עיר של ממש  ,כיצד התקיימה

כזו ? 53

52

אכן הממצא הארכאולוגי

התאים במגידו לשכבה  IVAמן המאה
אהרוני  ,הרצוג  ,ד ' אוסישקיז ג ' " טמז ואחרים מייחסים את שער ששת
הברזל '  ,ה ' כצנשטיין ואחרים
התשיעית לפנה " ס  .לסיכומים ראו  :ז ' הרצוג  ' ,תכנון היישובים והביצורים בתקופת
.חס  . Ussish n , 'Notesם
( עורכים )  ,האדריכלות בארץ  -ישראל בימי קדם  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ ' ; 215 - 212
~

י

,

".

אזתוא 0ן  the Tenthתו Gezer, Ashdod and Tel Batash

  . 71 - 91 : G .Tקק Centuries 8 . 0 . BASOR , 277 - 278 ) 1990 ( ,.
 Wightman ' The Myth ofSשאלת שער מגידו מעוררת סוגיות הדורשות דיון טכני שלא
olomon ,
 . 5 .קק . ,
השער הוקם במאה התשיעית לפה " ס
זה המקום לפרטו אסתפק כאן בהצגת מספר שאלות המופנות לסבורים כי
שלמה  ,כיצד ניתן להסביר
( ימי אחאב )  .אם שער ששת התאים לא הוקם בשכבה  , VA-IVBהמיוחסת בידי רבים לימי

נ2

"

.

'

.

את העובדה כי במגידו מצויים שלושה שערים שונים המשויכים להומה אחת

בלבד ולשתי שכבות יישוב ? איני מכיר
בנייה מפוארת נקברו כיסודות

תקדים למצב כזה  .זאת ועוד  ,על פי השקפה זו המישה נדבכי אבני גזית הבנויים
הנמצא בסמוך רצפת מעבר השער
באדמה  .כיצד ניתן להסביר זאת בשעה שבשער מתקופת הברונזה המאוחרת
כי שכבה  VA-IVBבמגידו היא
מגיעה לקצה התחתון של נדבכי הגזית ? ואם נקבל את דעתו של פינקלשטייןשיזרעאל השכנה בוצרה בביצורים

מתקופת אחאב  ,כיצד ניתן להסביר את העובדה כי עיר זו אינה מבוצרת  ,בעודאורוות ) הוקמו על פי פרשנותו של
אדירים ? וכיצד יש להסביר את העובדה כי אורוות מגידו ( אכן הן ככל הנראה
המרכבות הגדול באזור ?
פינקלשטיין לאחר ימי אחאב  ,בעוד שדווקא הוא מופיע בכתובת שלמנאסר בראש חיל
השער שייך לשכבה שלה שייכים
לכל השאלות הללו אין תשובות מניחות את הדעת  ,והן מביאות אותי לשער כי
הארמונות

(

8הו4- 1ע .
)

לאחרונה

השער נוסד בימי ירבעם  ,שנים

53

אותה משכבה  , VBוקבע כי

לאהר
שהפריד.2 . Herzog, Archaeoloiy ofthe
oe , Telשייך הרצוג את השער לשכבה Aviv , IVB
ספורות לאחר שלמה !  . 226ק 1997 ,
הייתה נכונה ביסודה .
/

נראה לי כי הנושא דורש עיון מחודש  ,וייתכן כי השקפתו של ידין על נושא
פאוסטזהוא ' ברוך ( עורכים )  ,חידושים בחקר
 ,א'
ד ' אוסישקין  " ,רושלים בתקופת דוד ושלמה  :העדות
ירושלים רמת  -גן  , 1997עמ ' 8 Negative ' , BAR 24 , ; 59 - 57
 .קק 4 ) 1998 ( ,
5
5 there , The Archaeological Evidence Proves 11ן זנ ' 26 - 33 , 62 - 63 ; 1 . Cahil ,
 . 34 - 41קק ,

הארכיאולוגית '
01 There: Archaeology Provesא M . L. Steiner , ' 11 ' 5

,,

" "

דיי"

"

תדרה

עמיחי

84

מזר

.

בירושלים אינו מצביע על היותה עיר גדולה ורחבה בתקופה זו אולם בכל השטחים שחפר יגאל שילה

במדרון המזרחי של עיר דוד נמצאו חרסים שניתן לתארכם לתקופה זו  .יצוין כי חוסר הממצא בעיר
דוד אינו מוגבל למאה העשירית בלבד  :למעשה אין כמעט ממצאים באזור זה מפרק זמן של מאות
שנים  -משלהי תקופת הברונזה התיכונה  ,המאה השש  -עשרה לפה " ס  ,ועד המאה התשיעית לפה
"ס
 -למעט שרידי בנייה באזור המבנה המדורג ( ראה להלן ) וטרסות האבן שמתחתיו וחרסים ושרידי

.

בנייה קטועים פה ושם האם יש להסיק מכך שהיה פער יישובי בירושלים לאורך

 700 - 600שנה ?

נאמן כבר עמד על הסתירה בין חוסר הממצא מתקופת הברונזה המאוחרת בירושלים לבין התעודות

הכתובות מתקופת אלעמרנה  ,והשליך ממצב זה גם על תקופת הממלכה המאוחדת .

54

המבנה המדורג

במעלה עיר דוד ( שטח ס ) הוא שריד של מבנה מונומנטלי יחיד במינו שהוקם ככל הנראה עוד לפני
ימי דוד  ,במרוצת תקופת הברזל א  ,ושנותר על מכונו עד המאה התשיעית לפה " ס  ,ואז הוקמו מעליו

בתי מגורים .

55

.

השריד שהתגלה הוא קיר תמך אדיר ממדים של בניין גדול מאוד שהיה מעליו הבניין ,

שלא השתמר  ,היה אחד הבניינים הגדולים ביותר בארץ בתקופת הברזל  ,ומתקבל על הדעת לזהותו

עם מצודת ציון שכבש דוד על פי הסיפור המקראי ( שמואל ב ה  ,ז )  ,ושהמשיכה לשמש כמצודתו בעת
שלטונו

בירושלים .

אין בידינו כל נתונים ארכאולוגיים מאזור האקרופוליס של ירושלים  ,שהיה בדרום הר הבית  ,וייתכן

כי יש באזור זה שרידים של מבני ציבור מימי שלמה .
מקדשים הידועים מן האלף השני

56

לפה " ס וכן מספר

תכנית מקדש שלמה המתוארת במקרא תואמת

מקדשים מתקופת הברזל ב בסוריה ( עין דארא

ותל תעינת  ,אולם הללו כבר לא היו קיימים לאחר המאה השמינית לפה " ס .
בדבר חוסר הממצא מן המאה העשירית לפה " ס בירושלים היא חלקית בלבד  .יתרה
)

57

נראה אפוא כי הטענה

מזו  ,חוסר הממצא

נובע בוודאי בין השאר מההרס הרב ומהארוזיה החזקה בגבעת עיר דוד  ,והוא גם תוצאה של חוסר
האפשרות לחקור את אזור הר הבית  .עם זאת יש לציין כי הממצא מן המאה השמינית והשביעית
לפה " ס בעיר דוד ובאזורים אחרים בירושלים עולה לאין שיעור בכמותו על הממצא מן המאה

.

העשירית והתשיעית לפה " ס ניתן להסיק מכך שירושלים לא הייתה עיר גדולה ומפותחת במאות
אלו  ,וללמוד מכך על מדת

עצמתה של ממלכת דוד ושלמה .

מלבד לירושלים ולשלוש הערים מגידו  ,חצור וגזר  ,מצויים באתרים רבים בארץ שרידים מן המאה
העשירית לפה " ס  ,וניתן ללמוד מהם על תפוצת התרבות החומרית האופיינית למאה העשירית ברחבי

.

הארץ  ,על חידוש העיור באופן הדרגתי ועל הקמת מערכות יישוב חדשות באזורים מיוחדים במסגרת

54

 theחן  lerusalem ' s POIUiCbl Positionת , ' The Contribution 01 the Amarna Letters 10 the Debate 0ת8ת1 ) 8 ' 81

.

 . 17 - 27קק BASOR , 304 ) 1996 ( ,

55

י ' שילה  ,חפירות עיר דוד  ,א קדם  , ) 19ירושלים תשמ " ד ,

. 44 ) 1994 ( ,

13 - 20

'

ז'

עמ ' יג  -יז ;

Cahill , ' David , city Of -

 [ . 14 .ש

Tarler

.ס

8 the Terraces of: Ierusalem , , [ ] 1מ4 . Steiner , ' Re - 4811ג
 .קע לסיכומים וספרות קודמת ראו  :ש ' אחיטוב וע ' מזר ( עורכים )  ,ספר ירושלים  :תקופת המקרא  ,ירושלים

.

ראו על כך בהרחבה :
75 - 90

57

Tenth Century 8 . ] . 1 .

;  . 52 - 67קק The Anchor Bible Dictionary , 1 [ ,

תש " ס  ,עמ ' יג : 54 - 52 ,
56

"

.א

 .קק

הרצוג ,

104 - 102

.

Proposal ' , Tel Aviv , 27

) 2000 ( ,

' מקדש שלמה  :שפזור

ג

 the Late Bronze and Early Iron Ages :חן A . E . Knauf , ' Ierusalem

,

תוכניתו ומקבילותיו הארכיאולוגיות '  ,אחיטוב ומזר לעיל  ,הערה  , ) 55עמ '

. 174 - 155
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.

אולם אציין כמה מהם בחפירות בתל רחוב

מאמר זה אין באפשרותי להיכנס לפרטי נושא רחב זה ,

יישוב ( שכבות

שבעמק בית  -שאן התגלה בשנים האחרונות מערך של שלוש שכבות

לעיר שגודלה

.

לה -די

כ 100 -

שניתן

)

דונם -

לתארכן למאה העשירית  -התשיעית לפה " ס שכבות יישוב אלו שייכות
 59הממצא באתר זה מדגים את רמת העיור המפותחת במהלך
מן הגדולות בערי הארץ בתקופה זו .
עשרה  -עשרה לתרבות
המאה האחת
המאה העשירית והתשיעית לפה " ס ואת המעבר מן התרבות הכנענית של
בתרבות -
החומרית ושל תידוש
החומרית החדשה של ימי הממלכה המאוחדת תהליך דומה של שינוי
בדרום
תהליך העיור ניכר באתרים רבים בארץ  -מדן בצפון ועד באר  -שבע
 נחשפה שם מצודהמן הראוי להזכיר את הממצא יוצא הדופן בחורבת ראש  -זית שבגליל המערבי
כבול המקראית  ,כפי שהציע
ובה ממצא עשיר  ,דומה מאוד לזה שהתגלה בתל רהוב זיהוי האתר עם
התקופה נראה כי הייתה במקום מצודה
צבי גל  ,מתבקש ( האתר סמוך לכפר כבול ) והממצא תואם את
60

.

.

.

.

.

ותחנת מסחר בגבול ' ארץ כבול '  ,בין צור לישראל  ,לאחר ימי שלמה
הדרמטית של העיר הפלשתית עקרון
רמז נוסף לקיום הממלכה המאוחדת אפשר לראות בהצטמצמות
ת ) משטח של כ  200 -דונם לשטה של כ  40 -דונם  ,וזאת
במהלך המאה העשירית לפה " ס ( סוף שכבה
כ  400 -דונם ייתכן כי
במקביל להתרהבות של אשדוד הפלשתית משטח של כ  80 -דונם לשטח של

,

.

הלחץ של הממלכה המאוחדת  ,שנאחזה באותו זמן בגזר השכנה  ,גרם

לירידתה של עקרון ולהגירת

רבים מתושביה לאשדוד .
סקרים ארכאולוגיים שנערכו בהבל ההר המרכזי מצביעים על שינוי
במעבר מתקופת השופטים ( תקופת הברזל א ) לתקופת המלוכה ( המאה

בפרישת היישוב ובעצמתו

העשירית לפה " ס .

קשיים מתודיים בתחום מתקר זה  ,משום שרבים מן היישובים מתקופת

.

עד לתקופת הכיבושים האשוריים במאה השמינית לפה " ס מציאות זו

מתקופת הממלכה המאוחדת בסקר של פני השטה ללא חפירה  .אולם
מגמה כללית של נטישת הלק מן היישובים הקטנים שאפיינו את התקופה

)

אמנם יש

המלוכה התקיימו ברציפות

יוצרת קושי בזיהוי חרסים

מתוצאות הסקרים מסתמנת
הקודמת והתחזקות יישובים

.

בתקופת המלוכה הסקרים

אחרים  -רבים מהם בעלי אופי של ערים קטנות  -שבהם התרכזו החיים
 ,אם כי עקב הקושי הנזכר
מצביעים על גידול משמעותי של האוכלוסייה במרוצת תקופת המלוכה
המאוחדת במחקר על תולדות
קשה לקבוע איזה חלק מגידול האוכלוסייה הזה חל כבר בימי הממלכה
 עשרה ואת המאה העשיריתההתיישבות בהר יהודה ניסה אבי עופר לבודד את שלהי המאה האחת
התוצאות מלמדות על גידול של
לפה " ס ולקבוע ביתר דיוק את הגידול במספר היישובים בתקופה זו
פינקלשטיין כי בתקופת המלוכה גדל מספר
פי שלושה במספר היישובים  61בסקר הר אפרים הראה
באזור זה חייבת הייתה
היישובים באזורים המערביים  ,התלולים והמבותרים  ,של חבל ההר החקלאות
 ,שניתן היה לשווקם אל
להתבסס על גידולי מטעים כמו זית וגפן ועל הפקת מוצרים כמו שמן ויין

.

.

.

.

. ) 50

58

על כל אלו ראו במאמרי ( לעיל  ,הערה

59

42ו . 1קק 49 ) 1999 ( ,

60

צ ' גל  ' ,ראש זית '  ,אהא " ח ,

61

א ' עופר  ' ,הר יהודה המקראי  -מנוודות לממלכה לאומית '  ,נאמן

,

Preliminarf Report ' , 11
עמ ' 1439 - 1437ן

,1 . Mazar, 'The 1997
- 1998
 Rehov:אז )
 . AJexandre , llorbatן ש 2 . Gal
RoshExcavations
Zayit (IAA 8Reports
, 8( ,

ופינקלשטיין ( לעיל  ,הערה , ) 20

עמ ' 203 - 202

קתדרה

שתדוה

עמיחי

86

מזר

.

מחוץ לאזור לדעתו התפתחות התיישבותית  -כלכלית זו נזקקה לארגון מרכזי בעל אופי ממלכתי ,

והיא הייתה גורם חשוב בהיווצרות הממלכה הישראלית .
פרשה מיוחדת היא תופעת ההתיישבות בהר הנגב  .כחמישים
62

מבנים מרכזיים מבוצרים ( המכונים

63

בפי החוקרים מצודות ) וכן יישובים קטנים ומאות מבנים המסודרים בקבוצות קטנות או כמבנים

.

בודדים מהווים תופעה התיישבותית מיוחדת באזור ספר נידח זה משמעותה וזמנה המדויק של תופעה
יוצאת דופן זו שנויים במחלוקת  :יש המתארכים אותה למאה האחת  -עשרה לפה " ס ומייחסים אותה

לנוודי מדבר מקומיים ( רותנברג  ,דוד עיטם ופינקלשטיין )  ,ואילו אחרים רואים בתופעה זו ראיה
לחדירה ישראלית  ,אם ערב תקופת המלוכה ( אהרוני ) ואם כתוצאה מיזמה ממלכתית בימי הממלכה
המאוחדת ( זאב משל  ,רודולף כהן  ,מרדכי היימן  ,ברוך הלפרן

וזו גם

דעתי .

) 64

גבולם הדרומי של

יישובים אלה תואם את תיאור גבולה הדרומי של נהלת שבט יהודה  ' :ויצא אל מנגב למעלה עקרבים
חצרון '

ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר

(

יהושע סו  ,ב  -ג .
)

לפיכך אפשר שמקורו של קו גבול

זה בימי הממלכה המאוחדת  .היישובים החדשים התקיימו בשיתוף פעולה עם נוודי המדבר המקומיים ,
ומכאן הממצא המעורב  :חלקו אופייני לנוודי המדבר וחלקו  -לדרום יהודה  .סביר להניח שיישובים

אלו תרבו וניטשו כתוצאה ממסע שישק  ,שהרי ברשימה הטופוגרפית של שישק יש כמעט שבעים

שמות של מקומות בנגב  ,ובהם שמות עבריים מובהקים  ,שחלקם כוללים את המרכיב ' חגר '  ,מונח

.

עברי שעשוי היה לציין את מצודות הסוגרים אפשר ששישק שאף לקעקע את הסחר הישראלי

.

והפניקי עם חצי האי ערב ולחדש את ההגמוניה המצרית בתחום זה ניתן לפרש פלישה מצרית זו

לנגב כראיה עקיפה לחשיבותם של יישובי הנגב לממלכת שלמה .
לנתונים אלו מצטרפים נתונים רבים אחרים בתחום חקר האמנות  ,המחקר הגאוגרפי היסטורי ועוד ,

שאין באפשרותי לסקור במסגרת זו .
כיצד יש להעריך אפוא את תקופת הממלכה המאוחדת בתולדות

ישראל ?

לדעתי מעט המקורות

החיצוניים והממצא הארכאולוגי שהוצגו לעיל יש בהם כדי ללמדנו על קיומה של הממלכה המאוחדת ,

.

אם כי בוודאי לא בהיקף המתואר במקרא התיאורים המקראיים אכן עוטים נופך ספרותי  ,תאולוגי
ואידאולוגי שנוצר בתקופת כתיבתם  ,אולם לאחר הסרת שכבות אלו ותוך שימוש במקורות
החיצוניים
62

והארכאולוגיים ניתן לצייר תמונה מציאותית של ממלכה זו .

י ' פינקלשטיין  ' ,ראשית המלוכה בישראל  -ההיבט הסביבתי והחברתי  -כלכלי '  ,קתדרה ,

50

( טבת תשמ " ט ) ,

עמ '

. 26 - 3
68

ר ' כהן  ' ,המצודות הישראליות בהר הנגב '  ,קתדרה  ( 11 ,ניסן תשל " ט )  ,עמ
הישראליות " בהר הנגב '  ,שם  ,עמ '  , 28 - 4ודיון שם  ,עמ ' ; 44 - 29
הברזל  -אתרי התנחלות של נוודי המדבר '  ,ארץ  -ישראל  ,יח ( תשמ " ה )  ,עמ '

' ; 45 - 57

ז ' משל  ' ,מי בנה את

ה " מצודות

י ' פינקלשטיין  " ' ,מצודות " הר הנגב בתקופת
; 579 - 366

ר ' כהן  ' ,היישובים בהר

הנגב לאור השרידים הארכיאולוגיים והמקורות הכתובים '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
תשמ " ז ; הנ " ל ,

' המצודות

ודרכי הנגב בימי הבית הראשון '  ,אבירם ואחרים ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ

' ; 126 - 80

ז ' משל

וא ' גורן  " ' ,מצודת אהרוני " שליד קסימה  " -מצודה ישראלית " נוספת ובעיית ה " מצודות " '  ,ארץ  -ישראל  ,כג
( תשנ " ב )  ,עמ ' . 215 - 196
64

לדעותיהם של משל וכהן ראו במאמרים המובאים בהערה הקודמת  .וראו  :מ ' היימן  ' ,היישובים מן התקופה

הישראלית בהר הנגב '  ,עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה העברית בירושלים תשמ " ח  .ראו גם מזר ( לעיל  ,הערה , ) 36
ית ' 103 - 98
גימ '  * 396 - 890וכן הנ " ל ( לעיל הזירה ) 50

,

~
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בהיסטוריה  ,נושא
בהערכת תקופת דוד ושלמה יש להביא בחשבון את תפקיד האישיות הבודדת

בתולדות

.

שהיסטוריונים רבים דנו בו בתקופת הממלכה המאוחדת  ,שהייתה תקופה פורמטיווית
חותמן על תולדות
ישראל  ,נודעה ככל הנראה חשיבות מיוהדת לדמויות כריזמטיות שהטביעו את
ישראל ויהודה
העם מתקבל על הדעת כי דמויות כאלו הצליחו לאחד לתקופה מסוימת את שבטי
הטביעה את תותמה על
לישות מדינית אחת  ,ואף על פי שישות זו לא ההזיקה מעמד זמן רב  ,היא
גדולה ומפותחת ,
תולדות ישראל לדורות  65הממצא הארכאולוגי אינו מצביע על קיום ממלכה
השרידים שנחשפו
ומסתבר כי תחומיה הטריטוריאליים כפי שהם מתוארים במקרא מוגזמים אולם

.

.

.

במאה

הארכאולוגיים המעידים ( על פי הכרונולוגיה המקובלת ) על תחילתה של תרבות חומרית חדשה
ציבור ובהם בנייני
העשירית לפה " ס  ,על חידוש העיור בקנה מידה רחב ברהבי הארץ ועל הקמת מבני

.

גזית בתקופה זו על פי נתונים אלה מצטיירת תמונה ראלית של הממלכה המאוחדת

; תמונה זו רתוקה

.

מרחק ניכר מן המתואר במקרא  ,אך אינה שוללת את עצם קיומה של הממלכה הזו
שבאה לביטוי בהקמת
לגבי ממלכת ישראל קשה לקבל את השקפת פינקלשטיין כי העצמה האדירה
ובאתרים
האקרופולים של שומרון והמתחם הממלכתי ביזרעאל וכן בבנייה רהבת הממדים במגידו
הסטרטיגרפית
אחרים  ,נולדה יש מאין בימי עמרי ואחאב  ,ללא תקופת הכנה ממושכת התמונה
התפתחות אטית
המורכבת באתרים כמו חצור  ,יקנעם  ,תל רחוב ותל אלפרעה מלמדות לדעתי על
המאוהדת ושיאה
והדרגתית של התרבות החומרית הישראלית  ,התפתחות שראשיתה בימי הממלכה
 67לאורך כל התקופה הזו הייתה השפעה פיניקית בתחום
בימי בית עמרי במאה התשיעית לפה " ס
יזרעאל ועמק
הבנייה וקשרי החוץ  ,ונשמרה מורשת כנענית ברחבי הממלכה  ,במיוהד באזורי עמק

.

.

בית  -שאן .

הזכרתה

ההשקפה של פינקלשטיין כי ליהודה לא הייתה חשיבות עד לאחר חורבן שומרון נוגדת את
דוד ' כממלכה
במאה התשיעית לפה " ס בכתובת מתל דן וככל הנראה גם במצבת מישע בכינוי ' בית

.

מוכרת במישור האזורי הממצא הארכאולוגי מחפירות באתרים ברחבי יהודה

( בעיקר בשפלה  ,כמו
)

לכיש  ,תל בית  -מרמים  ,תל עיטון ובית שמש ) ובנגב הצפוני ( תל באר  -שבע  ,ערד

ותוצאות הסקרים
המיוחדת

הארכאולוגיים ביהודה מעידים לדעתי על צמיחה הדרגתית של העיור ושל התרבות החומרית
סנחריב ,
ליהודה במהלך המאה התשיעית והשמינית  ,עד לחורבן הכבד שעבר על יהודה בזמן מסע

65
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עמיחי
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~

מסקנות
המחקר הארכאולוגי מספק נתונים רבים וחשובים על תקופות שאין עליהן כל עדות כתובה או

.

שהעדות עליהן בלתי מספיקה או שנויה במחלוקת אולם יש להפריד בין העובדות הארכאולוגיות

.

( שאף הן לעתים אינן ברורות דיין ) לבין פרשנותן הממצא הארכאולוגי בנוגע לכל אחד מן הנושאים

.

שהזכרתי במאמר זה הוא עשיר ומעניין  ,אך חוקרים שונים מפרשים אותו בדרכים שונות לעתים
קרובות השקפת עולמו של ארכאולוג על המקורות הכתובים ועל מהלך ההשתלשלות ההיסטורית

.

קובעת את אופי פרשנותו לממצא הארכאולוגי שגילה או שגילו אחרים צרכני המידע הארכאולוגי
צריכים אפוא להיות מודעים לצורך להפריד בין לימוד הנתונים הארכאולוגיים האובייקטיוויים לבין

.

פרשנותם  ,שהיא לעתים קרובות סובייקטיווית היסטוריונים וחוקרי מקרא חייבים על כן להיזהר
מפני קבלת מסקנות ארכאולוגים ( כולל אלו שבמאמר זה ) כ ' תורה מסיני '  ,בדיוק כפי שארכאולוגים

.

חייבים להיזהר מלקבל כל קביעה של היסטוריונים חוקרי טקסט כמו בכל מדע גם את מסקנות
המחקר הארכאולוגי ניתן וצריך לבדוק בכלי מחקר מתאימים  ,אך אלו חייבים להיות מבוססים על
ידע ועל ביקורת של הנתונים ושל שיטות המחקר בארכאולוגיה  ,וגם אז תהיינה שאלות רבות

שתישארנה ללא תשובה מניחה את הדעת או חד משמעית .
.

ייתכן אפוא כי גם התמונה שהוצגה כאן היא פרי ראייה משוחדת וסובייקטיווית של הממצא ובכל
זאת לדעתי ניתן להצביע על שורת נקודות שבהן קיימת התאמה בין הממצא הארכאולוגי לבין פרטים

.

רבים בספרי התורה ובהיסטוריה הדויטרונומיסטית כאחד נקודות אלו מחזקות את הדעה כי הטקסט
המקראי  ,אף כי אין לקבלו כנרטיב היסטורי של ממש  ,טמונות בו ידיעות קדומות רבות שהתגלגלו

.

מדור לדור בדיקה ביקורתית של המקורות המקראיים מחד גימא ושל הממצא הארכאולוגי מאידך
גימא מובילה לדעתי לעמדת ביניים  .עמדה כזו אכן נוקט זה עשרות שנים הזרם המרכזי במחקר

הארכאולוגי וההיסטורי של תקופת המקרא  .החוקרים המשתייכים לזרם זה משלבים את הממצא
הארכאולוגי ואת המקורות החיצוניים במקורות המקרא מתוך מודעות לקשיים ולשיבושים הטמונים

בשימוש במקורות אלו ומתוך הכרה כי הם מכוסים במעטה עבה של אידאולוגיה  -תאולוגיה יהודאית
המאוחרת מאות שנים לתקופת הארועים שבהם אנו עוסקים  .אולם הכרה זו אינה מחייבת לראות את

.

הטקסט כמוצר ספרותי  -אידאולוגי גרידא ללא מטען היסטורי משמעותי קריאה ביקורתית במקורות
המקראיים ובמקורות החיצוניים תוך שימוש ביקורתי בממצא הארכאולוגי מצביעה על כך שבטקסט

.

המקראי טמון מידע היסטורי רב שילוב ביקורתי של שלושת המקורות הללו עשוי להביא לתמונה
מאוזנת של תולדות ישראל בתקופת

המקרא .

מלכים לאור כתובות
מלמם  raהמאה
התשיעית לפה " ס

קתדרה
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נדב נאמך

עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מלכים
מן המאה התשיעית לפה " ס
א  .הביקורת על ההיסטוריה המקראית של תקופת המלוכה

בשער המאמר :
כתובת הקדשה של
מלך ארם ( כנראה

הזאפ ),
העשוייה

מתל

תיאור תולדות עם ישראל במקרא תופס מקום מרכזי בכל החיבורים שנכתבו על ההיסטוריה של

דן,

ממלכות ישראל ויהודה בימי בית ראשון  .שום מקור כתוב חוץ  -מקראי המתאר את צמיחת מוסד

בזלת  ,מן

המהצית השנייה של

המלוכה בישראל  ,את תקופת הממלכה המאוחדת ואת ייסודן של ממלכות ישראל ויהודה לא שרד ,

המאה התשיעית
לפה " ס  .בכתמת

והתנ " ך הוא המקור היחיד המציג תמונה לכידה ובהירה של רצף האירועים שהביא לכינון שתי

מתפאר המלך הארמי

.

הממלכות גם בשחזור תולדותיהן של ממלכות ישראל ויהודה במאה התשיעית והשמינית לפה " ס

בהריגת יורם בן

ותולדות ממלכת יהודה במאה השביעית ובראשית המאה השישית לפה " ס תופס המקרא מקום מרכזי .

אחאב מלך ישראל
ומלך יהודה ( כנראה

במקורות האפיגרפיים שנכתבו בארץ ובתעודות שנכתבו במרוצת תקופות אלה בממלכות שכנות

אחזיה בן יהורס ) .
בית דוד נזכר כאן

מופיעים פרטים לא רבים על מלכי ישראל ויהודה ועל מפעלותיהם  ,ואם ניטול מן המחקר את המקרא

לראשונה במקור
שמחוץ למקרא.

נוכל להציג רק שורה של אפיזודות לא מקושרות  ,שאין בכוחן להאיר את תולדותיהן של שתי

הכתובת נתגלתה
בחפירות בטנת
( צילום  :זאב

.

הממלכות בספר היסטוריה שייכתב בלעדי המקרא יופיעו רק אישים ומאורעות פזורים ובודדים ,

. 1993

רדובן )

ויחסרו בו רוב הפרטים הנחוצים לשם שחזור ההתפתחויות במוסד המלוכה  ,במשטר ובחברה  ,בדת ,

בעמוד השמאלי
( ובהמשך

.

בפולתן ובתרבות הרוחנית התמונה שתצטייר תהיה סכמתית ותישען על הנתונים היבשים העולים

המאמר ) :

לגין חרס  ,הר חברון ,
המאה השמינית -
(השביעית לפה " ס
צילום  :זאב

מן המחקר הארכאולוגי ועל ניתוח הממצא האפיגרפי המוגבל שנמצא בארץ ובממלכות

השכנות .

מכאן חשיבותה המכרעת של השאלה באיזו מידה ניתן להסתייע בתיאורי המקרא לשם שחזור שלבים

רדובן )

שונים

בהיסטוריה של עם ישראל .

במשך שנים רבות מקובלת הייתה ההשקפה שהתנ " ך הוא מקור בר תוקף אפילו לשם שחזור שלבי

.

ההתהוות של עם ישראל חוקרים קיבלו כמובן מאליו את התיאור בדבר המוצא המדברי של עם ישראל ,
הניחו מציאותו של גרעין היסטורי בסיפור המקראי על כיבוש הארץ  ,קיבלו את סיפורי ספר שופטים
כמשקפים מאורעות היסטוריים שהתחוללו בתקופה שלפני כינון המלוכה  ,וראו בתקופת הממלכה

.

המאוחדת את תקופת הזוהר בה "א הידיעה בתולדות עם ישראל מאליו יובן שלא כל התיאורים המקראיים
נתפסו כמשקפים את העבר הקדום וכי חלקים לא מבוטלים מהם נדחו כבלתי היסטוריים  .אבל מקובלת
הייתה ההנחה בדבר מציאותם של יסודות היסטוריים מהימנים אפילו בטקסטים המתארים את שלבי
הבראשית של עם ישראל  ,וכי רצף התיאור המקראי משקף  ,לפחות בקווים כלליים  ,את קווי המתאר

.

של תולדות עם ישראל חוקרים נהגו לתאר את תולדות ישראל באופן שאינו שונה בעיקרו מן התיאור

המקראי  ,ותדיר הייתה ההיסטוריה שהציגו מעין פרפרזה של המאורעות הנזכרים בסיפורת המקראית .
1

נ

ראו לדוגמה  :ב ' מזר ( עורך )  ,האבות והשופטים  :דברי ימי ישראל מראשיתם ועד כינון המלוכה ( ההיסטוריה של

עם ישראל  ,סדרה ראשונה  :הזמן העתיק )  ,ירושלים תשכ " ז ; א ' מלמט  ' ,ראשית האומה '  ,ח " ה בן  -ששון ( עורך ) ,
תולדות ישראל בימי קדם ( תולדות עם ישראל  ,א )  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '  ; 90 - 9א ' מלמט ( עורך )  ,ימי המלוכה :
היסטוריה מדינית ( ההיסטוריה של עם ישראל  ,סדרה ראשונה  :מראשית עד מרד בר  -כוכבא )  ,ירושלים תשמ " ב ;
הנ " ל  ,ישראל בתקופת המקרא  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '  ; 194 - 1ש ' אברמסקי  ,מלכות שאול ומלכות דוד  :ראשית

ן

קתדרה

, 100

מנחם  -אב

תשס

" א,

עמ '

108 - 89

עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפה " ס

השקפה זאת עברה שינויים מפליגים  ,בייהוד מאז אמצע שנות השבעים של המאה העשרים  ,ובהדרגה
הלך והתערער האמון במהימנותם ההיסטורית של הסיפורים המתארים את שלבי הצמיחה וההתגבשות

של עם ישראל ושל מוסד המלוכה בישראל  .תחילה התערער מעמדם של סיפורי האבות ,

משום

שהתברר כי בכל הפרטים שניתנים לבחינה בכלים מדעיים המציאות שהם משקפים זרה לתקופה שלה
הם מיוהסים

2,

.

לאחר מכן אבד האמון במהימנות הסיפורים על הכניסה לארץ ממזרח וכיבושה המחקר

הארכאולוגי הצביע על פער שאיננו ניתן לגישור בין מה שמסופר במסורת המקראית על כיבוש
הארץ לבין הממצא באתרים שנחפרו משני עברי הירדן  ,והמחקר ההיסטורי הראה שהשתלשלות
המאורעות שהביאה לחורבן ערי הממלכה הכנעניות במאה השלוש  -עשרה והשתים  -עשרה

לפה " ס

הייתה שונה לחלוטין מזו המתוארת במקרא  .יתר על כן  ,מתקרים אנתרופולוגיים והיסטוריים הראו
כי לתמונה המקראית של קבוצות גדולות של נוודים שחיו בלא כל מגע עם תושבי הארץ  ,ואשר
במועד מסוים כבשו את הארץ ויישבו אותה  ,אין כל יסוד היסטורי  .קבוצות של נוודים שהתקיימו
קיום אוטרקי מחוץ לגבולות הארץ הנושבת ידועות מאזורי ערבות ומדבריות רחבים  ,אבל צורת קיום
זו הייתה זרה לנוודים שחיו בספר המדבר של הסהר הפורה  ,ובייחוד בתקופות שלפני ביות הגמל

.

בראשית האלף הראשון לפה " ס הנוודות במזרח התיכון הקדום הייתה נוודות מתוחמת  ,כך שהקבוצות

הפסטורליות קיימו מגע הדוק עם תושבי הקבע וכלכלתן הייתה משולבת בזו של יושבי הקבע  .באופן

זה נשמט הבסיס מתחת לתמונה המקראית בדבר מוצאם האתני ה ' טהור ' של בני ישראל וצמיחתו
והתגבשותו של עם ישראל במדבר ,

מחוץ לתחומי הארץ הנושבת .

3

כיום מקובל להניה כי מוצאן של

קבוצות המתנחלים אשר התיישבו בהדרגה בארץ בתקופת הברזל א הוא מתושבי ערים ויישובים
כנעניים שחרבו  ,מקבוצות נוודים שהיו בארץ ובאזורי הפריפריה שלה משני עברי הירדן וכן

מקבוצות של מהגרים שבאו מאזורים רחוקים  ,וכי זהותם ה ' ישראלית ' של המתנחלים ברחבי הארץ

משני עברי הירדן התגבשה רק לאחר שחלפו דורות רבים לישיבתם בה .

4

תהום שאינה ניתנת לגישור פעורה אפוא בין התיאור המקראי שלפיו התיישב בארץ עם מלוכד  ,בעל
צביון אתני  ,דתי ותרבותי משלו  ,שנבדל בכל מרכיבי הזהות שלו משכניו  ,ואשר המשיך לקיים מידה
המלוכה בישראל והשפעתה לדורות  ,ירושלים

; 1977

ח ' רביב  ,מבית אב לממלכה  :ישראל בתקופת המקרא ,

ירושלים תשל " ט ; הנ " ל  ,מוסד הזקנים בישראל  ,ירושלים תשמ " ג ; ב ' עודד  ' ,ממלכות ישראל ויהודה

בקירוב עד
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לפני הספירה ) '  ,י ' אפעל ( עורך )  ,ישראל ויהודה בתקופת המקרא ( המאה השתים עשרה -

לפני הספירה ) ( ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ב )  ,ירושלים , 1984
de Vaux, The Early History o( Israel , 1 - 11 , London 1978
2

; London 1960

המפנה בחקר תקופת האבות קשור לשני חיבורים שהתפרסמו באמצע שנות השבעים  ,ראו  , The :ח50קשסתז
 0שא
; the l is (orical .Abraham (BZAW , 133 ( , T bingen 1974
4 , orthe .Patrjchal Narratives : The Quest:

,,,
"

~Londonש

,

~
 History and Tradition, New Havenת ] Van Seters , Abraham

נ ' נאמן וי ' פינקלשטיין  ' ,מבוא '  ,הנ " ל ( עורכים )  ,מנוודות למלוכה  :היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית
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דברים אלה אינם סותרים את ההנחה שקבוצה או קבוצות מסוימות מקרב המתיישבים בארץ במאה השתים  -עשרה
לפה " ס ראו עצמם

כ ' ישראלים ' .

כתובת מרנפתח  ,מלך מצרים  ,מלמדת שכבר בסוף המאה השלוש  -עשרה לפה " ס

הייתה בכנען קבוצה שנקראה בשם ישראל  .אבל מקומה של קבוצה זו והיקף המשפחות ובתי האב שהשתייכו אליה

בתקופה קדומה זו נסתרים מאתנו  .לדיון בשאלה זו ראו  :נאמן ( לעיל  ,הערה , ) 3

עמ '

312 - 310

 ,ושם ספרות נוספת .

קתדרה

נדב נאמן

92

רבה של ליכוד וגיבוש גם בתקופה שלאחר התנחלותו  ,לבין מה שמלמדים המחקרים ההיסטוריים ,

והאתנוגרפיים .

הארכאולוגיים  ,האנתרופולוגיים

מכאן קצרה הדרך להטלת ספק בכל התיאור

המקראי של התקופה שקדמה לכינון המלוכה  ,תיאור המושתת במידה רבה על הנחות היסוד של

.

הפרקים ההיסטוריים שקדמו לו דהיית התיאור המקראי של שלבי הבראשית של עם ישראל ושל
המהלך ההיסטורי שבו התיישב בארץ וכונן את זהותו העצמית ואת משטרו ומוסדותיו  ,חייבה את
החוקרים להתנתק מהנחות היסוד של תיאור זה ולהציג שחזור חלופי  ,שחזור הנשען על מערך נתונים
שונה מעיקרו מזה המוצג במקרא  .ומאליו יובן שכל שלביו ומרכיביו של שחזור היסטורי  ,חברתי -
כלכלי ודתי  -תרבותי מעין זה שונים מאלה המתוארים במקרא וקרובים הרבה יותר לתהליכי
התיישבות והתלכדות של חברות אחרות שצמחו והתפתחו בסוף האלף השני ובראשית האלף הראשון

לפה " ס בכל המרחב הסורי  -ארץ  -ישראלי .
בהמשך ישיר להתפתחות זו במחקר צמחה ההנחה ששלבי כינונו והתגבשותו של מוסד המלוכה

בישראל עשויים אף הם להיות שונים מאלה המוצגים בהיסטוריה המקראית  .ואכן הסחף במעמדו של
המקרא כמקור המשקף את שלבי צמיחתו והתפתחותו של עם ישראל לא נעצר בתקופה שקדמה
למלוכה  ,ומאז ראשית שנות התשעים הוטלו ספקות גם בתיאורים של תקופת הממלכה

המאוחדת .

סימן שאלה רבתי הוצב מעל דברי ימיהם של שאול  ,דוד ושלמה  ,שבמשך שנים רבות נחשבו נקודת

מוצא בטוחה לשחזור תולדות ישראל מראשית תקופת המלוכה ואילך  .יש להדגיש שאפילו חוקרי
מקרא ביקורתיים  ,כאלה שיצאו מבית מדרשם של יוליוס ולהאוזן  ,אלברכט אלט ומרטין נות  ,הניחו

כי דברי ימיהם של שאול  ,דוד ושלמה מושתתים על יסודות איתנים .

5

ואולם ההצטברות של נתונים

מחפירות ארכאולוגיות בארץ  -ישראל ובארצות שכנות והעיון במקורות חוץ  -מקראיים הובילו את
החוקרים למסקנה שהתיאור המקראי המציג את תקופת הממלכה המאוחדת כתקופת התעצמות
צבאית ומדינית  ,בנייה מסועפת ושגשוג כלכלי ותרבותי שכמותם לא היו עוד בתולדות עם ישראל

בימי בית ראשון  ,הוא משולל יסוד היסטורי  .לפיכך לא ניתן להתבסס על תיאור זה ( ובייחוד על דברי
ימי שלמה ) לשם שחזור תולדות עם ישראל וארץ  -ישראל במאה העשירית לפה " ס ואף לא כנקודת

מוצא לשחזור תהליכי צמיחתן והתבססותן של ממלכות ישראל ויהודה בשנים שלאחר מכן  .תיאור
תקופת הממלכה המאוחדת כתור הזהב בתולדות עם ישראל הוא בראש ובראשונה קונסטרוקציה

ספרותית  -אידאולוגית  ,אשר נכתבה במגמה להציג את ראשית תקופת המלוכה כתקופת זוהר שיש
לשאוף לשוב ולכוננה בזמנם של מחברי ההיסטוריה  ,אל נכון בסוף המאה השביעית
5
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חלק מן החוקרים  ,שאני נמנה עמם  ,אינם שוללים את עצם קיומה של ממלכה מאוחדת בהנהגת
השליטים הנזכרים בהיסטוריה המקראית  ,אבל רואים בה מעין שלב מעבר מהנהגה שבטית מקומית

של חברה פטריארכלית  -שבטית למוסד מלוכה  ,השולט על טריטוריה רהבה ומוגדרת ומכונן בה

מוסדות שלטון קבועים ויציבים  .דומה כי מוסד המלוכה החל לצמוח ולהתגבש בהבל ההר במאה
העשירית לפה " ס בקירוב והביא לכינונה של ממלכת ישראל בראשית המאה התשיעית לפה " ס ושל
ממלכת יהודה במחצית השנייה של מאה

זו .

אבל חוקרים מספר דוחים לחלוטין את התפיסה של

7

ממלכה מאוחדת  ,ולדעתם התיאור של תקופת הממלכה המאוחדת איננו ' היסטורי ' יותר מאשר
התיאורים של תקופת האבות  ,של הנדודים במדבר או של כיבוש הארץ ויש להשמיט אותו כליל

ראשון .

מתיאור תולדות עם ישראל בימי בית

8

הערעור על מהימנות התיאורים המקראיים של תקופת הממלכה המאוהדת  ,ובייחוד על תמונת
הממלכה הגדולה והמשגשגת שהתקיימה בימי דוד ושלמה  ,מציב את תיאור ממלכות ישראל ויהודה

במאה התשיעית לפה " ס בחזית המהקר ההיסטורי  .עלינו לשאול על סמך מה כתב בעל ספר מלכים
את היבורו  -האם עמדו לרשותו מקורות כתובים מהימנים  ,שבאמצעותם יכול היה לתאר את
תולדות שתי הממלכות בתקופה

יש להדגיש כי ספר מלכים נתחבר במועד מאוחר  -בסוף

זו ?

המאה השביעית לפה " ס  ,זמן לא רב לפני חורבן בית ראשון  ,או לאחר חורבן הבית  ,במחצית

לפה " ס .

הראשונה של המאה השישית

9

מכאן שההיסטוריה של ממלכות ישראל ויהודה במאה

התשיעית נתחברה מאות שנים לאחר תום האירועים

המסופרים .

יכולתו של מחבר ההיסטוריה

לכתוב את דברי ימי שתי הממלכות בתקופה וו תלויה הייתה בראש ובראשונה במקורות שעמדו

לרשותו .

אם נמצאו לו מקורות כתובים אמינים יכול היה לשחזר באמצעותם את ההיסטוריה

הקדומה  ,זאת בהנחה שאכן עשה מאמץ לאסוף את המקורות שעמדו לרשותו ולשחזר באמצעותם

.

את ההיסטוריה הקדומה אבל אם לא נמצאו לו מקורות קדומים מהימנים הרי גם לו רצה לא יכול
היה לשחזר את רצף האירועים בתקופה שקדמה

7
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הכתובים שנמצאו למחבר ההיסטוריה ומידת מהימנותם היא אפוא מכרעת לכל דיון בהיסטוריה של

ממלכות ישראל ויהודה במאה התשיעית

לפה " ס .

כיצד ניתן לבחון את מידת מהימנותם של כתובים מקראיים המתארים אירועים בתקופה קדומה

זו ?

הנתונים החוץ  -מקראיים העומדים לרשותנו לחקר ההיסטוריה המקראית הם משני סוגים  :כתובות
מלכים וממצאים ארכאולוגיים  .מאליו יובן שרוב התיאורים המופיעים בספר מלכים אינם ניתנים

.

לבדיקה באמצעות מקורות חיצוניים בחינת ההתאמה בין כתובים מקראיים למציאות ההיסטורית בת

הזמן אפשרית רק באותם מקרים שבהם מתקיים מפגש ישיר בין טקסט מקראי לבין מקור חוץ  -מקראי .
תאריכם של ממצאים ארכאולוגיים שנוי במחלוקת קשה בין חוקרים ובהעדר כתובות בנייה לא ניתן

.

לקבוע בימי איזה שליט נבנה מבנה או ביצור שנחשף בחפירה תרומתן של החפירות הארכאולוגיות
שנערכו באתרים מן המאה התשיעית לפה " ס לחקר מהימנותו של ספר מלכים  ,ספר הממעט להזכיר

.

פעולות בנייה או חורבנות שאירעו במרוצת תקופה זו  ,היא אפוא מצומצמת למדי ואילו בכתובות
מלכים שנכתבו במאה התשיעית  ,ואשר נתגלו ברחבי המזרה הקדום  ,נזכרים אישים ומאורעות
הנזכרים גם בספר מלכים וניתן לבחון בעזרתן את מהימנותם של הטקסטים המקראיים המקבילים

.

להם שום כתובת מלכותית ישראלית או יהודאית לא נמצאה עד כה  ,והכתובות שברשותנו נכתבו
בכתב היתדות בשפה האכדית  ,בכתב היירוגליפי בשפה המצרית ובכתב אלפביתי בשפה הארמית

והמואבית .

המאורע ההיסטורי הקדום ביותר המתואר במקרא  ,והנזכר באופן מפורש בכתובת

מלכותית  ,הוא מסע שישק  ,שנערך שנים אהדות לפני מותו  ,היינו בין שנת
בקירוב ,

930

לשנת

925

לפה " ס

ובפרשה זו נפתח את דיוננו .

כתובת מלכותית נכתבה תמיד בימיו של השליט ובאופן פורמלי היא מעין דוח שכתב לפני האל או
האלים על מעשיו במסגרת המנדט שקיבל מהם בעת שעלה על כס השלטון  .הנמענים הסמויים של
הכתובות הם הסופרים ושכבת העלית  ,והטקסט נכתב כדי להעביר להם מסרים על מגמות השליט

ותפיסותיו האידאולוגיות בנושאים העומדים על הפרק .

10

מאחר שכתובות מלכים נכתבו בימי השליט

הרי מחבריהן היו עדי ראיה  -באופן ישיר או בעקיפין  -למאורעות שעליהם הם מספרים  .מלכים
היו ראשי מדינות וניהלו את ענייני הפנים וענייני החוץ של הממלכה  ,ולכן משקפות כתובותיהם את

.

המאורעות המרכזיים בחיי הממלכה למרות אופיין הספרותי ומגמתן להגדיל ולהאדיר את השליט
ולהצדיק את מדיניותו ואת מעשיו  ,כתובות מלכים משמשות מקור ראשון במעלה לחקר ההיסטוריה

של המזרח הקדום .
נוכח מספרן המצומצם של כתובות המלכים המאירות באופן ישיר את החומר המקראי ראוי להתייחס
אל קורפוס הכתובות שברשותנו כאל מעין מדגם שישמש לבחינת מהימנותם של התיאורים בספר

.

מלכים אדון להלן תהילה בכל אחת מן הפרשות המסופרות בספר מלכים והנזכרות בכתובות מלכים ,
כדי לעמוד על ההתאמות  ,על הפערים או על הסתירות בין התיאור המקראי לבין הכתובת המלכותית

המקבילה לו  ,מאליו יובן שגם כתובות המלכים ייבחנו באופן ביקורתי  ,תוך הכרה במגבלותיהן
10
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 , New York 1995 ,עEast , 1

 .א1 .

' Mesopotamian Kings

 ,ושם ספרות

נוספת .
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בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפה " ס

.

כמקורות היסטוריים לאחר עריכת בהינה זו אנסה להעריך את היקף המקורות שעמדו לרשות מחבר

ספר מלכים  ,את טיבם של המקורות השונים המשוקעים בספר ובמידת  -מה גם את מהימנותו של

התיאור הכולל של תולדות ממלכות ישראל ויהודה במאה התשיעית לפה " ס .
ב  .התיאורים בספר מלכים בראי כתובות מלכים מן המאה התשיעית לפה " ס
 . 1מסע שישק
פרשת המסע שערך שישק
לא

כבר .

11

( 924 - 945

לפה " ס ) לארץ  -ישראל נדונה בפירוט רב במאמר שכתבתי זה

ניתוה הכתובת הטופוגרפית המצרית מלמד שמסע שישק כוון בראש ובראשונה נגד

ממלכת ישראל ( הממלכה הצפונית ) ונגד המשפחות ובתי האב שישבו לאורך נחל הבשור ושלוחותיו

.

ובהבלים שמדרום לו ממלכת יהודה לעומת זאת כמעט שלא נפגעה במהלך המסע  ,והצבא המצרי

הדר לתהומה רק באזור שמצפון לירושלים ( גבעון נזכרת ברשימת הערים הכבושות ) וכן בשולי בקעת
באר  -שבע ( עצם וערד

נזכרות ברשימה .
)

נראה שהמסע נערך בעיקר לשם הפגנת כוה ולשם השגת

.

שלל  ,וכן במטרה להדק את האחיזה המצרית בחוף פלשת אין ראיה מכרעת לכך ששישק התכוון
לשוב ולחדש את האחיזה המצרית בכנען  ,אבל גם אם הוא התכוון להחזיק בשטחים שכבש הרי הדבר
לא התממש והצבא המצרי נסוג בתום המסע מן הארץ  .המסע המצרי גרם להרס יישובים בצפון הארץ
ובדרומה ולאבדן רכוש רב  ,אך היישובים במרכז הארץ ובצפונה התגברו על המשבר ועד מהרה

.

התאוששו והמשיכו להתפתח ייתכן שהמסע אפילו האיץ את צמיתת ממלכת ישראל  ,זאת משום
הלקה שנלמד בדבר החשיבות של ליכוד וגיבוש פנימי ובאשר לצורך בביצור ובהקמת צבא

קבע .

מסע שישק היה אפיזודה חולפת בדברי ימיהן של ממלכות ישראל ויהודה ולא הותיר חותם עמוק
בהתפתחותן בשנים שלאחר

מכן .

כיצד עלינו לפרש את הסתירה בין התיאור המקראי  ,שלפיו נערך המסע נגד ממלכת יהודה ובמהלכו

לקח שישק שלל מירושלים ( מלכים א יד  ,כה  -כה )  ,לבין התמונה העולה מניתוח הכתובת המצרית

?

נראה לי שלנגד עיני מחבר ספר מלכים עמדה ידיעה קצרה  ,שמקורה בכרוניקה קדומה  ,על מתן מגני
זהב לשישק מלך מצרים בעת שעלה על ירושלים בשנה החמישית לרחבעם ועל התלפתם במגני
נחושת  .המחבר הרהיב ידיעה קצרה זו בדרך של השלמת פערים על פי הבנתו ההיסטורית  ,וכך הציג

תמונה שלפיה הייתה ירושלים מטרת המסע ושישק נסוג מן העיר לאחר שהשיג את הפצו  .בולטת
העובדה שלמחבר  ,שכתב את חיבורו מאות שנים לאחר המסע ובמציאות שונה לגמרי  ,חסרה ידיעה
ממשית על הרקע הכולל של המאורעות ועל פרטי המסע  ,ושהוא נאלץ להסתמך על המעט שנמסר

.

לו במקורותיו באופן זה צמחה תמונת מסע שהיא רחוקה למדי מתמונת המסע ההיסטורי שערך
השליט המצרי  ,ולולא עמדה לרשותנו הכתובת המצרית היינו מציגים את המסע באופן שונה מאוד
ממו ,
11

ש "מ ,
;

~

ם קמע 2,ה

בטצ ' 4מ  ,נ ו  ,ה  .סט ,

נ ' נאמן ,
עמ '  , 276 - 247ושם ספרות

ן

,

וה

' מסע שישק לארץ ישראל בראי הכתובות המצרעת

מספת .

 ,המקרא והממצא הארכיאולוג ,

צען  ,סג ( תשנ " ת

"

קתדרה

ץתדרה
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מסעות שלמנאסר השלישי למערב בשנים

845 - 853

לפה " ס

בכתובת שנחרתה על גבי מונולית שנתגלה בכורח  ,באזור החידקל העליון  ,מפורטים תחילה מסעות
שערך שלמנאסר השלישי

לפה " ס .

( 824 - 858

לפה " ס ) למסופוטמיה העליונה ולצפון סוריה בשנים

855 - 858

במסעות אלה הצליח שלמנאסר להכניע את כל הממלכות שישבו באזורים אלה  ,סיפח את

12

.
לפה " ס  .במסע

ממלכת בית  -עדן לתחומו  ,ואילץ את המלכים שישבו בצפון סוריה לשלם לו מם כניעה כבד לאחר
מכן מתואר בכתובת מסע נוסף שערך השליט האשורי למערב בשנתו השישית

( 853

)

זה גבה מס מהמלכים הווסלים שישבו בצפון סוריה  ,ובהמשך דרכו דרומה התנגש בעיר קרקר ,
הנמצאת בחתומי ממלכת חמת  ,בכוח צבאי שהורכב מיחידות שגייסו שנים  -עשר מלכים ( ' הברית

הדרומית ' .
)

מנהיג הברית היה אדד  -אדרי ( הדדעזר ) מלך דמשק  ,ולצדו עמדו ארחולני מלך חמת ,

אחאב מלך ישראל ושליטים נוספים  ,שמוצא רובם מן החוף הפניקי  .שלמנאסר טוען בכתובותיו
שנתל בקרב ניצחון גדול  ,אבל עיון בהשתלשלות המאורעות מלמד שהקרב הסתיים ללא הכרעה  ,וכי

הצבא האשורי שב לארצו בלי שהשיג את מטרתו .
לפי הכתובת ערך שלמנאסר עוד שלושה מסעות למרכז סוריה כדי להתגבר על ברית הממלכות

.

שהתייצבה נגדו ולפלס דרכו דרומה מסעותיו בשנים
ובשנת

845

848 - 849

לפה " ס הסתיימו בלא כל תוצאות ,

ערך גיוס מקיף בארצו ויצא בראש חיל כבד ובו ( לפי עדות האנאלים

שלו ) 120 000

,

איש

.

בתקווה להכריע את המערכה אבל למרות מאמציו לא עלה בידו להתגבר על ' הברית הדרומית '  ,ולא

די בכך שנאלץ לסגת  ,אלא אף אנוס היה להילחם בממלכות הנאו  -חתיות של צפון סוריה  ,שניסו

.

לנצל את המצב כדי לפרוק מעליהן את עולה של אשור הצלחתה של ' הברית הדרומית ' להתמודד
בארבעה קרבות בשדה הפתוח עם העצמה האשורית מלמדת ששמרה על כוחה ועל ליכודה בשנים
845 - 853

.

לפה " ס לאור זאת ניתן לקבוע כי דמשק וישראל היו בעלות ברית בשנותיו האחרונות של

אחאב ובמרבית ימיו של יורם בן אחאב

( 841 - 852

לפה " ס בקירוב )  ,וכי הצבא הישראלי השתתף בצבא

בעלות הברית שלחם בהצלחה באשור בשנים אלה .
.

אשור אינה נזכרת כלל בתיאור דברי ימיהם של אחאב ושל יורם בנו בסיפורי נביאים המשולבים
בהיסטוריה של אחאב מתוארות שלוש מלחמות שבהן לחם נגד ארם  ,ואשר הסתיימו במותו בשדה

כב .

הקרב ( מלכים א כ ;

)

מחזור סיפורי אלישע נקשר בספר מלכים לימיו של יורם בן אחאב ומשקף

מצב של עוינות ושל מלחמות בלתי פוסקות בין ארם לישראל ( מלכים ב ב  ,א  -ח ,

סו .
)

בסיפורים

המיוחסים לימי אחאב ויורם מכונה מלך ארם בשם בן  -הדד  ,ואילו לפי כתובות שלמנאסר מלך אז

בדמשק אדד  -אדרי

12

(

הדדעזר .
)

לתעתיק ותרגום של המונולית מכורח ראו
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,
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בכל מה שנוגע ליחסי ארם וישראל ולשמו של מלך ארם קיימת אפוא סתירה ברורה בין התיאור
המקראי של ימי אחאב ויורם לבין המציאות ההיסטורית כפי שהיא מתגלה בכתובות שלמנאסר

השלישי  ,ולמעמדה של אשור בזירה הסורית  -ארץ ישראלית באותה עת אין כל זכר בהיסטוריה

המקראית .
 . 3יהוא ' בן עמרי ' וחזאל ' בן של אף אחד ' באנאלים של שלמנאסר השלישי
כאשר יצא שלמנאסר השלישי למסע נוסף למערב  ,בשנת

841

לפה " ס  ,התפרקה הקואליציה שלחמה

.

בו בהצלחה בשנים  , 845 - 853ורק חזאל  ,המלך החדש של ארם דמשק  ,התייצב נגדו הצבא הארמי
לא היה חזק דיו כדי להדוף את המתקפה האשורית  ,ולאחר שנחל מפלה סמוך להר שניר ( הר מול

.

הלבנון ) נסוג חזאל והתבצר בדמשק שלמנאסר המשיך דרומה לעבר אזורי החורן והבשן  ,ולאחר

שהצה את הגליל הגיע להר כרמל ( ' הר בעל ראש ' ) ושם קיבל את המס של בעל  -מנזר מלך צור ושל
יהוא ' בן

עמרי ' .

13

בספר מלכים לא נזכר המסע האשורי  ,שעבר כאמור בתחום ממלכת ישראל  ,ואף לא המס שהעלה

.

יהוא לאשור בכתובות שלמנאסר מכונה יהוא ' בן עמרי ' בעוד שבמקרא מסופר שהיה בנו של יהושפט

.

ונכדו של נמשי ( מלכים ב ט  ,ב  ,יד )  ,וכי שם קץ לשושלת עמרי מקובל להסביר את הסתירה בכך
שהביטוי ' בן עמרי ' איננו מכוון לאביו הביולוגי של יהוא  ,אלא מציין שהיה שליט על ' בית עמרי '

.

 , ) 6שהוא שמה של ממלכת ישראל בכתובות תגלת  -פלאסר השלישי לפי השערה זו יש

) Humri

לפרש "
את הטקסט במשמעות  :יהוא בן

( בית

)

עמרי .

14

אבל שום מלך אתר מישראל איננו מתואר

.

.

באופן זה אחאב מכונה ' הישראלי ' ואילו יואש ומנחם מכונים ' השומרוני ' נראה לי שיש לפרש את

הציון ' בן עמרי ' כפשוטו  ,היינו כמכוון למייסד השושלת ( ' אביו ' ) של יהוא  ,ולחפש פתרון אחר
לקישור שעשו הסופרים האשורים בין יהוא לשושלת

עמרי .

15

יהוא שינה את המדיניות האנטי  -אשורית של המלכים שקדמו לו  ,סירב לשתף פעולה עם חזאל בעת
המסע האשורי בשנת

841

 ,נכנע לאשור בעת שצבאותיה הגיעו לגבול ישראל ושילם לה מס כניעה .
.

לאשורים היה אפוא מניע ברור להציגו באור חיובי ככל האפשר לפיכך נראה לי שהכינוי

' בן

עמרי '

ניתן ליהוא במגמה לטשטש את היותו אוזורפטור  ,שנטל את המלוכה באופן לא ראוי  ,ולהציגו בתור
יורש לגיטימי של בית עמרי  ,השושלת ההשובה  ,שיותר מכל שושלת אחרת ביססה את מוסד המלוכה

בישראל .
13

16

לתעתיק ותרגום של הכתובת  ,ראו  :גרייסון  ,שם  ,עמ ' . 60 , 54
)

ושם ספרות
14

שסו

,

נוספת .
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חזאל מלך דמשק לעומת זאת היה יריב מושבע של אשור ונאבק בה בהצלחה במשך כל ימי

.

שלמנאסר במגמה להשמיצו ולהציגו כשליט לא לגיטימי  ,שנטל את כס המלוכה באופן לא חוקי ,

.

כינה אותו סופר אשורי ' בן של אף אחד ' כינוי זה הולם היטב את רוה הסיפור הנבואי על מסע אלישע

לדמשק ( מלכים ב ח  ,ז  -סו )  ,סיפור שבו מתוארת באופן ציורי עלייתו של חזאל לשלטון לאחר מותו

.

של בן  -הדד הפסוק החותם את הפרשה מותיר מקום לספק בשאלה אם רצח חזאל את בן  -הדד או

שהלה מת מוות טבעי וחזאל תפם את מקומו  ,אבל נימת הסיפור ( ובמיוחד פסוק יג ) מעידה שחזאל

בדמשק .

לא ראה עצמו מועמד לעלות על כס המלוכה

17

מלבד זאת ראוי לשים לב לכך שלפי כתובות שלמנאסר ירש חזאל את אדד  -אדרי ( ' אדד  -אדרי הלך

.

לעולמו חזאל בן של אף אהד תפס את כס המלוכה ,

' ) 18

בעוד שלפי הסיפור הנבואי עלה הלה לשלטון

אתר מותו של בן  -הדד .
 . 4מרד מישע מלך מואב ומלחמתו בישראל
בספר מלכים ( ב ג  ,ד  -בז ) מסופר שמישע מלך מואב היה משועבד לישראל בימי אחאב והעלה לה מס

.

.

שנתי כבד לאחר מות אחאב מרד מישע וחדל להעלות מס יורם בן אחאב כרת ברית עם יהושפט
מלך יהודה ועם מלך אדום  ,יצא עמם למסע דרך מדבר אדום  ,כבש שטחים רחבים בממלכת מואב

.

והרס אותם כליל לבסוף הגיע לקיר חרשת  ,ששם התבצר מלך מואב  ,והטיל מצור על העיר  ,אולם
הניסיון לכבשה נכשל ובעלי הברית נאלצו לסגת בלא שעלה בידם

לשוב ולשעבד את מואב .

בשנותיו המאותרות הציב מישע מצבה באתר הפולחן ( במה ) שהקים בקריחו  ,עיר בירתו  ,לכמוש ,

.

האל הלאומי המואבי על המצבה חקק כתובת הנצחה ובה תיאר את ניצחונותיו ואת מפעלי הבנייה

.

שלו ברחבי ממלכתו בכתובתו מספר מישע שבימי אביו שעבד עמרי  ,מלך ישראל  ,את מואב  ,ושהיא

.

נשארה משועבדת לישראל במשך ארבעים שנה מישע מרד ב ' בנו ' של עמרי  ,הכה את הצבא
הישראלי  ,כבש את כל הטריטוריה המשועבדת ואף הרחיב את תחומו וכבש שטהים שנכללו קודם

.

לכן בממלכת ישראל לאחר מכז בנה את קריחו  ,עיר בירתו  ,שיקם את הערים שכבש וכך ייצב את

שלטונו בכל תחומי ממלכתו .
17
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יוספוס ( קדמוניות היהודים  ,ט ,
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) 92

פירש את הכתוב כהריגה בחנק  .לחילוקי הדעות בין חוקרים באשר לפירוש
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(
ler
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.ן

 .קק
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 .קק
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( he Old Testament Literature , 10 ( , Grand Rapids 1991 ,
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; 75 - 77

 .קק
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.

] ; 532

.ק
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1970 ,
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 . Dearman ; 261 - 249ג 1 .

;  the Mesha Inscription and Moab, Atlanta 1989 , with earlier literatureח

 l' histoire deוט  de Mishaט205 - 216 ; idem , ~ La 5161

,

.ג

נוספת .

18

 .קק

B . O . Long ,

empereurs :

לדיון בטקסט ראו יבדה ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  , 189 - 188ושם ספרות

,

)

Lemaire , ~ Hazael de Damas , roi d'Aram ' ,

לדיונים בכתובת מישע ראו ש ' אחיטוב  ,אסופת כתובות עבריות  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ '
Lemaire , 'Notes

[

 .א,

תDie Bficher der 1)0

2 Kings ( The Forms 0

 civilisation Misopotamienne ofertes 4 Paul Garelli Paris 1991 ,מן sur

.ג

ג

Euihlung von der Designation Hasaels durch Elisa ) 2 Kdn

,

4 . ( , Studiesט )

4 -Ouest Semitique ' , Syria , 64 ) 1987 ( ,ץ0א d ' epigraphie

 onore 4 1 . Alberto Soggin ,תן tradizioni 4 Israele: Scritti

)

45 . ( , Storiaט ) Israel

 ].ש

 . Garroneס l ' ,

l ' ancien Isra
~

עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפה " ס

99

לאחרונה דנתי בהרחבה בשאלת הזיקה בין כתובת מישע לסיפור על מסע שלושת המלכים נגד

מואב .

20

.

עיון בשני המקורות מלמד שיש ביניהם נקודות מגע אחדות אך גם אי  -התאמות לשניהם יש

נקודת מוצא משותפת  :מואב הייתה משועבדת לישראל בימי המלכים הראשונים מבית עמרי ומרדה

לאחר מכן  .לפי המקרא מרדה מואב לאחר מות אחאב  ,ואילו לפי כתובת מישע מרדה מואב בימי
' בנו ' של עמרי  ,ומפשוטו של הכתוב יוצא שהמרד פרץ בימי אחאב  .אך חוקרים עמדו על כך שהמונח
' בן ' מציין לעתים צאצא בשושלת  ,וכי הכוונה במקרה זה לאחד מבניו של אחאב  .מאחר שלפי כתובת

מישע הייתה מואב משועבדת לישראל במשך שנים רבות ( ' ימים רבים ' ,

' ארבעים

שנה ' )  ,יש טעם רב

בהנחה שהמרד פרץ רק לאחר מות אחאב  ,וכי מסע שלושת המלכים נגד מואב נערך זמן קצר לאתר
פרוץ

המרד .

ושמכאן

יש הסכמה בין שני המקורות גם על כך שלא עלה בידי ישראל לדכא את המרד ,

21

ואילך הפכה מואב להיות ממלכה עצמאית .

מסע שלושת המלכים נגד מואב איננו נזכר בכתובת המואבית ואילו כיבושי מישע בעבר הירדן אינם

נזכרים בספר מלכים  ,אבל פרטים אחדים המסופרים על מסע שלושת המלכים נראים בלתי מהימנים .
א  .מהתיאור המקראי עולה בבירור שהמלוכה באדום נוסדה רק בימי יהורם בן יהושפט ( מלכים א

כב  ,מה ; מלכים ב ה  ,כ  -כב )  ,וכי לאחר שמרדה ביהורם הייתה אדום אויבת לממלכת יהודה ( השוו :

שם ב יד  ,ז .
)

הזכרת מלך אדום כאחד מבעלי הברית של יורם בן אחאב היא אנכרוניזם  ,המשקף את

המציאות בזמנו

של המחבר המאוחר .

.

) 22

אינה הולמת את

לעיל .

מערך יחסים זה

ב הצגת ארם כאויבת ישראל וכבעלת ברית טבעית של מואב ( מלכים ב ג  ,כו
ימי בית עמרי  ,שאז נקשרו ישראל וארם בברית שלחמה נגד אשור ( ראו
השתנה רק עם עלייתו של חזאל לשלטון בארם בשנת

843

לפה " ס

)

בקירוב .

ג  .קיר חרשת מוצגת בסיפור במקרא כבירתו ועיר מעוזו של מישע  ,בעוד שלאמתו של דבר ישב מישע

.

בדיבון ולאחר מכן בקריחו  ,הבירה החדשה שבנה בשכנות לדיבון יתר על כן  ,בסיפור על מסע שלושת

המלכים מוצג האזור שמדרום לארנון בתור לב ממלכת מואב  ,שבמרכזו שכנה בירת מואב  ,קיר חרשת .
ואילו מכתובת מישע עולה שלפחות הלק מן המחוז שמדרום לארנון ( אזור חורונים  /חורונן ) לא נכלל
בתהום שלטונו ,

ושהוא כבש אותו רק בשלב מאוחר .

' King Mesha ' s Inscription : BetAreen History and Fiction ' , idem . ,

Smelik ,

1 Israelite and Moabite H~ storiography (Oud ( es (amen (ische Studiin , 28 ( ,ח

)

 . 143 - 169 ; K.A . D .קק Brescia 1991 ,

"

חג חן Converting the Past: Studies

4 %'' aman ,, ' King Mesha and the Foundation of the Moabite Monarchy ' , 1 ]1 , 47ן 4 .ן ; 59 - 92

 .קק

Leiden 1992 ,

4 . , 48 ) 1998 ( ,ו6ן 83 - 92 , with earlier literature ; A . F . Rainey , ' Syntax , Hernleneutics and History ' ,

 .קק

) 1997 ( ,

 . 244 - 251קק
20
21

נ ' נאמן  ' ,בין כתובת מלכותית לסיפור

חוקרים לא מעטים קיבלו את ההנתה שהמרד פרץ בימי יורם בן אחאב  .ראו הספרות שציין למר במאמרו משנת
4 . Miller, 'The Moabite Stone as % Memorialנ
, PE
( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '  ; 150 - 146וכן 106 ) 1974 ( , :
1991

 . 29ח 15 ,
22

נבואי  :מרד מישע מלך מואב בהארה

היסטורית '  ,ציון  ,סו ( תשס " א ) ,

עמ '

. 40 - 5

.ק

~

'

,

,

לקריאה ' ארם ' ( במקום ' אדום ' ) בפסוק בו ראו  :גריי לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '  , 484הערה
 . BarthElemy ,ס ;  . 363ק  the 80015 0 - Kings acc) , Edinburgh 1951 ,חס Critical and Exegetical Commentary
 l'Ancien Testament , 1 :טCritique (extuelle 4
1 . Estherחו א , Ruth , Samuel. Rois, Chroniques, Esdras,
_fosuit
)

% 84

.ע

"""

GOttingen 1982 ,

ש

)080 , 50 , 1 ( , Fribourg

 . Montgomery , ; 6ג1

,

מותדרה

מתדרה 100

נדב ( אמן

לפי המסופר במלכים ב י  ,לג הכה חזאל מלך ארם את יהוא מלך ישראל בכל תחום ישראל שבעבר

.

הירדן  ,עד לנחל ארנון בדרום ואולם דיבון  ,בירת מישע  ,שכנה מצפון לארנון  ,וברור שגבול ישראל
בימי חזאל לא השתרע עד לנחל ארנון  .יתרה מזו  ,מישע  ,ולא חזאל  ,הוא שכבש את השטחים

.

הישראליים שבחבל המישור שמצפון לארנון התיאור בטקסט הוא סכמתי והתמונה ההיסטורית
העולה ממנו שגויה בחלקה משום שהסופר המאוחר לא היה בקי בפרטי המצב בעבר הירדן בתקופה

קדומה זו .
 . 5הכתובת הארמית שהציב חזאל בדן והסיפור הנבואי על מרד יהוא
המצבה הארמית שנמצאה בחפירות תל דן שבורה מכל צדדיה ושורות הפתיחה והסיום של הכתובת

.

שנחקקה עליה לא שרדו שמו של מהבר הכתובת לא נזכר  ,אבל רוב החוקרים אימצו את ההנחה
שחזאל מלך דמשק הוא השליט שכבש את דן והציב בה את

מצבתו .

23

בטקסט הקטוע של השורות

הראשונות מתואר ככל הנראה מאבק מזוין שהתנהל בין אביו של חזאל לבין מלך ישראל  .לדברי
מחבר הכתובת ( חזאל ) נמשך המאבק בין שתי הממלכות גם בימיו  ,והוא גייס צבא ויצא למסע  ,ובו
היכה את יריביו  ,הרג את יורם מלך ישראל ואת אחזיהו ' מלך בית דוד ' ( יהודה ) ועשה שמות

מאוחר יותר  ,אולי בימי יהוא  ,הוא כבש את דן והציב בה את

בארצם .

מצבתו .

תיאור המאבק בין אביו של חזאל למלך ישראל ( אם אכן זהו הפירוש הנכון לקטע הראשון של

הכתובת ) עשוי להעיד שבמהלך ימי בית עמרי לא תמיד היו יחסי ארם וישראל ידידותיים  ,וכי במועד

.

מסוים אף לחמו ביניהם מכאן שתיאור המלחמות בין שתי הממלכות בימי אחאב אולי איננו שגוי

.

לחלוטין הכתובת אף מאששת את המסופר במקרא על ברית ושיתוף פעולה צבאי בין יורם מלך

כז  -כס .

ישראל לאחזיהו מלך יהודה ( מלכים ב ח ,

)

ואולם דברי חזאל על כך שהרג את שני המלכים

עומדים בסתירה בולטת לסיפור המקראי שלפיו יהוא מרד ביורם והרג את מלכי ישראל ויהודה
( מלכים

23

בט.
)

נראה לי שיש להעדיף את הגרסה של כתובת חזאל  ,שנכתבה מיד לאחר תום האירועים

מבין המאמרים הרבים שהתפרסמו עד כה על כתובת זו אזכיר אחדים  ,ובהם ספרות נוספת  :א ' בירן ו " נוה ,

' כתובת ארמית מתקופת בית ראשון מתל דן '  ,קדמוניות  ,בו 1תשנ " ד )  ,עמ '  ; 81 - 74הנ " ל  ' ,הכתובת מדן  ,המצבות
והחוצות '  ,שם  ,כח 1תשנ " ה )  ,עמ '  ; 45 - 39א ' ליפשיץ  ' ,פולמוס " בית דוד "  -בעקבות הכתובת מתל דן '  ,ה ' ברון

וא ' ליפשיץ ( עורכים )  ,דוד מלך ישראל חי וקיים ? ירושלים תשנ " ז  ,עמ '  , 77 - 9ושם ספרות
הכתובות מדן ועקרון '  ,ארץ  -ישראל  ,כו ( תשנ " ט )  ,עמ '  ; 122 - 119נ ' נאמן ,

נוספת ; י ' נוה  ' ,בשולי

' הכתובת הארמית מתל דן בהארה

היסטורית ' ,

שם  ,עמ '

117, 43 ) 1993 ( , ; 118 - 112

1 - 18 ; 14 . Lemaire , ' The Tel

 .קק

45 ) 1995 ( ,

"

תפס  Telוחסל Aramaic Stele Fragment

4 . ,ן5ן

3 - 14 ; H. p . MUller, ~ Die aram ische Inschrift

 .קק

חNaveh , ' 11

 [.ש

/1 . Biran

81 - 98 : idem , ' The Tel Dan Inscription : /1 New Fragment ' ,

81 ) 1998 ( ,

,

Historiography' ,-

Piece of

 .קק

Dan Stela as 8

 . 121 - 139 ; 5 . Yamada , 'Aram -Israel~ Relations 85קק r r Althebraistik , 8 ) 1995 ( ,
~
 the Aramaic Inscriptionתן Reflected
ת8ס from Tel
 . 611 - 625 ; W. M . Schniedewind , ' Tel Danקק  , 27 ) 1995 ( ,ע
Zeitschri(t

""

"

חבט von Tel

 . 75 - 90 ; 1 . Kottsieper, iDie Inschrifiקק  Aramaic and Tehu ' s Revolt ' , BASOR , 302 ) 1996 ( ,תStela : New Light 0
 der 1 . H IHe des 1 .חן und Israel
~
dieses Lied auf: Studien
zum

vom Tell Dan und die politischen Beziehungen zwischen Aram -Damaskus

 1105) schriebשתט '

45 . ( ,ט ) Kottsieper

, Oswald 10," 12 EUr Vollendung seines 70 . Lebensjahres

""

- Festschri

 the Aramaic [nscription from Telת , ' Three Notes 0תבת ]  ) 8 ' 8ן

92 - 104

 .קק

7, 30 ) 2000 ( ,ע1

"

 ,ושם ספרות נוספת בהערה
חבלי

 1.ש

4 . Dietrichן lahrtausends vor Christus ' ,

.א
2

Alten Orien

חוע 2פתע Alten Testament

 . 475 - 500 :קק (AOAT, 250 ( , MUnster 1998 ,

"

עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפח ק

המסופרים בה  ,ושהפרשה שבה נהרגו שני המלכים נמצאת במרכזה  ,על הקיפור הנבואי על

יהוא  ,שנכתב שנים רבות לאחר תום האירועים המסופרים .

,

מדי

.,

עתוד

,

לפי הושע א  ,ד נחרת ' יום יזרעאל ' ככתם בל יימחה על שושלת יהוא  ,ואתד ממלכי השושלת
את ניתן

.

.

להיענש על כך יש בדברים אלה אישוש לסיפור על הקטל שערך יהוא ביזרעאל לאור

(

עמיי"

להעלות  ,אף כי בזהירות ובהסתייגות  ,את ההשערה שיהוא מרד בעקבות מותם של יורם מלך ישר

.

ואחזיהו מלך יהודה בקרב שערכו נגד חזאל מלך ארם במהלך המרד הרג יהוא את צאצאי בית

,

.

שהיו ביזרעאל ובשומרון ואת תומכיהם ואחז ברסן השלטון מסתבר אפוא שהסיפור הנבואי הועלה על

.

כתב זמן רב לאחר תום המאורעות המסופרים בו  ,וכי במועד זה ניטשטש כבר הזיכרון ההיסטורי פרשה

"

מותם של שני המלכים בקרב נגד חזאל התערבבה בפרשת הטבח שערך יהוא ביזרעאל ובשומרון בצאצ

בית עמרי ובתומכיהם  ,וכל המעשים שהובילו לעלייתו של יהוא על כס השלטון בישראל  -בין

;

"

bStS?te

(

24

זה ,

הוא עצמו ובין שהיה מלך ארם אחראי להם  -יוחסו לו בסיפור שנתחבר במועד מאוחר

 . 6מסעות אדד  -ניררי השלישי לסוריה והמס שהעלה לו יואש מלך ישראל
אדד  -ניררי השלישי מלך אשור

( 783 - 809

לפנה " ס

)

ערך שורה של מסעות לסוריה במאמץ לחדש אה '
ואשר אבדו לאשור בשנים שלטהר מלט ;

השליטה האשורית בחבלים שכבש שלמנאסר השלישי  ,סבו ,
בעקבות הניצחון המכריע שנחל בקרב נגד ממלכת ארפד

ובעלות בריתה בשנת  405לפה " ס שב אדוקי

,

.

;

,

ניררי ושעבד את ממלכות צפון סוריה לאתר מכן התקדם דרומה  ,הכה את בה  -הדד השני מלך למשק

.

I1D
והרחיב את תחום שלטונו לכל המרחב המורי  -ארץ  -ישראלי בכתובת שהציב בעיר כלה Y

ניררי

אלי

", ,

ששלט בכל התהום שעד לאדום ולפלשת בדרום  ,ואילו בכתובת שנתגלתה בתל א  -הימת" מוא
25

י

.

מציין שקיבל את המם של ' יואש השומרוני  ,הצורים והצידונים ' .
אדד  -ניררי איננו נזכר בספר מלכים  .חוקרים אחדים טענו שהכינוי ' מושיע ' הנזכר בילכים ג יגליל
דויטרונומי; ;146
מכוון אליו .

26

ואולם לא רק שפסוקים ג  -וא שם נתחבו ככל הנראה בידי עורך בתר -

אלא שהשימוש בכינוי ' מושיע ' איננו מתאים לשליט זר .

כינוי זה מכוון לאלישע או ליואש בן יו

עמ '  , 104 - 100ושם ספרות נוספת ביערות

24

לדיון מקיף בשאלה זו ראו במאמרי משנת

25

למסעות אדד  -ניררי השלישי למערב  ,ראו  :ח ' תדמור  ' ,האסטילה של אדד  -ניררי השלישי מלך אשור
עמ ' 135

r ( QC ) 2000

,

"היי

.

44 - 32

,מתי אי ,
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-nira
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"
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' המסעות של

,

אדד  -ניררי הג ' לסוריה הדרומית

"

Stela of
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] 514
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 , Discoveries ' ,ושם ~
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בהערה . 44

.ק

' Testament, Berlin 1903

 , ,א"

ט)4

'

:

ן1לי,,

.

- , 1,

;,,,

א

*
מלכים ב יג  ,יד  -יט .

",

שאלישע ניבא לו נבואת ניצחון על ארם
' בקשר לאירועים שהתרחשו בימי תגלת  -פלאסר השלישי

ליל

מאה השמינית לפה " ס ,

'1

"

(

ידל

יי "

110

) 27

אשור נזכרת לראשונה בספר

( 727 - 745

לפה " ס ) ,

במחצית השנייה

שנה בקירוב לאתר שהתייצבה ממלכת ישראל מולה לראשונה  ,בימי

,אכשיל ; ויש לנסות להסביר את השתיקה של ספר מלכים בכל הנוגע לקשרים בין ישראל לאשור

""

44שך תקופה ארוכה זו .
וזקיררת יעריכה בספר מלכים לאור ההשוואה עם כתובות מלכים

" *,
,

' ; העיוז

במספר פרשיות בספר מלכים לאור כתובות המלכים שנכתבו במאה התשיעית

?זלות שתי מסקנות עיקריות .

המקורות שעמדו לרשותו של מחבר ספר מלכים על ההיסטוריה של ממלכת יהודה בסוף המאה

*

.

ושירית ובמאה התשיעית לפה " ס היו טובים מאלה שהיו לו על שכנתה הצפונית דוגמה מובהקת
היא תיאור מסע שישק בספר מלכים המסע נערך בראש ובראשונה נגד ממלכת ישראל ונגד

 ,יגד

"

"

.

.

וידים

.

שישבו בספר הדרומי של הארץ  ,אבל מחבר ספר מלכים לא ידע על כך מאומה המקור

לרשותו הזכיר רק את מס הכניעה ששילם רחבעם לשישק  ,ולכן תיאר מסע שנערך רק נגד

nsai

,

לפה " ס

,ר "
שקיט  ,ושלא ביודעין הציג תמונה הרחוקה מרחק רב מתמונת המסע המצרי שנערך אז לארץ .

חות מכך מאלפת העובדה שספר מלכים איננו מזכיר כלל את השתתפותם של מלכי ישראל

אף*
ניות שנערכו
, ,

*,

.

44

נגד אשור בימי בית עמרי וכן את מסי הכניעה שהעלו מלכים מישראל לאשור

.

התשיעית לפה " ס למרות מעמדה החשוב של אשור בזירה הסורית  -ארץ  -ישראלית במאה
, ,שהשולית ובמחצית הראשונה של המאה השמינית לפה
" ס נזכרת אשור לראשונה בספר מלכים

"

י~
מירים" שנה בקירוב לפני סופה של ממלכת ישראל .
*
,

המס שהעלה מנחם לפול ( תגלת  -פלאסר השלישי ) בשנת

"

740

לפה " ס ( מלכים ב סו  ,יט  -כ ) ,

יתר על כן  ,בספר מלכים אין נזכרים כלל

מתשלומים שהעלו מלכי ישראל לשליטים זרים מאז המחצית השנייה של המאה העשירית ועד ראשית

המאה השמינית לפה " ס  ,ולעומת זאת מוצגים בפירוט רב מסים ותשלומים שהעלו מלכי יהודה

.

התקופה זו רהגעם שילם מס כבד לשישק ( מלכים א יד  ,כו )  ,אסא שלח ' מנחה ' לבן  -הדד מלך ארם

( ?ם טו  ,יח  -יט)  ,יהואש שלה מס כניעה לחזאל מלך ארם ( מלכים ב יב  ,יט )  ,ויואש מישראל הביא
לשומרון את השלל שלקח מירושלים ( שם יד ,

יד .
)

יש בנתונים אלה כדי להעיד על הידע המועט

על ממלכת יהודה .

תוהיה למחבר על תולדות ממלכת ישראל לעומת הידע הרב יותר שהיה לו

לפי התיאור בספר מלכים אחז הוא ראשון מלכי יהודה שהעלה מס לאשור ( מלכים ב טז ,
המם שהעלה אחז לחגלת  -פלאסר נזכר גם בכתובתו

של המלך האשורי .

28

ה  ,יז .

יהודה מס לאשור במועד מוקדם יותר ומחבר ספר מלכים לא ידע על כך ולא הזכיר זאת
27

"

ש orientaax

41 - 49
26

 .קק

,

)

1981 ,

Delcor ) 045 . ( , MElanges bibliques

 Neukirchen-lnuynש

4 .נ ש  . Caquotג

"

Cazelles (AOAT, 212 ( , Kevelaer

)

ואכן

האם העלה אהד ממלכי
בחיבורו ?

ש8ע1ש 1 . Briend, 'IEroboam 11 , sauveur

 . Henriא

,

de

rl 'honneur

ושם ספרות

נוספת .

על מסעות תגלת  -פלאסר לארץ  -ישראל ועל המם שהעלה אחז לאשור ראו  :ח ' תדמור  ' ,תגלת  -פלאסר הג ' בארץ -

ישראל '  ,שלמ " ק  ,י ( חש " ן )  ,עמ ' , 187 - 179

ושם

ספרות נוספת .

 103קתדרה

מימין  ' :אשדודה ' ,
התקופה

הישראלית ,

המאה השתים -
עשרה לפה " ס
משמאל  :מערכת כלי

,

בנ " י

יין מתל נאמי ,
=:

'

-

'

התקופה הכנענית

קתדרה 104

עיטור העשוי ' כחול

מצרי ' ( קופרוריבאיט ) ,
גובהו  9ס " מ וייתכן
ששימש כראש
שרביט או כעיטור

ראש לסוסים  ,נמצא

במוצא  ,שלהי
התקופה הישראלית ,
המאה השביעית
לפה " ס

ראש צלמית שנשתמרו בו

בצבע ,

ת11י הפנים המעוטרים
התקופה הישראלית ( הברזל

=.

.

המאוחרת )

,

צעום ~ ואב

רדובן )

גפף
ן
למעלה  :לוחית
,
ועליה ברכת כוהנים ,
כתף הינום  ,המאה

לפה " ס ,

השביעית
זהו הנוסח הכתוב

הקדום ביותר של
פסוקי מקרא הנמצא
בידינו

רימון שנהב מתקופת
הבית הראשון  ,נמצא
גירושלים

בתל בית  -שמש
( צילום  :א ' פוגל )

 105ץתדרה

עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפה " ס

יש לזכור כי בשום כתובת אשורית קדומה לא נזכר מס שהעלה מלך מיהודה לאשור לפני ימי תגלת -

.

פלאסר השלישי יהודה נעדרת אפילו מרשימת הממלכות שהעלו מס לתגלת  -פלאסר השלישי בשנת
740

ובשנת

738

לפה " ס .

29

ואילו סרגון השני מלך אשור

כי הכניע את ממלכת יהודה

' שמקומה

( 705 - 721

לפה " ס ) מציין באחת מכתובותיו

רחוק ' ' .
0

כל עוד התקיימה ממלכת ישראל עמדה ממלכת יהודה בצלה ולא מילאה תפקיד חשוב ביחסים הבין -

.

לאומיים עם הממלכות שישבו מצפון לה באופן זה אף ניצלה מגורלה של הממלכה הצפונית  ,שכנתה

.

החזקה  ,שהשתתפה במאבקים שהתנהלו באזור ולעתים שילמה על כך את מלוא המחיר נראה לי כי
הצגת אחז כראשון מלכי יהודה שהעלה מס לאשור משקפת נכונה את המציאות ההיסטורית ומלמדת

כי לבעל ספר מלכים היה ידע לא מבוטל על תולדות ממלכת יהודה בימי בית ראשון .
יש הבדלים ניכרים אפוא בין הידע שהיה למחבר ספר מלכים על ההיסטוריה של ממלכת ישראל לידע

.

שלו על ממלכת יהודה בתקופת המלוכה הוא כתב את חיבורו בירושלים במועד מאותר ובהסתמך
על מקורות כתובים שנמצאו לו  ,וההבדלים בפירוט ובמידת הדיוק של הידיעות שהביא על שתי

.

הממלכות משקפים את ההבדל במצב המקורות שעמדו לרשותו על כל אחת מהן בשל מצב המקורות ,
וכן לאור מגמותיו של המחבר  ,ניטשטשו בחיבורו גם ההבדלים בין שתי הממלכות  ,והקורא אינו יכול

להעריך נכונה את עצמתה של ממלכת ישראל ואת מעמדה הבין  -לאומי האיתן במאה התשיעית

והשמינית לפה " ס ואף לא את חולשתה היחסית של ממלכת יהודה ואת תלותה עד אמצע המאה
השמינית

לפה " ס בשכנתה הצפונית

החזקה .

.

לבסוף ראוי להזכיר גם את הכינוי ' בתדוד ' ( ' בית דוד ' )  ,הנזכר בכתובת חזאל מתל דן מסתבר שהיה

זה כינוי מקובל לממלכת יהודה במאה התשיעית לפה " ס ,
טריטוריאלית  -שבטית זו בשום מקום

במקרא .

31

אבל הוא איננו נזכר במשמעות

היעדרו מן המקרא הוא עדות נוספת למועד שבו

נתחברה ההיסטוריה המקראית  ,שנים רבות לאחר שכינוי זה במשמעותו המקורית יצא משימוש
וכינויים אחרים לממלכה תפסו את

מקומו .

.

ב מחבר ספר מלכים עשה שימוש רחב בסיפורי נביאים במאמץ לכתוב היסטוריה רצופה של ממלכת

.

ישראל במאה התשיעית לפה " ס מחד גיסא הוא שילב את הסיפורים הללו בחיבורו ומאידך גיסא כתב
מקצת מן הטקסטים שחיבר כשהוא נשען על המסופר

בהם .

32

בדרך משולבת זו הוא ניסה להתגבר

.

על מיעוט המקורות שנמצאו לו על ההיסטוריה של הממלכה הצפונית השוואת סיפורי הנביאים
לכתובות מלכותיות מלמדת על האפשרויות הגלומות בהם ועל מגבלותיהם התמורות כמקורות
לתולדות ממלכת
29

lines

"

ישראל .

 . 13תת68 - 69 , 4

5 1 - 19טת106 - 109 , 11
30

 .קק

 .קק

1994 ,

lerusalem

למועד חיבורה של הכתובת מכלה ראו  :נ ' נאמן  ' ,מדיניותם של אחז וחזקיהו כלפי אשוך בימי סך13ן ובראשית

,

32

King of

;  . 27 lines 1 - 8תת . 89 , 4ק  . 14 " lines 1 - 2 :חה10 - 12 , 4

ימי סנהריב '  ,ציון  ,נט תשנ " ד )  ,עמ '
31

,

[nscriptions ofTiglath -Pileser 111

טמע

Tadmor ,

.ח

9-6

.

הכינוי בית דוד מופיע במקרא רק כציון לשושלת דוד  .אי אפשר לפרשו אף לא באתר מאזכוריו במקרא במשמעות
הטריטוריאלית  -השבטית המופיעה בכתובת הארמית מתל דן .
 , ' Prophetic Stories 85 Sources for the Histories of Tehoshaphat and the Omrides ' , Bibliw , 78ח18ת8 ' 8א

 . 153 - 173קק ) 1997 ( ,

.א

106

נדב נאמן

פרטים אחדים הנזכרים בסיפורי נביאים זכו לאישוש מהמסופר בכתובות המלכים  :מישע היה
משועבד לישראל בימי בית עמרי ומרד בימי יורם בן אחאב ; חזאל לא היה היורש המיועד של מלך
ארם ; יורם בן אחאב ואחזיהו בן יהורם בן יהושפט היו קשורים בברית ונהרגו בעת ובעונה אחת ,

ולאחר מכן מלך יהוא על ישראל .
.

מקרה חריג קשור לשאלת מוצאו של יהוא לו היה רק המקור האשורי ברשותנו היינו סוברים

.

שנמנה עם שושלת עמרי  ,וכי עלה לשלטון בסדר ירושה מקובל ואולם הסיפור הנבואי על מרד
יהוא מלמד שמוצאו ממשפחת נמשי  ,וכי נטל את השלטון לאחר שמרד בצאצא לשושלת שמלכה

.

ארבעה דורות כך הדבר גם לגבי תאריך מרד מישע  ,שיש לקבעו לפי המסופר בסיפור הנבואי ,

אף על פי שכתובת מישע מנסה ליצור את הרושם שאירע בימי בנו של עמרי ( אחאב לפי פשוטו
של

הכתוב .
)

יש בכך כדי להזק את המסקנה ( המקובלת במחקר ) שכתובות מלכים הן חד  -צדדיות

ומגמתיות  ,וכי הדיון בהן מחייב ביקורת קפדנית  ,במקרים מסוימים  ,אמנם בודדים וחריגים  ,יש
להעדיף אפוא את תיאורי העבר במקרא על הנאמר בכתובות שנכתבו זמן קצר לאחר תום

המאורעות המסופרים בהן .
כנגד זה יש מקרים לא מעטים שבהם פרטים הנזכרים בסיפורי נביאים אינם עולים בקנה אחד עם

.

המציאות ההיסטורית בולטת מכול היא פרשת מותם של יורם ואחזיהו  ,שעל פי כתובת חזאל נהרגו

.

בקרב שערך עמם  ,בעוד שלפי הסיפור הנבואי נהרגו בערמה בידי יהוא להלן דוגמאות נוספות של
חוסר התאמה בין כתובות מלכים לסיפורי נביאים :

.1

לפי התיאור בספר מלכים התנהלו מאבקים בלתי פוסקים בין ארם לישראל בימיהם של אהאב

ויורם  ,ולעומת זאת כתובות שלמנאסר מלמדות ששני המלכים היו בעלי בריתו של אדד  -אדרי

במלחמה נגד אשור .

( הדדעזר ) מלך דמשק ושיתפו פעולה עמו
2

.

.

מלך ארם בימי אהאב ויורם מכונה במקרא בשם בן  -הדד והוא קדם לחזאל בדמשק ואילו לפי

כתובות שלמנאסר מלך אז בדמשק אדד  -אדרי  ,וחזאל ירש אותו בניגוד לסדר הירושה
,3

המקובל .

33

בסיפור על מסע שלושת המלכים נגד מואב מוצג האזור שמדרום לארנון בתור לב הממלכה ,

.

שבמרכזו שוכנת עיר הבירה  ,קיר חרשת ואילו מכתובת מישע עולה שעיר בירתו ( דיבון ) שכנה

מצפון לארנון  ,וכי חלק מן האזור שמדרום לארנון ( חורונים ) לא היה עדיין בשליטתו והוא כבש אותו

רק בשלב מאותר .
 .המלוכה באדום נוסדה רק בימי יורם בן יהושפט

4

( מלכים ב ח  ,כ  -כב ) והופעת מלך אדום כאחד

.

משלושת בעלי הברית שנטלו חלק במסע נגד מואב היא אנכרוניסטית וכן הצגת ארם כאויבת

33

אין כל יסוד להנחה שמלך בשם בן  -הדד עלה בדמשק לאחר מותו של אדד  -אדרי ( הדדעזר ) ומלך זמן קצר עד

שהודח בידי חזאל  ,הנחה שנולדה מן המגמה לקייפ את המסורת המקראית  .להשערה זו ראו :
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היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפה " ס

לישראל ובעלת ברית טבעית למואב ( שם ג  ,כו ) אינה הולמת את ימי בית עמרי  ,שאז השתתפו

ישראל וארם בברית שלחמה נגד אשור .
לפני שאבוא לסכם את הדיון יש להזכיר את ההיבט האידאולוגי  -התאולוגי  ,שיש לו מקום מרכזי
בעיצוב התמונה ההיסטורית בספר מלכים  .לשם המהשת מקומו של היבט זה אציג את השילוב של

מחזור סיפורי אלישע במסגרת תיאור ימי יורם בן אחאב ( מלכים ב ב  ,א  -ח  ,סו ; ט ,

א-ט .
)

במחזור

סיפורים זה יש ביטוי בולט לעליונות הארמים על ישראל ולנוכחות של יחידות צבא ארמיות בכל

.

חבלי ממלכת ישראל בעל ספר מלכים ידע שישראל הייתה משועבדת לארם בימי חזאל ובראשית

ימי בן  -הדד בנו ( שם י  ,לב  -לג ; יג  ,ג  ,ז  ,כב  -כה )  ,וכי אלישע נפטר בימי יואש בן יואחז משושלת
יהוא ( שם יג  ,יד  -כא )  ,ויכול היה על נקלה להסיק מכך ( כפי שעשו חוקרים חדשים ) שאלישע פעל

בימי שושלת יהוא .

34

למרות זאת הוא שיבץ את מחזור סיפורי אלישע בימי יורם  ,שיבוץ שיצר תמונה

לא מציאותית של ימי מלך זה ושל יחסי ארם וישראל בימי בית עמרי .
מדוע בחר בעל ספר מלכים לשבץ את מחזור סיפורי אלישע בימי יורם  ,בניגוד גמור למסקנה שיכול
היה להסיק

אין ספק שברקע להחלטתו עומדת המגמה לקשור לרצף אהד את מחזורי

ממקורותיו ?

.

הסיפורים של אליהו ואלישע ולהציג את אלישע כיורשו וכממשיך דרכו של אליהו נראה לי כי סיפור
עלייתו של אליהו לשמים  ,שבמוקד שלו נמצא המעבר של ' הרוח ' מאליהו לאלישע ומינוי אלישע

ליורשו וממשיך דרכו של אליהו  ,היה חלק מהפתיחה למחזור הקדם  -דויטרונומיסטי של סיפורי

אלישע  ,וכי מחזור זה הגיע לידיו של מחבר ספר מלכים ושולב  ,אולי לאחר עריכה  ,בתיבורו .

35

חשוב להדגיש כי בעל ספר מלכים כתב את חיבורו בסוף תקופת המלוכה  ,שנים רבות לאהר תום

.

המאורעות שעליהם סיפר הוא לא היה היסטוריון מן האסכולה שהתפתחה לראשונה ביוון החל מן

.

המאה החמישית לפה " ס ולא עסק בביקורת מקורות ובהערכת תקפותם לשחזור היסטורי בכך לא
נבדל מהיסטוריונים אחרים שפעלו במזרח הקדום ושהמושגים של מחקר טקסטים ושל ביקורת

.

מקורות היו זרים להם הוא אף לא ידע מאומה על תאריך חיבורם של מחזור סיפורי אלישע ושל
סיפורי הנביאים האחרים או על מידת מהימנותם של הסיפורים הכלולים בהם  ,ואשר מספרים על

מעשי הנפלאות שעשו אישים אלה בימי קדם  .לגביו היו אלה מקורות לגיטימיים  ,שאינם שונים
באופן עקרוני מכל המקורות האחרים שנמצאו לו  ,ושעל כולם הסתמך לשם תיאור תולדות עם

.

ישראל בימי בית ראשון לפיכך שילב את סיפורי הנביאים שנמצאו לו במסגרת החיבור שכתב  ,על
פי רוב בלא להכניס בהם שינויים משמעותיים ( למעט תוספות אחדות  ,שהחשובות בהן הן הנאומים
על גורל מלכי ישראל ששם בפי נביאים דוגמת אחיה

ואליהו .
)

מאחר שבמקור שהגיע לידיו הוצג

אלישע כיורשו וממשיך דרכו של אליהו  ,ומאחר שמחזור סיפורי אליהו קשור קשר הדוק לאחאב ,
שיבץ את סיפורי אלישע בימי יורם ,

34

יורשו של אחאב .

תיארור מחזור סיפורי אלישע לימי שושלת יהוא מקובל כיום על כל החוקרים  .ראו  :א ' רופא  ,סיפורי הגבישיה ,
ירושלים תשמ " ג  ,עמ '  , 67 - 64ושם ספרות נוספת בהערה 25

.

35

רופא הציג ראיות משכנעות לטענה שסיפור עליית אליהו היה מרכיב חשוב ב ' וויטה ' של אלישע  ,וכי גורלו של

.

אלישע  ,ולא גורלו של אליהו  ,הוא שעומד במוקד הסיפור ראו  :רופא ( שם ) ,

עמ ' 46 - 42

.

נדב נאמן

וקתדרה 108

השיבוץ השגוי של מחזור סיפורי אלישע בדברי ימי יורם בן אחאב נובע לדעתי מאופי המקור שהגיע
לידי המחבר ומהגישה הלא  -ביקורתית שלו למקורות שנמצאו לו  ,גישה שהייתה נהלת כל

.

ההיסטוריונים שפעלו במזרת הקדום עד לתקופה ההלניסטית הדגש על הרציפות בפעולתם של
אליהו ואלישע  ,רציפות שיצר מספר שפעל בזמן לא ידוע לפני ימיו של מחבר ההיסטוריה  ,הייתה
חשובה לו יותר מאשר קביעה מדויקת של זמן פעולת אלישע  ,ובשל כך נוצר פער שאיננו ניתן
לגישור בין תיאור דברי ימי יורם בספר מלכים

לבין המציאות ההיסטורית בימיו של מלך זה .

36

המסקנה העולה מן הדיון היא שמחבר ספר מלכים כתב את דברי ימי ממלכות ישראל ויהודה במאה

.

התשיעית לפה " ס בהסתמך על מקורות כתובים שנמצאו לו מסתבר שהמחבר עשה מאמצים לאסוף

.

את כל המקורות שהיו בנמצא ולהשתמש בהם בחיבורו אבל מספרם של המקורות שעמדו לרשותו
היה קטן והיקף התומר שנכלל בהם היה מוגבל למדי  .על מנת לכתוב את ההיסטוריה של שתי
הממלכות באופן רצוף נאלץ המהבר להשלים פערים  ,לעתים תוך הסקת מסקנות מרחיקות לכת מתוך

המקורות שברשותו .
המציאות הקדומה .יתר על כן  ,חלק לא מבוטל מן המקורות הנוגעים לממלכה הצפונית  ,ואשר הגיעו
37

אין תמה שחלק מהמסקנות שהסיק ממקורותיו אינו עולה בקנה אהד עם

לידי המחבר  ,היו סיפורי נביאים  ,ובשל אופים הנובליסטי ונטייתם לספר על מעשי נסים ולהעצים את

.

דמותו של איש האלוהים  ,קשה ( ואולי לא ניתן ) להשתמש בהם לשם כתיבת היסטוריה אף כי מקצת

הסיפורים האלה שימרו זיכרונות מימי שושלות עמרי ויהוא ( ובעיקר באקספוזיציה ובחלק האהרון

שלהם )  ,הרי בשל אופיים האגדי ומשום שנתחברו שנים רבות לאחר תום האירועים  ,לאחר מסירה
ממושכת בעל  -פה  ,מופיעים בהם פרטים רבים למדי הרחוקים מאוד מן המציאות ההיסטורית  .מאחר
שבעל ספר מלכים העתיק את הסיפורים הללו בשינויים מעטים  ,או הסיק מסקנות מתוך המסופר בהם

ושילב מסקנות אלה בטקסט שחיבר  ,שולבו בדברי ימי הממלכה הצפונית לא מעט אלמנטים שגויים .
לסיכום ניתן לקבוע כי כתובות מלכים הן מקורות חיוניים לא רק להשלמת פרטים שונים בהיסטוריה
של עם ישראל  ,אלא גם לביקורת מהימנותה של ההיסטוריה המקראית ולניסיון להתחקות אחר המקורות

.

שעל פיהם חיבר בעל ספר מלכים את חיבורו מספרן מאפשר לראות בהן מעין מדגם שבאמצעותו ניתן
להעריך את ההיסטוריות של אותם חלקים בספר מלכים אשר אינם מוארים על ידי מקורות חרן -

.

מקראיים השוואתן של כתובות מלכים למסופר בספר מלכים מלמדת כי מחבר הספר השתמש במקורות
כתובים  ,שבחלקם הם קדומים למדי ולעתים אף מהימנים  ,אבל למרות זאת קיים קושי רב לשחזר את

.

תולדות עם ישראל במאה התשיעית לפה " ס על סמך המקרא בלבד  ,ואולי אין זה אפשרי כלל רק שילוב
של הטקסט המקראי ושל כל המקורות הנוספים העומדים לרשותנו  ,ובמיוהד המקורות האפיגרפיים
והארכאולוגיים  ,מאפשר לנסות ולשחזר  ,תוך שימוש בסימני שאלה ובביטויי ספק דוגמת אולי  ,ייתכן ,

שמא וכנראה  ,את תולדות ממלכות ישראל ויהודה בתקופה קדומה זו .
36

לדוגמה נוספת של סיפור קדם  -דויטרונומיסטי שהמסקנות שעלי ממנו הובילו לכתיבת תיאור שגוי מעיקיו של
תולדות ממלכת יהודה ראו  :נ ' נאמן  ' ,רשימות הערים של יהודה ובנימין וממלכת יהודה בימי יאשיהו '  ,ציון  ,נד
( תשמ " ט )  ,עמ '  ; 68הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ ' . 27 - 24

37

לשימוש בסיפורי נביאים לשם השלמת פרטים במסגרת פסוקי הפתיחה ופסוקי הסיום של המלכים משושלת עמרי
בספר מלכים ראו  :נאמן ( לעיל  ,הערה

) 32
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שרה יפת

האם הומצאו ' תולדות עם ישראל
בשער

המאמר :

המקרא .

כפי שניתן היה לצפות  ,רוחות הפוסט  -מודרניזם הגיעו גם אל מחקר

ריטון  -כלי לשתיית
יין מציפורי  ,המאה

בעידן של

דקונסטרוקציה  ,שבו מתבטלים כל המושגים הטרנסצנדנטליים  ,שבו כל הדתות נתפסות

הרביעית לפה " ס

אידיאולוגיות ' וכל אידאולוגיה היא על פי הגדרתה פוליטיקה בשירות המעמדות

בעמוד השמאלי

( ובהמשך

' בתקופה

הפרסית ?

כ ' מערכות

השליטים ; בתוך

מערכת של אידאות שלפיה כתיבת היסטוריה היא מעצם מהותה ביטוי לאידאולוגיה של השליט
יהיה זה רודן
יחיד  ,אוליגרכיה או שלטון עם בעם  -צריך היה לצפות מראש להתקפה טוטלית על

המאמר ) :

רמון שנהב מתקופת
בית ראשון שנמצא

המקרא  ,על ההיסטוריה המתוארת בו ועל חיבוריו

בירושלים

ההיסטוריים .

כיוון שהחוקרים המשתייכים

לאסכולה האולטרה  -ביקורתית בחקר המקרא אינם מעור אחד אפשר שלא כולם יסכימו עם שיוכם
לזרם הרחב של רקונסטרוקציה  ,אבל מן הפרספקטיבה המוגדרת של חקר המקרא הם שייכים כולם

למחנה אחד  .הם מבטאים את ה 'אפנה האחרונה ' ,

זו של הפילוסופיה הפוסט  -מודרניסטית .

1

כאמור זוהי התפתחות שניתן היה לצפותה מראש  ,ושטבועה בטבע הדברים  ,שהרי מדוע ייעדר

' המילה האחרונה ' במחקר מדעי

המקרא מאותה חגיגה דקונסטרוקציוניסטית ,

הרוח ?

אלא

שהתפתחות זאת מציגה בעיה ליתר החוקרים בתחום זה  :כיצד עליהם להגיב על רוחות חדשות

האם יסתפקו בהגדרות ובסיווגים  -מעין אלה שעשיתי זה עתה  -וימשיכו במחקרם

אלה ?

הקונסטרוקטיווי מתוך עמדה בסיסית של

הולכת ואפנה באה ' ( על פי קהלת א  ,ד )  ,או

' אפנה

שיגיבו על כך באופן מעמיק יותר וינסו לנתח את הנחות היסוד של עמדות אלו ואת מערכת
השיקולים התומכת

אותן ?

כמו במקרים רבים אחרים  ,נראה לי שהדרך שצריך החוקר לבור לו היא ה ' דרך האמצעית
'  :אל לו
לדחות
השקפות אלו ואסכולה זו על הסף  ,אך עם זאת אסור שיגזים בחשיבותה ובמשמעותה לחקר

.

המקרא נראה לי שההתעניינות הגוברת בתולדות עם ישראל בתקופת המקרא ובכתיבה ההיסטורית

1

אין צורך למנות את כולם  .נראה שהאופייניים ביותר לקבוצה זו הם ג ' ון ון  -סטרם  ,תומס תומפסון ונילס פטר

.

למכה ג ' יובני גרביני הוא כנראה הקיצוני שבהם  ,פיליפ דייוויס הבוטה מכולם  ,קיית וויטלם -
ראו בין היתר :
The

,

0

,

World and the origins

Israelite People :

( he

0

חן History: Historiography

the Ancient

983 ; T . L . Thompson , The Early History

(

London

ש

,

Search 0

הפוליטי ביותר .

תו  . van Seters ,ן

Biblical History , New ftaven

 . Lemche, Early Israel, Leidenע 4 .ן ; ( Li ( erary and Archeological Evidence, Leiden 1992 ( second edition 1994
 . , 110 ( , Sheffield 1990קק

 Search ofAncient Israelח1985 ; idem , The Canaanites and their Land: The Tradition ofthe Canaani ( es USOT , 1
ל
 Ancient Israel, New York 1988 ; P . R. Daviesח  . Garbini , History and Ideologyח
.

"

,

.

148 ( , Sheffield 1992 ; G .W . Ahlstdm , The History o( Ancient Palestine, Minneapolis 1993 ; K .W
.

1996
: ofPalestinian
LondonשHistory,
. Hoffmeier
D.W . Baker

.

 , 1 - 36קק 1994

מאמר זה ולא

ו

:

)

"

ז

.

:
litelam The Invention ofAncient Israel

Nh

.,

USOT supp
לסקירה מועילה ראו :

] . Yamauchi , ~ The Current
State of Old Testament Historiography' , A . R. Millard ,
~

45 . ( , Faith , Tradition and History , Winona Lake

הובאו בחשבון  ,ביניהם גם 1 " :ת ) טחג "

ח8

)

).

חיבורים אחדים ראו אור לאחר השלמתו של
W . G . Dever , 'Archeolog

 . 39 - 52קק , 61 ) 1998 ( ,
 " Biblical Israel '" , Near Eastern Archeologyז . 0מאמר זה דן ~בנושא שאנו עוסקים בו
מזווית אחרת וניתן
למצוא בו התייחסות לשלבים נוספיפ של הוויכוח ובעיקר לאופן שבו משמש ויכוח זה ביטוי
לעמדות הפוליטיות המוקדמות של החוקרים ולמסקנות המתבקשות מהן  .כמו כן יש במאמר ביבליוגרפיה נוספת .

ן

קתדרה

, 100

, Ideologf and the CLuest for

סרחם  -אב

תשסייא ,

עמי

120 - 109

האם הומצאו ' תולדות עם ישראל ' בתקופה הפרסית ,

 111ץתדרה

במקרא עשויה להיות מנוף לקידום מהקר המקרא  .האסכולות החדשות במחקר המקרא עשויות להציע
לחוקר המקרא תובנות חדשות ושיקולים חדשים ולכפות עליו את הצורך לברר היטב את עמדותיו
שלו

לנוכח ההשקפות החדשות .

הביקורת על הזרמים החדשים בחקר המקרא עשויה לבוא מכיוונים אחדים ומתוכם בחרתי אני נקודת
מוצא אחת  ,זו של תקופת שלטון פרס  .במונחים היסטוריים מדויקים הכוונה היא לתקופה שבין
לפה " ס

ל 332 -

539

לפה " ס  ,תקופה שבה היה המזרח הקדום כולו  ,ובכללו ארץ  -ישראל  ,כפוף לשלטונה

.

של האימפריה הפרסית זהו השלב האהרון ב ' היסטוריה המקראית '  ,שניתן למתוח אותו מעט אל תוך

התקופה ההלניסטית  .כיוון שאנו עוסקים בנושאים שיש להם תוקף תרבותי רחב  ,אפשר להסתפק
בהגדרה כרונולוגית

זו .

2

מן הראוי להבהיר על הסף שהתקופה הפרסית נכנסת למסגרת הדיון הזה רק באופן משני וכמעט ללא

.

כוונה  ,כתוצאה סופית ובלתי נמנעת של תהליך ארוך יותר מוקד ההתעניינות בתולדות עם ישראל
בתקופת המקרא היה ונשאר ב ' תקופות הגדולות ' של היסטוריה זו  :ראשית ההיסטוריה של עם
ישראל  ,המשתנה אמנם על פי נקודת הזמן שבה נקבעת ראשית זו ; ' תור הזהב ' של תקופת דוד
ושלמה ; תולדות ממלכות ישראל ויהודה עד לחורבן ממלכת ישראל בשנת
ממלכת יהודה בשנת

לפה " ס וחורבן

722

.

לפה " ס תקופות אלו עומדות במוקד ההתעניינות של המקרא עצמו ורוב

586

רובם של הספרים ההיסטוריים מוקדש להן  :מבראשית עד סוף ספר מלכים וכן

ספר דברי הימים .

לתקופה וו מיוחסות במקרא כל היצירות הספרותיות הגדולות  -הספרות הנבואית  ,השירה וספרות

התכמה  .זוהי התקופה שבה עוצבה הדת המקראית ונקבעה מערכת החוקים של עם ישראל בכל
היבטיה ; זוהי התקופה שבה נוצרה אותה ' מורשת עם ישראל ' שעתידה הייתה להשפיע על העולם

כולו .
לעומת זאת ה ' תקופה הפרסית ' וכן התקופה הקצרה של גלות בבל שקדמה לה נחשבות הן במקרא
עצמו והן במתקר המקרא כבעלות חשיבות משנית  ,מעין

' נספח ' .

3

רק ספר היסטורי קצר אחד  -ספר

עזרא  -נחמיה  -מוקדש לתיאור תולדותיה של תקופת שלטון פרס  ,ורק קומץ של חיבורים מקראיים
מאיר את התקופה הזאת במידת מה ( נבואות חגי  ,זכריה ומלאכי וכמה מזמורים ) ; והמסורת המקראית
2

על תולדותיה ומאפייניה של תקופה זו ראו בחיבורים השונים על ' תולדות ישראל בתקופת המקרא '  .לסקירה נוחה
של המקורות ללימוד התקופה ראו :

3

1 - 145

 .קק

1 , Minneapolis 1992 ,

 Hadrian ,ש

pom Cyrls

ludaism

Grabbe ,

]ן

היגד זה הוא עדיין בר תוקף אף על פי שלאחרונה ניכרת התעניינות רבה יותר בתקופה הפרסית בהיבטיה השונים :
בממצא הארכאולוגי  ,בתולדות התקופה  ,בספריתה  ,בלשונה  ,במוסדותיה ובאמונותיה  .ראו למשל את הנתונים
הביבליוגרפיים אצל גרבי ( לעיל  ,הערה  , ) 2את מאמרו של הורביץ על לשון התקופה ועל מקומה בוויכוח שאנו

דנים

בו  the Historical Study of Ancient Israel ' , :ז01 Biblical Hebrew Linguistics 10

.

h World Congress o( fewish Studies, Division

,

 . Hurvitz, 'The Relevanceג
 ; Proceedings 0את

the Twel
*  . 21 " - 39קק  , lerusalem 1999 ,ין
~
מאוחרים יותר  :א ' שטרן  ,התרבות
הסקירה הארכאולוגית המקיפה של שטרן שהושלמה על ידי מספר מחקרים

החומרית של ארץ ישראל בתקופה הפרסית
Eckroyd

.ע,

ש ' יפת ) laphet

5.

)

332 - 538

4 . Williamson ,ן ) [ .

לפסה " נ  ,ירושלים תשל " ג  .ראו גם את חיבוריהם של

 .א  ,יוחצן " .

 7ועוד ,

קתדרה 112

שרה יפת

.

מייחסת לתקופה זו רק מספר קטן של חיבורים אחרים על פי ההשקפה שנקבעה במסורת היהודית

.

 ושאת שורשיה ניתן למצוא במקרא עצמו  -זוהי תקופה של ירידה בהיעדר עדות מקיפה עלתולדותיה ונסיבותיה של תקופה זו היא נתפסה כעין תקופת מעבר בתולדות עם ישראל ובתולדות

ארץ  -ישראל .

4

כיצד אפוא הגיעה התקופה הפרסית אל לב לבו של המחקר האולטרה  -ביקורתי של

המקרא ?

ג
השאלה העומדת לכאורה במוקד העיון של האסכולה האולטרה  -ביקורתית היא השאלה הבסיסית

.

ביותר וה' אובייקטיווית ' ביותר של כל מחקר היסטורי  -שאלת המקורות מהם המקורות העומדים
לרשותו של היסטוריון בן זמננו כשהוא מבקש לשחזר את תולדותיו של הזמן

העתיק ?

ובאופן מסוים

יותר בהקשר שלנו ובנוגע למקרא  :האם ובאיזו מידה יכול המקרא לשמש כמקור עבור ההיסטוריון
המודרני הכותב היום את תולדות עם ישראל בעת

העתיקה ?

התשובה הקיצונית ביותר על שאלה זו

היא שלילה גמורה  :המקרא אינו יכול בשום פנים לשמש כמקור  ,לא לתולדות עם ישראל בתקופה
העתיקה ולא לתולדות המזרח

הקדום ! 5

השקפה קיצונית זו מבוססת על שתי הנחות  ,שאפשר ליישמן

בנפרד או במשותף :

.

.

א המקרא הוא ספרות  ,כלומר בעצם מהותו הריהו נובע מדמיונו היוצר של האדם משמעות הדבר
היא שעלינו ללמוד את המקרא בקטגוריות ספרותיות בלבד  ,ושאין לראות בו בשום פנים מקור

.

היסטורי כך למשל אפשר להשוות את תרומת המקרא לתולדות דוד לתרומתם של מחזות שיקספיר

.

לתולדותיהם של יוליוס קיסר או ריצ ' רד השלישי שם הדמות אפשר שיהיה לקוה מן ההיסטוריה  ,אבל

.

בכך מסתיים הקשר בין התיאור הספרותי ובין המציאות ההיסטורית הדבר נכון פי כמה וכמה כאשר

הדמות עצמה היא פרי הדמיון .
ב  .המקרא אינו רק ספרות אלא ספרות דתית ,
6

כלומר אידאולוגיה טהורה .

7

' דת יכולה להמציא כל

היסטוריה שהיא חפצה בה או זקוקה לה '  ,והמקרא ' זוהי ספרות טהורה המשרתת את מטרותיה של
אידאולוגיה

דתית ' .

ספרות דתית זו  ,בשלמותה  ,נכתבה כדי לשרת מטרות פוליטיות מסוימות ,

8

ועל כן העיקרון המתודולוגי שיש ללכת לאורו הוא שאין לסמוך על שום דבר ממה שכתוב בספרות

זו .
4

עמדה זאת מודגשת מאוד במסורת הכרונוגרפית היהודית  ,שלפיה נמשכה התקופה הפרסית חמישים ושתיים שנה

.

בלבד ורוב האישים המשתייכים לתקופה זו חיו באותו זמן ופעלו זה בצד זה ראו  :סדר עולם רבה  ,מהדורת ב '

רטנר  ,וילנה
5

תרנ " ו ( נדפס מחדש ירושלים תשמ " ח )  ,פרקים כט  -ל  ,עמ '

ראו למשל  :גרביני ( לעיל  ,הערה , ) 1

,) 1

עמ '

. 53 - 19

עמ ' 1

20 -

סו  -עא .

וכן לאורך הספר  ,המבוא המתודולוגי של אהלשטרם ( לעיל  ,הערה

לדברי למכה ' אנחנו יודעים שאין כמעט שום מקור היסטורי על עברו של עם ישראל ' ( למכה ,

עם ישראל הקדום [ לעיל  ,הערה

,

]1

6

ראו למשל  :דייוויס לעיל  ,הערה

7

. 14

גרביני ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

 ,עמ '  , 414ולאורך הספר .
 ,עמ ' . - 11

)1

)

13

אהלשטרם ( לעיל  ,הערה  , ) 1המובאות הן מעמ ' , 28

. 50

אם הומצאו ' תולדות עם ישראל ' בתקופה הפרסית ,

 113דן

היישום הקיצוני של עמדות אלו מוביל בהכרה אל המסקנה שהמקרא אינו משקף שום מציאות

.

היסטורית לא רק אדם הראשון  ,הנחש בגן עדן ויונה במעי הדג  ,אלא גם משה ויהושע  ,גדעון

.

וברק  ,דוד ושלמה  ,ישעיהו ועמוס מוצגים בסימן שאלה ' אין שום בסיס לטענה שיש לישראל
המקראי איזה שהוא יחס

להיסטוריה ' .

9

אפשר היה להמשיך מנקודה זו ולטעון שלא הייתה כלל

בנמצא ישות המכונה ישראל  ,וחוקרים אחדים היו בוודאי שמחים לאמץ מסקנה כזאת  ,אלא שיש
מעצור בדרכם והוא קיומם של ממצאים ארכאולוגיים ואפיגרפיים המעידים במפורש על קיומו

ההיסטורי של ישראל .

10

המסקנה היא אפוא שאכן היו במציאות ההיסטורית ישויות מסוימות שכונו

ישראל ויהודה  ,אבל מותר לומר על תולדותיהן ( הנפרדות ) אך ורק את מה שניתן ללמוד ממקורות
ארכאולוגיים ואפיגרפיים  ,לא

יותר .

קו אחר במחקר ההיסטוריה המקראית  ,שהנחות היסוד התאורטיות שהוא מבוסס עליהן נראות

לכאורה קיצוניות פחות  ,בוחן את ההיסטוריוגרפיה המקראית מנקודת מבט ספרותית  -היסטורית

המרכזיים דומים .

.

השוואתית אנו מוצאים כאן מגוון רחב למדי של דעות ועמדות  ,אבל הקווים

הטענה המרכזית הנשמעת היא שההיסטוריון המקראי הראשון היה הדויטרונומיסט  .היסטוריון זה
הוא שהיבר את החיבור ההיסטורי הגדול מיהושע עד מלכים ( בצורתו המקורית )  -או לפי עמדה
 11החוקרים
אחרת מספר דברים עד מלכים  -ושזהו ההיבור ההיסטורי הקדום ביותר במקרא

.

המשתייכים לאסכולה זו הלוקים ביניהם בשלושה היבטים של התאוריה המרכזית  ( :א ) מתי יש
לקבוע את זמנו של אותו מחבר  ,הדויטרונומיסט  :האם במועד הקדום ביותר האפשרי  ,כלומר
בתקופת מלכותו של יאשיהו מלך יהודה  ,בסוף המאה השביעית לפה " ס  ,או במועד מאותר

יותר ?

( ב ) מהו היקפו של החיבור הדויטרונומיסטי המקורי  :האם הוא כולל את כל מה שמצוי בספרים
הנזכרים מדברים או מיהושע עד סוף ספר מלכים או רק הלקים מחיבור

זה ?

( ג ) האם היו למחבר

הדויטרונומיסט מקורות שעליהם נסמך  -מקורות בכתב או בעל  -פה  -ואם כן  ,עד כמה יש
מהימנים ? 12

לראות בהם מקורות

המסקנות העיקריות מניתוח ספרותי  -היסטורי זה נוגעות לארבעת ספרי התורה  ,מבראשית
עמ '

,

י

9

. 12

9

דייוויס ( לעיל  ,הערה , ) 1

10

נזכיר בקצרה את העדויות המפורסמות ביותר וביניהן  :הזכרת ' ישראל ' בכתובת מרנפתח מן המאה השלוש  -עשרה
לפה " ס ; הזכרת ' אחאב הישראלי ' בכתובת שלמנאסר השלישי  ,המתוארכת לשנת

,

מישע מאותו זמן בסביבות

דן  ,שפורסמה בשנת
81 - 98

 .קק

72% 43 ) 1993 ( ,

64 ) 1994 ( ,

; pp 3 - 22

ישראל חי
11

1993

,

,,

'

840

854

לפה " ס ; הציונים בכתובת

לפה " ס )  ,ולאחרונה התואר ' מלך ישראל ' והשם ' ישראל ' בכתובת הארמית מתל

.

והמיוחסת לאמצע המאה התשיעית לפה " ס ראו  Aramaic :ח . Naveh , ' 4ז ש  . Biranג
ח8ם  . Stele Fragment frorn Telעל הוויכוח הסוער סביב כתובת זו ראו בין היתר :
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א ' ליפשיץ  ' ,פולמוס " בית דוד "  -בעקבות הכתובת מתל דן '  ,ה ' ברון וא ' ליפשיץ ( עורכות ) ,
וקיים ?

ירושלים , 1997

ראו  :ון  -סטרם ( לעיל  ,הערה

)1

עמ '

.ק .א

דוד מלך

. 77 - 9

ובחיבורים רבים אחרים ; תומפסון ( לעיל  ,הערה

)1

.

ועוד ראו גם  :נ ' נאמן ,

' היסטוריוגרפיה  ,עיצוב הזיכרון הקיבוצי ויצירת תודעה היסטורית בעם ישראל בסוף ימי הבית הראשון '  ,ציון ,
( תשנ " ה )  ,עמ '  . 472 - 449נאמן מתאר השקפה זאת כ ' מקובלת כיום על מרבית ההוקרים ' ( עמ ' . ) 460
12

על הדיונים האחרונים בשאלות אלו ראו 45 . ( , Israil construit son :ט )  . Macchiנ 7 . 1ש Th . R~ mer
Gen ve 1966

 ]0 lumiire des recherches recentes,נ .histoire: l 'historiographie deuteronomist

לחלוטין ~את קיומה של היסטוריוגרפיה דויטרונומיסטית  ,ראו במאמרו שם ,

עמ ' 418 - 409

.

PUTy ,

ס

1 . de

א " א קנאוף דוחה

1

קתדרה 114

שרה יפת

במדבר  ,המוצגים כספרים מאוחרים  ,מוצר דמיוני של מחברים בתר  -גלותיים  ,ולקטעים הלא
דויטרונומיסטיים שעל פי הנחות אלו נתחבו לתוך החיבור ההיסטורי הדויטרונומיסטי לאחר

.

חיבורו בין הקטעים האלה נמנים התיאורים של תולדות עם ישראל לפני כינון ממלכות ישראל
ויהודה ובהם גם הסיפורים על דוד

ושלמה .

כל אלו

כתחיבה

מוצגים

מאוחרת

לחיבור

הדויטרונומיסטי  ,כקטעים שהוכנסו לתוכו כדי ליצור ' קדם  -היסטוריה ' ולשמש רקע להתהוותן של

.

הממלכות מה שחוקרי מקרא אחרים מגדירים כס " י (  - 1המקור היהויסטי )  ,ס " א ( ת  -המקור

האלוהיסטי ) ומ " כ ( ע  -המקור הכוהני )  ,ומייחסים לתקופות קדומות ביחם  ,מתארים חוקרים אלו
כחיבורים ( או חומרים ) מאוחרים

ודמיוניים .
.

למחקר המקרא הפוסט  -מודרניסטי נכנסים גם שיקולים אחדים מסוג אחר לכאן שייכת למשל הטענה

שלפחות עד המאה השמינית לפה " ס ואולי אף מאוחר יותר לא נפוצה בישראל ידיעת קרוא וכתוב .

13

להנחה זו מתלווה הטענה שלספרות המקראית הכתובה לא היה קהל  ,וכיוון שכך  -גם ספרות לא

.

הייתה טענה מסוג אחר היא שבישראל העתיקה לא הייתה בנמצא ' מסורת בעל  -פה '  -עצם המושג

.

נתפס על ידי חוקרים מסוימים כ ' קונסטרוקציה של מלומדים ' ועוד נטען שלא הייתה בישראל מסורת
אפית  ,שאפשר היה לייחס לה מסירה בעל  -פה של יצירות

ספרותיות .

14

ההנחה והמסקנה כאחת הן

שהיצירה ההיסטורית החלה בישראל עם הדויטרונומיסט  ,לכל המוקדם בסוף המאה השביעית לפה " ס ,

ושכל כתיבה היסטורית אחרת מסוג כלשהו היא מאוחרת יותר .
ך
זהו הפתח שבו נכנסת לתמונה התקופה הפרסית  -כבררת מחדל מובהקת  .מן הכיוון האחד  ,רוב
רובה של הספרות המקראית נדחה לתקופה שלאחר החורבן והגלות  ,ומן הכיוון האחר נקבע התאריך
האחרון לחיבורה של הספרות המקראית על פי מה שמצוי בעין במגילות מדבר יהודה  ,שזמנן ' מסוף
המאה השלישית לפה " ס ועד סוף המאה הראשונה

לספירה ' .

5ן

בתוך גבולות צרים אלו נותרה רק

.

תקופה קצרה מאוד שניתן לייחס לה את חיבור הספרות המקראית זוהי תקופת הביניים  ,התקופה

.

שבה הייתה ארץ יהודה נתונה לשלטון פרס על יסוד שיקולים אלו  ,שהם כמעט בלתי נמנעים ,

.

הופכת פחוות יהודה הקטנה בתקופת שלטון פרס לערש יצירתה של רוב הספרות המקראית זוהי

התקופה שבה ' הספרות המקראית חייבת הייתה להתחבר ' .

16

רוב החוקרים מן האסכולה האולטרה  -ביקורתית מסתפקים בקביעה זו  ,ודי

להם בהנחה שהספרות

המקראית היא מאוחרת ובהשקפה המתלווה אליה שכל מה שהוא מאוחר הוא במהותו

עמ '

' אידאולוגיה '

. 460 - 457

13

ראו למשל  :נאמן ( לעיל  ,הערה , ) 11

14

במחקר המקרא נעשו ניסיונות אחדים לשחזור המסורת האפית הישראלית הקדומה  .ניסיון לגלות את התשתית
האפית של הסיפור המקראי ראו  :פ ' פולק  ' ,ויהי איש אחד  -ספר שמואל דמותו ומקומו בהיסטוריוגרפיה

הישראלית '  ,שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום  ,יב ( תש " ם ) ,
15

דייוויס ( לעיל  ,הערה , ) 1

16

שם .

עמ '

. 75

עמ ' 15

47 -

.

האם הומצאו יתולדות עם ישראל ' בתקופה הפרסית ,

.

 115קתדרה

.

ו ' בלתי אמין ' הם רואים בכך סוף פסוק ואין להם עניין במה שנובע מהנחות אלו בקביעות אלו

.

מושגת מטרתם המרכזית  :דחייה גמורה של הסיפור המקראי ושל אמינותו ההיסטורית לאתר השגת
מטרה זו הם רואים עצמם בני חורין לשחזר מחדש את תולדות עם ישראל בתקופה העתיקה  ,כל אחד

על פי מושגיו ולאור האידאולוגיה המנחה אותו .

!7

אבל הוקר המקרא  ,המתעניין לא רק בתולדות עם

ישראל אלא גם במקרא כשהוא לעצמו  ,נותר ללא מענה על שאלות מרכזיות  :לשם מה נכתב הסיפור
המקראי

מלכתחילה ?

מאוחרים  -מה הניע

מה הייתה מטרת
אותם ?

כתיבתו ?

אם כל הספרות הזאת היא פרי דמיונם של מחברים

מדוע וכיצד כתבו את מה

שכתבו ?

התשובה המקיפה ביותר לשאלות אלו ניתנת בחיבורו של פיליפ דייוויס ' בחיפוש אחר ישראל

.

העתיקה ' הספר מבטא את המאמץ להוכיח את

התיאם

( קורלציה ) בין שני מרכיבים  :מצד אחד

התנאים המדיניים  ,החברתיים והתרבותיים של פחוות יהודה תחת שלטון פרס ומצד אחר התוכן ,
הצורה  ,המושגים והאידאולוגיה של הספרות המקראית בדרך כלל ושל המושג ישראל המקראית

בפרט  .דייוויס עוסק בכל ההיבטים ובכל הסוגים של הספרות המקראית  ,ומן הראוי לבחון אחדות

מתשובותיו .

18

יש לציין כי התקופה הפרסית מציגה בפני החוקר בעיה מתודולוגית מיוחדת  ,שגם דייוויס מודע לה .
היות ורק מועט מן המועט ידוע לנו על תקופה זו ,

והמקורות החוץ  -מקראיים עליה  ,כולל

19

הארכאולוגיה  ,הם מצומצמים למדי  ,הרי סקירת האירועים של תקופה זו ואפיונה חייבים להתבסס
על המקורות

המקראיים .

דייוויס אכן הולך בדרך זו  ,אבל בכך הוא סותר את הנחת היסוד

.

המתודולוגית שלו עצמו שאין להשתמש במקרא כבמקור מכל מקום לאחר שליקט את הנתונים

המצויים במקרא הוא הולך בדרך משלו ומעצב את דמותה של פהוות יהודה בתקופה הפרסית כרצונו .

הוא משכתב ומשקלל  ,מוסיף ומשמיט  ,עד שהיצירה החדשה הולמת את מטרותיו .
אהדות מהשקפותיו של דייוויס בלעדיות לו  ,אך יש עניינים שבהם אין הוא חורג מן ההסכמה

המקובלת  .ולפיכך אנסה להציג להלן איזון כלשהו בין העמדות הייחודיות לדייווים ובין הדעות שיש

.

עליהן הסכמה רהבה יותר השאלה שהצגתי בכותרת המאמר הזה היא שתדריך את הדיון  :האם ניתן

לייחס לתקופה הפרסית את כל מה שמיוחס לה ? האם אפשר לראות בפהוות יהודה את המעיין הנובע
שממנו נבעה הספרות המקראית כמעט כולה  ,ובמיוחד החומר הלא דויטרונומיסטי בספרים
ההיסטוריים וספרות

הנבואה ?

על פי השקפתו של דייוויס

' השיקום של

פחוות יהודה היה תוצאה של מדיניות פרסית מכוונת ,

כלומר אסטרטגיה המיועדת לארגון מחדש של האימפריה '  " ' .שבי ציון " לא היו בהכרח גולי יהודה

ששבו הביתה . . .

אלא נתינים [ של האימפריה ] שהועברו לאזורים לא מפותחים או רגישים משיקולים

שנבעו מן המדיניות האימפריאלית  ,הפוליטית והכלכלית . . .
17

ראו למשל  :למכה ( לעיל  ,הערה

;)1

וייטלם ( לעיל  ,הערה

הפוליטי בן זמננו ראו  :דיוור ( לעיל  ,הערה
18

ראו גם את הביקורת שכתבתי על ספר זה :

.) 1

19

התיאור הקיצוני ביותר של עובדה

על תפקודם של חיבורים אלו והדומים להם בוויכוח

.) 1

"
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זי

בין אם אנשים אלו היו במקורם מארץ

45 . ( , Theש ) D . B . Ruderman

מצוי  ,למיטב ידיעתי  ,אצל גרביני ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

ש

Myers

. 20 - 19

5.

.א .ס

קתדרה 116

שוה יפת

.

יהודה ובין אם לא  ,הם או צאצאיהם נטו להאמין או לטעון שהם בני הארץ אכן כדי להקל את
שיתוף הפעולה בתהליך זה  ,ניסו בוודאי הפרסים לשכנע את העקורים האלה שהם אכן מועברים
אל " מולדתם " ' ' מה שהיה לאמתו של דבר יצירה של חברה הדשה  ,שהיה בה משום ניתוק

מוחלט מכל מה שקדם  ,לווה במבנה  -על

לארץ ' .

אידאולוגי . . .

שביקש להציג את עצמו כשייך במקורו

20

.

לדעת דייוויס ' זהו ההקשר הסביר המוקדם ביותר להמצאתו של ישראל המקראי ' ה ' כת השלטת ' של
פחוות יהודה או ה ' שלטונות ' שכרו צבא של סופרים והטילו עליהם להמציא ' מיתוס של מוצא '
( Myth

) 01 Origin

כדי לבסס זהות לאומית שבה יובטח מעמדם של השליטים הנוכחיים  ,שזה עתה

.

היגרו מבחוץ  ,בתור העילית המקורית בזמן קצר מאוד  ' ,שניים או שלושה דורות '  ,ובחריצות

ובזריזות יוצאות דופן כתבו סופרים אלו את הספרות כולה  ,וכך החברה הזאת ' המציאה את זהותה ,
באמצעות הספרות ,

על ידי הפקה של היסטוריה ' .

21

ה
לפי השקפתו של דייוויס הספרות המקראית נכתבה כדי לספק זהות מתאימה לחברי הכת השלטת

.

ביהודה על ידי הצגתם כבני הארץ וקשירתם המוחלטת למקומם החדש אבל אם זאת הייתה התכנית

 -מדוע לא ביצעו

אותה ?

מדוע עשו בדיוק את

ההפך ?

הקו המהותי ביותר המאפיין את תפיסת ישראל במקרא הוא ההדגשה

האנטי  -ילידית .

22

ההשקפה

המקראית השלטת  ,המבוטאת במקרא בצורות שונות ומזוויות ראייה שונות  ,מציגה את בני ישראל
כמי שבאו אל הארץ מבחוץ  :האבות  -ממסופוטמיה  ,ועם ישראל  -ממצרים  .עם ישראל מתואר

.

כ ' גר ותושב ' בארץ  ,כמי שתלוי לגמרי בחסדו של האל איך אפשר לתאר את המצאתה של השקפה
כזאת על ידי מי שכל עניינו הוא לתאר את עצמו כבן

את תביעתו שלו וחותרת תחת

תכניותיו ?

הארץ ?

הרי השקפה כזאת נוגדת מעיקרה

מדוע לא ימציא כפי שעשו עמים אחרים  ,מיתוס ילידי

אמתי  ,הקושר את העם לאדמה שהוא מעבד  ,או לחלופין יתעלם מן הנושא הזה

לגמרי ?

במסגרת העמדה האולטרה  -ביקורתית אפשר גם שלא לקבל את השקפתו של דייוויס על מוצאה
של העדה היהודית בפתוות יהודה ולטעון שעדה זו אכן הייתה מורכבת משבי גולה ממש ולא
מעקורים נכרים שביקשו להמציא להם זהות  .אבל אם כך הוא  ,ואם הסיפור המקראי עדיין נתפס
כהמצאה בדיונית  ,יש לחזור ולשאול  :מדוע המציאו אותם שבי גולה סיפור הדש  ,שלא היה לו כל

20
21

22

,

דייווים לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' , 85 , 82
שם  ,עמ ' . 120 , 118 - 117 , 114

. 87

ראו  :מ ' בובר  ,בין עם לארצו  :עיקרי תולדותיו של רעיון  ,ירושלים תשמ " ה, 2

.

עמ '

. 45 - 15

ההשקפה החלופית ,

המציגה את עם ישראל כעם ילידי  ,באה לביטוי בין היתר בספר דברי הימים ראו בעניין זה  :ש ' יפת  ,אמונות

ודעות בספר דברי הימים ומקומן בעולם המחשבה המקראית  ,ירושלים תשנ " ה , 2עמ ' , 111 - 104

333 - 309

.

הדבר

מעיד כי עצם קיומה של השקפה ילידית בישראל היה לא רק בגדר אפשרות אלא מציאות ממש  ,אבל לא במקום
ידייוויס

מחפש אותה.

הומצאו ' תולדות עם ישראל ' בתקופה

קשר לעברם

המקורי ?

מדוע בחרו להמציא ' מיתוס של מוצא ' דמיוני ולא לחזק את

ההיסטורית ? 23

עניין אחר העולה בהקשר זה הוא שאלת הטריטוריה  .בין אם הבאים ליהודה היו עקורים

.

הפרסית !

441

,

ו

תביעתם

נכרים ובין

אם היו שבי גולה  ,מכל מקום הם התיישבו בשטת ארץ יהודה  ,מסביב לירושלים על פי

האסכולה

האולטרה  -ביקורתית לאנשים אלו לא היה שום קשר מקורי לישראל ולא הייתה בנמצא מסורת
אותנטית שקשרה אותם בקשר כלשהו לישראל  .ישראל הייתה עבורם רק שם ותו לא  ,שם שאין לו
זהותם
כל משמעות סמלית אבל אם כך הוא  -מדוע בחרו בשם ישראל ולא בשם יהודה כמגדיר את
 ,המשכיות
החדשה  ,המזויפת ? השם יהודה היה לפחות מגדיר נכונה את ההמשכיות הטריטוריאלית

.

שאיננה באה לידי

ביטוי בשם ישראל .

ואת

על פי השקפתה של אסכולה חדשה זו העדה היהודית המציאה את הממלכה המאוחדת

.

דמויותיהם של דוד ושלמה כדי לקדם את ה ' אידאולוגיה האימפריאליסטית ' שלה שוב  ,אם זו הייתה
מטרתם  -מדוע בחרו להכתים את הדמויות האידאליות שיצרו ? מדוע ייחסו לשלמה פגמים
 ,אי -
המייצגים את היפוכם הגמור של האידאלים שלהם עצמם  :עבודה זרה  ,נישואין לנשים נכריות

שקט פוליטי מתמיד ובסופו של דבר  -שקיעה ? איזה

' תור זהב '

אידאלי הוא זה ? יתר על כן

 ,איך

ניתן בכלל להסביר את קיומה של אידאולוגיה אימפריאליסטית אצל אותם עקורים או שבי גולהו
מצד הפרטים יש לשאול מדוע התוו את גבולות האימפריה של דוד ושלמה כפי

שהתוו ?

מדוע כללו

בתוך האימפריה את ממלכות עבר הירדן  -אדום  ,מואב ועמון  -ואת הממלכות הארמיות
הרחוקות  ,אבל לא כללו בה את הטריטוריה הקרובה והחיונית של מישור התוף והשאירו אותה בידי
הפלשתים ( מלכים א ב  ,לט ואילך ; ה  ,א

ובאופן כללי יותר יש לשאול כיצד הסבירו אותם

)?

עקורים לשליטים האמתיים של הפתווה  ,לקיסרים הפרסים ולפקידות שלהם  ,את השאיפות
הטריטוריאליות והפוליטיות

כלומר

שלהם ?

האם שאיפות כאלה לא היו נתפסות מיד כקריאה לעצמאות ,

כמרד ?

לאמתו של דבר האידאולוגיה הפוליטית המשתקפת בספר עזרא  -נחמיה היא היפוכה הקוטבי של
ההשקפה האימפריאליסטית המוצעת  ,ומבטאת קבלה גמורה של השלטון הפרסי  ,ללא שום שאיפות

ותקוות .

34

בנושא זה של טריטוריה מתעוררת שאלה

נוספת .

כידוע הארץ המובטחת מוגדרת בספרות

המקראית הן במונחים כלליים והן בתיאורי גבול ספציפיים  ,ובהם ' מנהר מצרים עד הנהר הגדל

נהר פרת ' ( בראשית סו  ,יה ) ; ' מים סוף ועד ים

פלשתים ' ( שמות כג  ,לא ) ; ' מן המדבר והלבנון מן

הנהר נהר פרת ועד הים האהרון ' ( דברים יא  ,כד

23

)

ועוד .

בטקסטים שונים מוצגות תפיסות

לאמתו של דבר התמונה הרבה יותר מורכבת מתה שדייוויס מתאר  .זוהי תקופה של יותר ממאתיים שנה שבהן היו
המציאות החברתית והזרמים האידאולוגיים מורכבים ומגוונים  .ראו בין היתר  the :חן 5 . Taphet, ' People and Land

,

 . 103 - 125קק  biblischer Zeit Gdttingen 1983 ,ת 4 . ( , Das Land Israelם )  . Streckerן) Restoration Period ' ,
24

ראו :

' ?  pourquoiז "

עם . 134 - 131 ,

Taphet, 'L ' historiographie post-exilique : comment

 , 5 .דה פורי  ,רמר ומקי ( לעיל  ,הערה

),
12

1

ששדרה 118

שרה יפת

טריטוריאליות

שונות .

25

אם כל זה הוא פרי הדמיון  ,ואם מקורה של המצאה דמיונית זו הוא

ההשקפה הרשמית של תקופה מוגדרת מאוד  ,מדוע יש מושגים טריטוריאליים שונים כל כך זה מזה
ואפילו סותרים זה את

זה ?

ומדוע מוצגת בתיאור ההיסטורי תפיסה טריטוריאלית מסוימת  ,ואחר

כך ממשיך הסיפור ומסביר מדוע אידאה זו לא הגיעה לידי מימוש במציאות ההיסטורית ( יהושע
יג  ,א  -ה ; שופטים א

הנתונה לשלטון

)ץ

ושוב  ,איך מתיישב המכלול הזה עם מעמדה של יהודה כפחווה באימפריה

פרס ?

היבט אחר של הסיפור המקראי שהאסכולה האולטרה  -ביקורתית מייחסת לתקופה הפרסית הוא
התפיסה של שנים  -עשר השבטים  ,שהיא לדעת אנשי אסכולה זו מסגרת רעיונית מאוחרת שאין לה

.

שום שורשים קדומים במציאות העתיקה או במסורת הם רואים במוטיב זה ניסיון מאוחר לייחם

.

אחדות גנאלוגית ואתנית לחברה מעורבת אם כך הדבר  -מדוע המציאה התברה היהודאית מבנה

חברתי ואתני חסר תועלת כזה ? היה אשר היה המבנה החברתי של פחוות יהודה  ,ברור על כל פנים

.

שחברה זו לא הייתה בנויה משנים  -עשר שבטים  ,ושמערכת היוחסין שלה הייתה אחרת לכל היותר
אפשר למצוא במקורות שבידינו התייחסויות מקריות וקלושות לשלושה שבטים  :יהודה  ,בנימין

.

ולוי יתר על כן  ,אם הרעיון של שנים  -עשר השבטים הוא המצאה  ,מדוע הוא מופיע במקרא
בווריאציות רבות כל  -כך  ,הנבדלות זו מזו במערך הפנימי של השבטים ( עם שבט לוי או בלעדיו ;
חישוב יוסף כשבט אחד או פיצולו לשניים ועוד

ואשר לפרטים  ,אם כל זה הוא המצאה דמיונית

)?

שמקורה בפחוות יהודה  ,מדוע נבחר דווקא ראובן להיות הבכור ( ואלמנט זה חוזר בעקיבות בכל

ההופעות של המושג  /המסורת של שנים  -עשר השבטים ) ודווקא יהודה נדחק למקום

תואר יוסף ולא יהודה כבנו האהוב של יעקב  ,כמי שיש לו שאיפות

לבכורה ?

הרביעי ?

מדוע

במציאות הפוליטית

והגאוגרפית של פהוות יהודה איזו משמעות הייתה לחלוקת השבטים לשתי קבוצות  -שבטי עבר
הירדן המערבי ושבטי עבר הירדן המזרחי  ,ראובן גד וחצי

המנשה ?

ואם נעבור מן המבנה השבטי

אל התפיסות הרחבות יותר של קרבה ושארות בין עמי האזור  ,כיצד נסביר את הבחירה של הכת
השלטת של יהודה להמציא מבנה אתני שבו אדום  ,מואב  ,עמון  ,ישמעאל וקבוצות אתניות אחרות
זוכים במעמד של אחים בדם  ,וזאת על רקע השנאה והעוינות במציאות הראלית של פחוות יהודה
בתקופה

הפרסית ?

ך
סימני השאלה גדלים ומתרבים כשאנו עוברים מן המושג ישראל ומשאלות של זהות אל פרטים שונים

.

בסיפורי התורה  ,ואזכיר עניינים אחדים אחד הקווים האופיינים ביותר של החברה היהודאית בתקופה

הפרסית  -ותהיה השקפתנו על חברה זו אשר תהיה  -הוא דבקותה בתורת משה והקפדתה היתרה

.

על חוקי המשפתה ספר עזרא  -נחמיה מעיד היטב על עמדה עקיבה בשאלת נישואי תערובת ועל
25

.

כגון  :במדבר לד ; דברים לד ; יהושע יג ; מלכים א ה ועוד על שאלות אלו ראו  :נ ' ואזנה  ' ,תיאורי גבול במקרא ' ,
עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

1998

הומצאו ' תולדות עם ישראל ' בתקופה הפרסיתז

תביעה מתמדת לטהרה  .כיצד אפשר ליישב עמדה כוללנית זו עם ההשקפה שסיפורי האבות היו
המצאה דמיונית של אותה חברה ? על פי ספר בראשית  ,אברהם לקת לאישה את אחותו

אתתי בת אבי היא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה ' [ בראשית כ  ,יב ] )  ,ויעקב לקח

 -עברות הד  -משמעיות על חוקי ספר ויקרא ( יח  ,ט  ,יה ; כ ,

יז .
)

( ' וגם אמנה

לנשים שתי אחיות

יהודה  ,שעל שמו נקראו

השבט ,

האזור הגאוגרפי והפחווה  ,שכב עם כלתו  ,וגם זו עברה חד  -משמעית על חוקי התורה ( שם יה סו ; כ

יב .
)

,

מציאותם של סיפורים אלו בתורה מעוררת בעיה קשה בכל מקרה  ,וכבר התלבטו בה חכמים

ופרשנים ,

אבל האם אפשר לתאר שסיפורים כאלה הם המצאת הדמיון של עדת יהודה  ,שביקשה

להמציא לעצמה בתקופה הפרסית עבר

אידאלי ?

בהמשך לכך אפשר לשאול מדוע המציאו בסיפורים

אלו אישה מצרייה ליוסף ואישה כנענית ליהודה  ,ובדרך זו הפכו את השבטים החשובים ביותר -

מנשה  ,אפרים ויהודה -

לצאצאי נשים נכריות .

כידוע במוקד ההשקפה הדויטרונומיסטית עומד רעיון ריכוז הפולחן  -ההשקפה שעבודת אלוהי
ישראל מותרת במקום אחד בלבד  ' ,המקום אשר יבחר

ה"

(

דברים יב  ,ה .
)

עדת שבי ציון אכן קיבלה

.

על עצמה עיקרון זה ונהגה על פיו  ,וזיהתה את ' המקום אשר יבהר ' כירושלים איך אפשר להבין
שאותה עדה עצמה בבואה להמציא לעצמה אבות אידאליים ייחסה להם הקמת מזבחות בכל רהבי
הארץ ?

על פי סיפורי התורה אברהם  ,יצחק ויעקב בנו מזבחות ועבדו את אלוהים במקומות שונים

.

בארץ  ,כפי שעשו הדורות הבאים אחריהם בימי יהושע  ,שמואל ועוד כיצד אפשר לתאר זאת כהמצאה
פרי התקופה

הפרסית ?

1

היבט אתר של התאוריה האולטרה  -ביקורתית הוא האופן שבו היא מתארת את התהוות הספרות

.

המקראית כפי שהזכרתי לעיל  ,דייוויס עסק בשאלה זו וקבע שרוב ספרות המקרא  ,ובכלל זה
ההיסטוריוגרפיה  ,הנבואה  ,השירה והחכמה  ,תובר בתקופה הפרסית על ידי צבא של סופרים שמינה
 26נתחבר
השלטון לשם כך בפרק זמן קצר  ,תוך ' שניים שלושה דורות '  ,ו ' בלשון סופרים מלאכותית '

.

הכול .
איך אפשר להסביר על יסוד הנהה זו את הגיוון העצום של הספרות המקראית מכל היבט שבו נבחן
אותה  -לשון  ,סגנון  ,צורות ספרותיות  ,תוכן והשקפות

עולם ?

בחינה בלתי משוחדת של הספרות

המקראית מגלה בה תהליכים ארוכים של התפתחות ושינוי  .איך ניתן להסביר את הזיקות והיחסים
פרשנותו27
בין חיבורים שונים בתוך הספרות המקראית  ,יחסים של מקור מול עריכה  ,של טקסט מול
יתר על כן  ,אם כל הספרות הזאת נכתבה על ידי אסכולה מוגדרת של סופרים ממונים  ,ב ' מבצע
רשמי ' שהושלם תוך תקופה קצרה  -מדוע ' חיבור התורה ' הוא נושא מורכב עד כדי כך שדורות
עמ '

.

26

דייוויס ( לעיל  ,הערה , ) 1

27

על עניין זה ראו בהרחבה  Ancient Israel, Oxford 1985 :ת 4 . Fishbane , Biblical Interpretationג ; וכן  :י ' זקוביץ

104

מבוא לפרשנות פנים מקראית  ,אבן  -יהודה

,

; 1992

הנ " ל  ,מקראות בארץ המראות ,

תל  -אביב . 1995

,

שרה יפת

ט11

רבים של תוקרי מקרא  ,וביניהם גם כאלה המשתייכים למחנה האולטרה  -ביקורתי  ,שוקדים לפענח
את

סודותיו ?

כפי שציינתי בתחילת דברי  ,התקופה הפרסית הוכנסה לתוך הדיון כבררת מחדל ולא מבחירה

.

חופשית האסכולה האולטרה  -ביקורתית שוללת את עצם קיומה של יצירה ספרותית אותנטית
בישראל בתקופת הבית הראשון או מצמצמת אותה ביותר  ,וכן היא שוללת את האותנטיות של
תולדות עם ישראל כפי שהם מתוארים במקרא  ,ולא נותרה לה בררה אלא לקבוע את מוצאה של

.

ספרות זו בתקופה הפרסית הנחת היסוד שהמקרא הוא ספרות דתית  ,המייצגת את האידאולוגיה

.

הפוליטית של התקופה  ,מחייבת להצדיק את היבור המקרא על רקע התקופה הפרסית כפי שראינו

.

זהו ניסיון עקר מכל זווית שבה נבחן אותו ואפילו על יסוד המעט הידוע לנו על תקופה זו התקופה
הפרסית איננה יכולה לשאת את המשא הזה ואין לראות בה את מקורה של ההיסטוריה

2

לגרסה אנגלית של מאמר זה ראו :

 , Terusalemה
* 35 * - 45

 .קק

" the Origins

lewish Studies , Division

1999 ,

,

0

,

המקראית .

laphet , ' Can the Persian Period Bear the Burden ? Reflections 0

the Twel(th World Congress

0

Proceedings

History ' ,

28

5.

Of Biblical

בצלאל בר  -כונבא

מחקר רנק פת
המת ה ~מ  -הכשרה ,

"

אמצעים  ,שיטות ויעדים

22

בצלאל

בר  -כוכבא

-

מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים
לזנרו של אל " מ ד " ר חיים שהם ,
רופא וחוקר הימים  ,לוחם ואוהב האדם

פרק א  :המשבר במחקר התקופה ודרכים לתיקונו
בשער המאמר  :שעון
שמש מתקופת
הורדוס שנמצא
במתחם הר

הבית.

מסתבר ששימש
לקביעת זמני העבודה
במקדש  .בצידו

האחורי של השעון
הקוקה מנורת שבעת
הקליפ וכן נראות
מגרעות  ,כנראה
לקיבוע השעון לקיר
( צילום  :זאב

רדובך )

 . 1ההתעניינות הציבורית בתקופה לעומת הפיחות הכמותי והאיכותי במחקר
תקופת הבית השני תפסה במאה העשרים  ,ועוד קודם לכן  ,מקום מרכזי בהתעניינות הציבורית

.

ובמחקר של תולדות עם ישראל ההתעניינות הרבה של יהודים בתקופה נבעה בראש ובראשונה מן
ה ' רלוונטיות ' שלה ומכך שהיבטים שונים שלה נראו אקטואליים  :התחייה הלאומית ושיבת ציון לאחר
פרק זמן של גלות וחידלון ; מפעל ההתנחלות וההתיישבות ספונטני וגם יזום ברחבי ארץ  -ישראל ;

מאבק ההישרדות מול אוכלוסייה מקומית עוינת ; מעמדה המיוחד של הארץ במערך הגאו  -פוליטי
וכזירה למאבק בין המעצמות הגדולות ; ה ' תמרון ' המדיני של היהודים בין המעצמות וההתנגשויות
הצבאיות עמן ; המאבק לעצמאות שאליו התלוו כיבושי שטחים וסיפוחם ולאחר מכן

' התכווצות '

בדפוס

טריטוריאלית ; ההתמודדות בין דת למדינה והמאבקים הפנימיים בין ' נצים ' ל ' יונים '  ,בין ' שמרנים '

של כתבי
הראשי (בל 554ב,
יוספוס

ל ' מתייוונים '  ,בין הכתות הדתיות למיניהן  ,בין קבוצה קטנה של עתירי הון ונכסים להמון האיכרים

אפיוף ,
המכיל' נגד
שתי
חלק מגרסתנו
העוננת של מ ע על

הזעירים והפרולטריון העירוני ; ההשפעה של מכלול המאבקים האלה על יכולת העמידה של היישוב

ברקע  :עליד

הע מצרים " .

העלאוגרפיה דומה לזו
~
של שוגבי  -היד ( מוגדל

"

האוהדת את היישוב היהודי בארץ  -ישראל ותומכת בו בכספים ובשדולה פוליטית ; הפלורליזם הדתי
של יהדות הגולה שגם סיגלה לעצמה את הלשון והתרבות של הסביבה ; ההתמודדות המתמדת עם

ספרות השטנה האנטי  -יהודית  ,ולעומתה תופעות של אהדה ואף הערצה כלפי

(p$

בעמוד השמאלי
( ובהמשך המאמרך

מטבע נשף מעכו ובו
דמותו של אפולון
יושב על ' אומפלוס '
( שנחשב כסבור

הארץ).

היהודי מול אויביו ועל גורלה של המדינה היהודית ; קיומה של גולה יהודית גדולה ורבת השפעה ,

הכתובת  :של

המלך אנטיוכוס

אפ ,פאני

(

ס

האל

המתגלה ) '  .אנטיוכוס

היהדות ; ומלבד זאת

מאורעות שהפכו לסמלים ופרדיגמות ונקלטו בתודעה היהודית במשך הדורות ובמיוחד באתוס

.

הציוני  ,כגון גבורות החשמונאים  ,פרשת מצדה ועוד כהנה וכהנה בעולם הנוצרי זכתה תקופת הבית
השני מאז ומעולם למקום מרכזי במחקר תולדות ישראל  ,משום שהייתה הרקע ההיסטורי להופעתו

ולפעילותו של המשיח הנוצרי ולראשית הנצרות  ,בעוד שתקופות אחרות ( חוץ מתקופת המקרא

נעשו טפלות לה  ,תוארו באופן גורף כתקופות של התאבנות וניוון ,

)

ומשום כך משכו תשומת לב

מעטה.

הרביעי ,
עצמו
עם'הרשע'  ,זיהה ההתעניינות הציבורית בתקופת הבית השני לא חלפה בדור האחרון וגם בימינו אנו  ,ודומה שהיא אך
האל אפיק,
גברה די אם נזכור כי פריצתן של מנהרות מימי הבית השני והתמודדות על שליטה על מונומנטים
כמו גט עט זאוע

.

מקודשים מן התקופה גורמות להתפרצויות אלימות ומציתות סערות מדיניות חובקות עולם  ,והסכם
השלום עם הפלסטינים קם ונופל  -לפחות כלפי חוץ  -בעיקר על שאלת הריבונות וההסדרים בשטה

.

עליו נכון הבית השני וחצרותיו ההתעניינות הציבורית הרחבה מוצאת את ביטויה גם במישור הפופולרי
של חובבי ידיעת הארץ  ,בהעלאה חוזרת ונשנית של הקבלות והיקשים אקטואליים מצד פוליטיקאים
קתדרה

100

,

מנחם  -אב

תשס " א ,

עמ

,

164 - 121

מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

ואנשי תקשורת  ,וגם בספרות ובאמנות  .בשנה האחרונה בלבד הועלו על במותינו שני מחזות שעניינם
פרשיות מימי הבית השני  ,ושהושם בהם הדגש על ההיבט האקטואלי  ' :הורדום ' ו ' מלתמת

אחים /

ועוד

אנו מצפים למופע בלט על יוסף בן מתיתיהו ומלחמת היהודים ברומאים .

והנה למרות כל אלה איבדה תקופת הבית השני את מעמדה המרכזי במתקר ההיסטורי המתנהל בארץ .
הדבר ניכר בראש ובראשונה באיכותם של המחקרים ( למעט אי  -אלו חריגים ) ,

ובהשוואה לתקופות

אחרות  -במספר החוקרים המתמקדים בהקר התקופה ובמספר התלמידים לתארים מתקדמים ,
החוקרים הפוטנציאליים ומורי האוניברסיטאות והמכללות לעתיד  ,ההולך ומידלדל משנה לשנה ,

ומספרם מאפשר בקושי לקיים מניין כהלכתו .
קביעה זו אינה תקפה למחקר מגילות קומראן  ,שהפך לענף בפני עצמו  .העיסוק במגילות לא פחת ,
והוא אף הולך וגובר בשנים האחרונות בארץ ומחוצה לה עקב פרסומן המואץ  ,ומגיע לכמויות

.

