אקדמוה לציונות
בנוסח 9הוד 9אפרד והמזרח
(

צחק בצלאל

מבוא
הציונות מתוארת בספרות המחקר בדרך כלל כתנועה לאומית יהודית מודרנית  ,שבאה
כתגובה על תהליכים שאירעו באירופה ובחברה היהודית שבה  .ממילא חוליות התפתחותה
של התנועה ושלבי הגשמתה מתוארים במובהקותם כאירועים שהתחוללו בקרב יהדות

אשכנז  1 .מלנמדים מעטים הציעו מצע שונה  ,כגון נחום סוקולובנ ובן  -ציון דינור  3 ,אך
תפישות מעין אלה אינן מקובלות עתה בספרות המחקר על הציונות .
התפישה הרווחת גורסת  ,כי הציונות באה לעולם עקב התהליכים הבאים  ,או חלק
מהם  :אמנציפציה  ,תנועת השכלה  ,מודרניזציה בחינוך ובאורחות חיים  ,רפורמה בדת ,
המחקר המדעי של היהדות ( חכמת

ישראל ) ,

ספרות עברית חדשה  ,מידה של חילון ,

מידה של טמיעה בלאום הראשי שבארץ המגורים או רצון להידמות לו כדי להתקבל על
ידו ודחיית הגויים את היהודים  ,שבאה לידי ביטוי באנטישמיות מענית במערב אירופה ,
ובמזרחה גם בפוגרומים  .על פי הדעה הרווחת במחקר  ,הציונות באה עקב אכזבה מדחיית
הלאום הראשי את היהודים חרף רצונם להידמות לו  ,וכמוצא ממצוקה כלכלית  ,חברתית
או תרבותית  .מטרת הציונות היא אפוא להבטיח את המשך הקיום של העם היהודי ואת
הישרדותו בתנאי החיים המודרניים  .הדרך לכך היא קיבוץ העם במולדתו הקדומה
וחידוש חייו הלאומיים  ,תוך כינון מסגרות חדשות של צוותא ושל ציביליזציה יהודית
ועיצוב מחדש של הזהות היהודית  ,שהתמסמסה עקב החילון וקריסת הכוליות הדתית .

4

רצף תהליכים זה התחולל בהיקף ובסדר זמנים שונים במערב אירופה מאשר במזרחה ,
ובהבדלים ניכרים בין ארץ אחת לשנייה  .אולם ספרות המחקר לא הציעה עד כה רצף
מאמר זה יסודו בהרצאה שניתנה במכון בן  -צבי בירושלים ( כ " ד בניסן , T " awn
1

. ) 1 . 5 . 1997

.

ראה ויטל  ,המהפכה ; לקויר ; הרצברג ; אטינגר תולדות  ,חלק ראשון  :פרקים ב  ,ג  ,ה  ,ז  -י ; חלק

פרקים ב  -ה  ,ז  -יא ; כ " ץ  ,לאומיות  ,עמ '  . 14 - 3וראה גם הערה

4

שני :

להלן .

2

ראה סוקולוב  .ספרו על תולדות הציונות פותח במנשה בן ישראל .

3

דינור מציע רצף שונה מהמקובל לתולדות הציונות שמרובים בו הוגים ועליות מקרב יהדות ספרד

.

והמזרח  -ראה דינור  .ואילו ב " ספר הציונות " שבעריכתו  ,כותרת הספר הראשון היא " התהוות

,

התנועה הציונית  . . .ו מימי כשלונה של התנועה השבתאית עד ראשית חיבת
4

ראה  :כ " ץ  ,הגטו ; שביד ,

החברה ,

עמ ' ; 103 - 63

הגות  ,פרקים , 6 - 3

, 10

; 11

שביד  ,תרבות  ,פרקים

ציון " -

ראה

; 18 , 16 , 13 - 4

מנדם  -פלור וריינהרץ ( שהוא אסופת מקורות )  ,פרקים

, 8- 1

דינבורג .

אייזנשטדט ,

. 10
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תהליכים מעין זה ( או שונה ממנו ) שהשפיע על צמיחת הציונות בקרב יהדות ספרד
והמזרח  .תפישת הציונות כתופעה אירופית בתר  -אמנציפציונית ובתר  -השכלתית נישלה ,
במרומז או במשתמע  ,את קהילות הספרדים והמזרחים מאחיזה של ממש בה  .כחלופה
לכך  ,יוחסו לקהילות המזרח מאפיינים כמו קיפאון  ,תרדמה  ,קלישות של יצירה רוחנית
בת הזמן  ,קהות ציבורית ואידיאולוגית וכיו " ב  .גם כאשר תוארו אירועים ואישים ציוניים
בקהילות ספרדיות ומזרחיות  ,הם הוערכו לרוב כתופעות שוליות  ,מושפעות מהציונות
האירופית ואף יזומות על ידה  .וכך  ,תפישה אירופוצנטרית זו החטיאה בהנהרתן ובהערכתן

של תופעות מרכזיות בתחייה הלאומית  ,כגון פועלו של ר ' יהודה אלקלעי  ,העליות מהמזרח
בשלהי התקופה העות ' מאנית  ,חידוש היישוב היהודי ביפו ובחיפה על ידי עולים מהמגרב ,
ההישגים הקהילתיים של הציונות בבולגריה  ,תרומת התימנים בכיבוש העבודה  ,התנועה
החלוצית המחתרתית בעיראק  ,העיוות באיפיון ובהסבר של העליות בהמון מהמזרח
לאחר קום המדינה ובהערכת הגורם הפנימי העצמי של ההכרעה הציונית  -לא המשיחית

דווקא  -שביסודן .
עתה  ,לאחר התפנית בחקר יהדות ספרד והמזרח  ,כאשר מצויים פרסומים מוקפדים
על נושאים מתולדותיה  ,לרבות מחקרים בתחום הציונותך קיים המצע לבחינה מחדש
של הציונות במזרח  .בחינה כזו  ,המוצעת במאמר זה  ,ראוי שתכלול שלוש
- 1

סוגיות :

עד כמה התחוללו בקהילות ספרד והמזרח התהליכים שהטרימו את הציונות

באירופה כמתואר לעיל  ,והאם התפתחות הציונות בקהילות אלו הושפעה מהם .
- 2

תופעות אחרות ביהדות המזרח שהשפיעו על צמיחת הציונות בתוכה  ,במיוחד

תופעות החורגות מגדר חזון גאולה משיחית מסורתית  ,ואף אין יסודן בהשפעות ציוניות
חיצוניות .
- 3

האם יש משום ייחוד לציונות שבקרב קהילות ספרד והמזרח .

שתי הערות להבהרת מסגרת
- 1

הדיון :

המונח יהדות ספרד והמזרח ( או חלופותיו ) והיקף התפוצות הנכללות בה אינם

מוסכמים על הכול  6 .בדיון על הציונות נראה לי שיש לדון בכפיפה אחת בכל התפוצות
שאינן אשכנזיות  ,אך להלן לא אעסוק ביהדות איטליה ובספרדים באירופה ובמדינות
אמריקה  ,בשל ייחודם המופלג המצריך יריעה רחבה .

5

7

לא אציין רשימה מלאה של מחקרים על הציונות במזרח  .בינתיים ראה  :אביטבול  ,לחקר  ,לרבות

הביבליוגרפיה המובאת בסוף המאמר ( והיא טעונה השלמה ) .
6

סוגיית המינוח לעדות המזרח מצריכה דיון מפורט ולא כאן המקום  .לענייננו  ,יש לנמק את הצירוף
של יהודי הבלקן ליהודי המזרח  .אמנם בסוגיית האמנציפציה בולטת יותר שונותם  ,כי זו מושפעת
ביותר מיחס הלאום הראשי  ,ועמי הבלקן שונים מהמוסלמים  ,אולם בהקשר הרחב של הדיון בציונות ,
רב ביותר המשותף בינם ובין יהודי המזרח .

7

זאת על אף העניין המיוחד בקהילות הספרדיות במערב -אירופה  ,שבניהן היו ראשונים בין היהודים
להשכלה  ,ליצירה בלשונות העמים  ,לגוונים של חילון או חריגה מהמסורת הדתית המקובלת  ,למעורבות

חברתית עם הגויים ושיח אידיארדתי אתם וכיו " ב  .על ויכוח בין היסטוריונים ( ש ' בארון  ,י ' בער ,

י'

כ " ץ  ,י ' קפלן ) עד כמה יש לראות בקהילות אלו חלוצים של המודרניזציה  ,או של השינוי בחברה
היהודית  ,ראה קפלן  ,ושם הפניות לחוקרים האחרים .

אקדמות לציונות בנוסח יהודי ספרד והמזרח

ן
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 - 2יהדות ספרד והמזרח כוללת מיגוון רב של עדות ( לפי חישוב אחד עשרים עדות

ושלוש כתות יהודיות )  ,שהתפרשו על פני עשרים וארבע ארצות מוצא ( לא כולל ארצות
ההגירה בעת החדשה )  ,תחת ממשלים שונים  .העדות עברו תהליכי שינוי מרובים במשך
כמאת השנים ויותר הנסקרות כאן  .בעדות אלו שימשו בעת החדשה שלוש עשרה לשונות
יהודיות לצורכי תקשורת וליצירה ספרותית  .חלקים מעדות אלה סיגלו לעצמם לשון
זרה ולפחות בשבע עשרה לשונות זרות הם יצרו סוג כלשהו של ספרות  8 .נוכח מיגוון זה
של עדות  ,ארצות מוצא  ,לשונות ותרבויות  ,הדיון להלן הוא מוכלל מאוד בהכרח ודן

בתופעות האופייניות ביותר  ,ובמידת פירוט שונה מעניין לעניין  .מסגרת המאמר אינה
מאפשרת דיון ממצה בתופעות המרובות  ,אלא מכוונת בעיקר להצביע על עצם קיומן

ולהעיר על היקפן ועל מידת רציפותן  .אין זו אלא מעין " קריאת כיוון " לשינוי הנחוץ של
התפישה בנידון .

9

א  .הזכויות האזרח9וה

והפו95ט9וה

שוויון הזכויות האזרחיות והפוליטיות ליהודים במערב אירופה ובמרכזה  ,שגם הביא
לצמצום האוטונומיה

היהודית  ,ראשיתו בפקודת הסובלנות באוסטריה

( ) 1781 / 82

ועיקרו

אחר המהפכה הצרפתית  ,ואילו ברוסיה ניתנו הזכויות רק באפריל  , % 917בעוד
שהאוטונומיה הפנימית נשללה מהיהודים בשנת

. 1844

בהתחלת המאה הי " ט חיו התפוצות שבעיוננו ( פרט לקהילות זעירות בגיברלטר ,

בקרים ובהודו )  ,תחת שלטון מוסלמי  ,ורובן גם בקרב עמים מוסלמיים ; כל היהודים
שתחת שלטון מוסלמי היו באותו זמן במעמד של ד ' ימי  ,כלומר מיעוט דתי מופלה לרעה .
אי שוויונם היה מיוסד על השוני בדתם  ,לא במוצאם האתני או הגזעי ולא בלאומיותם
או במעמדם החברתי  .אי השוויון היה מבוסס ומוסדר " בחוק הקדוש "  ,שמכוחו היה

מחויב הד ' ימי להיות מושפל ובזוי .

10

חומרת אכיפתן של גזרות אלו היתה שונה ממשטר

למשטר .
במזרח  ,שלא כברוב ארצות אירופה  ,היו מיעוטים שונים  .להלכה  ,מעמד היהודים
היה דומה לזה של הנוצרים  ,אך למעשה היה נחות יותר  ,במיוחד בזמנים החדשים  ,שכן

על המיעוט הנוצרי הגנו מדינות נוצריות  ,שפעלו לפעמים לטובת כל המיעוטים ( ובתוכם

( עורך ) ,

המבוא  ,עמ ' . 46 - 24

8
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9

הדיון בכל פרקי המאמר  ,וכן בהפניות הביבליוגרפיות  ,טעון הרחבה והשלמה ובכוונתי לעסוק
בכך .

10

ראה לואיס  ,היסטוריה  ,עמ '  , 157ובהרחבה במאמר כולו

( . ) 193 - 153

סיכום תמציתי על מעמד

הד ' ימי ופרטי ההגבלות עליהם ראה לצרוס  ,פה  ,פרק ז ( להרחבה גם פרק ו )  .להיסטוריה של
מעמדם זה  ,ראה לואיס  ,היהודים  .גישה אחרת בנידון ראה בת יאור  .ביבליוגרפיה כללית לארצות
ערב  ,לתורכיה ולאיראן ראה לואיס  ,המזה " ת  .לתפוצות היהודים בהן ראה  :אטינגר  ,עורך ; כהן ,
היהודים .

ן
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היהודים )  .לעומת

זאת  ,המיעוטים הנוצריים המקומיים התחרו ביהודים בתחום הכלכלה

ועל משרות ציבוריות ולרוב עיינו את היהודים והיו במחוללי עלילות הדם ובמחדירי

האנטישמיות הגזענית למזרח .
המערב האירופי היה גם הגורם המאיץ למודרניזציה של

המזרח  ,עקב כיבושים

קולוניאליים או לחצים אינטרסנטיים שנומקו בהגנה על המיעוטים  .להטבת מצב היהודים

פעלו גם אישים וארגונים יהודיים במערב ( כגון מונטיפיורי  ,כי " ח )  .בהשפעה או בלחץ
של

המערב  ,נתחברו חוקות ( הראשונה בהן בתוניסיה בשנת  , ) % 86 %כוננו בתי מחוקקים ,

הופעלו תהליכי דמוקרטיזציה וצמחו תנועות לאומיות  ,אולם הערכים האלה היו מיובאים ,
וגישומם למעשה זכה להצלחה חלקית בלבד ולפעמים לכישלון מלא .
להלן ייסקר מעמדן האזרחי והפוליטי של הקהילות המזרחיות והספרדיות על פי

סיווג השלטון באותן ארצות  :אימפריות אירופיות ; מדינות מוסלמיות עצמאיות ; מדינות

ערב עצמאיות ; מדינות הבלקן  .הדיון  ,המקיף עשרים ושתיים טריטוריות  ,הוא על פי
סדר כרונולוגי של השלטון הנידון בכל חבל ארץ .

.1

באימפריות אירופיות

קהילות יהודיות במזרח היו בתקופה זו בשליטה של ארבע אימפריות אירופיות .
בריטביה שלטה בגיברלטר משנת
, 1858

בעדן משנת

% 839

, % 704

בהודו בעקיפין משנת

% 757

ובמצרים שלטה למעשה משנת . % 882

11

ובמישרין משנת

בריטניה הקדימה

מעצמות אחרות במתן זכויות אזרחיות ופוליטיות ליהודי המזרח  ,השוות לאלו של
האוכלוסייה המקומית .

