9חוד 9ארתות חאילאם בעה
חחדשח וה " אטכולח ח9רושלמ ה

' "

יעקב ברפאי

הקדמה
אפתח בסיפור אישי  :בשנת

1979

קראני אליו מורי ורבי המנוח  ,הפרופ ' שמואל אטינגר ,

ואמר לי כי העירו לו שבספרי הלימוד לבתי הספר התיכוניים שכתב עם כמה עמיתים

ובכרך השלישי של הסדרה " תולדות עם ישראל " ( בעריכת ח " ה בן -ששון ) על העת החדשה
( תל -אביב

תשכ " ט ) -

סדרה שבאה לבסס את תפיסות " האסכולה הירושלמית "  ,כפי

שהתגבשו במשך שני דורות  -נעדר מקומם של יהודי ארצות האסלאם ( כפי שנעדר גם
מקומם של יהדות ארצות הברית

והאורתודוכסיה ) .

פרופ ' אטינגר הגיע למסקנה שיש

לתקן מעוות זה על יהודי ארצות האסלאם  ,ומכיוון שאיננו בקי בנושא הוא מבקש ממני
ומכמה תלמידים וחוקרים צעירים ( שלום בר  -אשר  ,יוסף טובי ונוסף עליהם אחר כך

מיכאל אביטבול )  ,שמומחיותם בכך  ,להשלים את החסר  .תחילה חשב על חוברת שתצורף
כנספח לספרי הלימוד ובסופו של דבר  ,תוך כדי העשייה  ,התרחב הפרויקט לשלושה
כרכים העומדים בפני עצמם שנקראו " תולדות היהודים בארצות

הי " ז  -הכ ' ) .

1

האיסלאם "

( במאות

היה זה חיבור שסופו לא העיד על תחילתו ושנתחבר כטלאים ולא כמיקשה

אחת .
בשנים האחרונות התפתח הדיון ההיסטוריוגרפי על המושג " האסכולה

הירושלמית "

ונשמעות בו דעות שונות הן לגבי עצם קיומה הן לגבי התפתחותה והשקפותיה

ההיםטוריוגרפיות .

2

אני נמנה עם אלה הסבורים כי התקיימה אסכולה כזאת במקצועות

של ההיסטוריה והיצירה של עם ישראל  ,שראשיתה בתקופת המנדט ( נושאיה היו בעיקר
יצחק בער  ,בן  -ציון דינור וגרשם

שלום )

והמשכה בדור השני  " ,דור

המדינה "

בהיסטוריוגרפיה הישראלית  ,שעסקה בתולדות ישראל ( בעיקר על ידי שמואל אטינגר ,
חיים הלל בן  -ששון  ,ולדעתי גם יעקב כ " ץ וחוקרים

אחרים ) .

אסכולה זו העמידה במרכז

תפיסותיה את אחדותה  ,ייחודה ורציפותה של ההיסטוריה היהודית ואת מרכזיותה של
ארץ ישראל בה  ,כאשר הרעיון הציוני מנחה את כתיבתם  .תפיסות אלה ( ואחרות  ,שלא

*

מאמר זה הוא עיבודה של הרצאה שנשאתי בקונגרס העולמי למדעי היהדות בקיץ  1997בירושלים .

1

אטינגר  ,היהודים .

2

ברנאי  ,היסטוריוגרפיה ; מאיירם  ,אסכולה ירושלמית ; רז -קרקוצקין  ,ההיסטוריוגרפיה הציונית  ,ריין .

פעמיט

92

( תשס ' צ) עמ '

115 - 83
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מניתי כאן מקוצר היריעה ) התפתחו

בין

השאר

בגלל

פיצול

החוג

להיסטוריה באוניברסיטה העברית
בשנות השלושים של המאה העשרים ,
בין החוג להיסטוריה " כללית " לחוג
להיסטוריה של עם ישראל  ,ובעקבות

זאת גם בשאר האוניברסיטאות בארץ .
גם תחום ההיסטוריה של ארצות
האסלאם התפתח אף הוא כתחום
אקדמי נפרד  .לימוד ההיסטוריה
היהודית

כמקצוע

מההיסטוריה

אקדמי

הכללית

נפרד

( אירופית

ומוסלמית )  ,הביא לסגירות מסוימת

( ואולי רבה ) שלה  .שלושת הכרכים
של הספר " תולדות עם ישראל " ,

שחיברו בני הדור השני של " האסכולה
הירושלמית "  ,משקפים את תפיסתם
שמואל אטינגר

( ) 1988 - 1919

ההיסטוריוגרפית הכוללת  ,הנשענת
לא מעט עלו זו של 1בני הדור הראשון ,
ן

בתוספות ושיבויים המתאימים לרוח הזמן של בני הדור השני ( ובעיקר בעקבות השואה

והקמת מדינת ישראל ) .

לתפישת " האסכולה הירושלמית " היתה השפעה רבה על כל

הלימוד של תולדות ישראל במשך שני דורות לפחות  -אמנם השפעה זו פוחתת  ,אך היא
ניכרת עד היום הזה .

למאמר זה שלושה פרקים  .בפרק הראשון אני מבקש לבדוק כיצד השפיע " אירוע
מעצב " על התפתחות המחקר והכתיבה ההיסטורית של " האסכולה הירושלמית " על
" מורשת יהדות המזרח " בישראל והשוואתו למחקר שמחוץ לה  ,זאת תוך התייחסות

לבעיות פילוסופיות ומתודולוגיות שעלו במחקר בשנים האחרונות ; האירוע המעצב הוא
הדיון בכנסת בשנת

% 976

בנושא " מורשת יהדות המזרח "  .בפרק השני של המאמר

אוליך את הקורא אחורנית ואדון במחקר בנושא כפי שהתפתח תחילה בגרמניה על ידי
אנשי " חכמת ישראל " במאה הי " ט ובדור הראשון והשני של " האסכולה

הירושלמית "

והנוהים אחריה  ,מאז הקמת האוניברסיטה העברית ועד הדיון בכנסת בשנת  . % 9 76בפרק
השלישי של המאמר אדון בביקורת המחקר בן זמננו על " האסכולה הירושלמית " כפי

שהיא באה לידי ביטוי בעיקר מתוך גישות פוסט -מודרניות ופוסט  -ציוניות ,אך גם מחוקרים

אחרים שאינם מוגדרים ככאלה .
3

3

אני מבקש לציין כי אין  ,ולא היה בכוונתי במאמר זה  ,להקיף את כל הסוגיות והבעיות שהנושא

יהודי ארצות האסלאם וה ' אסכולה הירושלמית "
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הריוו בכנסה וההפסחות המחקי בעקבותיו
עליית רמת המתח העדתי בישראל בשנות השבעים של המאה העשרים הביאה לארגון
יום עיון מפורסם בוועדת החינוך של הכנסת ב -

2%

במרץ 976ן  ,ביוזמתו של חבר הכנסת

חביב שמעובי  4 .יום העיון הוקדש ל " מורשת יהדות המזרח "  ,וברור כי גרם למיפנה חשוב
בהתייחסותו של המימסד לחקר תולדות היהודים בארצות האסלאם  ,לעיצוב השיח
הציבורי בנושא  ,להתפתחות מרשימה של המחקר האקדמי ולקידום הנושא במערכת
החינוך  .מבחינה ארגונית הביא יום העיון להקמתו של " המרכז לשילוב מורשת יהדות
המזרח " במשרד החינוך  ,בראשותו של מר נסים יושע .
כמו על כל אירוע היסטורי  ,אבחנו משקיפים כיום על אותו כינוס בכנסת מלפני עשרים

ושש שנה ובדברי המשתתפים בו מנקודת תצפית של ימינו ; יחד עם זאת עלינו לנסות ,
ככל יכולתנו  ,להעריכו על פי רוח התקופה דאז  .שני ההיסטוריונים

המרכזיים של " האסכולה

הירושלמית " בני הדור השני השתתפו באותו דיון  :חיים הלל בן  -ששון היה הדובר המרכזי
ונשא את הרצאת הפתיחה הפרוגרמטית  ,ושמואל אטינגר היה בין המשתתפים בדיון  .את

שניהם הנחתה בקודת המוצא של סיפור  -העל הציוני  .בדברי בן -ששון ואטינגר התגלו
שתי גישות שונות  ,אם כי לאו דווקא

מנוגדות .

בן -ששון טען כנגד המושג " מורשת יהדות המזרח "  ,שיש בו יסודות של פלגנות ו " פירור

נכסים לאומיים "  ,אך הסכים לכך שאין המורשת היהודית אחידה .

5

הוא הציע את המונח

" פסיפס " תרבותי  ,שבסופו של דבר עליו להציג תמונה אחת  .למרות שלא אמר זאת
בצורה מפורשת  ,הסכים בן  -ששון למעשה עם רבים מן הדוברים בכנס  ,שטענו שהדרך

שהציונות הלכה בה עד אז בנושא מיזוג העדות  ,דהיינו " כור ההיתוך "  ,הגיעה למבוי
סתום  .מאידך  ,הזהיר בן  -ששון מפני קיצורי דרך בחקירת המורשת של יהודי המזרח ,

מאידיאליזציה ומפולקלוריזציה שלה  .הוא התריע מפני בריחה מסתירות  ,מבעיות

ומהתמודדות עימן  ,לא רק במחקר אלא גם בהוראה במערכת החינוך  .בן-ששון חלק על
אלה הרואים ביהדות ספרד והמזרח מיקשה אחת מבחינה היסטורית ותרבותית  ,והציג
כמה בעיות

לדוגמה - % :

גירוש ספרד והגעגועים אליה בקרב המגורשים וצאצאיהם על

כל המשתמע מכך ; ארץ שנאלצו להגר ממנה ( או גורשו ממנה ) ושרבים מאחיהם התנצרו
בה והם מתרפקים עליה .
יהדות ארצות

6

- 2

האסלאם ; - 3

התמודדות עם הבעיות שהציבה ומציבה המודרנה לפני

הזדהות היהודים עם הקולוניאליזם  ,בעיקר זה הצרפתי

בצפון אפריקה  ,כנושא בעייתי מבחינה היסטוריוגרפית

ופוליטית .

יכול לעורר  .בעקבות זאת לא הוזכרו גם כל החוקרים ( והמחקרים ) שטיפלו בנושא  ,אלא רק אלה
4

שנראו לי מתאימים לסוגיות שדנתי בהם .
ראו בר  -אשר .

5

דבריו הובאו שם  .וראו בן  -ששון  ,מורשת  ,עמ '

עמ '
6

,2 7 -6

ובעירד ובקיצור מסוים  :בן  -ששון  ,רצף ותמורה ,

. 97 - 85

בן  -ששון דן בהרחבה בשאלה זו בספרו רצף ותמורה  ,עמ '

. 238 - 198
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יעקב ברנאי
מדוגמאות אלה ניתן לראות כיצד

צפה בן -ששון כמה מבעיות היסוד
בחקר יהודי המזרח  ,נושאים שעוסקים
בהם באינטנסיביות בשנים האחרונות .
בהצעת ה " פסיפס " התרבותי שלו ניסה

בן -ששון למצוא דרך של פשרה בין
כור ההיתוך ל " פלגנות " ( המכונה כיום
" רב  -תרבותיות " )

והשאלות

ובין

ההיסטוריות

הסתירות
שהעלה

בהרצאתו ; הוא הצביע על דרך  ,אך
מיד סתר אותה בשאלותיו ( כדרכו של

תלמיד חכם ליטאי )  .אף על פי שדבריו
של בן -ששון לא בעמו לרבים מן

המשתתפים ( בעיקר המזרחיים ) ביום

העיון ( שהביא בין השאר להקמת כתב
העת

" פעמים "

ו " המרכז
חביב שמעוני

( ) 1994 - 1933

" פעמים " .
לעומתו היה אטינגר חד -משמעי יותר  .י

על ידי מכון בן -צבי

לשילוב

מורשת יהדות

במזרח " במשרד החינוך )  ,הרי הם
פורסמו בחוברת הראשונה של

אני סבור שפרסומם היה אתגר וגירוי לעוסקים במחקר בשבים שלאחר מכן .
הוא טען שיש רק שתי דרכים בגיבוש אומות ,

" פלורליזם תרבותי " או " כור היתוך "  ,ומהן תמך בהתלהבות בכור ההיתוך  .אמנם אטינגר
היה בעד המחקר וההוראה של הנושאים הנידונים  ,אך לדעתו יש לחקור וללמד מעט

מכל תחום תרבותי  ,כללי ויהודי  ,ואין להבדיל בין מורשת עדתית כלשהי  .דומני שמשפט
השיא של דבריו  ,שנשמעה בו בימה מזלזלת במורשת הגלותית כולה ( תפיסה שלא אפיינה
את אטינגר בדרך כלל ) היה זה  " :ולכן צריכים להיות יורמים ואורים ולא קלמנים וזלמנים
וגם לא סעדיות וזכריות  .תסלחו לי זאת היא תרבותנו "  .אטינגר גרס שהבעיה המרכזית
אינה בחיזוק מורשת העבר של יהודי המזרח  ,אלא בשיפור תנאי ההווה של השכבות

החלשות בחברה הישראלית ורק אחר כך יבוא תורם של התכנים  ( .כפי שבראה  ,אטיבגר

שינה את עמדתו תוך זמן לא רב .

)

מסקנות הדיון בכנסת היו חשובות ביותר בהתוויית הדרר המחקרית  ,החינוכית

והתרבותית בישראל ,בשנים שלאחר מכן ועד היום  .הן מאששות את העיקרון האוניברסלי
בדבר הזיקה בין פעולות של המימסד הפוליטי לסדר היום ההיסטוריוגרפי  ,עיקרון התקף

גם בנושא רינוננו  .לכאורה ניצחה הדרך של הפלורליזם התרבותי ( שניצניה הוןחו כבר

בר-אשר ,

עמ '

. 100 - 98
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בשנות השישים )  ,את זו של כור ההיתוך  ,אך למעשה היה הפלורליזם מוגבל להשתלבות

בסיפר  -העל הציוני והישראלי  ,שהיה מערבי  -אירופאי  -אשכנזי במקורו ובהמשכו  .בכך
טמונה עד היום מתיחות שכמעט אינה ניתנת

לגישור .

