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מחקרל שיטתו על להדנה הימן
יהודה ניני

שלמה דב גויטיין  ,התימנים  -היסטוריה  ,סדרי חברה  ,חיי הרוח  ,מבחר מחקרים
בעריכת מנחם בן  -ששון  ,ירושלים תשמ " ג  ,הוצאת מכון בן  -צבי  ,סו +
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עמ ' .

חיים בן יחיא חבשוש  ,מסעות חבשוש  -חזיון תימן  ,רוא אלימן  ,ההדיר  ,תירגם
והקדים מבוא שלמה דב גויטיין  ,מהדורה שנייה  ,ירושלים תשמ " ג  ,הוצאת מכון בן -
צבי  ,לח +
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עמ ' .

חקר יהודי תימן ותולדותיהם הוא רב

שנה היו פזורים בכתבי  -עת שונים  ,ולא

בביבליוגראפיה

כל מי שביקש ללמוד מהם היה יכול

שפירסם יהודה רצהבי ( חקר יהדות תימן

להשיגם בקלות  .ואף זו יש בין מאמריו

, 1975 - 1935

שנתפרסמו לפני שנים רבות חלק שראוי

מוסף לקרית ספר  ,כרך ג  ,תשל " ו )  ,כדי

הוא לבחינה מחודשת  .הוסף על כך ,

ומסועף ,

ודי

לעיין

ביבליוגראפיה לשנים

-

לקבל מושג על הקפו ועל מיגוון הבסיו .

שמאמריו הרבים בהצטרפם זה לזה קוב -

המעיין בביבליוגראפיה זו  -ובביבל -

עים פרקים בחקר ההיסטוריה  ,התרבות

גם

וחיי הרוח  ,אולם מפאת פיזורם לא כל

ילמד עד כמה הרבה פרופ ' ש " ד גויטיין

קורא היה עשוי לעמוד על כוליותם ועל

ותרבותם .

חתירתם לשלמות התמונה ההיסטורית .

כמעט אין מקצוע בתחום זה שלא תרם

על  -כן הטיבו לעשות כל אלה שנתנו יד

יוגראפיות אחרות בתחום זה
לעסוק

בחקר

יהודי

תימן

-

תולדות יהודי תימן בזמן

להוצאת קובץ מקיף זה של מחקרים על

הקדום  ,בימי  -הביניים ובעת החדשה  ,חיי

יהודי תימן  ,מאת ש " ד גויטיין  ,והגדיל

הקהל ודרכי ארגונו  ,חיי הרוח  ,משי -

לעשות ד " ר מנחם בן  -ששון  ,ששקד על

לו במחקריו

:

חיות  ,חיי החומר ועוד ועוד  .עתה מונ -

המלאכה בשום שכל  ,בעין בוחנת ובלב

חים לפנינו שני ספרים מפרי מחקריו של

מבין .

גויטיין ,

ש"ד
האחד ,
שלו

;

תימן .

המאמרים בקובץ ' התימנים ' חולקו

הוא אסופת מחקרים

לארבעה חלקים  ( .א ) היסטוריה  -ובו

שעניינם

' התימנים ' ,

יהודי

והשני הוא ' מסעות חבשוש -

חזיון תימן  -רויא אלימן לר ' חיים בן
יחיא חבשוש '  ,בההדרתו ובתרגומו .

11

מאמרים בשני מדורים

:

' יהדות תימן

בגדולתה '  ,כלומר מן המאה
המאה

ה ; 15 -

' יהדות

ה 11 -

תימן

עד

בעת

מחקריו של ש " ד גויטיין על יהודי

החדשה '  ,שהיא פרק  -הזמן שבין המאה

מ 30 -

למאה ה  ( . 20 -ב ) חיי חברה ותרבות

תימן  ,שנתפרסמו במשך למעלה
126

ה 17 -

ן
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והוא כולל חמישה מאמרים בעניינים

-

בשמירת

ההיסטורי ,

הרצף

127

התרבותי

שונים  ,כגון שחזור מזהיר של החיים

והרוחני  .דווקא הכוח המשמר של יהדות

הציבוריים של היהודים בתימן  ,וכגון

תימן הוא שמייחדה ולא התמורות  ,ולו

דיון סוציו  -אנתרופולוגי היסטורי בדמו -

הדראמאטיות ביותר  ,שחלו בין בתימן

תו של כפר אורגים  ,וכגון החינוך היהודי

ובין בפריפריה שלה  .דומה עלי  ,שאין זה

המוקדש

נכון להעתיק מושגים ומונחים היסטו -

הוא ספר חסות

ריים היפים לארצות המערב האירופי

סיפורי

לארץ כתימן  .מעיון במחקרים אנתרופו -

המחבר מפי יהודים

לוגיים חדשים עולה  ,שאף היום אין

מתימן  ( .ד ) עוללות  ,ובו מאמרים שענ -

ודאות שהעת החדשה אכן הגיעה לתימן .

ונושאים

בכלל  ,תולדות היהודים בארצות האס -

אחרים  .הספר נחתם במפתחות  ,שאין

לאם ראוי להם שלא יכתבו מתוך זיקה

למעיין

לתקופות המקובלות במחקר של עמי

בארץ

וכלה

תימן

ל ' כתאב דמת

אלנבי ' ,

למחמד .

ליהודים המיוחס

מעשים ,

יינם

ששמע

תימן

צורך

במאמר

(ג )

הקדם  -אסלמית
את

לציץ

חשיבותם

ולתלמיד .

אירופה .
מבנהג

ביסוד

של

מונחת

הספר

הגניזה

פרק

מעלה

לפנינו תמונה

תפיסת  -יסוד ברורה  .לדעת ש " ד גויטיין

חשובה ביותר על מקומם של סוחרים

גדולתה של יהדות תימן היא בתקופה

יהודים ומשפחות של סוחרים יהודים ,

של סחר הודו  ,שעל אודותיה מספקת לנו

אשר מקום מושבם היה עיר  -הנמל עדן ,

הגניזה הקאהירית תיעוד מגוון  .ואכן

והם אשר שימשו חוליית הקשר החשובה

שבעה מתוך שמונת המאמרים בחלק
הראשון

שבין מזרח

מן

של יהודי תימן בישיבות בבל וארץ

השמיני  ,הדן במשיח מבייחאן ,

ישראל ובישיבת הרמב " ם ' מפריך ש " ד

מקורו בכרוניקה שנכתבה בידי חיים

גויטיין שתי הנחות שהן יסוד מוסד

חבשוש בתוספת מקורות אחרים  .בכלל ,

בחקר תולדות ישראל

כי מצבה

אציין לעניות דעתי ( ואל אהי כמורה

הכלכלי האיתן של יהדות תימן היה

הגניזה

הלכה

;

בספר

לפני

מקורם

רבו ) ,

איני

בתעודות

למערב .

במאמרו ' תמיכתם

רואה

טעם

מבוסס על

:

(א)

סחר הודו  ,שכן  ,כמוכח

בחלוקה ההיסטורית הבאה לכלל ביטוי

ממחקריו  ,החל סחר זה נותן את אותותיו

אחרים .

ה , 11 -

בספר שלפנינו ובכמה פרסומים

הכלכליים

לקראת

סוף המאה

מה ההבדל שבין ימי  -הביניים ובין העת

ואילו תמיכת יהודי תימן בישיבות הנזכ -

החדשה בתולדות יהודי תימן בפרט

רות עניינה כמאה שנה לפני  -כן  ,כמוכח

האם לבד מאי  -אלו תמו -

מן התעודות ששרדו  .משמע  ,סחר הודו

רות כלכליות שנגעו ליחידים  ,ואפילו הם

אך ביסס את מצבם של חלק מיהודי

ותימן בכלל

?

רבים ביחס  ,חל שינוי כל שהוא באורח -

תימן  ,אולם לא הוא שביסס את מעמדם

החיים ובתפיסת  -העולם החברתית  -דתית

הכלכלי  ( .ב ) שהאגרות הנזכרות במאמר

האם חלו תמורות שלטוניות

מגאון ישיבת בבל מעידות על ירידת

ומדיניות  ,שגרמו לשינוי כלשהו בתול -

היא .

שלהם

?

דות יהודי תימן

?

ובין המאה

דומני  ,שאין בין המאה
ה 17 -

המרכזים הללו ועל שקיעתם  .ולא

גויטיין

מוכיח ,

שקביעה

זו

מקורה

אלא משך הזמן

בהרגלי החיים שהיו רווחים בארצות -

שחלף ביניהן  ,שכן הכלל העולה דווקא

אירופה

ה 11 -

מוצאם

של

החוקרים ,

קרי

ממחקריו של ש " ד גויטיין הוא  ,שחיונ -

המרכזית והמזרחית  ,והחוקרים השליכו

יותה של יהדות תימן באה לכלל ביטוי

מן המעשה וההרגל שבמקומם ובזמנם

ן
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על מרחבים גיאוגראפיים וזמנים שונים

רים אשר הגיעו לתימן עקב

מסחרם .

בכך לימונו גויטיין ,

בפרק התשיעי של הספר אנו למדים

שיש להיזהר זהירות מרובה בחקר ההיס -

מגויטיין שיעור מאלף בניתוח תעודות

וזמנם .

ממקומם

טוריה ויש לנסות להבין את התנהגותם

על תולדות יהודי תימן במאה ה . 17 -

של יחידים וציבורים מתוך זיקה למרחב

מתעודות

שעיקרן שטרי -

התרבותי ולמרקם החברתי  ,שבמסגרתם

מכר  ,אנו למדים כיצד לצייר תמונת

משפטיות ,

ישוב  ,מבנה בית  ,כליו  ,וכן אילן  -יוחסין

הם חיו ופעלו .
בדיוניו על סחר הודו ועל מקומם של

של משפחה בדיוק רב  .בפרק העשירי של

יהודי תימן בין המרכזים שבבבל  ,בארץ -

הספר מנתח גויטיין כתב  -יד עברי  -ערבי

ישראל ובמצרים  ,מלמדנו גויטיין פרק

על קורות היהודים בתימן  .הניתוח בגוף

בתהליכי הנדידה וההגירה של יהודים

המאמר וההערות המלוות אותו ראויים

מארצות המזרח המוסלמי לתימן  ,ומתוך

שישמשו חומר לימוד באוניברסיטאות

על מוצאם של יהודי תימן .

