במצבו

כהבי וצחק
על והדוה  -המזרח
השלבלמן התחומום  ,המאפל

~ נום

יצחק בצלאל
אנו חייבים  . . .להכיר לדעת מי הם אלה שבטי ישראל הרחוקים והנידחים . . .

חובה זו נובעת לא רק מאהבת  -אדם ומאהבת ישראל  ,אלא גם מתוך האינטרסים
הלאומיים המשותפים לנו ולהם ולכלל האומה .
להכיר לדעת אי  -אפשר בלי גישה מתוך אהבה ורצון טוב  .ואם כל בני אדם נוצרו

שווים  . . .הרי בודאי  . . .שכל היהודים שווים הם  .ללא הבדל בין שבטאוארץ

מוצא .

בין לשון ותרבות  ,שכהן גדלו וחיו .

.

יצחק בן  -צבי תש " י

יצחק בן  -צבי ז " ל ( י " ח בכסליו תרמ " ה  -כ " ט בניסן

בכמה מגזרים של חקר

יהדות  -המזרח ,

תשכ " ג ) ,

1

זכות ראשונים שמורה לו

וזו באה לידי ביטוי הן בפועלו הציבורי והן

בכתביו ובמחקריו  .זכותו זו היא מן המפורסמות  .ואך כדי להבליט את שחסרים אנו

היא מוזכרת כאן  .בן  -צבי סופר פורה היה  ,אף שכל חייו עסק בצורכי ציבור  .רשימת
פרסומיו עד שנת

תשי " ח

בלבד כוללת

882

ערכים

ואינה כוללת את שפירסם בחמש

2

שנות  -חייו האחרונות ואת שכונם בתשעת הכרכים של כתביו שיצאו לאור לאחר
פטירתו  .קורא המבקש אחר כתבי בן  -צבי על יהדות  -המזרח הוא כמי שעומד נוכח
שדה עתיר גידולים שלא מופו שביליו ואין הוא יכול בנקל לבור מהם את הנחוץ לו .

.

אין קורא זה יודע מה היקף כתביו של בן  -צבי על יהדות  -המזרח וכבר עכשיו אציין

.

שהיקפם מרובה ממה שאפשר להתרשם מהכרכים המעטים שיוחדו אך להם או מעיון
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר  .ההפניות ניתנות בשתי רשימות

אל ספרי בן  -צבי  -מקומן בנספח

למאמר  ,וסימונן :

:

( א ) ההפניות

בן  -צבי  ,ואחריו מספר סודר  ,המציין את מקום

הספר בנספח  ( .ב ) כל המקורות האחרים  .לרבות מאמרי בן  -צבי שלא כונסו בספריו  ,מקומם ברשימת
ההפניות שבסוף המאמר  :אל המאמרים של בן  -צבי הופנה הקורא למקומם בביבליוגראפיה של שונמי .
1

ראה

:

המסה ' גולת ישמעאל ובנין

ישראל '  ,בן  -צבי ,

. 13

עמ '  . 16המסה פורסמה לראשונה כשנת

תש " י .
2

ראה

:

שונמי  .לדיוקו של דבר  ,המיספר הכולל אינו  , 882משום שיש ברשימה מספרים כפולים

ולעומתם מספרים ריקים ( . ) 399 - 395
מדויק יותר  .כתביו בדפוס עד שנת תשי " ח מונים  834פרסומים  .ובהם גם תרגומים ללשונות זרות .
כמו כן היא כוללת

53

נאומים של בן  -צבי בכנסת  .לפי חישוב

123

124

ן
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בשמונה הביבליוגראפיות על כתביו  3 .קורא זה גם לא ימצא בנקל כל מה שכתב בן  -צבי
על תפוצה  ,על עדה או על נושא מסוים ומיוחד .

דיון שיטתי בכתביו על יהדות  -המזרח נזקק לשלושה בחני  -מיון
הכרונולוגי של פרסומם

פובליציסטיקה

וכיו " ב )

;

:

( א)

הסדר

( ב ) מיונם לסוגים שונים של כתיבה

( מחקרים  .מקורות .

; ( ג)

מיונם לפי המושא

ולדיסציפלינות שונות של מחקר

הרגיונאלי או העדתי של הכתובים  .שלושת בחני  -המיון הללו כרוכים בקשיים .
הראשון  -משום שכתבים לא  -מעטים שלו פורסמו בהקשרים שונים וברצפי טקסט
שונים  .כלל כתביו בעברית שקובצו בספרים מצטרפים

ל 16 -

כרכים שונים ( לבד

מקונטרסים שלו בעניינים פוליטיים  ,מהחיבורים שההדיר והחיבורים שכתב בשיתוף
עם

אחרים ) ,

אשר כמה מהם יצאו במהדורות שונות מאוד זו מזו  ,ובכמה מהם שולבו

חלקים מתוך כתבים או מאמרים מוקדמים  ,ושינויים אלה לא  -תמיד צוינו  .השני -
משום שקווי החלוקה בכתביו בין אופני כתיבה שונים לא תמיד הם חד  -משמעיים .
בביבליוגראפיות נכללו בין כתביו המדעיים גם מאמרים התרשמותיים ופרסומים שהיו
יפים לשעתם  ,ואילו בין כתביו הפובליציסטיים מצויים אחדים שמשוקעים בהם

.

חומרי  -מחקר חשובים  .נוסף לכך גם בכתיבתו המדעית ניכר בן  -צבי איש  -הציבור

.

החותר ללקח פוליטי וחברתי  .ואף זו המחקר המדעי של יהדות  -המזרח עשה בימיו אך
את צעדיו הראשונים  ,וחלק מן כתביו שיש בהם תיאור מוכלל של תפוצה או עדה לא

היה מיוסד על חקירות מפורטות  .אי  -לכך הבחינה של כתביו מהיבטים של מחקר היא
בעייתית  .השלישי  -משום שכתיבתו על יהדות  -המזרח כונסה רק בחלקה בקבצים

מיוחדים לנושא זה  ,ואילו חלק נכבד ממנה כונס בכתביו האחרים או לא כונס כלל .
שאלה מורכבת יותר היא
ראשוניותו בתחום זה

:

:

מה חידש בן  -צבי בכתביו על יהדות  -המזרח ומהי מידת

.

אם בעצם הכתיבה על נושא זה אם בתפיסתו את הבעייתיות

שבנושא ואם בחידושיו בפרטי הדברים  .נחינה זו מתבקשת ביותר
יהדות  -המזרח ,

ההתקדמות הגדולה שחלה במחקר על

עתה .

נוכח

ונוכח הסתעפותו על  -פי

דיסציפלינות מדעיות שונות ועל  -פי התמחותם של החוקרים בלשונות ובתרבויות
שונות  .שאלה נוספת היא  :מהו הדבר המשותף למגזרים השונים בכתיבתו על יהדות -
המזרח ( תפוצות  ,עדות וכיתות  ,גילויי עצמאות יהודית בגולה  ,מסורות יהודיות בקרב
עמים במזרח

ועוד ) ,

והאם יש לכל אלה קווים משותפים .

תשובות על שאלות אלו ואחרות מחייבות מחקר יסודי  .לפי שעה אין בידינו אף
מחקר יסודי  ,ולא הערכות ביקורתיות מספיקות  ,על פועלו של בן  -צבי ועל

3

ראה

:

הביבליוגראפיה האחרונה על נתכיו

:

כתביו 4 ,

.

ספר זכרון עמ ' כח  -מב  -ושם רשימה של שבע

הביבליוגראפיות שקדמו לה  .שתיים מהן החשובות לענייננו הן

:

סוכמי  :וזו שבספר

זכרון .

( שהוכנה בסיועו של א ' הטל )  .אף אחת משמונה הביבליוגראפיות אינה מלאה ואינה עונה באנפן
מלא על צרכינו  .פירוט ההשגות על אופן הרישום בהן מחייב דיון נרחב  ,ואין כאן מקומו .
4

עבודת מחקר על בן  -צבי  -ראה  :פלג  .דברי ההערכה על בן  -צבי מרובים  ,אולם הם לרוב כלליים
והושמעו לרגל אירועים טקסיים  .הערכה יסודית על מפעלו כחקר השומרונים  -ראה  :בן  -חיים .

ן

בן  -צבי ויהודי  -המזרח

125

.

וכאמור לא ביבליוגראפיה שלמה  ,יסודית ומוערת כראוי של כתביו  .הדברים שלהלן
אינם מתיימרים למלא חסר זה  ,אלא להצביע על שלבים  ,תחומים ומאפיינים בכתביו

על יהדות  -המזרח ולהעיר על כמה בחינות  ,שנראה כי לא זכו עד כה לשימת  -לב .

שלבים בפועלו

ב  .שלושה

יהדות  -המזרח ,

בפועלו של בן  -צבי בקרב

ובכתיבתו

עליה ,

אפשר להבחין בשלוש

תקופות .

התקופה הראשונה  -מעלייתו לארץ  -ישראל בשנת תרס " ז עד גירושו ממנה

בתרע " ה ' .

בשנים אלו היה בן  -צבי ראשון בין מנהיגיה של מפלגת ' פועלי
ביטאוניה ,

דברה האידיאולוגי והעורך של

ובמיוחד אחרי שהשתקע בירושלים  ,באביב

חל בעקבות מהפכת התורכים הצעירים

( 23

ציון ' בארץ ,

פעילותו בקרבם החלה לאחר עלייתו

תרס " ח .

ביולי

שינוי מופלג בפעילותו בתחום זה

. ) 1908

בן  -צבי צפה סיכויים חדשים

לקידום מטרות הציונות  ,אם תנוהל פעילות פוליטית אינטנסיבית בתורכיה  ,שתחתור

להשגת אוטונומיה יהודית בארץ  -ישראל  .כחלק מתפיסה זו הוא הציע לפעול בקרב
היהדות העות ' מאנית  ' :לעוררם לפעילות פוליטית ולהכשירם לתעודתם  ,להיות משען
לשאיפותנו הציוניות

בארץ ' " .

.

לבחינת רעיונותיו אלה יצא בן  -צבי בשליחות מפלגתו  ,אל יהדות תורכיה באלול
תרם " ט  .היכרותו עם יהדות תורכיה הפעימה אותו  .כדבריו  ' :בנסיעתי נגלה לפני עולם
יהודי

חדש ' ,

' היהדות התורכית רבת משקל '  7 .הוא התרשם במיוחד מיהדות

סאלוניקי ,

שבה מצא תנועת פועלים מקצועית יהודית ועיתונות סוציאליסטית יהודית  .שם הוא
גם הכיר לראשונה את כת השבתאים

,

' הדונמה '  .כמו מבקרים רבים

התרשם גם בן  -צבי ממלאות החיים היהודיים

בה ,

בסאלוניקי .

מבכורתם של היהודים לא רק

במסחר אלא גם בחרושת ובענפי עבודה  ,במיוחד בעבודות הנמל והדיג  ,חזיון שלא
היה דומה לו בתפוצות יהודיות אחרות  .והוא מסכם את רשמיו

:

' מי שלא ראה את

סאלוניקי בשבת או ביום מועד  -לא ראה יד ישראל בתוקפה
בהתרשמותו אינו אפוא על ניחוחות ההווי הצבעוני השופע

מבקרים יהודים ולא  -יהודים רבים

בסאלוניקי ' ,

שבה ,

בגולה ' ' .

הדגש

שכה הרשימו

אלא מתוקפם ומעצמיותם של יהודיה .

ואכן מיוחדת היתה ראייתו של בן  -צבי את היהדות העות ' מאנית  ,אשר החוק הקנה לה
מידה של אוטונומיה דתית  -לשונית  -חינוכית  ,שכמותה לא זכו תפוצות חשובות אחרות
5

הדברים על תקופה זו מבוססים על :

מפרטם

כאן .

