מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל
בימי הביניים ותחילת העת החדשה

*

יעקב ברנאי

מגמותיה השונות של ההיסטוריוגראפיה היהודית בעת החדשה ינקו מן ההוויה הרעיונית  ,החברתית
והפוליטית בת הזמן  .התמורות רבות המשמעות בתולדות היהודים באשר הם ובתולדות ארץ -
ישראל  ,שהתרחשו במאות הי " ט  -כ '  ,באו אף לכלל ביטוי בהיסטוריוגראפיה .
שלושה שלבים עיקריים רואה שמואל אטינגר בהיסטוריוגראפיה היהודית בעת החדשה

:

א) אנשי ' חכמת ישראל '  ,שבמרכז ההיסטוריוגראפיה שלהם עמדו ההשכלה והאמנציפציה ( מרכז -

אירופה במאה

הי " ט ) ;

ב) הדור שלאחריהם  ,זה שספג לתוכו את ערכי הרומאנטיקה הלאומית ומרד

בהשכלה ' הרציונאליסטית והשטחית '  .לדעתם  ,עם ישראל הוא לאום  ,גוף אורגאני חי  ,ויש לחקור
את רציפות קיומו  .ג ) דור השואה והתקומה  ,שהדגיש את המימד המדיני והחברתי בתולדות ישראל .
ומוסיף אטינגר

:

'  . . .אותם היסטוריונים שדמותם הרוחנית עוצבה בתנאים של קיום ממלכתיות

יהודית ופזורה רבת היקף כתופעת קבע  ,מכוונים את עיקר מאמציהם להיסטוריה פוליטית
ן

" נורמאלית " לתולדות הישוב ולהיסטוריה לוקאלית או ליצירתו הרוחנית ' . . .

בהתפתחות הכתיבה ההיסטורית הכללית משלהי ימי  -הביניים ואילך  ,היה משקל רב לתודעה
הלאומית ולתנועות הלאומיות  2 .אלה האחרונות נזקקות פעמים רבות למיתוסים  ,לאפולוגטיקה ואף
לסילופים  .ההיסטוריוגראפיה  ,שלא תמיד השכילה לשמור כראוי על כללי מחקר ביקורתי  ,אימצה

אותם לעתים לעצמה ואף פיתחה אותם  .בדרך  -כלל חלות האבחנות הכלליות הללו גם על
ההיסטוריוגראפיה היהודית בעת החדשה  .אך מכיוון שההיסטוריוגראפיה היהודית החדשה הקדימה
מעט את התנועה הלאומית היהודית  ,מלכתחילה היו כיווניה שונים  .ראשיתה בתקופת ההשכלה
היהודית והאמנציפציה  ,ובכיוון זה היו מועדות פניה  .אבל גם בין אנשי ' חכמת ישראל ' וראשוני
המשכילים היהודים באירופה ניתן למצוא כבר הדים למגמות הלאומיות היהודיות  ,הגם שהדברים
נשמעו בקולות עמומים

למדי .

רק בדורות שלאחר  -מכן  ,ובעיקר במאה הנוכחית  ,נתגבשה

היסטוריוגראפיה של תנועה לאומית  ,על זרמיה השונים .

*

רבות
במסגרת זו
ומחקריות
יכולתי
היסטוריוגראפיות
המחקר  .כמו  -כן לא
בעיות
בהמשך
כהיסטוריוגראפיה :
מקווה לעשות זאת
המגמות
שלואני
מיצוי ,
סקירה
מביאיםלידי
לא באות
בו  ,אנו
הנזכרות זה
במאמר

להזכיר את כל החוקרים שעסקו בנושא  .תודתי העמוקה נתונה לפרופ ' יצחק טברסקי  ,ראש המרכז ללימודי
יהדות באוניברסיטת הרוורד  ,שבמסגרת שהייתי שם נכתב המאמר  ,ואשר סייעני כעצתו

הטובה .

תל  -אביב תשמ " ד  ,עמ ' . 25

1

בהקדמתו לספרו של ח " ה בן  -ששון  ,רצף ותמורה ,

2

ראה  ,למשל  . 207 - 238 :קק Writing, Oklahoma 1938 ,

History of

ג

H. B . Barnes ,

7

2
~

יעקב ברנאי

במאמר זה ננסה להתמקד בסוגיה אחת בהיסטוריוגראפיה היהודית בעת החדשה  :חקר תולדות

היישוב היהודי בארץ  -ישראל מאז הכיבוש הערבי

מתעוררות כמה שאלות היסטוריוגראפיות קשות

( ) 634

ועד לעלייה הראשונה (  . ) 1882בהגדרה

:

א  .המושג ' היישוב '  ,שמובנו כללי  ,חל בהיסטוריוגראפיה היהודית רק על היישוב היהודי

שבארץ  -ישראל .
ב  .המושג ' העלייה הראשונה '  ,המעורר מחלוקת בספרות המחקר .
ג  .בעיית הפריודיזאציה .

באשר לבעיית גבולות הזמן של מאמרנו  ,ראשית הסקירה בכיבוש ארץ  -ישראל מידי הערבים
ולא  ,למשל  ,בחורבן הבית השני  ,מרד בר  -כוכבא או בחתימת התלמוד הירושלמי  ,מפני שמקובלת

עלינו תפישתו של בן  -ציון דינור  ,ודעתם של חלק ניכר מן החוקרים כיום  ,שרק בכיבוש הערבי של
ארץ  -ישראל מתחילה בעצם מה שקרויה ' תקופת הגלות '  3 .החוקרים הסבורים כך  ,מסבירים את

טענתם בריבוי מספר היהודים בארץ  -ישראל עד הכיבוש הערבי  ,שרק אז פסקה הארץ להיות יחידה

טריטוריאלית עצמאית ונפסקה ריבונותם של היהודים על אדמותיהם .

הסקירה

סיום

ההיסטוריוגראפית בתקופה הציונית  ,מתבקש מהחידוש הגדול שיש בעליות הללו ובהקמתה של

התנועה הציונית בתולדות ישראל  .החידוש הגדול בתנועה הציונית הוא בהיותה תנועה לאומית
מודרנית בעלת גוון חילוני  -אנטי  -תיזה לגישות היהודיות המסורתיות  ,הגם שיש בה לא מעט

ממשקעי הרצף המסורתי היהודי  .סוגיה זו ( ראה להלן ) היא נקודת  -מחלוקת היסטוריוגראפית וגם

פוליטית  -חברתית במדינת ישראל של זמננו  .עצם העובדה שזקוקים אנו להסבר זה של
הפריודיזאציה  ,מלמד על הבעיות ההיסטוריוגראפיות השונות  ,שבכמה מהן אף נדון להלן .
מחקר תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל ( עד לעשרים השנים

האחרונות )

נחלק

:

א  .צעדים ראשונים .
ב  .המחקר בעת ההתעוררות הלאומית היהודית

( . ) 1920 - 1870

ג  .תקופת המנדט  -הזרם הציוני במחקר ( . ) 1948 - 1920
ד  .המחקר לאחר . 1948

צעדים ראשונים
' גילויה מחדש של ארץ  -ישראל ' במאה

הי " ט4

על  -ידי נוסעים וחוקרים נוצרים  ,בעיקר

מאירופה ,

לא חל בחלל ריק  .קדמה לכך ההתעניינות בארץ  -ישראל ובשיבת היהודים אליה  ,שגילו חוגים
פרוטסטאנטיים מילינאריים באנגליה ובגרמניה החל משלהי המאה הי " ח  5 ,השקיעה הפוליטית של

האימפריה העות ' מאנית ונסיונות החדירה של מעצמות אירופה לאזור הים  -התיכון  .הגורמים

הללו ,

בנוסף להתעניינות המדעית בארץ  -ישראל של חוקרים נוצרים במאה הי " ט  ,הביאו גם לראשיתו של

ו
~

נ

ץ

השתדלתי להשתמש במאמריו המקובצים של דינור  .בסוגיה של ראשית תקופת הגלות ראה  :ב " צ דינור  ,דורות
ורשומות  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '  . 100 - 98על בעיית הפריודיזאציה ראה להלן ואדון בכך בהרחבה במקום אחר .

4

תודתי נתונה לפרופ ' אהרן אופנהיימר ולפרופ ' מ " ד הר על עזרתם בבירור הסוגיה הזאת .
" בן אריה  ,ארץ ישראל במאה הי " ט  :גילויה מחדש  ,ירושלים . 1970

5

ראה  ,למשל  :מ ' ורטה  ' ,רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים  , ' 1840 - 1790ציון  ,לג

~

( תשכ " ח )  ,עמ '

. 179 - 145

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

חקר ארץ  -ישראל ויישובה היהודי על  -ידי יהודים  .במקביל להתעניינות בארץ  -ישראל וביישובה
היהודי  ,התפתחה כספרות ההשכלה וההיסטוריוגראפיה היהודית התנגדות עזה לאורחות חייו של
היישוב היהודי בארץ  .דיאלקטיקה זו מלווה את ההיסטוריוגראפיה היהודית במשך שנים ארוכות ,
והדיה נשמעים אף בשנים האחרונות .

ראשוני החוקרים היהודים בעת החדשה  ,אשר החלו לעסוק בחקירת ארץ  -ישראל  ,כגון שלמה

לויזון  ,יעקב קפלן ויהוסף שווארץ  ,התעניינו בעיקר בגיאוגראפיה ההיסטורית של ארץ  -ישראל .
שלמה לויזון פירסם את המחקר הראשון בתחום חקר ארץ  -ישראל ,

' מחקרי ארץ '  ,בשנת תקע " ט

(  6 . ) 1819יעקב קפלן הוסיף והרחיב את היריעה בספרו ' ארץ קדומים ' ( תקצ " ט  7 . ) 1839 -ר ' יהוסף

שווארץ פירסם את ' תבואות הארץ '  ,שאף הוא הוקדש לחקירת ארץ  -ישראל  ,בירושלים בשנת

(  . ) 1845השפעות ההשכלה

האירופית ,

תר " ה

הרומאנטיקה הלאומית  ,החקירה המדעית המתפתחת

וביקורת המקרא הנוצרית ניכרים היטב בחיבורים הללו  8 .מאידך גיסא  ,מדגישים לאחרונה חוקרים

את הרציפות הקיימת  ,למשל  ,בין עבודותיו של שלמה לויזון על ארץ  -ישראל לחוקרים יהודים
מימי  -הביניים  ,כמו אישתורי הפרחי  " ,או פרשנותו של הגאון מווילנה על הגיאוגראפיה של ארץ -

ישראל .

10

בין שני היסודות הללו  -ההשפעה החיצונית והרצף הספרותי  -מחקרי היהודי  ,נעים כיווני

המחקר של ההיסטוריוגראפיה היהודית על ארץ  -ישראל ויישובה היהודי מן המאה

הי " ט ואילך .

מחד גיסא  ,היסטוריונים וזרמים בהיסטוריוגראפיה היהודית המדגישים יותר את ההשפעות
החיצוניות והכלליות על תולדות היישוב היהודי והתפתחותו ; ולעומתם  ,אלה המדגישים יותר את
הזיקה והרצף להתפתחויות פנימיות בעם

היהודי .

הואיל וכך  ,יש עניין מיוחד לבדוק כיצד באות שתי התפישות הללו לידי ביטוי אצל החוקרים

היהודים הראשונים של ארץ  -ישראל  .מייד בפתיחת הקדמתו ל ' מחקרי ארץ ' אומר שלמה לויזון

:

' כל איש משכיל הקורא בספרי דברי הימים מן הקורות אשר הקרה ה ' לעם ועם  ,הוא יתאמץ לדרוש
את תכונת הארץ אשר ישב בה העם ההוא '  .כבר כאן ניכרים סימני ההשפעה של חוקרי אומות
העולם בני דורו  .בהמשך ההקדמה מוסר לנו לויזון מהם מקורותיו לחקירה ומהיכן שאב את שיטת
עבודתו המחקרית בספר זה

:

' כפי אשר דרשתי מעל ספרי המסעות וכפי אשר העליתי מספרי נכבדי

חכמי העמים ללשנות שונות אשר התאמצו לחקור את הדברים האל בתבונה ובדעת

;

מה גם על

הנמצא בדברי התלמודיים בענינים ההמה  ,הניפותי את ידי לקחת ממנו '  .בהמשך הדברים הוא

מספר  ,כי הושפע

מר ' שלמה דובנא ( , ) 1813 - 1738

מראשוני המשכילים היהודים  ,שאף הוא שאף

לכתוב ספר דומה  .שיטת עבודתו הביקורתית והמדעית בספר זה איננה מעידה דווקא על המשך
ההליכה בזרם הפרשנות המסורתית  ,אלא על השפעות מדעיות
6

ש ' לעוויזאהן  ,מחקרי ארץ ,

וינה . 1819

מודרניות  .ח

אין גם רמז להשפעה

הקדמת המחבר נכתבה כבר בעינת 5נ . 18וראה מהדורת ג ' קרסל לספר זה

( תל  -אביב תש " ה )  ,ובה מבוא מאת המהדיר  .ר ' מיכאל  ' ,שלמה לויזון (  -גישתו להיסטוריה של העם היהוד " ,
אומה ותולדותיה  ,כ  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

7
8
9
10
11

; 162 - 147

הנ " ל

( מהדיר ) ,

שלמה לויזון

:

משורר  ,כלשן  ,חוקר ,

ירושלים תשמ " ה .
" קאפלאן  ,או קדומים  ,ווילנא תקצ " ט .

,

קרוש

ראה  ,למשל  :ר ' קסטנברג  -גולדשטיין  ' ,אופיה הלאומי של השכלת פראג '  ,מולד  ,כג

ראה דברי קרסל בהקדמתו למחקרי ארץ ( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ '

( תשכ " ה )  ,עמ '

יד .

ראה  :ט ' כהן  ,מחלום למציאות ארץ ישראל בספרות ההשכלה  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 45 - 39
מיכאל ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  . 151הנ " ל  ' ,שלמה לויזון ' ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' כ  -כה .

. 233 - 221

יעקב ברנאי

הדברים נראים דומים גם בספרו של יעקב קפלן  ' ,ארץ קדומים '  ,שהוא המשכו ועיבודו של

חיבורו של לויזון  .אף לגבי ספר זה הועלתה לאחרונה הסברה  ,כי ניכרת בו השפעתו של הגר " א
בהתייחס לשימוש בפירוש שלו למשנה  ,כי ' המשכיל הוילנאי בעסקו בגיאוגרפיה של ארץ ישראל
רואה עצמו כממשיך דרכו של הגר " א ' .
של מרדכי אהרן גינצבורג

3ן

אולם מעיון מדוקדק במבוא של קפלן לספרו ובהקדמתו

( ) 1846 - 1795

לספר  ,מתקבלת תמונה הפוכה  .קפלן מביא במבוא את

המקורות ששימשוהו לשם חיבור הספר  ,וביניהם הוא מונה גם את הגר " א 4 .י אך ברשימה מופיעים
שמות ומקורות רבים

( כ , ) 50 -

כמשה מנדלסון ומשכילים אחרים  ,חוקרי מקרא וגיאוגראפים

נוצרים  ,ושימושו בהגר " א הוא שולי ביותר  .לעומת זאת  ,בהקדמתו שלגינצבורג  ,שישב אז בווילנה ,

אשר קפלן מתייחס אליה כאל הקדמתו שלו ( ולכן לא כתב

הקדמה ) ,

מאשים הוא את חכמי ישראל

לאורך הדורות על כי הזניחו תחום זה של ספרות ומתקר  ' :אבל הוי לא כמחשבת הדורות הראשונים
מחשבות הדור החדש  . . .עד כי רוב ההוגים במקראי קדש בימינו פסוח יפסחו על הפרשיות אשר לא

נמצאו בהן בלתי אם שמות ערים ואומות לבדם כעל דברים אשר כל חפץ אין בהם ' 5 .י
אברהם משה

חכמי אומות העולם מרבים להתעניין ולחקור בתולדות

לונץ

לעומתם ,

הארץ  ' :ובדבר הזה הובישו חכמי העמים את

פנינו כי המה התעודדו להתחקות על מחקרי ארץ ישראל ולחפור אותה בכל חשק לבבם בעבור
אהבתם את הקדמוניות ' .

6ן

הגורמים המרכזיים להתחלות המחקר ומקורות היניקה הבסיסיים ברורים מאוד מדברים אלו .

השימוש במקורות היהודיים לצורך המחקר אינו מורה על המשך של הפרשנות המסורתית ; זוהי
כתיבה מדעית  -ביקורתית מודרנית  .מגמה דומה מוצאים אנו גם אצל ר ' יהוסף שווארץ  .שווארץ
שהיה בעל זיקה עמוקה הן לעולם החרדי  -מסורתי והן להשכלה המודרנית  ,עלה לארץ  -ישראל
בשנת

1833

ובה הירבה בחקירותיו  .בהקדמתו ל ' תבואות הארץ ' הוא כותב בין השאר בסוגיה זו

:

ואמת אגיד כי בושתי וגם נכלמתי באמרם לי כי דרשו פעמים הרבה מחכמי ב " י הן בחו " ל
והן בקדש של הידיעה הזאת ואין מגיד להם  ,כי לא ידעו ארץ נחלת אבותיהם ואשר הם
יושבים בה  . . .ולמה יגרעו חכמי  -ב " י מחכמי העמים אשר יעלו ויבאו מידי שנה בשנה
ממדינות רחוקות לחקור ולדרוש על תכונת הארץ

הארץ

?

?

למה נחלתינו לזרים ועל מה אבדה

בשנו מאד כי עזבנו ארץ ציון היא אין דורש לה .

!7

ההשפעה הנוצרית על ראשית המחקר היהודי בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה היהודי מופיעה גם
בשלהי המאה הי " ט ובראשית המאה הכ '  ,עם התפתחות המחקר  .א " מ לונץ  ,שעוד ידובר בו

להלן ,

שיבח את חוקרי אומות העולם והצביע רק על אישתורי הפרחי שעסק בחקירת הארץ לפני ר ' יהוסף
שווארץ  .קשה להניח  ,כי חוקרים כשווארץ  ,לונץ ודומיהם לא היו מזכירים את הגר " א אילו באמת

חשבוהו ל ' חוקר ארץ  -ישראל ' מן האסכולה המודרנית  .בין השאר כותב לונץ

:

גם בהמאה הקודמת  ,אשר חכמי ארצות המערב מבני העמים החלו לעלות לארץ  -ישראל
12

50

13
14
15

כהן ( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '

. 62

. 59 - 58

שם  ,עמ '
קאפלאן ( לעיל  ,הערה

, )7

עמ '

. xxx-XXVII

שם  ,עם . xx ,

. XXII

16

שם  ,עם ,

17

ר  ,יהוסף שוואקף  ,תבואות הארץ  ,ירושלים תר " ה  ,עמ ' א  -ב

מגמות בתקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

לחקרה ולדרשה  ,ויחברו ספרים מדעיים במקצוע הזה  ,גם אז לא עלה על לב אחד מרבנינו
וחכמינו שבארץ לעסוק במקצוע הנכבד הזה . . .

!8

ובהקדמתו לחלק הגרמני ( השונה מהקדמתו לחלק העברי ) של ' ירושלים ' כותב לונץ

:

בזמן שההתעניינות בארץ הקודש גדלה והולכת מיום ליום  ,כאשר כל העולם מקיים את

הפסוק מתהלים  ' :אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני '  ,כאשר בגרמניה ובאנגליה מוקמות
חברות לחקר ארץ  -ישראל  ,אשר מוציאות רבעונים מיוחדים לשם כך  ,בזמן שכזה אין

צורך בהסבר מיוחד להוצאת השנתון שלנו ' ירושלים '  ,אשר מוצא עתה לאור בפעם
הראשונה [ ! 9התרגום שלי  ,י " ב ] .

דברים דומים מוצאים אנו גם אצל חוקר ארץ  -ישראל  ,בן ' היישוב

בראשית המאה

הכ ' ( מת בשנת תרע " ח -

הישן ' ,

ש " י איש

הורוביץ ,

: ) 1918

על כן הזנחנו כל כך את חקירת הארץ ונעזבנה לאומות העולם  .ובה בשעה שאצלנו
נתחברו רק אי  -אלה ספרים בודדים לחקירת הארץ  ,כמו ' ארץ קדומים ' ו ' תבואות הארץ '
ועוד איזה חוברות צנומות ברשימת המקומות הקדושים שלנו נתפרסמו אצל אומות
העולם ספרים גדולים ונכבדים למאות ומאמרים וחוברות לאלפים בכל ענפי חקירת

הארץ  . . .את עבודת חוקרי אומות העולם במקצוע המדע הארץ  -ישראלי עלינו לכבד בכל
לב  .זה כבר מאה שנה שמאות חוקרים מומחים ואנשים גדולי  -המדע משלהם עובדים
במקצוע זה עבודה כבירה על בסיס מדעי . . .

20

הרחבנו כאן בשאלת הגורמים לראשית המחקר המדעי המודרני של ארץ  -ישראל משום שגם שאלה
זו הפכה לאחרונה לשנויה במחלוקת  .דמותו של הגר " א כ ' אב המייסד '  ,לא רק של היהדות החרדית
בעת החדשה  ,לא רק כמעצב מחדש את דרך לימוד התורה במזרח  -אירופה  ,אלא גם כ ' משכיל ' ,

כ ' ציוני '  ,כבעל תפישה ' משיחית אקטיביסטית '  ,קשורה יותר לזרמים אידיאולוגיים  ,בעיקר ביהדות
הדתית  -לאומית בזמננו  .אין היא מתאימה להלכי הרוה של המאה הי " ט  ,שבהם אנו עוסקים .

מסקנה אחרת הנובעת מההשפעה המחקרית הנוצרית על המחקר היהודי בנושא ארץ  -ישראל
שזו

גם חלה בתחומים מעשיים

:

21

היא ,

היתה השפעה נוצרית בולטת על ההתעניינות המתחזקת של

היהודים בארץ  -ישראל  .המעיין בעברדות הראשונות הללו  ,הן של לויזון המשכיל מפראג ובוודאי
של שווארץ החרדי  -משכיל מגרמניה וארץ  -ישראל  ,רואה את השפעות הרומאנטיקה הלאומית של
זמנם  .כבר הצביעו חוקרים על נימת ההתרפקות הרומאנטית של לויזון בסיום הקדמתו ל ' מחקרי
ארץ '

:

18

א " מ לונץ  ,נתיבות ציון וירושלים ( מהדורת ג ' קרסל )  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

19

Luncz, Jerusa[em , 1 ) 1882 ( , Wien

.