האידיאולוגיה הציונית  ,מבלי שנתנו תמיד את הדעת להגדרתה  ,היא שנתנה לפעילות

המחקרית והחינוכית מכנה משותף מוגדר וברור  .המילה " שילוב "  ,שהיתה למונח המפתח ,
הצביעה על התנגדות לפלגנות עדתית  ,ומאידך על רצון להשתלב בדבר גדול  ,כללי
ומוסכם  -ניתן לומר השתלבות בחיקו החמים של המימסד הוותיק  ,הבטוח  ,מתווה
הדרך  ,בונה המדינה ויוצר המיתוסים ; ואם לומר את הדברים בצורה בוטה

ומפורשת :

השתלבות באירופאי  .דרך " השילוב " לא היתה סוגה בשושנים  ,שכן בסופו של דבר
השאירה את הסיפר של יהודי המזרח בשולי הסיפר הציוני המרכזי ותלוי בו  ,על אף
הניסיונות לשילובו  .דומני שהדרך המלאכותית משהו של השילוב עומדת ברקע של
ויכוחי הזהות בחברה הישראלית כיום  .ככל שבעלי רצון טוב עודדו את המחקר וההוראה

בנושאים כמו הציונות בארצות האסלאם ( תוך טשטוש הגדרות ) והשואה בקהילות ספרדיות
ומגרביות  ,כך הם דחקו ( בלי כוונה ? )  ,לפחות בשנים הראשונות  ,נושאים בעייתיים כמו

מסורת ומודרנה  ,זרמים לא -ציוניים והגירת יהודי ארצות האסלאם שלא לארץ ישראל

ולמדינת ישראל .
לאחר שכתבתי דברים אלה הופיע הספר " מזרחים בישראל" ובו מציגה קבוצת חוקרים
את תפיסותיה בנושא מתוך גישה ביקורתית בת הזמן  .חברי הקבוצה טוענים כי " הכללתה
של מורשת המזרח בתרבות הישראלית המתהווה " למרות שהתרחשה " גם בעקבות
הלחץ הפוליטי מצד מנהיגים מעדות המזרח  ,הוא היה בעיקרו כלי בידי הממסד ליצירת

' שקט תעשייתי ' ומרחב התייחסות  ,שכן הוא העניק לגיטימציה לקיומה של ' אתניות

תרבותית ' במחיר חיסול האפשרות לקיומה של אתניות

פוליטית " .

8

מבחינה אסטרטגית  ,ההחלטות שהתקבלו בעקבות יום העיון בכנסת והקמת " המרכז

לשילוב מורשת יהדות המזרח " במשרד החינוך היו להתמקד קודם כל בפיתוח המחקר

האקדמי ובהכנת תשתיות להוראה בבתי הספר  ,בעיקר על התקופה שאחרי גירוש ספרד .
בהגדרת התקופה הלכו קובעי המדיניות בעצם אחרי מטרותיו של " מכון בן -צבי "  ,שנוסד
כשלושים שנה קודם לכן והשפעתו היתה גדולה על כל המערכת  ,שכן היה זה מכון
המחקר המבוסס היחידי  ( .המכון באוניברסיטת בר -אילן היה בראשית דרכו והמימסד

האקדמי הירושלמי  ,שהיה אז דומיננטי  ,העדיף את מכון בן -צבי השייך לאוניברסיטה
העברית  .גם המיקום הגיאוגרפי של מכון בן-צבי  ,סמוך למשרד החינוך  ,בוודאי

השפיע ) .

תקופת ימי הביניים המוקדמים ( " תור הזהב "  ,הגניזה ועוד ) זכתה בין כך ובין כך לתשומת
,

לב החוקרים ולא היה צורך לעודד את המחקר בה  .בהתמקדות בחקר מאות שנים האחרונות
והוראתם היה ניסיון להשתלב בזרם הכללי בהיסטוריוגרפיה הישראלית  ,שהדגיש את
תולדות העת החדשה באירופה ובקהילות היהודיות בה  ,והמעיט בחשיבותם של ימי
הביניים היהודיים  ,תקופה שנחשבה
8

חבר  ,עמ ' . 291

דחויה .

88

ן

יעקבברנאי

אני מקווה שלא אחטא בחוסר צניעות אם אומר שאחד משיאי הפעילות ההיסטוריוגרפית
של הפעילות האקדמית בתחום היה פרסום שלושת הכרכים של " תולדות היהודים בארצות

האיסלאם "  ,שנזכר לעיל  ,שיזם וערך אטינגר

( ואיני מתכוון כאן לטיבו של הספר ) .

זאת ,

בניגוד לדבריו החריפים של אטינגר בדיון בכנסת כנגד טיפוח הנושא  .הספר נדפס כמה
פעמים וזכה לתפוצה נרחבת למדי בשנות השמונים ובראשית שנות התשעים  .הוא שימש
ומשמש בעיקר להוראה באוניברסיטאות  ,במכללות ובהשתלמויות המורים הרבות שנערכו .
ככל שידוע לי  ,אטינגר לא נימק בצורה מסודרת ופומבית את הדרך שהוא עשה
מהתעלמותו הכמעט מוחלטת מיהודי ארצות האסלאם בעת החדשה בספרי הלימוד
המפורסמים שכתב 9ובכרך ג ' של " תולדות עם ישראל "  ,ומעמדתו השלילית אל הנושא
וטיפוחו כפי שהוא התבטא עליו בדיון בכנסת  ,ועד לפעילותו בספר

החדש .

אברהם שטאל עמד על שינוי עמדתו של אטינגר בסקירתו משבת תשמ " ז (  , ) % 987את

הפעילות בתחום מורשת יהודי המזרח  " ,כעבור עשור "  .לדעתו " אנשים שהבינו את
העוול שנעשה  ,על פי רוב מחוסר ידיעה ושלא מתוך כוונה

בשינוי לשם תיקון המצב  .כך למשל שמואל אטינגר " .
2977

10

רעה . . .

והם לקחו חלק פעיל

לדעתי ייתכן שהמהפך בבחירות

גרם לשינוי בעמדתו של אטינגר  .דבר אחד ברור  :אטיבגר  ,כ " היסטוריון

( כמו מורו ורבו

דינור )

11

מעצב "

שינה את עמדתו בנושא  ,וכהרגלו פעל במרץ רב עם כל הלהט

ותודעת השליחות שאפיינו אותו כדי לקדם את כתיבת ההיסטוריה של יהודי ארצות

האסלאם בעת החדשה  .השינוי מלמד על חשיבה מחודשת של אטינגר כלפי נושא המחקר ,
מתוך התבוננות על המציאות החברתית והתרבותית המשתנה  .כהיסטוריון מעצב הוא
הבין שטעה בעבר וביקש להתוות דרך חדשה בנושא .
אלא שלא רק חוסר מודעות היה כאן  ,אלא גם מחסור במקורות ומחקרים שיוכלו
לשמש בסיס לסיכום בנושא  .דבר זה אילץ אותנו  ,כותבי הספר  ,לא רק לסכם את המחקר

הקיים  ,אלא לפעמים לחקור בעצמנו ( עד כמה שידינו היתה משגת ) סוגיות מסוימות .

על פי תפיסתו את הפריודיזציה ( התיקוף ) של תולדות ישראל  ,שבאה לידי ביטוי

בספר " תולדות עם ישראל"  ,כרך ף  ,הציע אטינגר שנתחיל את סקירתנו מהמאה הי " ו

ותחילה נכתוב עד סוף המאה הי " ח  .חיש קל הוברר לי ( בחלק שלי )  ,וגם לאטינגר ,
שהתיקוף הזה אינו מתאים לתולדות היהודים באימפריה העות' מאנית  ,אלא מתוך אילוץ
ובצורה מלאכותית  .הגורמים המאפיינים את ראשית העת החדשה בתולדות ישראל
אליבא דאטינגר  ,כגון הפעילות הכלכלית היהודית במדינה הריכחית המרכנתילית  ,אינם
מתאימים כידוע לתולדות יהודי ארצות האסלאם  .מה שנותר אפוא באימפריה העוח) מאנית
הוא מה שקרוי " המשבר השבתאי " ( כפי שנהוג לכנותו עד הזמן האחרון  ,כיבוי שנמצא
לאחרונה בבדיקה מחודשת )  ,שבו סיים חיים הלל בן -ששון את הכרך שלו ב " תולדות עם

9

הספרים נכתבו לבתי הספר התיכוניים בשנות החמישים והשישים עם מיכאל זיו ויעקב מ ' לנדאו -
ראו זיו  .הספרים נמצאים עד היום בשימוש  ,אמנם

10
11

שטאל  ,עמ ' . 12
ראו עתה זרטל  ,האומה והמוות  ,עמ' . % 26

מועט .

יהודי ארצות

ישראל " בימי הביניים .

12

האסלאם ומאסכולה הירושלמית "

ן

89

מכיוון שהתיקוף האירופי לא התאים ליהודי האימפריה

העות' מאנית  ,הקדמתי פרק מבוא על תולדותיהם מאז גירוש ספרד

( ) 1492

ועד אמצע

המאה הי " ז  ,תיקוף מתאים יותר  ( .התיקוף לא בזכר כאן כקוריוז  ,אלא כדרך להבנת
החשיבה האירופוצנטרית של תולדות ישראל והניסיון לכוף אותה על תולדות קהילות
יהודי ארצות

האסלאם ) .

אטינגר הקדים לספר " תולדות היהודים בארצות האיסלאם " מבואות לכרכים א ' וב ' ,

13

והם זכו לאחרונה לניתוח ביקורתי של גבי פיטרברג מתוך ראייה פוסט -מודרנית ופוסט -

ציונית.

14

אטינגר ניסח בצורה ברורה את תפיסות " האסכולה הירושלמית " על ההיסטוריה

היהודית וניסה להשליכן על תולדות היהודים בארצות האסלאם ( או " לשלב " אותן בתוך
הסיפור ההיסטורי היהודי  -אירופאי -ציוני )  .אטינגר התפלמס עם כל השוללים את " רציפותה

ואחדותה " של ההיסטוריה היהודית מ " כת מדבר יהודה ועד סטאלין " ( ! ) .
אחרי הפתיחה הפולמוסית ובירור המושג " יהודי ארצות
לכאורה אך

15

האיסלאם " כמושג פשוט

מורכב  ,אטיבגר מנתח את הקווים המרכזיים שעיצבו את תולדות היהודים

בארצות האסלאם ( וכאן אנו פוגשים את אטינגר ההיסטוריון ולא את הפולמוסן

המתנצל )

על פי היסודות הבאים  :א  -המורשת מהאסלאם ומספרד ; ב  -המעמד המשפטי המיוחד
של היהודים ; ג  -התנאים הכלכליים  ,החברתיים והתרבותיים שהשפיעו עליהם  .אטינגר
הבחין בין הדמיון שבין קהילות ישראל במערב ובמזרח המוסלמי לעומת ה " גיוון "  ,כלשונו ,

במאפייניהם ( בספר הודגש יותר

הדמיון ) .

במבוא לכרך השבי  ,המוקדש למאות הי " ט  -הכ '  ,פיתח אטינגר והרחיב את תפיסותיו .

הוא קבע תיקוף אחר מזה שהנחה אותו בכרך הראשון  :א  -המאות הט " ז  -הי " ח ( מגירוש

ספרד ועד חדירת המערב ) כחברה מסורתית ; ב  -המאות הי " ט  -הכ'  :תמורות מפליגות
( מסורת מול מודרנה )  ,כאשר כל התמורות מקורן בחדירה המערבית ובתוספת הפן

האנטי-יהודי  :ככל שהצליח הקולוניאליזם  ,גברה העוינות ליהודים ( וגם לנוצרים )  .בציונות
בארצות האסלאם הבחין אטינגר בהמשך לשאיפות המשיחיות  ,ובשואה שפקדה כמה

קהילות בבלקן ובמגרב הוא ראה תימוכין לתיזת ה " אחדות " .
יותר את מוטיב ה " אחדות " מאשר את ה " גיוון "  ,שאותו רק הזכיר  .מסקנתו הסופית והנחרצת
ככלל  ,הוא הדגיש הרבה

של אטיבגר היתה שאין שוני בתהליכים שפקדו את יהודי ארצות האסלאם ואת יהודי

אירופה " אלא בזמנן של התמורות

בלבד " ;

ההיסטוריה אחדותית היא  .גישה זו  ,ודברים

דומים  ,הביע גם יעקב כ " ץ  ,ההיסטוריון ' בר  -הפלוגתא של אטינגר  ,בדברים ששמעתי

ממנו בעל פה ובכתב  .לדעתו ההבדלים בין העדות השונות בישראל הם בעיקרם " הבדלים
כוללים בין שני טיפוסי חברה  :הטיפוס המסורתי והטיפוס המודרני
12

בן  -ששון  ,תולדות  ,עמ ' . 303 - 299

13

אטינגר  ,היהודים  ,א  ,עמ ' ז  -יא ; ב  ,עמ ' . 11 - 7

14

פיטרברג  ,האומה ומספריה  ,עמ ' . 101 - 99

15

16

אטינגר  ,היהודים  ,א  ,עמ '

" - 16

ומכאן  ,במקום

ז.