שהחוקר המצוי מתקשה לעקוב אחריהן למחקר המגילות מוקדשת סקירה נפרדת בחוברת זו מפרי

.

עטו של מגן ברושי  ,ולכן אני רואה עצמי פטור מלדון בו עם זאת אעיר לעניינו של המחקר
ההיסטורי כי רובו של מחקר המגילות נתון בידי בעלי דיסציפלינות אחרות  ,בעיקר מקרא  ,לשון

.

עברית  ,ארכאולוגיה  ,מדע הדתות ותלמוד  ,ולאחרונה גם מהשבת ישראל כל אלה חשובים מאוד
כשלעצמם  ,ויש בהם כדי לסייע למחקר ההיסטורי וגם להיבנות ממנו  ,ואולם למרות השפע של

המקורות והתרומה המדעית במקצועות הנלווים ,

מספר המחקרים שכתבו היסטוריונים ישראלים

על כת המגילות ורקעה נמצא בטל בשישים לעומת הפעילות הכוללת במחקר המגילות ( להוציא
תרומתו של דוד פלוסר  ,שנלקח מעמנו

לאחרונה .
)

ניתן אולי לתרץ  -ולא להצדיק  -זאת בכך

שאף על פי שהמגילות מלמדות אותנו הרבה על סוגיות מרכזיות בתחום הפולחן והרות ( וגם

בנושאי חברה וצבא )  ,הרי בסופו של דבר מדובר בכת קטנה  ,שפרישתה למדבר לא נתפסה כנראה

.

כמאורע רב משמעות בתודעה של בני התקופה עצמם פרסום מגילות קומראן הביא לעומת זאת
לעלייה ניכרת ברמת ההתעניינות ובעיסוק המהקרי של היסטוריונים מן העולם הנוצרי לא רק
במגילות עצמן  ,כי אם גם בסוגיות ובפרקים נוספים של תקופת הבית השני  ,הרבה מעבר

.

לניסיונות למצוא זיקה בין המגילות לראשית הנצרות במסגרת מאמר זה לא אתעכב על המחקר
בעולם הנוצרי ועל מצבו של מחקר הבית השני בקרב יהודים בתפוצות ; הם ראויים לסקירה

נפרדת .
תהיה זו שטחיות יתרה לפטור את המשבר במחקר ההיסטורי של תקופת הבית השני בארץ בקיומן

של ' אופנות ' במחקר או בהתגברות ההתעניינות בתקופות מאוחרות יותר בהיסטוריה היהודית ( כגון
תולדות הציונות

והשואה .
)

בולטת העובדה שמחקר תקופת המשנה והתלמוד זוכה בדור האחרון

.

לגידול כמותי ניכר  ,ושמספר תלמידי המהקר של תקופה זו נמצא בקו עלייה מתמיד ומדובר
בתקופה שההשלכות האקטואליות שלה  -למעט אפיזודות ואירועים כמו פרישתו של רבן יוחנן בן

זכאי ליבנה ומרד בר  -כוכבא  -אינן רבות  ,והיא נופלת  ,ככל הידוע לנו  ,במידת הדינמיות של
ההתפתחויות והדרמטיות שבה לאין ערוך מתקופת הבית

השני .

גם הירידה המתמשכת במספר

תלמידי התואר הראשון בחוגים להיסטוריה של עם ישראל וארץ  -ישראל באוניברסיטאות אין בה
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בצלאל בר  -כוכבא

משום הסבר ; ענייננו בשינוי שחל בהתפלגות החוקרים ותלמידי המחקר בין התקופות השונות  ,שעה

שהמספר הכולל של אלה עלה לאין שיעור בהשוואה לדור הקודם .
 . 2גורמי המשבר  :התהוות המחסום הלשוני והתרבותי וההשלמה עמו בדור האחרון
לפני שאנסה לפרוש בפני הקוראים את הסיבות למשבר ואציע דרכים לתיקון  ,ראוי להבהיר שקהל

היעד של מאמרי אינו מתי מעט ההיסטוריונים של תקופת הבית השני  .הסיבות למשבר והאמצעים
המתאימים לתיקונו מוכרים פחות או יותר למקורבים למקצוע  ,אם כי יש מהם שיפעילו את מנגנוני

ההכחשה מסיבות כאלו או אחרות  .דברי מכוונים לדור הצעיר  ,לתלמידים תאבי דעת שיש להם עניין
מיוחד ומשיכה טבעית לתקופת הבית השני  ,בהם גם ברוכי כשרון וחוקרים בפוטנציה  .אלה מגששים

.

את דרכם באפלה ותוהים מהן דרכי ההכשרה הנאותות למחקר התקופה האם בוגר בית הספר התיכון
הישראלי המגיע לאוניברסיטה לאחר שנות השרות הצבאי  ,ולאחרונה גם מאוחר יותר  ,מסוגל לרכוש
לעצמו את הכישורים

הדרושים ?

מהן המסגרות האוניברסיטאיות המתאימות לצורך

זה ?

ושאלה לא

פתות חשובה  :מהם הנושאים הדוחקים והיעדים המחקריים שניצבים עתה לפנינו  ,ומהן הסוגיות שיש
בהן כדי לשמש הכנה מתאימה להוראה בדרג האקדמי בשלב המעצב של דרכם

כחוקרים ?

בה בשעה דברי מכוונים גם לאותן רשויות אקדמיות עליונות שיש בכוהן להתעלות מעל שיקולים
אינטרסנטיים צרים של עמיתים ומחלקות ולראות בשמירתה ובקידומה של הרמה האקדמית שיקול

.

עליון המנתה את החלטותיהן אך טבעי הוא לצפות שיהודים החיים במדינת ישראל הם אשר יובילו
את המחקר על תולדות היהודים בתקופה שקדמה לאלפיים שנות הגלות  ,תקופה שלה השיבות

מרכזית להכרת זהותנו ולחינוך הדורות הבאים  .יתרה מזאת  ,לא יהלוך ממנו דבר אם תרומתנו
להבנת לשונות דרום  -מזרח אסיה או איי מיקרונזיה לא תתעלה לפסגות  ,ואם נפגר אחר אומות
העולם בחשיפת צפונות האצטקים והאינקה או בתקר ההיסטוריה והספרות של עמי סקנדינוויה בימי -
הביניים ; ואולם אם נשתרך מאתור במחקר תקופת הבית השני תהיינה לכך השלכות הרבה מעבר
למיקומנו ב ' מפת ' המדע

הבין  -לאומי  .די אם אזכיר את פולמוס הדורות עם העולם הנוצרי על

האחריות לצליבתו של ישו ועל מעמדה ההיסטורי והתאולוגי של היהדות  ,ואת המאבק האקטואלי
עם האסלאם על זיקתנו לארץ  -ישראל ולירושלים בכלל ולהר הבית בפרט  .למידת האמינות ולסמכות
המדעית של חוקרי התקופה יש חשיבות גם בביתנו פנימה  :כבר נמצא לאחרונה היסטוריון ישראלי
שטרת וגילה את אזננו כי הצירוף ' ארץ  -ישראל '  -מונח בעל משמעות הלכתית המופיע לכל הפחות
מאות פעמים במקורות מאז תקופת המקרא  -הנו המצאה של התנועה הציונית  ,ובאמתחתו עוד

פסקי הלכה לא שערום אבותינו .
הירידה בהיקף ובאיכות של הפעילות המחקרית של חוקרים ישראלים על תקופת הבית השני נובעת

.

מן הפיחות הגדול שחל בידע הלשונות הקלסיות חלק הארי של המקורות לתקופת הבית השני נמצא

.

בידינו בלשון היוונית לשון זו על הדיאלקטים שלה וספרותה רבת ההיקף והגוונים שלטה בכיפה

בעולם התרבות מאז כיבושי אלכסנדר ועד הכיבוש הערבי ( וחשיבותה רבה גם כמקור לתולדות

האימפריה הפרסית ובעקיפין גם לחקר תקופת השלטון הפרסי בארץ  -ישראל .
)

אורחות המחשבה של
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מתקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

היוונים  ,אמונותיהם ודעותיהם  ,דפוסי ההיים שלהם  ,דרכי הלחימה שנקטו בהן והמושגים הפוליטיים
שטבעו  ,וכן המורשת הספרותית והאמנותית היוונית  ,השפיעו עמוקות על תרבות המזרת במשך

.

למעלה מאלף שנים ועיצבו אותה במידה רבה להתפתחויות הפוליטיות והצבאיות הסוערות שליוו

את הממלכות ההלניסטיות נודעו השלכות ישירות ויום  -יומיות על ההיסטוריה היהודית של תקופת
הבית השני  .בצד הלשון היוונית והתרבות וההיסטוריה היוונית וההלניסטית השפיעו במידה לא
מבוטלת על ההיסטוריה היהודית בתקופה זו הלשון הלטינית והתרבות הלטינית  ,ויותר מכן

ההיסטוריה של העם הרומי  -מוסדותיו המדיניים  ,הצבאיים  ,הדתיים והפיסקאליים ובעיקר דרכי
שלטונו האימפריאלי  .על השליטה בלשונות הקלסיות הנדרשת מן החוקרים יש להוסיף גם את הצורך
ביכולת קריאה רהוטה בארבע הלשונות האירופיות שהן  ,בתוקף מעמדן המסורתי המיוחד של
הלימודים הקלסיים במערכת ההשכלה והתרבות האירופית  ,גם לשונות המתקר של הלימודים
הקלסיים  :גרמנית  ,אנגלית  ,צרפתית ואיטלקית  ,ובנושאים אחדים -

גם יוונית מודרנית .

כתוצאה מכל אלה אין אפשרות להגיע להבנה אמיתית של תקופת הבית השני ולמחקר בעל משקל
ללא שליטה מוחלטת בלשונות הקלסיות ובלשונות המחקר וללא ידע הולם  ,לרבות יכולת מחקר

.

עצמאי  ,בהיסטוריה ובתרבות של יוון ורומי משחר התהוותן חוקר ימי הבית השני חייב להיות בן

בית בעולם הקלסי ובמקורותיו בלשונם אם ברצונו לפענח את צפונות התקופה  .ליקוט שברי מידע
מקוטעים ותלושים מן ההקשר מתוך הספרות המחקרית על העולם הקלסי  -בלשון אירופית

מודרנית אחת או שתיים  -והישענות על מקורות שנקראו בתרגומים כדי להאיר סוגיות בתקופת
הבית השני  ,סופם להחמיץ את שורשי הדברים ועיקריהם ולהביא לטעויות חמורות ולשיבושים שאין

הדעת סובלתם  .ועוד אחזור לעניין זה ביתר פירוט .
הדורות הקודמים של תלמידי המהקר והחוקרים במוסדות האקדמיים ומחוצה להם הגיעו ברובם

מארצות אירופה והם שולטים בשתי הלשונות הקלסיות או לכל הפחות באחת מהן  ,אותן רכשו בגיל

.

צעיר  ,בלימודיהם התיכוניים ואף קודם לכן  ,ועליהן נוספו לשונות אירופיות מודרניות כתוצאה מכך
נוצר בשעתו באוניברסיטאות מאגר גדול יחסית של תלמידים בעלי הכשרה לשונית מתאימה שהיו

.

להם נטייה ורצון להעמקה בהיסטוריה ובספרויות של יוון ורומא ובתקופת הבית השני ממאגר זה

יצאו נשכרים גם מקצועות קרובים  ,בעיקר תלמוד  ,ארכאולוגיה ומקרא  .מציאותו של ציבור יודעי
הלשונות קבעה את הנורמה הרווחת והביאה לכך שגם ילידי הארץ או חובשי בית המדרש לשעבר
שהגיעו מן הגולה הישר אל הלימודים האקדמיים  ,ושעיקר עניינם היה בתולדות ישראל בימי הבית
השני ובתקופת המשנה והתלמוד  ,עשו מאמץ עליון  -גם בגיל מאוחר  -להשלים את החסר על ידי
לימודן של השפות הקלסיות  ,חלקם לא רק במסגרת של מכינות ולימודי השלמה  -שהן בבחינת
אתחלתא בלבד  -אלא בלימודים סדירים ומלאים במסגרת החוגים ללימודים קלסיים שהיו קיימים

בשעתם באוניברסיטה העברית בירושלים ( יוונית  ,רומית  ,היסטוריה של יוון ורומי ולימודים קלסיים

)

או בחוג להיסטוריה כללית  ,שגילה במשך שנים רבות פתיחות מיוחדת להעמקה בלימודים הקלסיים .
בין התלמידים שהשלימו את השכלתם בדרך זו ניתן למנות כמה וכמה מגדולי החוקרים של מדעי

היהדות בדור הקודם .
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מאז שלהי שנות השישים חל בארצות אירופה פיחות הדרגתי במעמדן של הלשונות הקלסיות  ,אשר
שימשו בעבר יסוד לחינוך ההומניסטי  ,ולימודן הלך והצטמצם לבתי ספר תיכוניים ' מסורתיים ' או

.

אקסקלוסיוויים דלדול זה פגע קשות במחלקות ללימודים קלסיים אפילו באוניברסיטאות האנגליות ,
ואלו נאלצו בדלית ברירה לפתות את שעריהן בפני תלמידים הסרי ידע לשוני ולהכשיר אותם

בתהליכים מזורזים  ,לרבות 'אולפנים ' אינטנסיוויים לפני פתיחת הלימודים ובמועדי

החופשות .

כתוצאה מכך כמעט ולא זכינו להתברך עוד בצעירים עולים מן הסוג שהגיעו בעבר מארצות אירופה
אל המהלקות ללימודים קלסיים ותולדות ישראל ( למעט אחד מעיר

ושניים ממשפתה .
)

עובדה זו ולחצים פופוליסטיים של עסקני סטודנטים וגם של מרצים שכפו הפחתה עד למינימום
של לשונות החובה הנלמדות במחלקות ללימודי היהדות במסגרת התואר הראשון והשני  ,הביאו
לדלדול פוטנציאל המועמדים המתאימים ללימודים לתארים גבוהים בהיסטוריה של תקופת הבית

.

השני בד בבד השאיפה להגדלת מספר תלמידי המחקר והדאגה להמשכיות ההוראה הניעו את
הגורמים הקובעים בכל הקשור לקבלת תלמידי מחקר ולאישור הצעות מחקר להתפשר עם
המציאות ולהסתפק כתנאי לכתיבת דיסרטציה בתקופת הבית השני בלימוד הלשונות והרקע

היווני  -הרומי במסגרת של מכינות ולימודי השלמה בלבד ( לרוב רק באתת משתי השפות הקלסיות
ולעתים רק בשנת לימודים

אחת .
)

לא אחת נדחות ההשלמות החיוניות לשלב הכנת הדוקטורט

עצמו  ,והתלמיד אף אינו נבחן עליהן  -די בנוכחות פסיווית בקורסים או בהערכה הנשענת על

.

קריטריונים בלתי מוגדרים לא מצינו שמידת יכולתו של תלמיד לקריאה רהוטה בשתי הלשונות
הקלסיות ולניתוח פילולוגי של טקסט עתיק נבחנת בשלב המועמדות לדוקטורט  ,תוך כדי כתיבת
הדוקטורט או כתנאי להענקת

התואר .

הבחינה בעל פה

) ( viva

מעולם לא הייתה קיימת

באוניברסיטאות בארץ  ,וה ' הגנה על התזה ' בוטלה לפני שנים רבות  .יתר על כן  ,בדיקה כזו אינה
נעשית אפילו בשלב הדיונים לקבלה להוראה אוניברסיטאית  ,ולא אחת מתקבלים למחקר ולהוראה
תלמידים שעברו את הבחינות במכינות הלשוניות בציון המינימום  ,אינדיקציה ברורה להיעדר
יכולת

לשונית .

ראוי להבהיר כי לא בכל מקרה התוו את המדיניות ואת הגישה המקלה שיקולים אינטרסנטיים

.

ואישיים ( וכאלה היו גם היו  ,ומכל הסוגים ) או קלות דעת בעלמא מקצת בני הדור הקודם של

החוקרים  ,שגלויים היו לפניהם אורחות העולם הקלסי כשבילי מקומם  ,ושגילו אחריות עליונה למילה

הכתובה  ,הניחו כמובן מאליו כי ממשיכי דרכם השקיעו את כל הדרוש לרכישת אותם כישורים וידע ,
וגם חשבו בתמימותם שאם טרם עשו זאת  ,יגלו את המצפון המדעי הדרוש  ,ילכו בדרך הקשה ,

וישלימו את החסר  ,גם אם הדבר יעכב באורה ניכר את התקדמותם במסלול האקדמי .
הנורמות החדשות שהותוו ביודעין ושלא ביודעין בשנות השבעים  ,קיבלו יתר תוקף ואף גושפנקה
רשמית והרף הונמך עוד יותר בשנות התשעים  ,כאשר האתריות להנחיית הדור החדש של תלמידי

.

המתקר הופקדה בידי הדוקטורנטים של שנות השבעים והשמונים הפיכת מספר הדוקטורנטים שאיש
סגל מדריך לקריטריון לקידום  ,לאמצעי לרכישת השפעה ותקציבי מהקר  ,ואפילו לאמתלה ולצידוק

.

להענקת קתדראות ל ' מקורבים '  ,זירזו אף הם את פריצת הגדרות ועיוות הנורמות הבסיסיות לאחרונה

מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

~

.

נוסף ' מענק הקריטריונים '  -גורם מוטיווציה לא מבוטל  -להגברת ה ' גמישות ' חיזיון נפרץ הוא
למצוא כיום מנחים ( או מנחים משותפים ) של עבודות דוקטור על ימי הבית השני שאינם יודעים כלל

את הלשונות הקלסיות או שמתקשים בקריאת משפט בלשונות האלה בכוהות עצמם .

.

המצב הקיים זוכה בשנים האחרונות גם לצידוקים ' אידאולוגיים ' ו ' מעשיים ' יש המכריזים בניסוחים
ובווריאציות שונות כי ידע הלשונות ויכולת פילולוגית אינם חיוניים  ,שכן מטרת המחקר להגיע אל
ה ' רעיונות הגדולים ' או אל ה ' גישה ההיסטורית '  ,ואם יש לו לחוקר בעיה לשונית או בעיה ספציפית
הקשורה ברקע היווני  -הרומי ישאל בעצתם של אנשי הלימודים הקלסיים ; יש הטוענים כי ריבוי
המידע  ,מקצועות העזר והדיסציפלינות הנלוות למקצוע ההיסטוריה בתקופתנו מצריכים ' עבודת

צוות '  ,וזו מבטלת את הצורך בכך שכל היסטוריון יתמצא בלשונות ובתרבות הרקע ; יש הקובעים כי
תקופת הבית השני היא חלק אינטגרלי מן ההיסטוריה היהודית  ,והצורך בהכרת ההיסטוריה היהודית
לתקופותיה ומקורותיה  ,יתד עם הבקיאות המתחייבת בתולדות היהודים בתקופת ההתמחות  ,הופכים
את הדרישה לשליטה מקבילה בהיסטוריה ובתרבות הכללית של התקופה  ,על לשונותיה  ,למשימה

בלתי אפשרית  ,שהיא למעלה מיכולת אנוש ; ויש האומרים ביתר פשטות כי עלינו להתחשב במציאות
הישראלית המיוחדת  ,ואי אפשר לדרוש בדורנו כישורים ויכולות שהיו מנת חלקם של

רבותינו ,

במילים אחרות  ,כל ענפי המדע ראוי להם שיצעדו קדימה  ,ואילו במחקר ההיסטוריה של תקופה

.

מרכזית בתולדות ישראל נגזר עלינו לסגת אחור על משקל ההסברים האמורים ניתן לדרוש למשל
שלנוכח הירידה במספר הלומדים במחלקות לכימיה  ,תונהג ' גמישות ' מקבילה  ,והתלמיד ישוחרר

.

מחובת הידיעה או הלימוד של מתמטיקה ההבדל הוא שאם תהיה ' הגמשה ' כזו או אחרת במקצוע

.

הכימיה  ,מעבדות יתפוצצו ובניינים יעלו באש היכלי השן של המחלקות להיסטוריה של עם ישראל
ומדעי היהדות תמיד יישארו על מכונם ,

ועולם כמנהגו נוהג .

חידושים מתודולוגיים ו ' מעשיים ' מן הסוגים שצוטטו לעיל אינם נאמרים רק ב ' שיתות

מסדרונות ' .

ניתן למצוא כדוגמתם כהנה וכהנה גם במחקרים ובהתייחסויות לתקופות ולדיסציפלינות אחרות ; הם
מוצהרים במפורש או מיושמים בכתבי עת ובפרסומים מדעיים  ,וכן בפרוטוקולים  ,בדוחות ובהחלטות
ועדות של גופים אוניברסיטאיים ואקדמיים אחרים  ,בין השאר על ידי כמה וכמה מבין ' המוציאים

.

והמביאים ' במדעי היהדות הם אף נמסרים בריש גלי בייעוץ לתלמידים במסגרות פורמליות ובלחי

.

פורמליות באוניברסיטה הגדולה ביותר בישראל וגם אם במקומות אחדים הדברים לרוב רק נלחשים
בצנעה או נרמזים בדרכי עקיפין  ,הם הולכים ומתווים יותר ויותר את הקו הכללי  ,חרף מחאותיהם

של אי  -אלו

' חריגים ' המוקעים בדרך כלל כקפדנים מרושעים התלושים מן המציאות .

מהי ההשפעה המעשית של המצב המתואר על בחירת תקופת ההתמהות בידי תלמידים לתארים

מתקדמים ? תלמידים מוכשרים  ,שיש להם נטייה ושאיפה להתמסר לחקר תקופת הבית השני  ,מודעים
היטב למחסום הלשוני והתרבותי העומד בפניהם במחקר

התקופה .
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מערכת הלימודים לתארים

מתקדמים ודרכי הבהירה של סגל צעיר להוראה במחלקות להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטאות

.

אינן מקלות עליהם או מעודדות אותם לעבור מחסום זה בדרך המתאימה והיעילה מרביתם פונים
לנושאים שבהם ניתן למצוא מפלט  -למראית עין  -ללא השכלה קלסית של ממש  ,כגון סוגיות
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הקשורות בכתבי כת מדבר יהודה ובמסורות תלמודיות מאוחרות  ,בענייני הלכה והמקדש או

בגאוגרפיה היסטורית של ארץ  -ישראל  ,וכן בנושאי ' אורך ' שעיקר עניינם למעשה בתקופת המשנה

.

והתלמוד סימפטומטית למצב זה העובדה שלאחרונה נכתבו ונכתבות שלוש עבודות דוקטור במסגרת

.

תקר תקופת הבית השני על אגדות החורבן בתלמודים ובמדרשים ועל נושאים נוספים כגון אלה כך

נהיו מעשיות קמצא ובר  -קמצא לגופי תורה שהופכים ודשים בהם במחקר ההיסטורי ( גם זאת בלא

הכשרה תלמודית  -פילולוגית מתאימה )  ,בשעה שבידינו שפע יחסי של מידע בן הזמן שטרם זכה לעיון

.

מחקרי תלמידים המגלים אחריות רבה יותר למקצוע מוצאים את מקומם במחקר תקופת המשנה
והתלמוד  ,שעליה יש בידינו מקורות ארמיים ועבריים מרובים  ,ושניתן לכאורה להתמחות בה בלא

כלים מלוטשים יתר על המידה של התרבות הקלסית ; ומי מביניהם אשר מבין כי ללא לימודים סדירים
ומלאים בחוג לתלמוד ( להבדיל ממכינות ולימודי השלמה ) לא ניתן לעקוף את החסרים בלשונות
ובתרבות הקלסית  ,פונה לעסוק באותם נושאים בתקופות מאוחרות יותר בתולדות ישראל  ,בהם ניתן
להעמיק תקר  -ואף זאת שוב רק למראית עין  -באמצעות מקורות הכתובים עברית וספרות

מחקרית בלשון האנגלית ובעזרת ידיעה ' מקרטעת ' בלשון אירופית נוספת או באחת מ ' לשונות

.

היהודים ' ובכדי למנוע אי הבנות  :האמור לעיל אינו מכוון כלפי אותם תלמידים שעניינם מלכתחילה

בפרקי זמן שלאחר החורבן  ,אלה מביניהם הממיתים עצמם באזילה

של תורה לרכישת הכישורים

הלשוניים והאחרים הדרושים למחקרן של אותן תקופות .
 . 3התנאים הבסיסיים למחקר  :שליטה בלשונות הקלסיות ולשונות המחקר ויכולת מחקר עצמאית
בהיסטוריה ובתרבות הקלאסית
הדרישה להשכלה קלסית מלאה כתנאי מוקדם למחקר תקופת הבית השני אינה בחינת שמרנות או

.

פורמליזם לשמם את המקורות לתקופת הבית השני ואת המקורות הקלסיים הזורים עליהם אור יש

.

לקרוא בלשונם המקורית ולא בתרגומים דברים אלו  ,שהיו מובנים בדור הקודם  ,ושהם מובנים
מאליהם לחוקר האקדמי הישראלי של ההיסטוריה האנגלית והצרפתית למשל  ,אינם מובנים משום

מה די הצורך למתעניינים ולשולחים את ידם בחקר העת העתיקה  ,ואני נאלץ משום כך להרחיב בהם .
על הסף יש להבהיר כי המקורות הספרותיים שתורגמו לשפות האירופיות המודרניות וללשון העברית
כוללים פתות משליש מן הספרות היוונית והלטינית לדורותיה  ,שלא להתעכב על החומר האפיגרפי

.

והפפירולוגי הרב שכלל לא תורגם  ,וחלקים ניכרים ממנו מטבעם לא יהיו מובנים בתרגום אשר

לתרגומים הקיימים של המקורות הספרותיים  ,גם אילו היו אלו תרגומים מצוינים ( תרגומים
' מושלמים ' און

)

-

ורוב התרגומים ה ' רלוונטיים ' אינם כאלה  ,ויש בהם גרועים ללא תקנה  -הם

.

אינם יכולים להוות תחליף לקריאה בלשון המקור גם תרגום טוב יש בו כדי להסתיר מן הקורא את

סגנון המקור  ,את כוונותיו המוצנעות ודקויותיו  ,את גווניו וגוני גווניו  ,ובעיקר  -אפשרויות שונות

.

להבנת הכתוב יתר על כן  ,הרקה משפה אחת לאחרת ( במיוהד מלשון עתיקה למודרנית ) עלולה
להביא לעתים קרובות לפרשנויות הנובעות מהניואנסים של שפת התרגום שאין להם אחיזה בלשון

.

המקור ויש מקורות ספרותיים  ,כגון פרקים ב ' על השמים ' לאריסטו וחיבוריו של פרוקלוס  ,הפילוסוף

חררה
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גתובת הקדשה
ביוונית ובארמית ,
תרגום הכתובת  ' :לאל
אשר בדן שלו נדר
זואילוס

נדר ' .

זהותו

של האל אשר בדן
אינה ידועה  ,תחילת

,

המאה השנייה לפה " ס
ציל [ כ  ,זאב רד [ ב [ ן

שולחן מדידה לנחלים
העשה אבן גיר
קרטונית  ,בחזית
השולחן כתובת ביוונית ,
ותרגומה  ' :שנת 170
[ למניין הסל11קי ] ,

השווקים ,

הממונים על

אנט . . .

בן

...

דורוס

ואריסטודמוס בן

אריסטונניקוס ] ' ,
מרשה  ,התקופה
ההלניסטית

,

( 142 / 143

לפה " ס )
צילוכ  ,ק '

כתובת בארמית בכתב העברי

העתיק ' אנה אבה בר כהנה א
לעז בר אהרן רבה אנה אבה

מעניה מרד פה ( גה ? ) די יליד
בירושלם וגלא לבבל ואסק
למתתי בר יהוד וקברתה
במערתה דזבנת בגטה ' .

תרגומה :

בן הכוהן אלעזנר ] בן
הגדול,
אהרן אבה
' אני ,
אני אבה המעונה
והנרדף ( או  :המעונה המרוד ,

כעין עני מרוד ) שנולד בירושלים
וגלה לבבל והעלה את
בן יהודיה ]

מתתינה ]

וקברתיו במערה

שקניתי בשטר '  ,גבעת המבתר

עמית )

~,-
ןן.
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למעלה  :צמד ברכות שחייה
שנחשף בארמון החורף של
החשממאים ביריחו  ,שנבנו
בימיו של אלכסנדר ינאי
עילום  ~ ,אב רדובן )
משמאל  :דגם של

ארמון

החורף של החשמונאים

ביריחו  .הדגם מעשה ידי
רחל לואיס
קילוסי ובי

לרון )

.

: .ןט -

.

=

~

,.
נ

(

[ל

1לש
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ירושלים ,ה ' אומנה'
( ובה ארבעה תאים -
חנויות ) של ' קשת

רפינסון '  ,שליד
הפינה הדרומית -

חדרה 32
~

ירושלים  ' ,הבית
השרוף ' ב ' עיר
העליונה ' ( הרובע

היהודי )  ,ערמה של
חפצים מנתצים
וחרשים כתוצאה

כתובת משעבת
בכתב עברי

ארמי :

פינחס כהן אחיו
הכהנים
' בן

',

הר גריזים
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מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

האתונאי הניאו  -אפלטוני בן המאה החמישית לספירה  -הרלוונטיים כל כך להתפתחותה של

.

המיסטיקה היהודית והתיאולוגיה הנוצרית  -שכמעט ואינם ניתנים לתרגום ועוד לא הזכרנו את
הקשיים הרבים הכרוכים למשל בהבנת לשונם של פוליביוס וטאקיטוס  ,שתי דמויות דומיננטיות

בהיסטוריוגרפיה של העולם ההלניסטי והרומי ( ואני מונה אותם דווקא משום שהם אמורים להיות
מוכרים היטב לתלמידים ולחוקרים של

התקופה .
)

על כל אלה יש להוסיף את בעיות הנוסח החמורות

שבהן לוקה כל הספרות העתיקה בשל גלגולי המסירה ומסיבות אחרות  .גרסאות שונות הנמצאות

בכתבי  -היד או תיקונים הכרחיים מציבים בפני המתרגם קושי נוסף  ,שהרי עליו לבתור בין נוסחאות

וגרסאות שונות שבטקסט המקורי  ,גם אם אין הוא בטוה איזו מהן נכונה  .די להציב זה מול זה שני
תרגומים של אותו חיבור  -אף אם שניהם טובים  -כדי להיווכח עד כמה שונים הם זה מזה  ,וכיצד

ההסתמכות על אהד מהם עלולה להביא למסקנות שונות בתכלית מן השימוש בזולתו .
דעת לנבון נקל כי הרגלי לימוד וקריאה שלא בלשון המקור מרחיקים את התוקר מן התחושה

הפילולוגית האמתית  ,גם אם הוא נוהג ' להיוועץ ' בלשון המקור באותם קטעים ( או משפטים

)

.

ה ' רלוונטיים ' לנושא מחקרו ההסתייעות לצורך זה במילונים  ,בקונקורדנציות ולאחרונה בתוכנות
מחשב ובסורקים למיניהם יש בה רק עזר מעט  ,ולעולם אינה יכולה לשמש תחליף לקריאה מתמדת
של הספרות הקלסית במקורה  ,שאך בה יש כדי להקנות תחושה מתאימה לכוונתם של מילים ,

.

ביטויים  ,צירופים ומבנים תחביריים  ,ובעקבותיהם להבנה נכונה של הנקרא מה נאמר על מחקרים
על המגילות הגנוזות או על ספרות חז " ל המבוססים על קריאה בתרגומים והיעזרות בקריאת משפטים
בודדים מן המקור העברי או הארמי בסיוע מילונים ואמצעי

עזר ?

.

יתרה מזאת  ,הספרות היוונית והלטינית אינה משהו ' היצוני ' למקורותינו לתקופת הבית השני אותם
מקורות  ,שנכתבו ברובם יוונית בידי יהודים שתרבותם יוונית  ,הם חלק מן הספרות היוונית של אותה
תקופה ; הם כפופים למסורות לשוניות וסגנוניות שהתגבשו בתוך הספרות היוונית  ,והם רוויים

אסוציאציות לשוניות וענייניות ליצירות קלסיות ו ' מודרניות ' יווניות מהומרוס והסיודוס ועד

.

למשוררים  ,נואמים  ,היסטוריונים ופילוסופים בני דורו של המחבר היהודי ההלניסטי מי שקורא
אותם מקורות יהודיים בתרגום  ,ובמקרה הטוב  -במקור  ,ואינו מצוי כהלכה אצל הספרות היוונית
שמחבריהם חונכו עליה  ,מהמיץ את דקויותיהם וכוונותיהם  ,וסופו שיגיע לידי מסקנות מוטעות ,
וכמוכח לאחרונה -

גם מגוחכות .

הלשונות היוונית והלטינית אינן נרכשות

בנקל .

בשל מבנן הדקדוקי המיוחד והנוקשה  ,ריבוי

הדיאלקטים היווניים והיעדר חשיפה לשפת דיבור  ,הן מציבות קושי מיוחד למי שלא רכש אותן

.

בנערותו  ,ומחייבות התמודדות של שנים לא מעטות והמשכה בקריאה רבה ועקבית מי שאינו מוכן

לאתגר הזה  ,מוטב לו שימשוך את ידיו ממחקר תקופת הבית השני  ,עם כל הצער הכרוך בכך .
בהקשר זה אי אפשר שלא ליחד את הדיבור על התרגומים מיוונית ומלטינית ללשון האנגלית בסדרה

הדו  -לשונית

Loeb Classical Library

( לרבות תרגומי החיבורים של פילון

ויוספוס .
)

סדרה זו הפכה

.

' קנונית ' בארצות הברית  -לאו דווקא באוניברסיטאות העילית  -ובמידה רבה גם אצלנו ואתה
מוצא מובאות מתוכה ( ללא שיפור כלשהו

)

במחקרים של חוקרים ישראלים בלשון האנגלית ,
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בצלאל בר  -כוכבא

ותרגומים מן האנגלית ( ולא מן המקור הקלסי ) במאמרים ובספרים הרואים אור בעברית  .אין מדובר

.

במקרה בודד אלא בנוהג שהולך ומשתרש לעתים קרובות כל עיקרו של הדיון המחקרי  ,המסקנות
ושאר חידושי תורה במחקר תקופת הבית השני ובמקצועות נלווים של מדעי היהדות במקומותינו
ה 'LCL -

מבוססים על טעויות שבתרגומי

( או על טעויות בהבנתם של אותם תרגומים )  ,ואפילו על

כמה תרגומים עבריים  ,משובשים ללא תקנה  ,של אחדים מכתבי יוספוס ופילון ( שגם הם לא תמיד

נעשו מן המקור  .והלב נחמץ למראה .
)

נוסף על האמור לעיל על הקלקלה שבשימוש בתרגומים בכלל  ,דומה שהגיעה העת להבהיר את
המגרעות הספציפיות של סדרת

לצרפתית של . Collection BudE
(

LCL

( שגם נופלת באיכותה ברוב המקרים מסדרת התרגומים

.

מטבע הדברים מאות כרכי הסדרה אינם בעלי איכות זהה קיימים

.

פערים גדולים ברמת התרגום בין הספרים השונים יש חיבורים שתורגמו בכוונה תחילה באופן
' חופשי ' למדי כדי שיהיו קריאים לציבור הרחב האנגלו  -סקסי  ,ולשם הקריאה השוטפת ויתרו
המתרגמים לעתים על הדיוק המילולי והענייני ; יש יצירות שתורגמו ברבע הראשון של המאה
העשרים לשפה שאוצר המילים שלה שונה במידה לא מועטה מזה של האנגלית בימינו  ,דבר שיש
בו כדי להטעות את הקורא שאינו מודע להתפתחויות שחלו בלשון האנגלית ; בחלק מן התרגומים

ניכר מאמץ לעשות שימוש במילים אנגליות המיוסדות על מילים לטיניות ויווניות  -מן הסתם

כדי לשמר את האווירה הקלסית  -ואולם המובן האנגלי הרווח שונה מזה של המילה המקורית
ומשבש את כוונת הכתוב ( דוגמה אחת מני רבות  :המונח הפילוסופי  megalopsykhosתורגם על פי

מרכיביו  -בעקבות הלטינית -

.

ל ; magnanimous -

ואולם פירושו אינו

' נדיב ' וכדו ' .
)

יש תרגומים

שעשו מומתים לסופר או ליצירה ספציפית  ,והמתרגם שילב בכתוב פרשנות משלו  ,השנויה
במחלוקת ; ויש מקרים הפוכים  ,שבהם המתרגם  -הגם ששלט בלשונות הקלסיות כהלכה  -לא
התמתה במחקר הסופר המתורגם ולא התמצא כהלכה בלשונו הספציפית ובטרמינולוגיה המיוחדת

שלו או של הנושא הנדון ( בעיקר כאשר מופיעה טרמינולוגיה פילוסופית או צבאית  ,שהיא בבחינת
' חכמה נסתרת ' למספר לא קטן של פילולוגים
שבסדרת

LCL

והיסטוריונים .
)

ולבסוף  ,לא מעט מן הכרכים

מבוססים על הוצאות ישנות של הטקסט המקורי  ,ואינם כוללים את הגרסאות של

כתבי  -יד ופפירוסים שנתגלו מאז פרסומן  ,ושהושקעו בהוצאות ביקורתיות מאוחרות
האפראט של גרסאות ותיקונים לטקסט בכרך הממוצע של
תועלתו

ה 'LCL -

יותר .

הוא כשלעצמו מזערי  ,ולרוב

מועטה .

עיסוק ברמה נאותה בתקופת הבית השני מחייב כאמור גם יכולת מחקר עצמאי בספרות  ,בראליה
ובהיסטוריה של יוון ורומא  ,והכרה טובה של המקורות הבסיסיים הרלוונטיים לתחומים אלה  ,ושוב

.

בלשון המקור כאשר חוקר מנסה להאיר סוגיה בתולדות הבית השני באמצעות אירוע מקביל או

תופעה מקבילה מן העולם היווני  -הרומי ( והוא אמור לעשות זאת על כל צעד ושעל )  ,עליו להיות
מסוגל להעמיק ולחקור את החומר ה ' חיצוני ' בכוחות עצמו  ,שאם לא כן לא ידע לשאול את השאלות

.

המתבקשות יש גם להטיל ספק אם מי שמתבסס על קריאה בספרות המחקר בלבד מסוגל להבין לפני
ולפנים את כוונות החוקרים ורמיזותיהם  ,להיות מודע למגבלות ולחסרים הנובעים מן ההיקף ומן
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מפקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

המסגרות הבסיסיות שאותם חוקרים הציבו לעצמם  ,וכן לעמוד כהלכה על השפעת הרקע המדעי ,

.

הרוחני והפוליטי שפעלו בו הסתפקות בהפניה למראה מקום בספרות המהקרית יש בה משום ההמצה
כפולה  :מחקר עצמאי של החומר ה ' חיצוני ' עשוי לגלות בו פנים חדשות ולשנות מן המסקנות

שבספרות המחקר  ,לעתים בהשראת הנתונים העולים מן הסוגיה ה ' יהודית ' .
המתאימים בין הנתונים ה ' פנימיים ' ל ' תיצוניים ' הם אשר יקבעו את המסקנות  .כך יצאו נשכרים

השקלול והאיזון
גם

ההיסטוריה הקלסית וגם ההיסטוריה היהודית העתיקה .
הסתמכות על קביעה כלשהי בספרות המחקר בלי לחדור לעובי הקורה של אותה קביעה  ,יש בה

.

כשלעצמה שרירותיות לא מעטה כדרכו של מדע במקרים רבים קיימים חילוקי דעות בסוגיות

.

הנדונות  ,וגם כאשר שוררת תמימות דעים  ,עדיין אין בכך ערובה לאמת המדעית על מי ועל מה
יסתמך החוקר הנשען רק על קביעות בספרות

המחקר ?

על אותה דעה התואמת את התזה שקבע

לעצמו או שנראית לו מתאימה לעניינה של הסוגיה ה ' יהודית '

שלפניו ?

על מה שנקרא בכינוי

הבעייתי ' רוב החוקרים ' ? על חוקרים שלא אחת אך חוזרים כמצוות אנשים מלומדה על קביעה של
אחד

מקודמיהם ?

בעל הדעה

על ' יוקרתו ' ו ' שמו הבין  -לאומי ' ( שאינם נובעים בהכרה מהישגים מדעיים ) של

המצוטטת ?

רק יכולת פילולוגית הולמת ושליטה באמצעי המחקר ה ' תיצוני ' ובנכסיו

בכוחם להביא את הקורא  -ההוקר להבנה מלאה וביקורתית של הספרות המחקרית על תרומתה
ומגבלותיה

(

ולהעריך נכוחה אם הוא רשאי להעזר בה או להסתמך עליה .
)

ומי שסבור שכותב שורות

אלה מפריז בדרישותיו  ,יפנה נא לכתביהם של הטובים בחוקרי תקופת הבית השני מן הדור הקודם
( וגם של אחדים בימינו ) וימצא כי היו מעורים היטב בכל פרטי הסוגיות ה ' חיצוניות ' הרלוונטיות
לנושאים

ה ' פנימיים ' שעמדו במרכז

.

מחקרם  ,וגילו מעורבות מחקרית פעילה באותן סוגיות יתר

על כן  ,חוקרים אלה ' חוו ' את העולם העתיק על כל צדדיו  ,ולכן עלה בידם להעריך בפרספקטיבה

.

הנכונה של העת העתיקה את התופעות של אותו עולם מי שחסרה לו פרספקטיבה כזו יראה
באריסטו למשל ברברי אכזרי וחסר לב מחמת תפקידה של העבדות במשנתו המדינית  ,וישפוט
בדומה רבים מאמרותיהם וממעשיהם של בני תקופת הבית השני ושל הכמי ישראל שלאחר חורבן
הבית  .אין זה מקרה שרוב העבודות התשובות ובעלות המשקל האיכותי על נושאים בתחומי המהקר
של ימי הבית השני שנכתבו בארץ בחמישים השנים האחרונות הן מפרי עטם של מלומדים שנמנו
או נמנים עם אנשי החוגים ללימודים קלסיים והיסטוריה כללית או של מרצים להיסטוריה של עם
ישראל בוגרי החוגים ללימודים קלסיים וכאלה שעבודת הדוקטורט שלהם יוחדה לנושא מן

.

הלימודים הקלסיים בלא תשתית פילולוגית מוצקה  ,המלווה בחשיבה יצירתית וביקורתית  ,אין
' גישה היסטורית ' ואין

' רעיונות גדולים ' .

 . 4הדרך לתיקון  :שינויים מנהליים ומעשיים בהכשרת תלמידי מחקר וחוקרים לעתיד
האם ניתן לשפר את המצב הקיים  ,לבלום את ההידרדרות ולהחזיר עטרה

ליושנה ?

לכאורה ניתן

לאמץ את ' תכנית הלימודים האישית ' הנהוגה באוניברסיטה העברית  ,ואולם ניסיון העבר מורה
שתכניות מסוג זה אינן חסינות מפני פרצות ומעקפים  ,ולא הביאו להצלחות גדולות בהכשרת חוקרים
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.

של תקופת הבית השני משום כך דומה כי הדרך הבטוחה והאמינה ביותר הניצבת בפנינו היא להולל

שינויים מבניים  -מנהליים שעיקרם שניים  :לחייב את כל המתמחים בתקופת הבית השני המייעדים
עצמם למחקר ללמוד לימודים מלאים וסדירים בחוג ללימודים קלסיים  ,בשלב

המ " א לכל

הפחות ,

ולהקנות לחוג ללימודים קלסיים מעמד שווה לזה של החוג לתולדות עם ישראל בכל הקשור ללימודי
התואר השני והשלישי של התקופה ( לרבות מנחים משותפים משני החוגים ) וכן בתהליכי המינויים

.

והקידום האוניברסיטאיים המאוחרים יותר תהיה זו תמימות יתרה להאמין כי הצעה כזו תזכה לאהדה
ישראל ; מטבעם של

יתרה בקרב רוב עמיתי  ,חוקרי תקופת הבית השני ואנשי המחלקות לתולדות

.

גופים אוניברסיטאיים שהם שומרים בקנאות יתרה על שלמות הטריטוריה שניכסו לעצמם עם זאת

.

יש תהליכים מחויבי המציאות שלא ניתן לעכב בעדם עד לאין סוף הנזק המצטבר יהיה בלתי

הפיך .

אם המערכת האוניברסיטאית הגרמנית הנוקשה והמאובנת ידעה להתנער בשלב מסוים  -בעקבות

לחצים מגבוה  -ולמצוא פתרון לרעות החולות שאפיינו את תהליכי הקידום האקדמי ( יחסי תלות
והשתעבדות מוחלטים ל ' אב המנתה '  ,לרבות מתן שירותים אישיים מן הסוג הנקלה ביותר  ,תופעות
של העדפות סקטוריאליות וכיוצא באלה

)

על ידי צעדים דרסטיים ללא תקדים ( כגון הסימת

האפשרות למינויים תקניים ולקבלת קביעות באוניברסיטת האם ואפילו מניעת קידום כלשהו באותה

אוניברסיטה  ,והטלת החובה לעמוד במכרז  ,אף לדרגות הגבוהות ביותר  ,באוניברסיטאות אחרות ) ,
לא פסה התקווה שהמערכת הצעירה יחסית שלנו תתגבר על המכשולים ותבצע את השינוי המתבקש
בהכשרת תלמידים וחוקרים של תקופת הבית השני  ,בבחירת סגל צעיר  ,ובהליכי הקידום האקדמי

בשלבים מאוחרים יותר .
כדי להבין את מהות השינוי המוצע יש להבהיר פרטים אחדים על המסגרת של לימודי תקופת הבית

.

השני כיום ואת התמורות שחלו בה במרוצת השנים האוניברסיטה העברית יצרה בשעתה מסגרות
מחלקתיות נפרדות להיסטוריה של עם ישראל  ,להיסטוריה וללימודים הקלסיים

(

בשמותיהם השונים .
)

.

אחריה החרו החזיקו האוניברסיטאות החדשות שנוסדו החל משנות החמישים בשלב מאוחר יותר חלה

התפתחות נוספת  ,שראשיתה באוניברסיטת תל  -אביב  :לימודי ההיסטוריה של עם ישראל הוכרו ,

.

בואריאציה כזו או אחרת  ,כמסגרת לימודים חד  -חוגית שדי בה כדי להקנות תואר אקדמי בלימודי
התואר הראשון המשיכו תלמידים רבים לקבל על עצמם מרצונם עולו של חוג נוסף  .ואולם בשלב
המ " א מוכרים רק לימודים

חד  -חוגיים .

את לימודי התואר השלישי מנווטים המנחה והגורמים

הקובעים במחלקות להיסטוריה של עם ישראל  ,גם אם ההליכים חייבים לעבור בדיקה ואישורים של

.

ועדות למיניהן גישתו ורצונותיו של המנתה  -המדריך ומעמדו ( לאו דווקא המדעי ) וכוהה ה ' פוליטי '

.

של המחלקה הם שיכריעו בסופו של דבר ויגברו על כל הסתייגות וערעור אם לנקוט מונחים
מעשיים  ,מדובר בבירור כישורי המועמדים  ,בקביעת הנושאים לעבודות המחקר  ,בבדיקת הצעות

המחקר  ,במינוי המנחים  ,בהטלת לימודי השלמה  ,בהענקת מלגות  ,באיוש ' הוועדה המלווה ' ( הקיימת
רק באוניברסיטה העברית )  ,בבחירה ( לרוב מגמתית ומכוונת ) של הבוחנים ובאישור הזכאות

הילכך דמותו של החוקר לעתיד של ימי הבית השני מעוצבת ברוח

.

לתואר .

ה ' גמישות ' השלטת מכבר במחקר

התקופה  ,ועל פי הדגשים המקובלים בו יתר על כן  ,תלמידי המחקר הם המאגר לסגל המורים

,

כ

מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

העתידי ( חרף קיומם של ' מכרזים פתוהים '  ,אם הם נפתחים

)

.

~

כך נגזרת מראש גם רמתו המתקרית

מ ;:

דלדון במאמר זה בסוגיה הנדושה אם יש הצדקה להפרדה בין המחלקות להיסטוריה של עם
המסגרת הקיימת של
ישראל להיסטוריה כללית בלימודי התואר הראשון  ,ומה מידת ההשפעה של
בהיסטוריה של עם
הלימודים לתארים מתקדמים על הדגשים ועל מצב המחקר בתקופות אחרות
 ,לייחודה בתולדות
ישראל  .אומר רק כי כל מי שמודע למשמעות ההמשכיות של ההיסטוריה היהודית
מחלקות להיסטוריה
העמים ולערך החינוכי והלאומי של לימודה ראוי לו כי יתמוך בהמשך קיומן של
לתארים מתקדמים ,
של עם ישראל ( אם כי לא כמסגרת ללימודים חד  -חוגיים ) עם זאת ללימודים
תקופה ותקופה
שבהם מושם הדגש על הכנה למחקר  ,אין מסגרת זו מתאימה לצרכים אמנם כל
 ,ואולם דומה שלא יימצא
ראויה לדיון לגופה  ,ולא בכל מקרה דרוש שינוי מוחלט של המצב הקיים
 ,לכל הפחות במידת הנגישות
מי שיחלוק על כך שתקופת הבית השני שונה מכל התקופות אחרות
שפת רוב המקורות
של המקורות  :בחלק ניכר מן התקופות שפת האם של התלמיד הישראלי היא

~

.

.

ה ' פנימיים ' ( גם אם יש צורך בהכשרה מיוחדת להבנתם )  ,ואילו בתקופות

.

' למצוא מפלט ' במספר לא קטן של מקורות בעברית ובאנגלית לא כן
( למעט מגילות קומראן  ,שהפכו כאמור לענף מחקר

אחרות ניתן לכאורה

הדברים בתקופת הבית השני

נפרד .
)

הופכים את

הכישורים הלשוניים הנחוצים  ,הרקע ההיסטורי והתרבותי  ,והזדקקות למקצועות העזר
 ,ואי אפשר לעסוק בו
מחקר תקופת הבית השני  ,ברובו הגדול  ,לחלק מלימודי העולם היווני והרומי
הראשון שיש להם
ללא הכשרה קלסית מלאה ומעולה לפיכך עלינו להמליץ בפני תלמידי התואר
מלאים בחוג
עניין מהקרי בתקופת הבית השני ליטול על עצמם כבר מראשית דרכם לימודים
הקלה של
ללימודים קלסיים במקביל ללימוד ההיסטוריה של עם ישראל  ,במקום לבחור בדרך
המ " א  ,שבו
לימודים חד  -תוגיים לא רבים יעשו זאת  ,מחמת הוסר בהירות לגבי עתידם אולם בשלב
תלמידים המתעתדים
יכולתו וכוונותיו של התלמיד לעתיד נהירות יותר  ,מן הדין להטיל על
ללימודים
להתמחות בתקופת הבית השני חובת לימודים מלאים בחוג ללימודים קלסיים במקביל
חד  -חוגיים למ " א
בחוג להיסטוריה של עם ישראל פירושו של דבר חריגה מן העיקרון של לימודים
והשגרתית של
והזרה למבנה הדו  -חוגי שמים לא יזועו וארץ לא תרעש אם תיפרץ המסגרת האחידה
הבסיסית אומר
לימודי המוסמך מוטב לגלות גמישות מנהלית מאשר ' גמישות ' אקדמית בהכשרה
הבית השני לתלמיד
את הדברים בצורה הגלויה והברורה ביותר  :הענקת תואר דוקטור בהיסטוריה של
אקדמית  ,עושים
שלא סיים לכל הפחות תואר אחד בלימודים קלסיים  ,וגרוע מכך  -מינויו להוראה
 ,אך דומה שגם הם תדלו
את המקצוע פלסתר  .קביעה זו אינה תופסת לגבי אוטודידקטים יחידי סגולה

.

.

.

.

.

.

.

מן הארץ .
.

היתם אליהם

מכינות ללימודי הלשונות ולימודי השלמה בחוג ללימודים קלסיים אינם פתרון
סדירים מלאים
ומידת המחויבות של התלמיד בהם נופלים לאין ערוך מן הנדרש בלימודים
כלשהן התלמיד נקלע
לימודי ההשלמה לתואר השלישי אף אינם כרוכים בבחינות ובעבודות
 ,לימודי ההשלמה
ללימודי ההשלמה לעתים ללא רקע מתאים ומהמיץ את עיקרם  .יתר על כן

.

קן

בחוג .
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מוגבלים לקורסים הנראים במבט ראשון ' רלוונטיים ' יותר מאחרים להיסטוריה היהודית  ,כגון
מבואות לספרות הקלסית  ,קורסים בהיסטוריוגרפיה ובתקופות היסטוריות מקבילות ורק לעתים
ובנומיסמטיקה ; ואולם כמה

רחוקות קורסים באפיגרפיה  ,בפפירולוגיה

פילולוגיים מעמיקים שעניינם פלאוגרפיה  ,בדיקת נוסח וקריאת
ב ~prose composition -

תלמידים נשלחים לקורסים

אפראט ?

מי מהם עובר קורסים

ביוונית ובלטינית הכוללים בין השאר תרגום מעברית לשפות הקלסיות -

אמצעי בדוק לקבלת תחושה נכונה של הלשון

ובעיותיה ?

וכמה מהם נשלחים לקורסים

בפילוסופיה  ,ברטוריקה ובשירה לענפיה ( לרבות במטריקה )  ,הנראים למי שאינו בקיא ברזי
המקורות ' בלתי רלוונטיים ' ? וכמה דוקטורנטים וחוקרים פעילים מסוגלים לעמוד בבחינות הגמר
של החוגים ללימודים קלסיים  ,הכוללות קריאת טקסט ואפראט ללא הכנה וניתוחו מכל

ההיבטים ?

רוב ענפי המחקר של התרבות הקלסית נשארים כספר החתום ותלמיד המחקר  ,כמוהו כמורה
המנחה  ,ניצב חסר אונים לנוכח סוגיות החשובות לא פחות מן הענפים הנראים
טקסטים

' רלוונטיים ' להבנת

יהודיים ולשחזור התמונה ההיסטורית  ,ופונה ללקט פירורים תחת שולחנה של ספרות

ה ' רלוונטיים ' .

המחקר ( כפי שהוא עושה לרוב גם בענפים

)

האם ה ' החמרה ' הנדרשת תביא לדילול נוסף במספר תלמידי המחקר והחוקרים ? נהפוך הוא  .תלמידים
נסוגים מכוונתם להתמחות בתקופת הבית השני כאשר מתבררים להם בשלב מאוחר של הלימודים
הקשיים הפורמליים  -המנהליים הכרוכים ברכישת כישורים מלאים לחקר התקופה  .בסופו של דבר
ההצעה דלעיל על כל מרכיביה אין בה כדי לגרום לעומס יתר על זמנו של התלמיד מעבר למוטל

עליו בלאו הכי בלימודי המוסמך החד  -חוגיים ( ואני מתכוון לתלמידים שמטבעם ישקיעו הרבה גם

בלימודים החד  -חוגיים .
)

מכסת השעות בלימודים דו  -חוגיים לקראת התואר הראשון אינה עולה על זו

של לימודים חד  -חוגיים  ,וכך היה גם בעבר כאשר התקיימו לימודים דו  -חוגיים לקראת התואר
ומה על עבודת הגמר למ " א ( על כינוייה החלופיים באוניברסיטאות השונות

)?

השני .

הייתי מצפה מן

הרשויות באוניברסיטאות לחרוג מן המסגרת התקנונית האחידה והנוקשה ולוותר על עבודת גמר

.

לתלמיד שנטל על עצמו לימודים דו  -חוגיים הקדשת מלוא הזמן לרכישת המיומנויות במקצוע כה
מורכב ותובעני מועילה בשלב זה יותר מכתיבת עבודת גמר מקיפה  ,המכלה כדי מחצית זמנו של
התלמיד ,

וברוב המקרים אינה אלא פרי בוסר שאינו זוכה לפרסום ונדון לגניזה על ידי המחבר עצמו .

יכולתו של התלמיד לגלות גישה מחקרית תתפתח ותיבחן ממילא באמצעות העבודות והתרגילים

.

האחרים המוטלים עליו אליהו ביקרמן  ,אביגדור צ ' ריקובר  ,יוחנן לוי ועוד רבים אחרים בדור הקודם
לא כתבו עבודות גמר למ " א  ,ולא מצינו שיכולתם המחקרית נפגעה כתוצאה מכך  .עבודת גמר למ " א
כשלב מקדים והכרחי לעבודת דוקטורט אינה נהוגה עד היום באוניברסיטאות העילית הבריטיות ,

שמרבים להציגן אצלנו כדוגמה ומופת .
מספר התלמידים הפונים לחקר התקופה עשוי לגדול גם כתוצאה משילוב מתבקש של לימודי הבית
השני כאחד המקצועות התקניים בחוגים ללימודים קלסיים  ,מבלי לפגוע במעמדם במחלקות

.

להיסטוריה של עם ישראל יתרה מזאת  ,המספר המצטבר של תלמידי מחקר בחוגים ללימודים
קלסיים עולה על זה של תלמידי המחקר של תקופת הבית השני  ,אולם התקנים המוקצים בהם

ית השני -

הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים
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למסגרת

להוראה מעטים וגם הולכים ופוחתים  .ניתן לצפות שהפיכת החוגים ללימודים קלסיים
מן החוגים
משותפת להכשרת תלמידי מהקר ואנשי סגל לעתיד לתקופת הבית השני תדרבן תלמידים
מיוחדת
ללימודים הקלסיים להתמחות בתקופת הבית השני  .מדוע יגלה תלמיד ישראלי נטייה נפשית
הקטנה  ,ויעדיף
לעסוק דווקא בתולדות מלכות הבוספורוס או בנאומיו של אריסטידס איש אסיה
ברומאים ?
אותם על ימי מלכות החשמונאים או על חקר ה ' נאומים ' המיוחסים לימי המרד הגדול
גמרא  -הלשון
הכרה ראויה של הרקע היהודי ובעיקר של המקורות התלמודיים והיכולת לקרוא דף

והבסיס המשותף של מדעי היהדות  -השובים לא פחות  .אולם חזקה על תלמיד החוג

ללימודים

קלסיים המבקש לעסוק בימי הבית השני  ,שאם לשון האם שלו עברית  ,חינוכו עברי והוא

מתורגל
אלה

בחשיבה פילולוגית  ,לא יתקשה יתר על המידה לרכוש לעצמו את הידע הדרוש בתחומים
הנושאים את
במכינות ובלימודי השלמה  ,ואף ימשיך להעמיק בהם ( דברים אלה כותם יפה לתלמידים
 ,המחייבת מטבעה
עיניהם למחקר ימי הבית השני בלבד  ,ולא למחקר תקופת המשנה והתלמוד
התלמוד
לימודים לתואר אהד לכל הפחות בחוג לתלמוד ) המציאות כיום במה שנוגע ללימודי
מצוידים
ויסודות היהדות אינה מרנינה בלאו הכי רוב תלמידי המהלקות להיסטוריה של עם ישראל
באוניברסיטאות
היום רק במעט מכל זאת  :שלוש מבין חמש המחלקות להיסטוריה של עם ישראל
המוגמר '
בארץ אינן מחייבות את תלמידיהן בשום שלב של הלימודים במכינה לתלמוד הימוצר

.

.

.

במקרים רבים אינו אלא עם הארץ בעל

סמיכות .

כדאי ליתן את הדעת גם על מסלול הכשרה שונה  ,שהוכיח את עצמו בעבר אצל גדולי

החוקרים של
ישירה או

התקופה  :כתיבת העבודה לתואר השלישי בנושא מתחום הלימודים הקלסיים שיש לו זיקה
הדוקטורט ,
עקיפה לנושא מרכזי בהיסטוריה של הבית השני  ,כך שהעיסוק בנושא ה ' כללי ' בשלב
בעתיד ,
שהוא השלב המעצב והמונחה  ,יפלס את הדרך למחקר מבוסס הרבה יותר בנושא ה ' יהודי '
הגדולים של
כאשר התלמיד יהפוך לחוקר עצמאי צ ' ריקובר  ,שאני רואה בו אהד משני החוקרים

.

הבית השני במאה האחרונה ( בצד ביקרמן )  ,כתב את עבודת הדוקטור שלו בברלין בהדרכת

אולריך

וילקן  ,הפפירולוג הנודע  ,על המושבות היווניות שקמו ברחבי המזרח בתקופה ההלניסטית
עבודה מוקדמת זו קשה לדמיין את כתיבת ספרו הקלסי ' היהודים והיוונים בתקופה

.

בלא

.

ההלניסטית ' לא

ארחיק לכת אם אומר כי בלעדי ספרו הראשון ולימודיו אצל וילקן לא היה בא לעולם גם

מפעלו

השלישית והשנייה לפה " ס  ,ירכוש לעצמו את הכלים לכתיבת היסטוריה מבוססת היטב של

ישראל בתקופת הדיאדוכים והשלטון התלמי והסלווקי ; מי שיכתוב על סוגיה כלשהי בתולדות
הרומי בתקופת הקיסרות או באומנות המצור ההלניסטית  -הרומית יהיה מסוגל לגלות

ארץ -

הצבא

פנים חדשות

בפרשיות צבאיות מימי המרד הגדול  ,ולכל הפחות לפתוח לעצמו צוהר למחקרם ; הוקר

צעיר
יוכל

שעבודת הדוקטור שלו תיוחד למאבקים הפנימיים באנטיוכיה בימי השקיעה של בית סלווקוס
ויצירתו של
לזרות בעקבותיה אור הדש על מהלכי האחים והשליטים החשמונאים ; מתקר על חייו
החשמונאים
ניקולאוס איש דמשק ייצור תשתית מתאימה למחקר של ההיסטוריוגרפיה של מדינת

דרה

"

בצלאל בר  -כוכבא

ומלכות הורדוס  ,ויקדם את מחקרם יותר מעשרות המחקרים על התקופות האלה המדשדשים במקום ;
מי שיחקור כהלכה את כתביו של אחד מן הגאוגרפים ההלניסטיים או הרומיים בפני עצמו ( לרבות

את משנתו הספרותית ו  /או הפילוסופית )  ,יראה בהכרח באור שונה את התיאורים הגאוגרפיים של
ארץ  -ישראל בספרות התקופה  :מי שיתמסר לחקר יחסם של יוונים ורומים לשכניהם האלבנים
והאילירים למשל ( שלא לדבר על המצרים ) עשוי למצוא את הפרספקטיבה הנכונה להערכת טיבם
של הסיפורים שטפלו על היהודים למן התקופה ההלניסטית ואילך ; עבודה על משנתו הפילוסופית
של הוגה דעות בעל משקל מן האסכולה הסטואית תצייד את החוקר לעתיד לא רק בכלים ההכרחיים
להסברת מחשבתו ודרכו של פילון אלא גם להתמודדות עם חיבורים כגון ספר מקבים ד  ,חכמת
שלמה ואיגרת אריסטאס ואפילו עם ספר מקבים ב ; ומי שירחיק וייטול על עצמו סוגיה בתולדות

הפיתגוראים יגיע לתפיסה רחבה יותר של הטיפולוגיה של כת מדבר יהודה ( ואין בכוונתי לרמוז על
קשר ישיר ואפילו לא על השפעה ) ; מחקר יסודי על תולדות חייו  ,אישיותו ומשנתו ( שממנה נותר

יחסית לא מעט ) של נומניוס איש אפמאה  ,הפילוסוף הפיתגוראי ממבשרי הנאו  -פלטוניזם ובן הדור

של מרד בר  -כוכבא  ,יקדם אותנו בהבנת יחסו המיוחד של נומניוס ליהודים ( ' מי הוא אפלטון אם לא
משה המדבר

אטית ? ' )

.

מכאן גם השלכות על יחסי יהודים ויוונים בסוריה ( ולכך יש עדויות נוספות

)

.

ועל תגובות מנוגדות של אינטלקטואלים יוונים ורומים על העימותים הקשים של אותם ימים וניתן
להעלות על הדעת עוד כמה תריסרים של דוגמאות לנושאים ' חיצוניים ' מסוג זה שבכוחם להביא
לפריצות דרך משמעותיות בחקר סוגיות

' פנימיות ' .

חוקר ההיסטוריה של הבית השני אשר ירכוש לעצמו יכולת למחקר עצמאי בשלב הפורמטיווי של
לימודיו בשטחים מקבילים של התרבות הקלסית או בכאלה שיש להם השלכה ישירה על חקר תולדות
ישראל  ,חזקה עליו שיישם את הכישורים ואת היכולת שקנה לעצמו גם בהמשך דרכו האקדמית  ,כאשר

יפרוש את כנפיו גם לעבר נושאים בתולדות ישראל המרוחקים מאלה שבהם התמקד בראשית דרכו .
פרק ב  :תחומים  ,שיטות ויעדים
בפרק הראשון עמדתי על התחושה המלווה את התלמיד בעל המצפון המדעי כי הוא ניצב למעשה
בפני קיר אטום  ,וכי לעולם לא יעלה בידיו להגיע לרמה נאותה במחקר תקופת הבית השני מחוסר

.

כלים מתאימים לתחושה זו מתלווה גם ההתרשמות שהנושאים החשובים כבר הגיעו לידי מיצוי ,

ושיש כאלה שדשו בהם שוב ושוב ,
לתרום למחקר של
כמאתיים

שנה ?

.

ושהחוקרים הגיעו בהם למבוי סתום לכאורה מה ניתן עוד

תקופה שעמדה במרכז המחקר היהודי והנוצרי של תולדות ישראל במשך

שאלה זו הוזרת ונשמעת לא רק מפי תלמידים אלא לעתים גם מפי עמיתים

במקצועות אחרים של מדעי היהדות  .להלן אנסה לפרוש בפני המתעניין והלומד כמה דוגמאות של
תחומי מחקר שלא זכו עד כה לעיון כלל או שלא זכו לעיון הולם ושל כאלה הזקוקים לעיון מחודש
ולרוויזיה לנוכח הצטברות מקורות וחידושי מחקר בתחומים נלווים או בעקבות האפשרויות
שנפתחו להיעזר באמצעים טכנולוגיים

חדישים .

גם התפתחותם של מדעים ' צעירים ' יחסית

מהקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

( במונחים של הדיסציפלינות האקדמיות המסורתיות )  ,כגון סוציולוגיה  ,אנתרופולוגיה ,
פסיכולוגיה ומדעי התקשורת  ,שלא שולבו בעבר בחקר תקופת הבית השני  ,פותחים אופקים
חדשים למחקר ; כך עשתה למשל  ,החל משנות השישים  ,האסכולה הסוציולוגית של קימברידג '

לתולדות יוון ורומא  .יתר על כן ,

על כל דור ודור מוטלת התובה לבחון מחדש את דברי קודמיו .

השתחררות מאידאולוגיות וממתודות של העבר  ,השראה שניתן לשאוב ממאורעות אקטואליים

ומהתפתחויות חדשות  ,ניסיון החיים והאישיות היוצרת של החוקר ,

נוסף על המידע המצטבר

ואמצעי המהקר והדיסציפלינות שצוינו לעיל  ,כל אלה בכוחם להביא לפריצות דרך גם בתחומים

שדומה עלינו כי המחקר מיצה אותם עד תום  .ובכלל  ,גם בשטחים שכבר נדושו עד זרא לעולם יש
מה לחדש אם שואלים את המקורות שאלות חדשות  ,ולא בהכרת שאלות הנובעות מדיסציפלינות

.

חדשות די אם אמנה מן העבר את המהפכות שהולל הקר המקורות של המאה התשע  -עשרה במחקר

הספרות ההומרית ובעקבותיו בחקר המקרא והברית התרשה  -לאחר מאות שנים של עיסוק
אינטנסיווי בטקסטים

אלה .

בסקירה להלן לא אתעכב על מפעלים משותפים מונומנטלים של חוקרים ישראלים  -רובם ככולם

אנשי הלימודים הקלסיים והמחלקות לארכאולוגיה  -העוסקים בתחומים הנוגעים לתקופת הבית

השני ( ויותר ממנה לתקופת המשנה והתלמוד )  ,והנמצאים בשלבים מתקדמים של הכנה או ביצוע ,
כגון קורפוס הכתובות מהתקופה ההלניסטית  ,הרומית והביזנטית שנמצאו בארץ  -ישראל בלשונות

היוונית  ,הלטינית  ,העברית והארמית  ,ואף בלשונות נוספות ( בנימין איזק  ,חנה כותן  ,עדה ירדני
ואחרים ) ; ה ' אונומסטיקון ' של ארץ  -ישראל וערביה על פי המקורות היווניים והרומיים שיכיל את כל

המקורות  ,המידע וממצאי המהקר על יישובים  ,עצמים גאוגרפים  ,יחידות פוליטיות  -טרטוריאליות ,

גאוגרפיות ואתניות ( יורם צפריר  ,לאה די סני ויהודית גרין ) ; וכן ה ' אונומסטיקון ' של ארץ  -ישראל
בתקופת המשנה והתלמוד על פי המקורות העבריים והארמיים ( ישראל

ל  .לוין .
)

כדרכו של עולם

המחקר קרוב לוודאי שפרסומם של מפעלים אלה יאיץ גל של מחקרים חדשים באותם תחומים  ,כמו
כן אין בדעתי להקיף בסקירה את כל הסוגיות הראויות לעיון אלא רק להדגים את הבעיות ודרכי
המהקר המתבקשות בחצי תריסר תחומים מגוונים ושונים זה מזה הנראים לי חשובים במיוחד בשלב

.

הנוכחי אני מניח שהדוגמאות שיובאו יהיה בהן כדי לתת בידי התלמיד והחוקר  -ההיסטוריון

המתחיל כיווני חשיבה והשראה גם בתחומים אחרים  ,אולי חשובים לא פתות  ,ולהציע תשתית
להעמקה גם

בדיסציפלינות אחרות כגון מהשבת ישראל ומדע הדתות .

 . 1התקופה הפרסית
מחקר התקופה הפרסית ' נופל בין הכיסאות '  -מחקר המקרא יצא

ואל תקר תולדות ישראל לא בא .

בניגוד למחקר הרב שהצטבר במשך השנים על הספרים המקראיים של התקופה הפרסית  -ועל כאלה
שנחשבו כיצירות התקופה  -בראש ובראשונה בשאלות של חקר המקורות  ,אידאולוגיה והתפתחות

האמונה והפולחן  ,נשארה התמונה ההיסטורית מעורפלת  ,בעיקר בתהום הפוליטי  ,המנהלי  ,הדמוגרפי

.

והחברתי והא בהא תליא  :חסרים אלה פוגמים מצדם במחקר המקורות הספרותיים וביכולת לגלות

פתיי "
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פנים כהלכה בתחום חיי הדת והרוח נוסף על דלות המקורות החיצוניים הישירים מכביד עד מאוד

מגוון הלשונות  .כדי להתמודד עם המקורות המקראיים ועם השאלות ההיסטוריות נדרש החוקר
למקורות חיצוניים  -לרוב עקיפים  -שהשתמרו בכמויות מרשימות במספר גדול של לשונות

ודיאלקטים  :ארמית  ,אכדית  ,יוונית  ,עילמית  ,פרסית עתיקה  ,מצרית ( בעיקר דמוטית )  ,לשונות
אנטוליות ( לודית  ,ליקית וקארית

)

.

וכן דיאלקטים צפון  -ערביים למיניהם ואתה מוצא בימינו רק

חוקרים ספורים השולטים בכל הלשונות האלה או אפילו במקצתן  .מכאן נגזרת גם ההכנה הדרושה ,

.

שהיא מבהינה זו מורכבת יותר מן הנדרש למחקר התקופה ההלניסטית  -הרומית בכורח המציאות אין
לנו אלא להסתפק בשתי קבוצות של לשונות או בשלוש בלבד ,

הכול בהתאם לתהומי המחקר .

ה -עצם היום הזה אין באפשרותנו למסור  ,ולו גם תמונה בסיסית כלשהי  ,על מהלך האירועים בשני
פרקי הזמן הארוכים ביותר מתוך כמאתיים שנות השלטון הפרסי בארץ  :לא על שישים השנים בקירוב
המכונות בשם ' יום קטנות '

( ) 458 - 516

.

ולא על תשעים השנים שקדמו לכיבוש אלכסנדר כיוצא בזה

שאלות יסוד הנוגעות לתקופה הפרסית בכללותה  .כך לא נהירים לנו עדין די הצורך ההייררכיה של

השלטון הפרסי ושל המנהל הפרסי ואיושם בסטרפןה ( הנציבות ) החמישית  ,שבה נכללה ' מדינת ' יהד ,
וכן החלוקה המנהלית  -הגאוגרפית של הסטרפיה ומרכזיה והטרמינולוגיה הרשמית  .פועל יוצא של

הערפל הכללי הוא חוסר בהירות בשורה של עניינים  :מעמדה של יהד  -יהודה וגבולותיה  ,סמכויות

הפחית

ומוצאם הלאומי  ,מעמדם במערך השלטון האימפריאלי והרצף והכרונולוגיה של ימי

ההרכב  ,העצמה והפרישה של כוחות הצבא והשיטור ביהודה
ומשמעותה המעשית של החלוקה

שלטונם ;

ובסביבתה ; חלוקתה של יהודה לפלכים

הזו  ,זיהוי מרכזיהם ותחומיהם של הפלכים ובירור הלוקתם

הפנימית  ,ואפילו שאלת מעמדה הרשמי של העיר ירושלים ; כיוצא בזה זיהוי מרכזי השלטון והמנהל

.

של העמים השכנים התמונה אינה בהירה יותר בשורה של נושאים היסטוריים  ,מדיניים ודמוגרפיים :

הכרונולוגיה והרקע של העליות השונות ( לרבות מספר גלי העלייה והיקפם ) ; התמורות ביחסים בין
השלטונות הפרסיים ליישוב היהודי  ,במיוחד משברים כגון זה שהביא להשבתת העבודה במקדש במשך

שבע שנים ( יוספוס  ,קדמוניות היהודים  ,יא ,

"

עמדתם של היהודים במרד תניס

(  5חתש) 7

מלך צידון ; הידיעות והתימוכין הבעייתיים בדבר הגליית יהודים מארץ  -ישראל על ידי

הפרסים ;

; ) 301 - 297

גבולות ההתיישבות היהודית וכן הנסיבות  ,התהליכים והכרונולוגיה של התפשטותה מעבר לתחומי
יהד  ,לרבות בעבר הירדן המזרחי ובמיוחד מצפון ליבוק ; ההרכב האתני של האוכלוסייה בגליל ,
בשומרון  ,בהר חברון ובצפון הנגב והתפתחות מערכת היחסים עמה  ,במיוחד עם האדומים

והערבים ;

הזיקה בין רשימות היחס שבספר דברי הימים למהפך האתני שחל קודם לעריכתן  ,במיוהד בהר יהודה ,
בדרום השומרון ובתחומי ההתיישבות שיוחסו לשניים וחצי השבטים בעבר

הירדן ; הקשרים עם יהודי

מצרים  ,שהם למעשה תעלומה מוחלטת ( למעט המשתקף משתי תעודות שנתגלו

ביב .
)

חקר יהודי

התפוצה העיקרית  ,הלוא היא יהדות בבל  ,נמצא אף הוא בהיתוליו למרות הריבוי היחסי של המקורות
ומקורות חדשים ההולכים ומתגלים במרתפי מוזאונים ברחבי העולם וכתוצאה מהפירות וסהר עתיקות

.

המאורגן בחשאי על ידי שליטי עיראק מעל לכול יש חשיבות מיוחדת להסברת הרקע להתהוות הפער

החברתי הגדול בקהילה היהודית בארץ  -ישראל כבר בשלב מוקדם של שיבת ציון ולבירור החריגות
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בית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

מן הנורמות הדתיות ( במושגים של היהדות השמרנית )  ,שעמדו בניגוד גמור

לאידאלים המוסריים -

.

החברתיים והדתיים שטופחו בגלות בבל  ,ושכיוונו את דרכם של העולים ואת שאיפותיהם

הסבר

המשבר

ההתפתחות החברתית והדתית בתקופה הפרסית עשוי להעמיד אותנו גם על שורשיו של
אנטיוכוס אפיפנס ,
החברתי והדתי החריף שהביא בתקופת השלטון הסלווקי את גערות הדת של
ושעקבותיו ניכרים גם בתהליכים חברתיים ודתיים מאוחרים יותר במרוצת ימי

הבית השני .

בדור האחרון התרחב עד למאוד המידע על האימפריה האכימנית  ,חוקרים בני עמים שונים
)

נכבד ביביהם תפסו  ,מסיבות פוליטיות ודמוגרפיות  ,מלומדים מברית  -המועצות לשעבר
מהקרים ומונוגרפיות על נושאים חשובים כגון  :דרכי המנהל האכימני באיראן  ,באסיה

( מקום
כתבו

הקטנה

ובמחוזות המזרחיים הרחוקים של האימפריה ; מעמדם של העמים הגדולים בממלכה ומצבם

של

-

מיעוטים לאומיים בתוכם ; החצר הפרסית  -סמכויות המלך  ,מעמד החצרנים  ,ההווי והטקסים היומ
יומיים ; מערך היחסים המורכב בין השלטון המרכזי למופקדים על האוטונומיה המקומית בכמה

אזורים ; הדת של מלכי בית אכימנס  -מקורותיה  ,עקרונות אמונה  ,טקסי פולתן ומנהגים וכן הזיקה
,
הבעייתית למגים  -כת הכוהנים המדית  -ומעמדם המיוחד ; הצבא הפרסי  ,חימושו  ,דרכי לחימתו

עצמתו המספרית והרכבו הלאומי והטקטי  ,והמהלכים של מלחמות פרס  -יוון ושל המערכות נגד
הסקיתים ; פרשיות מתקופת השלטון הפרסי במצרים  ,בעיקר היחס לאוכלוסייה המקומית ולפולחן
מצד כמה ממלכי פרס ; חיי הכלכלה  ,שעליהם מצוי חומר רב בעיקר מבבל  ,מעילם וממצרים ; מערכת
הדרכים ואמצעי התקשורת שהיו מפותחים יחסית ; הפרוסופוגרפיה של עמי איראן ושל שאר עמי

האימפריה ( בעיקר לאור רבבות התעודות מערי המקדש הבבליות ) ; מעמד האישה ( בלי להתייחס

.

למגילת אסתר )  ,ועוד נושאים שיקצר המצע למנות אותם כן נכתבו שני ספרי סיכום  -סינתזה עבי
כרס ובהם סקירות מקיפות ורשימות ביבליוגרפיות ממצות  -האחד מאת שני מלומדים ' סוביטים '

שהתמהותם בלשונות המזרה ובתרבותו החומרית ( מוחמד דנדמייב וולדימיר לוקונין  , ) 1989 ,והאתר
מאת מלומד צרפתי שהכשרתו בלשונות הקלסיות ( פייר בריינט  , ) 1996 ,ונקודת הכובד של ספרו היא
בהתאם בניתוח המקורות בלשון היוונית המשמשים לו שלד לנרטיב ההיסטורי  .חלוקה זו מדגימה

שוב את הקושי שברכישת שליטה מלאה בכלים הדרושים למחקר תקופת מעבר זו  .בין כך ובין כך ,
שני הספרים גם יחד ממעטים לגעת בנושאים יהודיים

וב ' מדינת ' יהד .

הקר התקופה הפרסית בארץ  -ישראל בידי חוקרים ישראלים מתנהל לרוב בעצלתיים

ו ' במעגל סגור ' .

המהקרים ההיסטוריים המתרכזים בהתפתחויות הפנימיות  ,ברשימות היחס  ,במערכת היחסים עם
השכנים ועם השלטונות וכן בשאלות מנהליות  ,גאוגרפיות ויישוביות  ,מנותקים למעשה מן הרקע

.

הפרסי והמזרחי הכולל שבו התרחשו האירועים  ,משל שכנה ארץ יהודה באי רחוק ומבודד מכלל זה
יש להוציא מהקרים אחדים  ,בעיקר של פילולוגים ובלשנים שעיסוקם בתקופות אחרות או בתחומים
אחרים  :מאמרו של ישראל אפעל על מעמדם המנהלי המיוהד של המיעוטים האתניים ' המערביים '
ושימור זהותם הלאומית בימי גלות בבל  ,דבר שיש בו כדי להסביר את הישרדותם הלאומית של גולי
יהודה שאפשרה את שיבת ציון ; מחקרו של חיים תדמור  -בכיר ההיסטוריונים של המזרח הקדום -

על הרקע להצהרת כורש ; המהקר של שאול שקד  -מי שתרם רבות להקר הדתות והלשונות

*%4

.

.,

בצלאל בר  -כוכבא

האיראניות כשלעצמן  -על השפעות הדת האיראנית על הדת היהודית וזרמיה ( אף שעניינו בעיקר

בהשפעות שניכרו בפרק זמן מאוחר יותר ) ; מאמרו של רן צדוק על הפרוסופוגרפיה היהודית ,
השומרונית והאדומית ; ומחקריו של מיכאל הלצר על כמה הקבלות בין תעודות ואירועים חיצוניים

.

ובין המקרא לאחרונה ראה אור אוסף האוסטרקאות האדומיים הרבים מאדום  -אדומיאה ( הר חברון

וצפון הנגב )  ,שזמנם מוצאי התקופה הפרסית וימי הדיאדוכים ( ישראל אפעל ויוסף

נווה ) ,

בסמיכות זמן

.

ראה אור אוסף מקביל שהוציא הצרפתי אנדרה למר פרסומים אלה  ,הממצאים שפרסומם לא הסתיים
וכן האוסטרקאות מערד ומבאר  -שבע שפרסמו לפני כימי דור יוחנן אהרוני ויוסף נווה  ,אוסף החותמות
שפענה ופירש נחמן אביגד ומטבעות שמרין ויהד שפרסם בעיקר יעקב משורר  ,יחד עם הפפירוסים
מוואדי דליה שחשיפתם ופרסומם נזקף לזכותם של פרנק מור קרוס ותלמידיו מאוניברסיטת הרווארד

( המהדורה האחרונה  :דגלם גרופ  , ) 1986כל אלה יש בהם כדי לפרנס לא מעט מחקרים  ,כגון על ההרכב
האתני  ,הכלכלה והמנהל של הר יהודה  ,הר חברון  ,צפון הנגב והשומרון  ,על מערכת היחסים בין
היהודים  ,האדומים והשומרונים  ,ועל ההגנה המרחבית של ספר האימפריה ( התחלות אצל קנט הוגלונד

 ; 1992אפעל . ) 1998

על המחקר הארכאולוגי של התקופה בארץ  ,שיש לו השלכות היסטוריות רבות ,

אני נאלץ לפסות  ,שכן הוא חורג מן המסגרת הדיסציפלינרית שהוקצתה

למאמרי .

תקופת השלטון הפרסי חשובה לנו כגשר בין תקופת הבית הראשון לתקופת הבית השני  ,כמעבר בין
התקופה שבה שלטה התרבות המזרחית בכיפה לתקופת ההגמוניה של תרבות יוון  ,ובעיקר כתקופה
שעיצבה במידה רבה את דמותה של מה שמכונה  ,בפי חוקרים ישראליים  -למורת רוחם של

עמיתיהם האמריקנים  ' -היהדות

הנורמטיווית ' של

ימי הבית השני  ,או ליתר דיוק  ,את זרמיה

העיקריים  ,ושבה החלה להתגבש סופית עיקרה של הספרות המקראית וכנראה גם קיבלה תוקף

.

מחייב בכוחה לזרות אור על התפתחויות ותהליכים מכריעים לכל אורכה של תקופת הבית

השני .

מאמץ מיוחד נדרש כדי להגיע לחקר צפונותיה  .הקשיים והכישורים הנדרשים כאמור מורכבים

.

ביותר  ,וספק רב אם נצליח להגיע בדור הקרוב לידי כתיבת סינתזה אמינה ואולם שומה עלינו
להתחיל לצבור את אבני הבניין  ,שאם לא כן תלך התקופה הפרסית ותהפוך יותר ויותר ל ' חור שחור '

בספר ההיסטוריה היהודית .
 . 2הנוסח של כתבי יוספוס
המקור הרצוף והמפורט היחיד על ימי הבית השני הגיע אלינו בנוסח משובש למדי  .השיבושים ניכרים

.

לעתים קרובות גם בעין בלתי מזוינת אסביר בקיצור האפשרי את מקור השיבושים והקשיים בקביעת
הנוסח המקורי  ,והקורא  -הלומד יוכל להבין מכך באופן כללי גם את הבעייתיות של המסירה של
חיבורים וקטעי חיבורים אחרים בלשונות הקלסיות  ,בתוכם חיבורים של יהודים  ,שהגיעו אלינו מן

העת העתיקה  ,ועל מקצת שיטות הההדרה והעריכה המקובלות היום  .סקירה כזו מתבקשת בראש
ובראשונה משום שהדיון הטקסטואלי במקומותינו בכתבי יוספוס  -אם הוא מתקיים  -מתנהל
בשיטת ' תפוס ככל יכולתך '  :מצד אחד  -יחס של חרדת קודש לנוסח שהדפיס ניזה ( למעשה  ,מסיבות

שהשתיקה יפה להן  ,לנוסח המשופר מעט בהוצאה הדו  -לשונית של תקרי ואחרים ב ' , (LCL -ומצד אחר

מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטרזן ריעדים

 -העדפה מפעם בפעם של גרסה כלשהי הרשומה באפראט או תיקון שרירותי של הטקסט ללא צורך

.

ובלי סימוכין בכתבי  -היד  ,במקרה שיש בכך כדי לסייע לתאוריה היסטורית כזו או אחרת כל זאת
בלא ליתן את הדעת על המתחייב מתולדות מסירת הטקסט ועל העובדה שבשטח זה קיימת
דיסציפלינה בעלת היסטוריה ארוכה  ,ואין אדם רשאי

לעשות בכתוב ככל העולה על רוחו .

כתבי יוספום  -בדומה לחיבורים אחרים שזכו לתשומת לב מיוחדת  -עברו ידיים רבות של

מעתיקים ומהדירים  -פרשנים שקדמו לכתבי  -היד ששרדו  ,כולם מן המאות העשירית עד החמש -

.

עשרה כתוצאה מכך התהוו נוסף על שיבושים  ,השמטות והערות שוליים שהשתרבבו לתוך הטקסט

( גלוסות )  ,גם שינויי נוסח משמעותיים בין

כתבי  -היד .

לכל אחד מחיבוריו של יוספוס בעיות טקסטואליות משל

עצמו .

כך כתבי  -היד של ' קדמוניות

היהודים ' מתחלקים ל ' משפחות ' אותן ניתן לאבחן על פי שגיאות משותפות לכל משפתה שאינן

.

מופיעות ב ' משפחות ' האחרות בעבר נחלקו חכמים בשאלה איזו ' משפחה ' או ' משפתות ' עדיפות
(

ועוד נראה שחשיבותה של שאלה זו פחתה במחקר הפילולוגי העדכני .
)

לעומת זאת הנוסה של ' נגד

אפיון ' הגיע אלינו למעשה באמצעות כתב  -יד אחד בלבד  ,הלוא הוא כ " י פירנצה  ,בן המאה האהת -
עשרה

(]

-

' לאורנטיינוס ' )  ,בעוד שכתבי  -היד היווניים האחרים מאוחרים לו ואינם אלא העתקות

.

( אפוגרפים ) שלו  .ואולם דא עקא שהנוסה הקיים של ' נגד אפיון ' משובש ביותר בדפוס הראשון
( בעריכת ארנולד פרקסילוס ארלניום  ,בזל

) 1544

בולטים סימנים לשימוש בכתב  -יד רב ערך

שהועתק ממקור שונה מזה שעמד ביסוד כתב  -היד היווני הלאורנטיני  ,ובו שינויי נוסח לא

מעטים .

כן עומד לרשותנו התרגום הלטיני מן המאה השישית שנעשה בידי נזירים בסיציליה ביזמתו של

.

קסיודורוס  ' ,ראש המזכירות ' של תאודוריך הגדול בכתב  -היד הקדום ביותר שהגיע אלינו מתרגום

.

זה  ,בן המאה העשירית ( כ " י פריז )  ,יש הבדלים אין  -ספור לעומת הנוסת שבכתבי  -היד היווניים לא
בכל מקרה ניתן לזקוף את ההבדלים לחובת חוסר ההבנה העניינית או הלשונית של הנזירים

.

המתרגמים או להסבירם בכתבי  -יד משובשים שאולי עמדו לרשותם ואם אין די בכל אלה  ,פרקים

מספר מתוך ' נגד אפיון ' ( ב ,

) 113 - 52

חסרים לרוע המזל בכתבי  -היד היווניים והם הגיעו לידינו רק

באמצעות התרגום הלטיני  ,ביניהם כמה מן הקטעים החשובים ביותר בספר  ,לרבות התיאור המפורט
של עלילת החמור ועלילת הדם ודברי ההפרכה של יוספוס ( שם ,

. ) 113 - 79

בדפוס הראשון ובתרגום

.

הלטיני ניכרים שינויי נוסח לא רק ב ' נגד אפיון ' אלא גם בחיבוריו האתרים של יוספוס כן הגיעו

לידינו ציטוטים מכתבי יוספוס אצל סופרים מן התקופה הרומית והביזנטית ( ביחוד אצל אוסביוס ) ,

.

ובהם שינויי נוסח משמעותיים מצב המסירה של הטקסט של ' מלחמת היהודים ' ושל ' חיי יוסף ' אינו
טוב יותר ,

ושחזור תהליך המסירה של כל אחד מן החיבורים האלה צופן בחובו מכשולים משלו .

מאז הוצאת הדפוס הראשון  ,באמצע המאה השש  -עשרה  ,זכו כתבי יוספוס למהדורות רבות  ,גם

.

בתקופת הרנסנס ה ' צפוני ' וגם לאחריה רובן ככולן אינן אלא העתקות של הדפוס הראשון  ,וגם

ההוצאות המדעיות  ,אפילו זו של עמנואל בשר ( ברלין  , ) 1856 - 1855הפילולוג  -המהדיר בעל הניסיון
הרב והחוש הלשוני המעולה  ,אינן עומדות בקריטריונים הקפדניים שהיו מקובלים התל מן המאה

.

התשע  -עשרה בהוצאה לאור של כתבי יד המהדורה הטובה ביותר עד כה  ,שהפכה למעשה ליקנונית '

כי1
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בצלאל בר  -כוכבא

בזכות הפירוט הרב של האפראט שבתוכה  ,ראתה אור בשבעה כרכים בברלין  ,בשנים

1895 - 1885

.

המהדיר  ,יורגן אנטין בנדיקטום ניזה  ,תלמידו של אלפרד פון גוטשמיד  ,מי שהשאיר אחריו פירוש
( לא גמור ) ל ' נגד אפיון '  ,ההל לפרסם את מפעלו בגיל צעיר

( ) 35

וסיים אותו תוך פרק זמן קצר

.

יחסית כל זאת אף ששרת שלוש שנים מלאות בחיל קרבי ולאחר מכן המשיך לשרת תקופות ארוכות
בחיל המילואים  ,וכן מלא תפקידי הוראה מיגעים וכתב בעת ובעונה אחת עשרות מחקרים שונים
ומגוונים על

קיקרו ,

כ 1500 -

שנים של ספרות והיסטוריה יוונית  ,רומית וביזנטית ( מהומרום  ,עבור דרך

צף סטפנוס איש ביזנטיון  ,בן המאה השישית

לספירה .
)

כדי למסור את הטקסט של יוספוס

וללקט אבני בנין לאפראט התופס במהדורתו כמחצית מכל עמוד ועמוד ( ולעתים אף יותר )  ,היה על
ניזה לקרוא כתבי יד יווניים שהיו פזורים בספריות ובמנזרים בעיקר באיטליה  ,באנגליה ובצרפת וכן
את הדפוס הראשון והוצאות של התרגום הלטיני ושל אוסביוס שהיו קיימות אותה שעה  ,ולהשוות
את הקריאה של כל אות  ,מילה ומשפט  .יש לזכור כי כתבי  -היד ואפילו הדפוס הראשון מכבידים על
קריאה רהוטה בשל דחיסות המילים  ,שילובי אותיות ומערכת קיצורים מגוונת השונה לעתים מכתב -

.

יך אחד למשנהו  ,כמקובל בפלאוגרפיה של התקופה ניזה עשה את המלאכה למעשה בכוחות עצמו ,
ונהג אך להתכתב ולהתייעץ תכופות עם ספרנים

ועמיתים במקומות בהם נשמרו כתבי  -היד .

המידע דלעיל על דרך עבודתו של ניזה  ,על התנאים המיוחדים והקצב שבו נעשתה  ,על גילו הצעיר
ועל היעדרם של אמצעי מחקר הן בכוח אדם והן בעזרים טכניים מודרניים  ,מעורר השתאות  .אולם

.

יחד עם זאת יש בו כדי לעורר גם ספקות באשר למידת האמינות של הטקסט שהתקבל כ ' קנוני ' ויש
סימוכין

להרהורי הספק :

ה 'reditio minor -

לסבר את האוזן אציין כי כבר במהדורה הסרת האפראט ,

כדי

שהוציא ניזה לאור בשנים  , 1895 - 1888תוך כדי פרסום המהדורה הגדולה  ,הוכנסו

בגוף הטקסט מאות שינויים לעומת הנוסח הראשון

(

ה ~. editio maior -
(

במקביל למהדורתו של ניזה

ראתה אור מהדורה מלאה של כתבי יוספוס מאת הפילולוג ההולנדי סמואל אדריאנום נבר ובה אפראט
קצר  ,השונה באופן ניכר מן הנוסח של ניזה

(

ברובו מבוסס על מהדורת בקר .
)

ההוצאה המעודכנת של

התרגום הלטיני ל ' נגד אפיון ' על פי כתבי  -היד ראתה אור רק לאחר פרסום ההוצאה של ניזה ( קרל

בויסן  , ) 1898 ,והיא מערימה קשיים רבים נוספים על שחזור הנוסח היווני  ,מלבד אלה שנרשמו
באפראט של ניזה בעקבות ההדפסות הסטנדרטיות הקודמות  .השריד הקדום ביותר מכתבי  -היד של

חיבורי יוספוס  -כמה סעיפים מתוך ' מלחמת היהודים ' ( ב , 579 - 576 ,
גרועה דוויתי פפירוס מן המאה השלישית לספירה  ,ושפורסמו בשנת

) 584 - 582

1939

שנשתמרו באיכות

בידי ההוקר האוסטרי האנס

.

אלכר  -יש בו כדי להצביע ביתר שאת על הבעייתיות הרבה שבהוצאת ניזה בשנים

1956 - 1954

ראתה

אור בברלין המזרחית דאז מהדורה מדעית של החיבור היווני המונומנטלי של אוסביוס הידוע בשמו
הלטיני

Praeparatio Evangelica

.

( ' הכנה לבשורה הטובה ' )  ,מהדורה שהכין קרל מרס והנה מתברר

ממסורת כתבי  -היד של אוסביוס שבציטוטים שלו מכתבי יוספוס מצויות גרסאות רבות שלא היו

.

ידועות לניזה בשעתו בשנת

1958

ראתה אור הוצאה מדעית של ' תרגום קסיודורום ' לחמשת הספרים

הראשונים ב ' קדמוניות היהודים ' בעריכת הלטיניסט הדני פרנץ בלאט  ,ובה בולטים אותם מאפיינים
שאובחנו כבר בתרגום הלטיני של ' נגד אפיון ' ( המפעל לא בא לידי סיומו מחמת מחלתו של העורך ,
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מסקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

ועד היום אין בידינו הוצאה מדעית מלאה של התרגום הלטיני )  .יתר על כן

.

 ,המעיין באפראט של ניזה
לדפוס הראשון -

יגלה כי למרות היקפו הגדול יחסית הוא חלקי או סלקטיווי בלבד די בהשוואה
שהייתה מקובלת על רוב
המצוי בספריות מרכזיות  -כדי להיווכח בכך ובעיקר  ,ניזה נקט שיטה
 ,מתן עדיפות לאחת
המהדירים בני דורו  :בדיקה השוואתית של ההבדלים  ,סיווג כתבי  -היד ל ' משפחות '
אותו כתב  -יד מסר בגוף
מן ה ' משפתות ' ובחירת כתב  -היד המועדף מתוך אותה ' משפהה ' את הנוסת של
למסקנה שיש
הטקסט  ,ורק במקרים נדירים שילב בו שינויים כלשהם  ,גם אם באפראט עצמו הגיע
האתרים  ,בדפוס
צורך בתיקונים מטעמים דקדוקיים וכדומה את חילופי הנוסחאות בכתבי  -היד

.

.

.

.

הראשון  ,בתרגום הלטיני ובעדויות הנוספות הביא באפראט  ,כאמור באופן סלקטיווי
הוצאת כתביהם של
מאז ימי ניזה עברה הפילולוגיה הקלסית כברת דרך  ,בראש ובראשונה בעקבות
המאה העשרים
סופרים לטיניים בידי המלומד האנגלי אלפרד אדוארד האוזמן ברבע הראשון של

האיטלקי

( בעיקר ההוצאה של לוקנוס וההקדמה של האוזמן לאותה מהדורה )  ,וכן הודות לספרו של
ג ' ורג ' יו פסקואלי על תולדות מסורת הטקסטים

( ) 1926

.

בימינו נהוג

להבחין בין שתי קטגוריות
לתפוצה רבה

.

עיקריות של מסורת כתבי  -יד האחת  ,המכונה מסורת סגורה  ,כוללת ספרים שלא זכו
לוקרטיום וכמה מחיבוריו
בימי  -הביניים ( כגון שירי קטולוס  ,הפואמה הקוסמולוגית  -פילוסופית של
כתוצאה מכך
העיוניים של קיקרו ) ולכן כתבי  -היד שלהם שהגיעו לידינו הם מאותרים ומעטים יחסית
) שהיה המקור של כל
ניתן לחלק אותם ל ' משפחות ' ולשחזר את כתב  -היד האבוד ( הארכטיפוס
פופולריות במיוהד בעת
ה ' משפהות ' עם הקטגוריה האחרת  ,מסורת פתוחה  ,נמנות יצירות שהיו
( למשל
העתיקה ובימי  -הביניים גם יחד ביצירות אלה הרבו להשתמש בבתי הספר או בפולחן הדתי
 ,הסטירות של יובנליס ,
ספרי הרודוטוס  ,כמה ממחזותיו של אוריפידס  ,ה ' אינאים ' של וירגיליוס
אלה ) כתוצאה
יצירתו האפית של לוקנוס  ,ספרי הברית ההדשה למעט כמה מן האיגרות  ,ועוד כגון
העתיקה ) מבוססים
מכך הן הועתקו פעמים רבות  ,וכתבי  -היד שלהן שהגיעו לידינו ( בהם גם מן העת
שונות  ,ויש
לעתים קרובות על עירוב נוסחאות מכמה כתבי  -יד ואף מכאלה שהשתייכו ל ' משפחות '
זיכרונו בחיבורים
גם שהסופר שילב נוסחאות שלא העתיק מכתב  -יד שעמד לפניו  ,אלא הסתמך על
שבהם  ,מסוף
מקטגוריה זו לא ניתן עוד לחלק את כתבי  -היד הקדומים ל ' משפהות ' ( רק את המאותרים
 היד  ,ובדרך כלל גם אי אפשרימי  -הביניים והרנסנס )  ,וליצור סטמה ( אילן יוחסין ) של התפלגות כתבי
הפתוחה לדלתא של
להגיע לכדי שחזור ארכטיפוס אחד או אפילו שניים היו שהמשילו את המסורת
גם מקרים
הנילוס  ,שבה זרועות ופלגים זרמו בימי קדם אלה לתוך אלה והתערבבו זה בזה יש
 ,בלא שתהיה
קיצוניים שבהם המירב שניתן לעשות הוא להגיע לשני נוסחים קדומים השונים זה מזה
מהם ) שתזור
בידינו אפשרות להעדיף אהד מהם ( כגון באחדים מספרי תרגום השבעים או בחלקים
בשחזור חיבורים מן
דברי המחבר מצריך לפיכך מלאכה מסובכת ועדינה לאין שיעור מזו הכרוכה
השלבים
הקטגוריה של מסורת סגורה  ,מחמת המורכבות הרבה של הנושא לא אכנם כאן לתיאור

.

.

.

.

.

.

.

.

השונים וטכניקות השחזור שנתגבשו

במחקר .

נוסף על שתי הקטגוריות העיקריות  ,על הווריאציות שלהן  ,קיימות קטגוריות

ביניים שלהן

מאפיינים אחרים ( כגון רוב כתבי אפלטון ואובידיוס  ,אשר אף על פי שזכו לתפוצה

גדולה

בצלאל בר  -כוכבא

מראשיתם  ,שינויי

הנוסחאות שבהם אינם מציבים קשיים גדולים יתר על

המידה .
)

את יוספוס יש

לשייך לאחת מקטגוריות הביניים  :כאמור לעיל רוב כתבי היד שלו מאוחרים  ,אבל התרגום הלטיני
מוקדם יחסית  ,וכן מצויים בידינו ציטוטים ארוכים מספרי יוספוס בחיבורים מן התקופה הרומית

והביזנטית ( אם כי גם כתבי היד של העדויות האלה הם

מאוחרים .
)

במקרה כזה יש לערוך את הנוסח

 -לאחר רישום הנתונים הטקסטואליים  -בשיטה שונה  ,על פי הסדר כדלקמן  ( :א ) סיווג כתבי -

היד היווניים לימשפחות ' ; ( ב ) שחזור הארכטיפוס של ה ' משפחות ' השונות בדרך של בירור הקשרים
ההדדיים שביניהן ; ( ג ) שימוש בעדויות הנוספות ( לאחר בירור נפרד של מסורת הנוסח

W

ln

(r

על

פי מגוון של אמצעים  ,כדי להגיע בעזרתן לנוסח שקדם לארכטיפוס ; ( ד ) השלב הסופי ~ -ניסיון
להגיע בעזרת התיקונים וההשלמות המתחייבים לנוסח המתקרב לדבריו המקוריים של המחבר
( וכדי למנוע טעות  :אין מדובר במה שמכונה בשם שיטה אקלקטית ,

במובן הרווח של המונח .

כיוון

)

שבתהליך המתואר נעשה שחזור היפותטי בחלקו של נוסחאות קדומות ששוב אינן בידינו  ,הרי

.

התוצאה תמיד נושאת אופי חלקי  ,ולעולם יש מקום לשיפורים דרכו של ניזה בהוצאת הטקסט

אפוא אינה מקובלת עלינו עוד  .עם זאת חסד עשה עמנו ניזה בכך שנקט את השיטה המיושנת ,

שכן בדרך זו הפך הנוסח של כתב  -יד אחד של כל אחד מחיבוריו של יוספום לנגיש ביסודו למשך

פרק זמן של למעלה ממאה שנה .
.

כל האמור לעיל אין בו כדי לגרוע מחשיבות מפעלו של ניזה  ,שהיה הישג מרשים בדורותיו כדי
להעריך אל נכון את היקף המפעל די אם אציין כי המכון הותיק על שם פרנץ דליטש שבאוניברסיטת
מינסטר

) ( MUnster

בגרמניה  ,שנטל על עצמו להוציא לאור מהדורה מחודשת של כתבי יוספוס

( בלוויית תרגום לגרמנית ופירוש קצר )  ,נרתע מהיקף המשימה של בדיקה מחודשת של כל כתבי -
היד  ,והוא מסתפק במהדורה מתוקנת המבוססת מעיקרה על הנתונים הנמצאים באפראט של

ניזה .

כל זאת אף על פי שלרשות המכון עומדים לצורך זה משאבים כספיים  ,כוח אדם במשרות מלאות
ומכשירי צילום ,

קריאה ומחשוב מודרניים

שהמחלקות לתולדות ישראל ולימודים

קלסיים

באוניברסיטאות בארץ יכולות לייחל להם אך בקץ הימין .
פתרונות ביניים מן הסוג שנקט המכון אשר במינסטר יכולים אולי לספק חוקרים שאינם מבני ברית ,
כאלה שבתוך תוכם רואים עיקר

ב 'testimonium Flavianum -

( קדמוניות היהודים  ,יה  , ) 64 - 63 ,העדות

האותנטית או המזויפת על חיי ישו  ,ואת מרבית דברי יוספוס רק רקע לה  .לנו כיהודים וכישראלים
כתבי יוספוס הם הקורפוס החשוב ביותר לתולדות עם ישראל בעת העתיקה  ,בצד המקרא והספרות

.

התלמודית אנו נאלצים להסתפק בנוסח הבעייתי הקיים  ,לכתוב מחקרים על פיו ולהגיע למסקנות

התלויות לעתים על קוצה של יוטה (  ; 1018ואין זו מליצה ) או על היעדרה של מילת שלילה

( 04

"

)4

וכדומה  -ואלו מסקנות שיש בהן כדי להכריע בשאלות היסטוריות שהן גופי תורה ( כגון הבנת
סוגיות במחלוקת

הכתות .
)

אם חיים רוזן המנוח מצא לנכון  ,ובדין  ,להקדיש שנות חיים ארוכות

להכנת מהדורה ביקורתית חדשה של ספרי הרודוטוס המבוססת על כל כתבי היד והעדויות החיצוניות

לנוסת הטקסט  ,אף על פי שספרים אלה כבר זכו בעבר להוצאות ביקורתיות רבות  ,כתבי יוספוס

ראויים גם ראויים למאמץ דומה .

השני  -הכשרה  ,אמצעיה  ,שיטות ויעדים
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לבדוק היטב באופן
עבודות ההכנה הראשוניות הנדרשות לשם ההדרת כתביו של יוספום הן אלה  :יש

בלתי אמצעי את הנוסה של כתבי  -היד היווניים  ,של הדפוס הראשון

 ,של כתבי  -היד של התרגום

הלטיני לרוב ספריו של יוספוס שטרם זכה להוצאה מדעית מלאה  ,וכן את

הציטוטים והעדויות מכתבי

יוספוס אצל אבות הכנסייה ובספרות הביזנטית ( למעט חיבוריו של אוסביוס

נבדקו בקפדנות על ידי מכס  ,אם כי גם הוצאתו זקוקה

לשיפור ) ; מן הדין

כתבי  -היד החלקיים שנתגלו לאחרונה במנזר שעל הר אתוס שבצפון יוון

 ,שכתבי  -היד שלהם

לבחון כהלכה את שני

וכן את כתבי  -היד השמורים

מידע אפשרי

בבולוניה ובאוניברסיטת ויל  ,שלא היו מוכרים לביזה ; ראוי לנסות למצוא כל שבריר
את המלאכה  ,וכן
על מקורותיהם  ,מוצאם וגלגוליהם של כתבי  -היד הקיימים ועל המעתיקים שביצעו
שעבודת ההכנה לקראתו
על כתב  -היד העלום שעורך הדפוס הראשון הסתייע בו כנראה  ,דפוס
) ; יש להיעזר
נעשתה בספרייה פרטית בוונציה ( קיימות דרכים לכך  ,והדבר מחייב מהקר ' בלשי '
שהמלים המקוריות
באמצעי הקריאה האלקטרוניים המתוחכמים כדי להשוף את הכתוב במקומות
היוונית מראשיתה
נמחקו ( כזורות ) ובמקרים שאחרות נכתבו במקומן ; המחשוב הקיים של הספרות
ודקדוקיות של
ועד סוף התקופה הביזנטית עשוי לתרום את תרומתו בסיוע לבדיקות לקסיקוגרפיות

נוסחים מוקשים .

ן

הפילולוגיה

לאחר איסוף החומר ומחשובו יהיה מקום לפנות לניסיון שהזור על פי העקרונות של

החדשה ושלבי העבודה שנמנו לעיל  .יש לתקן את הטקסט אם שיקולים פילולוגיים

מחייבים זאת ,
מאז מפעלו

וכן ראוי לשקול תיקונים מבוססים שהוצעו במחקר במרוצת מאה השנים ויותר שחלפו

,

של ניזה  ,ואף קריאות המסתברות לנוכח ממצאי המחקר המסועף  ,הבלשני  ,ההיסטורי והגאוגרפי

עם זאת כל

של כתבי יוספום ושל סופרים אחרים ולאור הידוע לנו על הראליה של העת העתיקה .
אלה מחייבים זהירות מרבית  ,ועלינו להימנע מתיקון הטקסט כאשר אין בכך

הכרה .

בגלל היקף המשימה קשה לצפות כי עורך  -מהדיר אחד יטול על עצמו להוציא את כל כתבי

יוספוס .
בנפרד

ההבדלים בגלגולי המסירה של ארבעת החיבורים מאפשרים לחקור ולהוציא לאור כל חיבור
חיבור לחוקר
בלא לגרוע כמעט מן השלמות המדעית ניתן לפיכך להקצות את העריכה של כל
( אם כי מפעלים
אחר יש מקום גם למפעל משותף של קבוצת חוקרים לכל החיבורים גם יהד
יהיה
משותפים מסוג זה נוטים להתמשך עד אין קץ ) בין כך ובין כך  ,יפה שעה אחת קודם כאשר
תקופת הבית
בידינו נוסח חדש של כתבי יוספוס עשויות להשתנות לא מעט מן המוסכמות על

.

.

.

.

השני .
 . 3המקורות לתולדות יהודי מצרים  ,ספרות השטנה הפגאנית והספרות היהודית

ההלניסטית -

בחינה אגיפטולוגית
תולדות יהודי מצרים בתקופה ההלניסטית  -הרומית  ,מפרותם וספרות הנגד המצרית

.

 -ההלניסטית זכו

לעיון מרובה במחקר מאז שנות החמישים אוסף הפפירוסים היהודיים שפרסם צ ' ריקובר

( בהשתתפות
מצרים

אלכסנדר פוקס ומנהם שטרן ) וספרו המסכם של צ ' ריקובר מלפני כארבעים שנה על יהודי
שונות הכרוכות
על פי הפפירולוגיה  ,הניבו מונוגרפיות ומאמרים של חוקרים אהרים על שאלות

קתדרה
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בצלאל בר  -כוכבא

במעמדם האזרחי  ,המשפטי  ,והדתי  -אתני של יהודי מצרים ובחיי היום יום שלהם  ,לרבות מגוון
מקצועותיהם  ,עיסוקם בענייני צבא  ,מערכת המשפט  ,החוקים  ,התדיינויות משפטיות וכיוצא

באלה .

מחקר הספרות היהודית ההלניסטית שנוצרה ברובה במצרים החל ברבע האחרון של המאה התשע -

עשרה  ,נמשך כל המאה האחרונה וזכה לתנופה רבה בעיקר מחוץ לתחומי ישראל  .החיבורים הנכללים
בקטגוריה של הספרים החיצוניים  ,זכו למחקרים ולפירושים מפורטים וגם לסדרות שיוחדו

להם ;

הפרגמנטים והעדויות ששרדו מסופרים יהודים אחרים שפעלו במצרים  -מחזאים  ,משוררים ,

היסטוריונים ואתנוגרפים  -נדונו בספרו המקיף של יהושע גוטמן על הספרות היהודית ההלניסטית ,
והוצאו לאור  ,אחד מקור ואחד תרגום  ,באוסף מפורש ומוער היטב של קרל

ס ' הולאדיי ; מחקר פילון

קיבל תאוצה מיוחדת  ,וזה שנים יוצא לאור בהולנד שנתון המוקדש לחקר פילון

האלכסנדרוני .

למרבה הצער חוקרים ישראלים ( להוציא את סוזן דניאל  -נטף ) לא תרמו כמעט מאומה למחקרה של
דמות דומיננטית זו בהיסטוריה ובפילוסופיה היהודית והנוצרית  ,אף על פי שתרגום ופירוש של כתבי

.

פילון רואה אור בהדרגה זה שנים מספר בהוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מחקר
פילון מצריך שליטה מוחלטת הן בפילולוגיה הקלסית הן בפילוסופיה הסטואית ובכתבי אפלטון והן
ביקבלה ' של פילון בספרות של אבות הכנסייה  ,וכן בקיאות בספרות

חז " ל .

ענף אתר השייך למסכת החיים היהודיים במצרים  ,הלוא הוא ספרות השטנה המצרית או ' ספרות
התגובה ' על סיפורי התורה  ,נחקר ונסקר אף הוא שוב ושוב  ,במיוחד בשנים האחרונות  ,בארץ -
ויותר מכך מחוצה לה  -במסגרת המחקר על חיבורו של יוספוס ' נגד אפיון '  ,שבו שרדו קטעים
חשובים מן הגרסאות של סיפורי השטנה המצריים שהעלו על הכתב גם מצרים וגם יוונים בלשון

היוונית  .ועוד לא הזכרנו את תעודות

ב  ,המקור החשוב ביותר לתולדות יהודי מצרים בתקופה

הפרסית  ,ואת עבודת ההיים של בצלאל ~פורטן  ,שהפך בהן כל אבן וזיכה אותנו  ,יחד עם עדה ירדני ,
בהוצאה הקפדנית

והמלאה של כל התעודות .

מה נותר אפוא לחוקר הצעיר לענות בו בתחום מחקר כה

' צפוף ' ? שאלות לא מעטות הנוגעות

לספרות היהודית ההלניסטית ולחיי הדת של יהודי מצרים לא נחקרו עדיין או שלא זכו למענה

.

מתאים כך למשל איננו מכירים די הצורך את החלוקה הסקטוריאלית הדתית של יהדות אלכסנדריה
ושל תושבי השטח הכפרי של מצרים  ,לרבות מקומן וטיבן של האמונות העממיות  ,אם כי קווי יסוד

למתקר נושאים אלה הוצעו בפרסומים שונים  .גם שאלות לא מעטות הכרוכות בפרשת בית חוניו

.

טרם זכו למענה מעל לכול בולטת העובדה שהחוקרים שעסקו בכל הענפים שנזכרו לעיל היו
מומחים ללשונות ולספרויות של יוון ורומא  -וגם זאת לא בכל מקרה  -ולא ידעו את הלשון
המצרית וכמסתבר לא הכירו את תרבות מצרים די

הצורך .

המקורות הרבים ממצרים העתיקה

וההלניסטית הכתובים מצרית ודמוטית כמעט ואינם ידועים לחוקר המצוי  ,ואם יש מהם הנזכרים
ונדונים הרי זה באמצעות תרגומים  .הרקע המצרי נשאר מטושטש ומעורפל  ,ומבוסם על קריאה
בספרות המתקר האגיפטולוגית  ,לרוב ללא המיומנות הדרושה להבנתה וגם ללא העדכון

המתאים .

האגיפטולוגים מן הדור הקודם היו רובם ככולם בעלי השכלה קלסית הולמת  .ואולם הם מצאו רק

.

עניין מועט בנושאים יהודיים של תקופת הבית השני מביניהם ראוי להזכיר את חיים יעקב פולוצקי ,

השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

אם כי עבודתו באותם ' שטחי גבול ' הייתה קשורה לגנוסיס ולראשית הנצרות ולא ליהודי
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מצרים .

השילוב של אגיפטולוגיה ולימודים קלסיים חלף כיום כמעט לחלוטין מן העולם  ,וניתן למצוא אותו
נושאים
במקרים בודדים בגרמניה ובארצות הגוש המזרחי לשעבר עתה מתבקשת בחינה מחודשת של
 ,שתעשה בידי
וסוגיות בתולדותיהם ובספרותם של יהודי מצרים  ,וביחוד בספרות הנגד המצרית

.

אגיפטולוגים מקצועיים בעלי הכשרה משולבת  .אסתפק בשתי דוגמאות .

הנמצא

המקור המצרי  -ההלניסטי הראשון  ,החשוב והבעייתי ביותר להכרת הספרות האנטי  -יהודית
השלישית
בידינו הוא הריכוז של קטעים מדברי מנתון  ,הכוהן המצרי בן המחצית הראשונה של המאה
אותם
לפה " ס  ,שהביא יוספוס ב ' נגד אפיון '  .שאלות בדבר האותנטיות של הקטעים  ,היכן מצא
 ,מגמת
יוספוס  ,מציאותן של אינטרפולציות  ,מקורות המידע ודרך שילובם  ,הרקע המצרי העתיק

,

י

הקטעים בכללותם וזיקתם לספרות היהודית בת הזמן ועוד שאלות פרטניות רבות נדונו ונסקרו 9
לפיכך
לעייפה ( למעט אימות הנוסח )  ,והן מעוררות ויכוחים רבים וגישות מנוגדות זה שנים רבות
שמתייעץ
קיימת בתחום זה תחושה של רוויה  ,דריכה במקום וגישוש באפלה פה ושם יש מי

.

.

באגיפטולוגים  .אבל בהתייעצויות מסוג זה נשאלות מטבע הדברים שאלות המונחות על ידי כיווני

.

המחשבה ( ואף התזות הפרלימינריות ) של החוקר  -המתייעץ  .ואין מראים לו לאדם אלא מהרהורי לבו
והתמיהות
רק מחקר של אגיפטולוג  -קלסיקאי מקצועי שיחדור באופן עצמאי לעומקן של הסוגיות
הרבות מתוך בחינת כל שרידי חיבורו של מנתון על תולדות מצרים  ,לרבות אלו שאין עניינם
ביהודים  ,לאור הרקע של מצרים הפרעונית והספרות המצרית העתיקה וההלניסטית  ,יהיה מסוגל
התומר
לפלס את הדרך להתרתן חוקר אשר כזה ראוי שיהיה מסוגל להתמודד בכוהות עצמו גם עם

.

הכתוב דמוטית  ,שפת היום יום בעיקר בתקופה האכימנית והתלמית  ,שהיא ' מחוץ לתתום ' לרוב
האגיפטולוגים

(

ולא רק מחמת קשיי הקריאה של הכתב הקורסיווי .
)

דוגמה אחרת לנושא ראוי למחקר הם ארבעת הקטעים האקצנטריים ששרדו מכתביו של

.
.

הסופר

רוויים

היהודי ארטפנוס  ,קטעים שעניינם קורותיהם של אברהם  ,יוסף ומשה במצרים קטעים אלה
גוטמן כתב
ב ' מידע ' על הראליה המצרית שנשאב במישרין או בעקיפין ממקורות מצריים יהושע

.

מחקר מופת על ארטפנוס מתוך בדיקה מעמיקה של שורשיו הקלסיים והיהודיים ואולם את הקורא
מלווה כל העת תחושה של חסר במקורות מצריים וברקע המצרי  ,ומה שנמסר מהם נמצא רק במשורה
ומבעד לעדשה המטשטשת של תרגומים

וספרות מהקרית .

יש לזכור כי מדובר בגולה היהודית החשובה ביותר של העולם ההלניסטי  ,שנשתיירה ממנה

כמות

מרשימה של מקורות  ,ושבה התהווה לראשונה היחס העוין ליהודים והומצאו סיפורי הגנאי למיניהם
על

אודותיהם .

,

גולה זו יכולה לשמש דגם למציאות הקיום היהודי בגולה גם בתקופות אחרות

ותנועות פוליטיות וזרמים דתיים ביהדות ארצות  -הברית כיום משתמשים בה תדיר כתקדים וכמופת
למצבם המיוחד ולעמדותיהם המנוגדות  .יהדות מצרים ראויה למחקר מקיף באמצעות כל כלי המחקר

האפשריים .
.

ארשה לעצמי לחרוג כאן מרצף הדיון בהערה על תכנון אקדמי הפוטנציאל הגדול הצפון במחקר

האגיפטולוגי לחקר יהדות מצרים והספרות האנטי  -יהודית והאמור לעיל על תפקידם המכריע של

ץתדרה

קתדרה 152

מימין  :הנצורים בחורה
וקללת ארס -
שבועה  -קללה שנכתבה

כמסתבר על ידי חיל
המצב הסלווקי הנצור
בחקרה של ירושלים
לאחר יום ניקנור ( י " ג
באדר  ,שנת 161

לפה " ס )  .הנצורים
מאיימים על כוהני
המקדש בשמו של
ארס  ,אלוהי המלחמה.

כדי להמחיש את
עוצמת הנקמה
העתידית  ,נהגו
הנשבעים בארס
להטביל את ידיהם
בדם
( צילום  :יורם

וינברג )

משמאל  :גימנזיסט
יוסי בשלב לימודי
החובה ( אפברק -

גילאי
' פטסהן '

 ) 18 - 14ולראשו

משמאל  :המתחם
המקודש בהר

עיר

גריזים .

הלניסטית

שבמרכזה מתחם
שנבנה במחצית
הראשתה של המאה
הה ' לפנה " ס  .במרכז
המתחם היה מקדש
שנהרס עד היסוד
כאשר נבנתה הכנסייה
הביזאנטית למריה
יולדת האל  .באתר
נתגלו אלפי ממצאים
וביניהם למעלה
מארבע מאות כתובות

בכתב העברי  ,הארמי ,
היתני והשומרוני

בצלאל בר  -כוכבא
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הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

לחקר התקופה

הלימודים הקלסיים בהקר ימי הבית השני ועל תרומתם של מגוון גדול של לשונות
הרשויות המופקדות
הפרסית ( וכלל לא נדרשנו למתקר תקופת המקרא )  ,חייבים לחזור ולהעמיד את
לפופולריות יתרה
על התכנון האקדמי על חשיבותם של חוגי תשתית ותהומי לימוד שאינם זוכים

בקרב תלמידים  ,כגון לימודים קלסיים  ,תלמוד  ,אגיפטולוגיה ואשורולוגיה

( במובנן הרחב )  ,לשונות

.

שמיות ' מערביות ' עתיקות  ,ואיראנית עתיקה על חוגים ותחומים אלה מרחף כל

העת להט החרב

המתהפכת של צמצומים דרסטיים בתקנים ובהתמחויות ואפילו של סגירה מוחלטת

.

לימודי
הפכו

האשורולוגיה והמצרית  -שבלעדיהם אין תקומה להקר תולדות ישראל בתקופת המקרא -
של
מכבר בפי עיתונאים ושאר מומחים לעת מצוא למשל ולשנינה ולדוגמה ללימודים
לתלמוד באוניברסיטת
שראוי לוותר עליהם לפני למעלה מעשר שנים אף הוחלט על סגירת החוג
בוטל רוע הגזרה
תל  -אביב ( האוניברסיטה היהודית הגדולה ביותר בעולם )  ,ורק במאמצים רבים
לתלמוד ( ואין
חוגים ללימודים קלסיים אינם קיימים באוניברסיטאות חיפה ובאר  -שבע  ,כמוהם כחוג
האחרות ) מי שמנסה
צריך לומר שכמעט ואין מלמדים בהן את הלשונות והתרבויות העתיקות
' מותרות '

.

.

...

.

להתייחס אל הוגים אלה במונחים כלכליים כורת את הגזע שעליו מורכבים המחלקות

והמחקר של
היהדות  ,על

ההיסטוריה של עם ישראל ( ולא רק של העת העתיקה ) וגם של מחלקות אחרות במדעי

כל ההשלכות הנובעות מכך  .ולמותר לפרט תחומים ודיסציפלינות הנמנים עם מדעי

הרות הכלליים .

 . 4דעת סופרים מאומות העולם על יהודים ויהדות
מפעל האיסוף והפירוש החשוב ביותר שנעשה בארץ בחמישים השנים האחרונות במחקר

היהדות של
מנחם

התקופה ההלניסטית  -הרומית  ,בצד ' קורפוס הפפירוסים היהודים ' של צ ' ריקובר  ,הוא ספרו של
 ) 1984 - 1974האוסף הזין והפרה מתקרים
שטרן  Jews and fudaismתGreek and Roman Authors 0
החליט ליטול
פרטניים רבים שראו אור בדור האהרון  .בשעתו שת שטרן המנוח לידידיו ותלמידיו כי
בה יוחנן
על עצמו מפעל זה לא רק משום פנייתו של גרשום שלום להוציא לפועל את העבודה שהתל
השנים הבאות '
לוי  ,אלא גם משום שראה בו מפעל לדורות  ,שישמש את החוקרים ' בחמש מאות
וחשיבותו של
במשאלה זו ניתן לראות מעין צוואה בלתי כתובה של שטרן  ,ומפני כבודו של האיש
ששלושת כרכי הספר
כלי המחקר הכביר שהעמיד לרשותנו מוטל עלינו לעשות את כל הדרוש כדי
למהדורות חדשות
אכן ישרתו דורות רבים של חוקרים  .מפעלים בעלי חשיבות דומה זוכים
אוגוסט נאוק
מעודכנות לדוגמה אביא את אוסף הפרגמנטים של הטרגיקונים היוונים בהוצאתו של
( כולל פרגמנטים
משנת  1888מאז פרסומו התגלו בפפירוסים לא מעט פרגמנטים של הטרגיקונים
) וכן נחשף מידע
המכילים קטעים שלא היו ידועים לנו  ,כגון חלק ניכר ממתזה סטירי של סופוקלס
בחידוש מפעלו של נאוק :
כללי על הטרגדיה ששרד בפפירוסים וגם בכתובות  .מאז שנת  1964הותל
כרכים ,
תהילה יצאה לאור מהדורה מתוקנת ומשופרת בעריכתו של ברונו סנל  ,ולאחריה ארבעה

,

.

.

.

.

שניים המכילים את כל המידע הקיים על הטרגדיה ועל תולדותיה ( סנל , 1971

.

)  ,ושני כרכים

1981

לאוסף שזוכה

של הפרגמנטים של איסכילוס וסופוקלס ( וולפגנג רדט  ) 1985 , 1977 ,דוגמה אתרת
( יוהנס ) פון ארנים
למהדורה מעודכנת היא אוסף הפרגמנטים של הוגי הדעות הסטואים בעריכת הנס

בצלאל בר  -כוכבא

(  ; 1905 - 1903מפתח מאת מקסימיליאן

אדלר ,

. ) 1924

בנושא זה לא התחדש יתר על המידה כתוצאה

.

מממצא הפפירוסים והכתובות אך חקר המקורות שברשותנו על הסטואים התקדם כמה וכמה צעדים ,

ומלבד זאת אחדים מעקרונות העריכה  ,הסידור וההדפסה של פון ארנים שוב אינם

מקובלים עלינו .

בעשרים השנים האחרונות שוקדת קבוצת חוקרים בראשותו של החוקר ההולנדי יאפ מנספלד  ,ראש

.

וראשון לחוקרי הסטואה  ,על הכנת מהדורה חדשה של מפעלו של פון ארנים וניתן להביא עוד
דוגמאות כהנה וכהנה ( כגון אוסף הפרגמנטים הקדם  -סוקרטיים של הרמן דילם  ,אם כי העדכון שזכה
לו מידי תלמידו ולסר קרנץ אינו ממצה  ,והוא קצר מדי מחמת ידו

הקפוצה של המו " ל .
)

בניגוד למפעלים של נאוק ופון ארנים שזכו לעדכון מסור ומכובד  ,אפשר להזכיר את אוסף הכתובות
היווניות מארצות המזרח שהוציא לאור בליפציג וילהלם דיטנברגר בשנים

עודכן במשך הזמן שחלף מאז  ,נם ליחו ,

. 1905 - 1903

מאחר שלא

ועתה קשה להסתמך עליו ויש לפנות לאוספים אחרים

.

ולפירושיהם כיוצא בזה גורלו של אוסף הכתובות מן העולם היווני שפרסם דיטנברגר בשנים

. 1925

- 1913

דוגמאות יפות למפעלים של שימור ורענון שנעשו בספרותנו המדעית ( אם כי לא של אוספי

מקורות ) ניתן למצוא במהדורת חנוך אלבק לספר הקלסי של יום טוב ליפמן צונץ

' הדרשות

בישראל ' ,

ובממדים מקיפים יותר בהוצאה של עזרא פליישר לספריו ( מן העיזבון ) של חיים שירמן ' תולדות
השירה העברית בספרד המוסלמית ' ו ' תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית

ובדרום צרפת ' .

האוסף של שטרן  ,ככל מפעל גדול ומקיף מסוגו  ,זקוק למהדורה חדשה מעודכנת  .האוספים של נאוק
ופון ארנים המתינו שנים רבות לעדכונם כתוצאה מאילוצי הזמן במערב אירופה  ,אך התגברות קצב

.

זרימת המידע החדש בדור האחרון מחייבת לגשת כבר עתה לעדכון מפעלו של שטרן אמצעי המחשוב

.

יגלו מן הסתם מקורות נוספים שעניינם יהדות ויהודים וגם יאפשרו לשפר את מערכת המפתח מקור

ספרותי אחד  ,רב משמעות  ,על היהודים בימי מרד התפוצות או מרד בר  -כוכבא נחשף לא מכבר

באמצעים ארכאולוגיים ( החיבור של דיוגנס מאינואנדה  ,מעריצו של אפיקורוס ,

שפרסם מרטין

.

פרגוסון ממית )  ,ועליו ניתן להוסיף כבר עתה כמה התייחסויות עקיפות ליהודים המחקרים הרבים
שנכתבו בשנים האחרונות על הסופרים הנכללים באוסף של שטרן ועל יחסם ליהודים הוסיפו נדבכים

חשובים למחקר הסוגיות העולות מן הקטעים ( ויש מהם ששינו ממסקנותיו של שטרן  ,כשם ששטרן

עצמו שינה ממסקנות האוסף של תיאודור רנק [  , ] 1895שקדם לו .
)

ומה שחשוב לא פחות  ,את התרגום

האנגלי של הקטעים היווניים והלטיניים לקח שטרן ברוב המקרים ללא שינוי מתוך הסדרה של
ה 'LCL -

.

או מתוך תרגומים בודדים ומסדרות מתורגמות לאנגלית של כתבי אבות הכנסייה ככל הידוע

לי הוא עשה כן בדלית ברירה  ,בשל הלחץ הרב שהופעל עליו לסיים את המפעל  .רק במקרים שבהם
לא נמצא תרגום לסופר המצוטט תרגם שטרן את הקטע בכוחות עצמו  ,ולעולם תרגומו עולה לאין
ערוך על התרגומים מז המוכן שהביא לכתבי הסופרים האחרים  .את דעתי על השימוש בתרגומים
בכלל ובסדרת ה ' LCL -בפרט כבר הבעתי לעיל  ,וכוחה יפה גם לתרגומים מכתבי

אבות  -הכנסייה .

במקרים לא מעטים פירש שטרן את הטקסט היווני או הלטיני בדרך המורה שהתרגום של

ה 'LCL -

.

שגוי מעיקרו  ,והדין עם שטרן בכל המקרים שהצלחתי לעמוד עליהם הקורא שאינו רץ בשפות

הקלסיות נמצא אפוא במבוכה לא מעטה  .לפיכך יש לתרגם מחדש כראוי את הטקסטים ברוח

הכשרה  ,אמצעם  ,שיטות ויעדים
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במשך השנים חוקרים אחרים הן
פרשנותו של שטרן ומתוך שימת לב לחידושים בני קיימא שהעלו

בפירושם ,

בתרגום הקטעים הן

שהוא הבסים לתרגום .

רוב הסופרים המיוצגים

מלבד עדכון האוסף והפירוש של שטרן מתבקש מחקר פרטני של דברי
קביעת הנוסח של הטקסט ( בעיה
באוסף על היהדות והיהודים  .על בהינה כזו לכלול ראשית לכול את
 ,את תולדות חייו של המחבר ואת
סבוכה כשלעצמה ) לאחר מכן יש לברר את מקורותיו של הקטע
לאור שיטתו ההיסטוריוגרפית או
מגעיו עם יהודים  ,ובעיקר לנסות להבין את הכתוב על היהודים
 ,תברה ודת  ,כפי שהן
האתנוגרפית של המהבר  ,השקפותיו הפילוסופיות  ,בעיקר בענייני מדינה
האישיים והאידאולוגיים שניהל
עולות ממכלול כתביו או סמה שנשתייר מהם  ,וכן על רקע המאבקים
פרספקטיבה רחבה של התרבות
עם סופרים אתרים ועם בעלי דיסציפלינות אחרות הכול מתוך

.

.

הקלסית לענפיה ולסיגותיה

הספרותיים .

החקרים במידע שנמסר

לשם הבנת הנסתרות והשלמת

אחרות  ,כגון  :היחס ל ' זר '

במקורות  ,ניתן להסתייע בממצאים ו ' מודלים ' מתחומי מחקר מדיסציפלינות
עליהן  ,תדמיות של עמים
ולאוכלוסיות של מהגרים  ,תופעות של התבוללות והיטמעות והתגובות
בכללותה  ,יחסי כובש ונכבש ,
שכנים  ,דעות קדומות  ,שנאת עמים והפסיכולוגיה של השנאה
לצעירים התרים אחר
מוטיבים פולקלוריסטיים של סיפורי לעג ודיבה ועוד כהנה וכהנה אני מציע
ולטינים מן התקופה
אתגרים למחקר  ,לשקוד על חקר כתביהם של עשרות סופרים יוונים
בכוהו לפרנס מהקר
ההלניסטית  -הרומית שכתבו על העם היהודי או התייחסו אליו כל אהד מהם
דומה של דברי אבות הכנסייה
בפני עצמו  ,ולא מעט מהם  -גם מונוגרפיות מכובדות בחינה
מסוג זה כבר ראו אור
וסופרים ביזנסים חזקה עליה שתתרום היבטים אהרים כמה וכמה מחקרים
של מאמרים מאת
( כגון ספרו של יוחנן לוי ' עולמות נפגשים '  ,מחקריו של לואיס פלדמן  ,וסדרה

.

.

.

.

כותב שורות אלה  ,אולם מתבקשים רבים נוספים .
)

מחקרים פרטניים שיוקדשו לכל סופר וסופר בנפרד יאפשרו לנו להעריך

אל נכון את תוקפן של
 ,הלניסטים ורומים

התאוריות הרבות שהוצעו בעבר להסברת היחס של אינטלקטואלים יוונים
במונח זה ? האם יש מקום
ליהודים  :האם הייתה אנטישמיות בעת העתיקה ? האם רשאים אנו להשתמש
הוותיקה ? היכן נוצרה
למונח החלופי שנאת ישראל  ,שהיה מקובל כל כך על ה ' אסכולה הירושלמית '
היהודים הנראות
לראשונה הספרות האנטי  -יהודית ומה היו גלגוליה ? האם כל ההתבטאויות כלפי
אכן נאמרו לשבח ? כיצד
כעוינות הן אכן כאלה ? והאם כל ההתבטאויות שפורשו במחקר כחיוביות
הסופרים הפגנים ? מה היו המניעים
ניתן להסביר את התייחסויות הנלהבות לעם היהודי מצד כמה מן
היהודים ? באיזו מידה
הספציפיים להתבטאויות השליליות של לא מעט סופרים יוונים ורומים כלפי
מקצועיות ' שהוטלו או

הושפעו הדברים מהתנסויות אישיות שלהם במפגשים עם יהודים  ,ממשימות '
מהשקפותיהם הפילוסופיות או מן
שנטלו עליהם ( למשל כטוענים בבתי משפט ובפני השלטונות ) ,
בשבחם של היהודים ?
היריבות בינם ובין סופרים ובעלי אסכולות ודיסציפלינות מתחרות שדיברו
שמא הייתה זו אך קנאה
האם מוטיב הפחד )  (Iudeophobiaהיה המניע העיקרי בהתייחסות ליהודים או
קהילות ויחידים ? ואולי
הנובעת מייחודו ומכשרונותיו של העם היהודי או מהצלחתם הכלכלית של
בהיסטוריה ? האם היה יחס זה בעיקרו
נבע היחס ליהודים מצירוף נסיבות אקראי  ,כפי שקורה לא אחת
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של דבר תוצאה של ההתפתחויות המדיניות והצבאיות ביחסים עם היהודים בארץ  -ישראל  ,לאמור
אפולוגטיקה תוקפנית על חילול קודשי ישראל על ידי אנטיוכוס אפיפנס ועל היד הקשה של השלטון
הרומי  ,או תגובה על הפגיעה של השליטים החשמונאים במרכזי הדת והתרבות ההלניסטיים בארץ -
ישראל ?

ושמא עורר את העוינות ליהודים עצם קיומה של פזורה יהודית שבלטה בסביבתה בשוני

ובזרויות שלה  ,במנהגיה שפגעו במסורת המקומית ובחוסר הסובלנות שלה כלפי דת

המקום ?

ואולי

נעוץ היחס השלילי ליהודים במעמדם בתפוצות בין הפטיש לסדן  ,כמשתפי פעולה עם השלטון
החיצוני השנוא במערכות הצבא והכלכלה  ,נגד עם הארץ המשועבד

והמדוכא ?

האם ייתכן שיש

להסביר את היחס ליהודים כפריקת התסכול של ההמון הנבער על מצוקותיו החברתיות

והכלכליות ?

ואולי מונחת ביסוד האיבה ליהודים הנטייה הרווחת לתלות בזרים באשר הם זרים את האשם בכל
החלאות של האוכלוסייה המקומית  ,תלאות מידי אדם ומדי שמים  ,ולהפוך את הזרים לשעיר

לעזאזל ?

ומה תרומתה של התפשטות הנצרות לטיפוח היחס העוין ליהודים הן בשל זיהוי היהודים בידי פגנים
עם ראשוני הנוצרים והן כתוצאה מהשפעה של התבטאויות חריפות בספרות של אבות

הכנסייה ?

וכיצד עלינו לדון את היחם של סופרים יוונים ורומים ליהודים ואת העלילות נגד היהודים בהשוואה
לסיפורים על בני המזרח ( בעיקר המצרים )  ,על שכניהם האירופים ( כגון האילירים  ,התראקים ,

הסקיתים  ,המסנטים  ,והדרואידים ) ועל עממי אסיה הקטנה ; האם עלינו לראות בהכרח את דברי הגנאי
כלפי היהודים באור שונה מאשר את הדברים שהוטחו בבני עמים אחרים בעולם העתיק  ,אותם דברי
רכילות שגרתיים בסגנון התקופה שהיו מקובלים כלפי שכנים  -כל זאת שעה שעל עמים שמעבר

להרי חושך ( כמו ההודים והאתיופים  ,ובמיוחד הפנכיאים וההיפרבוראים האגדתיים ) נפוצו בעיקר
סיפורי

נפלאות ?

לא אלאה את הקורא בשאלות ובתאוריות נוספות שהועלו במחקר במשך השנים  .אומר רק שבדיקה
פרטנית של ספרות התקופה ההלניסטית והרומית וכן של ספרות אבות הכנסייה תסלול בהכרח
דרכים חדשות  ,גם אם אפשר שתראה שבכל אחת מן השיטות שהוצעו בעבר  ,במקצתן או במרביתן
יש יותר מקורטוב של

אמת .

 . 5מדינת החשמונאים
פרק הזמן הקצר יחסית של העצמאות היהודית  ,שנמשך קרוב לשמונים שנה
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ואשר יותר מכל פרק משנה אחר בתקופת הבית השני מפרנס השוואות אקטואליות ,

לפה " ס ) ,

' ראיות ' וטענות

שכנגד במאבקים פוליטיים  ,חברתיים ודתיים בני זמננו  ,זכה לכאורה לתיאור רצוף  ,עקבי ומפורט

מאת יוסף בן מתתיהו בספרו ' קדמוניות היהודים ' ( ואף לגרסה מקבילה וקצרה יותר ב ' מלחמת
היהודים '  ,ובה שינויים

ותוספות .
)

כתוצאה מכך מוצא הלומד תיאור שוטף של התקופה בספרי היסוד

והמחקר למיניהם  ,החוזרים לרוב פחות או יותר על הכתוב אצל יוספוס בלוויית דברי פרשנות

.

הנסמכים על ידיעות ספורדיות ממקורות נוספים ואולם המידע שנמסר לנו הוא בעייתי ביותר  ,ולא
אפריז אם אומר שמרכיבים רבים שלו תלויים על

בלימה .

לב הבעיה הוא בכך שאנו נסמכים בעיקר על מקור זמין אחד בלבד  -הלוא הוא יוספוס  ,שתיאור

הכשרה  ,אמצעם  ,שיטות ויעדיף
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המשנה האחרים של
ימי מדינת החשמונאים בכתביו נחות מבחינת דרך חיבורו מכל תיאורי פרקי

תקופת הבית השני ( להוציא את אוסף הסיפורים על שלהי התקופה הפרסית

)

.

בתיאור זה משולבות

גרסאות של שני סופרים  :ההיסטוריה האוניוורסלית של ניקולאוס איש דמשק

 ,מאנשי החצר של

הורדוס  ,וחיבורו ההיסטורי  ,בעל המסגרת הכרונולוגית המצומצמת יותר  ,של סטרבון

שבאסיה הקטנה  ,ההיסטוריון והגאוגרף הקומפילטור  ,שגם הוא היה בן דורו של הורדוס .

איש אמסיה
יוספום שיבץ

מעשה פסיפס את דברי השניים  ,והביא מהם זה בצד זה וזה בתוך זה קטעים ופרטי מידע

סותרים או
ליצור את

מקבילים על אותו מאורע עצמו  ,כשהם שזורים בחוטים גסים ביותר ובדרך שמטרתה
מיומן  ,ואפילו
הרושם כי מדובר בתיאור עקבי ורצוף  .וכך אמנם רואה את הדברים הקורא הבלתי
בקיצור של
חוקרים מן השורה בעבר ובהווה  ' .תרומתו ' של יוספוס עצמו מוצאת את ביטויה עתים

.

המקורות  ,עתים בעיבוד קל ולרוב אך בהוספה של משפטי פתיחה  ,קישור וסיום בנליים
נרטיב אמין
כל היסטוריון בר דעת חייב להכיר בכך שמגרסה מגובבת כזו כשלעצמה לא ניתן ליצור
רצון לגבי
של ימי החשמונאים  .גם אם נפעיל אזמל מנתחים חד  -דבר שטרם נעשה בדרך משביעת
לבין דברי
מכלול התיאור של ימי החשמונאים  -ונפריד בין קטעי ניקולאוס לקטעי סטרבון ובינם
מכוונת המקור
הלוואי של יוספוס  ,ואף נצליח לאבחן את ה ' עיבודים ' של יוספוס ( שלעתים משנים

תשתית

שבידו )  ,עדיין ארוכה הדרך לעבודת השחזור ההיסטורי  ,והיא מצריכה שורה של מתקרי
פרלימינריים ההורגים מתהומי ההיסטוריה

היהודית .

.

סטרבון היה ביסודו של דבר רק מקור ביניים את דבריו על מדינת התשמונאים נטל

מפיסידונייס
)

איש אפמאה ( לערך
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לפה " ס ) ומטימגנס איש אלכסנדריה ( המאה הראשונה

המאבקים ונקודות המגע עם בית סלווקוס ודברי ההסבר על המשברים הפנימיים

לפה " ס
ב ' מלכות

.

סיפור
הצפון '

הפנימיים

מקורם בגרסתו של פוסידוניוס ; המידע על ' מלכות הנגב '  -בית תלמי  -על המשברים
 ישראל וכן עלבהצר המלוכה  ,על מעורבותם של יהודי מצרים במערכות השלטון ועל זיקתם לארץ

.

פעילותם הצבאית והמדינית בארץ יהודה ובסביבתה  -מקורו בחיבורו של טימגנס המידע הבסיסי
השתייכן ועל פי
עוצב בשני מקורותיו של סטרבון בהתאם לאסכולה ההיסטוריוגרפית שאליה
ובעיקר
המאפיינים האישיים שלהם  .במקרה של פוסידוניוס גם בהשפעת נטייתו לכתיבה סטירית
שמקורו
לאור השקפותיו הפילוסופיות בענייני מדינה  ,תברה ודת לכל הפחות על המידע

.

בפוסידוניוס ניתן לומר שהוא רחוק מאוד מן האמת ההיסטורית  ,וגרעיני מידע אותנטיים  -שקשה
שנועדה לשרת
מאוד לחשוף אותם  -הפכו בידיו לחומר גלם למסכת פילוסופית  -ספרותית דמיונית
של
ולהמחיש את השקפותיו בנושאים שונים ומגוונים ועוד מוטל עלינו לאתר את המקורות
( עיון מדגמי
פוסידוניוס עצמו  ,או את מקצתם  ,ולאבחן את מאפייניהם  ,דבר שאינו בלתי אפשרי

.

ראה במאמרי על אנטיוכום השביעי סידטם ויוחנן הורקנוס ,

תשמ " ו .
)

של סטרבון

מאפייני הכתיבה של טימגנס לא נחקרו עדיין די הצורך  ,והוא הדין למידת המעורבות
ההיסטוריוגרפית
בעיבוד החומר שעמד לרשותו בולט עוד יותר חוסר הבהירות באשר לדרכו
זה
ולהשקפותיו של המקור העיקרי של יוספוס  ,ניקולאוס איש דמשק המעט שנכתב עליו  -ובכלל

.

.

.

מונוגרפיה אחת  ,מאת בן  -ציון וכהולדר  -רחוק מלענות על הציפיות אנו מוצאים השכם והערב

בצלאל בר  -כוכבא

במחקרים כי תיאורם של החשמונאים באור שלילי בדברי יוספוס נובע מנאמנותו הרבה של ניקולאוס

לבית הורדוס וכי יש לראותו במסגרת השירותים שהעניק למטיבו  .ביטויים כמו ' השמצות מגמתיות ' ,

' שקרים ועיוותים '  ' ,שנאת ישראל ' וכיוצא באלה הפכו לקלישאות שכיחות במחקר ומשמשים אמצעי

.

לטיהור כל סרבה במעשי החשמונאים ניקולאום איש דמשק  ,שיצא בין השאר להגן על זכויות היהודים

בערי אסיה הקטנה  ,לא היה נגוע בשנאת ישראל ( בוודאי לא במובן המקובל של המושג )  ,וחקר
המקורות מצביע על כך שלא מעט מן התיאורים השליליים שנשתמרו אצל יוספוס מקורם דווקא
בחיבור ההיסטורי של סטרבון  ,אותו סטרבון אשר הותיר לנו ב ' גאוגרפיקה ' שלו ( כדי למנוע טעות ,
חיבור שלא היה ידוע ליוספוס בשום צורה ) את התיאור הנלהב ביותר של היהדות הקדם חשמונאית
מפרי עטו של סופר פגני ( הגם שהועתק על ידו ממקור

קודם .

כדי להעריך אל נכון את טיב המידע

)

.

שמקורו בניקולאוס לא די להצביע על מעמדו בחצר ההרודיינית ניקולאוס איש דמשק היה היסטוריון
'אוניוורסלי ' ופילוסוף לעת מצוא  ,ודבריו על תולדות ישראל בכלל ועל מדינת החשמונאים בפרט

תפסו חלק מזערי במכלול חיבוריו  .היו לו השקפות משלו על כתיבת היסטוריה  ,על דרכי ההיסטוריה ,

.

על תפקידן של האימפריות הגדולות ועל ענייני משטר ומדינה  ,הברה ומוסר  ,דת ואמונה השקפותיו

הובעו בכתביו הפילוסופיים ובביוגרפיות שכתב ( לרבות אוטוביוגרפיה )  ,והן מצאו ביטוי גם ב -
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הספרים של חיבורו הגדול ' היסטוריות '  ,שבו שולבו בין השאר הקטעים על תולדות היהודים ( ועל

החשמונאים .
)

מן החיבור הזה ומן הביוגרפיה של אוגוסטום שכתב שרדו עדויות ופרגמנטים ארוכים

יחסית  ,מהם ניתן ללמוד על דרכו ההיסטוריוגרפית ועל השקפותיו בנושאים הפילוסופיים שהתוו את

.

כתיבתו השרידים מחיבוריו האחרים  ,לרבות הפילוסופיים  ,מעטים  ,אולם גם מהם ניתן ללמוד

לענייננו .
לפי שעה חסרים אנו אפילו כמה מן הכלים הטכניים הבסיסיים החיוניים לבחינת קטעי ניקולאוס
שאצל יוספוס  ,למשל קביעת מקומם המדויק ביהיסטוריות '  ,הקשריהם שם והכרונולוגיה שלהם  ,וכן
לא נתבררו עדיין שאלות כלליות יותר  ,כגון מתי פורסמו ה ' היסטוריות ' ומתי הועלו על הכתב

.

הספרים הרלוונטיים למדינת החשמונאים תשובות על השאלות  -הספציפיות והכלליות  -הללו
יסייעו להתיר קושיות בכרונולוגיה המוחלטת והיחסית של האירועים שנמסרו אצל יוספוס  ,לרבות

אי  -התאמות לממצא הארכאולוגי ,

להבהיר בדרך של הצלבה עם ידיעות ממקורות אחרים ( לרבות

נומיסמטיים ) את הרקע והמניעים להחלטות ולאירועים  ,לאמת או להפריך ידיעות וגם לקרב אותנו
לשיפוט ערכי סביר של מעשי החשמונאים

ומטרותיהם .

ללא מחקר מקיף על ניקולאוס איש דמשק  ,חייו  ,כתביו והשקפותיו ימשיך מחקר מדינת החשמונאים
לדשדש במקום ולחזור על קלישאות בלתי מבוססות  ,וחוקרים ימשיכו לחפש מפלט בסיפורי מעשיות

על ' יוחנן כוהן גדול ' ו ' ינאי מלכא ' מפי חובשי בית המדרש שהיו מרוחקים כדי מאות שנים מימי
החשמונאים ( כבודן של ה ' מסורות ' במקומן מונח  ,אבל ערכן מוגבל לענף המחקר של ' תדמיות
מאוחרות ' ושל ספרות

הפולקלור .
)

מהבהרת דרכו ההיסטוריוגרפית והשקפותיו של ניקולאוס יצא

נשכר גם מחקר ימי הורדוס  ,שגם את תיאורם ברובו הגדול לקח יוספוס מניקולאוס  ,אולם זו פרשה
בפני

עצמה.
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בצד חקר המקורות של יוספוס ומאפייניהם חיוני ליצור תשתית מתאימה להבנת הזיקה
האירועים הסוערים בעולם ההלניסטי לבין התהפוכות וההתפתחויות במדינה

המדויקת בין

היהודית .

אחרות  ,יש לכתוב מחקר מקיף ( וייתכן שיותר ממונוגרפיה אחת ) על השקיעה הסלווקית

.

במילים

 ,שרב בה

 ,בהם

עדיין הנסתר על הנגלה  ,במיוהד במה שנוגע למהלכים ספציפיים המחקרים הקיימים מיושנים
האחרון ( מאת
גם כאלה שנכתבו בראשית המאה  .ספר של איסוף וסיכום שנכתב בראשית הדור
לעשות זאת )
הצרפתי אדוארד ויל ) אין בו כדי לתת מענה על השאלות הרבות ( והוא גם אינו מתיימר
להכריע
מאז ראו אור המחקרים הקיימים נתגלה וגם פורסם הומר נומיסמטי רב ערך  ,שיש בו כדי
פחות -
את הכף בסוגיות חשובות  ,ובדומה כתובות וממצאים ארכאולוגיים חדשים  ,ומה שחשוב לא
התקופה ,
נראה שהגענו להעמקה ידועה בהכרת כמה ממקורות היסוד ההיסטוריוגרפיים של

.

האסכולות שאליהן השתייכן והשפעתן

על עיצוב החומר האינפורמטיווי .

כאשר תהא בידינו התשתית הדרושה להבנת המקורות ששילב יוספוס בחיבורו ולמעקב

אחר

האירועים החיצוניים  -ובל נשכה  ,גם נוסה בדוק מחדש של כתבי יוספוס  ,נוסה מדויק יותר

מקודמיו  -או אז תיפתה הדרך לבחינה יסודית של הסוגיות הרבות הכרוכות בימי מדינת ההשמונאים
ובשחזור תולדותיה  .הדעת נותנת שגם בשלב זה עדיין ייוותרו לא מעט לקונות ותהיות  ,בהם יהיה
) כך גם תיסלל
עלינו לדון בעזרת ' מודלים ' מתחום מדעי ההברה ( ראו ביתר פירוט  -להלן עמ ' 161
וכספר
הדרך למחקר מבוסס יותר מבעבר של ספרות התקופה  ,כגון ספרים חיצוניים כספר יהודית

.

היובלות והקדומות במגילות קומראן  ,וכן של חיבורים מאוחרים יותר שהתייחסו למדינה התשמונאית

או שהגיבו על האירועים הסוערים שהתרחשו בה .
 . 6האירועים הצבאיים בימי המרד הגדול
מחקר המרד הגדול התמקד בגורמים למרד  ,בקיטוב בחברה היהודית  ,באפיונם של הארגונים
הצבאיים המתחרים שפעלו בעיקר בשעת המצור על ירושלים  ,באידאולוגיה שהניעה אותם וכן

.

בבירור מידת זיקתם לכתות העיקריות דרכו ההיסטוריוגרפית ומידת אמינותו של יוספוס בתיאור
האירועים בגליל ובירושלים נדונו בכמה מחקרים  ,ושניים מהם  ,מפרי עטם של יצחק בער ושעיה

.

כהן  ,כמעט ולא הותירו אבן על אבן בדבריו של יוספוס גם על כמה היבטים הנוגעים לאמינותו של
סיפור מצדה יצאו עוררין ( ואין הכוונה רק לנאום שמייחס יוספוס לאלעזר בן יאיר  ,שכמוסכם אינו
במתקר
אלא יצירה ספרותית של יוספוס עצמו ) עם זאת עדיין נותרו נושאים רבים לענות בהם

.

ההיסטוריוגרפי של המרד  ,למשל שאלת זיהוי מקורותיו של יוספוס לתקופה שבה היה נתון בשבי

והערכת אמינותם .

.

פה ושם זכו לדיון הולם גם נושאים מתחום הראליה בעיקר המטבעות שנטבעו בירושלים

.

שנות המרד שאלות אחרות נותרות פתוחות למרות ריבוי הכתיבה המחקרית והפופולרית

בחמש
 ,כגון

זיהוים של אחדים מבין המבצרים היהודיים בגליל ובגולן ואתרי הקרבות והעימותים בשפלה ובהר
 ,עיסוקיו
יהודה  ,מקומות המסתור של המורדים  ,תחומי היישוב היהודי  ,עצמתו המספרית

הכלכליים ותפרושתם על פי אזורים וכן ההלוקות הגאוגרפיות  -המנהליות של הארץ והשלכותיהן

בצלאל בר  -כוכבא

.

המוחשיות גם עמדתם ומעורבותם של הגורמים האתניים השונים בארץ  -ישראל ובסביבתה הקרובה

( לרבות השומרונים ) זקוקים להבהרות

רבות .

אולם מעל לכול יש לזכור כי המרד הגדול הוא סיפורה של מלחמה  ,ויוספוס כתב חיבור מקיף על

.

אותה מלחמה והנה דווקא הפעילות הצבאית לא זכתה למחקר מקיף ראוי לשמו ( למעט סקירה קצרה ,
אך מועילה ומדויקת  ,של ישראל

שצמן .
)

בולט החסר במחקרים מקיפים ומשולבים על העצמה

המספרית ועל שלבי ההתארגנות של שני הצדדים ( אף על פי שיש לכאורה בידינו מידע בדוק על

הרכב כוח המשלוח הרומי )  ,על התכנון הכללי של המערכה  ,על השיקולים האסטרטגיים והטקטיים
שהנחו את אספסיינום בהתקדמותו בגליל  ,בגולן ובארץ יהודה  ,על מהלכי קרבות השדה המעטים
ומערכות המצור הרבות  ,במיוחד על ההתפתחויות הצבאיות בשעת המצור הדרמטי של טיטוס על

.

ירושלים גם באשר להתרחשויות בקרב היהודים המפולגים ובעניין מערכת השיקולים הפוליטיים
והצבאיים של הקבוצות השונות טרם נאמרה המילה האחרונה  .במיוחד חסר פירוש טקסטואלי וענייני
רציף

ויסודי לתיאורי הקרבות ובירור קפדני של מהימנות הכתוב .

בניגוד לתחומים אחרים שסקרתי קודם לכן  ,מחקר האירועים הצבאיים במרד הגדול אינו כרוך
בהכרח בהכנה יתרה של תשתית מוקדמת  ,שכן אורחו ורבעו  ,הרכבו ודרכי לחימתו  ,של הצבא
הרומי בתקופת הקיסרות נחקרו כדבעי ( אם כי מטבע הדברים יש עדיין מקום להעלאת שאלות
רבות נוספות  ,גם בעקבות ממצאים ארכאולוגיים ואפיגרפיים

חדשים .
)

דומה כי להיעדרה של

היסטוריה צבאית מקיפה ומעמיקה של המרד שתי סיבות עיקריות  :ההיסטוריון המצוי נרתע מן

הכמות הגדולה של המידע הצבאי וכנראה גם מן ה ' התמודדות ' עם יוספום עצמו  ,שהיה עד ראייה
למקצת האירועים ולא היה רחוק מזירת המערכה באירועים אחרים  .על כמה ספרים של חוקרים
מודרניים שהציבו לעצמם למטרה לתאר בפירוט את אירועי המרד הגדול ניתן אמנם לומר שיוספוס

עשה זאת טוב יותר  .ואולם דא עקא שלקורא העברי לא קל לקרוא את החיבור ' מלחמת היהודים ' .
התרגום של י " נ שמחוני משנת תרפ " ג  ,שזכה בכורח הנסיבות לפופולריות רבה  ,אינו ראוי לשימוש
משום

בחינה .

הוא כתוב במין שעטנז לשוני

' משכילי ' שקשה

לשאתו  ,ובמליצות שניתנות

לפירושים שונים ומשונים הרחוקים מכוונת המקור  ,ובמקומות רבים ניכר שהתרגום העברי התבסס

.

על התרגום הגרמני יותר מאשר על המקור היווני  ,דבר שהערים שגיאות על גבי שגיאות גם

.

הושמטו בו משפטים בעלי חשיבות מכרעת שהמתרגם התקשה בהם או שעינו דלגה עליהם תרגום

עברי אחר  ,של שמואל חגי  ,נכתב בעברית מודרנית  ,אולם גם הוא רחוק מלשקף כהלכה את לשון
המקור

ודקויותיו .

בצד תקר האירועים הצבאיים של המרד הגדול זקוק אפוא הקורא העברי לתרגום מהימן וקריא של

.

' מלחמת היהודים ' תרגום כזה חייב להיעשות בראש ובראשונה על יסוד בדיקה מדוקדקת של הנוסח

.

של כתבי יוספוס במקרה של ' מלחמת היהודים ' מתבקש גם ניסיון שהזור של המהדורות השונות

.

שכתב יוספוס עצמו לספר לצורך זה יש עניין מיוחד בנוסח הסלווי  ,שכבר שיערו כי אפשר שהוא
משקף מהדורה קודמת

(

.

ארמית ? ) .

מוטב שמלאכת התרגום תיעשה רק לאחר שתהיה בידינו הוצאה

אמינה של נוסח המקור מן הראוי שלתרגום יתלווה גם פירוש מפורט על התחומים הרבים והמגוונים

מסקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

161

הכרוכים בתקר ' מלחמת היהודים '  .פירוש עקבי ורצוף לטקסט בכותו לגלות פנים חדשות גם בשאלות

.

שנדונו כבר במחקרים שיוחדו לתחומים ולנושאים לא צבאיים נקווה שהקורא העברי יזכה להכיר
סוף סוף כהלכה את ' מלחמת היהודים '  -החיבור העתיק המפורט ביותר על פרק זמן כלשהו בתולדות
עם ישראל בעת העתיקה  -לפני שיחלפו אלפיים שנה מאז

פרסומו .

סקרתי בפירוט  -מה שישה תחומי מחקר  ,המסתעפים לנושאי משנה רבים  ,שכל אחד מהם ראוי

לעיון מחקרי רחב היקף  .די אם אציין כי קיים מגוון רחב של נושאים נוספים הטעונים עדיין מהקר
יסודי מהיבטים שונים  ,כגון  :הסיבות למאבק המעצמות ההלניסטיות על ארץ  -ישראל  ,מהלכי

מאבק זה ותקופת ה ' מלהמות הסוריות ' ; הרקע והסיבות להטלת גזרות הדת על ידי אנטיוכוס
אפיפנס ; התפשטות היישוב היהודי בארץ  -ישראל מעבר לתחומי ' מדינת יהד ' של התקופה הפרסית ;
ההרכב האתני של האוכלוסיה הנכרית במישור החוף ובעבר הירדן המזרתי ; המשטר הפנימי בערים
באזורים האלה והיחסים בינן לבין עצמן  ,עם המעצמות ועם היהודים ; תולדות אזורים מנהליים
וחבלים גאוגרפיים ברחבי ארץ ישראל ; תקופת שלטון הנציבים הרומיים ( שכל אחד מהם מצדיק
מונוגרפיה בפני עצמה ) ; מוסדות השלטון הפנימיים ; הגיור של התושבים הנכרים בשדרת

ההר ,

בגבעות השפלה ובצפון הארץ ; מחקר פילולוגי  -היסטורי  -תיאולוגי מחודש של רוב הספרים
החיצוניים ; והקורא

העברי עדיין ממתין בתקווה לתרגום ולפירוש עברי ראוי לשמו של ' נגד אפיון '

.

