כעווני  %בחקר יהדות המזרח
מיפה רחר

חמישים וחמש שנה לייסוד מכון בן -צבי  ,כמעט כשנים האלה להקמת המדינה  ,ולרגל
מלאת עשרים וחמש שנה ל " מורשת יהדות המזרח " במשרד החינוך  ,יש מקום לא רק
להצעת כיוונים רצויים ומתבקשים בחקר יהדות המזרח  ,אלא גם לחשבון נפש על מה
שכבר נעשה  .מבט לאחור על מה שנעשה בתחום  ,וההקשרים החברתיים  ,התרבותיים
והפוליטיים שבהם הוא נעשה  ,שופך אור על המחקר המתהווה ושאיננו מתהווה ברגע
זה  ,ועל מה שעשוי להתרחש בתחום

אח מה אנו חוקיים

בעתיד .

?

השאלה הראשונה שעלינו לשאול כאשר אנו באים לערוך חשבון נפש על מצב המחקר

בנושא שהחוברת מוקדשת לו היא  :מהו בעצם אותו תחום מחקר ? והדברים אינם פשוטים

וברורים  .מחוללי המחקר והעשייה החשובים ביותר בתחומים שיידונו להלן הם מכון
בן  -צבי ו " המרכז לשילוב מורשת יהדות ספרד

והמזרח "

במשרד החינוך

והתרבות .

הבעייתיות הכרוכה בהגדרת נושא המחקר באה לכלל ביטוי כבר בהיווסד מכון בן -צבי

בשנת . % 947

1

הדעה הרווחת היא כי יצחק בן  -צבי ז " ל התנגד לרעיון " כור ההיתוך " ,

ורצה לראות חברה מאוחדת שיהיה בה ביטוי תרבותי לכל " שבטי

ישראל" .

2

ייסוד

המכון  ,שנקרא יותר מאוחר על שמו של יצחק בן -צבי ואשר הוגדר כ " מכון לחקר קהילות

המזרח "  ,היה אמור לתרום ליצירת המסד הלמדני לביטוי הזה  .אם בודקים ממרחק
הזמן את פעולתו של המכון עוד בחייו של הבשיא השני של מדינת ישראל  ,ייראה כי
שמו של המכון  ,ומטרותיו המוצהרות  ,גם כפי שהן באו לכלל ביטוי בפעולותיו בשנים

הבאות  ,טומנים בחובם סתירות פנימיות רבות  .מבלי להמעיט מחשיבות תרומתו של
בן -צבי  ,ומהתלהבותו לנושאים שחקר  ,או מחשיבות פעולותיו של המכון לאורך השנים

שחלפו מאז  ,ההגדרה " קהילות המזרח "  ,והתוכן שניצוק בה  ,היו ביטוי של תפיסת עולם

אשכנזית מובהקת  ,שעמדה ביסוד עבודתו של יצחק בן-צבי  ,ושל רבים מבני דורו  ,והרקע
החברתי והתרבותי שממנו בא  .כל מי שלא היה אשכנזי  ,היה בעיניהם  ,באופן טבעי ,
חלק מעולם זר  ,שזרותו היתה בעיניהם המכנה המשותף המאחד את כל מרכיביו השונים .
למעשה  ,עצם הקמתו של מוסד מחקר שיעסוק בחקר ההיסטוריה והתרבות של העולם

ו

העובדות על מכון בן  -צבי מבוססות על אתר האינטרנט הרשמי של המכון  ,ועל מאות פרסומיו .

2

ראו למשל מיסיקה .

פעמים
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היהודי הלא-אשכנזי בנפרד מעבודת המחקר העניפה בתולדות ישראל ותרבותו  ,שנעשתה
אז באוניברסיטה העברית בירושלים  ,היה ביטוי לתפיסה הזאת  .הבעייתיות שאני מנסה
לברר כאן מצויה כבר בהגדרת מטרת פעולותיו של המכון בפרסומיו הרשמיים ; באתר
האינטרנט שלו הוא מוגדר כמכון

" העוסק ביהודי ספרד והמזרח " .