כיצד לבדוק כתב  -יד  ,כיצד להסיק ממנו

במישרין ובעקיפין אנו למדים  ,שלבד מן

מסקנות היסטוריות מאוששות וכיצד

היהודים שראשית התיישבותם בתימן

להפריך דברים שאין בהם אלא דברי

עוד קודם להתאסלמותה  ,בנויה יהדות

אגדה בלבד  .עם זאת  ,דברי ש " ד גויטיין

כך אנו למדים

תימן רבדים רבדים של קבוצות מהגרים

מפרס  ,מעיראק  ,מארץ  -ישראל  ,ממצרים

במאמר זה כי ' ההגליה החלקית לכמראן
משנת

1669

..

'.

היא

' מעין

הקדמה

אנו

לגלות השלמה למוזע בשנת  ( ' 1697עמ '

למדים  ,כי להוציא את פרק הזמן שבו

) 166

ודאי

היתה גאונות בבל קשורה לתימן  ,היינו

שגלות מוזע לא הקיפה את כל יהודי

ומצפון  -אפריקה .

ואגב

אורחא

צריכים

עיון ,

שכן

כמעט

קודם פריחת סחר הודו  ,הפכו המהגרים

תימן וספק אם הקיפה את יהודי הרמה

אשר הגיעו לתימן מארצות

המרכזית של תימן  .אולם אין בכך כדי

שונות להיות העילית הרוחנית של יהדות

לחסר מהאמור לעיל על שיטתו של גוי -

ב ' תורת השמות '

טיין בניתוח תעודות  .דוגמה נאה
לההדרת כתב  -יד ימצא הקורא בפרק

היהודים

זו .

הם ראשי  -הקהל ודבריו והם נגידי

ארץ תימן  .די לנו לעסוק

המוזכרים באגרות אלו ( בשמות  :צמח ,

אחד  -עשר  ,שבו ניתן

שר  -שלום  ,בנדר  ,חלפון ' איש פוסטאט ' ,

מרורות ' לר ' סלימאן בן יחיא חבשוש

אלפיומי  ,אלניהוונדי ועוד ) כדי שנלמד

מ"כ.

מהם על ארצות  -מוצאם של המהגרים

היהודים .

מכאן שנגידי ארץ תימן הם

' חדשים  -מקרוב באו ' לתימן ונעשו בה

ספר ' אשכולות

בחלק השני של הספר  ,העוסק בחיי
החברה והתרבות של יהודי תימן  ,מוב -

אים מאמרים חשובים ביותר  ,כגון

' על

ראשי הקהל  ,הן מכוח תורתם והן מכוח

החיים הציבוריים של היהודים בארץ

מעמדם הכלכלי וקשרי  -המשפחה של -

תימן ' ו ' היסודות העבריים בשפת הדיבור

הם  .ראוי לציין  ,שנגידי  -נשיאי ארץ תימן

של יהודי תימן '  .ובנוסף להם מאמרים

ממשפחת עראקי  ,אף הם ,

מעניינים על ' דיוקנו של כפר אורגים

במאה

ה 18 -

'

' ותיקים '

תימני '  ,ו החינוך היהודי בארץ תימן
כטיפוס של חינוך ' יהודי מקורי '  .חשי -

בתימן  .תופעה זו ראויה לבחינה  ,שכן גם

הראשונים

על  -פי
ממצרים

המסורת
ואין

המאוששת ,

הם

תושבים

מוצאם

בותם

של שני

המאמרים

כאשר עוסק גויטיין ביקירי היהודים

שהזכרתי היא בכך  ,שגויטיין הניח בהם

בתימן ובעשיריה  ,מסתבר שרובם מהג -

שיטה לחקר ההיסטוריה החברתית והל -

ן
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שונית של יהודי תימן  .מכאן ואילך כל

ומורה לרבים  ,שכן דומה עלי  ,כי מכבר

הרוצה לעסוק בחקר נושאים אלו מונחים

היה צורך לנתץ את המיתוס שלפיו היה

לפניו מאמרים אלו  ,הן כיסוד למחקרים

בית  -מלוכה זה יהודי לכל דבר  .דיינו

נוספים והן כמופת לחוקר .

בכך  ,שיש לפנינו ' מהדורה חמיירית של

המאמר על כפר אורגים של תימנים
משלב בתוכו מספר יסודות מחקריים ,

דת ישראל ' ולא דת ישראל

ממש .

כללו של דבר  ,לפנינו ספר גדול

באיכותו .

שהבולט בהם הוא היסוד האנתרופולוגי .

בכמותו וחשוב ביותר

גויטיין היה חלוץ העובר לפני המחנה

עשה המחבר שהעיר דברים חדשים על

בתחום זה  ,וכיום יש בידינו מחקרים

הישנים שפירסם ונתנם בהערות שוליים ,

יהודי

לרוב ,

לא  -מעטים

אנתרופולוגיים

על

וכן יצאו המאמרים

מעודכנים

טוב

תימן  .המאמר על החינוך היהודי בתימן

כאילו נכתבו מחדש  .לסיום חלק זה

יש בו  ,לעניות דעתי  ,משום אידיאליזא -

אציין לשבח את מנחם בן  -ששון  ,על

ציה של מצב  ,שבמקרים מסויימים אינה

שטרח וחיקר ואיזן והוציא מידו כלי

כתב  -החסות

מפואר ויין משומר  .ניכר כי עשה עבודתו

המיוחס לנביא מחמד מגלה שוב את

באהבה וביראה  ,ויצא ידי חובת גדול

רוחב דעתו ואת למדנותו המופלגת של

העושה באהבה וגדול העושה ביראה ,

אולם לא ברור לי מדוע

ואשרי העושה באהבת החכמה ויראת
תלמיד  -חכם .

מוצדקת .

ש"ד

המאמר

גויטיין .

על

שולב המאמר בחלק זה של הספר ולא
בחלק הרביעי ,

עניין לעצמו הוא הספר השני  ,שיצא

' עוללות ' .

החלק השלישי של הספר יוחד לסי -
פורי מעשים  .אפשר יהיה מי שיתמה  ,מה

בזמן אחד עם ' התימנים '  ,והוא תצלום
ר ' חיים חבשוש  ' ,מסעות

ספרו של

מחקרים

כבד

חבשוש  ,חזיון תימן  -רויא אלימן ' ,

משקל  ,ומה תוספת מחכימה יש

בהם .

שההדיר  ,תרגם והוסיף לו מבוא שלמה

בספר

לסיפורי  -מעשים

דומני  ,כי אין הדין עם המגביהים גבו -

דב גויטיין .

כדי להכיר את המרקם הפסיכו -

ספר זה  ,המובא לפנינו בכרך אחד ,

לוגי של חברה ראוי גם להביא
סיפורי  -מעשים שלה  ,שכן מתוכם ניתן

אינו אלא שני ספרים  ,שיצאו בזמנים

שונים .

ללמוד הרבה על הלוך  -הנפש והלוך -

העברי -

תיהם .

הרוח של

החברה .

ויצוין  ,כי בשנים

תרצ " ט

ומכבר אזלו מן השוק ( התרגום

;

בהוצאת שטיבל  ,תל  -אבוב

והמקור הערבי -

בהוצאת

האחרונות זכה שדה זה לעידוד נאה

האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת

ורציני בידי ר ' ניסים בנימין גמליאלי ,
איש רמלה ( ראה במיוחד את ספרו ' חדרי

התש " א ) .

שהוא נכתב בידי אדם שניחן בעין חדה

הוצאת

ובזכרון מופלג  ,ומעל לכל בחוש הומור

תימן ' ,

תל  -אביב

תשל " ח ,

' אפיקים ' ) .
החלק הרביעי והאחרון של הספר ,
' עוללות '  ,כולל לא עוללות אלא אשכו -
לות תרומה  .דיינו במאמר ' בית המלוכה

חשיבותו של ספר זה בכך ,

נפלא  ,המצטיין בהבחנה

דקה .

הסתכ -

לותו של ר ' חיים חבשוש בחיי היהודים

והלא  -יהודים בתימן  ,במסעותיו כמלווה
ליוסף הלוי  ,חוקר הכתובות השבאיות ,
סיפקה לנו חומר עשיר ומגוון  ,המשמש

היהודי בתימן ' כדי להתבשם בו  .בלשון
זהירה אך בוטחת מטיל גויטיין ספק

כל חוקר העוסק בתולדות תימן ויהודיה .

טוב

המשווה בין מה שכתב יוסף הלוי עצמו

שהספק יצא ממלומד בעל שיעור קומה

כדין  -וחשבון על מסעו למה שכתב ר '

ביהדותו

של

בית  -מלוכה

זה .

סבו

ן

ספרים  -ביקורת

חיים חבשוש  ,יעמוד מעצמו על עדיפות

ומסרתיו ליוסף טובי  ,עלה בדעתי להע -

חיים חבשוש ועל

בירו גם  -כן לש " ד גויטיין  ,אך חזרתי בי ,

מהימנות המידע הכלול בדבריו  .חשיבות

משום שבמכתב זה אין חשיבות רבה ,

הספר בכך  ,שהוא נותן בידינו תמונר- 2

פרט לקוריוז ולהיבט האנושי שבו  .שכן

מצב של מראות ומקומות  ,שלא ניתנה

ר ' חיים חבשוש ראה עצמו נבגד על  -ידי

הדעת עליהם קודם לכן  .בדרך  -כלל יש

יוסף הלוי  ,ובצדק הרגיש כך  ,ובעיים
רוחו כתב מה שכתב  .ובאשר לכתובות

על יהודי הרמה המרכזית של תימן ,

השבאיות  ,לילו צורף להן תרגום היה

ואילו על המחוזות הנידחים שבצפונה ,

הקורא המשכיל למד מהן דבר  ,אך ללא

צפון  -מזרחה ומזרחה  -הנתונים שבי -

כספר חתום לרבים  ,פרט

הסתכלותו של

ר'

בידינו נתונים מעניינים  ,אף כי לא רבים ,

הן

תרגום

דינו מעטים ביותר וחסר זה מתמלא

לחוקרים של לשון זו  ,והם ממילא יוד -

כלשהו בספר זה  .מעלה שנייה שלהספר

עים עליהן  .אולם חסר דבר חשוב בספר

חיים

זה .