רשימת

בן  -צבי  : 12בן  -צבי  : 22וכן על מאמריו מאותה תקופה  .שאיני

כלל מאמריו באיתו פרק  -זמן

הפובליציסטיקה  ,אבל גם במדורים אחרים ) .
6

7
8

9

בן  -צבי . 22 ,
בן  -צבי . 2 ? .
בן  -צבי . 22 .

עמ ' א. 13

עמ ' 161

,

153

.

עמ ' . 163

ביטוי עז לרשמים אלה  -ראה

:

עוזיאל .

-

ראה

:

שונמי

ובעיקר

בחטיבת

ן

126

יצחק בצלאל

באותו זמן  .הוא ראה את הפוטנציאל הגלום בה בהגשמת המשימות הציוניות  ,למרות

מיעוט פעילותה הציונית באותו זמן  .למימוש פוטנציאל זה  ,סבר בן  -צבי  ,יש לפעול
לדמוקראטיזאציה של מוסדות ההנהגה העצמית שלה  ,לטפח את היסודות הציוניים
בקרבה ולפעול בשיתוף עם תנועת הפועלים

שבה ,

שכוחה היה רב

שליחות זו לא היתה אפיזודה בחיי בן  -צבי  ,כדבריו

דוקא ' " .

לנסוע להשתלמות לתורכיה

:

' אז בשלה בקרבי ההחלטה

החלטה זו הוא הגשים בשנות

ן

בסאלוניקי .

תרע " ב  -תרע " ד ,

שבהן למד משפטים באוניברסיטה בקושטא  .בעת לימודיו בקושטא העמיקה הכרותו

.

עם היהדות העות ' מאנית הוא היה פעיל בתוכה ויחד עם חברים אחרים מארץ  -ישראל
ארגון

הקים

תלמידים

של

יהודיים

עות ' מאניים

בבתי  -הספר

הגבוהים

בבירת

האימפריה  .פעילות חשובה אחרת של בן  -צבי בימי שהותו בקושטא היתה יוזמתו
לסייע בידי ספנים יהודים מסאלוניקי לעלות
לכיבוש העבודה בים

,

לארץ  -ישראל .

כדי להניח בה יסוד

בנמל ובדיג  ,ענפים שלא עסקו בהם יהודי הארץ באותו זמן .

ואמנם הודות למאמציו נעשתה ההתחלה בכיוון זה עוד לפני פרוץ מלחמת  -העולם

הראשונה " .
התקופה השנייה בפועלו החלה בשובו לארץ לאחר מלחמת  -העולם הראשונה

ונמשכה עד שלהי תקופת המאנדאט  .בתקופה זו  ,אף שלא זכה למעמד של בכורה
בתנועתו ,

מילא בן  -צבי תפקידים מרכזיים בהסתדרות העובדים

,

בעיריית ירושלים

ובעיקר בועד הלאומי  .במסגרת תפקידיו הוא קיים קשרים מגוונים עם

במיוחד

בירושלים ,

לרבות כורדיסתאן

,

ואף יצא למסעות במזרח
ועוד ,

באיראן

בסוריה ובלבנון

יהודי  -המזרח .

במצרים

,

בעיראק

והתוודע מקרוב אל הקהילות היהודיות

שבהן " .

:

,

,

רק בשלהי תקופת המאנדאט שוב עמד בן  -צבי בראש פעילות הקשורה ביהדות -
המזרח  ,כאשר יזם הקמת מכון לחקר קהילות ישראל בארצות  -המזרח  .המכון  ,שלימים

.

קורא על שם יוזמו ומייסדו הוקם בדצמבר

, 1947

לאחר שלוש שנות הכנות ודיונים

,

ובכך התחילה תקופה שלישית בפועלו בתחום זה  ,אשר ראשיתה מקבילה כמעט לקום
המדינה והיא נמשכה עד פטירתו  .זו תקופה אינטנסיבית במיוחד בפועלו של בן  -צבי

למען יהדות  -המזרח  ,וגם בכתיבתו על אודותיה  ,ובמרכזה שני מפעלים  .הראשון -
הקמת המכון שכבר הוזכר  ,אשר היה ראשון בסוגו והעמיד את מחקר יהדות  -המזרח

לראשונה

בתולדותיו ,

על יסודות

10

בן  -צבי .

11

פרשת העלאת הספנים  -ראה
בן  -צבי ,

 , 22עמ '

. 26

עמ '

קבועים

מבחינה מדעית  .לא פחות

. 165
101 - 90

:

.

בן  -צבי  22 ,עמ '

: 209 - 205

אגרות נוספות בעניין זה  -ראה

 .פרשה זו היה לה המשך לאחר מלחמת  -העולם

העבודה בנמלי יפו וחיפה  -ראה
12

ואיתנים

,

:

שאלוניקי .

זכרונות בן  -צבי שפורסמו מגיעים רק עד שנת

עמ '

1920

לקוטים מתוך כתביו  .ראה גם את הביוגראפיה מאת

בארצות המזרח  -ראה  :בן  -צבי .
יעקב  ,מילואים  ,עמ ' . 40 . 23

: 20

.

הראשונה ,

:

בכיבוש

. 350 - 339

 .הפרטים הביוגראפיים משנה זו עד מותו

.

ז ' שזר  -שונמי עמ ' ג  -ט  .על מסעותיו

בן  -צבי  . 27על מסעו בקהילות כורדיסתאן  -ראה

:

בן -

 . 46 - 45על מסעותיו מצוי גם חומר ארכיוני שלא פורסם  ,בארכיון יד

יצחק בן  -צבי  ,ולענייננו כאן אין צורך לפרט .

המתלמדלם העברים בבתל  -אולפז טורקללמ בקושטה ( תר " ע  -תרע
ן
נשי

, , ,,1

עימדים  ' :חזקאל רבי2וב  ,ץ  -דוד דרבקין ~ רמז

ישמש 1

, ,,

, (,,

) -

" )3

יצחק יצחקי  -וקוורץ  -י  .הרמן

יושבים  :אלנקוה  -אזרוב  -יצחק בן  -צבי  -כהן  -שמעון פרידמן

,

..
,

.

,

,

- .

,-

,

.

.

,

. -.,

.

,

י ' בן  -צבי בחצר קבר יחזקאל הנביא בכפל  .עיראק  ,י  -ח בתמוז תרצ  -ה
המקור

:

שני התצלומים שבעמוד זה  -ארכיון יד יצחק בן  -צבי

4

ן
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יצחק בצלאל

מפעולותיו המדעיות של המכון  ,שהיו בראשיתו צנועות בממדיהן  ,הוא מילא תפקיד

דעת  -הקהל .

חלוצי בעוררו את

זה ' .

ן

הציבורית והאקדמית כאחת  ,על חיוניותו של מחקר

מפעלו השני בתקופה זו קשור באופן שבו מילא את כהונתו כנשיא

כהונה אשר אליה נבחר בדצמבר

1952

המדינה ,

ושימש בה עד פטירתו  .בן  -צבי העמיד את עניין

ליכוד העדות לעם אחד במרכז העשייה של נשיאותו  ,הוא שימש פה וכתובת לעולים
במצוקתם ולעדות שחשו בשפל מעמדן  .בין שאר פעולותיו הוא אירגן בבית הנשיא
כינוסים של

ראשי  -חודשים ,

כינוס לכל תפוצה ותפוצה  .הכינוסים שימשו מטרה

חברתית ולימודית כאחת  .הם הקנו יוקרה למפגש של בני העדה והפגישו נציגי עדות
שונות בכפיפה אחת

עם זאת בכינוסים אלה נעשה מאמץ לדובב את יוצאי העדות על

;

עצמם  ,על מורשת תרבותם ועל תולדותיהם  .מבחר מן התוכן של כינוסים אלה מובא
בספר ' שבטי ישראל בבית הנשיא
' המטרה

:

בירושלים ' ( תשי " ט ) ,

וההקדמה לה פותחת במשפט

:

אחת המשימות של בית הנשיא בישראל היא  -לעשות למען ליכודם של

השבטים  ,עולי

גולה ,

למען מיזוגם לאומה

אחת ' " .

חשיבות מיוחדת לשני מפעלים אלה  ,הקמת המכון ואופן מילוי כהונת

הנשיאות ,

.

שהם באו בעת קשה במיוחד בשנות העלייה ההמונית מארצות  -המזרח  ,כאשר הצרכים

.

היו מרובים  ,המצוקות דוחקות  ,האמצעים דלים וגם הניכור לצרכי העדות הנידחות
לא  -מעט .

ג  .כתביו
גם כתיבתו של בן  -צבי על יהדות  -המזרח ניתנת לאיפיון בכל אחת מהתקופות שנמנו

בתרס " ד .

בפועלו  .בן  -צבי החל לפרסם מאמרים עוד

קודם עלייתו לארץ

,

אולם

מאמריו שעד שנת תר " ע  .רובם ביידיש  ,אינם על יהדות  -המזרח  .גם מאמריו הראשונים

בסוגיות היסטוריות אינם על יהדות  -המזרח אלא על נדודי היהודים
מרידת החשמונאים

( תרע " א ) ,

( תרס " ז )

ועל

שניהם כתובים מתוך גישה מעמדית ומאטריאליסטית -

היסטורית צרופה  .גי

 . 1על היהדות העות ' נואנית  -מאמרים בעיתונות
'

ראשית כתיבתו על יהודי  -המזרח היתה בשנות תר " ע  -תרע " ה וכל כולה מאמרים

בעיתונות  ,במיוחד

ב ' האחדות '  .מתוכם

ראוי להדגיש את מאמריו המרובים על היהדות

ייסודו של מכון בן  -צבי ופעולתו בשנים הראשונות  -ראה

13

על

14

ראה

15

מאמרו

 :כן  -צבי ,

. 28

פתח דבר ( ללא מספור

עמוד ) .

החתום

' נדידת היהודים ' פורסם במקורו ביידיש ( ראה

בהשמטות ( כלשון המהדיר  ' :בלי הקליפות שזמנה
הפרובלמאטיקה שבמאמר זה  -ראה
מרידת החשמונאים '

( שונמי .

:

:

:

גרמן ' ) -

:

רובינשטיין .

בית הנשיא ( ההדגשה במקור ) .

שונמי .

, ) 366

ראה  :בן  -צבי .

נדפס

בתרגום

עברי

 , 22עמ ' . 347 - 339

על

מינץ  .המאמר ' הגורמים הכלכליים  -החברותיים של

366א )  ,נדפס שנית -

בן  -צבי  , 22 ,עמ ' . 338 - 315

בן  -צבי ויהודי  -המזרח

בתורכיה

ובסאלוניקי ,

במיגוון נושאים

ן
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על מוסדות ההנהגה היהודית העצמית

:

בתורכיה ועל הרבנות הראשית שלה  ,על פעילות חברי הפרלמנט היהודים בה  ,על
תנועת הפועלים היהודית

על עיתונותה  ,על בעיות החינוך היהודי  ,על

שבתוכה ,

היהודים במלחמת הבאלקאנים הראשונה

( , ) 1912

על הסטודנטים היהודים בקושטא ,

אגודתם ובעיותיהם  ,על היהודים בסאלוניקי  ,במיוחד לאחר שנכבשה בידי יוון ועוד .

ביטוי מרוכז לעמדתו של בן  -צבי כלפי היהדות העות ' מאנית ניתן במאמר מקיף
בשם ' מצב היהודים בתוגרמה ' ( טבת  -שבט

תרע " ג ) ,

שבו הוא גיבש תמונת  -מצב של

יהדות זו  .המאמר דן במאפיינים כלכליים  ,תעסוקתייס  ,רוחניים  ,חינוכיים וציבוריים
של יהדות תורכיה ומשווה את מצבה למצבם של מיעוטים אחרים באימפריה מזה ושל
תפוצות יהודיות אחרות מזה  .בהשוואה למיעוטים האחרים

:

המקום הרשמי שתופס עם ישראל בעות ' מניה בתור הסתדרות לאומית דתית

( יהודי מילתי ) הוא יותר חשוב וגדול מהמקום שתופסים היהודים על  -פי מצבם
וכמותם בתוך שאר עמי עותמניה . . .
[ היהודים ]

ובמובן התרכזות ואחוד הכוחות

נופלים מכולם .