המעלעל בכרכים

הראשונים של בטאונו הראשון  " ,ספונות " ( החל לצאת לאור בשנת  , ) 1956ימצא ביניהם

מאמרים העוסקים ביהודים  -ערבים  ,ביהודים -ספרדים  ,ביהודים -פרסים  ,ביהודים -
רומניוטים  ,ביהודי איטליה ובקהילות יהודיות שאינן אלה ואינן אלה  ,כיהודי

למעשה  ,התפיסה הרעיונית הזאת עדיין שרירה וקיימת הן ב " ספונות " והן

קוצ ' ין .

ב " פעמים "

של היום  ,וניתן לאתרה בכל המפעלים המרכזיים והחשובים של המכון  -כאילו נאמר
שכל מה שאינו אשכנזי שייך למהות אחרת שיש לה מכנה משותף מסוים  .ומהו המכנה

המשותף הזה ? התשובה היא שאין מכנה משותף כזה מלבד העובדה שממבט ראשון כל
האנשים האלה אינם אשכנזים  .המכנה המשותף הזה הוא מעין גירסה ביתית של האמירה

" לכל היוונים אותם

פנים " .

ייתכן שיבוא מישהו ויאמר כי התפיסה הזאת היתה מקובלת

ביישוב מזה מאות שנים ונבנתה בירושלים לאורך התקופה העות ' מאנית  -וכידוע

העות' מאנים הכירו בקיומן של שלוש קבוצות יהודיות בעיר לאורך הדורות  ,הקראים ,
הספרדים והאשכנזים  ,כאשר הספרדים היוו מעין " קהל  -על " לכל מי שלא היו אשכנזים

או קראים  .אולם יש לזכור כי הספרדים עצמם לא ראו בקבוצות הלא-ספרדיות שאוגדו
תחת מצודתם בשר מבשרם  ,ואף אלה האחרונות לא ראו כך את הספרדים  -היתה זו
מסגרת שנכפתה עליהם מבחוץ  .תפיסת " איחודם " של כל מי שאינם אשכנזים תחת גג

אחד  ,נראית  ,על כן  ,פרי התפתחות מאוחרת יותר ( שאחד מביטוייה הוא הקמת הרבנות
הראשית כפולת הראש  ,בתחילה תחת שלטון המנדט ' ואחר כך במדינת ישראל )  ,ובאורח ,
שוודאי קורא להסבר סוציולוגי  ,התפיסה הזאת התקבלה במשך השנים בציבור הרחב
לשדרותיו השונות בארץ ובגולה  ,ובין צאצאי הגלויות השונות כולם .
בשנת

נוסד " המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח וספרד " במשרד

978

החינוך .

4

~

המרכז נוסד בעקבות המהפך הפוליטי במדינה שהעלה לשלטון מפלגה שנישאה לא רק
על גלי המחאה נגד מחדל מלחמת יום הכיפורים  ,אלא גם על גלי המחאה של קבוצות
רחבות שחשו עצמן מקופחות כלכלית ופוליטית  .הקמת המרכז היתה חלק מן המאמץ
לשלב את ההיסטוריה והתרבות של הקהילות  ,שרבים מאלה שהעלו את מה שהיתה אז
מפלגת " חרות " לשלטון באו מהן  ,בתוך הזיכרון ההיסטורי הישראלי  ,המונחל במערכות

החינוך הממלכתיות  ,זיכרון שעד אותה תקופה היה מאוד " אשכנזי " .

הקורא את רשימת

מטרותיו של המרכז ימצא ביניהן  ,מלבד המטרה המרכזית " לשמר  ,להנציח ולהנחיל את

מורשת קהילות ישראל בספרד והמזרח "  ,את " הכרת נכסי התרבות של כלל עם ישראל

והכרה ברבגוניתו התרבותית "  " ,חיזוק הדימוי העצמי החיובי של בני הקהילות השונות ,
3
4

ראו חיים .