ליוסף בן מתתיהו ; ועוד שורה של נושאים  ,לרבות כאלה שעניינם יהודי התפוצות לא מעט מן
המפעלים והנושאים האלה מצריכים מחקר מוקדם של הרקע החיצוני והסתייעות במחקרים
ובשיטות מחקר מתחומים של מדעי החברה וההתנהגות ( במדת הצורך  ,בשיתוף פעולה עם מומחים

לתחומים אלה )  ,כגון  :מדעי התקשורת המתפתחים ( ראו לאחרונה  :דורון מנדלם , ) 1999 ,
דמוגרפיה  ,התפתחות של אוכלוסיות  ,הברות של איכרים וחברות עירוניות  ,תורת המשטרים
ומוסדות שלטון  ,ויחסי דת ומדינה  ,האנתרופולוגיה והסוציולוגיה של הפולחן  ,מנהגים וממסדים

דתיים  ' ,אופי לאומי '  ,עלייתן ושקיעתן של ציוויליזציות  ,השפעת הסביבה הפיזית  ,פסיכולוגיה
חברתית  ,מבנה האישיות של מנהיגים ותופעות פסיכופתולוגיות אצל מקצת מהם  ,ועוד כהנה

וכהנה .
אם נלך בדרך הנכונה בהכשרת תלמידים ומורים  ,נעניק את הקדימויות לתהומי המתקר הראויים ,

ונפעיל את השיטות הנכונות  ,יש תקווה כי בגיליון המאתיים של ' קתדרה ' ניתן יהיה לבשר על
התקדמות גדולה ומשמעותית במחקר הישראלי של תקופת הבית השני  ,על כך שמחקר התקופה
והוראתה חזרו ותפסו את המקום המרכזי הראוי להם בין התקופות של תולדות ישראל וגם על
מעמד הבכורה של המחקר הישראלי ( ולא מכוחם של יחסי ציבור יצירתיים למיניהם

.

קהיליית החוקרים בעולם המגלה עניין מיוחד בתקופת הבית השני אם תרצו  ,אין

למתרחש -

- mutatis mutandis

בכמה וכמה תהומים של מדעי

היהדות .

זי

)

בקרב

אלא דוגמה
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קומראן ומגילותיה  :סקירת מצאי
בשער

.

נמצאים אנו בשעה היאה לסיכום לא רק שזה לא כבר מלאו חמישים שנה לתחילת מחקר המגילות

המאמר :

תגור קדרים

אלא  -וזה העיקר  -פרסומן של המגילות הסתיים למעשה  .עתה  ,כאשר כמעט כל החומר מונה

שנמצא בק1מראן .
תצלום מעזבונו של

לפנינו -

ג ' ון אלגרו

כ 900 -

.

מגילות  -אפשר לערוך סקירת מצאי במחצית השנייה של המאה העשרים לא

פסקו פולמוסים על נושאים הקשורים למגילות ואין לך שנה שלא הוצעה בה תאוריה חדשה או

בעמוד השמאלי
( ובהמשך המאמר ) :

.

מחודשת מובן שתאוריות אלה סותרות זו את זו  ,שהרי חורבת קומראן לא יכלה להיות גם מבצר

תרגיל
עם נמצא
כתיבה .
חרי

וגם חווה חקלאית  ,ויושביה לא יכלו להיות גם סוחרים  ,גם מוכסים וגם נזירים איסיים בדברי להלן

בקומראן

אשתדל לפזר מעט את האבק שהעלו בעלי המחלוקת ולהעמיד דברים על דיוקם עד כמה שידנו

.

מגעת .
הארכאולוגיה של קומראן
את המגילות זיהה אליעזר ליפא סוקניק בכ " ט בנובמבר  , 1947והוא גם רכש שלוש מן השבע שנתגלו

.

בראשונה ארבע האחרות התגלגלו לידי חוקרי בית הספר האמריקני לחקר המזרח ואף הם  ,בסיועו

עמדו על טיבן כהלכה .

של ויליאם פוקסוול אולברייט ,

המערה שבה נמצאו כתבי  -היד נודעה לחוקרים רק בשנת  , 1949ואז עלה על דעתם שייתכן שהחורבה
הקרובה  ,ח ' רבת קומראן  ,קשורה לממצא חשוב ונדיר זה  .האתר היה ידוע במחקר זה כמאה שנה  ,אבל
רק עתה התעוררה סקרנותם של הארכאולוגים והם החליטו
1956 - 1951

לחפרו .

החפירה התקיימה בשנים

בהנהלת רולן דה  -וו ( בעונה הראשונה השתתף עמו גם לנקסטר

הרדינג .
)

בשנת

1958

תפר דה  -וו גם בעין  -פשח ' ה הסמוכה ( היא עינות  -צוקים ) וחשף שם שרידי חווה חקלאית ששימשה את
יושבי

קומראן .

את מסקנותיו פרסם דה  -וו בערכים אנציקלופדיים ,

מפורטים למדי 2ובספר מסכם .

3

בסדרת דוחות ראשוניים

1

דה  -וו לא זכה לפרסם דוח סופי  ,ומחמשת הכרכים המתוכננים לצאת

בידי צוות חוקרים יצא עד היום רק כרך אחד .

4

ואלו עיקרי מסקנותיו של דה  -וו  :האתר  ,ששטחו קרוב להמישה דונמים  ,הוקף חומה דקה ; במקומות
מסוימים אין עוביה עולה על

60

.

ס " מ  ,ויש בה פתחים רבים לא מוגנים בפינת האתר עומד מגדל

.

איתן רוב המבנים ניתנים לזיהוי  :חדר כינוסים ששימש גם כחדר האוכל  ,מהסן שבו נמצאו

כ 1 000 -

כלי אכילה הסמוך לתדר הכינוסים  ,מטבח  ,בתי מלאכה ובהם סדנה של קדר ושני תנורי יוצר

,

ועוד .

בשטח מצומצם זה נכרו לא פחות משש  -עשרה ברכות שהתמלאו מאמת מים שהוליכה מי שיטפונות

מוואדי סמוך  .חיסרון בולט הוא היעדרם של חדרי מגורים .
1
2
3
4

ראו  ,דרך משל  :ר ' דה  -וו  ' ,חרבת קומראן  ,פשח ' ה '  ,אח " א  ,א  ,עמ '
ראו הביבליוגרפיה לערך הנזכר בהערה

. 189 - 183

הקודמת .

2 . de Vaux , Archaeolog]l and the Dead Sea scrolls , London 1973
Gdttingen 1994

ש

1 , Yriburg

.

Chambon , Fouilles de Khirbet Qumran
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תשסי  ,א ,

1.8 .

עם ,
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.

לדעתו של דה  -וו היה זה מקום מושבה של עדה שיתופית הד  -מינית ראוי לציין כי דה  -וו  ,שהיה נזיר
דומיניקני  ,נזהר שלא לכנות את המקום מנזר ,

מונח המתבקש לתיאורו של אתר כזה .

המסגרת הכרונולוגית והסטרטיגרפית שקבע חופר האתר יש בה שלוש שכבות  ,ולשכבה הראשונה שני
שלבים ,

14

ו . 18 -

ראשיתו של השלב הקדום בשכבה

לפה " ס )  ,אבל ייתכן שכבר בימי אביו שמעון

1

חלה לדעת דה  -וו בימי יוחנן הורקנוס

( 104 - 135
)

( 135 - 143

לפה " ס ) או אפילו דודו יונתן

לפה " ס

( 135 - 143

השלב השני של שכבה זו בא לסיומו  ,סבור היה דה  -וו  ,מחמת הרעש החזק של שנת

31

.

לפה " ס  ,שיוסף

בן מתתיהו סיפר עליו בפירוטך ואולי גם בשל שרפה שגרמה רעידת האדמה  .לאחר מכן חלה הפסקה
ביישוב והוא נושב מחדש רק בסוף המאה  ,בין שנת
שנת

68

1

.

111

קצרת הימים

לשנת

4

.

לספירה  ,כאשר כבש הצבא הרומי את יריחו בשכבה

לפה " ס קיומה של שכבה
( 73 - 68

11

נמשך עד

לספירה בקירוב

)

.

נמצאו שרידים של יחידה רומית קטנה שהוצבה במקום בשנים שקדמו לכיבוש מצדה
הזקן 6והזיהוי שזיהה
פירושו של דה  -וו כי האתר היה מקום מושבה של העדה האיסיית שתיאר פליניוס
את מבני האתר מקובלים על רוב רובם של החוקרים ( על הצעות פירוש אחרות לאתר ראו להלן

)

.

.

לעומת זאת ראוי לתקן כמה תיקונים של ממש במסגרת הכרונולוגית שהציע יש לציין כי קיימים
קשיים בבירור הסטרטיגרפיה של האתר  ,וזאת מסיבות אחדות  :השימוש הרצוף במרבית הקירות בכל
תקופות קיומו  ,ההצטברות המועטה של ' שפכים ' משום שפונו בידי יושבי המקום בשלבים מאוחרים

.

והיעדרו המוחלט של חומר כתוב ( להוציא מטבעות ) דה  -וו כשל לדעתנו כשל מתודולוגי בשימוש
 7הוא השתמש בעדות
שעשה במטבעות  ,ונמצא כאן שפע של מטבעות  -לא פחות מ 1 , 240 -

.

המטבעות כאילו היו ראיה של תאריך
) quem

8

. terminus
(

שיעדיו ' ) ad quem

( terminus

ולא כראיה של תאריך

ש ' ממנו '

דרך משל מטבע של יוחנן הורקנוס איננו מלמד שהשכבה היא בת זמנו אלא

.

שהשכבה היא בת זמנו או מאוחרת יותר  ,לפעמים מאוחרת בהרבה מטבעות נשארים זמן רב במחזור ,
לעתים קרובות גם

150

.

שנה כשל אחר של דה  -וו הנוגע למטבעות הוא סברתו שמיעוט מטבעותיו

של הורדוס מלמד שהיישוב נזנח בימיו  ,אבל מטבעותיו של הורדוס נדירים גם באתרים אחרים שאנו
יודעים כי היו מיושבים

בזמנו .
8

ואלו התיקונים הנדרשים בכרונולוגיה ובסטרטיגרפיה של קומראן שהציע דה  -וו :

א.

את שכבה

1

.

אין צורך לחלק לשני שלבים זוהי שכבה אחידה בעלת מהלך חיים רצוף  ,להוציא

הפרעה מחמת רעידת אדמה  ,שהיא סיבת חלוקתה

ב.

שכבה

1

ל 18 -

ול . 16 -

.

לא נוסדה במאה השנייה לפה " ס עד כה לא פורסמו ממצאי קרמיקה מן המאה הזו

י5

מקומראן  .וככל הנראה נוסד היישוב רק במחצית הראשונה של המאה הראשונה לפה " ס .
מלהבת היהודים  ,א ,

; 380 - 570

קדמוניות היהודים  ,סו ,

. 147 - 121

ראו ניתר פירוט  :מ ' ברושי  ' ,הארכיאולוגיה של קומראן  -עיון מחודש '  ,מ ' ברושי  ,ש ' טלמון  ,ש ' יפת וד ' שוורץ
( עורכים )  ,מגילות מדבר יהודה  :ארבעים שנות מהקר  ,ירושלים תשנ " ב  ,עמ '  55אינוונטר ממוין של המטבעות ראו

.

בתרגום ( הכולל עיבוד נתונים ) של ספרו של דה  -וו ( לעיל  ,הערה Qumran : ) 3
119 - 129

 .קק

G ttingen 1996 ,

ש

8 . Hofmeier, Friburg

"

1 . Rohrhirsch

:

ח0ץ

 ed .ש

 . 58 - 65קק  the Herodian Period' , DSD , 2 ) 1995 ( ,חן

umran

de Vaux , Die

Feschcha , 18 , trans .

מרבית הרוויזיה בשיטתו של~דה  -וו נעשתה בעבודותיה של ג ' ודי מננס  ,וראו בעיקר :
~

1.

' The Chronology

of the Settlement of

"ע

und

1 . Magness,

מתדרה 168

מגן ברושי

ג.

סופה של שכבה

1

לא חל בשנת

אבל האתר שוקם מהר

ד.

חורבנה של שכבה

16

למדי .

31

לפה " ס ; הרעש בשנה זו גרם אמנם נזקים ניכרים במקום ,

9

.

ונטישה זמנית של האתר חלו רק בסוף המאה הראשונה לפה " ס הראיה

לתאריך זה היא מטמון גדול של

561

מטבעות כסף שהוטמנו בשלושה כלי חרס שנמצאו בשכבת

.

שרפה המאוחרים שבמטבעות הם משנת

8/9

לפה " ס  ,וזה

ה quo -

8

לזמן

terminus

ההטמנה .

העובדה שלא בא איש להוציא אוצר זה ממחבואו מלמדת כי החורבן היה קשה וכרוך באבדות

.

בנפש קרוב להניח כי החורבז והנטישה ( שכנראה לא ארכה הרבה ) נגרמו מחמת המהומות שפרצו
בשנת

וארוס .

לפה " ס  ,ושדוכאו באכזריות בידי המושל הרומי

4

הכרונולוגיה שהציעה ג ' ודי מגנם בעקבות תיקונים אלה היא  :שכבה : 18

שכבה : 16

31

לפה " ס

4-

לפה " ס בקירוב ; שכבה

לפה " ס -

50 / 100

לספירה בקירוב  68 -לספירה .

1 : 11

31

לפה " ס ;

10

מגררים

.

באתר קומראן לא נמצאו חדרי מגורים ייתכן כי היו שני חדרי שינה בקומה השנייה שמעל הלוקוסים

.4

,2 , 1

גרם מדרגות רומז שמרחב זה  ,ששטחו פחות

מ 80 -

.

מ " ר  ,נוצל למטרה כלשהי אך גם אם

אכן שימשו הדרים אלה לשינה ספק אם ניתן היה לשכן בהם יותר מאשר שתים  -עשרה עד המש -

עשרה נפשות -
התקן הוא

מ " ר לנפש הוא תקן מקובל בבתי סוהר בארצות מתוקנות ( דרך משל בצרפת

6

מ " ר לנפש  ,ובבלגיה ובשווייץ -

12

מ " ר לנפש )  .אין שום סיבה להניח שבאקלים החם

10

של קומראן הצטופפו אנשים מתהת לתקן זה  ,מה גם שלא היו להם מגבלות שטח  .הערכות כגון זו
של הרטמוט שטגמן שניתן להלין כאן כארבעים

איש ,

12

אינן

איש11

או של יוסף פטריך  ,שהערכתו מגיעה לשבעים

סבירות .

מקובל על רוב החוקרים כי עדת קומראן מנתה

150 - 120

.

נפש בקירוב היכן התגוררו כל

אלה ?

לדעתי רוב רובם ואולי כולם התגוררו במערות  .המערות בסביבות קומראן הן משני סוגים  :מערות
טבעיות במתלול סלע הגיר הקשה ומערות מלאכותיות במדרגת החוור

הרך ' .

המערות הטבעיות נתגלו חרסים מימי הבית השני ( ובחמש מהן , 6 , 3 , 2 , 1 -

ן

11

בעשרים ושש מן
-

נמצאו מגילות

)

אבל כמעט כולן לא הוכשרו למגורים ממושכים  -שטחן מצומצם  ,הן הסרות אור ואוויר  ,ואין

סימנים לכך שרצפתן יושרה .
9

10

ראו  :ברושי ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ
 . 7 - 16קק  , 6 ) 1987 ( ,וו

,

11
12

.

.ק

Kdin 1998 ,

~ .יק "

76

ניע

.) 8
Qumran, Leiden , New York

 .קק

 .קק

6 ) 1999 ( ,

.א

Stegemann , The Library 0

 rhe Qumran Caves ' ,חExplorations 1

על המערות בכלל ועל מערות החוור בפרט ראו :
9 - 20

,

,

.ס

Flusser , ' CLumran and the Famine , during the Reign 0

DSD ,

,

,

[ . P1
~ Light of Newח atrich , ' IG irbet CLumran

the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site, New York 1994 ,

328 - 348
14

 . 0 .ננ

' Herod ' , ; 59 - 55

ש"

מגנם לעיל  ,הערה
49

13

14

לא כן המערות המלאכותיות  ,אשר שמונה מהן מצא דה  -וו במדרון

"

0

 5 . ( , Methods of Investigationט )

תמוטט]) Eshel , ' Residential Caves 81

4 1977 ,ז10חde Vaux , Qumran gotte 4 , 11 : archiologie, (DID , 6 ( , 0

.א

.א ש

"

Broshi

.

"

קומראן ומגילותיה  :סקירת מצא

שמדרום ומדרום  -מערב למרכז הקהילתי ( מערות ג, 5 , 48 , 4

10 - 7

וכן מערה חסרת מספר ממערב

.

למערה . ) 5

אלה היו מאווררות  ,מוארות  ,מרווחות ובעלות רצפה מפולסת ברבות מהן נמצאו כתבי -

יך ( במערות , 44

- 48

המכונות בספרות בשם משותף מפני שלא ניתן היה להפריד בין המגילות

שנמצאו בהן  -נתגלו בסך הכול למעלה

מ 600 -

.

מגילות ) וכן כלי בית ומחצלאות אין ספק שכמעט

.

כולן שימשו למגורים כל המערות נפגעו מהתמוטטויות ומסחף מחמת גשמים ורעידות אדמה ונותרו

שדה  -וו כינה ' מערות פנטום ' .

סימנים ברורים שהיו כאן בעבר עוד מערות ,

מערכת שבילים מצפון  -מערב למרכז הקהילתי הוליכה את תנן אשל ואותי בחורף

1996 - 1995

לערוץ

.

נחל שבו שרידים של מערות מלאכותיות ממוטטות חפרנו שתיים ממערות אלה והתברר כי היו

.

רחבות ידיים  ,מאווררות ומוארות בסביבתן ניתן לראות סימנים למערות נוספות כמותן שראוי

לחשפן .

15

המערות המלאכותיות היו הפתרון הטוב ביותר למגורים באקלים הקשה של קומראן  :הן

מספקות בידוד מעולה וקירותיהן הלחים ( עד

42

אחוז של מים פוסיליים ) מגבירים את הלחות בחבל

,-

.

ארץ שחון זה במערות מעין אלה התגוררו נזירים ביזנטיים בוואדי מגאר  ,סמוך לעין  -אבו  -חמוד

ובמנזר של גרסימוס ( דיר  -הג ' לה )  ,כ -

 6וכ 9 -

ק " מ  ,בהתאמה ,

מצפון  -מזרח לקומראן .

16

מ " ת הקברות של קומראן ובעיותיו המדומות
סמוך לאתר של קומראן  ,ממזרח לו  ,משתרע בית קברות ענק שבו כ  1 , 100 -קברים ובשוליו עוד

100

קברים  .בבית הקברות הגדול ערוכים הקברים בשורות ישרות  ,ואילו הקברים שסביבו פזורים ללא

.

סדר כשחפר דה  -וו כמה מן הקברים ( שלושים וחמישה ) לא נודעו אחרים כמותם  :הקברים עמוקים

מאוד ( עד

.

מ ' עומקם )  ,כיוונם דרום  -צפון  ,והגווייה הונחה בקבר על גבה כשפניה לצפון מאז נמצאו

2

קברים כאלה בעין  -אלגוויר  ,שלחוף ים המלח ,
אתר איסיי ,

17

.

ובבית  -צפאפה  ,בעיבורה של ירושלים 8י קברים אלה שונים תכלית שינוי מקברי

ישראל מימי הבית השני והם

15

16

כ 15 -

ק " מ מדרום לקומראן ושאף הוא ככל הנראה

ברושי ואשל ( לעיל  ,הערה
קומראן '  ,קדמוניות 114 ,

,

משקפים התנתקות ממסורת קברי המשפחה .

; ) 13

19

ח ' אשל ומ ' ברושי  ' ,השרידים הארכאולוגיים על גבעות החוואר הסמוכות לחורבת

תשנ " ח ) ,

. 133 - 129

עמ '

י ' פטריך  ,ב ' ארובס וב ' אגור  ' ,תאי נזירים במדבר גרסימוס שליד הירדן '  ,י ' בן  -ארצי  ,י ' ברטל וא ' ריינר
( עורכים )  ,נוף מולדתו  :מהקרים בגאוגרפיה של ארץ ישראל ותולדותיה  ,מוגשים ליהושע בן  -אריה  ,ירושלים

תש " ס ,

"

עמ '  - 143ן the Dese of Gerasimus Near the ; 16חן  8 . Agur, 'Monastic Cellsש Arubas
45 . ( ,ט )  8י ] . 411ש  ] . Mannsתפנז 40על
' ChristianiOl

277 - 295

 .קק

 Con (ext lerusalem 1993 ,ח

,,

8.

Early

"

"

של גרסימוס  ,שהיו בו כתריסר מערות מגורים מלאכותיות  ,שחיו בהן כשבעים נזירים  ,ראו :
1992 , index s .v . ' Gerasimus , Laura

 London ,ש

Byzantine P
. eriod, New Haven

'

the

ח

,

17

פ ' בר  -אדון  ' ,יישוב נוסף של כת מדבר יהודה בעין אל  -עוור שבחוף

158 - 171
19

ים המלה'  ,ארץ  -ישראל  ,י

ב ' זיסו  ' ,שדה " קברים חפורים " בבית צפפא  -עדות ארכיאולוגית לקהילת איסיים ? ' ,
בחקר ירושלים  :דברי הכנס השני  ,רמת  -גן תשנ " ז  ,עמ '  lerusalem : ; 40 - 32תן Graves
 .קק

247 - 265

הקוינוביום

 . Hiachfeld ,ד

 ,תשל"א  ,עמ ' . 89 - 72

א ' פאוסט

,

)

.

,

4.

'י

ל

,

ג. .

'עע%4

עורך )  ,חידושים

"  , ' " Qumran Typeט8 . 2155

81 Qumran ' , RevQ 16 ) 1993 ( ,

Hachlili , ' Burial Practices

"

'

,

,

e1
4-זaaE

 Essene Communityl ' , DSD , 5 ) 1998 ( ,חArchaeological Evidence of 8

סקירה מקיפה על בית הקברות של קומראן והשוואתו לשאר קברי בית שני ראו :

 .קק

The

Patrich ,

,

ת

ludean Desert

4 Hgs 99 - 101חנ 01 ' ,

18

"

.א
-

די"

מגי מישי

170

כצפוי באתר של עדה נזירית  ,בכל עשרים ושמונה הקברים שחפר דה  -וו בבית הקברות הראשי

נמצאו שרידי שלדים של גברים .

20

לא כן בקברים השוליים  ,כאן נמצאו שלדים של ארבעה ילדים

.

ושל חמש נשים ממצא זה הטריד שני דורות של חוקרי קומראן והוצעו הצעות רבות  ,בדרך כלל
דחוקות  ,ליישובו של הממצא החריג עם שאר העובדות העולות מעדות המגילות והארכאולוגיה של

האתר .

21

זה לא כבר פורסם מאמר המסלק את הקשיים  :קברי הנשים והילדים אינם קברים מימי הבית השני
אלא קברי בדווים בני הדורות

האחרונים .

22

לקברים אלה  ,כפי שהראה יוסף זיאס  ,כמה תכונות

המבדילות בינם לבין שאר קברי קומראן  :כיוונם מזרח  -מערב  ,כמקובל בקברים מוסלמיים בארץ -

ישראל  ,ולא צפון  -דרום כבקברים הקומראניים  ,מבחינת המבנה אלו קברים שטחיים ולא קברי פיר ,

ועגילים .

וחפצי הקבורה שנמצאו בהם הם תכשיטים ערביים  :מהרוזות  ,טבעות

בשנת

1878

תפר הארכאולוג הצרפתי שרל קלרמון  -גנו את הקבר הראשון

23

בקומראן .

24

הוא הבחין

נכונה שקבר פיר זה  ,שכיוונו צפון  -דרום  ,איננו קבר מוסלמי  .מפליא הדבר שבן ארצו  ,ארכאולוג

מעולה אף הוא  ,שחפר כאן שבעים שנה מאוחר יותר לא עמד על טיבם של הקברים המוסלמיים .
מי היד תושביה של

קומראן ?

לדעתי ניתן להראות  ,גם בלי להישען על המגילות  ,כי בקומראן הייתה עדה נזירית  .לשם כך די

.

בעדותו של הממצא הארכאולוגי ובדבריו של פליניום הזקן המקורות הראשיים על האיסיים  ,פילון
ויוסף בן מתתיהו  ,אינם מוסרים פרטים גאוגרפיים כל עיקר  ,אף על פי שדבריו של יוסף בן מתתיהו

.

על האיסיים מפורטים למדי ואילו פליניוס סיפר כי האיסיים גרים ממערב לים המלח  ,אבל הרחק

מן האדים המזיקים של החוף  ,ושאין להם נשים ואין להם כסף  ,הווה אומר  ,קהילה חד  -מינית בעלת

.

אופי דתי בסיום דבריו אמר פליניוס כי מתחת להם שוכנת עין  -גדי  ,והכוונה היא שעין  -גדי נמצאת
מדרום למקום מושבם של האיסיים  ,שכן סדר התיאור הוא מצפון לדרום  ,כביכול במורד הזרם  ,וכך
מצדה נזכרת אחרי

עין  -גדי .

25

בין עין  -גדי לקומראן  ,רצועה צרה שנסקרה יותר מכל פיסת קרקע

בארץ  -ישראל  ,אין מקום מתאים למושב האיסיים אלא ה ' רבת קומראן .
.

זוהה לאחרונה גם הוא כשלד של גבר מידע שמסרה לי באדיבותה פרופ ' סוזן

20

שלד שהיה ספק במינו

21

ייזכרו כאן רק שני חיבורים  ,לא במקרה פרי עטן של חוקרות :

) 771

Taylor, 'The Cemeteries of Khirbet CLumran and Women' s

שרידן .

1 . Elder, 'Woman CLuestion and Female Ascetics

1.

; 220 - 234

 .קק

among Essenes ' , BA , 57 ) 1994 ( ,

285 - 323

 .קק

Site' DSD , 6 ) 1999 ( ,

22

220 - 253

 .קק

Qumran and Celibacy: Confusion Laid 10 Rest' , DSD , 7 ) 2000 ( ,

28

אינני מתייחס כאן לעשרה קברים שחפר עיתונאי בשם סטקול במקום  .קרוב לשער שחלק מן הקברים שחפר גם

.
,

Presence at

,

הם קברי בדווים  .וראו  :זיאס שם )  ,עמ '  . 240וראו את הדוח העיקרי של סטקול :
S (udio della Citta Antica 1973

199 - 244

 .קק

 .קק .

א

,

S . H . Steckol , 'The Community

11 del Convegno Internazionale sui Methodiג ( 4 .ט )

974 ,נ Decumentazione sull Italia Romana , 5 ( , Milano 1973 -

.

0

1 . Zias , ' The Cemeteries

,

)

" ,

the Dead Sea 51 ! 0115

,

0

111 dell Centro 4 Stitdiיע )

 Palestine 11 , London 1896ח  , Archaeological Researchesט8טחחCh . Clermont - 08

24

14 - 16

25

וראו  :מ ' שטרן  ,מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ '
472 , 480 - 481

 .קק

 fews and ludaism , 1 , lerusalem 1974 ,חס Latin Altthors

Stern , Greek and ; 260 - 259

.א
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171

הנתונים הארכאולוגיים מצביעים חד  -משמעית על כך שבח ' רבת קומראן היה מנזר :

א.

.

באתר קיימים שישה  -עשר מקווי מים  ,עשרה מהם מקוואות טהרה נמצאו כאן המקוואות הגדולים

ביותר בארץ וצפיפותם עולה על הידוע מכל אתר אחר .

26

מתקנים אלה מלמדים שישבה כאן עדה

יהודית בעלת צרכים דתיים מובהקים .
ב.
ג.
ד.

חדר האוכל והכינוסים וקיום מזווה אחד ומטבח אהד ,

הולמים את צרכיה של עדה שיתופית .

בית הקברות  ,שנמצאו בו רק שלדי גברים בוגרים  ,מעיד כי יושבי האתר היו תבורה חד  -מינית .
המבנים  ,העשויים בצניעות מרבית  ,וכלי התרס הפשוטים שאין בהם כלי יבוא מלמדים כי יושבי
המקום הסתפקו

במועט .

בחבל ארץ צחיח ,

לפיכך  ,ומכיוון שמדובר באנשים שבחרו מרצונם החופשי להתגורר

27

אפשר לתאר אותם כסגפנים .
.

את מקום משכנה של קהילה דתית  ,שיתופית  ,סגפנית וחד  -מינית אין לכנות אלא מנזר על האופי
הנזירי של הקהילה מעידות גם המגילות ,

ועל כך להלן .

כתבי  -היד של קומראן
במערות שמסביב לקומראן נתגלו כאמור

פחות או יותר נמצאו רק במערה

1

כ 900 -

ובמערה

כמעט כולם מקוטעים .

כתבי  -יד ,

28

מגילות שלמות

ומניינן אינו עולה על תריסר .

11

את המגילות ניתן לחלק לארבע קבוצות  :מקראיות  ,כתתיות ( הניכרות בשימושן במינוח כתתי ) ,
אחרות ( שאין בהן מינוח כתתי
מקרא ,

115

)

ובלתי מוגדרות .

מגילות של חיבורים כתתיים

ו 249 -

29

בסך הכול נמצאו בקומראן

מגילות של חיבורים

223

לא כתתיים .

מגילות של ספרי
30

מקרא
מגילות של כל ספרי המקרא  ,להוציא מגילת אסתר ( ונחמיה  ,אם לא נחשוב את עזרא ונחמיה כספר

.

אחד )  ,נמצאו בקומראן יש ספרים פופולריים  ,כגון תהלים ( שלושים ושישה עותקים )  ,דברים ( עשרים

ושישה עותקים ) וישעיהו ( עשרים ואחד עותקים )  ,ויש המיוצגים רק בעותק אחד ,

כגון דברי הימים .

.

ראוי לציין ששלושת הספרים השכיחים בקומראן הם גם המצוטטים ביותר בברית ההדשה
הי  68לספירה אחד
ספרי המקרא הועתקו בתקופה שאורכה כ  300 -שנים  ,משנת  250לפה " ס בקירוב
מעותקי ספר שמואל שנחשפו במערה

4

.

הועלה על הכתב כשני דורות לפני שנתחבר ספר

דניאל !

26

ושם הפניות ביבליוגרפיות .

27

וכן :

28

ר ' רייך  ' ,מקוואות טהרה בקומראן '  ,קדמוניות  ( 114 ,תשנ " ח )  ,עמ ' , 128 - 125
ג ' מגנם  ' ,הארכיאולוגיה של קומראן '  ,קדמוניות  ( 114 ,תשנ " ח )  ,עמ ' ; 123 - 122
'  Light 0 15 Potteryתן  , 01 Qumranוייז ואחרים ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 95 - 73

,,

.

נתון זה מסר לי בטובו פרופ ' עמנואל טוב  ,האחראי לפרסום המגילות לפני כעשר שנים היה מספר המגילות
נמוך בהרבה  ,דימנט מנתה רק

768

( ראו ההערה

הבאה ) .

הגידול במספר איננו נובע מגילויים חדשים ( מאז

לא נמצאו מגילות בקומראן ) אלא מזיהוי קטעים שונים  ,רובם קלי
29

45 . ( , Time ) 0ט ) L . H . Schiffman
23 - 58

50

' The Community

1 . Magness ,

 .קק

שם  ,עמ '

Kdin 1995 ,

- 57

. 58

ש

ש

ערך .

 Qumran Manuscripts : Contents and Significance ' , idemטאז '

,

 the Wilderness, Leiden , New Yorkח Prepare the Way

חישוב זה נעשה כאשך מניין כתבי  -היד הספרותיים עמד על

כ . 700 -

,

1956

 . Diס

דדיה

172

מנן ברושי

חשיבותם של כתבי  -יד אלה להבנת תולדות חיבורם ומסירתם של ספרי המקרא נעוצה בהיותם
קדומים

ב 1 000 -

,

לנביאים ( משנת

שנים ויותר מכתבי היד שהיו ידועים לנו עד אמצע המאה העשרים  -קודקס קהיר
) 895 / 6

וכתר ארם צובא ( קודקס חלב  ,משנת

. ) 927

פרנק מור קרוס  ,שהיה חבר בשנות החמישים בקבוצה הבין  -לאומית הקטנה שנתמנתה לחקור את

כתבי  -היד שרוכזו במוזאון רוקפלר  ,סיפר על הפתעתו הגדולה משהחל לחקור את ספרי המקרא ממערה

.4

31

באותם הימים מקובל היה על חוקרי המקרא שתרגום השבעים הוא תרגום לא מהימן  :רשלני ובעל

.

תוספות מגמתיות לתדהמתו מצא כי ספר שמואל הנזכר לעיל איננו זהה לטקסט המסורתי  ,וקרוב

.

דווקא לנוסת המשתקף בתרגום השבעים מתברר שלנגד מתרגמי השבעים עמדו לעתים נוסחים שונים ,

.

ברב או במעט  ,מנוסח המסורה כה רבה הייתה ההפתעה עד שחוקר גרמני אחד טען שספר שמואל זה

.

איננו אלא תרגום חוזר מתרגום השבעים דבר דומה טענו חוקרים אחדים לגבי ספר בן סירא שמן
הגניזה הקהירית  ,היינו שהוא תרגום חוזר של הספר לעברית  ,תרגום שנעשה בימי  -הביניים  -עד שבאו

הממצאים מקומראן ומצדה והראו כי בן מירא שנמצא בקהיר הוא אכן הספר המקורי .
את נוסחי המקרא הקומראניים נתאר בקצרה לפי שיטה שהציע עמנואל טוב .
לכל הפחות ) 140
א  .הכתיב הקומראני הוא כתיב מובהק המייחד קבוצה גדולה של כתבי  -יד
שנמצאו בקומראן  .כתיב זה נקוט כמעט בכל הכתבים הכתתיים  .אף על פי שאסכולת הסופרים
32

(

33

שהשתמשה בכתיב זה נקראת על שם קומראן  ,קרוב לשער כי חלק מכתבי היד נכתבו מחוץ
לקומראן בידי סופרים איסיים  ,כך למשל מגילת ישעיהו כ " י א  ,שכתיבתה קדמה כנראה ליישובו

של האתר  .כ  25 -אחוז מכתבי  -היד המקראיים מקורם באסכולה זו .
ב.

הנוסח הפרוטו  -מסורתי ( או מוטב  ,פרוטו  -רבני ) דומה בכתיבו לכתבי  -היד המסורתיים שמימי -

.

הביניים קבוצה זו
ג,

שיעורה כ  40 -אחוז מכתבי  -היד המקראיים .

הנוסת ההרמוניסטי ( השואף לתאם נוסחים מנוגדים ) שימש קרוב לוודאי בסיס לנוסח התורה

השומרוני  ,אלא שהשומרונים הוסיפו לו תוספות אידאולוגיות ( כגון עליונותו של הר גריזים

.

והתאימוהו לשיטה הפונולוגית שלהם טקסטים אלה מהווים

( אבל

ד.

15

אחוז לו היו השומרונים מחזיקים בתנ " ך

.

שנהגו

)

5

אחוזים מכלל המגילות

המקראיות .

ב 300 -

FftV Years

כ 25 -

אחוז  .כתבי  -יד אלה והאחרים שנסקרו לעיל מלמדים מה רבים הנוסחים

השנים שקדמו לחורבן הבית השני .

The Dead Sea scrolls

 . 935 - 936קק lerusalem 2000 ,
32

כולו .

טקסטים מקראיים שאין ניכרת בהם קרבה יתרה לנוסח המסורה  ,לתרגום השבעים או לחומש
השומרוני שיעורם

31

אחוזים מכתבי  -היד המקראיים

נוסחים דומים לזה המשתקף בתרגום השבעים נתגלו אמנם בקומראן  ,אבל לא נוסחים זהים או

אפילו כמעט זהים גם קבוצה זו מהווה

ה.

כ5-

)

45 . ( ,ט )  .ע ם

(heir Discovery,

Early Days ' , L . H . Schiffman

a(ter

 the Dead Sea scrolls , 11 ,ן45 . ( , Encyclopedia 0ט )  [ . ] . VanderKamש Schiffman
832 - 836
,

חלא ש

79 - 100

 .קק

, Oxford 2000 ,

על שיטות חלוקה שונות במקצת ראו :

תYears , 1 , Leiden , 80510

 .קק

1998 ,

"

י1

' Reminiscences of

F . M . crosst

 , ' Scriptures , Texts ' , L . H .עסק

1.

Ulrich , 'The Dead Sea Scrolls and the

.ץ

45 . ( , Dead Sea scrolls aierט ) VanderKam

 [.].ש

,

שן ץ Biblical Text' P .W .
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מצא ,

המגילות הכתתיות
כל החיבורים בקבוצה זו ( להוציא ספר ברית דמשק  ,שנתגלה כבר בגניזה הקהירית ) הם יצירות שלא

.

היו ידועות עד לגילוי אוצרות קומראן הן מאופיינות בהשקפת עולם מסוימת ולכן גם במינוח
)

בהלכה  ,במנהג ובסוגות ספרותיות השונים מאלה של היהדות הנורמטיבית ( הפרושית  ,הרבנית

,

כפי

.

שהכרנום למזלו של המחקר  ,ארבע מתוך שבע המגילות הראשונות שנמצאו בקומראן הן מגילות

כתתיות וגם  -דבר נדיר בקומראן  -כתבי  -יד שנשתמרו טוב למדי  :סרך היחד  ,ההודיות  ,פשר

.

חבקוק ומגילת מלחמת בני אור בבני חושך כך התוודעו החוקרים  ,ובקלות יחסית  ,לרוב הנושאים

הקומראניים ולמונחיהם  :לתקנות של העדה הנזירית ( סרך היהד )  ,להשקפתה התאולוגית ( סרך היהד

.

וההודיות )  ,לתולדותיה ( פשר חבקוק )  ,לתפיסתה האסכטולוגית ( מגילת המלחמה) ועוד הרבה מתמת

,

קוצר היריעה אזכיר כאן שני נושאים שהם לעניות דעתי החשובים ביותר להכרת המגילות ובעליהן
( שאף לה
האהד מתחום חיי המעשה  -הלוח  ,והאחר מתהום התאולוגיה  -האמונה בגזרה הקדומה

השלכות מרחיקות לכת על עולם המעשה .
)

ה ל ו ה  -משנתגלו המגילות הגנוזות הוברר מיד כי לבעליהן היה לוח שנה שונה מזה של

.

כלל

ישראל במגילת פשר חבקוק מסופר שביום הכיפורים בא הכוהן הרשע ל ' בית גלותו ' של מורה הצדק

כדי להשמידו ( מזימה שנכשלה

לבסוף .
)

הכוהן הגדול ,

במילים אחרות  ,הכוהן הרשע  -בלי ספק

שהוא גם השליט החשמונאי של אותם הימים  -ביקש לנצל את יום התענית של ראש העדה היריבה

.

.

כדי לחסלו רשע זה הביא בהשבון את היתרון של התקפה על אנשים שהצום החלישם ברור

שבעיניו

.

לא היה זה יום קדוש  ,שהרי ביום הכיפורים מוטל על הכוהן הגדול לכהן בבית המקדש אין צריך

.

לומר שביום כזה אסור לו לצאת למסע עונשים מכאן אנו למדים שהעדה שבראשה עמד מורה הצדק

החזיקה בלוח שנה שונה משל שאר העם .
)

לוח זה התייהד בשני דברים  :בהיותו לוח שמשי ( ולא לוה שמשי  -ירחי כלות היהודי הנורמטיווי
35

ובארגונו

האלגנטי .

34

הוא גם הראשון

שמריהו טלמון  ,ראשון החוקרים שהבחין בקיום הלוח הכתתי ,

שהדגיש את החשיבות של עובדת קיומם של שני הלוחות זה בצד זה  .לדבריו אין החברה מכירה
מחסום משמעותי יותר ובעל השלכות מרחיקות לכת יותר מאשר קיום לוחות שונים בין

שכנים .
י

היטיב לבטא זאת הסוציולוג אמיל דורקהיים  ' :לוח משותף מבטא את הריתמוס של הפעילות

הקהילתית ' .

פ

36

ל

.

בלוח הקומראני נעדרים כמה מועדים ( כגון הנוכה ופורים ) אבל נוספו לו אחרים נוסף על שני תגי

הביכורים שנצטווינו עליהם בתורה  ,מועד הינף העומר ( ביכורי השעורה ) וחג השבועות ( ביכורי

' "

' 14
,

, .,

,

,,,

~

,44
),
33

' Qumran Scribal School

עמ '
34

35

rE . Tov , ' Further Evidence for the Existence of

. 216 - 199

ש ' טלמון  ' ,לוח השנה של בני עדת היחד '  ,קדמוניות ,
 the Habakkukחן 33 - 37 : idem , ' Yom Hakippurim

 .קק

114

,

36

השוו :

148 - 149

 .קק

Leiden , 1989 ,

ש

 Within , lerusalemח01

.

תשנ " ת )  ,עמ ' 114 - 105
 the Habakkukחס Talmon , ' Notes
scroll ' , 1

.

7, 1 ) 1951 ( ,

 . 549 - 563קק Scroll ' , Biblica , 31 ) 1951 ( ,

שיפמן ואחרים ( לעיל  ,הערה

31

,

,

'

0

The World

Talmon ,

5.

5.
,-

,

מתדרה

י,

מגן ברושי

1

חטים  ,מוצאים אנו בלוח הקומראני מועד ביכורי התירוש ומועד ביכורי היצהר  ,כלומר היין והשמן .
)

גם הם רחוקים זה מזה חמישים יום  ,בדומה למועדי הביכורים שבתורה  .מועד התירוש חל בא ' באב ,
והיצהר -

בב " ב באלול .

ה ג ז ר ה ה ק ד ו מ ה  -אין דבר המאפיין את הספרות הכתתית כאמונתה בגזרה הקדומה
(

פרדסטינציה .
)

.

היהדות הנורמטיווית לדורותיה האמינה  ,ומאמינה עדיין  ,ברצון החופשי לא כן בעלי

המגילות  -לראשונה ביהדות  ,ובעצם בתרבות המערבית כולה  ,הם ההזיקו באמונה כי את העולם

מנהיגה הגזרה הקדומה .

37

דבר זה הוברר לחוקרים כבר עם ראשית המחקר  ,כאשר נמצא כי במגילת

סרך היחד כלול חיבור מפורט בן ארבעים שורות הדן בתורת ' הגזרה הקדומה

הכפולה ' .

38

זהו החיבור

התאולוגי  -פילוסופי היחיד בספרות היהודית קודם לימי  -הביניים .
' מאל הדעות כל הויה ונהייה  ,ולפני היותם הכין כל מחשבתם . . .

והוא ברא אנוש לממשלת תבל וישם

לו שתי רוחות להתהלך בם עד מועד פקודתו  ,הנה רוחות האמת

והעול ' .

39

בשורות אלה מקופלת

תמצית תורתו של החיבור  :בעולם שולט עקרון הגזרה הקדומה  -אלוהים גזר מראש את כל העתיד
להתרחש והפקיד את שתי הרוחות  ,רוח האמת ורוח העוול  ,על הנהגתו של העולם  .רעיון זה חוזר

.

במפורש ובמשתמע ברבים מחיבורי הכת כפי שאבקש להראות להלן  ,עקרון הגזרה הקדומה  ,הממלא
תפקיד כה חשוב בנצרות  ,בעיקר מאז הרפורמציה ,

מקורו בקומראן .

לסיום יש להדגיש דבר המיוחד לכתבים הכתתיים  :כולם כתובים

עברית .

המגילות הלא כתתיות

.

קבוצה זו  ,בדרך הטבע  ,היא ההטרוגנית מבין השלוש אין לה מכנה משותף אלא על דרך השלילה

.

ואף על פי כן יש לה כמה מאפיינים החשוב שבהם הוא שאין בה כתבים של יריבי הכת  ,למשל
ספר חשמונאים א ( חיבור פרו  -חשמונאי ) או מזמורי שלמה ( הכתוב ברוח
להוציא כחמישה  -עשר קטעי פפירוסים ממערה

7

פרושית .

דבר נוסף ,

)

הכתובים יוונית ( ובהם תרגום השבעים  ,חנוך

.

ועוד ) וקטעים מעטים במערה  , 4כל הספרים בקבוצה זו כתובים עברית וארמית מקובל על חוקרי
המגילות שכתבים ארמיים אינם חיבורים כתתיים אלא חיבורים הקודמים לייסוד הכת  ,והקרובים

.

ברותם להשקפותיה ולמנהגיה הם מהווים
הקבוצה שאנו דנים

בה .

כ 13 -

אחוז מסך כל מגילות קומראן

וכ 38 -

אחוז מן

40

תושבי קומראן היו טהרנים קיצונים בלשונם  -בכתבים הלא מקראיים  ,שיש בהם

כ 180 000 -

,

תיבות

( שלמות או חלקיות  ,לפי חישובו של מ ' אבג  ,כפי שמסר לי במכתב )  ,אין ולו מילה אחת יוונית או

רומית ( מילים ממוצא פרסי  ,קרוב לשער ,

37

נראו להם כארמיות .

,

מ ' ברושי  ' ,עקרון הגזירה הקדומה  -בין קומראן לז ' נבה '  ,אלפיים יראה אור בספטמבר
'  , ' Determinismשיפמן וונדרקם ( לעיל  ,הערה , 1 , ) 32

38

)

אין ספק שדרוש היה מאמץ מודע

סרך היחד  - 13 , 111ע, 1

. 26

. 19 - 15

39

שם

40

ראו  :דימנט ( לעיל  ,הערה , ) 29

; 111

עמ '

35 - 34

.

עמ ' 198 - 194

.

; ) 2001

1 . Duhaime ,

 175ואודרה

קומראן ומגילותיה  :סקירת מצאי

.

לא קטן כדי להימנע משימוש בלעז של תרבויות שנואות לעומת זאת לשון מכתבי בר  -כוכבא

ולשון

ורומית .

הכמים משופעות במילים שאולות מיוונית

(

'

הספרים החשובים ביותר בקבוצה זו  ,וכך כנראה חשבו גם בעלי ספריית קומראן  ,הם ספר הנוך
( שלשונו ארמית  ,ושנמצאו ממנו אחד  -עשר עותקים ) וספר היובלים ( שלשונו עברית  ,ושנמצאו
 ,דברים ,
ממנו ארבעה  -עשר או חמישה  -עשר עותקים ) רק המישה ספרי מקרא ( בראשית  ,שמות

.

.

ישעיה ותהלים ) מיוצגים בקומראן בעותקים רבים יותר מספר חנוך והיובלים קרוב לוודאי שאנשי

הכת העניקו לספרים אלה מעמד קנוני השווה לזה של שאר ספרי המקרא  .חשיבות הממצא נעוצה
בין השאר בכך שחיבורים אלה  ,שעד לגילוי מגילות קומראן היו ידועים לנו בתרגומם לאתיופית

.

קלסית ( געז וקטעים מעטים ביוונית ולטינית )  ,נתגלו עתה בלשונם המקורית ספר חנוך הוא אוסף

של חמישה חיבורים שנכתבו בידי סופרים שונים  .היעדרו של ספר משלי הנוך ( פרקים לז  -עא

)

-

.

,

'

בקומראן מלמד שנתחבר אחרי שנוסדה הכת  ,שכן ספרייתה הייתה נעולה בפני ספרים הדשים על

אף ההבדל הגדול בין שני הספרים ( גיבורו של ספר הנוך הוא הנוך  ,השביעי באבות עולם ; גיבורו

של ספר היובלים הוא משה ) ניכר שהייתה להם השפעה מרובה על אמונותיה  ,על דעותיה ועל
סגנונה של הכת  .הפרט הבולט ביותר הוא ששני הספרים  ,בדומה לכת  ,נקטו לוה שמשי של

ימים .

364

41

מלבד שני ספרים מרכזיים אלה מיוצגים הספרים החיצונים ( הפסידו  -אפיגרפיים

השבטים .

רק בצוואות

)

שאר הספרים החיצונים  ,הידועים לנו מתרגומיהם ליוונית וללשונות אחרות ( ג ' יימם

צ ' רלסוורת מנה חמישים )  ,לא נדחו מסיבות אידאולוגיות אלא מסיבות אחרות  ,והעיקרית שבהן ,
שנתחברו מאוחר מכדי להיכלל

בספריה .

גם מן הספרים הגנוזים ( האפוקריפיים ) נתגלו בקומראן שלושה בלבד ( מתוך כחמישה  -עשר הידועים

לנו )  :טוביה  ,בן מירא ומזמור קנא

בתהלים .

חיבורים אלה לא נכללו בספריית הכת מסיבות

אידאולוגיות דווקא  ,להפך  ,בבן סירא יש כמה פסוקי פולמוס אנטי  -קומראניים שהצנזורים של הכת
לא הבחינו

בהם .

42

.

מספר טוביה נתגלו ארבעה עותקים בארמית ואחד בעברית ייתכן שהנוסח העברי

תורגם מן הארמית ,

43

,,

ואם כך  ,הרי זה מעשה תרגום יחיד מלשון כלשהי לעברית לפני ימי  -הביניים .
,

הקטעים הקטנים מספר בן סירא שנתגלו בקומראן הוכיחו כאמור  ,למי שהיה זקוק להוכחה  ,שעותקי

'

בן סירא שנמצאו בגניזה הקהירית מייצגים את המקור ואינם תרגום חוזר מלשון כלשהי שנעשה בימי

הביניים .
41

44

,

,

'  . Nickelsburg, ' Enoch , Books 0ץ  .הו  .ם  ,שייומן וונדרקם ( לעיל  ,הערה  , 1 , ) 32עמ ' ; 253 - 249
'  01י , ' Iubilees , 800שם  ,עמ '  . 438 - 434על הקשר בין המסודת החינוכית לכתבי הכת ראו  :ר ' אליאור  ,מסורת
בדפוס ) ,
המרכבה וראשיתה של המיסטיקה היהודית

T . c . VanderKam ,

,

42
43

א ' רופא  ' ,ראשית צמיחתן של העדות בימי בית שני '  ,קתדרה ,

,

0

umran for the Study

,

Tobit from

the Hebrew and Aramaic Texts 01

לעיל  ,הערה , ) 31
'  , Tobitשיפתן ואחרים
~
44

 . 93 - 95קק IBL , 74 ) 1955 ( ,

"

49

,

תשרי תשמ " ט )  ,עמ '

ע

. 18 - 17

Fitzmyer , ' The Signi~ cance

עמ ' . 425 - 418

Ginsberg, 'The Original Hebrew 01 Ben Sira 12 : 10 - 14

 . /1 .נ

 . ] .א  .במאמר קצר ונועז זה

כותב המחבר כי שמע שבקומראן נתגלו קטעים מבן סירא  ,וכי הוא סבור שאינם דומים כלל לטקסט שנתגלה
בקהיר  :הוא טעה

כמובן .

ל 'א
ן

""ז

".

וש5

"444

*

!

מגו ברגשי

לשדדה 176

מלבד הספרים הגנוזים

-

והחיצונים45

שהם רק שישה מתוך כמאתים וחמישים חיבורים

השייכים לקבוצת המגילות הלא כתתיות  -נכללים בה ספרי הלכה  ,חכמה  ,תפילות  ,מדריכים
הורוסקופיים ופיזיונומיים ועוד כהנה

מחלקות אלה .

וכהנה .

אך מחמת קוצר המצע נצטרך להסתפק בשתי

46

תרומת המגילות לחקר היהדות והנצרות
מ 300 -

השנים שבין כתיבת ספר דניאל

( 165

לפה " ס בקירוב ) לבין כתיבת מגילת תענית ( אחרי

135

לספירה ) לא נותר בידינו שום ספר עברי או ארמי  .גילוי המגילות היה בבחינת נס קטן  :הממצא החדש

.

מילא בדיוק את הפער אי אפשר להגזים בהערכת תרומה זו למחקר  .אין כמעט ענף במדעי היהדות

שלא התעשר עושר רב  ,שפע שהמחקר עדיין מתמודד עם היקפו .
ח ק ר

ה ל ש ו ן

סוגות ספרותיות .
ת

1

ל ד ו ת

ה ע ב ר י ת  -מחקר הלשון זכה במאות טקסטים חדשים  ,הכתובים בכמה

47

י ש ר א ל

ד ת

ו ה ת פ ת ח ו ת

ה ה ל כ ה  -ממגילות קומראן למדנו לראשונה

על אמונותיה  ,דעותיה והלכתה של כת יהודית שידיעותינו עליה היו מועטות  ,ושמקורן היה בעיקר

בדברי יוסף בן מתתיהו ( שתיאוריו  ,כפי שהתברר  ,מדויקים

למדי .
)

אמנם כבר כחמישים שנה לפני

גילוי המגילות היה בידי החוקרים חיבור הלכתי חשוב של הכת  ,ספר ברית דמשק  ,שנמצא בגניזה

.

הקהירית אך מאחר שהיה זה ממצא בודד התקשו החוקרים לעמוד על טיבו ובמהומת המחקר הוצעו

שגויות .

לא פחות משבע  -עשרה הצעות לזיהויו  ,שש  -עשרה כמובן

48

בקומראן נמצאו קטעים של עשרה כתבי יד של חיבור זה  ,חלקם מקבילות של הטקסט הקהירי וחלקם
טקסטים חדשים ובכללם ראשיתו של הספר

וסיומו .

49

חקר ההלכה הקומראנית החל מיד עם גילוי

המגילות  ,והסתמך בעיקר על סרך היחד  ,אבל הוא קיבל תנופה מחודשת בדור האחרון עם פרסומם
של חיבורים חשובים  ,ובראשם מגילת המקדש ו ' מקצת מעשי
45

וראו הערך עליהם באנציקלופדיה ( לעיל  ,הערה , 1 , ) 52
' scrolls

עמ '

1 , ' " Apocryyha " ,ח P .W . 11

 , Otherפלינט וונדרקם ( לעיל ,

. 66 - 24

יש להבהיר כי בקבוצה זו נכללו חיבורים הנעדרים טרמינולוגיה קומראנית מובהקת  ,אבל קרוב לשער שחלקם

א ' קימרון ,

' תרומות

ממש .

מגילות מדבר יהודה לחקר העברית הקדומה '  ,קדמוניות ,

'  , ' Hebrewשיפמן וונדרקם ( לעיל  ,הערה , 1 , ) 32
48

,

וביתר פירוט :

 the Dead Seaחי -

הם חיבורים כתתיים
47

50

" Previously - Known Writings , and " Pseudoepigrapha

הערה , 1 , ) 32
46

עמ '

; 59 - 35

התורה ' .

שתי מגילות אלה עמדו

8

.ח

82 ,

.ק

עמ '

114

( תשנ " ח )  ,עמ

' Muraoka , ; 85 - 82

.ז

. 345 - 340

Iwry , 'Was There 8 Migration 10 Damascusl ' , Eretz Israel , 9 ) 1969 ( ,

,

5.

 , 1 . %4 .שיפמן וונדרקם לעיל  ,הערה  , 1 , ) 32עמ ' . 170 - 166

49

' Baumgarten , ~ Damascus Document

50

י ' שיפמן  ,הלכה  ,הליכה ומשיחיות  ,ערך ותרגם ט ' אילן  ,ירושלים

קדמוניות  ( 114 ,תשנ " ח )  ,עמ '  ; 100 - 97י ' שיפמן ,
'  . Schiffman , ~ Legal Worksא  , ] .שיפמן וונדרקם ( שם )  , 1 ,עמ '

; 1993

י " א באומגרטן  ' ,ההלכה של כת קומראן ' ,

' מגילת המקדש אחרי שלושים

. 480 - 479

שנה '  ,שם ,

עמ '

; 104 - 101

אבן פינה במחקר ההלכה היא מאמרו

של י ' זוממן  ' ,חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר יהודה  :הרהורים תלמודיים ראשונים לאור מגילת " מקצת מעשי
התורה " '  ,תרביץ  ,נט

(

חש " ן  ,עמ ' . 76 - 11

 , 10 ( , Oxford 1994מוס )

)

וראו כמובן גם :

Maarsi l a- Torah ,
~

5 . Qmron and [ . Strugnell , Miqs

קומראן ומגילותיה  :סקירת מצאי

במרכז המחקר בשלושים השנים האחרונות הן בזכות עניינן הן בזכות גודלן ( מגילת המקדש היא
הארוכה במגילות

ונשתמרה טוב מכולן .
)

ת פ י ל ה  -בקומראן נמצאו יותר

מ 200 -

טקסטים של תפילות  :תפילות יחיד ותפילות ציבור ;

.

תפילות הול  ,שבת ומועד  ,שירה מיסטית  ,שירה מגית ועוד מכלול זה משקף שלב שבין התפילה

.

הספונטנית המקראית לתפילה הממוסדת שגובשה לאחר חורבן בית שני  ,בדור יבנה בקרב כת
קומראן הייתה התפילה השובה ומפותחת יותר מאשר אצל שאר ישראל מאחר ששימשה להם תחליף
להקרבת קרבנות  ,עם זאת יש דמיון רב בין התפילות של היהדות הנורמטיווית לתפילות שנתגלו

קומראן .

51

ה כ מ ה  -החיבורים החכמתיים בקומראן ממשיכים מסורת מוקדמת ( המתועדת במשלי  ,באיוב ובבן

הכמתיים בברית החדשה .

מירא ) ומהווים חוליה מקשרת לביטויים
ה י ס ט

52

ר י ה  -בספריית קומראן אין כלל ספרות הול ולכן לא נמצא בה אפילו חיבור היסטורי

1

.

אהד אף על פי כן ניתן למצוא במגילות רמזים היסטוריים בעלי ערך  ,הן לתולדות ישראל הן

הכת .

לתולדות

53

הנה כי כן  ,הרשימה שלעיל ( שאיננה ממצה ) נותנת מושג מה רבה חשיבותה של ספריית קומראן

למדעי היהדות  .עם זאת יש לזכור כי כת קומראן כמעט שלא השאירה את עקבותיה ביהדות הרבנית .
יריביה הפרושים  ,אבותיהם הרוחניים של חז " ל  ,דהו בשתי ידיים כל מה שנחשב בעיניהם כתתי .

54

אם הייתה לכת השפעה על דורות מאוחרים  ,הייתה זו השפעה מסוימת על הקראות אם כי צינורות
ההשפעה ומועדה אינם נהירים

ה נ צ ר

1

לנו .

55

ת  -על הנצרות הייתה לכת קומראן השפעה רבה מאוד  ,בשני שלבים  ,בימי ישו ובימי

פאולוס  .מהשלב של ישו  ,נושא מורכב למדי ,
איסור גירושים וריבוי נשים

56

אבקש לציין שני עקרונות ששאל ישו מכת קומראן :

והעלאת העוני לדרגת ערך .

57

היהדות הנורמטיווית התירה ועדיין מתירה גירושים ( הלכה למעשה ) וריבוי נשים

(

להלכה בלבד .
)

כת

קומראן היא הפלג היחיד ביהדות שאסר על גירושים ( להוציא מקרי ניאוף ) ועל ביגמיה  ,לא כל שכן

החיץ . . .

פוליגמיה  .אסתפק בשני ציטוטים  ' :בוני

הם ניתפשים בשתים בזנות לקחת שתי נשים

.

.

בחייהם ויסוד הבריאה " זכר ונקבה ברא אותם " ובאי התבה " שנים שנים באו אל התבה " ועל הנשיא
51

ב  ,ניצן  ,תפילת קומראן ושירתה  ,ירושלים תשנ " ז ;

 .ן  .ח  ,שיפמן

ו,

נן

' and Prayers

,

 ,ק ם ( שם )  , 11 ,עם

 , ] . Chazon , ' Psalms , Hymns ,שיפכן וונדרקם
, 980 - 976

52

' Harrington , 'Wisdom Texts

53

ח ' אשל  ' ,תולדותיה של הקבוצה שישבה בקומראן והרמזים ההיסטוריים שבמגילות '  ,קדמוניות ,
עמ '

54

55

. 93 - 86

מ ' ברושי  ' ,פולמוס אנטי  -קומראני בתלמוד '  ,י ' הופמן ופ ' פולק ( עורכים )  ,אור
מדבר יהודה לזכרו של יעקב שלום ליבט  ,ירושלים תשנ " ז  ,עמ ' . 219 - 211
שם ,

114

( תשנ " ה) ,

עמ ' . 219

וכן  :ה ' בן שמאי  ' ,הערות מתודיות לחקר היחם בין הקראים ובין כיתות יהודיות קדומות

האסלאמי והארץ  -ישראלי ) '  ,קתדרה ,
הערה , 1 , ) 32

ליעקב  :מחקרים במקרא ובמגילות

עמ '

42

( טבת תשמ " ז )  ,עמ

' Astern , ' Karaites ' ; 84 - 69

 , 1 .שיפמן וונדרקם

. 465 - 462

56

' Evans , ' ] esus and the Dead Sea scrolls

 .ג  , ] .פלינט וונדרקם ( לעיל  ,הערה , ) 32

57

)  pressחן ) esus and the Essenes ' , RevQ

Broshi , ' Matrimony and Poverty :
~

 .וא

,

עמ '

. 598 - 573

בהקשר

,

לעיל ,

ש

קתדרה 178

למעלה  :קטע
ממגילת תהילים
ממערה

מס '

בקומראן .

11

המגילה

עצמה נכתבה
במתג הארמי
המרובע  ,אך השם
המקודש נכתב
בכתב דעץ
למטה  :המקווה

מגן ברושי

קומראן ומפלותיה  :סקירת מצאי

כתוב " לא ירבה לו נשים " ' ;

אהרת ' .

59

58

ועל המלך נאמר :

' מבית אביהו יקח לו אשה . . .

 179קתדרה

ולוא יקח עליה אשה

משתי מובאות אלה אפשר ללמוד שלושה דברים  :כי הכת רואה במונוגמיה את הקשר

הטבעי וההוקי היחיד  -העיקרון הקובע ( ' יסוד הבריאה ' ) הוא ' זכר ונקבה ברא אתם '  ,כי גירושים

אינם מפרים את קשר הנישואים  ,מאחר שקשר זה הוא ברית קדושה שלא ניתן לבטלה ; וכי נישואים

שניים מותרים רק עם מות בן הזוג  ,שהרי רק מוות מבטל את הקשר .
גם ישו הטיף ברוח זאת  ' :כל איש המשלח את אשתו ולוקח אחרת נואף הוא  ,וכל הלוקח את הגרושה

מאישה נואף הוא ' .

60

.

איסור הגירושים נזכר ארבע פעמים באוונגליונים ופעם אחת בפי פאולוס גם הטעם

לאיסור דומה למה שמצאנו בברית דמשק ' :זכר

ונקבה ברא אתם ' .

61

דומה שלא יכול להיות ספק שבעניין

זה  ,עיקרון שעדיין מדריך את חייהם של מאות מיליונים קתולים  ,ישו הוא תלמידם של אנשי קומראן .
ישו קבע כי העוני הוא ערך חשוב עד כדי כך שהוא תנאי הכרחי לגאולה  ' :כי נקל לגמל לעבור

דרך קוף המחט מאשר לעשיר לבוא אל מלכות האלוהים ' .
היא ' לא יוכל איש לעבוד שני אדונים  . . .לא תוכלו לעבוד את האלוהים ואת הממון ' .
של הדרשה במישור  ' :גושריכם העניים כי לכם מלכות השמים  . . .אך אוי לכם העשירים
62

נחמתכם ' .

לקחתם את

-- -

מימרה מפורסמת אחרת המיוחסת לו
 63וזו פתיחתה
כי כבר

64

.

הדרשה על ההר פותחת במילים ' אשרי עניי הרוח כי להם מלכות השמים '  65ובדומה לכך כינו עצמם
 66הבוז לעושר היה בעיניהם מעלה
אנשי הכת ' אביוני הסד '  ' ,אביוני פדותך '  ,ו ' עדת האביונים ' ,
גדולה :

ובצע וברום עדנים לא [ יחפוץ ] ' .

' ו ] נפש עבדכה תעבה ה [ ון ]

את הרעיון שאל ישו אלא גם את
מקורו בחוף ים

ניסוחו .

68

דוד פלוסר הראה כי לא רק

67

הנה כי כן  ,עיקרון זה הממלא תפקיד כה השוב בנצרות ,

המלח .

על השפעת כת קומראן על פאולוס לא ניתן לדבר כאן אלא בקיצור

האומר .

ניתן ללמוד מכך שקבוצת חוקרים בראשות היינץ וולפגנג קוהן מצאה

למגילות .

של פאולוס

70

58

ברית דמשק ע - 19 , 1ע ,

59

מגילת המקדש , 57

60

לוקס טז ,

61

מרקום י ,

62

63
64

65

67

אנו נדון רק באחת מהן  ,לדעתי החשובה ביותר  ,האמונה בגזרה

.2
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מתדרה 180

מגן ברושי

דיברנו כבר באמונה זו לעיל והדגשנו את מרכזיותה בתפיסה הדתית של הכת ואת העובדה שבני
הכת היו הראשונים בתרבות המערב שביטאו מפורשות את אמונתם בעיקרון זה  .גם אצל פאולוס אנו

מוצאים ביטויים חד  -משמעיים לאמונה בגזרה קדומה ,
יחוננו  ,ומי שיחפוץ יקשה לבו ' ,

והמפורש שבהם  ' :וייודע בזה שמי שיחפוץ

היינו האל מקרב את מי שהוא רוצה ודוחה את מי שאיננו

נ7

אין אדם זוכה בגן עדן או יורש גיהינום לפי מעשיו אלא בהתאם

רוצה ;

לשרירות לבו של אלוהים .

פאולוס כתב על האמונה בגזרה הקדומה בכמה מאיגרותיו  ,אבל בעיקר באיגרת אל הרומיים

ח  -יב .

ובייחוד בפרקים

ספר זה  ,שהוא החשוב ורב ההשפעה בספרייה הנוצרית ( ויש טוענים

72

בספרות העולם )  ,שימש אמצעי להפצת האמונה בגזרה הקדומה החל מימיו של אוגוסטינוס  -עד

.

אז הושתק הנושא בגלל קרבתו למשנתם של הגנוסטיקאים לחשיבות רבה זכה עיקרון זה בימי

.

הרפורמציה גם לותר וגם קלווין עשאוהו כלל חשוב בתורתם  ,והוא מילא וממלא תפקיד מרכזי

.

בעיקר בתורה הקלוויניסטית הנה כי כן  ,שוב אנו מוצאים עיקרון חשוב בתרבות העולם שראשיתו

בכת קומראן .
קומראן ?

מי היו אנשי כת

חודשיים בלבד אחרי שזיהה אל נכון את מהות המגילות ורכש שלוש מהן הגיע סוקניק למסקנה כי
ספרים אלה שייכים לאיסיים  .עד מהרה אימצו גם חוקרים אחרים מסקנה זו ותוך זמן קצר קיבלוה רוב

.

.

החוקרים אך לא עברו ימים רבים ולזיהוי זה קמו מתנגדים גם כיום מתגודדים מסביב למחנה

הקונסנזוס בעלי תאוריות מתנגדות  ,המתאפיינות בכך שלעולם אין להן יותר מחסיד אחד או שניים .

73

להלן נמנה את הסיבות לזיהוי אנשי קומראן עם האיסיים :

* כפי שניסינו להראות לעיל האתר של קומראן מתאים למה שסיפר פליניוס על מקומם של
האיסיים  ,הן מבחינת מיקומו ( בצפון  -מערב ים המלח ) הן מבחינת אופיו ( יישוב דתי  ,חד  -מיני

וקומונלי ,

.

*

היינו מנזר .
)

74

גם פילון וגם יוסף בן מתתיהו ציינו את הימנעות האיסיים

יוסף בן מתתיהו תיאר את האיסיים באריכות רבה ,

75

מנישואים .

ופרטים שונים בתיאורו מתאשרים מעדות

.

המגילות הדבר החשוב ביותר לענייננו הוא אמונתם בגזרה הקדומה  ,אבל הוא ציין גם זוטות כגון
איסור על היושבים במעגל לירוק ,

ואף על כך יש עדות במגילות .

76

יה .

71

אל הרומים ט ,

72

פאולוס מחזיק גם באמונה ברצון החופשי והסתירה לא הטרידה אותו

73

וראו דיון בכמה מתאוריות אלה  :מ ' ברושי  ' ,האס התקיים בקומראן מנזר ? ' ,
ים המלח  ,ירושלים תשס " א ,

כלל .
ג ' ברין

,

וב ' ניצן עורכים )  ,מגילות

עמ ' 109 - 95

. 120

74

היפותטיקה , 11

75

הוא הקדיש להם ארבעים ושתיים פסקאות  ,ראו  :מלחמת היהודים  ,ב  , 161 - 119 ,ואילו לפרושים ולצדוקים יחדיו

; 14

מלחמת היהודים  ,ד ,

הקדיש רק ארבע פסקאות  ,ראו  :שם ,
76

ראו הדיון המקיף והמועיל :
Cambri

e 1988

~

.

. 166 - 162

 the Essenes Illustrated by the Dead Sea scrollsןT . S . Beall , fosephus ' Description 0

קומראן ומגילותיה  :סקירת מצאי

181

 ,כדי לסבר את אוזנם

מתתיהו כתב כי היהדות מתחלקת לשלושה זרמים דתיים ( בלשונו
 77חלוקה זו נרמזת בצורה הד  -משמעית
* יוסף בן
של קוראיו הנכרים  ,פילוסופיות )  :פרושים  ,צדוקים ואיסיים .
 78אין ספק שזרמים
( אם כי בלי השמות המפורשים אלא בכינויים ) גם בפשרים ובעיקר בפשר נתום
מחולקת לשלושה איננה ניתנת
אלה היו בנויים מתת  -זרמים ואסכולות אבל עובדת היותה של היהדות
79

.

.

לערעור  ,מה גם שהרמזים בפשר נחום למיהות הזרמים ברורים למדי
ההבדלים המרובים בין האמונות
בעלי הספרייה של קומראן לא יכלו להיות פרושים משום
לנו מספרות חז " ל  ,דרך
וההלכות של קומראן ובין האמונות וההלכות הפרושיות כפי שהן מוכרות
על גירושים וריבוי נשים
משל האמונה בגזרה הקדומה מנוגדת לתפיסת היהדות הפרושית  ,והאיסורים

.

אינם נכללים בהלכות

הפרושיות  -הרבניות .

 ,הן בהשארות הנפש

לא יכלו אנשי קומראן להיות  ,מאחר שהם האמינו  ,שלא כצדוקים
* גם צדוקים
של יוסף בן מתתיהו אנו למדים
הן במלאכים  80לא נשארו בידינו כתבים צדוקיים  ,אבל מכתביו
מתברר כי לא האמינו
שהצדוקים לא האמינו בהישארות הנפש ובגזרה הקדומה  ,ומן הברית החדשה
הנפש 82ואולי גם קימה לתחייה 83ומלאכים 84היו
במלאכים ן 8לעומת זאת גזרה קדומה  ,הישארות

.

.

מיסודות האמונה

האיסיית .

.

הזרם האיסיי זרם זה  ,ככל

מכל הסיבות שנמנו לעיל יש לקבוע אפוא כי אנשי קומראן היו חלק מן

הידוע לנו  ,לא היה הומוגני כל עיקר והתקיימו בו תת  -זרמים  :אלה

שנישאו והיו בעלי רכוש ואלו

.

שהיו היי פרישות ושיתוף דבר זה אנו למדים לא רק מעדותו של

יוסף בן מתתיהו אלא גם מן

היחד ) ויש מהן המדברות

המגילות  :יש שעולה מהן דמות קהילה שאין בה נשים וילדים ( בעיקר סרך
בקהילות ההיות חיי משפחה ( כגון ברית

דמשק .
)

בהצביעם על סתירות בין

יש עדיין בין החוקרים המבקשים לכפור בזיהוי עדת קומראן עם האיסיים
אלא סתירות מדומות שהרי
תיאוריו של יוסף בן מתתיהו לבין מה שנלמד מן המגילות אבל אלו אינן
תת  -תת  -זרמים 85
בשני המקורות מדובר בזרם הטרוגני שיש בו תת  -זרמים וכנראה גם

.

.
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מחקר המגילות היה בחמישים שנותיו הענף הפעיל ביותר מכל ענפי מדעי היהדות  .תנופת המחקר

.

לא שככה בשנים האחרונות  ,להפך  ,נראה שהיא התגברה בתקופה של מעט יותר משנתיים התפרסמו
לא פחות

מ 1 000 -

,

ספרים ומאמרים מדעיים בלשונות רבות על מגילות קומראן ( וכן אלפים רבים

של מאמרים פופולריים

ועיתונאיים .

) 86

דומה גם שהמחלוקות התמעטו במידה

ניכרת .

חשוב לציין כי הדברים שרשם סוקניק ביומנו

כחודשיים לאחר שהגיעו המגילות הראשונות לידיו  ' :נוטה אני לחשוב שהגניזה היא של האיסיים ' ,
מקובלים היום

86
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רוני רייך

הישגי הארכאולוגיה ברור האחרון במחקר התקופה
ההלניסטית עד הביזנטית
בשער המאמר :
חדר הזעה עגול
( לקוניקום ) שנחשף

מלחמת ששת הימים מהווה ציון דרך בתולדות מדינת ישראל מבהינות רבות  .במחקר המדעי דומה כי
הארכאולוגיה היא מן התחומים שהושפעו במידה הרבה ביותר מתוצאות המלחמה  ,בעיקר משום שהיא

בארמון השלישי של
הורדוס ביריחו
ע
ס ואב רךובן )

"

.

תחום מחקר מדעי תלוי מקום לפתע נפתחו לפני החוקרים הישראלים חבלי ארץ חדשים ואתרים שלא

ושאף קודם לכן הייתה הפעילות בהם קשה .

היו נגישים לחוקרים בדור הקודם ( , ) 1967 - 1948

;

בעמוד השמאלי
( ובהמשך המאמר ) :

נוסף על כך החלה תקופה של פיתוח נרחב ברחבי הארץ  ,ובכלל זה באזורים שנפתחו לחוקרים זה

.

עתה הבנייה של ערים שלמות  ,של יישובים ושל שכונות וכן של מערכות תשתית נרחבות יצרה

שולחן וקנקנים
שנמצאו גבית

סכנת פגיעה באתרים עתיקים  ,וברבים מאלה נערכו חפירות

ההרודייני ברעע

,

הצלה .

התפתחויות אלה גרמו בוודאי להאצת המחקר הארכאולוגי של כל התקופות  ,ובכל זאת נראה

היהודי
צל

שהתגליות הארכאולוגיות הגדולות בישראל  ,לפחות מן הבהינה האדריכלית והאורבנית  ,הן מן

~ ס  ,זאב רךובן1

התקופה הנדונה כאן  ,היינו משלהי המאה השישית לפה " ס ( התקופה הפרסית ) ועד למאה השביעית

לספירה לערך .
בדברים שלהלן אסקור את התגליות הארכאולוגיות בארץ מפרק הזמן הזה שתרומתן רבה לחקר התקופה .
ירושלים

.

לתנופה הרבה ביותר במחקר הארכאולוגי זכתה ירושלים ידיעותינו על אודות עברה של העיר

.

לתקופותיה גדלו בשיעור ניכר די אם נשווה את היבול הארכאולוגי ואת רמת הידיעות המשתקפים
בספרי הסיכום על הארכאולוגיה של העיר שהתפרסמו בשנות החמישים והשישימ 1לאלה המוצגים
בספרי הסיכום בסדרת ' ספר ירושלים ' היוצאים לאור החל משלהי שנות
מרבית החפירות בירושלים מאז

1967

הן תוצאה של פיתוח העיר ,

השמונים .

2

וניתן להבחין בהן במספר שלבים .

בשנות השבעים נבנו שכונות הדשות סביב העיר  ,ובהן רמות אשכול  ,הגבעה הצרפתית  ,גבעת

.

המבתר וגילה תחום שכונות אלה חופף למדי את רצועת בתי הקברות של העיר משלהי ימי הבית
השני  ,ואמנם באזורים אלה נתגלו ונחפרו קברים
1

רבים ' .

אספקטים שונים של נוהגי הקבורה  ,טיפוסי

מ ' אבי  -יונה ( עורך )  ,ספר ירושלים  :טבעה  ,תולדותיה והתפתחותה של ירושלים מקדמת ימיה ועד לזמננו ,
תנאי הטבע ותולדות העיר מראשיתה ועד חורבן הבית השני  ,ירושלים ותל  -אביב  ,תשט " ז ;
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אושדד"

המאה הראשונה לפה " ס ההלו
הקברים ותכולתם התבררו בעקבות הפירות אלה סביב אמצע
 4מאות הגלוסקמאות שהתגלו בחפירות הניבו שפע
להשתמש בגלוסקמאות אבן לשם ליקוט עצמות .
 ,אך תרומתן רבה לחקר אוצר השמות
של כתובות בעברית  ,בארמית וביוונית  .הכתובות אמנם קצרות
יש לצרף את התגליות של בית
היהודיים  5למידע הרב על קברי ירושלים משלהי ימי הבית השני

.

.

6

הקברות היהודי ביריחו ושל בית הקברות ליד

עין  -גדי .

 ,לשם בניית שכונות לשיכון העולים

גם בשנות התשעים נערכו פעולות פיתוח נרחבות בירושלים
הקברים של ירושלים  ,ובאזורים אלה
מחבר המדינות תחום השכונות הללו מצוי מעבר לטבעת
 8חפירות אלה העלו נתונים רבים לחקר
נחפרו לא מעט חוות תקלאיות 7ובתי מלאכה לכלי אבן

.

.

העורף הכלכלי של העיר ירושלים .

בראשית שנת

תפירות רבות התנהלו במרוצת השנים בתוך העיר העתיקה  .כבר

.

משלחת בראשות בנימין מזר לחפור ליד כותלי הר הבית השליטה על

התארגנה

1968

, -

האתר הייתה עתה בידי רשויות

נרחבות באזור זה .

מדינת ישראל  ,וקל היה יחסית לגייס אמצעים לניהולן של חפירות

השטח של שלהי ימי הבית

תפירותיו של מזר ליד פינת הר הבית הגיעו במקומות מסוימים עד לפני
התמונה באשר לימי
השני  9הפירות המשך שנערכו באתר לאחרונה הרחיבו את
ומקוואות טהרה ציבוריים  ,וקטעים
האזור הציבורי של ירושלים  ,הכולל רחובות וחנויות  ,רהבות
כיום לעין הם משקפים היטב
ניכרים של התומה המערבית ושל החומה הדרומית של הר הבית גלויים
בארץ  -ישראל מעולם
את התמונה של הבניין המפואר ובעל העצמה הרבה ביותר שנבנה
העתיקה (  ) 1982 - 1969היו בבחינת
ההפירות שניהל נחמן אביגד בתחומי הרובע היהודי של העיר

הבית .

.

10

קטע מן

( -

.

.

הפירות הצלה שנערכו בשטחים שבהם הוסרו מבנים חרבים והתפנו
התגליות בחפירות אלה עלו על כל הציפיות 1 .י לענייננו רבה חשיבותם

מגרשים לשם בנייה

חדשה .

של הממצאים הנוגעים לחקר

מעט היה ידוע עליו לפני החפירות .
בית המגורים היהודי העירוני בשלהי ימי הבית השני  ,נושא שרק
תכולתם  .כמעט בכל אספקט הנוגע
בהפירות נחשפו מבנים רבים  ,מקצתם במלוא היקפם  ,רבים על
the S (ate ofisraet Terusalem 1994
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רוני ך ( 1ד

לחיי יום  -יום בירושלים התגלו נתונים חדשים  .עושרה הרב של ירושלים במאת השנים שלפני החורבן
התברר לאשורו משנחשפו מבנים רחבי ידיים  ,מצוידים היטב ומעוטרים  ,המעידים על רמת
ועל
תרבות הדיור של התקופה

.

החיים

אחד הנושאים שהחלו לעסוק בו לראשונה בעקבות החפירות ב ' עיר העליונה ' ( הרובע
היהודי ) הוא
חקר
מקווה הטהרה היהודי  12 .במבט לאחור מפתיעה העובדה שגורם כה מרכזי בחיי היום  -יום בעולם

.

היהודי לא נחקר כלל קודם לכן בבתי המגורים של העיר העליונה נמצאו מתקני מים מדורגים
ומטויחים דומים לאלה שנמצאו ליד שערי הכניסה להר הבית  ,ואלה גם אלה זוהו כמקוואות הטהרה

.

הידועים מספרות חז " ל בעשור האחרון התגלו מתקנים רבים כאלה באזורים אחרים בארץ ונוספו

.

מחקרי המשך בנושא זה דומה שפרט לכתובות וסמלים  ,מקווה הטהרה הוא לפי שעה המאפיין

היהודי .

המובהק של בית המגורים

אף על פי שבדור האחרון נערכו חפירות נרחבות בגבעה הדרומית  -מזרחית של ירושלים ,
המזוהה עם
עיר
דוד  13 ,לא נמצאו באזור זה תגליות מיוחדות מן התקופות הנדונות כאן  ,משום שבאותה עת
היה
האזור
בשולי העיר ( כך בתקופת הבית השני ובתקופה הביזנטית ) או מחוצה לה ( בתקופה הרומית ) .

הגיחון .

המעיין היה

לעומת זאת אחד האתרים שתולדותיו התבררו היטב בחפירות הוא מעיין
ונגיש
בכל ימי הבית  ,כנראה בגלל השימושים הפולחניים במימיו ( הכנת מי פרה אדומה  ,טבילת
זבים  ,ניסוך המים בחג

הסוכות .
)

14

הוא נסתם בתקופה הרומית המאוחרת ונחשף מחדש רק

הממלוכית .

ידוע

בתקופה

בדור האחרון התבררו בחפירות אופיו והיקפו של חורבן הבית השני ( שנת גתת
" ל,
בירושלים יש לחורבן שני אספקטים  ,השונים במראם  .לאורך כותלי הר הבית ניכר החורבן בעיקר
70

לספירה .
)

במפולת עצומה של אבני הבנייה הגדולות שמהן נבנו הכתלים ו ' קשת רובינסון '  .המפולת איננה תוצר

ישיר של מלחמת החורבן  -ולכן יש בה רק מעט עקבות של אש  -אלא היא תוצאה של
פעולה
רומית
מתוכננת ומאוחרת יותר לעומת זאת בעיר העליונה נמצאו שרידים רבים של בתי מגורים

.

שרופים והרוסים ,

אל נכון מפרק הזמן הסמוך מאוד להבקעת העיר על ידי הרומאים .

!5

מרד בר  -כוכבא
מרד בר  -כוכבא מתועד במקורות פחות מן המרד הגדול ברומאים  ,ועל כן יש לארכאולוגיה
תפקיד
חשוב
בחקר מרד זה ואכן התגלית של תעודות בר  -כוכבא בדור הקודם תרמה רבות בתחום זה  .בדור

.

האחרון התבררה התופעה של מערות מפלט ( מערות טבעיות ) ומערות מסתור ( מערכות תת  -קרקעיות
12

13

14

15

ר ' רייך  ' ,מקוואות  -טהרה יהודיים בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד '  ,עבודת דוקטור ,
העברית בירושלים  ,חש " ן .

האוניברסיטה

בשנים  1985 - 1978נערכו חפירות בהנהלת י ' שילה  ,מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים  .בשנים
נערכו חפירות בהנהלת ר ' רייך וא ' שוקרון  ,מטעם רשות העתיקות .

ר ' רייך וא ' שוקרון  ' ,ירושלים  ,מעיין הגיחון '  ,ח " א  ,קז ( תשנ " ו ) ,

' ירושלים  ,מעיין הגיחון '  ,ח " א  ,קט ( וכשנ " ט )  ,עמ
אביגד ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ
'

; 139 - 120

עמ ' ; 87 - 86

קח ( תשנ " ח )  ,עמ

' ; 137 - 136

הנ " ל ,

' ; 118 - 116

קי ( תש " ס )  ,עמ ' . 83 - 82
וראו לעומת זאת  :רייך וביליג ( לעיל  ,הערה

1995
2000 -

. ) 10

הישגי הארכאולוגיה בדור האחרון

מקלט .

חצובות ) שבהן מצאו פליטי המורדים

16

 187ץזזדדה

מבין ההפצים הקשורים במרד ראוי להזכיר משקולת

עופרת הנושאת את שמו ותוארו של בר  -כוכבא  ,ושיש בה כדי להאיר אספקטים כלכליים של המרד .

17

השובים גם הנתונים הנומיסמטיים העולים ממטמונים המכילים מטבעות מן הטביעה של בר  -כוכבא

ושל איליה קפיטולינה גם יחד ; אלה מאפשרים לקבוע כי איליה קפיטולינה נוסדה לפני פרוץ המרד .
יילל

הה

-

18

דויירולמ רה ריורולר1

ורהרזלה

-

~

התקופה הידועה פחות מאחרות מן הבחינה הארכאולוגית בעידן הנסקר כאן היא התקופה ההלניסטית

הקדומה ( המאה הרביעית  -השלישית
( בעיקר יהודה

וירושלים .
)

לפה " ס .

הערכה זו נכונה בעיקר לאזורים שהיו מיושבים יהודים

)

בשנים האחרונות נוסף מידע רב על אודות הערים ההלניסטיות ,

שאוכלוסייתן הייתה פגנית  ,ובראשן דור שלחוף הים ומרשה

שבשפלה .

מן השרידים שהתגלו

19

-,

באתרים אלה מצטייר האופי הקוסמופוליטי של התקופה ההלניסטית  ,שבה התקיימו סממנים מן

העברית וכיוצא באלה זה בצד זה תוך מגע והשפעה מתמדת .

התרבות הפניקית  ,היוונית  ,האדומית ,

כוח המשיכה התיירותי של השרידים האדריכליים של ערים רומיות הניע גורמי תיירות בארץ

.

להקצות תקציבים גדולים לחשיפת קטעים ניכרים בערים רומיות  -ביזנטיות המפעל הגדול ביותר

בהיקפו הוא זה של חשיפת בית  -שאן

נחשף ומיוצג בחפירות עיר זו .

20

(

סקיתופוליס .
)

דומה שכול טיפוס של מבנה מן התרבות הרומית

אזורים מסוימים של קיסריה מריטימה נחשפו כבר בשנות החמישים ,

אך מפעלי החפירות האחרונים  ,של משלחות אחדות  ,העשירו אותנו במידע על אודות העיר  ,מתארה
ומוסדותיה בתקופה ההרודיינית  ,הרומית המאוחרת

והביזנטית .

21

חשובים כאן במיוהד הפרטים

.

הנוגעים לנמל ההרודייני המורכב בחפירות אחרות נחשפו קטעים שונים בערים רומיות אחרות ,
ובהן בית  -גוברין ( אלבתרופוליס )  ,שכם ( נאפוליס
16

ע ' קלוני וי ' טפר  ,מערכות  -מסתור בשפלת יהודה ,

)

וציפורי .

; 1987

22

ח ' אשל וד ' עמית  ,מערות מפלט מתקופת מרד בר -

כוכבא  ,ארץ  -מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה  ,מפעל לקידום ידע
17
18

ע ' קלונר  ' ,משקולות עופרת של מנהל בר  -כוכבא '  ,ארץ  -ישראל  ,כ
19 - 20

 .קק

,

המפלט '  ,אשל ועמית לעיל  ,הערה , ) 16
19

(

)

,

( . Meshorer , The Coinage oרן ח ,

Capitolina, Terusalem 1989 , esp .

עמ '

ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשנ " ט .
תשמ " ט  ,עמ ' . 352 - 345
אשל ,

' המטבעות

. 219 - 215

א ' שטרן  ,דור המושלת בימים  :עשר שנות חפירה בעיר  -נמל ישראלית פניקית לחוף הכרמל  ,ירושלים ,

מבין הדוחות הראשוניים על מרשה שנתפרסמו לאחרונה ראו  :ע ' קלונר  ,ג ' פינקלשטיין וי ' ארבל ,
שטח  , ' 100ח " א  ,קה ( תשנ " ו )  ,עמ ' ; 146 - 143
שם  ,עמ '  ; 151 - 146ע ' קלונר ואחרים  ' ,מרשה  -שטח  , ' 61שם ,

ע ' קלונר וי ' ארבל ,

20

'

ממערות

,

מבין הדוחות הראשוניים שנתפרסמו לאחרונה  ,ראו :
ההלניסטית '  ,קדמוניות  ,כז  ( ,תשנ " ה )  ,עמ ' ; 92 - 87

ר'

בר

' מלשה -

עמ '
נתן

שטח

61

תשנ " ב .

.

' מרשה -

( מערכת תת  -קרקעית ) ' ,

. 153 - 151
וג ' מזור  ' ,קווים לדמותה של בית שאן

י ' צפריר וג ' פרמטר  ' ,חפירות משלחת האוניברסיטה העברית

בבית שאן בשנים  , ' 1994 - 1980שם ,
פאלסטינה השנייה '  ,שם  ,עמ '
ח "א

21

,

עוה מגעגע ג::ן :
קה ( תשנ " ו

"

)

עמ '

; 137 - 117

עמ '

; 116 - 93

הנ " ל  ' ,מפעל חפירות בית שאן  , 1994 - 1992 -משלחת רשות העתיקות ' ,

" - ..

34 - 7

"

ק שיצא לאור  ,הכולל גם ספרות מקיפה על אודות קיסריה  ,ראו  :ש

Retrospective a(ter Two Millennia , Leiden 1996
22

ג ' מזור

ור '

בר  -נתן  ' ,סקיתופוליס  ,בירת הפרובינקיה

ג

Holum , Caesarea Maritima :

7) . Raban

.א

מבין הדוחות הראשוניים שנתפרסמו לאחרונה  ,ראו  :ע ' קלונר וד ' נמיל  ' ,בית גוברין  , ' 1993 - 1992 -ח " א  ,קה

ושוום

ז

2 .שאש841שש

) ש8ש4
~

~
קק4

קתדרה 188

רוני רייד

בכמה תגליות יוצאות דופן ניכרים אותות הנוכחות של השלטון הרומי בארץ  -ישראל  ,למשל ביקורו
של הקיסר הדריינוס בסוריה  -פלסטינה במסגרת מסעו

במזרח .

23

תגלית חשובה  ,גם בקנה מידה של

העולם הרומי בכללו  ,היא בית היוצר לרעפים  ,ללבנים ולצינורות שנחשף בירושלים ( ליד מרכז

הקונגרסים בכניסה לעיר .

) 24

את תוצרתו של המפעל  ,שהוקם בידי הלגיון הרומי העשירי  ,והנושאת

את שמו וסמליו  ,מגלים בתפירות במקומות רבים

בעיר .

מפעלי הבנייה של המלך הורדוס
חפירות מצדה היו ממפעלי ההפירות הארכאולוגיות הגדולים של הדור שקדם לזה הנסקר כאן  .אך
רק בעשור האחרון יצאו לאור שישה מדוחות החפירה הסופיים של חפירות אלה  ,שבהם מובא לפני

ציבור החוקרים המידע המלא ? ל אתר יחידאי

זה .

25

הפירות מצדה פתחו את הצוהר הראשון להבנת

מפעלי הבנייה של המלך הורדוס  ,אשר לכל הדעות היה גדול הבונים של ארץ  -ישראל לדורותיה  .יש
לציין את תרומתו הרבה של אהוד נצר להקר מפעלי הבנייה של המלך הורדוס  .נצר  ,שלקח חלק
בחפירות מצדה  ,חשף חלקים ניכרים מן הארמונות ההרודייניים ביריחו  ,בהרודיון תחתית  ,בקיסריה

ובקיפרוס .

26

בזכות עבודתו יש בידינו כיום מידע רב ומגוון על האדריכלות ההרודיינית והעיטור

האופייני לה  ,ואלה מאפשרים לעמוד מקרוב על אופיו של שליט זה  ,על אורח חייו  ,על יחסיו עם

היישוב היהודי ועל יתר פעולותיו  .בזכות מידע זה והמידע הרב על התקופה במקורות ההיסטוריים
הפך פרק זמן זה לאחד הידועים ביותר בימי

הבית השני .

המגילות הגנוזות וח ' רבת קומראן
דווקא מחקר המגילות הגנוזות  -שהן לדעת רבים התגלית הארכאולוגית הבודדת החשובה ביותר

.

בארץ  -ישראל מעולם  -לא הואץ בעקבות מלחמת ששת הימים פרסום המגילות  ,שנמצאו אף הן

בדור הקודם  ,התעכב עוד כעשרים שנה אחריה ( היינו כארבעים שנה מזמן גילוין )  ,אך בעקבות
התערבות מנהלתית מסוימת של רשות העתיקות בסוגיה זו מתקרב פרסום כתבי קומראן בעשור

האחרון להשלמתו .

27

גוברין  , ' 1994 -שם ,

? מ ' ; 142 - 140

,

ז ' וייס וא ' נצר  ' ,חפירות משלתת האוניברסיטה העברית בציפורי בשנים

 , ' 1996 - 1992קדמוניות  ,ל תשנ " ז )  ,עמ '
18 - 33 , 61

23

? ד כה

 .קק .

( 2000

 lesus ' ; 21 - 3חן Meyers , ' How lewish was Sepphoris

 Augustץ1טז ) BAR , 26
-

"

 E .M .ש

1 . Chanceyל

? טחונה

לא נערך מחקר מקיף על ביקור הדריינוס במזרח ועל הפעילות האדריכלית והאחרת שהייתה כרוכה

בארץ נמצא ממצא נדיר הקשור לקיסר  -פסל הברונזה של דמותו  ,ראו :

,

בו .

)[ . Foerster , ' 71 Cuirassed Bronze Statue

4 frontispieceח11 8דל)) 0ל  . 139 - 160 , pis . xxIII -קק of Hadrian ' , 'Atiqot (English Series) , 17 ) 1985 ( ,
24

חחחו0ע , The

(.

"

ם )  . Humphreyא Goldfuss , ' The Kilnworks of the Tenth Legion Fretensis ' , ( .

.ח ש

8 . Arubas

"

 . 95 - 107 , 273עק 601 1995 ,זנ חתand' Byzantine Near 1 51 , 1

 , Ierusalemדי -

"

 Excavations 1963 - 1965 , Final Reports , 1ח1ט ץ Masada : The Yigael

25

1989 - 1999

26

א ' נצר  ,ארמונות החשמונאים והורדוס הגדול  ,ירושלים

27

תגלית המגילות הגנוזות יצרה ספרות מחקרית עצומה בהיקפה  ,המתפרסמת בחלקה בכתבי  -עת המיוחדים רק

תש " ס .
לה .

הישגי הארכאולוגיה בדור האחרון

יש להדגיש כי לא תם עדיין המחקר הראשוני של

ח ' רבת

קומראן  ,שהוא תנאי למתקר המשכי  ,כלומר

טרם פורסמו במלואם הממצאים הארכאולוגיים שנחשפו בת ' רבת קומראן  -לאלה נודעת חשיבות
רבה לפתרון בעיית מהותו של אתר יחידאי זה  ,נושא שהוא כיום על סדר היום של המחקר

הארכאולוגי .

28

היישוב היהודי
תמונת היישוב היהודי כפי שהיא עולה מן השרידים הארכאולוגיים של ימי הבית השני ( התקופה
ההלניסטית והתקופה הרומית הקדומה ) ושל תקופת המשנה והתלמוד ( התקופה הרומית המאוחרת

והתקופה הביזנטית )  ,איננה

מאוזנת ,

מימי הבית ידועים בעיקר ירושלים והבנייה הממלכתית

ההרודיינית  .פחות מכך ידועים השרידים בגליל ( כגון יודפת  ,כפר  -נחום  ,ציפורי )  ,בגולן ( גמלא ) ,
בכרמל  ,בשפלה ,

בהרי יהודה ובהרי חברון .

29

ביישובים יהודיים רבים נחפר רק בית הכנסת ( למשל :

.

חורבת מרות  ,חורבת רימון  ,חורבת מעון )  ,ואנו הסרים מידע על אודות היישוב עצמו לעומת זאת
אין בידינו כל מידע ארכאולוגי על אודות יישובים יהודיים שבהם התנהלה פעילות ענפה בדור

שלאחר החורבן  ,כפי שעולה מספרות חז " ל  ,ובהם יבנה  ,לוד  ,אושא  ,שפרעם

ואפילו טבריה .

30

.

הקר בית הכנסת היהודי מן הבחינה הארכאולוגית נמשך כבר כמאה שנים עד לדור האחרון שררה
במחקר הסכמה רהבה בדבר הטיפולוגיה והכרונולוגיה של בית הכנסת לצורותיו בתקופת המשנה

.

והתלמוד החפירות המחודשות שנערכו מתחת לרצפת בית הכנסת בכפר  -נחום העלו ספקות ממשיים

באשר לתקפותה של התאוריה שרווחה עד אז בעניין זה .

!3

נקודת מוצא טובה לעיון בכל אחד מן האספקטים הנוגעים לתגלית המגילות היא האנציקלופדיה המקיפה
שנתפרסמה לאחרונה  :ש 45 . ( , Encyclopedia or ( he .Dead Sea scrolls, Oxfordט ) L. H. Schi~man 5 1 . ] . VanderKam

 . Newראו גם בכרך המקיף שהתפרסם בעקבות הכנס שנערך בשנת  1997בירושלים לציון חמישים
, 2000
סי המגילות הגנוזות 45 . ( , The Dead Sea Scrolls: Fi(e/ Years :ט )  [ . ] . VanderKamש 1 . Tov
שנה לגילוי

"

the ferusalem Congress , 1997 , Terusalem 2000

,

L . H . Schihan ,

0

 . after Their Discovery, Proceedingsבשפה העברית נתפרסמו

באופן יחסי מעט מחקרים בנושא  .על אספקטים שונים הנוגעים למגילות  ,לכת כותבי המגילות ולח ' רבת קומראן
ראו לאחרונה  :קדמוניות  ,לא ,
28

. 124 - 119
29

2

( תשנ " ח .
)

סיכום הסוגיה ורשימת הספרות בנושא ראו  :ג ' מגנם  ' ,הארכיאולוגיה של קומראן '  ,קדמוניות  ,לא  ( ,תשנ " ח ) ,
ראו מאמרו של מ ' ברושי בקוברן

עמ '

זה .

מ ' אביתם  ' ,יודפת  -חשיפתה של עיר יהודית בגליל מימי הבית השני והמרד הגדול '  ,קדמוניות  ,לב ( תש " ס ) ,
עמ ' ; 101 - 92

לגבי ציפורי של ימי הבית השני ראו הסיכום של צ ' נסי ומאיירם ( לעיל  ,הערה  , ) 22ושם

לגבי חוות חקלאיות בהר הכרמל ראו המידע
1984 - 1998 Excavations, lerusalem 2000

ספרות .

שהתפרסם לאחרונה Y. Hirschfeld, Ramat linadiv Excavations , :
( Final Report oלגבי היישוב היהודי בהר חברון ראו  :ד ' עמית ,

.

מקוואות טהרה בהר חברון  -נקודות ציון לשחזור היישוב היהודי בימי בית שני  ,בתוך  :י ' אשל ( עורך )  ,מחקרי
יהודה ושומרון  ,דברי הכנס השלישי  ,תשנ " ג  ,קדומים תשנ " ד  ,עמ '  . 189 - 157לגבי ההפירות במרשה ראו קלונר ,
פינקלשטיין וארבל ( לעיל  ,הערה
30

. ) 19

לגבי היישוב בגמלא  ,ראו להלן  ,הערה

32

.

ז ' ייבין  ' ,סקר יישובים בגליל ובגולן מתקופת המשנה והתלמוד לאור המקורות '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה
העברית בירושלים  ,תשל " א ;

5 through the Byzantine Period,ח

,שו " 0י

חושן 0 ( , Israel :

"

שו ])

Lod

Schwart~ ,

1 .[.

5600 BCE - 640 CE (BAR International Series , 571 ( , Oxford 1991
31

על אודות בית הכנסת מתפרסמים מחקרים הדשים לבקרים  .אחת מאסופות המחקרים שיצאה אור לאחרונה ראו :
' P . V . M . Flesher , ~ ncient Synagogues: Nistoricalש  . Urmanס
1:
Discovery
, 1 - 11 , Leiden

פ

רוני רייד

קתדרה 190

.

פתיחת האזורים החדשים למחקר היטיבה עם הקר בתי הכנסת והוסיפה לו נתונים רבים חשיבות

מיוחדת יש לחשיפת בתי הכנסת בגולן  ,ובעיקר זה שבגמלא ,

שכן הוא הוסיף נדבך חשוב להקר

32

.

המוסד הזה בימי הבית הוא מצטרף למבנים במצדה ובהרודיון ולזה הידוע מכתובת ' תיאודוטוס בן

.

וטנוס ' בירושלים  ,שפעלו במקביל למקדש בירושלים לאחרונה הציגו חופרים תגליות של בתי כנסת

מימי הבית ביריחו ובקריית  -ספר .

33

דרוש עדיין ניתוח של תגליות אלה ודיון מעמיק בהן כדי לברר

את מהותן המדויקת .
מבין בתי הכנסת מפרק הזמן שלאחר חורבן הבית אשר נתגלו בעת האחרונה או כאלה שהיו ידועים
עוד קודם לכן אך נחפרו רק בתקופה הנדונה כאן נציין את אלה שבחורבת מרות  ,ציפורי ,

בח ' רבת

שמע  ,בגוש  -הלב  ,בנברתין  ,במירון  ,בברעם ( בית הכנסת ה ' קטן ' )  ,בסוסיא  ,באשתמוע  ,ברימון
ובמעון

(

ביהודה .

) 34

על אודות היישוב היהודי הצפוף למדי שהתקיים בימי הבית השני בעבר הירדן המזרחי ( פראיה ) יש

.

בידינו לא מעט מידע היסטורי עם זאת לא התבררו עדיין באופן מניח את הדעת זהותו  ,אופיו

ו תפ וצתו המדויקת של יישוב זה מן הבחינה הארכא ו לו גי ת .

35

העובדה שבאתרים כמו תל סעידיה  ,תל

עומיירי  ,מכוור וה ' רבת א  -דיר נחשפו מתקני מים מדורגים הזהים למקוואות טהרה שנחשפו בארץ -

.

ישראל עשויה לקדם באופן משמעותי את חקר היישוב היהודי באזור זה בימי הבית ולאחריו לחתימת
הסכם השלום עם

ירדן עשויה להיות השפעה חיובית על קידום ידיעותינו בנושא .

השומרונים
על בתי הכנסת השומרוניים בתקופה הביזנטית היה ידוע עד עתה משרידים של בניין בודד שנחשף
בשעלבים  ,ושהוגדר בית כנסת  ,ומשתי כתובות שנמצאו בבית  -שאן

וברמת  -אביב .

36

ההפירות

.

ברחבי השומרון הניבו תגליות בתחום זה ראויה לציון עבודתו של יצחק מגן בחקר היישוב

.

השומרוני בין המבנים הרבים שחשף בולטים בהשתמרותם הטובה בית הכנסת באלח ' רבה ( ליד
סבסטיה ) על פסיפסיו וכתובותיו ובית הכנסת בה ' רבת סמארה ( ליד כביש טול  -כרם  -שכם

פסיפסיו .
. 1995

אך אין ספק שגולת הכותרת של התגליות השומרוניות היא ' הר הבית ' והעיר

37

על הבעייתיות של ממצאי החפירות בכפר נחום  ,ראו לאחרונה בסיכום :

om the early Roman Period Through the Early Byzantine Period
52 - 69

)

על

 .קק

.

the Galilean Synagogue

 ~P . V . M . Flesherש

) ) 45 . ( , Ancient Synagogues Leiden 1995 ,

Stratigraphic

~ The

Urman

תשמ " ד .

32

ש ' נוטמן וי ' רפל  ,גמלא  :עיר במרד  [ ,חמ " ד ]

33

א ' נצר  ' ,בית  -הכנסת מתקופת החשמונאים ביריחו '  ,קדמוניות  ,לב ( תשנ " ט ) ,
סירקיס  ' ,קרית  -ספר  -עיירה יהודית ובית כנסת מימי הבית השני '  ,שם ,

עמ '

.ם

"

,

 ,המז [ )

D .E.

Chronology 0

(  .ץ ( ca . 420 ] .

עמ ' 17

; 24 -

י ' מגן  ,י ' ציונית וא '

. 32 - 25

.

34

ראו פרטים וספרות  :אורמן ופלשר ( לעיל  ,הערה

35

מתקר מקיף המשלב את המידע מן המקורות ההיסטוריים ואת הממצאים הארכאולוגיים על אודות היישוב היהודי

.

בפראיה עדיין לא
36

223 - 226

37

נכתב .

 . Tsafrir , 14 New Readingץ ; 221 - 222

 .קק ,

עטן

) 31

om Tell CLasile ' ,

 .קק

31 ) 1981 ( ,

ה

]  Samaritan Letters ' 1חן  Greek Dedicationג ' Naveh ,

Samaritan Inscription

~
קדמוניות  ,כה ( תשנ " ג )  ,עמ '
י ' מגן  ' ,בתי כנסת שומרוניים ' ,

of

. 90 - 66

1.

הישגי הארכאולוגיה כדור האחרון

השומרונית בהר

גריזים .

38

 191השדרה

אף על פי שהמקדש עצמו  ,שהיה בנוי בלב המתחם  ,נפגע קשות שעה

שנבנתה עליו כנסייה בתקופה הביזנטית  ,התבררו בחפירות פרטים רבים על המתחם המקודש

.

ששימש בתקופה ההלניסטית חלופה למקדש לאלוהי ישראל בירושלים גם היבול האפיגרפי באתר
הוא רב

השיבות .

מטבעות
היבול הנומיסמטי של הדור האהרון  ,מן החפירות ומאוספים פרטיים  ,מרשים מאוד  .שתי קבוצות
מטבעות משלהי התקופה הפרסית ומן התקופה ההלניסטית הקדומה  ,התבררו היטב תודות לגילוים
ולזיהוים של טיפוסים רבים  .רק מטבעות ספורות של פחוות יהוד  /יהודה היו ידועות בראשית

התקופה הנדונה כאן  ,וכיום ידועות עשרות אהדות .

39

מפתיע למדי זיהוי המטבעות של פתוות שמרין ,

שמצפון לפהוות יהודה  .העובדה שפחווה זו טבעה מטבעות לא הייתה ידועה כלל  ,והנה התברר כי

וסמלים .

לפחווה זו קורפוס מטבעות עשיר בטיפוסים נושאי כתובות

40

חשיבותן של המטבעות

בתקופות אלה גדולה במיוחד משום שאת שאר הממצאים הארכאולוגיים מתקופה זו המהקר מתקשה
לחשוף

ולזהות .

.

נראה שגם שאלת ראשית הטביעה החשמונאית התבררה בדורנו מציאתן של מטבעות נושאות השם
' יוהנן ' בחפירות הר גריזים הוכיחה כי יוחנן הורקנוס הראשון היה אמנם השליט הראשון מבית

חשמונאי שטבע מטבעות .

41

הסכמה הכללית והטיפולוגיה של מטבעות היהודים התבררה ברובה עוד בדורות הקודמים  ,אך לעתים

יש תגליות בלתי צפויות  .כאלה הם שקלי המרד המקומיים שנמצאו בגמלא ושקלי הניסיון שנטבעו
בשנת א למרד ,

לפני שנקבעה הסכמה הרגילה של מטבעות המרד .

42

תגליות כאלה מוסיפות מידע

על הצרכים והקשיים בגביית מס מחצית השקל שלשמו נטבעו מטבעות אלה ועל פתרונות מקומיים .
זהו גם לקח השוב למחקר  ,שכן אף על פי שדומה כי נושאים מסוימים התבררו עד תום  ,בכל זאת

צצות מדי פעם תגליות בלתי צפויות .
התקופה הביזנטית
היישוב בארץ  -ישראל הגיע לשיא התפשטותו בעת העתיקה בתקופה הביזנטית  .כמעט בכל אתר

.

שהתקיים בו יישוב בעת העתיקה אפשר למצוא על פני השטח הרסים מן התקופה האמורה בדור
38
39

40

י ' מגן  ' ,הר  -גריזים  -עיר  -מקדש '  ,קדמוניות  ,כג ( תשנ " א )  ,עמ ' . 96 - 70
י ' משורר  ,אוצר מטבעות היהודים  ,ירושלים תשנ " ח  ,עמ '  , 175 - 171 , 27 - 11לוחות
idem , Samarian

,

BCE, lerusalem 1991

 the Fourth Cenתו

Coinage ) = Numismatic Studies and Researches , 9 ( , Ierusalem 1999
41

משורר ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ ' , 31 - 29
הכס  ,חיפה תשנ " ח  ,עמ '

60 - 51

.

; 39 - 35

.5 -3

(edar, The Coinage o

 5 .וש

 Meshorerלן

נ'.

~

הנ " ל  ,אמצעי תשלום קדומים  ,משקלות ומטבעות  ,קטלוג מוזיאון

ששל

Jawj

ן

ן שפ

רויי רייד
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האחרון הואץ קצב עריכתם של סקרים ארכאולוגיים שיטתיים

ופרסומם .

הנגב זכה לסיקור

ארכאולוגי שיטתי יותר משאר חלקי הארץ  ,וזאת בעיקר מאז חתימת הסכם השלום עם מצרים והחזרת

מהנות צבא מסיני לנגב  .מאחר שבתקופה הביזנטית נדחקו חלקים גדולים של האוכלוסייה לאזורים
המדבריים  ,תרם

הסקר הארכאולוגי במיוהד לחקר התקופה הביזנטית .

43

רבים מן התושבים בארץ  -ישראל ( למעט היהודים והשומרונים ) התנצרו בראשית התקופה הביזנטית ,

והדבר ניכר היטב בממצא הארכאולוגי  -בכנסיות הרבות שהתגלו ונחשפו בעשרות חפירות בערים

.

ובכפרים הכנסייה הביזנטית על מבנה  ,מיקומה  ,עיטורה  ,ריהוטה ופרטים שונים הנוגעים לסדרי
הפולתן בה  ,ידועים היום

היטב .

44

.

הנזירות היא מן התופעות המרכזיות בתרבות הנוצרית בתקופה הביזנטית הספרות הנוצרית משופעת

במידע הן על מתבודדים הן על תנועת הנזירות הממוסדת והגדולה  .המחקר הארכאולוגי השכיל
להפיק מידע רב בנושא זה מחפירות ומסקרים בעיקר במדבר יהודה  ,למן תאי התבודדות במצוקי
המדבר ועד למנזרים גדולים

ומורכבים .

45

אחד האזורים שבהם כרוכות זו בזו תופעת הנזירות והעלייה לרגל הוא חצי האי סיני  .עולי רגל

.

הותירו בצדי הדרכים בסיני כתובות רבות בדרכם למקומות הקדושים בחצי האי לחקר סיני מקום

האחרון .

מיוחד במחקר הארכאולוגי בדור

1981 - 1967

נערכו באזור זה חפירות וסקרים

ארכאולוגיים ומחקרים ( לאו דווקא בארכאולוגיה )  ,בהיקף חסר

תקדים ; לפעילות זו לא היה המשך

בשנים

בהיקף דומה בשני העשורים שחלפו מאז שהוחזר חצי האי סיני לשליטה

מצרית .

46

שתדברר
מרבית הכתובות המתגלות בארץ נכתבו על אבן  ,בפסיפס ובחומרים דומים  ,ובחפירות שנערכו
במוסדות הציבור העתיקים ( בתי כנסת  ,כנסיות  ,מנזרים ) בתקופה הנדונה כאן נמצאו כתובות חדשות

.

רבות  ,בעיקר ביוונית  ,בעברית ובארמית רק במדבריות יש סיכוי למצוא תעודות הרשומות על קלף
ופפירוס  ,ויעידו על כך התגליות הגדולות מן הדור הקודם  -המגילות הגנוזות והארכיונים של בר -
כוכבא

וואדי דאליה.

החשובה מבין הכתובות בעברית ובארמית שנחשפו מאז

1967

היא זו שברצפת הפסיפס בבית

תשנ " א .

43

ראו למשל מחקר המבוסס על מפת סקר מדגמית  :ר ' רובין  ,הנגב כארץ נושבת  ,ירושלים

44

י ' צפריר  ,איו  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי ב  :המימצא הארכאולוגי והאמנותי  ,ירושלים תשמ " ה :
land (Theophaneia, Beilrdge zur Religions - und
Silva , Supplement 10 the Corpus
122 - 170 ; 16

129 - 165
45

 .קק

 .קע

)

"

) . Gomez

200 - 261 ; 14 ) 1982 ( ,

) 1984 ( ,

 .קק

ש

the Holy

Ovadiah

.ג

הן Byzantine Churches

,

0

corpus

ג

Ovadiah ,

.ג

; Kirchengeschichte des Alter ( ums , 22 ( , Bonn 1970

Levant , 13 ) 1981 ( ,

'  the Holy Landתן Byzantine Churches

ודומה שהגיעה העת להוציא לאור תוספת רביעית לקורפוס

of

הכנסיות .

ראו למשל  :י ' פטריך  ,נזירות מדבר יהודה בתקופה הביזנטית  :מפעלם של סבאם ותלמידיו  ,ירושלים תשנ " ה ;

,

 the Byzan (ine Period, New Haven and London 1992ח  . Hirschfeld , The ludean Desert Monasteriesץ
46

להחזרת סיני למצרים נלוותה פעולה משפטית  -מנהלית של החזרת כל העתיקות שנתגלו בסיני בעת שהאזור היה

בשליטת ישראל  .יש לציין כי תהליך זה של רה  -פטריאציה והשבה למולדת )  ,שמדינות רבות בעולם מצדדות בו ,
בוצע לראשונה בידי ישראל

 19 .קתדרה

,5,
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-

~-

- --

.

למעלה  :מטיל עתרת ממטען כלי שיט שנטרף על גבי שובר הגלים השקוע של
הנמל ההרודייני בקיסריה  ,המטיל הופק במכרות האימפריאליים הרומיים
שבדרדניה  -פלד קוסובו של ימינו  -ונושא את שמו ואת תאריו של הקיסר
דומטיינוס (  96 - 81לספירה )  ,שן את ציון משקלו המדויק בליברות
מימין  :משקולת בדמות גליל שטוח  ,אבן גיר  ,המאה הראשונה לספירה  ,המשקולת
עברה תיקון ובמהלכו נוטפה לה חתיכת עופרת כדי להגדיל את משקלה

ראש אריה עשה שיש ( גובהו  30ס " מ )
שעיטר אחת משלוש רגליו של שולחן שיש

עגול שניצב בגן הארמון  ,נתגלה בחפירות
ברמת הנדיב בשנת 2000

דיי"

פסיפס בוהלה
רומאית  ,בספין
הקרע נראים שהי

ספינות ,דגים
ויצורי ים שונים ,
לוד  ,התקופה
הרומית המאוחרת

194

פסל שיש של אפרודיטה ,
העתק רומי של מקור יווני ,
נמצא קבור במי התהום
בנמל הפנימי של קיסריה

מגן רומי
ארופןס

מדורא

י
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ג

איגרת משמעון בן כוסבה
אל מפקד אחד המחנות ,

ישע
בעונש  ' -שאני

בן גלגולה  ,בה איים
נתן

תכבלים ןס שאני נותן אח

הכבלים ] ברגלכס '  -אם
לא ימלאו אחר פקודתו

הארכאולוגיה בדור האחרון

 197קחדרק

ההיסטורית של ארץ  -ישראל

הכנסת ברחוב שבעמק בית  -שאן  .חשיבותה רבה לחקר הגאוגרפיה
47

בתקופות הנדונות כאן ואף לחקר הנוסח של הטקסט התלמודי .
האוכלוסייה בארץ וכתובות רבות בשפה
השפה היוונית הייתה במשך אלף שנים השפה העיקרית של
אפיגרפי יווני  .אחת הכתובות ההשובות
זו נחשפו בחפירות התקופה ההלניסטית עדיין דלה בממצא
במקום וקשריהם עם בית
ביוונית היא זו שנתגלתה ביבנה  -ים ; נזכרים בה התושבים הצידונים
של מבני ציבור מן התקופה
סלווקוס  48 .הכתובות היווניות הרבות ביותר נמצאו על קירות ורצפות
 ,במנזרים ובבתי כנסת 49
הרומית ובעיקר הביזנטית  ,ועיקרן כתובות הקדשה וזיכרון בכנסיות
נחשפו בחפירות לאחרונה  ,כפי
זכו הארמנים ושרידים מנוכחותם בירושלים בתקופה הביזנטית
הכתובות שנתגלו לאחרונה הן
שניתן לזהות על פי כתובות שנמצאו  -ממצא נדיר באופן יחסי
בחפירות ממערב לעיר 50
במנזר ארמני מצפון לשער שכם והרותת של עולה רגל שנמצאה

.

.

.

.

מחקרים נלווים
מבין תחומי המחקר ממדעי הטבע הנלווים לפעילות

הארכאולוגית תשוב במיוהד לתקופות

,,,

אבן הבנייה היחידה שסחרו

הנדונות כאן מחקר השיש  51 .זהו מחצב שאינו מצוי באזורנו  ,וזוהי גם
מאפשרות לזהות את המחצבה שממנה
בה בעת העתיקה  .בדיקות פיזיקליות של דגימות האבן
 ,וגם דרכי השיווק של אבני
הופקה  ,וכך אכן התבררו מקורות האבן של מבנים  ,פסלים וסרקופגים

השיש .

מה לעתיד

מאשר הדורות הקודמים  .יש

הפעילות הארכאולוגית בדור האהרון תרמה להבנת העת העתיקה יותר
יחסית מבהינה מנהלית ( בהשוואה
לכך סיבות רבות  :ריבוי החוקרים וגודל התקציבים  ,נסיבות נוהות
הארץ בראשית המאה )  ,וכן
למשל לקשיים העצומים שהערים השלטון העות ' מאני בפני חוקרי
זאת נותרו עדיין במפת
ההתפתחות הטכנולוגית  ,השיפורים בנגישות של אתרי תפירות ועוד ובכל
בתקופה הפרסית  ,ההלניסטית
הידע ' כתמים לבנים '  .למשל ידיעותינו הארכאולוגיות על ירושלים

.

47

י ' זוסמז ,

' כתובת הלכתית מעמק

בית

,

שאזק

תיבקו  ,מג תשי " ד )  ,עמ

;
' 158 - 88

י ' נוה  ,על פסיפס

ואבן  :הכתובות

הארמיות והעבריות מבתי  -הכנסת

הארמיות והעבריות מבתי  -הכנסת העתיקים  ,ירושלים תשל " ח ; הנ " ל  ' ,הכתובות

העתיקים '  ,ארץ  -ישראל  ,כ ( תשמ " ט ) ,

עמ '

. 310 - 302

),

. 21 - 3

עמ '

( ניסן תשנ " ב

48

א ' כשר  ' ,כתובת יוונית מנמל יבנה '  ,קתדרה ,

49

ל ' רוס  -גרסון  ,הכתובות היווניות מבתי הכנסת בארץ  -ישראל  ,ירושלים

63

תשמ " ז ;

Y. E . Meimaris , Sacred Names ,
S1
ain

4 Papyri Pertaining 10 the Christian Churchח the Greek Inscriptions 8תן ~ s , Mar ] rs and Church Officials

,

83

50

מ ' סטון וד ' עמית  ' ,הכתובות הארמניות ההדשות בירושלים '  ,קתדרה

51

מ ' פישר וצ ' גרוסמרק  ' ,שיש ועובדי שיש בארץ  -ישראל בתקופה הרומית

( ניסן תשנ " ז )  ,עמ ' . 44 - 27
ובתקופה הביזנטית '  ,ארץ  -ישראל  ,כה

~.

י

ז ?8
) 8מ שששן
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רני רייד

הקדומה וההלניסטית המאוחרת ( החשמונאית ) דלות ביותר  .וכך לעומת מאות קברים מן הטיפוס של

קברי הכוכים שבחלקם מצויות גלוסקמאות  ,שזמנם בעיקר מן המאה הראשונה לפה " ס ועד חורבן

הבית השני  ,נתגלו קומץ קברים מן התקופה הפרסית ומן התקופה החשמונאית  ,ואילו
ההלניסטית הקדומה לא נחפר עד היום

מן התקופה

ולו קבר אחד על תכולתו .

קשה ביותר  ,ואולי אף בלתי ניתן  ,לתכנן חפירה ארכאולוגית שתפתור בעיות מסוג זה או שתספק

.

נתונים מסוג מסוים המחקר הארכאולוגי מתפתח במידה רבה על פי תגליות מזדמנות  .עם זאת יש
להמליץ בפני חוקרים ובפני המוסדות שמטעמם הם פועלים להשקיע מאמץ מיוחד בחפירות
שמתגלים בהן ממצאים העשויים לתרום לחקר סוגיה שידיעותינו בה

מועטות .

"י"

ר

1

אוץ  -שואל בתקופת
'
המשנה והתלמוד
חקו שמת זור  -הישגים ותהיות

שי

ישעיהו גפיי

ץתדרה 200

ארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  :חקר שנות דור
 הישגים ותהיותבשער המאמר  :חזית

' דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחרת  ,ויפים הם דברי חז " ל אלה גם לחקר שתי תקופות

(התקופה הביזנטית

בתולדות ישראל שלעתים דומה כי הן כרוכות זו בזו מקדמת דנא  .בכמה מן המוסדות להשכלה גבוהה
בארץ הורגלנו זה שנות דור לצירופן יחדיו של שתי תקופות מכריעות בתולדות ישראל  ,הלוא הן

מת הגולן  ,מן
צילום  ,ברוך ( יאן

~

)

והתלמוד .

בעמוד השמאלי
( ובהמשן המאמר ) :

מ הב ת השב ותקופת המשנה
לכאורה מאחדת את שתי התקופות  -על כל תהפוכותיהן ותמורותיהן  -הרציפות של המשטר הרומי

פצת שנמצא בשריי

והתרבות ההלמםטית  -הרומית  ,שנמשכו בארץ " שראל לפחות מהמחצית השנייה של ימי הבית השנ
ועד לכיבושי האסלאם בראשית המאה השביעית לספירה ואף שהתרחשו במהלך תקופה זו שינויים

2

מ בעל שבעה  -עשר

"

בית מגורים משוף
המאה הראשונה או

מפליגים  ,כמו הפיכתה של המלכות למינות עם התנצרות האימפריה במאה הרביעית  ,ניתן לטעון כי

תחילת המאה

השנ ה לספ

רהג

בכל זאת אין כאן אלא גילוי חדש ופנים אחרות של משטר רומי מתמשך  4 .חוקרים עמלו רבות בשאלת
הגדרתן של התקופות הללו  -כלום מוצדק לכנות את הראשונה בזיקה למוקד פולחני ואת השנייה על

הארמון השלישי של
הורדוס ביריחו
( צילום  ,זאב

פי קורפוס ספרותי - 5וכן ניסו להציע חלוקות ותת  -חלוקות על מנת להצביע על כיווני התפתחות

רכבן )

וציוני דרך במרוצת פרקי הזמן

הללו .

6

והנה עובדה אחת מאפילה על כל הניסיונות להציג רציפות

והמשכיות מימי בית שני לתקופת המשנה והתלמוד  ,והיא ההבדל התהומי בהיקף ובמהות של ידיעותינו

.

על כל אחד משני פרקי הזמן הללו להבדל זה רמזנו בפתיחתנו והוא מטיל את צלו לא רק על טיב
ידיעותינו על כל אחת משתי התקופות  ,אלא גם על אופיה של ההרצאה ההיסטורית המתאפשרת בגין
סקירה זו אינה מבקשת  vvnרשימה שלמה ומקפת של כל הנושאים הנוגעים לחקר תקופת המשנה והתלמוד  .ברי למחבר
ושתחומים חשובים אינם ~נדונים בה כלל  ,ביניהם  :חקר המיסטיקה היהודית וזיקתה לעולמם של חכמים  ,היבטים של גאוגרפיה
וכלכלה בתלמוד ועוד  .כמו כן אין הסקירה מתיימרת  -ואף אינה שואפת  -לרשום ביבליוגרפיה שלמה לנושאים הנדונים
בה  .כל עניש להצביע על מספר שאלות המרחפות בחלל עולם המחקר של התקופה  ,והנוגעות לאופן הצגתה ער

נח ע " ד .

1

ירושלמי  ,ראש השנה ג  ,ה

2

במשך ארבעים שנה הסר אחת שבהן אני נמצא באוניברסיטה העברית כך הוא המצב בחוג להיסטוריה של עם

(

כה .

)

ישראל .

צירוף דומה של שתי התקופות קיים באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת בן  -גוריון  ,ואילו בכמה מוסדות אחרים כבר נוהגת
חלוקה אחרת  ,המונה שלוש תקופות  -המקרא  ,בית שני  ,משנה ותלמוד  -תחת קטגוריה כוללת של העת
3

החלה שנים רבות קודם
4

לכן .

איני נזקק כאן כלל לשאלה העקרונית של ראיית חורבן הבית השני כנקודת מפנה בתולדות עם ישראל וארץ -
הר  ' ,שאלת הפריודיזציה של ימי בית שני ותקופת

ישראל  ,וראו הדעות הרבות  -לכאן ולכאן  -שציין

מ "ד

המשנה והתלמוד בתולדות ישראל '  ,א ' גרוסמן ואחריפ

( עורכים ) ,

בתוך  :גלות אחר גולה  :מחקרים בתולדות עם

ישראל מוקדשים לפרופסור חיים ביינארט למלאת לו שבעים שנה  ,ירושלים
5

תשמ " ח ,

עמ '

5 - 69ן .

ראו למשל  :י ' בער  ' ,לסימפוזיון על חלוקת ההיסטוריה לתקופות '  ,דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות ,
א  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ '

58

.

לדברי בער  ' ,יש להעמיד מול החלוקה לפי התפתחות פוליטית חיצונית את

הקטיגוריות של התפתחות דתית ודוגמאטית  :התפתחותו של הלימוד
6

העתיקה .

כך  ,כמובן  ,רק לגבי שלטון רומי בארץ ישראל  ,ואילו נוכחותה והשפעתה של התרבות ההלניסטית בארץ ודאי

התלמודי ' .

לסיכום הדעות בדבר חלוקת שתי התקופות ראו  :הר ( לעיל  ,הערה , ) 4

עמ '

. 74 - 64

לעניין תיחומן של התקופות

בתולדות ישראל ראו גם  :הנ " ל  ' ,למשמעותו של המונח " ימי הביניים " בתולדות ישראל '  ,בתוך  :ר ' בונפיל

ואחרים ( עורכים )  ,תרבות וחברה בתולדות ישראל
ירושלים תשמ " ט  ,עמ '

בימי  -הביניים  :קובץ מאמרים לזכרו של חיים הלל בן  -ששון ,

97 - 83

הדרה

100

,

מנחס -

אב

ומשס " א ,

עם ,

226 - 199

from
.Ijddischen
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e
,w

תקופת המשגה והתלמוד  :חקר שנות דור  -הישגים ותהיות

201

ט

שהם מגמתיים או אפילו

המקורות השונים  .ספרים נוסח חיבוריו של יוספוס או ספרי המקבים  ,ככל
רישום נרטיב היסטורי שוטף לא כן
' מגויסים '  ,מספקים לנו אבני בניין בכמות ובאיכות המאפשרות
היסטוריוגרפית המציעה את תולדות
המצב באשר לתקופת המשנה והתלמוד  ,בגלל היעדר כל יצירה
איננו '  ,ואת מקום יצירתו
ישראל לאחר החורבן  ,מעין המשך לכתבי יוסף בן מתתיהו מכאן ואילך ' יוסף
המקור העיקרי לכתיבת
תופסת מבחינתנו ספרות חז " ל על כל מרכיביה וגווניה שוני זה באופיו של
התקופות  ,תרף הגדרתם
ההיסטוריה של התקופה הוא מכריע  ,ולעתים נדמה כי העוסקים בשתי
בתכלית
המקצועית הזהה כהיסטוריונים  ,משתייכים למעשה לשתי דיסציפלינות שונות
לשפע של סקירות כלליות ,
לא זו אף זו  ,הפרק הראשון  ,ימי הבית השני  ,זכה בתקופה המודרנית
 7ואילו תקופת המשנה והתלמוד
מונוגרפיות ממוקדות ומתקרים פרטניים על מגוון עצום של נושאים ,
הדורות האחרונים ( עד
נשארה ענייה לאין ערוך הן בכמות הכתיבה המדעית שיוחדה לה במרוצת

.

.

.

.

לתפנית ההדה למדי בדור האחרון )  ,הן במגוון הנושאים שלהם ייחדו חוקרים
הסיבות לחוסר איזון זה רבות וידועות  ,ואין הכול תלוי רק באופיים של

ברית  ,וכבר הכותרת
-

9

מלמדת כי

להתפתחות ההיסטורית

לחוקרים כמוהו תולדות ישראל בימי בית שני הן בראש ובראשונה רקע ומצע

העיקרית ( בעיניו

.

הנוצרי '

של היבורו הנודע של אמיל שירר  ' -תולדות העם היהודי בימיו של ישו

)

את תשומת

8

המקורות לא מקרה הוא

שמרבית הסקירות על ימי הבית השני נכתבו בידי היסטוריונים שאינם מבני

-

לבם .

הופעת הנצרות  .אין זה גם מקרה שחיבורו של שירר וכן

תולדות ישראל בימי הבית השני שהופיעו לאחרונה מסתיימים עם כישלון מרד

כמה סקירות של
בר

כוכבא .

עבור

10

יצאה הכנסייה

ההיסטוריון הנוצרי אפשר שתיחום זה מובן מאליו  ,שהרי בראשית המאה השנייה כבר
 ,שעל פיה כישלון מרד
לדרכה העצמית  ,אך דומה שלא פעם משתקפת בתיחום זה נימה תאולוגית
ההיסטוריה .
בר כוכבא הוא ציון דרך לסיום תפקידה של האומה היהודית על במת
 :א ' רפפורט  ' ,ביבליוגרפיה
למחצית השנייה של המאה העשרים יש לציין את הביבליוגרפיות הממוינות הבאות  -ישראל וארץ  -ישראל  ,ב
לתולדות  -ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית  , ' 1970 - 1946מחקרים בתולדות עם
רומית , 1980 - 1976

7

( תשל " ב )  ,עמ '  ; 321 - 247מ ' מור וא ' רפפורט  ,ביבליוגרפיה לתולדות  -ישראל בתקופה ההלניסטית
הפרסית  ,ההלניסטית
ירושלים תשמ " ב ; ד ' דימנט  ,מ ' מור וא ' רפפורט  ,ביבליוגרפיה לתולדות  -ישראל בתקופה

והרומית  ,פרסומים שראו אור בשנים  , 1985 - 1981ירושלים

תשמ " ח .

אף בשעה שביקשו לכתוב סקירות מקיפות של שתי התקופות גם יחד  ,לא פעם

8

הבית השני ולקצר בתקופת המשנה והתלמוד בגין אופיים של המקורות  ,ראו למשל :

,
'

Alexander the Great

9

 . SchE (er, The Historyק
ntiqti

The fews ofPalestine

:

10 the .Arab Conques ( , Luxembourg 1995 ,
%] 1

,

נאלצו חוקרים להאריך בתקופת
0

,

מ the' 1ews

~

באופיים השונה של

המקורות .

 .ק ; שפר כרך כמבואו במפורש את אורך הרצאתו על כל אחת משתי התקופות
rLehrbuch der neu ( estament chen
( gaschichte
!

המהדורה הראשונה של סקירתו הופיעה בלייפציג בשנת  , 1874בשם
אך החל מן המהדורה השנייה  ,המתוקנת (  , ) 1890 - 1886הופיע החיבור תחת הכותרת :
 עשרה Zeitalter fesu Christiתו  . Volkesמהדורות נוספות של הכרכים השונים הופיעו בשלהי המאה התשע
המהדורה השנייה
על
ובראשית המאה העשרים  ,וכן הופיע בשנים  1890 - 1886תרגום אנגלי של הספר  ,המבוסס
1 . Sch rer, The
istory ofthe lee~ ish People
~

(

des

Gesch

,

.

בדור האחרון הופיע הספר במהדורה אנגלית מחודשת ומעודכנת :
 . , Edinburgh 1973 - 1987וע זט  . Vermesן ) ( ,

".
5

ט ) 1 - 111 ,

 . 1( . ( ,ג

615 - 610

1 -8

10

.

- mischer Zeit, M~ nchen 1999

ראו למשל :

~ r

)

1

Ffadrian , 1 - 11 , Minneapolis 1992

ת )]

ש

)

 the~ Age of /esus Christו

) 175 B . C - 135

המהדורה האנגלית המחודשת ראו  :מ ' שטרן  ,מחקרים בתולדות

 .על הכנת המהדורה האנגלית הממודשת ראו , :
ה"" ",
 .קק ,

"
 ,ירושלים "
תשנ " א  ,עמ '
.

~להערכת

Schהשני
ישראל בימי הבית
Vermes , ~ fto the New
rer Came

10 Being ' ,תן
~ ט ) ) Oppenheimerק
. ( , f dische Geschichte

ת

ludaism (rom Cyrus

". Grabbe ,
~

]

.

]

דם

.ם

ישעיהו גפיי
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עובדה היא על כל פנים שעד היום הזה אין בידינו כל חיבור הדומה באופיו המקיף לספרו של שירר ,
והעוסק בתקופת המשנה

והתלמוד .

11

ואם אין הדברים תמוהים לגבי סופרים לא יהודים  ,אשר לבד

מחוסר עניינם האידאולוגי אף נתקשו לכתוב על התקופה בגין היעדר גישה בלתי  -אמצעית למקור
המידע העקרי  ,הרי ראוי לציין כי עד היום הזה עדיין נזקק הקורא העברי לשני חיבורים שראו אור
לראשונה לפני עשרות

שנים .

כוונתי כמובן לשני הכרכים שהורכבו מהרצאותיו של גדליה אלון ,

' תולדות היהודים בארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד '  ,ולחיבורו של מיכאל אבי  -יונה ' בימי
רומא

.

וביזנטיון ' ונ

כל מעיין מבחין מיד שחיבורו של אלון אינו מקיף באופן שווה את כל התקופה ;

.

רובו עוסק בתקופת המשנה ואילו ימי התלמוד נדונים בו באופן חלקי בלבד בכרך השני דווקא אלון ,
שהיה תלמיד חכם בקיא וחריף  ,ביקש להתמודד עם המקורות התלמודיים ולהפיק מהם את מרב
המידע לא רק על תולדותיה ומאורעותיה של התקופה  ,אלא גם על אופיים של החיים היהודיים בארץ -

.

ישראל בתקופה זו אין מי שיכפור היום בגדולתו של אלון  ,אפילו לא מקרב מי שרואים את יצירתו

כחלק ממפעלם ההיסטוריוגרפי של ראשוני ההיסטוריונים הציונים  ,שהיו לכודים  -לדעת אותם

מבקרים  -באידאולוגיה
11

וצדק שפר בדבריו :
' research

12

לאומית  -רומנטית .

13

היסטוריון כמו אלון  ,טוענים מבקריו  ,אף ראה בדברי

' 71 really solid history 01 Rabbinic ludaism ( and this means one that subiects 115 sources

'the urgent desiderata of

,

5 one 0ן ) 10 critical examination

( שפר [ לעיל הערה

 , ] 8עמ ' ] וא ) .

ג ' אלון  ,תולדות היהודים בארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,א  -ב  ,תל  -אביב תשי " ג  -תשט " ז ; מ ' אבי  -יונה ,

.

ירושלים חש " ו חיבורים אלה יצאו לאור לאחר מכן במהדורות חוזרות  ,חלקן מתוקנות

בימי רומא וביזנטיון ,

ומורחבות  ,ואף בתרגומים לשפות שונות  .מאז פרסום ספריהם של אלון ואבי  -יונה אמנם יצאו לאור כמה סקירות
כלליות של תקופת המשנה והתלמוד  ,ללא אפרט מדעי  ,וכן הופיעו קובצי מאמרים שביקשו להקיף את הנושאים

העיקריים של ההיסטוריה הפוליטית והחברתית  -הדמוגרפית של התקופה  ,סקירות כלליות ראו בעיקר  :מ ' שטרן
( עורך )  ,התקופה הרומית  -ביזנטית  :שלטון רומי מהכיבוש ועד מלחמת בן כוסבה (  63לפני הספירה
  135לספירה )( ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ד )  ,ירושלים  ( 1984לתקופתנו
נדונו בכרך זה רק השנים  135 - 70לספירה  ,בפרקו
של מ " ד הר  ,עמ ' 283
  ; ) 370מ " ד הר ( עורך )  ,התקופה הרומית  -ביזנטית  :תקופת המשנה והתלמוד והשלטון הביזנטי ( ) 640 - 701ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ה )  ,ירושלים  . 1985הסקירות בכרכים אלה קולחות ומקיפות  ,ונעשה בהן
שימוש בממצא הארכאולוגי הרב והמגוון שלא עמד לנגד עיניהם של אלון ואבי  -יונה  .ואולם אף כאן במרבית

הפרקים משמשת הספרות התלמודית בסים עיקרי להרצאה ( יוצא מכלל זה פרקו של י ' דן ' השלטון הביזנטי
[  , ' ] 640 - 395בכרך בעריכתו של הר  ,עמ '  ) 374 - 231ואין ניסיון שיטתי להתמודד עם הבעיות שהציגו
חוקרי
הספרות ( ושעליהן נצביע להלן ) באשר לדרכי הפקת מידע
היסטורי אמין מתוך הקורפוס התלמודי  -מדרשי  .מבין
אוספי המאמרים שיוחדו לתקופת
המשנה והתלמוד ראו  :צ ' ברם ואחרים ( עורכים )  ,ארץ ישראל מחורבן בית שני
ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " ב ; י ' צפריר  ,ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,ב :
המימצא הארכאולוגי והאמנותי  ,ירושלים

תשמ " ה .

של התקופה הנדונה בשפות אחרות ראו למשל :
פרקים יב  -כא בחיבור זה ( עמ '

דיוקלטיינוס

( 284

) 545 - 293

לסקירות של תולדות היהודים בארץ  -ישראל בחלקים עיקריים

( 98 ( 2

4 . Smallwood , The lews under Roman Rule , Leidenן ' ] .

מוקדשים לתקופה שבין

70

לספירה ועד עלייתו לשלטון של

לספירה )  ,ולהוציא שני פרקים הדניפ בתפוצה היהודית  ,שאר הפרקים מוקדשים

לארץ  -ישראל .

המחברת מצויה בעיקר במקורות הלא  -יהודיים  ,וניכר שהחומר מספרות חז " ל הגיע אליה מכלי שני  .סקירה נוספת

היא זו של שפר ( לעיל  ,הערה  , ) 8שהופיעה לראשונה בגרמנית בשנת
)  pressחן )  200 BCE 10 640 CE, Princetonחוס

של חוקרים

בולטים יצוינו
13

,

"

להלן .

Societf

'. and

. 1983

וכן ראו :

Schwartz , Imperialism

5.

מהקרים ממוקדים יותר וכן אסופות מאמרים

ראו למשל  51 Return 10 :מ0ן2
 ) -Inventing the:ת  . Myers ,א  .ט
Intellectuals and the
150
'Past: European
  . 109קק 1 1995 ,ז0ן  ; History, Newבפרקים אלה דן מאיירם בעיקר ביצחק בער ובן  -ציון דינור  ,ורק רומז שאלוןהיה תלמידו של בער )  ravעמ '  ; ) 125לדיון מיוחד במפעלו של אלון באספקלריה של דורנו ראו  . Oppenheimer , :ג

 11 ]istoricח
 modernen historis5ichenזטiographie des 19 . Iarhunderts und 4
discher
'  , Forschungהנ " ל ( לתייל הררה ) 9

עמ ' 5מו

180
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תקופת המשנה והתלמוד  :חקר שנות

היהודית הכוללת בארץ -
חז " ל  ,על סיפוריהם ומאמריהם בהלכה  ,השתקפות נאמנה של המציאות

 ,ההתפתחויות בהקר

ישראל במאות השנים הראשונות לספירה  .תהא גישתנו לביקורת זו אשר תהא
ופרשנותם של טקסטים
הספרות התלמודית בדור האחרון  -גילוין של עדויות נוסה חדשות  ,ההדרתם
הסופית של ספרות חז " ל
ארץ  -ישראליים מרכזיים וחידושים בחקר שלבי מסירתה הקדומה ועריכתה
היסטורית שוטפת ואף זאת  ,גם
 מצדיקות היזקקות מחודשת לחומר זה כבסיס עיקרי להרצאהלנוכח התגבשותן של
אלמלא נתגלו כתבי  -יד ועדויות נוסח שלא היו בידינו עד לדור האחרון  ,הרי
בחקר הספרות  ,ראוי
גישות חדשות ושל דרכי קריאה במסורת התלמודית היונקות משיטות חדשות

.

.

להעמיד לבדיקה ביקורתית מחודשת את הפוטנציאל שבספרות חז " ל כמקור היסטורי
והתלמוד הוא אפוא
המקור החשוב ביותר לחקר תולדות היהודים בארץ  -ישראל בתקופת המשנה
של חכמי ארץ -
ספרות המשנה והתלמוד במשמעותה הרחבה ביותר  ,היינו כל יצירתם הספרותית
מסורות ארץ -
ישראל  ,בעיקר זו שהורתה  ,לידתה ועריכתה הסופית בארץ  -ישראל  ,אך לעתים גם
והובנו שם ! 4
ישראליות שנתגלגלו לעולמם של הכמי בבל  ,ושנשתקעו בספרות כדרך שנקלטו
והתלמוד תתחלק כאן
סקירת החידושים בדור האחרון בהקר תולדות היהודים בתקופת המשנה
 ישראליים ( כולללתחומים הבאים  ( :א ) גילוי טקסטים חדשים ; ( ב ) מהדורות חדשות של טקסטים ארץ
וכיוצא באלה ) ;
פירושיהם ) ; ( ג ) כלי עזר המסייעים לעוסקים בחיבורים אלה ( מילונים  ,קונקורדנציות
הטקסט וזיקתו
( ד ) גישות חדשות בחקר שלבי עריכתם של הטקסטים  ,לשם בחינת האותנטיות של
ובהבנה של ספרות
לסביבתו ( האישית  ,המרחבית והכרונולוגית )  ,ושיטות ואסכולות חדשות בקריאה
תרם באופן משמעותי
חז " ל כמקור היסטורי או כיצירה ספרותית ( ובדיונית במשמע ) הדור האהרון
 ,שוב לא יוכל לגשת
בכל התחומים הללו  ,ודומה שהנזקק לפרות שהניבו ההקירות הללו כולן

.

.

לכתיבת ההיסטוריה של התקופה כפי שניגשו בני הדורות הקודמים ואף הענקים שבהם

.

א  .טקסטים חדשים
בדור האחרון

בתחום גילוי הטקסטים קשה להצביע על הישגים רבים  ,אך הטקסטים הבודדים שנתגלו
המרשים ביותר הוא
היוו  -כל אחד בדרכו  -תגלית מרעישה מבחינה כמותית אפשר שהגילוי
) בידוע כל
ההשיפה של נוסה חדש של התלמוד הירושלמי למסכת נזיקין ( היינו שלוש הבבות

.

.

המהדורות המודפסות של התלמוד הירושלמי מבוססות על מסורת כתב  -יד אחד
מאוסף סקליגר ( מס '

)3

.

והנה בכסלו תשל " ז ' נתגלה ' לראשונה כתב  -יד חדש של

 ,הוא כ " י ליידן

חלק נכבד מאוד
הגניזה

של הירושלמי ( ולא פרגמנטים או דפים בודדים בלבד  ,כפי שהורגלנו כה רבות בגילויי
 ,בכ " י אסקוריאל
הקהירית ) רשמנו ' תגלית ' זו במרכאות שכן למעשה הטקסט היה בידינו כל השנים

.

( שבספרד ) של בבלי נזיקין  .אך אליעזר שמשון רוזנטל מצא שבגיליונות כתב  -יד זה של הבבלי
 יד זה לקטעי הגניזההועתק למעשה כל התלמוד הירושלמי לשלוש הבבות  .יש זיקה קרובה בין כתב
נודעת חשיבות
שבידינו  ,והארמית הגלילית נשמרה בו יותר משנשמרה בכ " י ליידן  .לתגלית זו

,

14

ראו לעניין זה  :ד ' רוזנטל  ' ,מסורות ארץ  -ישראל ודרכן לבבל '  ,קתדרה ,

92

תמוז תשנ " ט )  ,עמ '

. 48 - 7

0

ישעיהו

התדרה 204

גפני

.

מיוחדת בגין אופיה המיוהד בלאו הכי של מסכת נזיקין בירושלמי ישראל לוי כבר עמד בשעתו על
עריכתה הייחודית של מסכת זו בהשוואה לשאר מסכתות הירושלמי שבידינו ,

להסביר תופעה זו בכך שמסכת נזיקין נערכה בקיסריה ולא בטבריה כשאר
אסקוריאל נדפס בלוויית מבואות ( של רוזנטל וליברמן ) ופירוש ( של

15

ושאול ליברמן ביקש

הירושלמי .

16

נוסח כ " י

ליברמן .

) 17

' טקסטים ' נחשפים לא רק בספריות או בגניזות  ,ותגלית אחרת של הספרות התלמודית  -המדרשית

הארץ  -ישראלית באה לעולם בדרך מאוד לא שגרתית  .בחפירות שנערכו בשדות קיבוץ

עין  -הנצי " ב

בשנת תשל " ד נתגלו שרידי בית כנסת  ,ובנרתקס שלו נחשפה כתובת פסיפס שהיא הכתובת הארוכה

.

ביותר שנמצאה בארץ בלשון כלשהי  ,אם בחקיקה ואם בפסיפס הכתובת מכילה תשע  -עשרה שורות ,
כ 365 -

מילים  ,ועניינה הלכתי במובהק  :היא עוסקת בהיבטים שונים של מצוות התלויות בארץ ,

ומצוינים בה האזורים של ארץ  -ישראל שבהם יש לקיים מערכת זו של ההלכה  .בכתובת נדונים

ההיתרים והאיסורים הנוגעים לאנשי בית  -שאן וסביבתה  ,שאמנם פטורים היו ממצוות התלויות
בארץ 18אך בכל זאת חייבים היו לדעת כיצד לנהוג בדיני מעשרות
ושביעית ביבול חקלאי שהגיע
למקומם ממקומות אחרים בארץ  ,שבהם נהגו מצוות אלה  .כל סעיפי הכתובת ( להוציא סופה ) מצויים

בספרות התלמודית שמקורה בארץ  -ישראל ,

ואם אכן יש לשייך את הכתובת למאה השביעית

19

לספירה כדעת החוקרים  ,הרי לפנינו עדות נוסח של טקסטים תלמודיים שקודמת מאות שנים לכל
עדות כתובה אחרת מספרות חז " ל הארץ  -ישראלית ( להוציא אולי כמה פרגמנטים מן

הגניזה .
)

זאת

ועוד  ,מאותם ימים הסמוכים לסופה של התקופה הביזנטית בארץ  -ישראל הגיעו אלינו  -מהגניזה -

.

קטעי ספרות הלכתית  ,מעין ליקוטים של הלכות למעשה  ,ז ' אנר המכונה ספרות ' המעשים ' והנה קו

של דמיון משוך בין ספרות המעשים לקטעים שבכתובת בית  -שאן  ,שכן בשניהם מופיעות ההלכות

התלמודי .

בהשמטת שמות החכמים הנזכרים במקור

20

בידינו אפוא לא רק שרידים קדומים של

טקסטים הלכתיים  ,אלא עדות להתפתחות ספרותית חשובה בעולם ההלכה של שלהי העת

העתיקה .

התפתחות זו עתידה הייתה לתת אותותיה עם הופעתם של חיבורים שהם אוספי הלכות על פי נושאים

בהשמטת ההקשר התלמודי ושמות החכמים  ,על כל אלה  ,ועל הרבה יותר  ,עמד יעקב זוסמן במאמר
מפורט שבו פרסם את נוסח הכתובת
15

16

17

הדוגמאות לעריכה הייחודית סוכמו בידי

ופירש אותה .

31

י " נ אפשטיין  ,מבואות לספרות האמוראים  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ ' . 282 - 279

תרצ " א .

ש ' ליברמן  ,תלמודה של
 ,ירושלים
קיסריי אסקוריאל  ,מהדורת א " ש רוזנטל  ,ירושלים תשמ " ד  .אין זה כתב  -היד היחיד של
ירושלמי נזיקין  ,על  -פי כתב  -יד

הירושלמי שנחשף בדור האחרון  ,אך הוא הגדול מכולם  .קטע אחר  ,ממסכת סנהדרין ( ה  ,א [ כב ע " ג ]  -ו  ,ט [ כג
ע " ג ] )  ,הכתוב על קלף  ,ושמוצאו כנראה מצפון אפריקה מן המאה השתים  -עשרה  ,פרסם מ ' עסיס  ' ,קטע של

ירושלמי סנהדרין '  ,תרביץ  ,מז ( תשל " ז )  ,עמ
18

' רבי התיר בית שאן ' ( ירושלמי  ,דמאי ב  ,א

19

תוספתא  ,שביעית ד  ,ח  -יא ,
שם  ,שביעית ו  ,א ( לו

20

' 96 - 29

[ כב

.

ע " גן

)

.

( מהד ' ליברמן  ,עמ '  ; ) 181 - 180ספרי דברים נא ; ירושלמי  ,דמאי ב א ( כב ע " ב  -ע " ד ) ;

ע"ג .
)

ועל כן תהה זוממן אם הטקסטים שלפנינו בכתובת הועתקו מ ' טופם ' של הירושלמי או שמא הגיעו לכתובת

.

בתיווכם של חיבורים אחרים נוסח ספרי המעשים ראו  :י ' זוממן ,
( תשל " ד )  ,עמ ' 146 - 142

.

21

שם  ,עמ '

. 158 - 88

' כתובת

הלכתית מעמק בית  -שאן '  ,תרביץ  ,מג

גילוי הכתובת עורר עניין מחדש בברייתא דתחומי ארץ  -ישראל  ,וראו  :י ' זוסמן  ' ,ברייתא

ד " תחומי ארץ ישראל " '  ,תרביץ  ,מה ( וכשל " ו ) ,

עמ '

. 257 - 213

תקופת המשנה והתלמוד  :הקר שנות דור  -הישגים ותהיות

205

גם מספרות המעשים נתגלו בדור האחרון קטעים חדשים  ,והללו לוקטו  ,פורסמו ונתפרשו בידי

מרדכי עקיבא פרידמן .

22

הקטעים הראשונים של אותה ספרות הלכה בתר  -תלמודית  ,שמקורה בארץ -

ישראל  ,נתגלו בגניזת קהיר  ,ובכך הם מצטרפים לעשרות רבות של קטעי גניזה המשמרים בקרבם

.

גם הלקים מן הספרות הארץ  -ישראלית של חז " ל עצמם קטעי המשנה שנתגלו בגניזה חשובים

במיוהד  ,שכן נשתמר בהם נוסח הקרוב יותר לענף הארץ  -ישראלי של המשנה  ,נוסח הדומה לזה
שבכ " י קופמן  ,והשונה מנוסח המשניות שהועתק בצמוד לתלמוד הבבלי  ,והמשקף הרבה יותר את

המסורת הבבלית של המשנה  .כפי שציין דוד רוזנטל  ,פעמים שכ " י קופמן וקטעי הגניזה הם העדות
היחידה למסורת ארץ  -ישראל ,
בגניזה
לכדי

קטעים של הירושלמי ,

כ 250 -

,

6 000

23

.

ודי בכך בלבד כדי להקנות להם חשיבות מלבד המשנה נשתמרו
24

ובנוסף עליהם קטעי תוספתא  ,בבלי והלכות הרי " ף  ,המגיעים

.

קטעים ויותר כל הקטעים הללו קוטלגו ב ' מפעל המשנה '  ,מפעל המשותף לאקדמיה

הלאומית הישראלית למדעים ולחוג לתלמוד של האוניברסיטה העברית בירושלים .
ב  .מהדורות מדעיות של תורת ארץ  -ישראל
חוקרי הדור האחרון המשיכו במפעלם של אישים מרכזיים במדעי היהדות מראשית המאה העשרים

שעמלו על הוצאתן לאור של מהדורות ביקורתיות של יצירות חכמי ארץ  -ישראל מתקופת התלמוד .
עד לאמצע של המאה העשרים הופיעו בעיקר מהדורות מדעיות של ספרות המדרש  ,ובכלל זה מדרשי
התנאים 25וכן המהדורה המונומנטלית ( חרף כל הגילויים מאז הוצאתה לאור ) של מדרש בראשית
רבה  ,שהכינו יהודה תיאודור וחנוך

אלבק .

26

מפעל זה נמשך בשנות החמישים והשישים  ,ובמהלכן

הופיעו מהדורות ביקורתיות נוספות  :ויקרא רבה במהדורת מרדכי מרגליות  ,מכילתא דרבי שמעון
בר יוחאי במהדורת יעקב נחום אפשטיין ועזרא ציון מלמד ופסיקתא דרב כהנא במהדורת דב

מנדלבוים .
22

27

על אלה נוספה לאחרונה מהדורת הספרא שהוציא אליעזר פינקלשטיין על פי כ " י רומי

,

מ " ע פרידמן  ' ,הלכות אישות בעקבות מעשים לבני ארץ  -ישראל '  ,תרביץ נ תשמ " א ) ,
ב ' ספר ' המעשים אלא

עמ ' 242 - 209

.

.

פרידמן העיר

בליקוטים שונים של מעשים  ,שחלקם הגיעו לגניזה מקצת הליקוטים

כי אין המדובר כנראה
כוללים הלכה ארץ  -ישראלית בלבד  ,ואילו באחרים כבר ניכרת השפעה של תורת בבל חשיבותם של המוהרים

.

בכך שהם זורים אור כלשהו על אחת התקופות העמומות בתולדות ארץ  -ישראל  ,היינו שלהי התקופה הביזנטית

וראשית ימי השלטון האסלאמי  .ראוי להקדיש מחקר מיוחד לפוטנציאל הטמון בספרי ' המעשים ' כמקור לתולדות

ארץ  -ישראל ויהודיה בתקופה זו  ,וצעדים ראשונים  ,מוצלחים עד מאוד עשה תלמידי הלל ניומן בעבודת המוסמך
שלו  ' ,המעשים לבני ארץ  -ישראל ורקעם ההיסטורי '  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

המעשים יש להוסיף את הקטעים השונים שנכללו באוסף של מ ' מרגליות ,

פטירתו של מרגליות )  ,הלכות ארץ ישראל מן הגניזה  ,ירושלים
23

ד ' רוזנטל ,

' תרומתה של הגניזה לספרות התלמוד '  ,מדעי

תשם  -ז .

על ספרות

שהביא לדפוס י ' תא  -שמע לאחר

תשל " ד .

היהדות ,

38

( תשנ " ה ) ,

עמ '

. 275 - 274

. 269

24

שם  ,עמ '

25

מכילתא דרבי ישמעאל  ,מהדורת ש ' האראוויטץ וי " א רבין  ,פרנקפורט תרצ " א ; ספרי במדבר וספרי זוטא  ,מהדורת

26

ת " ש האראוויטץ  ,לייפציג תרע " ז ; ספרי דברים  ,מהדורת א " א פינקלשטיין  ,ברלין ת " ש .
מדרש בראשית רבה  ,מהדורת י ' טהעאדאר  ,וח ' אלבק  ,ברלין תרע " ב  -תרצ " ו .

27

מדרש ויקרא רבה  ,א  -ה  ,מהדורת מ ' מרגליות  ,ירושלים תשי " ג  -תש " ך ; מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי  ,מהדורת

י " ג אפשטיין וע " צ מלמד  ,תשט " ו ; פסיקתא דרב כהנא  ,א  -ב  ,מהדורת ד ' מנדלבוים  ,ניו  -יורק

תשכ " ב .

"

דרה

ם

ישעיהו גפני

ץתדרה 206

(

אסמני . ) 66

28

דומה כי בדור אחרון הלכה וגברה הנטייה להוציא מהדורות מדעיות של מדרשי ארץ -

.

ישראל  ,אלא שכמעט בכל המקרים נעשה הדבר במסגרת עבודות דוקטור אין ספק כי הכנסתם של
כוחות צעירים למפעל זה היא תופעה ברוכה כשלעצמה  ,אך במרבית המקרים לא נדרש הדוקטורנט

להוציא מהדורה של כל המדרש  ,אלא רק חלק ממנו  ,לעתים אפילו פרשה אחת או שתיים

בלבד .

29

היתרון בעבודה מעין זו שהיא מציעה כבר בשלב ראשון את הבעייתיות המיוחדת שבמדרש המסוים

.

וכן את הפתרונות האפשריים שלוש דוגמאות לההדרה חלקית כזו הופיעו בשנים האחרונות  :מדרש
קהלת רבה במהדורת מנחם הירשמן  ,פסיקתא רבתי במהדורת ליה קשת  ,ומדרש איכה רבתי
במהדורת פנתם

מנדל ' .
0

אמנם לפחות בשני מקרים הופיע טקסט שלם של המדרש במהדורה

ביקורתית  :מדרש רות רבה במהדורת מירון ביאליק לרנר ,

ומדרש משלי במהדורת ברוך וויסאצקי .

31

נוסף על מהדורות של מדרשים הופיעו בדור זה כמה וכמה פרסומים של נוסחים שונים של מדרשים ,

על פי כתבי  -יד וקטעי גניזה  .במהדורתו למדרש בראשית רבה על פי כ " י וטיקן
מיכאל סוקולוף  ,כפי שכבר הראה יחזקאל קוטשר ,

הגלילית ' ,

3

2

'

הניח לפנינו

30

את אחד מאבות הטקסט של הארמית

.

זו המצויה גם בקטעי ירושלמי מן הגניזה  ,בתרגום הארץ  -ישראלי וכן בכתובות חשיבותו

של הטקסט במהדורה זו רבה עד מאוד לא רק לחקר הארמית הארץ  -ישראלית של תקופת האמוראים ,
אלא  ,כדברי סוקולוף במבואו  ,גם להכרת הניב העברי שלו נזקקו בכתיבת מדרשי האמוראים הארץ -
ישראליים והתלמוד הירושלמי ( ' לשון חכמים ב של

ארץ  -ישראל ' ) .

מבין הפרסומים החשובים של

מדרשים על פי קטעים מן הגניזה הקהירית נצייז את קטעי בראשית רבה שהוציא סוקולוף וקטעי

.

גניזה לכמה וכמה מדרשים שהוציא צבי מאיר רבינוביץ על שני אלה נוספו לאחרונה ' המכילתות
לפרשת עמלק ' שהוציא מנחם

28
29

כהנא .

4

'

ענייננו בסקירה זו היסטורי ביסודו  ,וברור כי מעבר

ספרא דבי רב  ,א  -ה  ,מהדורת א " א פינקלשטיין  ,ניו  -יורק תשמ " ב  -תשנ " ב .
קיימות כמובן גם סיבות אחרות להוצאה חלקית של מדרש  ,למשל מדרש המורכב בעליל משני חלקים שונים ,
ראו  :מדרש שמות רבה פרשות א  -יד  ,מהדורת א ' שנאן  ,ירושלים ותל  -אביב תשמ " ד ; רק פרשות א  -יד במדרש
זה הן מדרש פרשני לספר שמות  ,ומפרשה סו ואילך שמות רבה הוא מדרש דרשני שאינו אלא מהדורה כלשהי

תנחומא .

של
30

( dissertation ) , Tewish Theological Seminary ,

; New York 1982

ל ' קשת ,

' פסיקתא

העברית בירושלים  ,תשנ " ג  :פ ' מנדל ,

.ס

Ph .

רבתי  ,עדי נוסח ומהדורה של פיס ' שובה '  ,עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה
' מדרש

איכה רבתי  ,מבוא ומהדורה ביקורתית לפרשה השלישית '  ,א  -ב ,

עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
31

32

תשנ " ז .