חבשוש  ,שהיא דיאלקט תימני שדובר

ש"

היא

הלשון

הערבית

שבפי

ר'

י

בסוף המהדורה האנגלית שההדיר

גויטיין  ,על דרך הקיצור  ,מצוי מעין

ובנותיה  ,לשון עשירה

מילון קצר וחשוב מאוד  ,שאינו במה -

ומגוונת המאפשרת לכל חוקר הדיאלק -

דורה העברית ואף לא במקור הערבי  .אין

טים הערביים של תימן להעזר בה  ,אפילו

את המהדורה האנגלית

ונכתב בצנעא

טעם

להביא

המקוצרת כשיש לפנינו המהדורה העב -

לצורך השוואה עם דיאלקטים אחרים .
:

רית והמקור הערבי  ,אך חשוב היה ביותר

מכתב גלוי מאת ר ' חיים חבשוש ליוסף

להביא מן המהדורה האנגלית את שאין

הלוי  ,מיום כ " ו תשרי תרנ " ב  ,שנדפס

בשתי המהדורות האחרות  .מכל מקום ,

לספר צורפו שני נספחים קצרים

תרנ " ב )

הגדיל לעשות מכון בן  -צבי  ,שפירסם

וכן שלוש כתובות שבאיות  ,שנתפרסמו

חיבור זה בשתי מהדורותיו הלשוניות ,

בעיתון ' האור ' ( גליון יב  ,א ' טבת

בידי יוסף הלוי  .יש לתמוה על שנספחים
אלה צורפו לספר  .זכורני ,

שכאשר

מצאתי את מכתבו של חיים חבשוש

מקור ותרגום  ,ובכרך אחד  ,לתועלת
הרבים מחד ולשימוש תלמידי חכמים

מאידך .
חג חנוכת המזבח

שנת

שש

55י על

~

עמיתך

כמוצא שלל ר 5לפ " ק

Jews
~

ההנהגה העצמיה של

להודו מצרום

יוסף הקר

- The Origin
YedievalEgypt
 .עק Princeton 1980 , xxl + 385

,

~

"

מצרים

1126 - 1065

היא נושא ספרו של

כות שלאחריה ( כגון תחת הממלוכים

שהוא

ועיבוד של

במצרים ובאימפריה העות ' מאנית )  ,השל -

נושא .

טון המרכזי הריכוזי הוא שיזם את כינונה

המחבר מברר את ההתחלות ואת ההתפת -

של

וריכוזית ,

חות של מוסד ה ' ראיס אל  -יהוד '  ,שלימים

מטעמי נוחות שלטונית  .שליטים אלה

נודע כמוסד הנגידות  .הוא בוחן את תול -

חיפשו דרכים שיבטיחו את זרימת ההכנ -

בשנות

מרק

כהן .

עבודת  -דוקטור

דות

של

- 772נ

ca . 70

,

'~ ofthe Oflice' ofHeadofthe

בחליפויות המוסלמיות שלפניה ובממל -

ההנהגה

המרכזית

יהודי

2ל elf- Government

,

Cohen , Jewish

.א

hfark

פיתוח

שלו

ראשות  -היהודים

באותו

במצרים ,

בדיקת רקעה וצמיחתה של

תוך

התופעה ,

הנהגה יהודית מרכזית

סות לקופתם מן המיסים שהוטלו על
היהודים ועל בני מיעוטים דתיים אחרים

;

התואר והמוסד כאחד  .הוא אף מברר

כמו -בן ביקשו להבטיח  ,שבני המיעוטים

בפירוט את תולדות האישים  ,שהיו קשו -

יקפידו לשמור על המגבלות

הדתיים

רים במוסד  ,ושל אלה שעמדו בקשרים

שהוטלו

עם אישים אלה  .כן הוא בודק את קווי

ובקשרים היום  -יומיים עם המוסלמים .

הדמיון בין היווצרותו של מוסד זה לתה -

על  -כן ,

ליכים שעברו על מיעוטים אחרים במצ -

הרצון לטפל בענייניהם הפנימיים של

רים  ,כגון הקופטים  ,מוסדותיהם המרכז -

המיעוטים הדתיים  ,העניקו להם השלי -

ומעמד ראשיהם אצל השלטונות

פנימית רחבה למדי .

יים

הפאטמיים באותה תקופה .

טים

עליהם

בחיי  -הציבור

שלהם

בגלל ההבדלים שבדת וחוסר

אוטונומיה

כיוצא בכך נוח היה לשליטים לשלוט

המחקר שלפנינו עוסק בסוגיה מרכזית

ולפקח על היהודים באמצעות מנהיגות

בתולדות היהודים תחת שלטון האסלאם

יהודית ריכוזית  .השלטון הריכוזי המוס -

והיא אופיו של הארגון

למי מעצם טבעו תאם יפה יצירת שלטון
ריכוזי בקרב היהודים  .על  -פי תפישה זו ,

סוגיה זו  ,במיוחד בעיית הנגידות במצ -

ששותפים לה חלק ניכר מן החוקרים ,

רבים

מונתה מנהיגות יהודית זו על  -ידי השל -

בספרות  -המחקר בדורות הקודמים ובז -

טונות המרכזיים של המדינה  ,ובמקום

מננו  .המחבר אכן פותח את ספרו בסקירה

שמנהיגות כזאת לא היתה קיימת  ,פעל

ארוכה של התפתחות המחקר והדעות

השלטון המוסלמי לכינונה .

בימי  -הביניים ,

העצמי היהודי במישור הארצי  ,הריכוזי .
רים ,

זכתה

לדיונים

ולבירורים

השונות שהושמעו בסוגיה זו ( עמ ' . ) 36 - 3
עד לפני כשתי עשרות שנים היה ' מקובל

של פרופ ' ש " ד גויטיין על יהודי מצרים ,

בין החוקרים  ,שבמצרים הפאטמית כמו

המבוססים על חקירת תעודות הגניזה

תפישה זו כבר נדחתה בכמה ממחקריו

131

ן

132

ספרים  -ביקורת

הדוקומנטארית  ,וסיכום דבריו מצוי בחי -

בורו המונומנטאלי

4 Afediterranean

/

וונות לבירור סוגיות מרכזיות לעומקן .
במונוגראפיות אלה יהיה אפשר לברר את

הוא הראה  ,שאין

הנושאים בירור דק ומדויק יותר ולהעלות

מוסד ה ' ראיס אל  -יהוד '  ,או הנגידות  ,גוף

הבחנות

הדברים

שנשתל מבחוץ ונכפה על היהודים בלחץ

ובאשר

השלטונות  ,אלא מוסד שצמח כתוצאה

והכוחות הפועלים באותו תחום  .ניתוח

. Society,

11 , 1971

להתפתחות

באשר

לאינטראקציה

הגורמים

של

מהתפתחות פנימית  -אימאננטית בחברה

כזה  ,המלווה שחזור מדויק יותר ושלם

היהודית  .אף הוא קבע את ראשיתו של

יותר של המאורעות  ,התהליכים  ,התארי -

ה 11 -

הסיבות והנסיבות  -מצוי בספר

מוסד זה לשליש האחרון של המאה

כים ,

וקישרו למשפחת מבורך בן סעדיה  .מרק

שלפנינו  .חיבור זה של מרק כהן  ,כמו גם

כהן עוסק בבדיקתה של סוגיה זו באורח

המונוגראפיה של משה גיל על מוסד

יסודי ומפורט  ,תוך כדי חקירה מדוקדקת

ההקדש בחברה היהודית במצרימן וחי -

של החומר המצוי מהגניזה הקאהירית

מ " ע פרידמן על הנישואין

ואף ממקורות אחרים

,

בורו של

חיצוניים ופני -

בארץ  -ישראל באותה תקופה  2 ,הינם פרי

במסקנותיו ,

גניזה ,

ששאבו

מפרופ '

גויטיין

מיים  ,ספרותיים ותיעודיים .
כמו גם בהנחות המוקדמות

למחקרו  ,הוא

הילולים

של

השראתם

חוקרי

והכשרתם

ההיפותיזה

ואת המסקנות

ומחוקרים אחרים  -ובמיוחד מאנשי

גויטיין

אותן

בית  -המדרש לרבנים באמריקה ( פרידמן

אישוש נוסף  .מבחינה זו מהווה המחקר

וכהן למדו והתחנכו שם אצל ש '

ליברמן ,

אף צר מדי לטעמו של קורא  ,שאיננו

מ ' צוקר וד ' הלבני מזה וג ' כהן מזה ) .
מצער הדבר  ,שמונוגראפיות אחרות

הגניזה

מתחום חקר הגניזה  ,שנכתבו לפני אלה ,

את

מקבל

של

העיקריות

ומאשש

שלפנינו ניתוח לעומק בקטע צר  ,אולי
מומחה

בספרות

המחקר

של

כגון

הקאהירית .
מחקר זה  -של נושא ושל תקופה

 -מייצג שלב חדש בהתפתחות המחקר

של

עבודותיהם

מוראד ,

מיכאל

גרשון וייס ונועם סטילמן  ,עדיין לא זכו
להתפרסם בדפוס .