כ " ץ  ,לאומיות יהודית  ,עמ '  . 155סוגיית " האחדות " והתמורות " הזהות " כביכול בהיסטוריה היהודית
השונות רק בזמני התרחשותן נתצות כיום לדיון מחודש .
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שער המהדורה העברית ושער המהדורה הערבית

שחודרת המודרנה מתפתחים תהליכים זהים  .כ " ץ קיבל אפוא את תפיסת האסכולה
הירושלמית על " אחדותה של ההיסטוריה היהודית "  ,גם אם חלק על ניואנסים מסוימים

של עמיתיו .
משקלו של אטינגר בספר " תולדות היהודים בארצות האיסלאם " היה גדול  ,והספר
נכתב בהשראתו  .אמנם לא הוא כתב אותו  ,אך הוא עיצב את ראשי הפרקים  ,ערך אותו

בקפדנות  ,העיר הערות  ,שאל שאלות וחלק על הכותבים  .לעתים אף כפה עליהם לשנות
את מסקנותיהם ההיסטוריות  ,כשלא עלו בקנה אחד עם תפיסתו הכוללת  .ונשאלת השאלה
האם שימשנו  ,אנו המחברים  ,מכשיר בידי המימסד לצורך " העדפה

מתקנת " ?

ועד כמה

נשמרו כללי הכתיבה המדעית הביקורתית בחיבור ? האמנם שיבש סיפר  -העל הציוני את
הפרופורציות בראשי הפרקים ובתיזות שובות בחיבור  ,אף שנכתב
ובמקצועיות

" ברצינות

" ? 17

אני מרשה לעצמי לומר שבמידה מסוימת התשובה לשאלות חיובית  .אלא שאף שפעלנו
בתום לב  ,ודומני שביושר אינטלקטואלי  ,מתוך הכרה שאנו משתתפים בפרויקט ציבורי
חשוב ומתוך תחושת התגייסות  ,נראה לי מנקודת המבט של היום שלא היתה כאן תפיסה

של " מדע טהור "  ,או ניסיון לספר את ההיסטוריה " כפי שהיתה באמת " ( כדברי ראנקה ) .
באופן פראדוקסלי  ,דווקא הפוסט -מודרניזם  ,שאיבו מכיר באפשרות לספר את

17

פיטרברג  ,האומה ומספריה  ,עמ ' . 99

" האמת

יהודי ארצות האסלאם ומאסכולה הירושלמית "

ההיסטורית"  ,מקבל בהבנה גירסאות שונות שלה ( הקרויות בעגה הפוסט -מודרנית
או

" סיפר " )

ן

9%

" נרטיב "

אמנם גם כיום התפיסות שבספר מקובלות על רבים  ,אך אינני שלם עם מה

שעשיתי אז  -בכך אני נתלה באילן גבוה  ,ההיסטוריון קרלו גינצבורג שאמר " אם לא אני

נגד עצמי  ,מי יצא נגדי ? " .

18

כמו רבים וטובים  ,באותו זמן האמנתי בפרויקט ובחשיבותו

הציבורית והלאומית ; ודאי שהדברים אמורים גם על אטינגר שהצליח להדביק אותנו
בלהט ובאמונה שלו בחשיבות הנושא .
לפני שנים מספר הופיעה בכווית מהדורה ערבית של הכרך השני של " תולדות היהודים

בארצות האיסלאם "  ,העוסק כזכור במאות הי " ט  -הכ '  .בהקדמה של מוציאי הספר לאור
יש התבוננות מעניינת המשקפת מבט ערבי על ההיסטוריה היהודית המודרנית  ,המקשר
בין הציונות והשואה  ,הקמת מדינת ישראל ויחסי מוסלמים ויהודים בעת החדשה  .דומני
שיש עניין להביא את ההקדמה לפני הקורא העברי ( כפי שתורגמה לעברית על ידי ידידי
ד " ר יהושע

פרנקל ) :

היהודים בארצות האיסלאמיות

1950 - % 850

עריכה  :שמואל אטינגר
מחברים  :מיכאל אביטבול
שלום בר  -אשר
יעקב ברנאי
יוסף טובי

תרגום  :ד ' ג' מאל אלרפאעי

עריכה  :ד ' רשאד אלשאמי
( עולם הדעת  , 197סדרת ספרי השכלה חודשית אשד מפרסמת המועצה הלאומית
להשכלה  ,אמנות וספרות  ,כווית  ,מאי

. ) % 995

זה הספר

הספר הזה מטיל אור על ההיסטוריה [ תאריח ' ] של היהודים בארצות האסלאמיות
במשך תקופה אשר נמתחת למן אמצע המאה הי " ט ועד אמצע המאה

העשרים .

הספר מגיש למעלה מעשרים מחקרים מאת ארבעה מקרב החוקרים המתמחים

בחקר ההיסטוריה של היהודים של העולם הערבי והאסלאמי  .ערך אותו החוקר
שמואל אטינגר שהקדים לו מבוא אנליטי ומקיף של ההיסטוריה החברתית והכלכלית
והאינטלקטואלית של יהודי אסיה והמדינה העות' מאנית  ,ארצות צפון אפריקה
ומצרים  ,ועל התמורות השורשיות אשר החברה היהודית המסורתית היתה עדה
להן מאז אמצע המאה הי " ט ועד לסיום התקופה אשר היא נושא המחקר .
הספר מבהיר את הניגוד העמוק בין ההיסטוריה של יהודי המזרח

ויהודי אירופה .

בעת שבה נהנו יהודי הארצות האסלאמיות מסובלנות  ,אשר העניקה להם הזדמנות
18

גינצבורג  ,עמ ' . 4
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יעקב ברנאי
להטמע בחברותיהם  ,הגיעו לשיאן באירופה התקפות הרדיפות כנגד היהודים  :הם
היו נתונים למעשי טבח ברוסיה  ,במהלך המחצית השנייה של המאה הי " ט ; לאחר

מכן בגרמניה הנאצית במחצית הראשונה של המאה העשרים  -למרות זאת הרי
היו אלה ארצות ערב המוסלמיות אשר שילמו את מחיר הנגישות המערביות כנגד
היהודים  ,כאשר התקפות אלה יצרו למערב צידוק מוסרי לקבץ את היהודים במדינה
אחת  ,זו אשר נעשתה לאחר מכן מדיבת ישראל .

19

ואילו החברה המערבית אשר

גרמה לכל אלה הרי היא ניערה חוצנה מאחריותה  ,יתר על כן סייעה בהטלת

האשמה על כתפי החברה הערבית .
במקביל לחיבור הישראלי חיבר נורמן ( נועם ) סטילמן בארה " ב באותן שנים ספר דומה ,

. T5
בשני כרכים ושמו he JeFS ofAra Lands

הכרך הראשון מראשית האסלאם במאה

השביעית ועד המאה הי " ט  ,והכרך השני על המאות הי " ט  -הכ ' .

20

סטילמן  ,שאני סבור כי

יגדיר את עצמו כציוני  ,הוא היסטוריון יהודי החי בארצות הברית  .אף שהביקורת
" האוריינטליסטית " לא תבחין מן הסתם בין החיבורים הנידונים כאן ( וסטילמן הוא תלמידם
של גויטיין ולואיס  ,חוקרים חשובים באסכולה השמרנית שעליה יצא קצפם של מבקרי
המחקר ה " אוריינטליסטי " )  ,איני חושב שכתיבת ספרו נובעת מאותם מניעים וצרכים
חברתיים שהניעו את כתיבת הספר הישראלי " תולדות היהודים בארצות האיסלאם " ,
אלא נובעת מתהליך צמיחה מחקרי אקדמי טבעי יותר וטעון פחות .

במבנה הספרים האמריקאי והישראלי יש דמיון מסוים  -בשניהם באים מקורות ,
ניתוחם ודיון בהם  ,אך אצל סטילמן הפרופורציות הפוכות ויש יותר תעודות מאשר
ניתוח ודיון היסטוריוגרפי  .סטילמן מתחיל את ספרו מראשית האסלאם  ,ולא בהדגשה
הישראלית המכוונת מלמעלה המדגישה רק את התקופה שאחרי גירוש ספרד  ,והוא

מעניק עומק נוסף למחקר ולרציפות הקהילות שבהן הוא עוסק  .זו לדעתי נקודה רבת

משמעות  :גישתו מקנה לתולדות הקהילות הללו בגולה את מקומן בזמן ובמרחב  ,לעומת

הגישה הישראלית הציונית המקנה לתולדות הקהילות הללו ממד של אי -יציבות וארעיות

תוך הדגשת הכלל -ישראליות שלהן  ,והחתירה לסיום הסיפור בציונות ובעלייה לארץ
ישראל .דברים אלה מתקשרים עם ראשי הפרקים של שני הספרים  ,הישראלי

והאמריקני :

בספר הישראלי הדגש הוא על ארגון החיים הפנימיים של היהודים  ,היצירה הרוחנית ,

הקשרים הבין קהילתיים  ,והקשר לארץ ישראל והציונות  ,על פי " האסכולה הירושלמית " .
בספרו של סטילמן לעומת זאת הדגש הוא על יחסי יהודים ומוסלמים  ,ובכלל על מקומם
של היהודים במדינות המוסלמיות  ,ופחות על ניסיון לחברם למקומות אחרים  .גם בחירת
המקורות מצביעה על שוני  :סטילמן מרבה להשתמש במקורות מוסלמיים ובשפה הערבית

19

הזיקה בין השואה להקמת מדינת ישראל הנפוצה בכתיבה הערבית ( בעיקר מודגש המחיר שהערבים
שילמו )  ,היא גם מוטיב חשוב בהיסטוריוגרפיה הישראלית  -ראו זרטל  ,האומה והמוות  ,עמ '

20

. 18
ראו סטילמן  .וראו גם לואיס  ,יהודים .

- 15

יהודי ארצות

האסלאם וה ' )וסכולה

הירושלמית" ן
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( המקורות מתורגמים לאנגלית )  ,לעומת החיבור הישראלי המרבה במקורות יהודיים

ואירופיים  .מאידך יש בכרך השני של סטילמן ( על המאות הי " ט והכ ' ) דמיון רב יותר
לגירסה העברית  :החדירה המערבית  ,הקולוניאליזם והשפעתם על היהודים מתוארים
בדרר דומה .
שאלה גדולה היא איזה סיפור מסגרת  ,הישראלי הציוני  ,או האמריקני ( שנגדירו כך
מטעמי נוחות ) מאפשר לנו דיון היסטוריוגרפי שקול ומתקרב יותר לאובייקטיביות -

לעניות דעתי  ,האמריקני  .הגירסה הישראלית מוטה יותר  ,מגמתית  ,מצמצמת ומגבילה

ההיסטורי .

את הדיון

הפעילות האקדמית באוניברסיטאות ובמכוני המחקר  ,ישנים גם חדשים  ,שנדחפה
מלמעלה בתקציבים גדולים למדיי  ,היתה

מ % 977 -

הוותיק החל להוציא את כתב העת " פעמים " בשנת

ואילך אינטנסיבית  " .מכון

1979

בן  -צבי "

( המכון זכה בפרס ישראל לשנת

תשמ " ה  ,ובכך עדות לחשיבות שהמימסד ייחס לנושא )  ,שנועד גם לציבור המשכיל והרחב ,

בנוסף לקובץ המחקרי המעמיק והכבד יותר  " ,ספונות " .

בכל האוניברסיטאות הוקמו

חטיבות להוראה ומכוני מחקר  ,אף החלו להוציא קובצי מחקרים לתולדות היהודים
בארצות

האסלאם .

21

התפתחותו של המחקר האקדמי השפיעה גם על מערכת החינוך

והחלו להופיע יותר ויותר ספרי לימוד לבתי הספר המבוססים על המחקר החדיש  .במאמר
שהתפרסם לאחרונה 22טוען שלמה פישר כי בכל הספרים הללו  ,כמו במחקר האקדמי

שממנו ינקו  " ,קיים דימוי אחיד של מודרניזציה  ,הכולל את התהליכים התרבותיים
והפוליטיים שאפיינו את מערב אירופה וכן את התהליכים שעברו על יהודי מערב אירופה " ,

וזה חסרונם העיקרי  23 .דימוי זה מאפיין את החינוך הממלכתי בעוד שבחינוך הדתי נוצר

דימוי של עולם יהודי סטטי  ,נטול היסטוריה .

24

כמו כן הוקמו מכוני מחקר עדתיים

( תימן  ,בבל וכדומה )  ,ואף הם פעלו במישור האקדמי והפופולרי וגם המגמתי  ,בפרסום

מחקרים היסטוריוגרפיים מגוונים .

25

רוב הפעילות האקדמית מומנה במישרין על ידי

ה " מרכז לשילוב מורשת יהודי המזרח " במשרד החינוך  ,שהיה פעיל מאוד בשנים הללו .

" המרכז " מימן תקנים חלקיים באוניברסיטאות להעסקת חוקרים צעירים בנושא

" המורשת "

( וביניהם כותב שורות אלה )  .בסים יושע  ,ראש המרכז  ,התווה את כיווני הפעולה ( מגירוש
ספרד  ,דגש על ציונות וכדומה )  ,וככל שביכולתי להעיד מבלי להתערב בתוכני המחקר
ובעבודת החוקרים  ,אף שיש להניח שהללו ידעו שלא לחרוג ולחתור תחת המדיניות

הרשמית  26 .אינני מתכוון לומר שהחוקרים פעלו בניגוד למצפונם ובניגוד לכללי המחקר

הפילולוגיים  -הפוזיטיביסטיים שעליהם התחנכו ולפיהם פעלו  .בין כך ובין כך תמכו ,
2%

כגון " ממזרח וממערב " באוניברסיטת בר  -אילן ו " מקדם ומים " באוניברסיטת חיפה .

22

פישר .

23

שם  ,עמ '

24

שם  ,עמ ' . 106 - 102

25

כגון " המרכז למורשת יהדות

26

. 110
בבל "

באוריהודה  ,ומרכזים שונים לחקר יהדות תימן .

אביטבול  ,השפעת  .הזיקה בין מימון מימסדי לאקדמיה  ,הוא נושא אוניברסלי עקרוני ואינני יכול
להאריך בו כאן .
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יעקב ברנאי

רובם ככולם  ,בקו של " ההעדפה המתקנת " בנושא " המורשת " שמשרד החינוך ניסה

לדחוף  .נראה לי שבתנאים ששררו בסוף שנות השבעים ובשנות השמונים  ,לא נוצרו
תנאים לקו רביזיוניסטי

וביקורתי .