מ " ב לרנר  ' ,מדרש רות רבה  ,על  -פי כתב יד אוקספורד  , ' 164עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
תשל " א ; מדרש משלי  ,מהדורת ב ' וויסאצקי  ,ניו  -יורק תש " ן .
י ' קוטשר  ' ,מחקרים בארמית הגלילית '  ,תרביץ  ,כא ( תש " י )  ,עמ '  ; 205 - 192כב ( תשי " ב ) עמ ' ; 192 - 185 , 63 - 53

,

בג תשי " ג ) עמ '
33

"

4 . 0 . Hirshman , ~ Midlash CLohelet Rabbah , Chapters 1 - 4נ

60 - 36

.

מדרש בראשית רבה  :כתב  -יד ואטיקן

Ebr . 30 ( 30

.

 , ( Vat .מהדורת מ ' סוקולוף  ,ירושלים תשל " א סוקולוף סייג

במשהו את דברי קוטשר והראה כי רק חלקים מסוימים מכתב  -יד זה מהווים אב  -טקסט  ,ואילו חלקו האחר הועתק

ממקור מאוחר יותר מבחינה לשונית  ,ראו  :מ ' סוקולוף  ' ,העברית של בראשית רבה לפי כתב  -יד ואטיקן , ' 30
לשוננו  ,לג ( תשכ " ט ) עמ ' . 279 - 270 , 149 - 135 , 42 - 25
34

מ ' סוקולוף  ,קטעי בראשית רבה מן הגניזה  ,ירושלים תשמ " ב ; צ " מ רבינוביץ  ,גנזי מדרש  ,תל  -אביב תשל " ז ; מ " י
כהנא  ,המכילתות לפרשת עמלק  ,ירושלים תשנ " ט ; כהנא הוסיף למהדורתו מבוא חשוב ועדכני על תולדות
המחקר במדרשי התנאים

קופת המשנה והתלמוד  :חקר שנרה דור  -הישגים ותהיות

לחשיבותם של פרסומים אלה לחקר הלשון בתקופת המשנה והתלמוד  ,יוצא גם ההיסטוריון נשכר
בשעה שבידיו להיזקק למקורותיו העיקריים על פי נוסחים מבוררים ונקיים משיבושים מאוחרים

ישמשו

1858

.

ומטעויות מעתיקים 35
ההלכה הארץ -
ן
אלא גם שלן ספרות
ן
זכינו בדור האחרון למהדורות מדעיות 1לא רק שלן מדרשים ,

ישראלית  .הבולט מכולם בתחום זה הוא כמובן מפעלו המונומנטלי של ליברמן בהוצאה מדעית של
התוספתא ,

36

שאליה נלווה פירושו המקיף ' תוספתא כפשוטה ' .

37

כל המוסיף בהערכת מפעל זה אינו

אלא גורע  ,וברור שכל מי שמבקש לחקור היבט כלשהו של תולדות היהודים בארץ  -ישראל בתקופת

'

חז " ל  -הן מצד ההלכה הן מצד הראליה של ימיהם  -לא יוכל לפסוח על שימוש חוזר  ,פעם אחר
פעם ,

בפנינה זו של מיזוג תורה ומדע .

גם חיבורי הלכה אחרים מתורתה של ארץ  -ישראל זכו למהדורות מדעיות  ,או לפחות למהדורות

הכוללות שינויי נוסחאות על פי כתבי  -יד שונים או למהדורה סינופטית המציבה במקביל את

.

עדויות הנוסה השונות של הטקסט מן המהדורות המדעיות נציין את הוצאת סדר זרעים של המשנה

הנוסח .

עם אפרט של שינויי

38

מלבד זאת מזה שנים אחדות יוצאת לאור בטיבינגן שבגרמניה

מהדורה סינופטית של התלמוד הירושלמי  ,שבה מוצבים בטורים מקבילים נוסחי כתבי  -היד השונים
והדפוסים

העיקריים .

39

התופעה של פרסום חלקי של חיבורים קיימת גם בספרות ההלכה  ,וכך

הופיעו מהדורות מדעיות של מסכתות בודדות מתוך המשנה 40או של פרקים בודדים מתוך

הירושלמי .

41

לעניין הירושלמי זכינו בדור האהרון לעבודותיו הייחודיות של יהודה פליקס  ,אשר

ביקש לכרוך יחד ההדרה מדעית של קטעים מן הירושלמי ואת ידיעותיו המקצועיות בתקר

החקלאות והבוטניקה .
זו נעיר גם להלן .

42

מחקרים אלה השיבותם בניסיון להתאים בין ספרות לראליה  ,ועל תופעה

סקירת תורתה של ארץ ישראל והעיסוק בה בדור אהרון לא תהיה שלמה ללא היזקקות לשני תחומי

ספרות נוספים  ,הפיוט והתרגום  .לעתים די בתגלית אחת מרעישה כדי לעורר מחדש התעניינות
והקירה בתהום שלם  ,ודומה שכך אירע בחקר התרגומים  .באמצע המאה העשרים נתגלה בווטיקן
35

ראו גם  :מ ' כהנא  ,אוצר כתבי  -יד של מדרשי ההלכה  :שחזור העותקים ותאורם  ,ירושלים תשנ " ה  .כהנא ריכז שם

כל פיסת מידע על כתבי  -היד של מדרשי ההלכה  ,הן השלמים הן המקוטעים  .ריכוז זה הוא בסיס לכל ניסיון בעתיד
להוציא לאור מהדורות ביקורתיות חדשות של המדרשים
36

37

הללו .

זרעים  ,ניו  -יורק תשט " ו ; מועד  ,ניו  -יורק תשכ " ב ; נשים  ,ניו  -יורק תשכ " ז  -תשל " ג ; נזיקין ושלוש הבבות )  ,ניו -
יורק

תשמ " ח .

ניו  -יורק תשט " ו  -תשמ " ח ; מהדורה שנייה של ' תוספתא כפשוטה '  ,הכוללת הערות מגיליון התוספתא של ליברמן ,
החלה לצאת לאור בשנת

תשנ " ג .
תשל " ב  -תשל " ה .

38

משנה זרעים  ,א  -ב  ,מהדורת נ ' זק " ש  ,ירושלים

39

; Becker ) ) 45 . ( , Synopse zum Talmud Yerushalmi: Ordnung Zera 'im , 1 - 111 , T bingen 1991 - 1992

40

" , TUbingen 1995י
מספרם

~ י )) 2ו

"

 . -1 .א ש

 . : Ordnungולן

רב  ,וראו הרשימה

אצל :

"

 . 143 - [ 442 ,קק Introduction 10 the Talmud and Midrash ,

.

]

"

4א )  . 5ע

) [ . Stemberger

Edinburgh 1996
41

ראו למשל :

""

חס Palestinian Talmud Tractate Rosh Hashana , Chapter

]  Critical Edition 0גי Goldman ,

 . 2 [ 9 - 268קק HUCA , 46 ) [ 975 ( ,
42

-,

תלמוד ירושלמי מסכת שביעית  ,א  -ב  ,מהדורת י ' פליקס  ,ירושלים

תש " ם  -תשמ " ז .

.ג .

]

(

'-

. ,,

ישעיהו נפני
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כתב  -יד נאופיטי  ,המכיל תרגום ארמי לחמישה חומשי תורה ,

וגילוי זה עורר גל של מחקרים ,

43

שרובם עוסקים בשאלת קדמותו של התרגום בזיקה לשאר התרגומים שבידינו זה
פורסמו בדור האחרון קטעי תרגום רבים הן מן הגניזה הקהירית  ,הן

מכתבי  -יד אחרים .

כבר .
43

44

כמו כן

למותר לציין

שחומר זה שופך אור על הנעשה בתוך בתי הכנסת שבארץ  -ישראל בשלהי העת העתיקה  ,והוא משמש
בידי החוקרים  ,בצד הפיוט  ,להבהרת אחת השאלות המרכזיות במחקר  ,היא שאלת הסדרים ומחזורי
הקריאה השונים שנהגו

בקריאת התורה .

46

ואולם בדור אחרון החלו לחפש אתרים אחרים ושימושים

אחרים שבהם שימש חומר זה בחיי היום  -יום  ,אם במסגרת בית הספר ואם במסגרות אהרות ,
כי ההיסטוריונים של התקופה טרם

47

ודומה

מיצו את העיסוק בו מבהינה זו .

גם בתחום הפיוט זכינו בדור אחרון לפעילות מחודשת ונרחבת  .הופיעו כמה מבואות כוללים ? ל

שירתה של ארץ  -ישראל  ,ונזכיר ספרים של שניים מחוקרי הפיוט המובהקים שבדור  :את ספרו של

?זרא פליישר ' שירת  -תקודש העברית בימי  -הביניים ' ואת סקירתו המקפת של אהרן מירסקי

' הפיוט ' .

48

כמו כן יצאו לאור מהדורות הדשות של ענקי הפיוט  ,הלוא הם יוסי בן יוסי ויניי ,

49

ופיוטים

רבים של פייטנים אחרים  ,המאפשרים לנו להתחקות אחרי סדרי התפילה והקריאה בתורה בארץ -

ישראל בשלהי התקופה הביזנטית .

50

אין בסקירתנו מקום לרשום את שלל הפיוטים שיצאו לאור בשנים האחרונות  ,ואף אין זו מטרתה ,
אבל בהקשר של תולדות ארץ  -ישראל ראוי לשים לב לנטייה הגוברת והולכת בזמן האחרון להציג
את הפיוט כמקור היסטורי שיש בו עניין גם למי שאינם עוסקים בחקר השירה או הליטורגיה  .השירים
43

ראו Barcelona :

,

) , Madrid 8דל  Biblioteca Vaticana , 1 -ס Targum Palestinense Ms . de

1968 - 1979
44

לסקירת המדקר ראו :

4 . ( ,ט ) 4 [ . Mulder

 Ancient ludaism and Earlyת

 . 217 - 254קק 1988 ,

,

,

,

 . 5 . A] exander , '] ewish Aranlaic Translations of Hebrew Scriptures ' ,ק

the Hebrew Bible

 Philadelphiaש

.

0

; Christianitf, Assen

Mikra : Text, Translation , Reading and Interpretation

קיימות כמה רשימות ביבליוגרפיות לחקר ספרות התרגום ,

רשימות שתפחו במיוחד בעקבות פרסום תרגום נאופיטי  ,ראו Literature , :
1972 - 1990

45

"

זסז New

ש

4 .ה

4 . ( , Arameans, Aramaic and ( he' Aramaicט )

% 4 . 1 . IGein , Genizah Manuscripts ofPalestinian

 Pentateuch ' ,ט

 . 89 - 95קק Literary Tradition, Ramat Gan 1983 ,
46

הספרות בנושא זה ? שירה במיוחד ; לסקירת הבעיה ראו :

?'

"

ו

47

74 - 86 .

 .קק

75 - 85
48

תן ) . Perrot , 'The Reading of the Bible

 the School ' , [ 51 , 10 ) 1979 ( ,חן  the Synagogue andתן , ' The Targum

World Congress o( Ie~ ish Studies, Panel

 .קק

,

the Palestinian Targumim 10

"

וקא the
.

,

0

Editions

פלי ' שך  ,תפילה ומנהגי תפילה ארץ  -ישראליים

בתקופת הגניזה  ,ירושלים תשמ " ת  ,עמ '  ; 320 - 293ראו גם הסיכום אצל :
 rthe Ancienמלדך ( לעיל  ,הערה  ? , ) 44מ ' . 159 - 137
'
~ Synagogue
 . Kasherח
ראו , 'The :

rgum

(

' Bibliographyן 8 . Grossfeld ,

1 - 111 , Cincinnati

Targum 10 the Pentateuch , 1 - 11 , Cincinnati 1986 ; idem , 'New

.

י1

71 . Diez Macho , Neophyti

1 Leben ',, Proceedings 0ד

 ,ב1ן, 5

"

 .ס .ג

Targuminl and.זמי
Aramaic

Sessions: Bible Studies, lerusalem 1988 ,

ע ' פל " שך  ,שירת  -הקודש העבךית בימי  -הביניים  ,ירושלים

; 1975

א ' מירסקי  ,הפיוט  :התפתחותו בארץ  -ישראל

ובגולה  ,ירושלים חש " ן  .וראו גם  :מ ' זולאי  ,ארץ  -ישראל ופיוטיה  :מחקרים בפיוטי הגניזה  ,בעריכת א ' חזן ,

ירושלים תשנ " ו  .אף שזולאי נפטר בשנת תשט " ו  ,ספרו מצטרף לספרי היסוד שהופיעו בדורנו  ,ושהפכו נכסי צאן
ברזל לכל המוסק בתקר
49

שירת ארץ  -ישראל .

פיוטי יוסי בן יוסי  ,מהדורת א ' מירסקי  ,ירושלים

צ " ע רבינובהן  ,ירושלים תשמ " ה ; ב  ,ירושלים
יניי  :ביאורים ופירושים  ,ירושלים
50

תשנ " א ; 2מחזור

תשמ " ז ;

פיוטי רבי יניי לתורה ולמועדים  ,א  ,מהדורת

בימים אלה ממש הופיע חיבורו של נ " מ ברונזניק  ,פיוטי

תשס " א .

ראו למשל  :פיוטי שמעון בר מגס  ,מהדורת י ' יהלום  ,ירושלים

תשמ " ד .
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מימין  :בית הכנסת
בח ' רבת סאמרה  ,על
הדרך

שכם  -טול  -כרם ,

סמוך ליישוב עינב ;
הוא פתה להר גריזים
כמו יתר בתי הכנסת
השומרוניים

למטה  :פסיפס ועליו
תיאור של חזית
המקדש  /ארון קודש ,
תאור זה קודם לכל
עד
הכנסת
שנתגלו
היהודייםבתי
פסיפסי

כה  ,ח ' רבת

ימרה ,

המאה הרביעית
לספירה

,

,ך ; . . ,-
/

.-

( ( ן44

4444144י,

= = --

ארון קבורה יהודי

/

עשוי

עופרת  ,בית  -שערים ,
המחצית הראשונה של
המאה הרביעית לספירה
( צילום  ,יורם

לחמן )

חדרה 210
~

למעלה  ' :כתשת אוודוקיה ' -
אוודוקיה (  460 - 421לספייה )

כתובת שירית ארוכה שכתבה הקיסרית
בבואה לארץ  ,נמצאה ברצפת אולם הרחצה

הגדול בבית המרחץ הרומי בחמת גדר
מימין  :מטמון של  99מטבעות זהב מן המחצית השנייה של המאה הרביעית
לספירה  ,נמצא בתוך קופה של אבן שנקברה מתחת לרצפת בית מגורים
בחלקה הצפוני של קיסריה

מימין  :כלי זכוכית
מקסטרא  ,שמדרום
לחיפה  ,התקופה
הרומית ( המאה

הרביעית  -החמישית
לספירה )

,

צילום ~ צ '

שגיב )

משמאל  :מטמון של
עשר מטבעות ברונזה
בתחתית של כד
שנקבע ברצפת בית
מגורים מן התקופה

.

הביזנטית נתגלה
בשנת  2000בכפר

,

של עין  -גדי
צילום ~ ואב

רדובן )

חדרה

211
~

קטע מכתובת ביישת רחש  ,הסמוך לבית  -שאן  ,ובה
רשימה של גידולים חקלאיים האסורים ומותרים בשנת
השביעית  ,ופירוט החומי ארץ  -ישראל שבהם החזיקו

בארץ  ,זוהי

עולי בבל והשלכותיהם על הלכות התלהוה
כתשת הפסיפס הגדולה ביותר שנמצאה בארץ עד כה ,

המאה הרביעית  -החמישית לספירה
עילל  ,אב רדובן )
)

מימין  :דיוקנו של
דוד ברצפת פסיפס
בבית הכנסת בעזה ,
המאה הרביעיה
לספירה
1צילום ~ ואב

ר17ב) 1

לנוטה  :רחוב

העמודים בבית  -שאן

תדרה 212
~

תקופת המשנה והתלמוד  :חקר שגות דור  -הישגים ותהיות

בס ':בכן :נבקל
-

יהודי ארץ  -ישראל ערב הכיבוש

המוסלמי .
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52

ג  .כלי עזר
חוקרי תקופת המשנה והתלמוד נזקקים למגוון רחב של כלי עזר בשעה שהם מבקשים לפענח ,

בניין .

לפרש או למצוא תומר העשוי לשמש להם אבני

ברור שתהום המילונאות עשוי לתרום

תרומה של ממש להבנת הטקסט לפני כל ניסיון להפיק ממנו מידע היסטורי  .יתרה מזו ,

חקר

השאיבה של ספרות חז " ל מלשונות הסביבה אינו רק מספק כלי עזר המסייע לפענת מסורות

נקודתיות  ,אלא מצטרף לעדות מקפת יותר על מידת ההתערות התרבותית של יהודי ארץ  -ישראל ,

.

ועל כל פנים של יוצרי הספרות התלמודית ומוסריה  ,במרחב ההלניסטי  -הרומי בדור האחרון נוספו

.

גם בתחום זה כמה נדבכים חשובים בתחום המילונאות המובהקת בולט מילון הארמית היהודית

הארץ  -ישראלית שהוציא לאור סוקולוף .

53

מקורותיו של מילון זה אינם רק הירושלמי ומדרשי ארץ -

ישראל  ,אלא גם הארמית שבכתובות  ,בתרגומים  ,בפיוט  ,בספרות המאנית ואף בתעודות
פורמליות כמו כתובות  .מלאכת הלקסיקוגרפיה קשורה בכל נימיה בפרסומן של מהדורות מדעיות

ובגילוים של כתבי  -יד ' נקיים '  ,והעבודה בתחום זה קשורה אפוא במהותה להתפתחויות בשני
הסעיפים

הראשונים שסקרנו .

בצד המילונאות הכוללת המשיכו חכמים בדורנו את מלאכתם של שמואל קרוים  ,עמנואל לעף ,
בנימין זאב באכר ,

ליברמן ואחרים בעריכת מילונים ובמחקר לשוני בתהומים סמנטיים מוגדרים .

54

בעניין זה תרם במיוחד דניאל שפרבר  ,שהוציא לאור מילון למונחים משפטיים בספרות חז " ל

השאולות מן היוונית והלטינית ורשימה של לשונות ספנות בספרות חז " ל  ,וכן הציע קווים למהדורה

חדשה של מילונו של קרוים הכוללת את המילים השאולות מהיוונית והלטינית בלשונם של תז " ל .

55

מכיוון שבארץ  -ישראל עסקינן איני רושם מפעלים מקבילים של לקסיקוגרפיה ושל חקר המילים
51

52

שירת בני מערבא  :שירים ארמיים של יהודי ארז  -ישראל בתקופה הביזנטית  ,מהדורת י ' יהלום ומ ' סוקולוף ,
ירושלים תשנ " ט .

ראו  :י ' יהלום  ,פיוט ומציאות בשלהי הזמן העתיק  ,תל  -אביב

53

the Byzantine Period, Ramat Gan 1990

54

לחקר המילים היווניות והרומיות ראו :
1 - ] 1 , Berlin 1898 - 1899

חיים
1969
55

ומינרלים ראו :
Hildesheim

,

,

0

תש " ס .

Pales ( inan Aramaic

Midrasch

Talmud,

,

Dictionary o ( fewish

"

l0
תו ateinische Lehnw rter

ג

Sokolot

.א

חע Krauss , Griechische

.

5.

 ; und Targum ,ש ' ליברמן  ,יוונית ויוונות בארץ ישראל  ,ירושלים תשכ " ב ; לצמחייה  ,בעלי
. LOw, Die
der
;  Vienna 1924 - 1934ש  , Berlinע1 - 1
Fauna und
idem

der

;

ללשונות חכמים ראו  :ב " ז בכר  ,ערכי מדרש  ,תל  -אביב

,

 Rabbinic Literature, Terusalem 1984 ; idem , Nauticaח Greek and La ( in Legal Terms

,
'

1

תרפ " ג .
Dictionary

0

 ,זטיזטיי

"
.

1( .

ש  Rabbinic Literature : Prolegomenaתן 4 Latin Wordsחב  1986 ; idem , ' Greekחב [ ) Talmudica Ramat-

New

8

9 - 30

 .קק

 . 9 - 60 ; 16 - 17 ) 1979 ( ,קק  , 14 - 15 ) 1977 ( ,חסל  -זם Rabbinic Literature ' , 8חן 8551 ) 1 Wordsן ) Dictionarf 01

"
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השאולות בלשונם של אמוראי

בבל ,

56

אך ברור שחוקרים העוסקים בשאלות היסטוריות בעיקר על

הבבלי .

סמך ספרות חז " ל נדרשים גם לתלמוד

כמו כן קיימת זיקה ברורה בין לקסיקוגרפיה

המתייחדת לתחומי חיים מסוימים  ,כמו הצומח  ,החי או מושגים מחיי היום  -יום ( משפט  ,מלאכה

וכיוצא באלה )  ,לבין כלל התרבות החומרית של התקופה הנדונה  ,המכונה על פי רוב ראליה

.

תלמודית העיסוק בתחום זה כלל אינו הדש בדורנו  ,אלא מיוסד על מפעל רחב ומפורט שראשיתו
עוד במאה התשע  -עשרה ובתחילת המאה

העשרים .

הגדיל מכולם בזמנו קרויס בחיבורו הנודע

' ארכאולוגיה תלמודית '  ,שחלקים ממנו תורגמו לעברית בספרו ' קדמוניות
זכתה לתנופה עצומה בדור האחרון ,

58

התלמוד ' .

57

עבודה זו

ואנו עדים יותר ויותר לתופעה הברוכה של ארכאולוגים

וחוקרי ארץ  -ישראל המצויים היטב גם בספרות התלמודית  ,והמסוגלים להעלות מתוך שילוב שתי

הדיסציפלינות  -שעד לאחרונה שכנו הרחק זו מזו  -תמונה שלמה ואמינה של חיי היום  -יום בימיהם
של חכמי המשנה והתלמוד

59 ,

עד לדור זה שימשו הקונקורדנציות למיניהן כלי עזר עיקרי למי שנזקק לספרות חז " ל בהקשרים

.

היסטוריים שונים כידוע הופיעו קונקורדנציות למשנה  ,לתוספתא ולמדרשי ההלכה  ,פרי עבודתם של

חיים יהושע קוסובסקי ( 60משנה  ,תוספתא ) ושל בנו בנימין ( מכילתא  ,ספרא ,

ספרי .
)

בשנים תש " ם -

תשנ " ט הופיעו שבעה כרכים של ' אוצר לשון תלמוד ירושלמי ' מאת משה קוסובסקי  ,ובשנת תשמ " ה

.

ראה אור כרך של ' אוצר השמות ' בעריכתו אך כיום דומה שטכנולוגיית המחשב תופסת את מקומם

של אוצרות אלה  ,וערכם של תקליטורי מפעל השו " ת של אוניברסיטת בר  -אילן ( ודומיהם  -מעתיקיהם

למחצה  ,לשליש ולרביע ) אינו מבוטל  ,לפחות בחיסכון של מאות שעות חיפוש מכוח השימוש הנכון

.

והמתוחכם בכלים אלה ואף כי דבריו של אורבך על הקונקורדנציות תופסים גם כאן  ,ויש מקום לחשש

' שתפתח . . .
בכל זאת אין לכפור בתועלת שניתן להפיק מן הכלים האלקטרוניים המתחדשים לבקרים .

פתח לפני חוקרים שלא שימשו כל צרכם  ,שיקשטו דבריהם בריבוי הבאות מכלי שני זה ' ,

56

62

סוקולוף עומד לפרסם בקרוב שני כרכים של מילון לארמית הבבלית ולניבים הקרובים לה  .אשר למילים שאולות
מן האיראנית ראו :

 aranlEen talmudique' lournalחט 5 . Telegdi , ' Essai sur 18 phoniticque des emprunts iraniens

 . 177 - 256קק ; Asiatique , 226 ) 1935 ( ,

וכן הערותיו של ד ' גייגר לערכים בתוך  :תוספות הערוך השלם  ,בעריכת ש '

.

קרויס  ,וינה תרצ " ז בדורנו עסק בכך ש ' שקד  ,וראו לפי שעה דבריו :
259 - 261
57

61

 .קק

 Middle Aramaic ' ,תן ' Iranian Loanwords

Encyclopaedia Iranica , 11 , 1987 ,

קרוים  ,קדמוניות

(  ed . Hildesheim 1966טח 5 . Krauss , Talmudische Archjologie , Leipzig 1910 - 1912 ) 2ן ש '

התלמוד  ,א  ,חלק ראשון ושני  ,ברלין ווינה תרפ " ד ; ב  ,חלק ראשון  ,תל  -אביב תרפ " ט ; ב  ,חלק שני  ,תל  -אביב

תש " ה .
58

ראו הסקירה במבוא לספרו של ד ' שפרבר  ,תרבות חומרית בארץ  -ישראל בימי התלמוד  ,ירושלים תשנ " ד ,
23 - 3

59

.

אציין כאן כדוגמה אחת מני רבות את מחקריו של ד ' אדן  -ביוביץ  ,ראו למשל :
 Study orLocal Trade, Ramat-" Gan 1993ן Roman Galilee :

60

ראו

עמ '

עליו  :א " א אורבך  ,מחקרים במדעי היהדות  ,ב  ,ירושלים תשנ " ח ,

למכילתא ולתלמוד ראו  :שם  ,עמ '

עמ ' . 754

עמ '

"

Po ( tery

; 893 - 890

ועל הקונקורדנציות

. 755 - 748

61

שם ,

62

אחד הכלים המועילים במיוחד הוא מפתח של אזכורים בספרות המחקר לפי סדר הש " ס
( Dealing with Talmudic Literature

,

Adan-Bayewitz

.ס

שהתקין מכון ליברמן שליד בית המדרש לרבנים

) References

באמריקה .

,

Index 0

ותהיות

( 21

תקופת המשנה והתלמוד  :הקר שנות דור  -הישגים

ם

סוג אחר של כלי עזר  ,המקל מאוד על מי שמבקש למצוא מידע בתחומים מוגדרים מאוד  ,הוא אוספי

.

חומרים לפי מקצוע בתחום מעמדם המשפטי של היהודים בתקופה הרומית והביזנטית יש לציין במיוחד

את האוסף שהוציא אמנון ליניר  ,ובו כל חוק רומי הנוגע ליהודים מתום מרד בר כוכבא ועד לחקיקה

של יוסטיניינום באמצע המאה השישית  63 .החוקים מובאים בלשונם המקורית ובתרגום לעברית  ,ומלווים
,
מבוא  ,פירוש ורשימה ביבליוגרפית  .נוסף על כך סקר לינדר במבוא לספר את מקורות החקיקה השונים

והדגיש את הפוטנציאל של השימוש בחוקה לשם הפקת מידע היסטורי מקיף יותר .
בתחום הגאוגרפיה ההיסטורית יש לציין במיוחד את הלקסיקון הגאוגרפי שהוציאו יורם צפריר  ,לאה
די סגני ויהודית גרין  ,הכולל חמש מפות של ארץ  -ישראל תחת השלטון הרומי והביזנטי  ,תיאור קצר
של מאות אתרים

וכן ציונים של מקורות עיקריים בספרות העתיקה וביבליוגרפיה מודרנית .

64

ראוי להוסיף למחלקה זו סוג מיוחד של כלי עזר שעניינו בעיקר הקלה על שעות היפוש ומעקב אתר

.

תרומותיהם של גדולי החוקרים בדור האחרון בשנים האחרונות יצאו לאור קובצי מאמרים של כמה

.

מן האישים הבולטים ביותר בחקר תקופת המשנה והתלמוד  ,הן מצד ספרות חז " ל הן מן הצד ההיסטורי
 65בתחום תולדות ההלכה
בתחום הספרות נזכיר במיוהד את אוספי המאמרים של אפשטיין וליברמן ,

ומהשבת חז " ל את קובצי מאמריו של אורבך 66ובתחום ההיסטוריה את אוסף מתקריו של שמואל
מפראי  ,הבולט מקרב תלמידיו של אלון  ,ומי שטיפח את התחום בארץ במחצית השנייה של המאה
67

העשרים והקים דור של תלמידים המלמדים היום במרבית המוסדות להשכלה גבוהה

בארץ ,

ד  .עריכתם של הטקסטים  -וקריאתם היום  :האתגר שבפני ההיסטוריון
לאחר שנתגלו טקסטים חדשים  ,אחרים זכו למהדורות ביקורתיות  ,ואף כלי העזר לעבודה

הפילולוגית הלכו ונשתכללו  -הבה נניח שהגענו לטקסט ' מקורי ' ככל שניתן  ,נקי משיבושי לשון

.

והעתקה  ,וקרוב ככל האפשר לנוסה שנקבע בעריכה המקורית של החיבור בשלב זה נשאלת השאלה

63

א ' לינדר  ,היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית  ,ירושלים תשמ " ג  .ודאי  ,חוקים אלה אינם מתייחדים רק
ליהודי ארץ  -ישראל אלא לכלל קהילות היהודים שתחת שלטון רומי  ,אך לפחות חלקם נוגעים לעניינים ארץ -

.

ישראליים מובהקים  ,כמו תולדות הנשיאות והמשלוחים שיצאו מטעמה גם ספרו המונומנטלי של מנחם שטרן :
 tGreek dndמכיל בחלקו השני  ,קטעים שנכתבו
'חס Authors
and
1984ו1 - 111 , Terusalem 1974

,

.

חלקם
על יהודים בידי נוכרים בתקופת המשנה והתלמוד ואף שרוב הקטעים אינם מתייחדים ליהודי ארץ  -ישראל ,
 כמו דברי קסיוס דיו  -על מרד בר  -כוכבא  ,נוגעים במישרין למעשים שהתרחשו בתקופה הנדונה דווקא בארץישראל .
64

Green , Tabula Imperii Romani: ludaea - Palaestina, Ierusalem 1994

.ו ש

1 ( 1 Segani

.

]

.

 . Tsafrir ,ן המפות הן :

מפת הפרובינציה יהודה ( ופלסטינה ) בכללה  ,שתי מפות של חלקי ארץ  -ישראל ( צפון ודרום )  ,מפת בתי הכנסת
ומפת הכנסיות .
65

י " נ אפשטיין  ,מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות  ,א  ,חלקים א  -ב  ,ירושלים תשמ " ד  -תשמ " ח  :ב ,
ירושלים תשמ " ח ; ש ' ליברמן  ,מחקרים בתורת ארץ  -ישראל  ,ירושלים תשנ " א .

הערה  , ) 60א  -ב .

66

א " א אורבך  ,מעולמם של חכמים  ,ירושלים תשמ " ח ; הנ " ל ( לעיל ,

67

ש ' מפראי  ,בימי הבית ובימי המשנה  ,א  -ב  ,ירושלים תשנ " ד  .לביבליוגרפיה מלאה של כתביו ראו  :א ' אופנהיימר

י ' גפני ומ ' שטרן ( ז " ל ) ( עורכים )  ,יהודים ויהדות בימי בית שני  ,המשנה
ספראי  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ '  ( 406 - 395הרשימה נערכה בידי נ '

,

והתלמוד  :מחקרים לכבודו של שמואל

אופנהיימר .
)

דדי

"
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כיצד יש להשתמש בטקסטים כאלה בבואנו לארוג נרטיב היסטורי של ימי המשנה והתלמוד  ,בדומה
לזה של ימי בית שני  ,המבוסס בעיקר

על דברי יוספוס .

שאלת השימוש בספרות חז " ל כמקור היסטורי 68הועלתה לראשונה באופן שיטתי בזמן החדש לפני
כ 180 -

שנה  ,בחיבורו המקיף של איזק מרקום ( יצחק מרדכי

בספר דן יוסט בחשיבות של התלמוד כמקור

היסטורי .

יוסט על תולדות ישראל .

)

69

בנספח מיוהד

וזאת לדעת  :יוסט לא חיבב במיוחד את

70

היהדות התלמודית  ,ובעיניו לא היה זה אסון כה גדול לעם היהודי אילו הצליחו מתנגדיו במזימותיהם

להעביר את התלמוד מן העולם .

71

ואף על פי כן הוא טען שאבדן כזה היה שולל מן ההיסטוריונים

מקור מידע ראשון במעלה  ,אלא שלמרבה הפלא הוא סבר שהדבר נכון דווקא לתלמוד הבבלי שנערך
ונשתמר בצורה זהירה  ,שלא  -כפי דעתו  -כמו

הירושלמי .

72

במהלך המאה התשע  -עשרה הלך

והשתנה  -למעשה התהפך  -יחם זה כלפי שני התלמודים  ,ודווקא חוגים הקרובים לתפיסת עולמו
של יוסט מצאו עניין רב  -אמנם מסיבות מגמתיות בעליל  -בכל מה שקשור לתלמוד הירושלמי

ולמסורת ההלכה הארץ  -ישראלית .

73

מכל מקום מאז יוסט נתפסה הספרות התלמודית כמקור היסטורי מהימן  ,ולא פעם הוצגו ימי המשנה

.

והתלמוד כנרטיב הבנוי על פי דורות התנאים והאמוראים חכמי התלמוד שימשו בסקירות כאלה
ראשי פרקים כרונולוגיים  ,מתוך הנחה שבסיפוריהם

ובמאמריהם משתקפות תולדות ישראל .

בדור האחרון ממש החלו להטיל ספק בגישה זו  ,ודווקא בעקבות ההתקדמות וההעמקה בחקר ספרות
חז " ל למדוריה  ,כאשר שאלות של התהוות החומר  ,שלבי עריכתו ומסירתו ועיסוק גובר והולך באופי
הספרותי של יצירת חז " ל החלו לתפוס מקום מרכזי יותר בעולם המחקר התלמודי ( ואף דחקו במשהו
את הדגש הפילולוגי של הדורות

הקודמים .
)

.

התהיות רבות כבר ידענו שחז " ל לא טיפחו סדר יום היסטוריוגרפי נוסח ההיסטוריונים של העולם

ההלניסטי  -הרומי  ,ומשה דוד הר כבר עסק בכך במאמר

חשוב .

74

הם לא כללו בדבריהם אלא את

הנושאים שהיה להם עניין להעלותם  ,אם בתחום ההלכה ואם בתחום
68

על שאלה זו ראו לאחרונה :
123 - 230

69

 .קע

,

 Late Anliqtit , Part 3 , 1 , Leidenת (eds . ( , ludaism

1999 ,

האגדה .

גם בשל האופי

 . ] . Avery- Peckג ש

Neusner

.

,

~

1 - 1[ ) , Berlin 1820 - 1826

.

 ; 1 . 14 . 1051 , Geschichte der Israelitenאת

חיבורו של יוסט הגדיר לאחרונה

י ' שורש

' החיבור המקיף הראשון של ההיסטוריה היהודית שנכתב על ידי יהודי בשפה אירופית מאז יוספוס '  ,ראו  :י ' שורש ,
הפנייה לעבר ביהדות המודרנית  ,ירושלים תש " ס  ,עמ '  . 359אכן יוסט קבע מסמרות בתיאור תקופת התלמוד
שנקלטו בדברי היסטוריונים יהודים אחרים שבאו בעקבותיו  ,והנודע שבהם הוא כמובן גרץ  .על גישתו של יוסט
לתלמוד כמקור היסטורי  ,ראו שורש  ,שם  ,עמ '
70
71

72
73

שם  ,ד  ,עמ '

. 294 - 264

ראו  :ר ' מיכאל  ,י " מ יוסט  ,אבי ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית  ,ירושלים תשמ " ג ,
יוסט ( לעיל  ,הערה  , ) 69ד  ,עמ '  , 245הערה . 2

עמ '

. 45 - 41

ראו  :י ' גפני  ' ,בין בבל לארץ ישראל  :עולם התלמוד ועימותים אידיאולוגיים בהיסטוריוגרפיה של העת החדשה ' ,

ציון  ,סב ( תשנ " ז ) ,
74

. 561 - 360

עמ '

. 242 - 213

ת " ד הר  ' ,תפיסת ההיסטוריה אצל חז " ל '  ,דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות  ,ג  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '

. 142 - 129
21 - 38

 .קק

על חוסר העניין של חז " ל בהיסטוריוגרפיה ראו  :תו

Periodization and Causality

; Talmudic Literature' , INiSh History, 10 ) 1996 ( ,

יציאת היהודים מן ההיסטוריה  ,ומיהו זה החוזר אליה ? '  ,בתוך
להיסטוריה  -הערכה מחדש  ,ירושלים תשנ " ט  ,עמ ' . 55 - 40

ד ' שוורץ ,

,

1 . Gahni , ' Concepts 0

' מאלכסנדריה לספרות

ש " נ איינשטדט ומ '

חז " ל  ,לציון :

ליסק  ,עורכים  ,הציונות והחזרה

Rabbinic

,
in

תקופת המשגה והתלמוד  :חקר שגות דור  -הישגים ותהיות
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מציאות ימיהם .

האסוציאטיווי והאנקדוטלי של ספרות חז " ל אין לצפות למצוא בה תמונה מקיפה של
שניתן להסיק מן
כיום מטילים חוקרים ספק לא רק ביכולת ללמוד מן השתיקה  ,אלא גם במסקנות
שבשמו נמסרו
הקיים כלום טקסט תלמודי כלשהו משקף מציאות  -או רעיונות  -מימי החכם
התשובות על
הדברים  ,או שמא הטקסט כצורתו לפנינו הוא פרי תהליך מתמשך של מסירה ועריכה ?
טקסט המצוי בידינו
כך רבות וסבוכות האם ניתן לדבר על עריכה מתמשכת מדי דור  ,ועל כן כל
נצטברו עוד בימי
הוא מעין תל ארכאולוגי שיש לקלפו ולחשוף אותו שכבה אחר שכבה  ,או שמא
( או העורכים ) ואז
האמוראים סוגיות שלמות וגמורות  ,יחידות בפני עצמן  ,והללו הגיעו לידי העורך
לפנינו  .מסתבר
נארגו יחדיו ליצירה שלמה על ידי הצמדתן למשניות המתאימות והתוצאה מונחת
והראשונים  ,והללו
שלפחות לגבי התלמוד הבבלי התקיימו שתי שיטות מעין אלה עוד בימי הגאונים
 75ואולם שאלת הזיקה בין התומר הקדום לבין
אף נקלטו גם אצל חוקרים בני הדורות האתרונים .
שמעורבותם של
מעשיהם של אחרוני עורכיו ממשיכה להעסיק את חוקרי הספרות התלמודית  ,וככל
עצמם  ,והרי
עורכים אלה גוברת בעיני החוקרים  ,קשה יותר לדעת ' מה בדיוק ' אמרו האמוראים
) נוסחו בידי
מדבריהם אנו מבקשים להקים בניין היסטורי כלשהו  .חלק מן השאלות ( והצעות הפתרון
יסודות ( דברי
שמא פרידמן  ,ולדבריו לא זו בלבד שניתן להבחין בכל חומר שבבבלי בשלושה
אינם
האמוראים  ,דברי סתם התלמוד והוספות מאותרות )  ,אלא שדברי האמוראים עצמם שבידינו
האמורא ,
בהכרח כפי שיצאו מפיהם של הללו  ' :אין לפנינו אלא ניסוח ספרותי משוכלל של דעתו של
בתלמוד אין
המנוסח בצורה תמציתית ובדפוסים ספרותיים מקובלים  ,שהוטבעו ונלמדו ונשקעו
 הלבני אינן רקלפנינו איפוא " דברי האמוראים " '  76 .מסקנותיהם של הוקרים כמו פרידמן ודוד וייס
מרחק רב
מרחיקות אותנו מסה שבאמת אמרו חכמים  ,אלא מעמידות בפנינו יצירה הדשה  ,הרחוקה

0

.

.

. ..

.

מן הדברים בשעה שיצאו לעולם לראשונה כדברי הלבני :

.
הסתמאים . . .

מהאמוראים ומה שלא

בינינו ובין האמוראים עומדים הסתמאים  ,העורכים והמסדרים למיניהם מה שקבלנו
קבלנו מהם  ,הצורה בה קבלנו את הדברים  ,הכל עבר דרך

את קבלתם ,

והרחיבומרובה .

הם השלימו

הוסיפו לה שאלות ותשובות ריטוריות  ,אסוציאציות קרובות ורחוקות ודייקו בה דיוק
העניקו לה צורה דיאלקטית וסגנון ארכני ויצרו ממנה ספר כמעט עצמאי  ,שהקריאה בו

הסוגיה התלמודית הטיפוסית היא פרי פעולת

הסתמ אים .

הם גם

שוטפת ותוססת .

וו

'

על כלל

שאלות כלליות אלה נוגעות אמנם לעריכת התלמוד הבבלי  ,אך כיוצא בהן ניתן לשאול
יסוד שקנו
היצירה התלמודית  78זאת ועוד  ,תקר עריכת הבבלי עשוי להניב פרות של ממש בנושאי
רבות -
שביתה בזיקה לארץ  -ישראל וחכמיה בתקופת התלמוד  ,ודוגמה מאלפת לכך  -אתת מני

.

),

עמ ' 155

75

ראו  :ד ' רוזנטל  ' ,עריכות קדומות המשוקעות בתלמוד הבבלי '  ,מחקרי תלמוד  ,א 1תש " ן

76

ש " י פרידמן  ' ,פרק האשה רבה בבבלי בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא '  ,מהקרים ומקורות

היהדות  ,א ( תשל " ה ) ,
77

78

עמ '

. 309

ד ' הלבני  ,מקורות ומסורות  :מסכת שבת  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

ראו למשל :
39

.9 - 5

Rabbinic
ולן Literature ' ,
~

 . 89 - 94קק  . , 40 ) 1989 ( ,ען6

"

 Researchןס

ן11זס)%11ש1ון)

Milikowsky, ' The Status

'Once Again the Status Quaestionis of Research in

,

ק

 Attempt 10 Define the StatusחSch ~ fer, 'Research 1 10 Rabbinic Literature : 4

uaestionis ' , 775 ,

תאLiterature : .

204 -

.

 :מאסף למדעי

"

ן51ולסוAnswer 10 Chaim 44111

.נ

)

Schifer ,

; 139 - 152

.ק

 .קק

; 201 - 211

.

(  ) 1986ד3
)

 .קק

1988 ( ,

ישעיהו גפני
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.

היא פרשת ' עם הארץ ' שאלת זהותה ואופייה של השכבה החברתית והאידאולוגית שחבריה קרויים
בספרות חז " ל ' עם הארץ ' נדונה רבות ,

ובמיוחד בקשר לתולדות ארץ  -ישראל ( והגליל בפרט

79

)

.

בשנים שלאחר מרד בר כוכבא הסוגיה המצוטטת ביותר בעניין זה מופיעה בבבלי פסחים מט  ,ב ,
ובה שורה ארוכה של מאמרי תנאים  ,מלפני בר כוכבא ולאחריו  .סוגיה זו מציירת תמונה עגומה למדי

.

של היחס שבין עמי הארץ לחכמי המשנה והנה בפירוש לפרק השלישי ( ' אלו עוברין ' ) בבבלי פסחים

שהופיע בימים אלה ממש  ,מתברר כי הסוגיה שלפנינו אכן נזקקה למאמרים ארץ  -ישראליים  ,אך היא
קונסטרוקציה בבלית מובהקת  ,שאין לה מקבילה בספרות ארץ  -ישראל  .מאמרים ארץ  -ישראליים
הוצאו מהקשרם המקורי בסוגיה זו  ,גובשו ולעתים אף נוסחו מחדש  -וכך נוצרה מסכת שלמה של

יחסי שנאה בין חכמים לעמי הארץ  ,שנאה שלא מצינו כיוצא בה בחריפותה בארץ  -ישראל  ,ושהיא

כנראה קרובה הרבה יותר לתפיסתו של העורך הבבלי .

80

אין המקרה הזה יוצא דופן  -מתברר כי כמה וכמה סוגיות בבבלי שהפכו לאבני פינה בהרצאת

תולדות חכמי ארץ  -ישראל בתקופת התנאים  ,אפשר שאינן אלא יצירות שהורכבו בבבל  ,ולא בארץ -

ישראל  ,זמן רב לאחר המאורעות המתוארים
של רבן גמליאל ביבנה ,

בהן .

81

כך טענו חוקרים לאחרונה הן לגבי סיפור הדחתו

הן לגבי ניסיון הדחת בנו  ,רבן שמעון בן גמליאל  ,בידי ר ' מאיר ור '

82

טענה דומה הועלתה לגבי סיפור מתקופת האמוראים

נתן .

83

על שהתרחש בישיבת ר ' יוחנן בטבריה עם

.

בואו של רב כהנא לשם בסיפור זה משתקפים נאמנה כל סממני הישיבה הבבלית דווקא  ,אך ביקורת

כתבי  -היד מלמדת כי כל המרכיבים הבבליים חדרו לטקסט התלמודי הזה בשלב מאוחר יחסית  ,ואין

לדעת את זמנו המדויק .

84

קרובה לשאלת העריכה  ,ואולי חלק ממנה  ,היא שאלת האמינות של ייחוסי מאמרים לחכמים  ,שרבים

עסקו בה .
79

85

הייחוס הפסידואפיגרפי עשוי להעמיד כמה קשיים בפני ההיסטוריון  :שמות החכמים הם

למחקר הממצה ביותר ראו :

the fewish

,

0

Social His (ory

 theח

,

 h2הווו Oppenheimer , The
 Stlldyן a- Aret :

) .ע

 the Hellenistic-~ Roman Period, Leiden 1977חן People
80

ראי  :תלמוד בבלי מסכת פסחים  ,פרק אלו עוברין  ,מהדורת ש " י וולד  ,ירושלים תש " ס ,

עמ ' 211

וולד ציין

, 239 -

שם כי כמה היסטוריונים כבר חשו שאין לסוגיה בפסחים מט ע " ב מקבילות של ממש בספרות הארץ  -ישראלית ,

אך הם לא המשיכו לנתח את הרכבתה של הסוגיה ( שם  ,עמ '  , 214הערה

.) 3

הוא גם הצביע במפורש על האפשרות

שדברים כאן " ' הומצאו " על ידי עורכים או מחברים מאוחרים ויוחסו לחכמים מסוימים  ,בלי יסוד היסטורי ממשי '
( שם  ,עמ ' ) 231

.

81

ראו דברי פרידמן  ' :סבירות רבה שאין בסים היסטורי לידיעות שאינן נמצאות אלא בהרחבה שבבבלי  ,ובמיוחד
כשניתן להתחקות אחר הגורם הספרותי לאותה הרחבה  .לפני שתחפש את הגרעין ההיסטורי  ,איפוא  ,עליך לחפש
את הגרעין הספרותי [ ההדגשה במקורן ולהעמיד מחקרך ההיסטורי עליו ' ( ש " י פרידתן  ' ,לאגדה היסטורית

82

בתלמוד הבבלי '  ,הנ " ל [ עורך ]  ,ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן  ,ניו  -יורק וירושלים תשנ " ג  ,עמ ' . ) 122
בבלי  ,ברכות בז ע " ב  -כח ע " א ; וראו  :ח ' שפירא  ' ,הדחת רבן גמליאל  -בין היסטוריה לאגדה '  ,ציון סד תשנ " ט ) ,

,

עמ '
83

. 38 - 5

בבלי  ,הוריות יג ע " ב  -יד

מט ( תשמ " ד ) ,
84

עמ '

ע " א ; וראו  :ד ' גודבלאט  ' ,על סיפור ה " קשר " נגד רבן שמעון בן גמליאל

374 - 349

בבלי  ,בבא קמא קיז

; K" Y

השני '  ,ציון ,

.

וראו  :י ' גפני  ' ,הישיבה הבבלית לאור סוגיית בבא קמא קיז  ,א '  ,תרביץ  ,מט ( תש " ם ) ,

עמ '  : 301 - 292ע ' שרשר  " ' ,אקשיה ליה ואוקמיה "  :עיון אחד בסוגיית הבבלי  ,בבא קמא קיז ע " א '  ,שם  ,סו
( תשנ " ז )  ,עמ ' 415 - 403

.

85

הרבה מכולם לחזור על השאלה י ' נוזנר  ,ראו למשל :

[ . Neusner , ' Evaluating the Attributions 01 Sayings 10 Named

,
.:Study
~

Antiquity
Al
HUCA
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תקופת המשוה ( התלמוד  :חקר שוות דור  -הישגים ותהיות

כלי התיארוך המובהק בידי העוסקים בחומר תלמודי והם גם מרכיב תיוני

חכמים  .מידת החופש שנטלו לעצמם העורכים האחרונים משפיעה במישרין על
בכלים

ם

בבניית ביוגרפיות של
השימוש האפשרי

אלה .

אמין יש בידינו

הן בעניין העריכה המאוחרת הגורפת והמטשטשת הן בעניין ייחום המאמרים הבלתי
 ,ומאמרים ושימושי
למתן כיום במשהו את הספקות  .מתברר כי בטקסט התלמודי נשמר ריבוד אמין
תחושת היצירה
לשון משויכים בו דווקא לרבדים מסוימים ולא לאחרים  ,ולפיכך מתעמעמת במשהו
התלמודית
המאותרת  ,המעידה נאמנה על זמנו של העורך בלבד לא זו בלבד שחוקרי העריכה
שזמנו מן המאה
שציינו  ,כמו פרידמן והלבני  ,השכילו להבחין בין החומר ה ' תלמודי ' הקדום  ,היינו זה
התלמוד מצאו
השלישית עד החמישית  ,לבין חומר מאוחר  ,אלא שחוקרי מוסדות ומושגים בתקופת
החכמים מופיעים
פעם אתר פעם שכינויים  ,שימושי לשון ואף זכרן של מסגרות פורמליות בעולם

.

דווקא במאה הרביעית והחמישית ( ושכיחותם עולה ככל שהתקופה מאוחרת יותר

)  ,ואינם מושמים

בפיותיהם של בני המאה השלישית  .אילו הייתה בתלמוד עריכה מאוחרת גורפת

 ,היינו מצפים
הבאים

להאחדה ( הומוגניזציה ) שאינה משמרת כלל הבתנות בין דבריהם של בני דור קדום לבין דברי

אחריהם  86 .ואף זאת  ,בספרות התלמודית יש ריבוד זהיר של דורות החכמים  ,הבא לידי ביטוי באלפי
 ,בני דורות
המגעים והשיחות שבין חכם לחברו  :כמעט אין מקרה שחכם מעיר על דברי המאותרים לו
אל דברי
רחוקים זה מזה אינם משוחחים ביניהם  ,וההתייחסויות בדברי חכמים הן תמיד של המאוחרים
מהססים
קודמיהם  87 .אשר לספרות התנאים  ,נראה שגם הספקנים מודים שיש בה ריבוד  ,וגם אם הם
נמסרים הדברים
לקבוע שכל מה שמיוחם לר ' עקיבא  ,דרך משל  ,אכן אמר הוא עצמו ( ובלשון שבה

בטקסט שלפנינו )  ,הם מוכנים לקבל על פי רוב שהדברים משקפים דעות של בני דורו

חכמים מאוחרים יותר  ,כמו ר ' מאיר או ר ' יהודה הנשיא  ,להתייחם אליהם .
תן Attributions

,

0

iability

 the Babylonianחן

28 - 51

 .קק

77 - 96
86

תKraemer , ' 0

45 ) 1994 ( ,

,

.

88

.

 Rabbinic Literature ' , 751 26 ) 1995 ( ,חן Sages

 . 175 - 190 ; 5 . Stern, 'Attnbution and uthorshipקק 60 ) 1989 ( ,
~ .

של ייחוסי מאמרים הוא :

 .קק

the Re

.

(1

93 - 111 :

 .קק

 ,ועל כן יכלו

_the Babylonian Talmud' ,

' . Talmudמאמך שמרבים לצטט לעניין הקושי ליצור ביוגרפיה רבנית עקב חוסר האמינות
תן 5ץ8ומן " ' . 5 . Green ,

- The Problematic of Rabbinic ' Biography" , idem

יע

" Name

8

 , Approaches 10 Ancien ( ludaism : Theory and Prac (ice, Missoula 1978 ,ה4ט )

4 . ( , History offudaism:ט ) 4 . Bokserג 0 . Goodblatt, ' Towards the Rehabilitation 01 Talmudic Historf ' , 8 .

ראו :
 . 31 - 44קק  . The Next Ten Years, Chico 1981 ,הן גודבלט הן אני מצאנו כי מושגים כמו פירקא או כלא  ,הקשורים
הדורות
להתארגנות מוסדית מתמשכת בתוך עולמם של אמוראי בבל  ,אינם משמשים בדבריהם של בני בריבוד

הראשונים  ,ותפוצתם עולה במהלך דורות האמוראים  -סימן מובהק לכך שעורכים מאוחרים לא פגעו
החומר
87

לתקופותיו .

על התופעה הזאת הצביע במיוחד ר ' קלמין  ,ראו למשל :
 Source for Historicalב

'

נוזנר

.

Kalmin , Sagas, Stories Authors
as

ואיורי  -פק ( לעיל  ,הערה  , ) 68עמ '

 Rabbinicח ) 4 Editorsחם

1 - 17 ; idem, 'Rabbinic Literahure of Late:
199 - 187

.

2.

ראו גם :

 .קק

Adanta 1994 ,

, Babylona,
'

 Responseן Rabbinic Sources 85 Historical :

,ש

"

58

2.

ל לבין

' 0 Professor Neusnerז ( שם )  ,עמ '  . 158 - 155לצורך הוויכוח עימת ספראי בין הריבוד בספרות חז "
פסידואפיגרפיה של ממש בחיבור כמו ה ' זוהר '  ,שבו אין כל הבהנה בין בני דורות שונים  ,בין חכמים לתלמידי

תלמידיהם ואף בין תנאים
88

ראו למשל  :ת,

לאמוראים .

( . Neusner, ' Historf and the Study of Talmudic Literature ' , idem

4 . ( , Method and Meaningט )

.

.

מובהקים הניחו

 . 54 - 55עע  ; Ancient fudaism Missoula 1979 ,גדין ( לעיל  ,הערה  ) 85עמ '  89שני היסטוריונים של התפתחות
כי ריבוד זה מאפשר להיסטוריון להשתמש בטומר לפחות לצורך התוויית קווים כלליים

ישעיהו

קתדרה 220

גפני

דברינו עד כה יפים בעיקר למרכיבים ההלכתיים של ספרות חז " ל  ,אך בעיסוק בחומר הסיפורי
בתלמודים ובמדרשים מתעוררת נוסף על שאלות העריכה המאוחרת וההשתקפות האנכרוניסטית ,

.

סוגיית העיצוב הספרותי של אגדת חז " ל חוקרים רבים סבורים כי ניתן וצריך לקרוא את סיפורי
האגדה כיצירות סגורות  ,בעלות תבניות מעוצבות  ,וככל שהעיצוב הזה דומיננטי יותר  ,אנו מתרחקים

יותר מימה שבאמת קרה '  ,שהרי במציאות אין הדברים מתרחשים בתבניות מתוכננות  .כפי שניסח
זאת הבולט שבחוקרי ספרות האגדה בארץ היום  ,יונה פרנקל  ' :מדוע לפקפק באמת ההיסטורית של
ותשובתו :

סיפור מסיפורי מעשי החכמים ? ' ,

' ראינו . . .

את תבניות הסיפור  ,את המבנה המדויק ,

הסימטרי והמעוגל  ,של העלילה  .האם קיימת " במציאות הריאלית " של החיים הרגילים עלילה מובנית

וערוכה ? ' .

" יפה "

כל  -כך ? האם אפשר לנתח את מה שקרה " באמת  ,בהיסטוריה " בצורה

89

מחקריו של

פרנקל בספרות האגדה 90מעמידים בפני ההיסטוריון אתגר אמתי  ,וכדבריו ' ההיסטוריון של תקופת
התלמוד אינו יכול להתחיל להשתמש בסיפורי האגדה עד שחוקר הספרות לא סיים את מלאכת
הניתוח הספרותי '  ,וטענתו היא ש ' ההיסטוריונים אינם מוכנים להשתעבד למתכון

זה ' .

91

דבריו של

פרנקל אכן תקפים לגבי היסטוריונים רבים של התקופה עד לדור האהרון ואף לחלק מבני

דורנו .

אולם דומה שהתקדמנו מהימים שבהם הרצאה היסטורית על תקופת המשנה והתלמוד הייתה מורכבת
בעיקר ממחרוזת של סיפורי חכמים  ,שיוחסה להם אמינות יסודית ובלבד שהוצאו מהם מעשי נסים
ושאר דמיונות ( ואכן בדורנו עדיין הובאו סיפורים כמו הדחתו של רבן גמליאל ביבנה כעדות

היסטורית אמינה לימי יבנה  ,בהשמטת ' עובדה ' אחת בלבד  -היא צמיחת זקנו או הלבנת זקנו של
ר ' אלעזר בן עזריה בן

לילה ! ) .

אמנם יש המייחסים ' תמימות ' זו דווקא לחוקרים שבמדינת ישראל ,

אך דומה שמידה של פוזיטיוויזם כזה מצויה בכל החיבורים ההיסטוריים על

92

התקופה .

כיצד ניתן בכל זאת לבחון באופן ביקורתי את החומר התלמודי ולברר מה היסוד הראלי  -האקטואלי
בו ?

חוקרים בני דורנו ניסו לפתור בעיה זו  ,בין השאר על ידי העמקת המחקר הארכאולוגי

.

והסוציולוגי ובחינת דברי חכמים על רקע מסקנות מחקרים אלה לדוגמה  ,אם חכמים בני תקופה

,

 . Goodman , State and Societfע
(כרונולוגית  ,ראו  . [ 1 :ק , A . D . 132 - 212 , Towota 14 . [ . [ 983 ,
 , Romanירושלים תשמ " ו  ,עמ '  ( 5לתקופת
 Galileeהתלמוד
לתקופת המשנה ) ; י ' לוין  ,מעמד החכמים בארץ ישראל בתקופת

"

התלמוד ) .
ואגדה  ,ב  ,רמת אביב

. 345

89

י ' פרנקל  ,מדרש

90

לעיקרי משנתו ראו בחיבורו המקיף  :י ' פרנקל  ,דרכי האגדה והמדרש  ,א  -ב  ,גבעתיים

עמ '

. 285 - 235

91

; 1991

לענייננו ראה שם במיוחד

ראו גם  :הנ " ל  ' ,שאלות הרמנויטיות בחקר ספרות האגדה '  ,תרביץ  ,מז ( תשל " ח ) ,

הנ " ל ( לעיל  ,הערה , ) 89

י ' פרנקל ,

( האוניברסיטה הפתוחה ) תשנ " ז  ,עמ '

עמ ' ; 172 - 139

וכן :

א  -ג.

' מחקר סיפור האגדה  :מבט

לעתיד לבוא '  ,מדעי היהדות ,

( תש " ן )  ,עמ '  . 25דא עקא  ,גם בעלי גישה

30

ספרותית בחקר הסיפור התלמודי סבורים כי פרנקל הקצין במידת ה ' סגירות ' שהוא מיחם לכול סיפור  ,סגירות

המנתקת את היצירה מסביבתה ' ההיסטורית '  .ראו :
closure causes him 10 neglect both the literary

,

0

,

Composition

,

: ' His principle

 . ] . Rubenstein , Talmudic S ( udies: Narrativeן
[2.

 make much 01 the wider cultural context ,זסח likewise [he ] does

,

.ק
.

London 1999 ,

ש

rabbinic stories .

,

.

and Culture Baltimore
and cultural context 0

'  which the story was producedחן namely the values , concerns , symbols , motifs , and conventions of the culture
92

ראו למשל :

 YerLuhalmi Neziqin ,חן ? the Rabbinic sto

0

Signivcance

] . Hezser , Form , FIInction and Historical

 . 383ע  [ 993 ,חט ת1ל4ז  .דברי הז ' ר  ,בחיבור זה ובשאר ספריה  ,חשובים  ,מדודים וראויים לעיון ולתשובה ; איני
מתייחס כאן לגסי  -רוח הסבורים שיתמימות ' זו 01 solely Ofthodox believers , from whom one canח ' characterizes

"

' Israeli scholars

 deplorably , Conservative , Reform and national-secularזטל 0 better ,ת 851

תקופת המשנה והתלמוד  .חקר שנות דור  -הישגים ותהיות

מסוימת  ,הזכירו כלים מסוימים בזיקה למקום מסוים בגליל  ,ובהפירה ארכאולוגית התברר כי כלים

.

כאלה אכן יוצרו בדיוק באותו מקום  ,ובשיטות מדעיות תוארכו הכלים שנמצאו בחפירה לשנות

9יל תס שי

.

האנמים הנונר ם -

הו ,

דומה שהדור האחרון העשיר אותנו

ינו

5 ' 1ן ' 5

נין

"

המווט לנע

"
"
במיוחד בהכרת חיי היום  -יום של
מעפי

משיאית נשסע " .

"
תקופת המשנה והתלמוד ,

משו

111

ש

באמצעות מחקרים שבהם ביקשו לפענח את הנאמר בספרות ההלכה והאגדה גם יחד לאור מציאות
סביבתית מתועדת  .מחקריו של יהושע שוורץ על היבטים שונים של היי הפנאי הם דוגמה יפה
לבדיקות מעין

אלה .

94

אף חיי החברה היהודית זכו להארה חדשה  ,כתוצאה מבחינתם של טקסי מעבר

המתועדים בספרות חז " ל לאור דגמים סוציולוגיים  ,והגדיל לעשות בתחום זה ניסן רובין בשורת

מחקרים .

95

זאת ועוד  ,עדיאל שרמר במחקרו על גיל הנישואים בארץ  -ישראל ניצל מידע מספרות

כדי למקם את נוהגי החברה היהודית במרחב

חז " ל

ההלניסטי  -הרומי .

96

הקר הראליה אינו מצטמצם לעימות בין ספרות למציאות חומרית או חברתית  ,אלא עוסק גם

בהתפתחויות בשטה הנובעות מדינמיקה היסטורית  -רעיונית  .כפי שציינו כמה חוקרים  ,המנהג של
העלאת מתים מחו " ל לקבורה בארץ  ,המתועד בחפירות שונות  ,קשור לתפיסות עולם דתיות

.

מסוימות  ,המיוחסות רק לחכמים מן המאה השלישית ואילך והחסרות לחלוטין בספרות התנאים אם

מסקנות החופרים בבית  -שערים תקפות  ,הרי מצינו בחפירות גילויים של מנהג זה בדיוק מאותה
תקופה ,

היינו מן המאה השלישית לספירה .

כמה וכמה אנקדוטות באגדת חז " ל מספרות על התופעה

97

.

וכן על התנגדות לה מצד מספר חכמים  ,התנגדות העשויה ללמד כי במנהג חדש  -יחסית עסקינן על

י

.

;'

ידי הצלבה של מידע מספרות האגדה עם ממצאים ארכאולוגיים ניתן אם כן לבחון את האותנטיות
של תיאורי מציאות ( להבדיל כמובן מן האמת

ה ' היסטורית ' שבאירוע זה או אחר .
)

הממצא בשטת אינו

הופך את הסיפורים ל ' אמתיים '  ,אך הוא מסוגל לאשר את מיקומם של הסיפורים במשבצת
הכרונולוגית שבה הופיעו בספרות  ,ויש בכך להציב את התומר האגדי בקונטקסט היסטורי

ראלי .

השימוש בספרות חז " ל כמקור ' היסטורי ' מחייב הגדרה מתוחכמת יותר של המושג ' היסטוריה ' ; חיי

95

94

ראו  :ד ' אדן  -ביוביץ  ' ,מחקרים בארכיאולוגיה תלמודית  -קרוזין '  ,סידרא  ,ה ( תשמ " ט )  ,עמ '  ; 16 - 5לדוגמה אחרת
מעין זו ראו  :הנ " ל  ' ,מחקרים בארכיאולוגיה תלמודית א '  -הכבכב '  ,סיני  ,צט תשמ " ו )  ,עמ ' קסד  -קעו יש
להוסיף כי בדיקות כאלה מאששות את האותנטיות של שמות החכמים הנזכרים במסורת .

,

.

י ' שוורץ  ' ,המשחק בכדור בחברה היהודית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד '  ,ציון  ,ס ( תשנ " ה )  ,עמ '
 ; 276 - 24לדוגמה נוספת למידע חדש לאור בדיקה משווה ראו  :הנ " ל  ' ,עגלה של קטן '  ,תרביץ  ,סג תשנ " ד )  ,עמ '

,

,

. 392 - 375

ויפים לענייננו דברי הסיכום שם :

' הספרות

התלמודית כוללת פרטים רבים על חיי היום  -יום היפים

לתקופתה  .לקורא ולמעיין בחומר זה ממרחק של הדורות לא תמיד קל להבין את המציאות החומרית של הימים

ההם  .ברם  ,עיון מדוקדק במקורות היהודיים יחד עם בדיקת המקורות המקבילים מן העולם היווני  -רומי לפעמים
פותחת פתח להבין את התרבות ההותרית הנזכרת בספרות התלמודית  .הבנה נכונה של עניינים אלה מאפשרת
לא פעם אף היא לפרש את המקורות התלמודיים פירושים חדשים ' ( שם  ,עמ '
95

נ ' רובין  ,ראשית החיים  :טקסי לידה  ,מילה ופדיון  -הבן במקורות חז " ל  ,תל  -אביב

קבורה ואבל במקורות חז " ל  ,תל  -אביב
96

97

) 389

.

; 1995

הנ " ל  ,קץ החיים  :טקסי

. 1997

ע ' שרמר  ' ,גיל הנישואים של גברים יהודים בארץ ישראל בתקופת הבית השני  ,המשנה והתלמוד '  ,ציון  ,מא
( תשנ " ו )  ,עמ ' . 66 - 45

ראו  :י ' גפני  ' ,העלאת מתים לקבורה בארץ  -קווים לראשיתו של המנהג והתפתחותו '  ,קתדרה ,
עמ '

. 120 - 113

4

( תמוז תשל " ז ) ,

-

.

ישעיהו

השדרה 222

גפני

יום  -יום  ,נורמות חברתיות ומערכות של אמונות ודעות המשתלבות בעשייה החברתית  -כל אלה
הם ' היסטוריה ' לא פחות מאשר בחינת האמינות האובייקטיווית של כל אנקדוטה

בודדת .

98

אבדן

היכולת לחבר ביוגרפיות של חכמים  ,אינו מפחית מערכו של הקורפוס התלמודי כאבן בניין מרכזית

בידי ההיסטוריון של ימי המשנה והתלמוד בדור האחרון .
גם אם נניח שספרות חז " ל מספקת מידע היסטורי אמין עדיין נשאלת השאלה אילו חלקים מן החברה

.

היהודית שבארץ  -ישראל מיוצגים בה גם בעניין זה חלה תפנית חדה בכתיבה ההיסטוריוגרפית בדור

.

האחרון  ,לפחות בקרב אסכולות מסוימות גרץ ומרבית רושמי תולדות ישראל עד לדור האחרון ראו

את המציאות התלמודית כמציאות היהודית  .את המאה השלישית לספירה חילקו לפרקים הקרויים
' דור ראשון לאמוראי ארץ  -ישראל '  ' ,דור שני ' וכן הלאה  ,ורק לנוכח אירוע חיצוני דוגמת הבטחתו

.

של יוליינוס להקים את המקדש קטעו רצף כותרות זה ועסקו ב ' קרן אורה מתוך חשכה ' כפי שציין
שעיה כהן  ,רישום תולדות ישראל בעת העתיקה מיטלטל בין ה ' מאחדים ' המבקשים להציג את קורות

' האומה היהודית '  ,לבין

הימפרידים ' המבקשים להציג ריבוי זרמים וקבוצות  ,ואפילו ' יהדויות ' שונות

שהתקיימו בעת ובעונה אחת .

99

לענייננו השאלה עולה מעצמה  :כלום מיוצגת בספרות חז " ל עיקרה

של האומה היהודית  ,או שמא משתקף בה מרכיב הלקי בלבד ( בין שהינו היסטורי ובין שהינו

' אוטופי '

בלבד )  ,בעוד שבשטח נמצאים רוב מניינה של האומה שזיקתם לדברי חכמים חלקית לכל היותר ,

.

.

ואולי אף בלתי  -קיימת כלל לדעת הימפרידים ' באה התשובה לכך מכיוון מסוים מאוד מכל תחומי
החיים דומה שאין תחום שהציב שאלה זו במלוא חריפותה כמו הממצא הארכאולוגי  ,ובייחוד זה

הקשור בבתי הכנסת .
בדורנו יש פריחה עצומה במחקר הגאוגרפי והארכאולוגי של ארץ  -ישראל  ,והעובדה שתוך פרק זמן
קצר יחסית יצאו שתי מהדורות של ' האנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ

על הקצב המסחרר של חשיפת ארץ  -ישראל בעשרות השנים

האחרונות .

100

ישראל ' מלמדת

אחד ממוקדי החקירה

הארכאולוגית בארץ  -ישראל הוא בית הכנסת  ,וסיכומו של מחקר בתי הכנסת בימים אלה ממש בידי

ישראל ל ' לוין מלמד עד כמה התקדמנו בתהום זה .

101

לכאורה צפוי היה שבמוסד הנחשב למוקד כוח

דתי יעלה הממצא החומרי בקנה אחד עם הוראותיהם של מי שנתפסים בעינינו כמנהיגות דתית  ,קרי

.

הכמי המשנה והתלמוד ואולם בחפירות בתי הכנסת נחשפו שפע גילויים של אמנות הדמות וכן של

.

אמנות שינקה סמלים ומוטיבים מן העולם הפגני חוקרים נשאלו כבר לפני יובל שנים ואף למעלה
מכך לפשר
98

הדבר ,

לדברי הז ' ר

חוקר הדתות א ' גודינוף ביקש לראות בכך ביטוי ליהדות ' אחרת '  ,בעלת

 [ history, reveal 8 101 about rabbinicן ] 01 usable as sources for realת 'Aggadic stories , although

.

'  ( ideologyהז ' ר [ לעיל  ,הערה  , ] 92עמ '  ) 405עלי להסתייג מדבריה  ,שכן
לא פחות מכל היבט אחר של דברים שהתרחשו בעבר .
99

ראו :
55 - 73

100

'State

 .קק

The

45 . ( ,ט ) Greenstein

 ]. ].ש

Ancient Iudaism' , idem

Studies, Detroit 1990 ,

' ' rabbinic ideology

,

היא

 0ץ6ט' The Modern 51

,ח

' ' real history

"

]

.ס .נ
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וס

המהדורה הראשונה של האנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל  ,בעריכת ב ' מזר ואחרים  ,יצאה
לאור בשנת

. 1968

בשנים

.

לתאריך השלמתו בשנת

.

1978 - 1975

1987

הופיעו ארבעת הכרכים של המהדורה האנגלית  ,וכל אחד מהם מעודכן

החלה העבודה על מהדורה עברית חדשה  ,וזו הופיעה בארבעה כרכים בשנת

] . 1 . Levine , The Ancient Synagogue New Haven 2000 101

. 1992
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תקופת המשנה והתלמוד  :חקר שנות דור  -הישגים ותהיות

אוריינטציה הלניסטית  ,שהייתה אולי קרובה יותר לעולמם של אישים כמו

פילון .

102

גודינוף הגיע

למסקנתו בין השאר כחוקר נצרות שביקש להסביר את מקור המרכיב ההלניסטי  -הפגני בכנסייה

בראשית ימיה  .אם הנצרות אכן ינקה ממקור יהודי  ,שאל  ,לאן נעלמה יהדות מיוונת זו ? חשיפתה של
אמנות הדמות בקרב יהודים  ,ודווקא בבתי כנסיות  ,סיפקה לגודינוף את תשובתו  :כנראה התקיימה

.

בצד היהדות שנשמעה לממסד הרבני גם יהדות אחרת  ,שהייתה קרובה לסביבה ההלניסטית ואף אם

נתנו יהודים מסוימים פירוש שונה מהמקובל לסמלים ההלניסטיים שבבתי הכנסת  ,לשיטתו של

גודינוף היה לסמלים כאלה ' ערך '  ,או משמעות פנימית בלתי משתנה  ,והתגובה הרגשית של יהודים
כאשר ניצבו מול ערכים אלה ( תחושת ביטחון  ,תקווה ) מלמדת על היותם מעורים במנטליות של

העולם ההלניסטי .
אמנם גישתו של גודינוף לא התקבלה במחקר ,

! 03

ובמיוחד קמו עוררין על טענתו שאמנות בתי

הכנסת טומנת בחובה ערגה ומאוויים של נשמות בני אדם הניזונות ממערכת מושגים הלניסטית

.

אקטיווית אולם הקביעה כי בתי הכנסת שנחשפו הם בעיקר בניינים קהילתיים  ,ולא מוסדות בהנהגה

רבנית מובהקת  ,בכל זאת נתקבלה על ידי חוקרים לא מעטים  .היו שציינו שהאמנות קרובה לגילויי
עבודה זרה שנאסרו על ידי

חז " ל

הכנסת .

הכתובות שנתגלו בבתי

במפורש ,

105

104

ואחרים שמו לב להיעדר האזכור של חכמים בעשרות

ה ' מפרידים ' מצאו בכך עדות לקיומה של יהדות מגוונת  ,עשירה

.

ותוססת  -שאינה זהה לזו המצטיירת לכאורה בספרות חז " ל יתר על כן אם מרבית בתי הכנסת
עוצבו בידי קבוצות שלא הלכו בדרך שהתוו החכמים ורק במיעוטם  ( ,כמו זה שב ' רחוב ' שהוזכר לעיל

)

ניכר תוכן ' רבני '  ,אולי הדבר מלמד שהחכמים לא היו גורם מרכזי באוכלוסייה היהודית בארץ  -ישראל

.

כפי שמקובל היה להניח גם אלמלא נתגלו בתי הכנסת המעוטרים באמנות הדמות רשאים היינו
לתהות שמא ספרות חז " ל משקפת את העולם האידאי וההלכתי של חוגים מצומצמים  ,ולאו דווקא

של מרבית האוכלוסייה היהודית שבארץ  -ישראל  .לטענת חוקרי הספרות האגדית  -המדרשית התומר
הדרשני שבידינו נוצר בבית המדרש דווקא  ,וכצורתו לפנינו אין הוא משקף את מה שנמסר לקהל

הרחב .

טענה זו מתבססת בין השאר על מידת התחכום שבחומר  ,תחכום שאינו הולם לדעת אותם

! 06

.

חוקרים יצירה להמונים ואילו בתחום ההלכה ביקשו אחרים ללמוד לא רק מן הממצא הארכאולוגי ,
אלא גם מן המשתמע מספרות חז " ל עצמה על בידודם של החכמים  ,לפחות בדורות הראשונים של

תקופת המשנה .
102

ראו :

11 , New York 1953 - 1968

עמ '

שם , 1 ,
103

ראו :

104

ראו :

107

ואם אכן יש לראות את שכבת החכמים כאליטה מנותקת משהו מן הציבור הרחב ,

.

.5

"

( Period, ! -

the Greco-Roman

 . 53 - 68קק  Retrospect' , IBL , 86 ) 1967 ( ,תו Smith , ' Goodenough ' s Tewish Symbols

,

itV

 .קק

 Terusalemש

; New York

 ,אס

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 101עמ '

105

ראו :

106

ראו בספרו של פרנקל ולעיל  ,הערה  , ) 90א  ,עמ ' . 19

107

1 - 17

"

4 .ג

' La (eח 4 . ( , The Galileeט )  Late Antiquity' , idemת !  , ' The Sages and the Synagogueטתועט ]

קק ! 992 ,
~ . 215 - 217

ראו :

ש

ish Symbols

~*

 . Goodenough ,ח  .ם  ,וראו דבריו

72 ) 1981 - 1982 ( ,

1טם Iewish 50חי

1.1.

. 458 - 451

( S .I . D . Cohen , ' Epigraphical Rabbis ' ,

 , ' The Place of the Rabbiחטא ]

 , 5 . 1 . 1( .לזין ( לעיל  ,הערה , ) 104

עמ ' - 157

וכן :
].

 . 922 - 990קק  Second- Century Tewish Society' , CHI, 111 , Cambridge 1999 ,חן ; idem , 'The Rabbi
' the Rabbinic Movement
Hezser, The Social Structure of
 .קק 1997 ,
Roman Palestine, T~ bingen

,

"

; 173

ראו גפ :
353 - 404

ס
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עולה השאלה כלום ניתן לייחס דווקא להם תפקיד מכריע במעשיהם של רבבות יהודים  ,כמו למשל

ביציאה למלחמה נגד הרומאים בימי בר כוכבא .
טענות אלה זכו למענה מכיוונים שונים  .אורבך

ביקש להוכיח שלאור דברי חז " ל על עבודה זרה

בימיהם נראה כי הפחד מעבודה זרה כבר לא הדיר שינה מעיניהם  ,ולמעשה הדמויות שבאמנות
התרוקנו ממשמעותן המקורית  .לדעתו חז " ל אף נטו לאפשר ליהודים לעסוק באמנות הדמות  ,ולוא
בגלל האילוץ הכלכלי

שבימיהם .

108

אחרים הדגישו שלפי ההלכה רק עבודה זרה שהוכח בעליל

שנעבדה אכן נאסרה  ,ולכן האמנות שבבתי הכנסת לא נכנסה מלכתחילה לקטגוריה של עצמים

אסורים .

109

ולעומת חוקרים שהצביעו על גלגל המזלות כגילוי מובהק של שליטת ' אחרים ' בבתי

כנסת  ,הוכיח גדעון פרסטר כי החכמים עצמם והוגים שהיו קרובים אליהם הרבו לעסוק במערכת
צבא

השמים .

110

אולם הסוגיה העומדת לפנינו חורגת בהרבה מנושא האמנות שבבתי הכנסת  ,ועניינה גישתנו

.

העקרונית לעולמם של חכמים דרכם של ' מפרידים ' ו ' מאחדים ' כאחת הייתה עד כה לאסוף את כל
הנאמר בספרות הז " ל וליצור ממנו דימוי של ה ' יאה והנכון ' לפי הז " ל  ,להציג מנגד את מה שנמצא

.

בשטח  -ולשאול אם השניים יכולים לדור בכפיפה אחת גם ה ' מפרידים ' הפכו אפוא  ,ל ' מאחדים '
בשעה שבאו לתאר את עולמם של חכמים  ,וטענו כי כל מה שאינו מתאים לדימוי המונוליתי שיצרו

.

מלמד על ' יהדויות ' אחרות דא עקא  ,מי יתקע לידינו שעולם החכמים עצמו היה כל כך הד  -ממדי

.

מך כדי יצירת דיכוטומיה בקהילה היהודית של העת העתיקה בין ' רבניים ' לבין ' אחרים ' אדרבה ,
ספרות חז " ל עצמה מלמדת על קבוצה הרבה יותר מורכבת  ,שמידת ה ' הלניזציה ' שנשתקעה בה

אינה זניחה כלל .

111

יתרה מזו  ,הכרזותיהם העקרוניות של חז " ל על מה ' שראוי להיות ' אינן עולות

תמיד בקנה אחד עם מעשיהם שלהם  .הם יכלו להכריז ש ' אין מזל ישראל ' ובכל זאת להציע לאדם
באיזה מזל רצוי להיכנס למשפט ואילו מזלות טומנים בחובם

סכנות .

112

כיוצא בזה הפנייה

לאסטרולוגים ( כלדיים ) נתפסה כמעין מעשה של כפירה או של עקיפת הדרך הסלולה שעל האדם
ללכת
108

בה .

אך בה בשעה פנו חכמים אל כלדיים  ,ומה שהללו ראו בכוכבים  -תמיד קולע

א " א אורבך  ' ,הלכות עבודה זרה והמציאות הארכיאולוגית וההיסטורית במאה השנייה ובמאה השלישית '  ,ארץ -

ישראל  ,ה ( תשי " ט ) ,
109

עמ '

205 - 189

( = הנ " ל [ לעיל  ,הערה 66ן  ,עמ ' . ) 178 - 125

י ' שטרן  ' ,אמנות הדמות בהלכה בתקופת המשנה והתלמוד '  ,ציון  ,מא
המאמר סיכום תמציתי של הדעות במחקר עד לשנים

110

111

ג ' פרסטר ,
[ ספר אבי  -יונה ] תשמ " ז ) ,

' גלגל המזלות בבתי הכנסת בעת

,

עמ '

,

תשנ " ו ) ,

עמ ' 419 - 399

,

בפתיחתו של

האחרונות ) .

העתיקה ומקומו במחשבה ובליטורגיה היהודית '  ,ארץ  -ישראל  ,יט

. 234 - 225

ומבחינה זו מסקנותיהם של ליברמן ( בחיבורו ' יוונית ויוונות בארץ  -ישראל ' ) ואחרים עדיין רלוונטיות עד מאוד להכרת

עולפ האידאות והתרבות של חכמי המשנה והתלמוד  .וראו לאחרונה :
115

 .ק esp .

91 - 127 ,

 .עק

19 ) [ 998 ( ,

Stern , 'The Captive Woman : Hellenization ,

.

(1

~ Gteco-~ Roman Erotic Narrative , and Rabbinic Literature ' , Poetics Today.

,

ראו גם  :ז ' וייס  ' ,בין פגניזם ליהדות  -לזיהוים של תושבי בית דיוניסוס בציפורי הרומית '  ,קתדרה ,
תשס " א )  ,עמ '  . 25 - 17לסיכום עדכני של שאלת מקומה של היהדות במסגרת תרבות העולם ההלניסטי  -הרומי ראו :
99

י ' לוין  ,יהדות ויוונות  :עימות או מיזוג  ,ירושלים תש " ם  ,ועל
שם  ,עמ ' . 115 - 85
112

ניסן

חז " ל כחלק אינטגרלי של סביבתם ההלניסטית ראו :

ראו  :בבלי  ,שבת קנו ע " א ומקבילות ; שם  ,תענית כס ע " ב ; הבאתי כאן כמה דוגמאות מבבל  ,אך התופעה כללית

בספרות חז " ל .

תקופת המשנה והתלמוד  :חקר שנות דור  -הישגים ותהיות

למציאות .

113

כשש

לא זו בלבד אפוא שניכר הגיוון בעולמם של חכמים  ,אלא שאפילו תפיסותיהם

ודרישותיהם אינן משקפות

בהכרה את מעשיהם .

העולה מדברינו הוא שייתכן כי הכרתנו את עולם החכמים  -טיבו וזיקתו לסביבתו  -איננה כה

.

רהבה ושלמה כפי שניתן היה לצפות לאור הקורפוס הספרותי העצום שבידינו אנו זקוקים לעדותו
של מישהו שעמד מן הצד ותיאר את עולמם על רקע שאר הקבוצות שבימיהם  ,כפי שתיאר יוספום

.

את הקבוצות השונות שהכיר בימי הבית השני אך אין משקיף חיצוני כזה מימי המשנה והתלמוד ,
שלא היה מזוהה באופן מוחלט עם אחת הקבוצות  ,ושהיה מעורה בחברה היהודית של ימיו די הצורך
לספק לנו תיאור

אמין .

כבר על הימים הראשונים שלאחר החורבן  ,היינו על ' תקופת יבנה '  ,מצויים בידינו מתקרים הדשים

.

שביקשו לצייר את הנעשה בעולם היהודי בצורות שונות בתכלית מן העבר האחד הציג למשל ישראל

בן  -שלום את חכמי יבנה  ,בעקבות אלון ואחרים  ,כשאור שבעיסה  ,כגורם המאהד  ,המתסיס

והמדרבן ,

הן לגיבוש מחדש של העשייה היהודית הדתית הן למימוש מאוויים יהודיים עתיקים לעצמאות

.

מדינית  ,תקוות שהוא זיהה כהמשך של תפיסות קנאיות שעדיין הדהדו גם בחוגי החכמים לפי בן -
שלום אין להבין לא רק את תהליכי השיקום בדור יבנה אלא גם את מרד בר כוכבא ללא מעשיהם
של חכמי

יבנה .

114

מן העבר האחר ביקש דוד גודבלאט למזער את תפקידם של חכמי יבנה בהובלת האומה  ,הן בדורם
הן לקראת מרד בר כוכבא  .הוא תיאר את ' פרשת יבנה ' כפרשה מצומצמת למדי בשעתה במרחב
היהודי הכללי  ,אם כי לאחר דורות צברו האידאולוגיה והספרות שהחלו להתגבש ביבנה כוח והשפעה
רבה יותר

בהברה היהודית .

115

על כן חיפש גודבלאט גורמים מובילים אחרים בחברה היהודית  ,והבר
116

בכך לחוקרים שהדגישו את מעמדם של הכוהנים ככוח מרכזי ביהודה גם לאחר חורבן הבית

השני ,

.

לדעת חוקרים אלה הכוהנים  ,ולאו דווקא החכמים  ,הם שהתסיסו למרד בר כוכבא לנוכח המקורות
המשקפים מאמץ עצום  -ומוצלח  -לגבור על אסון החורבן בדור יבנה בזיקה לאישים כמו רבן יוחנן
בן זכאי  ,ביקשו הוקרים אלה להבחין בין האירועים והתחושות בקרב היהודים בדור יבנה עצמו לבין

.

מה שהובלט בעת גיבושן של היצירות הספרותיות שבידינו הנה כי כן  ,בכתיבת תולדות תקופת
המשנה והתלמוד יש להביא בחשבון גם שאלות הנוגעות ליצירת המסורת התלמודית  ,למסירתה

ע " בי

ע" ב.

113

ראו  :בבלי פסחים קיג

114

י ' בן  -שלום  ' ,תהליכים ואידיאולוגיה בתקופת יבנה כגורמים עקיפים למרד בר  -כוכבא '  ,א ' אופנהיימר וא '

שם  ,ברכות כד ע " א ; שם  ,שבת קנו

רפפורט ( עורכים )  ,מרד בר  -כוכבא  :מחקרים חדשים  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

כראש האומה ותמיכת ההכמיפ במרד '  ,קתדרה ,
115

29

ד ' גודבלאט  ' ,יהודי ארץ  -ישראל בשנים , ' 132 - 70
של עם ישראל )  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ ' , 184 - 155

116

,

תשרי תשמ " ד ) ,

א ' רפפורט

. 3 , 7 - 365

עמ '

; 12 - 1

הנ " ל  ' ,מעמדו של בר  -כוכבא

. 28 - 15

( עורך )  ,יהודה ורומא  :מרידות היהודים ( ההיסטוריה

ראו למשל  :ד ' בן  -חיים טריפון  ' ,הרקע הפוליטי הפנימי של מרד בר  -כוכבא '  ,אופנהיימר ורפפורט ( לעיל  ,הערה
 , ) 114עמ ' 82 ; 26 - 13ו . 70קק 5 . Schwartz , losephus and ludean Poli(ics, Leiden 1990 .י וראו גם  :ד ' גודבלאט ,
' התואר " נשיא " והרקע הדתי  -אידיאולוגי של המרד השני '  ,שם  ,עמ '  ; 132 - 113הנ " ל  ' ,תמיכת התנאים או השפעת
הכוהנים '  ,קתדרה  ( 29 ,תשרי תשמ " ד )  ,עמ '  . 12 - 6לגישתו הכוללת של גודבלאט על המרכיב הכוהני בהנהגה
היהודית המסורתית ראו ספרו  n ( iquierTUbingen :חן  lewish Selr- Governmentחן The .Monarchic Principle: Studies
7 - 36

9 .ע esp .

1994 ,

' וונו
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ישעיהו

גפני

ולעריכתה  -שאלות שבהן דנים חוקרי הספרות התלמודית ולאו דווקא היסטוריונים  -ואין להזור
ולספר את הסיפור על ידי חריזה פשוטה של ידיעות הפזורות על פני המסורת כולה  ,למדוריה

ולדורותיה .
בסיכום  ,ייתכן שבצד ההתקדמות העצומה בהכרתנו את הטקסטים העומדים בבסיס כל ניסיון להרצות
את תולדות ימיהם של יהודי ארץ  -ישראל בימי המשנה והתלמוד  ,ובצד ההשיפה הגאוגרפית
והארכאולוגית של הזירה שבה התרחשו האירועים  -הרי סיפור האירועים עצמו התרחק מאתנו

.

במובן מסוים בדור האחרון אין כאן סיבה לייאוש  ,כשם שאין מקום להקטין במפעלם של אלה
שסיפרו את הסיפור עד כה  ,מגרץ ועד אלון  ,ספראי  ,תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם  .אך כשם ש ' דור
דור ודורשיו  ,דור דור וחכמיו '  -כך גם דור דור ו ' עברו '  ,ויש ש ' עבר ' זה תוך שהוא מגלה טפח גם
מכסה טפח ולעתים

טפחיים .

יהושע פרנקל

רבע מאה של

מחמר מזרחני

שי

יהושע
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פר ( קל

רבע מאה של מחקר מזרחני
מבוא
בשער המאמר  :פמוט

עליית

ברונזה גדול ( גובהו 80
ס " מ )  ,שנתגלה

מונוגרפיות ומאמרים רבים דנים בהיסטוריה של הצי האי ערב ושל שבטי הערבים בשולי

במטמון הברונזה

.

האסלאמית  ,ימי פעילותם של הנביא מחמד

י'

הירשפלד וא ' גוטפלד

( ) 632 - 572

ועדת נאמניו ,

1

ועד שלהי המאה השביעית ,

כאשר בהנהגת בית אמיה  ,משפחה ממכה בעלת זיקה הדוקה לארץ  -ישראל  ,היו הערבים לשליטי

מטעם האוניברסיטה

הסהר

העברית בירושלים
( צילום _ זאב

האימפריה

נושאים

במחקר

הסהר הפורה החל מן המחצית השנייה של המאה השישית  ,זו תקופת הביכורים של הבשורה

הגדול בטבריה נתגלה
בחפירות  1998של

האסלאם

ותקופת

האסלאמית אינם

חדשים

ההיסטוריה .

רדרכן )

הפורה .

פרק זה בהיסטוריה של הערבים ושל האימפריה שלהם הסתיים כאשר תנועה

מהפכנית ( דעוה ) גברה על צבאות האסיים והעלתה לכס השלטון ( סלטאן ) את שושלת ( דולה ) בית

בעמוד השמאלי
( ובהמשך

עבאס .

המאמר ) :

משקולת זכוכית,
 6 . 24גרם  ,עליה
כתובת בערבית  ' :על

2

גיליון המאה של כתב  -העת ' קתדרה ' הוא אכסניה נאותה להצגת המקורות על תקופה זו אשר נחשפו

בשנים האחרונות בתחומי הארץ ולהערכת התמורות בספרות המחקר המדעי על קורית

ידי אבאן אגן
איברהים '  ,המאה
השמינית לספירה

והערבים

בארץ  -ישראל ' .

האסלאם

במאמר זה אתמקד בסקירה תמציתית של המקורות השונים אשר משמשים

אותנו לשחזור תקופת בין התחומין שבין הג ' אהליה 4להתגבשות

האסלאם .

וכן אבקש לברר את

5

התמורות אשר חלו בידיעותינו על קורות ארץ  -ישראל כפי שאלה מוצגות בהיסטוריוגרפיה העברית
אשר נכתבת מאז שנות השבעים  .את הדיון בשתי סוגיות אלה אערוך באמצעות הצגתן של מספר

ידיעות היסטוריות  ,בלוויית הערות מצומצמות  ,אך ללא דיון של ממש  .רסיסי מידע אלה נועדו

לשרטט את תחום הידע בלבד  .מיפוי מדוקדק שלו ובכלל זה פרשנות הידיעות החדשות הם נושא

לעבודה נפרדת .

1

אלה המכונים במסורת ההיסטורית האסלאמית המונית בשמות חבריו
( אלח ' לפאא א  -ראשדון )

.

,

צחאבה

)

וממשיכי דרכו הצדיקים

2

תיקוף זה הוא הד לכותרת חיבורו המונומנטלי של יוליוס ולהאוזן

3

) 15 FaHן  . ( The ab ngdom andהדיון בשאלת תקפותו של תיקוף זה חורג מעניינו של מאמר
~ של~הקהילה האסלאמית בארץ  -ישראל במאה השביעית והשמינית אינה סוגיה אשר עומדת
ברי כי סוגיית צמיחתה

) ( WeHhausen

' הממלכה הערבית ונפילתה '

זה .

בחזקת עצמה  .היא נספחת לנושאים מקיפים מאוד ועל מנת לרדת לשורשיה חובה להתבונן בטריטוריה רחבה
יותר  ,לפחות בזו של ארצות הסהר
4

הפורה .

,

במקורות האסלאמיים משתמשים במונח עידן הפראות ג ' אהליה ) לציין את פרק הזמן אשר קדם לבשורתו של

.

הנביא מותמד בחצי האי ערב תפיסת זמן זו משקפת עמדה אידאולוגית כמובן  .אין היא מושג כרונולוגי  ,אלא
ביטוי לשאיפה להתנתק מן העידן אשר קדפ
5

לאסלאם .

הבחנה זו וניסוחה הושפעו עמוקות מעמדותיהם של מאיר קיסטר ותלמידיו  ,אשר מיסדו את מחקר פרק זמן זה
בסדנאות מדעיות אשר נערכות באוניברסיטה העברית בירושלים  .מקצת ההשקפות אשר הושמעו בהן פורסמו
בגיליונות

SAI

בימה נוספת אשר הוקדשה בשנים האחרונות למחקר תקופה זו היא :

1992 - 1995
Princeton
~

ar Eas
~

,

,

 and Earשח 1תם8( 2

Islamic

שא1

 5 . ( ,ט ) Conrad

~
~

קתדרה

, 100

מנהם  -אב

"

תשס " א ,

G . R. D . King , 4 . Cameron

 ].ש
עם ,

- 227

58
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229

קתדרה

בעיית המקורות וההיסטוריוגרפיה
האסלאם 6הוא דת מקראית 7אשר הופיעה על במת ההיסטוריה שעה שכתיבת קורות העבר ורישום

ההיסטורי שמטרתו לשמר את

אירועי ההווה היו ענפי ידע מבוססים  .ככלות הכול אמנות הסיפור

והדורות לעתיד  ,הייתה

הזיכרון  ,להסביר את אשר התרחש בעבר וכך לעצב את עמדות בני הזמן
לענף מפותח במערב אסיה ובמצרים מאות בשנים קודם להג ' רה של הנביא

למרות זאת מועטות ביותר הן הידיעות על אודות ראשית צמיחת האסלאם
על הכתב בסמוך לזמן

האירועים .

מחמד ( בשנת

. ) 622

אך

5שששוונש

והתפשטותו אשר הועלו

בקורות הערבים והסהר

יתר על כן  ,מרבית התיאורים אשר משמשים אותנו לשחזור פרק זמן זה
(  , ) 750 - 660באותן שנים אשר
הפורה נכתבו לכל המוקדם במחצית השנייה של התקופה האמיית
מתמיה כי התיאורים
במהלכן התגבשו עיקרי ההלכה האסלאמית והמדינה האסלאמית לפיכך אין זה
בתבניות הספרותיות
של תהליכי הופעת האסלאם ושל תהליכי התבססותו בסהר הפורה אחוזים
 8אלה היו לכודים בסד שבין
והמנטליות של זמן חיבורם ושל הזהות הפוליטית והדתית של מחבריהם
אשר תתרו לשלול
השליטים אשר שאפו להכרה בלגיטימיות מעמדם ההדש ובין מתנגדיהם מבית
והפוליטי של זמנם ,
מהם לגיטימיות זו כתיבתם הייתה נתונה במידה רבה תחת נטל הפולמוס הדתי

.

.

.

והיו לכך השלכות ברורות על תוכני

המקורות ההיסטוריים .

כאשר ביקשו רושמי קורות העתים ( כרוניקאים  -להבדיל מהיסטוריונים

 ,חוקרי העבר ) בני המאה
לספר על אשר

השביעית לספר על צמיחת המדינה האסלאמית לא תמיד עמד לרשותם המידע הנחוץ
9

' התרחש באמת ' ) es eigentlich gewesen

 , ( wieכתביעתו של

לעומת זאת הם היו משועבדים

רנקה .

במידה רבה לקבוצות אשר נאבקו על מקומן ועל מעמדן במסגרת הסדר החדש

.

אשר צמח המהברים
)

כתבו במציאות

הערבים  -המוסלמים ( הם מכונים כך מחמת לשון הכתבים וזהותם הדתית של הכותבים
הערבים עם ירידתן של
של חתירה לשלטון והגמוניה  ,וחיפשו הסבר לסדר השלטוני החדש שיצרו
 דריה בצפון  -מזרתאימפריות העבר המפוארות  ,האימפריה הפרסית  -ססנית מן הפרת במערב ועד האמו
התיכון מתוקף
והאימפריה הביזנטית  ,אשר התפרשה על פני דרום אירופה  ,צפון אפריקה ומזרח הים

.

' היסטוריית הישועה '

.

זה הם יצרו תמונת עבר אשר נועדה לבסס את סדרי ההווה כמיטב המסורת של
ועדת נאמנים קטנה אשר
הם טוו עלילה דטרמיניסטית  :שליח אשר הכול מצפים לבואו  ,נביא נרדף
ענן סמיך של סיפורים
גברו על הקשיים וצמחו לגוי גדול ; מקהילה מצומצמת הפכו לכוח עולמי
האסלאם .
סותרים ואף מנוגדים ניצב אפוא בפני תלמידי ההיסטוריה של הג ' אהליה וראשית

.

 . Baneth , 'ihat did Muharnmad Mean when Heא 2 .
6

לפירוש השם

כ ' מצב של עבדות לאדון אחד בלבד ' ראו :

 . 183 - 190קק  ) 5 Derivatives ' , 105 , 1 ) 1971 ( ,ן
7

והשוו לניסוחו הפרובוקטיבי משהו של
ברשותנו וזהו הקוראן

,

בערב במאה השביעית מצוי
רווח
F . E . Peters , Muhammad

"

המסורות האסלאמיות ואת

בשני העשורים האחרונים הבליטו מספר שקרים את התבניות הספרותיות של אחדות מן
הזיקה בין ספרויות בשפות השונות אשר דוברו בקרב אוכלוסיית מערב אסיה  .ראו למשל :
283 - 288

9

and

פטרם ' רק מדרש מקראי אחד ) אשר
and
Albany
Origins of

גופו '  . 261 :ק 1994 ,

8

Called his Religion Islam ? The Original Meaning of

 .קק

 Islam , 71 ) 1994 ( ,צם

"

 17/ 638חן visit ) 0 Ayla

 ' Umar' sת0

א ' וינריב  ,חשיבה היסטורית  :פרקים בתולדות הפילוסופיה של ההיסטוריה  ,א

ג ' . M . Cobb ,
Note

 ,תל  -אביב  , 1987עמ '

12

.

P
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יהושע

פרגקל

מצב זה גרם לכך שמתהילת הדיון המחקרי על אודות האסלאם היוותה בעיית המקורות לשחזור
ראשית עלייתו לפני

כ 1 300 -

,

שנה אם לא מכשלה של ממש הרי למזער משיכה גבוהה וקשה להצייה .

הקשיים הכרוכים בהבהרת הנאמר במקורות הספרותיים  ,בכרוניקות או ביצירות לא היסטוריות  ,על
אודות הנביא מחמד ויורשיו או בפיענוח הממצא הארכאולוגי היו נהירים לחוקרים מאז החלו לתת

למניין האומות .

דעתם על שאלות אשר נוגעות להתרחשויות במאה השישית והשביעית

על מנת להבהיר את טיבם של המקורות אשר מספקים לנו את המידע החיוני על פועלו של הנביא
מחמד  ,על צמיחת הקהילה האסלאמית  ,על אמונתה ופולחנה ועל מוסדותיה החברתיים והפוליטיים

.

( בראשית המאה השביעית למניין הנוצרי ) אציג תעודות היסטוריות אחדות נקטתי מיון משולב אשר
נשען על שתי אמות מידה  :לשונית

ודתית .

המקורות הערבים  -האסלאמיים

.

מל הראוי לפתוח ביצירה אשר כתבו השליטים החדשים של הסהר הפורה הערבית כשפה כתובה

צמחה מאוחר יחסית  .למעשה הבשורה הכתובה בלשון קודש  ,דהיינו הקראן הערבי  ,היא
הגדול הראשון אשר נכתב בערבית

ונשתמר .

10

החיבור

ניתן ללמוד ממנו על תמונת עולמו של מחמד ועל

סביבתו הקרובה  ,אך המידע הטמון בו על הפולחן והפוליטיקה של הקהילה  -המדינה הוא חלקי ביותר

 הרי הקראן אינו ספר היסטוריה או חוקה  .ההיסטוריוגרפיה הערבית התפתחה מאוחר יותר  ,כמעטכ 100 -

שנה לאחר ההג ' רה של הנביא מחמד ( אשר נערכה קרוב לוודאי בשנת

. ) 622

11

ידיעותינו על

נסיבות פעילותו של הנביא מחמד נרשמו בעקבות האירועים לנוכח הצלחתם של המאמינים

בבשורתו .
התבססות שלטון הערבים וצמיחת הח ' ליפות האסלאמית לוותה לא רק בהדגשת תפקידה של הדת
החדשה בגיבוש הסדר הפוליטי שנתהווה בסהר הפורה ומרכזיות מעמדו של הנביא מחמד בהבניית

.

עולמם של מאמיניו ונתיניהם תהליכים אלה חוללו שינויים סוחפים גם בלשון ובתרבות אשר שררו
במזרח התיכון  ,והובילו להנהגת סדרי שלטון ומנהל חדשים בשטה רחב הידיים שבין אסיה התיכונה

.

לאוקיינוס האטלנטי בעקבות התבססות השלטון הערבי  -האסלאמי והשינויים הדמוגרפיים אשר נלוו
לכך חשו עצמם שליטי סוריה חזקים ובטוחים די הצורך להדיח את היוונית ולבסם את השימוש

.

בערבית כשפת הממלכה גם הארמית ללהגיה נסוגה במהירות מפני

הערבית .

בתיאור זה תומכים לא רק הממצאים הארכאולוגיים שיתוארו בהמשך  ,כי אם גם התעודות

הספרותיות .

המסורת האסלאמית מייחסת לעבד אלמלכ האמיי

( ) 705 - 685

את ראשית השימוש

.

בערבית כשפת המנהל והשלטון אמנם הדיווח על כך אפוף במעטה של אנקדוטות אך אין סיבה
לדחות את הלוז של
10

הידיעה .
.

' וכל שליח אשר שלחנו [ דיבר ] בלשון עמו וזאת למען כי יבהיר להם [ את מסרו ] אללה מעדיף את מי שיחפוץ

וינחה את מי שירצה שכן הוא הכל יכול והיודע  .וכך הורדנו [ משמים ] ספר חכמה בערבית  .אין זאת אלא כי הורדנו
אותו קראן ערבי למען כי תבינו אותו ' ( סורה יד [ אבראהים ]  ,ד ; יג [ א  -רעד ]  ,לז ; יב [ יוסף ] ,
11

ב.
)

 , The Rise o( Historical Wri ( ing among the Arabs, trans . 1 . 1 . Conrad , Princeton 1983אמס A . A .
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אמרו  :פנקסי המנדק של סוריה [ דיואן א  -שאם ] המשיכו להיות [ כתובים ] ביוונית  -ביזנטית [ רומיה ] עד אשר
עבד אלמלכ היה לשליט  .בשנת

81

.

[ כס ] הוא ציווה על העברתם [ לערבית ] המניע לכך היה איש אחד מן

- ,

הפקידים היווניים אשר אמור היה לכתוב דבר מה  ,אך לא מצא מים ועל כן הטיל מימיו בקסת  ,דבר זה
נודע לעבד אלמלכ והוא ד נישו  .הוא ציווה על סלימאן בן סעד לתרגם את
~
 [ r1אלארדון הוא פעל כך ומינה אותו למושל
ימנה אותו למשך שנה לגובה המסים [ ח ' ראג ' ן של wD
א  -דיואן  ,זה

ביקש בתמורה כי

.

אלארדון  .השנה טרם יצאה והוא סיים לתרגם את הדיואן והביאו אל עבד אלמלכ  .זה קרא על כן לסרג ' ון

.

.

צ"

.

והציג אותו נאת התרגום ] לפניו הדבר ציער אותו עד מאוד הוא יצא ממנו דואב קבוצה של פקידים יוונים

%8888827

פגשה בו והוא אמר להם בקשו לכם פרנסה [ הדשה ] אחרת מששר מלאכה זו  ,שכן אלוהים הדיח אתכם

ממגי . ,
הצגתי תעודה וו לא משום תרומתה לשחזור תהליכי השיערוב  ,אלא משום שמבין שורותיה משתקפת
תמונת העולם של השליטים החדשים  .היא מבהירה בחדות  ,למרות סגנונה  ,את עומק השינוי

החברתי .

מסקנה זו נתמכת גם בתעודה אשר כתב מחבר סורי אנונימי  ,ושמסופר בה על ארגון מחודש של

מערכת המסים בידי עבד אלמלכ  .מתוכנה של תעודה זו עולה גם האופן שבו ראו הנכבשים את המהלך :

י. .

בשנת אלף ושלוש [ לפי מניין השטרות -

פ ] הטיל עבד אלמלכ על

סוריה מס .

י 1הוא הוציא [ נפק ] צו

.

גורף שלפיו על כל אדם לשוב למקומו ולכפרו ולבית אביו על כל אדם להירשם בשמו ועל פי שם המקום
ממנו

בא .

הגולגולת ,

וכן לרשום את כרם גפניו  ,כרם זיתיו  ,קניינו ובניו וכל אשר
14

אשר הושת על ראש כל

גבר .

לו .

מכאן ההלה גביית מס

מכך החלו כל הרעות אשר פקדו את עם הנוצרים  ,עד לאותו

.

זמן נטלו המלכים מס מן הארץ אך לא מן האנשים מכאן דיגלו ד~ רבים [ בני הגר ] לשעבד את ד~ רמים כפי
שהיה שעבוד מצרים
ד רבים
~

[ טייא ] .

,

אין זאת אלא כי בגלל החטאים השתלט עלינו

עבד .

זהו המס דוקדום אשר עשו

5ן

את מאפייני סיפורי ההשתלטות של האסלאם על הטריטוריה הביזנטית במקורות הערביים  -האסלמיים
אדגים בתרגום קטע אחד מספרו של א  -סברי  ,ההיסטוריון הבגדאדי אשר חיבר כרוניקה

עולמית .

היסטוריון חשוב זה נשען בכרוניקה שלו על ידיעות שקיבץ מחיבורים קודמים  ,בהם גם כאלה
שנכתבו בתקופה האמיית  .וזו גרסתו של א  -טברי לסיפור קרב אג ' נאדין  ,קרב אשר גרסאות שונות

על אודותיו מצויות במקורות הערביים .

16

מסד לנו אבן המיד  ,שנה סלמה  ,מעם מהמד בן אסחאק  ,מעם מחמד בן ג ' עפר בן א  -זביר מעם ערוה  ,אמר :
כאשד שני הצבאות התקדמו זה לעבר זה  ,שלה הקבקלאר

17

.

איש ערבי [ לרגל את מהנה המוסלמים ] הוסיף

14

אלבלאירי  ,פתוח אלבלראן  M .T de Goeje ,עורךן  ,ליידן  , 21968עמ ' . 193
תעדיל  ,מם יחסי אשר נגבה בדרך של חלוקת היבול בין מעבד הקרקע לגובה .
גזיתא  ,מס גולגולת  .בערבית ג ' זיה ,

15

 . 154 ,ק 4 . 1 . 8 . Chabot (cscot 104 : Scriptores syri , 53 ( , Louvain 1933 ,ט 1 ,

12
13

(

,

Chronicon Pseudo -Dionysianum

11 . 17 - 28
16

על קרב זה ראו  :מ ' גיל  ,ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (  , ) 1099 - 634א  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ '

17

Qubiqular

( ביוונית

koubiikoularios
)

35 - 34

.

 , ) 12עמ ' . 114 - 113

וראו למשל  :אלבלאדרי ( לעיל  ,הערה

בלטינית

( cubicularius

תואר אשר הוענק לשומר הסף ( חאג ' ב

בערבית .
)

לרוב כיהן במשרה זו סריס אשר לא גויס מתוך שורות הצבא  ,אם כי בעקבות השינויים שתולל משבר המאה
השישית פיקדו גם סריסים על

גייסות .

11888!8888

יהושע

שקדרה 232

פרנקל

.

ואטד  :סיפרו לי כי איש זה היה אחד משבט קדאעה מתת השבט תזיד בן חידאן ושמו אבן הזארף הוא ציווה

.

אותו  :היכנס אל שורות האנשים [ המוסלמים ] הללו ושהה במחיצתם יומם ולילה לאחר מכן שוב אלי וספר

.

לי על אודותם מסר [ ערוה ] כאשר אדם ערבי נכנס אל שורות הערבים הם לא התנכרו לו  .הוא שהה בין
שורותיהם יומם

ולילה .

לאחר מכן שב אליו [ אל הקבקלר ] וזה שאל אותו  :מה העלית

בידך ?

סיפר לו :

.

בלילה גזירים וביום פרשים אף אם בנו של מלכם יגנוב מהם הרי הם יקטעו את ידו ואם זנה הרי ירגמו

.

.

אותו כל זאת על מנת לכונן בקרבם את הצדק הקבקלר אמר לו אם אתה דובר אמת הרי מעמקי האדמה

.

.

עדיפים על פניה ממפגש עמהם מי יתנני כי מזלי מעם אללה יהיה כי הוא יפריד ביני לבינם לא יעזור
לי לנצח אותם ולא יאפשר להם לנצח אותי  .אמר לאחר מכן התקדמו האנשים ונלחמו זה כנגד זה כאשר
הקבקלר ראה את האופן שבו המוסלמים נלחמים ציווה את הביזנטים [ רום ] עטפו את ראשי בבגד  ,שאלוהו
ענה יום הייאוש [ יום אלבאיסן הוא היום ואיני חפץ לראותו  .מעולם לא ראיתי יום רע מיום

ומדוע ?

נאמר  ,התיזו המוסלמים את ראשו והוא [ המכונה ] בעל הראש
[ להג ' רה ]

שני לילות לפני סופו של חודש ג ' מאדא אלאולא

המלופף .

[ יולי . ] 634

זה .

[ קרב ] אג ' נאדין היה בשנת 13

מקרב המוסלמים נהרגה קבוצה [ של

לוחמים ] בהם  :סלמה בן השאם בן אלמגירה  ,הבאר בן אלאסוד בן עבד אלאסד  ,נעים בן עבד אללה א -

נחאם ,

השאם בן אלעאצי בן ואיל ואחרים מקריש  .לא הזכירו לנו [ אף לא שם של ] אחד מקרב המוסלמים

תושבי אלמדינה [ אלאנצארן אשר נפגע בקרב

אג ' נאדין .

1

סיפור קרב זה מעורר שורה של בעיות  :משמעות שמו של הקרב  ,תאריכו  ,זהות המשתתפים בו

.

ומיקומו של שדה המערכה על פי מקורות ערביים מאוחרים התקיים הקרב באתר בין רמלה לבית -

גוברין  ,אך יש המבקשים להסביר את משמעות השם כמחניים  ,היינו שני מחנות  ,ומציעים כי הקרב
נערך במגידו ( לג ' ון  ,מרומית

. flegionum

הרחבת הדיון בסוגיה זו אינה מענייננו כאן  ,לפיכך אסתפק

בהצעה כי אג ' נאדין הוא שם כללי לציון לחימה בין מוסלמים לביזנסים  ,וכי אירועי לחימה אלה
התרחשו באזור הספר

) ( limes

שחצץ בין האימפריה לשבטי הערבים ולא עמוק בתוככי ארץ

המזרע .

כל קרבות ההכרעה העיקריים של כינון האימפריה הערבית התנהלו בגבול המדבר  ,למשל בעזה ,
בירמוך ,

ביום קרב הגמל ובציפין .

לענייננו חשיבותו של סיפור קרב אג ' נאדין בגרסתו של א  -סברי בכך שיש בו ביטוי להשקפות אשר

רווחו בזמן חיבורו בקרב העילית האסלאמית ולמאבקים הפוליטיים אשר פילגו שכבה זו  .כינונה של
אימפריה אסלאמית וצמיחתה של חברה ערבית  -אסלאמית בעלת תודעת עבר הם הסבר חלקי לכתיבת

חיבורים אשר נועדו לספר את קורות שבטי ערב מרגע מותי

של הנביא מחמד ועד ייצוב סדרי המנהל

.

בה ' ליפות האסלאמית מסתבר כי מאחר שהמסורות ההיסטוריות השונות על אודות ניצחונות שבטי
הערבים כונסו מאוחר למדי  ,ברבע השני של המאה השביעית  ,הן קובצו במסגרות ספרותיות בעלות
תבניות כרונולוגיות ותוכניות

מוצקות .

19

הכרוניקות ההיסטוריות קובצו ונשזרו לא רק על מנת להשכיל את בני זמנן על אשר התרחש

בעבר .

למחבריהן היו מטרות אחדות  :הם חתרו לצייר עבר זוהר שממנו ישאבו הקוראים תעצומות נפש על
מנת להתמודד עם אתגרי ההווה  ,להציג את המניעים לכיבושי הערבים ולהסביר את הגורמים

.

להצלחותיהם הצבאיות המרשימות הספרות ההיסטורית הערבית אשר תיארה את כיבושי האסלאם
18
19

אבו ג ' ריר מחמד א  -טברי  ,תאריח ' א  -רסל ואלמלוכ  ,א de Goeje ,
57 - 58

 .קק

Study, Princeton 1994 ,
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4 . 1 .ן

( עורך )  ,ליידן , 1963
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] . Conrad , Early Arabic Historical Tradition :

ש

Noth

,

בע מאה של מחקר מזרחני

.

עוטה לבוש של השגרת מיתוס יסוד יותר מאשר של שחזור חקרני מאפיין זה של המקורות הערביים

-

האסלאמיים יכול להאיר את האופן שבו תפסו המהברים בני המאה התשיעית את הצלחת שבטי ערב

האסלאמי אשר הדבירו אימפריות ענק שלרשותן עמדו צבאות גדולים .
לשיטת מקורותיו של א  -סברי הניצחון היה גזרה משמים  .גורלו של מפקד

הביזנסים נתרץ אף כי

ביקש שלא לראות את מגשימי שליחות האל  .נרטיב זה עולה בקנה אחד עם אחת המגמות הרווחות
בסיפורי הכיבושים  ,ואשר לפיה שלטון המוסלמים בסהר הפורה אינו תוצאה של שאיפות חומריות
20

או של כישלונות אישיים ; הסדר הפוליטי החדש הוא תוצאה של גילויי דת האמת  ,היא דת האסלאם .
לפי השקפת המחברים המוסלמים בני המאה השמינית והתשיעית יצאו צבאות אסלאמיים מצומצמים

למערכה במחנה מלוכד אשר הונהג בידי הח ' ליפה שמושבו מדינה  ,ונלחמו להגשמת תזון הפצת

האסלאם .
נוסף על כך נראה כי המהברים ביקשו לבסס את שלטון הח ' ליפים ולהעניק לגיטימציה לסדר הפוליטי

אשר התהווה בסהר הפורה  ,ברמה האירנית ובצפון אפריקה לאחר היעלמות הפרסים  -הססנים
והתכווצות האימפריה

הביזנטית .

מסורות ספרות הכיבושים ( אלפתוחאת אלאסלאמיה

21

)

מילאו

.

תפקיד בביסוס בכורתו של המרכז הכלל  -אסלאמי לצורך זה הוצגה העיר אלמדינה כמרכז הפיקוד
 22זאת ועוד  ,בעקבות
הצבאי והמנהל אשר ערך את הכוחות האסלאמיים בארגון קפדני ומדוקדק

.

הצלחותיהם הצבאיות היו הערבים לשליטים בעלי רכוש וקרקעות  ,סיפורי הכיבוש גם הסבירו את

ואת סדרי המיסוי .

הסדר המשפטי החדש  ,את הבעלות על המקרקעין והנדל " ן

23

מסורות הכיבושים קשורות למסורות היסטוריות אשר יצרו קשר מוקדם בין הנביא מחמד לבין מחוזות

מרוחקים של עולם האסלאם  .לפי מסורות אלה עוד בטרם יצאו שבטי ערב מתהומי חג ' אז העניק הנביא
 24מסורות אלה אכנה בשם
אזורים שונים למשלחות אשר הגיעו מאזורים אלה לבקרו במכה ובמדינה .

' מסורות צ ' רטר '  .דוגמה אחת לכך היא הסיפור על אודות תמים א  -דארי שלפיו הנביא מחמד העניק
לו את הברון

ובנותיה .

25

הספק בדיוק ההיסטורי של הסיפור אינו הדש ; פקפוק במהימנותו מתועד

.

לפחות מאז ראשית המאה התשיעית אולם איננו עוסקים כאן בבחינת הדיוק ההיסטורי אלא בניסיון

.

לעמוד על מאפייני הכתיבה ההיסטורית הערבית  -האסלאמית על התפשטות האסלאם דוגמה אתרת של

20

נושאים אלה נדונו בהרחבה בשני חיבורים אשר ראו אור בשנים האחרונות  :נות וקונרד ושם )  :וכן

F .M . Donner ,

Narratives o( Islamic Origins: The Beginnings ofislamic llistorical Wri ( ing, Princeton 1998
21

מבחינה זו דיונו של קאגי בכיבוש סוריה במאה השביעית מקדם אותנו רק מעט  ,ראו W. E . Kaegi , Byzantium :
and (he Early Islamic Conquests, Canibridge 1992

22

? בד א  -רחמן בן מחמד אבן הביש  ,גזואת אבן חביש והא כתאב אלגזואת א  -דאמנה אלכאמלה ואלפתוח אלג ' אמעה

אלחאפלה  ,א  ,מהדורת מהיל זכאר  ,ביירות , 1990
25

לקניין זה ראו :

hom Supreme Command :

. 143 - 142

?מ '

Khalid 6 . 81 -Walid

,

and Dismissal
0

 . 253 - 272קק  Syria ' , Arabica , 41 ) 1994 ( ,תן the Early Muslim Caliphs

24

אבן קאסם א  -זיאני  ,א  -תרג ' מאנה אלכברא פי אח ' באך

מיחמדיה , 1967
25

?מ '

אלמ ? מוך

 . 51 - 87קק  2 the Arabic text' IPOS , 15 ) 1935 ( ,א8ק

:

 81 -Firkahמ16

 Hebron ' , IPOS , 19 ) 1939 ( ,חן  the Tamimi Waqfחס -

' ,

-sarl

ם

)

,

0

of the Polirical Strategf

Study

11

בראן ובחראן  ,בעריכת ? בד אלגורים אלפילאלי ,

. 80

,

:
Athamina , ' The

101 .

" ,
5 0

"א-

ת8

טוז ' C A. Matthews ,

.

IQtab Bac

ע86 ( ; idem . , ' Maqrizi ' s Treatise 01 - 40

 . 20 - 28קק  -Dari , BSOAS , 61 ) 1998 ( ,פ  . 161 ( : 1( . Cook , ' Tamimק 147 - 179 ( esp .

 .קק

.ק

(esp .
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יהושע פרנקל

' מסורת צ ' רטר ' היא האנקדוטה הבאה  ,המשוקעת בתיאור של הח ' ליפה העבאסי אלמאמון בסוריה :
מסופר על אודות סעיד בן זיאד כי כאשר נכנס אל אלמאמון בדמשק פקד עליו [ הח ' ליפה ]  :הראה לי את

.

האיגרת אשר כתב לכם שליח האל סיפר  :אזי הצגתי אותה

לו .

[ אלמאמון ] הגיב ואמר  :מה רבה תשוקתי

.

לדעת מה שנמצא מתחת לכיסוי זה אשר עוטף אותו [ את המסמך ] אבו אסחאק ( אלמעתצם ] אמר לו התר

.

את הקשר על מנת שתוכל לראות במה אמורים הדברים  [ rltxt Nlענה  :אין אני מטיל ספק בכך כי הנביא

.

.

קשר קשר זה לא אתיר קשר אשר קשר שליח האל אחר כך~ אמר לאלואתק  :קח והנה אותו על עיניך שמא

.

ובכה " .

יבריא האל אותך אלמאמון שם אותו על עיניו

1

מסורות הצ ' רטר הן דוגמה מובהקת ליצירה ספרותית המבוססת על ההשקפה שהגעת צבאות האסלאם

.

לארצות כיבושיהם הייתה הגשמה של ציפייה לסוג זה של מסורות ניתן להוסיף מסורות אשר תיעדו

פעילות של נביאים ערבים קדם  -אסלאמיים בארצות רחוקות מאוד מחצי האי

ערב .

27

לחיזוק הטענה בדבר תפקידם של סיפורי הכיבושים בביסוס הלגיטימציה של הסדר החדש נזכיר את

.

המסורות הנפוצות על תפקידו של עמר בן אלח ' טאב בכיבושי האסלאם הוא מתואר כמפקד העליון
של צבאות הכיבושים  ,כמשתתף בדיוני מועצת המלחמה וכנוטל חלק פעיל בעיצוב טקטיקת

הלחימה 28ובקבלת כניעתם של קרובים ורחוקים  ,מירושלים ועד ח ' וראסאן .

29

הנכבשים ציפו לבואו ,

הוא אינו מתואר ככובש הארץ אלא כמי שמשלים מהלך שהכול המתינו לו  .סיפור כניעת ירושלים

לחילות האסלאם הוא דוגמה מובהקת לכך .

כן מוצג עמר כממלא תפקיד מרכזי בארגון סדרי המנהל

30

בשטחים אשר נכבשו .
אופיין הספרותי של מסורות הכיבושים בולט בסיפורים על תפקידן של נשים בארגון ההתנגדות

לצבאות האסלאם  .הלחימה מקבלת על פי מסורות אלה ממד של מאבק בין  -מיני  ,בין מפקדים של

הזר .

צבאות ערב אלה לבין אישה אשר מנהיגה את בני שבטה או עירה כנגד הכובש
בוח ' ארא32

לדוגמה המסורות על הגבירה ( חיאתון ) של

31

ועל הכאהינה של שבטי הברברים

כאלה הן

במגרב .

33

.

סיפור אג ' נאדין טומן בחובו גם רמז לזרעי הפורענות אשר פוררה את הח ' ליפות במסגרת תיאור של

מעשי גבורה שהתרחשו בימי אבו בכר  ,הח ' ליפה הראשון (  , ) 634 - 632א  -סברי משלב ביקורת מרומזת
על תושבי מדינה  ,שהרכיבו את אחת הקבוצות שנגדה נאבקו בני קריש בתחרות על עמדות המפתח

.

בחיליפות הוא תוקף את האנצאר  ,שלטענתו נמנעו מלהקריב מבניהם לביצור הישגי המוסלמים
26

27

28
29
30

א  -טברי ( לעיל  ,הערה  , ) 18ג  ,עמ ' , 368
א  -זיאני ( לעיל  ,הערה , ) 24

,

32

"

בוסה דן בפרשה זו בשורה של מאמרים  ,ראו :

 .קק

ISAI ,

. 2611 - 2609

Ierusalem' ,

,

' Omar' s Image as the Conqueror

0

Busse ,

נות כבר הצביע על האופי הסיפורי של אחדות מן המסורות  ,ראו  :נות וקונרד ( לעיל  ,הערה , ) 19
מחמד נרשחיי  ,תאריח '  -י בוחרא  ,בעריכת  , Ch . Scheferפריז  ( 1893הדפסה חדשה  , ) 1975עמ
 .קק

.

o( Bukhara Cambridge, MA 1954 ,

א  -זיאני ( לעיל  ,הערה , ) 24
- 67

.א

8 ) 1986 ( ,

עמ '

. 171 - 170

' Frye ; 42 - 56

37 - 43
33

עוד לענין זה ראו  :א '

לנדאו  -טסרון .

טברי לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' , 2601 - 2600 , 2514 , 2370 - 2369
בלא רי ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 403
149 - 168

31

עמ ' . 150

; 1141

אבן עסאכר  ,תאריח '  ,מדינת דמשק  ,כא  ,עמ '

. 61 - 60

The Maghreb ; 61

עמ '  ; 149ח " ז

".

'

"

וכן אלבלאירי

( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '

הירשברג  ,תולדות היהודים באפריקה הצפונית  ,א  ,ירושלים
~

תטפטף) lewish Berber

22 - 125נ  .קק Review 7 ) 1982 ( ,

5 . ( , The-ת; ) 8

the

,

 the Accounts 0ת

,

.א.

".

410

תשכ " ה  ,עמ '

Ruth , 'The Kahina: Legendary Material

.א
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רבע מאה של מפקר מזרחני

.

יש כדאי להעיר כי בני מכה

.

והשתמטו מן הלחימה זאת בניגוד למסכת הגבורה שרשמו בני שבט ק
~
מילאו תפקיד חשוב במיוחד בהיסטוריה של סוריה ( בלאד א  -שאם ) האמיית

.

הכיבושים הערביים נבדלים מכיבושים אחרים של אימפריות בידי שבטים נוודים בכך שהערבים ראו

.

עצמם כלוחמים בשמו של האל למען השלטת אמונתו אשר הטיף נביאו מחמד שפתם של הערבים

הייתה לשפת הה ' ליפות אשר כוננו  ,ומרכזם הדתי הקדום במכה שבערב נתפס בתודעתם כטבורו של
ומי
היקום  34נוסף על כך שתוך כמה עשרות שנים הייתה הערבית לשפת הנכבשים מאירן במזרה

11!!!81

.

תוניסיה ( אפריקה

)

במערב  ,הייתה הציוויליזציה הערבית  -האסלאמית תוך מאות שנים לא רבות

לתרבותו של האזור הזה ,

גם אם לא כל אוכלוסייתו הצטרפה אל מחנה המאמינים בדת האסלאם .

~

35

למרות האופי הספרותי של המקורות הערביים אין להניה כי כל הנאמר בהם ערכו מוגבל לחקירה של

תבניות ספרותיות או למעקב אתר מגמתיות פוליטית של מחבר זה או אחר  .בכרוניקות הערביות

.

הקדומות נשתמרו תעודות ראשוניות  ,אם כי מספרן כנראה מצומצם ביותר חשיבותן בכך שניתן

להישען עליהן כדי לקעקע את הנרטיב העיקרי של ההיסטוריוגרפיה הערבית  -האיסלמית  ,זה של

.

ה ' היסטוריה הקדושה של הישועה '  ,מונה שאשוב לדון בו בחלקו האהרון של המאמר נראה לי כי דוגמה

לסוגיות אשר יוצר התיעוד מזמן האירועים  -יש בהסכם הבוררות בין עלי למעאויה אשר נחתם בצפין :

.

-

.

.

,

,ן,

בשם אלוהים הרחמן והחנון זה מה שהסכימו עליו עלי אבן אבי טאלב ומעאויה אבן אבי ספיאן עלי החליט

.

עבור אנשי שהל ] כופה ומי אשר עמהם מסיעתם [ שיעה ] מקרב המיאמנון והמסלמון 6י מעאויה החליט עבור
]
אנשי סוריה [ אהל א  -שאם ] ומי שעמהם מקרב המאמנון והמסלמון אנו מסכימים על אודות סמכות [ חכם

.

אללה יתחזק ויתפאר והספר [ פתאב ] וכי שום דבר אחר לא ייקשר

מראשיתו ועד חתימתו  ,רק הוא יהיה

בינינו .

בינינו .

,

-

ואין זה כי אם ספר אללה

נחיה את אשר ההיה ונמית את אשר

המית .

שני הבוררים

[ הכמאן ]  ,והם אבו מוסא אלאשערי עבד אללה אבן קים ועמר אבן אלעאץ אל ) ושי  ,יפעלו על פי אשר

.

ימצאו בספר אללה ובאשר למה ששניהם לא ימצאו בכתאב אללה יתעלה ויתפאר  ,הרי ינהגו לפי המסורת

המקובלת והצודקת שהיא מאחדת ולא מפלגת נא  -מונה אלעאדלה אלג ' אמעה 3יד

אלמפרקה .
)

שני הבוררים נטלו מעלי וממעאויה ומשני הצבאות חוזה [ עהד ]  ,ברית [ מיתאק ] והבטחה מן הבריות כי
לשניהם ביטחון  [rtKJעל נפשותיהם ובני ביתם וכי 1המשתייכים אל ] הקהילה נאלאמה ] הם להם התומכים
[ אנצאר ] להגשים את אשר יחליטו עליו שניהם  ,וכי המאמנון והמסלמון משתי הקבוצות [ טאיפה ] מחוברים
בחוזה [ עהד ] אללה ובריתו על אודות מה שמכיל מסמך [ צהיפה ] זה  ,וכי פסיקתם מחייבת את המאמנין ,
 ,על
וכי הביטחון נאמן ]  ,ההתנהגות הנכונה [ אסתקאמה ] והנחת הנשק תשרור ביניהם לכל אשר יפנו אליו
נפשותיהם  ,בני ביתם ונכסיהם  ,בין אם הם נוכחים או

נעדרים .

עבד אללה אבן קיס [ אבו מוסא אלאשערי ] ועמר אבן אלעאץ נטלו שבועת התחייבות בחוזה אללה ובריתו
כי יבררו את [ המחלוקת ] שבקרב אומה זו ולא ישיבו אותה למלחמה ולא לפילוג עד אשר מישהו ימרוד

כנגדם .
34

לפרדיגמה דומה של הכיבושים הערביים ראו :
 . 18ק Cambridge 1980 ,

35

על היחס לנכבשים ראו :

תשנ " ט ,
36

Islamic Polic

עמ '

(" Horses: The Evolu ion o
(

0

slaves

Crone ,

.ק

~

מ " י קיסטר  ' ,חדית ' ו ענ בני איסראיל '  ,הנ " ל  ,מחקרים בהתהוות האסלאם  ,ירושלים

. 116 - 99

צירוף זה  ,אשר מכיל יסוד של הבחנה בין לאמן למסלם  ,מופיע בחרותת סלע אשר נתגלתה במדבר בעבר הירדן

המזרחי  ,ראו  :דימתרי בראמכי  ' ,א  -נקוש אלערביה פי אלבדאיה א  -שאמיה '  ,אלאבחאת ,
( חרותת  , 67שו ' . 7 - 6

,

17

( , ) 1964

עמ ' 335

.

ין

,

יהושע
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פרוק

מועד המשפט נדחה עד ל [ הודש ] רמלאן [ שנת . ] 657 / 37
לנהוג כך ובתנאי שיהיה זה ברצון משותף של שניהם .

אך אם שניהם רוצים לאחר ואת הרי הם בני חורין

המפלגה [ אמיר

והיה ואהד משני הבוררים ימות  ,יבחר מנהיג

א  -שיעה ] שלו מישהו אחר במקומו ובלבד [ שיהיה מוכר ] כנמנה עם אנשי הצדק והיושר

.

[ אהל אלמעדלה ואלקסט ] המקום שבו יפסקו יהיה מקום ביניים [ מכאן ערל ]  ,בין אהל כופה לבין אהל א -

.

שאם ואם הם רוצים ומעדיפים הרי לא יהיה נוכח עמהם שם אלא רק מי שיחפצו בו שניהם  .שני הבוררים
ייטלו את מי שהם רוצים בהם

כעדים .

לאחר מכן הם יכתבו את עדויותיהם על אודות תכניה של צחיפה

.

זו הם יהיו האנצאר שלהם כנגד מי שיעזוב את אשר בצהיפה זו ומבקש הכחשת האמת [ אלחאד ] ואי  -צדק

[ זלם ]  .חיי אלוהים  ,אנו מבקשים ממך את עזרתך לנצח את זה אשר יעזוב את אשר בצהיפה

זו  .יי

מספר סוגיות עולות מתוך טקסט קדום זה  ,אשר משוקע בתוך הכרוניקה של המאבק להנהגת שבטי

הערבים ( מאבק שפרץ בשנת

לבין

המסלמון ' .
8

. ) 656

סוגיה מרכזית אחת היא מי הם המאמנון ומה יסוד ההבחנה בינם

האם ניתן לראות במונח מאמנון 39שם של קבוצה אשר קיבלה את מנהיגותו

הפוליטית של הנביא מהמד והצטרפה לסדר הפוליטי אשר הוא כונן ושאנשיה לא עבדו אלילים

? 40

השערה זו מתבססת על תביעתו של מחמד להכיר בו כבורר של הקהילה אשר הקים ביתרב ( היא

.

העיר אלמדינה ) וכמי שקובע ומנהל את סדריה המקום הוגדר כמתחם קודש ( הראם ) אשר המצויים
בו נהנים מחסות אללה וחייבים לקבל על עצמם את מנהיגותו

של מחמד א  -נבי .

41

סוגיה מרכזית

אחרת העולה מהסכם הבוררות נובעת מהיעדר אזכור של הנביא מחמד במסמך  ,במפורש או

.

.

במרומז זאת אף כי מופיע בו המונח מונה  ,המגדיר במסורת האסלאמית את שיטתו האם רשאים
אנו לנקוט השקפה קיצונית ולטעון כי באותו שלב היה משקלו של מבשר האסלאם מועט 42עד כדי
גרסת אבו מחנף  ,ראו  :א  -סברי ( לעיל  ,הערה

37

93 - 129

 .קק

 , ) 18עמ ' . 3338 - 3336

לדיון ראו :

Hinds , 'The Siffin Arbitration

55 , 17 ) [ 972 ( ,ן Agreement ' ,

הבחנה זו מצויה כבר בכתב ההסכם אשר ערך הנביא מחמד בסמוך להגירתו ליתרב ( מדינה

38

.א

של אבן השאם ' א  -סירה

א  -נבויה ' ותורגם למספר שפות ובכלל

)

.

המסמך מובא בספרו

זה לעברית  ,ראו  :ש " ד גויטיין  ,האסלם של מוחמד :

כיצד התהוותה דת חדשה בצל היהדות  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ '

הנ " ל  ,במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים  ,א  ,תל  -אביב , 1997

מ ' גיל  ' ,אמנת אלמדינה והיהודים ' ,

; 187 - 181

עמ '

. 46 - 20

על סלע באזור הלבה שבדרום סוריה נחקק הפסוק הקראני ' הכול מסור בידי אללה  ,המוקדם והמאוחר  ,ובו ביום

39

יעלוזו המאמנון ' ,

),

ראו  :מחמד אבו אלפרג ' אלעש  ' ,כתאבת ערביה גיר מנשורה פי ג ' בל

עמ ' 349

והשוו בראמכי ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ '  ( 338חרותת

סורה ל [ א  -רום ]  ,ד

אוסיס '  ,אלאבחאת ,

17

( , ) 1964

( כתובת , ) 12

359

( . ) 24

. ) 77
40

גיל דן ב ' אמנת אלמדינה ' וטען כי המונח מאמנון גזור משם הפועל אמאן  -ביטחון  ,הגנה  .ולדעתו מאמנון הם

אלה אשר מצאו הגנה באמצעות הצטרפות לארגון פוליטי שהיווה ברית ביטחון לחברים בו  .ואילו המסלמון הם

,

אלה אשר קיבלו על עצמם האמונה בדת שבישר הנביא מחמד  .ראו  :גיל לעיל  ,הערה  , ) 38עמ '
סרג ' נט Milanges :

4 . ( ,ט )  Arabia' A . R. Badawaiתן R . B . Se eant , ' Haranl and Ha~dah : The Sacred Enclave

 . 1 1 : idem , 'The Sunnah lami ' ah : Pacts with the Yathrib Tews : Analysisת 49 , 57 ,

.

 .קע  .לעומת זאת :

5 - 24

.

 .קק

62 ) 1985 ( ,

,

5

"

5ש0א - Some

Evaluation 01 Christian lewuh and Zoroastran
548 - 549
41

42

 .קק

"

,

and Translation of

Rubin , ~ The Constitution of

 .ט ; וכן השוו :

חס  Surveyן יR. G . Hoyland , Seeing Islam 05 Others Saw 11

 Early Islam, Princeton 1997 ,חס Writing

אבן השאם  ,א  -סירה א  -נבויה  ,ב  ,מהדורת א  -מקא ואחרים  ,ביירות , 1971
לעיל  ,הערה

 .קק

Taha Husain
, Cairo 1962 ,
~

 the 50 -calledחן Documents Comprised

( Constitution of Medina' , BSOAS , 41 ) [ 978

12 - [ 4

; .2

וכן טען

. ) 38

עמ ' . 150 - 147

תרגום עברי ראו  :גו ' ט " ן

מטפורה זן מושפעת מן הסיפור בסירה על שקילת הנביא כנגד כל המין האנושי  .ראו  :אבן השאם ( שם )  ,א  ,עמ '

. 176 - 175

Gader
~

EI

רבע מאה של מחקר מזרתני
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תעודה זו מעוררת אינן נוגעות רק
כך ששבטי ערב כלל לא ראו צורך להזכירו ? הקושיות אשר

.

לתעודות היסטוריות ערביות הן עולות גם מן הממצא הארכאולוגי

 ,אשר יוצג בהמשך  ,ומחיבורים

(

הנכבשים .

שכתבו

8

מקורות נגרייה ויווניים

עדות חותכת לניצחון הערבים נחשפה במרחצאות המת  -גדר .

43

כתובת ההקדשה אשר מעאויה או אחד
מקובל בכתובות הקדשה

ממפקדיו ציווה לקבוע עם סיום שיפוצן נחקקה ביוונית  ,בסגנון שהיה
 ,מנהיג הערבים  ,בלוויית שני
ביזנטיות  .בפתיחת הכתובת מתנוסס צלב  ,והקוק בה שמו של מעאויה
ההג ' רי  ,אין בכתובת זו שום
תארים  ,עבד אללה ואמיר אלמאמנין  44 .אף כי נקוב בה גם מניין השנים
הביזנטיות  -הערביות מאותן שנים
אזכור של האסלאם  ,של מסלמון או של הנביא מתמד אף במטבעות
שמות ומונחים אסלאמיים
( מטבעות קדם  -רפורמה ) אין ציונים אסלאמיים אפשר שהיעדרם של
 ,עוינת לדת ההדשה 45
בתיעוד הסורי בן הזמן אינו מקרי ואינו משקף נקודת ראייה נוצרית
בתעודה סורית על הכתרת
האופן שבו ראו הנכבשים את השלטון ההדש מצטייר בבירור מן המסופר

.

.

.

,, ,
;

מעאויה בירושלים :
ובשנת

[ טייא ] הרבה בירושלים נאורשלסן
971

[ לסלווקים ]  ,שנת

לקוסטוס  [ConstansJהתכנסו ערבים

18

.

ועשו את מעאויה למלך הוא יצא ובא לכנסיית הקבר [ גולגתא ] והתפלל בה

.

.

,י

;;_.

וירד לגת שמנא ומשם לקבר

היה

מרים המבורכת והתפלל בו ובאותם ימים כאשר נאספו ערבים עם מעאייה

_ ;;

,

;-

זעזוע ורעידת אדמה קשה .

המטביל המושיע אשר על הירדן

.

נפלו בה חלק גדול מיריחו יחד עם כל הכנסיות אשר שם ובית מאר יוסנן

 [EuthymosJוהרבה מבנים של

"

.

נעקר מן היסודות יחד עם כל המנזר  .ונפלו בו מנזר דיר ] אבא אותימא
תמון התכנסו אמירים וערבים רבים ונתנו
מנזרים ותאי התבודדות של נזירים ואחרים  .ובה בשנה בירח
לא קיבלו אותם שכן לא היה
שבועת אמונים נימינא ] למעאויה  . .כן הוא טבע מטבעות כסף וזהב אבל

.

עליהם כל

צלב .

46

,

;

למהדרין  ,וכי הוא פסע בנתיב

מהברה של תעודה זו גורס למעשה כי מעאויה הוכתר בטקס נוצרי

פעמיו בכיוון הפוך לזה שבו

,

המכונה כיום בפי הצליינים הנוצרים ' דרך הייסורים '  ,אם כי שם את
)  -מעאויה הלך מאתר הצליבה אל ציון
צעד על פי המסורת הנוצרית המשיה ( מסיח ) ישוע ( עיסא

קברה של מרים אם ישוע .
43

44

42

! I~32 l

,

Hammat

'

אלמאמנין ' ראו :

אבו

.

. 1994

פרסום הכתובת

 , 32 ) 1982 ( ,ן' ,, 11

awiyaa

'

אלפרג ' אלעש

.ק

Gader

Hammat

חוס

 l 'epoqueמוהי הכתובת

,

(

י

Tsaiir ,

,

' אללה

( לעיל  ,הערה , ) 39

"י
!

עמ ' 357

.ץ ש

Green

1.

Greek bscriptions

'

(
ן

(.

.

מחל לח ' אלד ובן

( כתובת

1 . Tahrhundert 4 . Hijrah aus syrischen Quellen ' , ZDMG , 29
90

47

ותרגומה ראו :

"

 ::ך  :ןן! ן

,-

47

י ' היישפלד  ,חמת גדר ומר צאזתיה  :מדריר  ,ירושלים
 . 94 - 96 ; 1 . Hasson , ' Remarques sur l ' inscription deקק

אלולידן בנו של אמיר

-

. ) 21

Araber

) 1875 ( ,

על הכריסטולוגיה הקוראנית ראו  :סורה ד ( א  -נסאא )  ,קנו  -קנח ; סורה יט

( מרים ) ,

כג  -כד .

~-

יהושע
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פרנקל

היעדר שמו של הנביא מחמד בתעודות אחדות אינו מבטל את הנאמר בספרות ההיסטורית והדתית

הערבית  -האסלאמית על אודות פעילותו של הנביא מחמד בעשורים הראשונים של המאה השביעית
במכה  ,ביתרב ( מדינה ) ובקרב שבטי הערבים של צפון  -מערב חצי האי ערב

מצויות גם בחיבורים אשר כתבו לא מוסלמים  ,תושבי ארצות שהערבים
היא רסיסי תעודה סורית ( משנת

636

(

אלחג ' אז .

עדויות לכך

)

כבשו .

48

דוגמה אחת לכך

בקירוב ) זו שמסופר בה על ניצחונות הערבים ( טייא דמחמד

)

ובכלל זה על כיבוש העיר דמשק .
.

נינער נטלו אנשי המץ [ מן הערבים ] שבועת אמונים [ שבה התחייבו הכובשים להגן ] על הייהם כפרים

.

רבים נהרסו על ידי הקטל של הערבים [ טייא ] של מחמד עם רב נקטל ונפל בשבי  .בשישה בחודש אייר
 [ tKDJבא הסקלריוס  [Sacellariuslמקרבת חמץ והביונטים רדפו אותם [ את הערביסן .
בעשרה באב [ אוגוסט ]
ערקו הביזנסים מקרבת
דמשק .עם רב ונהרג ] בערך עשרת אלפים ובסוף [אותה ] השנה באו הביזנסים .

.

.

בעשרים בחודש אב בעגת תשע מאות ארבעים ושבע
נהרג מבין הביזנטים בערך המישים

אלף .

[ ] 636

.

התכנסו בגביתא [ ג ' אביה ] הביזנסים ועם רב

49

תימוכין נוספים לכך ששבטים ערביים אשר הלכו בעקבות מחמד פעלו בשולי הטריטוריה הביזנטית
בסוריה ניתן למצוא בתיאור של התבוסה הביזנטית בקרב עזה שנכתב בשנת

בקירוב בידי מחבר

640

.

סורי אנונימי תיאור זה אינו שונה בהרבה מן המידע במקורות הערביים המספרים על ראשית כיבושי

האסלאם .

50

וכך כתב המחבר הסורי :

בשנת תשע מאות ארבעים וחמש  ,ברביעי בחודש שבט

[ פברואר

 , ] 634בערבו ,

בשעה התשיעית  ,התנהל

קרב בין ביזנסים [ רומיא ] ובין הערבים של מחמד [ טייא דמחמט ] בפלשת [

.

מזרחית
הערבים הרגו
תריסר .מילין
ירדן [ ? ]
פלסטינאי
[ מדחתא ] לעיר עזה הביזאנטים ערקו ונטשו את המפקד [ פטריקיס  [patricius ,נד

אותו  .ונקטלו שם כארבעת אלפים כפריים מסכנים ( קורייא מסכתא ) מפלסטינא  :נוצרים [ כארסטינא ] ,
יהודים

ושומרונים .

הערבים החריבו את כל

האתר .

51

אזכור מרומז של פעילותו של נביא ערבי ושל כיבוש ירושלים בידי עדת המאמינים בבשורתו
בכתב
פולמוס יווני אשר נכתב קרוב לוודאי בצפון אפריקה בשנת  640בקירוב :
נשל יוסטוס את רשות הדיבור

ואמר  :אמת

דיברת  ,זוהי

.

הברכה הגדולה  ,האמן במשיח שכן עלי להודות

בכל האמת לפניך  ,אדון יעקב  ,אחי אברהם כתב אלי [ מקיסריה ] כי נביא שקר התגלה [ בקרב

כאשר [ סרגיוס ] הקנדידטוס נהרג בידי הסרקגים הייתי בקיסריה  ,לי
לשיקמונה כאשר אמרו  :הקנדידטוס
48

4 . ( , The' Biography
276 - 297

49

50

51

 .קק

,

"

'

נהרג .

מצוי

הסרקנים ] .

סיפר אברהם  ,הייתי מפליג באנייה

.

אנו היהודים מצויים היינו בשמחה גדולה אומרים כי נביא

.

.חן  Muhammad :חס  Writingsתן י5יז] ן)

 . Motzkiא ,
01 Muhammad : The Issue 01 the Sources,
Leiden) 2000 ,

R . G . Hoyland, ' The:

נלדקה ( לעיל  ,הערה  , ) 46עמ '  . 75 ; 78 - 77ע  , Chronica Minora 11 ] , Louvain 1961 ,ן)) ) .
rooks
ראו למשל  ' :אומרים כי הקרב הראשון בין המןסלמיפ
לבין אויבם התרחש באחד מכפרי עזה אשר קרוי דאגן
זה קרב בינם
E .W .

 .היה
לבין נציב [ בטריק  [ patriciusעזה  .היה זה קרב קשה  .אולם בהמשכו סייע אללה למאמיניו [ אוליא ]
והביס את אויביו  .הוא פיזר את שורותיהם  .זה היה עוד בטרם הגיע ח ' אלד בן וליד אל א  -שאם ' אלבלאןרי [ לעיל ,

הערה  , ] 12עמ ' . ) 107
התעודה נדפסה אצל  :ברוקם ( לעיל  ,הערה , ) 49
32

( במקום ' מדינתא ' קרא

' מדחנתא ' = מזרחית

,

עמ '

. 147

לעזה ) .

תרגום לעברית ראו  :גיל ( לעיל  ,הערה , ) 16

ותרגמתי כאן את הדברים

מחדש .

עמ ' - 31

רבע מאה של מפקר מזרתני

יתקשה עד אשר כל הארץ תהיה

הרוסה .
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51

האם מקורות אלה אכן מספקים תיאור מהימן יותר מזה אשר חיברו

הכובשים ?

עדויות מזמן הכיבושים על התקדמות צבאות הערבים ( טייא בארמית או

אמנם יש מספר

מרקנים ביוונית )  ,אך הן

.

ליפות למעשה לא הגיע

מקוטעות ואינן ארוגות לכלל סיפור היסטורי ( נרטיב ) על צמיחת הח '
היצירות שנכתבו סמוך לזמן

סוריה .

לידינו סיפור מגובש בלשון הסורית או היוונית על כיבוש

.

הכרוניקה של יותנא

האירועים הן לכל היותר תיאורים של קרבות בודדים או של מהלך מצומצם
 ,היא התיאור השלם הראשון
מניקו שבמצרים  ,אשר נכתבה קרוב לוודאי בימיו של עבד אלמלכ
הקרוב נמצאו בתהומי האימפריה
של כיבושי הערבים אשר כתב תושב של אחת הארצות שבעבר

הביזנטית .

;

53

זאת ועוד  ,חיבורי המנוצחים  ,בעיקר כתבי פולמוס ואפוקליפסה

 ,תורמים מעט להבהרת מניעי
עם הקושיה מדוע נפלו

הערבים ולהבנת הצלחתם המסחררת  .המהברים הנוצרים פנו להתמודדות
ואבות הכנסייה הנוצרים רק כאשר
לידי שבטי הערבים אתרי הקודש שבהם פעלו ישוע  ,השליחים
האחת דתית  -הקושי של
השלטון האסלאמי היה עובדה מוגמרת  .עשויות להיות לכך שתי סיבות :
האסלאמית  ,והאחרת פוליטית
נוצרים  ,יוונים  ,סורים או קופטים  ,להשלים עם עלייתה של האימפריה
הביזנטית ; רק במאה השמינית
 במהלך כל המאה השביעית לא נכתבו כרוניקות בהיסטוריוגרפיההתחדשה מסורת הכתיבה

ההיסטורית .

.

חשיבותם של מקורות אלה הם

עם זאת אפיונים אלה של ספרות המנוצהים אינם מבטלים את

מהווים מראה אשר מתוכה ניבטות אלינו ההברות הנכבשות ותגובתן על

.

התמוטטות הסדר הפוליטי

אשר שרר בסהר הפורה וברמה האירנית מתוך דבריהם ניתן ללמוד על

.

האמיית בקווים כלליים ניתן להבהין בהם בעוינות נוצרית עמוקה
הנוצרית הייתה מהלומה של ממש למחברים

הנוצרים .

עיקרי האסלאם בתקופה

ובדאגה  ,נפילת הממלכה
המציאו היה להציג את

הפתרון שהם

.

הכיבושים בידי שוסי המדבר כעונש אלוהי לפיכך לא הנצרות היא זו שניגפה
פשעו

52
53

 ,אלא שליטים אשר

הוכו .
"

"

קפח 5 . ( , Doctorina lacobiה . Deroche (ed. and 8ע
Memoires
baptizati , Travaux et
 . 208ק , % 1 , Paris 1991 ,
( הישמעאלים ) מצטייר בו בבירור ,
טקסט זה אשר מקומה המרכזי של ארץ  -ישראל בהתפשטות שלטון הערבים fohn
B . H . Charles ,
Bishop
נשמר רק בגרסתו האתיופית ( בלשון געז )  .הוא תורגם לאנגלית  ,ראו :
עבד אלג ' ליל  ,תאריח ' מצר
'

 , London 1916ע

,,

.

 4א  . 4לאחרונה התפרסם תרגום לערבית של החיבור עומר צאבר

ליוהנא א  -נקיוסי  :רואיה קבטיה ללפתח אלאסלאמי  ,קהיר

. 2000

קתדרה

 240ו

יהושע פר ( קל

תעודות חדשות ותגליות  .הממצא הארכאולוגי בתחומי מדינת ישראל
קורות ארץ  -ישראל בשלהי התקופה הביזנטית ובראשית התקופה האסלאמית מסופרות לא רק על ידי
טקסטים

ספרותיים .

54

מאז המאה התשע  -עשרה מקובל להשלים את המידע אשר טמון בטקסטים

הספרותיים בממצא כתוב אך לא ספרותי מן התקופה הקרויה ביזנטית  -ערבית  ,דהיינו מן המאה

האסלאמית הראשונה.

55

ממצא זה כולל תעודות מנהליות  ,פפירוסים  ,מצבות קבורה  ,חרותות סלע ,

.

מבנים  ,כתובות מונומנטליות  ,חפצים  ,טבעות ושרידים אחרים להוציא כתובת אחת  ,זו של מעאויה

מחמת גדר ,

כל הטקסטים אשר משתייכים לקטגוריות דלעיל נכתבו

בערבית .

56

מידע זה מטבע

הממצאים הוא מקוטע  ,והכתוב בו מתעד עשייה או מדיניות נקודתית  -בניגוד למגמתם של
המקורות הספרותיים אין מטרתו לשחזר את סיפור העבר אשר הוליד את

ההווה .

התגליות הארכאולוגיות מניחות לפתחו של החוקר ממצאים אשר תוכנם אינו עולה בקנה אחד עם

.

תמונת העבר אשר המקורות הערביים  -האסלאמיים מציירים דוגמה מובהקת לכך היא היעדר שמו

של הנביא מחמד במספר חרותות סלע שנזכר בהן האל  ,והכוללות הצהרות אמונה ( שהאדה ) ובקשות

סליחה ,

57

היעדר שהצבענו עליו גם בכתב הבוררות מצפין שתורגם

לעיל .

הדבר בולט למשל

בכתובות מהר הנגב שבהן מבקשים בניו של תמים את תפילות האל  ,מלאכיו ונביאיו .

58

דוגמה נוספת

היא חרותות סלע מסביבות מכה שיש בהן אזכורים של מה שנראה כפסוקים מן הקראן ופניות אל

אללה  ,כגון  ' :סלמה בן עמארה מעיד כי אין אלוה זולת אללה  ,האחד  ,אין שותף לו  ,לו המלוכה ולו

.

השבח והוא כל יכול ' ; ' אני שדאד בן עלקמה מעיד כי ריבוני הוא אללה בלבד אין לו כל שותף ימות

.

או יחיה בהתאם לנאמונה ] זאת אם ירצה האל ' וכן ' במסירות יאמין באללה עבד אלה בן עת ' מאן בן
חביב ' ,

59

לעומת זאת חרותות הסלע נושאות שמות של דמויות מקודשות אשר ההערצה להן הייתה מושרשת
בקרב אוכלוסיית הסהר הפורה במשך מאות שנים לפני צמיחת האסלאם  .חרותות סלע מן המחצית
השנייה של המאה השביעית ומן המחצית הראשונה של המאה השמינית אשר נחשפו בסקר
54

סוגה ספרותית נוספת אשר מכילה לא מעט מידע על תקופת עליית האסלאם היא ספרות שבחי ירושלים  .שני
החיבורים הראשיים  ,זה של אלואסיטי וזה של אבן אלמרג ' א  ,נבחנו והותקנו לדפוס בלווית הערות רבות בידי
יצחק חסון ועופר

לבנה  -כפרי .

על תרומתם ומראי מקום נוספים ראו  :ע ' לבנה  -כפרי  ,עיונים במעמדה של

ירושלים באיסלאם הקדום  ,ירושלים
56 - 67
55

 .קק

תשס " א .

14 . Sharon , ~ The Praises of lerusalem as 8 Source for the Early

HiStOIy of Islam ' , Bibliotheca Orientalis , 49 ) 1992 ( ,

התמורות הפוליטיות במזרח התיכון והשינויים בהיערכות צה " ל במהלך שנות השבעים של המאה העשרים המריצו
את המחקר הארכאולוגי בדרום הארץ  .במסגרת הסקר הארכאולוגי של הר הנגב והערבה נמצאו עדויות אשר

56

השטירו את ידיעותינו על אזור זה בשלהי התקופה הביזנטית ובמרוצת התקופה האסלאמית המוקדמת .
Hoyland , 'The Content
 . Sharon ,א ;  . 77 - 102קק  21 ) 1997 ( ,תג' , 15
Arabic Inscriptions

Context of

1. 0 .

 1997וזסץ corpus inscriptionum Arabicarum Palaestinae , 1 - 11 , New
57

חרותת אבן מחירבת לוזית ( דיך דבון ) שבשפלת יהודה , ,
. 355 - 372
קע . 3 rd series , 7 ) 1997 ( ,

58

)  - 8הlerusalem 1982 ; idem , Sde Boqer and the Central Negev 71
1985 , inscriprions 5115 , 5117

59

ראו :

"

Dubban ' IRAS

,

Sharon , 'The Arabic Inscription 01:

.א

Nevo , The

.ן

' theחן

Early Arab Period

Centuries AD lerusalem

סעד עבד אלעזיז א  -ראשד  ,כתאבאת איסלאמיה מן מכה אלמכרמה  ,ריאד  , 1995עמ ' , 79 , 59 , 43 - 41 , 31
 145 , 137 , 122אך ראו  ' :אללה התפלל בעבור מחמד הנביא '  ,שם  ,עמ ' . ) 150 , 139

,

רבע מאה של מפקר מזרח

אפוא בהנחה כי בתקופה

הארכאולוגי בהר הנגב וכן במדבר הסורי ובצפון תצי האי ערב תומכות
ערבים אשר האמינו בצורה
הסמוכה להתמוטטות האחיזה הביזנטית בסוריה וארץ  -ישראל נמצאו
קיומה של דת אשר המשתייכים אליה
כלשהי של דת מונותאיסטית  60 .חרותות סלע אלה מעידות על
ואהרון ( רב הארון ומוסא ) 62
האמינו באללה  ,האל הרחמן והחנון  61האל מכונה בחרותות ריבון משה

.

.

וכן הרחמן ריבון ישוע ( עיסא

) 63

ואברהם .

אבן אשר נחשפה במדבר העיראקי אשר ממערב לפרת

64

נושאת את הנוסחה ' ריבונם של גבריאל  ,מיכאל ואסראפיל ' .

65

צמיחת הקהילה

קשה להישען על הממצא האפיגרפי שנדון לעיל בניסיון להתוות את שלבי

של דת האסלאם

האסלאמית  .עם זאת המבקשים רמזים לביסוס התזה בדבר התפתחות הדרגתית
הפורה מוצאים הוכחות
כמזיגה בין אמונות הערבים בצפון חצי האי ערב לאמונות אוכלוסיית הסהר
מזיגה זו  -בעוד
בממצאים אלה הם מבקשים להצביע על התקופה האמיית כפרק הזמן שבו חלה

.

העשורים

שההיסטוריוגרפיה האסלאמית גורסת כי כל תורת האסלאם עוצבה ונוסחה במהלך שני
ואין בו די להשיב על השאלה
שבהם פעל הנביא מהמד במכה ובמדינה הממצא האפיגרפי דל בכמותו
לבין זה של השנים שלאחריו
אם יש הבדל בין עולם האמונה של הערבים קודם לימי עבד אלמלכ
לבשלות מובהקת רק עם
מכל מקום נראה כי עקרונות תמונת העולם האסלאמית ומצוותיה הגיעו

.

.

התבססות השלטון האמיי .

גומחות תפילה ( מהראב ,

) 66

.

בערבה הדרומית  ,בבאר אורה  ,נחשפו שרידי מסגד אמיי למבנה היו שתי

ולטענת החופרים ממצא זה מעיד כי בקרב האוכלוסייה המקומית קנתה לה

אחיזה הבניית יקום אשר

הוא ההדית  -היגדים

המזרה היה בה הצד המקודש  .אחד המקורות החשובים ללימוד העבר האסלאמי
הנביא מתמד ונמסרו מילולית
או מאמרים אשר המסורת האסלאמית מאמינה כי הם נאמרו מפי
הכתוב  .ההשקפה המקובלת
מאדם לרעהו בשלשלת מוסרים ( אסנאד ) עד אשר קובצו והועלו על
מוקדמים אשר הוקעו בידי
היא כי החדיתים משמרים מידע לא רק על אודות חילוקי דעות ומנהגים
פולחנים וטקסים שנעלמו לימים
שומרי הומות האסלאם כלא קנוניים  ,אלא על עצם קיומם של
המוצקה לכך שבעבר
מהמת לחצם של אנשי ההלכה ; אזכורם של מעשים לא נאותים הוא ההוכהה
שורשים בעבר ראלי  .מספר
ביצעו אותם  ,ואין מדובר בהמצאה ספרותית או בעלילה שאין לה
במכה  ,שהיא על פי
הדילים עוסקים בתפילה לכותל המזרח  ,בניגוד לפנייה ( קבלה ) לעבר הכעבה
60

61

( ניסן תשמ " ה )  ,עמ ' . 49 - 25
על אמונתם ראו  :ז ' רובין  ' ,מאוויה מלכת הסאראקנים '  ,קתדרה 47 ,
לנג ' ד  ' :מאמין אני כי איו אלוה
לעניין זה דאו את הכתובת מהנאכיה שבערב הסעודית  ,על הציר המוליך ממדינה
[ חטיף ]  ,מסלם  rQWIקהו
כמונותאיסט
מלבד אללה אשר בני ישראל האמינו בו [ סורה י ( יונס ) צ ]  [ .מאמין אני בו ]
 , ' Some Earlyתטתתסם F.M .
Arabic
ואין אני בקרב המשתפים [ הפוליתאיסטים ] [ סורה ג ( עמראן )  ,סז ] '  .ראו :
 . 185ק Saudi Arabia ' , 1~15 , 43 ) 1984 ( ,

עמ ' 342

,

Inscriptions from 81 -HanakiWa
'
)

 ,עמ

63

בראמכי ( לעיל  ,הערה , ) 36
נבו ( לעיל  ,הערה  , ) 58כתובות

64

מ ' שרון  ' ,נספח '  ,י ' לינדר  ,סקר ארכיאולוגי של ישראל  :מפת הר  -נפהא ,

62

17
65
66

( , ) 12 . 5

( חרותות

HL 4900

; ) 94

( לעיל  ,הערה

. 372

39

. KT 0641 ,

ירושלים תש " ן  ,עמ '

. 22

עז א  -דין צנדוק  ' ,חג ' ר חפנת אלאביד '  ,שומר ) , ( Sumer
 the Southern Negev : Possibleחי

וראו  :סורה כ ( טה ) ,

11

 Oraוט ' Mosque near Be

)ן

ע.