12

מדיניותה התאפיינה בכך שהיהודים קיבלו זכויות עוד בראשית

שלטונה  ,ללא דרבון של גורמים חיצוניים  ,ונהנו מאוטונומיה דתית בלי שהשלטון יתערב
במבנה מוסדותיהם ובאורחות חייהם 3 .י

תחת שלטון רוסיה הצארית חיו ארבע עדות יהודיות מזרחיות  :הקרימצ ' קים בחצי
האי קרים שנכבש בשנת  , % 783בגרוזיה שהוכפפה לחסות רוסיה ב  -ן , % 80במזרח קווקז
שהוכפפה לחסותה

ב % 802 -

והיהודים הבוכרים באסיה התיכונה שכיבושה החל בשנת

 . % 864בקרים ובגרוזיה מצב היהודים לא הוטב בשלב הראשון של הכיבוש  .בקווקז
ובאסיה התיכונה ביטלה רוסיה את מעמד היהודים כד ' ימי  ,ובשלבים הראשונים של

11

קהילות יהודיות קטנות בשלטון בריטי היו גם בהונג קונג  ,בחריין ( על קהילות אלו ראה בן  -יעקב ,
בתפוצות  ,עמ ' , ) 404 - 366 , 357 - 355

בורמה וסינגפור  .שלטון כיבוש או שלטון מנדט בריטי שרר

במשך פרקי זמן קצרים גם בעיראק  ,סוריה  ,לוב ואריתריאה .
12

קדם לבריטניה נפולאון  ,שבכובשו את מצרים הכריז על שוויון הד ' ימי בשיפוט  ,והמוסלמים התנגדו
לכך והגיבו באלימות  .אולם הכיבוש הצרפתי היה קצר ימים
עמ ' ; 62

13

( - ) 1801 - 1798

ראה  :לואיס  ,היהודים ,

וינטר  ,עמ ' . 415 - 414

על יהודי גיברלטר ראה  :לואיס  ,היהודים ,

עמ ' 140

ואילך  ,ושם ביבליוגרפיה ; קרק וגלם ,

 . 52על שלוש העדות היהודיות בהודו ראה  :יהודי

הודו ; טימברג ;

על בני ישראל והבגדדים -

רולנד ; על בני ישראל  -אייזנברג ; על הבגרדים  -בן  -יעקב  ,בתפוצות  ,ח " א ,

עדן ראה אהרוני  .על יהודי מצרים בתקופה זו ראה

עמ ' - 47

עמ ' . 262 - 9

על יהודי

לנדאו  ,היהודים ; לנדאו ( עורך ) ( בפרט מאמריהם

של דלה  -פרגולה  ,סטמבולי  ,וינטר  ,חסון )  .על מצרים בכללה ראה  :וטיקיוטיס  ,חלקים א  -ג ; טולידאנו .

אקדמות לציונות בנסח יהודי ספרד והמזרח

ן

9

הכיבוש אף העניקה להם זכויות מסוימות כדי להסתייע בהם נגד האוכלוסייה המוסלמית
העוינת  .אולם ביסודה  ,המדיניות הרוסית כלפי היהודים לא היתה שוויונית  ,ולפרקים
אף עוינת .
בברית המועצות היה לכאורה מצב היהודים שווה לזה של אוכלוסיית הרוב  ,אך
למעשה הם סבלו ממידה של אנטישמיות ומהגבלות נוספות  ,במיוחד על תרבותם הלאומית
ולשונותיהם היהודיות ועל קשריהם עם הציונות וארץ ישראל .
במושבות צרפת ובארצות המנדט שבשליטתה חיו בשנת

14

 1945כ 530 , 000 -

יהודים ,

כמחצית מיהדות הגולה המזרחית והספרדית  :באלג ' יריה שנכבשה בשנת  , 1830בתוניסיה
משנת  , % 88 %במרוקו

מ% 9 % 2 -

ובסוריה ובלבנון מ  . 1920 -היהודים ציפו

מכל מעצמה אירופית  ,שתנקוט מדיניות שוויונית ,

15

מצרפת  ,יותר

אך מעמדה הפורמלי וגם מדיניותה

כלפי היהודים היו שונים מארץ לארץ  .בהכללה  ,פרט לאלג ' יריה שבה זכו היהודים
לאזרחות צרפתית  ,נהגה צרפת בעיקר לבטל את האפליות הנהוגות כלפי היהודים בתורת
ד ' ימי ; לא שוויון זכויותיהם עמד ביסוד מדיניותה  .לעומת זאת  ,אמנם בעידוד ובמעורבות

של יהודי צרפת  ,היא צמצמה את סמכויות האוטונומיה היהודית  -ובאלג ' יריה גם את
החינוך היהודי  -ופעלה " לעיצוב " מוסדותיהם ואורחות חייהם  .פרק אפל בצפון אפריקה
היה שלטון וישי  ,שהנהיג תחיקה גזענית מפלה כלפי היהודים 6 .י

שלטון איטליה בלוב 17היו לו מאפיינים דומים למדיניות צרפת במושבותיה  :ביטול

אפליית היהודים כד' ימי  ,מלל " ליברלי " על שוויון  ,שלא מומש למעשה  ,צמצום האוטונומיה
הפנימית של היהודים ופיקוח על מוסדותיהם  ,בעידוד ובמעורבות של יהדות איטליה .
גם בלוב הונהגה אפליה גזעית תחת שלטון הפשיסטים  ,לרבות גירושים ומחנות ריכוז
( בשנים

% 943 - 1940

) 18 .

בכל הארצות הקולוניאליות הללו שופר בטחונם הפיסי ומעמדם הפורמלי של היהודים ,
ועקב תהליכים כלליים של מודרניזציה  ,גברו גם השגיהם הכלכליים והתרבותיים  .מאפיין

משותף נוסף למצב היהודים בארצות אלה היה  :עוינות האוכלוסייה המוסלמית המקומית

כלפי היהודים  ,משום תפישתה המסורתית את הד ' ימי ומשום שהיהודים היו מזוהים
בעיניה עם הכובש הזר ועם המערב  .גם הנוצרים  -המתיישבים החדשים בצפון אפריקה

14

על הקרימצ ' קים ראה קרן  .על היהודים במזרח קווקז ראה אלטשולר  .על יהודי גרוזיה

גיזת הזהב  .על יהודי בוכארה  :פעמים

35

( מאמריהם של זנד ,

ירושבסקי ) ;

ראה  :אליהשווילי ;

פוזיילוב  ,פרקים א ,

ג;

בן  -דוד  ,במיוחד עמ '  . 54 - 46על ארבע העדות הללו ראה זנד  ,תרבות .
15

יש היסטוריונים שהדגישו את מחויבותה לערכי המהפכה הצרפתית  ,כאילו כך נהגה למעשה  .ראה
לדוגמה  ,שוראקי  ,במיוחד עמ '  , 171 - 145ובהרחבה החלק הרביעי כולו .

16

על יהודי צפון אפריקה יש ספרות מרובה  -ראה  :הירשברג ; שוראקי ; אטינגר ( עורך )  ,סקירותיהם
של אביטבול ושל בר  -אשר  .על תקופת וישי  :אביטבול  ,יהודי  .על יהודי סוריה ולבנון בשלהי התקופה

העות ' מאנית ראה  :הראל ; זוהר  ,קהילות ; תחת שלטון צרפת ראה כהן  ,היהודים .
17

לוב כיחידה מדינית מאוחדת קיימת רק משנת  . 1934איטליה שלטה גם באריתריאה ( , ) 1941 - 1889
שבה היתה קהילה יהודית זעירה  ,ובאתיופיה  ,שבה היו כמה רבבות יהודים ( ביתא ישראל )  ,ואלה
לא נהנו מזכויות .

18

על יהודי לוב ראה דה פליציה .

10

ן

יצחק בצלאל

והמקומיים בסוריה  -צררו בדרך כלל את היהודים  ,הפיצו עלילות דם נגדם והתנכלו
להם בדברי הסתה ובמעשים עוינים .

 . 2במדינות מוסלמיות עצמאיות
רק שלוש מדינות מוסלמיות היו עצמאיות קודם תום מלחמת העולם הראשונה  .הממלכה
העות ' מאנית  ,שהשתרעה בשיאה ממרוקו עד גבול איראן  ,איכלסה שליש עד מחצית
מכלל יהודי ספרד והמזרח עד התחלת המאה העשרים .

19

היהודים תחת שלטונה היו

במעמד של דימי  ,בגירסה מתונה ביישומה למעשה אולם תחת שלטון עריץ  .היהודים

נהנו מאוטונומיה דתית וקהילתית נרחבת  ,שחוזקה עם מיסוד מישרת החכם באשי ( . ) % 835
שינוי משמעותי במצבם חל

כאשר  ,בלחץ מעצמות אירופיות  ,הוענק שוויון זכויות למיעוטים

בממלכה בשנת  , 1839ולמעשה

ב : % 856 -

מס הגולגולת בוטל  ,נפתחו בפניהם המינהל

הציבורי  ,המועצות הציבוריות ובתי הספר הכלליים ולהלכה גם השירות הצבאי  ,והוקמו
בתי משפט מעורבים  ,ששמו קץ לאכיפת השיפוט המוסלמי על בני המיעוטים במשפטם
עם המוסלמים .

שינויים נוספים חלו במצב היהודים עקב מהפכת " התורכים הצעירים " (  , ) 1908במיוחד
בייצוגם במוסדות ממלכתיים  ,באפשרות לפעילות פוליטית גלויה ובחופש הפרסום
והעיתונות .
תמורות מופלגות במצב היהודים חלו ברפובליקה התורכית (  , ) 1923שהוקמה
כדמוקרטיה חוקתית חילונית  ,אמנם עד שנת

% 945

ריכוזית וחד  -מפלגתית  .בלחץ מעצמות

אירופיות הורחבו זכויות המיעוטים  ,והיהודים זכו אף לזכויות לאומיות  ,כמו חינוך
בלשון לאומית שלהם  .אולם חלק מזכויותיהם כורסמו  :מוסדותיהם הדתיים והקהילתיים

הוכפפו לפיקוח ממשלתי  ,הם הופלו לרעה במינהל הציבורי  ,בשירות הצבאי ( ובתחומים
נוספים )  ,ובשנות מלחמת העולם השנייה גם במיסוי ובפעילות כלכלית  .עקב עליית
הנאציזם גברה ההסתה נגד היהודים בעיתונות התורכית והיתה בין הגורמים לפרעות
ביהודי תראקיה (  . ) % 934היחס ליהודים השתפר אחרי שנת  , % 945כאשר התפתחה בתורכיה

דמוקרטיה רב -מפלגתית  ,אף כי נמשכו ההגבלות על פעילותם הציבורית  ,ובעיקר זו
הציונית .

20

פרס  ,מאז השתלטות האסלאם השיעי עליה (  , ) 1502היתה אחת הגלויות היותר צוררות

ליהודיה  .הם סבלו מאפליות בחוק  ,במשפט  ,בכלכלה ובחברה  ,מריבוי פרעות  ,כפיית
האסלאם על קהילות או יחידים ומהתנכלויות שונות  .המהפכה החוקתית שהתחוללה
19

במיפקד בשנת
הם מנו

,

1906 7

כ 440 , 000 -

נמנו בממלכה העות ' מאנית  256 , 000 - 253 , 000יהודים  .לפי אומדני כי " ח

בשנת

 1908ו 560 , 000 -

מנו היהודים הספרדים והמזרחים

950 , 000

ב  , 1909 -ראה בגבסה ,

עמ ' 29

הערה  . 62בשנת

1900

נפש  ,ראה פטאי  ,עמ '  . 79פטאי מביא נתונים רבים על

תפוצות הספרדים והמזרחים .
20

על תורכיה ראה  :לואיס  ,תורכיה  .על יהודיה בתקופה העות ' מאנית ראה  :לואיס  ,היהודים  ,פרק
רביעי ; בנבטה ( לתקופה משנת 1908

עד

; ) 1920

לוי  ,א ' בנבסה  ,ר קסטוריאנו ; פעמים  ,במיוחד

לוי  ,הספרדים ; רודריג

( עורך ) ,

המאמרים של

א'

חוברת  . 12על תקופת הרפובליקה ראה לוי  ,ברפובליקה .

אקדמות לציונות בנוסח יהודי ספרד והמזרח

בשנת

1906

ן

1%

הביאה לראשית השינוי במצבם  ,כגון הזכות למושב בבית הנבחרים  .שיפורים

נוספים חלו בתקופת המלכים הפהלוויים ( 979 - 1925ן )  ,אשר פעלו למודרניזציה ולהחלשת

מוקדי הכוח המוסלמיים  .אר

פרס הוסיפה להיות מדינה מוסלמית בחוקתה  .גם בתקופה

זו חלו הגבלות שונות על היהודים  ,חרף הטבה במעמדם האזרחי ובמצבם הכלכלי .
שנאת ההמון ואנשי הדת כלפיהם הוסיפה להתקיים  ,ובאה לביטוי בביזוי  ,בהתנכלויות
ואף בפרעות  .לאחר המהפכה האסלאמית

( , ) % 979

הורע מצב היהודים  ,והם שוב מיעוט

מופלה ומבוזה  .על הסיבות המסורתיות לכך נוספו עתה איבת השלטון למדינת ישראל
ולארצות הברית .

ז2

אפגביסתן  ,ממלכה אבסולוטית מוסלמית  ,מעולם לא זיכתה את יהודיה בשוויון אזרחי
או פוליטי  ,אף שמצבם בה היה טוב מזה שבפרס ובאסיה התיכונה קודם הכיבוש הרוסי .

22

 . 3במדינות ערב העצמאיות
תהליך עצמאותן של ארצות ערב החל רק לאחר מלחמת העולם הראשונה  ,ורק בשבע
מהן היו קהילות יהודיות שיש בהן עניין לדיוננו
תוניסיה ומרוקו .

23 :

תימן  ,עיראק  ,סוריה  ,לבנון  ,מצרים ,

24

הקיום היהודי במדינות ערב העצמאיות נמשך כשני דורות בלבד  ,ובא עליו הקץ ,
פרט למרוקו שבה עדיין קיימות מספר קהילות פעילות .
רק במדינה ערבית אחת  -בלבבון  -שררה דמוקרטיה חוקתית לאורך זמן  .בשלוש
מדינות נוספות היו פרקי ביניים של דמוקרטיה עד להפיכות הצבאיות  :בסוריה ( , ) 1949
במצרים

( ) % 952

ובעיראק (  . ) 1958בעוד שלוש מדינות שררו משטרים אוטוקרטייים

( תימן ומרוקו  ,וגם בתוניסיה  -הדמוקרטית להלכה והחד  -מפלגתית וחד  -סמכותית

למעשה ) .
תימן מעולם לא העניקה זכויות ליהודיה  .בקוטב הנגדי  ,לבנון העניקה להם זכויות
אזרחיות מלאות  ,אך בשל המשטר העדתי  -הדתי הפוליטי השורר בה לא היה להם חלק
בחיים הפוליטיים  .במדינות ערב האחרות ניתנו ליהודים זכויות במידה זו או זו  ,בעליות
וירידות בזמנים שונים  .אף על פי כן  ,היהודים שחיו בהן היו למעשה מיעוט מופלה
לרעה בזכויותיו ובמצבו .

21

על היהודים בפרס ( איראן ) ראה נצר .

22

על היהודים באפגניסתן ראה יהושע  -רז .

23

היהודים לא הורשו להתגורר במעודיה וירדן  .רוב היהודים עזבו את לוב  ,אלג ' יריה ועדן לפני
קבלת העצמאות  .בלוב העצמאית היתה מדיניות עוינת ליהודים וגם פרעות בהם  .בכמה מדינות
( סודאן  ,כוויית ועוד ) היו קהילות יהודיות קטנות .

24

על היהודים בתימן אפשר להיעזר בביבליוגרפיות מאת י ' רצהבי

וי ' טובי ;

לענייננו  ,ראה במיוחד

ניני  ,תימן  .על היהודים בעיראק ראה  :קזז  ,היהודים ; גת ; על חיסול הקהילה ראה בצלאל  ,לבדם .
על יהודי מוצל ( כורדיסתן ) ראה לניאדו  .על היהודים במצרים ראה הערה  , 13וכן לסקר  ,מצרים .
על היהודים בסוריה ראה לסקר  ,סוריה ; עליהם בשלהי התקופה העות ' מאנית -

ראה  :הראל ;

זוהר  .על היהודים בלבנון ראה כהן  ,היהודים  .על היהודים בתוניסיה ובמרוקו ראה הערה . 16

12

ן

יצחק בצלאל

המון העם לא השלים עם הזכויות שניתנו ליהודים  .ואכן בכל ארצות ערב  ,כמו גם
בשלוש המדינות המוסלמיות  ,התחוללו פרעות ביהודים בדורות האחרונים  ,ברובן גם

לאחר העצמאות  .בכמה מהן היו פרעות המוניות  :בגדאד  ,לוב  ,חלב  ,עדן ועוד .