יושע טען שיש להדגיש את הרצף ההיסטורי  ,את המימד היהודוצנטרי של מדינת
ישראל ולא זה האירופוצנטרי  27 .הקורא את מאמריו של יושע משנות השבעים והשמונים
ימצא בהם יסודות ביקורתיים למגמה המימסדית השלטת  ,אך כפי שמציינת כיום הגישה
הביקורתית הפוסט  -ציונית והפוסט  -מודרנית ( בעיקר במאמרו של פיטרברג )  ,נעדר מגישתו
הביקורתית המימד הטריטוריאלי וההיסטורי החברתי הכולל  ,והוא נשאר כמובן במסגרת
הסיפר היהודי הציוני ולא מעבר

לו .

בעקבות יום העיון בכנסת נוצרה פריחה מחקרית גדולה  ,תוך הדגשת הנושאים שהזכרנו ,
אם כי בהדרגה התרחבו התחומים והקיפו נושאים רבים אחרים  .הגישה

ה " משלבת "

שלטה בנושא הציונות והשואה  ,וגם בנושאי ארגון הקהילות  ,היצירה והלשונות  .לפי
דעתי  ,עד היום המחקר הישראלי כמעט שאינו עוסק בשאלות מעוררות מחלוקת בקשר

לנושא דיוננו  ,כגון המשולש יהודים -מוסלמים -קולוניאליזם ( בעיקר בהקשר הביקורתי
של עשרים וחמש השנים האחרונות מאז הופעת ספרו של אדוארד סעיד
[ ראו סעיד ] )  ,זרמים

" אוריינטליזם "

לא -ציוניים וההגירה למערב ( ולא לארץ ישראל דווקא )  .העלייה

לארץ זוכה לעיון ביקורתי יותר מצידם של סוציולוגים ופחות מצידם של היסטוריונים .
בין הנושאים " הלא -ציוניים " שזכו למחקר מעמיק יש להדגיש את " האליאנס " ופעילותו
בארצות האסלאם  ,אם כי רק בחלקו על ידי חוקרים ישראליים וברובו על ידי חוקרים

יהודיים בחוץ לארץ .
ניתן לציין כמה נקודות שיא בפעילות המחקרית האינטנסיבית של עשרים וחמש
השנים האחרונות  ,שלכל אחת מהן ניתן לייחד את הדיבור

בהרחבה :

א  -ציון שנות המאתיים והמאה להולדתו ולפטירתו של משה מונטיפיורי בשנת
 , 1984 / 5ששימש מנוף אדיר לחקר התחום ולפופולריזציה

שלו .

28

ב  -שנת  , 1 992חמש מאות שנה לגירוש ספרד  ,על כל המשתמע ממנה  ,ראויה לבירור
נפרד  .אך ברור שהמאורע שימש כמכשיר חשוב לזיקה בין הגירוש ומאורעות העת
החדשה  ,כולל פולמוסים היסטוריוגרפיים וציבוריים על גירוש המוסלמים  ,חקר המיסטיקה
וההיסטוריוגרפיה של ימי הביניים המאוחרים

סביב אותה שנה בהקשר

ל " גילוי " אמריקה .

ועוד .

29

( כפי שקרה גם בארצות הברית

)

דומני שבזמן האחרון אנו יכולים להבחין בראשיתו של שינוי ליתר פתיחות בסוגיות
שלא הובלטו במחקר  .הקורס המעניין של האוניברסיטה הפתוחה על יהודי המגרב ,

27

יושע  ,שילוב מורשת ; הנ " ל  ,ריאיון  .וראו גם

שטאל ; גם שטאל

פעמים .
28

ראו

29

הספרות על כך רבה  -ראו למשל  :ביינארט ; עסיס  -קפלן ; לוי .

למשל  :ברטל ; סמט ;

ליפמן .

היה פעיל בתחום זה  .וראו בצלאל ,

יהודי ארצות
ההולך ונכתב ,

30

האסלאם וה ' אסכולה הירושלמית "

ן
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וספרו של ירון צור  " ,קהילה קרועה "  ,שזכה בפרס שז " ר היוקרתי לשנת

תשם " ב ( ראו צור )  ,וכן פרויקט שאפתני בן עשרים כרכים בעריכת חיים סעדון  ,היוצא
מטעם מכון בן  -צבי על קהילות ישראל במזרח במאות הי " ט והכ ' ,

31

מצביעים על המגמה .

פתיחות זאת קשורה הן לחילופי דורות הן לרוחות חדשות הנושבות באקדמיה בשנים

האחרונות .
למעשה נתממשו  ,לפחות בעשרים השנים הראשונות לפעילות המחקרית היזומה

בנושא  ,חלק נכבד מאזהרותיהם של ח " ה בן  -ששון בדבריו שנזכרו לעיל ושל

הפרופ '

שלמה דשן ומשה שוקד בהקדמתם המאלפת לספר " יהודי המזרח  -עיונים אנתרופולוגיים
על העבר וההווה "  ,שהופיע בהוצאת שוקן בשנת

. 1984

הקדמה זו ראויה כיום לבירור

מחודש ומעמיק  ,שכן יש בה ללמד משהו על התמורות הגדולות שעברו על החברה
הישראלית מאז פרסומה ועד

היום .

בכל אלה ניתן להבחין בכמה מגמות דיאלקטיות המאפיינות את המחקר ההיסטורי

של הנושא מאז  , % 976כגון ייחוד מול אחדות  .כלומר  ,ניסיון להדגיש נושאים וקבוצות
שונות  ,אך בדרך כלל מבלי להפרידם מהסיפור ההיסטורי הציוני ולאו דווקא

היהודי .

( וכאן לא מדובר רק בתולדות הציונות  ,אלא בתולדות ישראל בכללותן על פי התפיסה

הציונית .

)

במקביל למחקר הישראלי הציוני על יהודי ארצות האסלאם  ,התפתח במערב זרם
מקביל של מחקר  -למשל סטילמן  ,בנבסה ורודריג  ,שרוטר ולסקר

( ראו להלן ) .

אין אנו

יכולים במסגרת זאת לנתח את התפתחות המחקר הזה ולהזכיר את שמות כל החוקרים
בו  ,אך לדעתי היתה השפעה למגמות שהתחוללו במחקר הישראלי על עצם פריחת
המחקר גם במערב  ,בצד גורמים נוספים הקשורים לאקדמיה המערבית ולחברה היהודית ,
בעיקר בארצות הברית ובצרפת .גם אם חלק מהכותבים מציגים תפיסות שונות במחקריהם
הם מגיבים על המחקר הישראלי  .אזכיר לדוגמה נושא שיש לו השלכות ישירות לציונות
ולהיסטוריוגרפיה  ,והוא יחסי יהודים ומוסלמים לאורך הדורות  .נקודת המוצא של הציונות

והסכסוך הישראלי -הערבי הקרינה על הפולמוס המחקרי המסועף שאנו עדים לו עד
עצם היום הזה בספרות ההיסטוריוגרפית במערב ובארץ כאחד ( ואזכיר רק לדוגמה את

ספרה של בת -יאור  ,ואת מחקריהם של סטילמן  ,מרק כהן וכמובן ברנרד לואיס ) .

82

נושא

נוסף הוא מיתוס " השקיעה " של האסלאם במאות השנים האחרונות  ,שהקרין גם על מה
שכונה " הפסיביות ושקיעת יהדות ארצות האסלאם "  ,על כל המשתמע מכך  .גם תיזות

" השקיעה " ו " הפסיביות " עומדות בשנים האחרונות בפני ביקורת נוקבת ' .
ההיסטורית של כל הברה מערבית או מזרחית היא המאפיינת כיום את המחקר החדיש .
3

30

צור והלל ,יהודי צפון  -אפריקה .

31

עד כה יצאו שני כרכים  :על תימן ( תשס " ב ) ועל עיראק ( תשס " ב ) .

32

ראו על מחקריהם בקיצורים הביבליוגרפיים .

33

ראו  :זאבי ,

עמ ' 14 - % 0

( ושם הפניות

ביבליוגרפיות ) ;

בנבסה  -רודריג  ,יהודי ספרד  ,עמ ' . 18 - 13

בגבסה  -רודריג  ,גבריאל אריה ,

הדינמיות

עמ ' ; 29 - 27
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ן

יעקב ברנאי

בין הבולטים בחוקרים הישראליים מן השנים האחרונות ההולכים בדרכים חדשות
בתחום זה ניתן לציין את יוסף הקר ,

34

מינה רוזן 35וירון בן  -נאה ,

6

'

את יהודה ניני  ,בחיבורו

" ההיית או חלמתי חלום " ( ראו ניני )  ,י 3העוסק ביהודי תימן שהתיישבו בכינרת בתקופת

העלייה השנייה ; את ירון צור ( שנזכר לעיל )  ,על יהודי מרוקו ועלייתם לישראל בשנים
% 954 - 1945

( שיש בו דיון מורכב על סוגיות הלאומיות  ,הציונות  ,הקולוניאליזם  ,הסכסוך

הישראלי  -הערבי ועוד )  ,ואת חיבוריו החשובים של צבי זוהר העוסקים בשאלת המודרנה

ביהדות ארצות האסלאם בעת החדשה .

38

במחקר הנעשה כיום מחוץ למדינת ישראל

ראוי להזכיר את מחקריהם של אסתר בנבטה ואהרן רודריג על יהודי תורכיה והבלקן ,
שמפנים זרקורים חדשים ומגלים לנו תובנות חדשות  ,מורכבות יותר  ,ואף מטיחים ביקורת
על המחקר הישראלי בנושא .

39

לסיכומה של התקופה בת עשרים וחמש השנים האחרונות  ,יש לציין כי על אף התקדמות
המחקר והוראתו באקדמיה והפעילות הענפה של משרד החינוך במערכת בתי הספר ,

הרי התוצאות בתחום הן דלות למדי ( בספרי הלימוד הישנים שעדיין נותרו וכדומה ) .
בזמן האחרון ביכר אף רפיון מההתלהבות שאחזה במערכת בשנות השמונים  ,כולל קיצוץ
משמעותי בתקציב המוקדש לנושא  ,וזאת שאלה הראויה אף היא לבירור  .אעיר רק ,
שמעבר להתלהבות שאחזה בעושים לדרבון הנושא  ,הרי מלכתחילה היתה קיימת סתירה
גדולה בין הלאומיות החילונית והחברה המודרנית שמימסדה דחף את הנושא לאקדמיה
ולמערכת החינוך  ,לבין החברה המסורתית והרקע הדתי של הקהילות היהודיות בארצות
האסלאם  ,שאותם באים לחקור וללמד  .סתירה זאת קיימת אמנם גם לגבי הוראת תולדות
הקהילות האשכנזיות בימי הביניים  ,שהן קהילות מסורתיות  ,אך כאן מצאה האקדמיה
ומערכת החינוך מפלט בזרמים האירופיים המודרנים  .הדברים שונים כמובן בחינוך
הדתי -הלאומי ובעיקר בחינוך החרדי שבו אין הנושאים נלמדים מנקודת מבט אקדמית
ביקורתית .

המחקר עד שנה

1976

כפי שנוכחנו לדעת  ,הרי הדיון בכנסת  " ,האירוע המעצב "  ,גרם לתפנית דרמטית בתפיסה
ההיסטוריוגרפית הישראלית כפי שהתגבשה במשך עשרות שנים  ,בעיקר בהכוונתם

של ההיסטוריונים הבכירים לתולדות ישראל באוניברסיטה העברית  .מהתעלמות כמעט
מוחלטת מתולדות יהודי ארצות האסלאם במאות השנים האחרונות  ,לניסיון לשלבן

34

מאמריו פזורים במקומות הרבה ואזכיר שניים מהם  :הקר  ,השיפוט העצמי ; הקר  ,כתבי היד

35

בספרה החדש  ,קהילת אסתנבול  ,ובחיבורים אחרים .

36

בעבודת הדוקטור שלו  ,החברה היהודית  ,ובמאמרים נוספים .

37

ראו על הספר אצל רצבי .

38

זוהר  ,האירו ; זוהר  ,מסורת ותמורה .

39

ראו בעיקר בנבסה  -רודריג  ,יהודי ספרד ; לסקר  ,שרוטר ,

סוחרים ; שרוטר ,

יהודי הסולטאן .

יהודי ארצות האסלאם וה ' אסכולה הירושלמית " ן

97

בתוך הסיפר ההיסטורי היהודי האירופי  .בפרק זה אני מבקש לבדוק כיצד התהוותה
אותה תפיסה ראשונית של " האסכולה הירושלמית " והנוהים אחריה בארץ ישראל ובמדינת

ישראל כלפי תולדות היהודים בארצות האסלאם בעת החדשה ( ובקיצור גם לימי הביניים ) .
כיום הוברר שאין להבין את התהוותה של מה שקרוי " האסכולה הירושלמית "  ,בדור

הראשון של האוניברסיטה  ,ללא זיקתה ( העמוקה  ,לדעת החוקרים ) למחקר של אנשי
" חכמת ישראל " בגרמניה במאה הי " ט .

בעקבות ספרו של אדוארד סעיד " אוריינטליזם " והוויכוח הסוער המתנהל על התיזות
שלו מאז  ,טוען א' רז  -קרקוצקין שאין לנתק את עיסוקם של חוקרי " חכמת ישראל" באירופה
במאה הי " ט ביהודי ארצות האסלאם מההקשר הכולל של הדיון באמנציפציה ובשאלת
יחסי מערב ומזרה כאילו הם שני מונחים דיכוטומיים .