( , ) 1955

עמ ' - 213

ץ

 . 107 - 114קק  Early Eastern Cliblah ? ' , Atiqot, 30 ) 1996 ( ,תפ Evidence iom

. 217

14

( כתובת , ) 12 . 4

שקדרה 242

יהושע פרנק

ההשקפה המוסלמית המקובלת טבור העולם שאליו נושאים המתפללים המוסלמים את פניהם חמש
פעמים

ביממה .

השפעה

נוצרית .

סלימאן בשיר ראה במנהג האסלאמי הקדום של פנייה מזרחה בשעת התפילה
67

הממצא הארכאולוגי העשיר אשר נחשף בתחומי ארץ  -ישראל מלמד על שלטון עטיר ממון שיזם
מפעלי בנייה במאות

ה .8 - 7 -

68

ראשון להם הוא הבניין האסלאמי המפואר הניצב על הר הבית

.

בירושלים מבנה זה מלמד על הדימוי העצמי של עבד אלמלכ בן מרואן בן חרב
כוונותיו לא פחות מאשר יצירה

ספרותית .

( ) 705 - 685

ועל

כתובת ההקדשה מכיפת הסלע בירושלים היא אחת

העדויות המוקדמות ביותר לכתב ערבי מונומנטלי ,

69

והיא עדות מתוארכת היטב להופעת האסלאם

.

כדת השלטון בכתובת זו נזכר נביא האסלאם פעמים אחדות  ,הן מפורשות בשמו והן במרומז  ,ובין

.

השאר יש בה הצהרה בדבר אללה האחד ושליחו מחמד כותלי הבניין נושאים אפוא את אחת

הדוגמאות המוקדמות להצהרת העדות ( שהאדה )  ,המוגדרת בהלכה האסלאמית כראשונה בין חמש
מצוות היסוד

(

ארבאן אלאסלאם .

) 70

למשל בצד הדרומי של הרצועה החיצונית נאמר  ' :בשם

אין אלוה מלבד אללה היחיד  .אין שותף לו .
יולד .אין אף אחד שווה לו  .מחמד שליח אללה .
71

.

אלוהים .

.

.

אמור הוא האל אחד הוא אללה הנצחי לא ילד ולא

72

תפילת האל עליו ומי יתן כי יברך אותו

בשלום ' .

.

בצד המערבי נכלל הפסוק הקראני ' כי הנה אללה ומלאכיו יתפללו בעד הנביא הוי המאמינים
התפללו בעדו ובקשו ברכת שלום

עליו ' .

73

ואילו בצד הצפוני  -מערבי מופיע המשפט ' מחמד שליה

.

אללה  ,יתפלל אללה עליו ביום קימת המתים תוענק חסותו בקרב אומתו '  .בצדה הפנימי של הכיפה ,

.

על הכותל הצפוני  -מערבי  ,נכתב הפסוק הקראני ' העיד אללה כי אין אלוה מלבדו המלאכים ובעלי

.

.

.

.

הדעת  ,פועל צדק אין אלוהים מבלעדיו הגיבור החכם אכן הדת אצל אללה היא האסלאם אלה אשר

קיבלו ספר קדוש [ כתאב ] חלקו [ על דבר האל ] רק לאחר שמתוך חמדנות פנימית הגיע אליהם

הוי לזה אשר כופר באללה  .כי הרי אללה הוא מהיר חשבון ' .

ידע .

74

הביטוי המובהק ביותר להשקפתו של עבד אלמלכ מצוי בקטע הכתובת אשר בפתח הצפוני של כיפת
הסלע :
67

 .קק

.

 Churches ' , The Muslim World 81 ) 1991 ( ,חן Bashear , ' Clibla Musharriqa and Early Muslim Prayer

. 267 - 280

השמש  ' :כי הנה אלוהים אחד  .ריבון השמים והארץ וכל אשר ביניהם  .ריבון המזרח [ אלמשארקן ' ( סורה לז ,
68

69

 , ' Forgoח18
] ; 2 - 14
 . 1 - 14קק , 118 ) 1998 ( ,

" 1מיו .

 .קק

.

,

 IRAS 1970 ,וש10

 ' , IAOSתפ ' זטthe 0

" ,

the Dome of

Early Codification 0

תן

Inscription

התאריך לימיו של עבד אלמלכ ( . ) 705 - 685
הטקסט  ,הזיקה בין חלקיו ופירוש
72
73

74

81 -Malik

s

'

Kessler , ' Abd

].

Witness : Evidence for

תוכנה של כתובת זו ותיארוכה חידדו את המחלוקת בקרב חוקרים בדבר מועד עריכת הקראן  .בעוד שהמסורת
האסלאמית פוסקת כי היה זה מעשהו של הח ' ליפה עתמאן בן עפאן ( נרצח

71

ה).

ראו למשל  :נ ' לוז  ' ,רמלה האומיית  -חידוש עירוני בארץ  -ישראל  ,היבטים גיאוגראפיים  -היםטוריים '  ,קתדרה ,
 ( 79ניסן תשנ " ו )  ,עמ '  . 250 - 263 ; 40 - 32קק 4 . Rosen-Ayalon , ~ The First Century of Ramla' , Arabica , 43 ) 1996 ( ,
~ en

70

5.

אולם מפסוקי הקראן ניתן ללמוד כי לא השפעה נוצרית עיצבה את כיוון התפילה אלא פולחן אל

סורה ו אלאגעאם  ,קסג .
סורה לז אלצאפאת  ,קיב .
סורה לג אלאחזאב  ,נו .
סורה ג אלעמראן  ,יח  -יט .
)

(

)

(

(

(

)

)

תוכנו .

) 656

נמצאו חוקרים אשר איחרו את

לקביעה זו יש השלכה ברורה על הדיון בעניין הכרונולוגיה של
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רבע מאה של מחקר מזרחני

.

.

בשם אלוהים הרחמן והרחום השבח לאללה אשר אין אלוה מלבדו החי והנצתי

.

.

.

.

75

אין שותף

לו 6 .י האהד.

אותו להוביל לדרך הישר

.

הנצחי לא ילד ולא נולד אין אחד דומה לו ו 7מחמד עבד אללה השלית שלח
לאלוהים רבים של מאמינים אנו
ודת האמת למען תתנשא מעל כל הדתות גם אם שונאים זאת ד~ ובדים
מביניהם ואנו למרותו
באללה ובאשר התגלה  79ובמה שקיבלו הנביאים מאת ריבונם אין אנו מבדילים אחד
אותו בשלום ורחמי

.

.

[ של אללה ] סרים

[ מסלמון ] .

פ%

.

מי יתן ואלוהים יתפלל על מחמד עבדו ונביאו ויברך

ושליחותיו ' .

אללה וברכותיו

ן

אלמאמנון עבד אלמלכ

בתוביוז מונוליתיות ומסמכים מתוארכים אשר נכתבו ההל מימיו של אמיר
נושאים את שמו של הנביא מהמד
האמיי וכן הטקסטים על גבי מטבעות ואבני מיל מן התקופה הזו
ואת תוארו שליה האל

(

רסול אללה .

הדבר עומד כמובן בניגוד ברור

) 82

.

על חרותות הסלע המדבריות גם באיגרת ששיגר אלוליד בן עבד

להיעדר ציון שם הנביא מהמד

אלמלכ  ,ושבאמצעותה ביקש

להודיע לציבור נתיניו את סדרי הירושה של כסאו  ,באה לביטוי ההשקפה כי

.

מחמד הוא אחרון
הוכתה ברורה יותר

הנביאים  ,ועל כן על המוסלמים ללכת בדרכו זוהי דוגמה נוספת  -ולטעמי אף
השורות הבאות :
 להתבססות השקפה זו בקרב העילית האמיית  .המסמך כולל את[ דין ] שלוי  %ועשה אותו לדת
אללה יתברכו שמותיו  ,יתפארו שבחיו ויעלה זכרו בתר את האסלאם לדתו
של הנבחרים מקרב
להיות

את

לנביא . . .

החשכה " .

ברואיו . . .

לשיאו בקריאתו את מחמד

כך נמשכו הדברים עד שחסדו של אללה הגיע

אללה הראה באמצעותו [ באמצעות
בעזרתו הושיע מהרס

ותעייה .

.

לברכה לברואיו נרתמה ללעאלמין ]  % 5בו

.

[ הדא ] על ידו הוא סילק

מחמד ] בבירור את דרך הישר

הדת לגן פורת ועשה אותו

באמצעות מחמד הוא הפך את

חתם י

%

את ההתגלויות . , .
'א

את מחמד אליו וחתם

לאחר שאללה אסף
חיל %פ%ה '] להמשיך בדרך של שליחותו

באמצעותו את הסתגלויות מינה את ממלאי מקומו 1אסתח ' לפ

[ סונה ] שלו וגם את

הנבואית [ של מחמד ] כדי להוציא אל הפועל באמצעותם את נזריו  ,לכונן את מנהגיו
לממש את האסלאם
באמצעות נהה ליפים ] יוכל אללה
עונשיו  ,ליישם את חוקותיו וגם את תקנותיו

...

15

76
77
78

79

80
81

:

82

8

טוו ו ; ג

( אקעמ  ,אן ) ,

 , ,ב ( אובקי  , , ) , ,נו .
;

סורה ו ( אלאנעאם )  ,קסג .
סורה קיב ( אלאה ' לאצ

)

.

סורה ט  ,לג ; וכן  :סורה מא ,

סורה ב ( אלבקרה ) ,

קלו .

סורה ג ( אלעמראן ) ,

פד .

ט.
כיפת הסלע '  ,מורשת דרך ,

שרון ( לעיל  ,הערה  , 1 , ) 56עמ ' , 5 - 4

. 105 - 103

בחירת אללה את האסלאם נזכרת גם באיגרתו של יזיד

א  -סברי ( לעיל  ,הערה  , ) 18ב  ,עמ '
 .קק

Cambridge
1986 ,

,

 the ; 1845 - 1843ת

,

( / 126

מאי
:

; ) 744

המסתיימת

בציון הסינה של נביאו  .ראו :

.

Hinds , 004 5

.א ש

Crone

.ק

Caliphs::

First Centuries of

במכה היא ראתה אור ( נור

)

בשיפוך לידתו של הנביא מהמד מצוי תיאור הריונה של אמו אמינה  .בשעה שהייתה הדדוזים בסוריה  .אבן השאם
יוצא מתוכה ומאיר את חומותיה של העיר בוצרא אשר שרידיה מצויים בסמוך להר
( לעיל  ,הערה  , ) 41א  ,עמ '  ( 166שו ' . ) 18
קז ,

86

סורה כא ( אלאנביא ) ,
סורה לג ( אלאחזאב ) ,

87

א  -טברי ( לעיל  ,הערה  , ) 18ב  ,עמ '

85

62

לתרגום עברי אחר של הכתובת ראו  :מ ' שרון  ' ,הכתובת הערבית מזמן בניית
( ינואר  , ) 1996עמ ' . 27 - 25

126 - 128

84

א;

,

כן  :טון

".

מ.

פרופ ' בועז שושן

נשען על
 .הניסוח כאן
, the Umayyad
תרגומו של , xxi
" עו
~Ca

1758 - 1757

בן  -גוריון בנגב  ,באר  -שבע  .וכן ראו :

phate ,

; trans . ) . Hillenbrand, A
 . 106 - 108 , 271 - 273קק 9 %9 ,ן . Jbany
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: The

( לעיל  ,הערה , ) 83

והינדס

מאוניברסיטת

The HiStOIy of 81 -Tabari

עמ ' . 126 - 116
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פרגקל

שתי התעודות אשר הוצגו לעיל משקפות בבהירות רבה את האידאולוגיה האמיית  ,את דימוים העצמי

.

של האמיים ואת נימוקי הלגיטימציה שלהם בתחילה התהדר השליט האמיי בתארים עבד האל ( עבד

.

אללה ) ואמיר אלמאמנין מאוחר יותר  ,לאחר ביסוס הדוקטרינה בדבר היות מחמד שליח האל ( רסול
אללה )  ,נוסף לתאריו המרכיב של הח ' ליפה  ,היינו ממשיכו של מחמד ונציג האל עלי אדמות ( אללה
מינה את אמיר אלמאמנין לה ' ליפה שלו ,

) 88

גבי מטבעות .

89

השימוש של האמיים בתואר ח ' ליפת אללה מתועד גם על

הטענה בדבר השימוש בו בידי אחדים מבין האמיים מבוססת אפוא על ראיות בנות

הזמן שהם עצמם יצרו ולא על שחזור עבר או על האשמות של

יריביהם .

עצמתו של השלטון הרומיי בתחומי סוריה רבתי ובכלל זה בתחומי ארץ  -ישראל מתועדת בשפע של

בית  -שאן .

ממצאים  ,רבים מהם מרשימים  .כזהו המרכז האמיי אשר נחשף בחפירות

החפירות

90

.

סייעו לביסוס הטענה כי התקופה האמיית הייתה המשך רצוף של קודמתה הביזנטית הכיבוש
הערבי לא היה נקודת שבר ; הסדר הפוליטי החדש צמח מתוך קודמו ולא על הריסותיו  .גם הממצא

הקרמי ובכללו כלי הרס ונרות שמן ביזנטיים  -אמיים וממצא כלי הזכוכית מחזקים את ההשקפה

הרואה רציפות ביזנטית  -אמיית ולא שבר

אסלאמי  -ביזנטי .

התמונה אשר עולה מן התיאורים הספרותיים מדויקת

91

ממצאי החפירות מאשרים אפוא כי

למדי .

הלחימה בין הביזנסים לערבים

התקיימה באזור הספר שבין הארץ הנושבת למדבר ולא גררה בעקבותיה קרבות מצור ופגיעה

ביישוב .

92

אין ללמוד מכך כי לא חלו בעיר שום שינויים בעקבות הכיבוש הערבי  ,אך כללו של

דבר היא השתמרה עד לרעש האדמה שפגע בה בשלהי התקופה האמיית .

בימי העבאסים חורגים מעניינו של מאמר זה .

93

סיפור שיקומה וקורותיה

94

גם הממצא מהר הנגב מאשר את המסקנות העולות מן הספרות הערבית בדבר המשכיות בתקופה
האמיית ופריחה

יישובית .

ואף בשרידי הדרכים האמיות אשר נחשפו ניכרים סימנים לרציפות מן

95

יזיד מצטט באיגרתו ( לעיל  ,הערה

88

) 83

את הפסוק הקראני ' כי הנה אמר ריבונך למלאכים קובע אני

ח ' ליפה

עלי

.

ארץ ' ( סורה ב [ אלבקרהן  ,ל ) וכן ראו  ' :הו דוד כי הנה קבענו אותך לח ' ליפה עלי ארץ משפט אמת תפסוק בין

הבריות ' ( סורה לח ( צאד )  ,כו

)

.

.

89

קרונה והינדס ( לעיל  ,הערה

90

י ' צפריר וג ' פרמטר  ' ,מסקיתופוליס לביסאן  :שינויים בתפיסת העיור של בית שאן בתקופה הביזאנטית

קתדרה ,
91

64

,

) 83

תמוז תשנ " ב )  ,עמ '

עמ '

. 30 - 3

13 - 4

היישוב בבית  -שאן האמיית היה קשור לעבר הירדן המזרחי

(

והערבית ' ,

ג ' רש  -פתל .
)

ש ' חדאד  ' ,כלי שמן מבית שאן מן התקופה הרומית ועד התקופה האומית '  ,עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,תשנ " ב ; הנ " ל  ' ,כלי זכוכית מבית שאן מן התקופה האושית ועד התקופה הממלוכית '  ,עבודת דוקטור ,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,

92

93

תשנ " ט .

ראו  :ב " ז קדר  ' ,הכיבוש הערבי והארץ הנושבת  -עדותה של אפוקליפסה מן המאה השביעית '  ,מ ' טוך וד ' מנדלם
עורכים )  ,הגבול הגרמני של האימפריה הרומית  ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ ' . 21 - 9

,

י ' צפריר וג ' פרסטר ,

' לשאלת התאריך של רעש שביעית '  ,תרביץ

' על תיארוך רעש שביעית ומשמעותו '  ,שם  ,מא
94

נח ( תשמ " ט )  ,עמ

' ; 362 - 557

.

י ' קר ן וע ' אלעד ,

( תשנ " ב )  ,עמ ' . 83 - 67

ע ' אלעד  ' ,הח ' ליפה אבו אל  -עבאס אל  -ספאח  ,המהדי העבאסי הראשון  -בעקבות כתובת לא ידועה מבית שאן ' ,

ע ' פליישר  ,מ " ע פרידמן  ,י ' קרמר ( עורכים )  ,משאת משה  :מחקריפ בתרבות ישראל וערב מוגשים למשה גיל ,
ירושלים תשנ " ח  ,עמ '
95

. 55 - 9

ס " א רוזן וג ' אבני  ' ,בשולי האימפריה  :הארכיאולוגיה של נוודים פסטוראלייפ בהר הנגב הדרומי בשלהי התקופה

הביזאנטית ובתקופה המוסלמית הקדומה '  ,ארכיאולוגיה  , ) 1995 ( 4עמ ' . 42 - 29
 11לספירה '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ט .

ד ' נחליאלי ,

' הנגב במאות  7עד

,Early
.'Milestones
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רבע מאה של מפקר מזרחני

התקופה הביזנטית .

96

תיאורי החקלאות פרי עטו של הגאוגרף המוסלמי אלמקדסי

זכו אף הם לאישוש

( עקבת אילה ,

) 98

בדומה

בעקבות החפירות  97 .זאת ועוד  ,ממצאי הפירות ארכאולוגיות בעקבה
 99מאפשרים לחוקרים לשער כי ערי
לשרידים אשר נתפרו בענג ' ר ( עין ג ' אר ) אשר בבקעת הלבנון ,
שבנו הרומאים
המחנות ( מצר  ,רבים  :אמצאר ) אשר בנו האמיים דמו עד מאוד למחנות הצבא
הסדר הפוליטי החדש אשר התבסס
ערי המהנות היו למרכזי השליטה וההשפעה של הדת החדשה ושל
ממקורות ספרותיים אשר
במערב אסיה ובעמק הנילוס  ! 00 .שילוב בין הממצאים הארכאולוגיים לבין מידע
אלה  ,ובכללם באילת 01 ,ן
טרם נוצלו כדבעי  ,כגון קובצי ביוגרפיות של מוסלמים  ,מגלה כי במקומות
טבריה וירושלים  102 ,וחוללו
צמחו קהילות אסלאמיות  .מוסלמים התיישבו גם בערים עתיקות כדוגמת
 יומי עוטרו בכיתוב ערבי בעלבהן תהליך של שיערוב  ,שבא לביטוי למשל בכך שפריטים לשימוש יום
לשפת הדיבור בערים
תכנים אסלאמיים  .הערבית  ,השפה החדשה  ,דחקה את היוונית ואת הסורית והייתה
 104והם אף השתלבו בתרבות החדשה וסיגלו
אלה  103גם תושביהן היהודים והנוצרים השתמשו בה ,
שאינו כזה 105
לעצמם מנהגים ושמות אשר טשטשו במידת מה את ההבחנה בין מוסלמי לבין מי
המפורסם אבן עסאכר
השינוי החברתי והתרבותי משתקף במספר מקורות ההיסטוריון הדמשקאי
אלכד ' אב ( המכזב ) או
מביא בקובץ הביוגרפיות רחב ההיקף שקיבץ את סיפורו של תארת בן סעיד
מחברים מאוחרים
המתנבא ( אלמתנבי )  106סביר לשער כי מקור הסיפור ביצירה מוקדמת אשר

.

.

.

.

.

Newly Discovered_ .

96

33 - 88
97

98
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מבית  -שאן  ,ראו  :א ' ח ' מיס  ' ,שתי כתובות בפסיפסי קיר מן התקופה האמיית בבית  -שאן '

,

תשנ " ת )  ,עמ ' . 64 - 45
ארץ  -ישראלי '  ,קתדרה ,
ס " ה גריפית  ' ,פרק בתולדות ארץ  -הקודש על פי הטקסטים בערבית קדומה של דרום
של מאמרים
( תשרי תשנ " ד )  ,עמ '  . 78 - 57מאמר זה הוא סיכום של המידע והפרשנות שהציג גריפית בשורה ארוכה
לויל התרה ) 100
ק
" ' -
69

104

 . 12 - 18קק 1 ) 1964 ( ,

" Islam ,

ן

S ( udies

יהושע

ץתדרה 246

פרנקל

.

העתיקו לחיבוריהם לפי המסופר אלחארת החל את פעילותו בדמשק  ,אך נאלץ לצאת מן

העיר .

תחילה שהה בצנברה ( בית  -ירח )  ,סמוך לחופי הכינרת  ,ולאחר זמן מצא מקלט בירושלים  .עבד אלמלכ

התקשה לגבור עליו  .אולם הודות למוסלמי אדוק ונאמן זרמו אל חצרו דיווחים מהימנים על המתרחש .
הוא גייס פלוגת חיילים מפארגנה  ,אזור הספר הצפוני  -מזרחי של התרבות האירנית  ,ושיגרם

.

לירושלים על מנת ללכוד את המתנבא מושל ירושלים אסף את כל השעווה אשר בעיר על מנת

.

להאיר את המחילות ואת מקומות המסתור שבהם חיפשו אחר אלחארת בערבית הדלה אשר בפיהם
דרשו החיילים מן המורד להציג את ספר הנבואה

(

כראן .

) 107

סיפור זה  ,אשר מרמז לכך שנמצאו בתחומי ארץ  -ישראל וסוריה אנשים שנכונים היו להאמין כי

.

הנבואה טרם נסתיימה  ,שופך אור על חרותות הסלע המדבריות אשר הוצגו לעיל הסיפור גם נוגע

לסוגיה מאימתי התבססה ההשקפה המוסלמית שלפיה הנביא מחמד הוא אחרון ( חותם ) הנביאים

.

והייתה לעקרון אמונה מקודש אין הכרח להבין את הביטוי ח ' אתם א  -נביין

בקראן 108במשמעות של

האחרון בשלשלת השליחים אשר מסרו לבריות בשורה מעם אללה  .את צמד שמות העצם חותם

.

הנביאים ניתן לפרש  ,בדיוק כמו בעברית  ,במובן של תכשיט  ,טבעת או חפץ נאה רק עם התבססות
האסלאם קיבלה הדוקטרינה על טבעו של מחמד ועל מקומו בשלשלת ההתגלות של האל לנביאיו

תוקף מוחלט .

109

התבססות האסלאם והתמורות העמוקות אשר התחוללו בעקבות זאת בסהר הפורה עוררו ציפייה

.

מתותה ומשבר רוחני עמוק אלה משתקפים בבהירות רבה בספרות האפוקליפטית אשר נכתבה

השביעית .

בשלהי המאה

מחבריה השחייכו לקהילות הדתיות השונות אשר באו תחת שלטון

110

האסלאם  :מוסלמים שכתבו בערבית ,
השוו  :סורה כח ( אלקצצ ) ,

107

108

סורה לג (אלאחזאב ) ,

מו ; אבן עסאכר
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 247קתדרה

רבע מאה של מחקר מזרמי

הספרות האפוקליפטית העברית משקפת הלך רוח הנע בין תקווה משיחית לבניין בית המקדש על
הר הבית לבין

הרדה מפני תמורה סוחפת .

כאן בהפניה ביבליוגרפית

אליהם .

115

114

מאחר שחיבורים אלה נגישים לקורא העברי אסתפק

והסוריים אציג תרגומים קצרים .

ואילו מן החיבורים הערביים

דוגמה אחת למסורות אשר כלולות בספרות האפוקליפטית האסלאמית ( מלאתם ופתן ) היא המסורת
דלהלן  ,המושמת בפיו של הנביא מחמד  ,ואשר עניינה הלתימה בין עבד אלמלכ לבין עבד אללה בן
א  -זביר על השליטה בדרום עיראק
Dyt

ובהג ' אז :

אס סלמה  ,זוגתו של הנביא תפילות האל עליו וברכתו לשלום  ,מעם הנביא תפילות האל עליו וברכתו

.

לשלום  ,אמר  :לאחר מותו של ח ' ליפה תשתרר מחלוקת נאח  .תלאף  ,בין המוסלמים ] אדם מאלמדינה [ עבד

אללה בן זביר ] יצא מתוכה ויימלט אל מכה  .אזי יבואו אליו אנשי מכה ויכפו עליו בניגוד לרצונו לצאת

.

)

.

כנגד השלטון הם יישבעו לו אמונים בין א  -רכן לבין א  -מקאם היל משלות ישוגר כנגדו מסוריה ( א  -שאם

.

.

.

היאדמה תבלע אותם במדבר  ,בין מכה לאלמדינה הבריות תהזינה בזאת אזי יבואו אליו חסידים 1אבדאל ]

.

מא  -שאם חבורות מאנשי עיראק יגיעו אליו ויישבעו לו אמונים  .אחר כך יקהיל אדם משבט קריש את בני

.

דודיו [ מצד אמו  ,אח ' ואל ] משבט כלב איש זה [ עבד אלמלכ ] ישגר כנגדם [ כלומר כנגד אנשי מכה ] חיל

.

.

.

משלות אך הם יתגברו עליהם וינצחו אותם זהו חיל המשלוה של שבט כלב מפת הנפש יהיה מנת חלקם

.

של אלה אשר לא יהיו נוכחים בעת חלוקת שלל שבט כלב הוא יחלק למנות קבוצות את הרכוש וינהג

.

בקרב האנשים על פי המונה של נביאם  .האסלאם יתייצב על פני האדמה הוא ישהה שבע שנים ולאחריהן

ימות .

המוסלמים יתפללו עליו ~ .

ן

להדגמת תכניה של הספרות האפוקליפטית הנוצרית בחרתי את התעודה דלהלן  ,אשר מתארת את
הלך הרוח של האוכלוסייה הנוצרית בסוריה בשלהי המאה השביעית :

.

.

יאכן בשלף אחרון זה שהוא השביעי נעקרה מלכות פרס בה יצאו בני ישמעאל ממדבר יקרב ובאו ונאספו

.

כולם שם בגבעות רמתא ושם התגשמה המילה של האל אשר אמרה  :דומים הם לחיית השדה ולציפור כל

כנף וקרא להם ' הקבצו ולאו מסביב על זבחי אשר אני (בת לכם זבח גדול על הרי ישראל ואכלתם בשר
ושתיתם דם בשר גיבורים תאכלו ודם נשיאי הארץ תשתל [ יחזקאל לט ,

המפוטמים  :מלכות ביזנטיון ,

יז  -יח ] .

שכן בגבעות יתרבו

.

וזאת על שום שהחריבו את מלכותא דעבריא ודפרסיא וכך יחרבו אף הם

בגבעות בידי ישמעאל ערוד המדבר אשר בחמת רוגז משתגר על בני אנוש  ,חיות  ,בהמות  ,אילנות

ונטיעות .

114

אפשר כי נמצאו יהודים שהאמינו כי ישמעאל נועד לגאול את ישראל מיד אדום הרשעה  ,וכי כיבוש ירושלים

.

מידי הביזנסים הוא צעד לקראת כינון מחודש של המקדש על הר הבית אולם בניית המסגדים סימלה התפכחות
מציפייה משיחית זו  .אפשר כי אי קבלת הבשורה האסלאמית כפי שהציג אותה עבד אלמלכ הייתה מקור לעוינות
אשר פיתח האסלאם
115

כנגד היהודים .

י ' קאופמן ( אבן שמואל )  ,מדרשי גאולה  ,תל  -אביב תשי " ד  .ההפניה לאסופה זו היא בעיקר מטעמי נוחות השימוש

בה .

אולם שומה להעיר כ ' ראוי לבדוק את הטקסט המודפס תוך השוואתו ,לפרסומים אחרים  ,וזאת מחמת ההירות היתרה
5 . ( , ' Seferחפ] 44 . Himmelfarb ) 1
אשר המהדיר נטל לעצמו בהתקינו את הנוסחאות השונות  .וראו גם :

'

5 . ( , Rabbinic Fantasies : Imaginative Nאט ) 4 . 1 . Mirskyא ש 1 ( . Stern
. arra (ives (rom Classical Hebrew li (erature,

,

 . 67 - 90קק Philadelphia 1990 ,
116

אבי

דאוד סלימאן א  -סג ' סתאני  ,א  -סנן  ,ד  ,מהדורת צדקי מחמד ג ' מיל  ,ביירות  , 1994עמ '

אלמהדי  ,הדית  . ) 4286השוו  :נעים בן המאד  ,כתב אלפתאן  ,ס ' זכאר ( עורך )  ,בירות , 1993
הנביא  :המהדי עתיד לחיות שבע שנים  ,או שמונה או תשע ' ( שם  ,עמ ' . ) 233

באב כתאב

89

עמ '  , 215וכן  ' :מעם

יהושע

קתדרה 248

..,

פרוק

' אל תאמר בלבבך בהד .ף ה ' אלהיך גתם מלפניך לאשר בצדקתי הביאני

ובישי

וברשעת הגוים האלה ה ' מורישם מפניך ; לא בצדקתך

ה ' לרשת את הארץ הזאת

לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת

.

הגוים האלה ה ' אלהיך מורישם מפניך ' [ דברים ט  ,ד  -ה ] כך גם בני ישמעאל  .אין זאת משום שאוהב אלוהים
אותם הוא הרשה להם להיכנס לממלכת ביזנטיון [ דנעלון במלכותא דכריסטינא ] אלא מחמת העוולות
והחטאים שנעשים בידי הנוצרים  ,שכמותם לא

נעשו אף באהד מן הדורות הקודמים . . . .

117

המחקר (בצברית) צל ראשית התקופה האסלאמית בארץ  -ישראל
( עד אמצע שנות השבעים של המאה
זה

כ 150 -

העשרים)

שנה מעסיקים את המחקר המזרחני 118התיעוד והממצאים הנוגעים לשלוש סוגיות מקיפות :

מקורות האסלאם ; זיקת בשורתו של מחמד לדתות ההתגלות אשר היו מבוססות בסהר הפורה מאות
בשנים קודם לקריסת אחיזתה של האימפריה הביזנטית באזור זה ( בשנים  642 - 634בקירוב ) ; התנאים

אשר סייעו להתפשטותם המהירה של הערבים במערב אסיה ובצפון אפריקה  .בעקבות הסקירה של
מקורות אשר משמשים לחקר התקופה האסלאמית המוקדמת ושל הבעיות שניצבות בפני המהקר
בניסיונות לשחזר את המהלכים וההשקפות של בני המאה השביעית  ,אבחן מקצת הדעות והרעיונות

.

אשר רווחים בספרות המחקרית בעניינים אלה יש לציין כי המחקר בסוגיות שבהן מדובר אינו מוגבל
לתחום מדע הדתות או ההיסטוריה של הערבים  ,וגם חוקרי תולדות ארץ  -ישראל עוסקים בהיבטים

שונים שלהן .
את המסד שעליו נבנה המחקר בעברית מהווים כתביהם של מספר חוקרים אירופים  ,ובהם ולהאוזן ,

.

איגנץ גולדציהר והנרי למנם מיכאל אסף כתב בארבעה כרכים את תולדות הערבים
הכרך הראשון במפעל זה דן בתקופה אשר בין שלהי ביזנטיון למסעי

הצלב .

119

בארץ  -ישראל .

החיבור משקף את

הישגי המזרחנות האירופית  ,בעיקר הגרמנית  ,בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה  .ספרו של
אברהם פולק הוא סיכום של מצב מחקר הערבים והאסלאם ערב מלחמת העולם

השנייה .

120

שלמה

דב גויטיין קיבץ ועדכן את מאמריו על האסלאם והיישוב היהודי בארץ  -ישראל באסופה אשר
נתפרסמה בצל הישגו המחקרי המרשים בשרטוט דמותה של חברת

הגניזה .

ן12

משה גיל הוא הפורה והשיטתי בקרב החוקרים אשר עסקו ברבע המאה האחרונה בלימוד קורות

.

התקופה האסלאמית המוקדמת בארץ  -ישראל את השנים

,

1099 - 634

סקר בחיבור עשיר בפרטים  ,פרי

עמ '

. 256 - 232

117

מרטינז לעיל  ,הערה  , ) 112עמ '

118

אני נוקט מונח מעורר מחלוקת זה למרות ההתקפה  -הבוטה לעתים  -על האוריינטליזם  .לאחרונה התפרסם

; 82 - 77

תרגם  :פלמר ( לעיל  ,הערה , ) 112

בתרגום עברי ספרו המתסיס והמפרה של א ' סעיד  ,אורינטליזם  ,תל  -אביב תש " ס  ,במקורו נכתב ספר זה בסמוך
מאוד להתחדשות הדיון המחקרי על צמיחת
119

האסלאם .

מ ' אסף  ,תולדות השלטון הערבי בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

. 1935

תש " ו .

120

א ' פולק  ,דברי ימי הערבים  ,ירושלים

121

ש " ד גויטיין  ,הישוב בארץ  -ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי הגניזה  ,ירושלים

תש " ם .

באסופה זו יכול הקורא העברי לעמוד מקרוב על חשיבותן של תעודות הגניזה הקהירית  ,אשר מכילות אוצר
" בלום של מידע על סדרי החברה והשלטון  ,הכלכלה  ,המיסוי והרכוש וכן על חיי הקהילה והפרט בארצות הים
התיכון

ראשי מזרקות
עשוייט שיש מן
המרחץ הרומי של
חמת  -גדר  .הראשים
הוצבו מאחורי
קילוח המים
פפיותיהם של בני
אדם ובעלי

חיים .

בתקופה המוסלמית
הקדומה הושחתו

.

הפרצופים במכוון
( צילום  ,אב רד ( בן )

,4

ש

,

מכלול כלי מתכת
ממטמון שהוסתר
בתוך דופן באר מן
התקופה

הפאטמית ,

ראשית המאה
האחת  -עשרה
לספירה

דיי"

תכשיטים
מוסלמיים
מאשקלון  ,המאה
האחת  -עשרה
)

~ צלום ~ יורב להמן

! 50
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התקופה הפאטמית
' מטבעות ישו '  -במטמון הברונזה הגדול מן
נמצאו כשבעים מטבעות ברמזה המשאות את דמותו של ישו  .על
גב
מתואר ישו כשהוא אוחז ספר ומאחוריו הילה  ,ועל
כתובת :
המטבע
המטבע
פני
בקונסטנטינופול

' ישו המנצח '  .המטבעות הונפקו
בשנים שלפני תום האלף הראשון ואחריו
( צילום  ,זאב

אהיל ברתזה עשוי מעשה

רדובן )

יבכה .

נמצא במטמון כלי הברונזה הגדול
שנתגלה בבית מלאכה בטבריה

מהתקופה הפאטמית  ,המאה
העשירית  -האחת  -עשרה לספירה
עילום  ,זאב רדובן )

-

קיסריה  ,המאה

השמינית  -השתים  -עשרה לספירה

ב נ
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רבע מאה של מתקר מזרחני

ליקוט שקדני במגוון מרשים של שפות

ומקורות .

122

אל התעודות והרצאת הדברים בשלושת כרכי

בן ארבעת הכרכים על

הספר מצטרפים פרקים אחדים במפעל מונומנטלי אחר של גיל  -חיבורו
 123תעודות הגניזה הן המקור הראשי
קהילות יהודיות בטריטוריה אשר בין אירן לצפון אפריקה
תעודות אלה מוסיפות
המשמש את גיל לשחזור עברן של קהילות ישראל בטריטוריה האסלאמית אולם
זאת בעיקר משום שכל
מעט מאוד על קורות ארץ  -ישראל בשנות צמיחתה של ממלכה רחבת ידיים זו
האירועים והתהליכים שבהם
התיעוד ההדש אשר פרסם גיל נכתב לכל המוקדם כ  200 -שנה לאחר
של אנשי תקופת הגניזה
עסקתי לעיל לכל היותר ניתן ללמוד מתעודות אלה על תפיסת העבר
 ישראל והגאונות בבבל ואינולמרות זאת גיל משתמש בתעודות אלה לשחזור תולדות היהודים בארץ
נוקט גיל גישה שמרנית
דוחה אותן כהיסטוריון של תקופת הנביא מחמד  ,הה ' ליפים והאמיים
באמצעות יצירת
בביקורת המקורות אין הוא נותן את הדעת על שאלות כגון עיצוב הזיכרון ההיסטורי
 הביניים על מנת לנצלסיפור עבר הוא אינו מבקש לנתץ את המבנה אשר בנו המחברים בני ימי
חיבוריהם על מנת לתאר את
את הלבנים שבהן השתמשו להקמת מבנה הדש  ,הלופי הוא נשען על

.

.

.

.

.

.

.

.

.

להשקפתם .

אשר התרחש

כדי להדגים זאת אציג כאן את טיפולו בדף בודד מכרוניקה אשר
בניקוי הר הבית ועל בואן של שבעים משפחות יהודיות מטבריה
את הנאמר בדף זה כתיעוד של עד ראייה לאירועים אשר אכן

מסופר בו על הלקם של היהודים

.

לירושלים בימי עמר קשה לקבל
לשונו משקפת מונחים מן

התרחשו .

(

התקופה העבאסית  ,כגון רסתאק ( מפרסית  :אזור הכפרים ; כמו באנגלית

ועלמאא

rustic

ניתן לקבוע כמעט בוודאות כי המסמך משקף את הזות העבר בראייתם של בני
( - 969

. ) 1099

124

(

חכמי דת .
)

התקופה הפאטמית

( חרם ) האסלאמי

זאת ועוד  ,מאחר שתיאור חלקם של היהודים בבניין מתחם הקודש

הגניזה היא למעשה עיבוד

על חורבות בית המקדש מצוי בספרות האסלאמית  ,ניתן לשער כי תעודת
ירושלים לדוגמה  .היהודים לא
של מסורות אשר נשתקעו בחיבורים אסלאמיים מן הסוגה של שבחי

ראו צורך לערער על מצג זה  ,מאחר שלא היה בכוהם לשנות את המציאות .
סיפור היסטורי אשר ביסס למעשה את שורש הבנייה האסלאמית בהר הבית

הם יכלו להסתפק במחזור

( אלתרם א  -שריף ) בשרידי

בית המקדש היהודי שעמדו עליו .
רוה דומה של שילוב בין אגדה היסטורית לבין יצירת נרטיב אשר מעגן את

ההוויה היהודית בתהומי
אלח ' טאב והנסיכה

התרבות ההגמונית  ,האסלאמית  ,נושבת מן הסיפור על בוסתנאי  ,הח ' ליפה עמר בן
 125יתר על כן  ,קבלת הנרטיב האסלאמי של סיפור
הפרסית שהייתה לשפחתו של ראש הגולה .
משתקפים בבירור גם
הכיבושים  ,הפנמתו ועיבודו אינם מוגבלים למיעוט היהודי תהליכים אלה

.

( תשמ " א ) ,
122

מ ' גיל ( לעיל  ,הערה  ; ) 16הנ " ל  ' ,מלחמת שישים השנה (  , ' ) 1029 - 969שלם ג
לענין מלחמת שישים השנה '  ,קתדרה  ( 20 ,תמוז תשמ " א )  ,עמ ' ; 51 - 47

הנ " ל  ' ,ארץ

הראשונה

( : ) 1099 - 634

מילואים  ,הערות ,

תיקונים ' .

ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה '  ,קתדרה ,
123

ג,

124
125

גיל ( לעיל  ,הערה  , ) 123א  ,עמ '

ק

( קע ק

,

 , 1גן

( טבת תשנ " ד ) ,

. ) 38

גיל ( לעיל  ,הערה  , ) 16ב  ,תעודה

,1

70

תעודה  ,ז ( תשנ " א )  ,עמ '

.1

; 80 - 58

ב  ,תעודות

,2- 1

עמ '

. 58 - 29

עמ ' ; 55 - 1

הנ " ל  ' ,עוד

 ישראל בתקופה המוסלמית345 - 281

;

הנ " ל  ' ,בעניני ארץ -

יהושע

ץתדרה 254

פר ( קל

בס פרות הנוצרית אשר מתארת את בואו של עמר

לירו שלים .

126

מטרתה להדיר את רגלי היהודים מן

העיר ולבסס את החזקה הנוצרית בהיבלות הקודש  ,מאחר שהיה חשש כי יופקעו בידי המוסלמים ,
כפי שאירע בדמשק  ,ששם

נבנה המסגד האמיי בחלק מהכנסייה .

מצב המחקר מאז אמצע שנות השבעים
יצירת סינכרוניזציה בין המידע אשר נחשף לבין הסיפור ההיסטורי אשר כתבו הכרוניקאים במאה
השמינית והתשיעית על אודות השלב העוברי של ההיסטוריה האסלאמית היא משימה קשה ואולי אף

.

בלתי אפשרית בעיקר נוגע הדבר לשאלות היסוד של התגבשות האמונה האסלאמית ועריכתה לכלל

.

משנה סדורה והלכה מחייבת לאחר שנים של שחזור מדעי של קורות האסלאם הופנה הזרקור בשנות
השבעים לבחינה מחודשת של השאלות הראשוניות  ,אשר העסיקו את המחקר המזרחני מראשיתו ,
ובהן סוגיות כגון חייו ופעילותו של הנביא מחמד  ,הנסיבות בהן התבססה הדת החדשה שלה הטיף

.

ותיארוך הטקסטים המקודשים על מאמיניה באופן גס ניתן להבחין כי בעקבות דיון זה התקדם
המחקר המזרחני ברבע האחרון של המאה העשרים בשני נתיבים  ,את האחד אכנה רוויזיוניזם

היסטורי  ,ואת האחר -

נאו  -פוזיטיוויזם .

127

התאוריות החדשות  -הגריזם
קבוצת חוקרים אשר צמחה מתוך בית הספר למדעי אסיה ואפריקה באוניברסיטת לונדון  ,ושעמם
נמנה גם מספר מצומצם של מלומדים אשר פעלו מחוץ לכותלי בית הספר הלונדוני ובכלל זה

בישראל  ,מהווה את הגרעין הקשה אשר סביבו נתקבצו החוקרים אשר ניתן לתארם כרוויזיוניסטי ם .

128

החידוש בעמדה שנקטו הרוויזיוניסטים נובע מהתנתקותם במופגן ובמודע מן הנתיב שבו נע המחקר
המזרחני במשך

כ 100 -

שנים  ,נתיב אשר ההולכים בו אף כי ניסו לפרק את המסורת ההיסטורית

.

האסלאמית היו לכודים במידה רבה בתדמית העבר שהיא ביקשה ליצור על שמו של אחד החיבורים

אשר כתבו צמד חוקרים מהאסכולה הרוויזיוניסטית נודעה אסכולה זו בכינוי הגריזם .

129

ג ' ון ונסברו  ,מייקל קוק ופטרישה קרונה ביקשו לפרק את הטקסט האסלאמי ולהציגו כתבנית אשר
משום עיצובה המאוחר יצק לתוכה הסיפור האסלאמי תכנים אשר לא היו בטקסט בעידן העוברי של

.

התהוותו מטרת גישה זו הייתה לערער במידת מה על ' היסטוריית הישועה '  ,ומי שנקטו אותה טענו
כי הפולחן הדתי ותמונת העולם המצטיירים מן המקורות שונים מאוד משחזור העבר כפי שהוא מוצג
במסורת האסלאמית  ,בוודאי מן התמונה שזו הציגה בחיבורים מן המאה השמינית ומאוחר

יותר .

ע " ד גויטיין  ' ,האמנם אסר הת ' ליפה עומר על היהודים לשבת בירושלים ? '  ,הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 121עמ '

. 41 - 36

126

127

השוו :

של

108 - 141

נבו .

 .קע

,

1 , 17 ) 1994 ( ,

'

~75

,

 . Nevo , 'Towards 8ס  .ן

איני מקבל את כל קביעותיו

Prehistory of

[ . Wansbrough , The Sectarian Milieu : Conten ( and Composi ( ion ofislamic Salvation History, Odord 1978 128

e 1977 129

the Islamic World, Cambri
~

0

Cook, Hagarism : The Making

.א ש

Crone

.ק
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רבע מאה של מחקר מזרחני

בניסיון לפרוץ כיוון חדש נכונים היו הרוויזיוניסטים להעניק משקל רב

יותר לעדויות שמקורן

.

עדויות אלה המחקר

בממצאים לא טקסטואליים ובחיבורים שנכתבו בידי לא מוסלמים ואף להעדיף
הרוויזיוניסטי הצביע על המקורות אשר נכתבו בידי לא מוסלמים בשפות
בערבית ) כעל מפתח אפשרי לפתרון סוגיית הכרונולוגיה של האסלאם הצעיר

מקום מקורות אלה הובילו את חסידי אסכולת ההגריזם למסקנה כי בשורש

הילידות ( כלומר לא

ועיצוב דמותו .

130

"

מכל

.

רובד פרותו  -יהודי יקית אח וישתה שי אוניית ההווי  ,ס  " ' .יוצתו ומהן " קה  .יה מ יימ ' ת יא
2
 T1אימץ
"
,

W

"
מנצר אחד אשר צמח בנאת המדבר של יקרב
-

)  ,אשר נשענו על שבטי סוריה ( א  -שאם ) ,

( 720 - 660

.

ראו בירושלים עיר קודש במובן המקראי של המונת על כן בתר עבד

אלמלכ לבנות בה את בניין

כיפת הסלע  ,מבנה הנצחה  ,לא מסגד  ,אשר נועד להפגין את עליונות הדת

החדשה  -זו אשר הנביא
א  -זביר  ,הייתה ידה

.

מחמד היה למבשרה  -על הנצרות עם ניצחונו על יריבו המר  ,עבד אללה בן

הפוליטיות הערביות

של הקהילה הפוליטית שהנהיג ( היא עדת המאמינים ) על העליונה  .המסגרות

לדתם של כל

האחרות בערב ובדרום עיראק הובסו ונטמעו בקרב המנצחים  ,והאיסלאם היה

הערבים .

33ן

מבין החוקרים הרוויזיוניסטים אשר עסקו בקורות האסלאם בארץ  -ישראל נקט

הרדיקלית
השבטים

ביותר .

הערביים  ,שלעובדת הימצאותם בנגב בתקופה הביזנטית יש תימוכין רבים

מדיניות אימפריאלית אשר הגנה על ארץ המזרע באמצעות מסגרות

ערביות .

,

 ,ן . [ .,

ך

מקדשים  ,לשיטתו

,

135

.

,,

יהודה נבו את העמדה

נבו בהן שרידים של מתחמים באזור שדה  -בוקר וזיהה בהם

134

9

אשר היו פזורים על

( אלמדינה )  ,אלא מנצרים אחדים

פני הצי האי ערב והמדבר הסורי  .האמיים הראשונים

''

AgEBh

האסלאם הקדום קיים

131

,

(

'

=

הם תוצר של

שבטים אלה נתמכו
-

של שרידי מתקנים

'

כספית בידי הממשל הביזנטי ועבדו את האדמה  ,עובדה המסבירה את הימצאותם
( הביזנטי היה פולחן אלילי
חקלאיים במתחמיהם לערבים אשר נמצאו בשולי אזור הספר ) Limes
וסלעים מקודשים שפוזרו
ייהודי  ,שנעדרו ממנו צלמיות אדם אובייקט הפולתן היו אצטלות אבן
נבו הפולחנים של
בוואדיות  ,ואשר שימשו שם לטקסים שהיו קשורים בזרימת נגר אלה הם לדעת

.

.

.

איסלאמייים ולא ערביים
130

נראה לי כי במידה לא מבוטלת כתוצאה מהגריזם יש יותר התעניינות במקורות לא
מצויה בספרו
לחשיפת תקופת המעבר של המאה השביעית אסופה מתורגמת של מקורות סוריים ודיון בתרומתםבעבודותיו של
של  . Palmerג דיון במשמעויות של תיעוד זה ושל מקורות רבים נוספים במגוון לשונות מצוי

.

,

.

-

,

.

הביניים  ,ירושלים
131

לביקורת של הנהה זו ראו  :ח ' לצרום  -יפה  ,עולמות שזורים  :ביקורת המקרא המוסלמית בימי

 , 1998עמ '
132

. 84 - 83

בשני מאמריו :

קווים כלליים של תפיסתו המקיפה את התקופה האסלאמית המוקדמת ימצא הקורא העבריהאיסלאם  ,ירושלים
רון  ' ,תהליכי חורבן ונומאדיזציה '  ,הנ " ל ( עורך )  ,סוגיות בתולדות ארץ  -ישראל תחת שלטון
120

:

תשל " ו ; הנ " ל  ' ,ערי ארץ  -ישראל

History and Thought, Leiden 133
225 - 235

 .קק

",

תחת שלטון האיסלאם '  ,קתדרה 40 ,
4 . ( , Theט )  the Holy Land' , idemתן
 Landל0א

1988 ,

Negev Rlnof Cultivation System

 the Byzantine 134ח )

1991
135

מ'

( תמוז תשמ " ו ) ,

or the

Examination

ג

.

עמ '  - 83טתז '  ,חסזפא4 . 5ן
Birth of

0 , Pagans and Herders :עטא

Y. D .

Re-

and Early Arab Period, Sde

לסיס ם כללי של מצב המחקר ראו  :פ ' מאירסון  ' ,פלסטינה השלישית  -בליינים ועיור '
תשמ  "-ח )  ,עמ ' . 40 - 19

 ,קתדרה ,
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( תשרי
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אלילי הג ' אהליה אשר המקורות האסלאמיים מספרים עליהם לשיטתו המחברים אשר סיפרו את
תולדות נביא האסלאם העתיקו את מקדשי הג ' אהליה מהר הנגב למכה כחלק מן האידאולוגיה של

.

סיפור חיי מחמד תרבות הג 'אהליה התקיימה לשיטת נבו עד אשר שמו לה הח ' ליפים העבאסים קץ

במחצית השנייה של המאה השמינית .
נאו  -פוזיטיוויזם

.

הנאו  -פוזיטיוויזם מתבסס בדרך כלל על קריאה של מקורות ערביים המלומדים אשר מזוהים עם
אסכולה זו נשענים בעיקר על מקורות ספרותיים  :כרוניקות  ,חדיר  ,קראן ופרשנותו  ,שירה  ,קובצי

ביוגרפיות ,

טקסטים גאוגרפיים

האחת ,

.

שבחים לאישים ולמקומות אך לעתים נלווה לכך עיון

בחיבורים סוריים ויווניים  ,אשר מקצתם היו מוכרים

כבר במאה התשע  -עשרה .

136

.

אסכולה זו אימצה באופן כללי את הסכמה ההיסטורית אשר יצרה האורתודוקסיה המוסלמית לפי
סכמה זו הופיע בראשית המאה השביעית נביא ערבי בצפון חצי האי ערב ; הוא הפיץ בקרב שבטים
ערביים את עיקרי האמונה החדשה  -דת האסלאם ; בעקבות זאת צמח בנאת המדבר של יקרב

( אלמדינה ) כוח דתי  ,צבאי ופוליטי  ,וזה השתלט תחילה על מרבית שטחיו של חצי האי ערב  ,ולאחר
מכן כבש את ארצות הסהר הפורה וכונן ח ' ליפות אסלאמית שהייתה מעצמה חובקת עולם  .עיקר
מאמציהם של החוקרים אשר ניתן לזהותם כשייכים לזרם היסטוריוגרפי זה יוחדו לשחזור הפרטים
אשר מרכיבים את תמונת העבר  ,אך מבלי לערער את קווי היסוד של ההתרחשויות ההיסטוריות כפי
שהם

מוצגים במסורת האסלאמית .

עם זאת הביקורתיות של המשתייכים לאסכולה זו עשויה גם להוליד גישה אשר תזעזע לחלוטין את

.

המבנה שיצרה הפרשנות האורתודוקסית בדיון לעיל ובהערות השוליים הצגתי מספר דוגמאות
למסקנות מהפכניות למדי של מחקרים של חסידי הגישה

ההיסטורית  -הפילולוגית .

137

מפאת קוצר

היריעה אסתפק כאן באזכור שמו של מלומד נוסף אחד בלבד  .מאיר קיסטר הראה כיצד ניתן לשחזר
על סמך המקורות של שומרי אמוני האסלאם את תמונת עולמם של דורות המוסלמים

הראשונים .

הוא הצביע על תקופה של התלבטות וחיפושי דרך בטרם הצליחה האורתודוקסיה האסלאמית לכפות

את השקפותיה .

136

138

למרות זאת הושמעה לאחרונה ביקורת על התעלמות המחקר ממקורות אלה  ,ראו :

.

S ( udies , 3 ,

137

,
:

0

Muslim Emir' , Hugoye: lournal

8

S . H . Griffith , ' Disputing with

4חב 1 the Monk of Bet Haleס  Syriac : The Caseתן Islam

1 ( ] anuary 2000 ( , h3
np ://syrcom. cua . edu/HugoyePdol N3
ol
/ IV NIGriffith html
ספרו של מדלונג על ~אודות ירושת הנביא וניצני שלטון החיליפות יוצא דופן במסגרת זו לא משום שהחוקר נמנע

מלהטיל ספק בשחזור האורתודוקסי של המעבר מחותם הנביאים לח ' ליפים ישרי הדרך  ,אלא משום שהוא מאמץ
באופן גורף את עמדת האופוזיציה השיעית לפירוש העבר של הרוב
Cambridge 1997
138

ש

the Early Caliphate, New York

מ " י קיסטר  ,מחקרים

בהתהוות האסלאם  ,ירושלים

,

Stldy 0

תשנ " ט .

הסוני .

ן Muhammad :

,

14 . Madelung , The Succession 10

רבע מאה של מחקר מזרתני

מסקנות ראשונות והצגת רעיונות למחקר עתידי
תופעות הדשות  ,ובכלל זה רעיונות  ,אמונות וכוחות חברתיים מושכים

.
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את עין המשקיפים רק

בדיבור רק לאחר שעלה

משצברו עצמה ויצרו תהודה תשומת הלב הציבורית מתמקדת במעשה או
לעומת זאת תקופת הדגירה
אל פני השטח וזוהה כגורם בעל פוטנציאל לערעור הסדר החברתי הקיים .
פעילות אשר אינה
של הטפה דתית או התארגנות חדשה היא בדרך כלל מקומית ושקטה לעתים זוהי
להניח כי כך היו הדברים
מושכת תשומת לב מחוץ למעגל מצומצם של פעילים או עשרה סביר
שליטי הסהר הפורה
בימיו של הנביא מחמד כל עוד הייתה פעילותו תהומה בחצי האי ערב לא גילו
בקהלו של מתמד אשר
כל עניין במתרחש במכה וביתרב ( מדינה )  .לכך יש להוסיף כי גם אם מישהו

.

.

.

העלה על הכתב תיאורים של המתרחש  ,הם לא נשתמרו .
רושמי קורות העתים בני המאה השישית והשביעית  ,לא הבחינו

בפעילות מיוחדת בקרב שבטי

הערבים  -ולמעשה איננו יודעים אם נתנו דעתם על הנעשה בקרבם  -עד

שהסתיים שלב ההבשלה

העוברית וכוח חדש  ,אשר אנשיו כינו את עצמם מוסלמים  ,צץ וקרא תיגר על
בסהר הפורה לפחות מאז שהרומאים והפרסים תחמו את גבולותיהם בעמק

הסדר הישן אשר שרר
נהרות הפרת וההידקל
מתחומי המדבר

( בית נהריים בארמית ; ארם נהריים בעברית )  .התפרצותם הדרמטית של לוחמים
וסילק לבסוף את השליטים
לשטחי הסהר הפורה הניעה שרשרת תמורות  ,והכוה החדש צבר עצמה
בארצות אלה
הקודמים  .בעקבות זאת הלו שינויים עמוקים בהשקפת העולם ובסדר הפוליטי
זאת
ההיסטוריונים  ,הן מקרב המנצחים והן מקרב הנכבשים  ,נדרשו לספר על כך ולהסביר
 ,תוך שהוא מעלים
המיתוס המכונן של הח ' ליפות האסלאמית משמר סיפור זה של הגירה וניצחונות
 .התרבות הדומיננטית
את התמונה של שינוי הדרגתי ומתמשך ומעדיף להציג תהליך מהיר וסוחף
ערב  ,ואשר
החדשה בסהר הפורה הייתה לפי מיתוס זה תוצאה של ניצחון האמונה שצמחה בחצי האי
יש מקום לבחון את
הועתקה בידי המנצחים אל ארצות התנחלותם למרות עצמתו של מיתוס יסוד זה
כבשו את ארצות
ההשערה שלפיה דת האסלאם ומוסדותיה החברתיים עוצבו לאתר ששבטי הערבים
שהגיעו מן המדבר
הסהר הפורה והרמה האירנית ונתהוותה מערכת קשרים מורכבת בין הנוודים

.

.

.

והתנחלו בארצות אלה לבין אוכלוסיית הקבע

הילידה .

העובדה כי שמו של הנביא מהמד אינו נזכר בכתובת מיובל השנים הראשון

דבר של מה בכך והיא דורשת הסבר  .הדיון באפשרויות השונות להסבירה

למניין האסלאם אינה

ירחיק אותנו ממטרות
בקרב שבטי הערבים

מאמר זה  ,לפיכך אסתפק בהעלאת הסברה כי עד שלהי המאה השביעית נמצאו
אמונת האסלאם אם סברה
כאלה אשר לא הכירו בנביא מחמד כמבשר ולא קיבלו על עצמם את עול
המדבר תמונת עולם
זו נכונה היא מעידה כי לאסלאם קדם פרק זמן שבמהלכו פשתה בקרב שבטי
הייתה תהליך מתמשך
דומה לזו שהטיף לה הנביא מחמד  ,וכי היעלמותם של מאמיני עיקרים אלה

.

אשר הושלם רק לאחר התבססות השלטון

האמיי .

אנושית ועשייה ,

המהקר ההיסטורי  ,אחד מתהומי הידע אשר בוחנים מכלול היבטים של התנהגות
התחוללו בו פירוש הומני
שואף לחשוף את צפונות העבר ולשחזר את האירועים והתהליכים אשר
 ,נסיבות ותוצאות כפועל
של ההיסטוריה שואף ליצור הכללות אוניוורסליות אשר יסבירו מניעים

.
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יוצא של עשייה אנושית או מחדל אנושי לפיכך חותרים העוסקים בהיסטוריה להפקיע את הדיון על
העבר מלפיתת היסיפור המקודש של הישועה ' ולהציג תמונת עבר שונה מזו אשר המסורת הדתית או

.

החברתית מקדשת  ,תמונה אשר תחשוף תהליכים אשר צברו תאוצה הרחק מעיני המספרים על כן
יש לבחון בראש ובראשונה את מהימנות המידע העומד לרשותנו לשם שחזור האירועים שהובילו

לכינון החיליפות  ,אירועים

אשר התרחשו במהלך

100

השנים הראשונות למניין ההג ' רי

( 725 - 622

בקירוב למניין הנוצרים .
)

בחצי יובל השנים האחרונות התקדם המחקר ההיסטורי וההיסטריוגרפי כברת דרך גדולה בתיארוך
המקורות ובהבחנה בין רבדים ומגמות  ,סגנון וטיפולוגיה  ,אף על פי כן טרם נפתרה הבעיה הבסיסית

אשר נובעת מפער של כ  100 -שנים בין האירועים המתוארים לבין זמן כתיבת החיבורים .

139

הממצאים

הארכאולוגיים מן המאה השביעית והמגמות המחקריות החדשות בהסברת ההיסטוריה של צמיחת
האסלאם טרם לובנו ועובדו לכלל תמונה מקיפה ;

140

ההישגים המדעיים בחקר החברה הערבית

והפוליטיקה האסלאמית בעידן ההתהוות של הדת החדשה  ,הישגים ששותפים בהם לא מעט חוקרים
מאוניברסיטאות ישראליות  ,טרם גובשו

לכלל חיבור מסכם .

141

במאמר זה לא היה בכוונתי להציע פתרונים לקושיות אשר מעוררים הממצא הארכאולוגי ותעודות

.

היסטוריות מן המאה השביעית כוונתי הייתה מצומצמת לאין ערוך  -להציג את הבעיות ולשרטט
את השאלות אשר על חוקרי ההיסטוריה של ארץ  -ישראל לחפש להן תשובות  .להבהרת מקומה של

ארץ  -ישראל בצמיחת האסלאם יש הכרח לקשר באמצעות חיבור מסכם בין הדיונים הממוקדים סביב

.

נקודות מוגדרות להשגת יעד זה יש לנקוט גישה אשר תתבסס על שילוב הדוק יותר של הממצא

הארץ  -ישראלי בתמונה הכללית אשר עולה מן המקורות הספרותיים ועל שבירת מסגרת ההתבוננות
המקומית הצרה  ,הממוקדת בארץ  -ישראל  ,וראיית התמונה ההיסטורית של הארץ כמשולבת בתוך

.

המרחב אשר בין עמק הנילוס לפרת בדרך זו נוכל להבין את התהליך שבו חדרו הערבים בהדרגה

מן המדבר לתוככי ארץ המזרע והיו לאדוניה .

ג

139

על המקורות והבעיות בטיפול בהם ראו :
 . 69 - 103קק 1991 ,

140

הממצא הארכאולוגי והאמנותי אינו מבהיר שאלות אשר נוגעות לאמונה  ,אם כי הוא משקף הלך רוח ותפיסות

Framework (or Inqlliry, London

:

istory

R . S . Humphryes , Islamic

"

תרבותיות  .לעומת זאת בהיותו עדות מתוארכת מתקופת המעבר שבמהלכה עוצבו הסדר הפוליטי והפולחן אשר

.

הנהיגו השליטים החדשים  ,ניתן להישען עליו על מנת לשרטט קו של חיפוש דרך והתפתחות דיון חלקי ולא מספק
בסוגיות אלה ראו  :ח ' סרגן  ,פטרונות ואמנות בארמון האומיי ביריחו  ,ירושלים תשנ " ז ; וכן ראו A. G . Walmsley , :
,

 :תטהזט 01ilund Filastin and lund 81 -

Cities and Distrfc

~

The

' The Administrative Stucture andlUrban.

.

'~ , 'Abbasid and Early ~ adimid Periods
Palestine and East Iordan during the Early Islamic
University
, Phof
. DSydney
dissertation
, 1987

,

0

 141זה המקום להעיר על ההתקדמות הניכרת שהושגה בחקר המאה האחת  -עשרה והשתים  -עשרה הודות לפיענוח

תעודות רבות מן הגניזה אשר נוגעות לתולדות ארץ  -ישראל ואוכלוסייתה  ,עיבודן ושילובן בדיון ההיסטורי

המקיף  .עבודותיהם של גויטיין וגיל הן נקודת מוצא נוחה לעיון בקורות אותן

מאות .

אי  ,ין

,

פויומן

מסעי הצלב והממלכה

הצלבמת  -סימם דרך
וכיווני מחקר

ון5
ל

,

גו

י ו

.

/

.

.

)

1
תהליך
ההיסטוריה היא

'
מ

"

משל

"י :

תי

נמו

"
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מסעי הצלב והממלכה הצלבנית  -סימני דרך וכיווני מחקר
בשער המאמר  :שרידי

קיר

במבצר יחיעם ,

ביולי

ב 15 -

:

1099

פרצו הצלבנים את חומות ירושלים וכבשוה  ,לאחר מסע מייגע וקשה של יותר

.

נדבכים צלבניים

משלוש שנים מאז 3שא אורבנוס השני את נאום ההטפה למסע הצלב בקלרמון

ועליהם שבכים

הייתה אירופה כמרקחה  ,וכל מעייניה היו נתונים לגיוס  ,לארגון ולמימון של המסע לקבר

,

מאוחרים
צילום ~ ברון

'

גיאו

2ל רבאאמי

ו

הקבר כדי לקבוע ריבונות נוצרית במקומות הקדושים הקימו בעשור הבא הצלבנים שנשארו בארץ
):

שנתגלה בכוכב

פלוס  ,זאב רדמן )

הקדוש .

כשהגיע מסע הצלב הראשון למטרתו וירושלים נכבשה מידי הפאטמים התברר מיד שאין די בכיבוש

בעמוד השמאלי

,ג

ב 27 -

בנובמבר

1095

 הפרנקים  -ממלכה שהשתרעה על פני ארץ  -ישראל כולה  ,כולל שני עברי הירדן וחלק ניכר שללבנון מאוחר יותר ועד  1145התפרש שלטונם מאדמה  ,בואכה הפרת  ,עד הנגב וכל
סוריה ולבנון
נכללו בממלכתם ממלכה זו נפלה כבניין קלפים בעקבות הקרב בקרני חיטין
ביולי  . 1187בעמל רב
ובקרבנות אין ספור הצליחו האירופים לקומם ממלכה צלבנית שנייה  ,וזו שלטה רוב ימיה בעיקר

.

.

.

ברצועת החוף שם ירושלים אמנם עדיין נקרא עליה  ,אך שלטונה בירושלים נמשך רק כחמש  -עשרה
שנים

( - 1229

. ) 1244

ממלכה צרת מותניים זו החזיקה מעמד עד  , 1291עת גירשו הממלוכים את

אחרוני הפרנקים מעכו ועתלית .
עד כאן העובדות המוסכמות .
מאמר זה עוסק בפרשנותן של עובדות אלו ובשינויים שחלו במחקר מסעי הצלב והממלכה הצלבנית

.

בשנים האחרונות ההבחנה שהבחינו חלק מהחוקרים בין מסעי הצלב כתנועה אירופית לבין תולדות

ממלכת הצלבנים בארץ  -ישראל יצרה שני תחומי מחקר כמעט נפרדים אף ששני הנושאים משיקים

.

ולעתים חופפים תפיסתם כיחידות נפרדות השפיעה על שאלות היסוד שדנו בהן חוקרי התקופה ,
כגון מה היו מסעי הצלב ומתי

התרחשו ?

חוקרים שכתבו באירופה ובארצות  -הברית ענו על שאלות

אלה תשובות שונות מאלה של חוקרים בארץ  -ישראל  .הסקירה בוחנת את השינויים שחלו במחקר
מתוך הנחה שכל פירוש חדש של העובדות מהעבר הצלבני נוצר מתוך דיאלוג עם ההווה שבו כותב

.

ההיסטוריון הווה זה כולל את הבעיות הפוליטיות והחברתיות המעסיקות את ההיסטוריון החוקר ,
והוא עשוי להניע אותו לחקור נושאים שיש להם קשר לסוגיות העומדות על סדר היום החברתי

בתקופתו  ,כגון ענייני מגדר  ,תורת הלחימה ועוד  .שינוי נקודות המבט הביא לחזרה לשאלות היסוד

ולהגדרה מחודשת של גבולות המחקר .
מתי היך מסעי

הצלב ?

האם הסתיימו מסעי הצלב בשנת  , 1291עם נפילת הממלכה הצלבנית

?

במשך המאה הארבע  -עשרה

התגבשו באירופה תכניות רבות לשוב ולכבוש את ארץ הקודש  ,תכניות שלא יצאו אל

הפועל .

מנקודת המבט של תולדות אירופה בימי  -הביניים סביר לכלול מאה זו בתולדות מסעי הצלב  ,אם כי

.

הממלכה הלטינית בארץ כבר לא הייתה קיימת ומסע צלב לא הגיע לחופי ארץ  -ישראל היסטוריונים

ישראלים נטו לסיים את מחקריהם במאי  , 1291עם נפילת עכו  ' ,האקורד האהרון בתולדות ממלכת

ן

קתדרה

, 100

מנחם  -אב

תשס " א ,

עמ '

286 - 259

.
Recovery
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 עשרה  ,אלא מכך1

צמצום היריעה

שנה בלבד לא נבע מהתעלמות מהמאה הארבע

ל 200 -

שעיקר עניינם של חוקרים אלה היה בתולדות הממלכה הצלבנית

בארץ  -ישראל .

זאת יש בשנים האחרונות מגמה במחקר להרחיב את התיחום הכרונולוגי של

.

ולכלול במסגרת זו את המאה השש  -עשרה ואפילו השבע  -עשרה לאחרונה נוסף
מרהיבה זו במחקריה של אליזבת סיברי על תפיסת מסעי הצלב במאה התשע

2

באנגליה לעומת

תולדות הצלבנים
עוד נדבך לתפיסה

והעשרים .

 -עשרה

3

את ' מורשת

באטלס של תולדות מסעי הצלב שהוציא ג ' ונתן ריילי  -סמית המפה האחרונה מתארת
לימינו יוצרת ראייה
מסעי הצלב ' בשנת  . 1990הניסיון להראות את הרלוונטיות של מסעי הצלב
המוטעה שיבשת
מיוחדת הן של העבר הן של ההווה בשל הפרספקטיבה שלה המפה יוצרת את הרושם
תוספות למפה
אירופה קתולית ברובה  ,ושהמזרח התיכון עדיין נתון להשפעה קתולית רחבה שתי
מרכזיים  ,ללא
)  ( insertsמדגימות נטייה זו  .האחת היא מפת מקומות מושבם של אנשי כמורה קתולים
דתיות אחרות  ,האחרת
ציון העובדה שבחלק מן המקומות הקתולים הם מיעוט לעומת דתות וכתות
הבתולה נתפס כמי
מציגה את המרונים בלבנון כממשיכי הצלבנים  ,וחייל לבנוני הניצב בה מול פסל
הורחב התיחום
שעדיין נלחם את מלחמת הצלב  4לפי גישה זו מסעי הצלב עדיין לא הסתיימו כך
קודמים של המהקר הן
הכרונולוגי של נושא מסעי הצלב הרבה מעבר למה שהיה מקובל בדורות

.

.

.

.

בארץ הן

באירופה .

ההבדל בין המחקרים הנכתבים בארץ לבין אלה שמקורם באירופה ובארצות  -הברית אינו

רק בשאלה

נדונה

.

ההיסטורית הבסיסית ' מתי ' אלא במידה מסוימת גם בהגדרת ה ' מה '  ,נושא המחקר לאחרונה
 5נוצרו שתי מגמות קיצוניות  :זו שבארץ
במהקר  -בעיקר באירופה  -השאלה מה היו מסעי הצלב
לדידה כל מסע
רואה במסעי הצלב תנועה שמטרתה כיבוש ירושלים וארץ  -ישראל  ,וזו שבאנגליה
ארצות אחרות
בפקודת האפיפיור לשם כפרת עוונות הוא מסע צלב  ,ובתווך נמצאים חוקרים בני
מסוימת גם על
שנקטו עמדות ביניים התשובות על שתי השאלות המרכזיות  ' ,מה ' ו ' מתי '  ,ובמידה
ובמקום  -בציר
השאלה ' סי ' היו נושאי הצלב  ,מגדירות את השיח של תולדות מסעי הצלב בזמן
 ,והדיון בסיבות למסעי
הכרונולוגי ובתיחום הגאוגרפי שאלת ה ' מה ' כורכת בתוכה את שאלת ה ' מדוע '
מאות שנים לפני
הצלב בהכרח מרהיב את התהום הכרונולוגי לעבר הרקע למסע  ,לתקופה שראשיתה

.

.

.

הקריאה של אורבנוס בקלרמון בשלהי  , 1095ולתחום הגאוגרפי של ארצות המוצא

 . 544יד

1

י ' פראוור  ,תולדות ממלכת הצלבנים בארץ  -ישראל  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

2

יוצא מכלל זה ספרה של סילויה שיין  ,העוסק גם בתחילת המאה הארבע  -עשרה :
274 - 1314 , Oflord 1991נ

3

4 . ( , Theט )

365 - 385

Riley -Smith

 .קק

1.

.

Papacy, the westt and the
Siberry , ' Images of the Crusades

 the Nineteenth and Twentieth Centuries ' ,חן

the Crusades, Oflord 1995 ,

0

. Ox(ord Illustrated History

מגיעות עד למאה השבע  -עשרה לפחות  .וראו גם הנ " ל :

,

,

,

ראו למשל :

Crusades ,

( he

,

0

.

Invention

 . 297 - 336קק Zeitschri(t 259 ) 1994 ( ,

.

C .T Tyerman , The

'

5.

הספר השונים

,

 [magesבפרקי
הסקירות
% ) New Crusaders:
0

 4 .אינני טוענת שהפרטים במפה אינם

Riley-Smith
0
 . 170 - 171קק the Crusades, Oxford 1990 ,
מדויקים  ,אלא שבעזרת מניפולציה של הפרספקטיבה נוצרה תמונה מעוותת בפינת המפה תמונה של

.

מול פסל הבתולה  ,והכיתוב קושר אותה למסע הצלב הראשון
5

רוב

 theח the Crusades

Nineteenth and Early Twen ( ieth Centuries, Aldershot 2000
The Atlas
4

5 . Schein , Fideles Crucis :

'

ofthe Holy Land

,

)

של הצלבנים

ולמרונים בלבנון .

eat Were the Cnuades? London

~2 . ,

; 1977

 Kreuzzug? ' Ffistorischeת1ט Hehl , 'Was 151 eigentlich

]-

.

,

טייל לבנוני

.ו

Riley-Smith
; London 1998
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באירופה .

6

אם אפשר להגדיר כמסע צלב מסעות שהתרחשו בזמנים מגוונים כל כך  ,ברור מאליו שאין

מסע צלב .

התחום הגאוגרפי של ארץ  -ישראל והמזרח הלטיני מחייב  ,ולא רק מסע לירושלים ייחשב

ג ' יילס קונסטבל הראה מזמן שכבר במסע הצלב השני הוגדרו מסעות לפורטוגל ולמזרח אירופה כמסעי

צלב  .משם קצרה הייתה הדרך לכלול מלחמות באיטליה ואפילו בים הבלטי במסעי הצלב .
7

8

.

לעתים נדמה שמחקר הממלכה הצלבנית ומחקר מסעי הצלב הם שני תחומי מחקר שונים ואכן
הרהורים ' פלגניים ' על הפרדה בין מחקר מסעות הצלב לבין מחקר הממלכה שנוסדה בעקבותיהם אין

.

בהם חידוש פול ריאן טען כבר בשנת

במאמר היסטוריוגרפי משנת

1881

שיש לראות את התחומים כנפרדים ,

הניח שההפרדה כבר התרחשה :

1993

' הפער

וריילי  -סמית

9

בין היסטוריונים של מסעי

הצלב ממש לבין אלה של המזרח הלטיני יתרחב כנראה בשנים הבאות  ,אולי עד כדי כך שייתפסו

כעובדים בתחומים נפרדים לחלוטין  .יהיה זה מתפקידו של היסטוריון צעיר בעתיד להעיר את תשומת

הלב לעובדה שהקשר בין התחומים הוא קרוב  ,ושיש לשוב ולהדקו ' .
אך המתח בין שתי התפיסות במחקר לא פס מן העולם .

10

נבואתו לא התגשמה במלואה ,

מחקר מסעי הצלב והממלכה הצלבנית זכה לתנופה גדולה בשני הדורות האחרונים  .העניין הרב
שהנושא מעורר הן בקרב חוקרים הן בציבור הרחב בא לידי ביטוי בפרסומים חדשים רבים  ,אקדמיים
ופופולריים גם יחד  ,וכן בהצטרפות של חוקרים צעירים לעוסקים בתחום  .ה ' חברה לחקר מסעי הצלב
והמזרח הלטיני '

)  East, SSCLEחחthe Crusades and the 18

 , 1987שש שנים לאתר היווסדה ,
480

חברים משלושים ארצות .

לתחום זה  ,ובשנת

11

278

חברים  ,ועד שנת

2000

( Society

גדל מספרם פי שניים וההברה מנתה

לנוכח הפעילות המחקרית התוססת התעורר צורך בכתב  -עת מיוחד

יהל לראות אור כתב  -העת

2002

,

0

for the Study

מנתה בשנת

. Crusades

אין סימנים לכך שכתב  -העת יבחר

.

להתמקד רק במסעות הצלב  ,כפי שרומז שמו  ,ויתעלם מתולדות הממלכה השילוב או לפחות שיתוף

הפעולה בין העוסקים בשני הנושאים עדיין נמשך  ,ועל כן סקירה זו עוסקת בשני הנושאים כאחד ,

מסעי הצלב ותולדות ממלכת ירושלים .
6

ראו :

Kedar, Mission and Crusade, Princeton 1984

. 8 .2 .

קדר מתחיל את ספרו בתגובות האירופיות על

במאה הארבע  -עשרה .

7
8

התפשטות האסלאם במאה השמינית ומסיים עם הפרנציסקנים והדומיניקנים
 . 213 - 279קק  Second Crusade as Seen by Contemporaries ' , Traditio , 9 ) 1953 ( ,טונז '
Alliance and the Crusades against Christian Lay Powers

Constable ,

)[ .

Housely , The Ita ( ian Crusades : The Papal -Angevin

.א

1274 - 1343 , Oxford 1982 ; % . Christiansen , The Northern Crusades : 1 % ) Baltic and the Catholic Frontier

1100 - 1525 , London 1980
9

2

.ק

5 croisades' , Archives de l 'Orient Latin , 1 ) 1881 ( ,טRiant , ~ lnventaire critique des lettres historiques 4

5 avec leursא0קקפז 1 des Ordres militaires dans leursט l ' histoire intErieure des Etats latins d ' Orient
de l ' histoire des

.

1ההדגשה שלי  ,א  .פ ן  exclueוט

) ' croisades proprement dite
10

4 . ( ,ט ) Shanmiller

 .וא

 gap between historians of theטא17 ) ' . . . 1

thar

.ע

next few years , perhaps 10 the exte

( ' Quant

 sera nettement distinguieוט doit Etre

"

204 : 11 Personal View ' ,

ג

.ע

[ [ 095 -

East ,

ת Crusades and the ] 811ט

Syria , Leiden 1993 ,

"

"

11ט

5,

"

' History , 1

"

voisins 1 11411

,

 . Riley -Smithן

 Twel(t -Centuryחן Crusaders and Muslims

~

 and those 01 the Latinquiteז ) ק0זע crusades
Eastdifferent
זטעmay widen 0
111עו . 11
 1% ) haNreתו  be up 10 some young historianזז
חן
fields
0 be:ז 111 be perceivedעthey 1
] ' 4 should be restoredח8

close
11

( , 1 ) 1981 ( - 20 ) 2000

"

10 draw attention 10 the ]8 )1 that the association bebseen them

Crusades and the Latin East, Bulletin

Society for the Study of

[ ההדגשה שלי ]

~'

זתדרה
מסעי הצלב והממלכה הצלבנית  -סימני דרך וכיווני מחקר

מדוע יצאו מסעי

263

הצלב ?

סוגיות יסוד אלה

הרקע האידאולוגי למסעי הצלב  ,מה הניע אנשים לצאת ומה היו מטרות המסע -
הרעיוניים שהיו בסיס
העסיקו כמעט כל דור של חוקרים הדיון המעמיק של קרל ארדמן ביסודות
השפעה ארוכת
לאידאולוגיה הצלבנית ובהתפתחותו של רעיון מלתמת הקודש השפיע על המתקר
על השפעתו למרות
טווח תרגומו של הספר לאנגלית ארבעים שנה לאחר שיצא לאור במקור מעיד
שולית במחשבה
השינויים שתלו במחקר במהלך שנים אלה טענתו של ארדמן כי ירושלים הייתה
ויכוחים ערים 12 .
הנוצרית לפני המסע הראשון והפכה למרכזית רק לאחר שהצליחו לכבשה עוררה
כמו הנס אברהרד
יהושע פראוור חלק על דעה זו ובסופו של דבר התקבלה דעתו על חוקרים
וגיבשו את עמדותיהם
מאייר  13בעקבות ארדמן התמודדו שני מלומדים צרפתים עם אותן סוגיות
בשנת  , 1941סמוך
לאורך שנים אטיין דלרואל החל לפרסם מאמרים על רעיון מסע הצלב כבר

.

.

.

.

.

לפרסום התזה של ארדמן  ,ורק לאחר כארבעים שנה התגבשו המאמרים שתיבר
רב

השפעה .

נוסף על רעיון מלחמת הקודש ייחס דלרואל חשיבות רבה

14

בנושא זה לספר

להשפעת הליטורגיה

היוצא

והאמנות על הפצת הרעיון הצלבני  .מסע הצלב היה בעיניו אמצעי לתשועה בעיני הנוצרי
הסביר את
למסע  ,והקרבנות שנפלו במלחמה היו מרטירים  ,קדושים מעונים פול אלפנדרי
המפתח לאמונת
התגבשות האידאולוגיה הצלבנית בכלים של הסוציולוגיה של הדתות וחיפש את
בירושלים השמימית
ההמונים בחזיונות שראו המשתתפים ובאמונות אחרית הימים הקשורות
דופרון פרסמו ידידיו
תלמידו אלפונם דופרון פיתח את התזה של מורו  ,ושבע שנים לאחר מותו של
 15הניסיון להתחקות אחר הדת העממית כדי להבין
חיבור של ארבעה כרכים המסכם את מחקריו .
כנסייה שהזדהו
את הרקע למסע הצלב הוא הגיוני  ,אך רוב המקורות שבידינו נכתבו בידי אנשי
המלומדת ספק רב אם
עם ממסד הכנסייה או שהיו חלק ממנו  ,כלומר בתוך כתבים של העילית
ישיר של השכבה
ניתן ללמוד מתיאוריהם על הפסיכולוגיה של ההמונים  ,אך בהיעדר תיעוד
המחקרים דלעיל
העממית אין בררה אלא ללכת בדרך שהלכו בה דופרון ואלפנדרי המשותף לכל
וניתוחה בכלים
הוא ראיית תנועת מסעי הצלב כחלק מההיסטוריה הדתית והכנסייתית של אירופה

.

.

.

.

שהיו מקובלים בסוציולוגיה של

12

the Idea

,

0

The Origin

as

Goffart , Princeton 1977
15

,

~ ugsgedankens, Stuttgart 1935 ; translated
א 0 the Crusade bv
. Baldwin

.ין

"

ין

.

,

.
Gillingham , Oxford 988
 ecclesiastiqueשזעום,
העת
בכתב
פורסמו
מאמריו של דלרואל
idie de croisade au Moyen Age, Turino

,,

.

Kreuzzage, Stuttgart 1965
, idem The Crusades, trans .
)
'

וראו :
15

Erdmann , Die Ents ( ehung des Kreuz

).

דעתו של ארדמן  ,אך
 derאת
ראו להלן  ,ליד הערה  . 20בספרו על מסעי הצלב שיצא בשנת  1965נטה מאייר לקבל
H . E . Mayer, Geschichte
בתרגום האנגלי של הספר  ,שנדפס בשנת  , 1988קיבל את דעתו של פראוור ראו :
[

14

הדתות .

1980

"

Bulletin de ]0

בשנים , 1944 , 1941

1.

,,,

[ Delaruelle ,

'

)

chritienti

,

41 ) de croisade , 1 - 11 , PaHs [ 954 - [ 959 ; rEiditi avec une postface

 . AphandEry 5 1 . Dupront, Laק
 . deעל מפעלם ההיסטוריוגרפי

 , Paris [ 997עג 1 . Balard, Paris [ 995 ; 1 . Dupronte , La mythe de croisade , 1 -

ראו :

)  pressתן )

' )5ם

(

de Croisades au

להשתמש במאמרו טרם פרסומו .

' L ' Historiographie

1952

. 1954 ,

Balard ,

 .זן .

אני מודה למישל
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תולדות העבר וההווה
ההיסטוריוגרפיה של מסעי הצלב והממלכה הפרנקית במזרח מעולם לא הייתה מנותקת מהמציאות

.

שבה חיו החוקרים אותה החוקרים הצרפתים שלפני
מסעי הצלב והממלכה הלטינית במפעל המונומנטלי

כ 150 -

שנה כינסו את המקורות העיקריים על

)Recueil des Historiens des Croisades (RHC

ראו

בלוונט בימי  -הביניים את צרפת שמעבר לים )  , ( Outremerולכן ראו את תולדותיה של ההוויה
הצלבנית במידה רבה כחלק מההיסטוריה

הצרפתית .

16

יש אם כן לקשור את הפעילות המחקרית

הנמרצת של המאה התשע  -עשרה לתנועה הקולוניאלית  .ראיית ארץ  -ישראל כצרפת שמעבר לים
הייתה כנראה קרובה למדי לדרך שבה ראו עצמם המתיישבים הפרנקים בארץ  -ישראל ובמזרח במאה

השלוש  -עשרה  ,אך ספק אם היא משקפת את ראייתם של הצלבנים בכל תקופת ממלכת ירושלים

.

הצלבנית  ,ובוודאי אין היא משקפת את כל תנועת מסעי הצלב יותר מששיקפה את תקופת מסעי
הצלב  ,היא אפיינה את המאה

התשע  -עשרה .

הוויכוח  ,על לאומיותו של כובש ירושלים גודפרי דה בויון  ,אם היה פרנקי או גרמני  ,ויכוח שההל

כבר במאה השתים  -עשרה ושנמשך עד עצם היום הזה  ,הוא חלק מהמגמה של הזדהות הדורות
המאוחרים יותר עם גיבורי מסע הצלב הראשון  ,מגמה שבאה לידי ביטוי בדבריו של הצליין בן המאה
השתים  -עשרה יוחנן

מווירצבורג .

17

הזדהות רגשית כזאת גורמת לכך שחקר מסעי הצלב מושפע

תדירות ממניעים פוליטיים  -אידאולוגיים בני זמנו של ההיסטוריון לא פחות מאשר המניעים שביקשו
לתאר

ולשקף מחברי הכרוניקות בני הזמן .

אין זה מקרה שלאחר תקופה של מיעוט עניין בנושא הצלבנים כתבו שני היסטוריונים כמעט בעת
ובעונה אחת מונוגרפיות חדשות  ,רחבות היקף  ,על תולדות הממלכה הצלבנית  -סר סטיוון

רנסימן ,

.

שמת לאחרונה  ,וייבדל לחיים ז ' אן רישאר שניהם פרסמו את ספריהם בתחילת שנות

החמישים של המאה העשרים .

18

אף שלא הודו בכך במפורש  ,לדעתי היה העיתוי של העניין המחודש

. 1948

בתולדות הצלבנים קשור לקום המדינה בשנת

כל אחד מהכותבים ראה את המדינה הצלבנית

במזרח באופן אחר  ,כפי שמן הסתם ראה גם את הקמתה של המדינה היהודית  ,ועניינם בנושא

.

המחקר היה לדעתי תגובה על מאורעות הזמן פראוור כתב את הגרסה הראשונה של ספרו בארץ

בתש " ז  ,סמוך לקום המדינה  ,אך ספרו הגדול הראשון פורסם רק

בתשכ " ג .

19

יחסו של פראוור

להקשר ההיסטורי של הקמת המדינה היה גלוי ומפורש  ,אם כי מטרתו הייתה להוכיח כי אין כל
דמיון בין הממלכה הצלבנית למדינה היהודית הצעירה  ,ועל כן אין לצפות שגורלן יהיה
16

המפעל כלל חמישה צלקים :

; Loist Paris

Paris

דומה .

ו , Paris 1844 - 1895 ; l istoriens orientaux , 1 -ע Historiens occidentaux , 1 -

"

1872 - 1901 ; Historiens grecs , 1 - 11 , Paris 1875 - 1881
~ ; Documen (s Arminiens , 1 - 11 , Paris 1896 - 1906
1843
17

184 [ -

ראו הערתו של הצליין הגרמני יוחנן מווירצבורג  ,שביקר בארץ בשנות השישים של המאה השתים  -עשרה והתלונן
על סילוף ההיסטוריה שתיארה את גודפרי כפרנקי אף על פי שהיה פרנקוני ( כלומר מפרנקוניה שבגרמניה ) :
1144 - 1146

18

)5

ת. 11

125

.ק

 de lerusalem ,חמן Crusades , 1 - 111 , Cambridge 1951 ; [ . Richard, Le royaume
Paris 1953

19

פראןןך

( לעיל  ,הערה . ) 1

,

R . B . C . Huygens , Peregrinatorestres ( CCCM , 139 ( , Turnhout 1994 ,

מהדורה ראשונה ומצומצמת פורסמה בשנת

תש " ז .

( he

History 0

ג

Runciman ,

5.

מסעי הצלב והממלכה הצלבנית  -סימני דרך וכיווני מחקר

265

בקריאה מחודשת כמעט ארבעים שנה לאחר שיצא הספר לאור נשמעות חלק מההנחות של פראוור
כקריאה להווה ולא רק התייחסות לעבר :
זה אחד מלקחי ההיסטוריה  ,שאין ארץ  -ישראל בעלת היסטוריה אבטונומית אלא בתקופות שבהן ירושלים
היא בירתה  ,ואין ירושלים בירתה אלא בתקופות שישראל מושלים בה  ,או עמים שירשו את
עצמאות תולדות הארץ ומעמד בירה לירושלים ירדו כרוכים

לעולם . . .

מסורתו . . .

ספר  -הכריתות שכתב הזמן בין

האידיאל  ,המאבד שליטתו בנפשות בני אדם ובלבותיהם  ,ובין המציאות של הקיום האירופי סופו שהוא
סותם את הגולל על תולדות דולבנים

בציני

פראייר

במזרח .

20

ההבדל בין שתי הישויות המדיניות  ,ממלכת ירושלים הצלבנית ומדינת ישראל

.

בשנות השישים  ,היה כה ברור שלא היה צורך להגדירו במפורש בספרו
חברה קולוניאלית ' כבר עסק בנושא מהיבט

אחר .

21

' הצלבנים  :דיוקנה של

פראוור ראה את הממלכה הימי  -ביניימית

כקולוניאליזם אירופי שלפני התקופה המודרנית  ,ובכך המשיך במסורת הצרפתית של רנה גרוסה
ועמנואל גיום

ריי .

22

ראייתו תאמה גישה היסטוריוגרפית שהייתה נקוטה במתקר של ארצות אחרות

באותה תקופה  ,כגון במחקר תולדות ספרד  .אין זה מקרה שכמעט באותו זמן פרסם רוברט ברנס

ספר המתאר את החברה הספרדית הימי  -ביניימית כהברה

קולוניאלית .

ברנס ופראוור כאחד

23

השתמשו בתאוריות היסטוריוגרפיות מודרניות ככלי לניתוח חברה ימי  -ביניימית בראותם בחברות
שבהן עסקו חברות
הספר

קולוניאליות .

המודרנית .

25

24

שהתווה פרדריק ג ' קסון טרנר בחקר תולדות ארצות  -הברית בתקופה

) ( Frontier society

התובנות

בשלב הבא יושמה במחקר ימי  -הביניים התאוריה של חברת

החוקרים

שלמדו

אמריקה המודרנית

מתולדות

הספר

וחברת

שלה

יכלו לדעתם לשפוך אור על היחסים בין הכובשים הצלבנים לאוכלוסייה המקומית בממלכת

ירושלים .

26

לראות בתולדות הממלכה הצלבנית כעין מעבדת ניסוי לבחינת

אם כן אין זו גישה יוצאת דופן

תקפותן של תפיסות היסטוריות מודרניות שהורתן ופיתוחן במקום אחר ובזמן

אחר .

אחת

הדוגמאות הקיצוניות לשיטת מחקר זו היא ספרו של הסוציולוג אהרן בן  -עמי  ,שראה בממלכה
הצלבנית דוגמה הראויה להיבדק בכעין מעבדת ניסוי שבה נבתן המשטר הפאודלי
20
21

שם  ,עמ '
1972

יה ,

London

כ.

,

the Middle:

הצלבבים  :ריוקנה של חברה
22

קולוניאלית  ,ירישלים

Princeton

)1

5 ranques de Syrie aux XIIme

,

' Kingdom ~o ( Valencia ,

the Thirteenth-Century

Islamic Valencia, Princeton 1975
24
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,

.

,

ח) 010

Cnuaders: Colonal Survival

Islam under the

,

~

0
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Burns , The Crusader Kingdom 0 :

 1 . Mckay, Medieval Fron ierש

"

"
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Grousset, Histoire des croisades

Medieval Colonialism: Postcrusade Exploi (ation

 , Coloniser au Moyen Age Paris 1995ן 45 .
:

אץ  . Prawer ,וו " פראווו , -
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 royaume franc de J~ rusalem , 1 - 111 , Paris 1934 - 1936 ; ] . 0 . Rey , Lesט4
) siicle, Paris 1883ש% 111
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,
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,

0

Latin Kingdom

)

בימי  -הביניים ,

Bartlett

.ח

) 4 . Balardי

ש

. Ducellier

,

idem ,

.ן
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י1973

,

 , 1962 ; % . 1 .וז0ץ  Americ~ n History, Newח ? . 1 . Tumer, The Frontier

; Frontier, 1 - 11 , Cambridge 1967

,
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Socie ( ies, Oxford 1989

26
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 Muslims under Latin Rule, Princeton 1990 ,ן Powell , 'The Papacy and the Muslim Frontier' , idem )) 4 .
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,
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; 75 - 203ן
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הוא הנית שלימוד המשטר במזרח ילמדנו מה קורה כאשר מעבירים משטר חברתי ממקום הורתו
לסביבה חדשה שהייתה קודם לכן בבחינת ריק

חברתית .

27

חברתי  ,מהלך שהוא כעין השתלת אברים

אולם הנתת היסוד של הספר  ,שהצלבנים הגיעו למקום שהיה מבהינתם ריק וחסר

השפעה  ,אינה עומדת במבחן הזמן והעובדות  .אותה שיטה לא צלחה אף במחקר תולדות אנגליה

.

באותה תקופה חוקרים שהניחו שהכובשים הנורמנים הביאו עמם בשנת

משטר פאודלי

1066

לאנגליה ושתלו אותו על קרקע בתולה נאלצו למתן את מסקנותיהם ולהביא בחשבון את יחסי

.

הגומלין בין כובשים לנכבשים ההשוואה בין ספרו הדוגמטי של בן עמי לספרו של סטיוון טיבל
שבדק לפני כעשור את מבנה המשטר הפאודלי בממלכה הצלבנית על סמך המקורות בני הזמן ,

.

מלמדת עד כמה השתנה המחקר בדור האהרון טיבל לא חיפש הוכחות לסכמה מוכנה מראש  ,אלא
בדק את תעודות הענקת הקרקע של הדור הראשון בממלכה הפרנקית ותיאר על פיהן תמונה של

.

מערכת היחסים בין המלך הפרנקי לאציליו הלכה למעשה התמונה שהתקבלה שונה מהמקובל ואף
ממה שהניח ההיסטוריון כהנחת עבודה

מראש .

28

כתיבת היסטוריה מתוך אספקלריה של בעיות ההווה אופיינית לא רק להיסטוריונים מלפני דור או

.

שניים אף שהיסטוריונים משתדלים להינתק מההווה בעת הדיון בעבר  ,הרי גם בשנים האחרונות

.

נכתבים מחקרים מתוך תגובה על ההווה ולא רק לשם הבנת העבר כך למשל כתב ריילי  -סמית את

מאמרו ' השלום שלא היה מעולם ' על דרך כריתת בריתות שלום בין הפרנקים לשכניהם המוסלמים

לכאורה ללא קשר לאירועים בני הזמן  .המאמר פורסם בשנת  , 1978חודשים ספורים לאחר ביקורו

.

של סאדאת בירושלים ובעיצומו של תהליך השלום בין ישראל למצרים במאמרו עסק ריילי  -סמית

במושגי השלום הערביים והבהיר שהם היו מוגדרים מראש כשביתות נשק מוגבלות בזמן  .הוא הסביר
מדוע לא היה שלום של ממש אפשרי בין הצלבנים למוסלמים  ,ולא הביע כל דעה על ההתרחשויות
הפוליטיות של זמנו  ,אך לקראת סוף המאמר העיר לפתע שהממלכה הצלבנית הייתה מעורה בכלכלת
האזור ובכך נבדלה ממדינת ישראל  ,כאילו ענה על שאלה שכלל לא
היה בכל זאת קשור

נשאלה .

29

נראה שהדיון בנושא

להווה .

האמירה הפוליטית במסווה של ניתוח היסטורי אינה מתמצה ברמיזה נוסח לשון המעטה של ריילי -
סמית  ,שנמנע בקפידה מלהביע דעה על ההווה  .במאמרו ' נגד סטריאוטיפים ' דן יוסף טורו במושג
החברה הקולוניאלית של פראוור  ,ואגב כך העיר כי פראוור ראה את החברה הצלבנית במזרח כחברת
אפרטהייד קולוניאלית משום שאין זה רחוק ממה שראה סביבו  ,והוסיף כי היסטוריונים ישראלים
מרבים לעסוק בממלכת הצלבנים בשל אותם קשרים אקטואליים :

27
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 de 18ת10

ח 10חם peut pas s ' expliquer

"
התכונה המשמעותית ביותר הייתה  . . .האפרטהייד שהיה מאפיין של יזמות קולוניאליות אירופיות מודרניות .
ככל הנראה ההיסטוריון הישראלי דיבר על מצב שבאופן אישי לא היה זר

לו .

( הערה  :העניין של

מדיאוויסטים ישראלים בממלכת ירושלים הצלבנית אינו ניתן להסבר רק כתוצאה ממקריות

גאוגרפית .

)

.

ברווה לי ששתי ההערות חורגות הרחק מהדיון ההיסטורי לעבר הדעה הפוליטית ההערה על כך
שהעניין של היסטוריונים ישראלים בנושא הצלבנים אינו רק מקרה של קשר גאוגרפי בהחלט יכולה
להיות נכונה  ,אך ההקשר שבו נכתבה  ,הקשר ההופך לכאורה כל היסטוריון ישראלי למי שחי בחברה

של אפרטהייד  ,מעיד לדעתי על הכותב יותר מאשר על נושאו .
היסטוריה מגויסת אינה נחלת הפוליטיקאים בלבד  .בקובץ על תולדות ירושלים שמגמתו הפוליטית
ברורה כתב מצטפא היארי את הפרק על ירושלים הצלבנית כתקופת מעבר בלתי חשובה בין שלטון

.

הפאטמים לשלטון הממלוכים הסקירה נכתבה מתוך מגמה ברורה להמעיט בחשיבות הפרק הצלבני

בתולדות העיר ולהראות כי ירושלים הייתה מאז ימי  -הביניים תמיד בידי
דוחקת את ההיסטוריה המגויסת לתוך תחומי

מוסלמים .

31

מגמה כזו

הפוליטיקה ,

לעומת הכותבים דלעיל  ,במחקריו של בנימין זאב קדר ניכר מאמץ מודע לנתק את הדיון בחברה

.

הפרנקית ובתרבותה מן האקטואליה והפוליטיקה עם זאת באחד ממאמריו ציין שהיצירה התרבותית

בערים קדושות מתאפיינת בהתרכזות בנושאי דת  ,בבינוניות  ,בחד  -צדדיות ובחוסר מקוריות  ,ואמירה

.

זו לא נכתבה בלשון עבר ובדומה לכך הדאגה הכנה לירושלים המבצבצת בין השיטין במאמריו אינה
נראית כמכוונת לירושלים הצלבנית

בלבד .

32

זאת ועוד  ,פיטר פרטנר כתב בספרו על מלחמות הצלבנים שההצדקה למלחמת קודש בארץ הקודש
הייתה  ,כמו אצל הציונים לאחר

900

שנה  ,טענת בעלות המסתמכת על אוטוריטה אלוהית  -ולא

ברור היסטוריה של איזו תקופה עמדה במוקד

עניינו .

33

כללו של דבר  :נדמה שאין הכתיבה

.

ההיסטורית על מסעי הצלב ועל הממלכה הצלבנית יכולה להיות אדישה למאורעות ההווה וכפי
שסיכם לאחרונה כריסטופר טיירמן את ספרו על המצאת מסעי הצלב  ' :זה כמעט אלף שנה
30
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שכותבים העוסקים במלחמות הקודש שהתלו במסע הראשון לירושלים הראו בעליל שאין דברים

.

מוחלטים רבים בפירוש העבר  ,והוא לעתים קרובות בנוי על ההווה המצאת מסעי הצלב החלה ב -

 , 1095היא עדיין לא

הסתיימה ' ' .
4

אם מסעי הצלב עדיין לא נסתיימו  ,מתקר התנועה וספיחיה קל

והומר .
מי היך

ולצלבנים ?

העניין הרב שמצאו היסטוריונים בתנועת מסעי הצלב כתנועה אירופית הוליד כיוון חדש במחקר ,

.

שבראשו עומדים ריילי  -ממית ותלמידיו  :הפרוסופוגרפיה עבודותיהם עוסקות באנשים שהשתתפו
במסעי הצלב  ,לא רק במנהיגים  ,אלא במידת האפשר בדרג השני והשלישי של נושאי הצלב  .המחקר

.

הפרוסופוגרפי מסתייע במחשב  ,שהעמיד אפשרויות חדשות לעזרת החוקר המחשב מקל את ריכוז
כל הנתונים הנזכרים על אדם כלשהו  ,הן בכרוניקות בנות התקופה  ,המרבות בהזכרת שמות של
אנשי הדרג השני והשלישי  ,הן בתעודות כלכליות  ,שמאפשרות לעקוב אחר הפעולות שעשו אנשים

טרם צאתם כדי לממן את המסע .
קונסטבל תרם תרומה מכרעת לדיון בשאלת המניעים שהניעו אנשים

לצאת .

בשני מאמרים

שהסתמכו על נתונים מצ ' רטרים כנסייתיים באירופה הראה קוגסטבל כמה ניתן ללמוד מנתונים
הנראים לכאורה יבשים  ,לא רק על דרכי מימון המסע ועל הקרבנות הכלכליים שנדרשו מהצלבנים

וממשפחותיהם  ,אלא אף על המניעים הרוחניים של היוצאים למסע .

35

הרעיון שהביע גיבון שתאוות

הבצע הייתה סיבה עיקרית ליציאה למסע צלב 36הועמד בעקבות מאמרים אלה בספק גדול  ,שכן

.

הוכח שהקרבנות הכלכליים שנדרשו מהצלבנים היו גדולים מאוד קונסטבל גם הפנה את תשומת

.

הלב לסוג של מקורות שלא נבדק עד אז באופן שיטתי כמקור לתולדות מסעי הצלב הוא הראה

שלא די בבדיקת תעודות הענקה שנוגעות ישירות למוסדות ולרכוש בארץ  -ישראל  ,ושניתן ללמוד

.

רבות מתעודות מקומיות מארצות מוצאם של הצלבנים טיירמן המשיך באותו קו וניסה לבדוק את

.

הרכב היוצאים הוא הגיע למסקנה ש ' פשוטי העם ' במסע הצלב הראשון לא היו  -כפי שמקובל
 37גם
היה להעריך  -עניים מרודים  ,שכן צורכי המימון אפשרו רק לבעלי רכוש כלשהו לצאת

.

34
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38

ריילי  -סמית ריכז בספרו האחרון נתונים פרוסופוגרפיים על בני הדור הראשון של הצלבנים

.

והעמיד רשימה ארוכה של שמות אנשים שחילץ מאלמוניותם הוא בדק מי יצא למסע הצלב  ,מי

מת בדרך  ,מי חזר ומי נשאר  ,ועיבוד המחשב הרחיב את המידע שניתן לדלות מרשימת השמות .
הפרוסופוגרפיה לימדה אותנו שרשימת שמות אינה חסרת משמעות אף פעם  .בדיקה של רשימת

39

העדים שהתמו על תעודות הענקה מלכותיות לכנסיות בממלכת ירושלים אפשרה לסלאק לשחזר
את יחסי הכוחות בחצר המלוכה ולדרג את הדמויות על פי תכיפות הופעתן כעדים

בתעודות .

40

עבודה כפוית טובה זו של ריכוז שמות מהתעודות מאפשרת למקם דמות המוזכרת בתעודה או

.

בכרוניקה במדרג החברתי בממלכה ולעקוב אחר מוצאה וקורות משפחתה מחקר פרטני על אישים
ומשפחות נעשה כבר שנים במחקריו היסודיים והחדשניים של מאייר  ,אולם הוא עסק בעיקר
באצילי הממלכה ובמשפחות המרכזיות ולרוב לא התעניין בחיילים הפשוטים או באנשי הדרג

השני .

מאמריו בנושא זה כונסו מאכסניות שונות ופורסמו במקובץ  ,והם בונים ביהד מסכת

הפרנקית .

מגובשת של מערכת היחסים החברתיים בממלכה

ן4

בדיקה פרטנית של שמות ושימוש

בפרוסופוגרפיה הם גם היסוד לספרו החדש של אלן מוריי ' ממלכת ירושלים הצלבנית ' .

42

כותרת

.

הספר מעוררת ציפייה למחקר של הממלכה הלטינית כהמשך לקו שהתוו פראוור ורישר למעשה
הספר ממשיך את אסכולת הפרוסופוגרפיה האנגלית ועניינו בעיקר בשושלת בית בויון משנת
1099

עד

1125

.

ובאנשים שנמנו עם חצר המלוכה ועם מקורביה בתקופה זו בגלל העיסוק בבית

האצולה הלותרינגי מהווה הספר השלמה דייקנית ומפורטת לספרו של ריילי  -סמית על הצלבנים
הראשונים  ,אך בוודאי אין הוא יכול למלא את מקומן של הסקירות הרחבות על תולדות הממלכה
שכתבו לפני כחמישים שנה רישר

ופראוור .

ספרים הדנים בתרומתם של בני לאומים שונים למסעי הצלב  ,כגון האנגלים  ,האיטלקים

הם פן אחר של אותה מגמה השואלת מי היו הצלבנים .
מניין

43

והסקוסים ,

ההתחקות אחר זהותם ומוצאם של הצלבנים ,

באו ומי היו  ,עוברת כחוט השני גם בספרים הללו  ,אם כי בשל רצון כותביהם לכתוב כעין

' היסטוריה לאומית ' של מסעי הצלב ולהדגיש את חלקם של בני ארץ מסוימת בתנועה  ,מתקבלת
תמונה פחות מאוזנת  .בסופו של דבר תורמים כל המחקרים דלעיל להבהרת התמונה  ,והצלבנים

הופכים מהמון חסר זהות לאנשים בשר ודם בעלי תכונות וחולשות אנושיות .
38
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חזרה לשדות הקרב
הכרוניקות של מסעי הצלב והממלכה הפרנקית עסקו בעיקר במעשי הגיבורים שמעבר לים

.

והתעניינו פחות בענייני הברה וכלכלה תיאורי הקרבות תפסו מקום נכבד בדברי הימים בימי -
הביניים  .ההיסטוריוגרפיה המודרנית יצאה חוצץ נגד תפיסת ההיסטוריה בנוסח

' ויסעו

ויחנו ' בלבד ,

ושאפה לצייר תמונה רחבה יותר הכוללת נושאים מגוונים  .המגמה של חקר המנטליות של בני

.Annales

התקופה מצאה לה יוזמים ואכסניה הולמת בכתב  -העת

והנה בשנים האחרונות חלה שוב

.

תפנית ותורת הלתימה לפרטיה חזרה למרכז הזירה של הכתיבה ההיסטורית אמנם אוטו סמייל כבר
כתב בשנת

1956

ספר חשוב על דרכי הלחימה של הצלבנים  ,אך עד שהוצא הספר לאחרונה במהדורה

הדשה כמעט לא היו לו

ממשיכים .

44

בשנים האחרונות הייתה למלחמה

הראשון .

למהלכים הצבאיים של מסע הצלב

עדנה .

ספר שלם יוחד

ספרים נוספים עסקו במלחמות המאוחרות יותר ,

45

46

.

והיסטוריונים ניתחו שוב ושוב מהלכי קרבות מפורסמים אין זה כמובן מפתיע שהקרב שבו אבדה
הממלכה הראשונה  ,קרב קרני חיטין בשנת  , 1187זכה לעניין מחודש  .הכרת השטח והאקלים של

.

המקום אפשרה לבחון את המהלכים מחדש פראוור הסתייע במערכת הדרכים כדי להסביר את מהלכי

הקרב  ,וקדר שפך אור על מקורות המים באזור כגורם

מרכזי לתוצאותיו .

47

הדיון במהלכים הצבאיים עורר ויכוה לוהט על הלוגיסטיקה של הצלבנים  ,ויכוח שמעלה מהדש את

.

שאלת המהימנות של המספרים הנקובים במקורות התקופה האומנם אפשר לייחס משקל כלשהו
 10 000לוחמים ? 48

לתיאורים הדנים במאות אלפי לוחמים  ,ומה ניתן ללמוד ממספר כמו

,

האם אלו

מליצות בלבד  ,או שיש להניח שמפקדי הצבאות ידעו כמה פיות עליהם להאכיל ועל כן יש לתת אמון
בדבריהם ?

העיסוק המחודש במלחמה הניב מחקרים העוסקים בנשק של הצלבנים ושל אויביהם

המוסלמים והממצאים בנושא זה סוכמו באנציקלופדיה לכלי נשק של דוד ניקול ,

מאמר נוסף על מכונת המצור .

49

ולאחרונה פורסם

50

העיסוק בנושא המלחמה אינו ייהודי למחקר הצלבנים ; נראה שהעניין במלחמות הפך לרווח במחקר
ההיסטורי בכללו
44

וכיוון זה מתבטא גם בחקר הממלכה במזרח .

51

במקביל לדיון במלחמות נעשים גם

.
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מסעי הצלב ( הממלכה הצלבנית  -סימני דרך וכיווני מחקר

מחקרים על הדיפלומטיה ועל המשא ומתן לשלום בין הצדדים ,

52
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ובמסגרת זו עולים על הבמה לא

.

רק גיבורי התהילה המנצחים  ,אלא אף המנוצחים ובעיקר שבויי המלחמה השבויים היו לעתים
קרובות הסיבה הראשונה לקשרי גומלין בין הצדדים הלוחמים לאחר הקרב  ,משום שנאלצו לנהל מזרא

חבריהם .

ומתן כדי להציל את

53

המשטר בממלכת ירושלים הצלבנית
בין המלחמות והכיבושים הוקמה והתקיימה הממלכה בארץ  -ישראל  .איזה משטר קיימה אותה חברה
ומתיישבת ?

לוחמת שהפכה גם לחברה מתנחלת

שאלה זו נדונה במחקר בעיקר משלושה היבטים :

היחס בין המשטר שעזבו הפרנקים בארצות מוצאם לזה שהקימו במזרח  ,הביטוי שקיבל המשטר
שנוצר במדיניות ההתיישבות של הפרנקים והיחס לאוכלוסייה המקומית

ולמורשתה .

השאלות הללו נדונו כבר במשך דורות במחקר  ,ונדמה שבכולן חלה תפנית בשנים

כל שלוש

האחרונות .

בחוקי הממלכה הצלבנית ובמשטרה הפנימי כבר דנו גרנקלוד ולה מונס לפני כשבעים שנה ,

והצרפתים כבר פרסמו לפני כ  150 -שנה את הטקסטים הנוגעים לכך .

55

54

פראוור חזר לעסוק בנושאים

.

אלה בהרחבה  ,הן מצד ניתוח החוקה הן מצד בדיקת המשטר הלכה למעשה במאמריו בנושאים אלה
ביקש להתחקות אחר המקורות שהשפיעו על יוצרי החוק  ,ולשם כך עסק בהשוואה טקסטואלית  ,ובחן
את נפתולי היחסים בין המלך לנתיניו ובין המעמדות השונים בממלכת

ירושלים .

עסקו גם ריילי  -ממית ומאייר בסוגיות של משטר וחברה בממלכה הפרנקית ,

57

56

באותה תקופה

ונראה היה כאילו

.

.

נקבעו מסמרות בנושאים אלה אולם בכל זאת החל דיון מחודש בהם בשנים האחרונות ראשית

נבדקו הטקסטים מחדש  .מרים גריילסאמר הוציאה מהדורה הדשה של ' ספר חוקי המלך ' ,

58

ופיטר

אדבורי חזר לעסוק ב ' ספר האסיזות ' שערך אחד מאצילי הממלכה הבכירים שהיה גם משפטן בעל

52
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.

השפעה  -ז ' אן מאיבלין אדבורי מתכוון לפרסם מהדורה הדשה של הטקסט של

' ספר האסיזות '

ובינתיים פרסם תרגום אנגלי של חלקים ממנו בצירוף דיון מקיף על תרומת הספר להבנת משטרה

של הממלכה .

59

כשיסתיים מחקר זה יוכל מן הסתם לתרום להבנת המשטר בממלכה במאה השלוש -

.

עשרה ולהשוואתו למשטר שהתפתח בקפריסין לאחר נפילת הממלכה בארץ חלק מאוספי החוקים
הגיעו אלינו דרך אוספים מאוחרים מקפריסין שעורכיהם טענו שהם משמרים את חוקי הממלכה
הצלבנית

בארץ  -ישראל .

החקיקה של מועצת המלך בישיבתה כבית דין ( האסיזות  ,ששוחזרו לאחר זמן בידי האצילים שהיו

בעלי עניין בסוגיות שנדונו ) לא הייתה המקור היחיד להבנת הערכים שלאורם חיו

הפרנקים בארץ .

במשטר שהתפתה במזרח שמרו בני כל הדתות והכתות על חוקיהם הדתיים וגם למעמדות השונים

.

בהברה השולטת היו מערכות משפט נפרדות  ,כל מעמד ובית דינו עדיין הסר מחקר מקיף על בית
דין הבורגנים ועל משמעותו של קובץ החוקים הנושא את שמו של בית דין זה להבנת צורות
ההתיישבות השונות בעיר ובכפר באותה

תקופה .

.

גם התקנות הכנסייתיות הוסיפו נדבך חשוב להבנת הדרך שבה התנהלו חיי הפרנקים בארץ לאחרונה

נדונו מחדש תקנות קונסיל נבלוס משנת  , 1120חקיקה כנסייתית משותפת עם הכתר שמטרתה הייתה

.

לשמור על המוסר בממלכה התקנות קבעו חוקי הפרדה דרקוניים כדי למנוע קשרי אישות בין
נוצרים למוסלמים  ,והסנקציות על העבריינים נעו מגירוש ועד סירוס הגברים העבריינים וחיתוך

.

אפיהן של הנשים החוטאות בקשרים אסורים כמו כן נכללו בתקנות חוקים פרטניים נגד יחסים

הומוסקסואליים .

60

השוואת התקנות לחקיקה הביזנטית שופכת אור חדש על השאלה המורכבת של

השפעות תרבותיות על הממלכה שמעבר לים שאליה התקבצו אנשים בעלי מסורות שונות  .ההשוואה
לחוק הכנסייתי שהיה מקובל באירופה באותו זמן מבליטה את היחס המחמיר במזרח לשמירת טוהר
המשפחה ; חומרה זו נבעה כנראה מבעיות ייחודיות של חברת כובשים שחששה מהתבוללות

.

באוכלוסייה הנשלטת כמו כן ניכרות בתקנות הכנסייתיות השפעות מקומיות  ,כגון השפעת החוק
הביזנטי  ,שעד לאחרונה לא הובאו

בחשבון .

ניתוח החוקים של ממלכת ירושלים מעלה את שאלת היחס בין החוקים למציאות  .האם יושמו החוקים
הלכה למעשה  ,האומנם נשמרו חוקים אלה והייתה הפרדה בין הכובשים לנכבשים כאותו אפרטהייד
שפראוור ראה בו אחד מסממני המשטר

הקולוניאלי ?

האם היו אי פעם בממלכה במשטר שתאם

אבטיפוס טהור של פאודליזם  ,כפי שתיארו ספרי החוקים שנכתבו לאחר

זמן ?

.

ספק אם כך הדבר גם

בנושא היישום המעשי של החוק במשטר השית של תולדות הצלבנים מושפע מאפנות ומזרמים בעולם

.

המחקר של ימי  -הביניים סוזן ריינולדס בדקה מהדש בספרה על הפאודליזם באנגליה את מושגי

באירופה .

היסוד של הפאודליזם וערערה על תפיסות מקובלות על המשטר הפאודלי
59
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Reynolds , Fiefs and Vassals: The
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1120

מסעי הצלב והממלכה הצלבנית  -סימני דרך וכיווני מחקר
בכנס

הלטיני '

הבין  -לאומי של ה ' חברה לחקר מסעי הצלב והמזרח

) ( SSCLE

בירושלים  ,הציגה

ריינולדס את משנתה  .בהרצאתה היא בדקה את תקפותן של חלק ממסקנותיה למשטר ששרר בארץ .
כשיפורסם מאמרה בעקבות ההרצאה יתמוטטו כנראה שני משטרים פאודליים  -זה שבאנגליה במאה
השתים  -עשרה וזה שבארץ  -ישראל בתקופה הצלבנית  -עקב הערעור של מושגי היסוד וסל  ,פאודום

וחזקה פאודלית  .פן אחר של המשטר הפאודלי  ,היחס בין המלך לאציליו  ,כבר הועמד בסימן שאלה

במחקריו של מאייר  .מאייר לא קיבל את התזה של פראוור כי מעמד המלך כלפי אציליו בארץ במאה
השתים  -עשרה היה איתן יותר מאשר באירופה  ,ושכאשר עלתה באירופה המלוכה הריכוזית במאה
השלוש  -עשרה תש כוחה של המלוכה הצלבנית והמשטר התפורר והפך לאוליגרכיה של בעלי

.

אינטרסים לטענת מאייר המלך לא היה כה חזק ובלתי תלוי באציליו בדורות הראשונים לקיום

.

הממלכה  ,ולכן השינוי במאה השלוש  -עשרה לא היה כה חריף מסתבר שקווי ההתפתחות הברורים
והמובהקים שצייר פראוור אינם עומדים בביקורת של פרטי היחסים בין המלך לאציליו והתמונה
מורכבת יותר

ופחות חד  -משמעית .

62

צורות ההתיישבות כראי המשטר
הבדלי התפיסה בין ההיסטוריונים בנושא המשטר שהתקיים בממלכת ירושלים השפיעו גם על הבנת
דרכי ההתיישבות בארץ  .פראוור קבע כי הצלבנים  ,שתמיד היו מיעוט בקרב האוכלוסייה הנכבשת ,
התיישבו ברובם בעיר או במבצרים  ,שנועדו להגן עליהם כלפי חוץ  ,מפני פולש  ,וכלפי פנים ,

.

מהאוכלוסייה הנכבשת לאחרונה ערער רוני אלנבלום על תפיסה זו והראה בעזרת מחקר גאוגרפי -

.

היסטורי  -ארכאולוגי כי היישוב הכפרי הפרנקי היה נרחב יותר ממה שהיה מקובל לחשוב פראוור לא

התעלם מהתעודות המרכזיות העוסקות בתהליכי ההתנחלות וההתיישבות בכפר  ,ואלנבלום השתמש

.

במחקרים שבהם ניתח פראוור תעודות אלה  ,אך הדגשים של שניהם שונים אלנבלום מצא כפרים
פרנקיים חדשים רבים וטען בעקבות זאת שיש לשנות את התפיסה המקובלת שהפרנקים היו בעיקר
יושבי

עיר .

63

מחקרו הוביל למסקנה נוספת  :לדעתו הפרנקים התיישבו בסמוך למקומות יישוב של

.

הנוצרים המקומיים או בתוכם ונמנעו מלשבת בקרב ריכוזים של אוכלוסייה מוסלמית מסקנה זו

שינתה את התפיסה המקובלת על ממדי היישוב הכפרי בתקופה הצלבנית  .אם אמנם הייתה התנחלות
רחבת היקף בכל רחבי הממלכה ולא רק במקומות מבוצרים מעטים יש להניח כי ההגירה לארץ -

ישראל מאירופה הייתה גדולה ממה שהיה מקובל להעריך  .בין שהיו הבאים מתיישבים לוחמים או
צליינים שבחרו להישאר במזרח ובין שהיו אלה מהגרים שבאו מלכתחילה כדי להתיישב בארץ  ,ריבוי

.

היישובים מניח ריבוי מהגרים קשה להתחקות אחר תנועת הגירה כזו שכן היא לא נחשבה בעיני
62

ראו למשל הדיון שהתקיים בספולטו על הפאודליזם :
sull ' alto Medioevo , Spoleto 2000

63

,

11 Feudalesimo nell 'al (o medioevo, Settimani 4 Studi

,

 the Latin Kingdom o( lerusalem , Cambridge 1998ח Ellenblum, Frankish Rural Settlement

ארזייך

. 1.

תלמידי מיכאל

סיים עתה מחקר על ערי פנים הארץ בממלכה הלטינית  ,ובו חזר והדגיש את חשיבותה של ההתיישבות

העירונית בממלכה והטה במקצת את התמונה היישובית חזרה לכיוונו של

פראוור .
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הכרוניקאים כנושא שמן הראוי לעסוק בו הלוחם נושא הצלב היה ראוי להערצה והצליין הותיר

לעתים זכר למסעו בתיאורי נוסעים לארץ ,

64

שנועדו למשוך אותו להתנחל במקום מסוים

ולרוב הוא נותר אלמוני .

אך המהגר או המתיישב נזכר רק בכתבי הזכויות

המסדרים הצבאיים  -לוחמים ומתיישבים
פראוור ראה במסדרים הצבאיים יצירה מיוהדת של החברה הפרנקית שהתפשטה מהארץ לארצות

.

אירופה השילוב המוזר של נזיר ולוחם  ,שילוב שנראה כנוגד את התפיסה הנוצרית המקובלת  ,יכול
היה להיווצר ולפרוח רק בתנאים המיוחדים של חברה החיה על חרבה ורואה בכך ייעוד דתי  .עם
התעצמות המסדרים הצבאיים והתגברות הלחץ הביטחוני על הממלכה בדור השלישי להיווצרותה
עברו לידי המסדרים רבים מהביצורים שנועדו מראש להיות מרכזים לנחלות של אצילים  ,והמסדרים

.

אף קיימו מדיניות התיישבותית משלהם המסדרים מילאו גם תפקידים מיוחדים בחברה הצלבנית :
ההוספיטלרים הקימו בתי חולים לצליינים ולעניים  ,והטמפלרים מילאו תפקידי שיטור וביטחון

.

בדרכים נוצרו גם מסדרים שעסקו בפדיון שבויים  ,אך אלה פרחו בעיקר בספרד ולא בארץ  ,אם כי

יש להניח שהיה בהם צורך גם כאן  .התעודות הקשורות במסדרים קובצו כבר בתחילת המאה ,

ומחקרים יסודיים עליהם נכתבו משנות השישים .

66

65

בשנים האחרונות תורגם מהדש תקנון הטמפלרים ,

וכנסים בין  -לאומיים על המסדרים הצבאיים הניבו מהקרים חדשים .

67

.

הקומונות האיטלקיות היו ישות יישובית נוספת שהייתה מיוחדת למציאות במזרח היו אלה כעין
מושבות של סוחרים שזכו בזכויות כלכליות וביתרונות יישוביים תמורת עזרתן הצבאית ותרומתן
הכלכלית בימיה הראשונים של הממלכה הצלבנית  .כמו המסדרים הצבאיים תרמו הקומונות תרומה
משמעותית לקיום הממלכה ולפריחתה  ,וכמו במקרה של המסדרים כרסמה התחרות בינן לבין

.

עצמן במרקם הפנימי של הממלכה ובאחדותה בימיה האחרונים המהקרים על הקומונות רבים
64

תיאורי נוסעים זכו למהדורות חדשות ותרגומים  ,ראו למשל :
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) [ [ 00 - [ [ 87 ( , Terusalem

:
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.א
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"
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65

de ,Saint
chute
-1 ean d'Acre de .Riccold de' Mon (ecroce, Paris 1997
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)[ [ 00 - [ 3 [ 0( ,

; 1 Iso , 1 - 11 , Paris 1913 - 1922
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א

de l'ordre du Temple

,

,
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,
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[ 8/9 - 1374 , G ttingen 1974
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 סימני דרך וכיווני מחקר- מסעי הצלב והממלכה הצלבנית

 ממחקרים שעסקו בעיקר בהיבטים הכלכליים ועד מחקרים שעסקו בתפקידן של- ומגוונים
68

. הקומונות בתוך החברה והמדינה הצלבנית

כובשים ונכבשים בממלכה הפרנקית
 בין, החברה הפרנקית לא התנהלה כנראה מתוך התעלמות גמורה מהאוכלוסייה המקומית הנכבשת

. מוסלמית

היא שמרה על דפוסי המנהל ועל חלק מהמשרות

שהייתה נוצרית ובין שהייתה

 ויש להניח שהייתה השפעה הדדית בין כובשים, האדמיניסטרטיוויות שהיו קיימים לפני הכיבוש
 הברית מאז שנות החמישים- במפעל רב הכרכים של תולדות הצלבנים שיצא בארצות
70

. והנכבשים

69

. לנכבשים

 ובו סוכמו יחסי הכובשים, יוחד כרך שלם להשפעת הצלבנים על המזרח

קלוד כאהן כבר טען מזמז כי אין לעסוק בנושא ללא ידיעת דברי הצד הנכבש וקרא לתרגם את המקורות

עבודותיהם של

71

. הערביים כדי שאפשר יהיה להבין את הנכבשים בעיני עצמם ולא רק בעיני הכובש

 הלר על החנבלים מאזור שכם מעידות כמה ניתן ללמוד מן המקורות- יוסף דרורי ודניאלה טלמון

שנים רבות היו היסטוריונים שאינם

72

.  על היחסים בין הצדדים,  בעיקר מהערות אגב בהם, המוסלמיים

 שאמנם,  האנקדוטות של אסאמה אבן מנקיף- קוראי ערבית נתונים לחסדיהם של שני מקורות עיקריים
73

, סיפר סיפורים משעשעים על יחסי מוסלמים וצלבנים אך ספק רב אם הדיוק היה בראש מעייניו

,"

"

.

 שאי א: מפני קוצר היריעה נוכל להזכיר רק מחקרים מעטים

68
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וסיפורו של הנוסע אבן ג ' ביר

74

שני אלה וכן הכרוניקאים הערבים בני התקופה שתורגמו

לשפות אירופיות  ,כגון אבן אלקלנסי  ,אבו שאמה ועמאד א  -דין אלאצפהאני  ,היו כמעט המקורות

.

היחידים שהיו מוכרים לחוקר המערבי 5י לאחרונה נתנה קרול הילנברנד לקהל המערבי סקירה רהבת
היקף של התגובות המוסלמיות על הכיבוש הצלבני

ועל הישות הפרנקית .

יש בכך תרומה חשובה ,

76

אך אין היא יכולה לבוא במקום המקורות עצמם .
לצורך להכיר את המקורות כדי להבין את מצבה של

אכן לאחרונה חוקרי התקופה מודעים יותר

ה ' אחר ' .

האוכלוסייה המקומית ולא רק בבחינת

גישה זו נכונה כמובן אף למיעוטים נוספים שהיו

77

.

תחת שלטון הפרנקים הכרוניקה של הארמני מתיו מאדמה תורגמה לא מזמן לאנגלית  ,ומיד הופיעו
 79בדומה לכך קיבל
מחקרים על מקומם של הארמנים בממלכה  78כך נחקרים גם הסורים היעקוביים

.

.

חקר היהודים בממלכה הצלבנית דחיפה גדולה עם פרסום תעודות מהגניזה  ,בעיקר על ידי ש " ד
גויטיין

ותלמידיו .

פראוור החל לחקור את תולדות היהודים בממלכת ירושלים כבר בשנות החמישים

80

של המאה העשרים וסיכם את מתקרו בספר שיצא באנגלית בשנת

. 1988

81

בסוף ימיו שקד פראוור

על תרגום הספר לעברית  ,שכן ראה בתולדות היהודים כעין חוט השני העובר דרך כל מחקריו ורצה

העברי .

שספר זה יגיע גם לידי הקורא

גם אם התפרסמו בינתיים מהקרים שמערערים על חלק

ממסקנותיו  ,אין עדיין מחקר מקיף על תולדות היהודים תחת שלטון הצלבנים  .על כן ההליטה ' יד בן -

.
קיבוץ ופרסום מאוחר של מפעלים מחקריים לאחר מות המחבר אינה זרה למחקר הצלבנים .

צבי ' לפרסם את התרגום העברי של הספר  ,שלוש  -עשרה שנים לאחר פרסומו המקורי מגמה זו של

74
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מסעי הצלב והממלכה הצלבנית  -סימני דרך וכיווני מחקר

חפש את האישה  -מה היה מקומה בחברה הפרנקית
בממלכה שבה רבים מהמלכים היו מלכות  ,ושחלקן היו דמויות ציוריות מאוד  ,מפליא שכה מעט נכתב
על מקומה של האישה בחברה  .רישר הקדיש לה ברוב אבירות מאמר  ,וג ' יימס ברנדג ' הגדיר את
תרומתה למשטר כשירות פאודלי בהדר

המיטות .

83

ג ' יימס פאוול עמד על מקומן של הנשים במסע

הצלב החמישי  ,ופרנו כתבה ספר פופולרי שעסק בעיקר בסיפורים

המהקרים ניתן היה לחשוב שכמעט ולא היו נשים בממלכת

הפרנקים .

85

הפיקנטיים .

על פי כמות

84

מיעוט העניין הזה אינו נובע

רק מהמקורות  ,אם כי מטבע הדברים אנשי כנסייה  ,שכתבו בעיקר על מלחמות  ,לא ביקשו למצוא

.

בנשים גיבורות לסיפוריהם משהחלו חוקרי מסעי הצלב והממלכה הצלבנית לעסוק במגדר  ,בעקבות

.

מגמות חדשות במחקר ימי הביניים בכלל  ,נמצא שלא הסרים מקורות עתה עומד לצאת ספר שיגדיר
מחדש את מקומן של הנשים בחברה הצלבנית  ,לא רק כעזר כנגד הצלבנים  ,אלא כלוחמות ,
מתיישבות

ושליטות .

86

שרידים ארכאולוגיים
הרושם העמוק שהותירה הממלכה הפרנקית על תולדות הארץ קשור בשרידים המרשימים  ,בעיקר

.

כנסיות ומבצרים  ,הניצבים כמעט על כל גבעה רמה וליד עצים רעננים רבים כמעט לא ניתן להלך
בשבילי הארץ בלי להיתקל בזיכרונות משלטון הפרנקים  .הארכאולוג דניס פרינגל הוכיח שההפרדה
בין חוקרים ישראלים  ,הבקיאים בשבילי הארץ ועוסקים בעיקר בממלכת הצלבנים  ,לבין יתר עולם

.

המחקר  ,המתרכז בעיקר במסעי הצלב  ,אינו הכרח המציאות כלל שני הכרכים הראשונים ממפעלו
המונומנטלי על הכנסיות בממלכה הלטינית שכבר הופיעו מהווים סיכום עדכני של המחקר
הארכאולוגי של התקופה הצלבנית ומוסיפים מידע ארכאולוגי רב מעבר לניתוח שרידי הכנסיות

עצמן .

87

כרך נוסף שפורסם עוסק בבניינים חילוניים  ,ועל כן אופיו בהכרח אקלקטי  ,שכן

בדיוק סוג מבנה מבהינה ארכיטקטונית .

כנסייה ' אינו

' לא

88

.

נראה שלפחות לפי שעה הזית מחקר הארכאולוגיה הצלבנית היא באנגליה בכך אין תידוש  ,שכן
מסורת רבת שנים של בית הספר הבריטי לארכאולוגיה  ,יורשה של מחלקת העתיקות של תקופת
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המנדט שג ' ונס עמד בראשה  ,הייתה לרכז את תשומת הלב בארכאולוגיה של ימי  -הביניים .

89

לעומת

זאת הארכאולוגיה של ימי  -הביניים לא עמדה במרכז התעניינותם של רוב הארכאולוגים הישראלים ,
שהעדיפו להעמיק לתקופות מוקדמות

יותר .

אך בשנים האחרונות מגמה זו משתנה והתקופה

.

הצלבנית זוכה לעדנה בארכאולוגיה הישראלית ההפירות המקיפות בעכו הולכות ומשנות את המפות
המקובלות של עכו בימי  -הביניים  ,ועכו חדשה  -ישנה בת המאה השלוש  -עשרה  ,שרחובותיה ומערכת
הביוב שלה הולכים ונחשפים  ,קמה מן החפירות  .כרך שלם של כתב  -העת

ולפירוש ממצאיה ולאחרונה הוקדשה גם חוברת של

Atiqot

הוקדש לעכו

90

החפירות של

הצלבנית .

' קדמוניות ' לתקופה

פרינגל ושל בית הספר הבריטי לארכאולוגיה בצובה  ,במגדל האדום ובמקומות נוספים הוסיפו
להכרת המבצרים הצלבניים  ,נושא שתמיד ריתק את הקהל הישראלי בשל השרידים המרשימים
שנותרו

בשטה .

ארסוף הצלבנית  ,עיר ומבצר ששרידיהם המרשימים כאילו צמחו מתוך החולות

91

.

נחשפה בשנים האחרונות בתפירות שמנהלים ישראל רול וחגי יוחנן גם בחפירות של תקופות אחרות

.

ניתנה תשומת לב לשרידי הממלכה הפרנקית כך למדנו על הערים הקטנות יותר באותה תקופה

מחפירות יקנעם  ,בניאס  ,בית  -שאן  ,יפו וקיסריה  .לפני דור היו ארכאולוגים שזרקו את החומר מימי -
הביניים שמצאו בדרכם לעיקר  ,לתקופות המוקדמות יותר  ,אך היום אין מתעלמים עוד מן השרידים

.

מהתקופה הצלבנית בעקבות זאת יתרבו מן הסתם המחקרים שייכתבו בארץ על שרידי ארץ  -ישראל

.

הצלבנית סנונית ראשונה בדמות ספר מבוא לארכאולוגיה צלבנית שכתב אדריאן בועז  ,כבר

הגיעה .

92

יש מקום לסקירה ממצה חדשה של מבצרי הצלבנים שתחליף את ספריו של מירון בנבנישתי ,

93

נראה

שספר כזה לא יעסוק עוד רק במבצרים הצלבניים בממלכת ירושלים  ,אלא ישווה בין ביצוריהם של

.

שני הצדדים הלוחמים ויראה את הקשר בין התפתחויות צבאיות לשיטות בנייה מתבקשת השוואה

.

בין מבצרי הצלבנים משני עברי הירדן  ,דבר שנבצר בזמנו מבנבנישתי לעשותו כן ראוי להשוות בין

המבצרים הצלבניים לאלו האיוביים שנבנו בו בזמן או בזה אחר זה  -המבצר הצלבני בתגובה על

.

זה המוסלמי או להיפך  -כוכב הירדן ועג ' לון  ,הר תבור והמונפור  ,קלעת נמרוד והבופור מאמרים
ראשונים של פרינגל ושל אלנבלום המנסים לאפיין דורות שונים של מבצרים מבשרים כנראה על

הופעתו של מחקר כזה .
89

94

הוא יעדכן את מחקריהם המרשימים של ריי  ,אנלר ודשאם ויחליף סקירות

ראו למשל מחקריו של ג ' ונס על עתלית  ,מבצר המוניטור והמצודה בירושלים  ,מחקרים שחלקם פורסמו לאחרונה
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מסעי הצלב והממלכה הצלבנית  -סימני דרך וכיופי מחקר

כלליות כגון אלה של

מילר  -וינר .

95
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בספרו של יו קנדי יש אמנם סקירה מעודכנת וטובה של

המבצרים  ,אך עדיין נחוץ מהקר השוואתי רהב היקף .

96

ההוצאה מחדש של ספרו של לורנס איש ערב

על מבצרי הצלבנים  ,שיצא לאור לראשונה בשנת  , 1936אם כי אינה מוסיפה הרבה מבחינה מדעית ,
יש בה כדי להעיד על העניין הרב של קהל הקוראים

בנושא .

97

שיתוף פעולה בין ארכאולוגים  ,גאולוגים והיסטוריונים יכול ללמד רבות על המבצרים לא רק

.

כשרידים ארכיטקטוניים מרשימים בשטח  ,אלא כחלק מתמונה יישובית וצבאית כוללת שיתוף

.

פעולה כגון זה התקיים בחפירתם של אלנבלום ובועז במצד עתרת )  eaaum Jacobדוח החפירה
עדיין לא פורסם במלואו  ,אך חפירה של מבצר גבול שתאריך בנייתו ותאריך הריסתו ידועים בדיוק
( ) 1179

מבטיחה להיות מעניינת  .המבצר נהרם בידי צלאת א  -דין בטרם הושלמה בנייתו ועל כן

הממצאים יכולים ללמד גם על שיטות הבנייה של מבצרים בסוף המאה השתים  -עשרה וגם על שיטות

.

המצור והלחימה האפשרות הניתנת לחוקר לדעת את תאריכי הממצאים בדיוק של חודשים היא

כשלעצמה נדירה  .שרידי המבצר אינם מן המרשימים בארץ  ,אך מקומה של עתרת במרכז השבר
הסורי אפריקני מאפשר לתארך על פי חומותיה ההרוסות את הפעילות הסיסמית באזור ולהצביע על

.

נזקי רעידות האדמה ולתארכם מהקר בין  -תחומי כזה שופך אור חדש על תפקודי המבצר ועל גורל

.

תושביו  .גם פרינגל נעזר במחקר בין  -תחומי בחפירתו במגדל האדום על סמך בדיקת עצמות בעלי
ההיים שנמצאו בשטה שחזרו הזואולוגים את התפריט של תושבי המבצר  ,והמחקר קירב אותנו
עשרה  -עשרה  ,חפירת
ליכולת להציץ לחיי יומיום של הפרנקים בארץ  -ישראל במאה השתים  -עשרה והשלוש
 98בין
בית הקברות הצלבני ביזרעאל אפשרה לפייר מיטשל ללמוד על הפתולוגיה באותה תקופה

.

השאר למדנו כי הצלבנים  ,שלא היו רגילים בארצות מוצאם לאכול סוכר  ,גילו את המוצר בבואם
לארץ ושיני בניהם אכן קהו בשל עששת שנבעה מצריכת הסוכר

ומוצריו .

99

הסוכר לא היה המוצר

היחיד שהפרנקים התרגלו לצרוך במזרח  ,וסחר התבלינים הענף יוכיח  ,אך את גידול הסוכר הפכו

.

לתעשיית ייצוא של מוצר שגודל ועובד בארץ בתי מרחץ שנחפרו במבצרים שונים מעידים גם הם

.

שהיי היומיום של הפרנקים השתנו בבואם לארץ לפחות מבחינת התרבות החומרית צדק כנראה
פולקו משרטר שטען ש ' אנו שהיינו מערביים הפכנו למזרחיים '  ,הפרנקים אכן למדו מהתושבים
המקומיים אורחות

היים .

צליינים בני המאה השלוש  -עשרה התפעלו מהבננה ומפרי ההדר וראו

100

בשפע הגידולים החקלאיים הוכחה לכך שהארץ אכן הייתה זבת חלב ודבש .
95
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אמנות ופיסול
רוב היצירה האמנותית שנותרה בידינו מהתקופה הפרנקית קשורה בצרכים או במוטיבים

דתיים .

בכך אין האמנות בארץ נבדלת מזו שנוצרה בארצות מוצאם של הפרנקים באותה תקופה  ,שכן
המשאבים שנועדו ליצירה אמנותית הוקדשו במאה השתים  -עשרה והשלוש  -עשרה בדרך כלל
לקישוט כנסיות או תשמישי קדושה  ,כגון לאיור ספרי תפילה  ,לפיסול כותרות עמודי כנסיות ,

.

לציורי קיר בכנסיות וכדומה בשל האופי הדתי של היצירה מקובל היה להניח שתחום זה היה סגור
בפני השפעות חיצוניות  ,ושהצלבנים בנו בארץ כנסיות דומות לאלה שבבית  ,שכן בענייני דת

.

שולטת בדרך כלל השמרנות מבחינת הארכיטקטורה הנחה זו כנראה נכונה  .אך יארוסלב פולדה

הראה שלמרות שמרנות זו חדרו לארץ  -ישראל לא רק השפעות ממקומות שונים באירופה ,

שהתגבשו בארץ לסגנון מיוהד  ,אלא גם השפעות מזרחיות  .הקשרים שיצרו השליטים הצלבנים עם
נסיכות ארמניות וביזנטיות שאחר כך תמכו במעשי אמנות גרמו לחדירת השפעות מזרחיות
מובהקות לתחום

האמנות .

101

האמנות הצלבנית נותחה משתי נקודות מבט  :מצד אחד ביקשו חוקרים להבין את המשמעות
הפנימית של היצירות  ,ודוגמאות לכך הן מחקרה של נורית  -כנען קדר על כנסיית הקבר וקישוטיה

ומחקריה של ביאנקה קוהנל על האמנות הצלבנית .

102

ומצד אחר ניסו לעמוד על התופעה המיוחדת

של כור ההיתוך האמנותי שנוצר בארץ שבה עבדו יחד בסדנאות אמנים מאזורים שונים
באירופה  ,בעלי מסורות פיסוליות וציוריות שונות  ,ויצרו יצירות שאינן העתק מדויק של יצירות

.

אירופיות האופי הסיפורי  -התעמולתי של האמנות שנועדה לספר למי שאינו יודע קרוא וכתוב את
הסיפור של המקום הקדוש ואת מוסר ההשכל של סיפור זה יצרו אמנות דרמטית מאוד ומלאת

.

תנועה כך למשל בפסיפסים שעל קירות כנסיית בית  -לחם מוצג מעין סיכום של תולדות האמונה
הנוצרית  ,והעמודים המצוירים  ,עמוד עמוד וסגנונו  ,יוצרים תהלוכה של קדושים ממקומות שונים
וממסורות שונות  ,ממזרח וממערב כאחד  ,המלווים את הנכנס לכנסייה בדרכו למקהלה ולאפסים

המרכזי .

03י

אוצר בלום ומיוחד הוא המיניאטורות ואיורי כתבי  -היד  ,במיוחד אלה שנוצרו בעכו במאה השלוש -

עשרה  ,כגון האיורים לספר ההיסטוריה של ויליאם מציר

הכרוניקה שלו .

104

ולתרגומים הצרפתיים ולהמשכים של

איורים אלה  ,שהם מעשה אמנות חילונית  ,מסגירים פרטים חשובים מחיי היומיום

,

the Holy Land , 1098 - 1 ? 87 , Canibridge 1995 ; idem , The Nazareth Capitals 101
the Annunciation, University Park 1986
Donle of the Holy 102
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; 103 - 1 14
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and the Crusader Shrine 0
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הצלב והממלכה הצלבנית  -סימני דרך וכיופי מחקר

במזרח בענייני לבוש  ,נשק  ,בילוי שעות הפנאי ועוד  .האיור המציג את מותו של המלך פולק בתאונת
צייד ואת הכתרת אשתו מליסנדה כמלכה אחריו מלמדנו על לבושם ועל אורח חייהם של המלכים
הצלבנים בימי שלום  ,וגם פותה צוהר לתפיסת האישה בחברה הצלבנית על פי הדרך שבה עוצבה

המלכה .
ההבנה שהחברה שנוצרה בממלכת ירושלים הצלבנית לא הייתה מונוליתית אלא כעין פסיפס של
השפעות אירופיות המעורבות בהשפעות מקומיות  ,שאף הן לא היו מעור אחד  ,הופכת את הניסיון

.

לכתוב היסטוריה תרבותית של ממלכת הפרנקים למשימה מסובכת ביותר היו ניסיונות לכתוב
היסטוריה תרבותית כזו  ,גם לפני מאה שנים וגם לאחרונה  ,אך נדמה שסיכום של התמונה כולה

חסר .

במלוא מורכבותה עדיין

105

הצלבנים ואנחנו
בסקירה שלעיל ראינו כי כמעט בכל התחומים במחקר מסעי הצלב והממלכה הפרנקית היו שינויים
מרחיקי לכת בדור האחרון  .אחד השינויים הבולטים הוא הרצון של החוקרים לקרב את הנושא אל

בתהום .

הקהל הרהב ואל ציבור המלומדים שאינם מתמהים

מסעי הצלב היו נושא לספרים ,

לשירים  ,לסרטים ואף לסדרת טלוויזיה שנעזרה באנשי מהקר ויצרה פירוש משלה לתולדות
מסעי

הצלב .

106

בשנת

1999

נערכה במוזאון ישראל תערוכה שהציגה בפני הקהל בצורה

ידידותית את אוצרות התקופה

הצלבנית .

רבים מן החוקרים שנזכרו לעיל  ,ובהם  :פראוור ,

107

מאייר  ,ריילי  -סמית  ,המילטון ורישר  ,כתבו ספרים פופולריים המסכמים בקיצור את עיקרי
האירועים

ופירושם .

המגמה של קירוב התקופה אל הלומד המעוניין בה באה לידי ביטוי במאמץ מרוכז להביא את
המקורות לידי הקורא  ,לעתים בתרגום לשפה מודרנית  ,כדי לאפשר לו לשפוט בעצמו  .ההל במשימה
רוברט הויהנס שהוציא מהדורות ביקורתיות של ההיסטוריה של ויליאם מצור ושל הכרוניקה של גיבר
 108מאייר תרם תרומה מכרעת
מנוג ' אן  ,מהדורות שלא היו מיועדות לקהל רהב  ,שאינו קורא לטינית

.

לחקר המקורות בספרו החדש על המזכירות של ממלכת ירושלים  .הדיון באנשים שכתבו את התעודות
הופך אותן לברורות וחיות יותר  ,משנה תיארוך מקובל של תעודות מסוימות ומעמיד בספק את
האותנטיות של חלק

התקופה ואנשיה .
105

מהתעודות .

מהקר חשוב זה פותח צוהר למקורות ומקשר אותם לתולדות

109
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איוון פרידמן

בעקבות המהדורות המדעיות שעוררו עניין בנושא יצאו אף תרגומים של

חלק מהטקסטים .

סוזן

110

אדג ' ינגטון עומדת לפרסם מהדורה מדעית ותרגום אנגלי של הכרוניקה של אלברט מאכן  ,ועם
פרסומה יהיו חלק ניכר מהכרוניקאים של מסע הצלב הראשון נגישים במהדורות מדעיות ואף לקורא

.

שאינו יודע לטינית בשנים האחרונות תורגמו כרוניקות של מסע הצלב השלישי ,

בשדה הדם בשנת , 1119

תרגום ההמשכים של הכרוניקה של ויליאם

112

מצור ' ,

11

111

תיאור המפלה

ועוד היד נטויה  .יש

לקוות שפתיחתה של ההיסטוריה של מסעי הצלב ושל הממלכה הצלבנית לקוראים רבים יותר על
ידי תרגום המקורות מערבית  ,מסורית  ,מארמנית  ,מצרפתית עתיקה ומלטינית תגרום להמשך
הפריחה במחקר ותהפוך סקירה זו במהרה

למיושנת .

.

העניין הגובר בדורות האחרונים בתולדות מסעי הצלב והממלכה הצלבנית זכה לפירושים רבים יש
שראו בעיסוק האינטנסיווי בנושא באירופה ביטוי למשיכה למזרח האקזוטי ולכמיהה אל השורשים

.

הדתיים והאידאולוגיים בעולם מודרני שהפך לרציונלי וטכנולוגי העניין ולעתים אפילו ההזדהות
של בני הארץ עם הצלבנים בוודאי קשה לפרשם כחיפוש שורשים בעבר  ,ולו רק משום שבין המעשים

.

הראשונים של הצלבנים היה טבח ביהודים  ,גם בדרכם באירופה וגם בבואם לירושלים ואף על פי
כן דפדוף קל בספרי שירה ישראלית מיצחק שלו עד דליה רביקוביץ ובסיפורת העברית החדשה מראה
שיש עניין רב בנושא  ,ושהישות הצלבנית מרתקת דורות

חדשים .

ייתכן שהעניין בנושא נובע

114

בחלקו מן האנלוגיה ההיסטורית שמבקשים הערבים למתוח בין ממלכת הצלבנים למדינה היהודית
מתוך תקווה שגורל שתי המדינות יהיה זהה  .אולם השאלה מה ניתן ללמוד מהיסטוריה זו להווה כבר
חורגת מהדיון בהיסטוריה ונמצאת בתחום הפרשנות הפוליטית שההיסטוריה משמשת לה חומר ביד

היוצר לצורכי תעמולה .
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עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממל

במחצית היובל האחרונה
בשער

המאמר :

קלעת נמרוד  ,מצודה
מימי הביניים על
מורדות החרמון
( צילום עזריה אלון
;

מטבע זהב של
ביברמ

.

מדידות וקריאת תעודות בתולדות הארץ זכו התקופות המוסלמיות לתשומת לב מועטת בספרות
המדעית של אותם ימים הנדרשת לתקופות אלה כתבו מלומדי אירופה מאמרים על הר הבית ועל

)

נעמוד השמאלי
( ובהמשך המאמר ) :

המשלוכי ,

נטבע בקהיר

במאת השנה שחלפו מאז הוחל בחקירת ארץ  -ישראל בדרך שיטתית המבוססת על תצפיות  ,מסעות ,

אתרים נוצריים שנשלטו בידי המוסלמים ( כנסיית הקבר  ,כנסיית המולד בבית לחם ) ונדונו היבטים
הקשורים באבדן השליטה הנוצרית על שטחים ומקדשים בארץ ובהשתלטותם המחודשת עליה  ,כגון
בתקופה

הצלבנית .

כותבים אלה גילו עניין רק בגורל שמונה לקודשיהם ולבני דתם בשלטון

המוסלמים .

.

היו ניצנים בודדים של הכרת הארץ מן הזווית של דייריה הוותיקים  ,דוברי הערבית החל בכך
כמדומה יוהן גילדמייסטר

(G

) dmeister

אשר תרגם מכתבי הגאוגרפים הערביים הקלסיים ( אדריסי ,

~

אבן הוקל  ,מקדמי  ,יעקובי ) פרקים שנושאם ארץ  -ישראל וידיעות על

ה ' חרם ' .

1

ועדיין היה נדרש המבקש להכיר את קורותיה  ,גורלה  ,עריה ודרכיה של הארץ בדורות שלאחר מסעי

.

הצלב ולפני הכיבוש העות ' מאני

להסתייע בספרים כלליים שעניינם סוריה עמדו לרשותו למשל

ספרו של מוריס גודפרוא דמומבין

)  ' ) 44 . GaudeOoy Demombynesסוריה בתקופה הממלוכית ' שהוא

עיבוד לצרפתית של ספר הדרכה למנהלנים מאת קלקשנדי מראשית המאה החמש  -עשרה  2 ,וחיבוריו
של הרטמן על הדרכים ועל הידיעות הגאוגרפיות על אודות הארץ ועל סוריה אצל פקיד נכבד
מכותבי המאה

החמש  -עשרה .

3

אמנם חוברו ספרים ונכתבו מאמרים שכללו בכותרתם את המרכיב

' ארץ  -ישראל ' או ' פלסטינה ' אך הכותבים שיבצו בהם פרקים על סוריה הגדולה  ,ובכלל זה על דמשק ,
הר הלבנון  ,טריפולי וחלב  ,ולא הפרידום מערי ארץ  -ישראל המקראית או של ימי ישו  ,שעשויה הייתה

להיות מוכרת גם לנוצרים .

4

השלטון המנדטורי אשר יצר חלוקה מדינית בין סוריה לפלסטינה  ,ומיקד תשומת לב מיוחדת לאתריה

ולעברה של ארץ  -ישראל המקראית ואף לתולדותיה המאוחרות  ,וכן הקמתה של מחלקת העתיקות
המנדטורית  ,וכן ההתיישבות הציונית המתחקה על עברה של הארץ בגבולות מדיניים חדשים  ,מדן
ועד הנגב  -לשם גיבוש זהותה וחינוך בניה -

הן התפתחויות חדשות אשר זיכו בהדרגה גם את

מאות השנים של השלטון האסלאמי בהתעניינות  ,אף כי
 .קק

890 ( ,ן ) 13

,

וק20

1

1 - 24

2

l 'joque 4)5 Mam oukS Pads 1923

3

4

מוגבלת .

0

ז Demombynes , La 5(,

M .G.

~  . 665 - 702 :קק " ( ,
0 20410, 64 ) 1910לבא  von Damaskus nachט"55
הן הק0ו
"
 ,ת וץ " und 5ח "1 " 511ע
10 , , Kirchheimח410ן05 0א  ,-Zahiris Zubdatא ,
"
" " " 1907
" tange , Pala
" Mos ms Firrene
ראו למשל " :
"~ מפך זה נדפס לראשונה
GUy Le -S
the

)

)0

,

(idem , 1

0

 1) 0ת

dber

( ine under

ושימושי עד היום

"

 , ' Die 51תת חוחנח

kch ~ chten
ב 1890 -

~

קתדרה

, 100

מנחם  -אב

כשס " א ,

עמ '

.

.א

4 - 287ס

הוא נפוץ

I
Palestine
the

עולה הסהר  :על שהתחדש במפקר ארץ  -ישראל הממלובית

בעיתונות המדעית  -ובלטי בה כתבי  -העת

'lournaI' o( the Palestine Oriental

, Quarterly
)~ l (IPOS

of

) ( QDAP

Department ofAntiquities

(- o

נדונו מנהגים  ,אירועים ואתרים שעניינם

.

ערביי ארץ  -ישראל ועברם הגם שלא נתחברו מונוגרפיות על ארץ  -ישראל המוסלמית או על היבטים
פרטיקולריים בעברה  ,נעשה רבות בתחום איסוף הממצא האפיגרפי  ,בעבודותיהם של מקס ון ברשם
) ; Van Berchem

כתובות ירושלים והר הבית )  ,לאו אריה מאיר ( כתובות מעזה  ,אשדוד  ,צפת  ,טבריה
ג ' וסן ( ח

ועראק אלמנשיה ) ואנטונין

55ט

" "

וחברון .

; כתובות משכם  ,בית  -שאן

)

7
הופעת ספרו של גודפרוא דמומבין שנזכר לעיל מיקדה את תשומת הלב בתקופה הממלוכית בלבד ,

ולא רק בדורות המוקדמים של שלטון הערבים בסוריה  .מלבד זאת התייחד ספר זה בכך שלא עסק

.

במצרים  ,מרכז השלטון הממלוכי  ,אלא בסוריה  -הפחות נחשבת  -על מהוזותיה עם זאת הייחוד
של ארץ  -ישראל עדיין היה רחוק מביטוי עצמאי  .אזכורים וסקירות על צפת  ,עזה  ,ירושלים או שכם ,
שולבו בתאור גאוגרפי כלכלי ומינהלי של סוריה

רבתי .

בעשורים הראשונים של המחקר בעברית של קורות הארץ  ,נופיה ויושביה וההנחלה העממית של
פרות מחקר זה לא נתייחד לתקופה הממלוכית בת

השנים מקום משל

250

עצמה .

התקופות

ה ' יהודיות '  ,זו המקראית וזו של ימי הבית השני  ,המשנה והתלמוד  ,דחקו את רגליהן של התקופות

האחרות  .ב ' ספריה לידיעת ארץ  -ישראל '  ,שהייתה נפוצה מאוד בבתים רבים בארץ  ,ושנהנתה מברכת
הממסד המו " לי וחולקה למנויי ' מעריב '  ,שולבו בצד ספריהם של יוחנן אהרוני על ארץ  -ישראל
המקראית ושל מיכאל אבי יונה על ימי רומא וביזנטיון גם ספרו של יהושע פראוור על הצלבנים

וספרו של יצחק בן  -צבי על ארץ  -ישראל ויישובה בימי השלטון העות ' מאני  ,שהוא למעשה סקירה של
תולדות היהודים ( הקרוים שם  :יישוב ) בתקופה זו יותר מאשר של הסלטאנים מאיסתנבול והנציבים

שמשלו כאן מטעמם  .לעומת זאת על התקופה המוסלמית המוקדמת ( למעלה

לא נכתבו ספרים

מקיפים .

מ 400 -

שנה ) והמאוחרת

גם בספרים כלליים רבים הסוקרים את תולדות הארץ מימי קדם אין

5

כמעט התייחסות  -במכוון או במקרה  -לפעולתם של המוסלמים  ,לשלטונם  ,לבנייניהם או
למתקניהם

החקלאיים .

,

1 000

העות ' מאנית מנקודת ראות

שנה ( אם נתחיל בשנת

השליטים באיסתנבול ) ,

) 640

ויותר ( אם נכלול גם את התקופה

זכו אפוא לתשומת לב מועטה בלבד .

6

האזכורים

הספורים של תקופה זו נוגעים לקורות היהודים בארץ ( שהיו מעטים ודלי הישגים בהשוואה ליהודי
בבל  ,מצרים או ספרד
5

)7

או להתרשמויות של תיירים ונוסעים יהודים ( כגון ר ' בנימין מטודלה ,

ר'

.

חריגה בתחום זה סדרת הספרים של מ ' אסף  ' ,תולדות הערבים בארץ ישראל '  ,הכתובה בגישה עיתונאית הספר

הראשון בסדרה הוא  :תולדות השלטון הערבי בארץ ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ה ; והספר השני  :הערבים תחת

הצלבנים הממלובים והתורכים  ,תל  -אביב
6

וירושלים תש " א .

דוגמה מייצגת היא ספרו העממי של י ' דה  -האז ( נפטר , ) 1937

ארץ  -ישראל '  ,שנכתב במקור באנגלית ,

' תולדות

.

ואשר תורגם לעברית ויצא לאור בהוצאת ' לדורי ' בשנות השישים חלק מהתקופה המוסלמית הראשונה  ,המאה
התשיעית והעשירית  ,מוגדר שם כ ' מאתיים שנות תוהו ובוהו ' ; התקופה הצלבנית מוצגת בהרחבה יחסית -

עמודים ; והתקופה הממלוכית בת

200

,

השנה מאז גירוש הצלבנים בשנת

בפחות משלושים עמודים  .אף לתקופה הבאה  ,העות ' מאנית ( עד שנת

) 1291

) 1700

כ 100 -

מכונה ' חושך מצריים ' ומתוארת

ייחד המחבר רק עשרים ושלושה

עמודים  .אמת  ,הכותב אינו איש מדע וחיבורו מגמתי באופן בוטה אך ההוצאה ראתה לנכון לתרגמו ולהפיצו מן
הסתם בהנחה שהוא קולע לטעמם של בני
7

הדור .

ראו למשל  :ש ' קליין תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ה ; מ ' איש שלום  ,מסעי נוצרים בארץ
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יוסף דרורי

משה בן נחמן [ הרמב " ן ]  ,אשתורי הפרחי  ,ר ' עובדיה מברטינורו או משולם מוולטרה ) מביקורם

בארץ .

ספרי עיון מונוגרפיים  ,ולמצער פרקים בספרי יעץ שכותרתם מבטיחה עיסוק בתקופות המוסלמיות ,
כנסים  ,ימי עיון  ,השתלמויות למדריכי ידיעת הארץ או שיעורים אוניברסיטאיים על ארץ  -ישראל
בתקופה הערבית או בתקופה הממלוכית היו בבחינת בל

יימצא .

8

תחום הידע ארץ  -ישראל הממלוכית  ,המשרטט את הבעיות בארץ בתקופה זו ואת הפעילות
האנושית בה מזווית ראותם של שליטיה המצרים ורוב תושביה המוסלמים  ,והטורח להשוות היבטים

.

בקורותיה לקברה גם בדורות מרוחקים  ,קנה לו הכרה ועצמאות רק בעשורים האחרונים ההכרה

בו כבענף ייחודי נובעת מהתגברות המודעות לגורלה האסלאמי הנפרד של ארץ  -ישראל  ,שאף הוא
צורף לפנים לתולדותיו של המרחב כולו ונדון במסגרת זו  ,במנעד זמן נדיב ביותר  .בשלושים
השנים האחרונות חלה תמורה משמעותית במודעות הציבורית  ,העממית והאקדמית למפעלם של
המוסלמים ופקודיהם  ,לרישום מעשיהם ולהכרעותיהם בגורל

הארץ .

ניתן לנסחה בתמציתיות

באופן הבא  :העיסוק בארץ  -ישראל המוסלמית או בעברה המוסלמי בימי  -הביניים קיבל לגיטימציה

והכרה .
אפשר שהסיבות לכך נעוצות בהתרחשויות המדיניות .

9

בפני יהודי הארץ נחשפו אחרי

1967

מרחבים

שבהם נוכחות ערבית ניכרת  -במקרים רבים הייתה זו נוכחות בלעדית  -כפרית ועירונית  ,ללא

.

עבר אחר מבנים  ,רחובות  ,שווקים  ,בתי מרחץ ומבני קודש שבכדי להבינם ולתפוס את נחיצותם
ומשמעותם נצרכה היכרות עם התקופות הערביות  ,לרבות הלשון  ,הארכיטקטורה  ,נוהגי הבנייה

.