העובדות על המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח וספרד נלקחו מאתר האינטרנט הרשמי של
משרד החינוך והתרבות .

מוונים בחקר יהדות המזרח

ן

7

וחתירה שיטתית להעשרה תרבותית הדדית המבוססת על הפנמת מושגים ערכים וגישות " ,
" הדגשת המשותף במסורות  ,במנהגים ובערכים של כל קהילות ישראל  ,תוך הגברת
הסובלנות וההכרה בערכה של מורשת יהדות ספרד בתוך כלל המורשת של עדות

ישראל" .

( במאמר מוסגר ייאמר כאן  :היום  ,כאשר משרד החינוך ויתר למעשה על השליטה

בתוכני הלימוד בחלק גדול ממערכת החינוך  ,צריכה להישאל מחדש השאלה אל מי
בעצם מכוונת פעולתו החינוכית של המרכז  ,ומה יעלה בגורל החינוך ל " סובלנות " " הדגשת
המשותף " וכדומה  ,באותן מסגרות שמשרד החינוך ויתר למעשה על הפיקוח התוכני
עליהן ) .

מבחינה תמטית  ,שהתבטאה בתמיכה בהוראה ובמחקר  ,המרכז הזה  ,הידוע בשמו
המקוצר " מורשת "  ,הלך בדרך מצומצמת מזו שנקט מכון בן  -צבי  :כל מה שלא היה
אשכנזי  ,ורצוי גם שלא התרחש או נוצר במערב אירופה או ב " עולם החדש "  ,היה " בפנים " ,
וכל השאר

" בחוץ " .

בעוד מכון בן -צבי ראה בתחום ענייני מחקרו גם את ימי הביניים

הקלסיים בארצות האסלאם וכן נושאים כגון קהילות האנוסים ב " עולם החדש "  ,הרקע
הפוליטי והחברתי שעמד מאחורי ייסודו של מרכז

" מורשת " הכתיב לנושאים שאותם

הוא קידם  ,ברגע מסוים  ,לפחות למעשה  ,תחומים כרונולוגיים מצומצמים מאלה שעניינו

את מכון בן -צבי  ,והמרכז השתדל לתמוך בנושאי מחקר והוראה שאחרי  , % 492שנת
גירוש יהודי ספרד  .למעשה  ,לתאריך הזה לא היתה כל משמעות ככל שנגע הדבר לקהילות
בבל  ,אירן  ,אתיופיה  ,תימן ומרכז אסיה  ,שהיו בתחום עניינו המוצהר של המרכז  .ועוד
הבדל בין מכון בן -צבי ל " מורשת "  :ל " מורשת " לא היתה רק מטרה להעמיק ולקדם את
המחקר בנושאי עניינו של המרכז  ,אלא להתחיל מיד במלאכת ההוראה של נושאים

שלמעשה לא היו לגביהם לא מחקר אקדמי ולא עזרי למידה .
למרות המכשלה המובנית שהיתה טמונה בהקמת " מורשת " מנקודת מבטו של התוקר

האקדמי  ,בסופו של דבר  ,כמו מכון בן -צבי  ,גם המפעל הזה ( הצנוע למדי  ,יש לומר ,

מבחינת המשאבים שעמדו לרשותו ) היה למנוף חשוב בהרחבה ובהעמקה של המחקר
בנושאים שהוא ביקש לקדם  .התרחבות המחקר בנושאים אלה היתה  ,ועודנה  ,ללא ספק ,

על רקע של דרישה חברתית ופוליטית למחקר כזה  .יחד עם זאת  ,מרבית המחקר עצמו ,
בסופו של דבר  ,היתה משוחררת למדי מן " ההכוונה " הממלכתית  ,ואף מן ההטיה החברתית ,