40

כבר בשלהי ימי הביניים  ,הרבה לפני שהתפתחו מדעי המזרח בגרמניה במאה הי " ט ,
נמצאו לימודי היהדות נלמדים בזיקה ללימודים האוריינטליים  ,אם כי לא כתחומים

זהים  " .מיקום היהדות במסגרת האוריינטליזם השתלב בהגדרתה של היהדות כחלק

מה ' אוריינט '  .אלא  ,שיהודי גרמניה שביקשו להשתלב בחברה הסובבת  ,לא אהבו את
שיוכם ל ' אוריינט ' " ,

41

ולא רק זאת  ,אלא הם היו לגדולי חוקריו שאימצו את הפראדיגמה

האוריינטליסטית  .עמנואל סיון העיר בצדק " על האנלוגיה בין מחקר האיסלאם בגרמניה
של המאה

ה 19 -

לבין ' מדעי היהדות' שהתפתחו בארץ זו בה  -בתקופה " .

42

פעילות מחקרית עניפה זאת לא היתה נעדרת סתירות  :מחקר " מדעי היהדות " רצה
להראות שתולדות היהודים הם חלק מההיסטוריה האירופית  ,אך כדי לחזק את התיזה
הזאת הביאו חוקריו אסמכתאות מהפילוסופיה היהודית בימי הביניים שנכתבה בארצות

האסלאם ודחו את הקבלה הלא  -רציונלית לדידם .
יש כמובן גם חוקרים המחזיקים עדיין בדעה שבמחקר של המאה הי " ט היתה תמימות

מדעית אמיתית ולא מגמה מכוונת כפי שסבורים חסידי ה " אוריינטליזם " מבית מדרשו
של סעיד .

43

אעיר כאן רק שהללו אינם מודעים מספיק לדעתי להיבט הרחב של התיזה

האוריינטליסטית הסעידית  ,הסבורה שגם אם לא כל החוקרים ( מערביים וגם
היו מודעים למגמה  ,הם משתלבים

בה .

מוסלמים )

44

מבחינה מחקרית  ,חשיבותה של " חכמת ישראל " בגרמניה במאה הי " ט לנושא דיוננו

היא בעיקר בהצבת זרקור לעבר יהדות ספרד בימי הביניים ( ובעיקר המוסלמית ) ולמה
שכונה " תור הזהב " שלה  ,מושג שלאחרונה תקפותו הוטלה

בספק .

45

אנו מבינים היום

רז  -קרקוצקין  ,אוריינטליזם  ,עמ ' . 36

שם  ,עמ ' . 38
סיון  ,עמ' . 37
הנציג הבולט שלהם הוא ברנרד לואיס  -ראו לדוגמה לואיס  ,עלי היסטוריה  ,עמ '  . 275 - 249ספרות
המחקר בפולמוס על האוריינטליזם עצומה  ,והולכת ותופחת .
פיטרברג  ,האומה ומספריה  ,עמ '  , 87המצטט את אלברט

חוראני .

בן  -ששון  ,תור הזהב ; אני מודה לפרופ ' מנחם בן  -ששון על שהעמיד לרשותי את נוסח

וראו  :שורש  ,עמ '

עמ ' . 45 - 27

; 118 - 94

רז  -קרקוצקין  ,אוריינטליזם ,

עמ ' 35

הערה

;1

הרצאתו .

כהן  ,בצל הסהר והצלב ,
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היטב את מניעיהם של ההיסטוריונים והחוקרים היהודים הללו ואת החשיבות שהם
ייחסו למה שהם ראו כמקבילה אפשרית לאמנציפציה שלהם באירופה של המאה הי " ט .
אנו יודעים על פי דוד מאיירם על המשכיות והשפעה מרובה של אנשי חכמת ישראל על

" האסכולה הי רוש למי ת " ,

46

על אף ה התנגדות שלה להם  .כפי שהצביע עמנואל סיון  ,יש

קו משותף בין המחקר של התרבות הקלסית  ,חקר האסלאם ומדעי היהדות במאה הי " ט ,
שבכולם ראו החוקרים תרבויות קלסיות מתות אך בעלות בערך  ,וזה הגורם המרכזי לכך

שהם ביצעו בתרבויות הללו " טקסים של קברנים " המביאים למנוחת עולמים  ,כביכול ,

את שרידיה של תרבות אצילה שעברה מן העולם " .

47

השפעת רעיונות ההשכלה והרציונליזם על ההיסטוריוגרפיה של אנשי " חכמת

ישראל "

היא שהביאה גם לדחייה ולשלילה של התמורות שהתחוללו בפזורה הספרדית וביהדות
ארצות האסלאם בדורות שאחרי הגירוש  ,וכוונתי בעיקר לצמיחתה והתפשטותה של
הקבלה והתנועות המשיחיות  ,ובעיקר השבתאות  .את חלאיה של יהדות ארצות האיסלאם
במאות השנים האחרונות תלו אנשי " חכמת ישראל " במשטרים ובחברות המוסלמיות ,

ה " מפגרות " לדעתם  ,ובמסלול המיסטי והמשיחי שיהדות ארצות האסלאם

בקלעה אליו .

מבחינה זאת השתלבה ההיסטוריוגרפיה המשכילית היהודית במגמות רחבות

יותר  ,פוליטיות ותרבותיות  ,לא -יהודיות ויהודיות  ,ביחסן לארצות האסלאם וליהדותן ,
ומגמות אלו היו שליליות מאוד  .ההיסטוריוגרפיה הקולוניאלית הצרפתית התייחסה
למשל ,כדברי מיכאל אביטבול  " ,אל תולדות המגרב כאל רצף של כיבושים זרים ואל

החברה המקומית  -כאל אוביקט סביל שהנ ע על -ידי גורמים חיצוניים או על  -ידי מניעים

דתיים אפלים ובלחי משתנים " .

"

48

החדירה המערבית לארצות האסלאם הביאה בעקבותיה כידוע גם את ההשפעה הגדולה
של יהודי אירופה  ,רעיונותיהם וארגוניהם  ,על יהודי ארצות האסלאם  .כך בין השאר
צמחה לה גם ביהדות ארצות האסלאם היסטוריוגרפיה יהודית החל מהרבע האחרון של
המאה הי " ט  ,שהיא כמעט כל כולה חניכת בתי הספר של האליאנס ומושפעת

מההיסטוריוגרפיה היהודית האירופאית  .בין כותבי ההיסטוריוגרפיה ראוי לציין את
משה פרבקו  ,אברהם גלנטי ויוסף בחמה  ,ובעיקר את שלמה רוזאניס  .היסטוריונים אלה
היו בעלי אוריינטציה משכילית ומערבית  ,ושפטו לשבט את התהליכים שעברו על היהדות

בארצות האסלאם  ,בעיקר החל מהשבתאות במאה הי " ז  49 .בקיצור  ,היתה זו היסטוריוגרפיה

" אירורופוצנטרית "  ,ואם תרצו " אוריינטליסטית " בוטה  ,והשפעתה על המחקר ההיסטורי

היהודי שאחריה היא גדולה מאוד .
השפעתם של היסטוריונים יהודים אירופאים כגרץ ודובנוב על דורות של קוראים
וחוקרים ידועה  ,אך אולי פחות מפורסמת היא השפעתו של שלמה רוזאניס  ,ההיסטוריון

46

47
48
49

מאיירם  ,אסכולה ירושלמית ; מאיירס  ,המצאה מחדש  ,עמ ' . 108 - 74
סיון  ,עמ '  . 37והשוו על מושג " הקבורה " אצל שלום  ,דברים בגו  ,עמ' . 389
אביטבול  ,יהודי צפון אפריקה  ,עמ' . 209
ראו  :ברגאי  ,יהודי האימפריה  ,ב ,

עמ ' ; 289 - 285

ברואי  ,שבתאות  ,עמ' . 115 - 114

יהודי ארצות

האסלאם וה ' )וסכולה הירושלמית "

ן

99

של יהודי האימפריה העות' מאנית  ,על המחקר המודרני של יהודי האימפריה העות' מאנית .
למעשה  ,המחקר החדיש של הפזורה הספרדית בארץ  ,החל משלהי שנות השישים  ,נסמר

כמעט כולו על רוזאניס .

50

תקופת ההתהוות של הלאומיות היהודית  ,ובראשה הציונות  ,מבשרת את השלבים

השני והשלישי בהיסטוריוגרפיה היהודית  51 .במקביל להיסטוריוגרפיה הציונית שמרכזה
בירושלים  ,שהחלה להתפתח בעיקר מאז הקמתה של האוניברסיטה העברית  ,התפתחה
גם היסטוריוגרפיה יהודית עניפה בפזורה היהודית .

52

כיום כבר ברור כי מה שקרוי בהיסטוריוגרפיה הציונית " האסכולה הירושלמית " ,
לפחות בדור הראשון שלה  ,שינה אמנם לא מעט את הנחות היסוד שהיו מקובלות לגבי
ההיסטוריוגרפיה היהודית  ,אולם היסטוריוגרפיה זו ספגה והמשיכה לא מעט מתפיסות

ההיסטוריונים והחוקרים של " חכמת ישראל " שקדמו לה .

53

כמו בתחומי מחקר רבים  ,גם

חלק מהמחקר בתחום דיוננו נובע מחשיפתם של מקורות ספרותיים וחומר ארכיוני

חדש  ,כמו למשל הארכיונים בספרד ובאימפריה העות ' מאנית  ,והגניזה הקהירית  .כך
המשיכו בתקופת המנדט  ,בהמשך למחקר של אנשי " חכמת ישראל "  ,המגמות של חקר
ימי הביניים בספרד  ,והחל חקר הקבלה וחיי הרוח והכלכלה בצפת במאה הט " ז  ,וחקר

המשיחיות השבתאית במאות הי " ז  -הי " ח  .אמנם ההתעניינות המרובה במיסטיקה  ,במשיחיות
ובתולדות ארץ ישראל  ,התפתחה מאוד בהיסטוריוגרפיה הציונית ובזיקה לרעיון הציוני ,
אך אין להתעלם מהתעניינות מסוימת ומהישגים מחקריים חשובים שכבר הושגו במחקר
של " חכמת ישראל " במאה הי " ט  ,הגם שהיתה בקרב קבוצה זו של חוקרים אף התנגדות

עזה לזרמים הלא  -רציונליים ביהדות .

54

לעומת זאת אנו עדים להמשכיות בחוסר העניין שמגלה ההיסטוריוגרפיה הציונית
בתולדות היהודים בארצות האסלאם בעת החדשה ובעיקר אחרי ימי שבתי צבי  .כמו

אנשי " חכמת ישראל " לפניהם  ,כך גם ההיסטוריונים הציונים לא מצאו עניין רב בתמורות

שהתחוללו ( או כפי שהם סברו ,

ב " סטגנציה " )

ביהדות זו בעת החדשה  .אם כך  ,לא חל

מהפך בכיווני החקירה בנושא דיוננו  ,אלא המשכיות מחד ותוספת נדבכים חדשים מאידך .
אולם חוסר ההתעניינות המחקרית עמד בסתירה מוחלטת לאידיאולוגיה ולמטרות
היסוד של ההיסטוריוגרפיה הציונית  ,ובעיקר לאלו שהונחו על ידי ההיסטוריון הציוני
הבולט בדור הראשון  ,בן  -ציון דינור ( דינבורג )  ,שהבליט את חשיבות המחקר של יהודי

המזרח המוסלמי  .דינור ניסח את הנחות היסוד של " האסכולה הירושלמית " משחר נעוריו

50

ראו  :ברנאי  ,יהודי האימפריה  ,שם ,
עמ ' ; 14 %

עמ ' ; 287 - 286

גאון  ,עמ ' . % 71 - 163

ברנאי  ,היסטוריוגרפיה ,

עמ ' ; 48 - 18

פרנקל  ,עמ ' . 56 - 23

51

אטינגר  ,היסטוריה ,

52

ביניהם יש לציין את המרכז ההיסטוריוגרפי בפולין בין שתי מלחמות העולם ואת מאלו בארון

בארה " ב .
53

מאיירס  ,אסכולה ירושלמית ; שוורץ  ,עמ ' . 475 - 457

54

ראו אידל  ,קבלה  ,עמ ' . 28 - 25

100
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בךציון דינור

"

) 1973 - 188

יצחק בער ( ) 1980 - 1889

עוד ברוסיה  ,ובעיקר אחרי עלייתו ארצה בשנות העשרים ; הוא ועמיתו יצחק בער הצהירו

עליהן בהקדמתם " מגמתנו " לכרך הראשון של הרבעון " ציון "  ,בשנת תרצ " ו ( . ) 1936

55

ונשאלת השאלה  :מה פשר הפער במחקר בין ההכרזות והביצוע ? מדוע על אף המוטיבים

של ה " אחדות הלאומית "  ,הקשר לארץ ישראל וחשיבותן של פזורות היהודים בארצות
האסלאם באסכולה הירושלמית  ,נמשכת ( להוציא כמה נסיונות ) ההתעלמות הכמעט
מוחלטת מיהודי המזרח המוסלמי בעת החדשה בספרות המחקר ? האם יש כאן מקריות ,

תום לב  ,חסרון מקורות וחוקרים  ,או שמא כוונת מכוון  ,או סדר יום מחקרי  -היסטוריוגרפי

אירופוצנטרי ואשכנזי  ,ואולי אף קשיים נפשיים לעסוק בתרבות מוסלמית-ערבית ולא
אירופית  ,חוסר מיומנות מקצועית ואי  -שליטה בשפות  ,שדחקו הצידה את העיסוק ביהודי

ארצות האיסלאם ? דומני שהתשובה לשאלות היא שכל המרכיבים גם יחד חברו כאן .
שני תחומים בחקר יהודי ארצות האסלאם זכו בכל זאת לתשומת לב במחקר

הציוני :

המשיחיות ונידחי ישראל  .לשניהם קשר ישיר לציונות  ,ובולטים בין החוקרים גרשם
שלום ויצחק בן -צבי  .הנושא המשיחי היבטו ציוני כללי והוא אינו קשור ליהודי ארצות
האסלאם דווקא  ,אך בגלל העובדה שחלק ניכר מהתופעות המשיחיות והמשיחים  ,ובעיקר

55

נושא זה התברר לאחרונה באופן מעמיק על ידי אריאל ריין -

ראו ריין  ,עמ ' . 228 , 148 - 146

יהודי ארצות האסלאם וה ' אסכולה הירושלמית" ן

! 01

השבתאות  ,התחוללו בארצות
האסלאם  ,קידם המחקר בהן
את

גם

מחקר

היהודיות

הקהילות

בתימן ,

אפריקה

בצפון

ובאימפריה

העות ' מאנית .
ודאי שלגבי המחקר על
השבתאות ועל כת

" הדונמה "

יש זיקה בין השבתאות ו " נדחי

ישראל "  .לאחרונה דן בכך
בהרחבה אמנון רז  -קרקוצקין
בעבודת הדוקטור שלו  ,ואמר
את הדברים הבאים  " :הפענוח
של השבתאות הפך להיות
הפענוח של הציונות  ,התהליך
הדיאלקטי של הזיקוק שאותו
דינור "

סימן

( הכוונה לשינוי

של האלמנטים שהובילו
לכישלון השבתאות בציונות -

גרשם שלום ( 897ג ) 1982 -

!