בנושא שלפנינו  ,במקורות הגניזה הקא -

עבודתו של מרק כהן מוכיחה שליטה

גויטיין ,

בדרך החקירה  .הוא השקיע

הירית  .עד להופעת ספרו של
 .במשך עשרות רבות של

שנים ,

עסקו

החוקרים בעיקר בבירור סוגיות מצומצ -
מות

-

ביוגראפיות או ענייניות -

וזהירות

מאמצים מרובים באיסוף החומר ובבי -
רורו ,

נמנע

הרבה

מהשערות

לבסם

רחוקות

את עובדות  -היסוד

וטרח

ואת

ובגלל טיב החומר והיקפו כמעט לא

המסקנות העולות מתוכן  .כאמור  ,הן

הגיעו לכלל דיון מונוגראפי  .עתה  ,כשיש

המשוער של

בידינו תעודות
מפוזרות ,

באשר למועד צמיחתה

רבות  ,שנדפסו באכסניות

ראשות  -היהודים והן באשר לטיבה של

מלאכה רבת  -ממדים

אותה צמיחה  ,מקבל הוא את תפישתו של

מצוי

גויטיין  ,אלא שבעקבות מחקרו של כהן

ונעשתה

בשימור החומר

ובזיהויו ,

והוא

לחוקרים  -מחד גיסא  ,ומצויה לפנינו
תמונה כללית וסכימה

מפורטת  ,המקנה

נ

Cairo

לנו מושג ברור על חיי היהודים במצרים
באותה תקופה  ,בספרו של גויטיין -

מאידך גיסא  ,נראה שהגיע זמנן של
מונוגראפיות מפורטות

ומבוססות  ,המכ -
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ספרים  -ביקורת

אפשר לדייק יותר בשחזור
של

התפתחותו

המוסד הזה  ,ועולים גם גורמים

של הישיבה לצור אחרי שנת

1071

133

ולפני

מעשה תמוה מאוד כשלעצמו ,

, 1079

6

;

מעיד על כך שראשיה ויתרו ביודעין

רבים ,

ומראש על השפעה ושררה על יהדות

ומתבהרת תמונת האידוים העושים בתפ -

שכן עברו לעיר שהיתה נתונה

חדשים  ,שלא היינו ערים להם קודם לכן
כמו  -כן מתבררים פרטי מאורעות

מצרים ,

כהן

להשפעה סלג ' וקית והתנתקו פיסית ופו -

מישרת

ליטית מן הקהילה במצרים  .האין כאן

ראשות  -היהודים היתה תולדה של התפת -

סימן לכך  ,שהישיבה וראשיה לא ראו עוד

חות איטית ולא תוצאה של פעולה חד -

את עצמם כראשים ומנהיגים ליהדות זו

קיד

והאישים

מדגיש ,

3

פעמית .

הקשורים

שהיווצרותה

בהם .

של

עיצובה של המישרה

לדעתו ,

תופעה זו מוזרה עוד

?

אם נבחון

יותר ,

נעשה בתהליך של סיגול איטי ואורגאני

אותה על רקע הנתונים מתולדות המנהי -

של יסודות הנהגה עצמית יהודית מן

גות הקופסית  ,שמרק כהן הביאם בספרו

מציין ,

העבר  ,אולם יחד עם זאת הוא

( עמ '

. ) 78 - 66

שהרי מנהיגות זו עוברת

שלמציאות הפוליטית בממלכה הפאט -

לבירה ממש שנים ספורות לפני  -כן  ,תחת

היסטוריות

אותו שלטון וכחלק ממגמותיו  .אין להע -

שחלו בישיבה הארץ  -ישראלית מזה  ,היו

לות על הדעת  ,שראשי הישיבה לא היו

מזה ,

מית

ולהתפתחויות

השלכות על עצם היווצרותה של המישרה

מודעים למציאות זו כלל  ,ואם לא היו ,

את

שמא כבר חדלו עוד קודם לכן לתפקד

והמשכילים ,

אולי יש

תקופה .

באותה

אף

הוא

השפעת החוגים האמידים

מדגיש

כמנהיגותה של יהדות מצרים

?

ובהם זרים רבים  ,על תהליכי ההיווצרות

בזה גם הסבר לעובדה  ,שאין מתח בין

והקיום של התפקיד ושל נושאיו  .לעומת

הישיבה

בשלבים

זאת  ,נראה לי  ,שאין המחבר מייחד את

הראשונים של התפתחות מוסד  -ההנהגה

למנהיגות

המצרית

המקום הראוי 4להשפעת המשבר הפו -

המצרי  ,כל עוד מנהיגות זו אינה מבקשת

ליטי והבטחוני  ,שעבר על ארץ  -ישראל

לה השפעה ושליטה בארץ  -ישראל ( ראה

ועל הישיבה הארץ  -ישראלית באותה
תקופה 5כגורמים מכריעים בהיווצרותה

כהן  ,עמ '

:

. ) 90

תופעה מוזרה אחרת  ,המחייבת מסק -

של המנהיגות המקומית במצרים ועצם

נות

משרת ה ' ראיס אל  -יהוד '  .דומה  ,שהמעבר

הקשורים במוסד ההנהגה הזה בראשיתו

נוספות ,

היא

היות רוב האישים

זרים במצרים  ,ורובם היו יוצאי צפון -
והשורה גם עמ '

אפריקה

3

עמ ' , 287

4

אף כי הוא דן בנרשא זה ומכיר בחשיבותו .
ראה

5

. 42 - 41

עמ ' . 157 , 84 - 80

6

על

המצב בארץ  -ישראל בראשית המאה

ה-

השנים '

ראה  :מ '

, 11

( , ) 1029 - 969

גיל  ' ,מלחמתששים

.

שלם ג

( השמ " א ) ,

לאחר תקופה של רגיעה
הסלג ' וקים
מתמוטט

לים .

וכיבוש

על התקופה

גויטיין ,

היישוב

האסלאם
תש " ם ,

ובתקופת
עמ '

. 294 - 229

. 69 - 45

למשל

:

כהן ( עמ '

83 - 82

שם )  .אין לראות בהסברים של החוקרים

עמ ' . 55 - 1
פלישת
( , ) 1073

ראה :

בארץ  -ישראל

נימוקים אפשריים למעבר זה -

ראה ,

ובספרות המובאת

בלתי מובן ותמוה זה  .והלא היה לכאורה

הישוב והישיבה נעקרת מירוש -
המאוחרת ,

מזה .

השונים אלא תירוצים דחוקים למעשה

יחסית  ,עם

ירושלים

מזה

וארץ  -ישראל

אף

ש "ד

בראשית

מוצק לישיבת א " י

בסיס

במצרים ,

אם

בדמות הקהילות של הירושלמים שבמצ -
רים ,

.

אם באישים המקורבים לישיבה ואם

באותם

אישים

ארץ  -ישראליים

,

שירדו

הצלבנים ,

ירושלים

מצרימה עקב מאורעות  ,כגון הפלישה הסל -

, 103 - 97

, 131 - 115

ג ' וקית  ,ואשר שימשו לימים כבעלי השפעה

ומקורבים ל ' ראיס אל  -יהוד '

במצרים .

ן

134

ספרים  -ביקורת

משפחת מבורך בן סעדיה עצמו היגרה

המישרה עצמה  -סמכויותיה וההת -

למצלים שנים לא רבות לפני כן ( עמ '

פתחויות שחלו בה  ,אפילו במרוצת הש -

עדות רבת -

נים המועטות המתוארות בחיבור  .רק אם

משמעות על אופיה ורמתה של החברה

ניטול את העובדות והמסקנות מן התיאו -

, 89 - 87

. ) 99

בכך

האין

זוהי גם

רים של האישים  ,ובפרט של דוד בן

מקבילה רבת עניין לתופעה המאוחרת

אותן

היהודית האוטוכטונית במצרים

?

יותר  -עליית הרמב " ם לתפקיד
שהרי הוא היה אדם זר

דניאל ושל מבורך בן

הנגיד ,

לגופן  ,נוכל אולי להסיק מסקנות בכיוון

לו

זה  ,וחבל שלא הוקדש לכך שום דיון

במקום  ,הכובש

עמדה מרכזית  ,וצאצאיו ממשיכים אחריו
ומקיימים שושלת מנהיגותית .

לפחות בפרק הסיכום ( עמ '

, ) 294 - 287

גם

אם נדונו הדברים בכתבי גויטיין בכמה

ספרו של כהן בנוי בעיקרו בסדר כרו -

נולוגי ( מן הפרק הרביעי עד

סעדיה  ,ונברר

השביעי )

מחקרים
ראוי

ובחיבורו הגדול  .בהקשר זה

שבחיבור

להעיר ,

הקרוי

בשם

ובמתכונת של סיפור מאורעות ואישים ,

' שלטון

ואילו בראשו וכסופו הוא עוסק בבירור

הביניים ' מתבקשת השוואה בין ' שלטון '

הסוגיות שלפניו על רקען החיצוני והפ -

תחומי  -פעילותו

זה

עצמי

יהודי

סמכויותיו ,

-

במצרים

בימי -

נימי  .בסוף הספר וגם בגופו
02ן  ) 156 -באים נספחות  ,ביבליוגראפיה

וראשות  -הגולה בבבל  .אולם נראה  ,שהת -

וכדומה  .המבנה אינו מקל על המחבר ועל

רכזותו של המחבר בנושא ההיווצרות

הקוראים  ,שכן לא פעם נאלץ המחבר

( שהיתה יאה לעבודת הד " ר ) הביאה להי -

לחזור על דבריו  ,לפעמים בצורה מילו -

מנעותו מתיאור המישרה והמוסד במשך

לית  .כמו  -כן מרבה הוא לתאר בגוף החי -

תקופה ארוכה יותר  ,וממילא הסיטה את

( עמ '

בור את מהלך המחקר של החוקרים

שלפניו  ,ואף את דרכו

על

הקורא

וקוטע

שלו  ,דבר

את

המכביד
גופו .

הדיון

וכדומה ,

ובין הישיבה הארץ  -ישראלית

נקודת  -הכובד מחקירת המוסד השלטוני
טיבו  ,מהותו והשפעתו .

7

החיבור שלפנינו וההישגים שהושגו

מתכונת זו הביאה לכך שהמחבר מתרכז

בו ערובה הם לכך שמרק כהן יכול גם

בעיקרו של דבר בתיאור היווצרות המוסד

למלאכה שעוד נותרה בתחום זה  ,ועלינו

והקורא

זו ,

והסיבות שהביאו

להיווצרותו ,

אינו מקבל תמונה מפורטת וברורה של

לקוות שאכן יירתם למשימה סבוכה

וקהל החוקרים והמשכילים ייהנה וימצא
עניין רב בעבודתו .

וזאת אחרי שהקדיש פרק ארוך לנושא

המחקר בסוגיה הנדונה ( ראה עמ '

) 42 - 3

ותיאר את דרך עבודתו שלו ( עמ ' txiv- ( ) 1

) 49 - 36

-

.

ראה למשל

 158 - 157 , 132ועוד

:

עמ '

הרבה .

66 , 52 - 50

המהגרלם הוהודלם הסמרדוום מהורכוה

בארצוה  -הברוה
אבנר לוי

.

the tin

1

,

"

Marc ]( . Angel , La Idmerica - The Sephardic Exper'- ieace
,

The Jewish Publication Society of ,4 m (rica

ג

"

Philadelphia 79

: tates,צ
 .עק 220

עד כה לא פורסם אף מחקר ראוי לשמו

יוחד פרק נפרד  .פרק אחר עוסק בקשיים

על היבט כלשהו של הגירת היהודים

שעמדו על דרכו של עיתונאי יהודי

הספרדיים מתורכיה ומארצות הבאלקאן

ספרדי בארה " ב .
הספר מציין את חשיבותה של עיר -

' לה אמריקה '  ,העוסק בהגירה זו  ,הוא

המוצא כגורם מלכד  ,שהקהה את עוקצם

אל מעבר לים  .ספרו של מארק אנג ' ל ,
אפוא ספר ראשון בתחומו .