היו

25

לכך כמה גורמים  .ראשית  ,פרט ללבנון  ,בתשתית הדומיננטית של החיים הפוליטיים
במדינות אלו מוצב האסלאם  ,גם במדינות שעברו תהליכי חילון  ,ולפחות בארבע מהן זו
דת המדינה על פי חוקותיהן  .שנית  ,בכל המדינות המוסלמיות כמעט לא התפתחה לאומיות
כמסגרת הפתוחה לשיתוף שוויוני של כל האזרחים  .המרכיב היסודי של הזהות הקיבוצית
והנאמנות הראשונית מחויב להשתייכות דתית שלמה ( האסלאם ) או חלקית ( פלגים בתוכה ) ,
או השתייכות שבטית או טריטוריאלית  .ביטוי אחר לחולשת הלאומיות הוא חשיבות

הגורם הכל -ערבי  .ארבע מדינות מוגדרות בחוקותיהן כחלק מהאומה הערבית  :סוריה ,
מצרים  ,עיראק וגם כוויית  ,שאינה נכללת בסקירתנו  .שלישית  ,כאמור לעיל  ,בארצות

אלה ( פרט ללבנון ולתורכיה ) לא התפתחו משטרים דמוקרטיים חוקתיים .
בסיכומו של דבר  ,שלושת הגורמים שהזינו את שוויון הזכויות ליהודים במערב -
החילון  ,הדמוקרטיה והלאומיות  -נשארו נטע זר ברוב ארצות האסלאם .

26

רק תורכיה

עברה תהליך אינטנסיבי של חילון והדמוקרטיה החוקתית נכונה רק בתורכיה ובלבנון .
המימוש של שוויון הזכויות ליהודים במדינות ערב נכשל גם בגלל היותן מדינות
צעירות השרויות בקשיי גיבוש  ,חסרות יציבות פוליטית  ,עמוסות ביריבויות ובמאבקים
פוליטיים  ,כלכליים וחברתיים  .גם השנאה למערב  ,שהיהודים נתפשו כמזדהים עימו ,
והסכסוך בארץ ישראל  ,חיזקו את אפליית היהודים ואת ראייתם כזרים וכבלתי נאמנים .

היחם אליהם במדינות החדשות הללו היה אפוא המשך לראייתם כד ' ימי .

27

אין תימה

שהיהודים לא זומנו להשתתף בחיים הלאומיים  ,וכמעט ולא השתתפו בחיים הפוליטיים ,
פרט למתי מעט ( כגון יעקב צנוע ול ' קאסטרו במצרים  ,יחידים בעיראק וקבוצות קטנות
של קומוניסטים בכמה

25

ארצות ) .

על ה " פרהוד " בעיראק ראה  :פעמים  ,חוברת  ; 8מורה ויהודה ( ושם ביבליוגרפיה מפורטת )  .על
תלאות היהודים בה לאחר העלייה בהמון ראה בצלאל  ,לבדם  .על הפרעות בעדן ראה אהרוני .
בלוב  ,ראה דה פליצ ' ה  ,עמ ' , 234 - 220

26

. 310 - 307

בארצות נוספות ראה בהערה . 24

על לאומיות  ,חירות ופטריוטיזם ראה  :לואיס  ,המזרח  ,פרקים
; 21 , 19 , 18 , 11

לואיס  ,היסטוריה  ,עמ ' , 193 - 153

;5-2

; 302 - 276

לואיס  ,האסלאם  ,פרקים

, 10 , 5

לואיס  ,היהודים ; לואיס  ,המזה " ת ,

במיוחד פרקים  . 19 - 18על החוקות והפרלמנטים במזרח התיכון ראה לואיס  ,המזרח ,

עמ ' 59 - 58

ובהרחבה עמ '  . 75 - 51המאמר של לואיס אינו מתייחס למעמד היהודים בחוקות אלו ואינו דן בכל
ארצות האזור  .במקום אחר  ,מצטט לואיס את אלי כדורי  ,שלדבריו חטאו הגדול של המערב נגד

העולם האפרו  -אסייני אינו האימפריאליזם אלא ייבוא הדוקטרינה של הלאומיות  ,הנוגדת את נסיון
החיים ברוב הארצות הללו  -ראה לואיס  ,האסלאם ,
27

עמ ' . 65

על אנטישמיות ( במשמע שנאת יהודים ) בקרב הערבים בזמן החדש ראה  :לואיס  ,האסלאם ,
; 143 - 127

לואיס  ,היסטוריה ,

עמ ' . 181

לדעת מ ' וינטר " המתחים של ראשית חדירת

הפכו את הבוז המסורתי כלפי היהדים לשנאה אקטיבית ולעתים

אלימה " -

עמ '

המערב [ ] . . .

ראה וינטר  ,עמ '

. 420

בת יאור סבורה כי דימוי הד ' ימי נשתמר בלאומיות הערבית החדשה למרות ביטול מעמדו בחוק ,

וכך נמשכת שנאת הזרים וכן האלימות כלפי היהודים וקריאות לג ' יהאד נגד ישראל  -ראה בת
יאור ,

עמ ' 86

ואילך , 104 - 98 ,

. 111
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 . 4במדיכות הבלקן העצמאיות
סרביה ( לימים יוגוסלביה )  ,בולגריה ויוון היו מדינות לאום  ,והזכויות האזרחיות והפוליטיות
ליהודים בהן היו מרובות מאלו שבמדינות המוסלמיות  ,אבל גם בהן לא נתמזגו היהודים
עם עמי הרוב .
בשלוש המדינות נכפו הזכויות ליהודים על ידי מעצמות מערביות  ,אולם השלטונות
שלהן צימצמו זכויות אלו ואף נקטו לפרקים מדיניות אנטישמית  .היו גם התנכלויות ,
פרעות ועלילות דם מצד ההמון נגד היהודים  .ביוון  ,שרוב יהודיה היו מרוכזים בסלוניקי ,
היתה מדיניות מכוונת של

הלניזציה  ,שפגעה ביודעין ביהודים ; בבולגריה וביוגוסלביה

היו גילויים קשים של אנטישמיות  ,ביתר שאת בתקופת השואה .
בשלוש הארצות המאפיין הדתי היה חלק מהזהות הלאומית ( ביוגוסלביה  -חלק של

כל אזור בתוכה )  .מלבד זאת היהודי היה מזוהה עם השליט השנוא קודם העצמאות -
התורכים  .לבסוף  ,גם מדינות אלו סבלו מאי  -יציבות פוליטית  ,מלחמות וסכסוכים  ,המהווים
רקע פורה לשנאת הזר .

25

 .בהךל .ו י
אשר ליהודי -הודו העצמאית  ,ששוויונם האזרחי עם כלל העם ההודי היה מלא  ,נראה
עצכ( אית

5

כי זהותם העצמית נשתמרה בשל מבנה הקאסטות בחברה ההודית  .הזהות היהודית חיזקה

את תודעת הערך של שתי העדות  -יהודי קוצ ' ין ובני  -ישראל  -ועל כן הם שמרו עליה .

29

לסיכומו של פרק זה  ,יש להבחין תחילה בין שלוש רמות של מצב פוליטי ואזרחי של
היהודים בקהילות המזרח .

- %

המעמד החוקי המסורתי של היהודי כד ' ימי הוסיף להתקיים

בתימן ובאפגניסתן  .ואילו ברוב הארצות שנימנו שופר הביטחון הפיסי של
פסקה האפליה הרשמית החוקית ( מעמד הד ' ימי ) ,

היהודים ,

ועקב תהליכי מודרניזציה שופר מצבם

הדמוגרפי  ,הכלכלי והתרבותי  - 2 .רוב הקהילות שבדיוננו זכו למידה של זכויות אזרחיות
ופוליטיות  .בארצות הקולוניאליות זכו היהודים לזכויות אזרחיות מלאות במושבות בריטניה
ובאלג ' יריה ,

30

אולם במשטר קולוניאלי ממילא אין שוויון אזרחי ופוליטי מלא  ,ולכן אין

כאן מצב של אמנציפציה  .אשר למדינות העצמאיות  ,ברובן שוויון הזכויות לא התממש
במלואו לאורך פרק זמן ממושך  ,פרט לתורכיה  ,לבנון  ,הודו ובחלק מהזמן ארצות הבלקן .
- 3

28

אמנציפציה מלאה קיימת כאשר יש נכונות מצד החברה הסובבת לפתוח את המדינה

על היהודים ביוגוסלביה ( ולפני כן בחלקים
מקדוניה ) ;

פעמים

27

בתוכה ) ראה  :אבנטוב ;

( שלח  ,לבל )  .בבולגריה  -ראה

.

קשלס ; טמיר ;

פריידנרייך ; לבל ( על יהודי
בולגריה  .סלוניקי -

סלוניקי  ,זכרון ; סלוניקי עיר ואם  .קהילות ספרדיות קטנות היו גם ברומניה ובאלבניה

.

עמ ' ; 5 - 3

ראה :

ועוד .

אייזנברג .

29

ראה  :רולנד במיוחד

30

אלג ' יריה בתקופה הקולוניאלית היא תופעה יוצאת דופן  ,בכך שהיהודים קיבלו בה זכויות כאזרחי
צרפת  ,והיו מופלים לטובה בהשוואה למוסלמים  .שוני זה ודאי לא עודדם להתערות באוכלוסיית
הרוב  .היהודים סיגלו לעצמם את הלשון והתרבות של צרפת  ,שאליה היגרו רובם ערב עצמאות

אלג ' יריה .

14
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יצחק בצלאל

ואת החברה לקבלת היהודים לתוכה כשותפים למסגרת הלאומית ; ואילו מצד היהודי
קיימת נכונות להשלב בלאום שסביבם  .למצב זה לא הגיעו היהודים כמעט באף אחת מן
הארצות הללו .
האופי החלקי של האמנציפציה בא לידי ביטוי גם בתחומים אחרים  .פרט להודו  ,בכל
הארצות היו פרעות ביהודים בעת החדשה והתנכלויות גופניות ואחרות מצד ההמון ,
ובחלק ניכר מהן טפלו עליהם עלילות דם ; כל אלה לרוב נתרבו לאחר העצמאות  .בארצות
אלו גם השתתפות היהודים בחיים הפוליטיים היתה מזערית  ,אם בכלל  .בסיכומו של
דבר  ,היהודי נשאר זר בחברה הכללית  .הזהות היהודית בקהילות אלו לא התפוררה ,
אפילו בקרב אלה שנעשו חילוניים  .עדות לכך היא מיעוט המרות הדת בתוכן והתחסלותן

של כל הגלויות הללו ועליית רוב גדול בתוכן לישראל  .ועל כך  -בפרקים הבאים .

.%

מודרניזציה  ,חינוך והשכלה

 . 1מודרנה בהיקף שונה
יהדות המזרח אופיינה בתור חברה מסורתית שקפאה על

שמריה ,

ן3

ויש גורסים שזהו

המאפיין המובהק שלה  .אולם ממחקרים מפורטים מצטרפת תמונה שונה  .עוד במחצית
השנייה של המאה

הי " ט

החלו תהליכים של מודרניזציה בקהילות המזרח  ,ומאוחר יותר

הם גברו בקצב ובעוצמה שונים מקהילה לקהילה  .מחוץ למעגל זה היו גלויות מעטות
בלבד  :תימן  ,ובמידה פחותה כורדיסתן ואפגניסתן  .לעומתן עשו דרך ארוכה בנתיב

המודרנה הקהילות במצרים  ,באלג ' יריה  ,בבולגריה  ,ביוגוסלביה  ,ביוון  ,בבבל ובחלק
מהקהילות בתורכיה  ,בתוניסיה ובבוכרה  .תהליכי שינוי אלו כללו מידה של היחשפות
להשפעה מערבית  ,בעיקר עקב הכיבושים הקולוניאליים  ,וכן הידוק הקשרים עם גורמים
יהודיים במערב ; שיפורים בתעסוקה ובמעמד הכלכלי  ,הגירה פנימית אל ערים גדולות
ואף אל ארצות חוץ  ,התפתחות דפוסים חדשים במוסדות קהילתיים ובארגונים חברתיים
ועוד .

32

עניין מיוחד יש בתהליכי שינוי אלה בתחומים של חינוך  ,השכלה  ,מדע היהדות

ויצירה ספרותית ועיתונאית  ,ובאלה נדון להלן .

 . 2ולחינוך  -גורמי חוץ ויתמות מבפנים
כתבים רבים פורסמו על מוסדות החינוך החדשים בקהילות יהודי המזרח  ,במיוחד על

בתי הספר של כי " ח  ,בשל פעילותה האינטנסיבית בקהילות אלו ובשל שפע התיעוד
ב 138 -

בתי ספר בשישים ושש ערים בארבע

עשרה מדינות  .בתי ספר אלה  ,שנוסדו בין השנים

היו רובם ככולם בתי

שבארכיוניה  .בסך הכול כ " יח יסדה או תמכה

, % 935 - 1862

ספר יסודיים ועממיים  ,ומספר מועט של תלמודי תורה

(,) 3

מוסדות לרבנים (  , ) 2מוסדות

31

ראה כ " ץ  ,מסורתית .

32

ראה  :אביטבול  ,מודרניזציה ; אייזנשטדט  ,בבל ( בהרחבה על בבל  :פעמים  ,חוברת

36

כולה ) .

אקדמות לציונות בנוסח יהודי ספרד והמזרח

חקלאיים (  , ) 2ובית ספר מקצועי אחד .
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מוסדותיה כללו מספר ניכר של בתי ספר לבנות ,

מהם מעורבים לבנים ולבנות  ,זאת כאשר חינור לבנות היה בבחינת חידוש במזרח .

ראוי לציין כי לא אחת נוסדו בתי ספר של כי " ח עקב פניות של היהודים המקומיים ,
ובהם גם דתיים .
כי " ח לא היתה יחידה בתחום זה  .קדמו לה אישים יהודים  ,וראשון ביניהם אדולף
כרמיה )  ( Cremieuxשפעל ליסוד שני בתי ספר במצרים בשנת 840ן  ,וכן משה מונטיפיורי

ומשפחת רוטשילד  .גם חברת " עזרה "  " ,אגודת

אחים "

הבריטית ועוד אישים וארגונים

יהודיים בעולם  ,יסדו  ,יזמו או סייעו להנהגת חידושים בחינוך בקהילות במזרח  ,ופועלם
ידוע .

(4

ראוי יותר לציון פועלם של היהודים המקומיים  -יחידים חברות או הקהילה -
בהנהגת השינויים בחינוך  ,בייסוד מוסדות חינוך חדשים ובתמיכה בהם  .בייזום וניהול
של מוסדות חינוך חדשים והוראה שפעלו בהם משכילים וכן רבנים נאורים  ,ביניהם
יוסף הלוי  ,ברוך מיטראני

( בני " ם ) ,

א ' קאמונדו ומנחם פרחי בתורכיה ; נסים בכר בתורכיה

ובארץ ישראל ; יהודה נחמה  ,מ ' אלאטיני  ,ומאוחר יותר ר ' יעקב מאיר

בסלוניקי ; הרב

אליהו חזן בלוב ובמצרים  ,הרב א ' אביכזיר במצרים  ,זכי כהן בבירות  ,ר ' דוד באאזוב
בגרוזיה ואחרים  .הקהילה פרוף מאורגן היתה פעילה בתחום זה במיוחד בבולגריה  ,שבה
הצליחו הציונים להפסיק את פעילות בתי הספר של כי " ח  ,וכן במצרים ובבגדד  ,שבה
הקימה הקהילה ועדת פיקוח על החינוך בשנת  , 1920ומאוחר יותר תמכה בשלושה בתי
ספר תיכוניים  .גם באיזמיר יסדה הקהילה גימנסיה בשנת
יהודיות לבנים

ולבנות

ב 915 -ן

ב . 1924 -

, 1915

ובקושטא נוסדו גימנסיות

במזרח קווקז נעשו נסיונות ליסוד מוסדות

חינוך חדשים ליהודים התאתים  ,והראשון בהם הוקם בשנת  , 1904וביוזמות אלו היו
מעורבים יהודים אשכנזים ומקומיים .
החידושים בחינוך התחוללו במוסדות מטיפוסים שונים  .במסגרת החינוך המסורתי

הוקמו ת " תים וישיבות מסוג חדש  ,ובהם נלמדו שפות  ,לשון עברית ומעט לימודי חול ,
ולא רק לימודי קודש  .מלבד אלה  ,הוקמו בתי ספר חדשים ממש  ,מגני ילדים עד בתי
ספר תיכוניים .
יהודי המזרח ייחסו חשיבות מיוחדת ללימוד שפות  ,והיו בתי ספר שבהם נלמדו
חמש שפות זרות ואף יותר  .מסיבה זו בעיקר  ,רבים בתוכם  ,אפילו יהודים דתיים  ,לא
נרתעו מלשלוח את ילדיהם לבתי ספר נוצריים  ,לרבות אלה של המיסיון  .בכמה קהילות
הקיפו בתי ספר אלה מספר ניכר של תלמידים  ,כגון במצרים  ,בתורכיה ובאיראן ,

35

והם

33

ראה רודריג  ,כי " ח  ,עמ '

34

במקורות אחרים )  .ראה
על פועלם של כרמיה ורוטשילד במצרים ראה לנדאו  ,היהודים  ,עמ '

35

תלמידים יהודים בבתי -ספר נוצריים ומסיונריים מוזכרים במקורות רבים ( ראה במיוחד בביבליוגרפיה

39 - 34

( לפי הרישום שלו אין בהם בתי ספר תיכוניים  ,אולם הם נזכרים

גם  :לוין .