במילים אחרות  ,בן  -צבי גורס  ,כי מעמדם החוקי של היהודים באימפריה יותר חזק
מאשר ארגונם הציבורי ומשקלם

הממשי  .ואילו בהשוואה לתפוצות יהודיות אחרות

:

למרות מיעוט מספרם של יהודי תורכיה ומדרגת התפתחותם התרבותית  ,יש
להם כוח והשפעה מקיפה על

הארצות

.. .

הסביבה ,

שאין כמוה בימינו ליהודי שאר

[ הם מהווים ] כוח מוחשי  ,הסתדרות מדינית . . .

ומוכרה  . . .מאת הממשלה  . . .ולה נתנה זכות הטלת המסים וזכות

מאושרה

המשפטים ,

לה נמסר החנוך וכל ענייני הדת ומוסדות של צדקה שונים  .קיומה של הסתדרות

.

זו עם מוסדות הצדקה והעזרה שלה  . . .והקשר המשפחתי  ,המפותח באופן דק
מאד אצל הספרדים  . . .משפיעים לטובה על המצב הכלכלי שלהם כמו מהצד
המוסרי  . . .הם שנותנים ליהדות התורכית אותו הכח שחסר  ,למשל  ,ליהדות
הרוסית  ,או האוסטרית ומוסיפים לה זוהר מדיני מיוחד  ,שאינו בשום מקום
אחר .

ודווקא לאור יתרון מצבה המדיני  -לאומי על  -פני יהדות אירופה  ,מותח בן  -בי ביקורת
אדישותה לפעילות
נוקבת על מצבה הרוחני והחינוכי של היהדות העות ' מאנית ועל
~
ציבורית

:

היינו יכולים לקוות מאת היהדות התורכית גם פעולה חשובה במקצוע החנוך
והחיים הרוחניים  .לדאבון הלב  [ . . .אנו מוצאים בה ] חזיון של כליון והתנוונות

רוחנית שאין כמוה  ,ירידה נוראה 6 .י
16

ראה  -ק  -צבי מצב חרברת 0נ

'

9

עמ '

1נ ; 12 -

חוכרת נ ~

עמ '

10 - 8

ן
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יצחק בצלאל

והוא הולד ומונה את העיתונות הדלה שלהם ( בעיקר

באיספאניולית ) ,

את מפרותם

חסרת הערך  ,את מוסדות החינוך השטחיים המכשירים לקאריירה  ,את העדר המאבקים
האידיאיים  ,את מיעוט הציונים והפעילות הציונית ואת ההתכחשות של תנועת
הפועלים בה  ,שאמנם ' טובי הבונים ' הצטרפו אליה .

כללו של דבר  ,עשרות המאמרים של בן  -צבי על היהדות העות ' מאנית אוצרים מידע
רב  -ערך  ,שלא מצאתי כמותו במקורות אחרים  ,ומשקפים עמדות והערכות של משקיף

.

מנוסה בפעילות ציבורית ופקוח עין  ,שדיווח על יהדות תורכיה ברציפות במשך שנים
אחדות  ,וכעד למעשים  .בכללם לא זכו מאמרים אלה  ,דומני  ,להערכה ראויה ולא
נעשה בהם שימוש מספיק בספרות המחקר  .אולי משום שאך מעטים מהם כונסו
בספר .

17

בתקופה זו פירסם בן  -צבי מאמרים גם על יהודי המזרח בארץ  :על יוצאי בולגאריה
שהתיישבו בארטוף

( הרטוב ) ,

על קשיי הפועלים התימנים ועוד

מזרחיות שביקר בהן בדרכו ( בירות  ,קהילות שונות

.2

בתורכיה )

;

וכן על קהילות

8 .ן

על העדות בארץ

בן  -צבי החל לפרסם מחקרים ממש רק בשנות

העשרים  ,אולם עד

הקמת מכון כן  -צבי

רוב מחקריו הם על תולדות הישוב היהודי הקדום בארץ  -ישראל ועל

השומרונים ,

וכתבים מעטים שלו הם על תפוצות ועדות מזרחיות .
מבין כתביו מתקופה זו ראוי לציון ספרו ' אוכלוסינו בארץ ' ( וארשה

תרפ " ט ) ,

שהוא

חיבור שיטתי על כל העדות היהודיות כארץ  :אשכנזים  ,ספרדים ומזרחים  .זהו הספר

המקיף היחיד שפירסם בן  -צבי על כלל עדות ספרד והמזרח  .הספר כוון להקנות ' מושג
כללי ' על מושא דיונו לציבור קוראים רחב ( יסודו בהרצאות של מחברו בסמינריונים
למורי  -דרך ולפועלים  ,ומהדורתו הראשונה נועדה לחוגי

בל  -צבי

נוער ) .

בהקדמתו לספר אומר

:

בהרצאותי עמדתי קודם כל על הצד האתנוגרפי  [ . . .וכן על
הדמוגרפי וגם הכלכלי  . . .אין התביעה על שלמות

הצד ] ההיסטורי ,

החומר .

באשר זהו רק

נסיון ראשון בשדה האתנוגרפיה שלנו  .רוב החומר שאבתי  . . .מתוך הסתכלות

בלתי אמצעית וצבירת לבנים אחת לאחת  . . .ותקותי תשעשעני [ שעבודתי
תשמש דחיפה לחוקרים הבאים להמשיך ולהעמיק חרוש בשדה זה .

17

הכ " בליוגראפי של

פירוטם

מאמרים

אלה ייארך  .ראה בינתיים

:

עוצמי ,

זו ]

9ן

בעיקר במדור

פובליציסטיקה  ,בשנות תר " ע  -תרע " ה  :ולא כל המאמרים צוינו שם  .עניינה של חטיבה זו

.

בכתיבתו כמו כלל פועלו בקרב היהדות העות ' מאנית כתקופה זו  ,מצריך דיון מפורט  ,שמקומו
במאמר נפרד .
18
19

ראה  .למשל
ראה

:

 :שונמי , 259 ,

בן  -צכי . 6 .

עמ '

10 - 9

. 451

, 465

( ההדגשה

. 468
במקור ) .

ן

בןיצבי ויהודי  -המזרח
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למרות חוסר היומרנות המדעית  ,ראוי ספר זה לציון בזכות כמה צדדי יחוד שבו
( א)

ראשוניותו בתחומו

( ב)

שיטתו בחיטוב העדות

(ג)

:

עמדת מחברו כלפי עדות -

המזרח .

באשר לראשוניותו מבחינת הנושא  -אמנם בכתיבה על עדה מזרחית  -ספרדית

לבן  -צבי " ,

אחת קדמו אחרים

3

אולם ככל שידיעתי מגעת לא פורסם בעברית חיבור

מקיף ושיטתי על כלל עדות  -המזרח קודם לספר זה .

באשר להיותו  ,כדברי

ן2

בן  -צבי ,

' ניסיון ראשון בשדה האתנוגרפיה שלנו '  -אכן המונוגראפיות הראשונות על עדה

בישראל  ,שנכתבו על יסוד מחקר אתנולוגי שיטתי  ,היו חיבוריו של ד " ר אריך בראואר
על יהודי תימן
' אוכלוסינו

( ) 1934

ועל יהודי כורדיסתאן

( 947ן ) 1 .

כלומר  ,קדם להם הספר

אך שאלה  ,היא אם אמנם הוא מיוסד על עקרונות האתנולוגיה

בארץ ' .

כדיסציפלינה מדעית ואם הוא ראשון בתחום מדעי זה בארץ  -ישראל  .מכל מקום  ,לא

מודגש בו יסוד מרכזי במחקר האתנוגראפיה  ,ואף באנתרופולוגיה של החברה שירשה
את מקומה במחקר העדות

בארץ  ,והוא חקר המנהגים של החברה הנחקרת

23 .

ראוי

.

להוסיף כי בכלל בן  -צבי כמעט לא עסק בחקר הפולקלור של העדות להסתעפויותיו

.

( הספרות העממית האומנויות העממיות  ,התרבות החומרית ועוד ) לא בספר זה ולא
בחיבוריו האחרים .
' אוכלוסינו בארץ ' הינו סקירה אתנולוגית היסטורית מתומצתת ושיטתית על העדות
בארץ  ,הכתוב מהיבטים של מרכזיות הישוב היהודי בארץ והרעיון הציוני .

המחבר מתרכז בעיקר בתולדות העדות הקיימות בארץ וכן
בפוטנציה ,

בתרומתן ,

כלומר ,

בעבר או

להגשמת הציונות  .הספר אינו דן בעדות ובכיתות יהודיות שלא היו

מיוצגות במספר ניכר באותו זמן בארץ ( יהודי איטליה  ,אתיופיה  ,קוצ ' ין

ובני  -ישראל )

או בבעיות עדתיות שלא השתקפו במציאות הישובית של אותו זמן ( כמו ההבדל בין

הספרדים בארצות  -המזרח לספרדים במערב  -אירופה ואמריקה ) .
ייחודו של הספר  -ולטעמי  ,עיקר חשיבותו  -הוא שיטתו בחיטוב העדות  .בן -

לדוגמה .

ראה

:

אלמאליח .

הרשברג  ,שמי .

יש סקירות חלקיות מאוד ולא שיטתיות על עדות  ,שנכתבו קודם חיבור זה  -ראה למשל
פריימאן  .חיבורו של

:

פריימאן לוקה מכמה בחינות ( חלקיות הסקירה  ,מידת דיוקה  ,שיפוטי ערך

זלזלניים כלפי יהודי  -המזרח וביטויים אחרים שאינם נקיים ממשוא

פנים ) .

עם זאת יש בו פרטי

מידע מועילים ולא אאריך בהערכתו כאן  .בדקתי אם נכתבו חיבורים מסכמים בלשונות אחרות על

.

כלל עדות  -המזרח ולא מצאתי אלא חיבורים מאוחרים יותר  -ראה למשל  :פטאי  .אולם ראוי

הדבר לבדיקה יסודית ומדוקדקת  .יש בבדיקה זו ענין לגופה  .גם אם לא תהא מכרעת בדבר מידת

ראשונותו של כן  -צבי בתחום זה .
ראה

:

.

בראואר ( ההקדמה של רפאל פטאי עמ '  . ) 10 - 9על חיבוריו של בראואר  -ראה  :שם  ,עמ '

. 15
מ ' פורטם מדגיש
המנהג '

-

בדברי

מ

'

ראה

:

:

' עניינה העיקרי של האנתרופולוגיה של החכרה ושל התרבות הוא בתופעת

מיטשל  -ליסק .

גרונוואלד ,

אבי

עמ ' 88

( והערך ' מנהג ' שם  ,עמ '  . ) 89 - 88בהקשר זה יש גם עניין

הפולקלוריסטיקה

היהודיה

:

'  . . .הפולקלוריסטיקה

ההשוואתית חייבת לבנות תשתית מדעית לחקר המנהגים היהודיים . .

 ' .ראה :

היהודית

גרונוולאד  ,עמ ' . 12

132

ן

יצחק בצלאל

צבי מבחין בין שתי חטיבות עדתיות גדולות  :אשכנזים מזה וספרדים ( הכוללים בתוכם
את כל העדות המזרחיות ) מזה  .המאפיין המבדיל העיקרי בין החטיבות  -וכתוך
החטיבה הספרדית  -מזרחית בין העדות המרכיבות אותה  -הוא לשון הדיבור

מאפיינים מבדילים נוספים הם

:

;

המיבטא העברי  ,הכתב העברי  ,ההבדלים בנוסח

התפילה ובמנהגים דתיים אחרים  .בן  -צבי מדגיש כי ' למרות האגדות

הנפוצות ,

המיחסות את הספרדים לשבט יהודה ואת האשכנזים לשבט בנימין  ,אין ליחס להן שום
יסוד רציני '  ,וכי ההבדלים בין העדות
הם ' רק הפרש ממדרגה

שניה ' .