י "ב ) ;

" הדבר השתלב בתוך התמונה של קבלת האר " י על פי דרכו של שלום  ,ובמלאכת

התיקון  -מה שבא לידי ביטוי בשאיפה להשבתם של ה ' אבודים של עם ישראל' ( דהיינו
" נדחי

ישראל " -

י " ב ) אל חיק ההיסטוריה הלאומית " .

56

דברי נתן העזתי על שבתי צבי  " ,וקליפתו שהוא ישו הנוצרי שעתיד הוא לתקנו "  ,י 5זכו
לפרשנות הבאה של גרשם שלום  " :יש משהו גדול בהתרוממות זו שבהעזה  ,שאינה מסכימה
שה ' אבודים ' של ההיסטוריה היהודית יהיו אבודים לעולם  .ובדבריו של נתן כרוך דבר זה

בוודאי במחשבה מרחיקה לכת יותר  ,לאמור  :אין אבודים בכלל והכל עתיד לחזור אל

הקדושה " .

58

דבריו של שלום היו כידוע אלו שהסעירו יותר מכל את ברוך קורצוייל

בביקורתו על הספר שבתי צבי .

59

מי שמזוהה יותר מכל עם החיבור שבין חקר המשיחיות השבתאית  " ,נדחי

ישראל "

( ובתוכם גם כת הדונמה )  ,וחקר יהודי המזרח  ,הוא יצחק בן  -צבי  ,שביחסו ליהודי המזרח
הפך אף הוא למיתוס  .ברור שבן-צבי תרם את התרומה המשמעותית ביותר לחקר ההיסטוריה
של " יהודי המזרח " ( כפי שהיה אז נהוג לומר ) בתקופת המנדט ובראשית תקופת מדינת

56

רז  -קרקוצקין  ,ההיסטוריוגרפיה הציונית ,

57

שלום  ,בעקבות משיח  ,עמ ,מג .

58

שלום  ,שבתי צבי  ,עמ ' . 232

59

קורצוייל ,עמ' . ~ 34 - 99

עמ ' , 240

. 246

102
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וד בבית הנשיא ברכבי . 1955 ,
ההודית
העדהרעייתו
הנשיא ,
במרכז :בני
" ר עמנואל אולסבנגר  ,חוקר הודו

ישראל.

60

בשנים האחרונות נתפרסמו כמה סקירות ומחקרים על פעלו המחקרי של בן -

צבי על יהדות ארצות האסלאם

; 61

דברי בן -צבי שנכתבו בשנת תש " י

כמוטו למאמר של יצחק בצלאל  " :אנו

הרחוקים

והנידחים . . .

חייבים . . .

( ) 1950

הושמו

להכיר ולדעת מי הם שבטי ישראל

חובה זו נובעת לא רק מאהבת  -אדם ומאהבת ישראל  ,אלא גם

מתוך האינטרסים הלאומיים המשותפים לנו ולהם ולכלל

האומה " .

62

בן -צבי היה יוצא דופן בהתעניינותו ביהודי ארצות האסלאם והוא אינו משקף את
הזרם המרכזי בהיסטוריוגרפיה הציונית  ,שהיה כאמור אירופוצנטרי כקודמו " חכמת

ישראל " .

בצלאל העלה כמה נימוקים לגבי משיכתו של בן -צבי לתחום המחקר

הזה :

הנהייה אל העבר מתוך גישה רומנטית  " ,מעין נוסח מודרני של החיפוש אחר עשרת
השבטים "  63 ,הזיקה של כתיבתו אל פעילותו הציבורית  ,וסיבות פוליטיות כמו זאת ש " ראה
את האוכלוסייה הערבית בארץ לא כחטיבה לאומית אחת אלא כפסיפס של קבוצות
בעלות נאמנויות שונות  ,שחלק ממנה  ,הפלאחים  ,מוצאו מהיהודים תושבי הארץ
60

בעיקר ראויים לציון ספריו הבאים  :נדחי ישראל  ,שאר ישוב  ,מחקרים ומקורות  ,ומאמרים נוספים

שלא קובצו בספריו .
61

62
63

רובינשטיין ; בצלאל  ,בן-צבי .
בצלאל  ,שם  ,עמ' . 123
שם  ,עמ '  . 138וראו גם קרליבך .

יהודי ארצות האסלאם וה ' אסכולה הירושלמית "

נציגי יהדות תימן בבית

הקדומים " .

64

הנשיא בךצבי ,

1953

בצדק מציין בצלאל שבכך השתלב בן -צבי בתפיסת " פועלי

יתבוללו הערבים בארץ בקרב היהודים

ן

103

ציון "  " ,שלפיה

שיעלו אליה " ( למשל אצל בורוכוב )  .לאחרונה

הראתה יפה ברלוביץ כיצד משתקף הערבי בספרות דור העלייה הראשונה  .כך למשל
היא מציינת את זאב יעבץ  ,סופר והיסטוריון  ,שראה ב " דמות הערבי בן הזמן משמר
היסטורי  ,שיש בו כדי למסור דרישת שלום חיה ואותנטית מן העבר הרחוק ומן האבות

העבריים לדורותיהם " .

65

בצלאל מונה את גורם " אחדות העם " והתפיסה " ההומאנית והשוויונית המפעמת את
כתיבתו [ של בן  -צבי ] על קהילות וכיתות נידחות "  ,הנובעת מתפיסתו הסוציאליסטית
והיהודית .

66

דומני שבן -צבי ופעילותו בתחום זה הפכו למיתוס  ,ולא זכו לדיון ביקורתי ,

אלא רק לשיר הלל והסכמה  .רתימת ההיסטוריוגרפיה לאינטרסים שונים ( לאומיים ,

דתיים וכדומה )  ,נתפסת עדיין על ידי רבים וטובים כנורמה " נכונה " במחקר ; מאידך
פעלו המחקרי וההגותי ותפישתו ההיסטורית של גרשם שלום זוכים בשנים האחרונות
לעיון ביקורתי ומחודש .

67

64

בצלאל  ,שם  ,שם .

65

ברלוביץ  ,עמ ' . 117

66

בצלאל  ,בן -צבי  ,עמ' . 139

67

לדוגמה  :שביד ; אידל  ,קבלה ; ברנאי  ,שבתאות .

104
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חקר " האבודים "  ,אצל שלום ובן -צבי  ,היה מלווה לדעתי  ,גם בהצגת חלופה לאומית -
חילונית ליהדות האורתודוכסית  ,על כל המשתמע מכך  ,ולא רק לשבתאים שהמירו את
דתם לאסלאם ולנצרות  .בכך צדק לדעתי קורצוייל בטענותיו כלפי שלום  ,על מניעיו
הנסתרים בהכשרת השבתאות  ,כדי לתת לגיטימציה לציונות

החילונית .

68

בהשבתם של " נידחי ישראל " ליהדות באמצעות הציונות היה יסוד מניפולטיבי לא
קטן ( כפי שהלאומיות בכללה יש בה יסודות רבים של מניפולטיביות )  69 .במחצית הראשונה
של המאה העשרים וגם אחרי השואה והקמת המדיבה  ,נזקקה הציונות לכל קבוצה יהודית

שניתן היה לצרפה לתנועה הלאומית  ,שהיתה כידוע תנועת מיעוט בעם היהודי  .בן -צבי

חיבר בין השואה  ,הסכסוך הישראלי הערבי ונדחי ישראל .

70

הניגוד בין ההיזקקות בעבר

להעלאת שבטים שונים לארץ ישראל ולמדינת ישראל  ,לעומת ההתנגדות הבוטה של
המימסד כיום לניסיונות של קבוצות שונות הנתלות בעברן היהודי לעלות לישראל ,
משקפת את התמורות שהתחוללו בארץ ביחס לנושא זה .
הקמת מדינת ישראל מסמלת מיפנה חשוב בהקשר של דיוננו  ,שכן בעקבותיה עלו או
הועלו לארץ מאות אלפי יהודים מארצות האסלאם  ,ששינו את המיבנה הדמוגרפי של
היישוב היהודי בה  .באחד ממאמריו דן דינור בזיקה שבין חקר העבר לתמורות ההווה ,
ובחשיבות שיש להקנות לחקר הגלויות שחוסלו  ,ני אך קצב המחקר ההיסטורי וכתיבת
ספרי הלימוד אינו כה מהיר  ,ועברו לפחות כשלושים שנה עד שסדר היום החברתי
בישראל התחיל להשפיע בצורה אינטנסיבית על סדר היום ההיסטוריוגרפי בתחום היהודים
בארצות האסלאם  ,שייראה ולא רק

יישמע .

ככלל ניתן לומר  ,שלא רק ספרי הלימוד לבתי הספר המשיכו בעשרות השנים הראשונות

להקמת המדינה להתעלם ( במקרה הטוב ) כמעט לגמרי מתולדות יהודי ארצות האסלאם
במשך מאות בשנים ( כמו שהתעלמו גם מבעיות יסוד אחרות ) או להעמידם באור שלילי
ביותר במקרה הגרוע 2 .י אלא שהדור השני של " האסכולה הירושלמית "  ,ובעיקר שמואל

אטינגר  ,לא נתן את דעתו לנושא בספר הסינתיזה הקלסי שלו " תולדות עם ישראל -

העת החדשה "  ,שנדפס לראשונה בשנת תשכ " ט (  , ) % 969המשקף את הרצאותיו באוניברסיטה
העברית החל מסוף שנות החמישים ובשנות השישים  ,ובספרי הלימוד לבתי הספר התיכוניים

שהשתתף בכתיבתם .
כמה התפתחויות בחקר יהודי ארצות האסלאם אחרי הקמת המדינה ראויות

לציון .

גולת הכותרת היא הקמתו  ,בידי יצחק בן  -צבי ( באוניברסיטה העברית  ,בשנת  , ) 1947של

" המכון לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון "  ,שנקרא אחרי בחירתו של בן -צבי לנשיא

" מכון בן -צבי " ' .

7

הקמת המכון ופעילותו במשך השנים נתנה גושפנקה אקדמית לתחום

68

קורצוייל  ,עמ ' . 111

69

בן  -ישראל  ,עמ ' . 80 - 76

70

בן  -צבי  ,נדחי ישראל  ,עמ ' . 13

71

דינור  ,עמ ' , 144 - 142

72

פירר .

73

ראו רובינשטיין  ,עמ ' , 130

156 - 155

140

יהודי ארצות האסלאם וה ' אסכולה הירושלמית "

ן

105

המוזנח בהיסטוריוגרפיה היהודית  .מלבד בן -צבי פעלו פעילות מחקרית חשובה שני
עוזריו במכון  ,חיים זאב הירשברג  ,שייסד לאחר מכן את התחום באוניברסיטת בר -אילן
( בשנות השישים )  ,ומאיר בניהו  ,שהיה למנהל המכון וערר את " ספונות "  ,הקובץ המחקרי
האקדמי המעמיק והחשוב על תולדות היהודים בארצות האסלאם  ,שהכרך הראשון שלו
הופיע בשנת

תשי " ן

( . ) 1957

בן -צבי  ,שכבר היה נשיא המדינה  ,ניצל את מעמדו לפיתוח

המכון ולהוצאת קובץ המחקרים ,

74

כמו שהשפעתו כראש הוועד הלאומי תרמה להקמת

המכון  .בהקדמתו לכרך הראשון של ספונות כתב בן -צבי ש " ספונות " " בא למלא חסרון
ניכר בשיטת המחקר של ההיסטוריה הישראלית  .תחומו הוא תחום עבודתו של המכון -
חקר קהילות ישראל מסוף ימי הביניים ועד זמננו  ,בעיקר בארצות שהיו תחת שלטון

האיסלאם והסולטאנים העות' מאניים " .
הדגש על חקר מאות השנים האחרונות לא היה מקרי  ,שכן חקר יהודי ארצות האסלאם
בימי הביניים זכה לפריחה  ,כאמור  ,כבר מן המאה הי " ט והוא נמשך ביתר שאת גם
בתקופת המנדט ובדור הראשון להקמת המדינה  ,ולא היה זקוק לעידוד מוסדי  .נושאים

כמו " תור הזהב " בספרד וחקר הגניזה הקהירית התפתחו מאוד  ,וראוי במיוחד להזכיר

את פרופ ' שלמה דב

גויטיין .

75

ייתכן שלצמצום מטרות מכון בן -צבי חברו גם חוקרים

שונים ופוליטיקה אקדמית באוניברסיטה העברית .