על יהודי מצרים  ,תורכיה

ואיראן ) ,

. 78

בהם אפילו ילדי רבנים  ,כגון בנו של ר ' אליהו חזן  ,הרב הראשי

ן

16
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רופפו את היחס ליהדות בקרב תלמידיהם  ,אף כי כאמור המרות דת בקרבם היו מעטות
הממסד הרבני בקהילות המזרח לא התנגד לרוב להנהגת שפות ולימודי חול בצד לימודי
36

קודש בבתי הספר  .אולם היו גם רבנים שהתנגדו לכך  ,בקושטא  ,במזרח קווקז ועוד .
בסיכום  ,בתחום החינוך יצוינו המאפיינים

הבאים :

ברוב הגדול של התפוצות במזרח חלו מאמצע המאה

- 1

הי " ט

שינויים ניכרים בתחום

החינוך  ,גם בחינוך המסורתי  ,הן בסדרי הלימוד והן בתכני הלימוד  .השינויים בחינוך
הספר
תרמו להגברת האיריינות  ,בפרט בקרב הגברים ופחות בקרב הנשים  .חלק מבתי
היהודיים הגיעו לרמה גבוהה ( במצרים  ,בגדאד  ,תורכיה

ובולגריה ) ,

ולצידם היו מוסדות

נחשלים רבים  ,במיוחד חדרים מסורתיים .
- 2

יוזמי השינוי היו במידה רבה גורמי חוץ  ,ובראשם כי " ח וארגונים יהודיים

עם זאת  ,בהרבה קהילות תרמו לכך תרומה ניכרת הגורמים המקומיים  ,ועדי

עולמיים .
קהילות ,

ארגונים ואישים  .בכמה קהילות למדו ילדי היהודים גם במוסדות חינוך נוצריים  .כניסת
יהודים לבתי ספר ממשלתיים היתה חלקית  ,הן משום שכל עוד היהודים הופלו לרעה
אמנם
הם לא התקבלו אליהם  ,והן משום הזרות הלשונית בחלק מהארצות  .בעיראק
נתקבלו יהודים לבתי ספר ממשלתיים משנות השישים של המאה הי " ט ובאיראן רק
משנת

. 1925

בתורכיה העות ' מאנית  ,גם לאחר שיהודים התקבלו לבתי ספר

תיכוניים

ממשלתיים  ,משנת  1867ואילך  ,פנו אליהם מעטים  ,משום אי ידיעת השפה התורכית .
 37אך זו
לעומת זאת באלג ' יריה חינוך ילדי היהודים היה בעיקרו במוסדות ממשלתיים ,
דוגמה יוצאת דופן .
- 3

היתה

ההיבט הלשוני של החינוך במזרח הוא מורכב  .בחדר המסורתי ההוראה

בשפה היהודית המקומית ( שפאניולית  ,ערבית -יהודית  ,פרסית -יהודית וכיו " ב ) .

העברית
כלשון

נלמדה לרוב כלשון קודש  ,לידיעת התפילות  .כי " ח הנהיגה את הלשון הצרפתית
המדינה
ראשה  .רק בתקופה מאוחרת יחסית עברו במוסדות היהודיים להוראה בלשון

( בולגרית  ,סרבית  -קרואטית  ,יוונית  ,פרסית  ,תורכית ,

ערבית ) ,

בדרך כלל עקב תחיקה

ממשלתית מחייבת  .הברירה בין הלשונות  ,פרט למצדדים בעברית  ,נעשתה בדרך כלל
הארץ .
על פי שיקולים תועלתניים  ,ולא רעיוניים מובהקים  ,כגון הרצון להשתלב בעם
להשכלה ,
 - 4החינוך בבתי הספר החדשים  ,כגון אלה של כי " ח  ,הגביר את הנטייה

להתמערבות ולחילון של התלמיד  ,אף כי גם כי " ח לא נאבקה נגד הדת ואפילו הדגישה
במוסדות
את הצורך להחדיר לתלמידים את ערכי היהדות  38 .אולם ראוי להדגיש כי החינוך

1

.

. 393 ,

מקרים

36

בקושטא  -ראה

37

מעטים היו גם בארץ ישראל בתקופה העות ' מאנית  ,גביניהם ר חוקיה מדיני בחבריז -
מודרניזציה ב ,
על החינוך בקהילות המזרח ראה  :רודריג  ,כי " ח ; ברנאי ב  ,עמ '  ; 267 - 254אביטבול ,
כהן ,
עמ ' ; 406 - 396

נאי  ,במיוחד ח " ג  ,עם ,

כהן  ,היהודים  ,פרק רביעי ; לנדאו  ,היהודים  ,פרק

השכלה ; כהן  ,כי " ח ; פעמים  ,חוברת
38

; 263

במזרח קווקז  -ראה אלטשולר  ,עמ

.9

;4

אלטשולר ,

עמ ' ; 423 - 386

רודריג  ,כי " ח ,

הנהלת כי " ח הדגישה זאת בחוזר משנת  1898למנהלים ולמורים במוסדותיה  ,ראה ביחס החברה
עמ '  , 104 - 103ובהרחבה בפרק הרביעי כולו  ,שבו משתקפת תמונה מורכבת יותר
ומוריה אל הדת והמסורת .

אקדמות לציונות בנוסח יהודי ספרד והמזרח

ן

17

כי " ח  ,וכמוהו החינוך המודרני בכללו במזרח  ,לא הביא לפירוק המסגרות היהודיות
המלכדות או לשיעורים ניכרים של המרת דת וטמיעה בגויים  ,ואף לא לקיטוב חריף בין
דתיים לחילוניים  .ודאי היה בכך חלק למיוחד שבתפישת ההשכלה במזרח ולמיוחד
שבבעיית הטמיעה מזה והלאומיות מזה .

 . 3השכלה
האמנציפציה ותנועת ההשכלה והחילון הן שהביאו באירופה  ,כאמור  ,להתפוררות המסגרות
היהודיות המסורתיות ולערעור הזהות היהודית העצמית  .תנועת ההשכלה היהודית
באירופה  ,בדמותה הלועזית והעברית  ,היתה בבחינת מצע ציבורי רעיוני מוגדר בתפישתו
את עתיד היהדות  ,ולא רק שאיפה של יחידים לרכישת ידע  .היא שאבה מתנועת ההשכלה
הכללית באירופה והגיבה על ההתעוררות הלאומית של עמיה  .התנועות הלאומיות ציפו
כי מתן הזכויות ליהודים תלווה בכך שהם  ,כמו מיעוטים אחרים  ,יבטלו את זהותם הנבדלת
וישתלבו בחברה הלאומית הכללית  .ואכן תנועת ההשכלה היהודית באירופה חתרה
לתיקון היהודים בחינוכם  ,בהשכלתם  ,בפרנסותיהם ובנימוסיהם  ,ואף בעיצוב דמות
היחיד  ,כדי שיהיו ראויים להשתלב בעם הארץ ובתרבותו  ,תוך שמירה על ייחודם הדתי
בלבד  .מיישום ערכי ההשכלה השתלשלו במערב זרמי החילון  ,הרפורמה בדת מזה
והסתגרות האורתודוקסיה לגווניה מזה  ,המעבר ללשונות הגויים מזה ותחיית העברית
החדשה מזה  ,הטמיעה וההתבוללות מזה וההתעוררות הלאומית והציונית כגרעינה מזה .

9

'

תהליכים מעין אלה של השכלה ושל התגובות עליה לא היו להם מקבילות במזרח .
מאמצע המאה הי " ט ואילך היו אמנם בקהילות הספרדיות והמזרחיות יחידים משכילים ,

בהם רבנים  ,וכן חבורות משכילים ( כגון באדריאנופול ) שפעלו להשגת יעד מוגדר  ,אולם
ספק אם היתה בקהילה כלשהי תנועת השכלה עם אידיאולוגיה  ,בדומה לזו שבמערב .

40

המשכיל המזרחי התאפיין במידת ידיעתו שפות זרות  .לימודן נחשב במיוחד  ,הן בשל
טיב בתי הספר המודרניים ( כי " ח ) והן בשל המציאות התרבותית ואפשרויות הקידום
הכלכלי בארצות אלו  ,שההשכלה בהן היתה לרוב לא בלשון הלאומית  .המניעים ליחס

החיובי להשכלה היו בעיקר תועלתניים  -קידום הפרט  -ולא אידיאיים  ,לאומיים או
כלל קהילתיים  ,המתקשרים לעתיד היהדות .

 . 4גודעי היהדורנ  -כפועלכ] של ירוידיכ

)

חקר מדעי היהדות ( " חכמת
באיגוד שקם בגרמניה
39

ישראל " )

( , ) 18 % 9

ראה  :שביד  ,הגות  ,פרקים

התקשר לתנועת ההשכלה באירופה  ,וראשיתו

אשר מייסדיו ראו בקידום מחקר היצירה וההיסטוריה

; 11 , 10 , 6 - 3

שביד  ,תרבות  ,פרקים , 16 , 13 - 4

; 18

אייזנשטדט  ,החברה ,

עמ ' . 103 - 63
40

אמנם היו קבוצות של משכילים בעלי מגמות ציבוריות  ,כגון באדריאנופול  ,בבגדאד ( וזו היתה

אנטי לאומית ובעד השתלבות בעם העיראקי  ,ראה קזז  ,היהודים  ,עמ '  . ) 69 - 65כן היו משכילים
יחידים בעלי אידיאולוגיה לאומית  ,כגון ברוך מטראגי ( בני " ם ) במאמריו המרובים ב " המגיד "
וב " חבצלת " .

אולם אלה  ,ודוגמאות נוספות  ,אינם מצטרפים לכלל תנועות או זרמים אידיאולוגיים .

18

ן

יצחקבצלאל

של היהודים תרומה חיונית לפתרון בעיית עמם ואמצעי להתקבלותו על ידי הגויים .
למחקר מדעי היהדות היו שותפים יהודים מזרמים דתיים ורעיוניים שונים  ,והמשותף
לרבים מהם היה שהמחקר היה אחוז בתפישת עולם בדבר עתיד היהדות .

41

בקהילות ספרד והמזרח  ,פרט לאיטליה  ,לא היתה תנועה לחקר מדעי  -היהדות  ,ואף
לא אידיאולוגיה כזו  .אמנם נתחברו בקרבן חיבורים היסטוריוגרפיים בעברית  ,לא רבים ,
בעלי ערך ( כמו  " :דברי ימי ישראל בתוגרמא " מאת שלמה רוזאניס ( תרס " ח ואילך )  " ,נר

המערב הוא תולדות היהודים במרוקו " מאת ר ' יעקב מ ' טולדאנו ו " הגיד מרדכי קורות
לוב ויהודיה  " . . .מאת מרדכי הכהן )  ,אבל מגמתם היא מסורתית  ,ואינה מתקשרת במישרין
לבעיית המשך הקיום היהודי  ,גם אם באה בהם לביטוי מגמה אידיאולוגית .

42

תחום אחד שבו היתה גלומה אידיאולוגיה של תרבות לאומית והיה בו מסימניו של
זרם  ,הוא התרגומים לעברית מן הספרות הערבית הקלסית וחקר לשונה  .בין אלה שעסקו

בכך היו האחים אברהם שלום יהודה ויצחק יחזקאל יהודה  ,יוסף בר " ן מיוחס  ,יוסף מני ,
דוד מויאל ואחרים  ,כולם בארץ ישראל  ,שגרסו כי העברית יכולה להתמלא ולהתעשר
משאיבה מהאוצר הלשוני והספרותי בערבית .

43

אישים מזרחים וספרדים  ,כולם רבנים  ,עסקו גם בההדרת טקסטים קדומים  .הרב
ישראל משה חזן איש ירושלים ששימש כרב ברומא  ,בקורפו ובאלכסנדריה  ,פירסם
בשנת תרכ " ט את " תשובות הגאונים " בצירוף הגהותיו  .כאשר בשנת תרכ " ג נוסדה חברת
" מקיצי נרדמים " בעיר ליק  ,הצטרף אליה בהתלהבות ר ' שלמה ב ' חוצין  ,וגייס לחברה
עשרות רבנים מבגדד  .ר ' רפאל אהרן בן שמעון  ,בהיותו שד " ר בפאס  ,בשנת תר " ן ,

שיכנע את הקהילה לייסד את חברת " דובבי שפתי ישנים " להדפסת כתבי יד של " חכמי
מארוקו " והפצתם ; ביוזמת החברה יצאו לאור חמישה ספרים  .גם הרב
ההדיר כתבי יד קדומים וכמוהו אחיו ברוך .

י"מ

טולידאנו

44

.

ג כהבר עת  :הקופות  ,ארצות  ,לשונות
יותר מכל תחום ביצירה רוחנית ובתרבות  ,היו יהודי ספרד והמזרח פעילים בתחום
כתבי העת  .פעילות זו היתה בשני אפיקים  :האחד ככותבים בעיתונים  ,עבריים בעיקר ,
41

ראה שביד  ,הגות  ,פרקים  ( . 10 - 6מיוחד הוא מרכז ההשכלה באיטליה  ,שהיה עברי בלשונו ופחות
מקוטב בין דתיים לחילוניים מאשר במערב אירופה

42

ובמזרחה ) .

לדוגמה  ,מגמתו של " תולדות בני אברהם " מאת ר ' אברהם דנון ( תרמ " ז )  ,שאינו מחקר מקורי ,

היתה " רק להעיר אזן בני הנעורים בארצי  . . .ללמוד תולדות עמם כי אז יהדרו שיבתו ולא יבוזו
ליקהת

אם " -

ראה רנון  ,המבוא  ,עמ '  . 6במבוא משתקפת מגמה דתית -משכילית ( בנוסח המזרח ,

כאמור )  ,על השפעת סופרי ההשכלה מזה והמקורות הדתיים מזה על מרדכי הכהן  -ראה  :הכהן

מרדכי  ,מבוא המהדיר  ,עמ ' . 7
43

ראה ירדני  ,פרק שישי  .דוגמאות נוספות מצויות בעיתוני התקופה .

44

על ר  ,שלמה חוצין ראה מאמרו  " :ע " ד חברת מקיצי נרדמים "  ,המגיד  ,שנה שישית ( יח כסליו תרכ " ג ) .
על הרב בן  -שמעון ראה תדגי  ,פרק רביעי ; על האחים טולידאנו  -מתוך עיתונות אותה תקופה .