24

' מקורם לא בהבדל מוצאם הגזעי והשבטי '  ,אלא

השוני בין העדות נתהוה בזמן מאוחר ובהשפעת

התנאים השונים של הטבע והסביבה הכלכלית  ,התרבותית והמדינית  ,כאשר באופן

כללי הספרדים חיו בארצות האסלאם והאשכנזים בארצות הנוצרים  .יצוין עוד  ,כי בן -
צבי אינו עוסק כלל במאפיינים שכונו ' גזעיים ' ( במדידות של היקף גולגלות  ,של גובה

קומה  ,סוג דם וכיוצא

באלה ) ,

שהיו רווחים בין אתנולוגים ואנתרופולוגים באותו זמן

ומאוחר יותר  ,לרבות חוקרים יהודים ( ראה להלן )  .ההגדרה של חטיבות  -עדות -

אשכנזים  ,ספרדים  ,או חלוקה חטיבתית שונה  -ושל עדות בתוך כל חטיבה אינה
מוסכמת על כל החוקרים שעסקו ושעוסקים בכך  .והגדרות שונות רווחות בספרות
המחקר  -בהיסטוריה  ,באנתרופולוגיה ובסוציולוגיה  -עד היום הזה

ואפילו להדגמה  ,של אופני ההגדרה הללו צר כאן המצע .

,

לפירוט ,

אולם אנסה להבליט את

25

טיב המאפיינים לחיטוב העדות  ,ששימשו יסוד לדיונו של בן  -צבי  ,על  -ידי השוואתם
עם המאפיינים ששימשו בחיבורים אחרים מאת א ' רופין ומאת
בסמיכות זמן ל ' אוכלוסינו

ארתור

א " ז אשכולי  ,שחוברו

בארץ ' .

רופין  ,בשער הראשון לספרו ' המבנה הסוציאלי של היהודים '  ,דן באריכות

בתרכובת הגזעית של היהודים בעבר ובהווה  ,ב ' טיפוסים יהודיים מקוריים ' ולעומתם

ב ' טיפוסים מיוחדים '  ,ב ' טיפוסים זרים ' וב ' טיפוסים יהודיים חדשים בהוה '  .בסיכום
דיונו על ' ההפרשים בין היהודים לבין

עצמם '  ,הוא אומר

:

כשמסתכלים בשאר קבוצי  -היהודים לעצמם מכירים מיד  ,כמה הם נבדלים מן
היהודים האשכנזיים לפי תכונותיהם הנפשיות  .גורמים לכך ההפרשים

שבהרכבה הגזעית של האשכנזים  ,הספרדים ויהודי  -המזרח וגם המאורעות
ההיסטוריים החיצוניים השונים שעברו על כל קבוץ וקבוץ .

24

ראה

 :בןיצבי ,

.6

עמ '  . 23במקום אחר אומר בן  -צבי

:

26

' במובן ההיסטורי אפשר להגיד שבסוף

המאה השמונה  -עשרה לא היה הבדל ניכר במצבם הכלכלי והתרבותי של המוני היהודים
וכלארצות ישמעאל ובין אלה שבארצות הסלאבים והגרמנים  .התהום התרחבה רק בחמשת  -ששת
הדורות האחרונים  ,ועדיין המשותף שביסיהם מרובה על הקווים המבדילים בין שבטי ישראל ' -

ראה

 :בן  -צבי , 13 ,

עמ ' . 17 - 16

25

דיון קצר בעניין זה  -ראה בינתיים

26

ראה  :רופין  ,עמ '  . 42 - 41ראוי לציין  ,כי עיקר ספרו זה של רופין הוא בתחום הסוציולוגיה ועל כך

 :בצלאל  ,עמ '

 . 27 - 24אולם סוגיה זו טעונה דיון מקיף ויסודי .

.

מעיד שמו  ,אולם השער הראשון בו עוסק באנתרופולוגיה ושניים מתוך ארבעת פרקיו -

בתולדות הגזע היהודי  .וראה על כך את דברי רופין בהקדמה  ,עמ '  - 7ח .

ן

בן  -צבי ויהודי  -המזרח

אשכולי  ,בספרו

גם א " ז
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' ישראל  -ידיעת עמנו מהותו  ,שבטיו ולשונותיו '  ,מייחד

פרקים לדיון מפורט בבעיות הגזע של העם היהודי ובטיפוס הפיסי של היהודים  .הוא

אמנם מגיע למסקנה  ,כי ' אין לגורם הזה לחלוטין כל חשיבות בחיי האומה

היהודית ' ,

27

לאמור אין גזע יהודי טהור ואין טיפוס פיסי יהודי מובהק  ,אולם עיסוקו הנרחב
בהיבטים אלה מלמד על מקומם במחשבת בני

כדי כך שהיו ראויים בעיניו

הדור  ,עד

לדיון מפורט כדי להפריכם  .באשר למאפייני ההגדרה והחיטוב של העדות

היהודיות ,

דוחה אשכולי את הלשון כקנה  -מידה לבידול ומעדיף על פניו את השיתוף במנהג
ובנוסח המסורת הדתית  ,אף שלדעתו גם אלה אינם קנה  -מידה מובהק לקביעת ההגדרה
לדעתו ,

העדתית .

ההבדלים בין העדות היהודיות נשתנו בהתמדה בעבר ועתידים

להשתנות עוד יותר  ,ועל  -כן קשה להגדיר עדה במובהק ולראות בה תופעה קבועה .
השוואות אלו עם המאפיינים ששימשו את רופין ואת אשכולי מלמדות עד כמה
איתנות יותר אבחנותיו של

בן  -צבי  ,ו2

בלשון  ,וכן בדפוסי ההלכה

הדתית  ,נוסף

חרף השוני הרב בין שלושת הטפרים  .ההבדלים

להיותם ניתנים לאיבחון ולקביעה ברורה  ,אכן

שימשו למעשה חיץ  ,ראשון בחשיבות  ,בין העדות היהודיות בארץ  ,הן בישוב הישן והן
בתקופה מאוחרת יותר  .לעומת זאת  ,אבד הכלח על הבדלים בין תרכובות גזעיות או

מובהקות של טיפוסים  ,כקני  -מידה לאיבחון תופעות חברתיות .

29

ואילו הבדלים בין

מנהגים ומסורות כקנה  -מידה ראשון בחשיבות הוא כה סבוך ורב  -גוני  ,שספק אם ניתן
להשתמש בו .

קו ייחודי נוסף ב ' אוכלוסינו בארץ ' הוא עמדתו השוויונית של בן  -צבי כלפי עדות -
המזרח  .אמנם תפיסה זו מאפיינת את כלל כתביו ופועלו  ,אך היא מודגשת כאן משום
בשולי התודעה הציבורית

שספרו זה נתחבר בתקופה שבה היו יהודי  -המזרח

והשיקולים הפוליטיים  .מכאן שיחס שוויוני כלפיהם איפיין את בן  -צבי לא רק בהיותו

27

ראה

 :אשכולי  ,עמ '

 . 50 - 49יצוין  ,כי גם ספרים מאוחרים יותר בסוציולוגיה ובאתנולוגיה יהודית

.

עוסקים בסוגיית הגזע היהודי אף שגם הם מבטלים את תקפותו המדעית של גורם זה  -ראה
לדוגמה
28

:

כלל ישראל ( המייחד לכך פרק שלם ובו

 7מאמרים ) ,

עמ '

 : 106 - 76פטאי  ,עמ '

. 74 - 55

למען הדיוק צריך לומר  ,כי בפירוט של עדות  -קהילה ( כלומר עדות חלקיות המהוות את כלל

עדות  -המזרח והספרדים ) אין בן  -צבי עקיב בראיית הלשון כקנה  -מידה מכריע בחיטוב  .כגון
בהבחנותיו בין עדת יהודי חלב ליהודי דמשק

( בן  -צבי ,

.6

עמ '

) 72 - 71

ודוגמאות אחרות שם .

ואפשר להסביר זאת בכך  ,שהמחבר נגרר אחר המציאות הארגונית של העדות בירושלים באותו

זמן  .לעומת זאת  ,בחיטוב מאוחר יותר הוא משתמש כקריטריון הלשוני כגורם מוחלט  -ראה
תזכירו

מ 20 -

במארס

: 1949

רובינשטיין  ,עמ '  . 143ראוי להוסיף  ,כי במאמר ' ארץ  -ישראל בשעת

חרום ' משנת תרע " ו  -ראה

בישוב היהודי בארץ

()1

:

בן  -צבי

 , 11עמ ' 198 - 197

-

מבחין המחבר בין שלוש שדרות

היישוב הטבעי  -אלה שקדמו לעולים במאות השנים האחרונות  ,ובהם

' היהודים המזרחיים והספרדים והערביים ' .

()2

היישוב הישן  -אלה שעלו קודם העליות

הציוניות ובהם אשכנזים  ,מערבים  ,תימנים  ,בוכרים ועוד .

( )3

היישוב החדש  .אפשר שבחלוקה

ל ' שדרות ' התכוון המחבר לחלוקה סוציולוגית  -כלכלית ולא אתנולוגית .
29

על

ההפרדה בין ההיבטים הביולוגיים להיבטים התרבותיים בחיי החברה  ,שמציינת את המחקר

האנתרופולוגי המאוחר  -ראה

:

גולדברג ואחרים  ,עמ ' . 38

ן
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יצחק בצלאל

.

צורך פוליטי כמו בשלהי התקופה העות ' מאנית או עם בוא העלייה ההמונית מהמזרח
לאחר קום המדינה .

בפרק  -זמן זה פירסם בן  -צבי גם את ' ספר

השומרונים ' ,

שהוא היחיד בין ספריו

העוסק כל  -כולו בעדה או בכת יהודית אחת  .ספר זה מביא לקורא העברי המשכיל

מפירות המחקר הכללי על השומרונים ועם זאת יש בו חידושי מחקר  ,במיוחד על

מושבות השומרונים  .את תרומתו של בן  -צבי למחקר השומרונים בספרו
פרופ '

סיכם

ז ' בן  -חיים בעניינים הבאים

:

(א)

באפיגראפיה -

ובמאמריו ,

' רוב הכתובות

השומרוניות שנתפרסמו בשני הדורות האחרונים פירסמן ופירשן לראשונה בן  -צבי ' .
( ב)

בשאיבת

ידיעות

מתוך

רשימות

סופרים

בכתבי  -יד .

בשימוש במסורת

(ג)

השומרונים שבעל  -פה לצורכי היסטוריוגראפיה  ,שבכך היה ראשון בין החוקרים .

.3

30

סקורות  ,מחקרום ומקורות

רוב כתביו של בן  -צבי על יהדות  -המזרח פורסמו

ב 15 -

שנות  -חייו האחרונות  ,בתקופה

החופפת את שנות קיומו של מכון בן  -צבי  .כתבים אלה כוללים
ותעודות ,

 :מחקרים  ,מקורות

סקירות ומאמרים פובליציסטיים .

אסופה של מאמריו בתחום זה פורסמה בספרו הנודע ביותר  ' ,נדחי
( תשי " ג  -תשכ " ו ) ,

לארבע מהדורות בעברית
ישראל  ,תשי " ד )

לחוכמת

הוכנסו

שינויים ,

ישראל '  ,שזכה

להערכה מרובה ( זכה בפרס ביאליק

ולתרגומים לשש לשונות  .במהדורות השונות של הספר

ובמיוחד שונה מאוד האחרונה מזו הראשונה  .הספר הוא אסופה

חסרת אחידות במושאי המאמרים שכה  ,וכן בהיקף ובמיצוי של הדיון בהם  ,ואין הוא
עוסק בכל הקהילות ובכל הכיתות היהודיות במזרח  .מהדורתו הראשונה כוללת מסת -

מבוא וארבעה חלקים  :קהילות במזרח  ,כיתות יהודיות  ,מסורות יהודיות בקרב שבטים
מוסלמיים  ,מסעות  .הדיון הוא פעמים מקיף ומפורט ( כמו ' יהודי

מרפרף ( ' יהודי ה " מערב "

') ,

לפעמים הוא מציע סקירה כוללת על קהילה ולפעמים

דיון בפרק  -זמן ( ' השמדת הקרימצ ' אקים

( ' יהודי ההרים

בקוקז ' ) .