A. M

)כ ,111-י .

20

י " ז הלוי איש  -הורוב"ן  ,ארץ ישראל

21

בנוסף לדברי כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 10ראה גם  :א " ר מלאכיי פרקים בתולדות הישוב הישן  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '
; 21 - 9

ושכנותיה  ,וינה תרפ " ג  ,עמ '

. 318

ח " ה ריבלין  ,חזון ציון  ,שקלוב וירושלים  ,תל  -אביב תש " ז ; א ' מורגנשטרן  ,משיחיות ויישוב ארץ ישראל

במחצית הראשונה של המאה הי " ט  ,ירושלים תשמ " ה  .הללו ואחרים תולים בגר " א את הנאמר כאן  .לעומת זאת ,
השווה דבריו של ע ' אסקס  ' ,הגר " א וההשכלה  -תדמית ומציאות '  ,פרקים בתולדות החברה היהודית ( ספר

היובל ליעקב

כ"ץ ) ,

ירושלים תש " ם  ,עמ ' קצב  -ריז  .וראה ההיתלות על הגר " א בדברי עגנון  ,כפי שהובאו על  -ידי

בגרבמציאות ההיסטורית '  ,קתדרה  ( 31 ,ניסן תשמ " ד )  ,עמ '  , 159וכן להלן  .יש דמיון
משיחיות
ציפיות לתלות
בין' הנסיון
ברטל ,
מסוים
"
" א זרמים מודרניים לנסיון דומה שתלו לפני שנים רבות ברמח " ל  ,וארחיב בכך
במקום אחר.

 1קנ

יעקב ברנאי

בגשתי לדבר כל ארצות קדם  . . .וגם על חבל נחלת ישראל ויהודה יסתער לבי

בקרבי ,

ונפשי תהמה עלי כהמות ימים  . . .כי בעת אשוט על אדמת ישורון  ,אזכור בניה הנשארים

בארצות תבל לאלפים ולרבבות  ,שומרים בלב אנוש את משואות נחלתם . . .

חקר ארץ  -ישראל בכיוון זה נמשך גם במחצית השנייה של המאה הי " ט על  -ידי אנשי
בגרמניה  .לא כאן המקום להעריך הערכה כוללת את

מפעלם  ,ע

' חכמת ישראל '

אך נסקור את פעלם בתחום דיוננו .

הן צונץ והן שטיינשניידר עסקו בנושא תולדות ארץ  -ישראל  ,בעיקר מן ההיב ט ה ביבליוגראפי .

שינוי חשוב בכיוונו של המחקר התחולל אצל ההיסטוריונים שבחבורת אנשי

23

' חכמת ישראל '  ,יוסט

וגרץ .
בעוד שבראשיתו עסק המחקר בעיקר בצד הגיאוגראפי  -היסטורי  ,החלו הם לעסוק גם בתולדות
היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,אם כי הקדישו לתקופה שאחרי החורבן מקום מצומצם בכתיבתם
בהקשר זה  .שניהם  ,יחד עם דובנוב  ,הואשמו בהיסטוריוגראפיה הציונית בכך  ,שזלזלו בארץ -

ישראל וביישוב היהודי בארץ  -ישראל בימי  -הביניים ובראשית העת

החדשה ,

וזאת במסגרת
בארץ  -ישראל ,

האשמות כוללניות יותר  24 .יוסט אכן סקר אך בקצרה את תולדות היישוב היהודי
בעיקר במאה הט " ז  25 .אולם לגבי גרץ  ,שונה הדבר  .גרץ כלל לא התעלם מהיישוב היהודי בארץ -

דונה גרציה

ישראל בימי  -הביניים  ,הגם שלא הקדיש לו מקום ומעמד נרחבים  ,על  -פי תפישתו הכוללת  ,מכיוון
שלא עמדו לפניו מקורות מספיקים ומפני שסבר כי רמתו הרוחנית היתה ירודה .
פרק נכבד ( אם כי לא

26

אולם גרץ הקדיש

ליישוב היהודי בארץ  -ישראל במאה הט " ז והיה הראשון ליצירת

ארוך )

המיתוס של הנסיון להקים ' מדינה יהודית ' על  -ידי דון יוסף נשיא בטבריה  27 .יתר  -על  -כן  ,כיום ברורה
הזיקה העמוקה שהיתה לגרץ לראשיתה של התנועה הלאומית היהודית ולרעיונות של יישוב ארץ -

ישראל  ,שהחלו לרקום עור וגידים בזמנו  .גרץ הושפע השפעה עמוקה ממשה הס ומספרו

וירושלים ' .

28

מינויו בשנת

1870

' רומי

לפרופסור באוניברסיטת ברסלא ו על  -ידי שר התרבות של פ רוסיה

נועד להוראת טופוגראפיה של ארץ הקודש  ,בנוסף לפרשנות המקרא ולדקדוק עברי  .במינויו יש

משום ביטוי לזיקה שבין ההתעניינות הנוצרית בארץ  -ישראל במאה הי " ט לראשית המחקר היהודי
בנושא .
22

בהיסטוריוגראפיה הציונית זכו אנשי ' חכמת ישראל ' להתקפות חריפות  .ראה בעיקר  :ג ' שלום  ' ,מתוך הרהורים
על חכמת ישראל '  ,לוח הארץ

לשנת תש " ה  ,עמ ' . 112 - 94

מעניין להשוות את הדברים לגישה אוהדת הרבה יותר

של הסופר ש " י עגנון  ,תכריך של סיפורים  ,ירושלים  -תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ '
23

, 161 , 160

ישראל ותולדותיה

:

מדריך ביבליוגרפי  ,תל  -אביב תש " ג  ,עמ '

, 19 , 15

וכעקבותיו

. 45
אחרים .

24

ב " צ דינור  ,במאבק דורות  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '

25

 . 83 - 95קק 4 . 305 ! , Geschichte der Israeliten , 8 , Berlin 1828 ,ן  . 3 .וראה

ההיסטוריוגראפיה היהודית המודרנית  ,ירושלים
26

. 176

 . 146 - 216 ; 8 , 2 , ff . 265 - 304קק  ] . Zunz, Gesammelte Schrften , 1 , Berlin 1875 ,וראה  :ג ' קרסל  ,אוץ -

, 83 - 82

:

ר ' מיכאל  ,י " מ יוסט

:

אבי

תשמ " ג .

ראה  ,למשל  ,דברים שכתב גרץ על היישוב בירושלים במאה הט " ו  ,שהובאו לאחרונה על  -ידי י ' הקר ,

' ר ' אליה

מלה  -מאסה בירושלים '  ,ציון  ,נ ( תשמ " ה )  ,עמ '  243והערה  . 10כך  ,למשל  ,לא היו לפני גוץ תעודות הגניזה
הקהירית  ,וראה על כך

:

מ ' גיל  ' ,על מצב המחקר  ,סקירה על המחקר ההיסטורי בכתבי הגניזה ( א ) '  ,ידיעון

האיגוד העולמי למדעי היהדות ,

 :2ק
~

22

( תשמ " ג )  ,עמ '  . 29 - 17עד כמה שידוע לי  ,לא

פורסם ההמשך למאמר זה .

זה .

27

תודתי נתונה לידידי ד " ר מנחם בן  -ששון שהיפנה את תשומת לבי למאמר
ראה  ) , Leipzig 1866 :ל11 . Graetz , Geschichte der Juden , 1

28

ראה הקדמתו של ש ' אטינגר לספרו של צ ' גתן  ,דרכי ההיסטוריה היהודית  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '  . 21על גוץ

ראה גם את מבואו הביוגרפי של ר ' מיכאל  ,שם  .כמו  -כן ראה
היסטוריונים ואסכולות היסטוריות  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

:

ש ' אטינגר  ' ,מפעלו ההיסטוריוגרפי של גרץ ' ,

. 90 - 89

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

אולם גרץ לא הסתפק בתיאור היישוב היהודי בצפת ובטבריה במאה הט " ז בלבד  ,אלא

תיאר ,

בדרכו שלו  ,גם את תולדות היישוב היהודי בירושלים במאה הי " ט  .המדובר בדיל  -וחשבון הקשה

והקטלני שהגיש כנידון אחרי שכיקר בירושלים בשנת . 1872

29

הוא בא לארץ בראש משלחת של

יהודי גרמניה כדי לבדוק את מצבו של היישוב היהודי בארץ ולהציע דרכים לסייע לו להיחלץ

ממצבו העגום  .משלחות ושליחים כאלו רבו במאה הי " ט  ,אך גרץ שונה מהם בכך  ,שהסתייע בסיורו
גם כאמצעי לסיים את הכרכים על תקופת הבית הראשון והשני של חיבורו הגדול על ההיסטוריה
היהודית  .הדין  -וחשבון שלו על היישוב היהודי נכתב כעיניים משכילות ואפשר לראות בו גם את
תפישתו ההיסטוריוגראפית על היישוב בתקופה העות ' מאנית  .הוא מביא נתונים חשובים על היישוב

היהודי בארץ  -ישראל ומתאר את תופעת ה ' טפיליות '  ,את נישואי הבוסר ומעלה את הצורך ' לתקן '
אותו .

30

קשה אפוא לקבל את הדעה  ,שגרץ התעלם בכתיבתו מן היישוב היהודי בארץ  -ישראל ; זווית

ראייתו היא שאולי לא נשאה חן בעיני המקטרגים .

המחקר בעת ההתעוררות הלאומית
ן
ראשוני

החוקרים

היהודים

של

( 920 - 1870ו )

ארץ  -ישראל

צבי גרן

במאה הי " ט התעניינו בעיקר בטופוגראפיה

ובגיאוגראפיה ההיסטורית של הארץ ופחות בתולדות היישוב היהודי שבה מימי  -הביניים ואילך .

'[

בכך יש לראות את ההשפעה המחקרית הנוצרית  -אירופאית  .רוב החוקרים הנוצרים במאה הי " ט היו

,,

מעוניינים בחקר המקרא ובראשית הנצרות  ,ולא בתולדות היהודים בארץ  -ישראל בתקופה שלאחר
מכן .
אצל גרץ  ,כאמור  ,ניכרה ראשיתו של המיפנה  ,וידועה אמרתו ' הפעם היסטוריה יהודית '  ,בהקשר
לספרו הגדול ' תולדות היהודים '  .ואכן תמורה יסודית ככיוון המחקר ניכרת החל משנות השבעים

של המאה הי " ט  .בשנים הללו גדל מאוד היישוב היהודי

בארץ  -ישראל  ,ועם

גידול זה החלה גם

לצמוח תודעתם ההיסטורית של בני היישוב  .ההתעניינות המרובה בארץ  -ישראל מצד מעצמות

,,, ,,ל,,, , , , ,
 " " ,,,,י

,

,

,

,

([

,,

,

אירופה ומצד יהודי אירופה  -משכילים ואורתודוכסים כאחד  -והוויכוח סביב שאלת מעמדו
של ' היישוב הישן '  ,הביאו את גרץ לארץ  ,כנזכר לעיל  .בשנים הללו היתה גם ראשיתה של

ההתעוררות הלאומית היהודית המודרנית ; הוקמו האגודות הראשונות ליישוב ארץ  -ישראל ותנועת
' חיבת ציון '  .כל אלו הביאו לכך  ,שבין בני ' היישוב הישן ' בארץ  -ישראל  -כמה מהם בני הדור

השני והשלישי בארץ  ,ואחרים זה מקרוב באו  -קמו מלקטי התעודות  ,מניחי היסודות למחקר
י

וכמה מכותבי קורותיו הראשונים  .הללו הניחו את הבסיס למחקר ההיסטורי של היישוב  .המאפיין
קלטו הם הרבה מן הרעיונות
1
אליו ,
1
אלו הוא  ,שעם היותם אנשי ' היישוב הישן ' ומקורבים
1
אנשים
המשכיליים והלאומיים ומן הביקורת שהיתה בחברה היהודית באירופה על החברה המסורתית

בחוץ  -לארץ ובארץ  -ישראל

כאחד  .י '

האישים המרכזיים בקבוצה

בתחום התשתית למחקר ולהיסטוריוגראפיה הם

:

זו  ,שתרמו

איש  -איש את תרומתו

אריה ליב פרומקין  ,אברהם משה לונץ  ,יעקב

גולדמן  ,יחיאל מיכל פינס  ,דוד ילין  ,אלעזר רפאל מלאכי  ,ישראל זאב הלוי איש הורוביץ  ,אשר ליב

ו קנ

29

גרץ  ,שם  ,עמ ' . 285 - 277

30

זו היתה בדרך  -כלל גישתם של רכים ממשכילי מערם  -אירופה בתקופה זו ליהודי המזרח בכלל וארץ  -ישראל

)

כפרט  .ראה  ,למשל  ,ספרו המפורסם של ל " א פראנקל  ,ירושלימה  ,וינה  ( 1858ובשפות
31

ראה על כך ,

שונות ) .

למשל  :י ' שלמון  ' ,תהליכי קיטוב ביישוב היהודי בארץ במחצית הראשונה של שנות ה , 90 -

העם " ו " בני משה "  -פינס וחוגר  ,קתדרה  ( 12 ,תמוז תשל " ט )  ,עמ '

. 30 - 4

" אחד

.

יעקב ברנאי

בריסק  ,ופנחס גרייבסקי  .א " ל פרומקין עסק בעיקר במלאכת הלקסיקוגראפיה של אישים ורבנים

בארץ  -ישראל  .הוא נודע בעיקר בזכות ספרו ' תולדות חכמי ירושלים ' .
בירושלים אחרי עלייתו אליה בשנת תרל " א

כתובות

ממצבות ,

( , ) 1871

שרבות מהן נהרסו אחר  -כך .

33

32

פרומקין החל את פעילותו

ברישום מצבות בהר  -הזיתים  .הוא העתיק כאלף
בכך הניח פרומקין יסוד הן לספרו על חכמי

ירושלים והן למחקר העתידי של היישוב  .במלאכת רישום המצבות המשיכו אחריו כמה
ובעיקר א ' בריסק  ,בחוברות שנקראו ' חלקת מחוקק '  .בשנת תרל " א הדפיס פרומקין
א) ,

בדפוס ישראל ב " ק  ,את ספרו ' מסע אבן שמואל ' ( חלק

חוקרים ,

בירושלים ,

ובו מכתבים שכתב מארץ  -ישראל

לאודיסה  .במכתבים הללו תיאר את מצבה ומעמדה של ארץ  -ישראל  .בסוף הספר סיפר על מלאכת

רישום שלוש מאות מצבות מהר  -הזיתים ועל כוונתו להדפיסן בחוברת ב ' ( כנראה לא נדפסה ) .

34

בפרסום הלקסיקון שלו החל בשנת תרל " ד  ,עת הדפיס בווילנה את הלקסיקון הראשון לחכמי ארץ -

ישראל בשם ' אבן  -שמואל ' .

ן

דוד ילץ

35

ספר זה שימש כבסיס ( כרך א ) לספרו הגדול ' תולדות חכמי ירושלים ' .

לקסיקון זה דומה במבנהו ללקסיקונים של חכמי ארץ  -ישראל בשלהי ימי  -הביניים  ,כ ' קורא הדורות '
ז ( 36הגם שלא הוקדש רק לחכמי ארץ  -ישראל )  ,ובעיקר לספרו של
לר ' דוד קונפורטי במאה הי "
החיד " א ' שם הגדולים ' מן המאה הי " ח 37 .

דומה  ,שהאיש אשר הטביע את חותמו יותר מכל בני הקבוצה על חקר תולדות היישוב היהודי

בארץ  -ישראל לדורו ולדורות הבאים  ,היה א " מ לונץ .

38

לונץ החל בפעלו המחקרי והספרותי בארץ -

ישראל כבר בשנות השבעים של המאה הי " ט  .בשנת תרמ " ב

( , ) 1882

שהיא חשובה וסמלית בתולדות

היישוב היהודי בארץ  ,הוציא לאור את הכרך הראשון של ' ירושלים ' .

39

בשער הספר הגדירו  ' :להאיר

ולהעיר על ארץ הקדושה מצבה וקורותיה וכל הנוגע לה כשכבר הימים ובימינו אלו למען דעת כל

עם ישראל דברים כהוייתן '  .מהמבוא שלו לכרך הראשון של ' ירושלים ' עולה בבירור נימת פולמוס
מסוים נגד הדוגלים באמנציפציה ובהתבוללות

:

' לזכרון ארץ הקדושה תאות נפש כל אחינו  ,אשר

לא יתכחשו לצור מחצבתם '  .יש שם רמז לימי ' חיבת ציון '

:

' ואף

כי היום אשר עיני רבים נשואות

לשוב ולרשת את הארץ אשר בה רוח חיים להעצמות היבשות '  .אולם המטרה העיקרית שלו בפרסום
הקבצים היא  ,לדבריו

:

' להפיץ אור נאמן על כל ארחות הארץ  . . .ולא יפנו להבלי השוא לדבות

המרגלים המוציאים דבת הארץ להביא מורא ומורך בלב עם רצוץ

משפט ' .

כבר אצל בני הקבוצה הזאת  ,שהיו מקורבים הן ל ' יישוב הישן ' והן לתנועת ' חיבת ציון '  ,ניכרים
סימני הדיאלקטיקה ביחס לייישוב הישן '  ,אשר היתה במשך שנים ארוכות אחד מסימני ההיכר של
ההיסטוריוגראפיה הציונית  .לחלק מן הכותבים הללו היו יחסים אמביוולנטיים עם המימסד של
' היישוב הישן ' בגלל הביקורת בסגנון המשכילי שהטיחו כנגד אורח

33

א " ל פרומקין  ,תולדות חכמי ירושלים  ,א  -ג  ,ירושלים תרפ " ח  -תר"ץ .
שם  ,המבוא של א ' ריבלין לכרך א  ,עמ ' כא .

34

שושנה הלוי  ,הספרים העבריים שנדפסו בירושלים  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

32

35

4ע

36
37

38

ריבלין ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

תר" ו .

על לונץ נכתב הרבה  .ראה בעיקר במבוא של קרסל לספרו  ,לעיל  ,הערה

ירושלים

, 71

מס '

. 147

נ  -נא .

ר ' דוד קונפורטי  ,קורא הדורות ( מהדורת קעסעל )  ,ברלין
ר' חיים יוסף דוד אזולאי  ,שם הגדולים  ,לבוב . 1856
:

חייו .

40

מחד גיסא הם ביטאו

חיי אברהם משה לונץ ( תרט " ו  -תרע " ח ,

; 18

חנה לונץ  -בולוטין  ,מאיר נתיבות

 , ) 1918 - 1854ירושלים תשכ " ח .

תרמ " ב .

39

א " מ לונץ  ,ירושלים  ,וינה

40

כך למשל קיצצו ללונץ את הקצבת ה ' חלוקה ' שלו  .ראה קרסל

( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' . 23

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

בכתיבתם התנגדות לאורח החיים של ' היישוב הישן '  ,ובעיקר ל ' חלוקה '  ,למיסטיקה ולסגפנות של
חלק מן העולים  .מאידך גיסא  ,וזאת בעיקר בתקופה שבה התפתחה התנועה הציונית  ,ראו הם בבני
' היישוב הישן ' את ' המבשרים '  ,את החוליות בשלשלת שהובילו לציונות .

ר ' ישראל זאב הלוי איש הורוביץ  ,בל למשפחה שאפשר להגדירה כבת ' היישוב הישן ' ( נולד

בטבריה בשנת תר " ם [  ] 1880ומת כירושלים בשנת תרע " ח

[ ) ] 1918

ואשר נטה להשכלה ולציונות ,

התקיף את יחסם של היהודים ' לארץ ישראל הגשמית ' בעיקר עד להופעת התנועה הציונית

:

לכן לא באו אליה על מנת לחיות בה  ,כי אם למות כה  . . .בן הישוב הישן לא ידע כי תחת
השם ' ארץ ישראל ' מובנים גם הרים וגבעות  ,בקעות ועמקים  . . .וזכרונות לאומיים אין

קץ  .הוא ידע אמנם כי ישנן פה ' ארבע ארצות ' ( ירושלים  ,חברון  ,צפת וטבריא) והמקומות
הקדושים שמסביבותיהן  ,ששם ' שער השמים '  . . .ואף בני הישוב החדש לא ידעו את
הארץ הרבה יותר מזה  .העירונים שכהם וביחוד מורי בתי הספר ותלמידיהם  ,מסדרים
אמנם לפעמים איזה טיול  . . .ובני המושבות אשר חיים כבר בתוך הטבע הארץ -

ישראלי  . . .י4
תרומתם העיקרית של לונץ וחבורתו מבחינה היסטוריוגראפית היא באיסוף התעודות הראשונות
( כתבי  -יד  ,מצבות

וכד ' )

ומחקרים ראשונים כתולדות אישים ובסוגיות שונות בתולדות היישוב

היהודי בארץ  -ישראל  ,כגון ה ' חלוקה '  ,תולדות ' היישוב הישז ' ועוד .

ההיסטוריון הראשון המזוהה רעיונית ופוליטית עם היהדות הדתית  -לאומית  ,הוא זאב יעבץ .

יעבץ  ,שהיה איש המחנה הדתי  -לאומי בתנועת ' חיבת ציון ' ובעת יסודה של התנועה הציונית  ,עלה
42

ארצה בשנת תרמ " ז

( ) 1887

ועזבה לאחר כעשר שנים  .בספרו ההיסטורי המקיף ' תולדות

ישראל ' ,

ניסה יעבץ לתת תשובה דתית  -לאומית להיסטוריוגראפיה של אנשי ' חכמת ישראל ' ולשיטת ביקורת
המקרא והמחקר הנוצרי  .לענייננו חשוב לברר  ,מה היתה גישתו לתולדות היישוב היהודי בארץ -

ישראל  .מבחינת ההיקף  ,אין אצל יעבץ שוני בנושא זה לעומת היסטוריונים אחרים שקדמו לו או

בני דורו  .כלומר  ,אף הוא לא הקדיש מקום נרחב לתולדות היישוב היהודי בארץ בימי  -הביניים
ובראשית העת החדשה  .הוא אף נמנע מכתיבה על היישוב החדש  -הציוני  ,שהיה חלק ממנו  ,כנראה
מכיוון שהדבר נראה לו קרוב מדי .
יעבץ מחלק את התקופות בהיסטוריה היהודית לשלושה ' סדרים '

א ) ישראל בארצו ( חלקים א  -ו בספר

ו  ,עד

:

חתימת המשנה ) .