של ההבדלים העדתיים  .ואכן המהגרים

הספר כתוב בשפה שוטפת וברורה

התארגנו תחילה על בסיס

עיר  -המוצא ,

ובצורה מעניינת  .הוא מיוסד על סיפורו

ספרדים ואשכנזים יחד  .אחד המנהיגים

האישי של משה גדול  -עיתונאי  ,הוגה

החשובים של היהודים הספרדיים היה

שפעל

יוסף גדלציה  -יהודי אשכנזי מקושטא ,

בקרב מהגרים אלה בארצות  -הברית  ,ועל

שאף נבחר לתפקיד נשיא של הארגון

תולדות עיתונו ' לה אמריקה '  ,שלחם

הכללי של הספרדים ( עמ '

דעות ואיש  -ציבור

( , ) 1941 - 1874

, 24 - 23

. ) 27

למען קליטתם הנאותה של מהגרים אלה .

נקודה מעניינת היא הלוקאל  -פאטריו -

תוך כדי סיפור זה מגולל המחבר את

הקטנות ,

תולדות

המהגרים

היהודים הספרדיים

טיות של המהגרים מהערים
כגון

 :רודוס  ,מונאסטיר  ,יאנינה  ,קאסטו -

מתורכיה ומארצות הבאלקאן בארה " ב

ריה  ,רודוסטו  ,דרינלים  ,אנקארה וסי -

והוא מקיף גם את פרקי  -הזמן שלאחר

מהגרים

מות משה גדול ומגיע עד ימינו .
הספר פותח בתיאור קצר של חיי
היהודים בתורכיה ובארצות הבאלקאן
בהתחלת המאה

ה 20 -

ליברי

( עמ '

. ) 30 - 27

ואילו

מהקהילות הגדולות יותר  ,כמו
קושטא ואיזמיר  ,לרוב

סאלוניקי ,

לא נטו להתארג -

נות המיוסדת על עיר  -המוצא .

וסוקר את הגורמים

נוסף לקשר אל עיר  -המוצא  ,קיימו

שהביאו להגירתם  .בהמשך מתאר המחבר

המהגרים קשר הדוק אל ארץ  -המוצא

את בעיות הקליטה והקיום של מהגרים

יוון ,

 -היא תורכיה  -אפילו זו היום

אלה בארה " ב  ,לרבות נסיונותיהם המרו -

בולגאריה

בים להתארגן  ,ומציג את הקווים התרבו -

מארצות הבאלקאן ראו את עצמם והג -

תיים והפולקלוריים העיקריים של החב -

דירו את עצמם כיהודי תורכיה  .יהודי

רה היהודית  -הספרדו  -אמריקאית המת -

הווה .

או

יוגוסלאביה .

מונאסטיר  ,למשל  ,נהגו

המהגרים

להניף באירועים

כן מתוארים בו הישגיהם של

חגיגיים דגלים תורכיים ליד דגלי ארה " ב

המהגרים  ,לאחר מאבקים קשים  ,במיוחד

והדגל היהודי ( עמ '  . ) 28הם גם הוסיפו

בתחום הכלכלה  .לציונות בקרב המהגרים

לשמור על קשר רגשי וענייני עם יהודי

'
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~
מייסדו
עמור ראשון של השבועון ' לה אמריקה ' (  23בפברואר  , ) 1912במרכזו התצלום של

מ ' גדול

תורכיה ( עמ '

חיים

) 44 - 43

נחום  ,הרב

והוסיפו לראות ברב

הראשי של יהודי תור -

גבשת בארה " ב  .מצד אחד קיים הצורך
והרצון

את עצמם לסביבתם

להתאים

כיה  ,את מנהיגם הרוחני  ,והוא נתבקש

החדשה ומצד שני רצונם לשמור על

מפעם בפעם להדריכם ולייעץ להם ( עמ '

ייחודם בתור יהודים  -ספרדיים מתורכיה .

. ) 48
מעניין ביותר הוא פרק

בעיות אלו העסיקו את פעילי
4

בספר  ,הדן

בבעיות התרבותיות  ,בזהות העצמית  ,ובנ -

וסביבם

נערכו

ויכוחים

המהגרים ,

אידיאולוגיים

רבים בדבר היחס ללאדינו  .על הצורך

אמנות של מהגרים אלה  ,ובשאלה מה

בשפה האנגלית איש לא עירער ; השאלה

יהיו התכנים של תרבותם  ,ההולכת ומת -

ללמד את

136

השנויה במחלוקת

היתה  ,האם

יז1

ספרים  -ביקורת
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הדור הצעיר לאדינו  ,עברית או רק אנג -

היהודים שהתקשו לשלם מס זה  ,שהונהג

לית משה גדול עצמו דגל בשמירה על

לדבריו לאחר המהפכה של התורכים

הלאדינו  ,לפחות כאמצעי  -תקשורת עם

הצעירים בשנת

,

הישנה  ,עד

היהודים שנשארו במולדת

אשר תיעשה העברית שפתם המשותפת
של כל היהודים ( עמ '

. ) 51 - 50

טעויות ,

במיוחד

בעניינים

היהודים

בארצות

 . ) 12 - 11האמת היא

מתולדות
המחבר

בפועל  .מה שהבריח יהודים רבים מתור -

כיה היה השירות

השירות הצבאי היה הגורם להגירה  ,כי

הצבאי  ,שעתה

לא יכלו

לפטור עצמם ממנו .
בסך  -הכל ,

כי תשלום הכופר הכספי תמורת

טוען ,

הפוכה  .בשנת 1908

בוטלה שיטה זו  ,ובני  -המיעוטים באימפ -
ריה העות ' מאנית חויבו בשירות צבאי

צר לציין  ,כי בספר זה נפלו פה ושם
הבאלקאן .

, 1908

נטו להגר ( עמ '

לפנינו

מעניין ,

ספר

הממלא חסר בידיעת תולדות היהודים
מתורכיה ומארצות הבאלקאן .

הלוחות צלונוה

להימד -

בראו מעמורן

ביצה דרויאל

.

יוסף מאיר התנועה הציונית ויהודי תימן  -שליחותו של שמואל יבנאלי לתימן
באור חדש  ,התקין וצירף מבוא יוסף דחות  -הלוי  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,הוצאת

אפיקים ,

עמ ' .

183

למקרא ספר זה  ,כבר מראשיתו  ,מה ' פתח
דבר ' מאת יוסף דחוח הלוי  ,ועד

סופו .

תימן בירושלים בשנות השמונים והתש -
עים

של המאה

ה , 19 -

כמבוא לעמל

האם הוא בא לחשוף

ולחלאות שנפלו בחלקם של העולים

עובדות חדשות  ,או יש בו רק ניתוח חדש

אולם

עולה

של

השאלה ,

ומסקנות שונות

עובדות ידועות

מאלה שהוסקו בחיבורים שקדמו לו .
מבנה הספר מעורר תמיהה ראשונה .
הספר פותח במאמר  ,שפורסם לראשונה

מתימן בשנות העלייה השנייה

?

המאמר הובא בספר כנתינתו לפני

12

שנים  .מאז נחקרה עליית תרמ " ב מתימן
והיקלטותה

בירושלים

בכמה מאמרים

ביסודיות רבה

וספרים ,

ופירותיו של

בשם ' העליה הלאומית

מחקר זה אינם מכונסים כלל בפרק -

הראשונה לארץ  -ישראל '  ,העוסק בעליית

פתיחה זה  ,ועל  -כן הוא מיושן וחסר ערך

בשנת

תשל " ב ,

תרמ " א  -תרמ " ב מתימן .

נכלל

מאמר

בספר

ן

לה ,

לא ברור מדוע
שאינו

עוסק

בנושא הנדון  .האם התכוון המחבר להד -

גיש את קשיי העלייה והקליטה של יהודי
1

ראה

 - :יוסף מאיר  ' ,העליה הלאומית הרא -

שונה

לא " י .
'

אפיקים  ,מב ( ניסן תשל

"ב ) .

כמעט לחלוטין .
הרעיון המרכזי במאמר זה
שלו מבוטא במשפט הבא

ו ' המסר '

:

איך ספר אחד או פרסום כלשהו  ,רשמי או
בלתי רשמי  ,חשוב או טפל  ,שיזכיר את
העלייה הראשונה מתימך בשנת 1882

מן

ספרים -
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ביקורת

כעלייה לאומית לא פחות מעליית ביל " ו ,

בחיבורים אחרים  ,הן על תקופת העלייה

או כחלק בלתי נפרד מהעלייה הראשונה

השנייה בכלל והן במאמרים על עליית

בתולדות העם היהודי  ,או שיכלול אותה
בענין הרשמי של העליות ארצה  ( .עמ '

. ) 24

יהודי תימן בפרט  .גם הכתבות מתוך
עיתונות התקופה המובאות בספר זה

פעמיים טעה כאן הכותב  :אחת  -בהד -

בכל

גישו את עליית ביל " ו בכלל מרכיבי

בשלמותן או

העלייה הראשונה  :שנית  -בחוטאו

קודמות .

לאמת

בדבר

פרקיו ,

רובן ככולן כבר הובאו ,

בחלקן .

בעבודות מחקר

איזכור העלייה מתימן .

כאן המקום להעיר על אופן הציטוט

בספרות המחקר  ,במיוחד בשנים האח -

בספר זה  .ישנה דרך מקובלת בכתבים

רונות ובהיסטוריוגראפיה המעודכנת של

העוסקים במחקר היסטורי לאזכר ולה -

היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,כבר אין -

ביא

רואים בעליית ביל " ו את עמוד התווך של

שעסקו באותם

העלייה הראשונה  .גם עליית יהודי תימן

המחבר טוען  ,שהגיע למסקנותיו באופן

מראי  -מקומות למחקרים קודמים
נושאים ,

אפילו כאשר

משנת תרמ " ב ואילך לא זו בלבד שלא

עצמאי  .התעלמות מוחלטת של

נשכחה מעולם  ,אלא זכתה למחקר ולכ -

הן בגוף חיבורו והן ברשימה הביבליוג -

מחבר ,

תובים  -בעיתה ובדורות שלאחריה -

ראפית המצורפת לו  ,ממחקרים חשובים

מארצות

שפירסמו קודמיו באותו נושא מעידה על

מכל

יותר

אחרת

עלייה

אי בקיאותו בספרות על נושא דיונו או

שהכותב יעיין

לחלופין על צרות  -עין  .אמנם אין ספרו

לפחות ב ' ספר העלייה הראשונה ' וימצא

של יוסף מאיר הראשון או היחיד הנוהג

האסלאם

שונה .