בוכארה ' ) ,

ולפעמים

בשואה ' )

או בסוגיה כלשהי בתולדותיה

המאמרים שבספר מיוסדים על ספרות מדעית בעברית

ובלשונות זרות  ,על רשמי  -מסע  ,על עדויות בעל  -פה ( שבאותו זמן לא היו רווחות
ביותר

במחקר ) ,

ומיעוטם על מקורות ראשוניים ( ' גזירות פרס ' )  .ספר זה הוא  ,בין היתר ,

עדות למצב המחקר על יהדות  -המזרח באותו זמן  ,ואין ספק שהוא מילא צורך חיתי
נוכח מיעוט הפרסומים בתחום זה באותו זמן .
בין המאמרים שפירסם

בן  -צבי כתחום הנדון לאחר מיפעת

' בדחי ישראל ' בולט

חלקם של המחקרים המבוססים על מקורות ראשוניים  ,או מאמרים שעיקרם תעודות .
אף שבדומה לאלה הוא פירסם גם קודם לכן  ,ריבוים בשבים אלו קשור בפעילות של

מכון בן  -צבי  .גם רבות מהתעודות שפירסם הן מגנזי המכון .
30

ראה

:

בן  -חיים .

ן
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אחד

-

בן  -צבי ויהודי  -המזרח -

של

מחקריו

דיסציפלינארי ,

( במיוחד פרס
כתרי  -תורה .
האישיות ,

בל  -צבי

נושאי .

על

רגיונאלי ,

וכורדיסתאל ) ,

חלק

יהדות  -המזרח

אינם

ממוקדים

בתחום

או לשוני  .יש בהם מחקרים על קהילות יהודיות

על כיתות יהודיות ( השומרונים  ,השבתאים בתורכיה ) ועל

מעניינים

אלה מתקשרים לפעילותו הציבורית ולהתנסויותיו

כגון פגישותיו עם השבתאים

או בדיקת כתרי  -תורה תוך כדי

( הדונמה ) ,

מסעיו בארצות  -המזרח  .יוצא  -דופן במיוחד הוא ריבוי מחקריו על יהדות פרס  ,שהרי
את לשונה לא ידע ותעודות רבות שפירסם עליה  ,בפיענוחן נעזר באחרים  .האם עדה זו
דיברה אל לבו משום מצוקתה הקשה במיוחד ומשום שחלק ממנה היו אנוסים ששמרו
במשך דורות על יהדותם בסתר

?

שכן  ,בדבריו על אנוסי משהד הוא מציין

:

במשך זמן רב לא נודעו הדברים  ,ולא עוררו כל תגובה ציבורית  .ולא זה
אלא שגם לאחר שהידיעות על הרדיפות הללו הגיעו לארצות

בלבד ,

המערב  ,נשארו

המאורעות סתומים ואף התאריכים השתבשו  ,וענן ערפל ירד על עדת האנוסים

האומללים שבירכתי פרס  ,שהמשיכו לחיות חיי מחתרת  ,חיי מראנים זה מאה
ושתים  -עשרה שנה  -עד היום הזה .

ן3

.

מכל מקום  ,עובדה היא כי במחקריו עסק בן  -צבי במיוחד בקהילות הנידחות ביותר
( פרס וכורדיסתאן ) ובכיתות הקטנות

ביותר ( שומרונים .

הדונמה ) ,

והוא מיעט לעסוק

או לא עסק כלל בקהילות גדולות ונודעות יותר בספרות המחקר  ,כמו  :יהודי

תימן ,

צפון  -אפריקה ותורכיה העות ' מאנית  .לא בקיאותו הלשונית וההיסטורית מסבירה
העדפה זו  ,שהרי כאמור פרסית לא ידע והכרותו עם יהדות זו הצטמצמה למסע אחד
בפרס ולמגעים עם בניה בארץ  .לעומת זאת הוא חי שנים בקושטא  ,ידע תורכית

וערבית  ,היה קרוב לבעיות היהדות בתורכיה וכתב הרבה על כך בעיתונים  ,ואף  -על  -פי -
כן לא פירסם מחקרים על אודותיה .

יותר מאשר את העדפתו נושא זה או אחר  ,מן הראוי להבהיר את התחומים השונים
המצטרפים לכלל כתיבתו על יהדות  -המזרח .

שכן ,

זו אינה מצומצמת לקהילות

שבגולה ולעדות שבארץ  -ישראל  ,אלא מקיפה כיתות יהודיות וגם תחומים שזיקתם

ליהדות  -המזרח פחות מובנת מאליה  ,כמו  :גילויי עצמאות יהודית בגולה וחקר מסורות
על מוצאם היהודי של אוכלוסים מוסלמיים  .כתיבתו זו גם נסמכת על דיסציפלינות
מדעיות שונות  :היסטוריה  ,חקר המקרא ( מאמריו על

כתרי  -תורה ) ,

אתנולוגיה ( בעיקר

' אוכלוסינו בארץ ' ) וארכיאולוגיה ( חקר השומרונים )  .התיחום של מכלול כתיבתו על
יהדות  -המזרח וסיווגו לתחומים  ,על  -פי מושאי הדיון  ,יקל על ראייה כוללת של התחום
כולו ועל בחינת המשותף בין

חלקותיו  .ראייה זו אינה בולטת בכינוס כתביו לקבצים ,

שרק שניים מהם  ' -נדחי ישראל ' ו ' ספר
דיוננו  ,ועוד

. 31

השומרונים ' -

כל כולם נכללים בגדר

שניים  ' -אוכלוסינו בארץ ' ו ' מחקרים ומקורות '  -מחציתם עוסקת

כן  -צבי  , 21 ,עמ '

. 319

ן
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בכר  .בעוד שבאמת  ,דברים שכתב בן  -צבי על יהדות  -המזרח פזורים כמעט בכל

לבד ממאמרים רבים שלו שלא כונסו .

32

ספריו ,

גם הביבליוגראפיות של כתביו אינן מעמידות

אותנו על מכלול זה  ,הן בגלל חלקיותן והן בגלל אופני המיון בהן  ,המשייכים עניינים

לתחומים .

הקשורים ביהדות  -המזרח

כמו

:

ארץ  -ישראל ,

תנועת

העבודה .

מסעות

ופובליציסטיקה .

.4

התחומום בכתבוך

את מכלול כתיבתו של בן  -צבי על יהדות  -המזרח אפשר לסווג לשבעה תחומים .
(א)

קהילות ישראל כמזרח  -כתבים הכוללים

:

.

מקורות מחקרים  ,סקירות  ,רשמי -

מסע ומאמרים פובליציסטיים על תפוצות יהודיות ספרדיות ומזרחיות  .בעבר ובהווה .

בן  -צבי כתב בהיקף כלשהו על היהודים בתורכיה ובסאלוניקי  ,בצפון  -אפריקה ( יהודי
' המערב '

ולא על התפוצה בכל ארץ

ככלל ,

ההרריים )

( היהודים

 .בבוכארה .

בנפרד ) .

באפגאניסתאן

,

במצרים  ,בגרוזיה ,

בסין ,

בכורדיסתאן ,

בסוריה ובלבנון  .על כמה קהילות נשא נאומים שנדפסו
לספר

( איטליה ) .

בקאווקאז

בבבל ,

( בולגאריה  ,הודו )

בתימן

,

או מבוא

אין כמעט תפוצה יהודית מזרחית  -ספרדית שבן  -צבי לא ייחד לה

מאמר כלשהו .

( ב ) יהודים מזרחיים בארץ  -ישראל  -בתחום זה יש לכלול כתבים שונים מבחינת טיב
זיקתם ליהודי  -המזרח  .נוסף לכתבים על עדות  -המזרח בארץ

( שאפשר לכלול אותם גם בתחום

הישוב היהודי בארץ  -ישראל

,

א ' לעיל ) ,

,

שמוצאן מהגולה

יש לכלול בו כתבים העוסקים בקדמות

שכונסו ברובם בספרו ' שאר ישוב '  ,או המאמרים על

.

המוסתערבים בארץ  .שכן היהדות הארץ  -ישראלית בתקופה הנדונה בכתבים אלה  ,רוב

מניינה ובניינה היה מזרחי  .גם בכתבים הכלליים של בן  -צבי על הארץ  -כגון ספריו
' ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העות ' מאני ' ו ' ארץ  -ישראל בעבר ובהווה ' ( שכתב
בשיתוף עם ד '

בן  -גוריון )

ובמאמרים רבים אחרים  -מצוי חומר רב על היהודים

המזרחיים שבה  .אף כי אין הוא מרוכז בפרקים נפרדים בחיבורים אלה .
(ג)

כיתו

"

השומרונית ,

יהודיות -

שחלקם כונסו ב ' ספר

בתורכיה ובסאלוניקי
מיוחד על יהודי

( הדונמה ) ,

אתיופיה .

ובתעודות שפורסמו
( ד)

במדור זה כלולים

מקורות ,

השומרונים ' :

מהקרים ומאמרים רבים על

על כת השבתאים

ומעט מאמרים על הקראים  .בן  -צבי לא כתב מאמר

אך דברים עליהם פזורים במאמריו בנושאים אחרים

באחרונה " .

כתרי  -תורה  -במדור זה כלולים מאמרים על כתבי  -יד קדומים של

הקרויים במזרח מקדשייה או כתר  -תורה

( חאג ' ) ,

32

המקרא ,

וערכם רב לחקר הטקסט והמסורה

של המקרא  .בן  -צבי כתב על כתרים שבדק בירושלים

33

שהתאסלמו ,

וכן במסעיו בג ' ובר ( ליד

,

סקירה על המצוי בכל ספרי בן  -צבי על  -אודית יהדות  -המזרח  -מובאת בנספח למאמר זה .

אגרות של בן  -צבי על יהודי אתיופיה ודעתו עליהם  -ראה

:

ולדמן .

ן

בן  -צבי ויהודי  -המזרח

דמשק ) ,

137

בחלב  ,בקאהיר ובקושטא  .במאמרים אלה יש עניין גם לתולדות הקהילות

המתוארות  .את מאמרו על הכתר בג ' ובר ( תרע " ט) מסיים בן  -צבי בקריאה

:

מן הראוי לרכוש את הספר הקדמון הזה  ,ושאר הספרים המצויים בגניזותינו

שבמזרח  ,לשם כיח הנכות הלאומי  . . .אשר  . . .יש להקימו בקרוב על  -ידי
האוניברסיטה העברית בירושלים  . . .שלא יקדמונו אחרים .

34

עצמאות יהודית בגולה  -מדור זה כולל בעיקר את המאמר ' לא יסור שבט

( ה)

מיהודה '  ,שבו סוקר המחבר את הנסיונות לקיום ממלכתי עצמאי בגולה  ,בראשות
יהודים או מתייהדים .

11

מתוך התופעות הללו הנזכרות במאמרו התחוללו בקרב

היהדות המזרחית ( כאסיה  ,באפריקה והכוזרים שבדרום מזרח אירופה ) בין המאה
הראשונה למאה
ה 17 -

ה , 15 -

וניסיון אחד התחולל בסורינאם ( בדרום  -אמריקה ) בסוף המאה

ובהתחלת המאה

ה , 18 -

ובראשו עמדו צאצאי אנוסים

מפורטוגאל ' .