ב) ישראל בגולה ( חלקים ז  -יד ) .
ג) תור ישראל בארצו  ,החל משנת תרמ " ב

( , ) 1882

שלא כתב אודותיו .

הוא רואה בהקמת פתח  -תקוה על  -ידי בני ירושלים ובפוגרומים ברוסיה  ,דהיינו בראשית
ההתעוררות

הלאומית  ,את ראשיתם של הזמנים החדשים בתולדות ישראל

:

' ארבעים השנים
43

האחרונות

( ) 1922 - 1882

לא היתה בלתי אם תחילה לתור תחיית עם ישראל ורוחו על אדמתו ' .

,
41

42
43

איש  -הורוב " ן ( לעיל  ,הערה
ז ' יעבץ  ,תולדות ישראל ,
שם ,

יד  ,עמ ' . 119

 , ) 20עמ '

,111י .

א  -יד  ,תל  -אביב תשט " ו  -תשכ " ג .

וראה  :י ' ברלוביץ  " ' ,הסדר השלישי  -תור ישראל בארצו "  ,יצירתו הספרותית של זאב יעבץ

בראי השקפתו ההיסטורית '  ,קתדרה ,

20

( תמוז

תשמ " א ) ,

עמ '

. 182 - 165

ןע

יעקב ברנאי

בסיום החלק הי " ד של חיבורו סוקר יעבץ את תולדות יהודי ארץ  -ישראל במאות השנים
האחרונות  ,תוך שהוא מקשר זאת אל ההתעוררות הלאומית בת דורו  .בסקירה זו באה לידי ביטוי
הגישה

הרומאנטית ,

ששלטה בכתיבת תולדות היישוב  .הנסיונות לפרודוקטיביזאציה ולעבודת -

אדמה בארץ  -ישראל במאה הי " ט נתפשת אצלו כ ' מעין שיבת ציון ' .

44

את הזמנתו של דאהר אל  -עמר

לר ' חיים אבולעפייא לבוא ולהתיישב בטבריה בשנת ח " ק (  . 1740יעבץ כותב בטעות
מפרש כך

:

) 1742

הוא

' ויקם רבי חיים ויבן בה בתים וחניות וישם בה חוצות ויתקן בה שוקים ודרכים ויכונן

עבודת אדמה לבני ישראל בכפר שפרעם  -אשר לפנים היתה עיר מושב הסנהדרין כמה שנים ' .

45

הדברים בעיקרם ( להוציא הסיפור על שפרעם  ,שאינו מבוסס כלל ) מתבססים על זכרונותיו של ר '

יעקב בירב  ,כפי שהובאו בספר ' זמרת הארץ ' .

46

אולם המעיין בהם  ,מבין שפעולות הבנייה והסלילה

מיוחסות לדאהר אל  -עמר ולא לר " ח אבולעפייא  .פירוש דומה  ,אך זהיר יותר  ,של המאורעות
מוצאים אנו גם אצל בן  -צבי .

47

בהמשך הדברים  ,כאשר דן יעבץ ביישוב במאה הי " ט  ,באה לידי ביטוי ברור הגישה הדתית -

לאומית  .הוא מדגיש יותר את צד הרצף והזיקה לארץ  -ישראל כגורמי ההתעוררות הלאומית  ,יותר
מאשר את כשלון האמנציפציה  ,האנטישמיות ובעיית היהודים באירופה  .ניתן גם דגש יתר לצד
ההתיישבותי  ,ופחות לצד הרעיוני מדיני של הציונות  .בדברו על נסיונות ההתיישבות של בני

' היישוב הישן '  ,ובעיקר בפתח  -תקוה  ,אומר יעבץ

:

ואף כי מאמצי רוחם אשר התאמצו  -תמו לריק מקצר יד ומאפס כסף  . . .בכל זאת חובה
עלינו להעלות לזכרון ולמשמרת על ספר דברי הימים לעם בני ישראל גם את פרשת צירי
הלידה  . . .למען ידעו דורותינו כי חבת ארצנו ותשוקת בניינה לא פרי מנוסה נחפזת היא

שהתרגלה לבוא מפני הרעה אשר נתכה על בני ישראל ברוסיא  ,כי אם פרי אהבה עמוקה
היצוקה ברוח בחירי אחינו התמימים .
ענף נוסף של ההיסטוריוגראפיה של

48

היישוב ,

שהחל להתפתח בשלהי המאה

הי " ט ,

היה

ההיסטוריוגראפיה החרדית  .ספרות זו באה לשבח ולרומם את הרבנים והצדיקים  ,כמקובל במיוחד

בספרות החסידים  .אף  -על  -פי  -כן  ,יש בכמה מן הפרסומים שהחלו להופיע במאה

הי " ט  ,תעודות

חשובות לתולדות היישוב  .דוגמה לכך יכולים לשמש ספריו של ב " ר כהנא  ' ,חיבת הארץ ' ו ' ברכת
הארץ ' .

49

בספרים אלו כינס המחבר עניינים שונים בתחום מצוות יישוב הארץ ומנהגיה וכן אגרות

חסידים מארץ  -ישראל משלהי המאה הי " ח ומראשית המאה הי " ט  .השוואת המגמה של ספרות זו

למגמת חוקרי ארץ  -ישראל הראשונים שהוזכרו לעיל  ,מלמדת על שתי הגישות ההולכות ונוצרות

בהמשך בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .מחקר מדעי ביקורתי מודרני מכאן  ,ו ' מחקר ' חרדי -
מכאן המהווה המשך לספרות ' השבחים ' המסורתית ואמצעי תעמולה ל ' חלוקה ' ולהחזקת בני
' היישוב הישן '  .באחרונים לא

44

() קנ

שררו  ,מטבע

יעבץ ( לעיל  ,הערה  , ) 42יד  ,עמ '

אופיים  ,הדיוק וההקפדה במסירת הדברים כהווייתם .

. 109

שם .

45

שם ,

46

ר ' יעקב בירב  ,זמרת האוץ  ,מהדורת א ' יערי  ,מסערת ארץ  -ישראל  ,רמת  -גן  , 1974עמ '

47

48

49

בן  -צבי ( להלן  ,הערה  , ) 74עמ ' . 310 - 308
יעבץ ( לעיל  ,הערה  , ) 42יד  ,עמ ' . 112
ב " ד כהנא  ,חיבת הארץ  ,ירושלים

תרנ " ז ;

הנ " ל  ,ברכת האוץ  ,ירושלים

תרס " ד .

. 75

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישרא '

מעניין להשוות את הקדמתו של ב " ר כהנא  ,איש הזרם החרדי  ,ל ' חיבת הארץ ' עם כמה מן
הדברים שהבאנו לעיל  ,ואשר הינחו את חוקרי היישוב הראשונים

:

 . . .גודל מעלות וקדושת ארץ ישראל ומלהיבים לב איש ישראל להשתוקק ולהשתפך
נפשם אל חיק אימותם ארץ מולדתנו אשר ממנה הוצבנו  .גם להתעורר ולהחזיק יושבי
עומלי התורה מתוך הדוחק  .גם לזכות אותנו יושבי ארץ הקדושה שכל הבאים לישב שם
לידע על מה ולמה באו ואיך יהי ' הנהגותינו על אדמת הקודש .
בעוד שבגישת החוקרים הראשונים ניכרות השפעות המחקר הנוצרי של ארץ  -ישראל והמגמות

המשכיליות והציוניות שהתפתחו בחברה היהודית  ,הרי בגישה החרדית יש המשך ליחס המסורתי
ליישוב ארץ  -ישראל .
עם הקמתה של ההסתדרות הציונית והתפתחותה ועם הנסיונות להשיג הישגים מדיניים בארץ -
ישראל  ,החלו גם בחוגים ציוניים בחתן  -לארץ לתת את הדעת לחשיבות המחקר של היישוב היהודי

בארץ  -ישראל  .דומה שהראשון מבין עסקני התנועה הציונית שהבין את חשיבות המחקר כאמצעי
לקידום האינטרסים של הציונות  ,היה מאיר דיזנגוף  .במאמר שפירסם ב ' העולם ' בשנת תר " ע
(  50 , ) 1910הציע דיזנגוף תכנית ( בת שבעה סעיפים ) לחקר ' היישוב הישן '  ,ותכנית רחבה יותר

( עשרים ושלושה

סעיפים )

לחקר ' היישוב החדש '

:

סולומון רוזאניס

' בנוהג שבעולם עבודה הנמשכת והולכת

שלושים שנה רצופות כלומר במשך דור שלם  ,כבר הספיקה להם השעה שיתבררו ברור גמור
ואובייקטיבי דרכי גידולה והתפתחותה בעבר  ,מצבה בהווה ותקוותיה לעתיד . ' . . .
שבעת הסעיפים שהציע דיזנגוף למחקר ' היישוב הישן ' הם

:

א ) ה ' חלוקה ' ( בדור

האחרון ) ; ב )

אוכלוסין ; ג ) מוסדות ; ד ) יחס השלטון והתושבים המקומיים ל ' יישוב הישן ' ; ה ) כרקטריסטיקה

של ' היישוב הישן ' ; ו ) הכוללים

;

ז ) השפעות גורמים מודרניים על ' היישוב

. ' Twln

באותן שנים של ראשית המאה הכ ' החלו בכתיבתם גם שני היסטוריונים יהודים ' כלליים '  :האחד
היה שמעון דובנוב  ,שפירסם בשנת

1894

את מאמרו ' " החסידים " הראשונים בארץ ישראל '  .וי

דובנוב ראה בעלייה זו המשך לעליות המיסטיקונים לארץ  -ישראל במאה הט " ו  ,ובכך הניח יסודות
למחקר ההולך ונמשך בסוגיה זו עד עצם היום הזה  .האחר היה שלמה רוזאניס  ,ההיסטוריון של
היהודים באימפריה העות ' מאנית .

52

ליישוב היהודים בארץ  -ישראל הקדיש רוזאניס מקום שולי

בכתיבתו  .צפת או ירושלים מתוארות על  -ידו ללא ייחוד  ,כיתר הקהילות הבינוניות באימפריה
העות ' מאנית  .גם רוזאניס ( בדומה לגרץ ) ביקר בארץ  -ישראל ביקור פרטי בשנות השבעים של המאה
הי " ט ,

53

אך הדבר לא השאיר את רישומו בכתיבתו ההיסטוריוגראפית  .עובדה זו מעוררת

מדוע כמעט

ולא קמו חוקרים גם בקרב אנשי היישוב הספרדי בארץ  -ישראל  ,בתקופה בה החלו בני

' היישוב הישן ' האשכנזי לחקור את תולדות
50

מחשבה ,

היישוב ?

כאחרים מבני היהדות העות ' מאנית בני דורו ,

מ ' דיזנגוף  ' ,מקץ שלושים שנה '  ,העולם כז ( תר " ע )  ,עמ '  . 5 - 3הדברים נזכרו על  -ידי " קולת  ' ,על המחקר והחוקר
של תולדות היישוב והציונות '  ,קתדרה ( 1 ,תל -אביב תשל " ו)  ,עמ ' . 27

. 214 - 201

למקורות

ולהיסטוריוגראפיה של סוגיה זו יש בכוונתי להקדיש דיון במקום אחר .

51

פרדס  ,ב

52

ש ' רוזאניס  ,דברי ימי ישראל בתוגרמה  ,א  -ו ( נקראו בחלקם ' קורות היהודים בחורקיה וארצות הקדם ' )  ,הוסיאטין

( , ) 1894

עמ '

תרס " ח  -ירושלים חש " ו ( במהדורות
53

שונות ) .

על ו  -וזאניס ראה  :א " מ הברמן  ' ,מסעות החכם האבי " ר לאוץ הקדושה '  ,סיני  ,לד ( תשי " ד )  ,עמ ' שיב  -שיט ,
שעג  -שפב

;

מ " ר גאון  ,חכמי ירושלים  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '  ; 171 - 163י ' ברנאי  ' ,היהודים כאימפריה

העות ' מאנית ובמדינות הלאומיות '  ,ש ' אטינגר ( עורך )  ,תולדות היהודים בארצות האיסלאם  ,ב  ,ירושלים תשמ " ו ,
עמ '

. 287 -286

97

בעיקר בבלקן  ,דומה רוזאניס כטיפוס שהוא מייצג  ,ללונץ וחבורתו  :שילוב של מסורת והשכלה  .גם
אצל משה דוד גאון ואברהם אלמאליח  ,בני הדור השני של החוקרים  ,שניסו כוחם במחקר תולדות
היישוב הספרדי והמזרחי  ,ניתן למצוא קווי  -אפיון דומים  .כתיבתם מצטיינת בתום וברומאנטיות
וחסרה

כל ביקורתיות .

54

נקודת מיפנה בהיסטוריוגראפיה של ארץ  -ישראל ויישובה היהודי משמש

ספרם של דוד בן  -גוריון ויצחק בן  -צבי  ' ,ארץ ישראל אין פערגטנגענהייט און געגענווארט '  ,אשר
נדפס ביידיש בניו  -יורק בשנת

תשיים ) .

1918

( ובתרגום עברי חלקי  :ארץ  -ישראל בעבר ובהווה  ,ירושלים

שני המחברים אשר גורשו מן הארץ בשלהי התקופה העות ' מאנית  ,ראו בספר אמצעי

תשוב לקידומה של התנועה

הציונית .

בחיבור פרקים חשובים בהיסטוריה  ,גיאוגראפיה ,

תקופת המנדט  -הזרם הציוני במחקר

( ) 1948 - 1920

העברת השלטון בארץ  -ישראל לידי הבריטים והמאבק על ארץ  -ישראל הביאו להתפתחות
הפעם

משה דח -גאון

דרמטית ,

נוספת ,

נחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .עם ראשית השלטון הבריטי פירסמו

השלטונות ספר באנגלית ובעברית שנקרא ' ספרה של ארץ ישראל '

55 ,

עם הקדמה של הנציב העליון ,

הרברט סמואל  .הספר נותן מידע בסיסי על מצבה של הארץ בתחומים שונים  ,כגון

הכבישים ,

המחצבים  ,פעולות הממשלה הבריטית וכו '  ,אך יש בו גם סקירה היסטורית על תולדות ארץ  -ישראל .
סקירה זו מתחילה מימי קדם ותקופת המקרא ועוסקת בשליטים ששלטו בה לאורך הדורות  .החלק
השני מוקדש לעמים השונים שישבו ויושבים בה  .פרק יד כחלק השני מוקדש לסקירה היסטורית על
היהודים בארץ  -ישראל מאז החורבן  .פרק מיוחד מוקדש גם ל ' יישוב החדש '  .הסקירה  ,הגם שהיא
תמציתית

מאוד  ,מנסה

להבהיר את רציפות היישוב היהודי בארץ  ,למרות התמעטות האוכלוסיה

היהודית בה  .קו נוסף הבולט

בסקירה  ,הוא

האופי המיסטי של העליות והעולים לארץ  -ישראל בימי -

הביניים  .אולם יש להדגיש  ,כי הכיבוש הבריטי מהווה רק את המסגרת החיצונית להתפתחותה
הגדולה של ההיסטוריוגראפיה של היישוב  .הגורם העיקרי הוא כמובן התנועה הציונית  ,שעיקר
מאמציה הושקעו מעתה בבניינו ובפיתוחו של הבית הלאומי  .מאמרו של דיזנגוף ב ' העולם ' שנזכר

לעיל  ,משמש חולייה מקשרת בין כיווני המחקר כפי שהשתקפו בראשית התנועה הציונית  ,לבין
התפתחות המחקר המואצת בשנים שאחרי מלחמת  -העולם הראשונה  .דיזנגוף התעניין פחות
בתולדות היישוב ויותר ביקש לסכם את תולדות המפעל הציוני  .ואכן התפתחות המחקר מתקופת
המנדט ואילך קשורה קשר הדוק לגורם המדיני ולתמורות הפוליטיות  ,קשר שלא ניתק עד עצם היום
אברהם אלמליח

הזה .
ההיסטוריוגראפיה היהודית כמאה העשרים שינתה פניה לבלי הכר לעומת זו של המאה הי " ט  .זו

האחרונה ניצבה מול שאלות כמו האמנציפציה  ,ההשכלה  ,המשכר בחברה היהודית בין מסורת
ומודרניזאציה  .ואילו במאה העשרים עומדת ההיסטוריוגראפיה מול תופעות שונות

 :האנטישמיות ,

דחיית האמנציפציה  ,המהפכה הבולשביקית  ,צמיחתה של הציונות וזרמים אחרים  ,ההגירה הגדולה

של יהודי אירופה והקמת המרכז באמריקה  .כנוסף לכך  ,חלה במאה העשרים התפתחות גדולה
98
54

מ " ר גאון  ,בעיקר בספרו יהודי המזרח בארץ ישראל ב  ,ירושלים תרצ " ח  ,שהוא לקסיקון לחכמי היהודים של
ספרד והמזרח ונכבדיהם

תש " ל .

;

א ' אלמאליח במאמרים ובחיבורים רבים  ,כגון ספרו  ,הראשונים לציון  ,ירושלים

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

בתחומי המחקר ההיסטורי המדעי

החלו להיחקר תחומים חדשים  ,נתגלו מקורות רבים -

:

היסטוריים וספרותיים  -לתולדות היהודים  .כל אלו שינו בתכלית את פני ההיסטוריוגראפיה  .כדי
להדגים מגמות אלו נזכיר בקצרה שניים מחשובי ההיסטוריונים היהודים שפעלו במאה העשרים ,
שמעון דובנוב וגרשם שלום .

דובנוב גרס  ,כידוע  ,כי ההיסטוריה היהודית מתאפיינת בכך  ,שבכל תקופה ותקופה יש בה מרכז
או מרכזים דומיננטיים  ,והם הקובעים את התפתחותה של ההיסטוריה היהודית .

56

זו ,

על  -פי תפישה

לא היתה לו בעיה מיוחדת בבואו לקבוע בספרו ' דברי ימי עם עולם ' את מקומו של היישוב היהודי

בארץ  -ישראל לאחר החורבן  .דובנוב הקדיש דיונים קצרים לתקופות מסוימות  ,בהן היה מרכז יהודי

כל שהוא בארץ  -ישראל  ,בהתחשב בחשיבות שייחס לו על  -פי תפישתו הכוללת  .הדבר נבע גם
מהיקף החומר התיעודי והספרותי על היישוב  ,שעמד לנגד עיניו  ,אשר היה דל ביותר  .דובנוב לא

הקדיש מקום למעמדה של ארץ  -ישראל בתודעתם של היהודים בתפוצות  ,לזיקה הרעיונית של
היהודים לארץ  -ישראל ולקשרים שבין היישוב ויהודי התפוצות  -תחומים שכל  -כך הירבו
להדגיש בהיסטוריוגראפיה הציונית  .כבר הוזכר לעיל מאמרו המוקדם על עליות החסידים לארץ -
ישראל במאה הי " ח  ,אולם במאמר זה יש לראות יותר את פרי התעניינותו של דובנוב ביהודי מזרח -

שמעון דובנוב

אירופה ובחסידות מאשר ביישוב בארץ  -ישראל  .מאידך גיסא  ,דובנוב הדגיש בסוף ספרו המקיף את

מקומו של היישוב החדש המתפתח בארץ  -ישראל ואת המרכז החדש באמריקה .
לעומתו  ,גרשם שלום הוא נציג בולט של ההיסטוריוגראפיה הלאומית  -הציונית ורואה חשיבות
עקרונית בכיווני המחקר והכתיבה ההיסטורית בעיניים ציוניות  .בכך בא לידי התנגשות בולטת עם
הזרמים שקדמו למחקר הציוני  ,ובעיקר עם אנשי ' חכמת ישראל ' בגרמניה במאה הי " ט  ,אותם
התקיף בחריפות רבה ביותר .
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בהיסטוריוגראפיה היהודית במאה העשרים מייצג שלום את שתי

המגמות שהוזכרו לעיל  .הגישה הציונית וכיבוש תחום חדש במחקר  :המיסטיקה היהודית והרעיון
המשיחי ( בעיקר התנועה

השבתאית ) .

בגישתו ההיסטוריוגראפית שלום לא נתן משקל יתר ליישוב

היהודי בארץ  -ישראל בזרמים שחקר  ,הגם שהקדיש דיונים חשובים גם לקבלה בארץ  -ישראל .
כחוקר תולדות הרוח  ,הוא לא התייחס בהרחבה לנושא הגשמי  ,היישובי והחברתי  .לעומת זאת  ,כמה

מההאשמות שהטיח באנשי ' חכמת ישראל ' במאה הי " ט  ,כגון חקירה מתוך אידיאולוגיה ופירוש
מוטעה של היהדות  ,הועלו גם כנגדו לאחר  -מכן .

58

במקביל לשני הכידונים הללו של ההיסטוריוגראפיה היהודית במאה העשרים  ,התפתח הזרם
ההיסטוריוגראפי הציוני  -הקלאסי  ,שרוב חוקריו ישבו בארץ  -ישראל  .זרם זה הדגיש את מרכזיותה

של ארץ  -ישראל בתולדות ישראל ונתן משקל רב לחקר תולדות היישוב היהודי בה לאורך הדורות .

גרשום שלום

מייד עם הכיבוש הבריטי של ארץ  -ישראל החלה להתפתח בארץ ספרות  -מחקר ענפה בנושא
תולדות היישוב היהודי  .זו כללה הקמת אגודות לחקירת הארץ  ,כתבי  -עת מדעיים  ,קתדרה לחקר

ארץ  -ישראל באוניברסיטה העברית החדשה  ,פרסום תעודות  ,מחקרים ראשוניים בסוגיות שונות
56

על דובנוב ראה  :דינור ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

; 261 - 231

ר ' מאהלר  ' ,שיטת דובנוב ומפעלו בהיסטוריוגראפיה

היהודית '  ,היסטוריונים ואסכולות היסטוריות ( לעיל  ,הערה

, ) 28

עמ '

ע9

. 114 - 93

. 22

57

ראה לעיל  ,הערה
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בעיקר על  -ידי ב ' קורצוייל  ,במאבק על ערכי היהדות  ,ירושלים  -תל  -אביב תש " ל ,
1885 ( , 1982ן ) Cambridge

,

'ץ

"

עמ ' ; 134 - 99
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,

וראה גם

:

.