והיא בעיקרה מחקר רציני ואחראי  .בדומה להגדרת שטח המחקר על ידי מכון בן -צבי ,
ויותר מזה על ידי מפעל " מורשת "  ,נוסדו מרכזי מחקר ומכוני מחקר שנושאם " יהדות
ספרד והמזרח " באוניברסיטאות בארץ  ,ואף באוניברסיטה העברית בירושלים  ,שאליה
הסתנף בסופו של דבר מכון בן  -צבי  ,הוקם מרכז נפרד  ,בשם " משגב ירושלים "  ,שמטרתו

היא בדיוק כמו מטרת " המכון לחקר יהדות ספרד והמזרח "  .בנקודה זו אנו חוזרים

ל" תרתי דסתרי " שכיוונתי להם בראשית דברי

על מכון בן  -צבי  .באמצעות מפעל " מורשת " ,

קנתה לה תפיסת שטח המחקר האובקת עולמות שנקבעה על ידי דורו של יצחק בן -צבי

מעין גושפנקא ממלכתית  .אם לא היה הדבר כך לפני  , % 978הרי לאחריה  ,לגבי החברה
במדינת ישראל  ,כל מי שלא היו אשכנזים היו ספרדים  .חשוב לציין כי לכוחות הפוליטיים
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שסחפו את האקדמיה לכיוון הזה לא היתה מלאכה לגמרי קלה  .ביום העיון על " מורשת

יהדות המזרח " שנערך על ידי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת

בי " ס

באדר

ב ' תשל " ו

(  , ) 2 % . 3 . 1976יצא קצפו של פרופ' חיים הלל בן-ששון המנוח על המושג  ,כפי שהוצג
לפני משתתפי יום העיון וחברי הכנסת הנכבדים  .בן -ששון עירער על הגיונו של המושג
במילים חריפות מאוד  ,שצוטטו כבר על ידי שאול שקד  ,ואשר ליחן לא נס עם

השנים :

" כל המדבר על מורשת יהדות המזרח  ,לשון יחיד ויציקת גוש אחד  ,הרי הוא עושה עוול

למורשות הרבות וגוניהן החיים ; ובשימו אותן בסד של דבר מלאכותי  ,מונע הוא מהן את

מה שהן יכולות לתרום לבניהן ולתרבות הלאומית הכללית " .

5

שאול שקד  ,שהיה אז

ראש מכון בן -צבי  ,לא יכול היה להתעלם מן העובדה שיצירת התחום היתה פרי של
שינויים חברתיים ופוליטיים  ,ואף הודה בכך  ,וכמו כן לא יכול היה להתעלם מדבריו
החריפים של בן -ששון  .אולם  ,אולי מתוקף תפקידו  ,ואולי מפני שבאמת הבין זאת כך ,
הוא לא ניסה להתמודד עם העובדות ששטח בן  -ששון  ,וקבע במאמר הראשון שהתפרסם

בכתב העת  ,כי יש מכנה משותף לכל החברות הקרויות " יהדות המזרח " .

לשיטתו  " ,אחדותה

של יהדות המזרח באה לידי ביטוי בראשונה בהיותה תרבות שעוצבה תוך מגע ממושך

עם האסלאם " .

6

בכך הסתיים למעשה הוויכוח שבכתובים על גבולותיו של שדה המחקר .

בדיקה שטחית של הלכי הרוח ביהדות הפזורה תגלה עובדה מעניינת  :בשדה האקדמי
התקבלה בשנים האחרונות  ,בעיקר בארצות הברית  ,ההגדרה  ,כי ספרדי הוא כל מי

שאיננו אשכנזי ' .

לעומת זאת  ,סקירה של הנעשה בתחומים הרבה יותר פופולריים  ,כמו

קבוצות דיון חובבניות בנושאים כתרבות  ,היסטוריה  ,ובעיקר בתחום הגנאלוגיה  ,גם
באמריקה הצפונית והדרומית  ,וגם באירופה  ,תגלה שהן הרבה יותר " ייחודיות "  ,והנובע

מבדיקת פעולותיהן הוא שלדידם של המשתתפים בהן " הספרדיות " מקושרת באופן
ברור לזיכרון ההיסטורי ששורשיו בחצי האי

5

i1
ראו llw rl :

6

עם. % 0 ~,

7

שקד ,

עמ '

; 86

האיברי .