76

בחקר תולדות החינוך בישראל נוטים לראות את השנים שבין הקמת המדינה ועד
לשנת

% 969

כתקופת " כור ההיתוך "  ,ששלטה בה הגמוניה אירופית  .בשנת

1969

יושמה

" הרפורמה " במערכת החינוך שהתפתחה למה שכונה " אינטגרציה "  " .אך "  ,כפי שכותב

אבנר בן -עמוס  " ,האינטגרציה היתה משמעותית  ,מאחר שכוונתה היתה ליצור גם אינטגרציה
תרבותית ותחושה של סולידריות לאומית על בסיס תכנית לימודים זהה  ,בעלת אוריינטציה
אירופית  .כך פנתה התכנית לכיוון המנוגד לדרישה לתכניות לימודים

פלורליסטיות "  .יי

כללו של דבר  :על אף פעילותו של מכון בן -צבי וקידום מסוים של מחקר קהילות המזרח ,
לא היתה תמורה היסטוריוגרפית שחילחלה למערכת החינוך בעשרות השנים הראשונות
למדינת ישראל .
בשנות השישים וראשית שנות השבעים נזרעו כמה זרעים שהביאו יותר מאוחר ,
במחצית השנייה של שנות השבעים  ,להתפתחות משמעותית יותר של התחום האקדמי
והוראתו במערכת החינוך  ,מעבר לתחום הצר של המחקר " הכבד " נוסח " ספונות "  .בראשית
שנות השישים פעל בשולי האוניברסיטה העברית חוג קטן של סטודנטים ואקדמאים בני
עדות המזרח שנקרא " תא הסטודנטים למיזוג גלויות "  .החוג שם לעצמו למטרה  ,בין שאר
מטרותיו  ,לעסוק בבעיה התרבותית שנוצרה בארץ כתוצאה מניתוק שכבות שלמות שלה

74

75

76

77

רובינשטיין  ,עמ ' . 130 - 127
יחסו של גוייטיין ליהודי המזרח ראוי לדיון נפרד ; ראו בחוברת זו במאמריהם של נעם סטילמן ושל
מרים פרנקל .
רובינשטיין  ,עמ ' . 140 - % 30
בן  -עמוס  ,עמ ' . 271

106

ן

יעקבברנאי

ממורשתם התרבותית  .בין ראשי החוג הזה היו הסופר אלי עמיר  ,המשורר שלמה אביו ,

איש כוחות הביטחון והמשורר טוביה סולמי ופרופ ' יוסף טובי  .הם בפגשו בין השאר עם
ראשי המדינה  ,ביניהם דוד

בן -גוריון .

78

בשנות השישים והשבעים החלו להופיע מחקרים חדישים ראשונים על יהודי ארצות

האסלאם  :בשנת

1965

הופיע ספרו המונומנטלי של ח " ז הירשברג  " ,תולדות היהודים

באפריקה הצפונית "  ,בשני כרכים ( הירשברג  ,תולדות )  ,ובו סקירה מקפת על קהילות

המגרב מימי קדם ועד העת החדשה  .בראשית שנות השבעים פירסם הירשברג שתי
מסות והביע בהן את השקפותיו הבסיסיות על חקר תולדות היהודים בארצות האסלאם
בעיקר בעת החדשה  .במסה אחת הוא הדגיש את " עיוות התמונה ההיסטורית " ו " החלל
הריק המהווה גם ליקוי חמור בהבנת תהליכים נכבדים בעולם

הרוח " ;

ו " בשביל דורנו ,

דור קיבוץ גלויות  . . .חשובה מכל היא ההשלכה החברתית כלפי פנים וכלפי חוץ הטמונה

בפער הקיים בתודעה ההיסטורית " ' .
9

במסה השנייה שפתחה את קובץ המחקרים " ממזרח

וממערב " שהקים לחקר הנושא  ,הצביע על המפגש בין העדות היהודיות בפזורות המוסלמיות

השובות .

80

הירשברג  ,שיצק מים על ידיו של בן -צבי  ,הקדים אפוא את המחקר המתעורר אחרי

שנת  , % 976ואף הקים דור של תלמידים שביססו את הנושא באוניברסיטת בר -אילן  ,כמו
אליעזר בשן ,

81

לאה בורנשטיין  -מקובצקי 82ואחרים  .תפיסתו בנושא חדורה כל כולה

בנקודת המבט הציונית ובכך הוא שייך לזרם הציוני בהיסטוריוגרפיה היהודית  ,אך

ניכרות אצלו בצורה בולטת המגמות של תת -הזרם הדתי -הלאומי בהיסטוריוגרפיה הציונית .

אירוע בעל אופי היסטוריוגרפי בולט ( אם כי נשכח היום ) היה הופעתו של ספרו של
חיים י ' כהן " היהודים בארצות המזרח התיכון בימינו "  ,בשנת  , % 973בהוצאת המכון

ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית ( והקיבוץ המאוחד )  ,שבו לימד אז ד " ר כהן ( כהן ,

היהודים ) .

למעשה היה זה הספר האקדמי החדיש הראשון בגושפנקה של האוניברסיטה

העברית  ,שהניח לפנינו תשתית של מידע כללי שכה היה חסר לקורא על קהילות ישראל
במזרח החל מאמצע המאה הי " ט  .טענתו המרכזית של כהן היתה שהציונות נקלטה
בארצות האסלאם באיחור  ,רק בתקופת מלחמת העולם השנייה  ,והעליות לארץ ישראל
ולמדינת ישראל נעוצות ברדיפתם היהודים כמיעוט לאומי על רקע הסכסוך הישראלי -

הערבי ולא מאידיאולוגיה ציונית .
בשבת

% 975

83

הופיע בעברית ספר נוסף בתחום  ,שהשאיר חותם היסטוריוגרפי חשוב .

זהו ספרו של אנדרי שוראקי ( שפורסם כבר בצרפת בשנת  , 1952בשם " הצעידה אל

78

מידע זה נמסר לי על ידי ידידי ועמיתי פרופ ' יוסף טובי  ,ובידו אף רישומים מפעילות התא .

80

הירשברג  ,מחקר במזרח  ,עמ' . 421
הירשברג  ,בין מזרח למגרב.

81

ראו ספריו  :בשן  ,ממזרח שמש ; בשן  ,משפחת טאראגאנו  ,ובמאמרים

82

ראו ספרה  :פנקס  ,ומאמרה ספרות ההלכה  ,ומאמרים נוספים .

83

כהן  ,היהודים  ,עמ ' . 169

79

רבים .

יהודי ארצות האסלאם
המערב " ) :

" קורות היהודים בצפון אפריקה " .

84

ומאסכולה

הירושלמית " ן

% 07

חשיבותו של הספר נעוצה בהתמודדותו

עם שאלת יחסי יהודים ומוסלמים והקולוניאליזם הצרפתי  ,לא בלי התחבטות אך עם
אהדה ברורה לתרבות האירופית  ,וניסיון להצביע לאן שייכים היהודים גם מארצות

האסלאם  -ולדעתו של שוראקי הם שייכים

לאירופה !

דוגמאות אלו  ,שניתן לכנותן " זרעים "  ,עתידות להתרבות ביתר שאת במחצית השנייה
של שנות השבעים  ,לא מכוח עצמן  ,ואינני בטוח שבזכות אותם זרעים  .הגורם לכך בא
מתחום לא אקדמי ולא תרבותי אלא בעיקר חברתי  ,וכוונתי להקמתה ופעילותה של

תבועת " הפנתרים השחורים " בשנת

197 %

וההלם שהיא גרמה לחברה הישראלית  ,אשר

העלה על פני השטח  ,בכל חריפותן  ,את בעיות השסע העדתי

בישראל .

ביקור המחקי " ה9יוש  %מ" 9
כל התביננית

מנקודת מבט של ימינו על העבר ייצרת תמונה שונה מזו שהיינו מקבלים

בשנים עברו  .נסיבות הזמן שבו אנו חיים כיום ומתבוננים בעבר  ,יוצרות תמונה הרבה

יותר מורכבת ולא חד -ממדית של העבר  .אמירה זו תופסת גם לגבי תולדות המחקר
ההיסטורי  ,שאף הוא מהווה חלק מתמונת העבר ועימו אנו מנסים

להתמודד במאמר זה .

מחקר על היסטוריוגרפיה כמוהו כמאמר היסטורי  ,והוא אינו בא רק לתאר את מה

שכתבו וחקרו ( והדברים מגוונים לכשעצמם ) ועל מה  ,אלא גם מדוע ואיך  ,והוא מנסה

לרדת לשכבות נוספות .
דיון בהיסטוריוגרפיה של " האסכולה הירושלמית " על יהודי ארצות האסלאם  ,שהיא
תפיסה ציונית  ,חייב להביא בחשבון שתי גישות אפשריות

כלפיה :

א  -הגישה המחקרית המסורתית  ,המנסה לסקור את המחקר ולפרש את התפתחותו
או את אי  -התפתחותו בכלים פרשניים קלסיים הקשורים לזמנים  ,למקומות ולחברות

שבהן התרחשה הכתיבה הזאת  .גישה זו מייחסת תום לב רב למימסדים שפעלו ולמחקרים
שנכתבו על פי רוח התקופה  ,בגישה היסטוריציסטית ו " מדע טהור " לשמו  .היא יוצאת
מנקודת מבט אירופוצנטרית  ,ששלטה בכיפה בעבר ובמידה רבה גם בהווה  ,ורואה בה
דבר חיובי ונכון ואף

טבעי .

ב  -הגישה הביקורתית  ,שבמידה רבה היא פוסט -מודרנית ולעתים אף פוסט -ציונית

( אף שאין בהכרח חפיפה בין השתיים )  ,המתבוננת בכתיבה ההיסטורית מעבר לדברים
הגלויים שיש בה  .גישה זו מתנגדת  ,בהשפעת תיאוריות " האוריינטליזם " מבית מדרשו של
אדוארד סעיד  ,לגישה האירופוצנטרית ולמדיניות כור ההיתוך שהיתה דומיננטית  ,ותומכת

ברב -תרבותיות  .היא אינה מייחסת למימסדים תום לב אלא מאשימה אותם או בזדון ,
בכוחנות וברצון לשלוט  ,ורואה בכתיבה ההיסטורית פן אחד ממערכת מורכבת של שליטה
קולוניאלית מערבית על המזרח המוסלמי  ,או בדיאלקטיקה של שלילת " האוריינט " יחד
84

שוראקי  ,הצעידה ; שוראקי  ,קורות  .וראו דבריו של אביטבול  ,יהודי צפון  -אפריקה ,

על התמורות במחקר על סוגיות אלה .

עמ ' , 216 - 215

 ' ] 108עקבברנאי
עם השאיפה לחזור אליו מהבחינה הגיאוגרפית על כל המשתמע מכך .

85

ככלל  ,גישה זו

מדגישה את הממד הפוליטי בכתיבה ההיסטורית ואת תפקודה כמשאב פוליטי .

86

לפי דעתי יש לסקור ולנתח את ההיסטוריוגרפיה הירושלמית הציונית ( בצירוף מחקרים

נוספים ) על יהודי ארצות האסלאם בהרכבת משקפיים דו -קוטביים  ,המשקפים את שתי
הגישות הנזכרות לעיל  ,ובכך ניתן אולי להגיע לסינתיזה ביניהן .
הנחות היסוד שלי הן שהציונות היא תנועה שנוסדה כתנועה לאומית בעלת השפעות
לאומיות אירופיות והיו בה כל המרכיבים של התנועות האירופיות השונות  :תנועה

מודרנית  ,המושפעת מרעיונות ההשכלה והרומנטיקה הלאומית האירופית  -יסוד מהפכני
ונטיות חילוניות מובהקות  .אך יחד עם זאת היתה הציונות תנועה בעלת זיקה לעבר
ולמסורת היהודיים וגם למשיחיות היהודית על הדיאלקטיקה שלהם ( וגם בכך דמתה
לתנועות הלאומיות

האירופיות ) .

ההשכלה היהודית  ,ובעקבותיה הציונות  ,השתלבו גם עם הקולוניאליזם  ,צעדו בצידו ,
והדבר נכון במיוחד לגבי פעילותה התרבותית והחינוכית בארצות האסלאם  ,שבה ראו
הציונים את " תיקון היהודיים "  ,כפי שהיה באירופה .

87

גם הגישה המשכילית ובעקבותיה

זו הציונית ( לדעתי פחות ) גילו  ,כמו הקולוניאליזם המערבי כלפי המזרח המוסלמי  ,יחס
של התנשאות כלפי היהודים בארצות האסלאם .
הכתיבה ההיסטורית היהודית המודרנית  ,ובעיקר זו הירושלמית הציונית  ,מדגישה
את ההיבטים והניגודים שהוזכרו לעיל ביחס ליהודי ארצות האסלאם  ,בהשפעת הלאומיות
והקולוניאליזם האירופי  ,ומהם משתמעים הרבה מההיבטים שלה  .נושא דיוננו טעון
ומורכב ויש בו הרבה בעיות ודילמות תרבותיות וחברתיות  -שאלות של הגדרות כגון
" יהודי המזרח "  " ,ספרדים " ו " מזרחיים "  " ,מורשת יהודי המזרח "  " ,התמערבות "  ,תפיסת
המסורת המודרנית והציונות בקרב יהודי ארצות האסלאם ; ושאלות של דימויים  ,טענות
לקיפוח והיחם לאחר ועוד  .בעיות אלה  ,ובעיות אחרות  ,עומדות כידוע על סדר היום
הציבורי בישראל יום יום ושעה

שעה .

ההיסטוריוגרפיה הירושלמית הציונית פעלה בתוך מציאות מסובכת ומורכבת מעין
כמוה  :השגת לגיטימציה לאומה מתהווה המנסה להשיג טריטוריה משלה  ,שלגביה יש לה
זיקה עמוקה של עבר והווה  .משהוקמה המדינה היהודית היא עמדה בפני בניין אומה

ומדינה על כל המשתמע מכך  ,והסכסוך היהודי  -הערבי על אותה טריטוריה  .לאלה ולגורמים
נוספים היו השלכות פוליטיות  ,חברתיות וגם היסטוריוגרפיות כוללות  .בתוכן בולטת
מאוד הסוגיה של מעמד היהודים מארצות האסלאם וכתיבת ההיסטוריה שלהם בתוך
המסגרת הכללית .