(]

;; י ' כץ  ,לארמיות

יעקב ברנאי

ואפילו סיכהמים ראשונים של תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל בימי  -הביניים ובראשית העת
החדשה  .מראשיתה העמידה כתיבה זו במרכז עיוניה את היישוב היהודי בארץ  -ישראל מאז

החורבן ,

ובעיקר במאות השנים האחרונות  ,ודחתה לשוליים גם את תולדותיה ה ' כלליים ' של ארץ  -ישראל וגם
את תולדות היהודים בתפוצות .
הכותבים והחוקרים שהיו שותפים למפעל ההיסטוריוגראפי הציוני בארץ  -ישראל בתקופת
המנדט  ,ראו עצמם כעובדים בשירות התנועה הלאומית  .במחקריהם ראו גורם חשוב ביותר
במלחמה של הציונות למען רעיונותיה  .כך  ,למשל  ,כותב יצחק ריבקינד  ,אשר הירבה לפרסם

תעודות לתולדות היישוב בתקופה העות ' מאנית  ,החל משנות העשרים  ,בשנת תרצ " ג

( : ) 1933

' דוקא

שעה זו  ,שעה גורלית ואחראית לארצנו  ,גורמת ומחייבת לבלי להחמיץ פרסום מגילות ישוב

עתיקות  . . .ומי יודע  . . .וכמה " זכויות " משפטיות שנרכשו על ידי אבותינו נשתקעו ונשתתקו בין
שורותיהם ואותיותיהם ' .
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בעשותם כן הלכו החוקרים הללו אחרי תופעות דומות שמצאנו גם בתנועות הלאומיות
האירופיות  .כמו באירופה  ,כך גם בתנועה הציונית  ,ניתן למצוא הקבלה בין

התנועה הלאומית

וראשיה לבין ההיסטוריוגראפיה וחוקריה  .כמה מראשי התנועה הציונית היו לחוקרים של תולדות

היישוב  ,כמו יצחק בן  -צבי

;

וכמה מראשי החוקרים עסקו גם בעסקנות פוליטית ומדינית  ,כמו

בן  -ציון דינור .
הכיוון הארץ  -ישראלי במחקר בזרם זה התבטא קודם כל בהקמת המסגרות השונות שבהם החלה
הפעילות המחקרית  .הוזכרה לעיל הקתדרה לתולדות ארץ  -ישראל  ,שהוקמה באוניברסיטה העברית
בשנת תרפ " ה

( , ) 1924

ואשר בראשה הועמד שמואל קליין  .סמוך

לכך ,

בשנת תרפ " ו

( , ) 1926

פירסמה החברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה ( שהוקמה אז ) את החוברת הראשונה של
המאסף ' ציון '  .בשער החוברת הובאו דברי המערכת  ,שיש בהם כדי לשקף את המגמה החדשה

שהתפתחה בהיסטוריוגראפיה היהודית  -ארץ  -ישראלית

:

החברה להיסטוריה ואתנוגרפיה בארץ ישראל  ,ניגשת בזה להוצאת הראשון למאספים
שיופיעו מזמן לזמן  ,ויהיו מוקדשים לחקירות בתולדות ארץ ישראל וישובה היהודי  .אנו
חושבים שיש בהוצאת מאספים כאלה גם משום דרך הרבים וגם משום מצות השעה  .עוד
לפני ארבעים שנה הטעים ר ' אברהם משה לונץ  ,הראשון לסופרי ישראל שהקדיש עצמו
כולו לחקירת הארץ  ,את הקשר האמיץ שיש בין ' ירושת הארץ ' ובניינה לחקירת תולדותיה
ואורחותיה .

שתי נקודות עיקריות בולטות במבוא זה  :א ) הזיקה לבעיות השעה ; ב) הזיקה לדור החוקרים

הקודם ,

ובראשם לונץ .

שלושת חברי המערכת הראשונים של המאסף ' ציון '  -שמואל קליין  ,שמחה אסף ובן  -ציון
דינבורג

( דינור )

-

היו אכן לחשובי החוקרים בזרם הציוני הארץ  -ישראלי בהיסטוריוגראפיה .

מעניין גם תוכנם של המאמרים אשר הופיעו בחוברת הראשונה של ' ציון ' בשנת תרפ " ו  :ש ' קליין
~ן

פירסם מאמר על שלהי תקופת הבית השני ודור החורבן ; א ' סוקניק כתב על גילויים ארכיאולוגיים
מן התקופה ההלניסטית ; ש ' אסף  -על ארץ  -ישראל בתקופת הגאונים ; ג ' שלום  -על ענייני

ארץ  -ישראל בספר ' הזוהר '
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"

;

י ' בן  -צבי  -על היישוב היהודי בכפר

ריבקינד  ,דפים בודדים  ,ציון ( מאסף )  ,ה ( תרצ " ג )  ,עמ '

קמח .

יוסף [ ! ] ;

א ' ריבלין פירסם

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

מכתב מר ' מרדכי צורף משנת תר " ה

( ; ) 1845

וב " צ דינבורג ( דינור) פירסם אגרות של ' הפקידים

והאמרכלים ' באמשטרדם לחכם באשי הראשון בירושלים  ,ר ' חיים אברהם גאגין .
דומה שאוסף המאמרים שבחוברת הראשונה של ' ציון ' יש בו כדי לשקף גם את התפלגותו של

המחקר בתולדות היישוב בשנים שלאחר  -מכן עד לימינו ; דגש רב הושם על ארץ  -ישראל בתקופת
המשנה והתלמוד  .הארכיאולוגיה מתחילה לפרוח  ,ומתפתח תחום חדש  -חקר הקבלה  .כמו  -כן

עוסקים בחיפוש השורשים ' מעל האדמה '  ,במחקר על הפלאחים היהודים בימי  -הביניים ובחקר
היישוב היהודי במאה הי " ט .
התפתחות מעניינת בכיווני המחקר של המאסף ' ציון ' באה בשנות השלושים  .החל משנת
(  , ) 1936המאסף הפסיק להופיע במתכונתו הראשונה והפך לרבעון

תרצ " ו

' ציון '  ,הגם שהוצא לאור על  -ידי

אותו גוף  .כתב  -העת שינה את כיוונו מעיסוק בלעדי בענייני היישוב היהודי בארץ  -ישראל למחקרים

בתולדות ישראל  .חלו גם שינויים במערכת  ,ועורכיו היו עתה ב " צ דינבורג ( דינור) ויצחק בער  .שינוי
המגמה בא כתוצאה מתפישות כוללות יותר של ההיסטוריה היהודית  ,שהחלו להתפתח בשנים הללו
באוניברסיטה העברית  ,ואשר נודעו לימים בשם ' האסכולה הירושלמית '  .נראה  ,כי במקומה של

יצחק בער

המגמה הבדלנית של המאסף ' ציון ' באה עתה תפישה רחבה יותר  .בהקדמה לחוברת הראשונה של
' ציון ' במתכונתו החדשה כותבים העורכים במאמרם

' מגמתנו ' ,

כי רציפותה ואחדותה של

ההיסטוריה היהודית עומדת בראש תפישתם ההיסטוריוגראפית  ,כנגד מגמות האפולוגטיקה של
אנשי ' חכמת ישראל '  .אף  -על  -פי  -כן  ,הם מדגישים גם בכתב  -העת החדש את ייחודם של ארץ -

ישראל ושל היישוב היהודי בה בתפישתם הכוללת

:

בשורה הראשונה יש להעמיד את השאלות המדיניות הגדולות  . . .מובן שבמרכזם של

מחקרים אלה עומדת ארץ ישראל [ ההדגשה במקור ,

י " ב] ,

המדינה היהודית או הישוב

היהודי שנמצא בה בכל דור ודור עם נטיותיה ומלחמותיה  ,קשריה עם הגולה והתעניינות
הגולה בגורלה  . . .חדירת שכבות מרובות של עמים נוכרים ומתיישבים זרים לארץ ,
השתתפות היהודים בהכרעת גורלה של ארץ בתקופת הגלות  ,יחס היהודים לשינויים

המדיניים בארץ בתקופת הגלות  ,יחסי הגויים לרעיון של ארץ ישראל

יהודית  ,התנועות

המשיחיות ותוצאותיהן והשפעתן על התפתחות הישוב היהודי בארץ ישראל  ,על קשריו

עם קהילות ישראל בתפוצות ועל יחס התפוצות לארץ ולעליה לארץ .
לא קשה לחוש את גישתו של דינור בשורות

אלה ,
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מי שלימים השפיע על דור שלם של

היסטוריונים וחוקרים בארץ  ,בהדגשת ייחודה ומרכזיותה של ארץ  -ישראל בהיסטוריה היהודית .

בדיקת הכרכים הראשונים של הרבעון ' ציון ' אכן מראה  ,כי רבים הם המאמרים שהוקדשו לתולדות
היישוב היהודי בארץ  -ישראל ובארצות השכנות בימי  -הביניים  ,מגמה שהלכה והשתנתה

לאחר  -מכן ,

בעיקר לאחר הקמת המדינה .
עוד לפני הקמת ' החברה הארצישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה ' הוקמה  ,כבר בשנת תרפ " א
( , ) 1921

בירושלים ' החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה '  .אף היא הוציאה לאור כבר

בשנת יסודה את הקובץ הראשון שלה ( ' קובץ החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ' ) .
הגם שמושא חיבורנו הוא החקירה ההיסטורית של היישוב בימי  -הביניים ובראשית העת החדשה  ,מל

הראוי להזכיר עניין זה ; שכן התפתחות המחקר הארכיאולוגי היהודי של ארץ  -ישראל יונקת אף היא
60

ראה :

ש ' אטינגר  " ' ,ציון " והמחקר ההיסטורי בזמננו '  ,ציון  ,נ

( תשמ " ה)  ,עמ ' ט  -טז .

ןfo .

יעקב ברנא

ךעם4488%

מאותם השורשים שמהם ינק המחקר ההיסטורי  :מן המחקר הארכיאולוגי הנוצרי של ארץ  -ישראל

החל מן המאה הי " ט  ,ומן התפתחות התנועה הציונית וחיפוש השורשים בארץ  -ישראל  .בהתעניינות

ר

'

המרובה

כארכיאולוגיה של ארץ  -ישראל ( שנתחזקה  ,כידוע  ,בשנים מאוחרות יותר ) היה הרבה מן
חיפוש אחר העבר הרחוק ה ' מפואר ' ושל המגע החומרי

ההשתקפות הרומאנטית של הציונות  ,של
והפיסי עם העבר הזה  .כמו המחקר ההיסטורי  ,כך גם הארכיאולוגים ראו בעבודתם שירות לתנועה

.
(

הלאומית ויעוד חינוכי אידיאולוגי  .כ ' קובץ החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה '

נתפרסמו דבריו של נחמיה צימבליסט ( לימים

צורי ) ,

חבר קיבוץ תל  -יוסף  ,בנידון

:

בידוע שבגולה היינו נטולי חינוך לידיעת שרידי עברה של הארץ שבה חיינו ולא פחות
נטולי חינוך על אותה הארץ שעליה התפללנו שלוש פעמים ביום  .חוסר החינוך הזה
הבאנו איתנו גם לארצנו  . . .רצוני לומר כמה דברים גם על ערכו התעמולתי החשוב של

המדע הארכיאולוגי  ,שמנהיגינו עדיין לא למדו לנצלו כראוי  .כאשר אני מעלה בדעתי את

מחקריהם החשובים של אולברייט ואלט  ,הייתי מצרף את הדברים האלה לדברי התעמולה
הציונית  . . .אז לא היה מגיע אחד ממנהיגינו למה שאמר באחד הכינוסים האחרונים

:

 ,היתה לנו חכמת ישראל באירופה  ,אבל בחיינו בגולה היינו נטולי שרשים '  .אנו זקוקים

נחום סלושץ

לחכמת ישראל חדשה  ,חיטוטים בבטן האדמה וכיו " ב .

61

אחד ממניחי היסוד לאותה חברה לחקירת ארץ  -ישראל היה נחום סלושץ  .סלושץ שעלה לארץ
בראשית המאה

מאוריסה  ,תרם

גם מחקרים חשובים למחקר ההיסטורי של תולדות היישוב היהודי

בארץ  -ישראל בימי  -הביניים ובעת החדשה  .הוא מן הראשונים שעסק בחקר תולדות היישוב במאה
הט " ז .

62

מאמרו מצביע על יכולת מחקרית  -ביקורתית משוחררת מרומאנטיקה  ,אשר אפיינה רבים מן

הכותבים בדורו  .הוא גם מן החלוצים אשר החל בחקירת תולדות עדות המזרח

במאמרו על העדה המערבית בארץ  -ישראל .

בארץ  -ישראל ,

63

בשנות העשרים והשלושים הופיעו כבר שני הסיכומים הראשונים של תולדות היישוב היהודי

בארץ  -ישראל בימי הביניים ובראשית העת החדשה

של אלכסנדר זיסקינד רבינוב "ן

( אז " ר ) ,

:

בשנת תרפ " א

( ) 1921

הופיע סיכומו הראשון

64

הספר סקר את תולדות

' תולדות היהודים בארץ ישראל ' .

היהודים בארץ מחורבן הבית השני ועד פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה  .כשנת תרצ " ה

הופיע הסיכום השני של שמואל קליין  ' ,תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל ' .

65

( ) 1935

הוא מקיף את

התקופה ' מחתימת התלמוד עד תנועת " ישוב ארץ ישראל " ' ( הכוונה במושג זה ל ' יישוב הישן '

במאה הי " ט) .
לשינויי הפריודי של שני הסיכומים יש משמעות לראייה ההיסטורית של תולדות ארץ  -ישראל
ויישובה היהודי  .אצל אז " ר עדיין שרירה התפישה ההיסטוריוגראפית המסורתית  ,הרואה בחורבן
הבית את ראשית תקופת הגלות  .כתיבתו רומאנטית ורגשנית מאוד ומשקפת את הלכי הרוח הציוניים
בשנים הללו  .על יהודי ארץ  -ישראל בימי הביניים הוא כותב

) (2

1

:

61

נ ' צימבליסט  ' ,בתי נכות גליליים '  ,קובץ החברה לחקירת אוץ ישראל ועתיקותיה  ,ד ( תש " ה )  ,עמ ' . 41 - 40
פורטוגזי ) '  ,קובץ החברה העברית לחקירת ארץ

62

נ סלושץ  ' ,הישוב בא " י ובסוריה במאה הט " ז ( עפ " י מקור

63

ישראל ועתיקותיה  ,ג ( תרצ " ה )  ,עמ '
נ'

. 338 - 323

סלושץ  ' ,לתולדות עדת המערבים בארץ ישראל מימים קדמונים ועד הדורות האחרונים '  ,ירושלים ( של א " מ

לונץ ) ,

ז

( תרס " ז ) ,

עמ '

. 135 - 113

64

א " ז רבינוב"ן  ,תולדות היהודים באוץ

65

ש ' קליין  ,תולדות הישוב היהודי באוץ ישראל  ,תל  -אביב

ישראל  ,יפו

תרפ " א .

תרצ " ה .

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

בהן [ בימי  -הביניים ] אנו רואים שורה ארוכה של גיבורים העומדים על משמרתם  ,הללו
נהרגים והללו באים תחתיהם ואת המערכה אינם עוזבים  . . .והישוב היהודי נבנה
נבנה ונחרב  .היום מחריבו טיטוס מחר אדריאנוס  ,ביצנצים  ,פרסים ,

ונחרב ,

ערבים  ,צלביים ,

מונגולים  ,מצרים  ,תורכים  ,דרוזים  ,מחריבים ומחריבים והישוב חוזר ונבנה  .אם לפי שעה
אין כתים יושבים במערות

אין לחם אוכלים עשבים

:

הזיקה למפעל הציוני מתבטאת אף היא בכתיבתו

:

...

66

' הגבורה העליונה  ,העקשנות של ברזל שהראה

עם ישראל תמיד בנאמנותו לארצו  ,היא ערובה להצלחת העבודה הענקית  ,שקבל עליו עכשיו לבנות
מחדש ביתו הלאומי בארץ אבותיו ' .

67

נקודה חשובה נוספת העולה מתוך קריאת

הספר  ,ואשר

יש לה השלכות גם על המשך המחקר

בתולדות היישוב  ,היא העדר  ,או כמעט העדר  ,דיון בהיסטוריה הכללית של ארץ  -ישראל בתקופה
הנדונה

;

שכן  ,כפי שכבר נאמר לעיל  ,לדעתו  ,תושביה ושליטיה עסקו רק בהחרבתה .

מבחינות מסוימות שונה סיכומו של קליין מסיכומו של אז " ר  .קליין החל בחקירת ארץ  -ישראל

מן ההיבט הגיאוגראפי  -היסטורי שלה עוד בהיותו בווינה  .בכך הלך בעקבות חוקרי המאה

הי " ט ,

שמואל קליין

הנוצרים והיהודים  ,שנזכרו לעיל  .אך צורך השעה הביאהו לכתוב סיכום זה  .בהקדמתו לספר הוא
מסביר את תחומי הזמן של סקירתו
ירידתו של המרכז הארץ  -ישראלי  .וכן

' בחתימת התלמוד הירושלמי וביטול הנשיאות '  ,ראה את

:
:

' החומר ההיסטורי והטופוגראפי הרב שבספרות התלמודית

ושל אבות הכנסיה  ,וכן זה שבמקורות ההיסטוריים שלפני חורבן בית שני  ,טעון עיבוד שונה מסה
שניתן בספר זה בנוגע לתקופות הם אוח רות ' .

68

גם נקודת הסיום של הספ ר שונה מזו של אז " ר  .קליין

נימק זאת כך  ' :גמרתי את סיפור הדברים בתנועת ' ישוב א " י ' [ דהיינו ב ' יישוב הישן ' ] ולא המשכתי
בתקופת ' חיבת ציון '  ,מפני שאף תנועת ' ישוב א " י ' מקומה בעצם בהיסטוריה של עם ישראל

בגולה ' .

69

באמירה זו הדגיש קליין הלכי  -רוח  ,שעדיין רווחו אז ללא עוררין כמעט  ,בדבר ההבדל המהותי
שבין ' היישוב הישן ' לתנועה הציונית ול ' יישוב החדש '  .תפישת הפריודיזאציה שלו מתקרבת מאוד
לגישות שרווחות בהיסטוריוגראפיה הציונית ( תפישת דינור) באשר לראשית תקופת הגלות  ,ולגבי
ראשית העת החדשה בתולדות היישוב  ,הוא מקבל את תפישת דינור אך בחלקה בלבד .
קליין מעלה שלוש נקודות נוספות  ,שאף הן עוברות כחוט השני בהמשך המחקר של היישוב
א)
ב)

' השפעתו של הישוב בארץ ישראל על היהדות כולה ' ,
בארץ  -ישראל ,

העיסוק בתולדות היהודים

70

:

וזיקת יהודי התפוצות לארץ .

ולא בתולדות הארץ בכללותה  .קליין מודע

לבעייתיות שבכך ומקדיש לה דברים אחדים בהקדמה לספרו .
ג)

הדיאלקטיקה ביחס ליישוב שחי בארץ  -ישראל בדורות שעברו  ,ובעיקר ל ' יישוכ הישן '

ואורחות חייו  .על כך אומר קליין

:

אי אפשר לומר בכל זאת שאין ערך גם לישוב ההוא העתיק  . . .אבל אנשים בעלי מעוף
גדול לא קמו אז בארץ  . . .מכל מקום אין הרשות בידינו לבטל את הישוב ההוא ( כפי

שרגילים לומר היום  :את ' הישוב הישן ' )  . . .הישוב ההוא שחי ברובו על ' החלוקה
66

א " ז רבינוב " ן  ,תולדות היהודים בא " י ( הערה

.2

67

שם  ,עמ '

68

קליין ( לעיל  ,הערה

, ) 65

ההקדמה .

103

 , ) 64עמ ' . 1
69

שם ,

שם .

70

שם ,

שם .

יעקב ברנאי

מצב שבודאי לא ימצא חן בעינינו  -היה כביכול בא כוחו של כל עם ישראל  . . .והודות
לסבלו ועינוייו  . . .נשארה השאיפה ערה גם לבניין הארץ בלב רבבות ישראל שלגילוייה
הנפלא אנו עדים היום בתקופה הזאת של בניין ארץ ישראל ובניין עם ישראל בארצו  .י7
המשך דרכו של קליין בחקר ארץ  -ישראל ויישובה היהודי היה שוב בתחום
עת

הגיאוגראפי  -היסטורי ,

ערך את הכרך הראשון של ' ספר הישוב ' והשתתף בעריכת הכרך השני ( תרצ " ט  -תש " ד)  .שני

הכרכים  ,שהיו חלק מתכנית כוללת יותר  ,עסקו בחקר היישובים היהודיים בארץ  -ישראל מחורבן
הבית השני ועד לתקופת הצלבנים  .המטרה היתה להגיע עד לתקופת ' חיבת ציון '  .גם כאן  ,בנושא
הגיאוגראפי  ,נקטו קליין וחבריו בפריודיזאציה שגרס קליין בספרו המסכם .
בשנות העשרים והשלושים החלו להסתמן במחקר של תולדות היישוב גם העיסוק בהיבטים

הפרודוקטיביים והחקלאיים של יהודי ארץ  -ישראל  .עסקו בכך בעיקר אנשי תנועת

ובראשם יצחק בן  -צבי  .בשנת תרפ " ב

פקיעין ' .

( ) 1922

העבודה ,

פירסם בן  -צבי חוברת בשם ' הישוב היהודי בכפר

בחוברת הראשונה של המאסף ' ציון ' פירסם  ,כאמור לעיל  ,את מאמרו על כפר  -יסיף

72

( שקרא לו כפר  -יוסף )  .שני עניינים מרכזיים יש בחיבורים אלה

:

א ) הרציפות של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,נקודה חשובה מאד בהיסטוריוגראפיה הציונית
ובהסברה הציונית .

ב ) קדמותה של החקלאות העברית בארץ  -ישראל וראיית חלק מן הפלאחים הערבים בארץ -

ישראל כצאצאי היהודים  .בן  -גוריון ובן  -צבי אף הקדישו לסוגיית הפלאחים פרק מיוחד בספרם

שהוזכר לעיל .
נקודה זו העסיקה מאוד את אנשי תנועת העבודה בעלי האוריינטציה המשכילית  -סוציאליסטית .