8

אבל גם בשדה הפופולרי הזה

שקד  ,עמ' . 9
" עברי  -נאסאוי "

.

ראו  ,רק כדוגמה  ,את הביטאון האלקטרוני
בשנת  ) 1996המוגדר על ידי מקימיו כ " בטאון המוקדש לתרבויות הספרדיות והמזרח  -תיכוניות " ,
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הולכת ומתרחבת הגדרת ה " ספרדיות "  ,ויש מקום לשאול מה מקומה של החברה והאקדמיה
במדינת ישראל בעיצוב תפיסת המחקר האקדמי ואף בעיצוב התפיסה החברתית של
" תחום הספרדיות "

בפזורה .

9

אם נחזור ונתרכז באקדמיה ובחברה הישראליות  ,ברור כי החיבור שנעשה כאן בין
ספרד למזרח הכניס לתחום אחד קבוצות רבות ושונות שאין להן קשר לגולת ספרד  ,לא

מבחינה היסטורית ומשפחתית ולא מבחינה תרבותית  .אחד הביטויים לכך הוא ניכוס
המורשת התרבותית של יהדות ספרד על ידי קבוצות אחרות בתוך המרחב הזה -
שהפך ממרחב מחקרי למרחב חברתי סוציולוגי  ,שאחד מביטוייו הוא ייסודה של תנועת

ש " ס  -ויצירת

" היסטוריה "

חדשה שעדיין לא נכתבה  ,אבל היסודות לכתיבתה כבר

הונחו  ,והיא קיבלה כבר אישור חברתי ופוליטי לקיומה  .המעיין בספרו של צבי זוהר
" האירו פני מזרח  :הלכה והגות אצל חכמי ישראל במזרח התיכון "  ,יכול לראות היכן
מונחים היסודות התאורטיים של ההיסטוריה הזאת  .זוהר עצמו מתחבט קשות בין כלי
העבודה שהוא מחויב להם כהיסטוריון וחוקר  ,לבין השאלות הרעיוניות והחברתיות

שמעסיקות אותו  ,ואת ההתחבטות הזאת הוא פורש בהגינות בפני הקורא  .הוא מפרש
את הסתמכותו המוצהרת של הרב הבגדאדי הבודע הרב עבדאללה סומך

על ר ' יוסף קארו  ,ואת הצהרתו של הרב יוסף חיים

הספרדים בתר מרן [ ר ' יוסף קארו ] גרירן " ,

10

( ) % 909 - % 835

כהצהרת השתייכות

( ) % 889 - 1813

מבגדאד " אנחנו

ל " עולם הספרדי " .

מאחר שזוהר הוא חוקר דייקן ושקדן הוא מצא כי שני הרבבים החשובים האלה  ,שאין
להם שום קשר משפחתי לגולת ספרד  ,הסתמכו על פוסקים אשכנזים לא פחות סמה
שהם הסתמכו על ר ' יוסף קארו  ,כדי להגיע לפסקי הלכה שתאמו את רוח החברה שאותה
הנהיגו  .המסקנה הזאת מובילה אותו לסיבוך לוגי חסר מוצא  ,סיבוך שהוא מנסה לשווא
להתירו .

11

במקום להודות בעובדה שחכמי עיראק במאה הי " ט ביטאו את העולם החברתי

והתרבותי שלהם עצמם  ,תוך שהם משתמשים בפסיקה הספרדית או האשכנזית  ,המתאימה

9

ראו למשל את האתר  , http ://www .jewishgen . org/SefardSZG/index . htfnהמגדיר באופן נרחב

מאוד את תחומי " הספרדיות "  .מעניין

בייחוד מאמרה של שרינה רופא  ,המובא שם  ,על מושג

" היהודי הספרדי "  ,מאמר שבו היא מצטטת כמה דמויות מרכזיות ביהדות צפון אמריקה  ,שכולן
מזהות את כל יהדות צפון אפריקה והמזרח התיכון כ " יהודים ספרדים "  ,וודאי שאת כל גולת ספרד