מלחמת  -העולם

.

הרא -

קודם

הראוי היה

מן

שהעורך ,

ציין

בדרך וו של התעלמות  ,אולם עובדה זו

במפורש בהקדמתו שם את חלקם של

פרופ '

מרדכי

אליאב ,

אינה מפחיתה מחומרת מעשהו  .במקרה

יהודי ארצות האסלאם בעלייה זו  ,וכן
נכלל בספר מאמר מפורט בנושא זה .

התמיהות

שמעוררים

מבנה

2

המו " ל .

כזה זו חובת

או מי שאחראי

להבאת הספר לפני הציבור  ,להעמיד את

הספר

המחבר על טעותו ולחייבו לתקן את

והמאמר הפותח בו הם רק הקדמה לשא -

המעוות  .שאם לא כן יוטעו הקוראים

לות החמורות המתעוררות למקרא גוף

שאינם בקיאים בספרות המחקר באותו

העוסק בשליחותו של שמואל

נושא לחשוב כאילו לא קדם לחיבור

הספר ,

יבנאלי ' באור חדש ' .

שבידיהם מי שחקר את הנושא הנדון .

הפרק הראשון בספר  ,שעניינו ' הרקע
לשליחות ' ,

ההסטורי

סיכום

מביא

והרי קדמו ליוסף מאיר חוקרים שעסקו
בעליית יבנאלי .

3

המקובל בדרך  -כלל על החוקרים של
תקופה

זו ,

אף שהוא ניתן כאן בצורה

פשטנית למדי .
טים

המובאים

יתר  -על  -כן ,

בדבר

כל הציטו -

תפקידם ,

בואם

ופעילותם של עולי תימן בהתיישבות
החקלאית בארץ נזכרו כבר פעמים רבות
2

ראה :

מרדכי אליאב

הראשונה ,

עמ '

ט "ו

( עורך ) ,

ספר העלייה

ירושלים תשמ " ב  ,כרך
( המבוא ) :

ומאמרה

ראשון ,

של ניצה

דרויאן  ' ,עלייתם והתערותם של יהודי תימן
בעלייה

הראשונה '  ,עמ '

. 224 - 207

3

למשל ,

מגיעי העלייה מתימן ראה

על

בהרחבה  :יהודה ניני  ,תימן וציון  ,ירושלים
תשם " ב

 :ראה גם  :הנ " ל  ' ,עולי תימן בארץ -

ישראל תרמ " ב  -תרע " ד '  ,קתדרה  -לתול -

דות ארץ  -ישראל
עמ '

: 82 - 30

הנ " ל ,

 תרמ " א  -תרמעמ ' ; 20 - 5

ויישובה ,

"ב' ;

' בדרך מתימן לציון

פעמים .

הרמ

א

"

. 35 - 21

-

 ( 10תשמ " ב ) ,

בת  -ציון עראקי  -קלורמן  ' ,ביט -

ויים משיחיים בעליות
,

5

( תשל " ח ) ,

פעמים ,

10

מתימן ,

הרמ " א -

( תשמ " ב ) .

עמ '

ן

ספרים  -ביקורת

השני

הפרק

שלפנינו

בספר
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קרוי

יש לראות את התבטאויותיהם של אישים

' השליחות לתימן '  ,והוא מתאר את מסעו

שונים באותו זמן  ,במיוחד מקרב תנועת

4

הפועלים  ,בסוגיה הנדונה  .טעה המחבר

אלא שסעיפים מסוימים בסיכומו של

בהוציאו

מהקשרם ,

יוסף מאיר בפרק זה סותרים במידה רבה

ובעיקר לא עמד על האווירה הכללית

של יבנאלי על  -פי ספרו

' מסע

לתימן ' .

מכתבים

קטעי

את דבריו עמודים ספורים קודם לכן .

שליוותה את השליח יבנאלי הן קודם

יוסף מאיר מסכם ומדגיש  ,כי

יציאתו לעדן ולתימן והן

בשובו לארץ " .

יבנאלי במסעו לתימן התכוון לעודד

אמשיך בסקירה

מפורטת של

לדוגמה ,

עלייה

סלקטיבית  ,ותו לאו ( מאיר  ,עמ '

 ) 79עם זאת הוא מצטט את יבנאלי

עצמו  ,המצהיר בספרו את ההיפך

מזה ,

סגנונו של הספר גדוש ביטויים צור -

:

' בעלייה המונית אי אפשר להפריד באופן
מלאכותי חלקים שונים מן העולים ' ' .
ספרו זה של

יבנאלי ,

כמה מאפיינים כלליים נוספים שלו .
מים והוא מעיק על הקורא ומקשה על

באומרו על עליית יהודי תימן בזמנו

וכן

לא

הפרקים הנוספים בספר  ,אך אעמוד על

מכתביו ,

יומנו ורשימותיו  -השמורים בארכיון

התייחסות עניינית ומפוכחת אל הנאמר
בו  .ביטויים מודגשים  ,כגון
גרפיה אשכנזית ' ( עמ '
פרצופי ' ( עמ '

, ) 31

:

' הסטוריו -

' המוסר הדו -

' כל מרכיבי החברה

, ) 121

הציוני בירושלים וחבל שיוסף מאיר לא

והממסד האשכנזיים רדו בתימני ולא

מעידים  ,שהיכרות

היה להם ענין ממשי בשיפור מצבו ' ( עמ '

קרובה ויחסי ידידות שררו בין השליח

- ) 148

ואלה רק חלק קטן מהביטויים

ובין העולים  .ואכן הוא התכוון להעלות

הצורמים הפזורים בספר  -אינם הול -

עשה בהם שימוש -

אך

מים ספר המתיימר לחשוף אמת היסטו -

דווקא הוא התריע על המציאות הטופחת

רית  .נוסח  -כתיבה זה מעורר בקורא יחס

מתימך

ארצה

פועלים

חקלאיים ,

על הפנים בארץ  -ישראל ועל הסבל והק -

שיים הצפויים לעולים

בארץ  .אמנם י '

מאיר מביא עדויות ליחסי ההבנה ששררו
בין

יבנאלי

, ) 90 - 89

ובין העולים

( מאיר  ,עמ '

אך הוא מתעלם מעדויות אלה

אי  -אמון ,

של

במיוחד נוכח

שלפחות בנספח

גישה

אחד

הסותרת מעיקרה

המחבר  .וכך נאמר
( שם מחברו לא

.

העובדה ,

בספר מבוטאת

את מסקנות

בנספח  ,שהוא קטע

צויין )

מתוך ' האחדות '

בבואו להסיק את מסקנותיו  .המחבר

( גליון

מחמיץ בספרו הזדמנות לעמוד על אופיו

להשכיל בינה את התימנים  ,להסביר להם

( ורשבסקי ) יבנאלי  ,שהסב

ולארגנם ,

של שמואל

את

31

א ' בסיוון

אינטרסיהם

תרע " ב ) :

המעמדיים

' עלינו

לתימן לאליעזר בן יוסף

בכדי שנוכל ללכת אתם יד ביד במלח -

והעמיד פנים כאילו היה ' שלוחא דרבנן '

מתנו בין בעד העיקר של בצור עמדותינו ,

שמו בעת מסעו

לכל דבר  .חסרים בספר שלפנינו פרטים

בין בעד הטבת והעלאת תנאי חיינו ' ( עמ '

רבים על מעררבותו הרגשית החמה של

 . ) 160לפנינו עדות הלקוחה מביטאון

יבנאלי עם יהודי תימן גם שנים לאחר
שחזר ממסעו המפרך  .בכנות האופיינית

מפלגת
רצון

' פועלי  -ציון '

בארץ ,

המביעה

לקירוב לבבות  ,לאחוה מעמדית

לאותם ימים הובעו גם ספקות בדבר
עליית יהודי תימן והיקלטותם בארץ  .וכך
6
4

שמואל

יבנאלי ,

951ן .
5

שם  ,עמ '

מסע

לתימן ,

תל  -אביב

לשם השוואה  -ראה  :ניצה דרויאן  ,באין
מרבד קסמים  -עולי תימן בארץ  -ישראל
תרמ " ב  -תרע " ד  ,ירושלים תשמ " ב  ,בעיקר

. 73

בפרקים ז  ,ח  ,ט .

ן

140

ספרים  -ביקורת

ולאחדות גורל בין הפועלים ממזרח -

כי זכה לתפוצה רחבה  ,ואין הוא מייצג

אירופה לעמיתיהם מתימן .
נראה שהספר בכללו לא בא אלא
לבטא

עמדה

בסגנון אישי  ,אינו חיבור בהיסטוריה אף

אנטי  -ממסדית

חריפה ,

הטוענת כי התנועה הציונית והנהגת

מחברו  ,שאפשר כתב מה שכתב

אלא את

מתוך אי  -ידיעה  .מכל מקום  ,אין ספר כזה
יכול לשמש עדות ל ' התעלמות מכוונת '

הישוב עשו עוול ליהודי ארצות האסלאם

של חוקרים וכותבי היסטוריה מתופעה

בכלל וליהודי תימן בפרט  .המחבר מנסה

כלשהי בישראל  .לעומת זאת  ,מצויים

לבסס עמדתו זו על העבר  ,ולשם כך הוא

ספרים רבים של חוקרים  ,המזכירים גם

מעביר תחת שבט ביקורתו את מדיניות

מזכירים

ארצות

התנועה הציונית בראשית המאה ואת

האסלאם ואת חלקם בבניין הארץ .