כתיבתו של בן  -צבי בסוגיה זו רוויה ברומאנטיקה לאומית עזה ביותר

:

כמו אגדת קדומים וכמו הד קול העולה מנבכי מאות שנים מצלצלת באוזנינו הידיעה על

דבר שירי
הנדחת שירי הישוב החקלאי היהודי אשר נשארו מימי קדם  ,בודדים וגלמודים כמו החרוב
הפלחים היהודיים  ,אשר נשארו מימי קדם בכפר קדומים זה  . . .כך חיים בפנתם

הקדמון אשר בצלו יחסו . . . .

73

אולם עבודתו המחקרית החשובה של בן  -צבי ותרומתו הגדולה לחקר תולדות הארץ ויישובה היהודי
היא חיבורו המאוחר יותר  ' ,ארץ  -ישראל ויישובה בימי השלטון העות ' מאני ' .

74

בספר זה באו לידי

ביטוי תפישותיו של כן  -צבי  ,אשר הובאו לעיל  ,אך גם ראייה כוללת יותר של תולדות ארץ  -ישראל .
פרק נכבד הוקדש בספר לתולדות ארץ  -ישראל והשלטון העות ' מאני בה ( שנכתב בידי ח " ז
הירשברג ) .

ביישוב היהודי בארץ  -ישראל רואה בן  -צבי את ' הבריח המקשר את העבר ההיסטורי

המזהיר של האומה עם ההווה האפור שלה ועם עתידה המקווה ' .

75

הוא העלה כמה בעיות  ,אשר

מעסיקות את המחקר ההיסטורי עד עצם היום הזה  :יחסי יהודים  -ערבים  ,תולדות העם ותולדות
הארץ  ,הזיקה והיחס ל ' יישוב  , ' Twlnהעדות בישראל
71

72

1 )( 4

73

שם ,

ועוד .

שם .

תרפ " ב .

" בן  -צבי  ,הישוב היהודי בכפר פקיעין  ,תל  -אביב
שם עמ '  . 23 , 3רעיון הזיקה בין הפלאחים הערבים והיהודים לקוח מספרי המסעות של המאה הי " ט  ,וממנו

שאבו כמה מאבות התנועה הציונית  .ראה ביבליוגראפיה מקפת על כך אצל י ' שביט  ,מעברי עד כנעני  ,תל  -אביב
, 1983
74

עמ '

. 120

" בן  -צבי  ,ארץ  -ישראל ויישובה בימי השלטון העות ' מאני  ,ירושלים תשט " ו ( במהדורה מתוקנת ומורחבת על -

ידי ד ' תמר  ,ירושלים
ירושלים תש " ל  ,עמ '
75

בן  -צבי  ,שם  ,עמ '

טז .

תשכ " ו) .
. 205 - 201

על הספר ראה

:

ד ' תמר  ,מחקרים בתולדות היהודים בארץ ישראל ובאיטליה ,

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

חוקר נוסף הנמנה עם בעלי מגמה זו  ,שאף הוא החל את דרכו במחקר בשנות העשרים  ,הוא יוסף
ברסלבסקי  -ברסלבי .

שעיסוקו המרכזי היה בתחום ' ידיעת הארץ '  ,שהיא בעלת אופי

ברסלבי ,

פופולארי  ,עסק גם במחקר היסטורי מעמיק  .מאמריו אלו כונסו לאחר  -מכן בקובץ מיוחד .

76

אף

הוא  ,כבן  -צבי  ,הירבה להתעניין בכפרים וב ' פלאחים ' היהודיים בארץ  -ישראל  .ברסלבי היה פחות
רומאנטי בכתיבתו ובעל גישה ביקורתית יותר במחקריו  .כך  ,למשל  ,כאשר השתמש במושג ' רציפות

הישוב היהודי בארץ ישראל '  ,מושג שהיה לנכס  -צאן  -ברזל בהיסטוריוגראפיה שלנו  ,שאל שאלות

ביקורתיות על מהותה של אותה רציפות  ' :כמה ארכה רציפותו של הישוב היהודי הקדום בארץ -
ישראל לאחר תקופת התלמוד  ,כיצד פסק להיות מעורה באדמת מכורתו  ,מה היה תהליך עקירתו
ממנה ומתי

נסתיים '  .ה

הוא לא קיבל את טענת בן  -צבי על רציפות מוחלטת של היישוב היהודי

הכפרי בגליל  ,ובעיקר בפקיעין  ,מאז ימי קדם  ,הגם ש ' ביסודו ישוב עתיק היה  ,ישוב שדם יהודי
הגליל הקדמונים נזל בעורקיו ואנו רשאים לראות בו חולייה בשלשלת חקלאות יהודית שאולי לא
פסקה בארץ ישראל מעולם ' .

78

גם בפרשה אחרת  ,שזכתה למידה לא  -מבוטלת של מיסטיפיקאציה בהיסטוריוגראפיה היהודית

עד לימינו אלה  -פרשת דון יוסף נשיא ובניינה של טבריה במאה הט " ז  -ברסלבי היה מסויג
הרבה יותר  79 .הזכרנו לעיל את התלהבותו של גרץ בעניין זה  ,אשר היה הראשון להלבישה בלבוש
מדיני  .בעקבותיו הלכו חוקרים שונים  ,כגון שאול פנחס רבינוביץ ( מתרגמו של גרץ

ובעיקר יעקב הרוזן  ,בספריו בצרפתית ובעברית

בארון .

ן8

80 ,

יוסף

יוסף ברסלבי
( ברסלבסקי )

לעברית ) ,

קלויזנר  ,דובנוב ולאחרונה אף שלום

הללו העניקו לפרשה זו מימד ציוני  ,מדיני ומעשי כאחד  .ברסלבי  ,כאמור  ,הסתייג מאוד מן

הפירוש הזה  ,ובמאמריו בנושא בולטת חריפותו המחקרית  .בצד השימוש הקפדני שהוא עושה
במקורות  .תפישה דומה  ,המבוססת על תעודות עות ' מאניות  ,הביע מאוחר יותר גם אוריאל

הד  ,ם

אשר הראה כי דונה גרציה  ,ולא דון יוסף נשיא  ,היתה הדמות הפעילה בפרשה  ,ושהיא חכרה את
אזור טבריה מן השלטון

העות ' מאני ,

' לשם השגת

העות ' מאני בגליל ושיקומה של טבריה כמרכז יהודי '

מטרתה ,
83

-

שהיתה הרחבת היישוב העברי

מסקנה זהירה יותר .

שני תחומים נוספים זכו בתקופת המנדט  ,ובעיקר בשנות הארבעים  ,להתפתחות מואצת

:

א ) התחום הביבליוגראפי של חקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .בהקשר זה יש להזכיר במיוחד
את תרומתו החשובה של ג ' קרסל בחיבורו ' ארץ ישראל ותולדותיה '

84

-

ביבליוגראפיה מוערת

ראשונה בעברית לחקר ארץ  -ישראל והיישוב היהודי בה  .בשנים שלאחר מכן פירסם קרסל מחקרים

יעקב
ברסלבסקי  ,לחקר

ארצנו :

תל  -אביב תשי " ד .

76

"

77

שם ,

78

שם ,

79

שם  ,עמ '

80

יותר ,שלא נזכרו אצל ברסלבי  ,ראה בהערות להלן .
" הרוזן  ,דונה גרציה ומדינת היהודים בטבריה שבגליל ,

81

 .קק 1983 ,

ההקדמה .
עמ ' . 169
180

ואילך  ,ושם ביבליוגראפיה מקפת לנושא זה ומראי מקום לחוקרים הנזכרים  .למחקרים חדישים
ירושלים

,

~ the Jews , XVIII, New York-Philadelphia

 . 409 - 418וראה על כך
82

עבר ושרידים ,

להלן .

0

. 1978

and' Religious History

א ' הד  ' ,תעודות תורכיות על בניינה של טבריה במאה הט " ז '  ,ספונות  ,י

רב .

83

שם  ,עמ '

84

לעיל  ,הערה

. 23

( תשכ " ו ) ,

Social

עמ '

ג

קצג  -רי .

5 . Baron ,

1 05

הרוזן

יעקב ברנאי

חשובים בתולדות העיתונות הארץ  -ישראלית

85 ,

וכמה מונוגראפיות ומקורות חשובים לתולדות

משכילי ארץ  -ישראל וחוקריה במאה הי " ט  ,כגון לונץ  ,ישראל דב פרומקין ( עורך

' החבצלת ' ) ,

יואל

משה סלומון 86ואחרים .

פרסום מקורות עבריים לתולדות היישוב  ,בעיקר על  -ידי אברהם יערי  .יערי החל בשנות

ב)

הארבעים בפרסום סדרת המקורות שלו לתולדות הישוב

ישראל ' ו ' מסעות ארץ ישראל ' " .

:

' אגרות ארץ ישראל '  ' ,זכרונות ארץ

כמו  -כן טרח שנים רבות על חיבורו המקיף ' שלוחי ארץ  -ישראל ' .

88

בחלקו הראשון של ספר זה ניסה לסכם סיכום היסטורי את פרשת השליחות של שד " רי ארץ -
ישראל  ,ובחלקו השני סקר אחד לאחד מאות רבות של שליחים שיצאו מן הארץ במשך הדורות .
מפעלו של יערי  ,הגם שאינו נקי מפגמים

89 ,

אין ערוך לו בחשיבותו ; שכן לראשונה ניתנו בידי

הקורא והחוקר קבצים של מקורות לתולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .אכן  ,איסוף המקורות
ופרסומם נעשה מתוך מגמה ציונית ברורה  -להצביע על הזיקה העמוקה של היהודים לארץ -

ישראל  .לספרו המונומנטלי  ' ,שלוחי ארץ
גצל קרסל

ישראל ' ,

ערך עצום בעיקר בגלל הריכוז של חומר

היסטורי רב שנאסף בו ; כמעט ואין שם קהילה  ,אישיות  ,או מושג בתולדות היישוב היהודי בארץ -
ישראל שלא תמצאנו במפתח הספר  .לעומת זאת המונוגראפיה על השליחות  ,שהקדים יערי לספרו

זה  ,זכתה לביקורת שלילית .

90

המגמה ההיסטוריוגראפית הציונית באה לידי ביטוי גם בשני חיבורים דומים  ,שנדפסו בשנות
הארבעים ,

בנושא העליות של יהודים לארץ  -ישראל  .אלו ספריהם של חוקר החסידות ש " א

הורודצקי  ' ,עולי ציון ' ,

ן9

ושל י " ר וילהלם  ' ,דור דור ועוליו ' .

%

בספרים הללו מובאת סקירה של

עליות רבנים לארץ  -ישראל לאורך הדורות  ,ובכתיבתם ניכרת המגמה של דינור ושל הזרם הדתי -

לאומי  ,אשר מבקשת להצביע על

' הציונות שלפני הציונות '  .כתיבתו של הורודצקי גדושה

בפראזולוגיה  .וילהלם מבקש בספרו ' להעיד על חיבת ציון לפני " חיבת ציון "  ,להורות כי ל ' עליה
הראשונה ' במובנה החדיש קדמו עליות רבות לארץ ישראל  . . .עוד לפני עגון האניות בנמל יפו
בקיץ  1882עם קבוצת המשכילים הצעירים חברי אגודת ביל " ו ' . . . .

93

וילהלם מדגיש בעיקר מה

שאחר  -כך הפך לקו המנחה בזרם הדתי  -לאומי בהיסטוריוגראפיה  ,לאמור  ,שבלי ' היישוב הישן ' לא
יכול היה ' היישוב החדש ' להצליח .

ביישוב הארץ  -ישראלי היו בשנות הארבעים מי שרצו לתרגם מיפגש מחודש זה עם העבר הרחוק
85

ג'

קרסל  ,תולדות העתונות העברית באוץ ישראל  ,ירושלים תשכ " ד  .מחקרים מוקדמים על העיתונות הופיעו כבר

בשנות השלושים  .ראה  :קובץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ ישראל  ,א  -ב  ,תרצ " ה  -תרצ " ו  .אין באפשרותנו
למנות כאן את כל המחקרים בתחום זה  ,אך נציין את ספרה של גליה ירדני  ,העיתונות העברית בארץ ישראל

אברהם יערי

בשנים
86

, 1904 - 1863

תשכ " ט .

תל  -אביב

למשל  :ג ' קרסל  ,יהודה וירושלים  ,ירושלים תשט " ו ; הנ " ל  ,מבחר כתבי ישראל דב פרומקין  ,ירושלים תשי " ד

וכן ההדרת ספרו של לונץ  ,נתיבות ציון וירושלים ( לעיל  ,הערה
87

1 06

89

רבים .

א ' יערי  ,אגרות ארץ ישראל  ,תל  -אביב תש " ג ; הנ " ל  ,מסעות ארץ ישראל  ,א  -ב  ,תל  -אביב תש " ז ; הנ " ל  ,זכרונות

ארץ ישראל  ,תל  -אביב
88

, ) 18

ועוד

;

תש " ז .

הנ " ל  ,שלוחי אוץ ישראל  ,ירושלים תשי " א .
וראה מה שהעיר על כך י ' הקר ( לעיל  ,הערה  ; ) 26עמ '  , 241הערה  ' : 3גם הקבצים הנודעים של א ' יערי . . .
שחשיבותם היתה מרובה להפצת ידיעת ארץ ישראל ותולדותיה וערכם רב כיום כמעשי כינוס  ,מבוססים על

טקסטים לא בדוקים . ' . . .
90

כ " ץ ( לעיל  ,הערה

91

ש " א הורודצקי  ,עולי ציון  ,תל  -אביב

 , ) 58עמ '

. 260 - 252

92

תש " ז .

93

י " ד וילהלם  ,דור דור ועוליו  ,ירושלים

שם ,

הקדמה .

. 1946

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

לכלל תפישה רעיונית ולגמרי לא מנותקת מן ההיבט ההיסטוריוגראפי  ,והכוונה ל ' כנע נים ' .

94

מבחינה זו שונים ה ' כנענים ' בתכלית שינוי מן הזרם ההיסטוריוגראפי הציוני הקלאסי  ,שביקש לחבר
את הקצוות בארץ  -ישראל ובתולדות ישראל  ,מכלי לנתק את ימי  -הבינים מהרצף של תולדות
היישוב .

כך הלכה אפוא והתפתחה המגמה הארץ  -ישראלית בהיסטוריוגראפיה היהודית בתקופת

המנדט ,

בעיקר בקרב חוקרים ומלומדים תושבי הארץ  ,מתוך אוריינטציה ציונית ברורה  .זו באה להצביע על

המקום המרכזי של ארץ  -ישראל בתולדות העם היהודי  ,לא רק בדור ההתעוררות הלאומית  ,אלא גם
בדורות הקודמים .
דומה  ,שהאיש אשר עיצב  ,השפיע ואף יסד שיטה היסטוריוגראפית שלמה ומסודרת לגישה
אשר

רבים נטלו בה

חלק  ,הוא

זו ,

בן  -ציון דינור  .כבר הוזכר לעיל חלקו החשוב של דינור בהקמת

החברות וכתבי  -העת הקשורים לחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,וכבר רמזנו על תחומים שונים
בהם השפיע דינור  ,כמו שאלת הפריודיזאציה של תולדות היישוב .

--

בהעלאת קווים לתרומתו של דינור בתהום חקר תולדות היישוב  ,אין בכוונתנו לסקור את כל
מפעלו ההיסטוריוגראפי  .ברצוננו אך להצביע על המגמות המרכזיות במחקריו בתחום דיוננו
ולנסות להעריך את השפעתו על המשך המחקר  .ב " צ דינור שילב באישיותו המגוונת רקע

בז ציוו דינור

חסידי ,

ישיבתי  ,משכילי  ,אוניברסיטאי  ,סוציאליסטי  -מהפכני וציוני  ,והוא ניזון מעולמן של מזרח  -אירופה
ומערבה  .משעלה ארצה
בתחומים הללו .

ב 1921 -

החל בפעילותו ההיסטוריוגראפית ונתגלה כבעל השפעה וכמכוון

95

דינור לא היה ' חוקר תולדות היישוב ' ( הגם שעסק גם

בכך ) ,

אלא היסטוריון כללי של תולדות

ישראל  .מה שייחד אותו מההיסטוריונים הכוללים הגדולים שקדמו לו  ,כגרץ ודובנוב  ,או מבני
דורו  ,כשלום ובארון ( ובמידה מסוימת אף

מבער ) ,

הוא מרכזיותה של ארץ  -ישראל בגישתו

ההיסטוריוגראפית  .ואכן בדיקת מחקריו של דינור בתחום תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל
מוכיחה ,

שרובם

הציונות ' )

96

מוקדשים לזיקת היהודים לארץ  -ישראל ( כמו המקורות שפירסם ב ' ספר

או לתולדות העליות לארץ  -ישראל בימי  -הביניים ובראשית העת החדשה .

97

כלומר ,

דינור לא ראה את היישוב כיחידה העומדת לדיון כפני עצמה  ,כפי שחוקרים רבים בדורו ובדור
שאחריו עשו  ,אלא ראה בו נקודה מרכזית של העם היהודי כאשר הוא מסתכל עליו מן הגולה .
בשורה של חיבורים ומחקרים ביטא את תפישתו ההיסטוריוגראפית בצורה הברורה ביותר .
בנוסף למבואות ל ' ציון ' שנזכרו לעיל  ,אשר נכתבו בשנות העשרים והשלושים  ,הציג את השקפתו

בצורה רחבה לראשונה בהקדמתו לכרך הראשון של ' ישראל בגולה ' ( תרפ " ו ) .
94

ראה בעיקר
שביט ,

:

בחיבור זה

98

ב ' קורצוייל  ' ,מהותה ומקורותיה של תנועת ה " כנענים " '  ,לוח הארץ  ,תשי " ג  ,עמ '

 ; 129 - 107י '

מעברי עד כנעני  ,ירושלים תשמ " ד  ,ושם הפניות מתאימות לכתביהם של ה ' כנענים '  .אחרי מלחמת ששת

הימים נסחפו גם שרידי ה ' כנענים ' בהתלהבות הכללית שהביאה לפריחת חקר היישוב  ,ואהרן אמיר אף הוציא
חוברת מיוחדת של ' קשת ' על או
95

-,

ישראל במאה הי " ט ( בק "ן תש " ל )  .ואקדיש לפרשה זו דיון מיוחד .

על דינור ראה  :ש ' אטינגר  ' ,כן ציון דינור  ,האיש ופועלו ההיסטור "  ,בפתח ספרו של דינור ( לעיל  ,הערה

ז  -יח

; ע'

 , ) 3עמ '

שוחט  ' ,מקומה של ארץ  -ישראל בהיסטוריוגרפיה של בן  -ציון דינור '  ,ירושלים  :מחקרי ארץ  -ישראל

96

בנה ( תשט " ו )  ,עמ ' שיט  -שכג .
ב " צ דינור  ,ספר הציונות  ,ת " א תרצ " ט .

97

ב " צ דינור  ,במאבק הדורות  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '

; 267 - 232

הנ " ל  ,במפנה הדורות  ,ירושלים תשט " ו ,

עמ '

. 79 - 69
98

ב"צ

דינור  ,ישראל בגולה  ,תל  -אביב תשי " ח , 2וראה הנ " ל  ,דורות ורשומות ( לעיל  ,הערה

, )3

עמ '

. 141 - 98

 )( 7ו

( דינבורג )

יעקב ברנאי
( ואחרים )

התפלמס עם ההיסטוריוגראפיה של דור האמנציפציה וגם עם תפישת המרכזים של

דובנוב  .מול האפשרות של השתלבות ואבדן הייחוד הקיבוצי היהודי של דור האמנציפציה  ,העמיד

דינור את אחדותה הלאומית של ההיסטוריה היהודית סביב המרכז הארץ  -ישראלי
המרכזים המשתנים של דובנוב  ,העמיד דינור את ' גלויות וחורבנן '

99 ,

;

מול תורת

בעצם ימי השואה  ,והדברים

ברורים .

אחד העניינים החשובים בגיבוש תפישתו של דינור על מרכזיות ארץ  -ישראל בהיסטוריה
היהודית  ,הוא הפריודיזאציה של תולדות ישראל  .בידוע הוא  ,שהפריודיזאציה איננה רק עניין טכני ,
לנוחות הלומד היסטוריה  ,אלא יש בה גם מידה לא  -מבוטלת של השקפתו של מחלק הזמנים על

ההתפתחות ההיסטורית  .ואכן  ,דינור הירבה לכתוב על הקשר שבין ההיסטוריון ותפישתו ובין
החלוקה לתקופות  .כמו  -כן הדגיש את השוני בראיית ההיסטוריה ותקופותיה בכל דור ודור .
שעשה

! 00

נראה ,

כן משום שראה לנכון להסביר את גישתו המיוחדת בעניין הפיריודיזאציה של תולדות

ישראל  ,לעומת ההיסטוריונים שקדמו לו  ,ואת הלגיטימאציה שיש לתפישתו השונה  ,לאור
התמורות העוברות על העם היהודי  ,ובעיקר המאבק הציוני .

לעצם העניין גרס דינור  ,שתקופת הגלות התחילה רק עם הכיבוש הערבי של ארץ  -ישראל

( ) 634

ולא עם חורבן הבית השני  ,מרד בר  -כוכבא או חתימת התלמוד הירושלמי  ,כפי שקבעו אחרים לפניו

ובזמנו  .עד הכיבוש הערבי המרכז הארץ  -ישראלי היה  ,לדעתו  ,לא רק מרכז בתודעה היהודית  ,כפי

שנשאר תמיד גם בימי  -הביניים  ,אלא גם מרכז ארצי גשמי גדול  ,בעל ישות עצמית .

ן0ן

את ראשיתם

של הזמנים החדשים בתולדות ישראל הציע דינור לראות לא בהשכלה ולא באמנציפציה וגם לא

באירועים או בזרמים אחרים  ,אלא בעליית חבורתו של ר ' יהודה חסיד מפולין לארץ  -ישראל בשנת

ת " ס ( . ) 1700

!%

את תפישותיו הרעיוניות והפרגמאטיות בנוגע לחקר תולדות היישוב  ,הירצה דינור בכינוס

העולמי הראשון למדעי היהדות  ,שנתכנס בירושלים בשנת תש " ט ( . ) 1949

03ן

זהו מאמר פרוגרמאטי ,

ובחירת הבמה להרצאה מצביעה אף היא על מגמתו .
דינור קבע בהרצאתו זו שלושה מוקדים מרכזיים לתולדות היישוב

א ) הייחוד ההיסטורי הארצי שלו

;

ב ) השילוב של תולדות היישוב בהיסטוריה
ג)

:

היהודית ;

תולדות היישוב כבעיה היסטוריוגראפית .