3

( ו) מסורות יהודיות בקרב עמים במזרח  -מדור זה נחלק לשניים  :האחד  -כתבים
על מוצאם של הפלאחים הערבים בארץ  -ישראל  ,אשר לדעת בן  -צבי  ,הם ביסודם

צאצאי היהודים תושבי הארץ הקדומים  ,השני  -מסורות בקרב שבטים לא  -יהודיים
בארצות שונות על היותם ממוצא יהודי  .גם המחקר של מסורות אלו ראשיתו בקרב
האוכלוסיה הערבית הלא  -עירונית בארץ  -ישראל  ,אך הוא מתקשר לחיפוש של בן  -צבי
אחר עקבותיהם של יהודי ח ' יבר  .הוא חקר מסורות שרווחו בקרב ערבים בכפרים
שבאזור חברון על מוצאם מיהודי ח ' יבר  ,אחר  -כך הפליג במחקריו לעבר חיפוש

עקבותיהם של יהודי ח ' יכר עצמם בעבר  ,ואף לעבר שבטי ישראל בחצי  -האי ערב קודם
הופעת האסלאם  .במדור זה נכללים גם המאמרים על מסורות יהודיות בקרב שבטים
לא  -ערביים ( באפגאניסתאן

בארמניה ובבורמה ) .
( ז)

ובכורדיסתאן )

ובקרב אוכלוסיות לא  -מוסלמיות ( כגון

36

עטיני ציבור  ,דעות והערכות  -נוסף למאמרים בתחומים שנמנו  ,כתב בן  -צבי

מאמרים שבהם הביע

דעות  ,הערכות ,

תוכניות והצעות בעניינים הקשורים ליהדות -

המזרח  ,כגון על קיבוץ  -גלויות ומיזוג שבטים  ,על חקר תולדות יהודי  -המזרח  ,ובמיוחד

כל הקשור בהקמת מכון בן  -צבי  .חומר מסוג זה מצוי גם בכתביו האוטוביוגראפיים
ובכתבים שאינם במובהק בתחום דיוננו והם מלמדים הרבה על השקפותיו בנדון .
ראה

 :בן  -צבי ,

. 21

37

.

עמ '  . 581מאמריו על כתרי  -תורה כונסו שם עמ ' . 585 - 553

ראה  :בן  -צבי  , 16 ,עמ '  ; 306 - 287לתחום זה אפשר להוסיף גם את מאמרו  ' :חורזם והכוזרים '  ,שם ,

עמ ' . 224 - 217

.

על מוצאם הקדום של הפלאחים בארץ  -ישראל בכלל  -ראה  :בן  -צבי  6 ,עמ '  . 147 - 145מאמרים

על מסורות כדבר מוצא יהודי של אוכלוסים ערביים בארץ  -ישראל ובעבר  -הירדן  -ראה  :בן -
צבי  , 3 ,עמ '  . 423 - 357בין אלה יצוין מאמרו ' פלאחים בסביבות ירושלים '  ,שלפי מסורת שבידיהם ,
היו אבותיהם יהודים עד התחלת המאה ה  18 -ואחר -כך התאסלמו  -ראה  :שם  ,עמ ' . 220 - 215

המאמרים על יהודי ח ' יבר ומסורות על מוצא יהודים בקרב אוכלוסים שונים -

ראה  :בן  -צבי , 16 ,

.

בפרקים ב  ,ג ח  ,ט  ,סו .

כתבים אוטוביוגראפיים שכונסו  -ראה

 :בן  -צבי ; 10 ,

בן  -צבי ,

; 12

בן  -צבי ,

; 20

בן  -צבי .

; 22

בן -
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 . 5המאסיינים של

כתבוו

במסעו הראשון בארץ

( תרס " ד ) ,

הביקור  ,בין היתר

והוא בן

, 19

ביקר בן  -צבי בחפירות גזר וכתב על

:

מחשבות תוגה התרוצצו בקרבי  .הנה טמונה באדמה תקופה שחלפה ובאים
החוקרים וחושפים שרידים ומדביקים שריד אל שריד וחרס אל חרס וקמה

התקופה העתיקה כמו חיה לעינינו  -האם לא נצליח להדביק גם
עד אשר יקום והיה לגוף אחד  ,עם החולש על גורלו

שרידי  -עם ,

? 38

דברים אלה כמו מבשרים את פועלו בעתיד בחקר רציפות הישוב בארץ ונידחי העם
בגולה ואף רמוזים בהם המאפיינים העיקריים של כתיבתו על יהדות  -המזרח .
המאפיין הראשון  -הוא הנהייה אל העבר  ,שהיא יוצאת  -דופן בקרב בני  -חוגו
ומפלגתו באותו זמן  .מה גם שבן  -צבי לא בירר לו מתוך העבר פרקי  -זוהר  ,כמו תקופת

המקרא או תור  -הזהב בספרד וכיוצא בהם  ,שזכו לקיום בתודעה של בני  -דורו .

דווקא באלו הוא כמעט לא

עסק ,

להיפך ,

אלא בתקופות של רפיון בתולדות הארץ

ובתולדותיהם ובהווייתם של שבטים נידחים  .הנהייה אל העבר יש בה גם נימות

.

רומאנטיות  ,מעין נוסח מודרני של החיפוש אחר עשרת השבטים השזורות בכמה

פרקים בכתביו  ,כגון חיפושיו אחר עקבות יהודי ח ' יבר .
המאפיין השני  -הוא הזיקה של כתיבתו אל הפעילות הציבורית שנראתה בעיניו
עיקר באותה שעה  .זיקה זו ניכרת הן כמגמה הכוללת של כתיבתו ( ראה

לעיל ) ,

הן

בברירת התחומים והנושאים שכה והן בהדגשים שבגוף הכתובים  .ראשית כתיבתו על
יהדות  -המזרח היתה קשורה  ,כאמור  ,בפעילותו הציבורית בארץ ובקושטא  .ואילו

.

הפרק האינטנסיבי של מחקריו בתחום זה  ,החופף את הקמת מכון בן  -צבי הוא בתקופת
העלייה ההמונית מהמזרח  ,שחידדה את הצורך בליכוד העדות .
בכתיבתו הוא הדגיש את תרומתם של יהודי  -המזרח לתולדות ישראל בעבר ואת
המשקל הצפוי להם בעתיד בעשייה הציונית  .גם חיפושיו אחר יהודי ח ' יבר וכתיבתו
על מסורות בדבר מוצאם היהודי של אוכלוסים ערביים ומוסלמיים היתה מעוגנת

.

בתפיסות פוליטיות נוסף לנימה הרומאנטית שבה  ,כאמור לעיל  .שכן בן  -צבי ראה את
האוכלוסיה הערבית בארץ לא כחטיבה לאומית אחת אלא כפסיפס של קבוצות בעלות
נאמנויות שונות  ,שחלק ממנה  ,הפלאחים  ,מוצאו מהיהודים תושבי הארץ הקדומים .

תפיסה זו היתה חלק מהפרוגנוזה של ' פועלי

בקרב היהודים שיעלו אליה .

צבי  ; 23 ,בן  -צבי .
בן  -צבי  ,ערכים
38

הציטוט כאן -

39

בן  -צבי  . 26 ,מאמריו על מכון כן  -צבי  -ראה

; 25

; 141 - 137

ראה

ציון ' ,

שלפיה יתבוללו הערבים בארץ

:

ראה גם

:

:

ספר זיכרון  ,פרסומי יצחק

רובינשטיין .

.

בן  -צבי  , 22 ,עמ '  . 42המאמר במקורו נכתב בתרס " ה ( ראה שונמי מס ' 257

.

 -לא ראיתי את המאמר ) וצוטט הרבה בספרים שונים של בן  -צבי בשינויי נוסח קלים  -ראה

.

בן  -צבי  20עמ ' 77
39

ראה

; בן  -צבי , 25 ,

 :ברוכוב  ,עמ ' 282

עמ '

: 14

בן  -צבי

 , 26עמ '

( ויש לכך ביטויים נוספים בכתביו ) .

. 15

:

ן

בל  -צבי ויקורי  -המזרח

139

המאפיין השלישי  -הוא מגמת איחוי הקרעים בין חלקי העם וצירוף השרידים

לגוף אחד  .הוא ביקש לגבור על עקרונות דתיים נוקשים ועל דעות קדומות  ,כדי לקרב
אותם חלקים בעם היהודי אשר רחקו מהמסילה

המרכזית  ,אם בעיקרי אמונתם הדתית

( השומרונים  ,הקראים  ,השבתאים והפאלאשים ) ואם במעמדם התרבותי והציבורי

( הקהילות הנידחות שבמזרח )  .העלאת עברם המפואר של עדות נידחות

( כורדיסתאן )

וציון עמידתן בדורות ארוכים של גלות מנוולת ( פרס ) באה לחזק את האמונה בעתיד
להן ,

הצפוי

עד כדי הצגתן כמופת  .כך  ,למשל  ,ראה בשומרונים מופת לדבקות

במורשת הרוחנית ולזיקה בין עם לארצו  -כדבריו  ' :כמה גדול כוחו של שבט קטן
ודל זה העומד במריו נגד כל העולם כולו  .כל גל וגל שעבר עליו לא יכול היה לעקרו
ממקומו ולהעבירו על דעתו ' .

40

כיוצא בכך הוא הבליט את חלקם של שרידי

המסתערבים  -אלה שרידי היהודים השכוחים

ואשר לדבריו

בארץ  ,שמעולם

לא יצאו

לגולה ,

:

חקירת המסתערבים יש לה ערך להבנת מוצאו של הישוב ורציפותו ללא הפסק
במשך הדורות  . . .המסתערבים הם עדות לקשר החי בין העם לבין
קשר

שלא נפסק ולא נותק אף לדור אחד ; . . .

העצמות היבשות בבוא יום התקומה .

בלעדיהנם ]

מולדתו ,

לא תצויר תחיית

ן4

יתירה מזו  ,בן  -צבי גרס כי הערגה לארץ היא המאפיין המשותף לכל היהדות הספרדית ,
כדבריו לקונגרס השני של הפדראציה הספרדית

העולמית  ,שהתכנס

בתשי " ד

:

 . . .זה לי כיובל שנים שאני משקיע עמל ומרץ לחשוף הקרקע הרוחנית של
נידחי ישראל שציבורים רבים מהם שייכים לאותו שבט ביהדות שאנו נוהגים
בדרך כלל  -ולו גם בחוסר צידוק היסטורי מספיק  -לכנותו בשם ' היהדות
הספרדית '  .ובמהלך מחקרי בא לידי לעמוד על מכנה משותף אחד ויחיד ביהדות

הזאת על כל הבדליה הגיאוגרפיים  ,הלשוניים והחברתיים  ,הוא העריגה לארץ
המולדת  -ברעיון ולמעשה .

42

מטעם דומה הוא הבליט את גילויי העצמאות היהודית בגולה ( בעיקר
שלדבריו

:

' אין הם מקרים ארעיים אלא

במזרח ) ,

גילויים של אנרגיה לאומית חבויה . ' . . .

43

ואפילו חקר המסורות שבקרב אוכלוסים מוסלמיים על מוצאם היהודי מתקשר
לחישוף תפארת העבר היהודי במזרח .
המאפיין הרביעי  -הוא הרוח ההומאנית והשוויונית המפעמת את כתיבתו על

קהילות וכיתות נידחות  ,עד כי נראה שהוא נמשך ביותר אל מעוטות  -המספר  ,דלות -
ההישגים וירודות  -המעמד שבתוכן  .ביחסו השוויוני הוא חתר לאחדות כל העדות  ,ועם
בן  -צבי ,

40

ראה

:

י4

ראה

 :בן  -צבי  , 21 ,עמ ' ; 20

42

ראה

:

 , 22עמ '

. 134

.

דוגמאות נוספות רבות  -ראה

בן  -צבי  ,הספרדית עמ ' . 3

43

ראה

:

בן  -צבי . 3

 :בן  -צבי  , 16 ,עמ '

. 287

ן
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זאת יצא מגמות של בידול והנצחת פירוד  ,באותם מקרים שהן צצו לדעתו בקרב
היהודים הספרדים  .כך למשל  ,הוא התנגד לרבנות הפאריטטית  ,שראה בה מתן

ולתקנות שונות המשמרות פריבילגיות עדתיות בחוקת כנסת  -ישראל

לספרדים ,

( תרפ " ח ) .