והמזרח התיכון במערב אירופה והעולם החדש : :
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מושג-
הקשר בין הנעשה בארץ במישור החברתי והפוליטי לבין הדיון הציבורי בארה ב בעיצוב "
"

הספרדיות שם בולט מאוד בוויכוח הסוער שהתפתח באתר האינטרנט של 4 -Nasawiי 1בעקבות

פרסום מאמרו של מירון בנבנישתי " עורו הספרדים !  , -שהתפרסם
בתרגום לאנגלית  , ( Sepharaina 0 1 worla Vnite " :ובייחוד מאמרו של דוד שאשא  " ,הספרדים

'

"

,

כיום " )( Shasha ,The Sephardinl Today
10

ראו בן איש חי  ,אצל זוהר  ,עמ '

11

זוהר  ,עמ '

. 52 - 19

. 42

ב " הארץ " (  31באוגוסט ; 2000

 , ) ] ( .באתר האינטרנט הנזכר לעיל .
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מינה רוזן

לחברתם  ,ואין זה משנה כלל כיצד הם הגדירו את עצמם  ,הוא עוסק בתרגילי לוגיקה
מסובכים שיצדיקו את הגדרת חכמי המזרח התיכון  ,חכמיה של חברה יהודית דוברת

ערבית  ,כספרדים  ,ומתפלמס עם תפיסת " הספרדיות " כפי שהיא מתבטאת במשנתו של
הרב עובדיה יוסף  .זוהר מראה כיצד הרב יוסף  ,שגם לו אין דבר וחצי דבר עם גולת
ספרד  ,משליט תפיסה הגורסת כי " היהודי הספרדי האמיתי " נסמך אך ורק על פסיקתו

של מרן ר ' יוסף קארו  ,וזו לדעתו " השיטה " וההלכה שחייבת להנחות את עם ישראל
והחברה הישראלית  .זוהר סבור  ,ובצדק  ,שהרב יוסף מגלם בדרך המחשבה שלו מעין

מראה הפוכה של התפיסה הציונית האשכנזית  -זו ביקשה ליצור כור היתוך שייצור
חברה ישראלית שמוגדרת על ידי לאומיות שנוצקה בתבניות אירופיות  ,והרב יוסף
מבקש ליצור כור היתוך שייצור חברה

יהודית  " -ספרדית "

[ המרכאות נוספו על ידי ,

מ " ר ]  ,שמצייתת לכללי ההתנהגות שקבע מחבר ה " בית יוסף " ו " השולחן ערוך "  .זוהר
מפענח נכונה את העובדה שמיקומו של הרב יוסף בצומת שבין הדת והפוליטיקה מעניק
לדעותיו משקל עצום ביחס לדעותיהם ופסיקתם של חכמים אחרים  .זוהר רואה ברב
יוסף מחוקק אנכרוניסטי במובן זה שהוא מחפש פתרונות לבעיות ההווה בחוכמת העבר
ובמסגרות מוגבלות מאוד  ,דרך המאפיינת את העולם החרדי האשכנזי  12 ,בעוד ש " הספרדיות
האמיתית " היא זו של חכמי המזרח התיכון  ,שאותם חקר זוהר  ,אלה המחפשים פתרונות
בכל מקום ובכל

y

ls

מנקודת המבט שהוצעה במאמר זה  ,כל הנזכרים כאן הם חכמי

ספרד בעיני עצמם  ~,והמחלוקת ביניהם היא מי הם " חכמי ספרד

האמיתיים " ;

וזו גם

הדילמה שזוהר מתחבט בה  .מבלי להתייחס לנושא הוויכוח  ,מכל כיוון שנתבונן בדיון
הזה  ,הנחת היסוד שלו היא  ,שכל הנעשה במרחב הדיון הזה הוא " ספרדי "  .מכאן קצרה
הדרך עד להופעתו של ההיסטוריון שיכתוב את " ההיסטוריה של יהדות ספרד "  ,שתכלול