שתפסו לימים

מאיר ,

אישי תנועת

העבודה ,

בהרחבה

קודם

בספר

את

של

יהודי

יוסף

8

על

לא נמצא

עמדת בכורה בהנהגה בארץ  .כדי לחזק

המחתרת החלוצית בעיראק ,

את טיעונו הוא אוסף אל ספרו כל ציטוט

אף אחד מן הליקויים שמניתי בספרו

מכל

מקור ,

ללא ברירה

וללא ניתוח

הרקע לדברים או מידת היציגות שלהם .
כך למשל הוא מציין  ,כי עמוס אילון לא
הזכיר כלל בספרו ' הישראלים '

7

את בני

האחרון ,

לרבות

9

והמסקנות .

הסגנון

והקורא תמה  -מה אירע לו למחבר
ולכתיבתו

האם

?

נכשל בספרו השני

משום שטיפל בנושא שאין הוא מצוי בו

תימן בפרט ואת יוצאי ארצות האסלאם

כראוי

?

בכלל שעלו לארץ באותה עת  .אולם

זעם

ומרי

ספרו של אילון  ,הכולל רשמים הכתובים

שהוציאה לאור את הספר  ,מהי

או שמא יש כאן מרוח הזמן של
עדתי

?

' אפיקים ' ,

והוצאת

או אחריותה  ,לתוצר המוגמר

8

ראה  ,למשל  ,על

תרומתה ,

?

חלקם של יהודי המזרח

בין בוני ירושלים ומרחיבי גבוליה  :יהושע

בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  ,א  -ב  ,ירושלים
תשל " ז  -תשל " ט ,

רק

וזו

דוגמה

אחת ,

שאפשר  .להוסיף עליה רבות .
9

עמוס

אילון .

הישראלים

-

מייסדים

ובנים  ,ירושלים ותל  -אביב תשל " ב .

יוסף מאיר
המחתרת

תשל " ג .

( יהושפט )

החלוצית

.

מעבר למדבר -
בעיראק ,

תל  -אביב

בובלווגראמיה חדריה
להולדוה והודו אוטלוה ותרבוהם
יצה דוד
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מילאנו 4תרמו  ,כל אחד לחוד  ,תרומה

אשר תסכם את תרומת יהודי איטליה

ניכרת

בתחומי ההיסטוריה העברית  ,התרבות

וכולם יחד ביססו את הביבליוגראפיה

העברית והמחקר ואשר תתאר במדויק את

לתולדות

את

המוסדות

נחיצותה .

כל

סוגי

של

הפעילויות

לקידום

ידיעותינו

יהדות

איטליה

הביבליוגראפיה

הדתיים  ,החברתיים והכלכליים באיטליה .

בשטח
והראו

זה ,

שלפנינו עולה על

עתה הופיעה הביבליוגראפיה שלפנינו ,

קודמותיה מבחינת האיכות ואף מבחינת

והיא ממלאת צורך זה על הצד הטוב

הכמות  .כלולים בה

נושאים שונים

והמועיל ביותר  .בטרם נתאר מה יש בבי -

ומגוונים  ,המקיפים את כל התולדות של

בליוגראפיה זו  ,ראוי לציין  ,שקדמו לה
דגולים ,

באיסוף  ,במיון ובערכת של מה

והמרות  -דת ,

שנכתב על תרומת יהדות איטליה בכל
השפות ובכל הזמנים  .חוקרים אלה
מורפורגו  1 ,א ' קאסוטו
1

זאת ,

מבית ומחוץ .

כך ,

למשל  ,האנטישמיות  ,ויכוחים עם הכנ -

פרסומיהם של ארבעה חוקרים
שעסקו

יהדות נפלאה

62

2,

ג ' גבריאלי

3

:

הרבנות

והרבנים  ,התנועה הציונית ופעי -

א'

לותה  ,וכן  ,מעל ומעבר לכל  ,התרבות

וא '

העברית באיטליה  ,לרבות אמנים ואמנ -
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ביבליוגראפיים חשובים על  212ערים ,

ובציון כל המקורות האפשריים  .רק צר

עיירות ואזורים איטלקיים ומה שנתארע

מאוד ,

בהם מהיבט יהודי מראשית היווסדם ועד

שהיא צורך לחוקר ולמעיין  ,משום שבכל

ימינו .

ערך וערך גלומות ידיעות רבות  ,הנוגעות
זאת

ביבליוגראפיה

נתוניה

שאבה

 351כתבי  -עת וקבצים  ,בהם

מתוך

96

עבריים  ,וסך הערכים שבה הוא . 2528
ביבליוגראפיה זאת  ,שגמר הדפסתה הוא
פברואר
משנת

, 1982
1964

שאין זו ביבליוגראפיה

בהרבה שטחי

התעניינות ,

מוערת ,

ואין הקורא

יכול להסתמך על שם המאמר ומחברו
בלבד .
לסיום

-

מלבד המבוא המרוכז ,

כוללת ערכים שנדפסו

הכתוב בידי פרופ ' דניאל קארפי  ,כולל

ומסתבר

הערים ,

עד שנת

, 1973

הספר שלושה מפתחות

:

שמות

שהיא טעונה השלמה  .עשר שנים פוריות

שמות האנשים ומפתח הנושאים  .בסך -

חסרות כאן ומקווים אנו  ,כי בקרוב מאוד

הכל ניכרת בספר זה יגיעה רבה ואהבה

תימסרנה לדפוס גם ההשלמות ההכר -

לנושא מצד העוסקים בו  ,ועל כך מגיעה

חיות  ,כפי שגם הבטיח פרופ ' ד ' קארפי

להם תודה מצד הנעזרים בספר  .שכן
הביבליוגראפיה היא מכשיר חיוני לחוקר

בהקדמתו לספר .
אשר לערכים עצמם  ,נכתבו כולם לפי
הדרישות

הביבליוגראפיות ,

בדיוק רב

ולמעיין  ,ועם זאת העוסקים בה לא תמיד
זוכים להערכה ולתודה הראויים .

רולירו ~ ער פ  -המסורה  ,היהודוהה  ,השינוו
~
פאמלה סקויירס  -קידרון
גורית קדמן  ,ריקודי עדות בישראל  ,צילם  :מיכאל טל  ,גבעתיים  , 1982הוצאת מסדה ,
70

עמ ' .

גורית קדמן עסקה בספרה הראשון בהת -

להקות בלבד  .תוספת תצלומים של ריקו -

ואילו

דים בחיי הקהילה היתה משלימה את

היא

התיאור המילולי בנדון ומעשירה את

פתחות

בספרה

ריקודי  -העם

השני ,

בארץ ,

המונח

ן

לפנינו ,

מתארת את ריקודי  -העדות  .את הטקסט
מלווים

תצלומים

מצוינים

מבחינה

טכנית  ,מאת מיכאל טל  ,והם מדגישים
יפה

את

החיוניות

ורב  -הגוניות

של

הספר .
בספר מובאים ריקודים מאת

צות

אתניות :

מהמזרח

;

מהן

8

12

קבו -

עדות יהודיות

חסידים יוצאי מזרח  -אירופה

;

ושלושה מיעוטים בישראל ( ערבים  ,דרו -

ריקודי  -העדות בישראל  .אולם בעוד
שהטקסט של הספר עוסק הל במחול

זים וצ ' רקסים ) .

המבוצע על  -ידי להקות והן במחול בחיי

האתניות  ,ריקודיה מתוארים בפרק נפרד ,

קהילה  ,התצלומים שבספר הם של

סקירה היסטורית  ,תנועות

ובכל פרק

:

כל אחת

מ 12 -

הקבוצות

הריקוד  ,שמות הריקודים וכן האירועים
1

גורית קדמן  ,עם רוקד  ,תל  -אביב

תשכ " ט .

המיוחדים  ,שבהם נהוגים ריקודים אלה

ן
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( כגון

:

הסהראנה של יוצאי כורדיסתאן

רב יותר
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שימת הדגש על תוכן ' יהודי '

?

צפון  -אפריקה ) .

בריקוד  ,או במוסיקה ובתחומים אחרים

נוסף לפרקים על כל קבוצה וקבוצה ,

אינה יוצאת  -דופן  .מוסיקולוגים  ,כמו א '

הספר פותח בסקירה על תולדות הטיפול

גרזון  -קיווי  ,חנוך אבנארי ואורי שרביט ,

והמימונה

יוצאי

של

בריקודי  -העדות בישראל ומסיים בפרק

מתרכזים במסורות ליטורגיות  .הספרות

על עתיד ריקודי  -העדות בישראל ועל

על ריקודי  -עדות בישראל עוסקת בעיק -

הצורך בטיפוחם  ,וכן ברשימה של

78

רה בריקודים של תימנים ושל חסידים ,

להקות ריקוד הפועלות כיום בארץ ,

22

וכוריאוגראפים חיפשו בהם שרידים של

מהן של בני

מיעוטים .

תנועות יהודיות קדומותי ואף שילבו

היטיבה המחברת בציינה  ,לרוב  ,את

תנועות

שמות אלה שמסרו לה מידע  .לעיתים

' יהודיות '

בריקודי  -עם

אלו

ישראליים  .תנועות ריקוד שמוצאן מתר -

קרובות היא מצטטת מפי יחידים  ,ואף

בות יהודית קדומה  ,או שמשמשות בטק -

שלבריהם מובאים ודאי בנאמנות  ,מטבע

סים של הפולחן הדתי  ,או שהן ייחודיות

הדברים הם משקפים את התנסותם האי -

לקהילה יהודית כלשהי ( בכך שאין הן

שית ולא תמיד מייצגים את העדה בכל -

נהוגות בריקודים של האוכלוסיה הלא -

לותה  .לדוגמה  ,תיאור חגיגות הסהראנה

אזור ) -

מפי נחמיה חוצ ' ה שונה בפרטים מסוי -

מים מן התיאור של האנתרופולוגים
האלפר ואברמוביץ ,
מוסרי

המידע

בוכארה

על

יותר .

מרובה

בתרבות

הלא  -יהודית

לא

זו

אך כיוון ששמות
הקורא

יותר  .אך לאמיתו של דבר  ,מעט מזעיר

בספר ,

המידע .

הריקודים

יוצאי

של

מן הריקוד הידוע בישראל הוא

מקורי .

בריקוד

' יהודי

חוקר

לעסוק

שירצה

מניחה המחברת שאין בהם

אמיתי ' בלבד  ,ייאלץ להתעלם מריקו -

' מרכיבים

האתניות

מרכיבים יהודיים  ,ומוסיפה

:

יהודיים אפשר למצוא בריקודים הקשו -

רים

ואילו ריקודים שמוצאם

בלבד

שמעוררים פחות עניין  ,גם ערכם פחות

צויינו

מסוגל להעריך את
בפרק

2

יהודית באותו

מעוררות עניין

בדת . . .