' בונוס '

44

רוח זו הלמה את מורשת הסוציאליזם היהודי שהיה נאמן לה  ,והיא ניכרת

בתוכן ובנימה של כתביו  ,הנמנעים משיפוטי  -ערך חפוזים ומביטויים של התנשאות .
יש לכך ביטויים רבים בכתביו והם ראויים למחקר מיוחד ולסיכום .
פירוט התחומים בכתיבתו של בן  -צבי על יהדות  -המזרח וציון מאפייניה הכלליים
יש בהם כדי ללמד על הקשר בין חוליותיה השונות וכדי להנהיר זו את זו  .כמה דברים

שנאמרו כאן ראויים להרחבה ולפירוט  ,שלא היה להם מקום בדיון מוכלל זה .
בהתייחסותו אל

יהדות  -המזרח ,

היה בן  -צבי חריג מופלא בקרב בני  -דורו וחוגי

מפלגתו  ,לא רק בראשוניות פועלו בתחום זה אלא גם בהיקף עשייתו  ,בכמות כתביו
ובמיגוון נושאיהם  .אין רבים שישוו לו בכך עד היום  .ניסיתי להראות על כמה צדדים
של ראשונות בגופי

כתיבתו ,

כמו  -סקירותיו על היהדות

.

בחיטוב העדות מחקריו על השומרונים  ,הסתייעותו במקורות

העות ' מאנית ,

שבעל  -פה ,

45

שיטתו

ועל אלה

אפשר ודאי להוסיף מתוך עיון מדוקדק בכתביו  .אבל נראה  ,שיותר מהחידושים בגופי
כתיבתו ומחקריו יש לציין את הערכים ההומאניים היהודיים אשר פיעמו בהם וערכם
קיים ועומד .

נספח

סמרי יצחק בד  -צבי בעברות
ומה יש בהם על יהדות  -המזרח
להלן רשימה של כל ספרי י ' בן  -צבי בעברית וציון מה יש בכל אחד מהם על יהדות -

המזרח ובאיזה תחום ( לפי התחומים שסווגו בגוף

המאמר ) .

בין אם הספר כולו או

פרקים ממנו עוסקים ביהדות זו ובין אם הדיון בה משולב בנושא הכללי של החיבור .

.

ברשימה נכללו שלושה ספרים שבן  -צבי היה מחבר  -שותף שלהם אולם לא נכללו
קונטרסים וחוברות שלו ולא מקורות מאת מחברים אחרים שהוא ההדיר  ,או הקדים
להם מבוא .
הרשימה סדורה במיספור רץ של כל הספרים  ,לפי הסדר הכרונולוגי של הופעת

המהדורה הראשונה של כל ספר  .מהדורות מאוחרות של כל ספר ניתנות  ,רק אם הן
שונות במעט או בהרבה  ,לאחר המהדורה הראשונה  .כל מהדורה מוספרה במספר נפרד

( וזאת  ,בעיקר  ,לצורך ההפניה הביבליוגראפית בהערות למאמר ) וצוינה מידת השוני
בין המהדורות  .הספרים שבן  -צבי היה מחבר  -שותף שלהם הובאו בסוף הרשימה .
בן  -צבי ,

עמ ' . 20 - 19

44

ראה

45

נוסף על ראשוניותו בשימוש במסורות שבע " פ במחקר על השומרונים  .כאמור לעיל  .יש בכתביו

:

, 11

.

.

האחרים דוגמאות רבות לכך הן כפרטים המשתלבים במאמר שלם הן מאמר שכולו עדות בע " פ

 -ראה  ,למשל

:

בן  -צבי

 , 21עמ '

. 334 - 333

ן
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הרשימה מכוונת לשמש מעיינים ותלמידים  .בהעדר ביבליוגראפיה נאותה על נושא
זה  .ביבליוגראפיה מוערת מלאה של כתביו על יהדות  -המזרח מן הראוי שתכלול גם את
מאמריו שלא כונסו .
שאר ישוב
תל  -אביב
ן .

תרפ " ז 192 ,

.

.2

תל  -אביב תרצ " ו שני

.3

תשכ " ו 575 ,

ירושלים

עמ ' .
כרכים  263 + 223 ,עמ '

( כתבי

י ' בן  -צבי  ,ב  -ג ) .

עמ ' ( מהדורה חדשה של כתבי

י'

בן  -צבי .

א) .

אסופת מאמרים על קדמות הישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,המכוונים ללמד שישוב
זה לא פסק מעולם  ,גם לאחר חורבן הבית  .שלוש המהדורות שונות מאוד זו מזו
בהיקף החומר ובדרך סידורו .
על יהדות  -המזרח

(א)

:

מדור נפרד של מאמרים על קדמותן של כמה קהילות

בלבנון ובסוריה ( במהדורות

.

. )3 2

( ב ) מושא הספר בכללו הוא ישוב יהודי שרובו

המוחלט הוא מזרחי  .נוסף לכך שזורים בפרקים הכלליים ידיעות על עולים

מהמזרח שחידשו את הישוב היהודי בכמה ישובים ( שפרעם  ,כפר יסיף  ,טבריה
יפו  ,עזה

,

( ג ) פרקים העוסקים במסורות  ,או בראיות היסטוריות  ,המלמדות

ועוד ) .

על מוצאם היהודי של קבוצות אוכלוסים ערביים בארץ  :מהם שמוצאם מיהודי
הארץ בדורות קדומים או בדורות

מאוחרים .

ומהם שמוצאם מיהודי ח ' יבר .

אוכלוסינו בארץ
.4

ורשה

תרפ " ט ,

95

עמ ' ( ספרייה

יסודות . ) 5 - 4 ,

דיון אתנולוגי  -היסטורי על העדות היהודיות בארץ  -ישראל ומאפייניהן .
על יהדות  -המזרח

דיון מפורט ושיטתי על כל עדה ועדה וקבוצת עדות  .הספר

:

לא דן ביהודי איטליה  ,הודו ואתיופיה
ראה בגוף

( הפלאשים ) .

( דיון מפורט על הספר -

המאמר ) .

אוכלוסי ארצנו

.5

ורשה תרצ " ב  113 ,עמ ' ( ספרייה יסודות . ) 14 ,
דיון על האוכלוסיה הלא  -יהודית בארץ  -ישראל  ,לפי קווי  -החלוקה הדתיים
והאתניים שלה .
על יהדות  -המזרח

:

המחבר סבור שרוב הפלאחים הערבים בארץ מוצאם

מהישוב היהודי הקדום .
.6

אוכלוסי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב
כרך הכולל את שני החיבורים
( לעיל ,

:

תרצ " ז ,

245

' אוכלוסינו

עמ ' ( כתבי י '

בן  -צבי ,

בארץ ' ( לעיל ) 4 ,

ה) .

ו ' אוכלוסי

ארצנו '

 . ) 5השינויים מן מהדורתם הראשונה מעטים מאוד  ,ועיקרם עידכון חלק

מהנתונים .
ספר השומרונים
.7

ספר השומרונים  -תולדותיהם  ,מושבותיהם  ,דתם ומפרותם  ,תל  -אביב

תרצ " ה ,

 266עמ ' .
א.

ספר השומרונים  ,ירושלים תש " ל  ,י " א +
י'

בן  -צבי ,

ז) .

14

 +ח 36עמ ' ( מהדורה חדשה של כתבי
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.

על תולדות השומרונים  ,דתם  ,מפרותם מנהגיהם ועוד  .במהדורה השנייה נוספו
מאמרים שפירסם המחבר בנושא זה לאחר צאת המהדורה

הראשונה ,

וכן

תיקונים  ,תוספות ועדכונים .
על יהדות  -המזרח

הספר כולו עוסק בכת יהודית מזרחית  ,שמרכזה בארץ והיו

:

לה בעבר תפוצות בארצות  -המזרח .
שבטי ישראל בירושלים
.9

תל  -אביב

נו  -גז ) .

תרצ " ו 124 ,

124

עמ ' ( ספריית ארץ  -ישראל של הקרן הקיימת

לישראל .

עמ ' .

הפרקים הראשונים בספר עוסקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים מאחר
החורבן עד ראשית המאה

הפרקים האחרונים עוסקים בעדות היהודיות

ה . 18 -

בארץ ( ולא רק בירושלים ) והחומר בעיקרו חוזר על הכתוב ב ' אוכלוסינו בארץ '
( לעיל . ) 4 ,
זכרונות ורשומות

 . 10תל  -אביב תרצ " ו  226 ,עמ ' ( כתבי

י'

בן  -צבי .

א) .

הפרקים הראשונים הם זכרונות נעורים עד עליית בן  -צבי לארץ  .החלקים האחרים
הם אסופת מאמרים וכתובים שונים .

על יהדות  -המזרח
מקאווקאז ) ;

הפרקים לזכר י ' ניסנוב וי ' בנימיני ( יהודים הרריים

:

רשמי פרס ( ממסע

בתרצ " ה ) .

בעיות הישוב

 . 11תל  -אביב

תרצ " ו  271 ,עמ '

( כתבי

י ' בן  -צבי  ,ד ) .

אסופת מאמרים על בעיות הישוב  ,בעיקר בתקופת המאנדאט .
על יהדות  -המזרח

המאמר ' הפועל היהודי בתורכיה '

:

( תר " ע ) .

גם המאמרים

' ארץ  -ישראל בשעת חרום ' ( תרע " ו ) ו ' כנסת ישראל בארץ ואישורה ' ( תרפ " ח ) יש
בהם עניין לנושא דיוננו .
פועלי ציון כעליה השניה
 . 12תל  -אביב

תשי " א  269 ,עמ ' .

עיקרו זכרונות ותעודות על פועלה של מפלגה זו בארץ ועל חלקו של המחבר בה ,
עד הקמת ' אחדות העבודה ' בשנת . 1919

על יהדות  -המזרח

:

שלובים בזכרונות  -פועלו של המחבר בתורכיה ובארץ

בקרב יהדות זו .
נדחי ישראל
 . 13תל  -אביב
. 14

תל  -אביב

תשי " ג  248 ,עמ ' .
תשט " ז 299 ,

עמ ' ( מהדורה

 . 15תשכ " ג  323 ,עמ ' ( מהדורה

 . 16ירושלים

שנייה ) .

שלישית ) .

תשכ " ו  325 ,עמ ' ( מהדורה חדשה של כתבי

י ' בן  -צבי  ,ב ) .

אסופת מאמרים ומחקרים על קהילות יהודיות במזרח  ,כיתות

יהודיות  ,מסורות

יהודיות בקרב שבטים מוסלמיים  ,גילויי עצמאות מדינית בגולה ( מהמהדורה

ן

בל  -צבי ויהודי  -המזרח

ואילד ) .

השנייה

ההבדלים בין מהדורה

ובמיוחד בין הראשונה

למהדורה ,

לרביעית  ,הם ניכרים  .האחרונה שיטתית יותר  ( .ראה גם בגוף
על יהדות  -המזרח
אפריקה ) ,

 :הספר כולו  .דיונו מקיף את קהילות  :תימן  ' ,המערב '
הקרימצ ' אקים ,

פרס ,

גרוזיה ,

קאווקאז ,

אפגאניסתאן וסוריה  .במהדורה הרביעית
בכיתות

:

( הדוגמה )

:

17

ירושלים תשט " ו 478 ,

18
. 19

גם לבנון וסין  .מהדורות

3- 1

עוסקות

העות ' מאני

תולדות ארץ  -ישראל  -הישוב בתקופה

ירושלים

בוכארה ,

והקראים  .המהדורה השלישית גם בשומרונים .

ארץ  -ישראל ויישובה כימי השלטון

תשכ " ח .

המאמר ) .

( צפון -

כורדיסתאן ,

השבתאים

143

עמ ' .