ן

אקדמות לציונות בנוסח יהודי ספרד והמזרח

מרכזיים באירופה ובארץ ישראל  ,כגון  :המגיד  ,הלבנון  ,חבצלת  ,הצפירה  ,היהודי ,

האפיק האחר הוא פועלם בהוצאת עיתונים משלהם  ,כמו " לים וכעורכים .

45

%9

ועוד .

המידע

הביבליוגרפי וההתחלות של מחקר בעיתונות מאפשרים לאמוד את חלקה היחסי של
עיתונות זו בכלל העיתונים היהודיים בעולם  ,וכן את הארצות  ,הלשונות והתקופות
שבהן

הופיעה .

טבלה מפורטת של כל העיתונים היהודיים בעולם  ,מיומונים עד ( ועד בכלל ) שנתונים ,

בכל הלשונות  ,שהופיעו מראשיתם עד שנת  , 1905פורסמה ב " האנציקלופדיה היהודית " .
הטבלה כוללת

1 , 192

46

כתבי עת  ,בהם מאה ושבעה שהם כתשעה אחוז מן הסך הכול -

יצאו על ידי ספרדים ומזרחים  .אחוז זה כמעט שווה לשיעורם בכלל האוכלוסייה היהודית

בעולם באותו זמן  -תשעה וחצי אחוז בשנת  . 1900י4
ב " לקסיקון יהודי " פורסמה טבלה כוללת  ,אך סלקטיבית  ,של כתבי עת יהודיים מראשיתם
עד שנת  , 1929ועל כן היא לא תצלח להשוואה כוללת  .נאמר שם כי עד שנת

1929

הופיעו בסך הכול כחמשת אלפים כתבי עת יהודיים  ,מראשיתם  ,ובכל הודש מופיעים
עשרים  -שלושים כתבי עת יהודיים חדשים .
גם בנתונים אלה  ,כלומר האם עד שנת

48

1929

האם הלקם של הספרדים והמזרחים נשמר

הופיעו

450

כתבי עת שלהם ? משהו על כך

אנו למדים מנתונים הלקיים  ,כגון  :מראשיתם עד שנת 929ן  ,הופיעו

בספרדית -יהודית ( לאדינו ) .

עד שנת

1918

כתבי עת

274

הופיעו  :בצפון אפריקה תשעים כתבי עת ,

בבולגריה חמישים ואחד  ,במצרים שלושים ושלושה  ,בארץ ישראל ( על ידי ספרדים
ומזרחים ) עשרים

ואחד .

נתונים אלה מלמדים כי גם בתקופה מאזהרת יותר יצא מספר

49

ניכר של כתבי עת בתפוצות יהודיות ספרדיות ומזרחיות  ,גם אם יתברר ששיעורם בכלל
כתבי העת היהודיים בעולם נמוך מתשעה אחוז .
אשר לתקופות הופעתם של כתבי עת אלה  ,יש לציין כי נימנה עמם כתב העת העברי
חיים "

הראשון בעולם  " ,פרי עץ

( אמסטרדם  , ) 1807 - 1691שעסק בדברי תורה והלכה ,

ויש סבורים כי גם עיתון החדשות הראשון שיהודים הוציאו לאור  " ,גאזיטה די אמסטרדם "

45

השתתפותם בעיתונות היהודית בעולם היא סוגיה שכמעט לא נחקרה בשיטתיות  .על פועלם העצמי
בעיתונות ראה להלן  .את פועלם זה בעיתונות ארץ ישראל עד שנת

1918

בדקתי בפירוט  ,אך

הדברים עוד לא פורסמו .
46

ראה האנציקלופדיה היהודית  ,עמ '  . 640 - 616לא מצאתי טבלה כוללת מתקופה מאוחרת יותר ,
המאפשרת אומדן כזה  .בטבלה יש שיבושים לא מעטים וחסרים כתבי עת  ,אך לא תיקנתי  ,כדי לא
לערער את ההשוואה הכמותית בין חטיבות התפוצות

47

השונות .

הנתונים הדמוגרפיים אצל פטאי  ,עמ '  . 79יצוין כי חלה ירידה מתמדת בשיעור היחסי של הספרדים
בכלל יהודי העולם  .בשנת

 , 20 1 - 1840ב 1 - 1860 -

, 13 . 4

ב  , 9 . 5 % - 1900 -ב - 1939 -

.9 . 1 %

אחרי השואה שיעורם עלה  .החישוב ~הוא על פי הנתון ~הקרוב ביותר לזמן פרסום הלוח .
( הטבלה שם בהמשך ) .

48

ראה לקסיקון יהודי  ,עמ '

49

ביבליוגרפיה של העיתונות בספרדית  -יהודית ראה גאון  .עיתונות זו מופיעה גם ברישומים הבאים ,

1103 - 1102

ועל כן אין לסכם באופן מוכני את הנתונים  .בבולגריה ראה קשלס  ,כרך ה ; בצפון אפריקה ( כולל
לוב ) הטל ; במצרים

איילון ; בארץ ישראל ( בני כל

העדות ) -

פוקס  ( .ראה עוד בהערה

 52להלן ) .

לא טרחתי לחשב ולעדכן את הנתונים עד שנת  , 1929שכן ממילא אין בידינו מידע מלא על כל

20

ן

יצחקבצלאל

( . ) 1702 - 1672

50

לעיתונים אלה לא היה המשך בתפוצה הספרדית עד השנים

- 1842

 , 1845שבהן הופיעו כתבי העת הראשונים בתורכיה  ,בגיברלטר ובאיטליה  ,בו בזמן עם

אלו של יהודי מזרח אירופה ( עם חריג אחד  -שבועון יידי שהופיע בוורשה בשנת

 . ) 1823קדמו לאלה ולאלה כתבי העת היהודיים שהופיעו במערב אירופה ובמרכזה .
לפי הטבלה  ,בתפוצות הספרדיות והמזרחיות הופיעו עד שנת

1863

( שבה הופיעו

" הלבנון "

ו " חבצלת "  ,העיתונים המודרניים הראשונים בארץ ישראל ) שנים עשר כתבי עת  ,ובין
השנים

( ראשית " חיבת

1882 - 1864

ציון " )

ארבעים  .הופעת עיתונים בתפוצות ספרד

והמזרח קדמה אפוא לראשית העיתונות בארץ ישראל ולהתעוררות הציונית .
כתבי עת אלה הופיעו במקומות הבאים
צפון אפריקה (  , ) 7סלוניקי
סרביה

()1

( ,)5

מצרים

(,) 5

5~:

תורכיה (  , ) 25בולגריה (  , ) 11הודו ( , ) 9

קורפו (  , ) 5ארץ ישראל

(, ) 4

גיברלטר ( , ) 3

ובוסניה (  . ) 1הטבלה כוללת גם ספרדים בארצות שלא נכללו בעיוננו ,

איטליה (  , ) 10אוסטריה

(,8

בווינה )  ,צרפת

(,)5

והן :

הולנד (  , ) 2רומניה (  , ) 2אנגליה  ,מקסיקו ,

קוראסאו  ,ארגנטינה  -כתב עת אחד בכל ארץ .
ממקורות אחרים ידוע לנו  ,כי כתבי עת של ספרדים ומזרחים הופיעו גם בארצות

הבאות  :עיראק  ,סוריה  ,לבנון  ,איראן  ,בוכרה  ,מזרח קווקז  ,גרוזיה  ,סין .

52

מתוך עשרים

ושתיים הטריטוריות שנכללו בדיוננו בפרקים הקודמים לא יצאו כתבי עת בשתיים עד
ארבע מהן  .מלבדן יצאו כתבי עת על ידי ספרדים בעוד אחת עשרה ארצות מערביות
שלא נכללו בדיוננו .
לפי מיון העדות הספרדיות והמזרחיות ( שאינו זהה עם המיון הטריטוריאלי ) מתוך

תשע עשרה העדות ( לא כולל יהודי איטליה ) ושלוש הכתות היהודיות שבעיוננו  ,יצאו
כתבי עת בוודאות בקרב ארבע עשרה עדות וכת אחת  .לא יצאו כתבי עת בקרב היהודים
בתימן  ,בכורדיסתן ובאפגניסתן  ,בקרב הכתות היהודית ביתא ישראל והשומרונים ונראה

כי גם לא בקרב עדות י הודי קוצ ' ין

והקרימצ ' קים ' .

5

כתבי עת אלה פורסמו בעשר השפות הבאות  ,לפי הטבלה לעיל 54בספרדית-יהודית
( חמישים כתבי עת בארבע עשרה ארצות )  ,איטלקית (  , 11באיטליה  -שאינה כלולה

50

על גאזיטה ראה שניצר  .יש חולקים על ראשוניות זו בטענה כי גאזיטה לא עסק בעניינים יהודיים .
על " פרי

 -ryחיים " ראה

גלבוע  .על שנות הופעתם של שני העיתונים יש גירסות שונות בכתובים

שונים .
51

52

בסוגריים מספרם על פי הטבלה הנ " ל עד  , 1905בהמשך יבואו נתונים ממקורות אחרים .
ב " קשר " ) ;

בעיראק  -ראה מורה וחקק  ,עמ '  ( 92 - 91מאמרים נוספים פורסמו
לקסיקון יהודי ; בקווקז  -אלטשולר  ,עמ '  ; 377 - 373בבוכרה  -זנד  ,תרבות  ,עמ '
גם על העיתונות

בסין  -כהן ,
53

בקווקז ) ;

בגרוזיה  -גיזת הזהב  ,עמ ' , 112

; 174

בלבנון ובאיראן -
888

ואילך ( ושם

בסוריה  -כהן ויהודה  ,מס '

; 5879

'

רשימת העדות  -ראה בצלאל ( עורך )  ,המבוא  ,עמ '  . 27 - 24עיתון יהודי יצא בקרים  ,ברוסית ,
בשנות  ( 1906 - 1905ראה לקסיקון יהודי  ,עמ '  %ו )  ,כבטאון מפלגת פועלי  -ציון  ,כנראה לא ביטאון
קרימצ ' קי  .יצוין עוד כי יהודי תימן  ,כורדיסתן ואפגניסתן  ,שלא הוציאו כתבי עת בארצות מוצאם ,
עשו כן בישראל  ,גם השומרונים מוציאים כתב עת .

54

בסוגריים מספרם בטבלה  ,כתבי עת רב  -לשוניים ניתנו לפי השפה הראשונה .

אקדמות לציונות בנוסח יהודי ספרד והמזרח
בדיוננו  -ובקורפו ) ,

צרפתית

בחמש ארצות )  ,אנגלית

(6

(9

בשש

ארצות ) ,

ערבית

בשלוש ארצות )  ,בולגרית

( 12

ן

25

בארבע ארצות )  ,עברית

(  , 5בבולגריה ) ,

תורכית

(, 4

(8

בתורכיה ) ,

יוונית (  , 2בקורפו )  ,מאראתי (  , 2בהודו )  .ממקורות אחרים ידוע על כתבי עת נוספים

שפורסמו בערבית -יהודית  ,בפרסית -יהודית  ,בתאג ' יכית -יהודית  ,בתאתית -יהודית ,
בגרוזית .

55

מאוחר יותר יצאו לאור עיתונים בשפות זרות נוספות  ,בדרר כלל השפות

הלאומיות באותה ארץ  ,כגון סרבית  -קרואטית  ,ספרדית ועוד  .מבין חמש השפות היהודיות ,

רק ספרדית  -יהודית וערבית  -יהודית היו בשימוש ביותר מארץ אחת .
לענייננו ראויים לשימת לב כתבי העת שיצאו לאור בעברית בתפוצות אלה  .בטבלה
משנת

1905

מספרם מגיע לשמונה  ,בהם חמישה דו -לשוניים  .במקורות אחרים צוינו

כתבי עת נוספים  :בצפון אפריקה פורסמו עשרים ושניים כתבי עת בעברית ( מתוך , ) 241

בבולגריה אחד עשר ועוד שלושה דו  -לשוניים ( מתוך  , ) 232בארץ ישראל  -שישה ועוד

שניים דו -לשוניים ( עד

917ן ) ,

במצרים  -שניים ועוד שניים רב  -לשוניים  ,בעיראק -

שניים ועוד אחד דו  -לשוני  ,בתורכיה  -אחד ועוד אחד דו  -לשוני  .בסך הכל ארבעים
וארבעה בעברית ועוד תשעה בצירוף שפה או שפות נוספות .
ראוי עוד לבחון את עניינם ותוכנם של כתבי העת ואת התהודה הציבורית שלהם .

.

חלק מכתבי העת העבריים היו תורניים ומתוכם ראויים לציון " פרי עץ חיים " בהיותו
כתב עת עברי ראשון ( אמסטרדם

 ) 1807 - 1691ו " המאסף "

( ירושלים

תרנ " ו  -תרע " ה ) ,

בשל משך הופעתוי הצלחתו לשתף בו רבנים חשובים מרובים ותפוצתו בארצות מרובות .

בין כתבי העת החילוניים ראויים לציון  " :יוסף דעת " ( אדירנה
תרס " ט  -תרע " ז )

כעיתון חדשות יישובי ,

" המבשר "

) 1888 / 9

( קושטא

" החרות " ( ירושלים

תר " ע  -תרע " א )

כבטאון

ההסתדרות הציונית העולמיתי שפירסם פובליציסטיקה בעלת ערך והיה נפוץ  ,אמנם

במספר קטן  ,בכמה ארצות ; " כרמי

עורכם  ,ברוך מטראני

( בני " ם ) ,

( שלי ) " ,

" משעול

הכרמים " ו " האושר " -

בשל דמות

שהיה בין מבשרי ההשכלה והציונות במזרח  .בכתבי עת

עבריים אלה אמנם לא התפרסמו מאמרי הגות מעמיקים  ,שישמשו אבני דרך במחשבה
היהודית או הציונית  ,או שמספרם היה מועט ( מאמריו של בני " ם וכמה מאמרים ב " ההרות " ) .
הם גם לא עוררו תנועות ציבוריות  ,בדומה לתפקיד שמילאו בתחום זה " השחר "  " ,השלוח "

או " הפועל

הצעיר " ,

ואף על פי כן הם מילאו תפקיד ציבורי חשוב  ,כפי שיצוין להלן .

כתבי עת בעברית לא היו בהכרח ציוניים בתוכנם  ,אבל היה מספר ניכר של כתבי עת
ציוניים  :בצפון אפריקה ארבעים וחמישה ( מתוך

ושבעה ( מתוך שישים

55

ושבעה ) י

, ) 241

בבולגריה ( עד

) 1918

עשרים

בסלוניקי  ,בתורכיה  ,במצרים וכמובן בארץ ישראל  ,ומספר

המקורות ששימשו אותי ( פרט להטל ) לא תמיד מבחינים בין לשון יהודית ללשון הכללית  .יצוין  ,כי
אשר לחרוזית יש ויכוח בין חוקרים אם הלשון שבפי היהודים ובספרותם היא יהודית  .מכל מקום

היא נכתבה בא " ב גרוזי ( לא עברי  ,כביתר הלשונות היהודיות )  .העיתונות עשויה לשמש מקור
למחקר השאלה האם היתה שפה גרוזית  -יהודית  ,תורכית  -יהודית  ,יוונית  -יהודית חדשה  ,מאראתי -

ן

22

יצחק בצלאל

קטן יותר בתפוצות אחרות  .היו גם מעט כתבי עת אנטי ציוניים  ,מהם לוחמניים  :בבולגריה ,
תורכיה  ,סלוניקי  ,עיראק ובתפוצות אחרות .