את כל המרחב " הלא אשכנזי " בעולם הישן  ,או לפחות את רובו  ,ויסיים את מה שהתחיל

יצחק בן -צבי  ,ואף ייתן מענה לצורך החברתי שיצרה הדינמיקה של היחסים בין אבות
המדינה שבדרך  ,והמדינה שבעריסה  ,לבין ההמונים שנקבצו ובאו לכאן בשנות החמישים

והשישים של המאה העשרים .
ובכן  ,את מה אנחנו חוקרים ? האמת היא שחיים הלל בן -ששון צדק  .איננו חוקרים
שדה מחקר אחיד ובעל מכנים משותפים _)וחידים  ,ושום הגדרה מהגדרותיו אינה מכסה
את כולו ואינה מעניקה לו לגיטימציה הגיונית  .אנחנו חוקרים שבטים שונים ומנומרים
של עם ישראל  ,שבטים שדיברו בשפות שונות  ,התפללו לאורך ההיסטוריה בנוסחים
שונים  ,בטרם אימצו בחלקם את נוסח ספרד  ,חיו בקרב חברות שונות  ,וקלטו השפעות
שונות  .לא כולם היו מגורשי ספרד  ,ולא כולם קלטו ממגורשי ספרד ופליטי פורטוגל .לא
כולם חיו בגבולות מדינות מוסלמיות כמו האימפריה העות ' מאנית ומרוקו  -אתיופיה ,
למשל  ,היתה תמיד מדינה נוצרית  .יהודי גרוזיה חיו תמיד בתוך חברה נוצרית  ,ולאורך

12

שם  ,עמ ' . 352 - 312

13

שם  ,עמ' . 364 - 353

כיוונים בחקריהדות המזרח ן
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תקופה ארוכה במדינה נוצרית  .יהדות איטליה  ,שמחקרה מצוי בתחומי פעילותו של
מכון בן  -צבי  ,חיה ברוב ההיסטוריה שלה בחברה נוצרית  ,ותחת שליטים נוצריים  .גם אם
נתבונן בקהילות ישראל במדינה המוסלמית הגדולה בשטחה ובתוחלת קיומה באיזורים

אלה  ,האימפריה העות' מאנית  ,רבות מקהילותיה חיו בין נוצרים  ,ומרגע מסוים ואילך גם
היו נתונות לשלטונן של מדינות לאום שחלק מטבע הגדרתן היה סוג נצרותן  .גם אם
נקבל את ההגדרה הגאוגרפית הנרחבת ביותר  ,מבלי ליתל את הדעת לבעייתיות הקשורה

בסוג השלטון החיצוני  ,דתה של החברה הסובבת  ,או שאלת ה " ספרדיות " של הקהילות
הנידונות  ,עדיין ניצבת לפנינו בעיה נוספת ,אמנם לא יסודית ומרכזית כמו הבעיות

שכבר הועלו כאל אבל עדיין בעיה  :לא יאומן כי יסופר  ,חלק  ,אמנם קטן  ,של היהודים

שחיו במקומות אלה היו אשכנזים  . . .יש לשאול ,למשל  ,האם מחקר על הקהילה האשכנזית
באסתנבול של המאה הי " ט כלול בנושא " חקר יהדות המזרח " אם לאו ? ומה בדבר יהודי

חרבין ושנחאי במחצית הראשונה של המאה העשרים ? או הקהילות

האשכנזיות בבולגריה ?

בסרביה  ,קרואטיה ובוסניה ? ומה באשר ליהודי איטליה ? מה עושה אותם מזרחיים ? ומה
משקל

" ספרדיותם " ?

הרי רבים מהם הם צאצאים של יהודים אשכנזים  ,ויהודים דוברי

איטלקית מקדמת דנא -

" לועזים " .

ועוד יישאל  :מה באשר לקהילות הקראים במרחב

האשכנזי בפולין  -הגם לוצק תהיה לצורך זה " מזרח "

? 14

ומכאן לשאלת השאלות  :מהו " מזרח " ומהי " מזרחיות " לצורך המחקר ? מזרח למה -
מזרחה

לפינסק ?