המעיין בדבריו  ,רואה כי לצד תפישת מרכזיותה של ארץ  -ישראל והיישוב היהודי בה בעיני
הפזורה היהודית  ,יש בה גם ספיקות ואפילו הסתייגויות מתפישה טוטאלית זו  ,בצד אפולוגטיקה ,
הרהורי  -לב ואף סתירות  .דינור מצביע על כך  ,שהיישוב  ,בעיקר מאז מסעי -הצלב  ,הוא ' שקע שלא
הספיק להתגבש ומבחינה היסטורית כאילו אין לו גוף ודמות
99

שם  ,עמ '

100

למשל  ,שם  ,עמ '

הגוף ' .

. 175 - 102
, 90 , 30

ובעוד מקומות בכתביו  .על שאלת הפריודיזציה של תולדות ארץ  -ישראל ראה לאחרונה ,

ש ' שמיר  ' ,מתי התחילה העת החדשה בתולדות ארן  -ישראל '  ,קתדרה
)( 8

1

04י

כמו  -כן הוא מצביע על

101

שם  ,עמ '

102

דינור  ,במפנה הדורות ( לעיל  ,הערה

, ) 97

עמ '

103

ראה בספרו  ,במאבק הדורות ( לעיל  ,הערה

, ) 97

40

( תמוז תשמ " ו )  ,עמ '

. 158 - 138

. 100 - 98

. 68 - 19
עמ '

 . 86 - 79יש

להעיר  ,כי בראש הספר נשמטו העמודים למאמר

זה  ,ובסופו נשמט האזכור כי הוא פורסם לראשונה ב ' דברי הכינוס העולמי הראשון למדעי היהדות '  ,ק " ן תש " ז ,
ירושלים תשי " ב  ,עמ '

. 377 - 371

104

במאבק הדורות  ,שם  ,עמ '

. 79

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

הסיוע של קהילות התפוצות ליישוב כעל חלק אורגאני מתולדות היישוב  ,וזאת כנגד מגמה הפוכה

שהיתה רווחת בעניין זה  .דינור מדבר לא רק על העליות לארץ  -ישראל  ,אלא על ' העלייה והירידה ' ,
ובכך הוא חורג מהגישה ההיסטוריוגראפית הציונית  ,שלא הירכתה לכתוב על הירידה מל הארץ ,
דבר שנגד את האידיאולוגיה הציונית והמאמץ הלאומי  .יתר  -על  -כן  ,דינור טוען  ,ש ' אף מבחינה
תרבותית אין להגיד שהיתה רציפות היסטורית בישוב אחרי מסעי

הצלב ' .

105

כל אלו הן כמובן

הסתייגויות מהגדרת המרכז  .מאידך  ,רואה דינור את היישוב כעילית של העם היהודי  -רעיון לא

חדש  ,הקיים משלהי ימי  -הביניים ואילך  ,אשר התפתח מאוד בתקופה החדשה  .עיון בשלושת

המוקדים שנזכרו לעיל  ,מראה כי דינור התעלם לגמרי מתולדותיה הכלליים של ארץ  -ישראל ,

מהשלטון  ,מהדתות השונות ומהאוכלוסיה הלא  -יהודית שישבה בארץ וגילתה בה

עניין .

לא

במקרה  ,לדעתי  ,פותת דינור את מאמרו בהגדרת המושג ' היישוב בארץ  -ישראל '  ,באומרו שהכוונה
במילה ' יישוב ' סתם היא רק ליישוב

היהודי .

יתר -על  -כן  ,בבואו לדבר על ייחודו של היישוב

06ן

היהודי באוץ  -ישראל  ,לעומת קיבוצים יהודיים אחרים  ,הוא אומר  ,כי בעוד שכניסתם של
היישובים היהודיים לארצות השונות ומעמדם שם  ' ,מותנים היו בתנאיהן הכלליים של אותן

ארצות '  ,אין הדבר כן בארץ  -ישראל  .היישוב היהודי בארץ עומד בניגוד לחורבנה ולשממונה -
חורבן בידי אויבים וצוררים או בידי ה ' מידבר ' וה ' שממה '  -וההמשך של היישוב מבחינת
הרציפות לא

פסק .

07ן

כאן באה לידי ביטוי תפישה קיצונית מאוד של הציונות בדבר ארץ  -ישראל הריקה מאדם
והחרבה  .תפישה זו מצויה כבר בדברי הרמב " ן והיתה ידועה בימי  -הביניים  .על הפסוק ' והשמתי

אני את הארץ ושממו עליה אויביה היושבים בה ' ( ויקרא כב לו) אומר הרמב " ן בפירושו לתורה ,
בהקשר למפלת הצלבנים

בארץ  -ישראל :

' היא בשורה טובה מבשרת כל הגלויות שאין ארצנו

מקבלת את אויבינו  . . .כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון שכולם משתדלים להושיבה ואין

לאל יד. ' 0

! 08

בחריפות רבה יותר הביע דינור תפישה זו שנים רבות לאחר  -מכן במאמר פחות ידוע שלו ,
שנשא אופי פובליציסטי פולמוסי  ,רעיוני ופוליטי בשם ' זכותנו על ארץ ישראל '  ,ותחתיו כותרת -

מישנה

:

' לערבים באוץ ישראל  -כל הזכויות  ,אבל על ארץ ישראל  -שום

ניתן להצביע על כמה סתירות בתפישתו של

דינור :

זכות ' .

09ן

דבריו על אי  -הרציפות היישובית

והתרבותית של היישוב אינם מתיישבים עם מרכזיותו של היישוב ; חוסר השפעתו של היישוב על

התפוצות  ,לעומת הסמכות הדתית  ,שכביכול היתה לו ; הגדרת היישוב כעילית של העם היהודי לא
זכתה אצלו לניתוח ולהגדרה ברורה  .בנושא חורבנה ושממונה של הארץ וביטול כל ' היסטוריה

אחרת ' של הארץ  ,נוצרית או מוסלמית  ,קשה לומר שהוא משכנע  .נראה שנכונה הגדרתו של

. 80

105

שם  ,עמ '

106

בסוגיית ההגדרה של המלה ' יישוב ' אדון במקום אחר  .ראה  ,למשל  ,מה שהעיר בעניין זה א ' כרמל  ' ,שלם או

חסר ? '  ,המזרח החדש  ,כו ( תשל " ו  -תשל " ז )  ,עמ '

, 102 - 98

בנוגע לשם הקובץ ' שלם '  .והשווה שם הקובץ הנ " ל

בשערים העברי והאנגלי  ,בכרכים א  -כ ( תשל " ד  -תשל " ו ) שלו ,
הקר  ,למאמרו הנ " ל של כרמל  ,שם  ,עמ '
107

108

דינור  ,במאבק הדורות ( לעיל  ,הערה
השווה  :ח

אטינגר  ,שהסב את
109

. 102

 , ) 97עמ '

פראוור  ,הצלבנים  :דיוקנה של

תשומת  -לבי לעניין

לבין כרך ג ואילך (תשל " א )  ,וכן תגובת העורך " ,
1019

. 79

חברה קולוניאלית  ,ירושלים תשל" ו  ,עמ ' . 315

זה .

מ ' כהן ( עורך )  ,פרקים בתולדות אוץ ישראל  ,א ,

תלא -אביב תשמ " ב  ,עמ ' . 414 - 410
ביב
-

תודתי נתונה לפרופ '

ש'

יעקב ברנאי

תלמידו המובהק  ,ש ' אטינגר  ,שכתב עליו  ,כי ' יש בו משום כך מן המזיגה של אידיאולוג לאומי
ושל היסטוריון לאומי

.

דגול ' 10י

ואכן  ,דינור ראה עצמו  ,הן במפעלו ההיסטוריוגראפי והן בשאר

התחומים בהם עסק בימי חייו  ,כמשרת התנועה הלאומית היהודית  .הוא הירבה לערב את התפישה
ההיסטוריוגראפית שלו עם המאבק הציוני על ארץ  -ישראל  .י1ן לזכותו ייאמר  ,שלא ניסה לטשטש

זאת וכתב על כך בגילוי  -לב בערוב ימיו

:

הדברים במידה רבה קשורים ושזורים במאבק שהיישוב והציונות נאבקו בחמישים שנים
אלה על זכויותיו של העם בארצו וזכותו על הארץ  ,שרק אנחנו יחדנו אותה כאוץ ובה גם
נתייחדנו כעם  .מתנגדינו אויבינו שללו תמיד גם את ייחודה וטענו  ,כי היא אינה אלא חלק

של ארץ סוריה שהם כבשוה  ,יושבים בה ושולטים עליה  .במידת יכולתי לקחתי חלק

במאבק זה 2 .יי
 .דינור אמנם השתתף בפועל במאבק זה  ,ולא רק בכתיבה ההיסטוריוגראפית שלו  .הוא כתב

תזכירים בנוגע לזכויות היהודים על ארץ  -ישראל  ,אשר שימשו את הנהגת היישוב והסוכנות
היהודית במאבק על ארץ  -ישראל בשנות השלושים והארבעים  .אחד מן התזכירים הללו  ' ,מאבק
דורות על ירושלים מחורבן ירושלים על ידי טיטוס עד מלחמת העולם הראשונה ' ,
לסוכנות היהודית בשנת
בענייני תכנית

1938

ושימש אותה בדיוני ועדת וודהד

) Woodhead
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הוגש

 .נ) שבאה אז לארץ

' החלוקה ' .

דינור לא היה היחידי אשר השתתף בפעילות הספרותית וההיסטוריוגראפית של התנועה
הציונית בעת מאבקיה המדיניים  .המוסדות הלאומיים הגישו כמה ' תזכירים היסטוריים ' לוועדות

השונות  ,שבדקו את שאלת ארץ  -ישראל בשנות השלושים והארבעים  .תזכירים אלו הוכנו בידי
חוקרים והיסטוריונים של תולדות הארץ ויישובה היהודי  ,כגון מ ' אבי  -יונה  ,י ' בן  -צבי  ,י " ד
וילהלם  ,ב ' מייזלר

( מזר )  ,י ' פראוור

ואחרים 4 .יי

ב ' תזכירים ' הללו הודגשו הסוגיות של היישוב

היהודי בארץ  -ישראל בעת העתיקה  ,רציפות היישוב היהודי בימי  -הביניים ובראשית העת החדשה
ותיאור גלי העליות לארץ  -ישראל  .פעילותם של החוקרים בהכנת התזכירים הללו מעידה אף היא
על הזיקה העמוקה שבין התפתחות המחקר והכתיבה ההיסטורית על היישוב היהודי בארץ  -ישראל
לבין הפעילות המדינית

הציונית .

נבדוק את השפעת רעיונותיו של דינור על המחקר ההיסטורי בשלושה נושאים  :א ) מרכזיותה

של ארץ  -ישראל בהיסטוריה היהודית ; ב ) הפריודיזאציה של תולדות ישראל ; ג ) כיווני המחקר

בהיסטוריוגראפיה .
תתן לומר  ,שתפישתו הכוללת בדבר מרכזיותה של ארץ  -ישראל ויישובה היהודי לא נתקבלה
110

בהקדמה לספרו של ב " צ דינור  ,דורות ורשומות ( לעיל  ,הערה נ )  ,עמ '

111
112

ב " צ דינור  ,במאבק הדורות ( לעיל  ,הערה

113

שם  ,עמ '

. 350 - 299

עניין  ,בשנת
114

1 10

. 238 - 230

כ " ץ ( לעיל  ,הערה

, 1928

 , ) 58עמ '

יז .

 , ) 97עמ ' . 7

פרופ ' אטינגר העירני  ,כי דינור כתב והגיש למוסדות הלאומיים תזכיר מוקדם יותר באותו

אולם עד כה לא עלה בידי

למוצאו .

ראה  ,למשל Palestine , Jerusalem 1936 :
, The Historical Connection of the Jewish People wt
ובמהדורות נוספות  ,תזכירים היסטוריים  ,ירושלים חש " ו  .יש לציין  ,כי גם אצל הערבים התפתחו מגמות דומות
בבואם לטעון לזכותם על האוץ בתקופת המנדט  ,וראה  :י ' פורת  ,צמיחת התנועה הלאומית הערבית
הפלסטינאית  , 1929 - 1918 ,תל  -אביב  , 21976עמ '  . 32 , 30 , 11הנ " ל  ' ,אידיאולוגיה אנטי  -ציונית ואנטי יהודית

בחברה הלאומית הערבית בא " י '  ,ש ' אלמוג ( עורך)  ,שנאת ישראל לדורותיה  ,ירושלים תש " ם  ,עמ ' . 236
מקווה לדון בסוגיה זו במקום אחר .

אני

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

על  -ידי רוב ההיסטוריונים והחוקרים המרכזיים בתולדות ישראל ובמחשבה היהודית  ,מהם
מתלמידיו המובהקים  .יעקב כ " ץ ואפרים אורבך ראו הפרזה רכה בתפישתו  .מאידך גיסא  ,תעודות

הגניזה  ,הרחיבו והעמיקו את ידיעותינו על היישוב היהודי בארץ  -ישראל בימי  -הביניים והדגישו

במובנים מסוימים את מרכזיותה של הארץ בקרב יהודי אגן הים  -התיכון  ,בייחוד בימי  -הביניים
המוקדמים ( עד המאה

הי " א ) .

כך  ,למשל  ,מעמדם של הישיבה והגאון בירושלים בתקופה זו

וידיעות רבות על יישובים יהודיים זכו להארה מחודשת ושונה לחלוטין בהיסטוריוגראפיה

בעקבות פרסום תעודות הגניזה וחקירתן  .אחרי המאה הי " א ניכרת ירידת המרכז בארץ  -ישראל 5 .יי
6ון

גם

ש ' אטינגר תופש בדרך שונה את תולדות עם ישראל בעת החדשה מאשר מורו ורבו .
מאהלר ובארון 7 ,ון אינם הולכים בדרכו של דינור בסוגיה זו  .לעומת זאת  ,נתקבלו בדרך  -כלל
התפישות של דינור ובער על אחדותה ורציפותה של ההיסטוריה היהודית  ,גישה המהווה את
תמציתה של ' האסכולה הירושלמית ' בהיסטוריוגראפיה

היהודית .

עם הבולטים שבמתנגדי תפישת דינור נמנה יעקב כ " ץ  .מחקריו של כ " ץ בהיסטוריה היהודית
משתרעים על  -פני תחומים רבים  ,אך לענייננו חשובים במיוחד מחקריו בנושא ' מבשרי
ביקורתו על

דינור וכמה התבטאויות שלו על ' היישוב הישן ' .

8ןן

הציונות ' ,

למרות זהירותו והתלבטותו  ,הרי

בכמה עניינים נוטה כ " ץ לזרם הדתי  -לאומי בהיסטוריוגראפיה ( ראה

להלן ) .

כ " ץ מדגיש את

מקורות היניקה המסורתיים והמשיחיים של הציונות ואת הרצף שבין אלמנטים ב ' יישוב הישן '
לרעיונות הציוניים  .כך  ,למשל  ,הוא מכנה את ר ' עקיבא יוסף שלזינגר  ,מאנשי ' היישוב הישן '
בירושלים במאה הי " ט  ,אשר הטיף לעבודת אדמה  ' ,הסבא של הציונות ושל נטורי

קרתא ' .

9ין

מאידך מסתייג כ " ץ מגישת דינור וממשיכיו ( גם בזרם הדתי  -לאומי )  ,הרואה בחסידות ובהשכלה
רעיונות של גאולה לכינון ארץ  -ישראל  .הוא חולק על דינור  ,הרואה בעליות של המאות הי " ח  -י " ס
' עליות ריאליסטיות ' ,

20ן

ומסתייג מהאצלת התואר ' ציוני ' או ' מבשר ציונות ' לדמויות יהודיות ולא

-

יהודיות במאות הללו  .יתר  -על  -כן  ,כ "ץ אינו מקבל את הדעה  ,כי לעליות של המאה הי " ט היה אופי

משיחי  ,ואומר  ' :מכל מקום בין עלייה זו [ של ר ' יהודה החסיד ] לבין העליות המאוחרות חלה
הפסקה ובמרחב ההיסטורי היהודי בכללו חלה הסתלקות ביודעים מכל זיקה לתקוה

משיחית '  .ן2י

פרקים מגישתו של דינור ביחס לארץ  -ישראל והיבטים שונים שלה השפיעו על דור

אולם

החוקרים שאחריו  :אצלם ישנה הדגשה רבה יותר במחקר ההיסטורי והרעיוני על מקומה של ארץ -

ישראל בתודעה היהודית של יהודי התפוצות בימי  -הביניים ובראשית העת החדשה  .יותר ויותר
מחקרים נכתבים על העליות לארץ  .גם משקל תולדות היישוב בכלל המחקר ההיסטורי היהודי
והכללי של

ארץ  -ישראל גדל מאוד  ,ובכך הוגשמה אחת ממטרותיו של דינור .

בין החוקרים שהושפעו מתפישת דינור  ,ישנם בעלי תפישה מכסימליסטית של שלמות הארץ ,
115

כ " ץ ( לעיל  ,הערה
הגולה  ,י " ז ( מס '

 , ) 58עמ ' ; 238 - 230

א " א אורבך  ' ,מודעות של מרכז ותפוצות בתולדות ישראל '  ,בתפוצות

 , 75 / 76תשל " ו )  ,עמ ' ; 20 - 10

גיל ( לעיל  ,הערה

העת החדשה  ,תל  -אביב

, ) 26

עמ '

. 29 - 17

תשכ " ט .

116

ראה

117

ראה עליהם

118

מאמריו של כ " ץ בנושא הלאומיות היהודית קובצו בספרו  ,לאומיות יהודית ( לעיל  ,הערה

119

:

ש ' אטינגר  ,תולדות עם ישראל

:

להלן .

על הרבנים אלקלעי וקלישר ראה שם  ,עמ '

. 356 - 285

על שלזינגר ראה דבריו בתוך הקובץ  ,הכרת העבר בתודעת

העמים ובתודעת עם ישראל  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '
120

כ " ץ ( לעיל  ,הערה

121

שם  ,עמ '

. 235

 , ) 58עמ ' , 4 - 3

. 235

, ) 58

ובו עשינו שימוש .

. 143

1 1 1

יעקב ברנאי

כגון מיכאל איש  -שלום  .איש  -שלום הלך בבירור בדרכו של דינור  ,בתוספת נופך  ,שממנו עולה

הפוליטית .

תפישתו

מלכויות ' ,

22ן

שני חיבוריו החשובים הם ' מסעי נוצרים לארץ ישראל ' ו ' בצילן של

וראוי לציון גם מאמר  -ביקורת בשם ' יישובה של ארץ ישראל '

! 23

שכתב על ספ רו של

י ' בן  -צבי  ' ,ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העות ' מאני '  ,במהדורתו הראשונה  .מאמר זה פותח
במלים

:

' שלושים שנה ויותר טורח יצחק בן צבי להוכיח את רציפותו של היישוב היהודי בארץ

ישראל '  ,המהווה אחד הטיעונים החשובים בהיסטוריוגראפיה הציונית  .בהמשך הוא מתפלמס עם

ההיסטוריוגראפיה הלא  -יהודית והיהודית  ,שהנמיכו את קומתו של היישוב היהודי באוץ  -ישראל
אחרי החורבן  ,ובכך הולך הוא בעקבות דינור בצורה ברורה  .אולם יש במאמר  -ביקורת זה גם
אבחנה  ,שנראה כי יש בה משום סתירה לתפישה הציונית וההיסטוריוגראפית המקובלת  .בדברו על
דאהר אל  -עמר  ,שליט הגליל מן המאה הי " ח  ,אומר איש  -שלום

:

גיבור התקופה היה דאהר אל עומאר [ כך ! ]  ,שליט ארץ הגליל שמרד בעות ' מאנים ואמר
להקים מדינה ערבית עצמאית בארץ ישראל  ,אלא שנכשל כשלון גמור  .ובדין מעיר

המחבר [ י ' בן  -צבי]  ,שהכשלון היה בלתי נמנע  ,הואיל והמרד לא נשען על גורם ציבורי
חיים הלל
בן  -ששון

24ן

מדינית .

אובייקטיבי  ,על מעמדות השואפים והמוכשרים לעצמאות
מעניין להשוות דברים אלה לגישה השונה  ,העולה מתוך מחקר מאוחר יותר  ,המתבסס על חומר
ארכיוני שלא עמד לרשותו של איש  -שלום

:

דאהר אל עמר נבדל משליטים אחרים בתקופתו בכך שהיה בן הארץ  .אמנם מוצאו היה
משבט בדווי  ,שהגיע מן

התחתון . . .

המדבר . . .

אך שבט זה התנחל דרך קבע במזרח הגליל

דאהר ואחיו היו איפא איבר מאיבריה של החברה המקומית  .לפיכך יש

לראות את עלייתו  ,התחזקותו ושלטונו כביטוי לדפוסי -יחסים והתנהגות מקומיים  .לשון

אחר  :היה

פלסטינאי  -גלילי . . . .

25ן

השוואת שני הקטעים הללו יכולה ללמדנו על מידת ההשתחררות של המחקר ההיסטורי הישראלי
מאפולוגטיקה  .דבריו של איש  -שלום על המדינה הערבית שרצה דאהר אל  -עמר להקים  ,מקבילים

לפרשנות שנתנו בהיסטוריוגראפיה לפרשת דון יוסף נשיא  .בספרו המקיף  ' ,מסעי נוצרים לארץ

ישראל '  ,נקט איש  -שלום גם כן בגישה המצמצמת את תולדות ארץ  -ישראל אך ורק לתולדות
היישוב היהודי בה  ,כדרכו של דינור  .בחיבורו זה הביא דברים של נוסעים נוצרים רק על היהודים
בארץ  -ישראל  ,בהשמיטו את כל שאר המידע המצוי בהם  ,דבר המשבש את הבנת הקורא בנושאים

הנדונים  .את תפישת ' שלמות אוץ  -ישראל ' ניתן למצוא אצלו בהקדמתו לספרו האחרון  ' ,בצילן של
מלכויות '  ,באומרו  ' :להוכיח מתוך הדגשת יתר לא רק את רציפותו של הישוב מבחינת המסגרת
ההיסטורית הכוללת  ,אלא אף להראות ככל שהידיעות והמקורות מאפשרים לנו את הרציפות הזאת
גם מבחינה גיאוגראפית  ,היינו ללמדנו את ההיסטוריה מבחינת קיומם של היישובים השונים ,

לחלקי הארץ ולמחוזותיה  ,כולל עבר הירדן המזרחי [ ההדגשה שלי ,

יהושע פראוור הקדיש בספרו ' הצלבנים
112

122
123

:

י " ב] ' .