ואורחות החיים ועוד  ,הסכם השלום עם מצרים  ,שאפשר התרשמות בלתי אמצעית מנופיה העירוניים
של קהיר הממלוכית ,
מנגד  ,הכיבוש של

לעברם .

קידם גם את ההתעניינות ברישום הממלובי על ארצנו .

1967

והניסיונות להתנגד לו ולהשפעותיו העמיקו בקרב הערבים את המודעות

עבורם הייתה משמעות רק לעבר אהד  ,זה המעמיד במרכז את נוכחותם  ,ציפיותיהם ,

רגשותיהם והישגיהם שלהם  ,באכלוס ובבנייה  ,בארץ זו ו ' מוהק ' באופן נחרץ את רישומן של
התרבויות הקודמות  ,בוודאי זו העברית  ,שההכרה בה מאיימת על הבלעדיות

הערבית .

כיון

שבדורות הראשונים לשלטון המוסלמי הפעילות של הערבים לא הייתה ודאית  ,המקורות עליה
מועטים ביחס  ,סממניה האמנותיים והאדריכליים של התרבות הביזנטית הקודמת עדיין ניכרו בה

ותהליך שערובה של הארץ התקדם לאטו ; לא ייפלא כי הכותבים הערבים  ,המגויסים בדרך כלל
ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ה  -איש שלום סוקר למעלה מעשרים נוסעים מן התקופה הממלוכית אך מצטט רק
דברים שכתבו על
8

היהודים .

יוצא מן הכלל הוא מאמרו החשוב והמקיף של א ' אשחור ' ירושלים בימי הבינייפ המאוחרים '  ,אלא שהוא נדפס
בבמה נידחת  ,ירושלים  :מחקרי ארץ ישראל  ,ב  ,ה ( תשט " ו )  ,עמ ' עא  -קטז  ,ועל כן זכה לתהודה מוגבלת  .מאמרו
של א ' הד ' ירושלים בימי הממלובים והתורכים '  ,המבוסם על הרצאה שנשא בכנס העשרים ואחד של ה ' חברה

לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '  ,ושנדפס בתוך  :ירושלים לדורותיה  ,ירושלים השכ " ח  ,עמ '  , 202 - 193עומד בקו
התפר  .הוא מבשר התעניינות חדשה באספקט המוסלמי של ירושלים  ,פרי המפגש עמה אחרי יוני  , 1967אך מסכם
את הידע הישן המוכר והמסורתי  ,שהיה שמור למעטים  -תלמידי ל " א מאיר  -שגילו בו עניין
9

אז .

יש מי שיבקשו לראות במהלך זה התאקלמות  ,השתרשות מקומית  ,אחיזה מועצמת של היושבים בציון במרחבים
ובנופים המוכרים להם  ,ושבהם הם פעילים  ,והעדפתם  -בהתאם לתחזית ה ' כנענית '  -על קורות העם בגלויותיו ,
במזרח

ובמערב .
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עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלוכית

ליעדים לאומיים  ,העדיפו לעסוק בתקופה הממלוכית  ,שהייתה פטורה מהליקויים שמנינו בדורות

.

הראשונים כך קרה שבצד ההתעניינות היהודית שמניעיה סקרניים ועיוניים ( ואינם נוגעים בעצב
תודעתי רגיש ) החלו למדנים ערבים בפעילות ספרותית ומהקרית שמניעיה חרדות ואיומים על

ורכוש .

זהות  ,שטה

פרות מאמציהם התפרסמו בספרים  ,שרמתם אינה אתידה ושמגמתיותם

מקלקלת לעתים את השורה  ,על ערים ארץ  -ישראליות תחת שלטון האסלאם
וכן עכור

רמלה12

שמארגנת

וירושלים. 14
)

' האוניברסיטה

המוסלמית ,

5ן

lo

)

צפת ,

11

הקונגרס הבין  -לאומי לתולדות סוריה ההיסטורית ( א  -שאם

ברבת  -עמון

הירדנית '

ייחד

אהד

את

מכינוסיו

לנושא

)

פלסטין

המרכזית .

והחלו להופיע כתבי  -עת היסטוריים ש ' פלסטין ' היא כותרתם ותעודתם

הפרסומים בערבית ההולכים ומתרבים על אודות ירושלים הממלוכית נסקרו לאחרונה בכתב עת
מקצועי בנושאים

ממלוכיים .

16

להתעניינות היהודית בעבר הערבי של הארץ בכלל והממלוכי בפרט היו כמה גילויים מובהקים :
כינוסים עיוניים ( כינוס בשורש בשנת

ח0110ן ) 550ג,

( ) 868 - 1948

1981

שהניב את הקובץ

~

17

הכולל שלושה מאמרים על התקופה הממלוכית  ,המבליטים את הזיקה בין

הממלוכים לארץ  ,וכינוס ב ' יד יצחק בן צבי ' בירושלים בשנת

בו נקבצו לספר ' ארץ  -ישראל בתקופה הממלוכית '

יכניס -

,

0

 Milleniumג et and Palestine :

E

,

) 18

שארבעה  -עשר מאמרים שהוגשו

1985

פרסומים מדעיים והקצאת מקום  -שלא נודע

נשפרים ניקרם על תוליזת האר יתק151ת העלומות

גיני  .י '
ש

10
11

12

מחמוד עלי ח ' ליל עטא אללה  ,ניאבת 5זה פי אלעהד אלממלוכי ( = מחוז עזה בעידן הממלובי )  ,ביירות

טה תלג ' י א  -טראונה  ,ממלכת צפד פי עהד אלממאליכ ,

= נפת צפת בעידן הממלוכים )  ,ביירות

צאדק אחמד דאוד ג ' ודה  ,מדינת אלרמלה מנד נשאתהא התא עאם

 , ) 1099ביירות

. 1982

הג ' ( = העיר רמלה  :מאז ייסודה עד שנת

. 1986

13

פאיז אלכרדי  ,עכא בין אלמאדי ואלחאדך

14

עארף אלעארף  ,אלמפצל פי תאריח ' אלקדס  ,ירושלים

גואנמה ,

492

. 1986

תאריח ' ניאבת בית אלמקדס

(

והווה )  ,עכו . 19 ; 2

= עכו בין עבר

; 1961

פי אלעצך אלממלוכי

או רשאד אלאמאם  ,מדינת אלקדס פי אלעצר אלוסיט

(

עליו הוסיף באופן מוסמך יותר  :יוסף דרויש

= קורות מחוז ירושלים בדור

1516 - 1253

הממלוכי )  ,עמאן

; 1982

( = העיר ירושלים בדור הביניימי )  ,תוניס

. 1976
15

אלמאתמר א  -דולי א  -האלת לתאריח ' בלאד א  -שאם ' פלסטין ' ( = הקונגרס הבין  -לאומי השלישי להיסטוריה של
ארץ סוריה [ המתייחד לפלסטין ] )  ,א  -ג  ,עמאן  . 1983בכרכים אלה ניתן למצוא בצד מאמרים על תקופות טרום

ערביות ,

על עתיקות מתקופת הברונזה התיכונה ועל התפתחות חיי היהודים בפלסטין עד לכיבוש הערבי ) גם

מאמרים רבים העוסקים במאה התשע  -עשרה  ,ושנושאם המאבק בתנועה הציונית  .בין אלו לאלו מצויים מאמרים
על ' פליקס פברי

[ הנוסע משנת  ] 1480בפלסטין ' על ' חיי הציוויליזציה והתרבות בפלסטין של המאה העשירית

והאחת  -עשרה '  ,על ' פלסטין בספרות הגאוגרפית הערבית ' ועל ' הלוקות מנהליות בפלסטין במאה החמש עשרה
על פי ספר מסעותיו של ברטנרדון דה לה ברוקייר [ שביקר בארץ בשנת
16

 .קק

168ו159

,

17

Association ) 868 - 1948 ( , lerusalem 1984

18

י ' דרורי ( עירך )  ,ארץ  -ישראל בתקופה הממלוכית ,

19

. ' ] 1432

% . Schick , ' Arabic Studies of Mamluk lerusalem : 7 ) Review Anicle ' , Mamluk Studies Review , 5 ) 2001 ( ,

71 Millenium 0

and Palestine :

ירושלים תשג "ג .

(

. Egyp

Baer

)1 .

ש

Cohen

 .ין

,

כגון ' :ארץ ישראל במדינה הממלוכית (  , ' ) 1516 - 1260א ' כהן ( עורך )  ,שלטון הממלוכים והעות ' מאנימ
( ההיסטוריה של ארץ ישראל  ,ז )  ,ירושלים  , 1981עמ '  ; 90 - 9י ' ספל ( עורך )  ,תולדות ארץ ישראל  ,ב  ,תל  -אביב
תש " ם  ,עמ '

462 - 421

,

שער המוקדש לתקופה

הממלוכית ) .

) 1804 - 1260

יוסף דרורי
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מה אם כן התחדש בתחום הרך בשנים של מחקר ארץ  -ישראל בימי השלטותה

מקהיר ?

במחצית היובל

החולף התעשר המדף הממלוכי במקורות אחדים שבהם יוכלו המתעניין והחוקר למצוא חומר  ,בלתי

.

אחיד ברמתו ובכמותו  ,על הארץ  ,עריה  ,מושליה ובנייניה זיקתם ותרומתם של ספרים אלה לחקר
ארץ  -ישראל הממלוכית אינן בהכרח מובטחות  .נזכיר את החשובים שבהם  :ה ' סירה ' של ביברס  ,המוכרת
בשם ' א  -רוד א  -זאהר ' מאת אבן עבד א  -זאהר

(

נפטר . ) 1292

20

המחבר  ,ראש משרד התכתובת הממשלתי

אינו חף ממגמתיות .

בקהיר ומי שחיבר כתבי מינוי וצווים מלכותיים  ,וניסח חוזים ופניות דיפלומטיות ,

תכליתו היא להציג את ביברם  ,שהגיע לשלטון בדרך רוויית דם  ,כשליט הראוי על שום כישוריו

ומעשיו האנושיים והחסידיים לשלטון על מצרים וסוריה  ' .א  -רוד' הוקרא לפני ביברס וזכה

לברכתו .

ביוגרפיה מאושרת זו כוללת מידע על מעשי ביברס בארץ  -על כיבושים  ,על לחימה נגד הצלבנים ,

על קביעת נהגים חדשים ( במערת המכפלה למשל ) ועל הקמת מבנים לרווחת
ביוגרפיה אחרת של ביברס נכתבה בידי עז א  -דין אבן שדאד ( נפטר

א  -זאהר ' .

אף כי נותר ממנה רק החלק השני ( המתחיל בשנת

ן2

) 1285

; 1271 / 670

המאמינים .
וקרויה

' תאריח ' אלמלכ

על פי כ " י אדירנה )  ,והגם

שאבן שדאד דבק כקודמיו בפיאור מעלותיו של ביברס כסלטאן מוסלמי  ,הביוגרפיה מכילה מידע

.

מקורי חשובים במיוחד הם פרקי הסיכום על חידושי ביברס בירושלים ובחברון  ,ברמלה ובלוד

ובמצודת צפת .
פטר תורו

) ( Thorau

על ביברס .

עשה שימוש מושכל בשתי ה ' סירות ' ובחומר רב נוסף לכתיבת ביוגרפיה עדכנית

22

את סדרת הביוגרפיות על אודות ראשוני השליטים הממלוכים משלים חיבור על קלאון בשם ' אלפתן

אלמאתור ' .

23

את הספר כתב שאפע בן עלי ( נפטר  , ) 1330אחיינו של אבן עבד א  -זאהר  ,שהועסק

כדודו במשרד התכתובת המלכותי בקהיר  ,ניסח מכתבים סלטאניים רשמיים  ,והיה לאיש סודו של

.

הסלטאן קלאון חיבורו מתאפיין בהשתדלות להרשים את הקורא בכשירותו של אדונו ( ממלוכ בעל
מעמד משפטי נמוך וממוצא תורכי

)

והלימותו לתפקידו .

ספר אחר שראה אור בשנים האחרונות הוא כרך נוסף מחיבורו של השופט מבעלבך קטב א  -דין
אליוניני ( נפטר

) 1326

' 5יל מראאת

א  -זמאן ' .

לכרך שהתפרסם בהוצאת אוניברסיטת הידראבאד

בשנים  , 1961 - 1954והסוקר את השנים  , 1288 - 1256נוסף עתה כרך הדש ובו סקירה על האירועים
והנפטרים בחמש השנים המוסלמיות

,

אהר ,

א  -רוי

א  -זאהר פי סירת אלמלכ א  -זאהר  ,מהדורת עבד אלעזיז אלח ' ויטר  ,ריאד

20

אבן עבד א -

21

Geschichte des Sultans Baibars

22

החיבור נכתב בגרמנית  ,ראו :

"

 Newש

701 - 697

( המקבילות לפרק הזמן שמשנת

1297

עד

"

 , 17מהדורת אחמד הטיט  ,ויסבאדן

 Beitrag zur Geschichte des Vorderenת

,

24 ; ) 1302

. 1976

. 1983

]

gvpten :

von

 . Thorau , Sultan Baybars 1ע

~
 13 lahrhundert ', Wiesbadenחון Orien (s
1987 ; idem , The Lion ofEgypt, trans . P . M . Holt, London

זמי1
992

23

שאפע בן

עלי אלעסקלאני אלמצרי  ,כתאב אלפדל אלמאתור מן סירת א  -סלטאן אלמלכ אלמנצור  ,מהדורת עמר

עבד א  -סלאם תדמרי  ,צידון וביירות
24

. 1998

קטב א  -דין מוסא אבן מחמד אליוניני  ,דיל מראאת א  -ומאן  ,ארבעה כרכים  ,חידראבאד ,

. 1961 - 1954

עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלובית

מהדורה קפדנית ומוערת זו  ,מעשה ידיו של לי קואו  ,תורגמה גם לאנגלית .
לא רב אמנם  ,על ערי ארץ  -ישראל חברון  ,ירושלים  ,צפת  ,עזה ושכם  .החיבור
אירועי התקופה עד שנת . 1311 / 711
25

(

' הורודת א  -זמאן ' מאת אבן אלג ' זרי ( נפטר
והמקיפה את אירועי

1290 / 689

עד

בהיקף רחב יותר ובשפת

המקור .

במלואו סוקר את

1299 / 698

הוא כרוניקה שמשולב בה אוסף ביוגרפיות ,

ובהמשך משנת

מות המהבר  .החיבור היה מוכר למזרחנים בזכות תקציר שערך
26

כרך זה תורם מידע ,

)

) 1338

 293קתדרה

1325 / 725

ז ' ן סובג ' ה

עד  , 1337 / 738שנה לפני

)  , ( Sauvagetועתה התפרסם

המחבר  ,בן סוריה שהיו לו מהלכים בקצונה ובפקידות המצרית ,

מיזג בחיבורו  -ששזורה בו עגה דמשקאית  -חומר מתוך ספרים  ,חוויות אישיות ומשמע אוזניים ,
מידע שהיסטוריוני הדורות המאוחרים ראוהו כמתאים

לשילוב בספריהם .

ל ' נהאית אלארב '  ,האנציקלופדיה העשירה בת שלושים ושלושה הכרכים של א  -נוירי ( נפטר

) 1332

שיועדה להיות ' ידען ' ספרותי ותרבותי בשימוש עמיתיו  ,הלבלרים רמי הדרג  ,נוספו בשנים
האחרונות הכרכים המאוחרים  ,העוסקים בעידן הממלובים ; כרכים אלה נדפסים בקהיר בפקוח

מהדירים שונים .
הקצין הממלוכי הבכיר ביברס אלמנצורי ( נפטר  , ) 1325שידע  ,כמוהו כאחרים  ,מאסר בשירות אדונו ,
א  -נאצר מחמד אבן קלאון  ,ופרש משהשתחרר מן השרות בהעדיפו למדנות וחיי כתיבה ועיון  ,העמיד

כרוניקה אוניוורסלית  ,הקרויה ' זבדת אלפכרה '  .הכרך מתוכה שנדפם לאחרונה ( 27על פי כ " י הספרייה
הבריטית וכ " י ייל ) סוקר את האירועים משנת

בפרקים על כיבושי ביברס ( קיסריה  ,ארסוף ,
_

1252 / 650

עד

. 1309 / 709

28

מידע לא שגרתי כלול

הנחלות שהוענקו בעקבותיהם לאסיריו  ,צפת ויפו .
)

את החלקים ב ' זבדה ' העוסקים בתולדות המדינה הממלוכית תמצת מחברה לחיבור

' א  -תחפה

אלמלוכיה ' .

29

. 1312

התקופה המתוארת ב ' תהפה ' מסתיימת בשנת

נפרד  ,הקרוי

אף כי ' א  -תתפה ' היא

תמצית של ה ' זבדה ' נמצא בה גם חומר חדש .
לפני למעלה מעשור נדפס כרך בודד ( על פי כ " י איה סופיה ) שנשתמר מספרו בן שנים  -עשר הכרכים
של מוסא אליוספי ( נפטר

) 1358

' נזהת

א  -נאזר ' .

30

יוספי  ,מפקד יחידת ה ' חלקה ' ( התיילים שאינם

ממלוכים ) בצבא המצרי  ,הכיר קצינים רבים שמדבריהם ציטט  ,נלחם בסוריה והיה בעל קשרים בצמרת

הפקידות הממלוכית ( ושילב ביצירתו

עדויות של פקידים בכירים .
)

כתיבתו היא תערובת של מידע

.

אמין והערכות אישיות  ,לעתים בדויות ; של תיאור אירועים וניתוח אופיים של המשתתפים בהם יוספי
הזכיר פעמים רבות את ארקטאי  ,מושלה של צפת
25

26

] 1 Guo , Early Mamluk Syrian Historiography, Leiden 1998
שמס

על ערכו של

וראו d'al-Iazari, Paris 1949 :

נוירי כמתעד נאמן של התקופה הממלוכית ~ראו :

 . 315 - 339קק Paris 1978 ,
28

29
30

)

א  -דין מחמד אבן אבראהים אלג ' זרי  ,תאריח ' חואדת א  -זמאן  ,מהדורת עמר עבד א  -סלאם תדמרי ,

צידון וביירות , 1998
27

(

שכהן במשרתו  ,באופן חריג  ,שמונה  -עשרה שנה .

) ,נ

Ch

,

"l

, encyclopEdiste

1 81 . ) 045 . ( , Les A(ricains ,ם ulien

"

"

ן 8וטא  -תן '

,

3

כרכים ,

Chapoutot-Remadi

14 .

1 chroniqueur de I ' ipoque mamluke ' , ] . - 4 .ם

~
תאריח ' אלהג ' רה  ,מהדורת ד ' ריצ ' רדס  ,ביירות . 1998
רכן א  -דין ביברס אלמנצורי א  -דואדאר  ,זבדת אלפכרה פי
ביברס אלמנצורי  ,א  -תחפה אלמלוכיה פי א  -דולה א  -חרכיה  ,מהדורת עבד אלחמיד צאלח חמדאן  ,קהיר . 1987

ח ' ליל אבן איבב א  -צפדי  ,אלואפי באלופיאת  ,מהדורת ה  .ריטר ואחרים ,

29

כרכים  ,ויסבאדן למן

מחמד אליוספי  ,נזהת א  -נאזר פי סירת אלמלכ א  -נאצר  ,מהדורת אחמד חטיט  ,ביירות

. 1986

. 1932

מוסא בן

יוסף דרורי

ץתדרה 294

לשונו רוויה רכיבים לשוניים בלתי

תקניים  ,ועיקר ערכו של ספרו בהיותו חיבור ביקורתי כלפי

השליט דאז  ,א  -נאצר מחמד בן קלאון  ,שדורות של סופרים ובוודאי בני דורו לא העזו

להשמיץ .

בשנים האחרונות הולכת ונשלמת ההדרה כמעט שלמה של קובץ הביוגרפיות העשיר ביותר מאת א -
צפדי ( נפטר

' ) 1363

אלואפי באלופיאת ' .

31

בקובץ  ,הכולל אלפי ערכים  ,מפורטים קורות חייהם של

אנשי שם וחברה מראשית האסלאם עד לדורות מאוחרים  .עיר מוצא משפחתו של אלצפדי ( צפת ) ,
ישיבתו בדמשק בחוגו של נציבה הנודע תנכז ותפקודו כמזכיר מדינה בצפת עשאוהו למתעד יעיל
של בני אותה העיר ושל רישומם  -אף בבנייה  -בחייה

הציבוריים .

מועיל יותר מ ' אלואפי ' לענייננו הוא קובץ הביוגרפיות העדכניות שכתב א  -צפדי הנזכר לאישים בני

דורו  ' ,אעיאן אלעצר '  ,שראה אור לאחרונה בשבעה כרכים ברוכי
הוכר במחקר זה כבר ,

33

מפתחות .

32

ערכו של חיבור זה

.

אך הוא היה זמין רק לקוראי כתבי  -יד ספר זה  ,תורם מידע רב על צפת ,

שהממלוכים השקיעו בקימומה והעניקו לה מעמד ללא תקדים בקורותיה  ,על מושליה ופקידיה ועל
יישובי הגליל ותושביו ,

מידע שאינו מופיע ב ' אלואפי ' רהב היריעה .

' מסאלכ אלאבצאר '  ,היבורו רב הנושאים ומרובה הכרכים של הבכיר בין מזכירי המדינה במאה
הארבע  -עשרה אבן פ

אללה אלעמרי  ,שחלקים ממנו היו מוכרים בעבר  ,יצא לאור בשלמותו

~
טופקפי סראי  , 2797ספריית [ הסלטאן ] אחמד השלישי
בפקסימיליה ( כ " י

)

לפני כעשור .

34

הוצאתו

באופן כזה  ,ללא מערך ביקורת מדעית ובלא מפתחות  ,גורע מזמינות השימוש בו  .עם זאת ייאמר כי
באנציקלופדיה נדיבת מידע זו יש פרקים גאוגרפיים ואדמיניסטרטיוויים על ארצות האסלאם ועל
המדינות הגובלות בהן באסיה  ,באפריקה ובאירופה  ,וכן כלולות בה רשימות ארוכות  ,מלוות בשירים ,

של מלומדים במזרח העולם המוסלמי ובמערבו בתחומי הלימוד המסורתיים ( קוראן  ,דקדוק ,
מקצועות קודש ) והמדעיים ( פילוסופיה ,

מוזיקה .
)

לאלה מצורפים כרכים אחדים שעניינם משוררים ,

.

קדומים ובני הזמן חלקים ניכרים באנציקלופדיה זו עוסקים בכוכבים  ,בצמחים ובעשבים  ,במחצבים

.

ובהיות למיניהן  :עופות  ,רמשים ודגים ה ' מסאלכ ' הוא מאגר שופע לידיעות על ראליה בתחום הצומח

והחי בארץ  -ישראל ( ואף בתהומי מנהל  ,אם כי הידיעות בתחום זה נוצלו זה

הסורי מחמד אבן שאכר אלכתבי
שנת

) 1359

' עיון

א  -תואריה ' ' .
5

( נפטר

) 1363

כבר .
)

כתב היסטוריה כוללנית מימי מחמד ועד ימיו ( עד

בספרו שילב  ,כמסורת כותבי הדור  ,בין אירועים מדיניים וצבאיים

המחולקים לפי סדר השנים לבין רשימות והערכות על הנפטרים בשנים

אלו .

על קלאון ועל שושלתו כתב גם בדר א  -דין אבן חביב ( נפטר  , ) 1377יליד חלב  ,בספרו ' תלכרת א -

נביה פי איאם אלמנצור ובניה ' .

36

הסוקר אירועים עד שנת  , 1369אינו עשיר בחומר  ,אך יש בו הרבה

על מסמכי הווקפיה של בית ההולים הקלאוני הנודע
31

בקהיר .

הכרך האחרון  ,שמספרו  , 29כבר נדפס  ,אך ארבעה כרכים קודמים טרם ראו

32

תיליל אבן איבב

33

ראו :

 Islamic Ch/ ilizationחס 550(5ן 4 . ( ,ט ) Contenlporaries ' , idem

190 - 210

 .קק .

אור .

א  -צפדי  ,אעיאן אלעצר ואשאן אלקצר  ,מהדורת עלי אבו זיד ואחרים  ,ביירות ודמשק . 1998
.

Niyazi Berkes Leiden 1976

 ]5ה

D . P . Little , ' 41 -Safadi as Biographer of

Presen ( ed ] 0

34

4 . ( , FrankhJrt 1988 - 1989ט ) 10 the Capital Empires, [ . Sezginת" Fadlallah 81 Umari , Rou (es Toward Insight ,

35

עיון א  -תואריח ' ,

36

בדר א  -דין אבן חביב  ,תדכרת א  -נביה פי איאם אלמנצור ובניה  ,א  -ג  ,מהדורת מחמד מחמד אמין  ,קהיר

16

 Topkapisaray Ahmet 111 2922תן Autograph

. 1976

עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארך  -ישראל הממלובית
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לפני כעשור נשלמה הוצאת מילונו הביוגרפי של מקריזי  ,ההיסטוריון המובהק של מצרים המוסלמית

( נפטר , ) 1441

' אלמקפא ' .

37

,

הספר  ,שנשתמר רק בחלקו  ,נדפס בשמונה כרכים ( ולהם מפתחות

י

ן

ידידותיים  .ב ' אלמקפא ' מרוכזות ביוגרפיות רבות של אמירים ממלוכים החסרות בספרים אתרים .
)

'

"

,

אבן קאדי שהבה ( נפטר  , ) 1447שנמנה עם כותבי החיבורים רחבי היריעה על קורות העתים כתב את
' תאריה ' אבן קאה שהבה '  ,שעל פי הערת המוציא לאור הוא רק תמצית של ספרו הגדול  ,אשר בו

-

.

השלים והמשיך את היסטוריוני סוריה אשר קדמו לו בדפוס הספר כולל ארבעה חלקים  ,שבהם
מוצגים הנפטרים החשובים משנת

1340 / 741

עד

' . 1405 / 808
8

בדר א  -דין א  -עיני ( נפטר  , ) 1451שהתחנך בצפון סוריה ואף ידע תורכית  ,מוכר גם כפרשן מקובל
ביותר של קובץ החדיתים הנודע של בח ' ארי  ,אלעיני תיבר ביוגרפיות אוהדות לכמה סלטאנים
ממלוכים שלחצרם עקר  ,וליקט את ' עקד אלג ' מאן פי תארית ' אהל א  -זמאן '  ,שעד עתה נדפם

בארבעה כרכים  -בשלושה מובאות ביוגרפיות של נפטרים מן השנים , 1298 / 698 - 1250 / 648
 ' 9בספר היסטוריה אוניוורסלי זה
וברביעי ביוגרפיות של נפטרים מן השנים

. 1438 / 842 - 1412 / 815

ניכרות מעלותיו של אלעיני כאיש ספר  ,ביכולת הארגון של ההומר  ,בציטוטים העשירים ובציון

מקורותיו .
בשנים אלה נמשכת הדפסת כרכים של מילון הביוגרפיות העשיר ' אלמנהל א  -צאפי ' מאת אבן
תגריברדי ( נפטר  , ) 1470בנו  -בעל הראייה המקורית  -של קצין ממלוכי בכיר  ,שנהנה מחינוך

' אלואפי ' של

ערכים  ,משלים את

א  -צפדי ואף עולה עליו  .עד עתה ראו אור שמונה כרכים של הספר ,

ובהם ערכים על אישי התקופה ששמם הפרטי מתחיל באותיות אליף עד פא ( כשבעים אחוז מן

הספר .

) 40

חותם את הרשימה בסקירה זו ' בדאיע א  -זהור ' מאת אבן

איאס ( נפטר  , ) 1524יצירה הקרובה לרומן

.

ההיסטורי  ,והכתובה בלשון מצרית מדוברת ערכו של חיבור זה בעיקר בתיעוד העשורים האחרונים

.

של המדינה השוקעת ושל מצרים בימי תחילת הכיבוש העות ' מאני החיבור מרובה הכרכים מוכר זה

.

כבר במזרחנות  ,לא במעט בזכות תרגומים הלקיים לשפות אירופיות בשנים האחרונות יצא במהדורה
נוספת בלוויית מפתחות

מפורטים .

41

בארבעת כרכי המפתחות מופנה הקורא לא רק לאנשים

.

ולמקומות כמקובל  ,אלא גם לבעלי תפקידים  ,למשרות  ,לבעלי מלאכה ולמלאכות לדוגמה נצין כי
משרת נציב ( נאיב ) עזה זוכה לארבע עמודות  ,ונציב מחוז צפת -

לשש .

בולטת ברשימת התוספות ההדשות לארון הספרים הממלוכי היעדרותו של חיבור ' ארץ  -ישראלי '
מובהק

37

(

דוגמת זה של מג ' יר א  -דין על ירושלים או של עת ' מאני על צפת .
)

אחמד אבן עלי אלמקריזי  ,אלמקפא  ,א  -ח  ,מהדורת מחמד אליעלאוי  ,ביירות

קאיי

1991 - 1987

. 1977

38

תאריח ' אבן

39

בדר א  -דין אלעיני  ,עקד אלג ' מאן פי תאריח ' אהל א  -זמאן  ,מהדורת מתמד מ ' אמין ,

שהבה  ,מהדורת עדנאן דרויש  ,דמשק

.

קהיר . 1992 - 1987

א  -דין יוסף אבן תגריברדי  ,אלמנהל א  -צאפי ואלמסתופי בעד אלואפי  ,שמונה כרכים  ,קאהיר למן

. 1980

40

ג ' מאל

41

שהאב א  -דין מחמד אבן אחמד אבן איאס  ,בדאיע א  -זהור פי וקאיע א  -דהור  ,מהדורת מחמד מצטפא  ,חמישה
כרכים  ,ויסבאדן

. 1975 - 1960

(

.

.

יוסף
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דרורי

יש לציין כי השתקעות מרובה בספרים שנזכרו לעיל יש בה סיכון מסוים והיא עלולה להתגלות

כטורח כפוי טובה  .ברובם אלה חיבורים  -ומוטב  :אוספי ביוגרפיות  -גדושי מידע שנקודת ראייתם

תלויה במקום כתיבתם ( קהיר  ,דמשק  ,חלב  ,בעלבכ )  ,ושנכתבו כדי לשרת את השליט המקומי או

.

.

הלאומי ואת תצרו בין הנפטרים הועדפו אלה שהיו מוכרים לסופר ולקוראיו בני האזור מרכזיותה
של קהיר ניכרת בבירור בכתבים אלה  ,אפילו אצל סופרים סורים  ,היודעים על הבירה הממלובית

ועל המתרחש ב ' מצודת ההר ' ( מושב הסלטאן  ,חצרו ונאמניו  ,במזרחה של קהיר ) לעתים יותר מבני

מצרים עצמה .הידיעות הארץ  -ישראליות אינן תמיד צפויות אפוא .
ג
רלוונטי ולוקלי הרבה יותר  ,מבטיח ותורם לחקר תולדות ירושלים בפרט ולהיבטים מוסלמיים

תרבותיים בכלל ( תולדות התעודות  ,משפט וחברה בפועל  ,להבדיל מן הנאמר בספרי התאוריה ,
מעמד האישה ) הוא גילוים של
אלחאג ' בשנת

1974

כ 900 -

מסמכי הר

הבית ; את המסמכים גילתה האוצרת אמל אבו

ובשנת  , 1976במגרות נושנות במוזאון האסלאם הסמוך לשער

המוגרבים .

מסמכים אלה הם ברובם בעלי אופי משפטי  ,אך אין זה ארכיון שיטתי של שופטי העיר  .ריכוז גדול
למדי של תעודות  ,המספרות את שנפסק ונקבע בזמן הכתיבה  -שלא ככרוניקות היסטוריות ,

העוברות ' ייפוי '  -הוא פרי עטו או נכתב בנוכחותו של שופט אחד  ,שרף א  -דין עיסא בן גאנם
אלח ' זרג ' י אלאנצארי א  -שאפעי  ,בן למשפחה ירושלמית ותיקה ומיוחסת מסוף המאה הארבע -

עשרה .

42

באוצר זה  ,שהתעודה המוקדמת ביותר בו היא משנת

1267 / 8

והמאוחרת משנת  , 1461 / 2ושעיקרו

מסמכים המתוארכים לשלוש שנים באחרית המאה הארבע  -עשרה  ,מצויים ( א ) שבעה צווים מלכותיים

( מרמום ) שעניינם הבטחת ההכנסות להר הבית ולעובדיו ; ( ב ) כעשרה כתבי מינוי לנושאי תפקידים

עירוניים ; ( ג ) ארבעים ושבע פטיציות ( קצץ ) על עוולות מנהליות ( כגון בקשת סעד משפטי לעגונה ,

.

הדחת שופט סרבן ) או על אי תשלום חוב באלו מותר לראות עדות למצוקותיה של החברה המוסלמית

ולהיענות השליטים לצרכיה הדחופים .
רבים ממסמכי האוסף ( למעלה

מ 350 -

תעודות ) הם ( ד ) רשימות רכוש של נפטרים או שכיבי מרע ( לרוב

מדלת העם שזה מקרוב באו לגור בירושלים ולא מקרב המיוחסים ) ; הרשימות הוכנו לבקשת השלטונות

.

או הקרובים שרצו לערוב לירושתם אלו תעודות משמעותיות ואמינות להיסטוריה חברתית וכלכלית

.

של ירושלים  ,ונוף תרומתן יוצא הרתק אל קצווי החברה המוסלמית דאז הן כוללות רשימות בגדים

וכלי בית ( לרבות פרטים על מוצאם וערכם )  ,ידיעות על בעלות על בתים  ,על מוצא התושבים ועל
ניידותם  ,וכן נתונים על פעילותו של המשרד לנכסי נפטרים ללא יורש ביולוגי ( דיואן אלמוארי, ) 5
משרד שהטריד הן את הנזירים הנוצרים  -שביקשו לחמוק מרוע פגיעתו  -והן את האוכלוסייה
42

על שרף א  -דין אבו א  -רוח עיסא בן ג ' מאל א  -דין אבו אלג ' וד גאגם ראו  :ד ' ליטל  ' ,תעודות מתוך אוסף הר הבית

הנוגעות ליהודים בשלהי המאה הי " ד ' ( לעיל  ,הערה , ) 18

עמ '

. 200 - 199
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עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלובית

היהודית של ירושלים  ,ובפרט אנשים ( לרוב נשים ) מבוגרים ועריריים שבאו בערוב ימיהם למות

ולהיקבר בעיר הקודש בהשאירם את יורשיהם החוקיים בארצות מוצאם המרותקות .
עוד בגנזך הירושלמי ( ה

) 124

חשבונות  ,ובתוכם מסמכי מכירה פומבית של הפצי נפטרים  ,שנקוב

בהם מחירו של ההפץ  ,ושמצורפים אליהם שוברים וקבלות ; ( ו ) תשעים וארבע הבטחות ( אקראר

)

,,

.

' -

-

אלו התחייבויות הקרובות ברוחן לנדרים  ,ושבהן אדם מקבל על עצמו לערוב לביצועה ( או להימנעות

,

_.

מביצועה ) של פעולה  ,עסקה או מחויבות להחזרת חוב ; במסמך נזכר גם העונש שהמתחייב מקבל
עליו אם יפר את התחייבותו ; ( ז ) עדויות ( שהאדה ) או הצהרות על אמינותם של אנשים  ,על זכאותם

,,

'' -

של יורשים  -חלופיים במקרה שהיורשים האמיתיים נעדרים או על בעלות על רכוש ; ( ה ) למעלה
מעשרים פרוטוקולים ( מחצצר ) של בית הדין ובירור תלונות שהגיעו להכרעת השופטים  -צרור
מסמכים זה מזמן מידע על הממסד המשפטי  ,על אנשים שמילאו בו תפקידים  ,וכן על מוצא השופטים

--

והעדים ; ( ט ) שלושים ותשעה מסמכי רכישה ו ( י ) עשרה מסמכי השכרת רכוש או נכס  ,כגון  :חנות ,

קרקע או יבול של הלקת אדמה  -במסמכים מצוינים גבולות הנכס הנרכש  ,מחיר הרכישה או
ההשכרה וסדרי התשלום ; לשם העברת בעלות הוצעו גם חפצים מיטלטלים ( משק חי  ,עבדים
ושפחות  ,כלי מטבח ) ; ( יא ) שבעה מסמכי הקדש ובהם הקדשות עצמיות או לצאצאי המקדיש ולעניים ;

. , .,

..

.

,

( יב ) תשעה חוזי נישואין שצוין בהם גובה המוהר ; ( יג ) ייפויי כוח ( וכאלה ) המסמיכים פלוני לפעול
2שם ריחו ;  ' 1ז ) ? ונארת

צאיא

ש2ה

)

מ יישס קניין לאוס שא ננ נישימה

"

יכעיס ה קייס ;

"

ש

.

קשה שלא להכיר במעלתו הברוכה של אוסף התעודות של הר הבית לבד מן ההיבטים המשפטיים
הישירים  ,כלומר דיון והכרעות בסוגיות כגון בעלות על רכוש  ,טיבן של עדויות ואתריות על קניין ,
התעודות הינן מצבור שופע נתונים על בני העיר  ,פקידיה  ,פרנסותיהם  ,מקומות מגוריהם ונכסיהם ,

כולל מעוטי ההשיבות שבהם  ,מחירם

,

ומקומות ייצורם .

חוסר האיזון בממצא  -תיעוד מרובה על שלוש שנים

,

,,

( ) 1393 - 1390

ותיעוד מוגבל עד חסר של השנים

לפני כן  -יש בו יתרונות ( באפשרו חישובים סטטיסטיים על רמת התמותה החודשית למשל

)

וחסרונות מובנים .
במרכזיותו ובמהפכנותו ניתן להשוות את אוצר תעודות הר הבית לגניזה הקהירית  ,שעדיין מפרנסת

.

את המחקר גם בחלוף מאה שנה מאז גילויה מסמכי הר הבית טרם התפרסמו במלואם  ,הם הובאו
לידיעת החוקרים  -באופן חלקי  -באמצעות הקטלוג שהכין דונלד ליטל  ,אשר פעל בחריצות
ובדיפלומטיות אצל רשויות ההקדש המוסלמי לקבל היתר

לצלמן .

43

לבד מהחוקרים שהשתמשו

בתעודות מאוסף זה במאמרים פרטניים ( ואשר יוזכרו בהמשך ) הגדיל לעשות כאמל ג ' מיל אלעסלי ,

אשר בשניים ( משלושת ) כרכי ספרו ' ותאיק מקדמיה תאריח ' יה ' ( = מסמכים ירושלמיים היסטוריים
הביא לידיעת קוראיו למעלה
i

מ 100 -

,

ברובן המכריע בפרסום מלא ראשון .

) 44

Islamic Documents (rom al- Haram

43

lerusalem , Beirut 1984

44

כאמל אלעסלי  ,ותאיק מקדסיה תאריחייה  ,א  -ג  ,עמאן

"

(0 -Shari

תעודות

(

)

1989 - 1983

.

or the

Catalogue

ג

Little ,

.ם

תועלת מרובה יש בכרך הראשון של

היותאיק '  ,המביא סקירה של חומר תיעודי מירושלים ובכלל זה תעודות הנמצאות ברשותם של מוסדות נוצריים

',

'-

,

,

'-

שסדרה 298

יוסף דרור

מסמכי הר הבית כבר הניבו מאמרים ומחקרים בקשת של

נושאים .

דונלד ריצ ' רדס

) ( Richards

במאמרו על הדואר מצביע על השימוש בביטוי ' אורוות הדואר '  ,על הוראה לעצור פלוני בעוון שימוש
פסול בסוסי הדואר ועל חשבון שהוגש לסניף העירוני של אוצר המדינה ובו בקשה להחזר הוצאות
נסיעה ושכירת מלווה לשליחי הדואר  ,ומבקש ללמוד מכל אלה שבירושלים פעלו דרך קבע תחנה

או משרד של שירות דואר ממלכתית  -זאת בניגוד לדעה שרווחה עד עתה שלא הייתה בירושלים
בתקופה זו מסגרת ממלכתית ייחודית

שכזו .

המדינה  ,שבחשבונותיו נזכרים שעורים

לסוסי הדואר המלכותי .

ריצ ' רדס הבריד

לדברי

הירושלמי מומן בידי אוצר

ליטל סקר בראייה רהבה את מעלת התעודות לעניין יחסי ירושלים

ומצרים .

46

יש בהן צווים

סלטאניים ( מטיפוס א  ,כנסקר לעיל ) המיועדים לפקידות הסורית כולה  ,והמעניקים הקדשות

ל ' חרם

.

א  -שריף ' ; אלה מעידים על נכונות הסלטאנים לערוב לגיבוי פיננסי למקדש הירושלמי נאמר בצווים

כי אזור עוג ' א ( בבקעת הירדן ) יישאר הקדש לרווחתה הבלעדית של ירושלים  ,וכי אף דרהם אהד

.

משם לא יוצא לייעוד אתר עשר ההוראות של האמירים ( מטיפוס ב ) הן מינויים למשרות קודש

.

ב ' תרם ' ובסביבתו פרשה פלילית משנת

עדות מעניינת לקשרי ירושלים

1394

ומצרים .

הקשורה בסכסוך בין בני הכפר קצור לבני יריחו היא

במהלך יריבות הדמים ביקשו הכפריים היתר מהנציב

.

.

העירוני לפעולת נקם הנציב התנה זאת בקבלת צו סלטאני מן הבירה בני הכפר נסעו לקהיר  ,קיבלו

.

היתר  ,ולימים  ,לאתר ששבו לכפרם  ,אף פעלו ברוחו מסמכי הר הבית מלמדים כי למספר ניכר של

אנשים בירושלים ( סוחרים  ,בעלי מלאכה  ,עקרות בית ומבקרים מזדמנים ) היו קשרים עם מצרים או

.

.

עם בני מצרים קשה לדעת כמה אנשי צבא ממלוכים ממצרים היו בעיר ליטל סבור כי היו רבים
מכפי שמדווח עליהם בתעודות  ,וכי ההסדרים המשפטיים המתועדים ברשותנו כוונו מלכתחילה

יכולת .

למעוטי

ליטל גורס כי שכבת הקצינים והחיילים ובניהם לא הייתה כפופה להליכים

המשפטיים שחלו על תושבי העיר

הרגילים .

במאמר על ההקשרים היהודיים של התעודות הבהיר ליטל כי באזור שנקרא שכונת היהודים ( תארת

אליהוד ) התגוררו לא רק יהודים  ,וכן שמוסלמים ויהודים היו שותפים לעסקים בירושלים ואף ניהלו
עסקים שנחתמו בפני עדים בהליך

בעיר .

משפטי מוסלמי .

47

הקהילה הייתה מאורגנת ובראשה עמד מנהיג

הרשימה כוללת פטורים שנתנו הרשויות הממלוכיות לפטריארכים יוונים ( עמ '

) 56

צווים סלטאניים

לבעלות על רכוש כנסייתי יווני אורתודוקסי ( עמ '  , ) 56צווים סלטאניים מתוארכים בענייני ירושות ופטור מדמי
כניסה לכנסיית הקבר הקשורים בעדה הסורית ( עמ '  ) 69והקדש של מנהיג העדה הסורית משנת  ( 1492 / 898עמ '
) 70

.

מידע זה מצטרף לידיעותינו על שלושים ואחד המסמכים הממלוכיים שנמצאו ברשות הפרנציסקנים  ,ואשר

פורסמו כבר בשנת , 1931
45

ראו  . Norberto Risciani , Documenti Firmani, Gerusalemme 1931 :ע

 the Hislory andש D . S . Richards , ' The Mamluk Barid: Some Evidence from the Haram Documents ' , Studies
205 - 209
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47

'  , Documentary Sourcesכהן ובר ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ
המאמר תורגם לעברית  ,ראו  :ליטל ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '
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the Mamluk Period

E

~93
' - 73

".

חפ Little , ' Relations between lerusalem

. 219 - 189

.ס
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מוכר

(

ראים .

בצדו פעל פקיד ( חאשר ) שהיה אחראי לגביית מס הגולגולת מן

)

היהודים .
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חמש

התעודות שפרסם ליטל באותו מאמר כוללות רשימות נכסים ( מטיפוס ד ) שנערכו עבור יהודים ביזמת
השלטונות או על פי בקשתם של יהודים שביקשו להבטיח לעצמם בדרך זו יתרונות חוקיים והגנה
על זכויותיהם  ,וכן הצהרה נוטריונית ( מטיפוס ו

)

של יהודים שבה הודיעו כי לא ימכרו בשר

למוסלמים והתחייבו בפיצוי אם לא יעמדו בדיבורם .
עניין מיוחד יש במקרה שבו פנה שיח ' העדה המוגרבית לרשויות המשפטיות בדמשק בבקשת סעד
משפטי ליהודים לאחר שביתו של אחד מנפטריהם נאטם ורכושו עמד להיות מוהרם בידי מושל העיר

( ואלי  ,או  :מתולי

) -

המגובה בידי השופט השאפעי הראשי של העיר  -בנימוק שהנפטר לא השאיר

.

צוואה שיח ' המוגרבים נכון היה לשלם את המחיר עבור העזתו לעקוף את הסמכויות העירוניות

.

ולפנות לממוניהם בדמשק זו עדות מעניינת על שיתוף פעולה בין היהודים לשכניהם המוסלמים
( שכונת המוגרבים גבלה בשכונת היהודים  ,שאפשר שאף התפתחה ממנה

)

- ,

ועל חסות משפטית

ממוסלמים .

שקיבלו יהודים

במעמדן של נשים מעוטות יכולת בירושלים עסקה הודא לוטפי

) ( Luth

במאמר שבו הציגה שש

הצהרות ( מטיפוס ו ) של נשים ( על היעדר חוב מצד הבעל  ,על קבלת תשלום דמי מזונות  ,על קבלת

י.

ההלק בירושה וכן כי הבעל הוא היחיד הזכאי לירושה וכי אינו גורע את כסותה  ,כמתחייב .
;1 2

.

ה

ס,ק

" " "
שגרו בירושלים

ס5

. .
2

מוצאן

) 48

ן

ע

ר נ'

" "
מהמרחב

תטייב

הננסות

קוש ניתן לא

כי" עדים

הארץ  -ישראלי ,

יק

לילק

, ayn

מעיונה

נ ' נשים רגזת

במשפטים אחדים מופיעים כשופטים

פ
"

האקטר

בתעודות אחרות  ,וכי הוראות ההלכה בעניין יחסי הקניין בין אישה לבעלה נשמרו באותה עת ואף
דרך כתיבת המסמכים הייתה נאמנה לנורמה

ההלכתית .

.

ממסמכי הר הבית ניתן ללמוד גם על עבדים  ,על מחירם ועל זכויותיהם ליטל פרסם תעודות שבה

מוצגת טענתם של ארבעה עבדים כי אדונם  ,שנפטר בינתיים  ,שחררם עוד בחייו .

49

ן

השופט פסל את

.

בקשתם להיחשב משוחררים בנימוק שהאדון ( המשחרר ) טרם הגיע אז לבגרות כיוון שמבוקשם
לקנות את חירותם נדחה הועמדו העבדים למכירה בירושלים ; ליטל פרסם גם תעודה שבה נדונים

הפרשי המחירים ששולמו בעבורם ( בין

דרהם .

 600ל 300 -

עוד באותו עניין הציג ליטל שישה מסמכים נוספים

)

(

(

משנת  1382עד  ) 1391שעניינם רכישת עבדים .

50

לבד מנוהל כתיבת מסמכי קניין מסחריים מלמדים מסמכים אלה גם על מוצא העבדים והשפחות

בירושלים ( ממזרה אפריקה וממערבה )  ,על מחירם  ,שנע בין

 390ל 550 -

דרהמים  ,ועל כך שניתן היה

למכור עבד שנמצא בבעלות משותפת של כמה אנשים  ,שאת המכירה ניתן היה לבצע באמצעות
מיופי כוח  ,ושגם אנשים ממוצעי הכנסה ,

48

Relating 10 Muslim Women ' , IESHO , 26
246 - 294

49

 .קק

Slaves by

,

ולא רק מכובדים  ,החזיקו בעבדים .
' Iqrar' s from 81 -~ Uds
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) 1983 ( ,
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ZDMG , 131 ) 1981 ( ,
297 - 337
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יוסף דרורי

את תרומת התעודות בתהום האמנות סיכם ליטל  ,ראש המדברים בענייני תעודות  ,בשלושה
היבטים  :קליגרפיה  ,מבנים בירושלים של המאה הארבע  -עשרה ומידע על הפצים

וכלים .

י 5על

מבנים ושימושיהם אפשר ללמוד מבקשות למגורים במדרסה  ,בקשות שנענו על בסיס מקום פנוי ,

מרשימת דמי השכירות של נכסי הת ' אנקאה הצלאחיה ( בית מרחץ  ,אולמות מקורים  ,חנויות  ,טחנה

)

וכן מפירוט של הוצאות לתיקוני מבנים שהיו בהקדש הח ' אנקאה הצלאהיה ושל עלות תומרי

.

התיקון ממסמך המתעד מכירת בית למד ליטל על סכום הנכס ומרכיביו ( גג  ,חצר  ,שירותים  ,שער ,

דירת המגורים )  ,ומתעודה דומה למד על השימוש בבית  ,על מספר דייריו ומשתמשיו  ,על

.

התפקידים שיועדו להם ועל המענקים ששולמו להם בתעודות משתקפים גם תכולת בית המגורים

( סירים  ,מגשים  ,אגנים  ,כלי בית ) והמדרמה ( ספרים  ,נרות מוזהבים ופשוטים  ,שטיחים ומקום

ייצורם  ,באנטוליה ובעבר הירדן

)

.

ברשימות רכוש של נפטרים יש נתונים על בגדים  ,על רהיטים ,

על כלי בישול  ,על יהלומים ועל מתקני איפור  ,ומסמכי מכירה פומבית מספקים נתונים על
מחיריהם של הפצים מסוגים שונים  .מסמכי מכירה פומבית של ספרים מלמדים גם אילו ספרים

רווחו בשוק בתקופה הנדונה ,

מה היה מחירם הנקוב  ,מי קנה אותם וכמה שילם עליהם

בפועל .
על ספרייתו של ירושלמי בשם ברהאן א  -דין אבראהים א  -נאצרי ( נפטר

) 1388

בהקראת קוראן ותדית ונדד בין משרות קודש זוטרות כתב אולריך מרמן
כללה לבד מחפצי בית ( מנורות וסירים  ,כרים ובגדים ) גם

138

שמצא את מחייתו
 52ירושתו

( תח8תח88א ) ,

.

ספרים מניתוח המצאי ( ספרי חוק ,

היסטוריה  ,שבתי ירושלים  ,לשון ודקדוק  ,שירה וקלסיקונים צופיים ) והצבעה על ההסר בו ( מדעי

משכיל יוצא דופן .

הטבע  ,פילוסופיה ) מצטייר דיוקן לא סטראוטיפי של תושב העיר מן השורה שאינו
שלל תעודות הר הבית שימש בסיס לספרה המקיף של לוטפי

בשיטתיות ובנוקדנות נתונים שונים  :שווקים  ,מטבעות ,

al-Mamlukiyya

ral-Quds

הפורש

מסחר  ,קשרי עיר  -כפר  ,מלאכות ,
53

פרנסות  ,סמכויותיהם ופועלם של בעלי שררה משפטיים ומנהליים בממשל ונתונים

דמוגרפיים .

לספר מצורפות כעשרים טבלאות מועילות ( שבהן סיכום של פרטים בנושאים כגון מתקני אירוח ,
מנזרים  ,שמות פקידי גבייה  ,שיעורי התמותה במגפות בערים ממלוכיות  ,קשרי נישואין אפשריים

בין יוצאי ערים שונות  ,שיעור הנדוניות  ,תעריפי מוצרים נקובים במטבעות איטלקיים  ,סחורות
שיוצאו מירושלים לכפרים שמסביבה  ,ומודל מנהלי  -לצורך השוואה  -של הנציבות של חלב

)

.

ויש בו נספח עשיר במיוחד על הקשר בין מלאכות למוצאם של העוסקים בהן בספר  ,המתאפיין

בראייה סוציולוגית לא נעשה כמעט שימוש במידע ( על אודות אתרים עירוניים  ,קהילות  ,רחובות ,

שערים  ,מאגרי מים ) מתקופות מוקדמות ( ומאותרות ) בתולדות העיר  ' .ירושלים הממלוכית ' הוא
אפוא סיכום מועיל של תעודות הר הבית  ,ברם בשל חסרונות משמעותיים כגון היעדר סקירה של

51

Period' , Muqarnas ,

61 - 72
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עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלוכית

המאה החמש  -עשרה  ,המיוצגת בתעודות הר הבית רק בארבעה צווים סלטאניים  ,או השוואה מקפת
בין העולה מן הכרוניקות ההיסטוריות וספרי הביוגרפיות הממלוכיות הכלליות לבין התעודות אין
הוא יכול ןלהיחשב סיכום סמכותי שלי הנושא .

גלוי תעודות הר הבית אפשר את הופעת ספריו של כמאל ג ' מיל
התעודות ,

54

אלעסלי .

,

,,

[

בשלושת כרכי

שהוזכרו לעיל  ,מובאות בשלמותן תעודות הר הבית יחד עם מקור תעודי נוסף :

מסמכים מפנקס בית הדין ( סג ' ל) השרעי

העירוני .

55

אלעסלי כתב ספרים נוספים על ירושלים

.

בימי  -הביניים ובתקופה העות ' מאנית אחד מהם הוא ' אג ' דאדנא פי תרא בית אלמקדס ' ( = אבותינו

[ הטמונים ] בעפר ירושלים ,

) 56

,,

, -

.

העוסק בבתי קברות בירושלים וסביבתה בספר מובאים נוסחי מצבות

בבתי הקברות ממילא  ,א  -סאהרה ( מצפון לעיר העתיקה ) ושער הרחמים ( ממזרחה ) וכן רשימות של

נפטרים ואזכוריהם בספרות  .חיבור אחר פרי עטו של אלעסלי הוא

' מן

אאתארנא פי בית אלמקדס '

~

.

( = משרידינו בירושלים )  ,י 5זהו מפקד מפורט של ה ' אנים  ,ברכות  ,בתי מרחץ ורהטים ציבוריים

בירושלים  ,והספר כולל שרטוטים  ,תרשימים ותצלומים  .בספר מצוטטים מסמכים מהר הבית ,
פרמאנים עות ' מאניים מאסתנבול ומסמכים מהסג ' ל

הירושלמי .

בולט בו מסמך ההקדש של

התנכזיה  ,שבו מפורט הרכוש שאמור לממן את בית הספר ( בתי מרחץ  ,כפר  ,חנויות  ,שטתי חכירה ) ,
ומובא בו מידע על השכרה ( ניהול ותחזוקה ) של חמאם אלעין

(

בסוק אלקטאנין ממערב להר הבית .

ספר נוסף של אלעסלי הוא ' מעאהד אלעלם פי בית אלמקדם '

)

(

במוסדות הלימוד בירושלים

,

) 58

פששששמששר

רחבה  -לעתים בצורה לא מדויקת  -ובמסגרת זו נכללים גם מוסדות קרובים להם  ,כגון בתי

הארחה לצופים ( ח ' ואנק  ,רבט  ,זואיא

)

לצד

המדרסות .

בספר מובאים נתונים מרחביים על

ההקדשות שמימנו מדרסות ירושלמיות  .כך למשל נלמד כי הקדש הג ' והריה ( ברחוב שער הברזל

)

'-

כלל את הכפרים טול  -כרם וקאקון  ,וכי מייסד המנג ' כיה  ,הסמוכה לשער המשגיח שממערב להר

הבית  ,הקדיש לה בית מרחץ בצפת  ,חנויות בירושלים  ,את הכפר בית צפא ( או בית צפאפא ) וחלקת
אדמה שנמצאה

בבעלותו .

ספרו של מייקל בורגויין  Mamluk Terusalemמבוסס אף הוא במידה לא מבוטלת על מסמכי הווקף .

',

59

בספר מפורט ומהודר זה  ,תוצאת סקר בן כמה שנים שערך צוות בית הספר הבריטי לארכאולוגיה

[

בירושלים  ,מוגשים לקורא תכניות ותצלומים של שישים וארבעה מבני ציבור מן התקופה הממלוכית

 ובכללם מדרסות  ,צריחים  ,בתי מרחץ  ,שוק  ,במת דרשן  ,סטווים וקשתות  -בלוויית תיאורם ,נתוני מיקומם  ,ניתוח רכיביהם ההנדסיים והקישוטיים ופרטים על קורותיהם  ,לרוב בתקופה

,

.

54

אלעסלי לעיל  ,הערה

55

על המג ' ל  ,הידוע גם כארכיון בית הדין המוסלמי בירושלים  ,שבו הועתקו בתקופה העות ' מאנית מסמכים ממאות

) 44

קודמות  ,ראו  :א ' כהן וא ' סימון  -פיקאלי  ,יהודים בבית המשפט המוסלמי  ,ירושלים תשג " ג  ,עמ '

3-1

.

אג ' דאדנא פי חרא בית אלמקדס  ,עמאן . 1981
מן אאתארנא פי בית אלמקדס  ,עמאן . 1982
מעאהד אלעלם פי בית אלמקדס  ,עמאן . 1981

56

כמאל אלעסלי ,

57

כאמל אלעסלי ,

58

כמאל אלעסלי ,

59
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תעודה של בית הדין המוילמי מהתקופה
הממלונית שנמצאה בהר הגית  .התעודה
עומקת בקניין

עבד ,
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י

.

-- .

*=י

מממכים עות ' מאניים
מהארכיון שהתגלה בחדר
אטום במנצר עכו  ,המאה
התשע  -עשרה
( צילומן הווארד סמיטליין )

ע

עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלוכית

העות ' מאנית  .לקטלוג המבנים קודם מבוא על מקצת דברי ימיה של העיר לפני הממלוכים ובעיקר

על תולדותיה בימי המדינה הממלוכית  .ריצ ' רדס  ,מחבר מבוא זה  ,עשה שימוש שקול במקורות
הזמינים  -תעודות הר הבית  ,מסמכי בית הדין השרעי ואזכורים ספרותיים בהקשרים רחבים  -ולו

הממלוכים .

יאה תווית הדובר היציג והממצה של קורות העיר בדור

60

במבוא אחר בספר מוצגים

המאפיינים העיטוריים וההנדסיים של הבנייה בתקופה הממלוכית  .תעודות ההקדש מפנקס בית הדין
שימשו לבורגויין מקור מידע על תקציבן החודשי של מדרסות  ,על סגל ההוראה והתחזוקה בהן  ,על

.

מקורות הכנסתן ועל משאלות המקדיש יהושע פרנקל השתמש גם כן במסמכי בית הדין  -למעשה
בהעתקים מאוחרים של תעודות משפטיות ממלוכיות  -במאמריו על הח ' אנקאה הצלאחיה ועל
המדרסה

הצלאחיה .

61

ספרו של מיכאל מיינקה

) ( Meinecke

על הארכיטקטורה הממלוכית במצרים וסוריה מאפשר לבחון

את אמנות הבנייה הממלוכית בירושלים באור

השוואתי .

62

בכרך הראשון של הספר דן המחבר

בפירוט בבנייה הממלוכית על פי תקופותיה ההיסטוריות של המדינה ( תקופת העיצוב  ,ימי הזוהר ,

.

עידן הירידה )  ,ולדיון נלווית סקירה למדנית ומוסמכת על תכנון  ,אמצעים  ,חומרים ובנאים בכרך

שני מובאת רשימה כרונולוגית של מבצעי בנייה במרחבי הממלכה  .בעזרת מפתח המקומות ניתן
לעקוב אחרי פעילות הבנייה בערים המרכזיות של הארץ וכן במקצת כפריה ( כגון קרית  -חגיה

שבשומרון  ,טירה  ,בית  -דראס  ,ג ' נספוט [ ליד שכם ]  ,דיר  -סניד [ כיום ליד קיבוץ ארז ] ובני  -נעים
[ ממזרח

לחברון ] .
)

למידע על כל אתר כזה  ,המופיע כסדרו במועד בנייתו  ,מצורפים תיאור קצר

של המבנה  ,אזכורים שלו במקורות והפניות לספרות המקצועית  .היבורו של מיינקה  ,שנפטר בדמי
ימיו  ,קידם באופן משמעותי את חקר האדריכלות הממלוכית וסיפק כלי שאין מושלו להכרתה

ולהערכתה .
שני המקורות התיעודיים המרכזיים לחקר ירושלים בתקופה הממלוכית  -תעודות הר הבית והסג ' ל

של ירושלים  -משולבים כראוי במאמרו של פרנקל על מוסדות חינוך עירוניים

בעיר .

63

פרנקל

מעמיד את הקורא על יתרונם של מסמכי הווקף  ,המעידים על שכר המורים  ,על סדרי הלימוד  ,על
סוגי הנכסים שהוקדשו לתמיכה בהם  ,על זהותם החברתית של המלמדים ועל הכישורים שנדרשו

.

מהם מנגד מצביע פרנקל על שתיקתם של מסמכים אלה באשר לאופן פעילותם של המוסדות
החינוכיים  ,בנושא היחם אל התלמיד ואל הלימוד ובכל הקשור למאפייני קהל הלומדים ולשיעורם

באוכלוסייה  .מתעודות הר הבית הוא שואב מידע על מורים והכנסותיהם ( מכתבי מינוי מטפוס ב ) ,
על תקציבי הוצאות של המדרסות  ,על צוותי התחזוקה בהן  ,על שכר המורים  ,על כישוריהם ועל
60

לסיכום נוסף ראו :
177 - 199

61

 .קק
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and Mamluks
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65

( תשרי תשנ " ג ) ,

עמ ' - 21

הנ " ל  ' ,כינון הקדש ( וקף ) אל  -מדרסה אל  -צלאחיה בירושלים בידי צלאח אל  -דין האיובי '  ,דרורי ( לעיל  ,הערה
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. 85 - 64

"

",

62

48/ [ 250 bis 923 / [ 5 [ 7( , Gl ckstadt 1992

63

י ' פרנקל ~ ' ,
מוסדות חינוך מוסלמיים בירושלים בתקופה הממלוכית

"

 S] ienנחס Xegypten

והיסטוריה  :הקשרים תרבותיים ופוליטיים  ,ירושלים , 1999

עמ '

14 . Meinecke , Die mamlukische .Architektur

( , ' ) 1516 - 1250

. 146 - 113

ר ' פלדתי וע ' אסקס  ,חינוך
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צרורי

.

המטלות שהוטלו עליהם בנספה למאמרו מביא פרנקל שטרי הקדש אחדים של מדרסות ירושלמיות
(

אף הם מתעודות הווקף .
)

בסיכום דבריו קובע פרנקל כי אצולת הפרשים הממלוכית רתמה לשירותה

.

את המלומדים ואנשי הקודש  ,בהשתמשה לשם כך במשאבים ובנכסים עירוניים שהיו להקדש מן
המורים שתוגמלו באופן

נאות לא ניתן היה לצפות לקולות של מחאה וביקורת כנגד המדינה .

בין המחקרים על אזורים אחרים בארץ  -ישראל בתקופה הממלוכית בולטים ספרו רהב היריעה של
מהמד מעין צאדק על עזה  ,הסוקר בתרשימים ותצלומים את המבנים העיקריים בעיר  ,בתים פרטיים ,
שווקים  ,מדרסות ומבני קבר ,

64

ומאמרו של עדנאן בח ' ית על צפת במסמכי הקדש למן

. 1378

65

בראייה היסטורית יותר נכתבו ספרו של טה תלג ' י טראונה על צפת בתקופה הממלוכית וספרו של
66

הארץ  -ישראליים .

בת ' ית על כרך  ,שלפקידיה היו קשרים רבים עם המחוזות המנהליים

בארץ  -ישראל .

יהושע פרנקל סחט בדי עמל את התעודות המעטות הנוגעות לקהילה הכפרית

67

במאמרו בנושא זה נדונות סוגיות כגון גודל האוכלוסייה  ,תפרושת יישוביה  ,גודל המשפחה  ,שיטות
עיבוד הקרקעות  ,הגידולים החקלאיים  ,הנהגת הכפר  ,הריבוד החברתי בו והתארגנותו כלפי הרשויות

.

העליונות את מאמרו התם בתרגום של ארבע מתעודות הר הבית ( מטיפוס ו ) שהן כתב התחייבות
של מנהיגי כפרים

( זכריא  ,ביתוניא ,

עין  -יברוד  ,ובית  -נובא ) לעבד את הקרקע ולשמור על הסדר

.

הציבורי .

י

המקורות החדשים לא זעזעו את הנחות היסוד של תחום העיון ' ארץ  -ישראל הממלוכית ' ( היותה של
הארץ משנית אף בתחומיה של סוריה  ,שהייתה משנית

למצרים ; תפיסת עולמם הצבאית של השליטים

והתעלמותם מצרכיה של האוכלוסייה האזרחית ; דבקות מסורתית ובלתי מתפתחת בתודעת קדושת

ערי הקודש  :חברון

כישוריהם

וירושלים ; אפשרויותיהם המוגבלות של

והשכלתם .
)

ילידי הארץ לזכות בתפקיד ההולם את

אך הם הרחיבו באופן ניכר ובלתי צפוי את ידיעותינו  ,ופתחו כיוונים חדשים

.

למחקר דומה שלאחר עיון יסודי אפשר יהיה לכתוב על סמך החומר ההדש מונוגרפיות על ערים
שונות בארץ  -ישראל  :חברון  ,שכם ובמיוחד הערים שטיפחו השלטונות  ,צפת ועזה ; ערים אלה אפשר

לבחון בהשוואה לערי מחוז סוריות אחרות בתקופה הממלוכית ובראייה כוללנית ורהבה ( תחומי
אחריותו של הממשל המקומי ומידת הצלחתו באכיפה ; יוזמות הסלטאנות מקהיר ; פעילות למדנית
בשטח ההוראה והכתיבה בדרגים ' עממיים ' ומשכיליים לא רק בירושלים ; קשרים כלכליים בין

עירוניים ; תעסוקות  :מתן שירותים למקומיים ולזרים

64

65
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יהושע בן  -אריה

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בע
החדשה ( עד להקמת מדינת ישראל )

'

א  .הקדמה
בשער המאמר :

כבר במאה התשע  -עשרה התפתחה בקהילות ישראל בעולם וביישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,שגדל

מטיילים
זאב ולינאי ויושב
לפעיה משמאל )
בבית הכנסת בברעם ,

בקצב מהיר ביותר באותה עת  ,התעניינות רבה בעברה ההיסטורי של ארץ  -ישראל ובמיוהד בתולדות
המשוב היהודי שהתקיים בה בכל הדורות בתקופת המנדט גדלה התעניינות זו מאוד  ,התרחבה והפכה

בהדרכת

.

להיות אחד מתחומי הפעילות האידאולוגית הציונית  .ן
בשת  ,תקופות המשנה שציינו ניתן להבחין בתנועות  ,בקבוצות  ,בזרמים ובאישים אשר תרמו רבות

 mawהעשרים

בעמוד השמאלי
( ובהמשך ממאמר ) :

.

לקידום ההכרה והלימוד של ארץ  -ישראל והפצת הידע על אודותיה במאמרנו זה נציג את הפעילויות
השונות של הגורמים הללו  ,ונעמוד על הכיוונים  ,המגמות והשינויים בגישה לנושא
כפי שהתפתחו
'
'

משקעת פליז
עות ' מאנית ( ראו
כיתוב בעמוד ) 324

בעם היהודי וביישוב היהודי המתחדש בארץ  -ישראל .

2

ב  .מן המאה התשע  -עשרה עד תום מלחמת העולם הראשונה

עיקריים .

העיסוק בידיעת ארץ  -ישראל התנהל במאה התשע  -עשרה בשלושה זרמים

.

הזרם הראשון התפתח בספרות תנועת ההשכלה היהודית בהוגי תנועה זו התעוררה שאיפה ללמוד
ולהכיר את ארץ האבות של העם היהודי  ,במיוחד את העבר היהודי שלה  ,ותיאורי ארץ  -ישראל

.

בספרות זו הלכו והתרבו הם התבססו על ידיעה כללית שנשאבה מתוך ספרות קדומה ומספרות

.

הנוסעים הענפה שנתפרסמה על ארץ  -ישראל במהלך המאה התשע  -עשרה כן הושפעו מספרות

.

כללית לא  -יהודית מתקופה זו שבה הוצגה שיבת העם היהודי לארץ  -ישראל כהזון משיחי אך
בניגוד למחברי ספרי המסעות הנוצריים ואף העבריים  ,אשר התבססו בדרך כלל על מסע וביקור

בארץ הקדושה  ,אף אחד מסופרי ההשכלה שתיארו את ארץ  -ישראל לא ביקר בארץ ולא כתב

.

מניסיונו האישי תיאורי ארץ  -ישראל בספרות ההשכלה הם תיאורים ספרותיים והתייחסותם לנופי

הארץ היא בעיקרה אסתטית ולא חברתית ,
1

היסטורית או גאוגרפית .

3

עקב מגבלות היקף של מאמר זה לא אוכל לפרט בכל אחד מנושאי המשנה אשר יידונו בו אלא אתן רק מסגרת

.

כללית של ההתפתחויות העיקריות בכמה היבטים מקביל מאמר זה למאמר שהכינותי על ' התפתחות חקירת ארץ -

ישראל באוניברסיטה העברית עד  , ' 1948והמיועד לכרך השני של ספר תולדות האוניברסיטה

העברית .

שפ

התרכזתי בהתפתחויות שהתרחשו בנושא זה באוניברסיטה העברית בלבד  ,וכאן הכוונה לתת תמונה כללית של

ההתפתחויות שאירעו בארץ כולה בראשית העת החדשה  ,כולל שלהי התקופה העות ' מאנית  .תודתי נתונה לחברים

.

ולידידים שקראו טיוטה ראשונה של מאמר זה והעבירו לי את הערותיהם לא אבוא למנות כאן את שמותם שכן
רבים
2

הם .

בחלק תקופת המנדט מקביל מאמר זה בכמה נושאים למאמר שפרסמתי על ' פעילות המוסדות הזרים לארכאולוגיה

ולחקירת ארץ  -ישראל בתקופת המנדט '  ,קתדרה ,

92

( תמוז תשנ " ט ) ,

עמ ' 135

; 172 -

שם ,

93

( תשרי תש " ס ) ,

.

3

עמ '

 , 142 - 111באותו מאמר עסקתי במוסדות הלא יהודיים  ,וכאן אתמקד בפעילות היהודית
על תיאורי ארץ  -ישראל בספרות ההשכלה ראו  :ט ' כהן  ,מחלום למציאות  :ארץ  -ישראל בספרות ההשכלה  ,ירושלים

ן

קתדרה

100

,

מנחם  -אב

תשסייא

,

עמי

5ב- 3

338

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

אחדים מחכמי ההשכלה היהודית  ,במיוחד מקרב שומרי אמוני ישראל שבהם  ,חיברו לקסיקונים

.

גאוגרפיים על היישובים היהודיים שנתקיימו בארץ  -ישראל בתקופות קדומות ספר ראשון מסוג זה
הוא ספרו של שלמה לויזון ' מחקרי ארץ '  ,שראה אור בווינה בשנת תקע " ט

( ) 1819

.

לויזון היה מחשובי

.

היוצרים של תקופת ההשכלה הוא ביקש להחזיר ללשון העברית את עתיקותה הראשונית ושאף

.

להחיות את הווי ישראל הקדום על שפע מראות הנופים המקראיים הקשורים בו ספרו ' מתקרי ארץ '
הופיע שלוש שנים לאחר ספרו ' מליצת ישורון ' ,

העוסק בפואטיקה של המקרא .

4

בשער ' מהקרי ארץ ' כתב לויזון שחיבורו זה ' מדבר על הארצות והימים  ,הרים גבעות ועמקים  ,עינות

.

ונחלי מים וערים ומדבריות  ,ערים וכפרים  -אשר יזכרו בספרי הקודש ' מכאן ומדברים אחרים

.

שכתב עולה בבירור שמטרתו העיקרית הייתה להאיר את הרקע של סיפורי המקרא בערכים הרבים

.

שבספר ניסה לזהות את המקומות הנזכרים בכתבי הקודש ולהסביר את תולדותיהם למרות טעויותיו

הרבות בזיהוי המקומות  ,גדולה זכותו של לויזון משום שהחיה שמות מקומות בארץ  -ישראל ועורר

.

בקוראיו את הכמיהה לנופה ולהווי הקדום ששרר בה ספר זה של לויזון נערך מחדש והשרים שנה

.

מאוחר יותר על ידי יעקב קפלן  ,וכותרתו שונתה ל ' ארץ קדומים ' לספרו של לויזון הייתה השפעה

.

רבה על תיאורי ארץ  -ישראל שכתבו סופרי השכלה יהודים נוספים דוגמת אברהם מאפו ובעקבותיו
כתבו וערכו חכמי השכלה אחרים במאה התשע  -עשרה ואף בראשית המאה העשרים לקסיקונים

גאוגרפיים של ארץ  -ישראל ושל כתבי

הקודש .

5

לנוכח ההתעניינות הרבה בארץ  -ישראל בקהילות ישראל באירופה במאה התשע  -עשרה הוקדש זמן
ללימוד הגאוגרפיה וההיסטוריה הקדומה של הארץ במוסדות השכלה יהודיים שקמו בתקופה זו

ובכללם מוסדות אורתודוקסיים  .במיוחד מצא נושא זה ביטוי בבית המדרש לרבנים בברלין בהנהגתו

.

של הרב צבי ( הירש ) עזריאל הילדסהיימר הילדסהיימר  ,שנולד בתרט " ו

עבר בתרכ " ט

( ) 1869

( ) 1855

בעיירה בהונגריה ,

לברלין  ,וייסד שם את בית המדרש לרבנים חרדים ואת העדה החרדית ' עדת

ישראל '  .בברלין המשיך בלימודי קודש אך עסק גם בלימודי חול ,

.

דוקטור לפילוסופיה משנת

1881

ואילך ועד פטירתו ( בסוף

) 1910

ובשנת

1879

הוענק לו תואר

היה מרצה בבית המדרש לרבנים ,

ומקצועותיו הראשיים היו  :גאוגרפיה של ארץ  -ישראל ותולדות ארץ  -ישראל בתקופת הבית

השני .

לויזון  ,על תיאוריו של אברהם מאפו

תשמ " ב  ,עמ '  , 281 - 255 , 15וראו שם על ספר ' מליצת ישורון ' מאת שלמה
וכן על ספריו של קלמן שולמן ' הליכות קדפ '  ' ,שולמית '  ' ,שבילי הארץ הקדושה ' ואחרים  ,שבהם מתוארים

.

מקומות בארץ  -ישראל ובסביבתה אין בכוונתי לדון כאן בעמדת תנועת ההשכלה היהודית כלפי ארץ  -ישראל ; ראו

על כך לאחרונה  :י ' ברטל  ' ,השיכחה והזכירה  :ארץ  -ישראל בתודעת תנועת ההשכלה במזרח אירופה '  ,א ' רביצקי
( עורך )  ,ארץ  -ישראל בהגות היהודית בעת החדשה  ,ירושלים תשנ " ח  ,עמ '  . 423 - 413אעסוק כאן רק בספרות של
תנועה זו שתיארה את
4

ארץ  -ישראל .

ש ' לעוויזאהן  ,מחקרי ארץ  :לקסיקון גיאוגרפי של כתבי הקודש  ,בעריכת ג ' קרסל  ,תל  -אביב תש " ה  ,הקדמה ,
עמ ' ה  -טז וראו שם גם כללית על ספר זה ; וכן ראו  :י ' בן  -אריה  ' ,לאופייה של הספרות הגיאוגרפית העברית על

ארץ  -ישראל במאה ה  -י " ס עד מלחמת העולם הראשונה '  ,ארץ  -ישראל  ,כב

[ ספר דוד עמירן ]

( תשנ " א )  ,עמ '

- 36

. 44
5

ראו במפורט בנושא זה  :ג ' קרסל  ,ארץ  -ישראל ותולדותיה  :מדריך ביבליוגרפי  ,הספרות העברית על ארץ  -ישראל ,
ירושלים תש " ג ; פירוט קצר על לקסיקונים גאוגרפים נוספים שהופיעו במאה התשע  -עשרה ראו  :בן  -אריה ( לעיל ,

הערה  . ) 4לאחרונה עסק בנושא זה  :א ' הכהן  ' ,הידעת את הארץ '  ,ג ' ברקאי וא ' שילר ( עורכים )  ,נופי
מאמרים על טבע  ,נוף וידיעת הארץ מוגשים לעזריה אלון בהגיעו לגבורות  ,ירושלים תש " ס ,

הארץ  :מבחר

עמ ' - 157

163

.

307

אשררה

יהושע בן  -אריה

לשררה 308

בשנת

1885

יצאו הרצאות אלו לאור בספר שכותרתו :

Geographie Palistinas

טא5ז

ZUT

""

.8

6

אחד

מתלמידיו המובהקים של הרב הילדסהיימר בתהום זה היה שמואל קליין  ,אשר ברבות השנים קיבל

העברית .

את הקתדרה הראשונה לחקירת ארץ  -ישראל באוניברסיטה

בחוברת ' גבולות הארץ  :מחקרים '  ,שהוציא מוסד הרב קוק

בתשכ " ה

7

(  , ) 1965נדפסו מחדש חיבורו של

הילדסהיימר ' הגיאוגרפיה של ארץ  -ישראל ' ואחת מעבודותיו הראשונות של קליין  ' ,תהומי הארץ

במשנת התנאים ' .

לחיבור המתורגם של הילדסהיימר הקדים דברי הערכה המורה  -המחנך הרב ד " ר

8

משה אויערבך  ,אשר היה אף הוא אחד מתלמידיו

המובהקים .

9

ההדפסה של חוברת זו לאחר הקמת

המדינה מצביעה על כך שאף בתקופה זו עדיין לא נס ליחה של ספרות זו בקרב ציבור מסוים  ,ועד
היום יש לה קהל קוראים

ומתעניינים .

10

הזרם השני של לימוד ידיעת ארץ  -ישראל במאה התשע  -עשרה התפתח ביישוב היהודי ה ' ישן ' ,

.

במיוהד בירושלים רבים רואים ביהוסף שווארץ  ,אשר עלה ארצה כבר בשנות השלושים של המאה
התשע  -עשרה והתיישב בירושלים  ,את אבי ידיעת ארץ  -ישראל ב ' יישוב הישן ' בארץ  .כבר בשנת
1845

ראה אור בירושלים ספרו הנודע ' תבואות הארץ '  ,שנכתב בעברית  ,וזהו בעצם הספר העברי

הגאוגרפי הראשון שנכתב על הארץ במאה התשע  -עשרה .
ה ' יישוב הישן ' בירושלים שהתעניין בנושא  .בעקבותיו הלכו אישים
11

אך שווארץ לא היה היחיד בקרב אנשי

נוספים  ,אשר אמנם לא כתבו

כמוהו חיבורים מסכמים על הגאוגרפיה של הארץ  ,אך העלו על הכתב תיאורים של הארץ ורשמים
ממנה  ,והתרכזו במיוחד ביישוב היהודי בה  ,וזאת כבר בתקופה שלפני הקמת המושבות העבריות
הראשונות בארץ  ,אך בעיקר לאחר מכן  ,כאשר גדל היישוב היהודי בארץ  -ישראל וההתעניינות

בנושא זה הלכה וגברה .
ספרות מיוחדת על ארץ  -ישראל וירושלים היא זו הידועה כספרות השד " רים ( שלוחי

דרבנן .
)

ראשיתה

עוד לפני המאה התשע  -עשרה אך היא התרחבה מאוד במאה זו  .במסגרתה אפשר לכלול אולי גם
קונטרסים שונים שפרסמו מוסדות ' היישוב הישן ' בירושלים וחיבורים פרי עטם של אישים יהודים
שבאו כשליחים מחו " ל לבקר בארץ ובשובם לארצות מוצאם פרסמו תיאורים של ארץ האבות

6

ההרצאות יצאו לאור בתרגום לעברית בלוויית הקדמה מאת אויערבך  ,ראו להלן  ,הערה

.8

7

ראו על קליין בהרחבה במאמרי ( לעיל  ,הערה

8

החיבורים תורגמו מגרמנית לעברית בידי ח ' בר  -דרומא  ,תלמיד של קליין אשר פרסם קודם לכן ספרים על ארץ -

)1

ובמקורות שם .

ישראל פרי עטו  ,ראו  :ח ' בר  -דרומא  ,הנגב  ,ירושלים תרצ " ה ; הנ " ל  ,וזה גבול הארץ  ,ירושלים
9

אויערבך שימש כמנהלם של בתי הספר הדתיים
אגודה בשם זה

בפרנקפורט .

' נצח  -ישראל ' .

לאתר המלחמה צורפו בתי ספר אלו לרשת בתי הספר של

מזיכרונותיו ראו  :ב ' אורן ( עורך )  ,בית  -הספר נצח  -ישראל בגבורותיו  ,תרס " ט  -תש " ן

תשנ " א  ,עמ '
10

11

; 32 - 28

תשי " ח .

אלו הוקמו לפני מלחמת העולם הראשונה בידי

ה ' מזרחי ' .

( ) 1990 - 1909

קטעים

פתח  -תקווה

. 159 - 156

' מוסד הרב קוק ' בירושלים ממשיך להוציא לאור פרסומים רבים בתחום

י ' שווארץ  ,תבואות הארץ  ,ירושלים
שלישית  ,שצורפו אליה מבוא מאת א " מ

זה .

תרמ " ה ; מהדורה עברית שנייה ראתה אור בלבוב  ; 1865ומהדורה עברית

בשנת

1850

לונץ  ,תוספות  ,תיקונים ומפתחות  ,ראתה אור בירושלים

פורסם ספרו של שווארץ בארצות  -הברית באנגלית בלוויית איורים מיוחדים  ,ובשנת

.

מהדורה נוספת בפרנקפורט שעל נהר מיין וראו על כך  :י ' בן  -אריה ,

ירושלים  , 1970עמ ' , 90 - 84 , 49

101

ארץ  -ישראל במאה ה  -י " ס :

ובמקומות נוספים בספר זה  ,לפי

המפתח .

תר " ס

( . ) 1910

1852

הודפסה

גילוייה מחדש ,

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

.

ודיווחים על המתרחש בה כאלו הם לדוגמה ספרו של מ ' ריישר ' שערי ירושלים ' (  ' , ) 1867ירושלימה '
( ) 1858

ועוד .

מאת לודוויג אוגוסט פרנקל  ' ,בארץ המזרח ' (  , ) 1910פרי עטו של אברהם שמואל הירשברג ,

12

גם בעיתונים העבריים שראו אור בירושלים החל משנות השישים של המאה התשע  -עשרה  ' :הלבנון '

ו ' חבצלת '  ,ולאחר מכן בעיתוני אליעזר בן  -יהודה  ' :הצבי ' ,
נוספים בארץ

' האור '

ובחו " ל ההלו מופיעות כתבות על נושאים מתחום

ו ' השקפה '  ,ובעיתונים עבריים

ידיעתה וחקירתה של ארץ  -ישראל ,

כתבות שחלקן היו סיכומים ותרגומים של פרסומים בלועזית .
האדם הפעיל ביותר בתחום זה היה אברהם משה לונץ  .כבר בשנת
13

1876

פרסם את ספרו ' נתיבות

.

ציון וירושלים '  ,הסוקר את מצבן של ירושלים בפרט וארץ  -ישראל בכלל באותה שנה בשנת

1891

פרסם מורה דרך עברי ראשון  ,וזאת בעקבות מורי הדרך הלועזיים הרבים על ארץ  -ישראל שנדפסו
באותה עת עם התגברות זרם התיירים והמבקרים בארץ הקדושה  .במאספיו ' ירושלים ' ( שלושה  -עשר
כרכים בשנים

; ) 1919 - 1882

' לוח ארץ  -ישראל ' ( עשרים כרכים שנתיים החל משנת  , ) 1895בעיתון

' המעמר ' ובשורה ארוכה של פרסומים נוספים

שערך .

בפרסומים אלו מצוי חומר רב שכתב הוא

14

.

עצמו ושכתבו מחברים אחרים על תולדות ארץ  -ישראל 5י

לונץ  ,כמו חוקרים יהודים אחרים של ארץ  -ישראל  ,הושפע רבות מהספרות הענפה שכתבו לא יהודים

.

על הארץ הוא אף ניסה לשכנע אישים רבים  ,כולל לא יהודים  ,לתרום מאמרים ורשימות לביטאוניו

השונים .

16

גם ההתירה ליצירת אנציקלופדיות גאוגרפיות  -היסטוריות של ארץ  -ישראל  ,במיוחד של היישוב

12

? ל הקונטרסים והספרים הללו ראו  :י ' בן  -אריה  ? ,יר בראי תקופה  :ירושלים במאה ה  , 19 -א  :העיר העתיקה  ,ירושלים
תשל " ז  .וראו שם הספרים המצוינים וכן ספרים נוספים וקונטרסים שונים בביבליוגרפיה ובהערות השוליים

.

13

? ל העיתונות ראו  :ש ' הלוי  ,ספרי ירושלים הראשונים  :הספרים  ,החוברות והדפים הבודדים שנדפסו באותיות

,

עבריות בחמישים השנים הראשונות לדפוס העברי בירושלים תך " א  -תר " ן  , ) 1890 - 1841ירושלים

תשל " ו ; הנ " ל ,

' ראשיתה של העיתונות העברית בארץ  -ישראל  ,תרכ " ג  -תרס " ט '  ,ש ' סטמפלר ( עורך )  ,הישוב בעת החדשה  :ציוני דרך
בטרם מדינה  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ '  ; 43 - 23וראו גם  -Arieh ' Nineteenth - Century Hebrew Periodicals as :ח "  . 8ז
 Westportש 4 . ( , With Eyes Toards zion - 11 , New Erkט ) 4 . Davisן  Land Studies ' ,אסא 8 Source 107 America-

,

.

 . 178 - 206קק 1986
14

Connecticut-London

ראו על ל1נץ בספריה של בתו  :ח ' לונץ  -בולוטין  ,חיי אבי  ,ירושלים תרע " ט  .הנ " ל  ,מאיך נתיבות ירושלים ,
ירושלים

. 1968

ראו עליו גם  :א ' פראוור  ' ,דרכו של הטיול לידיעת הארץ  ,תרמ " ח  -תרע " ת '  ,עבודת מוסמך ,

האוניברסיטה העברית בירושלים תשנ " ב  ,עמ '

40 - 20

והמקורות שם  ,במיוחד תיאורו של לונץ על הטיול הראשון :

אורחת נערים ליריחו  ,הירדן וים המלח .
15

ראו  :הקדמת לונץ לכרך הראשון של המאסף ' ירושלים ' משנת

בטרם ציונות  ,מסות ומחקרים  ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ '
16

,

; 1882

י ' ברטל  ,גלות בארץ  :יישוב ארץ  -ישראל

. 12 - 11

כך למשל פרסם לונץ בכרך השלישי של ' ירושלים ' תרמ " ט ) מאמר מאת פיליפ ג ' בלדנספרגר ; ראו עליו  :י ' בן -
אריה  ' ,אורחות החיים והמנהגים )  Mannersחב  ( Customsשל האוכלוסייה המקומית הארץ  -ישראלית  ,כפי שנתפשו

ונלמדו
שכתבו

ע " י ההוקרית המערביים  ,במאה ה  19"-ועד  , 1948כתב  -יד .
לא יהודים  .ראו על כך  :קרסל  ,לעיל  ,הערה  ) 5עמ ' . 23 - 22
(

)

בכרכי ' ירושלים ' נדפסו עוד מאמרים רבים
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בן  -אריה

הראשון מתוך כתב  -היד של אביו

(

אותיות א  -י .

) 17

אך ההלק השני שלו ( אותיות כ  -ת

)

לא ראה אור .

לעומת זאת טרח אברהם הורוביץ שנים רבות והביא לסיום חיבור אחר שאביו שקד עליו  ,המוקדש
כולו לירושלים ,

ואף הוסיף לו דברים משלו .

18

עבודתו של הורוביץ הייתה המשך לפעילות המחקרית שהחלו בה בארץ לונץ וחוקרים נוספים ,
פעילות שבאה בה לביטוי ההתעניינות של מלומדים יהודים באותה תקופה ביישוב היהודי בארץ -

ישראל לדורותיו .
הזרם

19

השלישי

של העיסוק בארץ  -ישראל ובתולדותיה התפתה במאה התשע  -עשרה בקרב

.

אוכלוסיית ' היישוב החדשי בארץ  ,שראשיתו בשנות השמונים של המאה התשע  -עשרה התחדשותה
והתחזקותה של השפה העברית  ,ההתפתחות של רשת מוסדות חינוך ובתי ספר עבריים  ,פעילותם
של מורים שלימדו בשפה זו וההיווצרות של דור ישראלי חדש שרבים בו היו ילידי הארץ  -כל אלה

חיזקו ביותר את השאיפה והדרישה ללימודה ולהכרתה של ארץ  -ישראל .

20

בקרב בני ' היישוב החדש ' היה להתעניינות בידיעת ארץ  -ישראל וללימוד הנושא אופי שונה מעט

.

מאשר בזרמים האתרים הדגש הועבר בדרך כלל מלימוד תולדות היישוב היהודי בארץ בתקופות
ההיסטוריות הקדומות ללימוד של טבע הארץ והגאוגרפיה שלה  ,מצבה ותנאיה היישוביים  ,ופרקים

על ההיסטוריה נלמדו רק כרקע .
גם מנהיגים ואישים יהודים בולטים מן ' היישוב החדש ' והתנועה הציונית כתבו ספרים בנושאים

.

אלו למשל בשנת תרמ " ג

( ) 1883

פרסם אליעזר בן  -יהודה  ,מחיה הלשון העברית  ,את

ישראל '  ,שעל פי כותרת המשנה שלו עניינו

אקלימה והצומח והחי אשר בה ועריה
הציוני נהום סוקולוב
17

' ארץ

חמדה ' .

22

' טבע הארץ

וכפריה ' .

21

' ספר ארץ -

הזאת  ,ימיה ונהריה  ,הריה ועמקיה וטבע

שנתיים לאחר מכן ראה אור ספרו של המנהיג

סוקולוב גילה עניין בלימודה של ארץ  -ישראל כבר לפני כן

במקום הקדמה לאנציקלופדיה הביא אברהם הורביץ את המאמר שכתב אביו על נושא ' חקירת ארצנו '  ,וציין כי
מאמר זה נכתב מלכתחילה עבור מאסף שתכננו להוציא לזכרו של לונץ  .המאמר התפרסם לבסוף בעיתון ' התור '
בשנת תרפ " א (  , ) 1921אך אברהם הורביץ חשב כי ראוי להדפיסו שנית בראש ספרו של אביו  .ראו  :יז " ה איש

הורוביץ  ,ארץ  -ישראל ושכנותיה  :אנציקלופדיה גיאוגרפית  -היסתורית  ,א  :א  -י ,
18

וינה תרפ " ג .

אברהם הורביץ נפטר בשנת  , 1958ובני משפחתו הוציאו את הספר לאור  ,ראו  :יז " ה איש הורוביץ  ,ירושלים
בספרותנו  :אנציקלופדיה גאוגרפית טופוגרפית והיסטורית של ירושלים וסביבותיה  ,ירושלים

19

1964

.

סבי ז " ל מצד אבי  ,כלב דב לוינזון  ,שימש כסגנו של המנהל אויערבך בבית הספר ' נצח ישראל ' בפתה  -תקווה

.

שבו למדתי בשנות העשרים אף מילא את מקומו של אויערבך כמנהל כאשר זה שהה בחו " ל  ,לאחר הכיבוש
הבריטי  ,כיוון שהיה נתין גרמני  .ראו  :אורן ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  . 39זכורני כי בנעורי ראיתי את סבי שוקד אף
בהזעות הלילה המאוחרות על הכנת לקסיקון של יישובים יהודיים בארץ  -ישראל אז לא הבנתי את משמעות

.

.

עבודתו כיום אני מניח שכחכם משכיל יהודי מיוצאי ירושלים שאף לפרסם ספר בנושא זה  .שנים לאחר פטירתו

בידי .

20

ניסיתי לאתר כתב  -יד זה  ,אך לצערי לא עלה הדבר
על ראשית החינוך הלאומי ראו  :ר ' אלבוים  -דרור  ,החינוך העברי בארץ  -ישראל  ,א  ,ירושלים תשמ " ו  ,על
התפתחות הוראת המולדת בשלהי השלטון העות ' מאני ובתקופת המנדט ראו  :י ' ברגל  ,מולדת וגיאוגרפיה במאה
שגות חינוך ציוני  ,תל  -אביב תשנ " ג  ,עמ '

; 76 - 27

על שינויים באורח החיים  ,חיי התרבות  ,והטיולים הראשונים

21

ראו  :ר ' אהרנסון  ,הבארון והמושבות  :ההתישבות היהודית בארץ  -ישראל בראשיתה  , 1890 - 1881 ,ירושליפ , 1990
עמ '  ; 279 - 275פראוור ( לעיל  ,הערה . ) 14
א ' בן  -יהודה  ,ספר ארץ  -ישראל  ,ירושלים תרמ " ג  ,וראו גם  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 39

22

נ ' סאקאלאוו  ,ארץ חמדה  ,כולל ידיעת גלילת ארה " ק  ,על פי גדולי התיירים ובו גם תמצית ספר המסע של השר האנגלי

ארן  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

311

במיוחד את התעניינותו

.

ובעיתונו ' הצפירה ' פרסם כמה מאמרים העוסקים בחקר הארץ עורר
ארץ  -ישראל  ,בעיקר בגלעד
ספרו של לורנס אוליפנט על ארץ הגלעד  ,שבו רקם תכניות ליישוב
את הספר במאמריו
שבעבר הירדן המזרחי  ,ותיאר מסעות נרחבים באזור סוקולוב סקר
והחליט לכתוב בעצמו ספר על
ב ' הצפירה ' ואף חשב לתרגמו לעברית אך לימים נמלך בדעתו

.

.

ארץ  -ישראל .
בסוף שנות השמונים פרסם גם דוד ילין  ,ממנהיגי היישוב בארץ  ,ספר על

ארץ  -ישראל  .היה זה ספר
ישראל  ,אך נלווה אליו

לימוד שהותאם לצורכיהם של תלמידי בתי הספר העבריים ושעיקרו תולדות
חלק שכותרתו ' ארץ אבותינו '  ,ושנושא היבטים גאוגרפיים ויישוביים של

הארץ .

באותה תקופה פרסם ההיסטוריון זאב יעבץ  ,שחי בארץ באותן שנים  ,ואשר היה לו
מסורות ותגי טבע בארץ  ,ספר

בן ארבעה כרכים על הארץ .

23

הלק נכבד בפיתוח

24

מקצת מנהיגי היישוב פרסמו ספרים על ארץ  -ישראל בשפות

נוספות .

ישראל בלקינד  ,מראשוני

הביל " ויים ודמות חינוכית מרכזית ב ' יישוב החדש '  ,כתב לפני מלתמת העולם

הראשונה ספר על

.

הגאוגרפיה של ארץ  -ישראל הספר נכתב ברוסית וראה אור לראשונה באודסה בשנת

פורסם נוסחו השלם רק

בתרפ " ה

( , ) 1928

בתל  -אביב .

25

עקב ההתעניינות בקרב אנשי ' היישוב החדש ' בשלהי השלטון העות ' מאני

בגאוגרפיה ובתנאים

הטבעיים של ארץ  -ישראל תורגמו לעברית ספרים של לא יהודים שכתבו
היישוביות של הארץ  .בשנת תרע " א

( ) 1910

ראה אור בתרגום לעברית ספרו של

על האפשרויות
האגרונום הגרמני

הוברט ונוהגן )  , (Auhagenמומחה להתיישבות בעולם בכלל ובמזרת התיכון בפרט
ישראל ושהה בה בשירות

ה ' קרן

הקיימת

. 1902

בעברית

לישראל ' כאגרונום

יועץ בנושאי

 ,שהגיע לארץ -

התיישבות ,

26

המעבד

.

באותו זמן ספיר

והמתרגם של ספרו של אוהגן היה אליהו ספיר  ,מחוקרי ארץ  -ישראל החשובים
נתפרסם ביפו ספרו
נפטר באלול תרע " א (  ) 1911והוא בן ארבעים ושתיים בלבד באותה שנה
בספר  27בשנת תרע " ב ( ) 1912
' הארץ '  ,ולאחר זמן קיבצו ידידיו את מכתביו והוציאו אותם לאור
גם תומר רב על הארץ
ראה אור ביפו ספר כללי על תורכיה שהוקדש לזכרו של ספירי בספר יש
של ארץ  -ישראל
ומשתקפת בו ההתעניינות ההולכת וגדלה ביישוב היהודי בגאוגרפיה

.

ובהתפתחויות היישוביות החדשות

בה .

.

28

,

23

24

25

 אריה שם ) .לאהרענס אליפאנט עם תוספות מיוחדות כתובות על ידו בימים האחרונים  ,ורשה  ; 1885וראו גם  :בן
 ,מוסר תורת ישראל  ,ופרקים רבים
ד ' ילין  ,מקרא לנערי בני ישראל כולל תולדות גבורי ישראל  ,משלי ישראל
( שם )
מתולדות עמנו וגדוליו ונלווה אליו ס ' ארץ אבותינו  ,ירושלים תרמ " ט ; ראו גם  :בן  -אריה

.

ז ' יעבץ  ,הארז  :ספר לכל נפש ולכל בית  -ישראל  ,א  -ד  ,ירושלים
ר ' אהרנסון

תרמ " ט .

( עורך )  ,בנתיב הבילויים  :זכרונות ישראל בלקינד  ,תל  -אביב תשמ " ג

 ,עמ ' , 15 - 14

163

וראו שם על

המנדט ; וכן ראו  :בן  -אריה

ספר לימוד מנוקד על הגאוגרפיה של ארץ  -ישראל שפרסם בלקינד בראשית תקופת
( לעיל  ,הערה  ) 4עמ ' . 40

 ,תרגם ועיבד א ' ספיר  ,יפו תרע " א ;

26

ה ' אוהגן  ,ארץ  -ישראל וסוריה  ,טבע הארץ ותכונותיה ועבודת האדמה שבה

ראו גם  :בן  -אריה
27
28

(

שם .
)

א ' ספיר  ,הארץ  ,יפו תרע " א ; הנ " ל  ,מכתבי אליהו ספיר ז " ל  :קבץ  ,יפו תרע  ",ג .מעבדה ע " פ מקורות שונים  ,יפו
פ ' אוירבך  ,תורכיה  :גיאוגרפיה של ממלכת תורכיה האסיתית והאירופית

,

תרע " ב ; ראו גם  :בן  -אריה לעיל  ,הערה , ) 4

עמ '

. 40

זתדרה

יהושע

שקדרה 312

בן  -אריה

באותן שנים תורגם לעברית בידי ג ' רבינזון חלק גדול מספרו הנודע של שלמה מונק ' פלשתינה ' ,

שראה אור בצרפתית כבר בשנת  , 1841ושעובד ותורגם לגרמנית בידי
בשנים

. 1872 - 1871

מ " א לוי ופורסם בלייפציג

29

ספרו של דוד טריטש ' ספר שימוש לידיעת ארץ  -ישראל ' שפורסם במקורו בגרמנית בשנת

אור כבר באותה שנה בגרסה מעובדת ובתרגום לעברית מעשה ידי יהודה גרזובסקי

(

 , 1907ראה

גור .

) 30

דוגמה מובהקת להתעניינות של מנהיגות היישוב היהודי הציוני החדש בתנאיה הגאוגרפיים

ובתולדותיה של ארץ  -ישראל  ,הארץ שאליה שאפו לקבץ את העם היהודי  ,ושבה קיוו לבנות את

המדינה היהודית החדשה  ,היא ספרם הנודע של דוד בן  -גוריון ויצחק בן  -צבי ' ארץ  -ישראל בעבר
ובהווה '  ,שנכתב ביידיש ושראה אור במקור בשנת

תרס " ח

.

( 31 ) 1918

הספרים שכתבו ותרגמו אנשי ' היישוב החדש ' והתנועה הציונית נבדלו בגישתם להכרת ארץ  -ישראל

.

מחיבוריהם של חכמי ההשכלה היהודים בחו " ל ושל אנשי ' היישוב הישן ' עם זאת לעתים התקרבו
אנשי הזרמים השונים שציינו וההבחנה ביניהם אינה כה חרה  .לספרו של שווארץ ' תבואות הארץ '
הייתה השפעה רבה על חכמי ההשכלה  ,ואחד הנודעים שבהם  ,קלמן שולמן  ,אף הביא איגרת ממנו
באחד מספריו

32 ,

הכרך הראשון של המאסף ' ירושלים '  ,שראה אור ביזמתו של לונץ בתרמ " ב  ,ואשר

נועד ' להאיר ולהעיר על הארץ הקדושה מצבה וקורותיה  ,וכל הנוגע בשכבר הימים ובימינו אלה ' ,
הופיע בהשגחתו ובפיקוחו של פרץ סמולנסקין  ,והוא אף כתב את ההקדמה לכרך זה  .אליהו ספיר

היה נכדו של ר ' יעקב ספיר הלוי  ,מאנשי ' היישוב הישן ' בירושלים ובעל 'אבן ספיר '  ,וקשה להכריע

.

אם להגדירו כאיש ' היישוב החדש ' או ' היישוב הישן ' הוא הדין גם לדוד ילין  ,שהיה מבני ' היישוב

החדש ' .

הישן ' בירושלים ולימים היה לאחד ממנהיגי היישוב היהודי בארץ כולו ובמיוחד ' היישוב
קליין  ,מתלמידיו המובהקים של
הילדסהיימר ובעצמו מחכמי ההשכלה האירופית  ,התוודע בביקורו

הראשון בארץ בשנת

1911

'

3

לאליהו ספיר ולישעיהו פרם  ,אנשי ' היישוב הישן ' ו ' היישוב החדש ' כאחד ,

ושיתף עמם פעולה בנושאי ידיעת הארץ  ,והם אף הודו לו על הסיוע אשר נתן להם .

בהקדמה לספר

34

הלימוד בעברית שפרסם בשנת תרפ " ב (  ' , ) 1922גיאוגרפיה של ארץ  -ישראל לבתי  -ספר תיכוניים
29

ש ' מונק  ,פלשתינה  :תיאור גיאוגרפי של הארץ לפי

מצבה . . .

והשקפה מדעית על קדמוניותה ותכונות האומות

שישבו בה בתקופת הביבליאה  ,תרגם מ ' רבינזון  ,וילנה תרע " ג ; וראו  :בן  -אריה

(

שם .
)

30

 . Trietsch , Palaes (ina Handbuch : Die allgemeinen Landes Verhaeltnisse, Berlin 1907ס ; ובמהדורה העברית  :ד '

31

טריטש  ,ספר שמוש לידיעת ארץ  -ישראל  ,מעבד ומתרגם ע " י י ' גרזובסקי  ,ירושלים ; בן  -אריה
ד ' בן  -גוריון וי ' בן  -צבי  ,ארץ  -ישראל בעבר ובהווה  ,תרגם  :ד ' ניב  ,מהדורת מ ' אליאב וי ' בן  -אריה  ,ירושלים
(

תש " ם  .בספר זה מבחר פרקים מהספר
32

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה , ) 4

עמ ' ; 37

שם .
)

המקורי ,

מ ' דיזגגוף הציע כבר בתר " ע

( ) 1910

ראשי פרקים נפרדים למחקר ההיסטורי

.

של ' היישוב הישן ' ולזה של ' היישוב החדש ' ראו  :י ' קולת  ' ,על המחקר והחוקר של תולדות הישוב והציונות ' ,
קתדרה ,
33

1

( אלול וכשל " ו ) ,

בן  -אריה ( שם ) ,

עמ '

. 28 - 27

עמ '  ; 41על מושגי

' היישוב הישן ' ו ' היישוב החדש ' ראו לאחרונה באוסף המאמרים של י ' קניאל ,

במעבר  :היהודים בארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,בין ישן לחדש ובין יישוב ארץ הקודש לבין ציונות  ,ירושלים תש " ס ,
במיוחד עמ ' . 73 - 53
34

ספיר הודה בהקדמה לספרו ' הארץ ' ( לעיל  ,הערה

) 27

לרב הנכבד ד " ר ש ' קליין על הערותיו החשובות שהועילו

לו הרבה  .וראו גם  :י ' פרם  ,ארץ  -ישראל וסוריה הדרומית  :ספר המסעות  ,ירושלים  ,ברלין ווינה תרפ " א  ,ספר זה

עמד בוודאי לנגד עיניו של קליין שעה שכתב את ספר הלימוד לגאוגרפיה ( ראו בהערה

הבאה .
)

 313ץתדרה

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

ולעם  ,עם מפות וציורים '  ,כתב קליין כי נעזר בכתיבתו גם בספרים של חוקרים לא יהודים וכן
בספרים של ספיר

ופרס .

35

כבר בשלהי התקופה העות ' מאנית הסתמנו קווים ייחודיים בחקירה ובלימוד של ארץ  -ישראל בקרב

.

אוכלוסיית ' היישוב התדש ' דוגמה בולטת של צעיר מבני ה ' יישוב החדש ' שלמד וחקר את טבעה של

ארץ  -ישראל ואת תנאיה היישוביים יש בדמותו של אהרן אהרנסון ,

הארץ .

36

מגלה ' אם החיטה '  ,שהיה בן

.

עם זאת בתקופה הזו לא קמה שום חברה יהודית לחקר וללימוד של ארץ  -ישראל הדבר

.

מפליא במיוחד על רקע הקמתן של חברות לא יהודיות רבות שעסקו בכך באותה עת כבר בשנת
1865

בשנת

הוקמה בלונדון ה ' קרן הבריטית לחקירת ארץ  -ישראל '  ,ששורשיה בתהילת המאה התשע  -עשרה ;
1877

הוקמה ה ' הברה הגרמנית לחקר ארץ  -ישראל ' ; בשנות השבעים של המאה התשע  -עשרה

ניסו אף האמריקנים להקים הברה משלהם לתקר ארץ  -ישראל ; וגם הרוסים היו פעילים בחקר הארץ
הקדושה והקימו חברה לחקר
ופרוטסטנטיים

שונים .

הארץ .

נוסף על כך עסקו בחקר ארץ  -ישראל גופים קתוליים

לכל הגופים הללו היו פרסומים וביטאונים משלהם ; הם סייעו לחבריהם

בסיורים  ,במחקרים ובכתבים על ארץ  -ישראל ; ביצעו פעולות יזומות לחקר הארץ  ,כולל מסעות
מחקר  ,מדידות ומיפוי ,

ואף החלו לערוך חפירות ארכאולוגיות בירושלים ובמקומות אחרים בארץ .

37

חלוצי המחקר היהודי של ארץ  -ישראל בעת ההדשה התלוננו כולם על כך שהיהודים אינם עוסקים

בלימודה ובהכרתה של ארץ אבותיהם  ,וכי הם מזניחים תחום מחקר זה ומשאירים אותו לחכמי הגויים .
כך טען שווארץ בהקדמה לספרו ' תבואות הארץ ' ,

8

'

לונץ חזר על כך  ,וסוקולוב התלונן בספר ' ארץ

חמדה ' על כך שלא יהודים מרבים לעסוק בחקר הארץ בעוד שהיהודים אינם מתעניינים בלימוד ארץ

אבותיהם .

39

למרות כל זאת לא מצאו חוקרים אלו את הדרך ואולי גם לא ראו צורך להתארגן יחד ולהקים גוף

משותף שמטרתו חקר ולימוד של ארץ  -ישראל  ,דומה כי אופי מחקרם היה שונה מזה של החברות
הזרות  .הם היו רק בתהילת הדרך בכל הנוגע לעיסוק מדעי בארץ  -ישראל ולא תשבו במושגי המחקר
והלימוד של אותן

הברות .

הם היו רחוקים מעיסוק במיפוי  ,ובסקרים יישוביים ובחפירות

ארכאולוגיות  ,מפעלים שדרשו כספים רבים וארגון של אגודות וחברות שתעמודנה

מאחוריהם .

לעומת זאת אברהם יעקב ברוור  ,אשר הגיע לארץ לאחר לימודים אקדמיים בחו " ל  ,הבין את החשיבות
35
36

37

ש ' קליין  ,גיאוגרפיה של ארץ  -ישראל לבתי  -ספר תיכוניים ולעם  ,וינה תרפ " ב  ,הקדמה  ,עמ '

ראו על כך  :ש ' כ " ץ ,
תש " ם )  ,עמ ' . 12 - 3

' אהרן

ראו ספרי ( לעיל  ,הערה

) 11

ישראל במאה ה  , 19 -ירושלים

אהרנסון  ,ראשית

המד ?

,

ומאמרי לעיל  ,הערה
; 1999

ולאחרונה גם :

. 14

וראשית המחקר החקלאי בארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

; )2

13

( תשרי

ח ' גורן  ' ,לכו חיקרו את הארץ '  :המחקר הגרמני של ארץ -

.
( ion
The Palestine' Explora

 . Moscrop ,ן 1 .

:

,

 the Holy Land , 1800 - 1914 , London 2000מ Fund and British Interests
38

ראו  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '  , 90וכן מאמר זה  .לאחרונה הביא אליהו הכהן דוגמאות

לטענות של חוקרים ואישים יהודים שהיהודים אינם חוקרים את הארץ  ,ראו  :הכהן ( לעיל  ,הערה
39

רבית

נוספות

.) 5

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  39וראו שם המקורות המצוינים  .לעומתם העיר פינס כי אין הוא מעוניין במתקרם

.

,

ההיסטורי של חכמי הגויים  ,פרט למפות שלהם  ,היכולות לעזור לו בנושאי התיישבות ראו  :בן  -אריה לעיל ,
עשרה  -עשרה שנה ל ' חברה
הערה  , ) 11עמ '  219והמקור שם  .ראו גם דברי סוקולוב במסיבה שנערכה במלאות חמש
העברית לחקירת ארץ  -ישראל '  :ידיעות  ,ד  ,א  -ב ( תמוז תרצ " ו )  ,עמ ' . 44 - 42

~ - , ,- ,

יהושע בן  -אריה

מותדרה 314

של הקמת הברה יהודית לתקר ארץ  -ישראל ויזם הקמת חברה כזו כבר בשנת

. 1913

אף התלונן שלונץ לא הסכים להקמת גוף כזה מחשש שיגזול ממנו את פרנסתו .
לאחר שנים  ,בתש " ד ( , ) 1944
בשנת

תרע " ג

( ) 1913

.

באחד מכתביו

40

פרסם ברוור רשימה על ייסוד ' הברה יהודית לחקירת ארץ  -ישראל '

ברשימה זו ציטט את הכרוז ואת התקנות של החברה כפי שפורסמו בעיתון

.

הירושלמי ' החרות ' בי " ג ובי " ד באייר תרע " ג בפרסומים אלו צוין שדוד ילין מונה לראש הוועד ,

.

ואברהם ברוור למזכיר ברוור כתב כי תיקי ההברה מתקופה זו אבדו במלחמת העולם הראשונה  ,אך
מכתבי ברכה שקיבל ילין לרגל ההחלטה על הקמת החברה ,

נשתמרו .

41

עם פרוץ מלחמת העולם

ופעילותה של הברה זו .

הראשונה  ,בשנת  , 1914הוקפאו תהליכי הקמתה

ג .הקמתה של היחברה העברית לחקירת ארץ  -ישראלי וראשית פעילותה
כשנתיים לאחר כיבוש ירושלים על ידי הבריטים ( דצמבר  , ) 1917בכסלו תר " ף (  , ) 1919 / 20הוקמה

.

מחדש ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ' עם הפעילים שעסקו בהקמתה נמנו ילין  ,סלושץ

ופרס .

42

לפני מלחמת העולם הראשונה ביקש ברוור להקים ' חברה יהודית לחקירת ארץ  -ישראל
) ewish Exploration Society

לחקירת ארץ  -ישראל

(

.

משהוקמה ההברה מחדש לאחר המלחמה נקבע שמה ה ' חברה העברית

ועתיקותיה ' .
~

לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '

40

ועתיקותיה '

)

43

לאחר הקמת מדינת ישראל שונה השם ל ' חברה הישר אלית

. Israel Exploration Society
(

מ ' הכהן ברוור וא " י ברוור  ,זכרונות אב ובנו  ,ב  ,ירושלים תשכ " ו ,
שלושת מסעותיו הראשונים לארץ בשנים

1913 - 1911

ובמרוצת השנים נתקבל השימוש בשם
עמ '

. 655 - 634

ועל פעילותו בשנת

1913

ברוור מספר שם בין היתר על

להקמת חברה יהודית לחקר ארץ -

ישראל  .על ראשיתה של ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל '  ,ראו
ארץ  -ישראל ועתיקותיה  ,פרק זיכרונות '  ,מערבו של גליל וחוף
תשכ " ה  ,עמ '  , 236 - 228במיוחד עמ '  . ) 229 - 228ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ' הקדישה לזכרו את כרך יז ( תשמ " ד )

גם  :הנ " ל  ' ,מימי נעורים של החברה העברית לחקירת
הגליל  :הכינוס

ה 19 -

לידיעת הארץ  ,ירושלים

של ' ארץ ישראל '  ,ובו סקרו בקצרה ב ' מזר  ,י ' קרסון ובנו מ ' ברוור את קורות חייו  ,את פרסומיו ואת תרומתו

להקמת התברה .
41

א " י ברוור  ' ,ייסוד החברה היהודית לחקירת ארץ  -ישראל ( ירושלים תרע " ג  , ' ) 1913 -ידיעות י  ,ד ( תמוז תש " ג  -תשרי

תש " ד ) ,

עמ '

128 - 125

,

= א ' שטרן ( עורךן  ,ידיעות בחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה  :צילום מבחר מאמרים

מכרכים א  -סו ( תרצ " ג  -תש " י )  ,ב  ,ירושלים תשכ " ה ,
42

ראו במאמרו של ברוור ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ
ידיעת הארץ ראו  :פראוור ( לעיל  ,הערה , ) 14

עמ '

' ; 234 - 253

עמ '

. ) 347 - 544
על ילין  ,ברוור ופרס כממשיכי דרכו של לונץ בהוראת

. 47 - 41

פרס היה פעיל כבר לפני מלחמת העולם הראשונה

בהקמת מכון יהודי לחקירת ארץ  -ישראל  ,ובדומה לברוור גם הוא שיתף פעולה בעניין זה עם ברוך רוזנשטיין ,

שלימד מתמטיקה  ,פיזיקה ומטאורולוגיה בגימנסיה ביפו  -תל  -אביב ; מאמרים של פרס ורוזנשטיין שראו אור
בכתב  -העת ' האזרח ' בשנת תרע " ב  ,חוברת א וב  ,מצוטטים אצל  :י ' פרס  ,מאה שנה בירושלים  :מזכרונות איש

ירושלים  ,ירושלים  , 1964עמ ' . 265 - 258
ניסיון שנכשל  ,ראו  :הכהן ( לעיל  ,הערה , ) 5

על ניסיון להקים הברה לידיעת הארץ בתל  -אביב בשנת תרע " ט ( , ) 1919
עמ '  ; 161חשוב גם

להזכיר את ניסיונותיו של יוסף מיוחס אשר יחד

עם גיסו דוד ילין השתדלו להקים עוד בתרע " ג  ,לפני מלחמת העולם הראשונה  ' ,אגודה לשמירה על מצבות זיכרון
היסטוריות של יהודים בארץ  -ישראל ' מתוך כוונה לרכוש מצבות אלו  .ראו  :ד ' ילין  ,אגרות  ,ב  ,ירושלים תשל " ו ,

עמ '  ; 48 - 47הנ " ל  ,אגרות  ,ד  ,ירושלים
43

תשל " ו

עמ '

. 372 - 369

שינוי השם מהחברה ה ' יהודית ' לחברה ה ' עברית ' נעשה כנראה בהשפעת אליעזר בן  -יהודה  ,שנמנה עם הפעילים
להקמתה של החברה מיד לאחר המלחמה .

כ 31יותררה

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

המקוצר ' החברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' ולעתים אף ' ההברה לחקירת ארץ  -ישראל ' בלבד .
ברוור לא היה בארץ בעת ההקמה המחודשת של החברה  .הוא הזר ארצה רק חודשיים לאחר הקמתה ,
בשבט תר " ף

( ) 1920

.

אז הצטרף אמנם לפעילות שלה אך לא מילא בה תפקיד מרכזי  .כגאוגרף לא היה

.

שבע רצון מהכיוון שבו התפתחה וטען נגד נטייתה להתמקד בעיקר בחקר העבר ושרידיו השקפתו

הייתה שיש להגיע בלימודה של ארץ  -ישראל למחקר גאוגרפי  -רגיונלי וללימוד הנושאים הפיזיים

.

היישוביים וההיסטוריים כאחד  ,כפי שהיה נהוג באותם ימים בארצות רבות בעולם את דרכו במחקר

הגאוגרפי ביטא בספרו הנודע ' הארץ '  ,שראה אור במהדורה ראשונה בשנת , 1927

ואשר היה בתקופת

המנדט הבריטי הספר הקלסי בנושא הגאוגרפיה של ארץ  -ישראל  .ספר זה סוקר את הגאוגרפיה של

.

הארץ בהתאם לאזוריה ונושאיה הגאוגרפים השונים כל חייו עסק ברוור בהוראה  ,במיוחד בבית

המדרש למורים ' מזרהי ' בירושלים  ,אך גם בבית המדרש למורים העברי בבית  -הכרם

משהוקמה האוניברסיטה העברית שאף ברוור להיקלט בה  ,אך הדבר לא עלה בידו .

בירושלים .

44

45

ברוור סיפר כי ילין שיתף עמו פעולה וסייע בידו בהקמת החברה לפני מלחמת העולם

הראשונה .

ילין היה אז כבר בן חמישים  ,עסקן ציוני ותיק ומכובד שתפקידים רבים אחרים מוטלים היו על

שכמו .

46

הוא אמנם תמך בכל לבו ברעיון הקמת החברה  ,ואף שימש כנשיאה הראשון  ,שכן כל אשר

נעשה בארץ היה קרוב מאוד ללבו  .עם זאת לימודי ארץ  -ישראל לא עמדו במרכז עשייתו המחקרית .

47

מתפקידו כמנהל בית

קרבתו של ילין לנושא נבעה בין השאר מפעילותו בוועד הלשון העברית ,

48

המדרש למורים העברי ואף מקשריו עם גופים אקדמיים שונים אשר עסקו

בהקר ארץ  -ישראל .

49

ואכן בעלי ברית חשובים בפעילות לביסוס חקירתה של ארץ  -ישראל היו עוד מימיה הראשונים חוקרי

.

הלשון העברית שני התחומים שאבו את כוחם מהשקפות ציוניות  -לאומיות  ,וניתן למצוא דמיון בין
הפעילות של משכילים ומורים עבריים ביישוב להקמתו ולקידומו של ועד הלשון לפעילותם למען

44

א " י ברוור  ,הארץ  ,תל  -אביב  , 1927וראו שם בתוכן העניינים  .ברוור התמסר גם להדרכת טיולים גאוגרפיים ,

45

וראו  :י ' זיו ,
ראו  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

46

ראו במאמרו של ברוור ( הערה , ) 40

" ' לכבוש

את מצדה "  :ראשוני המעפילים אל ההר '  ,קתדרה ,

90

( טבת תשנ " ט )  ,עמ

' 144 - 115

.

.) 1
עמ '

.

. 233 - 230

ברוור עמד שם על כך שלילין לא היה זמן לעסוק בחקירת

ארץ  -ישראל  ,עקב עיסוקיו הרבים על ילין ועל קשריו עם ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ' ראה דברים ליובלו :

ידיעות  ,א  ,ב ( תמוז תרצ " ג ) ,

עמ ' ; 4 - 1

דברי זיכרון שאמרו לאחר מותו מאיר  ,בן  -צבי ופרס ודבריו שלו במסיבה

שנערכה במלאות חמש  -עשרה שנים להקמת החברה ראו  :ידיעות ט  ( ,תש " ב ) ,

עמ '

.4 - 1

ופעילותו באוניברסיטה העברית ראו מאמרי ( לעיל  ,הערה  , ) 1וכן מאמרו של נ ' אפרתי
והלשון
47

העברית '  ,ספר תולדות האוניברסיטה  ,ב ,

(

על דוד ילין קשריו

' האוניברסיטה העברית

בהכנה .
)

על ראשית התעניינותו של ילין בידיעת הארץ ראו  :פראוור ( לעיל  ,הערה , ) 14

במלאות לילין שבעים שנה  ,הוצא לאור לכבודו ספר יובל ,

עמ '

. 47 - 41

בשנת תרצ " ה ( , ) 1935

' מנחה לדוד '  ,ובו דברי הערכה עליו ורשימת פרסומיו .

בכמה מפרסומיו חומר חשוב על ארץ  -ישראל  ,ראו למשל  :ד ' ילין  ,כתבים נבחרים  ,ירושלים תרצ " ו  ,במלאת מאה
שנה להולדתו הוקפ ועד יובל ציבורי להוצאת כתביו  .בחלק מכתבים אלו חומר רב על הארץ  ,ראו  :כתבי דוד
ילין  ,ירושלים של תמול  ,א  ,ירושלים תשל " ב ; שם  ,ב  :מדן ועד באר  -שבע  ,ירושלים תשל " ג ; שם  ,ה  :אגרות ב :

תרע " ד  -תש " א  ,ירושלים

תשל " ו .

א"ת

אלחנני כתב הערכה מפורטת עליו  ,בהקדמה לכרך השני

שם .

העברית .

48

בתר " ן  ,בהיותו בן עשרים ושש בלבד  ,היה כבר ילין ממייסדי ועד הלשון

49

הוא היה חתום על כתבי  -עת זרים  ,למשל זה של ה ' קרן הבריטית לחקר ארץ  -ישראל '  ,וכן היה שותף פעיל בהקמת

ה ' חברה המזרחנית הארץ  -ישראלית ( הפלסטינאית ) '  .על חברה זו  ,שנוסדה בירושלים כבר בשנת  , 1920ועל
קשריהם של בן  -יהודה וילין אליה ראו בחלק השני של מאמרי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 139 - 131
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יהושע בו  -אריה

.

ייסודה ופיתוחה של ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ' יתרה מזו אישים שונים מילאו תפקידים בשני

שהיה חבר פעיל גם בוועד הלשון .

הגופים  ,כדוגמת קליין ,

50

אחד מראשי ה ' הברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' בשנותיה הראשונות היה נחום

סלושץ  ,יליד  , 1872השתתף בצעירותו במפעל המדעי של האקדמיה הצרפתית
 semiticarumשבראשו עמד המלומד הנודע ארנסט רנן  .בשנת

הרנסנס של הספרות העברית במאה השמונה  -עשרה

פעיל בתנועה הציונית .

corpus inscriptionum

ראה אור ספרו בצרפתית על

1903

והתשע  -עשרה .

סלושץ .

51

באותן שנים החל גם להיות

52

עבודתו הספרותית  -המדעית ועסקנותו הציונית קירבו את סלושץ לנושא הקירת עתיקות עם ישראל

.

בארצו אחרי מלחמת העולם הראשונה עלה ארצה והצטרף לאנשי ירושלים אשר ייסדו מחדש את

ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' והיה חבר פעיל בהנהלתה  .הוא נבחר על ידי ועד
החברה לנהל את החפירות הארכאולוגיות הראשונות שלה ,
שרידי בית הכנסת היהודי בתמת  -טבריה ובשנת

1924

חפר וניקה את אזור

אין ספק שהקמת ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל
מהתחדשות

53

ובעקבות זאת חשף בשנת

יד  -אבשלום .

1921

את

54

ועתיקותיה ' בראשית תר " ף הושפעה מאוד

הפעילות האינטנסיווית של החברות הלא יהודיות לחקירת ארץ  -ישראל  ,כמו בית

הספר האמריקני לחקר המזרת  ,בית  -הספר הבריטי לארכאולוגיה ובית הספר המקראי של

הדומיניקנים .

סלושץ לא היה ארכאולוג במקצועו ואף לא היה מצוי היטב בנושא המחקר

.

הארכאולוגי  -ההיסטורי של ארץ  -ישראל יתרונו על חוקרי ארץ  -ישראל המקומיים כמו פרס  ,בן -

צבי ואחרים נבע מן הרקע האקדמי שלו  ,אף שהיה חלקי בלבד  ,מצרפת  ,משליטתו בצרפתית
וממערכת יחסיו הבין  -לאומיים  :לכל אלה הייתה חשיבות רבה במציאות שבה מוסדות זרים מילאו
תפקיד מרכזי בארץ בתחומי הארכאולוגיה ולימודי המזרח הקדום  .דומה כי על רקע זה יש לראות

גם את הצטרפותו של סלושץ לילין ולבן  -יהודה להקמת ה ' חברה המזרחנית הארץ  -ישראלית
50

על האישים והמוסדות שהיו פעילים בתחיית הלשון ראו סיכומו של ר ' ניר  ' ,תפקידם של
הלשון '  ,ז ' שביט ( עורכת )  ,תולדות הישוב היהודי בארץ  -ישראל מאז העלייה הראשונה  ,א  :בנייתה של תרבות

מוסדות הישוב בתחיית

עברית בארץ  -ישראל  ,ירושלים תשנ " ט  ,עמ
51

בפילדלפיה . 1909
52

' 122 - 107

,

.

743 - 1885 ( , Paris 1903נ ) Sloushz , La renaissance de 0 littirature hibrai ue

~

,

 .א  .הספר נדפס בתרגום לאנגלית
תרנ " ט ; הקונגרס הציוני

נציין כמה מפרסומיו של סלוא  :כנסת הגדולה  :הקונגרס הציוני השני  ,ורשה
ורשה  ; 1900מסע בליטא  ,ירושלים תרנ " ח ; אמיל זולא  ,ורשה תרנ " ט ; הכהנים אשר בג ' רבה  ,ירושלים תרפ " ד ;
האנוסים בפורטוגל  ,תל  -אביב תרצ " ב ; הנ " ל  ,מוצאי העברים  ,תל  -אביב

; 1946

הצפונית  ,מימי קדם ועד ימינו אלה  ,ירושלים חש " ו ; אוצר הכתובות הפיניקיות ,

הרביעי ,

נפוצות ישראל באפריקה

תל  -אביב . 1942

ספר הים  :כבוש

הימים בהיסטוריה עם מפות וציורים  ,תל  -אביב תש " ח  .ובעריכתו  :מגילת זכרון  :לראובן בריינין  ,ניו  -יורק תרפ " ג
( בספר זה מספר מאמרים מעניינים על ארץ  -ישראל ) .
53

54

,

ראו  :ידיעות א  ,ג תשרי תרצ " ד )  ,עמ '  , 2 - 1ושם דברים של בן  -צבי ופרס במלאות לסלושץ שישיפ שנה  ,החוברת
כולה מוקדשת לסלושץ

.

קינג  ,ממנהלי בית  -הספר האמריקני לארכאולוגיה בירושלים  ,ציין כי סלושץ היה הארכאולוג העברי הראשון שביצע
בארץ חפירה ארכאולוגית  ,ראו :
105

,

10

 .קק

American

Research, Philadelphia 1983 ,

ארכאולוגי וראה בו יותר עסקן ציבור  ,ראו :
58

.ק

 . ( , Nelson Glueck , 1970 ,סט )

the

, ,

His (ory 0

Orien al

0

, 1 . 11 . , Sanders

ג

.

the Mideast :

 Schoolsלעומת
.

'

"

p .T . King , American Archaeology

זה אולברייט לא העריכו כאיש מדע
W . F . Albnght, 'The Phenomenon of

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

17י

( פלסטינאית ) '  .הברה זו נוסדה בירושלים בשנת  , 1920וסלושץ שימש כגזבר שלה  ,אך כעבור זמן
פרש מתפקידו

בהברה זו .

55

ב ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ' עסק סלושץ בצד חפירותיו בעריכת כמה מהקבצים
המדעיים הראשונים שהוציאה לאור ובניסיונות לארגן לה מקורות
הראשון שערך ראה אור בתרפ " א

( ) 1921

והשני בעריכתו בתרפ " ה

תקציביים .
 .בכרך

( ) 1925

הקובץ המדעי
הראשון דיווח

סלושץ על חפירותיו בחמת  -טבריה ובכרך השני על החפירות מסביב ליד אבשלום ועל השלמות

לחפירות בחמת  -טבריה  .נוסף על כך מופיעים בשני הקבצים מאמרים של חברים בוועד החברה ,

.

ובהם ילין  ,בן  -צבי  ,ברוור  ,אשבל  ,קלוזנר ופרס בסוף כל קובץ נוספו רשימת החברים בחברה

.

בארץ ובעולם  ,דוחות תקציביים  ,דוחות כלליים על פעילות החברה ותקנותיה בדוח הכללי השני
מצוין  ,בין היתר כי סלושץ יצא למסע לארצות  -הברית לנסות להשיג תרומות לפעולות החברה אך

לא זכה להצלחה יתרה .

56

"

הקובץ השני שראה אור בתרפ " ה פורסם גם באנגלית באותה שנה  ,וכותרתו אש א ) Preceedings o( the 7
Exploration Societv

.

 , Palestineוהוא חולק בין חברי התברה קוראי אנגלית בסוף

החברה בהוצאה מיוהדת בגרמנית חוברת מאת החוקר הגרמני א ' ברנדנבורג ,

1926

פרסמה

Die Felsarchitektur

 , bei Terusalemשעניינה  ,כפי שמלמדת כותרתה  ,ארכיטקטורה של צוקים בירושלים .
הוציאה פרסומים אלה מתוך שאיפה להתקרב אל קהל קוראים ותורמים בחו " ל  .אך

57

התברה

נראה כי
פעולות אלו לא הצליחו שכן היו אלו שני הפרסומים היחידים של החברה בלועזית בכל תקופת

1
.
.

ן
,

המנדט .
.

היה יהודי צפון אפריקה במשך שנים רבות סייר בקהילות היהודים בארצות אלה ופרסם ספרים על

.

אודותיהם וכן על האנוסים בפורטוגל מלבד זאת פרסם בארץ ספר על ' מוצאי העברים ' ואת ' ספר
הים '  ,ובשנת

1942

ראתה אור עבודתו הגדולה ' אוצר הכתובות הפיניקיות ' .

58

הרופא אהרן מאיר מזיא סייע לסלושץ בחפירותיו  ,פרסם מספר מאמרים בקובצי החברה ואף שימש

תקופת מה יושב ראש הוועד המנהל שלה  .מזיא  ,יליד מוהילב שברוסיה ( תרי " ח  , ) 1858 ,למד

.

בצעירותו בברלין אצל הילדסהיימר בין היתר ידיעת לשונות וחכמת ישראל אחר כך עבר לשווייץ ,
ב ' חברה המזרחנית הארץ  -ישראלית ( הפלסטינאית ) ' הוא כונה פרופ ' לספרות עברית מהסורבון ומזכיר ה ' הברה

,,
, , ,, ,,, , ,

.

היהודית לחקירת ארץ  -ישראל '  ,וראו בחלק השני של מאמרי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' 134 - 133
את הדוחות התקציבייפ בקובץ הראשון והשני הכין מזיא  ,ואת הדוחות הכלליים הכין פרס  ,אשר שימש כמזכיר

החברה  .מלבד שני קבצים אלה הוציאה החברה בשנת תרפ " ת קובץ לזכר לונץ  ,בעריכת פרס וסוקניק  ,ובשנת

תרצ " ה הוציאה לאור קובץ לזכר מזיא ,
57

הערה , ) 42
58

עמ '

. 200

ראו לעיל  ,הערה

. 52

ראו עליו  :י ' ברנאי  ,היסטוריוגרפיה ולאומיות  :מגמות בחקר ארץ  -ישראל ויישובה היהודי :

 , 1881 - 634ירושלים תשנ " ה  ,עמ '

עמ ' . 84 - 83
הערה . ) 16

. 30

ספריו על כתובות הפניקים ו ' ספר הים ' נקשרים לרעיונות שהים התיכון

על ההשפעה של רעיונותיו של סלושץ בנושא זה על תנועת הכנענים העברים ראו  :בן  -אריה ( לעיל ,

.,,.

,

בעריכת סלושץ .

מאמר של ברנדנבורג  ,אשר תורגם מגרמנית בידי פרס  ,נדפם בקובץ השני של החברה  ,ראו על כך  :פרס ( לעיל ,

.י,
;

;

,

,

יהושע
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בן  -אריה

1887

את לימודיו לתואר דוקטור לרפואה  .בעזרת הברון רוטשילד עלה לארץ -

( ) 1889

ושימש כשתים  -עשרה שנה רופא של ארבע מושבות יהודה הראשונות :

ראשון  -לציון ( שבה גר ) ,

פתה  -תקווה  ,עקרון וגדרה  .בכל השנים הללו המשיך להתעניין ולעסוק

ושם השלים בשנת

ישראל

בתרמ " ט

בנושאים יהודיים בשפה העברית ואף קשר קשרים עם משכילי המושבות כיחיאל מיכל פינם  ,זאב

.

יעבץ ואתרים בתרס " ב

( ) 1902

.

עבר לירושלים לשמש כרופא ראשי בבית החולים ' ביקור חולים ' גם

כאן פיתח קשרים עם משכילי העיר כבן  -יהודה וילין  .אין פלא על כן שכאשר עלה הרעיון להקים

חברה עברית לחקירת ארץ  -ישראל הצטרף מזיא לעוסקים בכך  ,והיה קשור להברה עד לפטירתו
בטבת

תר " ץ

.

( 59 ) 1930

שני אישים נוספים שפעלו בחברה בראשיתה היו בן  -יהודה 60ושמואל רפאלי  .רפאלי  ,אשר עבד

כמנהל בארגון הרפואי ' הדסה '  ,התפרסם בספרו על

' מטבעות היהודים '  ,שהופיע כבר בשנת

עם פתיחת מחלקת העתיקות הממשלתית הבריטית בשנת

המחלקה .

כן היה אספן מטבעות ועתיקות

בתקר ארץ  -ישראל  ,כמו

ה ' קרן

נוספות .

1920

. 1913

התמנה לאוצר המטבעות של

הוא עמד בקשרים עם מוסדות שעסקו

הבריטית לחקירת ארץ  -ישראל ' ,

ה ' הברה

המזרחנית

הארץ -

.

ישראלית ( הפלסטינאית ) ' ועוד  ,ואף שלח להם הערות ומאמרים הוא נמנה עם הפעילים שסייעו

.

בהקמת ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ' והיה הבר בוועד המנהל הראשון שלה כן סייע
רבות להקמת בית הנבאת הארכאולוגי של ההברה  ,במיוחד בריכוז אוסף המטבעות שהוקם

בתוכו .

61

.

בפורים תרפ " ג (  , ) 1923החלה החברה בהקמת בית נכאת לארכאולוגיה משלה תחילה הוצג אוסף
העתיקות בהדר שהקצתה לכך ההנהלה הציונית בבית
הנכאת

ל ' בצלאל ' וסודר שם

עצמה ' .

כיחידה בפני

' מחנים '

בירושלים .

62

מאוחר יותר הועבר בית

6

מרדכי נרקיס  ,אשר היה מאנשי מוזאון ' בצלאל ' באותם ימים ומפעילי החברה סייע בכך  .ברשימה
שפרסם בשנת  , 1934עוד לפני הקמת ' בית הנכאת לעתיקות היהודים ' באוניברסיטה העברית בהר

הצופים  ,דיווח כי אוסף זה ב ' בצלאל ' מכיל את הממצאים מחפירותיו של סלושץ בטבריה  ,כולל
המנורה בת שבעת הקנים שנמצאה שם ,

59

64

את אלו מחפירותיו ביד אבשלום  ,כולל הגמלון של מערת

בקובץ שהוציאה ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ' לזכרו ( לעיל  ,הערה  , ) 56נדפסו דברי הערכה

60

בן  -יהודה שימש תקופה מסוימת סגן יושב ראש הוועד

61

רפאלי מוזכר ברשימות של ברוור ופרס בין הפעילים

של החברה .
בחברה  .וראו

בחלק הראשון של מאמרי ( לעיל  ,הערה , ) 2

עמ '  ; 159ראו עליו  :ש ' רובינשטיין וש ' אבן  -אור  ' ,הקמת ועד העיר ליהודי ירושלים

שבו '  ,כיוונים  ,כתב עת ליהדות וציונות  , 35 ,אביב תשמ " ז ( מאי , ) 1987
62

בית זה הושכר

ב 25 -

בנובמבר

1918

עליו .

עמ '

ב 1918 -

והאישים המרכזיים

. 57

לוועד הצירים בידי גב ' לנדאו  ,מנהלת בית  -הספר ' אוולינה דה רוטשילד '  .תחילה

מנחם אוסישקין התאכסן בו  ,וכן פעל בו הימוזאון החקלאי '  ,שהוקם בעיר כבר בשנת

1920

.

ראו בפירוט  :י ' קול  -ענבר ,

' תולדות המוזיאונים בארץ עד קום המדינה כביטוי לחזון הציוני '  ,עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
63

 , 1992עמ '  ; 101 - 100וביתר הרחבה  :מ ' פירסטון  ' ,בית מחניים '  :תולדות המתחם  , 1995 - 1885ירושלים [ חש " ד ] .
ראו  :ג ' עפרת  ' ,בית הנכאת בצלאל (  , ' ) 1929 - 1906נורית שילה  -כהן עורכת )  ' ,בצלאל ' של ש " ץ  ,ירושלים
תשמ " ג  ,עמ '  ; 339 - 317ראו גם הערה  107להלן .

64

על ההתלהבות של סלושץ כאשר גילה את המנורה ועל רצונו להזמין את הרברט סמואל אישית לחשיפתה ראו

,

הערתו של ברוור במאמרו ( לעיל  ,הערה , ) 40

עמ ' 254

 319שקודרה

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

יהושפט  ,וממצאים נוספים שהתגלו בחפירות בירושלים  :תפירות החומה השלישית של אליעזר ליפא

סוקניק ולאו אריה מאיר  ,ההפירות של סוקניק בקברים בירושלים  ,התפירות ברמת  -רחל בהנהלת
בנימין מייזלר ( מזר ) ומשה שטקליס

ועוד .

65

בין הדמויות המרכזיות ב ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '  ,יש לציין גם את ישעיהו

פרס .

66

עם הקמת החברה מחדש לאחר מלחמת העולם הראשונה נבחר פרס לשמש כמזכיר שלה וזאת

עוד לפני חזרתו של ברוור ארצה .

67

פרס היה פעיל גם בהקמת היחברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה

.

ואתנוגרפיה ' ואף שימש גזברה בתחילת פעולתה יתד עם אליעזר ליפא סוקניק  ,ערך את הקובץ
הרביעי של ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל '  ,אשר הוקדש לזכרו של לונץ  ,במלאת עשר שנים
לפטירתו  ,ואשר ראה אור
כבר בתרפ " א

( ) 1921

בתרפ " ח

.

( 68 ) 1928

יצא לאור ספרו הנודע של פרס ' ארץ  -ישראל וסוריה הדרומית  :ספר המסעות ' .

69

.

במחקריו עסק פרס בעיקר בתחום הטופוגרפי  -ההיסטורי בקובץ השני של החברה כתב פרס ביקורת

לעיל .

על האנציקלופדיה הגאוגרפית  -ההיסטורית של הורביץ שהוזכרה

לבד ממאמרים שפרסם

בנושאי טופוגרפיה היסטורית של הארץ בקבצים ובעיתונות המדעית העברית של אותם ימים הקדיש

פרס לימים את רוב עתותיו ומעייניו לכתיבת אנציקלופדיה גאוגרפית  -היסטורית  ,וזו ראתה אור
בארבעה

כרכים .

70

מפנה משמעותי חל בפעילותה של ה ' תברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' עם הקמת
ה ' קתדרה להקירת ארץ  -ישראל ' באוניברסיטה העברית ומינויו של קליין לעמוד בראשה  ,התברה

.

הייתה נתונה באותה תקופה בקשיים כספיים ניסיונותיה לגייס כספים בחו " ל לביצוע חפירות
ארכאולוגיות לא צלתו  .בתרפ " ו

( ) 1926

התארגן מחדש בניו  -יורק הוועד האמריקני של ה ' תברה

העברית לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '  ,ועל פי הצעתו נקבע כי ועד החברה בירושלים והנהלת
האוניברסיטה העברית ינסו להגיע להסכם שיתוף פעולה ביניהם  ,ושהכספים שייאספו על ידי

ארכאולוגיות .

הוועד האמריקני ישמשו לעבודה משותפת של שני המוסדות  ,במיוחד לחפירות
עמ '

71

. 148 - 145

65

פרטים נוספים ראו  :קול  -ענבר ( לעיל  ,הערה , ) 62

66

פרס למד בבית המדרש למורים בהנובר בגרמניה  .הוא תכנן להמשיך ללמוד באוניברסיטה אך עקב מות אביו

.

נאלץ לחזור ארצה שליטתו בשפה הגרמנית אפשרה לו להמשיך לעקוב אחר הפרסומים על ארץ  -ישראל בשפה
זו וכן להשתתף בשיעורים של

פרופ ' גוסטב דלמן

שהתקיימו במכון הגרמני  -האוונגלי למדע קדמוניות ארץ

הקודש בירושלים  .ראו  :פרס ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ ' , 133 , 95 , 75
ראו במאמרו של ברוור ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ '  ; 233הנ " ל ( לעיל  ,הערה

; 210 - 207

67

68

) 41

. 261 - 260

.

בקובץ שהוציאה ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ' לזכרו של לונץ ( לעיל  ,הערה  , ) 56כתב עליו י " י ריבלין  ,ונדפסו
רשימה ביבליוגרפית של מאמריו  ,שערך א " ר מלאכי  ,ורשימה של ספריו ושל ספרים שפרסם  ,שערכה בתו ח '

.

לונץ  -בולטין נוסף על כך כולל הקובץ שורה של מאמרים פרי עטם של חוקריה החשובים של ארץ  -ישראל  ,באותם

.

ימים גם בקובץ זה יש דוח של פרס  ,מזכיר החברה  ,על פעילותה במשך שלוש השנים
69

פרס ( לעיל  ,הערה  , ) 34ספר זה פורסם גם במהדורה מעודכנת בגרמנית :
stina, Wien 1934

70

, durch Pal

שהם

,

מתרפ " ה עד תרפ " ח .

Press , Neues ralastina Handbuch :

.ן

~
מפרסומיו  :גיאוגרפיה של ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תרפ " ו ; ארץ  -ישראל  :אנציקלופדיה טופוגרפית -
נציין כמה

היסטורית  ,א  ,ירושלים חש " ו ; ב  ,ירושלים תש " ח ; ג  ,ירושלים תשי " ב ; ד  ,ירושלים תשט " ו ; וראו  :מ ' איש  -שלום ,
נ ' בניהו

וע ' Dnle

( עורכים )  ,מחקרים בידיעת הארץ וטופוגרפיה מקראית

ראו הדוח בסוף קובץ לונץ ( לעיל  ,הערה

. ) 56

(

ספר זיכרון לפרם  ,ירושלים תשכ "א .
)

יהושע

קתדרה 320

בן  -אריה

ואכן בעקבות זאת ביצעו שני הגופים במשותף את חפירות החומה השלישית בירושלים .

72

עם זאת המחצית השנייה של שנות העשרים הייתה תקופת משבר בפעילותה המקצועית של ה ' חברה

לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' .

73

ד  .היחברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה ' מספר הישובי
באספה שהתכנסה בירושלים בסוף תרפ " ד

( ) 1924

הוחלט להקים תברה להיסטוריה ואתנוגרפיה

בארץ  -ישראל ונבחר ופזי זמני לחברה ובו היו חברים שמחה אסף  ,בן  -ציון דינבורג  ,ק ' פריידנברג ,

אליעזר ליפא סוקניק וישעיהו פרס .

74

אור לג ' בכסלו תרפ " ה התכנסה האספה המייסדת של התברה  ,ובאספה נוספת  ,שבוע מאוחר יותר ,

.

אושרו תקנות החברה והוחלט על צירוף חברים חדשים לוועד בעקבות זאת השתלב קליין בוועד
בז ' בטבת נבחר

החברה  ,ובישיבת הוועד

קליין ליושב ראש הוועד  ,דינבורג נבתר לסגנו  ,סוקניק

.

למזכיר  ,ופרס לגזבר באותה ישיבה הוחלט להתחיל בהוצאת מאסף מדעי ונבחרה מערכת  ,שחבריה

היו אסף  ,דינבורג וקליין .

75

רבים מן האישים שהיו פעילים בהקמת

ה ' חברה

הארץ  -ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה '  ,כמו פרס ,

קלוזנר  ,ליפשיץ  ,סוקניק וגם קליין  ,פעלו גם במסגרת

ה ' חברה העברית לחקירת

ארץ  -ישראל ' .

.

דומה אכן כי בשנות העשרים היו מטרות שתי החברות קרובות מאוד אלו לאלו במאסף המדעי

הראשון של החברה ההיסטורית  ' ,ציון '  ,שיצא בשנת תרפ " ו (  , ) 1926נאמר בהקדמת המערכת כי
מאספי החברה יהיו מוקדשים ' לחקירות בתולדות ארץ  -ישראל וישובה היהודי '  .העורכים הדגישו את
התרומה של לונץ בתחום זה בזמנו ואת החשיבות שייחס לכך  ,וקבעו כי חשיבות המחקר בתחום זה

בעינה עומדת .

76

בשלושת מאספי ' ציון ' הבאים בולטת ההתמקדות בנושאי תולדות ארץ  -ישראל ויישובה היהודי ,

ופחות מכך בקהילות ישראל במזרת  ,כפי שהוצהר בעת ייסוד החברה .

77

קליין  ,שהגיע לארץ  -ישראל שבה הוקמה ה ' חברה ההיסטורית '  ,ונתמנה לפרופסור לחקירת ארץ -
ישראל באוניברסיטה העברית  ,היה לדמות המרכזית בחברה בשנותיה הראשונות  ,אף על פי שרק
72

סיכום ראשון של הפירות אלו ראו  :א " ל סוקניק  ,ל " א מאיר  ,חפירות החומה השלישית של ירושלים העתיקה ,

.

ירושלים תרצ " א על מאיר וקשריו לארכאולוגיה ולחקירת ארץ  -ישראל ראו בהרחבה במאמרי ( לעיל  ,הערה
73

על המשבר ב ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' בסוף שנות העשרים  ,עד
עמ '

74

)1

.

להצטרפות כוחות חדשים

. 362

לפעילותה  ,ראו במאמרו של ברוור ( לעיל  ,הערה , ) 40
על הקמת החברה ראו  :ציון  ,מאסף א ( תרפ " ו )  ,עמ '  ; 129 - 128חלק ניכר מהמברים שהשתתפו באסיפה הראשונה :
מזיא  ,פרס  ,אסף  ,דינבורג ומאיר  ,היו גם חברי הוועד המנהל של בית הספרים הלאומי  ,ראו  :ד ' שידורסקי  ' ,שמואל

הוגו ברגמן ומקומו בעיצוב בית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי '  ,קתדרה ,

76

,

תמוז תשנ " ה ) ,

התעניינותו של דינבורג בנושאי אתנוגרפיה והיסטוריה עוד בהיותו ברוסיה ראו להלן  ,הערה
75

,

77

וליד הערה

. 94

ציון  ,מאסף א תרפ " ו ) ; ב ( תרפ " ז ) ; ג ( תרפ " ט ) ; ד ( תר " ץ ) ; ה ( תרצ " ג ) ;  ( 1תרצ " ד )  ,תקנות החברה נדפסו במאסף
א  ,עמ '

76

84

עמ '

. 123

על

ציון ,
ציון ,

. 129 - 128

מאסף א  ,שם  ,דברי המערכת .
מאספים ב  ,ג שם  ,דפים אחרונים .
(

)

(

)

תחית לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

.

לאחר שהות נוספת בחו " ל ( תרפ " ו  -תרפ " ח )  ,התיישב באופן קבוע בארץ מעמדו המיוחד של קליין
 78והוא אף
משתקף בין השאר בעובדה שמאמר פרי עטו פותח כמעט כל אחד מכרכי המאסף ' ציון '

.

פרסם במאסף מאמרים שכתבו חוקרים מחו " ל .
במאסף השלישי ( תרפ " ט ,

) 1929

נמסר כי בישיבה של הוועד הוחלט לגשת להוצאת בולטין מדעי של

ה ' חברה ' שייקרא  ' :ידיעות החברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה '  ,ובמאסף הרביעי ( תר " ץ ,
 79ואכן
 ) 1930נמסרה הודעה על התחלת ההופעה של הבולטין  ,שש פעמים בשנה  ,בעריכת קליין

.

הבולטין  ' ,ציון  ,ידיעות '  ,החל לראות אור בתשרי  -מרחשוון תר " ץ (  , ) 1930זמן קצר לאחר לתליין חזר

.

לארץ לשהות קבע בשנה זו יצאו חמש חוברות  ,ובתרצ " א יצאו עוד שלוש חוברות  ,כל אחת כפולה ,

.

ולאחר מכן לא נמשך פרסום הבולטין רוחו של קליין פרושה על כל החוברות הללו  ,המאמרים קצרים

יחסית  ,רובם ככולם עוסקים בהקר ארץ  -ישראל וקהילות ישראל במזרח  ,וצורת הכתיבה עממית
ופופולרית ,

כמעט ללא אפראט מדעי .

80

דמות מרכזית אחרת ב ' חברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה ' היא בן  -ציון דינבורג ( דינור ) ,
אשר התמנה בשנות השלושים למרצה להיסטוריה של עם ישראל בעת ההדשה באוניברסיטה

העברית  ,ואשר היה לימים שר החינוך השני של מדינת ישראל .
1921

דינבורג הגיע לארץ  -ישראל בקיץ

81

.
והמשיך להורות במוסד זה שנים רבות .

והחל ללמד היסטוריה יהודית בבית המדרש למורים העברי  ,שניהל ילין לאתר פטירתו של

ילין (  , ) 1941נתמנה למנהל בית המדרש

82

זמן קצר לאחר בואו לארץ התל דינבורג להשתתף בפעילויות ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל
ועתיקותיה ' ופרסם מספר מאמרים בקבציה  .בשנת תרפ " ד

ישראל בשנת תרפ " ג .

אף פרסם חיבור מיוהד על ארץ -

( ) 1924

בהקדמה ציין כי ביקש לכתוב מעין ' ספר השנה לארץ  -ישראל '  ,על מנת לעורר

את הקהל בארץ  ,במיוחד את קבוצת המשכילים שבתוכו  ,לשים לב למצבה של הארץ ולדאוג קצת
ל ' חקירת

ההווה ' .

הספר גדוש מידע חשוב ומעניין בנושאים רבים  :המצב המדיני בארץ  -ישראל ,

הנהלת הארץ  ,אוכלוסיית הארץ ( תוצאות מפקד

1922

ועוד )  ,הכלכלה על ענפיה השונים  ,ההתיישבות

החקלאית והעירונית  ,עבודה  ,בריאות  ,חינוך  ,מוסדות כלכלה ומדע  ,ובכלל זה ה ' תברה לחקירת
ארץ  -ישראל ' ומחלקת העתיקות הממשלתית ,

ועוד .

83

שם .

78

ראו מאספים א  -ה

80

ציון  ,מאסף ג ( שם )  ,דף אחרון ; מאסף ד ( שם )  ,תוכן עניינים ודף
בשנת תרצ " א יצאו לאור גיליונות ו  -ז  ,ח  -י  ,יא  .על קליין ראו גם  :ברנאי ( לעיל  ,הערה

79

81

(

)

אחרון .

על דינבורג כמורה מרכזי באוניברסיטה ראה במאמרי ( לעיל  ,הערה

כללית והיסטוריה יהודית  :במשותף או

נפרד ?

)1

.

וראו עליו לאחרונה  :א ' ריין  ' ,היסטוריה

לשאלת הגדרת לימודי ההיסטוריה באוניברסיטה העברית בעשור

הראשון '  ,ש ' כ " ץ ומ ' הד ( עורכים )  ,תולדות האוניברסיטה העברית
תשנ " ז  ,עמ '  . 540 - 516על לימודיו וחינוכו האקדמי ראו :

בירושלים  :שורשים והתחלות  ,ירושלים

(he lewish Past: European

131 - 137

82

 .קק  Oxford 1995 ,ש וז0ז " " 1 Return 10 History, New

בשנת  1949ראה אוד

 , ) 58עמ '

32 - 31

.

210

 -Inventingשא

Myers ,

.א .ם

lewish Intellectuals and the

בירושלים  ,בהוצאת בית המדרש למורים העברי  :ספר דינבורג  :קובץ דברי עיון

ומחקר .

בשער הספר מצוין כי הוא ' מוגש לבן ציון דינבורג ע " י ידידיו וחבריו למלאת שלושים שנה לעבודתו המדעית

ועשרים וחמש שנים לעבודתו הפדגוגית  ,בבית המדרש למורים העברי בירושלים '  .הספר נערך בידי י ' בער ,
י ' נוטמן ומ '
83

שוובה .

.

ב " צ דינבורג  ,ארץ  -ישראל בשנת תרפ " ג  :תעודות  ,עובדות וצרופי  -מעשים ירושלים תרפ " ד בהקדמה דינבורג
מודה לא ' יערי  ,שסייע לו בריכוז חומר ,

ולוועד הלאומי  ,שסייע  ,באמצעות הוצאת ' משנה לשנה '  ,להוצאת הספר .

יהושע
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בן  -אריה

.

דינבורג הית הרוח החיה ב ' חברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה ' דומה כי בתחילה ראה את

המטרה העיקרית של החברה  ,כמו קליין ואחרים  ,ב ' חקירה בתולדות ארץ  -ישראל וישובה היהודי ' ,
אך לאחר מכן החל מכוון אותה לעבר הלימוד הכללי של תולדות האומה היהודית והזיקה שלה לארץ

אבותיה .

84

.

דינבורג היה לאמתו של דבר בראש ובראשונה היסטוריון של תולדות העם היהודי כבר בתרע " ט
( ) 1919

פרסם בקייב את הכרך הראשון של ספרו ספרו ' תולדות ישראל ( כריסטומתיה היסטורית ) ,

מקורות ותעודות  ,ערוכים בסדר כרונולוגי וסיסטמתי  ,עם ביאורים והערות  ,מראשית ישראל ועד

ימינו אלה '  .בשנת  1926פרסם  ,בארץ  ,את הכרך הראשון של ' ישראל בגולה ' .
85

86

בכרכים הרבים של

חיבור זה ניסה דינבורג לבסס את השקפותיו בדבר אחדותה של ההיסטוריה היהודית  ,אחדות המקיפה
את כל התקופות והמקומות  ,ואשר במרכזה הזיקה

והכמיהה של העם היהודי לארצו .

87

השקפתו של דינבורג שחקר תולדות עם ישראל עולה בחשיבותו על חקר תולדות היישוב היהודי

בארץ  -ישראל בפני עצמו  ,זכתה לסיוע עם בואו של יצחק בער לאוניברסיטה העברית ועם כינונו
של החוג להיסטוריה של עם ישראל בה  ,במכון למדעי היהדות  ,חוג שדינבורג היה ממוריו

הבכירים .

88

.

תחום מחקרו העיקרי של בער היה תולדות היהודים בספרד הנוצרית ואילו דינבורג

הרבה לעסוק בהקר תולדות העם היהודי בעת החדשה  ,ובראשית שנות השלושים ראו אור שני

ספריו ' חיבת ציון ' .

89

עמדתם של דינבורג ובער  ,שמילאו תפקידים מרכזיים ב ' חברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה
ואתנוגרפיה '  ,באה לביטוי כבר במאסף ' ציון ' החמישי ( תרצ " ג ,

) 1933

והשישי ( תרצ " ג , ) 1934 ,

.

שעיקר עריכתם הופקדה בידי השניים בהקדמה לכרך החמישי מצוין אמנם עדיין שבמת המאסף

מוקדשת ליחקר תולדות ארץ  -ישראל וישובה היהודי '  ,אך רבים מן המאמרים בו עוסקים בנושאים
84

דינבורג ראה בהקמת ה ' חברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה ' בירושלים גם המשך ומעין סניף ל ' חברה

היהודית להיסטוריה ואתנוגרפיה '  ,שקמה בפטרבורג בשנת  , 1909ולפעילות בנושאי אתנוגרפיה יהודית שקיימו
באודסה ביאליק  ,רבניצקי ודרויאנוב באותן שנים לערך ; וראו בהמשך בעניין זה בקשר לתכניתו ל ' ספר הישוב '
( להן ,

ליד הערה . ) 94

ייתכן כי בכך טמון גם ההסבר להקמתה של היחברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה

ואתנוגרפיה '

בשעה שכבר פעלה בירושלים ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '  .על הקמת ה ' חברה הארץ  -ישראלית

להיסטוריה ואתנוגרפיה ' ועל תפקידו של דינור בה ראו גם  :ברנאי ( לעיל  ,הערה , ) 58
85

עמ '

. 28 - 27

היה זה ספר עזר למורים  ,תלמידים ומתלמדים  .הכרך הראשון היה ' מראשית ישראל עד סופו של שלטון פרס

ביהודה ' .
86

ב " צ דינבורג  ,ישראל בגולה  :מימי כיבוש ארץ  -ישראל ע " י הערבים עד מסעי הצלב  ,א  ,ספר ראשון  ,ירושלים

תרפ " ו  .בהקדמה לכרך ציין דינבורג כי הוא רואה אור כחלק מתכניתו הכללית להוציא סדרת כרכים של מקורות
ותעודות שיהיו ערוכים בסדר כרונולוגי  ,ושתינתן בהם הרצאה היסטורית שלמה מראשית התהוותה של האומה

.

עד ימינו הוא הוסיף כי סדרה זו תתחלק לשני חלקים  :ישראל בגולה וישראל בארצו  ,ובכל חלק יהיו ארבעה

.

כרכים הספר הרואה אור הוא הכרך הראשון של החלק הראשון  ' ,ישראל בגולה ' ; הכרך הראשון של החלק השני ,
' ישראל בארצו '  ,הוא הכרך שראה אור בקייב בשנת
87

תרע " ט .

כשלושיפ שנה מאוחר יותר  ,בשנת  , 1958חזר דינבורג לפרסום ספרים אלו בצורה מעובדת ושלמה יותר  ,על כך
שדינבורג למעשה לא חקר את ארץ  -ישראל והתעלם לגמרי מההיסטוריה הכללית של הארץ ראו  :ברנאי ( לעיל ,

הערה  , ) 58עמ '
88
89

. 47 - 46

ראו  :ריין ( לעיל  ,הערה  , ) 81עמ '  , 521 - 520וראו לעיל  ,הערה
ב " ג דינבורג  ,חיבת  -ציון  ,א  ,תל  -אביב תרצ " ב ; ב  ,תל  -אביב

. 81

תרצ " ד .

הפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדש

יהודיים שאינם קשורים לארץ  -ישראל .

בהקדמה לכרך השישי מדובר על ' צעד נוסף קדימה בהרחבת

90

חוג העניינים הנדונים בו '  ,אם כי תוך שמירה על צביונו הקודם  .ובהמשך נמסר על קיום משא ומתן
להוצאת ' ציון ' בצורה של רבעון שיוקדש לחקר תולדות ישראל  ,על מנת ליצור ' במה קבועה לקדמת

המחקר בהיסטוריה ישראלית ' .

91

מאסף ' ציון ' השישי היה הקובץ השנתי האהרון שהוציאה לאור ה ' הברה הארץ  -ישראל להיסטוריה

ואתנוגרפיה .
'

בעריכת בער

בתשרי תרצ " ו

ודינבורג .

( ) 1936

החל להופיע הרבעון ' ציון '  ' ,רבעון לחקר תולדות ישראל ' ,

בשער כתב  -העת נכתב  :שנה ראשונה  ,ספר

א.

ובהקדמה  ,שכותרתה

' מגמתנו '  ,הציגו העורכים את השקפותיהם על חקר ההיסטוריה של עם ישראל  ,והבהירו כי כוונתם

לפרסם בכתב  -העת מאמרים על ' תולדותיה של האומה הישראלית ' בכל התקופות והמקומות שבהם
היא

התקיימה .