' ( עמ '

. )44

של

דיהם

הקבוצות

רוב

בישראל .
הסיווג על  -פי המינוח ' ריקוד

לעומת זאת היא

בעייתי :

יהודי '

מציינת את הריקודים התימניים ואת

הוא

הריקודים החסידיים כ ' שתי יצירות ריקוד

ריקודים שיש בהם מרכיבים יהודיים  ,או

יהודי  ( ' . . .עמ '  , ) % 1ואף דנה בשני הסו -

כל ריקוד המבוצע על  -ידי קבוצות של

גים באריכות ומדגישה מקבילות ביניהם ,

יהודים
על החוקר של ריקודים יהודיים לחקור

השאלה  ,האם ישנם מרכיבים יהודיים

ריקוד של קבוצה יהודית  ,בין אם הוא

האם מונחת

קשור לדת או לא  ,ואפילו אם הוא דומה

ביסודה של שאלה זו  ,הנשאלת לעיתים

לריקודים של קבוצות לא  -יהודיות  .על -

קרובות  ,הנחה שלריקודים יהודיים ערך

פי גישה זו  ,אפשר לגבש טיפולוגיה
פנימית  ,המבחינה בין סוגי ריקוד ומצ -

כגון תנועות וביטויי געגועים
בריקוד היא

2

Abramo -

רבת  -עניין .

Henry

hfediator of

8

and

על  -פי ההגדרה השנייה  ,שומה

Jeff Halper

vitch , 'The Seherani as

Ethnicity' , Procee-

orld Congress of

'

~
Jerasalesn
 .קק 1982 ,

79 - 84

לציון .

?

האם הוא כולל אך ורק

,

Kurdish-Jewish

.

-שג1

0

dings

Jewish Studies

3

ראה

:

'Shorashim :

,

 -IngerתJudith 8 ] 1

The Roots Of israeli Folk Dance ' ,
( Autumn
 . 18ק

59

1974 ( ,

.

Perspectives

Dance

ן
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יינת את מקומו של כל מרכיב בריקוד

הבמה  .תנועות  ,לא רעיונות  ,הן המשוות

בסולם  -הערכה תרבותי  ,ובמקורו במושגי

לריקודים אלה את תוכנם היהודי והן

4

לעומת זאת ,

המעצבות

את תפיסותינו על הריקוד

על  -פי המינוח הראשון של

' ריקוד יהודי '

את

עדיפויותיו ,

התימני או החסידי  .על  -כן השאלה בדבר
ייחודו היהודי של הריקוד  ,יש בה עניין

כאשר קנה  -המידה לכך הוא ' מה יהודי

רב  ,אך השפעתה למעשה על התפתחות

הקבוצה הנחקרת עצמה .
הצופה

מראש

קובע

ריקודי  -העם בישראל היתה

בריקוד זה '  .רשאי חוקר  ,כמובן  ,לבחור

מעטה .

באחת משתי הגישות כרצונו  ,ובלבד

בחלק האחרון של ספרה דנה קדמן

מובן מאליו

בישראל .

למגבלותיהן .

שיהיה ער

בעתידם

ריקודי  -העדות

של

שחוקר  ,המדגיש על דעת עצמו היבטים

ביסוד דיונה זה מונחות שתי הנחות

הנראים לו יהודיים בתרבות כלשהי  ,אין

סמויות ) 1 ( :

משקף

תיאורו

את המציאות

בהכרח

באותה תרבות עצמה .

הריקוד של כל עדה ועדה

קיים בצורתו הטהורה  ,הקרויה ' ריקוד
מסורתי '  .בצורתו זו הוא נשתמר במשך

בדיונה על הריקוד התימני והחסידי ,

דורות ורק עם העלייה לישראל הוא כפוף

מדגישה קדמן את הדמיון ביניהם  .אולם

לתהליך הגוזר עליו לעבור שינוי

קיצוני .

לא

בלבד

השוני ביניהם מעניין הרבה יותר  .זיקתם

()2

של ריקודים אלה לדת מקורה בעיקר

שריקודי  -העדות יכולים להישאר  ,אלא

ברעיונות הקשורים לריקוד  ,ולא בתנו -

גם מוטב שישארו ללא שינוי .

הריקוד .

שינוי

מול

כפוי

זה

בקרב החסידים  ,סוגים

כל פעילות אמנותית  ,לרבות ריקוד ,

מסוימים של ריקוד נחשבים כאחת הדר -

מגיבה על שינויים  ,והמעבר מהגולה

כים לעבוד את הבורא  .ריקוד יכול להיות

למדינת ישראל הוא שינוי קיצוני  ,הן

עות

סוג של תפילה  ,ולכן הוא זוכה להערכה

מבחינה גיאוגראפית והן מבחינה חבר -

בקרב התימנים  ,לעומת זאת ,

תית  .בהקשר זה של שינוי נוצרו בישראל

גבוהה '.

הריקוד זוכה להערכה נמוכה יחסית לסו -

צורות חדשות של ריקודי  -עם ועובדו

גים אחרים של פעילות אמנותית  .הריקוד

ריקודי  -עם מסורתיים

הוקם תיאטרון

כשלעצמו אינו בבחינת פעילות דתית ,

' ענבל '
ימים  ,עובדו להצגות על במה  ,שנמשכו

הכו -

;

יהודים מקוצ ' ין במושב

הקימו

מחול  ,בהשפעת

אבל

עולה

ערכו

הוא

כאשר

בהקשר של אירוע או פולחן

נעשה

דתי .

6

ריאוגראפיה הישראלית עניינה בתנועות

;

טכסי חתונה  ,שארכו שמונה

חמש דקות

אחד

;

להקת

הריקוד ולא ברעיונות הקשורים בו  .קהל

הדוגמה ממושבים אחרים  ,אף שבהיותם

הצופים בריקוד מגיב למראה עיניו על

בקוצ ' ין הם לא נהגו לרקוד  .אלה דוגמ -

אות ספורות לכך שמחול משתנה עם
השינוי שחל בנסיבות
4

לטיפולוגיה

דוגמה

מעין

הנעשית

זו ,

בתחום האמנויות של יהודי תימן  ,ראה

אורי שרביט ,
במסורת יהודי

' אמנויות
תימן ' ,

עיצוב

פעמים ,

10

וטבעי שיתרחשו  ,נשאלת השאלה האם
השינוי בימינו מהיר יותר מבעבר

?

האת -

. 130 - 119

יעקב מזור ופאמלה סקויירס קידרון  ' ,ריקוד

חפוזות  ' :דגר הנראה במבט ראשון כשי -

-

נוי קיצוני של שיטה [ מוסיקאלית] ברגע

בקהילה

חסידית

סקירה '  ,כתב  -יד

כהכנה .
6

אכן

נומוסיקולוג ארלמאן מזהיר ממסקנות

( תשמ " ב )  ,עמ '
5

ודפוסי

:

בהנחה

ששינויים

ובזמנים .
מתרחשים

ראה

:

שרביט

. 121 - 120

( לעיל ,

הערה

, )4

עמ '

היסטורי מסוים  -עשוי להיות  ,לאמיתו
של דבר  ,רק נקודת  -צומת בין שתי תקו -

ספרים  -ביקורת
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להתרחשות כדי

לפחות לא על  -פי ערכים אמנותיים מער -
ביים  .החשש  ,שג ' קדמן נותנת לו ביטוי ,

לקבוע  ,אם ריקודי  -העדות בישראל עוב -

הוא לא מפני השינוי כשלעצמו בריקודי -

רים תהליך של חידוש מועט או של שינוי

העדות

השינוי

קיצוני  .מכל מקום  ,הקפאה ושימור של
צורות ריקוד אינם נחשבים רצויים ,

לרעה

פות של קיפאון או של חידוש

אנחנו

קרובים

מדי

מועט ' .

7

;

בישראל ,

אלא

מפני

חשש מפני ויתור על רב  -גוניות

הסגנונות  ,המציין את הריקוד הישראלי
כיום  ,והמרתו בצורות  -ריקוד בינלאו -

מיות  ,כמו ג ' אז
7

,, ' hfarginal hfen , Stran -

~
rofessional

תתפלא ] Veit

יביא לידיעת הציבור הרחב את רב -

gers

הגוניות והחיוניות  ,המציינות את הריקוד

Wayfarers :

and Change ~among the

.

and

hfusicians

Fulane of eiamare ' . Journa[ of the
227 ,
188

ociety for Hthnomusicology,

 .ק 2 ( May 1983 ( ,

ורוק .

נקווה שספר זה

0 .ת

~

האתני בישראל כיום  ,אשר משתקפות
בצורה

כה

ובתצלומים

מרשימה

בדפי

הספר

שבו .

nlalan
מרומ ' ועפרני וחקר ההגדה

בברברוה  -להודות

במאמרי ' לחקר היצירה של יהודי מארוקו בערבית  -יהודית ובברשרית  -יהודית '
( פעמים  , 17 ,תשמ " ד  ,עמ '  ) 140 - 134התייחסתי לחקר ההגדה של פסח בשרברית -

יהודית  .מניסוח דבריי אולי עשוי להשתמע כאילו את עיקר עבודת המחקר על הטקסט
הנדון עשתה פרופ ' גאלאן  -פרנה  ,שהיא מומחית לדיאלקטים ברשריים ולא זו היתה

כוונתי  .עליי להבהיר  ,כי ידוע לי שפרופ ' זעפרני ופרופ ' גאלאן  -פרנה עשו עבודה
משותפת ומאומצת  ,בכל שלבי המחקר של הטקסט  ,שארך כחמש שנים  ,ואלמלא
שיתוף  -הפעולה ההדוק ביניהם לא היה אפשר לעמוד על ייחודה של לשון ההגדה
לעומת דיאלקטים ברבריים אחרים  .לא התכוונתי להמעיט כהוא  -זה מחלקו המובהק
והמובן מאליו של פרופ ' ח ' זעפרני בחקר ההגדה בברברית ולא מזכויותיו כמגלה
הטקסט ומוציאו לאור  .התכוונתי דווקא להדגיש זכויות אלה .
בברכה
יוסף שיטריח
חיפה