לביקורת על כיווני המחקר ההיסטורי ( ומעבר לו ) על יהודי ארצות האסלאם  ,יש שני
כיוונים

מרכזיים :

85

רז  -קרקוצקין  ,אוריינטליזם  ,עמ ' . 42 - 37

86

זרטל  ,האומה והמוות  ,עמ ' . 230

87

ראו  :רודריג ,

עמ ' ; 166 - ; 1

ברנאי  ,יהודי האימפריה  ,ב  ,עמ ' . 297 - 296

יהודי ארצות האסלאם וה ' אסכולה הירושלמית "

ן

109

א  -המשך טענות על קיפוח מקומם של יהודי המזרח בסיפר ההיסטורי היהודי
ובעיקר הציוני ובתולדות מדינת ישראל .לטענות אלה פנים רבות והן נשמעות כמעט

מדי יום ביומו בכתבי עת  ,בתקשורת ובספרים  .הביקורת טוענת על המשך השימוש
בספרי הלימוד הישנים בהיסטוריה  ,שלא הזכירו או הדגישו את מקומם של יהודי המזרח
בתולדות הציונות והמדינה  .וזאת  ,מלבד ביקורת על הדימוי של יהודי המזרח בספרות
העברית לדורותיה באמנות ובקולנוע  88 .כמו כן נשמעות טענות שגם במחקרים היסטוריים

בני זמננו נעדר מקומם של יהודי ארצות האסלאם  -לדוגמה  ,הקובץ " לאומיות ופוליטיקה
יהודית  -פרספקטיבות חדשות "  ,שיצא לאחרונה במרכז שז " ר  ,או ספרו המקיף של
ראובן מיכאל  " ,הכתיבה ההיסטורית היהודית "  ,שלא נזכר בהם אף היסטוריון שאיננו
יהודי אירופאי ואף לא נידונה בהם הבעיה של ההיסטוריוגרפיה של יהודי ארצות האסלאם .

89

ב  -ביקורת פוסט -מודרנית  ,פוסט  -ציונית והאוריינטליזם  .ויכוח ההיסטוריונים המתנהל
בישראל בשנים האחרונות הוא חלק ממגמות תרבותיות  ,פילוסופיות והיסטוריוגרפיות
בעולם המערבי  ,והוא מקרין גם על תחום דיוננו .
הוויכוח המתנהל בארץ הוא בעיקרו בנושאי תולדות הציונות והיישוב  ,הסכסוך

הישראלי-הערבי  ,תולדות מדינת ישראל והשואה  .לחלק מהמחלוקות יש אופי מתודולוגי ,
אולם בולטים בהן הגלימה האידיאולוגית ובעיקר ויכוח בין ציונים מול פוסט -ציונים או

לא -ציוניים ואנטי  -ציוניים  .הוויכוחים  ,שהחלו כהתגוששות של מתאבקים  ,חוזרים על
עצמם במידה רבה  ,בכל נושא מן הנושאים הנידונים  ,בגלל הכסות המתודולוגית או
האידיאולוגית שלהם  ,והם נראים ( לדעתי ) למתבונן כתזוזה של אותם מהלכים הלוך
וחזור על פני לוח השחמט .
בתוך הוויכוחים הללו החלו להישמע בשנים האחרונות גם קולות על מה שנעשה
במחקר ההיסטורי על העולם השלישי בכלל ועל האסלאם בפרט  ,ובתחומנו גם על תולדות

היהודים והיצירה היהודית בארצות האסלאם  ,כחלק מהדיונים על ה " אחר " בכלל.

המושג המרכזי העולה בדיונים הביקורתיים על המחקר בתחומנו הוא ה " אוריינטליזם " .
כידוע  ,מושג זה בהקשרו בזמננו מקורו בספרו של אדוארד סעיד הנושא שם זה  .ספר זה ,
שנדפס לראשונה בשנת  , % 978חולל פולמוס חריף והרחבת יריעת הדיון בנושאים הנידונים

בו וזכה למהדורה שנייה עם תגובת המחבר למבקריו  ,בשנת  . 1994מהדורה זו זכתה אף

לאחרונה לתרגום עברי .

90

מאז שפורסם ספרו של סעיד זכו התיזות שלו להתפתחות

מרשימה בספרות מחקר ובתאוריות שניתלו בו  ,מהן שחלקו עליו ומהן שראו בדימויים
של המזרח במחקר המערבי שסעיד חשפם  ,כמנציחים את התרבות הקולוניאלית .

91

התיזות המרכזיות של הספר מכוונות כנגד המחקר המזרחני המערבי ( ובעיקר הבריטי

והצרפתי ) שאינו אלא בבואה של הקולוניאליזם  ,שהוא אירופוצנטרי על כל הרע המשתמע

88

ראו למשל  :חקק ; פירר ; שוחט ; אלקלעי ;

89

ראו  :ריינהרץ ; מיכאל .

90

סעיד ; לואיס  ,עלי היסטוריה ,

9%

הספרות

נצן -שיפטן .

עמ '  ; 275 - 249סיון ; גרבר .

על כך רבה  -ראו לדוגמה באבא ; האלידיי .

%%0
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יעקבברנאי

מכך לדעתו ( כמו למשל אי  -הכרת האסלאם ועיוותו  ,בוז והתנשאות  ,חדירה כוחנית

וכדומה ) .

לדעת סעיד יוצר השיח האוריינטליסטי את הדיכוטומיה הקבועה של מערב -

מזרח  .טענה בסיסית בביקורת האוריינטליסטית היא שגם המחקר או הכתיבה המזרחית
או האסלאמית הנשלטת על ידי הקולוניאליזם המערבי  ,וכן הכתיבה על יהודי המזרח
ושל יהודי המזרח  ,אימצו את תיזות היסוד הללו על חברותיהם  ,וכדברי גבי פיטרברג
הנראטיב הציוני ההגמוני היה חלק מנראטיב אירופוצנטרי ( וכך הוא ראה את

עצמו )  ,ועל כן הוא אימץ את הניגוד בין מערב למזרח כשתי קטגוריות נתונות
ואובייקטיביות .כדי להשתלב בו אולצו המזרחיים לשלול את זכרונם ותרבותם

וכך להיות מועמדים לגיטימיים להצטרפות לקהילה המדומיינת הציצית  -ישראלית.

92

כך נוצר בשנים האחרונות המושג " אוריינטליזם יהודי "  93 .נזכיר כאן לדוגמה את מחקריה
של אלה שוחט  ,המנתחת בחיבוריה את הגישה האוריינטליסטית האירופוצבטרית בקולנוע
בישראל ובמערב בכלל ,ואת ספרו של עמיאל אלקלעי ,
בגיבוש התרבות

הלבנטינית .

 Afterהדן
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94

מאמר ראוי לציון בהקשר זה הוא משל גיל אנידג ' אר  ,המבקר בחריפות את חקר
המיסטיקה היהודית מבית מדרשו של גרשם שלום  ,תלמידיו וחוקרי זמננו בארץ ובחוץ

לארץ  ,ומאשימם בגישה אוריינטליסטית  ,מתנשאת  ,מערבית ואירופוצנטרית  .אנידג ' אר
טוען שמרידתם של חוקרי הקבלה בשנים האחרונות בגרשם שלום היא רטורית בלבד ,
וסבור כי הם הוציאו את האלמנטים המוסלמיים  ,והיהודיים המזרחיים  ,או התעלמו מהם
במחקריהם  -זאת  ,כחלק מהתעלמות מדעי היהדות " ממשקלה של הערבית בהיסטוריה
של הספרות

המדיבאלית " .

95

מאמר זה עורר תסיסה רבה בקרב המבוקרים והתומכים והפולמוס הוא רק בראשיתו .
יש לציין שרוב הפרסומים שכתבו חוקרים ישראלים הופיעו באנגלית תחילה ( כמו במקרה
של שוחט ) ובארצות הברית  .מאמר חדש נוסף הראוי לציון הוא משל דוד ביאל  ,הטוען

שגם המחקר היהודי על השבתאות מראשיתו בכתב מתוך גישה של " אורייבטליזם יהודי " .

96

המאמר העברי הביקורתי הבולט בנושא הוא זה של גבי פיטרברג ( שיש לו גם גירסה
אנגלית שונה )  .פיטרברג משווה את התפתחות ההיסטוריוגרפיות הלאומיות הטריטוריאליות

המצרית והישראלית בהקשר האוריינטליסטי  :זו המצרית ויחסה לעברה העות ' מאני של
מצרים  ,וזו הישראלית ויחסה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית ל" עדות המזרח "  -שתיהן
מתוך שיח אוריינטליסטי  .י9

. 97

92

פיטרברג  ,האומה ומספריה  ,עמ '

93

ראו קאלמאר .

94

שוחט ; אלקלעי .

95

אנידג' אר ,

96

ביאל .

97

פיטרברג  ,האומה ומספריה ; פיטרברג  ,אוריינטליזם מקומי

עמ ' ; 129

וראו תשובת אידל  ,לכיוון .

יהודי ארצות

ן

האסלאם ומאסכולה הירושלמית "

111

מבלי להתייחס למכלול הנושאים הנידונים במאמריו של פיטרברג  ,נציין רק שהוא
יוצא מנקודת המוצא של אדוארד סעיד בהקשר הרחב ושל מאמרו של אמנון רז -קרקוצקין
על " שלילת הגלות " בתרבות הישראלית בהקשר היהודי  .הוא מנתח את התפתחות המחקר

החל משנות השבעים (שניסינו לתארה לעיל ) ובהמשך מבקר את גישתו של הספר " תולדות

היהודים בארצות האיסלאם "  ,אך רואה בו " את ספינת הדגל" ו " פרויקט שאפתני " ומחמיא
לו  .לצד הביקורת פיטרברג סבור שהספר נכתב " ברצינות ובמקצועיות  . . .בניגוד בולט
להתנשאות ולדיליטנטיות הבוטות המאפיינות את הפריטים השונים מסדרת ' תולדות

עם ישראל' שחוברו בתקופה הראשונה (  . " ) % 960 - % 930אולם בסופו של דבר הספר
מבטא את הניצחון הסופי של הנארטיב ההגמוני  ,משום שהוא משלב באופן מתוחכם ,
זיכרון שהוא גם גלותי וגם מזרחי  ,לתוך נראטיב גם טריטוריאלי [ הכוונה לארץ

ישראל  -י " ב ] וגם אירופי  .אבל מה שמשתנה באופן יסודי הוא הזיכרון הגלותי -

מזרחי ולא הנראטיב ההגמוני  .מצד שני הטקסט מבטא את המגבלה החמורה שמטיל
הנראטיב הטריטוריאלי הזה על אפשרות קיומו של פלוראליזם אמיתי .

98

אני ( כמשתתף בכתיבת הספרים ) מקבל חלק מטענותיו של פיטרברג וחולק על כמה
מהן  .אכן  ,המחקר על יהודי המזרח הוא אירופוצנטרי  ,אם כי אינני בטוח

ב " אוריינטליזם "

שלו בצורה מוחלטת כל כך  .אף בגישתי ללאומיות בכלל ולציונות בפרט  ,אינני מקבל
את שלילתו

הגורפת .

הביקורת כנגד סעיד ובית מדרשו כבר ייסרה אותו על הכללותיו  ,אך אני מסכים
שהתיזות הבסיסיות של " האסכולה הירושלמית " הושלכו כאן על יהודי ארצות האסלאם ,
תוך הדגשת תחומים מסוימים והתעלמות מניגודים וסתירות ודחיקתם לשולי

הדיון .

סיכום
ניסיתי לשרטט כמה מקווי היסוד של השפעת הציונות על חקר יהדות ארצות האסלאם
והמשתמע והמסתעף מהם ; בסוף דבריי הצגתי גם מעט מהביקורת על תפיסות

אלה .

האם יש דרך אחרת ? מול הסיפר הציוני  ,האירופוצנטרי  ,עומדת גישה פוסט -ציונית ,
המבקשת לספר סיפור לא -לאומי יהודי ולא טריטוריאלי  .את הסיפור הטריטוריאלי
הארץ ישראלי יש המנסים לתאר בעיניים של הסיפר הפלסטיני ואולי ניתן להציע דרך
משלבת  ,ואיני בטוח שהכל יסכימו לכך  .ודאי שניתן לעסוק בתולדות ישראל גם בדרכים

אחרות  ,לא ציוניות  " ,גלותיות "  ,או במשקפיים של " ההיסטוריה הכללית "  ,ואף כאן אני
מציע את הדרך המשלבת .
גם את תולדות העת החדשה ובתוכה את תולדות הלאומיות היהודית  ,ניתן לכתוב
בצורה שהייתי מכנה אותה פתוחה ומאותת יותר  ,ובלי הלהט האידיאולוגי הציוני שאפיין

98

פיטרברג  ,האומה ומספריה  ,עמ ' . 99

]
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אותה עד כה  .הדבר מחזיר אותנו כמובן לוויכוח הגדול על דרכי הכתיבה ההיסטורית
הנטוש בכל עוז בשנים האחרונות  ,והפתרונות אינם פשוטים  .יעקב כ " ץ טען בשנת

בוויכוחו עם קורצוייל ( כאילו ענה להיידן וייט

] VVhite

1965

 , [ Heydenהוגה הדעות הבולט

של הפוסט -מודרניזם בהיסטוריוגרפיה ) כי " אין אדם טוען לאובייקטיביות מוחלטת  ,אולם
בין אובייקטיביות מוחלטת לבין התרת הרצועה לסובייקטיביות גמורה  ,רובצת תהום

" ; 99

הוא הרחיק לכת וטען אף כי " אכן בתיאור מציאות היסטורית כפי שהיתה  ,מאמין אני " .

100

כ " ץ חזר על דברים אלה לאחרונה  ,לפני פטירתו  ,באומרו בצורה אופטימית כי " בניגוד

לנשמע לעתים מפי פקפקנים יש עקרונות למחקר ההיסטורי " .

101

הלוואי ויכולתי להצטרף
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כ  -ץ  ,לאומיות יהודית  ,עמ ' . 221
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גרבר
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דינור

בךציע דינור  ,דורות ורשומות  ,ירושלים תשל" ח .

האלידיי
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