דיוקנה של חברה קולוניאלית '

! 27

26ן

פרק גדול מאוד

מ ' איש  -שלום  ,מסעי נוצרים לארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ו ; הנ " ל  ,בצילן של מלכויות  ,תל  -אביב
הנ " ל  ' ,יישובה של או ישראל '  ,בחינוך  ,יא ( תשט" ו)  ,עמ ' . 80 - 72

-,

תשל " 1

. 73

124

שם  ,עמ '

125

א ' כהן

126

בצילן של מלכויות ( לעיל  ,הערה

( עורך ) ,

ההיסטוריה של אוץ  -ישראל  ,ז  ,ירושלים
, ) 122

עמ '

. 12

 , 1981עמ '

. 129 - 128
127

לעיל  ,הערה  , 104עמ '

329 - 250

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

ליישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופה זו  ,למרות משקלו הקטן של היישוב היהודי בארץ  -ישראל
בפרק זמן זה  .לעומת זאת  ,אין בספר פרק נפרד על המוסלמים בארץ  -ישראל  .הדיון על האוכלוסיה
המוסלמית כלול בפרק קצר  ,הנקרא ' הארצות הכבושות ויושביהן '  .פראוור מנמק בהקדמתו עניין
זה באומרו  ' :פרק מיוחד הוקדש  ,כמובן  ,לתולדות היישוב היהודי תחת שלטון הצלבנים  .במבנהו
ובפירוטו הוא חורג מן המסגרת הכללית של הנושא  ,אולם העניין המיוחד שבו מסביר את כתיבתו
בפרק

מונוגראפי ' .

28ן

גם ש ' אטינגר בספרו ' האנטישמיות בעת  -התדשה ' הוסיף בסופו של הספר פרק בשם ' היחוד

ההיסטורי והזיקה לארץ ישראל ' .
לסדרה ' ההיסטוריה של עם ישראל ' .

29ן

כמו  -כן הדגיש את מרכזיותה של ארץ  -ישראל בהקדמתו

30ן

אצל שניהם ניכר הרצון להדגיש את מרכזיותו של היישוב

היהודי בארץ  -ישראל בנושאים  ,שבהם הוא איננו מהווה את העיקר  ,ובכך ניתן לראות את השפעת
תפישתו של דינור  .בנושא הפריודיזאציה נראה  ,כי תפישתו של דינור על ראשית תקופת הגלות

בכיבוש הערבי נתקבלה על  -ידי חוקרים רבים  ,ומכל מקום לא באו לערער על כך  .כך הדבר למשל

ב ' תולדות עם ישראל '  ,י3י שחיברו מורי האוניברסיטה העברית בירושלים  ,וכן בספר ' ארץ ישראל
מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי ' ,

32ן

בסדרה החדשה ' ההים טוריה של ארץ ישראל '

 33ן

ובקובץ ' שלם ' 34 .י מאידך גיסא  ,לא נתקבלה בדרך  -כלל קביעתו על ראשית העת החדשה בתולדות
ישראל בעליית ר ' יהודה חסיד וחבורתו לארץ  -ישראל ( בשנת

. ) 1700

מאיר בניהו הוכיח בצורה

ברורה את הרקע השבתאי של החבורה והעיר על עניין הפריודיזאציה  ,בהתפלמסו עם דינור  ,בזו
הלשון

:

עתה אנו יודעים היטב שעלייתה של ' החברה קדושה ' לא היתה אלא עליית  -הזייה
שנתפרצה והתפשטה בעקבות חדירתה של השבתאות לפולין  .לא היתה להם לחבריה כל
תכנית ליישובה של ארץ  -ישראל ( ולא הם בנו את בית הכנסת הנקרא על שם ר ' יהודה

חסיד) . . .
למשבר . . .

מבחינת תולדות הישוב אין לזקוף לזכותה שום תועלת  .אדרבה היא גרמה

אין איפא לראות בעלייה זו אתחלתם את הזמנים החדשים בתולדות ישראל ,

אלא המשכה של התנועה השבתאית  ,שאין בינה לבין דרכיהם של הזמנים החדשים

דבר .
128

שם  ,עמ '

35י

. 16 - 15

129

ש ' אטינגר  ,האנטישמיות בעת החדשה  ,תל  -אביב תשל " ט  ,עמ '

130

ש ' אטינגר  ' ,קוי יסוד בתולדות עם ישראל '  ,ההיסטוריה של עם ישראל  ,א  ,תל אביב תשמ " ו  ,עמ '

131

132

. 274 - 255

ביבא -

ח " ה בן  -ששון ( ואחרים )  ,תולדות עם ישראל  ,א  -ב  ,תל  -אביב תשכ " ט .
צ ' ברם ואחרים ( עורכים )  ,ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  -ב  ,ירושלים תשמ " ב  .גדליה
אלון ( תולדות היהודים כארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,א  ,תל  -אביב תשי " ג  ,עמ '

133
134

135

. 19 - 15

)3

מכנה את תקופת

התלמוד ' תקופת ביניים ' [ ההדגשה במקוף .
י פראוור ( עורך)  ,ההיסטוריה של ארץ ישראל  ,ו  ,ירושלים . 1981
" הקר ( עורך)  ,שלם  ,א ( תשל " ד)  ,פתח דבר .
מ'

בניהו  ' ,ה " חברה הקדושה " של רבי יהודה חסיד ועלייתה לארץ ישראל '  ,ספונות  ,ג  -ד ( תש " ך)  ,עמ ' קע  -קעא .

מאמר זה וקודם לו של בניהו  ' ,קהל אשכנזים בירושלים

( תמ " ז  -תק " ז ) ' ,

ספונות  ,ב

( תשי " ט ) ,

נכתבו כעבודת גמר באוניברסיטה העברית בהדרכת ב " צ דינור  .ראה על כך שם  ,עמ '

עמ ' קכח  -קפט ,

קכח  ,הערה . 2

יש להשיג

על דברי בניהו  ,מהם משתמע כי ' בניית בית  -כנסת ' יש בה להעיד על ' תכניות התיישבות '  .לטעות זו נתפש

לאחרונה גם מורגנשטרן ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '

133

ואילך  ,המזהה את ' גאולת החורבה ' ובנייתו של בית  -הכנסת

האשכנזי עם רעיונות התיישבות מודרניים  .תודתי נתונה לידידי  ,ד " ר עמנואל אסקס  ,על שהסב את תשומת  -לבי
לנקודה

זו .

ע :ן ן

יעקב ברנאי

אולם נראה לי  ,שגם בקביעת הזמנים החדשים היתה לדינור השפעה מסוימת  ,אם כי לא ישירה .
בזרם הדתי  -לאומי שבהיסטוריוגראפיה הישראלית  ,אשר הושפע מאוד מתפישותיו של דינור  ,לא
קיבלו אמנם את ציון עלייתו של ר ' יהודה חסיד והשבתאים כראשית הזמנים החדשים בתולדות

ישראל ( לדעתי בגלל הגורם השבתאי שבה )  .אבל אף הם חיפשו את נקודות האחיזה לראשית העת
החדשה בעליות לארץ  -ישראל  .במגמה זו הדגישו את עליות החסידים והפרושים כמסמלים את
המיפנה לכיוון ארץ  -ישראל  ,ובהמשכו לציונות  ,כדעתו של דינור .

בעניין כיווני המחקר והדגשת מעמדה של ארץ  -ישראל בהיסטוריוגראפיה  ,אין ספק שנתממשו
הרבה מציפיותיו של דינור  ,כפי שהניח במאמרו הפרוגרמאטי שנזכר לעיל  .תולדות היישוב היהודי
בארץ  -ישראל עלו למדרגה גבוהה ביותר בסולם העדיפויות של המחקר ההיסטורי הישראלי בשנים
האחרונות  ,שהן חורגות מתחום מחקרנו זה .
כמחצית השנייה של תקופת המנדט  ,בשנות השלושים והארבעים  ,החלו להיכתב באוניברסיטה

העברית ופורסמו ברבעון ' ציון ' עבודות גמר  ,חיבורים לשם קבלת התואר דוקטור ומחקרים
ראשוניים בנושא תולדות ארץ  -ישראל ויישובה היהודי  ,בהדרכתם של מורי האוניברסיטה .

נזכיר ,

-

לדוגמה  ,את עבודתו של עזריאל שוחט ( בהדרכת י ' בער וש ' אסף )  ' ,היהודים בירושלים במאה

אוריאל הד

הי " ח '  ,אשר נדפסה בשנה הראשונה של הרבעון ' ציו. ' 7

מאמריו הפרוגרמאטיים של ד '

ויינריב ,

36ן

בשנה השנייה והשלישית של ' ציון ' נדפסו

' בעיות החקירה של תולדות היהודים בא " י וחייהם

הכלכליים ' 37 .י

בתקופה זו הופיע גם חיבורו של אוריאל הד  ,על דאהר אל  -עמר שליט הגליל במאה הי " ח .

138

הוא

אף הקדיש חלק ממחקרו לפרשה של חידוש היישוב היהודי בטבריה ונסמך על מקורות יהודיים  .הד
הוסיף ופירסם תעודות ומחקרים חשובים לתולדות יהודי ארץ  -ישראל בתקופה העות ' מאנית גם
בשנים שלאחר  -מכן  ,ורבה השפעתו על דור של חוקרים בתחום זה  .תרומה חשובה מאוד בתחום

תולדות הערבים בארץ  -ישראל הרים בשנים הללו מיכאל אסף בספרו ' תולדות הערבים בארץ -
ישראל ' .

39ן

בסוף שנות הארבעים נסתיימו שני חיבורים לשם קבלת התואר דוקטור באוניברסיטה העברית
ן4ן

על ' היישוב הישן ' .

140

כמו  -כן פורסמה עבודתו של י ' היילפרין על עליות החסידים לארץ  -ישראל .

הזיקה בין הזרמים הרעיוניים והפוליטיים בתנועה הציונית וביהדות לבין ההיסטוריוגראפיה
ברורה למדי  .בעוד שדינור ייצג בתפישתו את הקו הציוני המרכזי והדומיננטי של התנועה הציונית ,

בעיקר בתקופת המנדט ובעת המאבק על ארץ  -ישראל  ,והיה מאנשי תנועת העבודה  ,הרי ניתן למצוא
בהיסטוריוגראפיה הציונית גם כמה מן הזרמים הפוליטיים החשובים האחרים שהיו ועודם

קיימים ,

נדפס שנית בקתדרה ,

( תשרי

136

ע ' שוחט  ' ,היהודים בירושלים במאה הי " ח '  ,ציון  ,א ( תרצ " ו )  ,עמ '
תשל " ט ) ,

137
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עמ '  , 45 - 3בשינויים

מסוימים .

ד ' ויינריב  ' ,לבעיות החקירה של תולדות היהודים בא " י וחייהם הכלכליים ( מימי הכיבוש התורכי ) '  ,ציון  ,ב
( תרצ " ז )  ,עמ '  ; 215 - 189שם  ,ג ( תרצ " ח )  ,עמ '  . 83 - 58ביקורת על מאמרו של ויינריב מן ההיבט ההיסטוריוגראפי ,
בעקבות גילוי מקורות חדשים ובעיקר תורכיים וערביים ראה  :א ' כהן  ,ארכיונים תורכיים וערביים כמקור

לתולדות יהודי ארץ  -ישראל בתקופה העות 'מאנית ,מקדם ומים  ,א '  ,חיפה תשמ "א  ,עמ ' .48 - 39
יט ( הד)  ,דאהר אל עמר שליט הגליל  ,ירושלים תש " ב .
מ ' אסף  ,תולדות הערבים באו ישראל  ,א  -ב  ,תל  -אביב תרצ " ט  -תש " א .

-,

ב " ש גת  ,היישוב היהודי בא " י בשנות הח " ר  -תרמ " א (  , ) 1881 - 1840ירושלים תשכ " ג ; י ' חנני  ' ,תנועת ההשכלה
בא " "  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תש " ט ( ובשכפול  ,בהוצאת יד בן -
צבי  ,ירושלים

141

410 - 377

13

תש " ל) .

" היילפרין  ,העליות הראשונות של החסידים לא " י  ,ירושלים  -תל  -אביב

תש " ז .

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

וכוונתי בעיקר לזרם הדתי  -לאומי  .כמו  -כן ניתן למצוא גם היסטוריוגראפיה חרדית  ,אשר איננה

מתאפיינת בחקירה ביקורתית  -מדעית  .לא תמיד חופפים החיבורים באסכולות השונות את תקופת
דיוננו דווקא  ,וניתן להבחין בהם גם

עכשיו .

להדגשה מיוחדת זכו תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל על  -ידי חוקרים מן הזרם הדתי -

.

לאומי ( וכבר הוזכר לעיל זאב

יעבץ ) 42י

הזרם

הדתי  -הלאומי בתנועה הציונית יש לו ייחוד משלו .

הוא קם כפשרה בין הציונות המדינית  ,שהיתה הנועה חילונית  ,לבין הגישה המסורתית ,אשרבמאה
הי " ט נהיתה באירופה לאורתודוכסית  .בהקמת ' המזרחי ' היה נסיון לתת לגיטימציה דתית לנסיון
חילוני לפתור את השאלה היהודית באירופה בדרך של תנועה לאומית חילונית  .ראשי הזרם הזה
ביקשו שלא לפגוע יתר על המידה בעקרונות המסורתיים של הדת ושל תורת הגאולה המסורתית  ,אך
לא תמיד עלה הדבר יפה  .הדיאלקטיקה הדתית  -לאומית צמחה אפוא בתוך תנועה  ,שגם בה לא חסרו
סתירות וניגודים פנימיים

:

בין ' שלילת הגולה ' לבין הזיקה לעבר היהודי

ולמסורת .
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היטיב להביע תפישה זו הרב אברהם יצחק הכהן קוק  ,בעניין היחס לקופת ר ' מאיר בעל הנס מזה

וקופת הקרן  -הקיימת  -לישראל מזה  ' :היישוב הישן יסוד ושורש ישובנו
עתה את רוח היהדות

הנאמנה . . .

בקודש  ,והכח המחזיק גם

ובין הצד ההולך ומתחדש  ,לגאולת הארץ  ,והרחבת הישוב

המחודש  ,שהוא פתח תקוה וצמיחת ישועה לישראל בעה " י ' .
טבעי אפוא הדבר שכאשר התפתחה ההיסטוריוגראפיה

א1

הציונית  ,אשר

ארץ  -ישראל הועמדה

במרכזה  ,בלטו בין כותביה אנשי המחנה הדתי  -לאומי ; שכן האפיק של ההזדהות עם תולדות היישוב

היהודי בארץ  -ישראל הוריד הרבה מהמתח של ההזדהות עם היסודות החילוניים  ,שהיוו את המסד
של התנועה הציונית  .מאידך

גיסא ,

סייעה להם ההזדהות עם ' היישוב הישן ' במאבקם עם

האורתודוכסיה האנטי  -ציונית .
עם ראשוני זרם זה מלאכי  ,וילהלם ואחרים  .אלעזר רפאל מלאכי  ,צאצא למשפחה מן ' היישוב
הישן ' הקדיש בשנת תש " ט מאמר מיוחד ל ' עלייתו ' של הגר " א ולעלייתם של הפרושים לארץ -

ישראל ( פרשה הזקוקה עדיין לליבון מחקרי

) 145 ,

וקורא לר ' מנחם מנדל משקלוב  ,מראשי

הפרושים ,

' המעפיל הראשון '  .במאמר זה ניכרת בבירור הזיקה בין הגר " א ותלמידיו לבין התנועה הציונית  ,הן
ברוח המאמר והן בביטויים שונים השאולים מעולמה הרעיוני והמעשי של הציונות  ' :הישוב הישן
שנוסד והתנהג ברוח הגר " א ותלמידיו השפיע בכמה מובנים על תנועת חיבת ציון '  .בהמשך הוא
חולק על יוסף יואל ריבלין  ,הרואה בעליית הפרושים את ראשיתה של הציונות המדינית  ,באומרו
שזוהי אולי ' ציונות ארצית ולא מדינית ' .

146

בתקופה זו החלו צאצאי הפרושים  ,ובראשם בני משפחת

ריבלין  ,לפתח את המגמה  ,כי נסיון ' עליית' הגר " א ועליות הפרושים הן אבן היסוד לכל תולדות
היישוב בעת החדשה  .אחד מההיבטים הללו הוא ' השוואת ' העלייה הפרושית לתנועה הציונית גם

בנושא הארגון  .היו שמצאו כי לפני עלייתם נערך ' קונגרס ציוני '  ,והיו שכינו את תנועת העלייה
הזאת בשם ' חזון ציון ' וכיו " ב .

עצם היום הזה .
142

8א

יש להדגיש  ,כי לא כל חוקר בעל השקפה דתית  -לאומית משתייך בהכרח לזרם זה  ,אבל אין בין אנשי זרם זה

חוקרים בעלי השקפה אחרת .

143
144

145

147

148
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פירושים מעין אלו לעליית הפרושים ולתורת הגר " א נמשכים עד

תלא -אביב תשמ " ה .
הדברים זכו לאחרונה לבירור ממצה בספרו של א ' לוז  ,מקבילים נפגשים  ,ביב
ר' א " י הכהן קוק  ,שו " ת דעת כהן  ,יורה דעה  ,ירושלים תש " ב  ,סימן קל " ו  ,עמ ' רגב .
 146שם  ,עמ ' . 21
מלאכי ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' . 21 - 9
ראה לדוגמה  ,ריבלין ( לעיל  ,הערה  , ) 21ועוד רבים  .וכבר העיר על כך ג ' קרסל  ,פותחי התקוה  ,ירושלים תשל " ו ,
עמ ' . 21
ראה הוויכוח ההולך ונמשך סביב ספרו של מורגנשטרן ( לעיל  ,הערה  , ) 21בבמות מדעיות ובאמצעי התקשורת .

עו ן ן

יעקב ברנאי

המחקר לאחר

1 948

קשה לראות שינוי יסודי במגמות המחקר שהתווינו לעיל בתחום תולדות היישוב אחרי הקמת

המדינה  .אבל ישנה פחות התלהבות וירידה במתח במחקר בתחום דיוננו  .הגורם לכך הוא השגת

המטרה המרכזית של הציונות  -הקמת מדינה יהודית בארץ  -ישראל  .שהרי  ,כפי שנוכחנו לעיל ,
ראו ההיסטוריוגראפים את עצמם כנוטלים חלק במאמץ הלאומי ושירתו את הרעיון הציוני
במחקרים ובחיבורים רבים בתחום תולדות היישוב  .נראה גם  ,כי שואת יהודי אירופה והמרכז

החדש בארצות  -הברית הביאו אף הם להסטת נקודות הכובד בהיסטוריוגראפיה היהודית לאפיקים

חדשים .
בדיקת המאמרים בכתבי  -העת למדעי היהדות  ,כמו ' ציון '  ' ,תרב "ן '  ' ,סיני ' ואחרים  ,מצביעה
בעליל על ירידה במספר המחקרים והתעודות העוסקים בתולדות היישוב כימי  -הביניים ובראשית
העת החדשה  ,שהתפרסמו בהם אחרי הקמת המדינה  .אמנם מייד אחרי הקמת המדינה נוסד רבעון
חדש לתולדות היישוב בשם ' ירושלים ' ,

149

אך הוא לא החזיק מעמד זמן רב ופסק מלהופיע בשנת

תשט " ו  .כמו  -כן הופיעו בשנות החמישים והשישים חיבוריהם המקיפים של בן  -צבי ואיש  -שלום

שנזכרו לעיל  .מכון בן  -צבי לחקר יהודי

המזרח  ,אשר נוסד בשנת הקמת המדינה  ,הקדיש אף הוא

חלק ממפעלו לחקר תולדות היישוב  .אך אלו לא הביאו לפעילות מחקרית אינטנסיבית בנושא

להיפך  ,הנושא כולו הלך ונדחק לשולי הפעילות האקדמית והמחקרית  ,הן במחקר והן

;

בהוראה .

בתקופה זו כתבו את חיבוריהם המקיפים שניים מחשובי ההיסטוריונים היהודים בני זמננו ,

שלום בארון ורפאל מאהלר  .חיבורו של בארון  ,ההיסטוריון היהודי היושב בארצות  -הברית ,

,
~

,

'ץץ3 0ןן37א0ןצן7שג מם101

"

)

4 30א החל להופיע בשנת  1937וכתיבתו טרם נסתיימה .
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הקמת מדינת ישראל עומדת לנגד עיני הכותב בהקדמה לכרך הראשון של המהדורה העברית  ' :מן
המוסכמות שכל דור ודור כותב את דברי הימים כתיבה

חדשה . . .

מפרספקטיבה זו מתגלה גילוי

חדש כל מהלך ההיסטוריה של עם ישראל  .אפילו תקופת הבית הראשון והשני נראית אחרת ,
כשמשקיפים עליהם מנקודת תצפית של תקופת " הבית השלישי " '  .בתפישתו הכוללת מדגיש
בארון בעיקר את הזיקה שבין הדת והחברה היהודית והיבטים כלכליים ומדגים זאת בדיונים

ארוכים על אישים מפורסמים ועל העילית היהודית  .ליישוב היהודי בארץ  -ישראל בימי  -הביניים
המוקדמים הקדיש תשומת  -לב מועטה באופן יחסי  .בכרך האחרון ( יח ) הוא עוסק באריכות ביהודי

האימפריה העות ' מאנית במאה הט " ז ובמחצית הראשונה של המאה הי " ז  .הדיון היחידי על היישוב

באוץ  -ישראל בתקופה זו מוקדש לדון יוסף נשיא ולנסיונו לבנות את טבריה באמצע המאה הט " ז .
בנוסף לכך  ,הוא מקדיש פרק נרחב לדון יוסף נשיא כמקורב לחצר השלטון

ברטל ( לעיל  ,הערה

; ) 21

י ' ברנאי ,

העות ' מאני .

' באספקלריה משיחית '  ,דבר  7 ,ביולי  , 1985ותשובת מורגנשטרן  ,שם  ,מיום

 21ביולי  1985ועוד  .לסוגיה ההיסטוריוגראפית של עליית הפרושים אקדיש דיון נפרד במקום

ע) 1 1

149

מ ' איש  -שלום ואחרים

( עורכים ) ,

ירושלים

:

מחקרי ארץ ישראל  ,תש " ט  -תשט " ו  .כספרות המחקר נהוג לכנותו

ירושלים ( רבעון )  ,הגם ששינה את צורתו וסדר
150

עד עתה הופיעו

18

הופעתו .