92

לזכותו של דינבורג נזקף בכל זאת מפעל מרכזי שיוחד לתולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל דווקא

.

 מפעל ' ספר הישוב ' בהקדמה לחוברת הראשונה של הרבעון ' ציון ' כתב דינבורג על תכנית ' כינוס 'שהגה זה זמן  ,ואשר כינה בשם

, 1911

כבר בשנת

alaestina

Tudaica

9

טרם עלייתו ארצה  ,נסע דינבורג לביקור באודסה כדי לפגוש את חיים נחמן

.

ביאליק ביאליק פרסם באותם ימים יחד עם יהושע חנא רבניצקי ואלתר דרויאנוב  ,קול קורא

.

לציבור היהודי לעזור להם בכינוס מסורות של פולקלור יהודי דינבורג קרא לפני כן בעניין רב
את האנתולוגיה ' ספר האגדה '  ,שערכו ביאליק ורבניצקי  ,ובפגישה עם ביאליק הציע להרחיב

.

אותה גם לתקופת ימי הביניים  ,רעיון שביאליק שמח עליו הפגישה השפיעה מאוד על דינבורג ,
שהיה לו עניין רב בנושאי פולקלור ותרבות יהודית  ,והוא ראה אפשרות לנצל את ה ' כינוס ' ככלי
ללימוד נושאים שונים בהיסטוריה של האומה הישראלית וכאמצעי לעניין קהל מדעי ועממי

כאחד .

94

בחיבורים רבים משלו ריכז דינבורג מקורות ועדויות וכתב ביאורים

עליהם ,

כך עשה בספריו

.

' ישראל בגולה ' ו ' ישראל בארצו ' וכך בכרך הראשון של ' ספר הציונות ' בהקדמה ל ' ספר הציונות ' ,
הסביר דינבורג את שיטת ה ' כינוס '  ' :ספר הציונות

הוא . . .

.

ספר של כנום כנום ברוה חזונו של

ביאליק על " כנוס פזורי רוחנו בתמציתם המעולה למען החיותם חיים חדשים " . , .
של בירור  .לא לכנם סתם את כל נכסי העבר  ,אלא בירורן  " ,הצלת הפליטה החיונית " אשר בהן ,
כלומר אסיפה  ,ליקוט וסידור של כל הטוב והמעולה החיוני והשלם שבהם '  .בהמשך הוסיף :

כנוס לפי העיקרון

90

כך למשל

הגירוש ;

בעי

,

פרסם בברר החמישי של מאסף זה לעיל  ,הערה

ש ' אסף עסק במאמר באותו כרך

91

ציון  ,מאסף ( לעיל  ,הערה , ) 75

92

ציון  :רבעון לחקר תולדות ישראל  ,א  ,א

93

94

באנוסי ספרד ופורטוגל ; ומ ' קהתי  -בתנועה השבתאית

הקדמה ; על
(

) 75

מאמר על התנועה המשיחית בספרד בתקופת

שינוי המגמה ב ' ציון ' ראו גם  :בריאי ( לעיל  ,הערה , ) 58

תרצ " ו .
)

עמ '  ' ; 129מגמתנו '

 ,ציון  ,א  ,א ,

ציון  ,מאסף א ( לעיל  ,הערה , ) 75
דינבורג בתוך  :ש ' קליין ( עורך )  ,ספר הישוב  ,א  ,ירושלים תרצ " ט

בתימן .

עמ ' . 29 - 28

תרצ " ו )  ,עמ '  ; 5 - 1וראו בהקדמה של ב " צ

עמ '

ז'  -י " ב.

ביאליק  ,רבניצקי ודרויאנוב גם ערכו כתב  -עת לאתנוגרפיה ופולקלור  ' ,רשומות  :מאסף לדברי זכרונות

.

לאתנוגרפיה ולפולקלור בישראל ' הכרך הראשון של כתב  -העת ראה אור בתרע " ח
בתר " ץ

( . ) 1930

(  ; ) 1918והכרך

האחרון  ,השישי
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יהושע בן  -אריה

~

משמאל  :תצלום אוויר
של אתר החפירוה

גנבי עמואל  ,שבו
נתגלו ממצאים מכל
התקופות  ,החל מן

התקופה הישראלית ,
ועד העת החדשה
למטה  :יד לספר תורה
שנתגלתה בחפירות
נבי סמואל

נבך

dhi

ו

~

ש

.

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

' צירופים חדשים של דברים ישנים בונים עולם ומהריבים עולם  ,עוקרים מרכזים ממקומם ונוטעים

.

אותם במקום אחר כל החומר

על כך שספרי

בהיסטוריה

ה ' כינוס ' הם

שלו .

.

החדש . . .

סופו להיעשות כברייה חדשה ' ולבסוף הרחיב את הדיבור

ביטוי להשקפת עולם  ,וכי ליוו את עם ישראל בתקופות מכריעות

95

.

גם את ' ספר הישוב ' ראה דינבורג כספר ' כינוס ' בדבריו על ספר זה בתוברת הראשונה של הרבעון

' ציון '  ,טען שכינוס שיטתי של תולדות היהודים בארצות פזוריהם השונות נווטה בכל ארץ וארץ  ,וכי
' הארץ היחידה  ,אשר עד עכשיו לא נעשו ניסיונות רציניים לכנוס שיטתי של הידיעות והרשומות

לתולדות ישובה היהודי היא . . .

ארץ ישראל ! דווקא ארץ ישראל  ,אשר למרות גלי מתיישבים זרים וזרמי

כובשים נכרים  ,לא חדלה מעולם מהיות נחלת

בניה . . .

דווקא ארץ  -ישראל לא זכתה עוד לאסף

.

המקורות והעדויות  ,הרשומות והזיכרונות  ,לתולדות ישובה היהודי וגורלו ' ובהמשך הוא חזר והבהיר

.

את מטרות ' ספר הישוב '  ' :ספר הישוב בא לתקן מעוות זה מיסודו ב " ספר הישוב " יאספו ויכונסו ,

המפורשות . . .

בסדר כרונולוגי וגיאוגרפי  ,כל הידיעות

לספה " נ ) עד תנועת ההתיישבות החדשה ,

דינבורג ציין שמפעל

' ספר

(

על ישוב ישראל בארצו  ,מזמן החורבן

תרמ " ב . ' ) 1882 -

( 10

96

הישוב ' היה אחת ממטרותיה הראשיות של

ה ' חברה

הארץ  -ישראלית

להיסטוריה ואתנוגרפיה '  ,אך לא עלה בידה לבצע את הדבר בשל מיעוט החוקרים שיכלו לעשות זאת

.

.

ובשל חוסר תמיכה כספית עתה נראה היה כי ניתן יהיה לבצע את המפעל הוא דיווח על ישיבות

.

ועד החברה שהתקיימו בנדון  ,מנה את האנשים שהשתתפו בהן  ,והציג את המערכת שנקבעה כמו
כן פירט את התכנית של המפעל וציין כי הוא מקווה שבסוף תורף תרצ " ו
הראשון מוכן

לדפוס .

( ) 1936

כבר יהיה הכרך

97

קליין  ,העורך הראשי של הכרך הראשון של

' ספר

הישוב '  ,עשה את עיקר העבודה בהכנתו של כרך

זה  ,היינו איסוף שיטתי של כל הידיעות  ,פירורי הידיעות והרמזים על יישוב יהודי בארץ  -ישראל ,

במיוחד בתקופות שבהן התמחה  .היה זה מפעלו המדעי המרכזי האחרון של קליין  ,שנפטר בשנת ת " ש
( ) 1940

 ,והוא התאים מאוד לדרכו ולהשקפתו המדעית .

98

הכרך השני של ' ספר הישוב ' ראה אור  ,אף הוא ביזמת ה ' חברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה
ואתנוגרפיה '  ,בתש " ד (  , ) 1944בעריכת אסף ומאיר  ,והוא יוהד לתקופה ש ' מימי כיבוש ארץ  -ישראל

.

על ידי הערבים עד מסעי הצלב ' בהקדמה ציינו העורכים כי לכתחילה התכוונו שהכרך יכיל את
התקופה מהכיבוש הערבי ועד הכיבוש העות ' מאני  ,אך לאתר שהתחילו בהכנת החומר מצאו ' כי ראוי

.

לחלק את התקופה הארוכה הזאת חלוקה כרונולוגית כרך שני שיעסוק בדברי ימי הישוב מימי

הכיבוש הערבי ועד הכיבוש הצלבני  ,וכרך שלישי  ,שיטפל בדברי ימי הישוב מזמן מסעי הצלב ועד

95

ראו  :ספר הציונות  ,א  ,תל  -אביב תרצ " ט ,

עמ '

יט  -כ .

. ) 93

96

' מגמתנו ' ( לעיל  ,הערה

97

חברי המערכת היו  :אסף  ,בער  ,דינבורג  ,מאיר  ,צ ' ריקובר וקליין בהמשך הוזכרו חברים נוספים שצורפו למפעל ,

.

אם כחברי מערכת אם כעוזרים מדעיים  ,ופורטו כרכי הספר והמבנה של כל כרך וכרך  .ראו :
98

ראו הקדמת קליין  ,ספר הישוב ( לעיל  ,הערה

הערה , ) 58

עמ '

32

) 93

.

שם .

,

עמ ' יג  -כד על קליין ו ' ספר הישוב ' ראו גם  :ברנאי לעיל ,
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הכיבוש העות ' מא ני ' ,

99

אולם החלק השלישי של ' ספר הישוב ' לא ראה אור והמפעל כולו לא הסתיי ם

עד היום .
ההחלטה העקרונית של דינור ובער לשנות את מטרותיה של ה ' חברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה
ואתנוגרפיה ' ובמקום להתמקד במחקר ארץ  -ישראל ויישובה היהודי להתרכז במחקר עם ישראל
לתפוצותיו השונות  ,הייתה לה חשיבות רבה בכל הנוגע לחקירתה וללימודה של

ארץ  -ישראל .

בעקבות ההלטה זו נותרה ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' ההברה היחידה
שהמשיכה לעסוק בתחום לימוד זה  ,ואילו ההיסטוריונים של עם ישראל  ,פרט לאלו שהתמקדו

.

בתקופת בית ראשון ובית שני  ,מיעטו מעתה לעסוק בחקירתה ובלימודה של ארץ  -ישראל החלטה זו

גם גרמה לכך שקליין  ,שעיקר עניינו היה תולדות ארץ  -ישראל התקרב מעתה יותר ל ' תברה העברית
לחקירת ארץ  -ישראל ' ואף

נבתר לנשיאה .

100

ה  .ההתארגנות מחדש של ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראלי  ,המחקר

הארכאולוגי בידיעת ארץ  -ישראלי
במלאת עשור שנים לקיומה של ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' הוציאה זו עלון

.

פרסום בצדו האתד נדפסו כעשרה תצלומים של ממצאים וכתובות ממקומות שבהם פעלה ההברה ,
ביניהם  :החומה השלישית  ,יד אבשלום  ,המנורה מחמת טבריה  ,ממצאים ראשונים מהחפירות ברמת  -רחל

.

וכן גלוסקמאות וכתובות שהוצבו במוזאון ההברה בצדו האחר של העלון נדפס טקסט  ,בעברית

.

ובאנגלית  ,שבו מסופר על פעילות החברה מאז הקמתה נאמר בו כי ' ההברה העברית לחקירת א " י

ועתיקותיה ממלאה תפקיד תשוב בתיי התרבות שלנו  ,גם מבחינה מדעית וגם מבחינה חינוכית  -לאומית .
במשך עשר שנות קיומה פעלה התברה פעולה מדעית מרובה  ,ספרותית וטכנית '  .לאחר מכן מפורטות
הפעולות השונות של החברה  ,כולל ייסוד בית נכאת וספרייה ארכאולוגית והקמת ועדת שמות הפועלת
ליד החברה  ,ומצוין שבית הכנסת העתיק במירון שבגליל הועמד לרשותה  .כן נמסר כי ההברה רואה
חשיבות חינוכית רבה בהרצאות הפומביות ובטיולים הקיבוציים שהיא מקיימת  ,המסוגלים להפיץ את

.

ידיעת ארץ  -ישראל ועברה בקרב העם הטקסט מסתיים בקריאה  ' :יהיו כבוד עמך וידיעת ארצך יקרים

לך ! יתמוך כל אחד בפעולות התברה על  -ידי התעניינותו בהן  ,על  -ידי הספחו אל החברה וישתתף בזה

.

בפעולותיה ' על החתום  :ד ' ילין  ,נשיא ; ש ' קליין  ,סגן ; צ ' איזקסון  ,גזבר ; א " י ברוור  ,מזכיר כבוד ;

חברים  :י ' בן  -צבי ; ב " צ דינבורג ; ש ' ייבין ; ב ' מייזלר ;
99

י ' פרס ;

י ' קלוזנר ; מזכירות  ,א " ז אשכלי .

101

ש ' אסף ול " א מאיר ( עורכים )  ,ספר הישוב  ,כרך שני  ,מימי כיבוש ארץ  -ישראל על  -ידי הערבים עד מסעי הצלב ,

.

ירושלים תש " ד בהמשך ההקדמה הם דנים במקורות התקופה  ,במדרשים ובפיוטים ובקושי להפיק מהם נתונים
היסטוריים וכן באופי המיוחד של המקור
100

מפרסומיו המרכזיים של קליין  ,נוסף על

החשוב של התקופה הגניזה הקהירית .
' ספר

הישוב '  :תולדות הישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,מחתימת התלמוד

ועד תנועת ' ישוב ארץ  -ישראל '  ,תל  -אביב תרצ " ה ; תולדות חקירת ארץ  -ישראל בספרות העברית והכללית
( הספרייה לידיעת ארץ  -ישראל )  ,ירושלים תרצ " ז ; ארץ יהודה  ,תל  -אביב תרצ " ט ; ארץ הגליל  ,ירושלים תש " ז
מהדורה שנייה  ,בעריכת י ' אליצור  ,ראתה אור בשנת תשכ " ז ) .

,

101

גודל הגיליון הוא

30 % 50

ס " מ  ,ובאנגלית מצוין שם החברה :

Palestine Exploration Society Terusalem

lewish

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי כעת החדשה

בשנת

1932

נבחר ועד מנהל קבוע לחברה  ,קליין התמנה לנשיאה  ,ומייזלר ( לימים מזר

)

למזכיר .

102

כן הוחלט באותה עת על הוצאת רבעון שנתי מטעמה  ' :ידיעות החברה לחקירת ארץ  -ישראל

ועתיקותיה ' .
מאז ועד לפטירתו של קליין בשנת

1940

.

פעלו הוא ומייזלר יד ביד בניהול תברה זו מייזלר הצעיר

שעדיין לא השתייך לסגל האוניברסיטה העברית  ,היה המוביל  ,וקליין הבכיר נתן את הגיבוי

.

הנשיאותי בניסן תרצ " ג

חוברות בשנה עד שנת

( ) 1933

. 1967

יצאה החוברת הראשונה של ' ידיעות ' ומאז ראו אור שלוש  -ארבע

103

בחוברות ' ידיעות ' מצוינות המטרות של החברה  :ביצוע חפירות

ארכאולוגיות  ,פרסום חוברות ' ידיעות ' וקבצים מדעיים נוספים  ,ארגון הרצאות וכנסים בנושאי

.

ידיעת הארץ וייסוד מכון לחקירת ארץ  -ישראל מדי פעם פורסמו בחוברות דיווחים מפורטים על
הפעילויות השונות של החברה  :פרסומיה  ,חפירותיה הארכאולוגיות וההרצאות והכנסים בנושאי
ידיעת הארץ שארגנה ברחבי

הארץ .

104

חוברות ' ידיעות ' החליפו בעצם את הכרכים הראשונים של המאסף ' ציון '  ,אשר עסקו בנושאי
חקירת ארץ  -ישראל  ,ואת הקבצים הראשונים של

ה ' חברה העברית

לחקירת ארץ  -ישראל '  ,והפכו

לבמה המדעית המרכזית לעוסקים במחקר היסטורי וארכאולוגי של ארץ  -ישראל  .קליין ומייזלר
הרבו לפרסם בביטאון זה  ,וכך פרסמו בו חוקרים אחרים שמאמריהם נדפסו קודם לכן במאספי
' ציון ' ובקבצים הראשונים של ה ' הברה לחקירת ארץ  -ישראל '  ,ונוספו עליהם חוקרים הדשים

שההלו לעסוק במחקרה של ארץ  -ישראל  .בחוברות ' ידיעות ' נדפסו גם רשימות של ספרים בנושאי
ידיעת ארץ  -ישראל שראו אור הן בעברית הן בשפות אחרות  ,ולעתים פורסמו עליהם הערכות

וביקורות .
בשנת

1934

ההליטה הנהלת ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ' להוציא לאור סדרת ספרים שתיקרא

' הספרייה לידיעת ארץ  -ישראל '  ,לעורך הסדרה התמנה שמואל ייבין  ,ששימש לאתר הקמת המדינה

כמנהל הראשון של מחלקת העתיקות הממשלתית הישראלית .
עד לסוף תקופת המנדט .

105

שנים  -עשר ספרים התפרסמו בסדרה

106

102

אעסוק כאן רק בחלקו של מייזלר בפעילות ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' בתקופה הנדונה  .החברה

הקדישה לכבודו  ,במלאות לו חמישים שנה  ,את כרך ה ( תשי " ט ) של ' ארץ ישראל '  .בראש כרך זה נדפסה רשימה
מלאה של פרסומיו  ,עד לשנת תשי " ז
המדעית כבר בשנת
103

.

בתקופה שמתחילת הוצאת הרבעון ( תרצ " ג ) ועד לתום תקופת המנדט ( תש " ט ) ראו אור ארבע  -עשר כרכים שנתיים
של רבעון זה  .בשנת

104

1928

( ) 1956 / 7

שהכין ח ' ביינארט  .לפי רשימה זו החלה פעילותו הפרסומית -

1967

הוחלף הרבעון ' ידיעות '  ,בביטאון החדש של התברה ,

' קדמוניות ' .

בשולי חוברות ' ידיעות ' נדפסו רשימות שמיות של חברי החברה  ,שקיבלו את הביטאון  ,וכן שמות של מצטרפים

.

חדשים רשימות אלו מעניינות שכן הן כוללות את האינטליגנציה העברית המשכילה של אותם ימים שהייתה
מעוניינת
105

בנושאי חקר ארץ  -ישראל .

ייבין אף הצטרף אל מייזלר וקליין בעריכת חוברות ' ידיעות ' החל מהחוברת השלישית  ,ושימש במערכת ביטאון
זה לכל אורך תקופת המנדט עד להקמת המדינה  .ראו  :דברי הפרדה של ייבין עם החלטתו לעזוב את מערכת

בסוף הכרך .

106

' ידיעות ' עם מינויו לתפקיד מנהל מחלקת העתיקות הממשלתית  :ידיעות  ,יד  ,א  -ד ( תש " ח  -תש " ט ) ,
שני הספרים הראשונים בסדרה ראו אור בתרצ " ו (  : ) 1936מ ' נרקיס  ,מטבעות ארץ  -ישראל  ,א  ,תרצ " ו  .ב ' מייזלר ,
תולדות המחקר הארכיאולוגי בארץ  -ישראל  ,תרצ " ו ; וראו עוד  :א ' שליט  ,המשטר הרומאי בארץ  -ישראל ,

תרצ " ז .

ש ' קליין  ,תולדות חקירת ארץ  -ישראל בספרות העברית והכללית  ,ירושלים תרצ " ז  .ש ' ייבין ( עורך )  ,המסחר ,

27ן

קתדרה 328

יהושע בן  -אריה

הנהלת החברה שבה לפתה בתקופה זו את המוזאון הארכאולוגי שלה  ,אשר היה משוכן ב ' בצלאל '  .גם

עתה סייע בכך נרקיס  ,והוא גם הרבה לפרסם בחוברות ' ידיעות '  ,במיוחד מאמרים על מטבעות

.

יהודיים החברה הוציאה לאור במסגרת סדרת הספרים שלה בנושא ' ידיעת

ארץ  -ישראל ' שני ספרים

פרי עטו  ,האחד  ,הספר הראשון בסדרה זו  ,יוחד למטבעות היהודים ( תרצ " ו )  ,והאחר  -למטבעות

הנכרים ( תרצ

.

" ט ) 107

כבר מראשיתה של ה ' הברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '  ,קיבלו על עצמם הבריה

.

לעסוק בקביעת השמות העבריים ההיסטוריים במרבב של ארץ  -ישראל פרס דיווח כבר בתרפ " ה

.

(  , ) 1925בקובץ השני של התברה  ,על פעילותה בנדון הוא ציין כי בעקבות המפקד הבריטי הראשון

של אוכלוסיית הארץ  ,שנערך בשנת  , 1922ולקראת הצורך להכין רשימה של שמות כפרי ארץ -
ישראל  ,מינה ועד החברה  ,בהסכמת ממשלת המנדט בארץ  ,ועדה לקביעת השמות העבריים

.

ההיסטוריים של כפרי הארץ מטעם הממשלה השתתפו בוועדה זו שני חברים  :מאיר  ,שהיה בא כוח
מחלקת העתיקות הממשלתית  ,ומ ' דוכן  ,בא כוח מחלקת הקרקעות הממשלתית  ,ומטעם החברה ,

התמנו שלושה חברים  :בן  -צבי  ,ברוור

ופרס .

108

הוועדה בדקה את רשימת שמות המקומות  ,שאמורה

.

הייתה להתפרסם בעיתון הרשמי של הממשלה ועד החברה מצדו התכוון לפרסם ' הוצאה מדעית של

הרשימה ' .

פרס הוסיף כי בשנת

1924

פנתה הממשלה אל ועדה זו  ,בשם ה ' הברה הגאוגרפית

המלכותית הבריטית '  ,בבקשה שתסייע לה בהכנת רשימה של השמות הגאוגרפיים בארץ  -ישראל
לצרכיה ,
בתרפ " ת

והוועדה נענתה לבקשה זו .
( ) 1928

109

המשיך פרס לדווח על פעילות ועדת השמות של ההברה  ,וציין כי בשנה זו הצטרפו

כל חבריה לוועדת השמות של ' קרן קיימת לישראל '  .הוא הוסיף כי

ה ' חברה הגאוגרפית ' בלונדון

עשתה שימוש ברשימת השמות שהוועדה הכינה לה ואף פרסמה את החומר  ,ואילו הממשלה הבריטית

בארץ לא פרסמה את הרשימה .

110

.

דומה כי מדיניות הממשלה הבריטית בארץ בעניין זה השתנתה כליל מאז ראשית שנות העשרים אז

שאפה הממשלה לשתף פעולה עם גופים יהודיים בקביעת כתיב השמות הגאוגרפיים בארץ  -ישראל  ,אך
בשנת

1931

פרסמה מסמך רשמי שבו קבעה כיצד יש לכתוב את השמות הגאוגרפיים בארץ  -ישראל בלי

התעשייה והמלאכה בארץ  -ישראל בימי קדם  ,תרצ " ז .
מ ' נרקיס  ,מטבעות ארץ ישראל  ,ב ,

תרצ " ט .

י ' בן  -צבי  ,מסעות ארץ  -ישראל לר ' משה באסולה ,

ש ' ייבין  ,תולדות הכתב העברי ,

.

תרצ " ט .

תרצ " ח .

נ " ה טורטשינר  ,תעודות

לכיש מכתבים מימי ירמיהו הנביא  ,ת " ש נ ' גליק  ,הירדן  ,ירושלים תש " ו  .הנ " ל  ,עבר הירדן המזרחי  ,ירושלים

תש " ו  .י ' פראוור  ,ממלכת ירושלים הצלבנית  ,ירושלים
107

108

ראו בהערה

הקודמת .

ה ' חברה

תש " ז .

לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' הקדישה את כרך ו ( תשכ " א ) של ' ארץ  -ישראל '

לנרקיס  ,ונדפסו שם רשימת פרסומיו וקורות חייו וכן דברי הערכה עליו  ,כולל מפי בנו

בצלאל .

יש להבדיל בין ועדה זו לוועדת השמות של ' קרן קיימת לישראל '  ,שהוקמה בפברואר

 , 1922ושתפקידה היה

לקבוע שמות ליישובים יהודיים שהוקמו על אדמת ה ' קרן הקיימת ' ראו  :י ' כץ  ' ,ועדת השמות של הקק " ל וקביעת
שמות הישובים היהודים בתקופת המנדט '  ,עיונים בתקומת ישראל ,
109

( תשנ " ח ) ,
110

9

( תשנ " ט )  ,עמ

' 315 - 280

.

ראו דוח פרס בסוף קובץ  ,ב ( תרפ " ה ) ; וכן  :פרס ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '  ; 212 , 210וראו לאחרונה  :י ' כץ  ' ,שמות
מקומות ותפקידם הפוליטי  :המאבק הציוני לשמירת שמות המקומות העבריים בתקופת הישוב '  ,מגא " י  ,סו
עמ '

. 116 - 105

ראו דוח פרס בסוף קובץ לונץ ( לעיל  ,הערה

) 56
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מ

" -

מימין  :חייל תורכי מתנדג ,
למטה  :סוחר יהודי וסוחר

ערבי בגליל  .שני הציורים
מתוך כתב  -היד של
ארמטה פיירוטי מן המאה
התשע  -עשרה

קעבה 4פ ) 4 , 44.

"

)

.

את4
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מנחמיה בשנותיה
הר אשונות
( מארכיון התמונות של

זאב וילנאי  ,יד בן  -צבי

הארץ הקדדשה
שמרכזה

ירושלים ,

ליטוגרפיה
גאוגרפית -
טופוגרפית מאת

ברסלאו,

שולטלנדר ,
ראשית המאה
העשרים

)
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ד

שע
]51
' מזרח ' עם מראות ' גלילות הקודש ' שבארץ  -ישראל  ,נדפס בירושלים בראשית המאה העשרים

קנ

,

מ::ן" "נבב

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

להתחשב כלל בתוצאות עבודתה של הוועדה

היהודית .

111
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בן  -צבי  ,אשר שימש אז יושב ראש הוועד

הלאומי והיה חבר פעיל ב ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '  ,פנה בתזכיר גלוי אל המזכיר הראשי

של ממשלת ארץ  -ישראל ויצא בו כנגד הפרסום הרשמי שהוציאה הממשלה בנדון  .בתזכיר טען בן -צבי
שמאחר שהפרסום נושא ' אופי רשמי ותעודתו לשמש הוראה של חובה לפקידי הממשלה בכל
הקורספונדנציה והתעודות הרשמיות וביחם לשלטים לשמות הרחובות וכו ' שעליהם תלה אחריות

הממשלה ' יש לו חשיבות רבה  ,שכן הוא עשוי לקבוע את הצורה החיצונית של שמות מקומות היישוב
ואת השמות הגאוגרפיים בארץ  -ישראל  ,דבר שיהיו לו ' תוצאות חשובות לא רק לזמננו אלא גם לדורות

הבאים ' .

117

באשר לשמות העבריים הוסיף בן  -צבי שרובם 'אינם בבחינת אות מתה אלא הם חיים בפי

רבבות מתושבי ארץ  -ישראל  ,הנזקקים לעברית  ,ולא עוד אלא שמיליוני היהודים בעולם מכירים
ויודעים את שמות המקומות השייכים לארץ מתוך כתבי הקודש

והספרות היהודית העתיקה . ..

ולא זה
לפי

בלבד אלא שמיליוני נוצרים המתחנכים על כתבי הקודש רגילים להשתמש בשמות העבריים

.

הטרנסקריפציה המקובלת בלשונותיהם ' הוא טען כי הממשלה פרסמה כנראה את הרשימה הנדונה מתוך
מגמה פוליטית  ,וכי בולטות בה שאיפה גלויה ונטייה ברורה לערביזציה של שמות המקומות ; אלו פוגעות
לדבריו באמת המדעית וההיסטורית ומביאות לסירוסים מעליבים של הצורה המקורית של שמות עבריים ,
צורה הקבועה וקיימת בכתבי הקודש ובספרות התלמודית  .לבסוף דרש כי הרשימה תתוקן ' באופן

.

שההוראות תתאמנה לאמת ההיסטורית ' מאחר שהוועד הלאומי מייחס השיבות רבה לתיקונים בפרסום

הנדון  ,הוסיף בן  -צבי  ,מצא לנכון למנות ועדה מיוחדת לכך בהשתתפות חבר מומתים באי כות

לסקירת ארץ  -ישראל ' ופרופסורים של האוניברסיטה העברית ( קליין  ,פרס  ,ברוור  ,בן  -צבי

ה ' הברה

ומייזלר ) ; אלה

בדקו את הרשימה והשתדלו לתקן את השגיאות שיש בהן משום אי ידיעה או משום סילוף האמת מבחינה

.

היסטורית ועובדתית לתזכיר צורפו המסקנות של ' ועדת המומחים ' ( כשישה עמודים )  ,רשימה של שמות
מתוקנים בהתאם להחלטותיה של הוועדה  ,מסודרים לפי מספרי העמודים בפרסום של הממשלה

.

הבריטית והאחרת היא כעין מאמר ( כשמונים עמוד ) שבו נמנו כל שמות המקומות שהופיעו בפרסום

הממשלתי בלוויית הערות מדעיות  ,ציטטות מהמקורות ומפתחות שעובדו והוכנו בידי מייזלר .
נראה כי מייזלר אכן היה הדמות המרכזית בהכנת התזכיר לממשלת המנדט הבריטי  .הוא ובן  -צבי היו
113

קרובים מאוד זה לזה  ,לשניהם היה עניין רב בלימודי ארץ  -ישראל  ,הייתה ביניהם קרבה משפחתית ,
ושררה ביניהם ידידות

111

הדוקה .

114

כץ מייחס את השינוי למדיניות של מחלקת החינוך הממשלתית בהנהלתו של המפרי באומן  ,באומן אכן היה ידוע

כבעל נטיות פרו  -ערביות  .ראו  :כץ ( לעיל  ,הערה , ) 109
112

עמ '

. 109

הוועד הלאומי  ,כנסת  -ישראל  ,תזכיר לממשלת ארץ  -ישראל  ,על שיטת הכתיב בהעתקת השמות הגיאוגרפיים
הפרטיים  ,בצירוף שתי רשימות של השמות הגיאוגרפיים  ,ירושלים

תרצ " ב (  31בדצמבר 1931

)

.

התזכיר עוסק

בשיטת הכתיב של שמות פרטיים וגאוגרפיים שיש לנקוט בפרסומים ממשלתיים  ,כולל כאלו שיתורגמו  :מערבית
לעברית ולאנגלית או מעברית לערבית
113

ולאנגלית .

.

ראו שפ בעקבות תזכיר זה ומסיבות נוספות החליט הממשל הבריטי עקרונית לסגת מהחלטתו הקודמת  ,אך

למעשה לא סוכמו דברים סופית עד לתופ תקופת המנדט  .וראו על כך  :כץ ( לעיל  ,הערה  , ) 109עמ
114

' 114 - 111

.

.

גב ' מייזלר ( מזר ) הייתה אחותו של בן  -צבי  .הם אף גרו שנים רבות בשכנות  ,בשכונת רחביה בירושלים לימים
הקימו רחל ינאית רעייתו של בן  -צבי ומזר את יד יצחק בן  -צבי .
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יהושע בן  -אריה

.

יצחק בן  -צבי התעניין בידיעת ארץ  -ישראל כבר מצעירותו בשלהי מלתמת העולם הראשונה  ,פרסם

עם בן  -גוריון את ספרם הנודע על ארץ  -ישראל

ביידיש .

לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' מראשיתה  ,ובשנת

הוא נמנה עם הפעילים ב ' חברה העברית

115

.

אף נבהר לחבר הוועד המנהל שלה בצד

1925

עיסוקיו הפוליטיים ותפקידיו הרבים בהנהגת היישוב היהודי בארץ באותם ימים הרבה בן  -צבי לחקור ,

לכתוב ולפרסם בנושאי ארץ  -ישראל  ,בעיתונות המדעית העברית והלועזית .
תחומי מחקרו נבדלו מאלה של רוב החוקרים שהזכרנו עד כה  .הוא התרכז בתולדות היישוב היהודי
בארץ  -ישראל בתקופות המוסלמיות  ,במיוחד בתקופה העות ' מאנית  ,וכן היפש אחר השרידים של
שבטי ישראל  ,עדותיו וקהילותיו  ,כולל השומרונים והקראים
הציונות  ,תנועת העבודה והיישוב העברי החדש

בארץ .

ועוד .

מלבד זאת עסק בתולדות

116

מייזלר לא הסתפק בפעילות הארגונית ב ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' ובתפקידיו בתחומי

.

העריכה והפרסום בעקבות חשיפת ממצאים ארכאולוגיים מעניינים מתקופת בית שני במערת קברים
ברמת  -רחל ( שכונתה אז גם גבעת אליהו

ארכאולוגיות במקום באביב תרצ " א

( ) 1931

בשנת תר " ץ

)

החל מייזלר לבצע בדיקות

( ) 1930 / 1

בשיתוף עם משה שטקלים  ,מי שהניה מאוחר יותר את

היסודות למחקר הארכאולוגי הפרה  -היסטורי באוניברסיטה העברית .

117

בשנת

1932

הצטרף מייזלר אל

ויליאם פ ' אולברייט  ,מנהל בית  -הספר האמריקני לארכאולוגיה וללימודי המזרח בירושלים  ,בחפירותיו

.

.

בתל בית מירסים ( שזוהה בעבר כדביר העתיקה ) חפירות אלו שימשו עבורו תרגיל לימודי חשוב שנים
ארוכות לאחר מכן עמד מייזלר בקשרים הדוקים עם אולברייט והושפע ממנו

רבות .

118

בשנת  1936קיבל על עצמו מזר לנהל מטעם ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל '  ,את החפירה בבית  -שערים .
חפירה זו עוררה הדים רבים ביישוב היהודי בארץ  -ישראל ובקרב המתעניינים בנושא חקירת ארץ -

ישראל בעולם כולו .

ב 26 -

באפריל

1939

.

נפתחה בלונדון תערוכה של ממצאי החפירות לרגל התערוכה

נסע מיטלר ללונדון בקיץ אותה שנה להרצות על הישגי החפירה  .דבריו התקבלו בהתלהבות רבה  ,והרב

הראשי של יהודי בריטניה  ,הרב יוסף צבי הרץ  ,דיבר באחת הפגישות על ' גילוי עיר הסנהדרין ומקום
מושבו של ר ' יהודה נשיא כמאורע היסטורי בזמננו -

זמן התהייה הלאומית בארץ האבות ' .

119

על השקפותיו המיוחדות של בן  -צבי בחקר אוכלוסיית ארץ  -ישראל ראו מאמרי ( לעיל ,

הערה . ) 16

115

ראו לעיל  ,הערה

116

לקראת יום הולדתו השישים הקדישה ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' ליצחק בן  -צבי  ,חוברת כפולה של

; 31

ביטאונה  ,ונדפסה שם ביבליוגרפיה מפורטת של כתביו עד למועד זה  ,בעריכת י " מ גרינץ  ,ראו  :ידיעות  ,יא  ,ג -

ד ( תש " ה ) ,

עמ '

16 - 1

.

בשנת תשט " ז

( ) 1956

במלאות חמישים שנה לעלייתו ארצה הוקדש לכבודו כרך ג ( תשט " ז

)

של ' ארץ  -ישראל '  ,ושם ביבליוגרפיה מפורטת ומעודכנת של כתביו  ,מסודרת לפי נושאים  ,בעריכת מזר  .על פי

רשימה זו מאמריו הראשונים בנושא ידיעתה של ארץ  -ישראל התפרסמו בשנת
( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ ' 33 - 32

1917

.

117

ידיעות  ,א  ,א ( ניסן תרצ " ג ) ,

עמ '

; 33

בקובץ שהוקדש למזיא ( לעיל  ,הערה

) 56

.

על בן  -צבי ראו גם  :ברנאי

נדפסו כבר מאמרים של מייזלר

.

על רמת  -רחל וחרבת צלח ( גבעת אליהו ) ושל שטקליס על מערת קברים ברמת רחל כידוע לאחר הקמת המדינה
ביצע יוחנן אהרוני חפירות ארכאולוגיות מקיפות
118

במקום .

על מייזלר וקשריו עם אולברייט ראו  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

לענייננו  :מייזלר  -מזר ( לעיל  ,הערה

; ) 106

)1

.

נציין כאן כמה מפרסומיו הראשונים הקשורים

הנ " ל ואחרים  ,תולדות ארץ  -ישראל  :מהימים הקדומים ביותר עד זמננו ,

א  :מהימים הקדומים ביותר עד המלוכה הישראלית  ,תל  -אביב תרצ " ח ; הנ " ל  ,בית  -שערים  ,א  ,ירושלים
119

ידיעות  ,ז  ,א ( ת " ש ) ,

עמ ' - 41

43

.

דבר

 4ו 12 -

באוקטובר  , 1945ציטוט של

כמסעירה את העולם ואפשר להשוותה רק עם תגלית תות  -אנח  -אמון

)

תש " ד .

ה ' דיילי אקספרס ' המגדיר את התגלית

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת תחדשה

גם בקרב חוקרי בית  -הספר האמריקני לארכאולוגיה עוררה החפירה התעניינות רבה  .פיליפ קינג ,
ממנהלי בית  -הספר  ,ציין כי חפירות בית  -שערים הן צעד תשוב קדימה בהיסטוריה של הארכאולוגיה

היהודית בארץ  -ישראל  ,וכי תרמו תרומה חשובה לידע המודרני על היי היהודים בימי קדם  ,במיוחד

.

בתקופה הרומית במקום נתגלה בית הקברות היהודי הגדול ביותר בארץ  -ישראל  ,מהמאה השלישית -
הרביעית לספירה  ,אשר שימש מקום קבורה ליהודים מהארץ
בתש " ד

( ) 1944

ומחו " ל .

120

.

פורסם הכרך המסכם הראשון של החפירות בהקדמה לכרך זה נכתב כי ' הוא

הראשון לסדרת ספרים  ,שיצטרפו לחיבור מקיף  ,אשר בו תסוכמנה תוצאות החפירות בבית -

.

שערים ' 21י

אליעזר ליפא סוקניק היה קשור גם הוא לחברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '  ,אם כי

.

עיקר פעילותו הייתה במסגרת האוניברסיטה העברית כבר באמצע שנות העשרים ביצע סוקניק
כאמור יחד עם מאיר את חפירות החומה השלישית בירושלים כמפעל משותף של האוניברסיטה

.

העברית וה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה ' מאוחר יותר חפר סוקניק מטעם האוניברסיטה
קברים יהודיים חשובים בהר הצופים ובירושלים כולה  ,פענח כתובות עבריות עתיקות  ,וביצע
חפירות ארכאולוגיות שונות ברחבי הארץ  .בסוף דצמבר

תשף סוקניק את רצפת הפסיפס בבית -

1928

הכנסת היהודי העתיק בבית  -אלפא ופרסם את הממצא  ,ובעקבות זאת הרבה לעסוק מעתה בחקר בתי -

.

כנסת עתיקים בארץ  -ישראל ובארצות שכנות לה הדבר הקנה לו מעמד אקדמי מכובד והוא הוזמן

.

להרצות באקדמיה הבריטית בלונדון על שרידי בתי כנסת יהודיים עתיקים בשנות השלושים הקים

.

סוקניק באוניברסיטה העברית מחלקה לארכאולוגיה ארץ  -ישראלית הוא תכנן את הקמת בית הנכאת
לעתיקות היהודים בהר  -הצופים  ,וזה נחנך בשנת

. 1941

בשנים

 1942ו 1945 -

ערך סוקניק והוציא

לאור את שני הכרכים הראשונים של ' קדם '  ,קובץ לחקר קדמוניות ישראל .הישגו האקדמי הגדול

ביותר היה זיהוי המגילות הגנוזות בשנת . 1948

122

כבר בשלהי תקופת השלטון העות ' מאני התעוררה ב ' יישוב החדש ' התעניינות בהיבטים הטבעיים

.

והיישוביים של הגאוגרפיה של ארץ  -ישראל  ,וזו גברה בתקופת המנדט במסגרת זו לא נוכל להרחיב

.

בנושא זה עם זאת נציין כי ה ' חברה העברית לחקירת ארץ  -ישראל ' הציבה לעצמה בראשית דרכה

.

משימה כפולה בחקירותיה את ארץ  -ישראל בתקנונים הראשונים שלה מוגדר אופי התברה כדלהלן :
120

קינג ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ

' 106 - 105

.

על בית הספר האמריקני לארכאולוגיה ולימודי המזרח ועל קשריו עם

הארכאולוגיה הישראלית ראו בחלק השני של מאמרי ( לעיל  ,הערה
121

)2

עמ '

. 131 - 123

על הוצאת הספר הוחלט אחרי סיום עונת החפירות הרביעית  ,בסתיו תש " א  ,משהגיע ועד ה ' חברה לחקירת ארץ -
ישראל ועתיקותיה ' לכלל דעה כי כבר בא הזמן למסור לקורא העברי דין וחשבון מפורט על המפעל הארכאולוגי ,

.

שהתנהל במשך ארבע עונות  ,בשנים תרצ " ו  -ת " ש  ,בבית העלמין ובשטח חורבות העיר בהמשך פורטה שם
התכנית לפרסום סדרת כרכים על חפירות בית  -שערים והובאו פרטים נוספים על התפירה  ,כולל תודות למסייעים

.

למפעל ראו ההקדמה לכרך א ( לעיל  ,הערה
122

. ) 118

על פעילותו של סוקניק באוניברסיטה ועל תרומתו לחקירת ארץ  -ישראל ראו במאמרי ( לעיל  ,הערה
כאן רק כמה מפרסומיו החשובים  :סוקניק ומאיר ( לעיל  ,הערה

; ) 72

.) 1

נציין

א " ל סוקניק  ,בית  -הכנסת העתיק בבית -

אלפא  ,ירושלים תרצ " ב ; הנ " ל  ,בית  -הכנסת העתיק באל  -חמה ( חמת  -גדר )  ,ירושלים

; 1935

הנ " ל  ,בית  -הכנסת של

דורא אברופוס וציוריו  ,ירושלים תש " ז  .דברי סיכום והערכה מפורטים על סוקניק מאת בנו יגאל ידין ראו  :ארץ -
ישראל [ ספר סוקניק ]  ,ירושלים

(

תשכ " ז .
)

שאדרה 336

יהושע בן  -אריה

' ההברה נחלקת לשתי מחלקות  :האחת עוסקת בייחוד  ,בחקירת עתיקות הארץ ושרידיה ודברי ימיה

הקדמונים והשניה עוסקת בפרט  ,בחקירת

.

טבע הארץ ומעמדה בהווה ' אך דומה כי עד מהרה  ,נזנחה

המטרה של חקירת הטבע ובתקנונים מאוחרים היא אינה מופיעה .

123

ההתפתחות הרבה של המחקר ההיסטורי והארכאולוגי של ארץ  -ישראל והתהודה הרבה שהייתה
לגילויים הארכאולוגיים  :קברים יהודים עתיקים  ,פסיפסים מרהיבים  ,כתובות היסטוריות  -כל אלה

.

הגבירו ביישוב היהודי את ההתעניינות בידיעת ארץ  -ישראל ההוראה  ,ההדרכה והפצת הידע בתחום
זה הלכו והתפשטו במהירות רבה גם בקרב הנוער שהתחנך בארץ  ,למד בה והחל מטייל ומסייר

.

ברחביה אישים כדוד בנבנשתי 124יוסף ברסלבי ( ברסלבסקי

וזאב וילנאי ,

) 125

126

אשר היו פעילים גם

.

במסגרת ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל '  ,תרמו רבות בכיוון זה עצם הטיול והשוטטות בארץ הפכו
למטרה חינוכית והוראתית בזכות עצמה  ,וקמו אגודות מטיילים

ומשוטטים .

127

ר  .דירן רסיכרם
משחזור ההתפתחות של העיסוק בידיעת ארץ  -ישראל במאה התשע  -עשרה ובמאה העשרים עד להקמת
מדינת ישראל עולות המסקנות הבאות :

.

א בעוד שבשלהי השלטון העות ' מאני עסקו חוקרים פרטיים יהודיים בלימודי ארץ  -ישראל  ,הרי
בתקופת המנדט החלו מתארגנות חברות יהודיות אשר הציבו לעצמן כמטרה ללמוד נושא זה  .כאלה

היו ה ' חברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '  ,ה ' חברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה

ואתנוגרפיה '

בראשיתה ובעצם גם האוניברסיטה העברית  ,שהפכה לגוף מרכזי אשר עסק במחקרה ובלימודה של
ארץ  -ישראל בתהומים

שונים .

128

החברות הלא יהודיות שבאו לחקור את ארץ  -ישראל בעת החדשה

עסקו במיפוי הארץ  ,בעריכת סקרים ארכאולוגיים ויישוביים ולאחר מכן בעיקר בביצוע חפירות

ארכאולוגיות לשם הכרת מקומה של ארץ  -ישראל במסגרת הציוויליזציות והתרבויות העתיקות

.

שנמצאו בה ובאזור שסביב לה לעומת זאת החברות היהודיות שקמו בארץ עסקו עדיין בתקופה זו
בעיקר בהוצאת קבצים  ,כתבי  -עת ופרסומים מדעיים אחרים  ,שהדגש בהם היה על היישוב היהודי
בתקנות בקובץ הראשון ( תרפ " א ) והשני ( תרפ " ה ) של

החברה .

123

ראו סעיף

124

תרומתו העיקרית של בנבנשתי הייתה בהוראה ובהדרכה והוא גם הוציא ספרים רבים בנושאי

1

לקורות חייו ראו  :ד ' בנבנשתי  ,משאלוניקי לירושלים  :פרקי חיים ( שני חלקים ) ,
125

ברסלבי היה פעיל מאוד ב ' חברה לחקירת

ארץ  -ישראל ' .

ידיעת ארץ  -ישראל .

ירושלים תשמ " א .

הוא פרסם מאמרים בקובצי החברה הראשונים וגם

ב ' ידיעות '  ,וכן קיים הרצאות רבות ואף יצא לסיורים מטעמה  .נציין כמה מפרסומיו המרכזיים  :הידעת את הארץ ,
א  :הגליל ועמקי הצפון ,

ירושלים ת " ש .

ב  :ארץ הנגב  ,ירושלים חש " ו  .ג  :ים המלח סביב סביב ,

ירושלים תשי " א .

ד  :אילת  ,הנגב  ,הערבה ואדום  ,ירושלים תשי " ב  .ה  :בין תבור לחרמון  ,ירושלים תש " ך  .ו  :נוף האדם בגליל ,

ירושלים תשכ " ד ; לתקר ארצנו  :עבר ושרידים  ,תל  -אביב תשי " ד ; וכן  :ספר יוסף ברסלבי  :מחקרים במקרא  ,בלשון
ובידיעת הארץ  ,ירושלים

התש " ל .
. 58 - 11

126

על וילנאי ראו בפירוט  :א ' שילר ( עורך )  ,ספר זאב וילנאי  ,א  ,ירושלים  , 1984עמ '

127

על אגודת המשוטטים שקמה בארץ עוד בשנות העשרים ראו  :בנבנשתי ( לעיל  ,הערה  , ) 124ב ,
עמ '

בנבנשתי  ,הקלע והאלה ,
הערה  , ) 5עמ '  177 - 171והמקורות שפ .
128

; 154 - 131

עמ '  ; 85 - 79מ '

ולאחרונה  :י ' שורר  ' ,פנחס כהן מייסד " אגודת המשוטטים " '  ( ,לעיל ,

על התפתחות הלימוד של חקירת ארץ  -ישראל באוניברסיטה העברית ראו מאמרי

( לעיל  ,הערה . ) 1

התפתחות לימוד ידיעת ארץ  -ישראל בעם היהודי בעת החדשה

לדורותיו  ,ושהמטרה העיקרית שלהם הייתה הפצת נושא ידיעת ארץ  -ישראל במיוחד מן ההיבטים
היהודיים בחברה היהודית

בארץ  -ישראל .

.

ב גם בחפירות הארכאולוגיות שהחלו יהודים לערוך בתקופה זו תפס הנושא היהודי מקום

מרכזי .

סלושץ חשף את בית  -הכנסת היהודי בחמת  -טבריה ואת הקברים היהודיים החשובים בנחל קידרון

והציג את הממצאים היהודיים המרשימים שנתגלו בהם  .סוקניק התחיל בחפירות התומה השלישית ,

היא חומת אגריפס היהודי  ,המציינת את גבול ירושלים היהודית בשיאה ; עבר לחפור קברים יהודיים
חשובים בהר הצופים וברחבי ירושלים ; חשף רצפות בתי כנסת יהודיים עתיקים וחקר ולמד

אותם ;

בנה בית נכאת ארכאולוגי יהודי בהר הצופים וניסה לרכז בו ממצאים יהודיים בלבד ( את הממצאים
הלא יהודיים מחפירותיו העביר למוזאון הארכאולוגי הכללי  ,מוזאון

רוקפלר .

) 129

גם מייזלר בחר

לקיים את חפירתו המרכזית החשובה באתר ההיסטורי היהודי של בית  -שערים .
חפירות סטרטיגרפיות של תלים ארכאולוגיים כמעט לא ביצעו עדיין הגופים היהודיים בתקופה זו ,
פרט להשתתפותו של סוקניק בחפירות בשומרון וחפירות ספורות של סוקניק  ,של מייזלר ושל

.

ארכאולוגים יהודים נוספים הדבר נבע מחוסר תקציבים אך גם מחוסר ידע ארכאולוגי מקצועי

בנושא ומהעדפת נושאים אחרים בתחום ידיעת ארץ  -ישראל שנראו באותם ימים

חשובים יותר .

.

.

ג אין ספק כי הנושא הלאומי מילא תפקיד מרכזי בלימוד ידיעתה ארץ  -ישראל לומדים וחוקרים

.

יהודים רבים עסקו בתחום זה ממניעים יישוביים  -ציוניים הם ביקשו להצדיק באופן מושכל את

.

שיבת העם היהודי לארצו ואת זכות הקיום וההתפתחות של היישוב היהודי בארץ אבותיו החברות ,
האגודות והגופים שפעלו בנושא ראו מתפקידם ומחובתם לסייע לתנועה הציונית בהשגת

.

מטרותיה אין פלא שאישים מהנהגת התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ נטלו חלק חשוב
בלימוד ובמחקר של ארץ  -ישראל  ,ושחוקרים שונים ניסו לסייע להשגת המטרות של התנועה

הציונית על ידי הכנת תזכירים לוועדות בריטיות ובין  -לאומיות שביקשו למצוא פתרון לבעיית

ארץ  -ישראל .
ד  .לימוד ידיעת הארץ היה בתקופה שאנו
130

עוסקים בה לימוד כללי של הכרת הארץ בתחומים רבים .
ההתמהות הספציפית בתחומים מחקריים שונים החלה בעיקרה רק לאחר הקמתה של מדינת ישראל .
גם החברה הפעילה ביותר בנושא ידיעת ארץ  -ישראל עד להקמת המדינה  ,ה ' חברה לחקירת ארץ -
ישראל ועתיקותיה '  ,העדיפה לקבוע לעצמה מסגרת רחבה  ,אם כי מוקד עיסוקה היה היסטורי -

ארכאולוגי  ,והדבר התבטא בין השאר בסיורים ובכנסים שהברה זו ארגנה  .אמצעי עיקרי ללימוד

.

הארץ היה הסיור והטיול על פי ההנחה המקובלת ההכרה מקרוב של המקומות והנופים אמורה הייתה

לעורר את אהבת הארץ ולחזק את הזיקה היהודית הציונית אליה .
129

ראו שם .

130

כדוגמה לחיבורים כאלה שהכינו אנשי אקדמיה נציין את אלו שנכתבו עבור הוועדה האיגלו  -אמריקנית ( : ) 1946

הוועד הלאומי ליהודי ארץ  -ישראל  ,תזכירים היסטוריים על צפיפות האוכלוסייה וכמותה בארץ  -ישראל [ אבי -
יונה ] ; על הישוב היהודי בארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד עליית הבילויים [ פראוור ] ; על גלי העלייה לארץ

[ ד " ר ק ' וילהלם ]  ,בעריכת י ' בן  -צבי וב ' מזר  ,אדר תש " ו  ,מרס

. 1946

ראו בנושא זה גם  :ב " ז קדר ( עורך ) ,

הצלבנים בממלכתם  :מחקרים בתולדות ארץ  -ישראל  , 1291 - 1099ירושלים תשמ " ז ,

עמ '

.8 - 7

,

ננ קתדרה

יהושע בן -אריה

לשדרה 338

.

ה הלימוד הכללי ואף הרגשי של ידיעת הארץ בתקופה שעד להקמת מדינת ישראל לא מנע את

.

התפתחותם של ניצני לימוד ומחקר מדעי בתחום זה אלו פרחו בתקופות מאוחרות יותר  ,אך

.

ראשיתם כבר בתקופת דיוננו יתרה מזו  ,דומה כי ההתלהבות והמסירות האישית בלימוד ידיעת ארץ -

ישראל בתקופת המדינה שבדרך  ,במיוחד בקרב הנוער  ,הביאו להישגים מדעיים מרשימים בתחומים

אלו מאותר יותר .
יי
בהקדמה ל ' תבואות הארץ '  ,אשר ראה אור כבר בשנת  , 1845ואשר כפי שכבר צוין לעיל מקובל
לראותו כספר הגאוגרפי הראשון שנכתב על הארץ בעת החדשה  ,התלונן יהוסף שווארץ על בני עמו
על שהם זונחים את לימודה וידיעתה של ארץ  -ישראל  ,וכה כתב  ' :ואמת אגיד כי בושתי וגם נכלמתי
באמרם לי [ חכמי העמים ] כי דרשו פעמים הרבה מחכמי ישראל הן בחו " ל והן בקדש על הידיעה

הזאת ואין מגיד להם  ,כי לא ידעו ארץ נחלת אבותיהם  ,ואשר הם יושבים

בה . . .

ולמה יגרעו חכמי

בני ישראל מחכמי העמים אשר יעלו ויבואו מידי שנה בשנה ממדינות רחוקות לחקור ולדרוש על

תכונות הארץ . . .
ידיעת

הארץ131

.

ציון היא דורש אין לה הלא נאמר " והביאתי אותם וידעו את

מעלה וזכות היא [ ההדגשות שלי ,

הארץ " הנה מוכח שגם

י " ב] ' .
.

ארבע פעמים בדברי הקדמתו השתמש שווארץ במילים מן השורש העברי הטעון יד " ע דומה כאילו

חזה עד כמה תהיה חשובה ידיעתה של ארץ  -ישראל לבני העם היהודי השואפים לשוב לארצם על מנת

לקוממה .

כ 100 -

שנה לאחר כתיבת דבריו של שווארץ נתפסה ידיעת הארץ כאמצעי חשוב בדרך

מאבקה להקמת המדינה היהודית בארץ  -ישראל  ,לאחת מאבני היסוד ולעמוד תווך של היישות

הציונית ההולכת וקמה בארץ אבותיה .

131

נראה כי זו הפעם הראשונה בעת החדשה שנעשה שימוש מושגי במונח זה  ,וראו על כך  :הכהן ( לעיל  ,הערה

.) 5
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גאוגרפיה היסמורית בישראל  -כיווני מחקר ומגמות
מתודולוגיות
randome ,

81

יט6

dead carkasse

' Geographie without historie has life and motion
and unstable . Historie without geographie like

8

,

has neither life nor motion 81 811 ' ( Peter Heylyn , Microcosmus ,
( 11

 .ק the Great World, Odord 1621 ,

0

 Little Descriptionם ז

מבוא
בשער המאמר  :מפת
ירושלים של קלאודיו

דוצ ' אטי  ,רומא 0י15
בעמוד השמאלי
( ובהמשך

המאמר ) :

מתחט ירושלים -
פרט מ ' מפת ארץ
המוריה '  ,מתוך ספרו

תימס פולר ,

של
לונדון 650ג

בין תחומי המחקר שתרמו לחקר ארץ  -ישראל ולהעשרת הידע על אודותיה תופסת הגאוגרפיה

.

ההיסטורית מקום של כבוד ראשיתה של הגאוגרפיה ההיסטורית של ארץ  -ישראל בעבודותיהם של בני
אירופה חניכי ההומניזם שעסקו באיסוף המקורות ההיסטוריים ובהצגתם כמסגרת להכרת הארץ

.

המתוארת בכתבי הקודש וללימודה רבים ממלומדים אלה  ,ואף מן הבולטים שבהם אולף כדפר ואדריאן

רלנד למשל  ,לא ביקרו בארץ כלל .

1

לארץ  -ישראל כבר מתחילת המאה

מחברים במערב אירופה השתמשו במונח גאוגרפיה היסטורית בקשר

השמונה  -עשרה .

למרות זאת מיוחסת בדרך כלל ראשית החקירה

2

הגאוגרפית ההיסטורית השיטתית של הארץ רק למאה התשע  -עשרה  ,אם כי היו שהציעו להקדימה.

3

פורצי הדרך לחקירה שיטתית הכוללת היכרות בלתי אמצעית של הארץ היו יוהן לודביג בורקהרט

ואולריך ז ' ספר זטצן ,

ומבססה העיקרי של חקירה כזאת היה אדוארד

4

רובינסון .

על פי גישתו של

5

חובה נעימה היא להודות לחברי הגאוגרפים ההיסטוריים בישראל  ,שמהם למדתי ושלצדם אני עובד  ,ובמיוחד לאלה

שסייעו במידע  ,בחומר ובעצה  .תודה מיוחדת למורי פרופ ' יהושע בן  -אריה  ,לחברי פרופ ' גדעון ביגר וד " ר ארנון גולן
שקראו נוסח מוקדם של חיבור זה  ,ולעמיתי משתתפי הדיון על דרכה של הגאוגרפיה ההיסטורית הישראלית בכנס
האגודה הגאוגרפית בחיפה  ,חנוכה תש " ס  .תרומתם לדברים רבה אך האחריות להם היא כמובן שלי
1
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,

Rela

.ג

.

( Pales rn oח

; Landt Amsterdarn 1677

)

Syrie

ex~ monumentu veteribus illustrata, Trajecti Batavorum 1714
2

; ( 1708 ; 1710 - 1712

ed .

the Old and New Testament, Odord 1840 ) 151

 . Hase ,א ( erarium Bibliorum, Paris 1722 ; [ .

"

ו

)

בלבד .

~0 . Dapper, Beschryving van

,

0

Historical Geography

,

] . Wells ,

 ~ historicum chronologicum ,eographicumחט זסחסון ) ו . Calmet , 0וע

 Salomonei . . . , Norimbergae 1739 ; 0 . % . de Vaugondy ,א  Davidiciוחרז

Descrip ( io geographico-historica

 Nouveau Testament, Paris 1747עש . Giographie sacrie " historique de l'Ancien ,
)

לדעתו של בטלין  ,שחקר את

הפרספקטיבה האנגלית לראשית העיסוק בגאוגרפיה ההיסטורית של ארץ הקודש  ,יש להקדימו כבר למאה השבע -
 the ~ istorical Geography ofת . Butlin , ' English Perspectives 0ח
עשרה  ,ראו  the Seventeenth :חHoly Land 1

'  , Centuryי ' בן  -ארצי ,

י ' ברטל וא '

ריינר ( עורכים )  ,נוף מולדתו  :מחקרים בגאוגרפיה של ארץ  -ישראל ובתולדותיה ,

מוגשים ליהושע בן  -אריה  ,ירושלים תש " ס  ,עמ '
3

32 - * 20

*.

גורן הציע להקדים מעט את ראשית החקירה המדעית ולראות במסעו של ההוקר הדני קרסטן ניבור את ראשיתו של המחקר

.

השיטתי ראו  :ח ' גורן  ,לכו חיקרו את הארז  :המחקר הגרמני של ארץ ישראל במאה התשע  -עשרה  ,ירושלים
4

Seeaen , Reisen durch Syrien ,

.ן

Holy Land, London 1822 ; 11

( he

. 1999

חן  Syria andח ) [ . ] . Burckhardt, Traveles

rischen Linder, Arabia Petraea
 , Berlin 1854ח ) ] ק ?  . Unter- 4 )8ט

die:

 ,ח ) ו ) וח6וק  . Pal~ stina ,על ממעות

המהקר שלהם ראי  :י ' בן  -אריה  ,ארץ ישראל במאה הי " ט  :גילויה מחדש  ,ירושליפ , 1970

עמ '

; 39 - 31

ח ' גורן ,

' ארץ ישראל במאה הי " ט  :התרומה הגרמנית לחקירתה (  , ' ) 1877 - 1766עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,תשנ " ב  ,עמ ' . 46 - 32
5

,
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 341דרדרה

גאוגרפיה היסטורית בישראל  -כיווני מחקר ומגמות מתודולוגיות

רובינסון התמקדה הגאוגרפיה ההיסטורית בזיהוים של האתרים הארכאולוגיים והיישובים השונים
בארץ עם שמות המקומות הנזכרים במקורות

ההיסטוריים .

חקירה זו משלבת את הגאוגרפיה ,

ההיסטוריה והארכאולוגיה ויוצרת שחזור של המפה ההיסטורית היישובית של כל מקור ומקור של כל

.

תקופה ותקופה בעברה של הארץ את מפעלו של רובינסון המשיכו פליקס ( פרנסואה ) מארי אבל ,

שהעניק לשני ספריו את הכותרות ' הגאוגרפיה של ארץ  -ישראל ו ' ההיסטוריה של ארץ  -ישראל ' ,
ג ' ורג ' אדם ממית  ,שכותרת ספרו ' הגאוגרפיה ההיסטורית של ארץ הקודש ' ,

7

6

ורבים אחרים שהלכו

בעקבותיהם  .עם התבססותה של ההשכלה העברית בארץ  -ישראל והקמתה של האוניברסיטה העברית
התהווה בארץ מוקד מחקר עברי מקומי על פי גישה זו  ,והוא הוסיף והתפתח בעקבות הקמת מדינת

.

ישראל נציגיה המובהקים של גישת מחקר זו בארץ היו שמואל קליין  ,בנימין מזר  ,מיכאל אבי  -יונה ,

בעולם הרהב .

.

יוחנן אהרוני ואחרים בד בבד נמשכה כמובן הפעילות המחקרית ברוה זו

שאלת היחס בין שני מרכיביה של ההקירה בתחום זה  -הגאוגרפיה וההיסטוריה  -היא שאלת

.

המפתח המונחת ביסוד כל דיון מתודולוגי בגאוגרפיה ההיסטורית פתרון מעניין אם גם הומוריסטי
מעט הציע לאחרונה דונקין  ,שאימץ את שם מחזהו של גולדוני  ' ,משרתם של שני אדונים

8/

שאלה

מתודולוגית זו גרמה לפיצול בין שני זרמים מרכזיים בגאוגרפיה ההיסטורית הישראלית  .אבי  -יונה
הגדיר במבוא לספרו ' גיאוגרפיה

היסטורית ' את

היחס בין המרכיב הגאוגרפי למרכיב ההיסטורי כך :

' האגף הסטאטי  -הגיאוגרפי עוסק בזיהוי המקומות הנזכרים בספרות העתיקה ובקביעת גבולות

.

התחומים והמדינות האגף הדינאמי  -ההיסטורי מסביר את התהוותם של הגורמים הסטאטיים ואת
השינויים החלים בהם בתמורת

הזמנים ' .

9

תפיסה דומה משתקפת בדבריו של יוחנן אהרוני במבוא

לספרו הנושא את כותרת המשנה ' גיאוגרפיה היסטורית '  ' :צמצמתי עד כמה שאפשר את התיאורים

הגיאוגרפיים של הארץ . . .

ולעומרו זאת השתדלתי שלא לוותר על שום מקור

היסטורי ' .

10

לשיטתם

של מיכאל אבי  -יונה ואהרוני הגאוגרפיה נתפסה אפוא כמרכיב סטטי ואילו ההיסטוריה היא מרכיב

דינמי .
כנגד הקביעה הרואה את הגאוגרפיה כמרכיב סטטי  ,והמתעלמת מן הפן הדינמי בהקירה הגאוגרפית ,

יצא יהושע בן  -אריה במאמר מתודולוגי שראה אור בשנת , 1970

ושנשא את הכותרת ' למהותה של

.

ה ' ארכאולוגית ' וכינה אותה טופונומיה היסטורית  ,שהיא אכן סטטית לדבריו סוג כזה של מחקר אינו
יוצר אינטגרציה אמתית בין מרכיביו וספק אם ניתן לראות בו

לימוד אינטרדיסציפלינרי של ממש .

בהדגישו את חשיבות המרכיב הגאוגרפי הרבה מעבר להיותו בסיס לזיהוי של אתרים  ,טבע בן  -אריה
6

7
8
9

,

,

Palestine, 1 - 11 , Paris 1933 , 1938 ; idem . , Histoire de 0 Palestine, Paris 1952

( Holy Land, London 1966 ) 1894
247 - 266
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F .M . Abel , Giographie de

G . A . Smith , The His (orical Geography

Two Masters ? ' , IHG 23 ) 1997 ( ,

,

Servant 0

'1

Donkin ,

R.A.

מ ' אבי  -יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל  ,למן שיבת ציון ועד לכיבוש הערבי  ,ירושלים תש " ט ,
עמ '

עמ '

.3

יא .

10

י ' אהרוני  ,ארץ ישראל בתקופת המקרא  :גיאוגרפיה היסטורית  ,ירושלים תשכ " ג ,

11

י ' בן  -אריה  ' ,למהותה של הגיאוגרפיה ההיסטורית מבחינת ההשקפה הגיאוגרפית '  ,מגא " י  ,ז

(

תש " ל  ,עמ ' . 160 - 138
)

וראו נוסח נוסף  ,לא זהה לגמרי  ' :ארץ ישראל כנושא לימוד גאוגרפי היסטורי '  ,רבעון למחקר חברתי  ,אוגוסט , 1975
עם . 26 - 5 ,

5

ריכב רובין

ץתדרה 342

מונח חדש במדע הישראלי  -הגאוגרפיה ההיסטורית

ה ' גאוגרפית ' .

היה זה ניסיון ראשון להציג

בישראל פרוגרמה לפעילות של תת  -דיסציפלינה זו ולהגדיר את נושאי עבודתה ואת כלי המחקר

שלה  ,ניסיון זה היה בזמנו בבחינת חידוש באקדמיה הישראלית אף על פי שבאותם ימים הייתה
הגאוגרפיה ההיסטורית תהום מחקר מקובל ומבוסס במחלקות רבות לגאוגרפיה במערב אירופה

ובצפון אמריקה .

12

הגאוגרפיה ההיסטורית ( היגאוגרפית ' ) כדיסציפלינה
הגאוגרפיה היא תחום דעת מדעי הבוחן תופעות במרחב בפרספקטיבה דינמית התפתחותית  ,והמתמודד
עם התפתחות הנוף הפיזי והתרבותי ועם הדגמים המרחביים הניכרים בנופים אלה  ,והמשתנים בחלוף

הזמן .

13

בעיניהם של גאוגרפים  ,ובמיוחד גאוגרפים היסטוריים הדנים בהגדרות מתודולוגיות  ,הגדרה

זו מכילה בתוכה כמובן גם את הגאוגרפיה ההיסטורית  ,המוגדרת בקיצור נמרץ כגאוגרפיה של העבר

או כתחום הדעת הלומד את הגאוגרפיות של זמני עבר .

14

היא עוסקת בשחזור ובניתוח של מגוון נרחב

של תופעות ותהליכים שיש להם חשיבות להבנתנו את הדינמיקה של נושאים אנושיים מנקודת ראות
גאוגרפית  .בין נושאים אלה ניתן למנות את התפתחותם של משאבים אנושיים וטבעיים והשימוש בהם ,
צורתם של יישובים ותפקודיהם  ,התקדמות הידע הגאוגרפי ובחינת השימוש בכוח ובשליטה על

אנשים .

טריטוריות ועל

בגאוגרפיה ההיסטורית מתמזגים שני תחומי הקירה בעלי אופי דינמי

15

התפתחותי הקשורים זה בזה מלכתחילה בקשר בל יינתק  ,ההיסטוריה והגאוגרפיה  ,האחת ממוקדת

בציר הזמן והאחרת במרתב .

הקשר העז בין שני מרכיבים אלה מתגלה בסדרה של צמדי מושגים כמו

16

' זמן ומרחב  ,אזור ועידן  ,מקומות ואירועים  -צמדים אשר באורח יסודי אינם ניתנים

להפרדה ' .

17

האתגר של הגאוגרפיה ההיסטורית הוא בלימוד השינויים הגאוגרפיים שהתרחשו לאורך הזמן ובגיבושו
של הסבר היסטורי לתהליכים שהשפיעו על התפתחות הנוף הפיזי

12

 , Historical Geography: Through the Gates ofתווזטR .A . 8

and Time, London 1993 ; M . P . Conzen , 'The

חחץלל  .ם ש

Rumney

.ג .ז

idem ,

"

והתרבותי .

 Geographiחן Historical Inipulse
lical riting; about the United States 1850 - 1990

 the American and Canadian Past Chicago 6 Londonחס 0 Geographical Writingן Scholar's Guide

ה

"

 5 . ( ,ט)

 . 3 - 90קק 1994 ,
13
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14

International Geographical Congress , Washington D . C . 1992 ; 1992
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194 - 199

 .קק
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ש

Gregory
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גאוגרפיה היסטורית בישראל  -כיווני מחקר ומנמות מתודולוגיות

תיאור תמציתי זה מבוסס על דיון מתודולוגי נרחב המתנהל בעולם על דרכה של הגאוגרפיה
ההיסטורית  ,דיון שלא זה המקום להוסיף

עליו .

סיכומם של מרבית הדיונים הללו הוא שהגאוגרפיה

18

ההיסטורית היא תחום דעת הבוחן שאלות שונות מתחום הגאוגרפיה בנוגע לתהליכים ולמאורעות מן
העבר  ,אך שני מרכיבים חיוניים מעניקים להגדרה זו משמעות עמוקה יותר  :מסגרת הזמן וגישת

ההתבוננות והפרשנות של נושא המחקר  ,רוברט ניוקומב הציג כבר לפני שנים רבות שתים  -עשרה
דרכים שונות לטיפול בממד הזמן במחקר הגאוגרפי  ,ולדעתו אין בין דרכים אלה אחת שהיא טובה מן

האחרות .

9ן

.

מודי וחבריו הדגישו את מרחק הזמן כגורם אופייני למחקר הגאוגרפי היסטורי לדבריהם

מרחק הזמן הוא גורם עצמאי הנפרד מכל מרכיביו האחרים של המחקר  ,כמו גישת המתקר  ,המתודולוגיה
והטכניקות שבהן משתמשים  .אמנם לדעתם מרחק זמן זה אינו ניתן להגדרה נוקשה במונחים של מספר
שנים  ,אך הכרחי שישמר בין החוקר לנושא המחקר מרחק כזה שיאפשר לחוקר התייחסות חסרת

פניות .

20

הריס הדגיש את גישת הפרשנות והעמיד במרכזה את החשיבה ההיסטורית

שאפיין ' כהבנה הנשענת לא על תאוריה אלא על

שיפוט . . .

) mind

, ( historical

צורת חשיבה הנשענת על השכלה רהבה ,

ניסיון  ,דמיון ותרגול של החשיבה בבחינת דברים שונים יחדיו '  .לדבריו גישה זו צריכה לשמש כלי

המחקר העיקרי בגאוגרפיה ההיסטורית .
מתודולוגיה מעיד על חוסר ביטחון ,

21

בדומה לכך הדגיש גם דונקין שהצורך בחיפוש נוקדני אחר

וטובה ממנו היא הדרך המציגה שאלות מעניינות ומהותיות.

22

מן הקביעה שהגאוגרפיה ההיסטורית היא גאוגרפיה של העבר עולה הגדרתו של מחקר גאוגרפי

היסטורי  ,לאמור  :מחקר המציג שאלת מחקר בעלת אופי גאוגרפי מובהק ( כלומר שאלה הדנה בעיצוב
המרהב והנוף הטבעי והאנושי ) בתקופת עבר  ,והמשיב עליה בגישה היסטורית ובאמצעים שונים

.

ומגוונים  ,הכוללים כמובן גם את כלי הניתוח הגאוגרפיים זוהי להערכתי תמצית המיזוג בין שני
תחומי המחקר המזינים את הגאוגרפיה ההיסטורית  :הגאוגרפיה תורמת את שאלות המחקר  ,את
נושאיו ואת נקודת המבט שלו  ,ואילו ההיסטוריה  ,הארכאולוגיה  ,תולדות האדריכלות והאמנות  ,הקר
הלשונות העתיקות ותחומים נוספים תורמים את דרך הפרשנות ואת הידע והכלים לבחינת התקופה
הנחקרת ,

לבחינת מקורותיה ,

כלומר

תעודותיה ,

שרידיה

ולשונותיה .

הצורך

את

בכלים

מדיסציפלינות אחרות הסביר היטב דונקין  ' :צריכים אנו מיומנויות שאחרים מלמדים  ,אם עלינו

להשיב על שאלות שאחרים מזניחים ' .
18

23

לפיכך קשת המחקר הגאוגרפי היסטורי יכולה וצריכה להקיף

סקירה ביקורתית מקיפה פורסמה בעברית זה לא כבר  :י ' בן ארצי  ,מגרמניה לארץ הקודש  :התיישבות הטמפלרים

בארץ  -ישראל  ,ירושלים תשנ " ו  .לסקירות מתודולוגיות נוספות ראו למשל  :בטלין ( לעיל  ,הערה

הערה  ; ) 12גרין ( לעיל  ,הערה , ) 16
1ן '  . Dennis ,א
History across

.

,

וכן 45 . ( , Period and Place , Cambridge :ט ) 11 . Billinge

. ( , Engaging the Past : The Uses 0

. ] .א .

"

the Social Sciences, Durham

19
20

~
 , ' Zelinskyח ] עוןה
' ? ' s Pursuit : Wild Geese or Canard

21

22

דונקין ( לעיל  ,הערה

23

שם

,

Newcomb , ' Twelve:

45 . ( ,ט )  %4 . 5 . Samuelsש
 . 123 - 137 ,קק  ) " 80 1978 ,ות

,

; 3-9

 .קק

1982 ,

ט ) the Intersection of Time and Space ' , E . H . Monkkonen

' 10 Historical Geography

 . 132ק esp .

A . R. H . Baker

1 ( , Historical Geography: Progress and Prospect, London 1987 .ט ) 1 . Pacione

 . 154 - 188קק 1994

Humanistic

ש

; ) 12

קונזן ( לעיל ,

 .ג .ן ש

,

 , . 4 .גרין ( לעיל  ,הערה , ) 16
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125 - 106

( שם ) ,
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. 197 - 194
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 rD . W. Moodie , 1 . ] . Lehrגרין
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 , ) 8עמ ' . 264

.

] Geography : Prospects and Problems ,
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ריכב רובין

את רוב תחומי המחקר הגאוגרפי  ,תוך התבוננות בתולדותיהם של מרכיבים רבים ומגוונים של הנוף

הפיזי והתרבותי ובהתפתחותם .
מקרמה של הגאוגרפיה ההיסטורית במחקר הגאוגרפי בישראל
בשלושים השנה שחלפו מאז הוצגה לראשונה הגאוגרפיה ההיסטורית ה ' גאוגרפית ' במאמרו של בן -

אריה התפתח תחום זה כתת  -דיסציפלינה בגאוגרפיה

הישראלית .

24

הגאוגרפיה ההיסטורית מיוצגת

.

בכל המחלקות לגאוגרפיה באוניברסיטאות בישראל ואף במחלקות אחרות ובמוסדות נוספים הברי
סגל הרואים את עצמם גאוגרפים היסטוריים עוסקים בתהום זה בהוראה ובמחקר  ,והם ותלמידיהם

.

תיברו ומחברים עבודות גמר ועבודות דוקטור המוגדרות מחקרים בגאוגרפיה היסטורית עובדות אלה
מצביעות על קיומה של קבוצת חוקרים באקדמיה הישראלית  ,המזהה את עצמה עם תחום דעת זה ,

.

קבוצה שעמה נמנה גם כותב שורות אלה דומה שהפרספקטיבה שנוצרה בשלושה עשורים אלה היא

רחבה דיה לבחינת דרכה של הגאוגרפיה ההיסטורית הישראלית ומגמותיה .
בהינה זו כאן נשענת על הערכה וניתוח של הפרות המהקריים המייצגים את הקבוצה  ,כלומר של
מחקרים שמחבריהם הגדירו אותם מחקרים בגאוגרפיה

היסטורית .

על מנת להתרכז באפיונים

הקבוצתיים ערכתי רשימת מחקרים הכוללת כמה מקבצים  :את עבודות הדוקטור שנכתבו

ושנכתבות  ,והמוגדרות מהקר גאוגרפי היסטורי ( ראה טבלה , ) 1

25

ואת המאמרים הנכללים בשלושה

קבצים שפרסמו תברי הקבוצה  ,שני קובצי מאמרים בעברית שכותרתם ' מחקרים בגיאוגרפיה
ישובית היסטורית של ארץ ישראל '

26

וקובץ שפורסם בשפה

האנגלית .

27

קבצים אלה מייצגים

במידה רבה את שנעשה בגאוגרפיה ההיסטורית בישראל  ,וכל אחד מהם משקף את מצב המחקר

.

מבהינת נושאיו וגישותיו בתקופת הופעתו קובץ מאמרים נוסף בשפה האנגלית הופיע בעקבות

כנס בין  -לאומי שנערך בארץ  ,והוא משקף גם את מגמות מחקר הגאוגרפיה ההיסטורית וגם את

ההכרה הבין  -לאומית שלה זכתה קבוצת חוקרי תחום זה בישראל .
24

28

נוסף על קבצים אלה  ,שבהם

סיכומי ביניים והערכות על פעילותה של הגאוגרפיה ההיסטורית בישראל ראו  :י ' בן  -אריה  ' ,התפתחות המחקר
וההוראה בגיאוגרפיה היסטורית בישראל '  ,אופקים בגיאוגרפיה  ( 32 ,תשנ " א )  ,עמ '  . Ben - Arieh , ' Historical ; 15 - 7ו
'  Israel : Retrospect and Prospectח , Geography 1בייקר וביליגג ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '  . 9 - 3ולאחרונה  :בן  -ארצי
( לעיל  ,הערה  , ) 18ושם  ,עמ '  , 32 - 18מבוא מפורט המוקדש לדרכה של הגאוגרפיה ההיסטורית בכלל ולקבוצה

,

הישראלית בפרט .
25

בצד עבודות מחקר אלה יש לציין מספר ניכר של עבודות גמר לתואר שני  ,מקצתן של חוקרים שהמשיכו לתואר
השלישי בתחום זה  ,ושנזכרו לעיל  ,ורבות אחרות שכותביהן לא המשיכו בלימודים בתחום זה  ,ותקצר היריעה
מלמנות את כולן ,

26

י ' בן  -אריה  ,י ' בן  -ארצי וח ' גורן ( עורכים )  ,מחקרים בגיאוגרפיה יישובית היסטורית של ארץ ישראל  ,ירושלים
תשמ " ת ; י ' בן  -אריה  ,י ' כץ וי ' קניאל ( עורכים )  ,מחקרים בגיאוגרפיה יישובית היסטורית של ארץ ישראל  ,ב ,
ירושלים תשנ " א

.

27

London ,

ש

Historical Geography, New Haven

lerusalem 1989
28

,

ה Historical Perspective (Cambridge Studies

e 1992

~listorical Geography) , Cambri
~

"

חי

4 . ( , The Land That Became Israel: Studiesט ) 2 . Kark

45 . ( , Ideology and the Landscapeט ) ) [ . Biger

ש

A . R . H . Baker

גאוגרפיה היסטורית בישראל  -כיצגי

 345דם

מחקר ומנמות מתודולוגיות

בא לביטוי המשותף לקבוצת הגאוגרפים ההיסטוריים  ,יש לבחון כמובן את מתקריו של כל אחד

.

ואחד מן החוקרים  ,אך בחינה פרטנית כזאת חורגת ממסגרת הדיון כאן יש לציין כי לאחרונה

הופיע קובץ מהקרים רחב היקף שהוקדש ליהושע בן  -אריה  ,אולם קובץ זה משקף את הקירת ארץ -
ישראל ותולדותיה יותר מאשר את הגאוגרפיה ההיסטורית כתת  -דיסציפלינה  ,ולכן לא נדון בו כאן

בהרחבה .

29

תחומי ההתעניינות של קבוצת הגאוגרפים ההיסטוריים
ניתוח רשימת עבודות המחקר והמאמרים בקבצים שנזכרו ועיון ברשימות הפרסומים של גאוגרפים
היסטוריים מצביעים על מגמותיה העיקריות  .בדברים שלהלן ייבחנו מגמות אלה באמצעות ארבעה
חתכים  :החתך התקופתי  ,לאמור באילו תקופות היסטוריות מתרכזות עבודות המחקר ; החתך
הגאוגרפי  ,לאמור היכן מקומו של המרחב הנחקר ; החתך התוכני  ,לאמור מהם נושאי המחקר מבחינה
היסטורית  ,והחתך התמטי  -גאוגרפי  ,לאמור מהם תחומי המשנה הגאוגרפיים שמהם נשאבו שאלות

המחקר העיקריות .
החתך התקופתי
בטבלה

2

.

מוצגת פעילות המהקר על פי התקופות הנחקרות נכללות בה שמונים וארבע עבודות

.

שונות ודומה שזהו מספר המאפשר הסקת מסקנות של ממש מכיוון שמדובר בעבודות דוקטור
ובמאמרים בקבצים הנזכרים  ,מודגש בטבלה המשותף לקבוצה  ,ולאו דווקא תחום עיסוקם של

.

עשרה  -עשרה ,
חוקרים ספציפיים מעט פחות ממחצית העבודות ( שלושים ושש במניין ) דנות במאה התשע

תקופות קדומות
כמעט שליש ( עשרים ושש עבודות ) עוסקות בתקופת המנדט  ,ורק מעטות פונות אל
יותר  ,אל העת העתיקה וימי  -הביניים ( בסך הכול שמונה

עבודות .
)

היחס לתקופה הנחקרת משתנה

.

עם הזמן  ,ובשנים האחרונות פער הזמן בין התקופה הנחקרת לזמננו הולך ומתקצר יותר ויותר
עבודות דנות בתקופת המנדט ובראשית ימיה של המדינה ( ' פרוץ המדינה ' ) והדבר בולט בטבלת
עבודות הדוקטור הנמצאות בהכנה  .פרק הזמן המאוחר ביותר שעליו נכתבו לא מכבר ונכתבות כיום
עבודות מחקר  ,התקופה שמשנת

1948

עד  , 1967לא נתפס כלל עד לפני שנים ספורות כראוי לדיון

בגישה היסטורית  .קובץ המחקרים לכבודו של בן  -אריה  ,מייסדה ומנהיגה של קבוצת הגאוגרפים
ההיסטוריים  ,מייצג יחס שונה לתקופות המהקר  ,שכן יש בו שער המוקדש ל ' אדם ונוף בימי הביניים

ובעת העתיקה '  ,אולם מבין שבעת המאמרים הכלולים בשער זה רק שניים נכתבו בידי גאוגרפים

היסטוריים .
29

בן  -ארצי  ,ברטל וריינר ( לעיל  ,הערה

.) 2

רשימת המחקרים בקובץ זה לא צורפה לניתוח שלפנינו שכן רבים מן

.

המחברים ואף שניים מן העורכים אינם גאוגרפים ובוודאי אינם מגדירים את עצמם גאוגרפים היסטוריים  .ביניהם
חוקרים העוסקים בהיסטוריה  ,בהיסטוריה של עם ישראל ובתולדות המזרח התיכון והאסלאם  .תוכנו של ספר זה
הוא אכן בסיס לדיון מעניין על מצב המחקר בתולדות ארץ ישראל בכלל  ,אך נושא זה חורג ממסגרת הדיון כאן

בשדרה 346
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החתך הגאוגרפי
מבהינת המרחב הנחקר מרבית העבודות עוסקות בארץ  -ישראל  ,גם אם בחלק מהן מעוגנות תופעות
שונות בגאוגרפיה ההיסטורית של ארץ  -ישראל בהקשר גאוגרפי כללי יותר  ,אם במחקר השוואתי
ואם על מנת להציג קונטקסט מלא של התופעות הנחקרות  .רק עבודות מעטות עוסקות בנושאים

גאוגרפיים היסטוריים מחוץ לתחומי ארץ  -ישראל כמו עבודותיו של יוסי כץ על התיישבות יהודית
בקנדה 30ועבודותיו של גדעון ביגר על גבולות ועל שמות מקומות  31 .נראה שההתמקדות של
הגאוגרפיה ההיסטורית הישראלית במחקר המקומי אינה מנותקת מהיבטים אחרים של ההוויה
הישראלית  ,שעסוקה לא מעט בהתבוננות פנימה  ,ומן הקשר שבין לימוד הארץ ותולדותיה לבין

התפיסה הציונית של בניין עם הדש  -ישן בארץ

חדשה  -ישנה .

32

החתך התוכני
מבחינת נושאי המחקר ניתנה תשומת הלב הרבה ביותר להתיישבות היהודית החדשה החל בעלייה

.

הראשונה ברשימת המחקרים תופסת התיישבות זו מקום מרכזי  :העלייה הראשונה בכללה ,
העלייה הראשונה כצורת יישוב חדשה ,

34

הזיקה בין הברון למושבות העלייה הראשונה ,

לישראל ' כמכשיר התיישבותי של התנועה הציונית ,

36
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ג ' ביגך  ' ,גאוגרפיה היסטורית יישומית  :בירה בדוויזך נגד בידה בודוואר '  ,בן  -ארצי  ,ברטל

וריינר ( לעיל  ,הערה , ) 2
32

י

33

את הדיון בהתיישבות היהודית

החדשה משלימים מחקרים על פיתוח הנגב בתקופת המנדט ובראשית ימי המדינה ,

; 413 - 429

' קרן

קימת

הקמת חוות  ,נחלות ואחוזות באזורים שונים

בארץ בהון פרטי 37והקמת מושבות השרון  ,אף הן רובן בהון

 .קק

33

מושבות

עמ '

. 142 - 134

להערכה דומה של הקשר בין הגאוגרפיה הישראלית בכללה לבין המטרות הלאומיות ראו  :י ' ברגל  ' ,על " זקני
השבט "  ,ה " ממשיכים " וה " חדשים " בגיאוגרפיה הישראלית '  ,אופקים בגיאוגרפיה ,

.

51

לפרספקטיבה האמריקנית של גאוגרפיה היסטורית לאומית כפי שהציג זאת מייניג :
5תGeographies : Necessities , Opportunities , Cauti 0
(

. 40 - 7

והשוו

Meinig, 'National

D .W .

( תש " ס ) ,

עמ '

 , Historicalבן  -ארצי  ,ברטל וריינר ( לעיל  ,הערה , ) 2

עמ '

. *88 - * 80
33

ניתוח של תת  -הנושאים בחקר מושבות העלייה הראשונה בגאוגרפיה היסטורית ראו  :ר ' אהרנסון  ' ,על התיישבות
עמ '

34
35
36

37

38

39

. 133 - 114

העלייה הראשונה והמחקר הגאוגרפי  -ההיםטורי '  ,בן  -ארצי  ,ברטל וריינר ( לעיל  ,הערה , ) 2
י ' בן  -ארצי  ,המושבה העברית בגוף ארץ ישראל  , 1914 - 1882ירושלים תשמ " ח .
ר ' אהרנסון  ,הבארון והמושבות  :ההתישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה  , 1890 - 1882ירושלים

. 1990

צ ' שילוני  ' ,הקרן הקיימת לישראל כגורם בעיצוב הנוף הישובי של ארץ ישראל '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה
העברית בירושלים  ,תשמ " ז ; הנ " ל  ,הקרן הקיימת לישראל וההתישבות הציונית  ,ירושלים . 1990

י ' כץ  ,גאולה תתנו לארץ  :חברת גאולה לרכישת קרקעות  , 1914 - 1902ירושלים תשמ " ז ; הנ " ל  ,היזמה הפרטית
בבנין ארץ ישראל בתקופת העליה הראשונה  ,רמת  -גן תשמ " ט .
ע ' עמית  -כהן  ' ,הפעילות ההתישבותית היהודית בשרון הדרומי  , 1929 - 1918 ,ההון הלאומי והיוזמה הפרטית
בעיצובו של השרון הדרומי '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ג ; ר ' אידן  ' ,ההתישבות
היהודית בשרון  , ' 1939 - 1929עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ט .
ר ' קרק  ,תולדות ההתישבות החלוצית בנגב עד  , 1948רמת  -גן תשל " ד ; ח  .פורת  ,מישימון לארץ נושבת ; רכישת
קרקעות והתישבות בנגב  ,ירושלים תשנ " ו ; ז ' זיוון  ' ,המדיניות והעשיה הישראלית בנגב הדרומי מסיומה של

גאוגרפיה היסטורית בישראל  -כיווני מחקר ומגמות מתודולוגיות

%

ו
-

ההתיישבות במהלך מלחמת העצמאות ובעקבותיה .

40

בצד קבוצת מחקרים עשירה הדנה בהתיישבות

החדשה נבתנו גם תרומתו של ' היישוב הישן ' לבניית שכונות בירושלימ 41ופעילותם של בני היישוב
היהודי

הספרדי .

42

כמו כן ראויה לציון קבוצת עבודות שהוקדשו לפעילותם של יהודי התפוצות

בארץ  -ישראל  ,כגון עבודתו של יוסי גלם על פעילותם של יהודי צפון אמריקה בארץ  -ישראל
ועבודתו של שאול ספיר על יהדות בריטניה  43 ,עבודתה של רות קרק על השכונה המוגרבית מחנה -
ישראל 44ועבודתה של מיכל בן  -יעקב המוקדשת ליהודים מוגרבים בארץ כולה 45

.

בולט בהיעדרו חקר ההתיישבות הקואופרטיבית  -סוציאליסטית של הקיבוץ ושל מושב העובדים

ובמיוחד עיסוק בפן האידאולוגי של צורות התיישבות אלה  .יוצאים מכלל זה מחקרו של יוסי כץ על
הקיבוץ הדתי ועבודתה של מיכל אורן על מושב העובדים ,

46

אולם גם הם דנו בקיבוץ ובמושב

כבמכשיר יישובי יותר מאשר כבצורת התיישבות המושתתת על אידאולוגיה סוציאליסטית שיתופית .
התעלמות זו  ,אשר אין בידי להסבירה  ,מעניינת במיוחד נוכה תשומת הלב הרבה שניתנה במחקר
ההיסטורי לתנועת העבודה

ולמפעליה .

הקר האוכלוסייה הלא  -יהודית ומוסדותיה כגורמים שהשפיעו על עיצוב נוף הארץ הוא משני ובלתי

.

.

אחיד ככלל משך הגורם הנוצרי תשומת לב מחקרית רבה יותר מאשר הגורם המוסלמי כמעט כל

המחקרים שעניינם הזיקה בין העולם הנוצרי להתפתחויות גאוגרפיות בארץ  -ישראל עוסקים

.

בפעילותם של נוצרים מערביים  ,בני אירופה ( ואמריקה ) הפעילות הנוצרית בירושלים נדונה במאמר

של בן  -אריה שנסב בעיקר
הצרפתית בירושלים ,

רחבי הארץ .

49

48

על העדות הנוצריות המערביות .

47

בעקבותיו עסק צבי שילוני בפעילות

וחיים גורן  -בפעילות הצרפתית באבו  -גוש ובפעילות המחקר הגרמנית בכל

יוסי בן  -ארצי ונפתלי סלמן חקרו גם הם את ההתיישבות הגרמנית ובעיקר את הקהילה

מלחמת העצמאות ועד למבצע סיני (  , ' ) 1956 - 1949עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
40

בו קמה מדינת ישראל (  ? , ' ) 1950 - 1948בודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים
41

1998

.

א ' גולן  ' ,שינוי המפה הישובית באזורים שננטשו על ידי האוכלוסיה הערבית כתוצאה ממלחמת העצמאות בשטח

ר ' קרק  ,שכונות בירושלים  :הבניה בירושלים החדשה ותקנות השכונות  ,ירושלים
990 , lerusalem 1991

[ 1855 -

תשנ " ג .

תשמ " א ; 1 . Kark , lerusalem

Neighbourhoods: Planning and By-Laws

וי ' גלם  ,יזמים ספרדיים בארץ ישראל  :משפחת אמזלאג  , 1918 - 1816 ,ירושלים

תשנ " ג .

42

ר ' קרק

43

ש ' ספיר  ' ,גישתה ואופי תרומתה של הקהילה היהודית בבריטניה להתפתחות הישוב היהודי בארץ ישראל במאה

ה  , ' 19 -עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשמ " ט ; י ' גלס ,

' יהודי ארה " ב וקנדה בארץ ישראל :

התיישבותם ויוזמתם לפתוח הנוף היישובי במחצית הראשונה של תקופת השלטון הבריטי

דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
44

(  , ' ) 1932 - 1917עבודת

תשנ " ה .

ר ' קרק  ' ,שכונה חלוצית של בני העדה המערבית בירושלים ההדשה " מחנה ישראל " והרב צוף דב " ש '  ,ש ' שטרית
( עורך )  ,חלוצים בדמעה  :פרקי עיון על יהדות צפון אפריקה  ,תל  -אביב תשנ " א  ,עמ ' . 83 - 66

בן  -יעקב  ' ,עלייתם והתיישבותם של היהודים המערביים בארץ ישראל במאה ה  , ' 19 -עבודת דוקטור ( בהכנה ) .
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י ' כץ  ' ,תורה ועבודה בבנין הארץ  :הקיבוץ הדתי בתקופת המנדט '  ,רמת  -גן תשנ " ו ; Oren , 'Development of
' ~ the Moshav Ovdim Idea

47
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צ ' שילוני  ' ,מפעלות הבארון הצרפתי דה פיילא בארץ הקודש (  , ' ) 1925 - 1884קתדרה ,
 , 90ושם ביבליוגרפיה נוספת .
ח ' גורן  ' ,המוסדות הנוצריים באבו  -גוש בעת החדשה '  ,קתדרה  ( 62 ,טבת תשנ " ב )  ,עמ '
72
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הטמפלרית ,

50

ורות קרק עסקה בהשפעת המילנריזם על ההתיישבות הנוצרית בארץ ובחקירת

פעילותם של מתיישבים אמריקנים ושוודים ושל הקונסולים הזרים

בירושלים .

גם בעבודות

51

פרטניות יותר  ,דוגמת זו של סימונטה דלה  -סטה  ,מדובר בדרך כלל בקבוצות מערביות .

52

לא מצאתי

לעומת זאת אלא עבודה אתת בהיקף מוגבל  ,על העדות הנוצריות המקומיות  :הארמנים  ,הסורים ,
האתיופים והקופטים ,

53

ובצדה עבודתי שלי על היוונים  -אורתודוקסים בירושלים .

54

בולטת במיוחד

ההתעלמות המוחלטת כמעט מן הפעילות הנוצרית הרוסית  -פרבוסלווית הן בשיאה במאה התשע -
עשרה הן בכל הנוגע למסעותיהם של צליינים רוסים במאות השנים שקדמו

לה .

55

תשומת לב לא מעטה ניתנה לגורם הפוליטי ובעיקר לממשלת המנדט כגורם מרכזי בשינוי נוף הארץ .
לכך תרמו שלום רייכמן ז " ל  ,שסקר את ראשית תקופת המנדט ,

56

גדעון ביגר  ,שעסק בפעילותה של

ממשלת המנדט הבריטית ובהשפעתה על נוף הארץ ועל התוויית גבולות הארץ ,

בהיבט מסוים של פעילות הגורם הבריטי בארץ  -המיפוי  ,המדידה והסדר

ודב גביש  ,שדן

57

המקרקעין .

58

.

לעומת זאת רק תשומת לב מעטה ניתנה להתפתחויות מקומיות הנוגעות ליישוב הערבי אמנם
התקפתו של גאזי פלאת על הגאוגרפיה הישראלית בכללותה ועל הגאוגרפיה ההיסטורית בתוכה על
כך שהן מתעלמות משאלות הנוגעות ליישוב הערבי היא מוגזמת  ,ונוסחה בתוקפנות רבה בשל
מניעים פוליטיים  ,שלא

הוסוו .

59

.

אך מספר המחקרים הנוגעים ביישוב הערבי קטן יחסית בין אלה

יש למנות את סדרת מאמריו של בן  -אריה על אוכלוסיית הארץ ערב ההתיישבות הציונית ,
50

נ ' סלמן  ' ,אופיו והתפתחותו של המשק החקלאי במושבות הגרמניות הטמפלריות בארץ ישראל , ' 1939 - 1869

עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ב ; בן  -ארצי ( לעיל  ,הערה
51

46 - 67 ; idem ,
1994

52

ס'

 .קק

54

 Terusalemש

,

 the Holy Land, 1832 - 1914 , Detroitת American Consuls

דלה  -סטה  ' ,מפעל הבניה וההתישבות של המסדר האיטלקי  -הקתולי של הסאליזיאנים בארץ ישראל '  ,בן  -אריה ,

עמ ' . 77 - 59

,

ג ' ביגר  ' ,עדות נוצריות קטנות בירושלים המזרחית ובבית לחם '  ,א ' שמואלי  ,ד ' גרוסמן ור ' זאבי עורכים )  ,יהודה
ושומרון  :פרקים בגיאוגרפיה רגיונלית  ,תל  -אביב תשל " ז  ,עמ ' . 512 - 503
ר ' רובין  ' ,המנזרים היוונים  -אורתודוכסים בעיר העתיקה בירושלים '  ,ארץ  -ישראל  ,יז

עמ ' . 116 - 109

[ ספר

א " י ברורן ( תשמ " ד ) ,

דומה שמותר לכותב שורות אלה להעיד על עבודתו  ,שאף בה אין ציון מפורש של העובדה שמדובר

בעדה דתית מקומית שחייתה תחת השלטון
55

. ) 18

 the Holy Land: Pietistic and Communal Sertiement' , IHG , 22 ) 1996 ( ,חן 1 . Kark , ' Sweden

בן  -ארצי וגורן ( לעיל  ,הערה , ) 26
53

60

את

העות ' מאני .

אך ראו  :י ' רבא  ' ,ארץ ישראל בתקופה הממלובית המאוחרת בראי תיאוריהם של הנוסעים הרוסיים '  ,י ' דרורי
( עורך )  ,ארץ ישראל בתקופה הממלוכית  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ '  ; 171 - 157י ' רבא  ,ארץ ישראל בתיאורי נוסעים

רוסיים  ,ירושלים

תשמ " ז ; the Christan East (rom the

)0

P . R. Weisensel , Russian Travelers

ש

Th . G . Stavrou

 Twentieth Cen (ury, Columbus, Ohio 1986ש Twelfth

רייכמן  ,ממאחז לארץ מושב  :יצירת המפה הישובית היהודית בארץ ישראל  , 1948 - 1918ירושלים

56

ש'

57

ג ' ביגר  ,מושבת כתר או בית לאומי  ,ירושלים

תשמ " ג ;

תשל " ט .

הנ " ל  ' ,הגישות השונות לגבי תיחומה של ארץ ישראל

ערב קביעת גבולותיה הפוליטיים '  ,ארץ  -ישראל  ,יז [ ספר א " י ברור ] ( תשמ " ד )  ,עמ ' ; 31 - 22
גיאוגרפים ופוליטים בתהליך קביעת גבול הצפון של ארץ ישראל בתקופת המנדט '  ,א ' שמואלי ואחרים ( עורכים ) ,
ארצות הגליל  ,חיפה תשמ " ב  ,עמ '  . 442 - 427הנ " ל  ' ,גבול הדרום של ארץ ישראל בעת החדשה '  ,י ' אבירם ואחרים
( עורכים )  ,אילת והערבה  ,ירושלים  , 1995עמ ' . 376 - 368

הנ " ל  ' ,היבטים

58

ד ' גביש  ,קרקע ומפה  :מהסדר קרקעות למפת ארץ  -ישראל  , 1948 - 1920ירושלים תשנ " ב .

59

ראו דבריו של פלאח :
535 - 550

60

 .קק

 Human Geography,מן 0 . Fallah , ' [sraelization of Palestine Human Geography' , Progress

4 ) 1989 ( ,

י ' בן  -אריה  ' ,שנים עשר הישובים הגדולים  ,בארץ ישראל במאה התשע  -עשרה '  ,קתדרה ,

19

( ניסן תשמ " א ) ,

עמ '

גאוגרפיה היסטורית בישראל  -כיווני מחקר ומנמות מתודולוגיות

מחקרה הרחב של קרק על ירושלים ויפו כערים מזרח תיכוניות מוסלמיות 61ואת מחקריה הדנים
ביציאה המוסלמית מתחומי חומות ירושלים ,

62

ובמשטר הקרקעי בארץ תחת שלטון האסלאם .

63

זה המקום לציין גם עבודות גאוגרפיות היסטוריות מובהקות הדנות בעיר הערבית ובכפר הערבי

בארץ  -ישראל אם כי מחבריהן לא הציגו עצמם כגאוגרפים היסטוריים  .בין אלה יש לציין את עבודותיו
הרבות של דוד גרוסמן על הכפר הערבי המסורתי ;  64את עבודתו של אבשלום שמואלי ז " ל על תהליכי
הברון 65ואת
המעבר של הבדווים ליישובי קבע  ,את עבודתו המשותפת עם יהודה קרסון ז " ל על

עבודתו של אמנון שנער על שכם .

66

תפיסת האסלאם ותרבותו כגורם המעצב את המרהב בארץ  -ישראל

באה לביטוי לאחרונה במחקריו של נמרוד לוז  ,המתרכזים בנושא זה

(

ראו להלן .
)

רק מעטים מן העוסקים בגאוגרפיה היסטורית במחלקות לגאוגרפיה הקדישו את מחקריהם לתקופות
היסטוריות הקודמות למאה התשע  -עשרה  ,והם בדרך כלל נתנו את הדעת יותר מאתרים לתושביה
הנוצרים והמוסלמים של הארץ  :כותב שורות אלה דן בהיבטים גאוגרפיים בתולדותיהם של מנזרי
מדבר יהודה בתקופה הביזנטית וביישוב בנגב בתקופה זו ;

67

מחקריו של דורון בר עוסקים גם כן

בתקופה הרומית והביזנטית  ,ובוחנים את המבנה העירוני של ירושלים  ,את תהליך התקדשותה של
הארץ לנוצרים ואת מערך היישוב הכפרי בתקופה

זו ;

68

לוז עסק בהתפתחותה של העיר רמלה

בתקופה המוסלמית הקדומה  ,וחוקר עתה את דפוסי העיור בתקופה הממלוכית ;

69

ורוני אלנבלום דן

 ; 144 - 83הנ " ל וא ' גולן  ' ,יחידות המשנה וישובי סנג ' ק שכם במאה הי " ט '  ,ארץ  -ישראל  ,יז [ ספר א " י ברוור ]
( תשמ " ד )  ,עמ '  ; 65 - 38הנ " ל וע ' אורן  ' ,יישובי הגליל ערב מפעל ההתישבות הציוני '  ,שמואלי ואחרים ( לעיל ,

הערה  , ) 57עמ '
( תשמ " ד ) עמ '

; 352 - 315

; 65 - 38

עמ '

תשמ " ה ) ,
61

הנ " ל  ' ,אוכלוסיית סנג ' ק ? כו בשנות השבעים של המאה התשע  ? -שרה '  ,שלם  ,ד

הנ " ל  ' ,סנג ' אק ירושלים בשנות השבעים של המאה התשע  ? -שרה '  ,קתדרה ,

. 73 - 22

ר ' קרק  ' ,התפתחות הערים ירושלים ויפו בשנים
היסטורית ) '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית

מזרח תיכוניות מסורתיות '  ,מגא " י  ,י ( תשל " ח )  ,עמ
62

63

66
67

בירושלים ,

' ; 95 - 75

הנ " ל  ,יפו  :צמיחתה של עיר  ,ירושלים

תשמ " ה .

 .קק

1.

Agricultural History, 7 [ ) [ 997 ( ,

ד ' גרןסמן  ,הכפר הערבי ובנותיו  :תהליכים בישוב הערבי בארץ ישראל בתקופה העות ' מאנית  ,ירושלים תשנ " ד ,

ו ;פנין ,

1

ומאמרים שךר גרוטמן ושל אחרים בנושא

זה .
הנוודות  :חברות בדווים בתהליכי

א ' שמואלי  ,התנחלות הבדואים של מדבר יהודה  ,תל  -אביב תש " ל ; הנ " ל  ,קץ
התישבות  ,תל  -אביב תשמ " א ; הנ " ל וי ' קרמון  ,חברון  :לדמותה של עיר הררית  ,תל  -אביב
א ' שנער  ,גיאוגרפיה עירונית של שכם  :התפתחות השטח הבנוי והמבנה התפקודי ,

ר ' רובין  ' ,מנזרי

" הלאורה " במדבר

יהודה בתקופה הביזנטית '  ,קתדרה ,

הנגב כארץ נושבת  :עיור והתישבות במדבר בתקופה הביזנטית ,
68

; 1976

הנ " ל  ' ,ירושלים ויפו במאה הי " ט כערים

 Palestine ' ,תן Kark , 'Mamluk and Ottoman Cadastral Surveys and Early Mapping Of Landed Properties

ושם
65

1840

ועד מלחמת העולם הראשונה ( מחקר בגיאוגרפיה

ר ' קרק וש ' לנדמן  ' ,היציאה המוסלמית מחוץ לחומות ירושלים בשלהי התקופה ה ? ות ' מאנית '  ,א ' שאלתיאל
( ? ורך )  ,פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ ' . 211 - 174

46 - 70
64

36

( תמוז

23

תש " ל.

ירושלים . 1968

( ניסן תשמ " ב )  ,עמ '

; 46 - 25

ירושלים תשנ " א .

ד ' בר  ' ,גבולה הדרומי של איליה קפיטולינה ומיקומו של מחנה הלגיון הרומי העשירי '  ,קתדרה ,

תשנ " ד )  ,עמ

' ; 56 - 37

הנ " ל ,

69

( תשרי

הנ " ל  ' ,התהוות מפת המקומות הקדושים הנוצריים בארץ ישראל בתקופה הביזנטית -

תהליך קידוש המרחב '  ,עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

; 1996

הנ " ל  ' ,שינויים בהרכב אוכלוסיית

הארץ ותפרוסתה  ,מלאחר מרד בר כוכבא ועד ערב הכיבוש הערבי ( המאה השנייה עד השביעית לספירה '  ,עבודת
דוקטור
69

(

בהכנה .
)

נ ' לוז  ' ,רמלה האמיית  -חידוש עירוני בארץ  -ישראל  -היבטים גאוגרפיים  -היסטוריים '  ,קתדרה ,
תשנ " ו )  ,עמ '  ; 52 - 22הנ " ל  ' ,ערי השדה בסוריה בתקופה הממלוכית '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית
79

( ניסן

שיג

שש

ריכב רובין

ץתדרה 350

בהרחבה בהתיישבות החקלאית בתקופה הצלבנית  ,בשיטות הבנייה בתקופה זו  ,במבצרי הארץ

ובהיבטים נוספים של התקופה .

70

החתך התמטי  -גאוגרפי
הצגת ההתך התוכני מאפשרת ניתוח תמטי של הנושאים הגאוגרפיים הנדונים במחקרים שפורטו

.

לעיל במוקד עיסוקה של הגאוגרפיה ההיסטורית הישראלית נושאים הנגזרים מתחומי הגאוגרפיה
בכללה  :תהליכי שינוי בגבולותיה הפוליטיים של הארץ ; ניתוח שינויים שחלו בנוף הארץ לאורך
ההיסטוריה וגורמיהם ; התפתחותם של דגמים יישוביים ושל מערכות יישוביות בעיר ובכפר והקשר

בין אלה לבין גורמים כלכליים  ,תרבותיים ופוליטיים ; התפתחויות ושינויים בדפוסי העיר

והעיור ;

תנועות התיישבות ותנועות אוכלוסייה ; התפתחות היקפו ואיכותו של המידע הגאוגרפי על אודות

.

הארץ והאמצעים ששימשו להצגתו של מידע זה מטבע הדברים חוקרים שאינם גאוגרפים לא דנו
בדרך כלל בנושאים אלה גם כשעסקו באותן תקופות ובאותם אתרים ואזורים שנדונו במחקרים

גאוגרפיים היסטוריים .
לעומת זאת במחקר תולדות התפתחות הנוף הפיזי והקשר שבין הגאוגרפיה הפיזית לבין הגאוגרפיה

.

ההיסטורית לא נעשתה עבודה רבה יוצא מכלל זה עיסוקו הנרחב של ביגר בנופי הצומה הטבעי
בעבר  ,עיסוק שצמח מתוך ניתוח שרידי העץ ששימשו לבנייה בהתיישבות היהודית והנוצרית במאה
התשע  -עשרה ובמאה העשרים  ,אולם הביאו לבסוף לדיון בשאלות הנוגעות מחד גיסא בשינוי נוף

הצומח הטבעי בארץ ומאידך גיסא בתולדות הייעור בה .

71

יש לציין גם את עבודתו של אלנבלום על

רעידות אדמה בתקופות היסטוריות 72ואת עבודותי על האקלים

בארץ בעבר .

73

תחום נוסף המשיק לגאוגרפיה ההיסטורית הוא תולדות הידע הגאוגרפי ובכלל זה תולדות המפות

והמיפוי .

74

בתחומים אלה הניח בן  -אריה את היסודות בספרו על גילויה מחדש של ארץ  -ישראל75

 Ramlaע
בירושלים  ,תש " ס ; ' ,
27 - 54

70

 .קק

 Palestine : The Case 01:חן

the Royal ASiQ ( iC Societf, Series 3 , 7 , ( , ) 1997 ( ,

,

0

Islamic city

Luz , ' The Construction of

) .ו

lournal

ר ' אלנבלום  ' ,הישוב הכפרי הפרנקי בארץ ישראל בתקופה הצלבנית '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,תשנ " א ; הנ " ל  ' ,מי בנה את מבצר נמרוד '  ,דרורי ולעיל  ,הערה  , ) 55עמ '  . Ellenblum , ; 31 - 13א

,

,

 Kingdom o( Ierusalem, Cambridge 1998ח  the 101מ ( Frankish Rural Se ( ( lemen
71

ביגר פרסם מאמרים רבים מאוד בנושא זה  ,רובם עם נ ' ליפשיץ ואחדים גם עם שותפים נוספים  .תקצר היריעה
מלסקור את כל המחקרים הללו ודומה שהמקור המסכם הוא  :נ ' ליפשיץ וג ' ביגר  ' ,כי האדם עץ השדה  sy ,ארץ
1

ישראל '  ,אריאל ,

,

125 - 124

וטבת תשנ " ח .
)

וראו גם :

Liphschitz , ' Foreign Tree Species 85 Construction

,

 . 262 - 277 ; idem , ~ Geographical Dendrohistorf Researchקק Century Palestine ' , IHG , 21 ) 1995 ( ,
the Twentieth

0

Close

the

) ם Israeli Geography

) 0

,

45 . ( , The 41050ט ) ) [ . Lipschitz

ש

"

.א ש

)[ . Biger

 191תן Timber

 . Gradusץ  Israel ' ,חן

 . 475 - 481קק Cen ( ury, Beer Sheva 1996 ,

72

73

26 ) 1998 ( ,
303 - 306

 .קע

ר ' רובין ,

' האמנם היה

71 - 78
74

, ,.

א0 0ט5

.

"

אקלים הנגב גשום יותר בתקופה הביזאנטית ? '  ,אופקים בגיאוגרפיה ,

 .קק 2 )1 ) 1989 ( ,ע  . 1 .ש

, llistorical Geography

 . 1 - 8קק 10 , 2 ) 1980 ( ,
75

 Dawn , 20 May 1202י

Crusader Castle Torn Apart bv Earthquake

'

י ' בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

"

Centuries

of

( חש " ן )  ,עמ

' ; 217 - 209

ז the Negev 41 - 7חן  Debate over Climate Changesטונז ' Rubin ,

" "
~

.) 4

31

 . ,ע וט

Ellenblum

.

.א

Dunbar , ' Geosophy , Geohistory a
; nd Historical Geography::

.ח
G. S .

גאוגרפיה היסטורית בישראל  -כיווני מחקר ומגמות מתודולוגיות

ובמאמריו על מפות

ירושלים .

76

המשך העבודה בתהום זה נחלק בין כמה חוקרים  :בתולדות הגילוי

הגאוגרפי של הארץ התמקד בעיקר גורן ; כותב שורות אלה עסק במפות ירושלים מראשית תקופת

הדפוס ודן בהרחבה בהיבטים שונים של מפות אלה ;  77גביש עסק במיפוי המודרני ובעיקר בתהליך
 78ואילו קרק עסקה במפות של
המיפוי השיטתי של הארץ בתקופת המנדט ועל ידי ממשלת המנדט ;

וממצה.

יפו  ,מחקר שהחל כתוצר לוואי של עבודתה המקיפה על העיר אך התפתח לדיון כולל

79

שילוב של תולדות מחקר הארץ במאה התשע  -עשרה ושל חקר המפות מוצג במתקרים על דגמים

תלת  -ממדיים ועל מפות תבליט של ירושלים ושל ארץ  -ישראל ובניתוח תולדותיהם ותוכניהם .

80

הגאוגרפיה ההיסטורית ה  ,גאוגרפית '  -יסודות מתודולוגיים
קבוצת החוקרים שמגמותיה המהקריות נסקרו לעיל  ,ושבגרעינה תלמידיו של בן  -אריה  ,התגבשה

.

לכעין אסכולה העוסקת בגאוגרפיה ההיסטורית כתת  -דיסציפלינה מוגדרת במתקר הגאוגרפי לפיכך
יש להתבונן

בעיקרי גישתה המהקרית .

עבודת השדה
ביסודותיה של הפרוגרמה שהציג בן  -אריה במאמרו הנזכר בפתח הדברים מונח השילוב בין לימור
חומר המקורות הראשוניים  -ספרותיים וארכיוניים  -לבין עבודת השדה  ,המזהה ומנתחת שרידים
שהשתמרו באתרי

המחקר .

!8

השקפה זו עולה בקנה אחד עם קביעתו של אנדרו קלרק על פיה

' הגאוגרף ההיסטורי חייב ללמוד לקרוא את עדות העבר מתוך מגוון נרחב של סוגי ראיות הנמצאים
אך ורק בשדה '  ,ראיות שיש לעמת ולאמת עם העדות

הארכיונית .

82

קרק העמידה שילוב זה בלב

המסגרת המתודולוגית של הגאוגרפיה ההיסטורית  ' ,המבוססת על עבודת שדה ועל מקורות
היסטוריים ראשוניים  ,ארכיוניים ואחרים  ,כמקורות הידע ממנו נובעת ההבנה של הנוף והכוחות
76
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ח ' גורן ור ' רובין  ' ,דגמים ומפות תבליט של ירושלים ושל ארץ ישראל מעשי ידי

קונרד שיק '  ,מגא " י  ,סו ( תשנ " ח ) ,
בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 11וביתר פירוט הנ " ל
ראו  :קלרק ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 93
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82

( תמוז

ר ' רובין ומ ' יאיר  ' ,סטפן אילש  -כרטוגרף ירושלמי בלתי ידוע מן המאה הי " ט ומפותיו '  ,קתדרה ,
 . Rubin , 'Conrad Schick's Models ofא וש Goren
15 Monuments ' , PEן and
תשמ " ה ) עמ ' ; 83 - 72
36

. 75 - 47
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הפועלים על היבטים מרחביים בתקופה

הנחקרת ' .

83

בן  -אריה גם אפיין את אחת משיטות המחקר

בגאוגרפיה ההיסטורית כעוסקת במשאר  ,כלומר בשריד מנוף העבר הניצב בתוך נוף ההווה  ,וההופך

להיות נושא למחקר וציר מרכזי שלו .

84

במסגרות ההוראה של הגאוגרפיה ההיסטורית באוניברסיטאות ניכרת החשיבות המוענקת לסיור

.

הלימודי ולעבודת השדה למשל תלמידי התואר השני בגאוגרפיה היסטורית באוניברסיטה העברית
בירושלים חייבים להשתתף במחנה מחקר שבמרכזו עבודת שדה  ,ופרותיו של קורס זה באים
לביטוי לעתים קרובות

במאמרים .

85

ממצאי עבודת השדה  ,בדומה לממצאים ארכאולוגיים ,

מוסיפים נדבך חשוב למחקר ההיסטורי  ,המתבסס בדרך כלל על מידע שמקורו בתעודות כתובות

בלבד .
דוגמה מובהקת למחקר המשלב בחינה יסודית של מקורות ראשוניים ומחקר שדה הוא המחקר של
שלושה גאוגרפים היסטוריים בו נבחנה משמעות המושג ח ' אן באתרי התיישבות ראשונים מתקופת

העלייה הראשונה .

86

במחקר זה  ,הכולל עבודת שדה נרחבת  ,הראו החברים כי חלק ניכר מן המבנים

.

שכונו בתולדות ההתיישבות ח ' אן לא היו כלל תחנות דרכים כפי שנרמז מכינוי זה דוגמה נוספת
לכך היא עבודתו של לוז על אמת המים לרמלה  ,שבה הוצג השיקול הגאוגרפי כנגד הפרשנות

ההיסטורית .

המקובלת של העדות

על סמך פרשנות של טקסטים ערביים טענו חוקרים שונים

.

שאמת המים לרמלה הוליכה את מימיה מאנטיפטרוס בחינה גאוגרפית הראתה שמקור מים זה

( ראש  -העין של ימינו

)

נמוך מרמלה באופן משמעותי ולפיכך יש לחפש את מקור המים במקום אחר .

כך תיקן הניתוח הגאוגרפי טעות בפרשנות ההיסטורית וסייע לפרש טוב יותר את העדות

ההיסטורית .

87

חשיבותה של עבודת השדה בולטת במקרים רבים גם בעבודות בעלות היקף נרחב  ,כעבודות גמר

ודוקטור  ,ולא רק בעבודות שבהן יחידת החקירה היא קטנה  .הדבר משתקף בעבודותיו של בן  -ארצי

על המושבה כצורת יישוב ועל מושבות הטמפלרים ,
אלנבלום על היישוב הכפרי הצלבני ובעבודות רבות
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ק ' כהן  -הטב  ,נקודות המשטרה הבריטית בנגב , 1948 - 1917 ,
; 1996

ר ' יצחקי ,

בירושלים (  , ' ) 1948 - 1882קתדרה ,

67

' הקמתו

( ניסן תשנ " ג ) ,

והתפתחותו

של

עמ ' 135 - 114
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(5 . ( , The Mosaic oנט )
עמ ' ; 218 - 203

האוניברסיטה העברית ,
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נוספות .

 Palestine ' ,חן  Land and SettlementתKark , ' Historical Geographical Research 0

the Twen ( ieth Century, Beer Sheva 1996 ,

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

,

בעבודתה של קרק על יפו  ,בעבודתו של

62

גורן

( טבת תשנ " ב ) ,

ירושלים  :המחלקה לגאוגרפיה -

בית  -החולים למחלות עיניים סנט ג ' והן

ועוד הרבה .

י ' בן  -ארצי  ,ר ' קרק ור ' אהרנסון  ' ,חיאנים או מבני אחוזה ? לשאלת תפקידם המקורי של אתרי ההתישבות היהודית

,

בנוף ארץ ישראל (  , ' ) 1914 - 1882הציונות  :מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב הציוני בארץ  -ישראל  ,יג

תשמ " ח ) ,
87

עמ '

. 284 - 263

נ ' לוז  ' ,האמה שניצחה את כוח הכובדם התבוננות גיאוגרפית במקורות היסטוריים בהדגמה על אמת המים של

רמלה '  ,מגא " י  ,סו ( תשמ " ת ) ,

עמ '

. 126 - 117

גאוגרפיה היסטורית בישראל  -כיווני מחקר ומגמות מתודולוגיות

מחקר המקורות ההיסטוריים הארכיוניים
עבודת השדה משתלבת כאמור בחקר התעודות  .ואכן ניתוח התעודות הראשוניות  -מתודולוגיה
היסטורית מובהקת  -השתלב בעבודה הגאוגרפית ההיסטורית ואף הועמד במרכזה  ,הגאוגרפים
ההיסטוריים קנו לעצמם בקיאות רבה בחומר הארכיוני ובדרכי העיון בו  ,ובמקרים אחדים אף בחרו
החוקרים לעסוק בארכיון או בקובץ תעודות מוגדר כיעד מהקרי בפני עצמו ופרסמו עבודות
 88אולם דומה
מפורטות על קובצי תעודות או על ארכיונים  ,שבהן בהנו את אופיים ואת תוכניהם

.

כי לעתים הופר האיזון בין שני מרכיבי החקירה  -עבודת השדה והעיון במקורות הארכיוניים -
ובכך נפגע אחד ממאפייניה המיוחדים של הגאוגרפיה ההיסטורית המבחינים אותה מן המחקר
צך
ההיסטורי במספר מקרים המאפיינים תהליך זה התגדר החוקר בעבודה הארכיונית והתעמק בה
צף שלמות
שבפני הקורא נפרש סיפור הדברים כפי שהוא עולה מן הארכיון  -סיפור המבוסס

.

פרטנית  -אך חסר את הייחוד הגאוגרפי ואת התרומה של ההקירה הגאוגרפית הנובעים ממחקר

השדה וממצאיו .

89

חתך הרוחב התקופתי וחתך האורך הנושאי
בן  -אריה הציג במאמרו הפרוגרמטי שתי שיטות מחקר מרכזיות בגאוגרפיה ההיסטורית  :חתך הרוחב ,
כלומר חקירה מפורטת של תקופה מסוימת  ,עד כדי שהזור מפורט של הנוף הטבעי והתרבותי כפי
שנראה היה ברגע מסוים בעבר  ,וחתך האורך  ,העוסק בנושא מוגדר ובוחן את התפתחותו בדרך

.
קליפורד דרבי .

דיאכרונית בחלופות העתים בהציגו שתי שיטות אלה כצירי מחקר עיקריים הלך בן  -אריה במידה
רבה בעקבות

90

במחקרו הגאוגרפי היסטורי הראשון בחן בן  -אריה את מערות בית -

גוברין בגישת חתך אורך או אולי כחקר

משאר .

91

אולם מאוחר יותר  ,אף על פי שהציג את תתך

.

האורך כשיטת מחקר חשובה  ,העדיף ברוב מחקריו את חתך הרוחב בחינתן של מרבית העבודות של

תלמידיו  -אלו שנסקרו כאן ורבות אחרות  -מצביעה על עדיפות רבה שניתנה לתתך הרוחב

.

התקופתי עם זאת יש להדגיש שעם התפתחות המחקר השתנתה מעט והשתכללה משמעות המונת

.

חתך רוהב אין מדובר עוד בשחזור של רגע קצר וספציפי בעבר  ,אלא בחתך רוחב מעובה  ,המכוון
לפרק זמן ארוך יותר  ,והבוחן באורח דינמי תהליכי שינוי והתפתחות בתוך מסגרת התקופה הנחקרת
ובמעבר מתקופה לתקופה נראה שהסיבה העיקרית להעדפת חתך הרוחב כגישה מובילה במתקר היא

.

ההתעמקות בתקופה  ,במקורותיה ובנסיבות ההיסטוריות המאפיינות אותה  ,ועל ידי כך יצירת תמונה
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מתקרית מורכבת ושלמה לעומת זאת במחקרים של חתך אורך  ,המתמקדים בתופעה אחת  ,יש סכנה
שהחוקר יפתח ראייה צרה ויתעלם מגורמים שונים ומגוונים שהשתנו מתקופה לתקופה לאורך הזמן ,

ושהשפיעו על התופעה הנחקרת .
יחידת החקירה וההקשר הכללי
גישת החקירה המקובלת בגאוגרפיה ההיסטורית היא ביסודה גישה אינדוקטיווית  ,ולפיכך יחידת

.

החקירה הבסיסית היא בדרך כלל קטנה המחקר מתחיל מאתר  ,מיישוב  ,ממושבה או מעיר  ,ורק על

.

יסוד חקירה פרטנית הוא מתרחב ליצירת תמונה כללית אין פירוש הדבר שהמחקר נמנע מלעסוק
בשאלות כלליות וכבר מנינו מהקרים שונים שעסקו בתופעות נרחבות בקנה המידה הארצי  .אך ברוב
המקרים גם במתקרים אלה המסד הוא בחקירה האינדוקטיווית  ,שמטרתה היא ' להגיע לסינתזה
מכלילה והשוואתית המבוססת על מחקרים מעמיקים של תופעות ותהליכים

פרטניים ' .

על יסוד

92

החקירה הפרטנית נבתן נושא המחקר בהקשר רחב יותר של התופעה והמרחב  ,ואסתפק להלן במספר
דוגמאות  :ביגר דן בפעולותיה של ממשלת המנדט הבריטי כתופעה של שלטון אימפריאלי ;

93

גביש

ניתח את תהליך המדידה והמיפוי של הארץ על רקע הניסיון בנושאים אלה ברחבי האימפריה ,
ובמיוחד בהודו ;

94

אהרנסון בחן את פעילות הברון רוטשילד במושבות על רקע תהליכים כלליים של

קולוניזציה באותה תקופה ;

95

בן ארצי קשר את מושבות הטמפלרים אל ארץ מוצאם ;

96

ואני ניסיתי

לבחון את משמעותה של פריחת היישוב בנגב בתקופה הרומית  -ביזנטית בהקשר הכללי של

ההתיישבות בספר המדברי באימפריה .

97

כך נוצרה זיקה בין המהקר הפרטני  ,האינדוקטיווי  ,המעוגן

ביחידת חקירה קטנה  ,לבין ההקשר הכללי

והראייה הכוללת .

יש לציין כי החקירה האינדוקטיווית והלימוד היסודי של הפרטים  ,של החומר הארכיוני ושל העדות
משרידים חומריים שהתגלו בשדה  ,אינם עומדים בסתירה לדיון תאורטי או לבחינה במסגרת

.

קונצפטואלית כוללת קרק פתחה את דיונה במתיישבים השוודים בירושלים  ,דיון המבוסס על מחקר
אינדוקטיווי פרטני  ,במסגרת קונצפטואלית רחבה

; 98

ארנון גולן נהג בדרך דומה בהציגו בפתח דיונו

בתהליכי שינוי אוכלוסייה בעיר תל  -אביב ובסביבותיה את המסגרת הרחבה של הדיון במוקדי הכוח
העירוניים ,

99

וכך עשו גם חוקרים אחרים .
. ) 83

92

קרק ( לעיל  ,הערה

93

ביגר  ,מושבת כתר ( לעיל  ,הערה

94

גביש ( לעיל  ,הערה

. ) 57

. ) 58

הערה . ) 35

95

אהרנסון ( לעיל ,

96

בן  -ארצי ( לעיל  ,הערה

97

ר ' רובין  ' ,הספר המדברי והאימפריה  :הנגב וצפון אפריקה בתקופה הרומית  -הביזנטית '  ,קתדרה ,

תשנ " ט )  ,עמ '

. ) 18

the Negev , Israel : Geographical and Cultural Changes ; 82 - 63

267 - 283 ; idem , Priests , Soldiers, and Administ~ tors :

56 - 74
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( תשרי

98

קרק ( לעיל  ,הערה

99

א ' גולן  ' ,ממסד  ,פליטי מלחמה  ,ועולים  :העיצוב מחדש של המרחב העירוני במלחמת העצמאות ולאחריה '  ,מגא " י ,

סו ( תשנ " ת ) ,

עמ ' . 46 - 28

ט4י

גאוגרפיה היסטורית בישראל  -כיודי

מחקר ומגמות מתודולוגיות

האומנם דיכוטומיה בין גאוגרפיה היסטורית ' גאוגרפית ' לזו היארכאולוגית'
ויההיסטורית' ?
הישגיה של הגאוגרפיה ההיסטורית ה ' גאוגרפית ' מעלים לדיון מחדש את יחסיה עם הגאוגרפיה

ההיסטורית העוסקת בתקופות קדומות יותר  ,זו שבן  -אריה כינה הגאוגרפיה ההיסטורית היארכאולוגית ' .
בשנת  , 1970כאשר פורסם מאמרו של בן  -אריה  ,הייתה אולי ההבחנה הדיכוטומית בין שתי מגמות
מהקריות אלה תקפה  .אולם מאז חלה התפתחות בשני הצדדים  :גאוגרפים החלו לחקור תקופות קדומות

יותר ובקרב היסטוריונים וארכאולוגים התפתח עיסוק בשאלות גאוגרפיות מובהקות .
תחום המחקר העוסק בזיהוים של אתרים ארכאולוגיים עם מקומות ששמותיהם נזכרים במקורות

היסטוריים  ,אותו תחום שבן  -אריה תיאר כתחום סטטי המתגדר בטופונומיה  ,לא חדל להעסיק חוקרים ,
וצעירים וותיקים ממשיכים לעסוק בו  .הוא מניב פרות חדשים גם בשנים האחרונות  ,ואף יש לו ראייה

מתודולוגית מגובשת משלו .

100

לא זה המקום לסקור את כל המחקרים שהם פרי גישה זו  ,אך מכל

מקום גם בעשורים האחרונים רואים אור פרסומים לא מעטים כאלה .
לכלי עזר רב ערך עם פרסומו של כרך ה -.

abula

Imperii Romanii

101

תחום מתקר זה זכה לא מכבר

1o2

דומה שמכל ענפי הגאוגרפיה

ההיסטורית של העת העתיקה ענף זה הוא היחיד שאין לו ענף מקביל בגאוגרפיה המודרנית  ,שכן
השאלה היכן נמצא יישוב מסוים היא אמנם שאלה גאוגרפית  ,אך התשובה עליה בפרספקטיבה

המודרנית היא תשובה אינפורמטיווית המושגת באמצעות עיון באטלס  ,ברשימון או במפה.
לעומת זאת כמעט בלי משים התחילו היסטוריונים  ,ארכאולוגים ומזרחנים לשאול שאלות גאוגרפיות

דינמיות קלסיות  ,החורגות מתחומי הטופונומיה ההיסטורית  .מחקרים רבים מתחומי ההיסטוריה
והארכאולוגיה נוגעים בנושאים גאוגרפיים ובשאלות גאוגרפיות גם אם מחבריהם אינם מגדירים את

עצמם גאוגרפים היסטוריים  .מחקרים העוסקים במערכות הדרכים ובמערכות יישוביות בעבר ,
בדגמים יישוביים ובתכנון עירוני בעבר  ,בקשר בין חברה ותרבות לעיצוב המרהב בתקופות
היסטוריות וכיוצא באלה הם מתקרים גאוגרפיים היסטוריים מובהקים  ,משום שהם מתמקדים

ממש כפי שהגדרנו את הגאוגרפיה ההיסטורית .

בשאלות גאוגרפיות המוצגות בנוגע לזמן עבר ,

גם בתחום זה לא אוכל להציג את כל הפרסומים  ,אך אציין כי עבודות לא מעטות שפרסמו חוקרים
BASOR
100

101

,

ק18חה

12 -

'

Israel

"

] A . F . Rainey , 'The Toponymics of

 . 1 - 17קק , 231 ) 1978 ( ,
אמנה לדוגמה מחקרים אחדים מסוג זה שנדפסו ב ' קתדרה ' בעשרים השנים האחרונות  .ההתרכזות בכתב  -עת זה
נובעת מן ההערכה שהוא הפך לכלי הביטוי המרכזי המשותף לדיסציפלינות השונות העוסקות במחקר ארץ  -ישראל

ז

ותולדותיה  .ראו  :ח ' אשל  ' ,לזיהויה של עפרה עיר גדעון '  ,קתדרה

22

( ניסן תשמ " ח )  ,עמ '

( טבת תשמ " ב )  ,עמ '

;8 - 3

ת ' אשל וז ' ארליך ,

צ ' גל  ' ,לזיהוי מקומה של עפרה אבי

' מבצרה של עקרבה בחרבת עורמה '  ,שם 47 ,
העזרי '  ,שם  ( 24 ,תמוז תשמ " ב )  ,עמ '  ; 182 - 181מ ' בן  -דב  ' ,מסרטבא לגרופינא  -לזיהוי מקומה של סרטבא ,
השנייה בתחנות קו המשואות מירושלים לבבל '  ,שם  ( 23 ,ניסן תשמ " ב )  ,עמ '  ; 16 - 11ע ' עיר  -שי  ' ,אף על פי כן

סרטבא היא אלכסנדריון '  ,שפ  ( 25 ,תשרי תשמ " ג ) ,
לנחלת זבולון '  ,שם  ( 57 ,תשרי תשנ " א )  ,עמ

עמ ' - 169

' ; 18 - 3

; 171

בגליל  ,שם  ( 28 ,תמוז תשמ " ג )  ,עמ '  ; 46 - 33י ' טפר וי ' שחר ,
ד ' שיאון  ' ,זיהוי גמלא  -על  -פי המקורות ולאור החפירות '  ,שם ,
Hellenistic, Roman and Byzantine 102
Periods, lerusalem 1994

ג ' גליל  ' ,גבע בית  -דגון והגבול בין נחלת אשר

מ ' אביעם  ,על תפקידם וזיהוים של ביצורי יוסף בן מתתיהו
' ארבל

"

; 24 - 17

הגלילית '  ,שם ,
78

61

( טבת תשנ " ו ) ,

( תשרי תשנ " ב ) ,
עמ '

עמ ' ; 53 - 24

. 24 - 3

Tabula Imperii Romanii: ludaea, Palaestina, Eretz Israel

Tsa~ ir,

.ץ

"

לשדרה 356

ריכב רובין

המגדירים את עצמם היסטוריונים וארכאולוגים  ,ולא גאוגרפים היסטוריים  ,עוסקות בהיבטים
גאוגרפיים מובהקים כמו המבנה העירוני ,
ארציות ובין  -לאומיות ,

105

דגמים יישוביים ויחסי עיר וכפר ,

103

מסחר פנימי ובין  -ארצי ,

תהליכי התיישבות קבע של נוודים ,

106

גודלה והרכבה של אוכלוסיית הארץ בעבר ,

והמבנה והחלוקה המנהלית של

108

104

דרכים פנים -

הארץ- 109

107

ודומה שדוגמאות

מעטות אלה מדברות בעד עצמן ובעד רבות אחרות  .יתר על כן  ,לעתים מחקר שתחילתו בשאלה של
זיהוי מקום היסטורי עוסק בהמשכו באופיו של אותו יישוב ובתפקודו  ,וכך מתערבבות להן שתי

דרכיה של הגאוגרפיה ההיסטורית זו בזו .

! 10

יתר על כן  ,בין הגאוגרפים ההיסטוריים העוסקים בעת החדשה לבין עמיתיהם ההיסטוריונים שורר
שיתוף פעולה מחקרי ויש הערכה הדדית רבה

לפיכך אם הגאוגרפיה ההיסטורית מוגדרת אכן

111 ,

כגאוגרפיה של העבר ועוסקת בנושאים גאוגרפיים בזמן עבר  ,הרי אין עוד משמעות להבחנה
דיכוטומית בין הגאוגרפיה ההיסטורית ה ' גאוגרפית ' לבין אחיותיה הבאות מבתי מדרשם של
היסטוריונים

וארכאולוגים .

האיזון בין המרכיב הגאוגרפי לבין המרכיב ההיסטורי והארכאולוגי

במחקר נובע מתחומי התמחותם של החוקרים ומחינוכם האקדמי והשפעתו על אופי המחקר רבה  ,אך
השילוב בין הגורמים הופך דומיננטי יותר ויותר במחקר והפער בין הגאוגרפיה ההיסטורית
ה ' גאוגרפית ' לזו הארכאולוגית וההיסטורית מצטמצם
103

י ' צפריר  ' ,חומות ירושלים בימי נחמיה ' ,
חדשה ' ,

קתדרה ,

וכמעט נעלם לחלוטין .

( תמוז תשל " ז ) ,

4

עמ ' ; 42 - 31

עמ ' ; 155 - 147

מוקדסי  :הצעת זיהוי
שינויים בתפיסת העיור של בית  -שאן בתקופה הביזנטית והערבית '  ,שם ,

שם ,

8

( תמוז תשל " ת ) ,

112

הנ " ל  ' ,שערי ירושלים בתיאור

הנ " ל וג ' פרמטר  ' ,מסקיתופוליס לביסאן :
64

( תמוז תשנ " ב )  ,עמ

 ,תשנ " ה .

' ; 30 - 3

י "צ

אליאב  ' ,אתרים וחיי יום יום בטבריה בתקופת התלמוד '  ,מטוב טבריה 10 ,
י ' הירשפלד  ' ,שינויים בדפוסי ההתיישבות של האוכלוסייה היהודית הכפרית לפני המרידות ברומאים ואחריהן ' ,
קתדרה  ( 80 ,תמוז תשנ " ז )  ,עמ ' . 18 - 3
י ' רול  ' ,מערך הדרכים הרומיות בארץ ישראל '  ,קדמוניות  ( 35 - 34 ,תשל " ו )  ,עמ '  ; 50 - 38ז ' מפראי  ' ,הטיפול
)

104

105

במערכת הדרכים הכפריות בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד '  ,ב " ז קדר  ,ט ' דותן וש ' מפראי ( עורכים ) ,
עמ '

106
107

פרקים בתולדות המסחר בארץ ישראל  :קובץ מחקרים  ,ירושלים , 1990
י ' דן  ' ,הסחר הבינלאומי של ארץ ישראל בתקופה הביזנטית '  ,קתדרה ,
י ' פינקלשטיין  ' ,היקפה של אוכלוסיית הארץ בתקופת ההתנחלות '  ,קתדרה ,

23

וי '

פינקלשטיין ,

' מניין

אוכלוסי ארץ  -ישראל בשנת

734

לפנה " ס '  ,שם ,

58

. 180 - 159

( ניסן תשמ " ב ) ,

 ( 32תמוז תשמ " ד )  ,עמ
( טבת תשנ " א )  ,עמ '  ; 24 - 3מ ' ברושי ,

הנשיאה של ארץ ישראל בתקופה הביזאנטית ומשמעותו הדמוגרפית '  ,א ' אופנהיימר ,

אדם ואדמה בארץ ישראל הקדומה  ,ירושלים

תשמ " ו  ,עמ '

; 56 - 49

עמ '

. 24 - 17
' ; 22 - 3

א ' כשר וא ' רפפורט

מ ' ברושי
' כושר

( עורכים ) ,

הנ " ל  ' ,אוכלוסיית ארץ ישראל '  ,צ ' ברם  ,ש ' מפראי ,
עמ ' - 442

י ' צפריר ומ ' שטרן ( עורכים )  ,ארץ ישראל מחורבן הבית השני ועד הכיבוש הערבי  ,א  ,ירושלים תשמ " ב ,
 ; 455י ' וקוורץ  ,הישוב היהודי ביהודה מלאחר מלחמת בר  -כוכבא ועד לכיבוש הערבי (  , ) 640 - 135ירושליפ תשמ " ו .
108

109

י ' פינקלשטיין וא '

תשמ " ט ) ,
י ' צפריר ,

עמ '

פרבולוצקי ,

. 36 - 3

' מדוע

הועברו הנגב  ,דרום עבר הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה לפרובינקיה פלסטינה בסוף המאה

השלישית לספירה '  ,קתדרה ,
110

' התנחלות והתנוודות

במדבריות הדרום בתקופות קדומות '  ,קתדרה

52

( תמוז

30

( ניסן תשמ " ד ) ,

עמ '

. 56 - 34

ראו למשל  :נ ' לוז  ' ,ונמואס  :הבירה הראשונה של מחוז פלסטין בתקופה המוסלמית הקדומה  -דיון גיאוגרפי

. 183 - 168

111

היסטורי '  ,בן  -ארצי  ,ברטל וריינר ( לעיל  ,הערה , ) 2
אהרנסון ( לעיל  ,הערה . ) 33

112

בהבחנה זו אני חולק על דעתו של אהרנסון הטוען כי ' קיימות כיום שתי גישות שונות בתכלית באשר למהות

עמ '

הגיאוגרפיה ההיסטורית '  ,והנוטה לחדד את ההבדלים בין שתי גישות מחקריות אלה  .לדעתי ההבחנה בין תחומים
מדעיים צריכה להתבסס על מתודולוגיה  ,על נושאי המחקר ועל שאלות המחקר  ,וממילא עליה להיות משוחררת

.

מכבליה של מסגרת מנהלית או ארגונית הדגשה של פער או של דיכוטומיה בין גאוגרפיה היסטורית בגישה
גאוגרפית לבין כזאת בגישה היסטורית או ארכאולוגית פוגעת ביכולת לקיים מחקר אינטרדיסציפלינרי

אוגרפיה היסטורית בישראל  -כיווני מפקר ומגמות מתודולוגיות

סיכום
את תרומתה של הגאוגרפיה ההיסטורית ה ' גאוגרפית ' בארץ בשלושים השנה האחרונות אוכל לסכם
בשלושה עניינים עיקריים :
א  .מבחינת נושאי המהקר עיקר תרומתה של הגאוגרפיה ההיסטורית בהקר תולדות ההתיישבות בארץ -

.

ישראל בעת החדשה ובמיוהד בכל הנוגע להתיישבות היהודית ולפעילות האירופית והאמריקנית רק

חלק קטן מן המחקר פנה עד היום לתקופות קדומות יותר ולמחקר היישוב הנוצרי והמוסלמי בארץ .
ב.

מבחינה מתודולוגית הגאוגרפיה ההיסטורית מדגישה את עבודת השדה כמקור המעשיר את

ידיעותינו על נופי העבר  ,והמעמת  ,מאמת ומשלים את המידע העולה מן המקורות הכתובים  .בכך
תרומתה הרבה של הגאוגרפיה ההיסטורית להקר תולדות הארץ ויישובה  ,שכן היא מסוגלת להשיב
על שאלות גם במקומות שבהם  ,בהיעדר תעודות כתובות ,

קצרה ידו של ההיסטוריון .

ג  .מבחינת שאלות המחקר העלתה הגאוגרפיה ההיסטורית לדיון שאלות מרחביות ויישוביות וסוגיות
הנוגעות לתולדות הנוף הטבעי והתרבותי  ,עניינים שהיסטוריונים וחוקרים מתחומים אתרים לא הרבו
לעסוק

בהם .

סיכום זה מעלה לעניות דעתי שתי מסקנות באשר לכיוונים הרצויים בהמשך דרכו של המתקר
הגאוגרפי היסטורי בישראל :
האחת  ,דומה שהמגמה העיקרית של המחקר צריכה להיות הרחבת תהומיו ועיסוק בתקופות ובנושאים
אשר טרם נחקרו  .מצד אחד יש לקוות שחוקרי העת החדשה יפנו לתהומים שטרם עסקו בהם  ,כגון

.

התיישבות של נוצרים ומוסלמים  ,ההתיישבות הקואופרטיבית ועוד מצד אחר ממתין האתגר של

.

מהקר ימי  -הביניים והעת העתיקה אמנם זהו אתגר קשה יותר  ,בשל מיעוט התעודות ובשל הקושי
הכרוך בהתמודדות עם מקורות מועטים שהשתמרו בלשונות זרות  ,אך דומני שזהו האתגר החשוב

העומד בפני המחקר בשנים הבאות .
המסקנה השנייה היא שספק אם ההגדרות של גאוגרף או של גאוגרף היסטורי הן בעלות ערך של ממש ;

נכון יותר לשאול איזה מחקר הוא אכן גאוגרפי היסטורי  .דומה שכאן  ,כמו במקרים אחרים  ,חופש
המחשבה המאפיין את המחקר המדעי מביא חוקרים מתחומים שונים לשאול שאלות דומות  ,ולעומת

.

זאת חוקרים שהתחנכו יחדיו פונים לדרכים נפרדות  ,ולא התווית עיקר אלא התוכן מהד גיסא לא כל
מה שכתב מי שמזדהה בתווית של גאוגרף היסטורי הוא אכן גאוגרפיה היסטורית  ,ומאידך גיסא

מהקרים בעלי אופי גאוגרפי היסטורי מובהק נכתבים בידי חוקרים שאינם מזוהים כלל בתווית זו .
מטבע

הדברים ,

ההתירה

למחקר אינטגרטיווי

ואינטרדיסציפלינרי צריכה להימנע מהבחנות

דיסציפלינריות ולעודד שותפות בין חוקרים מתחומים

שונים .

כפי שגאוגרפים חוקרי תולדות

ההתיישבות ראו בהיסטוריונים של הציונות בעלי ברית  ,כך שומה על הגאוגרפיה ההיסטורית ,
בפנותה אל תקופות קדומות יותר  ,לראות בהיסטוריון  ,במזרחן ובארכאולוג בעלי ברית ושותפים
טבעיים

למחקר .

ולבסוף  ,ראוי לזכור שכבר לפני יותר מארבעים שנה העיר גינדרו קלרק כי

גאוגרפים היסטוריים ' אינם זקוקים לכרטיס חבר אלא לכלים [ מחקריים ] מתאימים ' .
משמעותי  .וראו  :ר ' אהרנסון ,
113

קלרק ( לעיל  ,הערה , ) 15

עמ '

113

' על כוונות טובות  -והחמצות '  ,קתדרה  ( 83 ,ניסן תשנ " ז  ,עמ ' . 181 - 177
0 union card , but they do need appropriate 100 ' ( 93ת . ( ' They need
5

,

)
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טבלה  : 1רשימת עבודות דוקטור בגאוגרפיה היסטורית
עבודות

שהושלמו

שם

נושא

שנת

מדריכי

החוקר

עבודת הדוקטור

סיום

העבודה

קרק

התפתחות הערים ירושלים ויפו בשנים

1976

בן  -אריה

1840

ועד מלחה " ע

הראשונה מתקר בגיאוגרפיה היסטורית

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

ביגר

בחינה גיאוגרפית של השפעות השלטון הבריטי על פיתוח
ארץ ישראל בין השנים

כץ

1929 / 30 - 1917 / 8

הפעילות ההתישבותית בארץ ישראל של החברות והאגודות

הציוניות הפרטיות בין השנים

בן  -ארצי

בארץ ישראל
אהרנסון

1983

בן  -אריה ורייכמן

1914 - 1900

תכנון והתפתחות המערך הפיסי של המושבות העבריות
( 1882

1979

בן  -אריה

1984

בן  -אריה וגונן

) 1914 -

המושבות העבריות בראשיתן ותרומת הבארון רוטשילד

1985

בן  -אריה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) -1890
- - - -- -1882
הישובית- - - -( -
להתפתחות- - - - - - - -
- --- - - - -- - - - --- - - - - - -

רובין

המערך הישובי והבסיס החקלאי של איזור רחובות בנגב

1986

בתקופה הביזאנטית
גביש

בן  -אריה ,
צפריר וגרסון

המפוי הקדסטרי והטופוגרפי של מחלקת המדידות

1986

בן  -אריה ואדלר

המנדטורית בארץ  -ישראל
שילוני

הקרן הקיימת לישראל כגורם בעיצוב הנוף הישובי
של ארץ ישראל

ספיר

גישתה ואופי תרומתה של הקהילה היהודית בבריטניה

להתפתחות הישוב היהודי בארץ ישראל במאה
פורת

אלנבלום

1989

בן  -אריה והלר

ה 19 -

המדיניות והפעילות הציונית לרכישת קרקעות
והתיישבות בדרום ובנגב

1987

בן  -אריה ורייכמן

1989

קרק וצחור

1946 - 1929

הישוב הכפרי הפרנקי בארץ ישראל בתקופה הצלבנית

1991

בן  -אריה וקדר

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -בן  -אריה וקרק
1991
אופיו והתפתחותו של המשק החקלאי במושבות
סלמן

הגרמניות הטמפלריות בארץ ישראל
גורן

1939 - 1869

ארץ ישראל במאה הי " ט  :התרומה הגרמנית

1992

קרק וכרמל

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -)-1877
- - - ---1766
לחקירתה - - - -(-
--- - - - - - - -- --- - - - - -

עמית  -כהן

הפעילות ההתישבותית היהודית בשרון הדרומי , 1929 - 1918 ,

1993

בן  -אריה ורייכמן

הלאומי והיוזמה הפרטית בעיצובו של השרון הדרומי
ההון- - - -
 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - -- - -- --- --- ----- - -- --- ----- ---בן  -אריה ורייכמן
1993
שינוי המפה הישובית באזורים שננטשו על ידי האוכלוסיה
גולן

הערבית כתוצאה ממלחמת העצמאות בשטח בו קמה
מדינת ישראל

( ) 1950 - 1948

הייי

גאוגרפיה היסטורית בישראל  -כיווני מחקר ומגמות מתודולוגיות

שם

החוקר
גלם

נושא

שנת

מדריכי

עבודת הדוקטור

סיום

העבודה

1995

קרק וגל

יהודי

ארה " ב וקנדה בארץ ישראל  :התיישבותם ויוזמתם

לפתוח הנוף היישובי במחצית הראשונה של תקופת השלטון
הבריטי

זיוון

( ) 1932 - 1917

המדיניות והעשיה הישראלית בנגב הדרומי מסיומה של
מלחמת העצמאות ועד למבצע סיני ( ) 1956 - 1949

1997

בן  -אריה וצחור

- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

אידן

ההתישבות היהודית בשרון

אורן

גיבוש המדיניות הקרקעית  -התישבותית במדינת ישראל

1939 - 1929

1999

בן  -אריה וכץ

2000

קרק

למן הקמתה ובשנים הראשונות להקמת מינהל מקרקעי
ישראל

1965 - 1948

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

קינן

התיישבות בחבל תענך

לוז

ערי השדה בסוריה בתקופה הממלוכית

אל עיני

ההשפעות של הממשל האימפריאלי הבריטי על הנוף
הארץ ישראלי בשנים 1948 - 1928

עבודות

( 1260

) 1517 -

2000

כץ וגרוסמן

2000

רובין ועמיתי

2000

קרק

בהכנה

שם
החוקר

נושא
עבודת הדוקטור

מדריכי
העבודה

בן  -יעקב

עלייתם והתיישבותם של היהודים המערביים בארץ

קרק

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
ה - --
במאה- -
 - - - --ישראל
- - - - - - - - - - -- - - - - -

בר

שינויים בהרכב אוכלוסיית הארץ ותפרוסתה  ,מלאחר

רובין

מרד בר כוכבא ועד ערב הכיבוש הערבי ( המאה
השנייה עד השביעית לספירה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

גורן

עירייה משותפת בעיר מעורבת  ,התהוות השלטון

בן  -ארצי וגילבר

בחיפה- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
המוניציפלי- - - - - -
- - - - - - -- - - - - - - -- - - - -ביגר
התפתחות שמורות הטבע בארץ  -ישראל ובמדינת ישראל
הר  -אבן
 - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -בן  -ארצי
התישבות התימנים בשנים 1967 - 1949
זנדנר
 - - - - - - - --- - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -אהרונסון
תרומתה של חברת האשלג לפיתוח אזור ים המלה
טל
וארץ ישראל

( ) 1948 - 1930

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

יהב

מושבי הפועל המזרחי

כץ

1967 - 1948

- - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - -

ינקלביץ

תולדות החינוך החקלאי בארץ ישראל

-

בן  -ארצי

עיי
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שם

נושא

מדריכי

החוקר

עבודת הדוקטורט

העבודה

ינקלביץ

תולדות החינוך החקלאי בארץ ישראל

בן  -ארצי

יפה

המיסיון האמריקני ופעולותיו בלבנט ובארץ  -ישראל

קרק

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1914
- - - ---1810
בשנים- - - - -
- - - ---- -- - -- - - -

כהן  -הטב

התפתחות התשתית התיירותית בירושלים בתקופת

---

השלטון הבריטי

בן  -אריה וכץ

קרק- - - - - - - - - - - - - - - - - -
הפלסטינית- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
הקרקעית- - - - - - - - - -
המדיניות- - - - - - - - -
נכאל- - - - - - - - - - - - - .
כץ
מושבי הפועל המזרחי 1948 - 1925
רוטשטיין
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - -

אהרנסון
הפועלים החקלאיים היהודים בא " י בתקופת העלייה השנייה
שמואלי
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -כץ
התיישבות השומר הצעיר בתקופת המנדט בהדגמה על
שרגא
חבל תענך
* עבודות אחדות הנערכות בהדרכת גאוגרפים היסטוריים אך עוסקות בתחומי דעת אחרים לא נכללו

בטבלה .

טבלה  : 2התפלגות עבודות המחקר על פי עיסוקן בתקופות ההיסטוריות בתולדות הארץ
עבודות דוקטור

התקופה

מחקרים א

מחקרים ב

The Land

סה " כ

 - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -השני
הבית - - - -
ימי - - - - -
- --

הרומית- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
התקופה - - - - - -
-- - -- - -

התקופה הביזנטית

1

,

1+

בהכנה )

1

התקופה המוסלמית הראשונה

1

התקופה הצלבנית

1

התקופה הממלוכית

1

1

1

2

1

התקופה העות ' מאנית
ממסע נפוליון ועד מלהה " ע

3

2

1

תקופת המנדט הבריטי

2

11

9

6

10

36

15

3

2

6

26

 '- - -7- - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -המדינה
פרוץ - - - - - -
- - - - '-

מהקרים שאינם מוגדרים
מבחינה כרונולוגית
סך הכול

14

36

2

3

5

14

20

84

הקבצים הנסקרים בטבלה  :י ' בן  -אריה  ,י ' בן  -ארצי וח ' גורן ( עורכים )  ,מחקרים בגיאוגרפיה ישובית היסטורית של ארץ
ישראל  ,ירושלים

; 1987

ב  ,ירושלים
 Terusalem 1989ש

; 1991

י ' בן  -אריה ,

י ' כץ

וי ' קניאל ( עורכים )  ,מחקרים בגיאוגרפיה ישובית היסטורית של ארץ ישראל ,
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בן  -ארצי

דרכים וכיוונים בחקר ארץ  -ישראל ויישובה
רקע
בשער

המאמר :

סמוך לשער

' יד יצחק

בן  -צבי '  ,ירושלים
בעמוד השמאלי
( ובחמשן
סמל

המאמר ) :

' קתדרה '

גיליון המאה של 'קתדרה ' מזמן הזדמנות ראויה לבחון את חקר ארץ  -ישראל למן ראשית הופעתו של

.

כתב  -העת ההצלחה הרבה של ' קתדרה ' מצדיקה בדיעבד את היזמה להוציא לאור כתב  -עת שייוהד

לחקר תולדות ארץ  -ישראל ויישובה  ,יזמה שנולדה עם התפתחותו של שדה מהקר זה והתעוררות

.

העניין הציבורי הכללי בו אין זה מקרה שבשנה שבה ראה אור הגיליון הראשון של ' קתדרה ' ( תשל " ה

)

נפתה באוניברסיטת חיפה חוג ללימודי ארץ  -ישראל  .לא כאן המקום לעסוק בסוגיה  -המעניינת
כשלעצמה  -של התפתחות שדה המחקר והכתיבה הזה דווקא בעת ההיא  ,והיו כבר שדנו בכך מנקודת

מבט היסטוריוגרפית ועל רקע המצב המדיני  -חברתי

והתרבותי במדינת ישראל בעת ההיא .

1

ההנחה הגלומה במאמר היא ששדה המהקר הזה  ,הקיים במישור האקדמי וזוכה לעניין הציבור  ,עתיד

.

לשמור על מעמד זה עוד שנים רבות  ,בין השאר בזכות הרלוונטיות החברתית שלו התגברות העניין

.

בתהליכי העבר קשורה תמיד ובכל מקום גם להווה החברתי והפוליטי מחקר היסטורי איננו מנותק
לעולם מן ההוויה שבה מצויים החוקרים העוסקים בו  ,ועל אחת כמה וכמה בארץ רוויית מתחים

מתמידים כמו ארץ  -ישראל  .העיסוק בעברה  ,גם הרחוק ביותר  ,יש לו תמיד איזו רלוונטיות עכשווית ,
אף אם מטרת המחקר נקייה מכוונה כלשהי ונובעת רק מסקרנות אינטלקטואלית  .העבר הקרוב -

תקופת

100

השנים האחרונות בעיקר  -הוא אקטואלי למדי  ,ותעיד על כך מעורבותם העמוקה של

היסטוריונים בשיח הפוליטי והחברתי

הישראלי .

גישתם הביקורתית של ' היסטוריונים

חדשים '

ו ' סוציולוגים חדשים ' חידדה עוד יותר את הרלוונטיות של חקר ארץ  -ישראל ותולדותיה בדורות

.

האחרונים אמנם מאמריהם התרכזו בכתבי  -עת אחרים  ,אך ' קתדרה ' נמצאה בעמדה בעלת משקל

בוויכוחים שעוררו  ,אף שלא נועדה מלכתחילה למלא תפקיד בזירה זו  ' -קתדרה '  ,מעצם הגדרת

מטרתה ועל פי אופי הכתיבה בה  ,משקפת במידה רבה קו היסטוריוגרפי שקול  ' ,שמרני ' ו ' ציוני ' .
מטרתו של מאמר זה לבחון את המגמות העיקריות בחקר ארץ  -ישראל בשלוש עשרות השנים
האחרונות ולהציע כיוונים להתפתחות אפשרית  ,ואולי גם רצויה ורלוונטית לקונטקסט החברתי

והתרבותי של ישראל .
מאפייני

מחקר ארץ  -ישראל המשתקפים ב ' קתדרה '

בחינת המגמות של הקר ארץ  -ישראל מבוססת על ניתוח המאמרים שפורסמו בגיליונות

' קתדרה '

מראשיתה  ,כלומר בשנים תשל " ה  -תשס " א  .כתב  -עת אחד כמובן איננו בבואה של שדה המחקר כולו .
ניתוח היסטוריוגרפי מלא צריך היה לכלול גם את מאות הספרים שהופיעו מאז  ,עבודות מוסמך
ועבודות דוקטור שנכתבו בתחום ופרסומים אחרים בכתבי  -עת כגון ' ציון '  ' ,הציונות '  ' ,עיונים בתקומת

1

י  ,בן  -אריה ,

' ארץ

ישראל כנושא לימוד גאוגרפי  -היסטורי '  ,רבעון למחקר חברתי ,
קתדרה

, 100

מנהם  -אב

וכשס

"

א ,

10 - 9

( תשל " ד ) ,

עמ '

עמ '

376 - 361
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זמננו '  ,בקובצי ' דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות '  ,ובבמות אחרות  .יש לזכור

.

כמובן שחלק ניכר מחקר ארץ  -ישראל ויישובה מוצא ביטוי גם בבמות מדעיות בחו " ל דרך אחרת היא
להזמין את העוסקים בתהום להציג את רשימת פרסומיהם בעברית ובשפות אחרות ולבחון את קשת

'

הנושאים שבהם עסקו בחתך של נושא ותקופה  .יתר על כן  ,שדה המחקר כולל לא רק פרסומים
מדעיים  ,הרואים אור לאחר שעמדו בביקורת מדעית  ,כי אם גם מאות רבות של פרסומים בהוצאות
פרטיות  ,בהוצאות של תנועה או רשות מקומית ובהוצאות שאינן מתגדרות אך ורק בתחום תקר ארץ -

.

ישראל  ,כגון ' הקיבוץ המאוחד ' או ' עם עובד ' אף על פי כן נבחרה מתודה זו של בדיקת גיליונות
' קתדרה ' דווקא  ,הן משום יובלה  ,הן משום שמרבית המחקרים שהתפרסמו בבמות אחרות או כספרים

מצאו ביטוי בדרך זו או אחרת גם ב ' קתדרה '  :מאמרים שהופיעו תחילה בבמות בין  -לאומיות הופיעו
בה אחר כך בגרסה עברית וההפך  ,ופרקים ממחקרים שפורסמו כספרים
אשר על כן ,

כ 850 -

נדפסו בה כמאמרים .