56

הסקירות הביבליוגרפיות והמחקרים המעטים המפורטים בתחום זה מציינים שפע

של תכנים ונושאים מעוררים עניין  :עיתונים סוציאליסטיים וקומוניסטיים  ,מאבקים
קהילתיים  ,מחלוקות בענייני לשון  ,עיתונים מיוחדים שנאבקו נגד עלילות דם או נגד
האנטישמיות  ,עיתון לחדשות ממלחמת קרים  ,ועיתונים ספרותיים  ,אשר כמה מהם ( כגון

בעיראק ) היו ברמה גבוהה .
מספר כתבי העת בתפוצה או בתקופה כלשהי אינו מעיד על רמת ההשכלה באותה
תפוצה או על מידת עירנותה הציבורית והאידיאולוגית  .יש תפוצות קטנות ונידחות ,
כגון הודו  ,שיצאו בה כתבי עת מרובים יחסית  ,ולעומתן קהילות גדולות ומשכילות
( בגדאד ) שיצאו בהן כתבי עת מעטים  .המספר הושפע לפעמים מגורמים כמו צנזורה ,
חסרון בבתי דפוס מתאימים  ,אך פעלתנות של יחידים התגברה לעתים על המכשולים
השונים .
הסקירה שהובאה כאן אינה מכוונת לרמוז על רמתם של כתבי עת אלה  ,לא לשבח
וודאי לא לזלזול  ,אלא לציין שיהודי ספרד והמזרח היו פעילים בהוצאת כתבי עת ועיתונים ,
חלק ניכר מהם בתקופה מוקדמת  ,במקביל למשל לעיתונות היהודית במזרח אירופה .
פעילות זו בכללה מעידה על התעוררות ציבורית  ,ובכמה מקרים גם על תחייה לאומית
וראשית מודרניזציה  .כתבי עת אלה גם העמידו ציבור של קוראים לספרות חולין  ,יצרו
דעת קהל ועוררו הלכי

מחשבה :

לאומיים והיפוכם  ,דתיים וחילוניים  ,שמרניים

וסוציאליסטיים  .הם עדות ומקור בעלי חשיבות לתהליכי התמורה ביהדות זו .

57

ד  .ספרות החול 9לשונוה ~ ה
תחום יצירה נוסף בכתב הוא ספרות החול החדשה לסוגיה בעברית ובלשונות אחרות .
נמשכה היצירה בספרות עממית  ,שחלקים מתוכה הועלו על הכתב  ,כגון אסופות הסיפורים
של

י" ש

פרחי  " ,מוראים

חוצין  " :מעשה

ניסים " ,

גדולים "

ו " עושה

פלא "

( שנדפס במהדורות

רבות ) ,

ושל ש " ב

" מעשים טובים "  " ,מעשים מפוארים " ( ( בגדאד תר " ן )  .עלי יסיף

מצא ב " עושה פלא " יסודות נובליסטיים שאינם במקורותיהם המסורתיים של הסיפור -
כלומר יש בהם מן היצירה האישיתט - 5ואילו בקבציו של חוצין מצויים סיפורים ממקורות

56

על המקורות לסיווג העיתונים בעברית והעיתונים הציוניים  ,ראה הביבליוגרפיה בהערות
52 , 49

57

, 48 , 46

( ועוד רישומים ממקורות נוספים )  .שני סוגי העיתונים הללו ראויים למחקר מפורט .

רבים כתבו בזלזול גמור על העיתונות הספרדית  -היהודית או על עיתוני היהודים המזרחים ( כגון
" החרות " )

ויש שהפליגו בביטול חלקם כליל בתחום פעילות זה  .ראה  ,לדוגמה  :קרסל ,

עמ ' ; 17

ירדני  ,עמ ' . 18
58

ראה יסיף  ,עמ '  . 66 - 64ראה גם שטרית  ,שירה  .הספרות העממית לסוגיה של יהודי המזרח והמחקרים

אקדמות לציונות בנוסח יהודי ספרד והמזרח

יהודיים

אירופיים  .ראוי לבחון אפוא גם

ן

23

אתיהספרות העממית שנכתבה במזרח בתקופה

הנידונה  :האם יש בה  -בתמטיקה או ביסודות אחרים  -זיקה

לחדש ?

 . 1שירה ופרווה בעברית
מורכבת יותר היא בחינת החידוש בתחום השירה  .יהודי ספרד והמזרח כתבו שירה
מסורתית עד זמננו  .מבחרים משירתן של כמה עדות  -כגון  :בבל  ,תימן  ,צפון אפריקה

 אף כונסו ופורסמו  .נראה כי אין אף עדה אחת שלא נכתבה בקירבה שירה עברית .בהכללה  ,זו שירה דתית בתכניה  ,לא ליטורגית בעיקרה  .רצהבי קובע במפורש  " :שירת

תימן היא שירה דתית לאומית  ,שהיסוד החילוני בה הוא בבחינת מיעוט " .

59

אלא ששירה

דתית אפשר שתהיה חדשה לפחות בתמטיקה שלה  ,כגון שיר מעין אזור מאת ר ' דוד

בוזגלו " צבאות ערב עמדו לקרב " על הנס במלחמת ששת הימים .

60

ודאי יש בשירה זו

הרבה מן ההמשך לשירה הדתית של העבר  ,בשל לשונה  ,והפואטיקה שלה  ,כגון הזדקקותה
למשקלים של שירת ספרד או זיקתה לשירת ר ' ישראל נג ' ארה  .דוגמה מובהקת לכך
היא שירת הבקשות  ,סוגה ששורשיה קדומים  ,ובתקופה הנידונה היתה לה עדנה בחלב ,
בירושלים ובמרוקו  ,אולם יש בה גם מן החדש .

61

יהודים ספרדים כתבו גם שירה שאינה מסורתית בתקופה זו  ,כגון  :אברהם דנון ,

" משכיל

לאיד " ן " ,

קובץ שירים ותרגומי שירה ( אדריאנופול

מליצה ושיר " ( ירושלים

תרנ " ד ) ;

תרמ " ח ) ;

יצחק אליה נבון  " ,ינון " ( ירושלים

יוסף הלוי  " ,מחברת

תרצ " ב ) -

שלושתם

מתורכיה ; יצחק מרעלי  " -עת מלחמה ועת שלום " ( בעברית ובתרגום לצרפתית  ,אלג ' יר

תרפ " ט )  .בקבצים אלה יש עירוב יסודות מן החדש ומן

הישן  ,כגון טהרנותו הלשונית

המופלגת של הלוי .

רק מעט משירת יהודי ספרד והמזרח בעת החדשה נחקר והודפס כראוי  .סיווגה
כשירה דתית -מסורתית  ,במשמע אפיגונית  ,אינו תחליף למחקר פואטי ותוכני שלהם
ובדיקת זיקתה לפרובלמטיקה ולספרות של זמנה  .מכל מקום  ,שירה זו  ,שהתמה של
גלות וגאולה היתה בה מרכזית ביותר  ,תפסה מקום חשוב בתרבותם של יהודי המזרח ,
ותרמה לשימור הזיקה של קוראיה אל ארץ ישראל .
הסופרים הספרדים הראשונים שיצירתם בפרוזה זכתה להיכלל בזרם הרחב של הספרות
העברית החדשה הם יצחק שמי ויהודה בורלא  ,שהחלו לפרסם בארץ ישראל בעשור
הראשון והשני של המאה העשרים  .יצירות פרוזה השונות מהספרות הרבנית או המסורתית

נכתבו גם קודם לכן  ,כגון  " :זכרון ירושלים " מאת ר ' אליהו חזן ( ליוורנו
עליה הם מרובים

תרל " ד ) ,

שירים

ביותר  ,ולענייננו אין צורך להפנות אליה  .יצוין עוד  ,כי ספרות רבנית  ,בדרך כלל

בעברית  ,הוסיפה להיכתב בתפצות הנידונות בעת החדשה ואין היא מושא דיוננו .
59

ראה רצהבי  ,עמ '  . 13על צפון אפריקה ראה חזן ; בבל  -בן  -יעקב ,

60

כורדיסתן ; סלוניקי  -סלוניקי  ,זיכרון  ,ב  ,עמ ' . 321 - 277
על השיר הנדון ראה חזן  ,עמ '  . 351 - 350לסוגיית ההמשך והחידוש בשירה העברית בצפון אפריקה

שירה ; כורדיסתן -

 שם  ,פרק שישי  ,שביעי ושמיני .61

על שירת הבקשות ראה  :סרוסי ,

ירשלים ; סרוסי ,

מארוקו ; שיטריח  ,מארוקו .

בדיעקב ,

24

ן

יצחק בצלאל

וסיפורים מאת ר ' מאלימן מני ועוד .

62

יהודים ספרדים ומזרחים תרמו גם לספרות העברית

החדשה בתרגומיהם  ,בעיקר מערבית לעברית  ,כגון  :א " ש יהודה  ,י ' יחזקאל יהודה  ,יוסף

בר " ן מיוחס  ,א ' אלמאליח ועוד .

 . 2וגפרות בשפות יהודיות
מבין שלוש עשרה הלשונות היהודיות שהיו בשימוש בקהילות הספרדים והמזרחים
בעת החדשה  ,ראוי לציין חמש  ,שבהן נוצרה ספרות יפה חילונית .
ספרדית -יהודית  -התקופה החדשה בספרותה מתחילה עם היווסד העיתונות בשפה זו
באמצע המאה

הי " ט

( ראה

לעיל ) .

מלבד ספרות רבנית  ,ספרות עממית ותרגומים מלשונות

זרות  ,נכתבה בה גם ספרות מקור  ,לא קאנונית בעיקרה  ,שעליה פורסם סקר ביבליוגרפי .

ערבית -הודית  -בעת החדשה נכתבה בה ספרות מקורית  ,בעיקר בתוניסיה  .בארצות
אחרות היא כוללת בעיקר ספרות עממית וספרות רבנית שימושית .
תאתיה-יהודית ותביכיח יהודית  -בשתי שפות אלו נכתבה ספרות מקורית לאחר מלחמת
העולם הראשונה בעיקר .-בתאתית -יהודית נכתבה ספרות מרובה יחסית ומגוונת בסוגיה ,
ובחלקה היא עוסקת בהווי ובתמטיקה יהודיים .
בפרסיתשהודית נכתבה ספרות מרובה יחסית  ,בעיקר בתקופות קדומות  .בזמנים החדשים
63

נכתבו בה בעיקר תרגומים וכן ספרות שימושית וספרות עממית .

 . 3וצפרות בשפות זרות
יהודים ספרדים ומזרחים כתבו ספרות יפה בשבע עשרה שפות

זרות  ,בכמה מהן ( איטלקית ,

ספרדית ) עוד במאה הט " ז  .כניסה ניכרת יותר של היהודים הספרדים והמזרחים לספרויות
זרות החלה עם תהליכי ההשכלה במחצית השנייה של המאה הי " ט ועיקרה במאה העשרים .
בקרב ארבע עשרה עדות מזרחיות וספרדיות נכתבה ספרות יפה  ,ויש עניין מיוחד לדיוננו
בספרות בשש מן השפות הזרות  ,מבחינת כמות היצירות ומבחינת ההשתקפות של תהליכי
מודרניזציה בהן .
המעניינת ביותר ביניהן היא הספרות בצרפתית  .מלבד ליהודים ספרדים בצרפת
גופה  ,יצרו בלשון זו יהודים שמוצאם מצפון אפריקה  ,מצרים  ,תורכיה  ,יוון  ,קורפו ,

לבנון ועיראק  -ארצות שאין הצרפתית לשונן  .זו ספרות ענפה מאוד  ,בכל הסוגות  ,ובין

יוצריה סופרים נחשבים  ,כמו אלבר כהן  ,אדמון ז ' בס  ,אלבר ממי  ,ז ' ק דרידה  ,פטריק
מודיאנו ואחרים  .ההיבט היהודי ניכר רק בחלק מספרות זו .
בערבית יצרו יהודים ספרות בעלת ערך במיוחד בעיראק  ,לאחר מלחמת העולם הראשונה ,
ומכמה בחינות ספרותיות הם היו חלוצים  .בהכללה  ,אין  ,או מועטים  ,ביצירתם היבטים
62

פרט לשמי ולבורלא  ,ובמידה פחותה מני  ,הסופרים הללו אינם מוכרים או שספריהם אינם כלולים
בגדר ספרות חדשה ; חלקם גם בעייתיים מבחינה זו .

63

על הלשונות היהודיות והספרות בהן ראה בצלאל

( עורך ) ,

סופרים ,

עמ ' . 41 - 32

על היצירה הערבית -

היהודית בתוניסיה  -שרף  .על יצירה תאתית  -יהודית ראה בהרחבה זנד  ,תאונים ; אלטשולר  .בתג ' יכית-

יהודית  -זנד ,

בוכרה ; ונד ,

תרבות .

אקדמות לציונות בנוסח יהודי ספרד והמזרח

ן

25

יהודיים  ,שכן רובם נמנו עם הדוגלים בהשתלבות בלאומיות העיראקית  ,וחלקם אף
שקלו להמיר את דתם אלא שנרתעו

מכך  .פרט לעיראק  ,נוצרה ספרות ערבית מועטה

על ידי יהודים במצרים  ,והדמות החשובה ביניהם הוא יעקב צנוע  ,אבי המחזאות המצרית ,
שהזדהה לחלוטין עם מאבקה הלאומי של מצרים .

64

באנגלית  -רוב הסופרים היהודים ממוצא ספרדי ומזרחי שכתבו בלשון זו חיו באנגליה
ובארצות הברית וכתיבתם אינה בגדר דיוננו  .אך יש בהם גם יוצרים מהמזרח  ,בהם
עדה אהרוני

( מצרים  -ישראל ) ,

נסים אזקיאל ( הודו )  ,אהרן ג ' ודה ( הודי ממוצא בבלי ) ,

אמיל מוראד ( עיראק  -ישראל )  ,ראול כהן פור ( מצרים  -ארצות הברית ) וז ' קלין שוחט
כהנוב

( מצרים  -ישראל ) .

בבולגרית  ,בסרבית-קרואטית ובגרוזית  -יהודי ארצות אלו יצרו ספרות ענפה בסוגות
ספרותיות שונות  .בשלוש הספרויות יש גם יצירות שהתמטיקה והעולם המתואר בהן
הם יהודיים  .בין הסופרים היהודים בבולגרית מצויים גם מנהיגים ציוניים  ,ומהם שעלו
לארץ  ,וכן סופרים נחשבים בספרות הבולגרית הכללית  ,כמו דראגומיר אסנוב  ,דורה
גאבה וואלרי פטרוב  .בין הסופרים הנחשבים בספרות הסרבית -קרואטית הכללית יצוינו

דוד אלבחרי  ,אוסקאר דאוויצ ' ו ויצחק סאמוקובלייה .

65

בתקופה הנידונה מתפרסמים  ,במיוחד בקהילות היהודיות בתורכיה ובארץ ישראל ,

גם תרגומים רבים לספרדית -יהודית  ,במיוחד מצרפתית  ,של רומנים וסיפורים  ,בידוריים
ברובם  ,וגם יצירות מהספרות העברית החדשה  .זו עדות נוספת להיווצרות קהל קוראים
לספרות חול בקרב הספרדים  .תרגומים מהספרות העברית החדשה מצויים גם בערבית-
יהודית ובתג ' יכית -יהודית  .בתחום התרגום היתה פעילה גם אסתר מויאל ( אשת ד " ר

שמעון מויאל )  ,ציונית  ,אשר תירגמה ספרים רבים מצרפתית לערבית  ,כתבה דברי ספרות
בערבית  ,ערכה עיתון והשתתפה בעיתונות הערבית  .היא ודאי מן הנשים הראשונות
במזרח בתחומה .