486

העות ' מאנית  ,תשי " ט 162 ,

עמ ' ( מהדורה שנייה

;

עמ ' .

מהדורה חדשה של כתבי י ' בן -

צבי  ,ו ) .
חיבור מקיף על ארץ  -ישראל והישוב היהודי בה בשנות רע " ז  -תרע " ז  .המהדורה
השנייה היא צילום המהדורה הראשונה עם תיקונים שבאו בסופה  .נוסח מקוצר
של הספר ( מס '

יצא לאור על  -ידי

) 18

על יהדות  -המזרח

צה " ל .

אין בספר התייחסות נבדלת לנושא זה  ,אך הישוב היהודי

:

בארץ בתקופה הנדונה רוב מניינו ורוב בניינו הוא

מזרחי  ,עד אמצע

המאה ה . 19 -

מסעות  -כשבילי הארץ ושכנותיה  ,מתוך רשימות  -דרך ויומנים
. 20

ירושלים

תש " ך 192 ,

עמ ' .

רשמי מסע  .שנתפרסמו בחלקם קודם לכן  ,ויש מהם הניתנים כאן כקיצור  .רוב

הפרקים הם על ארץ  -ישראל .
על יהדות  -המזרח

פרקי מסעות במצרים  ,סוריה

:

ולבנון  ,עיראק  ,פרס  ,עדן ,

תורכיה ויוון  -רובם נתפרסמו קודם לכן .
מחקרים ומקורות
. 21

ירושלים

תשכ " ו .

608

עמ ' ( מהדורה חדשה של כתבי י '

מחקרים ומקורות  ,ובה שני חלקים
על יהדות  -המזרח

19 :

:

ארץ  -ישראל

;

בן  -צבי  ,ג ) .

אסופה של

קהילות ישראל במזרח .

מאמרים שבחלק השני  ,הנחלקים ל  4 -שערים  :מקורות

על קהילות פרס וכורדיסתאן  ,ובו גם מאמר על עדן

התיכון ובארצות המזרח  ,מראשית המאה

ועיקרו על ה ' דונמה ' בתורכיה

;

ה ; 18 -

;

ספר מסעות באגן הים

מאמרים על התנועה

השבתאית ,

מאמרים על כתרי  -תורה ונספחות .

זכרונות ורשומות
. 22

ירושלים

תשכ " ו  496 ,עמ ' ( מהדורה

חדשה של כתבי י ' בן  -צבי  ,ד ) .

החלק הראשון של הספר כולל את זכרונות המחבר  ,שעיקרם לקוח מספרו ' פועלי
ציון בעליה השניה '

( לעיל  , ) 12 ,עם תוספות .

החלק השני הוא אסופה של מאמרים

שנתפרסמו קודם לכן  .אין חפיפה בין ספר זה לספר קודם של המחבר בשם זה
( לעיל . ) 10 ,

על יהדות המזרח

:

בחלק הראשון שלובים בזכרונותיו דברים על יהדות  -המזרח

בארץ  ,בתורכיה ובסאלוניקי  .בחלק השני כלולים מספר מאמרים שעניינם יהודי -
המזרח בארץ וכתורכיה .
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ן

יצחק בצלאל

הגדודים העבריים  -אגרות
. 23

ירושלים תשכ " ז  ,מג +

175

עמ '  +עמודי תצלומים ( מהדורה חדשה כל כתבי

י'

בן  -צבי  ,ט ) .

 . 24ירושלים

תשכ " ח ,

מג +

עמ '  +עמודי תצלומים ( מהדורה

175

עיקרו של הספר הוא אגרות המחבר מעת שירותו
ואחרית  -דבר  .המהדורה השנייה היא מהדורה

בגדוד ,

מתוקנת .

שנייה ) .

בתוספת מבואות

הזהה בעיקריה עם

המהדורה הראשונה .

על יהדות  -המזרח

התייחסויות לאישים ולעניינים שונים  ,המשולבים באגרות .

:

החזון והגשמתו  -פרקי זכרונות ורשימות על בעיות ההסתדרות
. 25

תל  -אביב

 359 , 1968עמ ' .

אסופה של זכרונות ומאמרים  .שפורסמו קודם לכן .

על יהדות  -המזרח

המאמרים

:

' המסע

לערי

תורכיה ' ,

' הפועלים התימנים

בפתח  -תקוה '  ' ,יוסף בנימיני ' .
רשמי דרך
 . 26ירושלים
פרקי

תשל " ב 343 ,

מסע ,

עמ ' .

בארץ  -ישראל ,

באסיה  ,באירופה ובאמריקה

-

סדורים בסדר

כרונולוגי  ,מהם המתפרסמים כאן לראשונה .
על יהדות  -המזרח

:

מסעות בתורכיה  ,ביוון  ,במצרים  ,בלבנון וסוריה  ,בעיראק

בפרס ובעדן .
ספר שירות ותשבחות של השבתאים
 . 27תל  -אביב תש " ח  ,הועתק ותורגם בידי

מ ' אטיאש  ,הערות וביאורים מאת ג ' שלום .

הקדמה על כת השבתאים בסאלוניקי מאת י ' בן  -צבי .
על יהדות המזרח

:

הספר כולו עוסק בכת שבתאית במזרח .

שבטי ישראל בבית הנשיא כירושלים

 . 28תל  -אביב

תשי " ט  300 ,עמ ' .

הספר מתעד  12כינוסי ראש  -חודש של

10

.

עדות כינוס לעדה  ,שהתקיימו בבית -

הנשיא  .בכינוסים דיברו בעיקר נציגי העדה עצמה  ,אולם בכל כינוס באים דברי

בן  -צבי בפתיחה ולרוב גם במהלך הכינוס וכסופו  .אף שאין זה ספרו הבלבדי של
בן  -צבי  ,זהו מפעלו שלו ודבריו בכינוסים מלמדים על עמדתו בסוגיה זו .
על יהדות  -המזרח
כינוסים )

:

כינוסים שהוקדשו לקהילות

:

תימן

(  2כינוסים ) ,

פרם

(2

.

בבל כורדיסתאן  ,הודו  ,יוון  ,בולגאריה .

ארץ  -ישראל בעכר ובהווה
. 29

ירושלים

תש " ם 246 ,

עמ ' .

הספר נתחבר בידי ד ' בן  -גוריון וי ' בן  -צבי במשותף ופורסם במקורו ביידיש ( ניו -
יורק תרע " ח )  .המהדורה העברית יצאה בהשמטות מרובות  .שניים מתוך שלושת

חלקי הספר שנכתבו בידי בן  -צבי הושמטו לגמרי .
על יהדות  -המזרח :

כלול בפרקים העוסקים בתקופה העות ' מאנית .

,

ן

בן  -צבי ויהודי  -המזרח
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הפניות בלבללוגראמיות
א ' אלמאליח  ' ,מחיי הספרדים '  ,השלח  ,כד  ,חוברות ג  ,ד

אלמאליח

, 269 - 260

( תרע " א ) ,

עמ '

 ( . 359 - 348יצוין כי א ' אלמאליח כתב מאמרים רבים נוספים על עדה

או תפוצה מזרחית זו או אחרת  ,ואין מקום לפרטם כאן ) .
אשכולי

א " ז אשכולי  ,ישראל -

ידיעת עמנו  ,מהותו  ,שבטיו ולשונותיו ?  ,ירושלים

תשי " ג .
בן  -חיים

ז ' בן  -חיים  ' ,תרומתו של יצחק בן  -צבי לחקר השומרונים '  ,ספר זכרון ליצחק
בן  -צבי  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ ' סו  -יח .

כן  -יעקב

כן  -צבי  ,מצב

א ' בן  -יעקב  ,קהילות יהודי כורדיסתאן , 2הוספות ומילואים  ,ירושלים תשמ " א .
אבנר  ' ,מצב
חוברת

בן  -צבי  ,המפרדיו

.]1

היהודים

בתוגרמה ' ,

האחדות  ,ד ( תרע " ג )  .חוברת . 9 / 10

עמ '  : 10 - 7חוברת  , ] 3עמ '  ( . 9 - 1אבנר הוא שם  -עט של י '

.4 - 3

י ' בצלאל  ,כתבי סופרים יהודים ספרדיים ומזרחיים בלשונות יהודיות וזרות
( המברא )

בראראר

בן  -צבי ) .

י ' בן  -צבי  ' .דבר הנשיא אל היהדות הספרדית בתפוצות '  ,שבט ועם  -קובץ
לבעיות מיזוג גלויות  ,ירושלים תשי " ד  ,עמ '

בצלאל

עמ '

: 12 - 9

'

חל  -אכיכ ת  %מ " ב

א ' בראואר  ,יהודי כורדיסתאן  ,ירושלים תש " ח .

ברוכך

ב ' ברוכוב  ,כתבים  ,א

גולדברג ואחרים

ה ' גולדברג  ,א ' זיו  ,א ' בסקר  ,אנתרופולוגיה

( תל  -אביב )

תשט " ו .
:

אדם  ,חברה  ,תרבות  ,תל  -אביב

. 1978
גרונוואלד

מ ' גרונוואלד  ,סיפורי  -עם  ,רומאנסות ואורחות  -חיים של יהודי ספרד ( מחקרי
המרכז לחקר הפולקלור ,
(r

ולדמן

ו),

תשמ " ב .

ירושלים

הרשברג  ' ,הספרדים בארץ ישראל '  ,השלח  ,י " ח

W

"

( תרס " ח ) .

מ ' ולדמן  ' ,אגרות יצחק בן  -צבי על יהודי אתיופיה '  ,פעמים ,

 ( 22תשמ " ה ) ,

עמ '

5ד . 88 -
כלל ישראל  -פרקים בסוציולוגיה של העם

כלל ישראל

ב ' דינור ואחרים

מיטשל  -ליסק

היהרדי ירח ] זלים
ג ' דנקן מיטשל  ,מ ' ליסק ( עורכים )  ,לקסיקון דביר לסוציולוגיה  ,ירושלים ותל -

( עורכים ) ,

954נ

אביב תשמ " ד .
מינץ

מ ' מיעץ  ' ,פרק  -הסיום הגנוז של חיבור יצחק בן  -צבי על " נדידת היהודים '
קתדרה

13

( תעזת תל " %ם )

עמ '

[ - 13

ו4ה

ספר זכרך

ספר זכרך ליצחק בן  -צבט א  ,ירושלים

עחיאל

עטף בן פנחס עוזיאל  ,המגדל הלבן  - -מח " היהודים בקהילת סלתיקג  ,תל -

ומ %כ " ד .

) 11ביב וזעזל " ח
פטאי
היי

ל /ג

] 1197

 .נ .א

Patai , Tents ofJacob , Englewood cliffs ,

.א

ע  ,פלג  ' ,הפעילות העיתית והארגתית וטל יצחק בן  -צבי בוצועת " פועלי  -ציץ "
בשנים
יורק

, ' 1915 - 1903

דיסרטאציה לקבלת תואר ד " ר באוניברסיטת ניו יורק  ,ניו

. 1975

פריימאן

נ " ר פריימאן  ,ספר הזכרון הירושלמי  ,ירושלים תרע " ג .

רובינשטיין

ש ' רובינשטיין  ' ,על ייסודו וראשיתו של המכון לחקר קהילות ישראל במזרח
פ1נמים

רופיו

אביב

שאלוניקי
שונמי

 ( 22תז %מ " ה )

עמ ' ד149 - [ 2

א ' רופין  ,המבנה הסוציאלי של היהודים ( הסוציאולוגיה של היהודים  ,א )  ,תל

תרצ " ד .

שאלוניקי  -עיר ואם בישראל  ,ירושלים  -תל  -אביב תשכ " ז .
ש ' שונמי ( עורך )  ,כתבי יצחק בן  -צבי  -ביבליוגראפיה  ,עם ביוגראפיה מאת
ז '  , 1 TWירחטלים תעזי " ח

שמי

.

יצחק שמי  ' ,היהודים בדמשק ' האחדות  ,ב

( תרע " א )