כרכים שבחלקם תורגמו גם לעברית  ' ,היסטוריה חברותית ודתית של עם ישראל '  ,תל  -אביב

תשט " ו ואילך  .על בארון ראה

. 299 - 277

אחר .

:

י ' בער  ' ,ההיסטוריוגרפיה הדתית והחברתית של היהודים '  ,ציון  ,ג ( תרצ " ח )  ,עמ '

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

הגם שבארון מודע היטב למיתוס שיצרה ההיסטוריוגראפיה על ' המדינה היהודית ' או על
הרעיונות המדיניים שהינחו את דון יוסף נשיא ( ובעצם את דונה גרציה )  ,ואף מביא בגוף החיבור ,
ובעיקר בהערות  ,את דעות החוקרים החדשים  ,המצביעים על כך שאין בתיאוריות אלו ממשות -

הוא קורא לפרק

:

'  . ' Protozionist Experimentלעומת תשומת הלב שהקדיש לסוגיה זו אין

בארון מקדיש תשומת  -לב למרכז הרוחני והכלכלי החשוב בצפת בתקופה זו  ,מרכז שהשפעתו על
תולדות ישראל בוודאי עולים לאין שיעור על הנסיון לחכור את אזור המס של

טבריה .

בכמה היבטים ביוגראפיים ( מזרח  -אירופה  ,וינה  ,ארצות  -הברית ) דומה מאהלר לבארון  ,אך הוא

שונה בתפישתו ההיסטוריוגראפית  .מאהלר (  , ) 1977 - 1899מרכסיסט  -ציוני בתפישת עולמו  ,ניסה
לשלב את שתי הגישות הללו בדרך המטריאליזם
 -דורות

אחרונים ' .

52ן

ההיסטורי 51 ,י

בחיבורו המקיף ' דברי ימי ישראל

בכרך הרביעי הקדיש מאהלר דיון נרחב ביותר לתולדות היישוב היהודי

בארץ  -ישראל במאה הי " ח וראשית המאה הי " ט  .זהו

הדיין

הרחב ביותר המצוי בתוך סקירות

כוללות על ההיסטוריה היהודית  .בסקירה הזאת יש הרבה מן התפישה המרכסיסטית של

מאהלר :

מלחמת ההמונים העניים באוליגרכיה של ' הכוללים ' וכיו " ב  .בהדגשת מקומו של היישוב במאה

היייה הלך מאהלר בעקבות דינור  ,והוא ראה בו את היסודות להמשך הזיקה לארץ  -ישראל  .הוא

מתריס כנגד דובנוב בסוגיה זו  ' :האבטונומיזם כשיטה מדינית והיסטורית גרם  ,שמחוללו

רפאל מאהלר

[ דובנוב ]

ןחד תשומת לב זעומה לבעיית יחסו של העם היהודי ומעמדותיו המיוחדים בתקופת הגולה
למגמה ההיסטורית של שיבת ציון והתחדשות

בציון ' 53 .י

חידוד לתפישה הדתית  -לאומית בהיסטוריוגראפיה בא לאחר הקמת המדינה  .אחת מבעיות היסוד

של החוקרים מזרם זה היתה  ,מהי נקודת ההתחלה של היהדות הדתית  -לאומית בעת החדשה

?

את

שורשי תנועתם חיפשו בחוגים מסורתיים במזרח  -אירופה  ,שהיו בעלי אוריינטציה ארץ  -ישראלית
לפני הציונות  .מבחינה זאת  ,שימשה להם כהשראה תפישתו של דינור  ,אלא שהמאורע עליו הצביע
דינור  ,עליית ר ' יהודה חסיד  ,כמסמל את ראשית הזמן החדש בתולדות ישראל  ,לא נתקבלה בזרם

הדתי  -לאומי כנראה בגלל שבתאותם של העולים  .יש לציין  ,כי בחיפוש אחר השורשים לא פנו בני
זרם זה לכיוון של העליות מיוצאי הקהילות הספרדיות והמזרחיות  ,אולי מפני

ש ' המזרחי ' ו ' הפועל

המזרחי ' היו תנועות מזרח  -אירופאיות וחיפשו את שורשיהן שם  .מאידך גיסא  ,בעלי המגמה הזאת
בהיסטוריוגראפיה ביקשו להצדיק את הציונות בעיני הציבור החרדי בתלותם אותם ב ' אבות
המייסדים ' מהמחנה המסורתי .
הגישה הדתית  -לאומית בולטת מאד אצל חיים זאב הירשברג ומרדכי אליאב  .הירשברג מאשים
את ההיסטוריוגראפיה הציונית בטשטוש חלקו ודמותו של ' היישוב הישן '  .הוא אף מכנה אותו בשם

חיים זאב "

' היישוב הוותיק '  ,וכך את שם הקובץ המחקרי שהוציא בנושא  ' ,ותיקין '  .בפתיחת המכון לחקר
תולדות היישוב על שם י " י ריבלין באוניברסיטת בר  -אילן שנערך בשנת תשכ " ג  ,אמר הירשברג

:

בחקר תולדות עם ישראל בארצו עדים אנו לתופעה אופיינית מבחינה חברתית  .תקופות
האבות  ,ההתיישבות  ,המלוכה  ,הבית השני ומרד בר  -כוכבא זוכים להתעניינות . . .
מוקדשת תשומת לב גם להתפתחויות בשני הדורות האחרונים  ,החל מעלייתם של אנשי
' ביל " ו '  .ואילו כל מה שאירע במשך אלף וחמש מאות שנה בקירוב  . . .נשאר עניין
151

ראה כ " ץ ( לעיל  ,הערה

152

ר ' מאהלר  ,דברי ימי ישראל  -דורות אחרונים  ,א  -ז  ,מרחביה

153

 , ) 58עמ '

שם  ,א  ,הקדמת המחבר  ,עמ '

.9

. 251 - 243
1952

-

תל  -אביב . 1980

7ן ן

יושברו

יעקב ברנאי

למומחים  . . .ארבעים חמישים דורות של יישוב יהודי בארץ נראים בעיני רבים כדורות
של אנשי ' חלוקה '  .אלה שהינחו את שיטתנו ההיסטורית לפי קו זה לא ראו  -ויתכן

שבמזיד לא רצו לראות  -כי באותה מידה  ,לפחות  ,זקוקות היו תפוצות ישראל לישוב
שבארץ ולמוסדותיו  .וכל כת ופלג בתפוצות שמוכנים היו לוותר על הקשרים עם ארץ

ישראל  -ניתקו גם את קשריהם עם עם ישראל ודתו .

54ן

בתפישתו של הירשברג יש משום התפתחות  ,שכן יש לו ויכוח לא רק עם מגמות ההשכלה
והאמנציפציה  ,אלא גם עם הציונות החילונית  .לעומת זאת  ,הוא מחפש את נקודות החיבור עם

היישוב היהודי שחי בארץ  -ישראל  ,והוא אמנם תוקף את קודמיו ביהדות הדתית  -לאומית  ,שהלכו

לאור התפישה הציונית  -חילונית

:

יש להודות שאפילו היהדות האמונה על מקורות מסורות  -אבות קדומות  ,הלכה שבי אחרי
גישה היסטורית זו  .היא ראתה את ועידת קאטוביץ  . . .כראשיתה של תקופה חדשה ברעיון
הישוב הדתי לאומי של הארץ

:

ואף היא התחילה מצביעה על עליית החסידים של הרבי

מיאבלונה לפני ארבעים שנה בקירוב כעל ' עליית חסידים ' ראשונה כביכול .

55ן

בהקשר לזה ציין לאחרונה א ' לוז את ' כל אותה ספרות אפולוגטית  ,שנוצרה בדורנו במגמה לטהר
את שמה של החסידות ולהראות כביכול את שורשיה של הציונות בתוך אותה תנועה ' .

בדברי

56ן

הירשברג הונח באופן ברור היסוד לפריודיזאציה החדשה של הזרם הדתי  -לאומי והובעה בהם אי -
הסכמה בולטת לראיית התנועה הציונית כמפעל מהפכני וחדש  .לא עוד ' חיבת ציון '  ' ,ביל " ו ' ,

הקונגרס הציוני או הרצל ויהודים חילונים אחרים מהווים את ראשיתו של המפעל הציוני והיישוב
החדש בארץ  -ישראל  ,אלא ' שלומי אמוני

ישראל ' משלהי המאה הי " ח וראשית המאה הי " ט .

ברוח דומה כותב גם אליאב  ,שבמחקריו ובאוספי המקורות הקונסולאריים שפירסם  ,הרים

תרומה חשובה לחקר תולדות היישוב  .אף הוא רואה ב ' יישוב

 , ' Twlnהחל משלהי המאה הי " ח  ,את

היסוד ' לתחיית עם ישראל בארצו ויצק את הדפוסים הארגוניים והחברתיים להתחדשות החיים

היהודיים בארץ ישראל ' .

57ן

אליאב רואה אפוא במישטר ה ' חלוקה ' ובכוללים  ,שבהם הוא דן

באריכות  ,את מניחי היסודות הארגוניים של היישוב החדש .
הקשר הזה בין ' היישוב הישן ' ל ' יישוב החדש ' הוא מוטיב מרכזי בכתיבתו של אליאב  ,והוא בא
לידי ביטוי בולט בעיקר בספרו המסכם  ' ,ארץ

ישראל ויישובה במאה הי " ט . ' 1917 - 1777 ,

58ן

בספר

זה מציג אליאב הן את התפישה הציונית הקלאסית והן את תוספת ההדגש הדתי  -לאומי  .מן
התפישה הכוללת  ,ובעקבות דינור  ,הדגיש אליאב את מרכזיות היישוב היהודי בארץ  -ישראל

והזיקה היהודית הרצופה לארץ  -ישראל במרוצת הדורות  .מן הצד הדתי  -הלאומי  ,מצביע אליאב

על קו רצוף בין הרמב " ן  ,שקבע כי מצוות יישוב ארץ  -ישראל היא ' מצוות עשה מן התורה ונוהגת
בכל הדורות ' ( ספר המצוות  ,מצוה ד ' )  ,לבין ר' שמואל מוהליבר  ,ממייסדי התנועה הדתית  -לאומית
בציונות
154

ע 1 1

~

המודרנית  59 .י

ח " ז הירשברג

: : 1 ::
'(

157

מ'

ל

רציפות היישוב נתפשה אצל אליאב כטיעון מרכזי בתפישתו  ,והוא רואה

( עורך ) ,

שערה

 , ) 143עמ '

158

405

והערה

. 30

ביבא -

וראה עתה  :י ' אלפסי  ,החסידות ושיבת ציון  ,תל אביב

תשמ " ר .

אליאב  ,אהבת ציון ואנשי הו " ד  ,תל  -אביב תשל " א  ,הקדמה  .וראה גם ספריו  ,הקונסוליה הגרמנית באוץ -

ישראל  ,א  -ב  ,תל  -אביב
159

יד יוסף יצחק ריבלין  ,רמת  -גן תשכ " ד  ,עם ,

. 32

; 1973

בחסות ממלכת אוסטריה  ,ירושלים

מ ' אליאב  ,ארץ  -ישראל ויישובה במאה הי " ט
שם  ,עמ ' -יא .

, 1917 - 1777

תשמ " ו .

ירושלים

. 1978

-

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

בכך את

הסיבה המרכזית להצלחת המפעל הציוני .

60י

את הסקירה על המאה הי " ט מתחיל אליאב

בעליות החסידים בשלהי המאה הי " ח  ,שבהן הוא רואה את הבסיס להתיישבות הציונית בארץ -
ישראל  .במה שונה עליית חבורת ר ' יהודה חסיד (  , ) 1700שדינור ראה בה את הבסיס ליישוב
החדש  ,מעליות החסידים של

? 1777

על כך משיב אליאב  ,כי ' נסיון עלייתו של ר ' יהודה חסיד

וחבורתו היה בבחינת אירוע בודד ללא המשך

הארץ ' .

י6ן

קביעה זו  ,לדעתי  ,מעלה קשיים

:

:

עתה נפתחה הדרך לרציפות בעלייה וביישוב

הרי בעקבות עליית ר ' יהודה חסיד ישנה רציפות

בעליות ממזרח  -אירופה וממערבה ומארצות האסלאם במשך כל המאה הי " ח  .ואולם הקביעה
דלעיל של ראשית תולדות היישוב בעת החדשה דווקא בעליות החסידים  ,מתעלמת מן ההמשכיות
שבעליות השבתאים או הספרדים ויהודי המזרח

המוסלמי .

62י

לסיכום  :בבחינת הגישה הדתית  -לאומית בהיסטוריוגראפיה  ,אפשר למנות שלושה מאפיינים
עיקריים

:

א ) ראייה של המשכיות בין ' היישוב הישן ' ל ' יישוב החדש '  ,ללא אבחנה ברורה ביניהם  ,בין
מהות עליותיהם לארץ והתיישבותם בה  .העלייה לארץ והמגורים בה הופכים בגישה זו
לעיקר  ,ולא הצד הרעיוני המדיני

הלאומיות המודרנית ותמורות בחיי החברה

;

היהודית בתפוצות  .יש בגישה זו משום טשטוש מושגים בין ' זיקה לציון ' או רעיונות מסורתיים
ומשיחיים  ,לבין תפישה לאומית

מודרנית .

ב) נסיון לראות את התחלות המפעל הציוני בשלהי המאה הי " ח או ראשית המאה הי " ט  ,תוך
התעלמות מוחלטת מעליות קודמות או מהיישוב

הספרדי .

ג ) דמותו של הגר " א כ ' אב המייסד ' של זרמים מודרניים

ביהדות .

הגישה הדתית  -לאומית בהיסטוריוגראפיה של היישוב הושפעה עמוקות מתפישת דינור ,

קיבלה את רוב הדגשיו על מרכזיות ארץ  -ישראל ו ' אקטיביזם משיחי '  ,ונתנה לתפישה זו פירוש
ומימד משל

עצמה .

! 63

כמה תחומים מחקריים חדשים בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה היהודי התפתחו מאוד החל

משנות החמישים  ,כגון חקר הצלבנים בארץ  -ישראל  ,שלו היבטים היסטוריים והיסטוריוגראפיים

רבי  -משמעות גם לתולדות עם ישראל והיישוב היהודי בארץ  .קידום הנושא קשור לחוקר אחד ,
יהושע פראוור  ,שתרם תרומה מכרעת ואף העמיד דור של תלמידים שעיסוקם בכך  .מן ההיבט של
ההיסטוריה היהודית והיישובית  ,כבר צויין לעיל  ,כי פראוור הדגיש את משקלו של היישוב היהודי
160

וראה דבריו השונים בתכלית של ח " ה בן  -ששון  ' ,זכותנו על הארץ '  ,בתפוצות הגולה ,

. 27 - 21

76 / 75

( תשל " ו )  ,עמ '

אחר .

ואדון בכך במקום

 , ) 158עמ ' . 84

161

אליאב ( לעיל  ,הערה

162

יש לציין  ,כי תפישה מנוגדת בתכלית של ' היישוב הישן '  ,יחסו לתנועה הלאומית ולמודרניזאציה  -תפישה

שאינה עולה בקנה אחד עם הגישה הדתית  -לאומית  -מובעת במחקר בשנים האחרונות  .גישה זו שוללת את
התפישה  -הרואה בחלק מאנשי ' היישוב הישן ' מבשרי מגמות לאומיות ומפחיתה מערכן של המגמות
המודרניסטיות בקרב ציבור זה  .ראה  ,למשל  :י ' ברטל  " ' ,היישוב הישן " כארץ  -ישראל (  , ' ) 1914 - 1777סקירה
חדשית ,

4- 3

( מרס  -אפריל

ישראל  ,ח  ,ירושלים

 , ) 1981עמ ' . 33 - 24

 , 1983עמ ' , 256 - 194

על -ירי במקום אחר  ,וראה לפי שעה
( חשוון תשל " ז )  ,עמ ' ; 19 - 3

ההיסטוריוגרפיה '  ,שם ,
163

"

:

הנ " ל  ,בתוך  :י ' בן אריה ו " ברטל

( עורכים ) ,

ההיסטוריה של ארץ -

ובמאמרים נוספים  .הסוגיה כולה  ,מן ההיבט ההיסטוריוגראפי  ,תתברר

י ' ברטל  " ' ,ישוב ישן " ו " ישוב חדש "  :הדימוי והמציאות '  ,קתדרה 2 ,

קניאל  ' ,המונחים " ישוב ישן " ו " ישוב חדש " בעיני בני הדור

 ( 6טבת תשל " ח ) ,

עמ '

( ) 1914 - 1882

ובעיני

. 19 - 3

אין באפשרוהנו להתייחס במסגרת זו למורכבות הבעיה של מחקר והוראת ההיסטוריה היהודית
במערכת המחקר והחינוך הדתית -לאומית במדינת ישראל  ,ומקווה אני שהדבר ייעשה במקום אחר .

( והכללית )

ק) ך ך

יעקב ברנאי

בארץ  -ישראל בתקופה הנדונה  .בשילוב תולדות ארץ  -ישראל הכלליות והיהודיות  ,יש משום פריצת-

__

דרך בכיווני המחקר  ,לעומת ההסתגרות של ההיסטוריוגראפיה הציונית  ,בעיקר בתקופת המנדט .
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תחום מחקרי נוסף שזכה לקידום מואץ בתקופה זו הוא חקר הגניזה הקהירית  .תעודות הגניזה ,

שרובן עוסק ביהודי הים  -התיכון בימי  -הביניים  ,מן המגרב ועד לתימן ולהודו  ,יש בהן חומר עשיר

*

4

לתולדות ארץ  -ישראל ויישובה

היהודי .

בנושא זה הגיע המחקר  ,בעיקר בשנים האחרונות ,

להישגים גדולים  .כבר בתקופת המנדט פירסמו שמחה אסף  ,יעקב

הגניזה לתולדות יהודי ארץ  -ישראל  .אליהו שטראוס ( אשחור ) הוציא לאור את ספרו ' תולדות
היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים ' ,

:

מאן65ן

ואחרים מקורות מן

66

י

ובו חומר חשוב גם על יהודי

אוץ  -ישראל .

גדול חוקרי הגניזה בדורנו  ,שלמה דב גויטיין  ,פירסם אף הוא מחקרים חשובים בנושא זה 67 .י
לאחרונה זכינו לספרו המקיף של משה גיל  ' ,ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה

( 68 , ' ) 1099 - 636י שתעודות הגניזה משמשות לו מקור עיקרי  .ספרו של גיל  ,בדומה למחקריו של
פראוור  ,מצביע אף הוא על המגמה של השתחררות מההסתגרות  ,שאפיינה את ההיסטוריוגראפיה
~

יעקב מאן

הציונית בנושא היישוב היהודי באוץ  -ישראל  .הגם שהוא מבוסס בעיקרו על מקורות הגניזה
ךמקד  ,ש דשנים ארוכים לתולדות יהודי ארץ  -ישראל  ,הוא עוסק בהרחבה גם באוכלוסייה המגוונת

שהיתה בארץ  ,הנוצרים והמוסלמים ובתולדותיהם  .גיל דן בתולדות הארץ לא רק מן הזווית

היהודית אלא גם מהיבטיה הכלליים .
סוגיה נוספת הזוכה להארה רבה  ,היא המרכז היהודי בצפת במאה הט " ז  .בעיקר זכו לתשומת -

לב ההיבטים הרוחניים של מרכז זה  ,אך לאחרונה הולכים ומתבררים גם הצדדים החברתיים
והכלכליים שלו  .ג ' שלום  ,עמיתיו ותלמידיו פתחו לנו צוהר לתולדות הקבלה בצפת  ,וחוקרים
אחרים עסקו בהיבטים שונים של חיי הרוח  ,החברה

והכלכלה .

69ן

ההיסטוריוגראפיה הציונית  ,שהיתה פעילה מאוד בעת המאבק הלאומי על ארץ  -ישראל
בתקופת המנדט  ,לבשה פנים אחרות  ,מתונות ושקולות יותר  ,אחרי הקמת המדינה  .מאז ועד
מלחמת ששת הימים

( ) 1967

ירד משקלם של שיקולים אמוציונאליים  ,ובכך נהיה המחקר של

תחום זה דומה לתחומי מחקר אחרים בעת החדשה  .התמורות הנרחבות שחוללה מלחמת ששת

הימים בחברה הישראלית ובדמותה  ,לא פסחו גם על ההיסטוריוגראפיה שלה  .אך זהו נושא הראוי

למאמר נפרד .
שמחה אסף
164

וראה  ,למשל  ,את הסידרה שפראוור נימנה עם עורכיה ומעצביה  ,ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,א  -י  ,ירושלים
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. 1985 - 1981
 1970וז 0ו
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א ' שטראוס  -אשחור  ,תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים  ,א  -ג  ,ירושלים

167

למשל  :ש " ד גויטיין  ,היישוב בארץ  -ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי הגניזה  ,ירושלים

,

בסוגיה ההיסטוריוגראפית של ' תולדות העם והארץ ' אדון במקום

אחר .

 Palestine under the Fatimid Caliphs , Newצמ 4 Egypt andן  , The Jewsתת48ן 7 .

תש " ג  -תש " ל .

תש " ם  ,ועוד .
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1120

169

מ ' גיל  ,אוץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה

( , ) 1099 - 636

א -ג ,

תל  -אביב תשמ " ג .

למשל  .1) . 3 . 1 ] . Werblowski , Joseph Karo: Lawyer and Mystic, London 1962 :ר ' תמר ,מחקרים
בתולדות היהודים בא " י וכאיטליה  ,ירושלים תש " ל  .י ' כץ  ,הלכה וחברה  ,ירושלים תשמ " ד  .ש ' אביצור  ,צפת
מרכז לתעשיית אריגי צמר במאה הט " ו [ ז ] ספונות  ,ו

( תשכ " ב )  ,עמ '

מא  -סט  .י ' הקר  ' ,אין פורענות באה לעולם

אלא בשביל עמי הארץ '  -תשלום מס הג ' זייה על  -ידי חכמים באוץ  -ישראל במאה השש  -עשרה  ,שלם  ,ד
( תשמ " ד ) ,

עמ '

. 117 - 63