66

ה  .הקשר המיורה 3עם ארץ 3שראל
קדמה לציונות בעת החדשה האמונה בגאולה משיחית  .הפניית עורף לה או היפוכה ,
כלומר דבקות בה עד התנגדות לכל ניסיון להגשמה ריאלית של הגאולה  ,היו בתפוצות

64

על הספרות בערבית ראה  :מורה ; מורה וחקק ( על מפרותם בעיראק )  .על קבוצת אינטלקטואלים
יהודים ששקלו להתאסלם וחזרו בהם ראה  :קזז  ,עמ '  ; 67על זיקתם לשפה הערבית ולמורשת

האסלאם :

שם ,

65

עמ ' . 69 - 65

על ספרויות לעז אלו ראה  :בצלאל

( עורך ) ,

מבוא  ,סקירה וטבלה  ,עמ '  . 42 - 41ביבליוגרפיות -

באנגלית מאת ד ' משר ; בבולגרית מאת א ' בני  .בסרבית  -קרואטית מאת צ ' רותם וג ' ני
מאת ג '
66

בן

אורן ; בצרפתית

לבל ; בגרוזית

מאת ד ' מנדלסון ומרי שלוש ; בערבית מאת ס ' נקאש ( מבוסס על מורה ) .

על כתביה ראה מורה ; על העיתון בערבית בעריכתה ( אל  -עאאלה  ,קהיר  , ) ? 1904 - 1899ראה איילון .

על חייה ופועלה ראה בן  -חנניה .

26

ן

יצחקבצלאל

אשכנז בין הגורמדם להתנגדות לציונות  .נבחן להלן מה היה בקהילות המזרח מקומה
של הזיקה המסורתית לארץ

ישראל  ,שניזונה מן האמונה המשיחית  ,אך גילוייה הריאליים

ניתנים לאבחנה יותר מאשר ההיבט האמוני .
יצוינו חמישה אפיקים של קשר מסורתי עם ארץ ישראל  ,אשר שלושת הראשונים
שבהם היו משותפים לכל

התפוצות  ,אך בקהילות המזרח הם פעלו באינטנסיביות רבה

יותר והשפעתם היתה ניכרת יותר מאושר בקהילות אחרות .
 . 1השדירות לגולה  ,שבאה לקצה במערב אירופה בסוף השליש הראשון למאה הי " ט ,
,

 , .נמשכה לארצות המזרח עד לאחר מלחמת העולם הראשונה  .בקהילות המזרח במיוחד

התקבלו השד " רים בהתלהבות  .י6

 . 2העליות לרגל ( זיארה ) לארץ ישראל לשם ביקור במקומות הקדושים  ,עיקרן היה

,

,

_3
,

מקהילות המזרח והבלקן  ,שהיו קרובות גיאוגראפית לארץ  .בכמה קהילות ( קושטא

" ואחרות ) התארגנו לכך שיירות במועדים קבועים .
העולךם לארץ  ,מעטים במספר ככל שהיו  ,עד אמצע המאה
,

הי " ט

היו ברובם הגדול

ספרדים  .עוד בשנת  , 1839לפי מיפקד מונטיפיורי  ,היוו הספרדים שבעים ושלושה
אחוזים מתוך

6 , 547

יהודי ארץ ישראל  ,ורק בשלהי שנות השישים למאה הי " ט חל

שוויון מספרי בין הספרדים לאשכנזים בארץ ישראל .

68

 . 4בשלהי התקופה העות ' מאנית כיהנו רבנים ספרדים מארץ ישראל כרבנים ראשיים
בשורה ארוכה של קהילות ספרדיות ומזרחיות  :מצרים  ,קהילות רבות בממלכה
העות ' מאנית  ,בהן סלוניקי  ,דמשק  ,בגדאד  ,אסיה התיכונה  ,לוב  ,ועוד  .מלבדם שימשו
רבים אחרים  ,רבים מכדי לפרטם  ,בתפקידים קהילתיים וחינוכיים בהרבה קהילות
במזרח  .מהם  ,כמו ר ' יעקב מאיר ובצמ " ה עוזיאל  ,שפעלו להגברת התודעה הציונית
ולהפצת העברית בקהילותיהם  .בהכללה יש להניח שרבנים ומורים מארץ ישראל
חיזקו את הקשר אליה .

69

 . 5רבנים בקהילות המזרח קיימו קשר הדוק עם הרבנות הספרדית הראשית בארץ ישראל ,
והיו רבנים וקהילות שקיבלו מראש את מרות הרבנות בירושלים או שלחו אליה
פסקים לאישור 0 .י
כל אפיקי הקשר האלה ודאי חיזקו את הזיקה המסורתית לארץ ישראל ,שהיתה בבחינת
נוכחות מתמדת וחיה בקהילות המזרח .

67

על השד " רים במזרח ראה יערי  .משם הגיעו אלינו תיאורים כמו רחיצת רגליהם ושתיית מי הרחצה
בכורדיסתן  ,ראה בנימין השני  ,עמ ' . 40

68

69

עד שנות השישים מספר העולים הספרדים והמזרחים  ,גם באופן מוחלט וגם באופן יחסי לכלל
עדות אלה בתפוצותיהם  ,היה גבוה מזה של האשכנזים  .נתונים על יהודי ארץ ישראל לעדותיהם
במאה הי " ט  -ראה אליאב  ,יחסים  ,עמ ' . 121
בבוכרה בלבד שהו בין השנים תרמ " א  -תרע " ד שישים ושישה שליחים מארץ ישראל ורבים מהם

שימשו כרבנים וכמורים  -ראה

70

 ,שלוחי .

רבייזרח  ,עמ ' עז  -פא ; מקהילת דמשק  :בן  -צבי ,
דוגמאות לכך מבוכארה  :ראה רבין ,
( אף כי היו לכך מניעים כספיים )  .ויש דוגמאות נוספות .

עמ ' 99 - 98 , 92 - 91
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מקובלת האבחנה שלפיה הזיקה המסורתית לארץ ישראל  ,שנבעה מהאמונה בגאולה
משיחית ושהיו שותפים לה היהודים בכל התפוצות קודם שנתחוללו בקרבם תהליכי
חילון  ,אינה בגדר

ציונות  .לחידודה של אבחנה זו יש לציין מהו המבדיל בין האמונה

בגאולה מסורתית ובין הציונות  :לא האמונה הדתית לעצמה ואפילו לא האמונה במשיח ,
שהרי הציונות הדתית אף היא ציונות  ,וציוני דתי מאמין בבוא המשיח  .אבחנה מדייקת
יותר מן הראוי שתבדיל בין אופני הפירוש והיישום של האמונה במשיח  .אמונה משיחית
מיסטית מרסת שאסור לקרב את הקץ בעשייה ריאלית  ,ושכל המוטל על היהודי לעשות
לקירוב הגאולה הוא לדקדק בקיום המצוות  ,ואילו הגאולה עצמה תבוא על ידי המשיח
ולא בכוח מעשי אנוש  .הקיצוניים בתפישה זו גורסים כי המעז לפעול לגאולה ארצית

עובר על אחת משלוש השבועות  -לעומתם הציונים הדתיים  ,וראשון להם הוא הרב
יהודה אלקלעי  ,גרסו שהגאולה הארצית קודמת לבוא המשיח  ,אין היא סותרת את האמונה
בבואו אלא היא תנאי לכך  ,ויש לפעול באופן פעיל לקירוב הגאולה  ,בעלייה לארץ ישראל
ויישובה  .י7
אפשר להפליג בהבחנה זו ולהחילה גם על התנועות המשיחיות  .בקרב יהדות המזרח
וספרד היתה מעורבות יותר אינטנסיבית בתנועות משיחיות ובחישובי קץ מאשר בקרב
האשכנזים  -בתימן הופיעו משיחים עוד בראשית המאה העשרים  -והיו בקירבם גם
ביטויים ליחם סלחני כלשהו לתנועות משיחיות שכשלו  ,ואפילו לתנועה השבתאית לאחר
המרת משיחה 2 .י
האמונה בגאולה משיחית בכל התפוצות שימרה את הזיקה המסורתית אל ארץ ישראל ,
אך מה היתה השפעתה על זיקה ציונית לארץ ? כדי להשיב על כך יש להבחין בין התפישה
הפסיבית  ,הניסית כל כולה  ,של תהליך הגאולה  ,שהיתה מנוגדת לציונות  ,ובין תפישה
משיחית שלא פסלה פעילות ריאלית לקירוב הגאולה  .התפישה השנייה אינה בגדר ציונות ,
אך עשויה בנסיבות מסוימות להוביל אליה או להגשמת יעדיה  ,כמן בעידוד עלייה לארץ
ישראל  .העימותים החריפים בין האורתדדוקסיה ובין הציונים  ,שרווחו בתפוצות אשכנז ,
לא רווחו בקהילות המזרח  .להפך  ,נראה כי כאן העליות לארץ גם בעת החדשה ניזונו

מהאמונה המשיחית ; ואמונה זו אינה הופכת עליות אלו ללא-ציוניות  .ועל כך

71

על שלוש השבועות ( על ישראל שלא לעלות בחומה ולא למרוד באומות  ,ועל

להלן .

עכו " ם שלא

ישעבדו

את ישראל יותר מדי ) ראה ברויאר  .אבחנות בין משיחיות פסיבית לאקטיבית וכן בין משיחיות

ריאליסטית למיסטיקן מצויות בכמה מדיוניו של ע ' פונקנשטיין  ,אמנם בהקשר אחר ועם מאפיינים
שאינם לענייננו  -ראה פונקנשטיין  ,עמ '  , 111 - 103ועוד שם בהמשך  .כתבי הרב אלקלעי ראה :

אלקלעי .
72

הרב חיים פאלאג ' י השווה את נתן העזתי שטעה בשבתי צבי לרבי עקיבא שטעה

בבר  -כוכבא :

"  . . .על אשר היה מודה בשבתי צבי  ,זה אין נוגע בענין התורה  - " . . .ראה ברנאי  ,ח " ג  ,עמ ' . 175 - 172
על המשיחיות עד גירוש ספרד ראה אשכולי ; בתקופה המאוחרת בתימן ראה  :עראקי קלורמן ; ניני ,

תימן  ,פרק שישי .
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קך9נ :י : 11לוחוליוונ המטרימות
עוצמת השתקפותן של החוליות המטרימות לצמיחת הציונות היתה שונה מתפוצה לתפוצה
במזרח  ,ושלוש החוליות הראשונות היה להן ביטוי רפה בתפוצות שהמודרניזציה כמעט
לא חדרה אליהן  :תימן  ,כורדיסתן ואפגניסתן .
במעמדם האזרחי והפוליטי של היהודים חלו שינויים ניכרים  ,ואף על פי כן הם נשארו
גורם זר  ,ולא השתלבו בלאום שבארץ מגוריהם  ,וכמעט שלא נטלו חלק בחייו הפוליטיים .
גם בתחום החינוך חלה התקדמות ניכרת  ,במידה רבה הודות לגורמים יהודיים מן החוץ ,
אך גם בשל מאמצים של היהודים במקום  .בתחום היצירה שבכתב היתה פעילות מרובה
בהוצאת כתבי עת  .כן נמשכה היצירה בתבניות מסורתיות  ,לא רק של ספרות רבנית
וספרות עממית אלא גם של שירה עברית  .מלבד זאת  ,נוצרה ספרות חילונית בשפות
זרות  ,ובמידה פחותה בשפות יהודיות ובעברית  ,אך זו לא היתה ספרות תחייה יהודית .
היצירה במחקר היהדות ובהגות המקורית היתה מצומצמת  .הקשר המסורתי לארץ ישראל
נמשך בקהילות המזרח ; בכמה תחומים  ,כגון הקשרים עם הרבנות הירושלמית כמוסד
ועם רבנים ארץ ישראלים ומורים ששימשו בתפוצות אלו  ,הוא אף התחזק .
השתקפותם של התחומים הללו בקהילות המזרח היתה שונה מזו שבקהילות אשכנז .
ואכן  ,לענייננו  ,גם המאפיינים הקהילתיים במזרח היו שונים מאלה שבמערב .
.%

היעדר קיטוב  :בקהילות המזרח כמעט לא היו תנועות של רפורמה בדתה ושל היפוכה ,
אורתודוקסיה לוחמנית  .גם בקהילות שהיתה בהן מידה של חילון  ,מעטים היו העימותים
הקשים בין דתיים לחילוניים או בין ציונים למתנגדיהם  ,בין משכילים למסורתיים ,
בין סוציאליסטים לשמרנים או בין המצדדים בעברית למעדיפים לשון אחרת  .כמובן ,
לא חסרו חילוקי דעות בקהילות שונות בכל התחומים הללו .

 . 2המסגרות היהודיות שעיצבו את הזהות היהודית  -הדת  ,המוסדות הקהילתיים ולשון

התקשורת הקהילתית  -לא קרסו ; הן שרדו ובכמה קהילות הן אף התחזקו  .כיוצא
בכך  ,לא היתה התערערות גורפת של ההשתייכות לכלל העם היהודי ולציביליזציה
היהודית  ,ולא היתה בתחומי ההגות  ,הספרות  ,הפובליציסטיקה או הפעילות הציבורית
הבניה ניכרת של זהות קיבוצית בתור חלופה לזהות היהודית המסורתית  .גם לא היו
תופעות המוניות של המרת דת ; בכמה ארצות נטשו יהודים את היהדות כתוצאה
מלחץ חיצוני ( איראן ) או פעילות מיסיונרית ( מצרים  ,תורכיה )  ,ופחות מרצון להיטמע

בחברה שבתוכה חיו ( ביוגוסלביה  ,ובמידה מצומצמת יותר בתורכיה  ,בבגדאד  ,במצרים ) .
בכמה תפוצות אימצו יהודים לעצמם את הלשון והתרבות

הצרפתית  ,אך בכך דווקא

התרחקו מהעם שסביבם 4 .י

73

לא ידוע לי על תנועה רפורמית ביהדות המזרח  .ידועים גילויים  ,או נסיונות  ,של רפורמה בתחום

מוגדר  ,כגת בסדרי התפילה  ,שנדחו  -ראה  :סרוסי  ,רפורמות ; ברנאי  ,ח " ב  ,עמ '  . 265 - 264ויש
מעט דוגמאות נוספות  ,כמו בחלב .
74

ההנחה בדבר ריבוי המתבוללים בקרב תלמידי כי " ח במזרח  -אם הכוונה לטמיעה בגויים  ,ספק
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 . 3היתה מידה רבה של המשכיות בין הישן לחדש  ,כגון באורחות חיים ובאמונות ודעות .

פתיחה  :הציונות במזרח
הבירורים במאמר זה מכוונים לשמש מסד לדיון בחקר הציונות במזרח ; דיון זה לגופו
הוא עניין למאמר נוסף  ,בשל קוצר היריעה  .אך נראה לי כי מן האמור לעיל משתמעות
כמה

הנחות  ,שמתבקש

לציינן כבר בשלב זה ולו כגשר להמשך הדיון .

 . %קהילות ישראל במזרח על סף ההתעוררות הציונית בהן לא היו במצב של קיפאון
ושקיעה  ,כמתואר לרוב בספרות המחקר  .ברובן היו תהליכים ניכרים של שינוי
והתפתחות  .יתירה מזו  ,אף כי היבט זה לא צוין בפירוט בגוף המאמר  ,כמה תפוצות

קמו לתחייה החל מראשית המאה הי " ט והצטרפו לסדר היום ולתודעה

הכלל  -יהודית :

במיוחד בוכרה  ,קווקז  ,גרוזיהי אפגניסתן והקרימצ ' קים  .גם תפוצות שקודם לכן היו
באופק התודעה הכלל -יהודית ( הממלכה העות ' מאנית  ,צפון אפריקה  ,מצרים  ,סוריה ,
איראן ) ,

קשריהן עם יהדות העולם התהדקו בתקופה זו  ,ולכך תרמו גם גורמים יהודיים

מקומיים .
.2

כבר הודגש לעיל השוני שבקיום היהודי בקהילות המזרח בתקופה הנידונה מזה
שבקהילות אשכנז  .הציונות במזרח יכלה להתפתח ככל שהיה בה כדי להשיב על

הבעיות והצרכים של היהודים בה ; על כן אי אפשר למוד את התפתחותה ואת מידת
השתרשותה לפי בחינות ההולמות את

המערב  .אלה שעשו כן קבעו כי הציונות במזרח

היתה תופעה שולית והתפתחה בעיקר מכוח השפעה מן החוץ .
 . 3יש להבחין בין שלושה היבטים בהתפתחות הציונות  :פיתוח הרעיון הציוני  ,גיבוש

התנועה ומוסדותיה  ,והגשמת יעדיה  ,שהן העלייה לארץ ישראל ויישובה  .לא אחת
יש משיאים מהיבט אחד על היבט אחר  .כך למשל עליית

תרמ " ב

מתימן לא נחשבת

עלייה ציונית  ,משום שהעולים לא היו בעלי תודעה ציונית מודרנית .