מאמרים  ,דיונים ומסות ביקורתיות אשר פורסמו ב ' קתדרה ' מהווים בבואה נאמנה

למדי של הנעשה בתחום חקר תולדות ארץ  -ישראל ויישובה מאז אמצע שנות השבעים .
בטבלה הבאה תוצג התפלגות המאמרים שהופיעו ב ' קתדרה ' על פי שני מאפיינים ראשיימן תקופה

היסטורית ותחום מחקר .
ה תקו פה

ה ה

י

סט

ורי

ת נקבעה על פי הכר נולוגיה המקובלת של תולדות ארץ " שראל למן

תקופת המקרא ועד לתקופת מדעת ישראל  .התקופה הממלוכית והתקופה העות ' מאנית המוקדמת

אוחדו כאן לצורך נוחיות המיון  ,ונכללה בטבלה תקופה פרה  -היסטורית  ,משום שבתחילת דרכה של

' קתדרה ' נחשבה תקופה זו כשייכת לתולדות ארץ  -ישראל ומאמרים על אודותיה פורסמו בכתב  -העת .
לגבי תקופת מדינת ישראל ראוי לזכור כי מערכת ' קתדרה ' ההליטה כי פרסומיה יעסקו רק בנושאים
שהמקורות הארכיוניים עליהם פתוחים לציבור  ,כלומר רק בנושאים הנוגעים לאירועים שהתרחשו
לפני שלושים שנה לפחות  .תקופה זו ' נעה ' אם כן עם חלוף העתים והיא איננה

התקופות .
ת ח ו מ

*

.

י

רק שלושה מאמרים סווגו כ ' כלליים '  ,כלומר שעניינם איננו

*

קשור בתקופה מסוימת .

ה מ ח ק ר נחלקו באופן שרירותי למדי לשישה תהומים מקיפים :

_
 .ג :נ- :

התיישבות כפרית  -תחום הכולל את ההתיישבות הכפרית
הכפרית בארץ  -ישראל ;

* התיישבות עירונית -

6

' סגורה ' כמו שאר

 ,החקלאות וכל הקשור בבנייה

לרבות תהליכי עיור  ,התפתחות עירונית ועיסוק מכליל

'
1?2י  :-.ןג

4

אישיות  -עיסוק ביוגרפי או ענייני

בעיר מסוימת ;

' -י'" -

'ך '

-

בדמות ;

 ,כלכליים  ,חברתיים ,

תהליכים  -תחום רהב של מאמרים מכלילים על תהליכים היסטוריים
מדיניים  ,גאוגרפיים ותרבותיים  :מדיניות  ,מערכה צבאית  ,מלחמה  ,התפתחות רפואית וכיוצא

באלה נכללו בתחום

זה ;

18

יוסי בן  -ארצי
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התפלגות המאמרים בגיליונות  99 - 1של ' קתדרה ' על
תחום
וקופה

? רה  -היסטוריה

התיישבות התיישבות

אתר /

כפרית

עירונית

מקום

3

-

-

אישיות

פי תקומה ותחום עיקרי
תהליכים

מדיניים ,

מוסדות

חברתיים  ,צבאיים וכו '

וגופים

-

-

-

סך הכול

סך הכול

באחוזים

.

0 5
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מקרא
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1

1
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7
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 :ית שני

16

4

41
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6
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.
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9

2
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17

5

3

54
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2

-

8

1

6

3

30
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נ לב ני ת

-

5

6

10

2

5

3

28
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המלוכית /

נות ' מאנית מוקדמת

26

3

6

12

6

11

8

64
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 :מאה התשע  -עשרה
) 1918 - 1799
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47
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186
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והכול

97

118

124

117

253

144
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להכול באחחים

11

14

15

13

30

17

100

100

ש

מוסדות וגופים  -תחום שנכללו בו מחקרים על אודות מוסד ציבורי או אחר  ,מושג מסוים ,
ארכיל  ,עיתון

וכו /

מובן מאלה כי ניתן היה לערוך מיץ קפדני ועדין יותר  ,אך דומה ' בהדבר היה מטשטש דווקא את
התמונה הכללית ופוגע בחדות המגמה המסתמנת

במחקרים .

באיסוף המידע מבא בחשבון גם ממד הזמן  ,אם כי הדבר אינו בא לביטוי

בטבלה  .האיסוף נערך על

פי חמש קבוצות של דברים גיליונות כל אחת  ,והנתורים על כל קבוצה רוכה תחילה בטבלה נפרדת ,

זהה במבנה לטבלה הכללית  .בחלוקה לקבוצות הסתייענו במפתחות ' קתדרה ' לגיליונות , 20 - 1
ו  , 60 - 41 -ושאר

' חלושים ותוטעה

הגיליונות

40 - 21

נבחנו גם הם בחלוקה לטתי קבוצות  .אף שמובאת כאן

דרכים וכיוונים כפקר ארץ  -ישראל ויישובה

רק הטבלה הכללית  ,המסכמת  ,בניתוח הממצאים ייעשה ניסיון לדון גם בתמורות שחלו במרוצת
השנים בגישה לנושא או

לתקופה .

יש לציין כי רק מאמרים נכללו בטבלה  ,ועליהם נוספו ביקורות ספרים ( לא כל ביקורת וסקירה קצרה
נחשבו כמאמר

)

ו ' דיונים '  -מסגרת הכוללת קבוצת מאמרים או דברים שנאמרו בדיון בעל  -פה

( ' קתדרה שבעל  -פה '  ,מסורת שאינה קיימת עוד )  ,ושהודפסו אחר כך ב ' קתדרה '  .אך נושא הדיון ( ולא
דבריו של כל אחד מהמשתתפים

)

נחשב לצורך הכנת הטבלה כמאמר אחד .

על בסים שיטת מיון וסינון זו נמצא כי בתשעים ותשעה גיליונות ' קתדרה ' הופיעו
כלומר

9 -8

מאמרים לחוברת

853

מאמרים ,

בממוצע .

התקופות
המאמרים העוסקים במאה התשע  -עשרה ובתקופת המנדט הבריטי הם יחדיו כמחצית מן

.

המאמרים שפורסמו ב ' קתדרה ' תופעה זו משקפת בעליל את הרלוונטיות של המושג חקר תולדות

ארץ  -ישראל ויישובה להווה החברתי והפוליטי  ,הנזקק לתקופות אלה בהקשרים לא

מחקריים .

התופעה משקפת גם את המעבר ההדרגתי והברור מהקר העם היהודי לדורותיו לחקר הארץ בדורות

.

האחרונים  ,והיא מסבירה את התגברות העניין הציבורי בתחום מחקר זה ההתמקדות בתקופות אלה
מתאפשרת בין השאר משום שהמקורות שהחוקר נדרש להם לצורך כך נגישים הרבה יותר מאשר

.

מקורות הקשורים לתקופות דומות מלבד זאת השפות המסייעות למחקר תקופות אלה הן שפות
מודרניות השגורות בין החוקרים יותר מן השפות העתיקות שהחוקר נזקק להן כדי לעסוק
בתקופות רחוקות

יותר .

המאמרים על תקופת בית שני הם הקבוצה השלישית בגודלה בפרסומי ' קתדרה '  ,וכבר עמדו רבים
על התעוררות המהקר של תקופה זו בהקשר ההיסטוריוגרפי הציוני ועם התפתחות המתקר
באוניברסיטה העברית

בירושלים .

התעניינות בתקופת הבית שחרב ,

ההתייחסות אל המפעל הציוני כאל ' חידוש הבית ' ( המקדש ) יצרה

2

וכך צמח תחום זה והיה לדומיננטי למדי באוניברסיטאות ישראל .

קבוצות המאמרים העוסקים בכל אחת מן התקופות האחרות קטנות בהרבה משלוש הקבוצות

העיקריות  .אשר לתקופת מדינת ישראל ( חמישה אחוזים מכלל המאמרים )  ,בארבעים החוברות
הראשונות לא הופיעו כלל מאמרים העוסקים בתקופה זו  ,משום ההגדרות המערכתיות של
' היסטוריה ' ו ' עבר ' מנקודת מבט של הקר ארץ  -ישראל  .מאז אמצע שנות השמונים  ,עת נפתחו
ארכיונים ציבוריים ונחשפו חומרים ראשוניים למכביר  ,הולכת וכובשת לה תקופה זו מקום מרכזי
בקרב חוקרים  ,ויש להניח שהעניין

בה יגבר ככל שיחלוף הזמן .

גם לימי  -הביניים לתקופותיהם  -למן התקופה המוסלמית הראשונה ועד שלהי המאה השמונה  -עשרה

 -יוחדו מאמרים מעטים יחסית

ב ' קתדרה ' .

ייתכן שתקופות אלה לא משכו בעבר חוקרים רבים בגלל

ההנחה המקובלת שלא היה אז קשר בין העם היהודי  ,שהיה רובו ככולו בפזורות גלותו  ,ובין ארץ -
ברנאי  ,היסטוריוגרפיה ולאומיות  ,ירושלים

. 1995
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יוסי

בן  -ארצי

.

ישראל ברם הסבר זה נכון אולי לראשית המחקר המודרני על ארץ  -ישראל ותולדותיה  ,אך אין בו

.

כדי להסביר את היקף התופעה מחקרים שנערכו על תקופות אלה הראו כי ארץ  -ישראל נותרה
מרכזית בהוויה היהודית אפילו בתפוצות  ,וכי יישוב יהודי בגודל כזה או אחר התקיים בכל זאת

.

בארץ  -ישראל באותן תקופות ההסברים למיעוט הפרסומים על תקופות אלה נעוצים אפוא ככל
הנראה בטיב המקורות ובנגישותם  ,בצורך להיעזר בשפה הערבית והתורכית ובהיעדר חומרים

.

ראשוניים זמינים כל אלה גרמו למיעוט יחסי של מחקר בתחום זה  ,אך דווקא המעט יש בו כדי
להעיד על איכות המחקר  ,על העניין הרב שניתן למצוא בתקופות אלה ועל הצורך להרחיב מחקר

זה בעתיד .
נרשאי שנוחקר
קרוב לשלושים אחוז מן המחקרים הוגדרו כמחקרי תהליכים היסטוריים  ,כלומר נקוטה בהם גישה

היסטורית קלסית לחקר תופעות  .החוקרים ביקשו לתאר ולנתח תהליכים כגון קביעת מדיניות ,
הקמת ארגונים ותפקידם  ,תמורות חברתיות  ,כלכליות ותרבותיות  ,מלהמות ומערכות צבאיות

.

וכיוצא באלה תקר תהליכים הוא לתם חוקם של היסטוריונים בכלל  ,וחוקרי ארץ  -ישראל ניסו כמובן

.

ליישם את אומנותם כהיסטוריונים גם בתחום זה המאמרים בכל אחד מתחומי המחקר האחרים הם
בין אחד
עשר  -עשר לשבעה  -עשר אחוז מכלל הפרסומים  ,כלומר התפלגות כמעט שווה  .הדבר מעיד מן
הסתם -על שיקולי מערכת ' קתדרה '  ,שיכלה לכוון לכאורה מגוון נושאים ותקופות  ,ובעיקר על ההיצע

המחקרי .

הגיוון של היצע זה נוצר בשל קשת הדיסציפלינות המשתתפות בהקר ארץ  -ישראל :

ארכאולוגיה וגאוגרפיה היסטורית מתמקדות בתחומי המרחב הכפרי  ,העירוני והנקודתי  ,בעוד
ההיסטוריה  ,חקר התרבות  ,מחשבת ישראל וכיוצא באלה מתמקדים בתהליכים  ,בביוגרפיות
בארגונים

ובמוסדות .

ההצלבה של תקופות ונושאים מאלפת גם היא  .כמעט בכל תקופה תופם הקר התהליכים והמוסדות

.

מקום מרכזי  ,ומכאן משקלם היחסי הגבוה בכלל הפרסומים משמע ההיסטוריונים שעסקו בתיאור

.

תהליכים ובהתהוות תופעות בלטו מעל שאר הדיסציפלינות בכל תקופה בנפרד שניים להם הם
ארכאולוגים וגאוגרפים שהתמקדו באתרים ובמקומות  ,ובעיקר התמחו בכך ארכאולוגים  ,שכן חקר
אתרים ומקומות תופס מקום מרכזי בתקופות העתיקות  ,והוא הולך ומתמעט ככל שמתקרבים

.

לתקופות עכשוויות מחקרים על אודות אישים מאפיינים בעיקר את העת החדשה ; משקלם בחקר

.

המאה התשע  -עשרה גדול במיוחד  ,ומשקלם במאות קדומות נמוך במיוחד ההסבר לכך טמון כמובן

בעצם קיומם של מקורות לחקר אישים ומקומם בתהליכים היסטוריים ומרחביים ובנגישות המקורות .
מעניין להיווכח שחקר ההתיישבות הכפרית תופס מקום מצומצם למדי במחקרי ' קתדרה '  -אחד -
עשר אחוז  -ורובו ככולו נוגע לעת החדשה ובעיקר למאה התשע  -עשרה  .ההסבר לכך נעוץ בחידוש

ההתיישבות בחבלי הארץ  ,הן על ידי יהודים  ,הן על ידי גורמים נוצריים שונים  ,וגם התמורות בכפר

.

הערבי בתקופה זו משכו את תשומת לבם של החוקרים בנושא ההתיישבות העירונית נכללו גם

דרכים וכיוונים בחקר ארץ  -ישראל ויישובה
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תמורות ותהליכים אורבניים בעת החדשה ועיסוק בערים בתקופות עתיקות כאתרים בפני עצמם ,

.

והתמונה דומה לזו של מחקר ההתיישבות הכפרית לעומת זאת אתרים ומקומות בעת העתיקה הם
נושא מחקרי בעיקר בתחום הארכאולוגי  ,ובעת ההדשה הם נכללים בתהליכים מקיפים יותר  ,והעניין
בנקודה מסוימת איננו

מצדיק מהקר כשלעצמו .

דומה שהתמונה הכללית של מצב מהקר ארץ  -ישראל המשתקפת מפרסומי ' קתדרה '  ,ברורה ואף
תואמת ציפיות או השערות מוקדמות  :העניין הרב שעורר נושא ארץ  -ישראל בגין התהליכים
הפוליטיים והחברתיים מתמצה רובו בתקופת העיצוב של תהליכים אלה  :המאה התשע  -עשרה
והעשרים ותקופת בית שני  ,והעניין המקצועי של החוקרים מתמצה בחקר תופעות  ,תהליכים
ומוסדות הכרוכים בתהליכים אלה  .הבנת בסיס נתונים זה ובמיוחד בחינה של החסר והמועט בו

נחוצות על מנת ליצור בעתיד תמונה מקיפה וכוללנית יותר של חקר ארץ  -ישראל  ,גם בהקשרים

מקומיים וגם בהקשרי חזית המהקר הבין  -לאומי בתחומי ההיסטוריה  ,הגאוגרפיה  ,הארכאולוגיה ,
התרבות

ועוד .

מגמדת אפשריררן ( ררצריררצ) בדקקי ארץ  -ישראל ויישובה
שינויים במגמות מחקר של נושא כלשהו ובגישה ההיסטוריוגרפית אליו אינם ניתנים לחיזוי  ,אינם

.

כפופים כמובן להנחיות או הכוונה  ,ומטבעם הם אטיים וממושכים כתבי  -עת יכולים ליצור ' יש מאין '

שינוי היסטוריוגרפי ולהשפיע על השיח המדעי והציבורי ברות

ה ' אידאולוגיה ' שלהם  :הם

יעודדו

.

ויפרסמו רק או בעיקר מאמרים שגישתם תואמת את גישת המערכת ' תיאוריה וביקורת ' למשל  ,אשר
השפיע במידה מסוימת על השיה המדעי והציבורי בישראל  ,מתאפיין במגמתיות ובהסתגרות בתפיסת

כתיבה מוגדרת  :שימוש בטרמינולוגיה מסוימת  ,התכוונות לשיח הפוסט  -מודרני והתאמת הנושאים

.

הישראליים אליו וכן גישה ביקורתית א  -פריורית לכתב  -העת השפעה ניכרת  ,אך היא מצטמצמת

.

למעשה למעגל הכותבים בו ולציבור קוראים לא גדול אין בכוחו של כתב  -עת כזה לקיים דיון רב -

תחומי שיובע בו מגוון דעות גדול  ,ושייכללו בו שדות התעניינות רבים  .אופיה של

' קתדרה ' כבמה

מרכזית לחקר ארץ  -ישראל מחייב מלכתחילה פתיחות רבה ומתן ביטוי לקשת גדולה של גישות
מחקריות ולדעות הנשענות על ממצאים מחקריים ; מדובר בגישות ובדעות הנובעות מתוך מחויבות
לנורמות ולכללים מדעיים בעיקרם  ,ולא לרצון לכוון

ל ' אידאולוגיה ' זו או אתרת .

כדי להציע מגמות וכיוונים רצויים למחקר בעתיד הקרוב יש להזדקק לנעשה בחזיתות המחקר
ההיסטורי  ,הגאוגרפי  ,הארכאולוגי  ,התרבותי והחברתי בעולם הרחב ולפערים שבינן לבין חזית

מחקרי ארץ  -ישראל ויישובה ולהצביע על דרכים לצמצום פערים אלה  .יש לבחון את חקר ארץ -

ישראל גם על רקע הרלוונטיות המקומית של המהקרים ,

כלומר מידת העניין וההתקבלות של

המחקר בציבוריות הישראלית במובנה הרחב  :צורכי חינוך  ,עניין ציבורי ותקשורתי  ,שכן ההתקבלות
והעניין הציבורי משפיעים אף הם על המחקר ועל התחומים שבהם הוא מתמקד ותורמים להעלאת

רמתו המדעית .

'' -
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דיסציפלינות המחקר העיקריות המזינות את חקר ארץ  -ישראל ויישובה  ,היסטוריה ( במובנה הרחב ) ,
ארכאולוגיה וגאוגרפיה  ,ובצדן חקר הספרות  ,התרבות והמחשבה המדינית  ,יהוו מן הסתם את

.

תשתיתו גם להבא עם זאת הגיוון הפנימי בדיסציפלינות אלה  ,השילוב הבין  -תחומי בינן לבין עצמן
וצמיחתן של תת  -דיסציפלינות חדשות עשויים לתרום תרומה משמעותית לקידום חקר ארץ  -ישראל
לדרגות מחקר גבוהות ומורכבות יותר מזו

שבה הוא מצוי כיום .

כיווני ההתפתחות החדשים של חקר ארץ  -ישראל ויישובה המוצעים להלן  .נוספים כמובן על אלה

הקיימים  .אין בהצעה זו משום ביקורת על הקיים  ,כי אם פתיחת פתח לגיוון ולפיתוח  ,שיאפשרו גם
חדירת כוחות הדשים ורעיונות חדשים

למחקר הקיים .

היסטוריה חברתית
מחקר ההיסטוריה החברתית הפך זה כבר לתת  -דיסציפלינה מרכזית בהיסטוריוגרפיה

המערבית .

3

בתקר ארץ  -ישראל ויישובה הוא בא לידי ביטוי בבמות ובפרסומים שונים  ,ומעט מדי בגיליונות

' קתדרה ' .

מבין תהומי ההיסטוריה החברתית החסרים בחקר ארץ  -ישראל ויישובה נדגיש את

ההיסטוריה ' מלמטה ' ואת העיסוק בשאלות מגדר  ,וכן נדון בשימוש בכלים חברתיים

במחקר היסטורי .

ההיסטוריה ' מלמטה '
לכאורה היסטוריה זו היא היפוכה של ההיסטוריה ' מלמעלה '  ,זו הבוחנת תהליכים ואירועים

היסטוריים מכיוון המרכז  ,השלטון  ,הממסד והאליטות

ההברתיות .

4

ההיסטוריה

' מלמטה ' מבקשת

לבחון אירועים היסטוריים ותהליכים של שינוי ותמורה מכיוון הפריפריה  ,האדם הבודד או הקהילה

.

הקטנה ומכיוון שכבות החברה הבינוניות או הנמוכות שם  ,כך נראה  ,מתחוללים השינויים הגדולים

.

שדרכם ניתן להבין אירועים ותהליכים היסטוריים מוקד המחקר של ההיסטוריה ' מלמטה ' הוא אפוא

זרמי העומק שבחברה ולא קבלת החלטות ממסדית  ,שיקולים מדיניים  -רציונליים או רעיונות

המכוונים מלמעלה .
האסכולה הזו  ,ששורשיה במחקרי ה ' אנאל ' ( על שם כתב  -העת 5שו0חמום  ,מעדיפה להתמקד בחייו של
איכר פשוט בכפר אירופי מן המאה השלוש  -עשרה כדי להבין תהליכים של אורבניזציה  ,תמורות בדת
וביחס לזכויות הפרט  ,לעומת הגישה ההיסטורית המקובלת של חקר התהליכים הללו בתבניות של
תהליכים

כוללניים .

בדומה לכך מעדיפה אסכולה זו את נקודת מבטו של חייל פשוט בשורות

הלוחמים כדי להבין רבדים עמוקים של אירועים צבאיים

ותוצאות מלחמות .

העבודות המצוטטות ביותר המבוססות על גישה מחקרית זו הפכו זה כבר למופת לכתיבה היסטורית
חובקת עולם  :לרואה לה דורי בחן את מסמכי האינקוויזיציה של כפר קטן בצרפת והצליח לשחזר
עולם תוכן עשיר של החברה הכפרית במאה השלוש  -עשרה ; וקרלו גינצבורג עסק באדם בודד  ,בטוחן
3

מתור שפעת הספרים והמאמרים ראו מאמר המסמן את המפנה בזיקת ההיסטוריוגרפיה להיסטוריה החברתית :
 . 33 - 34קק 5 Social History ' , Historv Today 35 ) 1985 ( ,ן Samuel , 'What
Problems, Strategies and Methods, London 1999

4

 Popular Protest and Popu (ar Ideology, Oflord 1988ח

,

Studies

 .א ; וכן :

Fairburn , Social History :

; ] . Krantz ) ) 4 . ( , History From Belolf

.א

דרכים וכיוונים בתקר ארץ  -ישראל ויישובה

כפרי איטלקי  ,כדי לשחזר חברה שלמה ולהבין באמצעותה את המהלכים ההיסטוריים

שנלמדו קודם לכן מבעד למשקפי הממסד הדתי או הפוליטי .
מה מכל זה הלחל למחקרי

ארץ  -ישראל ?

ה ' גדולים '

5

.

רק מעט שבמעט שימוש ביומנים אישיים  ,שעשוי למשל

לשפוך אור על חיי החברה והיום  -יום בכפר ערבי או במושבה  ,אינו מקובל  ,למעט לעניינים

.

ספציפיים או ' לקישוט ' המחקר הארכיוני המקובל האם ייראו תהליכים היסטוריים מרכזיים כגון

יצירת צורות התיישבות  ,רכישות קרקע והתפתחות יחסים בין  -עדתיים אחרת מאשר הם נראים כיום
אם ייבחנו בשיטות המהקר של היסטוריה

' מלמטה ' ?

התקדימים האירופיים מלמדים שכך אכן יהיה ,

ועל כן זהו כיוון מבטיח למחקרי ארץ  -ישראל בעתיד .
נ שים

ומגדר

העיסוק בשאלות המגדר התפתח בשנים האחרונות גם בחקר ארץ  -ישראל  ,אולם הוא משתקף אך
מעט ב ' קתדרה '  .פרסומים רבים על סוגיות הנוגעות לנשים ולענייני מגדר ראו אור בספרים  ,בקובצי

.

מאמרים ובכתבי  -עת כגון ' זמנים '  ' ,תיאוריה וביקורת ' ואפילו ב ' ציון ' למותר לציין שחקר הנשים

ויחסי המינים יכול להפוך לציר מרכזי בהבנת תהליכים היסטוריים בתולדות ארץ  -ישראל בתקופות

- ,

שונות  .המהקר בתהום מצוי למעשה בחיתוליו  ,ועד כה התגדר בעיקר בעצם החשיפה של נשים ושל

מקומן בהיסטוריה היישובית או הארץ  -ישראלית ; כדי להתקדם מעבר לכך על המחקר להתמקד
בבחינה של תהליכים

ואירועים היסטוריים בראייה מגדרית .

' '

--

בדומה להיסטוריה ' מלמטה ' גם חקר הנשים והמגדר שינה את ההבנה המקובלת של תהליכים
היסטוריים מקיפים בתחומים רלוונטיים לחקר ארץ  -ישראל  ,כגון ספר והתיישבות  ,הגירה  ,שוק
העבודה ומבנה

כלכלי .

אכן מהקרי נשים בתולדות ארץ  -ישראל כבר שינו תפיסות ודימויים
י

היסטוריים  .עבודותיהן של דבורה ברנשטיין  ,דפנה יזרעאלי  ,מרגלית שילה ויפה ברלוביץ למשל

יצרו תמונה חדשה של תקופת העלייה השנייה ובפרט של מעמד הנשים בה  ,ותרמו תרומה של ממש

להבנת שורשי אי  -השוויון המגדרי

בעיקר בחברה היהודית בארץ בתקופה זו .

6

מעט זה יש בו כדי להעיד על האפשרי  .חקר נשים ושאלות מגדר דומה מבחינה מעשית להיסטוריה

' מלמטה '  ,שכן גם כאן יש להשתמש בחומרים שאינם מקובלים במחקר ההיסטורי המדיני או הצבאי .
יומנים  ,מכתבים  ,תיעוד בעל  -פה  ,ספרות ושירה ובעיקר קריאה שונה של הטקסטים עשויים לשנות

.

את הקונטקסט ואת ההבנה של תהליכים היסטוריים במקום אחר הצעתי כמה נושאים מתחום תהליכי

The Cheese and the Worms, London 1980
6

ד ' ברנשטיין  ,אשה בארץ  -ישראל  :השאיפה לשויון בתקופת היישוב  ,תל  -אביב תשמ " ז ; ד ' ' זרעאלי  ' ,תנועת הפועלות

,

עמ ' 108

בארץ  -ישראל מראשיתה עד  , ' 1927קתדרה  32 ,תמוז תשמ " ד ) ,
" חברה " במפעל התחייה ? '  ,יהדות זמננו  , ) 1995 ( 10 ,עמ '  ; 147 - 128י ' ברלוביץ  ,סיפורי נשים בנות העליה
הראשונה  ,תל  -אביב  ; 1984ב ' מלמן  ' ,מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב  :תיגדר וארץ  -ישראליות '  ,ציון  ,סב
(  , ) 1997עמ '  ; 278 - 243הנ " ל  ' ,אגדת שרה  :מיגדר וארץ  -ישראליות  , ' 1890 - 1920שם  ,מה (  , ) 2000עמ ' . 378 - 343
; 140 -

מ ' שילה  ' ,האשה  " -עובדת " או

~ -

יוסי
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בן  -א

' לכיבוש האדמה ' למשל  ,האומנם כל כולו פרי מהשבה היוריסטית של יוסף ויתקין  ,או שמא קדמו
לו לחצים בתא המשפחתי של בני העלייה השנייה ? מה מקומה של האישה היהודייה בהיווצרות דחפי

ההגירה והעלייה לארץ  -ישראל בחברה היהודית של מזרח

אירופה ?

ובתקופות מאוחרות יותר  ,שאלה

הנוגעת גם לתהליכי ההפרטה בשנים האחרונות  :מה הניע את התפוררות ה ' קולקטיביזם המלא '

בקיבוץ  -תמורות כלכליות  -פוליטיות או לחצי הנשים לעבור ללינה

משפחתית ?

7

שאלות מסוג זה יכולות לספק הבנה מרעננת של תהליכים היסטוריים מרכזיים בחקר ארץ  -ישראל

ויישובה  ,ועל כן מוצע לפתח כיוון זה ולשלבו בחקר ההיסטוריה ' מלמטה '  ,בצד המחקרים הקלסיים

המקובלים בלאו הכי .
חברתיות

חקר סוגיות

בתולדות ארץ  -ישראל

סוציולוגיים

בכלים

בגיליונות ' קתדרה ' נדפסו מאמרים רבים על תהליכים כלכליים וחברתיים בתולדות ארץ  -ישראל ,
אך במרבית המקרים נחקרו תהליכים אלה ללא שימוש בכלים של הדיסציפלינה

הסוציולוגית ,

דיסציפלינה זו פיתחה כלים רבים להבנת הראליה החברתית המודרנית  ,ואין שום סיבה שלא
להשתמש בכליה ובגישותיה לשחזור הראליה של תקופות עבר

שונות .

8

גזרה שווה ניתן ללמוד

במקרה זה מן הגאוגרפיה ההיסטורית ; זו חוקרת חומרים היסטוריים בכלים גאוגרפיים  ,והשכילה
לתרום בדרך זו תרומה משמעותית לחקר תקופות שנחקרו קודם לכן בעיקר מזווית ראייה היסטורית

.

מדינית כשם שהגאוגרפיה ההיסטורית לא רק הציבה רקע גאוגרפי לתהליכים היסטוריים  ,אלא
פיתתה ראייה הדשה של תהליכי התיישבות ורכישות קרקע  ,של גיבוש צורות התיישבות ,

של חיי

היום  -יום ועוד  ,כך ניתן להעשיר ולהעמיק את חקר ארץ  -ישראל ויישובה בעזרת הכלים  ,המושגים

.

ושיטות המחקר של הסוציולוגיה נזכיר להלן רק כמה ממוקדי המחקר הסוציולוגי אשר עשויים

לתרום להקר ארץ  -ישראל :

*

תהליכי מיסוד והשפעתם של מוסדות על עיצוב החברה  ,הקהילה והנוף היישובי  :כיצד התמסדו
גופים מקומיים  ,כגון ועדים ואגודות  ,חברות ואיגודים כלכליים ואחרים  ,ומה הייתה השפעתם
על האירועים ועל התהליכים לעומת השפעתו של הממסד היגבוה ' יותר  -למן זה הציוני ועד זה

.

הפילנתרופי לדוגמה  ,מה היה כוחו של ועד מקומי בעיצוב נוף ותהליכים יישוביים לעומת כוחה
של יק " א או של

' קרן

קיימת

לישראל ' ? ;

מה היה חלקה של הברה פרטית או ציבורית  ,כגון

' הכשרת היישוב '  ,בקביעת תפרושת היישוב  ,עיצוב הנוף העירוני והתגבשות המבנה היישובי
בתקופת המנדט  ,לעומת חלקו של הממסד הממלכתי בתהליכים

*

אלה ?

אי  -שוויון  -גורם העשוי להסביר את מניעיהם של תהליכים חברתיים  ,של תהליכי שינוי ביחסי
כוחות וגם של תהליכים מרחביים כגון  ,יחסי מרכז  -פריפריה  ,עיירות פיתוח מול מוקדים

.

מפותחים ,
7

,

8

e 1991

ועוד .

י ' בן  -ארצי  ' ,האם שינה חקר המיגדר את יחסנו להבנת ההיסטוריה של העליה וההתיישבות '  ,מ ' שילה ואחרות

,

עורכות )  ,נשים ביישוב ובציונות בראי המיגדר  ,ירושלים בדפוס
Smith , The Rise o( Historical Sociology, Cambri

היוצא לאור בלונדון מאז
~

1976

)

.

 .ס ; וכן בא הדבר לביטוי בכתב  -העת

History

, Social

דרכים וכיוונים בחקר ארן  -ישראל ויישובה

*
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וקבוצות חברתיות  ,לעתים בניגוד

עצמה  -היכולת של גורמים חברתיים להניע תהליכים
לאינטרס שלהם או לרצונם  .למשל מהי עצמתם של בעלי מקרקעין גדולים בקביעת גורלו של

פלאת ואף של כפר שלם ? מהי עצמתם של גורמים פוליטיים להניע ציבור לנהוג בניגוד לאינטרס
הקיומי שלו  ,למשל לעזוב

יישובים ?

גישות וכלים אחרים מתחום הסוציולוגיה כבר יושמו בחקר ארץ  -ישראל ויישובה  ,למשל במחקרי
זהות  ,עיצוב הזיכרון הקולקטיבי  ,סמלים

ורגשות ועוד .

היסטוריה מקומית
היסטוריה מקומית

) Hisory

( Local

היא תחום מהקר זנוח למדי בחקר ארץ  -ישראל ותולדותיה  ,אלא

.

אם כן נניח שחקר ארץ  -ישראל כולה הוא בעל אופי מקומי ולא אוניוורסלי ברם ההגדרה של מקום

בהקשר זה מכוונת לאתר גאוגרפי מוגבל  ,היינו ליישוב מסוים  ,כפרי או עירוני  ,למרחב הצמוד אליו
או לחבל גאוגרפי בעל זהות

ומאפיינים המייחדים אותו .

היסטוריה מקומית הפכה לתת  -דיסציפלינה אקדמית כבר בראשית המאה  ,תהילה באוניברסיטאות של
רדינג

.

ולונדון  ,ואחר כך באירופה ובארצות  -הברית עניינו של תחום זה הוא המקום

) ( Reading

במובנו המורכב ביותר  :המרחב  ,האדם  ,התרבות  ,ההיסטוריה וההתפתחות ( או השקיעה

)

של המקום .

9

בראשית דרכה נמתחה ביקורת לא מועטה על תרומתה של ההיסטוריה המקומית למקצוע ההיסטוריה
ולהבנת תהליכים מכלילים

ומקיפים .

היו שהגדירו אותה כמשעממת  ' ,עודף משקל על מדפי

הספרים '  ,מתסכלת בשל הפרטים הרבים וה ' פרובינציאליים ' שבה  ,ובעיקר  -חסרה כל מה

שהיסטוריה צריכה להיות ומלאה בכל מה שלא צריך להיכלל בהיסטוריה .

10

אמנם יש יסוד לטענה שהיסטוריה מקומית מעניינת בעיקר את בני המקום ואת סביבתם הקרובה וכן
את

מי

אגב

שנדרשים

עיסוקם

המהקרי

לעניין

מקומי

כלשהו .

ברם

העתקת

עם

מוקדי

ההיסטוריוגרפיה מתחומי המדינה והצבא לתחומי התרבות  ,הכלכלה  ,החברה והרעיונות גברה

חשיבות המקום  -וההיסטוריה המקומית  ,ההיסטוריה המקומית קנתה לה מעמד גם בשל תרומתה
ליציקת תוכן למושגים כגון הזדהות  ,זהות והשתתפות  ,הממלאים כיום תפקיד חשוב בהבנת תהליכים

.

חברתיים ותרבותיים ההיסטוריה המקומית הפכה אפוא לתהום מחקר מפותח מאוד מבחינה מקצועית
בעולם

המערבי .

אגודות מקצועיות  ,כתבי  -עת  ,אתרי אינטרנט  ' ,מדריכים ' לכתיבת היסטוריה

מקומית וכמובן ספרות ענפה הם ממאפייניו של שדה מחקר

זה .

11

בישראל מצוי תחום מהקר זה בהיתוליו  ,וכמעט אינו קיים במסגרות ממוסדות או מאורגנות אלא
באופן ספורדי וספונטני  .בראש ובראשונה גרם לכך הדימוי של תחום זה כתחום שולי ואולי אף בלתי
נחשב  ,וזאת על רקע החשש התמידי באקדמיה הישראלית מפני לוקליות  ,צרות וחוסר רלוונטיות
9

10

New York 1972

Kanlmen ,

.

ש

Approaches 10 Local History, London

) ; 1967

 ] 51 ,ח  F . R .ש  . Rogers ,ג

History: Objectives and Pursuit, Neirton Abbot

. H . T. Skipp , Local

V

ש

H . P . R . Yinberg

The Pursuit orLocal History, Walnut Creek , Calif . 1996
11

.

למשל T. E. Felt, Researching, Writing and' Publishing Local Histohy Nashville 1976 ; W. G. Hoskins , Fieldwork :

.

 Local History London 1982מו
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אוניוורסלית זאת ועוד  ,אנשי אוניברסיטה בארץ נוטים להעריך מחקרים בהיסטוריה ובגאוגרפיה
באמות המידה הנהוגות במקצועות אוניוורסליים מובהקים במדעי הטבע ובמדעי החברה ולהחליט על
פי אמות מידה אלה על קידומם של חוקרים

צעירים .

בנסיבות אלה נותר העיסוק בהיסטוריה

המקומית בידי חובבים ומי שחסרים הכשרה בסיסית בכתיבת היסטוריה  ,ונקבעו בתחום זה מסמרות

מבלי שניתן יהיה לתקן שגיאות שנעשו בהיעדר מחקר בסיסי שיטתי .
נוסף על כך להיסטוריה מקומית דרושים רציפות היסטורית ומקורות המתעדים אותה  .בכפרים ,
בעיירות ובמחוזות באירופה ובארצות הברית יש רציפות היסטורית של מאות שנים ואף

יותר .

רציפות זו  ,על אף כל השינויים המדיניים  ,הכלכליים והחברתיים  ,מתאפיינת בדרך כלל בשימור
מסורות  ,ברצף גנאולוגי  ,ובקיומם של מקורות מגוונים  :מסמכים  ,מפות  ,ספרות תיאורית ,

.

ארכיונים  ,בתי קברות ועוד בארץ  -ישראל מתקיימים תנאים אלה באופן מוגבל למדי  ,ובעיקר

.

ביישוב הערבי היישוב הערבי שומר על מסורות ארוכות יומין במקומות רבים  ,ובחלקם אף קיים
רצף גנאולוגי ורצף תרבותי שניתן לאתרו  .החיסרון הוא בהיעדר מקורות כתובים ובהיעדרם של
ארכיונים מקומיים או ממשלתיים האוגרים

חומר מקומי .

היישוב היהודי סובל הן מהיעדר נוכחות ורצף היסטורי ממושכים הן מהיעדר מקורות ארכיוניים

למחקר מקומי היורד לנבכי העבר  .גילוי של פנקס קהילה או של מקורות הנוגעים ליישום מסוים
בארכיון פרטי  ,בארכיון היישוב או בארכיון של גוף מיישב או של מוסד אחר פותח פתה למחקר

מקומי .
דוגמה נאה להיסטוריה מקומית יש בהיסטוריוגרפיה של ירושלים  ,אך אין זו דוגמה אופיינית  ,בגלל

.

מעמדה האוניוורסלי הייחודי של העיר לעומת זאת חקר ההיסטוריה המקומית של חיפה  ,מלמד על

הפוטנציאל הגלום בכתיבת היסטוריה כזו .
בהיסטוריה המקומית של חיפה ניתן לזהות את כל השכבות המקובלות בהיסטוריוגרפיה בכללה :

*

פרה  -מחקר  -פרסומים המבוססים על מקורות משניים  ,ספרות נוסעים  ,מסורות והיכרות אישית
עם הנושא לשכבה זו שייכים הספרים הראשונים על חיפה  ,כגון ספריהם של זאב וילנאי ושל

.

קדיש יהודה סילמן .
8

12

ראשית המחקר  -כתיבה מדעית ביקורתית הדומה לפרסומים משכבת פרה  -מחקר או נשענת על

פרסומים כאלה  ,אך עוסקת בנושאים ספציפיים יותר  ,למשל בתיעוד מלחמה  ,ובאופן מקיף יותר .
*

13

המחקר הבסיסי  -כתיבה מודרנית של היסטוריה בעיקר על סמך חומרים ראשוניים תוך ביקורת
ותיקון של מחקרים קודמים פריצת הדרך בהיסטוריה המקומית של חיפה בשכבה זו  -במחקריו

.

של אלכם כרמל על התקופה העות ' מאנית ובמחקריו של שמעון שטרן על תקופת המנדט -
אפשרה להציב בסיס מוצק להרחבה ולהעמקה של דור חוקרים מסתעף

והולך .

14

ויישובה  ,תל  -אביב תרצ " ה ; ז ' וילנאי  ,חיפה  :בעבר ובהווה  ,תל  -אביב תרצ " ו .
הטבע והארץ  ,ה  -ו 940 - 19381י ; צ ' אשל  ,מערכות ההגנה בחיפה  ,תל  -אביב . 1978

12

ק " י סילמן  ,חיפה  :לתולדותיה

13

י ' שטהר  ' ,חיפה  -עיר הנמל ' ,

14

א ' כרמל  ,תולדות חיפה בימי התורכים  ,חיפה

)

; 1969

ש ' שטרן  ' ,התפתחות המערך העירוני של חיפה בשנים

 , ' 1947עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

. 1974

- 1917
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דרכים וכיוונים בחקר ארץ  -ישראל ויישובה

ומפורט של נושאים שכבר נדונו בהקשר רחב במתקר הבסיסי ,

הרחבה והעמקה  -מחקר ממוקד
אך תוך שימוש בחומרים חדשים  ,ארכיוניים ברובם  ,ותוך בחינתם לאורך זמן במקרה של

*

.

חיפה מתקריי שלי וכן של מחמוד יזבק  ,מיי סייקלי  ,גילברט הרברט וסילבינה סוסנובסקי הם
דוגמאות מאלפות להתפתחות ההיסטוריה המקומית לכלל כתיבה היסטורית מחדשת ,
הרלוונטית לא רק למקום אלא גם לנושא  ,והנוגעת להבנת תהליכים היסטוריים כלל -

ארציים .

!5

לשורשיהן של תופעות ולראשיתם של תהליכים מקומיים תוך

פיתות והבשלה  -מחקר היורד
שימוש בכלים העומדים בחזית המחקר מחקריהם של דוד דה  -פריס  ,נסים לוי ותמיר גורן מעידים

*

.

על האפשרות לשלב כלים ומושגים מן ההיסטוריה החברתית  ,המדינית או התרבותית בחקר

ההיסטוריה של מקום .

16

יש להוסיף כי ככל שנוקף הזמן ומשתנה הנוף היישובי בארץ  ,כן גובר הצורך בתיעוד ובכתיבה

.

היסטורית לשם שחזור נופי עבר ההולכים ומפנים מקומם לבנייה המודרנית יתר על כן  ,ככל שחולף
הזמן גדל מספר היישובים שרצף קיומם ועושר המקורות עליהם מאפשרים לחקור את ההיסטוריה

.

המקומית שלהם ומלבד זאת לנוכח תהליכי הגלובליזציה והאוניברסליזציה גוברת גם בארץ ההכרה
בחשיבות המקומיות והאזוריות כיוצרות

זהות .

17

נוסיף כי פיתוח תחום ההיסטוריה המקומית יש בו כדי לענות גם על צורך של תלמידי מחקר לתארים

.

שונים ושל אזרחים מן השורה המתעניינים בהקר העבר גם בעולם משתתפים בכתיבת היסטוריה
מקומית לא רק אנשי מקצוע כי אם גם תושבים מקומיים ; זו הסיבה לכך שבמדינות שונות בעולם

המערבי הוקמו אגודות מקצועיות ופורסמו ' מדריכים ' לכתיבת היסטוריה מקומית  ,שהרי ללא הדרכה
לכתיבה ביקורתית ואקדמית נאותה יש חשש שחוקרים לא מקצועיים ייצרו בסיס רעוע להיסטוריה
המקומית וישרישו שגיאות שקשה יהיה

לעקרן .

פיתוח היסטוריה מקומית בהקר ארץ  -ישראל ויישובה יש בו אפוא לתרום תרומה משמעותית לא רק

להקר המקום ולהעמקת הזהות המקומית  ,אלא גם להבנת תהליכים היסטוריים  ,גאוגרפיים  ,חברתיים
וכלכליים כלל  -ארציים

15

ואף יותר מכך .

י ' בן  -ארצי  ,היווצרות דגם המגורים ומאפייני מעבר המגורים של ערביי חיפה  ,תיפה
השלטון העות ' מאני  , ' 1914 - 1870עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

; 1980

 theחס Sosnovski , Bauhaus

 5.ש

מ ' יזבק  ' ,חיפה בשלהי

Seikaly , Haifa : ; 1992

.א

 , London ! 995 : ) [ . HerbertקTransformation o( a Palestinian SocieOl 1 918 - 193

Carmel, Terusalem 1993
16

ד ' דה פריס  ,אידיאליזם וביורוקרטיה  :שרשי חיפה האדומה  ,תל  -אביב

השלטון הישראלי וערביי חיפה  ,חיפה

; 1996

; 1999

הנ " ל  ' ,עיריה משותפת בעיר מעורבת  :התגבשותו ופעלו של השלטון

המוניציפאלי בחיפה בתקופת המנדט '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת חיפה ,

י ' בן  -ארצי  :עורך ) ,

חיפה  :היסטוריה

ת ' גורן  ,בין תלות להשתלבות :

מקומית  ,חיפה , 1999

עמ '

.9

; 2000

נ ' לוי  ,תולדות הרפואה בחיפה ,

יוסי
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היסטוריה תרבותית
חזית מחקר נוספת בהיסטוריוגרפיה העולמית מהווה ההיסטוריה התרבותית  ,שפנים

רבות לה ,

ושתדיר היא משולבת בהיסטוריה נושאית זו או אחרת או בהיסטוריה חברתית  .מחקר נושאים שונים

בתחום זה עשוי אף הוא להעשיר את הקר ארץ  -ישראל .

8ן

אחד מאלה הוא נושא שעמד כבר בעבר במוקד העניין בחקר ארץ  -ישראל  ,אך העיסוק בו דעך

.

בשנים האחרונות  ,והוא חיי היום  -יום  ,ובשמו המוכר יותר  -תרבות חומרית אין צורך להכביר

מילים על חשיבות חקר חיי היום  -יום במחקר היסטורי  ,גאוגרפי או ארכאולוגי המבקש לבחון הברה
ותרבות ואת השתקפותם של שינויים היסטוריים במקום מסוים או בקבוצת אוכלוסין

מסוימת .

הארכאולוגים אימצו זה כבר שדה מחקר זה ככלי מרכזי לפיענוח תהליכים ששינו את גורלו של
המקום שבחנו  ,ותרמו בעזרתו להבנת אירועים היסטוריים

שונים .

בראשית חקירתה המודרנית

9ן

של ארץ  -ישראל היו חיי היום  -יום נושא חקירה של אנשי מדע

עבודותיהם הגדולות של גוסטב דלמן  ,תופיק כנעאן וכמובן שמואל

מחו " ל ומן

אביצור .

20

הארץ  ,וזכורות

עדיין עבודות אלה

משמשות גם כיום בסיס המחקר של חיי היום  -יום  ,ורק עבודות ספורדיות נוספות עליהן  ,בצד
הפעילות של ' מוזאון

ארץ  -ישראל ' במדור ' אדם ועמלו ' ושל מוזאונים

מקומיים אחרים המתעדים

.

תחום זה דומה שעתה ניתן לגשת להצבת נדבכים נוספים בהקר התחום  ,וזאת תוך הישענות על

.

התקדמות המחקר בעולם ועל קיומם של מקורות זמינים יותר מבעבר נושאים שבעבר נחקרו על
פי סקרים או על סמך תיעוד בעל  -פה ניתנים לבחינה מחודשת בעזרת מקורות שלא עמדו בעבר

.

לרשות החוקרים ארכיונים שנפתחו או שתוכנם נחשף הם מקור לא אכזב למחקר מרכיבים שונים
בחיי היום  -יום  .רשימות של סחורות  ,צווים ממשלתיים וארכיונים של חברות  ,של בנקים  ,של
סוכנויות ייצוא וייבוא ושל מפעלים בארץ ובחו " ל שייצרו כלים  ,חומרים ומוצרים שונים  -כל

אלה יכולים ליצור תמונה חדשה ומשופרת של חיי היום  -יום בתחומים שונים  .הרבה נכתב כבר על

הבית הארץ  -ישראלי  ,סגנון בנייתו  ,שורשיו התבנוניים והאדריכליים  ,החומרים שמהם נבנה

ומקורותיהם  ,ועדיין נותר הרבה לחקור בנושאים אלה  .זאת ועוד ,

מחקר על המזון והתפריט ,

הבריאות והסניטציה  ,הלבוש  ,הריהוט והכלים חשוב לא רק כשלעצמו אלא גם לשם הבנת

ההיסטוריה החברתית והראליה הגאוגרפית  .הכרת מאפייני חיי היום  -יום חושפת היבטים שונים של
מבנה חברתי ושל הייררכיה מעמדית  ,חברתית וכלכלית וגם תופעות מורכבות יותר של רשתות
חברתיות  ,רשתות כלכליות של קשרי מסחר  ,ייבוא וייצוא  ,חשיפה לחידושים טכנולוגיים ויצירת
דפוסים חברתיים והרגלים

18
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e
19
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דרכים וכיוונים בחקר ארץ  -ישראל ויישובה

נושא מרכזי אחר מתחום ההיסטוריה התרבותית שראוי לקדמו בהקר ארץ  -ישראל הוא הנושא העדתי ,

.

הן במגזר היהודי הן במגזר הערבי המגוון העדתי העצום של האוכלוסייה ההיה במרחב הארץ  -ישראלי

.

מחייב התבוננות מחודשת במאפייניה  ,בפעילותה ובהתפתחותה של כל קבוצה חברתית עד כה עסקו

.

בכך בעיקר מחקרים סוציולוגיים  ,פוליטיים או אתנוגרפיים ' פעמים '  ,כתב  -העת של

' מכון

בן  -צבי ' ,

.

החל במילוי החסר ההיסטורי  ,והתמקד בעיקר ביהדות המזרח יש לצפות להרהבת תחום העניין

.

ההיסטורי הכללי גם לאוכלוסייה הערבית על כלל מרכיביה העדתיים מקומה בתולדות ארץ  -ישראל
נותר במידה רבה עניינם של חוקרי התקופות הקודמות לעת החדשה  ,אף על פי שגם בתקופה זו
הייתה לערביי ארץ  -ישראל השפעה על תהליכים היסטוריים  ,על תמורות בנופי הארץ ועל שינויים
שחלו בה בתהומים

שונים .

ממד הזמן ותקופות המחקר
מעיון בהתפלגות מאמרי ' קתדרה ' לתקופותיהם עולה כי מרביתם עוסקים בתולדות ארץ  -ישראל

.

ויישובה במאה התשע  -עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים ובתקופת בית שני תקופת
המנדט תופסת מקום חשוב  ,וככל שחולפות השנים הולכים ומתפרסמים מחקרים על שנות החמישים ,

.

שנות ' העשור הראשון ' מגמה זו תתחזק ככל הנראה לעין  ,הן משום הרלוונטיות החברתית ואולי אף
הפוליטית של מהקרים על עשורים אלה הן משום נגישותם של מקורות ראשוניים והיותם כתובים
בשפות השגורות בדרך כללן בקרב החוקרים .

_.

,

' ',
--

התפתחות טבעית מסוג זה ראוי שיהיה לה משקל  -נגד בדמות עידוד העיסוק בתקופות הנחקרות

פחות  ,מחקרי התקופות שלמן זו המוסלמית ועד שלהי המאה השמונה  -עשרה ראויים עדיין לקידום

.

ולטיפוח  ,לא משום שמה שכבר קיים איננו טוב  ,אלא משום שאין בו די מעטים מדי החוקרים
הצעירים הנפנים לעסוק בתקופות שעל מנת לחקרן יש לשלוט בכמה שפות ולהתמודד עם טקסטים
נושנים בשפות אלה  .על כן מעט מדי נעשה עד כה בחקר ארץ  -ישראל בתקופות אלה ובפרט
בתהומים שהוזכרו לעיל  -היסטוריה חברתית  ,תרבותית כלכלית

ומקומית .

הדוגמאות של

מהקרים טובים על המאה השמונה  -עשרה  ,שנערכו דווקא בעת הפריחה של חקר תקופות מאוחרות

יותר בארץ  -ישראל ,

מלמדות עד כמה הסרות ההעמקה וההרהבה גם בתקר תקופות קדומות יותר .

עבודותיהם של אמנון כהן  ,דרור זאבי  ,יוסף דרורי ואחרים חשפו את העושר הטמון בחקר

 115י

: , .,

ג2

התקופות האלה  ,משום שהתמקדו בהיסטוריה החברתית והכלכלית  ,תוך שימוש במקורות

'

- 7ן

"-

מאוחרות  ,ומחקרים העוסקים באירועים ובתהליכים למן הקמת המדינה ( עד

) ? 1973

ירבו ויצודו את

העין הציבורית  ,יש להמשיך במחקר הבסיסי והמעמיק של תקופות שלכאורה כבר נחקרו כדבעי ,

.

כגון המאה השמונה  -עשרה והתשע  -עשרה  ,ואפילו תקופת המנדט חקרן של תקופות אלה לא מוצה

.

כלל ועיקר  ,בניגוד לרושם העולה משפעת החומרים שהופיעו בדפוס על אודותיהן דווקא הם

*

שתדוה 376

יוסי

בן  -ארצי

מלמדים כי עדיין רב המקום לחקירת ההיבטים החברתיים  ,הכלכליים והתרבותיים שלהן  ,שעמדו עד

.

כה בשולי הזרמים המרכזיים ; אלה עסקו בעיקר במוסדות  ,בתהליכים פוליטיים ובאישים יתר על

כן  ,עדיין יש לחקור תקופות אלה על סמך מקורות ראשוניים בארץ ובחו " ל  ,תוך ביקורתיות כלפי
המקורות המסורתיים יותר  ,שרובם משקפים את רוח התקופה שבה

נכתבו .

גם בחקר תקופת מלחמת העצמאות למשל  ,למרות ה ' היסטוריה החדשה ' ההולכת ונכתבת בעת

האחרונה  ,אנו מצויים למעשה רק בראשית המחקר הבסיסי  .בגיליון הראשון של ' קתדרה ' פורסם דיון

על ההיסטוריוגרפיה של תקופה זו  ,פרסום שהיה מעין ניסיון לעורר את חקרה  .אך למעשה רק לאחר

שפורסמו המישים גיליונות של כתב  -העת זכה חקר התקופה לתאוצה חדשה  .ועם זאת גם כיום  ,לאחר

שוך סערת הוויכוח על ה ' רוויזיוניזם ' ביחס לתקופה  ,ברור שהמחקר עדיין בראשיתו  ,ושיש להעמיקו
ולהרהיבו בקונטקסט רלוונטי ותוך שימוש בטקסטים ובמקורות ראויים  ,ללא ' סדר יום נסתר ' המכוון
מחקרים אלו או

אחרים .

יש להניח שגם בעתיד ייכתבו מהקרים ' אקטואליים ' יותר  ,וחוקרים ימשיכו לפרסם מסמכים ופרשיות

.

שטרם נודעו אולם מדיניות הפרסום צריכה להעדיף לא פחות ואף יותר מכך מחקרים לעומקן של
תופעות היסטוריות מתקופות קדומות יותר  ,מחקרים שיהיו מן הסתם מעמיקים  ,מבוססים ומחדשים

יותר .
סיכום
במאמר זה ביקשנו להצביע על כמה מן הכיוונים הראויים לפיתוח בחקר ארץ  -ישראל ויישובה  ,לא

מכיוון שהם החשובים ביותר  ,אלא משים

שהיעדרם מתחום המחקר הזה בולט לנוכח מקומם בחזית

המחקר ההיסטורי בעולם הרחב  .בתחומי הגאוגרפיה ההיסטורית והארכאולוגיה  ,שהם תחומי החקירה
הראשיים בצד ההיסטוריה  ,קרוב יותר חקר ארץ  -ישראל לחזית המחקר  ,אף כי גם בתחומים אלה יש
מן הסתם כיוונים ומגמות שרצוי היה לפתח

ולעורר .

בתחום ההיסטוריה  ,ובעיקר בזו של העת

החדשה  ,דומה שיש צורך רב יותר בעידוד מגמות חדשות מסוג אלה שהוצעו במאמר זה  .בחינת
התפלגותם של מאות המאמרים אשר הופיעו ב ' קתדרה '  ,ושרוכזו בטבלה דלעיל  ,מלמדת על המצב
הקיים ועל מגמות יציבות של כיווני המחקר עד כה  .ברם ' קפיאה על שמרים ' היסטורייגרפיים
והתגדרות בכיוונים הקיימים עלילות להוליך להסתגרות בפריפריה של המדע הכללי ולהיווצרות

פערים גדלים בין תחום המחקר של תולדות ארץ  -ישראל ויישובה ובין המחקר הנעשה בעולם
בדיסציפלינות הרלוונטיות  ,דבר שאינו רצוי לא לתחום ולא לחוקריו  .טבעו של מחקר אקדמי הוא

לחתור ולהתקדם למרחבי ידע חדשים ולתובנות חדשות לתופעות שהוא ביחן  ,ואין סיבה שחקר ארץ -
ישראל לא ירתק אליו חוקרים מנוסים וחדשים גם יחד  ,השואפים לשלב מתודות חדשות המקובלות
בתחומי מחקריהם וידע על ארץ  -ישראל ועל תולדותיה  .ללא התפתחות כזו ייוותר חקר תולדות ארץ -

ישראל ויישובה מיושן ופחות רלוונטי מבחינה אקדמית  ,והוא עלול להישאר נחלה לפרסומים
פופולריים  ,שחשיבותם רבה  ,אך שונה מזו הרצויה לכתב  -עת מדעי

וביקורתי .
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בשער המאמר :
משכן הכנפת סמוך

בשנת  , 1968כאשר פרש דוד בן  -גוריון מראשות הממשלה  ,הכריז האיש בן השבעים ושבע שעתה

הוא מבקש להתמקד במשימה החשובה ביותר בחייו  .מי שתמה מהי המשימה החשובה ביותר המצפה

לחנוכתו
( צילום  ,אפתים

ארדה )

למי שהיה יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית טרם הקמת המדינה וראש הממשלה הראשון של

ונעמיד השמאלי
( ובהמשך

מדינת ישראל  ,נכונה תשובה

המאמר ) :

מפתיעה :

לכתוב את תולדות הקמת מדינת ישראל .

1

בן  -גוריון האמין

שיש בכוהה של ההיסטוריוגרפיה לשמש כלי לעיצוב החברה הנוצרת עתה במדינה החדשה .

הכנסת ' בת
מנורת הקנים
'שבעת

לאחר שניסה כמה דרכי כתיבה החליט להתמקד בכתיבת זיכרונות מנקודת המבט של משתתף -
מתבונן ; לא אוטוביוגרפיה שבמרכזה קורות חייו אלא היסטוריה הנכתבת על ידי מי ש ' היה שם ' ,

.

בצומת ההתרחשויות  ,ותיעד אותן בזיכרונו וביומניו בזמז אמת בן  -גוריון היה משוכנע שיש ביכולתו

לכתוב היסטוריוגרפיה מהימנה  ,הנסמכת על תיעוד רחב  ,על ידיעה ממקור ראשון ועל יכולת שיפוט .
התפקיד החינוכי החשוב שייחס בן  -גוריון לנרטיב הלאומי ניזון ממשמעות הספרים בעיצוב חייו  .כך

לדוגמה את ראשית דרכו אל הסוציאליזם הוא ייחס להתפעמותו  ,בהיותו נער צעיר  ,מספרה של

הנרייט ביצ " ר סטאו אוהל הדוד תו. 0

2

המעמד המיוהד שהקצה להיסטוריוגרפיה לא היה חריג  .זאב ז ' בוטינסקי  ,ארתור רופיז  ,ברל כצנלסון ,
יוסף חיים

ברנר ורבים אחרים הותירו אחריהם מעין יומני קריאה המצביעים על ההשפעה הישירה

.

של הספרות ההיסטורית שקראו על חייהם ועל עיצוב השקפת עולמם הם הרבו להזכיר את טיל

אולנשפיגל ופאן טדאוש  ,מיכאל סטרוגוף וגריבלדי  ,גיבורים אמתיים ומדומיינים  ,סיפורי בדיה

וספרים סמי  -מחקריים ששימשו אותם כהסבר לתוויית ההתגלות שעברה עליהם  ,ושמכוחה הם נעשו
ציונים או סוציאליסטים או

שניהם .

יומני הקריאה הללו מאפשרים לנו להשוף  ,באמצעות הגיבורים השונים והדגש עליהם  ,את הדינמיקה
הרעיונית שעתידה הייתה לקבץ את הקוראים לקבוצות משנה בעלות מאפיינים אידאולוגיים  .כך
למשל לספרו של בז ' יזובסקי ' להבות ' נועד תפקיד חשוב בגיבושה הרעיוני של תנועת ' השומר
הצעיר ' ,

3

והסיפורים שתיארו את עלילותיהם של דה ולרה ופילסודסקי השפיעו על עיצובה של

תנועת בית " ר .

4

בבואו לכתוב את זיכרונותיו ראה בן  -גוריון לנגד עיניו את המפעל ההיסטוריוגרפי האישי של

.

וינסטון צ ' רצ ' יל ספריו על קורות העמים דוברי אנגלית ובעיקר ספרו המונומנטלי על מלחמת

.

העולם השנייה היו המופת שביקש לחקות בעשור שנותר לו עד מותו הספיק בן  -גוריון לכתוב לא

פחות מעשרה כרכים המתפרשים על פני קורות היהודים למן ימי הולדת האומה ( ' עיונים בתנ

ועד הקמת המדינה
1

(

שני הכרכים של ' מדינת ישראל המחודשת ' .
)

ראו על כך במאמרי ' בן  -גוריון כותב אוטובייגרפיה '  ,קשת ,
עמ '

2

ראו  :ד ' בן  -גוריון  ,בית אבי  ,תל  -אביב , 1975

3

על השפעת הספר על עיצוב השקפת העולם של

ירושלים תשנ " ח ,

עמ '

65

הוא ליקט חומרים לחמישה כרכים

( . ) 1974

. 34

' השומר

הצעיר ' ראו  :צ ' לם  ,שיטת החינוך של השומר הצעיר ,

. 49

ראו  :י ' שביט  ,המיתולוגיה של הימין  ,בית ברל
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נוספים  ,שלושה מהם הספיק לפרסם בחייו בשם ' זכרונות ' ושניים הם כרכי איגרותיו  .עוד שלושה
כרכים שכתב פורסמו לאחר

מותו .

.

המאמץ ההיסטוריוגרפי שהשקיע בן  -גוריון לא החל לאחר פרישתו בהיותו כבן שלושים כתב בן

-

.

גוריון מעין מחקר היסטורי על מוצא ערביי ארץ  -ישראל ספרו הראשון  ,שהיה ספר מתקרי  ,נכתב
 5בסך
חמישים וארבע שנים לפני פרסום ' מדינת ישראל המחודשת ' והתמקד בתולדות ארץ  -ישראל

.

הכול הותיר אחריו בן גוריון כשלושים ספרים ומאות מאמרים  ,וברבים מהם קיים מרכיב

היסטוריוגרפי בולט .
אין להסביר את השפע הזה כנובע משאיפה של אב מייסד להותיר לדורות הבאים סיפור היסטורי
,
שהוא הוא גיבורו לפנינו דוגמה אחת  ,אמנם בולטת בהיקפה אולם לא יוצאת דופן בשאפתנותה

.

לתשומת הלב המיוחדת שהקצו מנהיגי ' המדינה בדרך ' לעיצוב ההיסטוריוגרפיה של היישוב ואתר כך
של המדינה  .משה סמילנסקי  ,מרדכי בן  -הלל הכהן  ,ברל כצנלסון  ,ארתור רופין  ,יצחק טבנקין  ,מאיר

.

יערי וכמוהם רבים ממנהיגי התנועה הציונית לא הסתפקו במה שנקרא אז ' עשייה ' הם השקיעו מאמץ
רב בהבניית המעשה שהיו שותפים לו תוך הדגשת שני מישורים  :הקניית ממד תאורטי לפעילותם

ושיבוצה במסגרת משנה רעיונית סדורה ; תיאור המעשה כסיפור

עלילה .

גם ראשי ארגוני הכוח  ,ישראל שוחט  ,מנחם בגין  ,נתן ילין  -מור  ,משה סנה ויצחק שדה  ,הקפידו לתעד

.

את פעולותיהם  ,להעיד עליהן ולספר עליהן במסגרת רעיונית ועלילתית החשיבות המיוחדת שהקצו

:

אישים אלה להיסטוריוגרפיה באה לידי ביטוי לאחר הקמת המדינה במאמץ שהשקיעו בהפצת ספריהם

.

ובהנהלת תוכנם לצורך זה הם ייסדו מכוני מחקר ובהם הועסקו מעין ' סופרי הצר ' ששבו וסיפרו את

.

הסיפור על פי קווי המתאר ההיסטוריוגרפיים שהתוו מנהיגי הארגון שאליו השתייכו ברכה חבם ויהודה
ארז  ,יוסף שכטמן ויוסף נדבה  ,יוסף שפירא ויוסף ברסלבסקי  ,פיתחו את הסיפור הראשוני שסיפרו
מנהיגיהם והפכו אותו להיסטוריוגרפיה מקצועית ,

כל אחד ודגלו  ,כל תנועה וההיסטוריוגרפיה שלה .

רבים ממנהיגי הציונות והיישוב התברכו בכישרון כתיבה ויכלו להוציא מתהת ידם סיפור חיים

.

המשולב בנרטיב היסטורי סיפורם  ,שהודק בידיהם המיומנות של ' סופרי התצר '  ,נקרא בשקיקה
ובאמון על ידי קהל קוראים שעבר סוציאליזציה חברתית ואידאולוגית אשר הפכה אותו לצרכן צמא

של ההיסטוריוגרפיה התנועתית  .ארון הספרים הפרטי היה לתעודת זהות קבוצתית .
הקמת המדינה אמורה הייתה להיות התהלה חדשה גם מבחינת ההיסטוריוגרפיה  .מאות אלפי העולים
שהיתוספו לה בשנותיה הראשונות לא עברו את תהליך הסוציאליזציה החברתית  -האידאולוגית

.

שאפיינה את החברה היישובית הישראלים ההדשים  ,שהיו עד מהרה לרוב אזרחי המדינה  ,הביאו

.

עמהם נרטיבים אחרים  ,כל קבוצה וסיפורה המיוהד לכאורה הכול היה בשל להיסטוריוגרפיה חדשה ,
משוחררת מנטל המחלוקות היישוביות וההצרות הפוליטיות שביטאו

אותן .

והנה בבואנו לבדוק

ממרחק הזמן אנו מגלים שהנרטיב רב  -הפנים שעוצב בתקופת היישוב נגרר אל המדינה החדשה
והושתל בה על סמליו הקודמים
5

וכלי עיצובו הוותיקים .

בן גוריון כתב עם יצחק בן  -צבי את המאמר ' מוצא הפלחים '  ,והמאמר נכלל בספרם המשותף  ,ארץ ישראל בעבר
ובתוה  ,ניו  -פרק

. 1918
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השאיפה לייצר היסטוריוגרפיה המתאימה לנרטיב הקבוצתי  ,שאיפה שליוותה את המתיישבים

.

הציונים לכל אורך תקופת היישוב  ,הולידה עם הקמת המדינה מאמץ אינטנסיווי במיוחד לכאורה
הסיבה ההשובה לאינטנסיוויות זו הייתה סיום המשימה ; עם תום תקופת ' המדינה בדרך ' והקמת
המדינה החדשה ביקשו המנהיגים  ,התנועות והמוסדות להנציח את מקומם בסיפור ההרואי של

.

.

התקומה אולם הייתה סיבה השובה יותר  ,והיא שאלת הזכות להנהיג את המדינה במאבק על כך ,
שהתמקד בכיבוש דעת הקהל  ,נועד להיסטוריה הקרובה תפקיד ראשון במעלה בכינון הדמוקרטיה

.

הישראלית השאלה ' מי הקים את

המדינה ? '

.

הייתה לנושא אידאולוגי ופוליטי בבהירות לכנסת

הראשונה  ,הבחירות הפורמטיוויות של הדמוקרטיה הישראלית  ,עמדה שאלה זו במרכז תעמולת

.

הבחירות של המפלגות העיקריות כל אחת מהן ביססה את תביעתה להנהגה הלאומית על חלקה
המכריע בהקמת המדינה  ,וכל אחת מהן הצביעה על יריבותיה כגורם שעיכב את התחייה הלאומית
או הפריע לה באופן

מודע .

ההיסטוריה הקרובה  ,שמחולליה הזכירוה שוב ושוב בנאומי הכיכרות ,

6

עמדה לאחר הבחירות במוקד שורה של פרויקטים שנועדו למהר ולקבע בתודעת הציבור סיפור מייסד
שבמרכזו

פרשת המאבק להקמת המדינה מנקודת מבט פרטיקולרית .

המאמץ לכונן סיפור מייסד המסביר את הקמת המדינה התמקד בתוך החצרות הפוליטיות הוותיקות ,
כל מחנה והפרויקט שלו  ,כל פרויקט וההיסטוריונים שלו  .עתה התפתחו החצרות והיו למכוני

' לאחר מותי הם עתידים היו לשאת את שמות הארגון או האבות המייסדים  ,למן

מחקר .

' מוזאון השומר ' בכפר -

גלעדי שבגליל העליון ועד ' המכון למורשת בן  -גוריון ' בהר  -הנגב  .מכונים כמו ' מוסד הרב קוק '  ' ,מכון

ז ' בוטינסקי '  ' ,יד יערי ' ,

' יד טבנקין ' ובדומה להם מרכזים לשימור זיכרון

האצ " ל  ,ה ' הגנה '  ,ולח " י הם

רק חלק משורה של מוסדות שהוקמו לשם הנחלת תולדות ארגון או תנועה  .בדרך כלל פיתח המכון

ארכיון  ,ספרייה ולפעמים גם מוזאון ויחידת הסברה  .רובם העסיקו חוקרים מקצועיים שפרסמו את

פרות מחקרם בכתבי  -עת שהתאפיינו בזיקה למכון ולרעיון האידאולוגי הגלום בו .
המאמץ האינטנסיווי הניב ספרי סיכום רחבי יריעה  ,ובהם ' ספר תולדות ההגנה ' בשמונה כרכים ,

' מערכות הארגון הצבאי הלאומי ' בשישה כרכים וכרכים גדושים של ' ספר הפלמ " ח '  ' ,ספר השומר

.

הצעיר '  ' ,ספר בית " ר ' וכדומה על רקע עצמת המחלוקות הרעיוניות בין התנועות השונות וההבדלים
העמוקים ביניהם במבנה הארגוני  ,מפתיע לגלות עד כמה דומים היו המכונים השונים בדרכי איסוף
החומר  ,ריכוזו  ,מיונו  ,כתיבתו

ופרסומו .

עם זאת גם כאשר המחקרים השונים נסמכו על אותן

תעודות המסקנות היו שונות  ,לעתים קרובות מנוגדות  .כך למשל פרסמו שלושת הזרמים השונים

.

של תנועת העבודה הציונית שלושה ספרים שעניינם תולדות תנועות העבודה שלושת הספרים
נסמכו על אותם חומרים והגיעו למסקנות שונות  -כל תנועה העניקה לעצמה את התפקיד המרכזי
בכינון התשתית שאפשרה את הקמת
6

המדינה .

על המקום המרכזי של השאלה ' מי הקים את

7

המדינה ? '

בבחירות לכנסת הראשונה ראו במאמרי ' מפא " י מפ " ם

והקמת ממשלת ישראל הראשונה '  ,עיונים בתקומת ישראל ,

מארון  -ישראל  ,תל  -אביב
7

4

( . ) 1994

והשוו  :י ' נדבה  ,מי גרש את הבריטים

. 1988

מנקודת המבט של ' הקיבוץ המאוחד ' ראו  :י ' ברסלבסקי תולדות תנועת הפועלים הארצישראלית  ,א  -ד  ,תל  -אביב
; 1956

מנקודת המבט של מפא " י ראו  :צ ' אבן  -שושן  ,תולדות תנועת הפועלים בארין  -ישראל  ,א  -ג  ,תל  -אביב
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כל אחד מהמכונים שאף למהר ולהנחיל את סיפורו  .הימין הרוויזיוניסטי הקים הוצאת ספרים
שהתמקדה בכתיבת גרסה מיוחדת של מבצעי האצ " ל לילדים ולנוער  ,ובמסגרת זו פורסמה סדרת

.

חוברות שבהן משולבים תיאור הרואי  ,ציורי צבע וקטעי מסמכים בשבועוני הילדים של השמאל

.

הוקצה מקום בולט לסיפור התקומה על פי הנרטיב שהותווה בספרי המתקר שנועדו למבוגרים עתה
לא הסתפקו התנועות השונות בקוראים מבית והן פנו לציבור הרחב  ,מתחרות על בכורת הגרסה
שלהן בתודעה הציבורית  ,כל תנועה מול כל התנועות

האחרות .

הפרסומים זכו לתשומת לב ולתגובות רבות  ,בתוך המחנה זכו הפרסומים לתהודה חיובית ומחוצה

.

לו עוררו התנגדות  ,בטענה שהם מעוותים את ההיסטוריה התנגדות גדולה במיוחד עורר ' ספר

.

תולדות ההגנה '  .הספר פורסם בחלקים במשך למעלה מעשרים שנה מתוך מגמה להקנות לו מעמד

של היסטוריה רשמית הברו לוועדת המערכת אישים בולטים ובהם יצחק בן  -צבי  ,נשיא

המדינה .

בראש המערכת המקצועית הועמד בן  -ציון דינור  ,שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים

.

ובמקביל עסקן פוליטי פעיל במפא " י ושר בממשלה מטעמה עם הכותבים נמנו חיים הלל בן  -ששון

ויהודה סלוצקי  ,שבאו מן האקדמיה  .במדינה שאימצה זה עתה אמות מידה ממלכתיות  ,עוררה זעם

.

הפקת הספר במסגרת הוצאת ' מערכות '  ,ההוצאה הרשמית של מערכת הביטחון למרות המאמץ

.

להקנות לספר מהימנות מקצועית רוחם של חברי ה ' הגנה ' ריחפה על תוכנו שאול אביגור  ,שהיה

הספר .

עתה מראשי משרד הביטחון  ,היה הדמות הדומיננטית בעריכת

בתקופה שקדמה להקמת

המדינה הוא היה מראשי ה ' הגנה '  ,ובסוגיות רגישות כמו רדיפת אנשי האצ " ל או בפרשיות הקשורות

.

במעשים מביכים הוא שקבע עתה מה יפורסם ובעיקר מה ייגנז אנשי האקדמיה במערכת הספר

.

קיבלו את עמדתו ולא העמידו מולו את אמות המידה האקדמיות הספר התקבל כפי שאכן היה :

ה ' הגנה ' .

חצר ' שבא לפאר את קבוצת אנשי

שר הביטחון  ,בן  -גוריון ,

' מערכות '  ,התעלם מהביקורת הציבורית ; הקפדתו על אמות מידה

' ספר

שהיה ממונה על הוצאת
' ממלכתיות '

לא הלה על

.

היסטוריוגרפיה רק כשהתמנה לוי אשכול לראש ממשלה ושר הביטחון הוא הורה להוצאת

' מערכות '

.

להימנע מלהשתתף בפרויקט תנועתי והכרכים האחרונים של ' ספר תולדות ההגנה ' פורסמו בהוצאת
' עם

עובד ' ההסתדרותית .

8

.

המאמץ שהושקע בחיבור היסטוריוגרפיה היה רב  -ממדים גם בתוך כל אחד מן המתנות כך למשל
תוארה פרשת הבאתה לארץ וטיבועה של אניית האצ " ל ' אלטלנה ' בפירוט בספרו של מנתם בגין

' המרד '  ,שיצא בשנת

; 1950

אליהו לנקין  ,מפקד האנייה  ,פרסם את ספרו ' הייתי מפקד

אלטלנה '

בשנת  ; 1956ואילו בשנת  1978פורסמו בעת ובעונה אחת שני ספרים  ,את האחד  ' ,אלטלנה '  ,כתב
,
שלמה נקדימון מנקודת המבט של האצ " ל  ,ואת האחר  ,שגם הוא נקרא ' אלטלנה '  ,כתב אורי ברנר

.

סגן מפקד הפלמ " ח  ,מנקודת המבט של מטביעי האנייה התיאור של נקדימון דומה לזה של בגין  ,של

. 1963

ספרו של פ ' מרחב  ,תולדות תנועת הפועלים הבינלאומית  ,א  -ב  ,מרחביה  , 1959סוקר את תנועת הפועלים

הבין  -לאומית אולם הוא מייצג את עמדת ' השומר הצעיר ' במאבק הפנימי על הבכורה
תולדות ' ספר תולדות ההגנה ' היא פרשה מרתקת לעצמה הראויה למחקר נפרד .

בארץ .

1
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זאב צחור

.

אצל בן  -גוריון בספרו ' מדינת ישראל המחודשת ' וב ' ספר תולדות ההגנה ' ספריהם של נקדימון וברנר
נסמכו על מקורות דומים ונכתבו בשיטה דומה אולם מסקנותיהם היו הפוכות  ,איש איש על פי
ההיסטוריוגרפיה שהותוותה לפניו על ידי מנהיגי החצר הפוליטית

שלו .

בשנות החמישים התרכזה הפעילות ההיסטוריוגרפית במכונים בעלי זיקה פוליטית מובהקת אבל היו

גם גורמים אחרים שעסקו בכך  .בשנת  , 1948עם קום המדינה  ,יזמה משפחת פלאי פרויקט רב  -ממדים
בקנה המידה של אותם ימים  :הוצאת אנציקלופדיה

עברית .

היזמה הייתה אמנם פרטית אולם

האוריינטציה הייתה לאומית  ,חדורה ברוח הציונות הנלהבת של ימי הקמת

המדינה .

בכרכים

הראשונים של האנציקלופדיה  ,שנכתבו בעיצומה של מלחמת העצמאות  ,ניכר שוני מהותי בין שני

.

סוגי ערכים אלו שעניינם מדעי הטבע או נושאים אוניוורסליים שאינם קשורים בלאומיות היהודית
נכתבו על ידי אנשי מדע  .המגמה הייתה להטיל את כתיבת הערך על בר סמכא שנושא הערך מצוי

.

בתחום מתקרו לעומת זאת ערכים שעניינם הציונות ותולדות המדינה נכתבו על ידי מחברים בעלי

זיקה אידאולוגית מוגדרת .
.

.

כרך שלם של האנציקלופדיה הוקדש לארץ  -ישראל ראש מערכת הכרך היה בן  -ציון נתניהו בבואו
לבחור כותבי ערכים היו שיקוליו דומים לאלו שהיו מקובלים בפרסומי המכונים התנועתיים  .כך
למשל המחקר על תולדות מדינת ישראל הופקד בידי חיים יחיל  ,שלא נחשב חוקר מובהק של

הנושא אולם עמדותיו הרעיוניות בענייני הציונות והמדינה היו חדורות להט לאומי  .כתיבת הערך
על עבר הירדן נמסרה ליוסף שכטמן  ,שנודע כמחבר הביוגרפיה של זאב

ז ' בוטינסקי

יותר מאשר

כחוקר עבר הירדן  .המחקר על תקופת המנדט והדרך למדינה נמסר אמנם לאיש האוניברסיטה

העברית אולם הבחירה הייתה בבנימין אקצין  ,שלא היה היסטוריון  ,אלא משפטן ואיש מדע המדינה .
דרך אגב  ,אקצין ושכטמן היו בעבר עוזריו האישיים של ז ' בוטינסקי  ,כמו העורך הראשי בן  -ציון

נתניהו .
הפער

הבולט

בין

הגישה

המדעית

הקפדנית

של

עורכי

האנציקלופדיה

העברית

בערכים

האוניוורסליים לבין המגמתיות המובהקת בערכים הקשורים להיסטוריוגרפיה הציונית והישראלית

.

הבליט את הקושי המיוחד שבפניו ניצבו ההיסטוריונים המקצועיים באוניברסיטאות היסטוריונים
אלו  ,ובשנים הראשונות הכוונה היא לאנשי האוניברסיטה העברית בירושלים  ,שהייתה אז

האוניברסיטה היחידה  ,לא שותפו בניהול הפרויקטים ההיסטוריוגרפיים הגדולים של שנות החמישים .
החוקרים המעטים מן האוניברסיטה שנטלו חלק בפרויקטים אלו  ,כמו בן  -ציון דינור  ,חיים הלל בן -

ששון  ,בנימין אקצין

ויהודה סלוצקי  ,עשו זאת

' אקס

קתדרה '  ,כאשר הם משילים מעליהם את האתוס

האקדמי  ,גם בעיצוב תכניות לימוד ההיסטוריה בבתי הספר היה שיתופם של ההיסטוריונים מן
האוניברסיטה

שולי .

ושוב  ,יוצא דופן היה דינור  ,שהיה שר החינוך בראשית שנות החמישים ,

ושמעורבותו בתוכני הלימוד בתחום ההיסטוריה הייתה רבה  .בתכניות הלימודים של בתי הספר נעשה

שימוש בנרטיב כגורם בונה אומה  .מושגים טעוני פתוס לאומי כמו ' חורבן ומרד '  ' ,שואה ותקומה ' ,
' מאורעות ' ו ' העפלה '  ,הוחדרו לתכניות הלימודים בהיסטוריה  ,ובחלק מבתי הספר נקראו שיעורים

.

אלו שיעורי מולדת פרשות היסטוריות כמו שליחות הצנחנים לאירופה בעת מלחמת העולם השנייה

 383קתדרה

תולדות מדינת ישראל  :אקדמיה ופוליטיקה

ומבצעים שונים במלחמת העצמאות הועצמו ; טרומפלדור והנה סנש הוצגו כגיבורים לאומיים ,

והביוגרפיה שלהם הובנתה בהתאם .
.

הקשר בין תכניות הלימודים בהיסטוריה לבין האידאולוגיה הדומיננטית לא הוסתר בשנים הראשונות

.
החמישים התקבל חוק החינוך הממלכתי עדיין נועד להוראת תולדות היישוב והמדינה תפקיד מגייס .

לאחר הקמת המדינה נחלקה מערכת החינוך ל ' זרמים ' מונחי אידאולוגיה גם לאחר שבראשית שנות

כך למשל המקום שהוקצה לארגוני הכוח הפוליטיים שפעלו במסגרת המאבק למדינה לא היה מנותק
מהוויכוח המר בסוגיה הפוליטית ' מי הקים את

המדינה ? ' .

בשנות החמישים והשישים מקובל היה

ללמד בבתי הספר שהכוה הלוחם של ה ' יישוב המאורגן ' היה ה ' הגנה '  ,ושארגוני ה ' פורשים '  ,האצ " ל

ולח " י  ,היו קבוצות שוליות  .התיקון שנעשה בהתחלף ההנהגה הפוליטית היה פוליטי לא פחות  :עתה

למדו בבתי הספר על שלושת ארגוני המחתרת  ,ה ' הגנה ' ,
בגודלם

האצ " ל

ולח " י  ,כאילו שלושתם היו שווים

ובחשיבותם .

בשנות החמישים והשישים צמחו באוניברסיטה העברית היסטוריונים שכבר בלטו בתרומתם לחקר

תולדות היהודים בעת ההדשה  .שמואל אטינגר  ,מאיר ורטה  ,יצחק בער  ,ישראל היילפרין  ,יעקב
טלמון ויעקב כ " ץ פרסמו אז מחקרים חשובים בתולדות הלאומיות היהודית אולם הם הקפידו להתרחק
מנושאים שעניינם תולדות מדינת

ישראל .

אפילו דינור  ,היסטוריון  -פוליטיקאי שנודע בלהטו

הלאומי  ,שהובע גם בין כותלי האוניברסיטה  ,העדיף  ,בבואו לעסוק במחקר מקצועי  ,להתמקד במאה
השמונה  -עשרה והתשע  -עשרה ונמנע ממחקר ישיר

בהיסטוריה בת הזמן .

על רקע ההסתלקות המודעת של היסטוריונים אלו מתקר תולדות מדינת ישראל אין זה מפתיע

שבכתבי  -העת המדעיים בתחום ההיסטוריה שיצאו בארץ  ,ובראשם ' ציון '  ,לא פורסמו עד שנות

.

השבעים מחקרים שעניינם המאבק על הקמת המדינה ועיצובה בשנותיה הראשונות לכאורה אין בכך

תמה  .ההנחה המקובלת היא שהמחקר ההיסטורי מחייב פרספקטיבה ,

ושזו מחייבת פסק זמן בין

התרחשות המאורעות לבין המחקר עליהם  ,מה גם שקיימת מגבלת זמן המונעת את פתיחת המסמכים
בפני החוקר במשך עשרות

שנים .

אולם במהלך הזמן פיתחה הדיסציפלינה ההיסטורית כלים

.

המאפשרים בדיקה מקצועית של תהליך היסטורי בעצם התרחשותו באוניברסיטאות נודעות בעולם
קיימים מכונים המתמהים במחקר

קונטמפורלי .

גם באוניברסיטה העברית הוקם מכון המתמקד

ב ' יהדות זמננו '  ,וחוקרים חשובים שהתקבצו בו הצליחו להתגבר על מגבלות הפרספקטיבה וחסימת

הארכיונים  .עובדה בולטת היא שעלה בידם לבדוק ממרחק זמן קצר את שואת היהודים  ,ושפרסומיהם

בנושא זה זכו לתהודה בין  -לאומית  .מחקר ענף נערך במכון על יהודי ארצות  -הברית ויהודי דרום
אמריקה בזמננו  .הקר יהודי ברית  -המועצות היה כה צמוד מבחינת הזמן להתרחשויות שם עד שהיה
בו כדי לשמש גורמים שפעלו למען

יהודי ברית המועצות שמאחורי מסך הברזל .

.

9

התרחקותם המודעת של ההיסטוריונים מחקר מדינת ישראל באותן שנים ראשונות בולטת ביתר שאת
?

9
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כתירה יסב

זאב בחרר

.

ניסיונות בודדים החל חקר המדינה במסגרת אוניברסיטאית רק בשנות השבעים גם אז נכנסו לתחום

זה חוקרים בודדים והתנהלו בתוכו בזהירות רבה  .אניטה שפירא  ,יוסף גורני  ,יואב גלבר ויהודה

המדינה .

באואר נגעו בנושא בהמשך לדיון המרכזי שלהם בתקופה שקדמה להקמת

החדירה

ההדרגתית של האקדמיה לתחום ההיסטוריוגרפיה הישראלית התנהלה במקביל לירידה הדרגתית

.

בפעילותם של המכונים התנועתיים בעת הזאת דומה היה שעניינו של הציבור בהיסטוריוגרפיה

הלאומית החל להתפוגג  .ביטוי מעניין לכך היה הירידה הגדולה במספרם היחסי של הסטודנטים
שבחרו ללמוד באוניברסיטה בחוגים לארכאולוגיה ולהיסטוריה של עם

ישראל .
.

בשנות השישים נכתבו עבודות דוקטור ראשונות שעניינן המאבק על הקמת המדינה בגל הראשון של

עבודות אלו בלט הקשר של החוקר לנושא מחקרו  .יהודה באואר  ,חבר קיבוץ שנוסד ערב הקמת
המדינה כחלק מהמאבק של תנועת העבודה בבריטים  ,כתב עבודת דוקטור שעניינה המאבק של תנועת
העבודה בבריטים באותה תקופה ; יוסף שלמון  ,בן מושב דתי  ,בהר לחקור את הציונות

הדתית ; יוסף

גורני  ,שלא הסתיר את זיקתו לזרם המרכזי בתנועת העבודה הישראלית  ,חקר את ' אחדות

העבודה ' .

עבודת דוקטור שעניינה האצ " ל באירופה כתב אלי תבין  ,שהיה מפקד האצ " ל שם ; ואת עבודת

.

הדוקטור הראשונה על האצ " ל בארץ כתב שלמה לב  -עמי  ,שגם הוא היה ממפקדי הארגון יהודה ניני ,
יוצא תימן  ,כתב על עליית התימנים ; מאיר פעיל  ,מפקד בפלמ " ח  ,חקר את הפלמ " ח ; וברוך בן  -אברם

מקיבוץ כפר  -המכבי ,

שהשתייך ל ' חבר הקבוצות '  ,כתב דוקטורט על ' חבר הקבוצות ' .

מעיניהם הקפדניות של מנחי עבודות הדוקטור הראשונות שעסקו בשורשי הישראליות  ,לא נעלמה

.

הזיקה האישית של החוקרים לנושא מחקרם הסלחנות שבה התייחסו שמואל אטינגר  ,יעקב כ " ץ  ,יעקב

.

טלמון ובני דורם לקרבה הרעיונית שבין תלמידיהם לנושאי מחקרם נבעה משתי סיבות סיבה אחת

.

הייתה התלות המוחלטת של המתקרים הראשונים בארכיוני המכונים הפוליטיים היה זה סוד גלוי

שקיים קשר בין נכונות המכון הפוליטי לפתוח את הארכיון שברשותו לבין הזיקה שבין החוקר לתנועה .
החשדנות כלפי מי ' שאינו משלנו '

10

הייתה אז חריפה מאוד  ,ונמוכים היו סיכוייו של חוקר שתויג כשייך

.

למחנה אחד לקבל מסמכים שנחשבו רגישים בארכיון שהקים המחנה האחר על רקע חשדנות זו הבררה
הייתה בין ויתור מוחלט על מחקר אקדמי בנושאים אלו לבין נכונות האוניברסיטה להשלים עם ביצוע

.

מחקרים על ידי חוקרים שיש להם קשר אישי לנושא שבחרו לחקור המנחים  ,היסטוריונים ותיקים
שבעצמם התרתקו מההיסטוריוגרפיה הישראלית  ,הניחו שיש מידה של יתרון למי שמצויים במכמני
שפת הקוד המאפיינת ארגונים פוליטיים  ,וכן שמערכת הבקרה האקדמית תדע להישמר מהטיה

.

פוליטית הסיבה האחרת לסלחנותם של מנחי עבודות הדוקטור הייתה האמון שלהם ביכולת תלמידיהם
להפנים את האתוס המקצועי שרכשו באוניברסיטה ולהיות נאמנים לכללים המחמירים של

.

הדיסציפלינה המנחים כמו תלמידיהם היו מודעים לכך שמדובר במחקרים ראשוניים  ,הנסמכים על
מקורות חלקיים  ,הנמצאים בעיקר בארכיונים התנועתיים  ,וכי לימים יבואו מחקרים שיסתמכו על
מכלול רחב יותר של מקורות ויתקנו את המחקרים הראשוניים ואולי אף ישנו את
10

11

ראו  :נ ' אלתרמן  ' ,מסביב למדורה '  ,בתוך  :הנ " ל  ,מגש הכסף  ,תל  -אביב  , 1974עמ ' . 516
הערכות אלו נסמכות על שיחותי עם שמואל אטינגר בבואי לבחור נושא לעבודת דוקטור .

מסקנותיהם .

11

תולדות מדיגת ישראל  :אקדמיה ופוליטיקה

התמונה ההלה להשתנות בשנות השבעים  .רוב הארכיונים התנועתיים נעשו אז לארכיונים ציבוריים .
בשלב השקיעה של המערכת התנועתית  ,כאשר המקורות התקציביים של המפלגות הלכו ונסתמו ,
היה על המוסדות הללו לקבל את תנאי חוק הארכיונים הציבוריים  ,שחייב אותם להעניק שירות שווה

.

לכלל הפונים אליהם מעתה נחשפו החומרים האצורים בהם על פי קריטריונים קבועים

ומוגדרים .

במהלך שנות השמונים נכתבו עשרות עבודת דוקטור על מגוון התנועות  ,והארכיונים השונים היו

.

פתוחים לפני החוקרים ללא קשר לזיקתם האידאולוגית המחקר ההדש  ,המסועף יותר  ,אישר את

.

אמינותם המקצועית של נחשוני החוקרים שלא הסתירו את זיקתם לנושאי מחקרם התברר שאותן

.

עבודות דוקטור חלוציות עמדו באמות המידה האקדמיות המחויבות של כותביהן לאתוס המקצועי
גברה על זיקתם הרעיונית וממצאיהן ומסקנותיהן תקפים גם

היום .
.

תהליך חדירת האקדמיה להקר שורשי הישראליות היה כאמור אטי והססני בשנות השבעים והשמונים

התנהל עדיין הלק גדול מהמחקר במכונים התנועתיים  ,ועסקו בו חוקרים שלא היו מתויבים לכללי

.

הדיסציפלינה ההיסטורית מספר כתבי  -העת החוץ  -אקדמיים שעסקו בציונות ובתולדות היישוב היה
גדול ממספר כתבי  -העת האקדמיים שעסקו בנושאים אלה  .הבמות שהעמידו התנועות הקיבוציות

לבדן לפרסום מחקרים בתחום זה ( ' מבפנים '  ' ,מאסף '  ' ,קיבוץ '  ' ,בשער '  ' ,הדים ' ,

' שדמות '  ' ,בדרך '

.

ועוד ) עלו במספרן על אלה של כל האוניברסיטאות גם יחד בפעילות המחקרית הנרחבת והמגוונת
ניכר חוסר איזון בולט מבחינת נושאי המחקר  .תשומת לב רבה הוענקה לתקר השמאל הישראלי

.

ושורשיו הרעיוניים והארגוניים תנועה קטנה יחסית כמו ' השומר הצעיר ' זכתה לעשרות מחקרים ,
שרובם נעשו בתוך החצר התנועתית באמצעות חוקרי חצר  ,אולם גם באוניברסיטאות נערכו מחקרים

.

רבים יחסית על תולדות ' השומר הצעיר '  .לעומת זאת בלט בדלותו המתקר על הימיז מאמץ רב
הושקע בחקר המאבק הפוליטי

והדיפלומטי להקמת המדינה  ,אך המתקר על המאבק הצבאי היה דל.

כך למשל הדיון ההיסטורי על מלחמת העצמאות  ,שהייתה גורם רב חשיבות בעיצוב הזהות
הישראלית  ,היה מצומצם מאוד ,

ללא כל יחס לחשיבותו .

על פי אחד ההסברים חוסר האיזון בנושאי המחקר ההיסטורי נבע מסיבות אינטלקטואליות כמו השוני

.

במעמד ההיסטוריה בימין ובשמאל לשמאל  ,לפי גרסה זו  ,אין קושי לאמץ פרמטרים מקצועיים
אוניוורסליים ולהחילם על תולדות הציונות והמדינה  ,ואילו הימין נוטה להדגיש את הפרטיקולרי ,

המייהד אותן  ,ועל כן הימין הקלסי איננו נלהב לטפח מחקר היסטורי מקצועי  ,הנדרש להשוואות

.

לעמים אחרים  ,והמחויב לאמות מידה אוניוורסליות על פי הסבר אחר נעוץ חוסר האיזון בפערים
במקורות התקציביים ובחלוקת מלגות המהקר וכן בתפוצת הארכיונים ובזמינות המקורות
ההיסטוריים ; כיוון שבשנים הראשונות למדינה היה השלטון בידי השמאל הוא עודד מחקרים בנושאים
הקרובים לו  ,והימין לעומת זאת הורחק מצינורות היניקה הציבוריים ובהיעדר מקורות תקציביים

הפיק מחקר דל .
.

הסברים אלו  ,גם אם יש בהם ממש  ,הם חלקיים עובדה היא שבמחנה הימני צמחו היסטוריונים

.

חשובים שלא התקשו לעגן את מחקרם על תולדות המדינה בפרמטרים אוניוורסליים עובדה אחרת
היא שגם לאחר העברת השלטון במדינה לידי הימין  ,כאשר נמצאו תקציבים ראויים גם למכוני
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תולדות מדינת ישראל  :אקדמיה ופוליטיקה

המחקר המקורבים אליו  ,לא הושג איזון בנושאי המחקר  .אין בידינו אפוא תשובה ממצה על השאלה

מדוע העדיפו החוקרים את חקר השמאל הישראלי על חקר הימין .
בדומה למיעוט היחסי של המחקר על תנועות הימין בולטת דלות הדיון בשתי קבוצות נוספות :

.

הערבים ויהודי ארצות המזרה המחקר על ערביי ארץ  -ישראל נערך בשני העשורים הראשונים לקיום

.

המדינה בעידוד תנועת ' הקיבוץ הארצי ' אהרון כהן  ,אליעזר בארי  ,יוסף ושיץ  ,יוסי אמיתי וחבריהם
לתנועה גילו בקיאות רבה בנושא והיו בידם כלי מחקר טובים  ,אולם נקודת המוצא האידאולוגית

_,

.

שלהם חלחלה אל הניתוה והמסקנות ובכך הם המשיכו את מסורת ' מתקרי החצר ' גם חוקרים מחוץ

',

לקיבוץ כמו מיכאל אסף ויעקב שמעוני לא השתחררו מההקשרים הפוליטיים של הדיון בערבים  .רק
במהלך שנות השישים התבססו המחלקות ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטאות  ,ואז החלו לבלוט
בהן חוקרים צעירים שעתידים היו לעשות להם שם כמזרחנים  ,אולם עיקר עניינם היה במדינות

.

המזרח התיכון  ,והדיון בערביי ישראל היה ונותר בשולי מחקרם בשנות התשעים החלו לבלוט
במסגרות אקדמיות בארץ חוקרים ערבים  ,בעיקר סוציולוגים ואנשי מדע המדינה  ,שעסקו
בהיסטוריוגרפיה של הערבים בארץ ,

אך עבודתם התאפיינה בהדגשת הממד הפוליטי והאפולוגטי .

וכך חקר הסוגיה החשובה הזאת עומד עדיין

12

בראשיתו .

,

.

גם יוצאי ארצות המזרח לא זכו למקום הראוי להם בהיסטוריוגרפיה של מדינת ישראל הדבר עורר

תשומת לב ציבורית ושימש חומר מרשיע בידי פוליטיקאים  -היסטוריונים והיסטוריונים  -פוליטיקאים

'

'_ -

,, ,

.

שניצלו את פוטנציאל הקיפוח הטמון בכך כהוכחה נוספת לדיכוי מכוון של ה ' אחרים ' הרגישות הרבה

,,

,

;

',

--

בכל הקשור לנושא יצרה שורה של פתרונות מלאכותיים  .במשרד החינוך הוקמה מחלקה מיוחדת

.

להנחלת מורשת המזרח  ,שתפקידה בין השאר לעודד את חקר יהודי המזרת בכל האוניברסיטאות

.

הוקמו מרכזים מיוחדים  ,הוקצו תקנים וניתנו תקציבים לקידום המחקר שמואל אטינגר  ,ממעצבי
היאסכולה הירושלמית ' של תולדות היהודים  ,החליט שלא להמתין לתהליך האטי של התעוררות

,

נושאי המחקר והבשלת מחקרים היסטוריים  .אף על פי שידע היטב את המכשלות הטמונות בפרויקט
מקיף שבסיסו המחקרי ' נמצא עדיין בשלבים התחלתיים  ,מושפע מאוד ממגמות אפולוגטיות '  ,הוא

.

יזם בשנות השבעים פרסום ספר בן שלושה כרכים על תולדות היהודים בארצות האסלאם חיבור זה ,
שעל כתיבתו ועריכתו הופקדו מיכאל אביטבול  ,יוסף טובי  ,יעקב ברנאי ושלום בר  -אשר  ,יצא לאור
בראשית שנות

השמונים .

13

בעשור הרביעי לקיום המדינה התברר שעדיין אין בסיס מתקרי נאות

המאפשר בדיקה מעמיקה של תולדות יהודי המזרח במדינת ישראל  .וכך דווקא מפעל היסטוריוגרפי

.

זה חשף עד כמה דל חקר חלקם של יהודי המזרח במדינה בשלהי שנות התשעים החלה התעוררות

.

המסמנת מפנה ואולי פריחה בחקר יהודי המזרח ובמקביל בהקר ה ' אחרים ' גם כאן המובילים הם
הסוציולוגים

וגם עתה עדיין בולטת הנימה האפולוגטית .

 : :נעו ביג::ג "
14

14

" " " ץיי  :ננצ  : :י  :יב " :

 ,ית

" "' "

לקט מעניין של עמד ת הסוציולוגים הביקורתיים ראו  :א ' רם ( עורך )  ,החברה הישראלית  :הבטים ביקורתיים  ,תל -

אביב

. 1993

-

-

888
88

קתדרה 388

זאב צחור

.

תחום אחר שמיעוט העיסוק בו מעורר תמיהה הוא ההיסטוריה הצבאית של המדינה אמנם בתום כל
מלהמה התפרסמו ספרים רבים על אודותיה ; ספרי תהילה של היחידות הלוחמות  ,ספרי זיכרון

.

לנופלים  ,סקירות עיתונאים ואלבומי תמונות מילאו את המדפים לעתים הם כללו חומר היסטורי

.

חשוב ותיאורי קרבות פה ושם יצאו ספרים של חוקרים שביקשו להעמיק ולהבין את אירועי המלחמה
וסיבותיהם  ,אולם ספרים אלו  ,גם הטובים שבהם  ,נסמכו על עיתונות  ,על ריאיונות אישיים ועל
פרסומים רשמיים  ,ולא היה בהם כדי לענות על הציפיות ממחקר מקצועי  ,המבוסס על מקורות

.

מהימנים יותר בהכללה ספרים אלו  ,במיוחד הגל הגדול של הספרים שפורסמו לאחר מלחמת

.

העצמאות  ,תרמו להיסטוריוגרפיה את עולם הדימויים שהוטמע עמוק בתודעה הישראלית לפי עולם

דימויים זה המלחמות התנהלו ' מעטים מול רבים '  ,כאשר ' העולם כולו נגדנו '  ,והן הסתיימו בניצחון

.

סוחף למרות הנחיתות הישראלית והיתרון הערבי ספרים דומים נכתבו לאחר מלחמת סיני בשנת
1956

ובמיוהד לאחר מלחמת ששת הימים בשנת

1967

.
.

ספרי שלוש מלחמות אלו רובם ככולם נכתבו באווירה של להט הרואי ניתנה בהם תשומת לב למבטו

.

האישי של הכותב ספרים הנכתבים מיד לאחר אחד 1נוטים להתמקד בשדה הקרב תוך הצנעת
המערכת המורכבת המפעילה אותו  ,הם מעצימים סיפורי גבורה ומקצים מקום רב למפקדים כריזמטים ,

.

וחסר בהם ניתוח מקצועי הנסמך על תיעוד גם הספר ' תולדות מלחמת הקוממיות '  ,שנכתב במסגרת
המחלקה להיסטוריה של צה " ל  ,שלרשותה עמדו המסמכים הנדרשים  ,מושפע מהנוסח ההרואי שרווח

.

אז הובלטו בו הערכים שהצבא ביקש להנחיל לחייליו  ,כמו

' טוהר

הנשק '  ,גבורת החיילים שנלחמו

.

' עם הגב אל הקיר '  ,ה ' תושייה ' וה ' דבקות במטרה ' שגילו  ,ואלה גברו על המהימנות ההיסטורית 5י
יש להדגיש שצה " ל עצמו מצא שהפרסומים שיצאו מטעמו לאחר מלחמת העצמאות לא עמדו

.

בקריטריונים ראויים המחלקה להיסטוריה ממשיכה לפעול בתוך הצבא בהיקף רחב אבל למן שנות
השישים נמנע צה " ל בקפדנות מלפרסם היסטוריה רשמית מטעמו  .התוצר המחקרי של המהלקה

להיסטוריה בצה " ל איננו יוצא מגבולותיה  .רובו הגדול מסווג בסיווג ביטחוני  ,הלקו בסיווג גבוה

ענייננו נגיש אפילו לקצונה הבכירה בצבא .
.

הנחלת הערכים הצבאיים נעשית באמצעות יחידה נפרדת בשם ' מורשת קרב ' בפעולות שמארגנת

יתידה זו החיילים נחשפים לסיפורי קרבות תוך דגש על פרשיות גבורה ועל מלחמת מעטים מול רבים .
היחידה איננה מתיימרת להתוות נרטיב כולל אולם לא תמיד יש בידי החיילים כלים להבהין בין מורשת

.

קרב המתרכזת בסיפור גבורה נקודתי לבין היסטוריוגרפיה מקצועית פעולות להנחלת מורשת קרב
מתקיימות במסגרות שונות בכל יחידות הצבא  ,והחיילים נחשפים בהן לצורת דיון פשטנית מנקודת

.

מבט צרה  ,שמטרתה מלכתחילה טיפוח ערכים צבאיים ולא לימוד ההיסטוריה הצבאית לא יהיה זה
מוגזם להעריך שהמידע של חלק לא מבוטל מהציבור  ,כולל מעצבי דעת קהל ועיתונאים  ,נשאב

ממקורות כמו ה ' חצרות התנועתיות ' וסיפורי גבורה נוסח מורשת קרב  .בהיעדר גישה אל המקורות

המהימנים ואל מחקרי המחלקה להיסטוריה במטכ " ל הידע של הציבור על המלחמות לקוי .
15

תולדות מלחמת הקוממיות  ,תל  -אביב

. 1959

.

הספר יצא בצירוף הקדמה של בן  -גוריון לא צוין שם מחבר

הספר .

'  38דרדרה

תולדות מדינת ישראל  :אקדמיה ופוליטיקה

על רקע זה אין קושי למצוא חוליות רופפות בסיפורי התהילה של היחידות הלוחמות  ,בפרשיות

.

מורשת קרב וגם בפרסומים הרשמיים על מלחמת העצמאות שנטמעו בציבור הערעור המקיף על

תקפות הנרטיב שהשתרש בציבור החל בעקבות אירועי מלחמת יום הכיפורים  -אז סרה התהילה

.

והחלה התהייה בדומה לגל הגדול של ספרי התהילה  ,גם ספרות הערעור נכתבה ללא תשתית
תיעודית

ראויה .

בעלי עניין כמו מפקדים או פוליטיקאים ולעתים אף שרלטנים ערערו על

ההיסטוריוגרפיה  ,שניזונה תהילה מחומרים שסיפקו לה גורמים שכללו גם הם בעלי עניין  ,חובבים

.

המקצועיים ?

ושרלטנים היכן היו החוקרים

בכל האוניברסיטאות בארץ קיימות מחלקות מפותחות להיסטוריה ולהיסטוריה יהודית  ,בחלקן קיימות

מחלקות מיוחדות לתולדות ארץ  -ישראל  .אנשי הסגל האקדמי שירתו בצבא  ,אחדים מהם מילאו תפקידי
קצונה בכירים  ,והנה אף באחת מהאוניברסיטאות לא קיים מסלול עצמאי להיסטוריה צבאית  ,בדומה
למסלולים הקיימים באוניברסיטאות נודעות

בעולם .

אין זו תוצאה של התעלמות ; בחלק

מהאוניברסיטאות הוקמו מרכזים להיסטוריה צבאית ומתקיים בהם מחקר צנוע  ,אולם המרכזים הללו

.

.

לא התפתחו מקובל להסביר זאת במגבלות הגישה למסמכים מסמכי צה " ל אצורים בעיקר בארכיון

צה " ל .

ארכיון זה פועל לכאורה עשר פי

חוק הארכיונים ופתוח לציבור כנדרש בחוק  ,אלא שפתיחת

התיקים לעיון מותנית בכך שאין בדבר פגיעה בביטחון המדינה  ,פגיעה ביחסי החוץ שלה או פגיעה

.

בצנעת הפרט מנהלי הארכיון לדורותיהם נקטו פרשנות מחמירה של המגבלות וכך נמצא שרק
כעשירית מתוך למעלה

מ 70 000 -

,

התיקים שעניינם מלחמת העצמאות פתוחים כיום לחוקרים ,

16

הגישה

לארכיונים הצבאיים של מדינות ערב קשה עוד יותר וכך נמנעת מהחוקר אפשרות לבצע מתקר ראוי .
המחקר הצנוע בהיקפו בתהום ההיסטוריה הצבאית המתקיים למרות המגבלות יש בו כדי להוכיח
שניתן להתגבר על החסמים שמטיל הממסד

הצבאי .

כך למשל על קרבות לטרון בשנת

1948

התפרסמו שורה של מהקרים שדי בהם לפרנס מאמר היסטוריוגרפי העוסק בתיאור קרבות לטרון .

17

נראה כי כמו בסוגיות האחרות שהעלינו  ,הסיבה לזהירות היתרה של החוקרים מן האקדמיה מלהיכנס

.

לכבשונו של חקר המלחמות היא מקומו המרכזי של נושא הביטחון בסדר היום הפוליטי בדומה
לנושא הדתי  ,העדתי והלאומי גם הנושא הצבאי הוא נושא טעון המשמש כלי בוויכוחים הפוליטיים

.

החוצים את החברה הישראלית הקר הקרבות ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים למשל יעסוק מן
הסתם בשאלה אם אכן היה להתיישבות בגולן תפקיד ביטחוני  ,או שמא להפך  ,ההתנחלויות בגולן

.

היו מכשול שהקשה על המטה הכללי לא מן הנמנע שמחקר יסודי של מהלך המלחמות יגלה שתהילת

.

מפקדים שמכוח תהילתם הפכו למנהיגים פוליטיים  ,הייתה בנויה על אחיזת עיניים ההוקר המקצועי ,
האמון על אתוס התובע ממנו מחויבות מוחלטת לאמת  ,מבקש להתרתק מן הפוליטיקה ומן
הפוליטיקאים ,

16

ועל כן יהסס מאוד לבחור לעסוק בהיסטוריה הצבאית של ישראל .

הפרטים מתוך דיון שנערך במרכז רבין ב -

1

ביוני

2000

ושנושאו היה ' היה או לא היה ומדוע לדבר על זה -

המחלוקת על חשיפת מסמכים '  .בין המשתתפים מיכל צור  ,מנהלת ארכיון צה " ל  ,ושלומית קרן  ,מנהלת יחידת
המוזאונים במשרד
17

הביטחון .

א ' שפירא  ' ,היסטוריוגרפיה וזיכרון  :מקרה לטרון תש " ח '  ,הנ " ל  ,יהודים חדשים יהודים ישנים  ,תל  -אביב

1997

.

י

בשדרה 390

זאב צחור

.

מדברינו עולה כי ההיסטוריוגרפיה הישראלית לא הגיעה עד כה להישגים רבים חוקרים הנוטים
לשמרנות מקצועית יכולים לראות בכך סימן חיובי  :טוב למחקר ההיסטורי שלא ייערך

בחיפזון .

חמישים שנה באמות המידה של ההיסטוריה הן כהרף עין  ,ומכל מקום אינן משך זמן המאפשר גיבוש

.

נרטיב היסטורי העומד במבחן כל החומרים אך זוהי נחמה

פורתא .

בעוד המחלקות האקדמיות

להיסטוריה התמקדו בדיון בתקופות רחוקות  ,הדיסציפלינות הסמוכות כמו סוציולוגיה ומדע המדינה

.

היו דינמיות יותר וטביעת חותמן בלימודי מדינת ישראל כבר ניכרת כך למשל עיקר הידע על
התהליך המורכב של קליטת העולים בשנים הראשונות למדינה עוצב על ידי סוציולוגים  ,חוקרי
חינוך

וגאוגרפים .

18

בהיעדר מחקר היסטורי מספיק  ,האמור להוות להם רקע ונקודת מוצא  ,נאלצים

.

חוקרים אלו להגביל את פרישת מחקרם להתבוננות נקודתית סוגיות מרתקות ורבות חשיבות
בהיסטוריוגרפיה הישראלית  ,כמו המעבר מיישוב למדינה  ,העלייה הגדולה בראשית שנות החמישים

וקליטתה  ,בניית הדמוקרטיה ודרכי גיבושה של החברה זכו אמנם למחקר  ,חלקו מרשים בהישגיו ,
אולם בהיעדר תשתית היסטורית מספקת נותר מהקר זה מוגבל ותמונת היווצרותה של המדינה על
מערכת השלטון

וההברה שלה עדיין איננה בהירה .

בהצביענו על הגורמים שהרחיקו את החוקרים מההיסטוריוגרפיה הישראלית התמקדנו בסיבה
המרכזית  -הקשר ההדוק בין ההיסטוריוגרפיה לפוליטיקה  .מאז המהפך הפוליטי בשנת
הישראלית תצויה

לשניים .

בטרמינולוגיה המקובלת נקראים שני חצאיה ימין

1977

ושמאל .

החברה

לחלוקה

דיכוטומית זו ביטויים אידאולוגיים חריפים ומשמעות אלקטורלית  .היו מערכות בחירות חשובות
שהוכרעו על שבריר אחוז  .השאלות שמברר המהקר ההיסטורי המקצועי  ,גם זה הפונה המישים שנה
ומעלה לאתור  ,הן לעתים קרובות השאלות שבמוקד המחלוקות הפוליטיות

היום .

חוקר המבקש

לבדוק סוגיה כמו יחסי דת ומדינה בשנותיה הראשונות של המדינה  ,עלול למצוא עצמו קובע עמדה

.

אקדמית באחד הנושאים הרגישים של המאבק הפוליטי היום רגיש לא פחות הוא הדיון ההיסטורי
בנושא ' שטחים תמורת שלום '  ,התופס מקום מרכזי בשיח הציבורי מאז עשר שנים לפני הקמת
המדינה  ,ושגם כיום  ,למעלה מחמישים שנה לאחר הקמתה ,

נראה כי אין הוא עומד לפני סיום .

.

מפעם לפעם מתקר עשוי לעורר ויכוח מר וסערת רגשות בסמוך לכתיבת דברים אלו הוגשה תביעה

משפטית נגד חוקר שכתב עבודת גמר לתואר שני על כיבוש כפר ערבי על ידי צה " ל במלחמת

העצמאות  .במהלך המחקר הגיע החוקר למסקנה שבעת כיבוש הכפר ערכו חיילי צה " ל טבח בתושביו .
כמה מלוחמי החטיבה תבעו את החוקר  ,את המנחה ואת האוניברסיטה שאישרה את העבודה על

הוצאת דיבה .

19

אין צריך לומר שנושאים המעוררים שערורייה ציבורית  ,התערבות גורמים פוליטיים

.

ותביעות משפטיות אינם מעודדים חוקרים שחונכו על ברכי האתוס המדעי הדור הצעיר של חוקרי
ארץ  -ישראל באוניברסיטאות המשיכו את מסורת מוריהם והרחיקו את נושאי מחקרם אלף ואלפיים
18

ראו לדוגמה  :מ ' ליסק  ,העליה הגדולה בשנות החמישים  :כשלונו של כור ההיתוך  ,ירושלים תשנ " ט ; צ ' צמרת ,
ימי כור ההיתוך  ,שדה  -בוקר

19

; 1993

,

א ' אפרת  ' ,עיירות הפיתוח '  ,צ ' צמרת וח ' יבלונקה עורכים )  ,העשור הראשון :

תש " ח  -תשי " ח  ,ירושלים . 1997
תרי כץ  ,שחיבר את עבודת הגמר ' יציאת הערבים מכפרים למרגלות הכרמל הדרומי '  ,אוניברסיטת חיפה , 1998
העיד בפגי שאילו ידע מלכתחילה את מה שהתגלה לו במהלך המחקר אפשר שהיה בוחר נושא אחר .
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תולדות מדינת ישראל  :אקדמיה ופוליטיקה

.

שנים לאחור המעט שנכתב על ארץ  -ישראל בעת החדשה נעצר על סף הקמת המדינה  .בשל הזהירות

היתרה של החוקרים מן האקדמיה נותר אפוא חקר מדינת ישראל בידי גורמים אחרים .
בשלהי שנות השמונים  ,כאשר דומה היה שההיסטוריוגרפיה הלאומית מפנה את מקומה המרכזי בשיח

הציבורי ונדחקת לשוליים  ,פרץ ויכוח מקצועי  -אידאולוגי שעורר דיון סוער  ,ושהחזיר את
ההיסטוריוגרפיה לסדר היום  .כמה חוקרים שהגדירו את עצמם ' היסטוריונים חדשים '

20

טענו שהמחקר

.

ההיסטורי הוא מגויס על פי טענה זו ההיסטוריונים העמידו את שולחן הכתיבה שלהם לרשות הממסד

.

ויחד עמו גיבשו נרטיב לאומי אחיד שבמרכזו סיפור התקומה בסיפור המוזמן הזה  ,כך נטען  ,הצטיירו
הפלסטינים  ,שהיו הקהילה הגדולה והדומיננטית בארץ  ,באופן

מעוות .

על פי טענה זו יצירת

הדיכוטומיה בין היהודים לבין התושבים האחרים שבקרבם חיו  ,תוך הפרדה מוחלטת בין שתי

הקהילות  ,היא הבניה שרירותית של ההיסטוריוגרפיה  .הדימוי הקולקטיבי של הפלסטינים זויף
בהתאם למתכונת שפיתחו המזרחנים האירופיים  ,ותיאור השתלשלות מערכת היחסים בין היהודים
לפלסטינים ובעיקר

תיאור התפתחות הקונפליקט האלים ביניהם היו שקריים .

ן2

הערעור על תקפות המחקר הדן בתולדות המאבק להקמת המדינה ובדרכי עיצובה גלש
מהדיסציפלינה ההיסטורית לסוציולוגיה ולמדע המדינה והסתעף מערעור על אמינות הדיון בערבים

.

לערעור כולל על מעמדם בהיסטוריוגרפיה של ה ' אחרים '  :עדות  ,נשים  ,מהגרים  ,דתיים הוויכוח

-

הסוער עורר תשומת לב רבה  ,בין השאר משום שהתנהל בעיקר מחוץ לכותלי האוניברסיטאות ,
באמצעי

התקשורת .

המשתתפים הבולטים בוויכוח היו עיתונאים ופוליטיקאים  ,ורוב החוקרים

יך ' "

.

האמונים על הדיסציפלינה המקצועית לא נטלו בו הלק לוויכוח הזה נועד תפקיד חשוב בהחזרת

הדיון ההיסטורי אל השיח הציבורי אולם היה לכך מחיר באופי הדיון .
השיח הער  ,שבגלל אופיו הציבורי לא הקפיד על כלים מקצועיים  ,ערבב בין המחקר שנעשה ב ' חצרות
הפוליטיות '  ,שמעצם מהותו אכן היה מגויס  ,לבין המחקר שנערך באוניברסיטאות  ,ושעדיין התמקד

.

בתולדות אירופה ובתולדות היהודים בה בקרב משתתפי הוויכוח בלט חלקם של בעלי מניע אידאולוגי

.

שניצלו את הוויכוח כזירה לגיוס תומכים בעמדתם וכך בדרך בלתי צפויה הוחזרה ההיסטוריוגרפיה
הישראלית לנקודת ההתחלה שלה :

מקום בולט בשיה הציבורי ושימוש בה ככלי אידאולוגי .

תשומת הלב הרבה שמשכו אליהם הוהיסטוריונים החדשים ' טמונה בהכרה שהבשילה במהלך השנים
שההיסטוריוגרפיה הישראלית כפי שעיצבוה

ה ' הצרות האידאולוגיות ' אכן

הייתה היסטוריוגרפיה

.

' מטעם '  ,ושהמחויבות הראשונה שלה הייתה לגיוס הפוליטי למחנה שבו נכתבה לא היה קושי לגלות
שגם תכניות הלימודים בבתי הספר הושפעו משיקולים פוליטיים  ,ושחילופי הדגשים בהן חופפים
לחילופי שרי חינוך

לדורותיהם .

22

20

הכינוי מיוחם לבני מוריס בשל מאמרו

21

ראו לדוגמה :

22

. Israel, London 1987
~
לאחר נה פרסם ' מרכז שלא '  ,שגם הוא מוסד בעל א ריינטציה אידאולוגית  ,מחקר השוואתי שעניינו השינויים

Flapan , The Birth

5.

,

( ' The New Historiography : IsraeI Confronts ] 15 Past ' , Tikkun , 6 ) 1988

; the Arab-Israeli Con ict 1947 - 1951 , London 1992

.

0

~Pappi , The

].

הציונות ראו  :י ' חזוני  ,ד ' פוליסר ומ ' אורן  ,המהפכה השקטה
בספרי הלימוד של משרד החינוך בנושא הוראת
בה ראת הציונות  ,ירושלים תש " ס .
-

אש8
שן
88
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במהלך השנים  ,כאשר גוועו העיתונים התנועתיים  ,שהיו מקור חשוב להפצת ההיסטוריוגרפיה

.

התנועתית  ,נחשפו הטיות היסטוריוגרפיה  ,ולעתים גרר הדבר הטיות שכנגד דוגמה החוזרת על
עצמה מדי פעם היא הטענה שהתנועה הציונית הפקירה את האורתודוקסים במזרה אירופה לכיליונם

בשואה .

23

טענה זו  ,שמשמיעים בדרך כלל גורמים פוליטיים או עושי דברם  ,מעוררת מדי פעם סערה

.

ציבורית אף על פי שהסימוכין לה מפוקפקים  ,העצמה הרגשית הטמונה בטענה זו די בה כדי להטיל
ספק בספרי הלימוד של בתי הספר וממילא בהיסטוריוגרפיה כולה  ,ללא הבהנה בין ההיסטוריוגרפיה
האידאולוגית למקצועית ,

וכך נוצר בתודעה הציבורית כר קליטה להיסטוריה אחרת .
.

ה ' היסטוריונים החדשים ' אינם המשך ישיר ל ' סופרי החצר ' שגיבשו היסטוריוגרפיה מטעם ' מחקרי

החצר '  ,שהיו התוצר ההיסטוריוגרפי התשוב בעשורים הראשונים למדינה  ,היו מתויגים מלכתחילה
כמחקרים שמקורם בבית מדרש אידאולוגי

מוגדר .

מקוראיהם לא נסתרה מחויבות החוקרים

.

לאידאולגיה של ה ' הצר ' שאליה השתייכו קהל הקוראים שאליו פנו היה הסידי אותה ' חצר ' ועל התוצר

.

המתקרי הוטבעה תווית אידאולוגית ברורה ובלתי מוכחשת אדרבה  ,זו נישאה ברמה וברוב

גאווה .

.

הקוראים שמחוץ לחצר ידעו מראש מהי נקודת המבט האידאולוגית  -הפוליטית של החוקר המחקר
( המועט  ,כפי שציינו ) שנעשה אחדוץ היה שונה לחלוטין בנקודת המוצא  ,בשיטה וממילא

בתוצר .

הדגש בו היה על מחויבות לאתוס אקדמי  ,בראש ובראשונה על החתירה לחקר האמת תוך מאמץ מודע

.

להימנע מהטיה אידאולוגית לעומת זאת מחקריהם של ה ' היסטוריונים החדשים '  ,שחלקים לא
מבוטלים מהם לוקים בהטיה אידאולוגית  ,אינם מסומנים  .אדרבה  ,מחבריהם מבקשים להעטות על

עצמם אצטלה אקדמית של חוקרים שאמות המידה המחייבות אותם הן מקצועיות בלבד .
בשנת , 1976

כאשר פורסמה החוברת הראשונה של ' קתדרה '  ,נראה היה שמוקד המהקר ההיסטורי

עובר מהמוסדות התנועתיים למוסדות האקדמיים  .במאמר הפותה את החוברת הביע ישראל קולת ,
מראשוני החוקרים מן האקדמיה שבחרו לעסוק בתולדות היישוב  ,תקווה שהדור הצעיר של החוקרים
יצליח להשתחרר ממעמסת האפולוגטיקה הציונית והאידאולוגיה הלאומית  .הוא הצביע על סימנים

לפריצת דרך במתקר ועל חוקרים צעירים  ,משוחררים מהנטל האידאולוגי  ,המחויבים

לאתוס האקדמי

.

בלבד בצד הנימה האופטימית של המאמר הנה כבר אז  ,כמה שנים לפני הופעת ה ' היסטוריונים
החדשים '  ,העריך קולת שביקורת ההיסטוריוגרפיה הציונית עלולה לגרור בעקבותיה מחקרים שיביאו
ל ' בחינה מחודשת שלה  ,כאשר לא האמת היא המדריכה

החדש ' .

24

[ את המחקר החדש ] אלא הצורך הפוליטי

קולת חשש שהביקורת המוצדקת על היסטוריוגרפיית ה ' הצרות ' הציוניות שרוותה אז ,

תוליד את היפוכה  ,שהוא היסטוריוגרפיית ' חצרות ' אנטי  -ציוניות  .חצי יובל לאחר פרסום המאמר

מתברר שהן ההערכות האופטימיות של קולת והן אלו הפסימיות התממשו .
בשנת החמישים למדינה נפתחה באוניברסיטת בן  -גוריון מחלקה עצמאית ללימודי מדינת

ישראל .

האישור שנתנה המועצה להשכלה גבוהה לפתיחתה מלמד על קיומו של סגל אקדמי ראוי המתמחה

23

סערה רבה עורר פרסופ ספרו של ת " ד וייסמנדל  ,מן המיצר  :זכרונות משנות תש " ב  -תש " ה  ,ירושלים

הסערה התעוררה מחדש וביתר שאת עם פרסום מהדורת הספר בניו  -יורק בשנת
24

י ' קולת  ' ,על המתקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות '  ,קתדרה ,

1

,

. 1980

אלול תשל " ו ) ,

עמ '

. 24

. 1960

תולדות מדינת ישראל  :אקדמיה ופוליטיקה
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,ל

1

והאידאולוגיות .

של התפתחות זו נוגע למשמעויותיה הפוליטיות

בחסות המוסדות התנועתיים לביל המחקרים המעטים שבוצעו במוסדות האקדמיים  ,המחקרים שנערכו

במוסדות האידאולוגיים היו מחויבים בראש ובראשונה לנרטיב שטיפחו מנהיגי התנועה  ,ואילו המתקר

.

שבוצע באקדמיה היה מחויב לכללים הדקדקניים של הדיסציפלינה המקצועית בשנים האחרונות חלו

שינויים דיאלקטיים בחלוקה

זו .

ראשיתם בדעיכת התנועות

(
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'

בעשורים הראשונים לקיום המדינה הייתה כאמור הלוקה ברורה בין המחקרים האינטנסיוויים שנערכו

הוותיקות .

עם התפוגגות הלהט

האידאולוגי וקריסת התנועות הקיבוציות שבאה בעקבותיו  ,פג האמון ב ' מחקרים מטעם ' ולא נותרו

.

פעילותו התנועתית בשנות השבעים ,

ו ' מכון

לבון ' סיים את פעילותו העצמאית בשנת

2000

ל
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ועדות היגוי
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התחומים שהוזנחו בחקר מדינת ישראל  ,כמו העדות  ,הערבים וההיסטוריה הצבאית  ,הביאו אל שולחן

)(
,

.

_,

,
(

(,

,, ,.,

;

האקדמית וכך בתקופה שדומה היה שחקר תולדות המדינה עומד להשתחרר מנטל הפוליטיקה  ,הוא

.

,

'

התנועתיים משבשים מחקרים מוטים אלו את ההבחנה בין ההיסטוריוגרפיה האידאולוגית לבין

ר

ן.

(

.

,

.

.

גם על האוניברסיטאות  ,שעד כה עלה בידן להרחיק את הפוליטיקאים הנה כי כן הצד הפסימי של

(-

( -ין (

למרבה הפרדוקס באותו זמן מתחולל באוניברסיטאות תהליך הפוך חלק מן החוקרים שפנו אל

.

'
,

( ,( ,

,,

מקובלים בעבר באוניברסיטאות בלבד .

שב ומשמש את צרכיה הדרך שבה חודרת הפוליטיקה החדשה להיסטוריוגרפיה הישראלית מאיימת

;

=

.

הכתיבה שלהם אידאולוגיה וחשבון  .בהיעדר התיוג הפוליטי שאפיין קודם את מחקרי המוסדות

1,

(

 -ן

המחקר הנערך עתה במוסדות התנועתיים לשעבר ועיון בתוצריו מלמדים שדווקא במוסדות אלו

על פי הכללים המחמירים שהיו

ן

( (

,

,

הרצוג '  ' ,יד טבנקין ' ו ' יד יערי ' מצאו דרך לחבור לאקדמיה בדיקת שיטות

המחקר מבוקר היטב ומשוחרר מכבלים אידאולוגיים .

 ',י

,,

, ,, , ,
,
' ,, , ,

,ן

.

המחקרים הנערכים במסגרתם נבדקים בקפידה ,

(

ל

גוריון והיה לחלק ממנה  ' ,יד יצחק בן  -צבי ' בנתה קשר מסועף לכל האוניברסיטאות גם מוסדות
קטנים יותר כמו

(

-

מוחלט ובניתוק מכל זיקה אידאולוגית  .ה ' מרכז למורשת בן  -גוריון ' נספח ישירות לאוניברסיטת בן -

' מרכז

,

'

,1 , ) ' ,
,, ,,, ( ( 1
, ,, ,

: . (,
( .

,

ועדות אלה מורכבות מחוקרים בכירים בעלי מעמד  ,וכצפוי החוקרים

מהאוניברסיטאות שהסכימו להשתתף בהן התנו את נכונותם לפעול במוסדות אלו בחופש אקדמי

,

.

הדיסציפלינריות המקובלות באקדמיה  .אלו שבחרו בדרך זו פנו לאוניברסיטאות וביקשו למנות להם

אקדמיות .
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שביקשו להמשיך עשר חייבים היו להשתנות הדרך שבתרו רובם הייתה התנתקות מהאידאולוגיה

התנועתית .
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שינוי משמעותי זה חייב אותם להשתנות מבחינה מקצועית ולאמץ את השיטות
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להם דורשים חלק ממוסדות המחקר התנועתיים שקעו וגוועו לאטם  ' :בית ברל ' לדוגמה הפסיק את
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תמונת המצב עתה הוא שיבוש יכולת ההבחנה בין היסטוריוגרפיה מקצועית לאידאולוגית הצד
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המחקר כיום לא ניתן להצביע על מאפיינים ברורים המייחדים אותה כך למשל עדיין לא ברור אם
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זאב צחור

מגמת פניה לחבר את ההיסטוריה של ישראל לתולדות היהודים וליהדות בכלל או שמא היא עתידה

.
ונעלמת .

להתחבר לתולדות המזרח התיכון תוך ניתוק הזיקה ליהדות וליהודים בעולם עם זאת ניתן לזהות
שהמגמה הכנענית  ,שבלטה בשנותיה הראשונות של המדינה  ,הולכת

בדומה להתפתחויות הדיסציפלינריות במערב מסתמנת בהיסטוריוגרפיה הישראלית התמקצעות

משנית  .מתפתחת למשל אסכולה פוליטולוגית  ,שעניינה המרכזי הוא המערכת השלטונית בישראל .
אסכולה זו מפתחת כלי מתקר משלה  ,המשלבים בין מדעי הרוה למדעי החברה  .אסכולה שלא נקלטה
כאן  ,בניגוד למגמות הרווחות במערב  ,היא הפסיכוהיסטוריה  .למחקרים המעטים שנערכו בשיטה זו
לא היה המשך  .לעומת זאת יש סימנים המבשרים עדנה לביוגרפיה  .בעוד בארצות כמו בריטניה
הביוגרפיה נחשבת לתחום מתקר יוקרתי  ,בישראל נחשב ענף זה בעבר לנחות  ,משום שהיה נהלתם

.

הבלעדית כמעט של המוסדות התנועתיים בעקבות פרסומן של כמה ביוגרפיות שנכתבו במסגרת

אקדמית  ,ואשר זכו להערכה  ,נראה שעתיד להתחולל שינוי בתחום חשוב זה  ,ושבעתיד יפורסמו

,

" , , , ,,.,%1,, ,, ,
. ,, ,

;

א

ל

,

%

תיג

1.

"ש '

ז

,

,ש' י' 1,י

.

ייל' ,

תידוש חשוב הוא שיתוף הפעולה המתפתה בין האסכולות
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השונות .

בשנים האחרונות הוקמו

באוניברסיטאות מרכזים המתבססים על מחקר בין  -דיסציפלינרי ואינטר  -דיסציפלינרי שמשולבים בו

י, ,,טל', , ,, ,
,פ,, ' ,
" ,,
"
1,,יש ' ,

.

הרבה יותר ביוגרפיות  ,שינוי נוסף הוא חדירת שיטות הדשות של מחקר איכותני דרך מהקרית זו ,
אם תיקלט  ,עתידה להעניק לריאיונות האישיים  ,שנחשבו עד כה למקור היסטורי בעייתי  ,מעמד

בעיקר היסטוריה ומקצועות מדעי החברה  ,כמו סוציולוגיה  ,אנתרופולוגיה  ,גאוגרפיה ומדע המדינה ,
ולאחרונה גם ספרות  ,תאטרון וקולנוע הביטוי הבולט לשיתוף זה הוא בהנחיה משותפת של עבודות

.

.

דוקטור בתחומים אלו ההתפתחויות הללו בצירוף הצמיחה הכמותית של החוקרים והקמת מחלקות

עצמאיות באוניברסיטאות מלמדות שאנו נמצאים בפתת תקופה שבה עתידים להתחולל שינויים

גדולים במגמת המתקר ובהיסטוריוגרפיה כולה .
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דייר שלמה בונימוביץ

החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ,

אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל אביב
פרופ ' יהושע בן  -אריה

המחלקה לגאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית ,
ירושלים

פרופ '

יוסי בן  -ארצי
מגן ברושי

פרופ ' ישראל ברטל

91905

המחלקה לגאוגרפיה  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה
מוזיאון

ישראל  ,ת  .ד .

החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,
69978

הרוג להיסטוריה של עם ישראל  ,האוניברסיטה העברית ,
ירושלים

ד " ר יוסף דרורי

91710

91905

תל  -אביב

פרופ ' ישעיהו גפני

, 71117

ירושלים

31905

החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,האוניברסיטה העברית ,
ירושלים

פרופ ' בצלאל בר  -כוכבא

69978

91905

המחלקה ללימודי ארץ  -ישראל  ,אוניברסיטת בר  -אילן ,
רמת  -גן 52900

פרופ ' שרה יפת
פרופ ' עמירי מזר
פרופ ' נדב נאמן

החוג למקרא  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים 91905
המכון לארכאולוגיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים 91905

הרוג לתולדות עם ישראל  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,
תל  -אביב

ניל אשר סילברמן

פרופ ' ישראל פינקלשטיין

Belgium

69978

,

East-Flandels

החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום  ,אוניברסיטת
תל  -אביב  ,תל אביב

ד " ר איוון פרידמן

Public Archaeology ,

] Ename Center 10

69978

המחלקה להיסטוריה כללית והמחלקה ללימודי ארץ  -ישראל ,
אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן 52900

ד " ר יהושע פרנקל
פרופ ' זאב צחור

החוג ללימודי המזרח התיכון  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה 31905

המחלקה להיסטוריה  ,אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב ,
באר  -שבע 5סנ , 84ומכללת ספיר

פרופ ' ריכב רובין

ד " ר רוני רייך
ד " ר אלחנן ריינר

המחלקה

המכון לארכאולוגיה  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה

פרופ '

51905

החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,
תל  -אביב

יעקב שביט

לגאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

91905

69978

החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,
תל  -אביב

69978
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author

8

'

certain change  חןdirection towards

new fields of historical research ,

including social

graphy

-

8

tightly-wound

narrative

emerged that

was transformed 1ת10 Israel ' s ' founding narrative '

history, gender studies , ~ history from below' , local

which

history, and the history Of cultural developments .

building of the new nation .

These directions should  זסתreplace the existing ones

The predominance of the politicians as historians ,

assigned 10

but rather supplement them , thus transforming the

the difficulties

field of Eretz Israel studies זתו0 תס

access 10

historio

"

that [ 5

relevant 10

aphical developments [  תhistorical research

throughout
~ the world .

ethos and myth  בrole  תןthe

placed before anyone trfing

gain

10

confidential sources , and particularly the

ongoing contemporary political relevance 01
the past , led

10

8

issues

of

state of affairs  חוwhich few

academic scholars dealt with the history of

State

of Israel . Thus was created the vacuum  סזחןwhich
Zeev Tzahor

the ' revisionist historians' penetrated. They proposed

The History of the State of Israel : Academe

חב

and Politics

seemingly

The first historians of the State of Israel were 15 own

political leadership .

' founding fathers '

Recently , 0ת

alternative

narrative

professional

which

-

despite

facade - was

ח0

"

5

less

ideological and politically oriented than that of the

The leaders , who became their

" may discern  בtendency 10 throw off the

own historians , published works and developed

' !תlobil
ilizing' narrative , both 0 חthe part of  תו8 ח ןlstream

further

historians and their revisionist counterparts . 11 now

research institutes that

mobilized history 10

ideological and natlonal objectives .

Despite the

seems that academic historical research , which 15 first

fact that their versions Of history differed one from

and foremost obligated 10 the use of academic

the other - each movement and 15  תויסhistorio

methodology ,

,

5

gradually gaining 15 rightful place .

00 קתדרה
Iewish people who took 8 תinterest 1 תstudying

ha 'aret? ( literally 'knowledge of the Land '

1

. 0 .~

passed since then , and the time has come for 8ת
study

of Eretz Israel ) : the Tewish haskalah (Enlightenment )
movement  חןEurope ; members of the ' Old Yishuf

assessment of what has been achieved during this
period by historical geographers 1 מIsrael .
Indeed, much has been achieved ,

and there 15 51111
distinguished group of

(the ultra-Orthodox

Tewish element ) [  תEretz Israel ;
and members of the Zionist ' New Yishuv' , including

much ן0 be done . There

some of the Zionist leaders .

geography  חוIsraeli universities , who see themselves

During the
yedia

British

Mandate

) 1918 - 1948 ( ,

period

ha 'aretz was especially the province of lewish

institutions established  חןthe country , particularly
The Tewish

Palestine

Exploration

Society ,

The

Palestine Historical and Ethnographical Society , and
the Hebrew University .  תוeach of
there were

ן

institutions

few members who were the vanguard of

such research and study , contributing much ז0 this

0ח

scholars ,

the

15 8

faculties

8[ 1

of

departments of

,

as engaging  תוthis sub-discipline
teach classes [ ח
' historical geography ' , and publish books and
articles under this heading .  חוthe course of thirty
years '

work ,

much

attention was given 10

the

nineteenth and threntieth centuries . Many of the
studies dealt with lewish settlement 1 חthe Land of
Israel ,

especially

חן

115

early

stages .

Others

concentrated upon the activity of Christian groups 1ח

field of knowledge .

the Holy Land, most of them dealing with western

ג1 first , yediat ha 'aretz focused 0 חTewish aspects 01

Christian groups - British , American , German , and

the subject ; however, Tewish scholars soon came 10

Swedish .

realize that this field should ח01 concentrate solely

paid 10

0 תTewish elements , but rather 0ב ח11 aspects of

Armenian ,

Russian ,

acquaintance with and knowledge of the countrf .

communities

.

However, only

[ חזו

attention has been

"

Eastern Christianity , 1 . 0 . the Greek Orthodox ,
or

local

Arab

Christian

Comparatively few works have dealt

with earlier eras - the Roman-Byzantine

,

Early

Muslim , Crusader , or Mameluk periods .
Rehav Rubin

The author concludes that whereas when Ben-Arieh

Historical Geography  חוIsrael - Ideas ,
Themes , and Perspectives

geography

laid

out

8

new
תן

path

Israel

for the
he

study

had

traditional methodology applied

Historical Geography 15

 חבestablished field of study

archaeologists 10

10

Of historical

challenge

the

bv historians and

this field , today these עח0 different

among the academic disciplines engaged  חןthe study

methodologies

of the history of Eretz Israel .

plementing rather than contesting with each other .

115 early stages of

are

much

closer together ,

) 0 ! ת-

development go back 10 the seventeenth and early
eighteenth centuries , 10 works of scholars such as
Dapper ,

Reland, and Wells . The beginnings of the

systematic study of the historical geography 01
Palestine - or ' the Holy Land' , or 'the Land of

'

are generally attributed 10 T~ L . Burckhardt , u .T .
Seetzen , and Edward Robinson , who were followed

-

Yossi Ben -Artzi
Methods and Directions for Eretz Israel
Studies

The goal

of the article

"

10

propose

possible

directions 1 חthe research and study of Eretz Israel ,
Aharoni , and many others . However , most 01 these
authors assumed that within the combination of

especially from the point 01 view of contemporarf

history and geography, the latter plays ת0 more than

 חןthe first one hundred issues Of Cathedra , arranging

 בstatic and minor role , 5ש111ת2 the stage upon which

the information חן

history played the major one .

areas Of research were found , spread out over the 1חס
~
primary periods  חthe history of Eretz Israel . From

תו

1970 , Yehoshua Ben-Arieh

laid the foundations

for  בnew direction 1 חhistorical geography that was
based 0 חthe concept that the geographical element
played

8

dynamic role - and, therefore ,

-  חןhistory .

8

major תס

"

He was the first 10 thus redefine

historical geography 1 תIsrael . Thirty years have

history . 11 surveys the subject division 01 the articles

8

comparative table . six תו

or

,

the table , [ 1 emerges that the majority 01 the studies
deal with the modem period (the nineteenth and
t~ entieth centuries) , concentrating 0 חtopics that are
related 10 ' classical' historical processes : political ,
military , organizational , and institutional history . The
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describes how these have effected 8 somewhat revised
approach 10

the stdy of talmudic history .

!ת

Crusader research ,

concepts

from

including the introduction of

other disciplines ,

such

as

'colonial

society' , 'frontier society' , 'feudalism ' , and ' נחטע

Yehoshua Frenkel

the question

ג

as

""

aphical studies 10

well as the connibution Of prosopo

יו

of who the crusaders were .
~

surveys

military studies , crusader~

renewed interest 1ת

Quarter Century of Research  תוOriental
Studies

particular; the release of new editions and translations

During the last quarter

IGngdom and the relationship bet

of texts ;

were witness

rapid proliferation of stldies יה ש0
The history of the Eastem Medi

10 8

8(

related fields :

Of the tNentieth century, we

studies

of the

government

חו

of the

Latin

reality; pattems of settlement; archaeological
~ een law and
findssocial
; and
fresh research of the material culture of the ] 811 תEast .

terranean , the Arabs , and Islam  תןthe sixth 10 the

AJtogether, these trends testify ן0 the vitality and

חות1 הcenturies ;  ( לThe archaeology 0 the arid zones 01

diversity of the field of Crusade studies .

,

the Middle East , and related topics such as Epiraphy ,
10

name but one example .

ג

eat number 01 works

concentrated 0 מstdying the historical conditions and

changes  חןthe land that

ש

~

today called Israel .

The present essay 15 ת01  בsurvey of the history of
those

regions

and

periods .

115

rnore

modest

objectives are three-fold :  ( בTo survey the state

0

,

0ח

the

history

of southern

Bilad

during the early age of the Caliphate ;

(ל

The Rising Crescent: Developments תו
Research of the Mamluk Period during the
Last iuarter Century

the

art , 1 .  ם. ן0 describe the major Hebrew studies that

focus

foseph DroD/

81 -Sham

Considering the limited interest that the late Muslim
period has aroused  חוmodern Hebrew research

To point ן0

the sources 81 our disposal and 10 the problems

literature since

"

5

emergence ,

the article aims 10

reveal the main progress made during the last three

facing scholars that are engaged  חןthe scientific

decades , namely that the Mamluk period  תןEretz

( To propose additional

Israel , 115 sites , rulers , and monuments have become

reconstruction 0

,

the past ;

)

directions hr further investigation .

8

genuine topic 10 be reckoned with  חןpublic as well

as חן

scientific

awareness .

This

[5

particularly

reflected [  תpublications , sections 1 תreference works ,

Yvonne Friedman

and academic conferences .

Crusades and the 18 תחKingdom :

The article surveys the relevant Arabic literary sources

Crossroads  תוHistorical Research

published recently ,

and their ת01

always

equal

contTibution , such as the unpredicted discovery of )  )ל8
(

7his historiographical essay surveys developments מן
the field
subject

Of Crusade studies , which have been the
Of

rekindled

interest

generations . 1115 divided תן10

חן

the

past

three main sections .

900

documents

0ח

the

Temple

mount .

11 also

scrutinizes the scientific articles (mostly penned by

1ש0

Little and D . S . Richards) which enhance our'

The

of

.

verse facets 01 this 260 -year

domestic
~

the Crusades proper and those who focus 0 חthe Latin

elements , postal services , demographic sitation , or'

Kingdom ,

Tewish community of'

gap emerging from their divergent dating of

judicial

epoch )  ס.  פ. artistic

first treats the ever-widening gap ben~een historians 01
8

objects ,

the Crusades , detennination of

natire and causes
and definition of who the Crusaders were . Ultimately
these

differences

affect

their

historiographical

1י,0 distinct
addressed  שthe

Crusades , almost creating

treatment of

fields 01 study. The second issue

,

influence 01 the historian' s present 0 חhis treatment of
the past; for example , how the founding ס1 the State

Israel sparked

8

status

)

ם.

of weak

social

Yehoshua Ben -Arieh
Developments  תןthe Study of Yediat

תי

fia 'aretz
Modern Times , up  שthe
Establishment of the State Of Israel

0

wave of studies 0 חthe Crusades and

the Latin Kingdom . Third, the essay notes new tends

During the nineteenth centurf and up 10

the end 01

World War 1 , there were three distinct groups 1 חthe

02 תדרה

[  חaddition 10 the
article

also

fields dealt with [  תdetail , the

51 %

11515

other

problems

חן

Second

research that call for investigation 1ת

Temple-Period

the periods of

10 the Second Temple period and 10
the

,

Mishnah and the Talmud (equivalent

10

the

Persian , Hellenistic , Roman and Byzantine periods ) .

various aspects , and briefly outlines basic research

As

methods suitable hr each .

discipline ,

Magen Broshi

outcome of the Six Day War  [ תו967 considerably
enhanced archaeological research 1 חthe territory
west of the Tordan River  חןgeneral (as well as 1 תthe
Sinai Peninsula and the Golan Heights) , and  חןthe
unified city of Terusalem  חןparticular .

iumran and 115 Scrolls : Stocktaking

archaeology
 ן15

ב

15

land-dependent

scientific

quite obvious that the political

Now that practically ב11 01 the scrolls , some 900 1ח
number, have been

published ,

1 15 time 10

take stock .

2 . de Vaux' s concluslon , that 8 תEssene monastic

Isaiah ג4 . Gafni

community resided פ1

ג

umran (though he himself

never used the term monastery) , has gained

~

01 almost universal

consensus .

However,

8

status

certain

corrections must be made 10 his chronological chart ,
mostly  חןthe wake of the research Of [ . Magness . The

Generation of Scholarship 0 תEretz Israel

 תוthe Talmudic Era : Achievement and
Reconsideration
Research [  תthe field of Talmudic History has seen

,

main ones are : the settlement was established  תןthe

recent

first half 01 the first century BCE (and ת01 1 חthe

15 far-more -thoroughly

second half

0

,

the second centurf BCE) ; Period [ ) הז81

should ח01 be divided
(and ת01 1ח

3[

עמ חי0 ( ended 1 חabout 4 BCE

BCE) . The nagging problem of the

existence of women and children 1 חthe cemeterf has

been recently shown by [ . Zias 10 be

8

 מסח-problem

-

most , 11 ת0ב ז11 , are recent Bedouin burials .

.

spate

0

8

activity , after lagging hr decades behind

Second Temple

investigated

Period. The

disproportion of

main

' oldef sister, the
reason

for this

; awention was - and remains

- the paucity of historio

aphical sources 10 ] the later

,

period, when compared
~ with the enormous con
tribution 0 :
ז0 our'
01 pre - 70
~
history. Inasmuch as rabbinic literatire serves as our

The scrolls can be divided [ ת10 three categories :
biblical , sectarian , and  חסח-sectarian
The essay tries

primary source of infonnation for the talmudic era , 1 15

ז0 summarize the contributions Of research  תןeach

publications ofl: this material 0 חthe one:

category. Dead Sea Scrolls studies are undoubtedly

sophisticated studies 0 חthe redactional and literary

the most intensively cultivated field  חןTewish and

aspects

early Christian studies , producing sonle 500 scientific

dramatically new approaches

publications annually . The Dead Sea Scrolls and their

by historians of'

authors have left hardly any trace  שTudaism (though
the new texts do teach us much about the religious

the material  חןgeneral being subjected 10 more

atmosphere of that time ) . However, they have left 8ח

questioned the degree 10 which rabbinic material

indelible mark 0 תChristianity - 0 ח15 early form
(influencing the teachings Of both Tesus and Paul) , as
well

as

0ת

the

Reformation

(mostly 0 חCalvin ' s

concept 01 predestination ) .

ת01

surprising

of

that

our

access

,

10

,

more

critical

and

more

1 050 works 0 חthe other hand, have led 10

sophisticated

 חיthe use of these works

period . א01 only
analysis ,

but

 שthe historicity 01

scholars

have

also

actally reflects the lives and beliefs of major sections

of the Tewish community, rather than those of

8

more

isolated intellectual elite . But 1 these questions have

tended ז0 1 ת

""

our expectations for the feasibility of

deriving certain aspects Of 'history '

,

 חוסthe rabbinic

coTus , the explosion of archaeological scholarship 0ח

Ronny Reich

the

Recent Achievements of Archaeology from

dovetailing

the Hellenistic 10 the Byzantine Periods

references , have nevertheless enhanced our knowledge

brief review of
 ] סיתוactivities and
achievements Of the archaeological research of

present article sets out 10 survey both the advances 1ת

The article

Eretz-Israel

15 ב

 חןthe past tsenty-five

years  תןrelation

talmudic

era ,

of the

and the
results

frequently
with

successful

talmudic

literary

Of everyday life 1 חthe talmudic era significantly. The

our reading of rabbinic sources, as well as the new
questions encountered by historians of the period, and
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Nadav Na 'aman

number both

Historical Analysis of the Book of Kings תנ
the Light Of Royal Inscriptions of the % תו1ה

members engaged  חןthis area and of students taking

of experienced academic

faculty

advanced degrees, and especially  חוthe current
standard of research . The crisis
transpiring despite

י

Century BCE

the central importance 01 the Second Temple Period
The article examines ancient Near Eastem royal

for the study of the history of Israel , and despite the

inscriptions that refer directly  שthe histories Of Israel

many parallels and associations 11 affords those

,

,

and Tudah  חןthe late tenth - הזת תcenturies BCE .

interested

These inscriptions indicate that the author of Kings

Israel , from the beginning

composed his work 0 תthe basis of written sources ,

the present.

most of

for the h story of

kingdom Of Tudah .

However , the number ~ of sources 81 his disposal was

 תthe current state Of affairs  מןmodem
0

,

210ת151 settlement תט111

Reasons for the crisis and possible

solutions are presented ז0 the reader .
The root of the problem ן5 the devaluation of the

small , and the amount of matenal they contained

study of Classical languages and culture , while

was quite limited . א0 wonder that sonle biblical

making do with substitutes such as 'preparatorf

narratives , or details included therein , are  חוcompatible with the historical reality

of the time

10

courses ' and supplementarf classes ' . The result 15
the publication of research based

0ן ת

reading of

texts  חוtranslation and 0 חfragmentary information

which they are assigned .

gleaned from the secondary literature , 0 חproblems

requiring  בgood grasp of Greek and Latin , and
first-hand

Sara faphet
Was the History Of Israel ' Invented ' during

familiarity with the

8

h story , literature , and

~
culture of Greece and Rome . (luite
apart from the
defects of using translations as  פresearch  חן וססןthe

the Persian Period ?

first place , translations supposedly done from the

The ' 1851 word '  חןthe study Of Israel  תוthe biblical
period

,

5

the ' ultra -critical

'

school which regards the

יחו0

classical languages

Hebrew and presented as

' scientific translations ' , are often

ת0י

translated from

Bible exclusively as ' literature ' and denies 115 value

the onginal . Translations from the original can also

source for the reconstruction of the history of

be problematic , those חן10 English - especially חן

as

8

ancient Israel . According 10 the most extreme views

the Loeb Classical Library - being  בcase 1 חhand .

of this school , the major part of

The

during the Persian period as

8

Bible was written
work of propaganda ,

with ת0 roots  חןhistory or tradition .
The article revlews this position from פ

article

offers

8Idmiוinistrative

students wishing 10

single

ב

series

of

organizational

changes 10 the manner  תוwhich
pursue higher degrees

engage  תוSecond Temple -

d

and

research should be

perspective : whether 1 15 possible 10 regard the

trained . Historical parallels for such training are

Persian period ) 538 - 332 BCE ) as the historical and

presented .

soclal reality  חןwhich biblical Israel was ' תסעתן1 ' נס.

The second part of the article suggests which fields

The study of the general concepts as well as of

and methods 01 research are 10 be given priority, and

various details makes clear that the Persian period

details

some

cannot ~ bear the burden ' . The history Of ancient

Period;

the

Israel ן5 ת01 , and cannot be , the product of the

examination of the sources concerning the history of

Persian period .

the Tews  תןE

examples :
text

research

of Tosephus ;

pt - the 8 חת-Tes

0 חthe Persian
תב

Egyptological

libels and stories ,

and the Hellenistic Tewish literature ; the accounts of
~
Tews and udaism by Greek and Roman authors ; the

Bezalel Bar-Kochva

Second Temple -Period
Means ,

Research : Training ,

Methods , and Aims

history of the Hasmonaean Kingdom ; the military
~
events ב1 the time of the Great Revolt . The article
surveys what has been accomplished  תוthese fields
and derivative subjects , and considers the problems

The first part of the article describes the crisis תן

peculiar 10 each . [ 1 elaborates 0 חresearch methods ,

research  חוIsraeli universities ,

questions , and ways Of thinking appropriate and

Second Temple-Period

symptoms 01 which may be discemed  חןthe declining

useful

fnr

future research  תוeach קסז

"

.

ו0

ץתררה
~

social reality, ideology, and world vlews of Israelite

תין

society , while archaeology

teach us about the

material reflection of 81 [ these realms . Recent studies
concemed with social and economic lssues , gender ,
ethl
Inogenesis , ideology, cosmology, and more during
the Iron Age prove that 'new biblical archaeology '

(5

already gaining momentum .

the United Monarchy: the much-discussed

,

net~ ork of new sewlements discovered 1 חthe cen al

~ ,
ה11 [ country 01 Cisjordan and northem Transjordan
beginning with the late thirteenth century BCE (though

,

,

5

8

mere 'best Wess') . Shishak' s

narne 1 51 documents the only known Et tian raid
Silberman

since the beginning of the Eeetian New IQngdom
1ת10
~

the central ה11 [ country and the Negev. Shishak' s
invasion of the area north of Terusalem indicates the

Archaeology and Biblical History  תוthe
Beginning of the Third Millennium :

 גView

relate 10 Israel as  בnew'

Karnak. The fonner'

body [  תthe Land Of Israel . 11 may be identified with the

this identification

Israel Finkelstein and  ג ו שעו.

Memeptah

'Israel Stele' and Shishak' s monumental inscription 81

from the Center

existence

The article deals with the relationship bethreen

0

,

significant political power  חןthis region

8

during the late tenth century BCE . Such  ןpower may
have been the United Monarchy Of David and

archaeology and the biblical account of the history of

Solomon . The arguments of historians conceming the

Israel from the viewpoint of recent archaeological

lack of specific mention Of David and Solomon תן

research . 11 takes the middle road ben

contemporary
ן5
 חבalmost 101~יlack
citten
Ofsources
historical
areinscliptions
invalid, since
relating
there 10

~ eentext
those
scholars who accept much of the biblical
as
reliable historical testimony and those who date the

texts 10 the Persian OT Hellenistic periods and deny that
they possess any serious historical value . Archaeology

the Levant [  חthis period, due 10 the weakness of the

' supeq) owers ' ב1 that time .
The article briefly examines  בseries Of archaeological

shows that there was ת0 widespread literacy [  חTudah
1 תgeneral and lerusalem 1 חparticular before the late
eighth centurf BCE . The authors suggest that while the

tenth -century lerusalem

biblical texts may include early memories , tales , and

identified with the biblical Fotress of

myths , archaeology remains the major, sometimes the
only, eyewitness for the early phases 1 תthe history of
Israel .  חוreading the biblical texts describing these

featires which can be related 10 biblical sources Thus
least

one

ש

50

monumental

settlements [ ח

"  תas

8

structure

s onghold with 81
~
which may be

Zion

The

the Negev Highland must be dated 10

the tenth cenrury, were perhaps founded as 8 result of
Israelite interests , and were probably destroyed by

phases , one should be aware that they represent

Shishak. Hazor, Megiddo , and Gezer were probably

than 8 תaccurate

built during the time 01 the United Monarchy, and the

the ideology of the writers ni

historical record .  חוthat respect, there

compelling

Philistines were oppressed, as can be leamed from the

archaeological and historical evidence ן0 suggest that
the narratives of the 'Patriarchal Age' , Exodus , the

diminution ofthe ) [ 1 ע81 Ekron during the tenth century

"

and the tinited
Conquest 01 ) 8ת88 ת,
:
be linked ן0
-monarchic
:
~
the ideology of

: should
1 חthe

seventh cen lry BCE .
~

BCE . 11

ש

suggested that the United Monarchy indeed

8 state , though [
15 description 1 תthe Bible
highly exaggerated and teral  חןnature .

existed as

י

archaeological features are surveyed .
Several oth
The conclusion  שthat though the Deuteronomistic

history must have been created during the seventh
Amihai Mazar
) תו

centurf BCE and later , [ 1 incorporates diverse older
materials : archival records including administrative

the Relation betAleen Archaeological

Research and the Study of the History of

documents ,

Israel  חוthe Biblical Period

remote historical background , and perhaps also early

The article

ש

8

survey

0

,

early

poetry

and

stories

with

some

versions of Israelite historiography. One should also

several lssues conceming the

debate over the historicity

0

,

,

the biblical narrative

relating 10 early Israel , from 8 תarchaeological ק01ת1 0
view . Three hundred years separate the meager
extemal ~vitten sources for the period טחט1 the end of

consider the existence 01 long-term
the inhabitants

"

memories among

of the country, some originating

[ח

 זק-lsraelite times and later adopted by the Israelites .
 חגexample ן5

the destruction of Hazor  תןthe

8
Israel Bartal

portrayed  חןthe hunding document 01 the nation ' 5
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history . The ' new archaeology' that emerged  תןthe

Research of Eretz Israel bv Tewish scholars has

0 תhuman behavior and social systems , had hardly

undergone much transformation since the mid - 19705 .

any impact 0 תbiblical archaeology . Though

Cathedra was , and continues ן0 be , the central

practical tools - interdisciplinary research and

19605 and 19705 , with 115 anthropological emphasis

publication  חןwhose pages this

סים

of מ5

ansformation took

ecological orientation - had been employed  תןmany

place . The author considers this ~
change ת01 10 have

of the American excavations conducted  חןIsrael ב1

been 8 חideological OT ק0111

the time , these innovations were merely technical ,

from חס

rather the:

"

"

81 transformation , but

generation 10 another

. The

scholars Who brought 10 Eretz Israel the theoretical
and academic heritage

0

have been replaced by

,

Central and Eastem Europe
8

new , ' ת8עם

generation .

""

lacking any theoretical framework . 11
post-Six

Following the extensive surveys conducted

 תןthe central

Diaspora thinking and taken 0 ב תlocal character . The

changes

author believes this change , which arouses uneasiness

demography ,

and criticism , 10 be yet another manifestation of the

interpreted

 תןthe spirit

objectives , that the Tewish people

ש

0

,

Zionist

undergoing .

rather  תןthe

changes occurred, severing מ5 close connection with
the Bible .

Modern research has been released from the bonds of

process of normalization ,

"

Day War lsraeli archaeology that conceptual

long-term

,

ח

ן ] וה

country as well as  תןother regions ,

Iron-Age

and

by

patterns

political

some

of

archaeologists

processes embedded

settlement ,

organization
as

were

part

of

 חןthe geography and

ecologf of the land

.

Israelite settlement

 חCanaan , or the emergence of

the

Monarchy

,

.

and

Historical events such as the

115

division

could

thus

be

Shlomo Bunimovitz

explained 0 חtheir own terms , without reverting 10 the

Cultural Interpretation and the Bible :

biblical narratives .

Biblical Archaeology תו

spirit

the Postmodern Era

0

,

1

recent expression of

 שthe doubt cast  חסקטtraditional

The last four decades have witnessed remarkable

ongoing

emancipation from the ' 1] ע2 ' ?חחof the Bible
Iron-Age chronology

the

based mainly upon the mutual relationship bet
archaeology and the Bible .
~ een

~ archaeology ,
impact of this development 0 חbiblical

But ן5 biblical archaeology really deadl Building 0ח

progre

,

ח

archaeological theory .

llhat was

and  תןwhat direction ן5 this unique branch of the

discipline

aiming

8י

the beginning of the

new

millenium ?

,

Biblical archaeology was shaped betseen the סעם
world wars by W. F . Albright as 8 sub-discipline
biblical

studies ,

with the

extemal evidence --

"

history - ן0 prove the historicity
narratives .

0

objective of supplying
 חוסthe realm 01:
0

,

the biblical

G .W. Dever' s contention that:

developments

 תןthe ק051 - '  ועסחarchaeology' era enable the creation of
8

new biblical archaeology ' , 1

ש

claimed that 8ח

effective revival Of biblical archaeology demands ב
change [  ת15 traditional ק0111 ) 81 -historical

agenda .

Adopting the main tenets of current postmodern
interpretive
archaeology' - the
'pOSt-processual
/

''

importance Of cultural context, symbolism, and the

וס

]

"

of the individual as  פsocial agent - archaeology can

This fundamental goal continued 10
dominate Israeli biblical archaeology, though the

h1lltfUIly revitalize א5 dialogue with the Bible .  תוthis

nationalistic

renewed dialogue , the biblical narratives 1111 rve as ב

theological cause was exchanged for

8

one : 10 expose the monuments of ancient

[ srael

' window' through which חס

"

can view the daily 111 ,
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