75

נראה לי כי

יש כאן ערבוב מין בשאינו מינו .

.

בפיתוח הרעיון הציוני תרומת יהודי המזרח היתה מועטה אך לעומת זאת גם ההתנגדות

.

לו היתה שולית  .חלק ניכר מהרבנים הנודעים במזרח שלא כרוב רבני אשכנז  ,נענו
בחיוב לתנועה הציונית .
אם היא

6

'

עוד ראוי לבדוק עד כמה באו השקפות כגון חיוב העלייה

.

מבוססת  .תופעה מיוחדת היא יהדות יוגוסלביה שבה היה שוני בין האשכנזים שהיו חשופים

יותר לטמיעה ולהמרת דת  ,מאשר הספרדים שהיו חשופים לכך פחות  -ראה פריידנרייך ( בתיאור
הקהילות השונות יותר מאשר
75

במסקנות ) .

יהודה ניני שבספרו המוקדם הצדיק את האבחנה בין עולי תימן הראשונים ובין אחיהם ממזרח
אירופה שהועדפו על פניהם

( ראה :

ניני  .תימן .

עמ ' ) 289

חזר בו מדעה זו בספרו המאוחר -

ראה :

ניני  ,כנרת  ,עמ ' . 313 - 312
76

לדעת דוד גורדון  ,ממבשרי הציונות  " :רוב אחינו היראים הצדיקים והחסידים " אינם לאומיים -

ראה גורדון  ,עמ '  . 76ויש לכך ראיות נוספות .

30

ן

יצחקבצלאל

לארץ ישראל לידי ביטוי בכתביהם של רבני המזרח שאינם בגדר ספרות ציונית .
נראה כי גם זו תופעה אופיינית ליהדות המזרח .
אשר להתפתחות המועטה של התנועה הציונית בקהילות המזרח  ,ראוי לבחון עד
כמה השפיעו על כך גורמים מן החוץ  ,כגון לשון השיח בעל -פה ובכתב במוסדותיה
המרכזיים  ,ומה היה חלקם של גורמי פנים  ,כמו רפיון המודעות והפעילות הציבורית
בקהילות הנידונות .
אשר להגשמה הציונית  ,חלקם של יהודי המזרח בעלייה לארץ היה גבוה יותר משיעורם

באוכלוסייה היהודית בעולם בכל התקופות  :התקופה העות ' מאנית  -לרבות שנות

העלייה הראשונה והשנייה  -תקופת המנדט הבריטי ושנות קיומה של מדינת ישראל .יי
 . 4רווחת האבחנה בין העליות המסורתיות הקדם  -ציוניות לעליות ציוניות  .בחלוקה זו

מסווגות העליות מהמזרח  ,בדרך כלל  ,כעליות משיחיות  ,לא-ציוניות  .גם בעניין זה
יש לנקוט אבחנה אחרת  :בין עליות מסורתיות של אלה שבאו כדי למות בארץ הקודש
ולהינצל מגלגול מחילות וכיו " ב  ,ובין עליות של אלה שבאו לחיות בה ולהשתתף
בבניינה  .לפי בחינה זו  ,העליות מהמזרה משלהי התקופה העות ' מאנית ואילך היו
שונות מהעליות המסורתיות שקדמו להן  .מהן באו מחדשי היישוב ביפו ובחיפה ,
כובשי העבודה העברית ומתיישבים במאות יישובים לאחר קום המדינה  .אמונתם
הדתית או המשיחית אינה עניין לכאן .

 . 5בין הבחינות ששימשו קנה מידה לציוניותם של יהודי המזרח היו גם עניינים כמו
השאיפה לכונן חברה יהודית חדשה או להקים התיישבות שיתופית  .אולם אלה מאפיינים
של חלקים בתנועה הציונית ואינם משותפים לכל חלקיה .
ננסה בסיום להשיב על השאלות שהוצגו בפתח הדברים  :התהליכים שהטרימו את
הציונות לא התחוללו בקהילות המזרח כדמותם בקהילות אשכנז ; היו תופעות ייחודיות
במזרח שחיזקו את הזיקה לארץ ישראל ; בשלב זה לא אשיב על השאלה האם היה נוסח
מיוחד של ציונות בקהילות המזרח  .די לומר שיש לחקור אותה ולהעריכה על יסוד
המאפיינים המיוחדים לה  ,כפי שצוינו בפרקים אלה .
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הנתונים לחישוב זה פזורים בחיבורים שונים  ,כגון גורביץ גרץ ובקי ; שמלץ  .אולם לא כאן המקום
להביא נתונים מפורטים על כך  .גם בירור השאלה עד כמה עלייה לישראל היא סימן מובהק לציונות
מקומה בבירור נרחב

יותר .
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הפרייו % 9 % %לי  %גרפייו

%

מ' אביטבול ,יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה  ,ירושלים תשמ " ו.

אביטבול  ,יהודי

 " - -לחקר הציונות והעלייה בקרב יהודי המזרח  -הבטים מתודיים "  ,פעמים

לחקר

אביטבו

~
אביטבול ,מודרניזציה

 ( 39תשמ " ט )  ,עמ ' . 14 - 3
  " , -היהודים ופתיחת צפון -אפריקה (  , " ) 1912 - 1830תולדות היהודים בארצותהאסלאם  ,ח " ב  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '  " , 318 - 301תהליכי מדרניזציה והתפתחות
בעת החדישה "  ,שם ,

. 468 - 363

עמ '

ביבא
--

" אבנטוב  ,תולדות יהודי יוגוסלביה  ,א  :מימי קדם עד סוף המאה הי " ט  ,תל
תשל" א .

אבנטוב

.

אהרוני

7 ofAden Culture and

"

אביב

Aharoni
Relations,
 Jewsש, ! 4
Leiden,
(/fthe
New
Britivh
YorkCr
%
(/ wn
4 KOIn
0[ 994 .ן)0

אטיער

( עורך )

"

.א

משן

ש ' אטינגר ( עורך )  ,תולדות היהודים בארצות האיסלאם  ,א  -ג  ,ירושלים תשמ " א -

תשמ " ו.
אטינגר  ,תולדות

 , - -תולדות ישראל בעת החדשה וכרך שלישי של תולדות עם ישראל  ,תל-

אביב תשכ " ט .
אייזנברג

Bene Israel, Berkeley [ 988

Isenberg, India s

3. 8.

ש " נ אייזנשטדט  " ,מודרניזאציה בלי התבוללות  -הערות למבנה החברתי של

אייזנשטדט  ,בבל

יהדות בבל "  ,פעמים

36

( תשמ " ח )  ,עכך

.6-3

אייזנשטדט  ,החברה

 , - -החברה הישראלית בתמורותיה  ,ירושלים תשמ " ט.

אלטשולר

ע ' איילת  " ,העיתונות היהודית במצרים "  ,קשר  ( 4נובמבר  , ) 1988ענו . 98 - 88
נך אלטשולר  ,יהודי מזרח קאווקז  ,תולדות היהודים ההרריים מראשית המאה

איילת

אליהשווילי

התשע-עשרה ,ירושלים תש " ן.
נ ' אליהשווילי  ,היהודים הגרוזים בגרוזיה ובארץ  -ישראל  ,תל-אביב תשל" ה.
כתבי הרב יהודה אלקלעיי  ,א  -ב  ,ירושלים תשל" ה .

אשכולי

א " ז אשכולי  ,התנועות המשיחיות בישראל ,א  ,ממרד בר -כוכבא ועד מרוש ספרד ,

בולגריה

ירושלים תשט " ז .
א ' רומאנו ואחרים ( עורכים )  ,יהדות בולגריה  ,אמןקלופדיה של גלויות  ,י  ,ירושלים

אלקלעי

ותל-אביב תשכ"ז.
בן  -דוד

נך בן  -דודי יזמים כלכליים בקרב יהודי ושכארה  ,זכרונות נתן דוידוף  ,בני ברק

בךחעיה

. 1997
ח בן  -חנניה  " ,הסופרת אסתר מויאל ותקופתה "  ,הד המזרח  ,גליונות יז  /יח  -כב ,

. 17. 9 . 1944 - 1 . 10 . 1944
בן  -יעקב  ,בתפוצות

א ' בן  -יעקב  ,יהודי בבל בתפוצות  ,ירושלים תשמ " ה .

בהיעקב  ,טרדיסתאן

 , - -קהילות יהודי כורדיסתאף  ,ירושלים . 1981

בן  -יעקב  ,שירה

  , -ואחרים ( עורכים )  ,שירה ופיוט של יהודי בבל בדורות האחרונים  ,ירושליםתש " (

.

בן  -צבי

י  ,בךצבי  " ,חליפת אגרות בין הראשון לציון יעקב שאול אלישר לרב הכולל

בגבסה

בקושטא ר ' משה הלוי "  ,מחקרים ומקורות  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ ' . 101 - 90
א ' בנבסה  ,היהדות העות ' מאנית בין התמערבות לציונות  , 1920 - 1908ירושלים
תשנ " ז .

השני
בנימין
בצלאל (
עורך )

-

ישראל בן יוסף בנימין  ,ספר מסעי

'

,

ליק תרי" ט.

סופרים יהודים ספרדיים ומזרחיים בלשונות
י ,בצלאל ( ערך וצירף מבוא )  ,כתבי ישראלי
יהודיות וזרות  ,סקר ביבליוגראפי של הספרות היפה במאה העשרים  ,א  ,תל-

בצלאל  ,לבדם

אביב תשמ " ב ( כולל סקרים על עשר לשונות מאת מחברים שונים ) .
 , - -לבדם במבצר הקץ  ,כך נעלמה יהדות עיראק  ,תיאביב . 1976

בינואר

מ  ,ברויאר  " ,הדיון בשלוש השבועות בדורות האחרונים "  ,גאולה ומדינה  ,הכינוס

השנתי למחשבת היהדות  ,ירושלים תשל" ט  ,עמ' . 57 - 49
ברנאי

" ברנאי  " ,היהודים באימפריה העוובמאנית "  ,תולדות היהודים בארצות האסלאם

,
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ח " ב עמ ' ; 189 - 145

בת יאור

גאון

ארביץ  ,גרץ ובקי

ח " ג עמ '  , 182 - 87ירושלים תשמ " ו .

בת יאור  ,הד ' ימים  -בגי חסות  ,יהודים ונוצרים בצל האסלאם  ,ירושלים . 1986

מ " ד גאון  ,העיתונות בלאדינו  ,ביבליוגרפיה  ,ירושלים תשכ " ה .
א ' גרץ  ,ר ' בקי ,

העלייה  ,הישוב והתנועה הטבעית של האוכלוסיה

ש ' גורביץ ,
בארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ה .

גורדון

ד ' גורדון  ,מבחר מאמריו  ,סודר בצירוף מבוא בידי ג ' קרסל  ,תל -אביב ( חש " ד ) .

גיזת הזהב

ר ארבל  ,ל מגל ( מגלאשווילי ) ( עורכות )  ,בארץ גיזת הזהב  ,תולדות יהודי גרוזיה
ותרבותם  ,תל -אביב . 1992

גלבוע

מ' גלבוע  ,לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה  -עשרה והתשע  -עשרה ,
ירושלים ותל  -אביב תשנ " ב .
ירושלים תשמ " ט .

גת

מ ' גת  ,קהילה יהודית במשבר  ,יציאת עיראק

דה פליצ ' ה

ר דה פליצ ' ה  ,יהודים בארץ ערבית  -יהודי לוב בין קולוניאליזם לאמנות ערבית
וציונות (  , ) 1970 - 1835תל -אביב . 1980

דינבורג

ב " צ דינבורג ( עורך )  ,ספר הציונות  ,כרך א  -מבשרי הציונות  ,ספר ראשון -
התהוות התנועה הציונית  . . .מימי כשלונה של התנועה השבתאית עד ראשית

, 1951 - 1948

חיבת ציון  ,תל  -אביב תרצ " ט .
דינור

ב " צ דינור  ,במפנה הדורות  ,במיוחד המאמר " היסודות האידיאולוגיים של העליות
בשנות ת " ק  -ת " ר "  ,ירושלים תשט " ו .

דנון
האנציקלופדיה היהודית

א ' דנון  ,תולדות

בני אברהם  ,פרעסבורג תרמ " ז .
 1 Lonaou 19 ) ( 5 .ואז

.
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כתבי  -עת ועיתונים יהודיים בצפון  -אפריקה  ,תל -אביב . 1996

הטל

א ' הטל ,

הירשברג

ח " ז הירשברג  ,תולדות היהודים באפריקה הצפונית  ,ב  ,ירושלים תשכ " ה .

הכהן  ,מרדכי

מ ' הכהן  ,הגיד מרדכי  ,קורות לוב ויהודיה  ,יישוביהם ומנהגיהם  ,ההדיר והוסיף
מבוא והערות ה ' גולדברג  ,ירושלים תשל" ח .

הראל

" הראל  " ,תמורות ביהדות סוריה  , " 1880 - 1840 ,חיבור לקבלת תואר ד " ר ,
אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת -גן תשנ " ב .

הרצברג

א ' הרצנו -ג ( עורך )  ,הרעיון הציוני  -קובץ מדברי ראשונים ואחרונים  ,ירושלים
תש " ל .

וטיקיוטיס

פ " נ וטיקיוטיס  ,תולדותיה של מצרים ממוחמד עלי עד סאדאת  ,ירושלים תשמ " ג .

ויטל  ,המהפכה

ד ' ויטל  ,המהפכה הציונית  ,א  ,תל  -אביב תשל " ח .

וינטר

מ ' וינטר  " ,יחסי היהודים עם השלטונות והחברה הלאיהודית "  ,תולדות יהודי
מצרים בתקופה העות ' מאנית  ,עמ '  , 556 - 513ירושלים תשמ " ח .

זוהר

צ ' זוהר  " ,קהילות ישראל שבסוריה ,
. 109

, " 1918 - 1880

פעמים

 ( 44חש " ן )  ,עמ ' - 80

ש " ח אשרוב  ,מסמרקנד עד פתח תקוה  ,תל -אביב תשל " ז ,

ונד  ,בוכארה

מ ' זנד  " ,יהדות
עמ ' . 165 - 161

זנד  ,תאתים

56 - 20
תשמ " %ב )ט  ),עמ
קאווקאז "  ,פעמים ( 13
  " , -ספרות יהודי ההר של4 . z. :lllaה
ייא'. ' .
 Culllll- Cטוו ) 0 , 1
1.
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א ' חזן  ,השירה העברית בצפון  -אפריקה  ,ירושלים תשנ " ה .
א ' טולידאנו  ,מצרים בפתח העידן המודרני  ,פרשנות מחודשת
6אל ו
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יהודי הודו

ע ' סלפק
קטלוג של מוזיאון ישראל .

יהושע  -רז

ב " צ יהושע  -רז  ,מנדחי ישראל באפגניסתן לאנוסי משהד באיראן  ,ירושלים תשנ " ב .

יסיף

( עורכת ) ,

'

ע ' יסיף  " ,הסיפורת העברית בארצות המזרח  . . . 1ן "  ,פעמים

"

26

( תשמ " ו )  ,עגך

- 53
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 " , - -תרומתו של ספר עושה  -פלא [  , ] . . .לסיפורת העממית היהודית "  ,מחקרי

ירושלים בפולקלור יהודי ג ( תשמ " ב )  ,עמ ' . 66 - 47
יערי

א ' יערי  ,שלוחי ארץ  -ישראלי  ,ירושלים תשלש.

ירדני
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