מזרחה

לטריאסט ?

מה עושה את יהודי אלבה יוליה

שבטרנסילווניה פחות מזרחיים מיהודי תירה

 ( Tireשבתורכיה ?

(ש

ע(Alba 1

בשני "
המקומות היו

היהודים מצאצאי מגורשי ספרד  ,דיברו לדינו  ,וחיו באיזור שהיה בשליטה עות' מאנית

תקופה ממושכת  .יחד עם זאת  ,יהודי תירה חיו לאורך כל קיומה של הקהילה  ,קודם תחת
שלטון עות ' מאני (  , ) % 919 - % 492ואחרי מלחמת העולם הראשונה עד לעליית הקהילה

לארץ (  , ) % 949 - 1923תחת שלטון הרפובליקה התורכית  .העיר אלבה יוליה היתה במשך
158

שנים בירתה של נסיכות ופאלית של האימפריה העוודמאנית ,היא נסיכות טרנסילבניה

(  , ) 1699 - % 54 %ומכאן ואילך התקיימה תחת שלטונם של שליטים נוצריים שונים  15 .הקהילה

היהודית הספרדית בעיר התפתחה במקביל לנוכחות הקשר העות' מאני  .למן מחצית
המאה הי " ח  ,הצטרפו אל היהודים הספרדים של אלבה יוליה  ,בקצב הולך וגדל  ,יהודים

אשכנזים שהיו לרוב המכריע של הקהילה .

16

לצד ההתמודדות על קיומו של נוסה התפילה

הספרדי  ,התקיים בעיר קהל אחד  ,נרשם פנקס אחד ( בלדינו  ,עברית  ,הונגרית וגרמנית ,
הכל על פי הסופר  , ) . . .ורב העיר  ,ספרדי או אשכנזי  ,היה 3ם רבם של כל יהודי טרנסילבניה ,

ללא הבדל מוצא  .יהיה קשה מאוד להוכיח שכל עוד נמשכה התפילה כמנהג ספרד נמשך
הקיום

14

15

%6

ה " ספרדי "

בעיר  ,במובן המצדיק דיון מדעי בקבוצת המשפחות שהתייחסה אל

ראו בן -שמאי  ,עמ' . 7 - 6
ראו טרפטוב  ,עמ' . 182 - 1 % 3
על יהודי אלבה יוליה

ראו s . v . "Alba Z~ lia " :

,

; 11

פרי  ,עמ' . 188 - 150
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מינה רוזן

המהגרים מאסתנבול  ,בנפרד מיהדות רומניה בכללותה 17או לכל הפחות מיהדות
טרנסילבניה  .ובאותה מידה יהיה זה בלתי הגיוני לדון ביהודים האשכמים של אסתנבול
במחובר ליהדות אשכנז ובמנותק מיהדות אסתנבול  ,רק בשל נוסח התפילה

שלהם .

ומזווית אחרת יישאל  :מה משותף בין יהודי אלבה יוליה לבין יהודי דרום

הסהרה ?

התשובה פשוטה להפליא  :לא ניתן להפריד את חקר תולדותיהם של יהודי אסתנבול

שהתיישבו באלבה יוליה מחקר תולדות החברה היהודית והלא -יהודית שסביבם  ,ואין
להם דבר משותף עם יהודי דרום הסהרה  ,מלבד אמונתם הדתית  .התפיסה החדשה של

ה " מזרחיות" הפכה אותם למעין אי " ספרדי " בתוך מרחב שאינו " שייך " למרחב

ה " ספרדיות-

המזרחיות "  ,תפיסה שנבעה מנקודת המבט האשכנזית הפשטנית  ,שהונחלה לציבור
" הספרדי "  ,שיהודי רומני איננו ספרדי ולפיכך יהודי ספרדי איננו יהודי רומני  ,ועל כן

יש לדון בו בנפרד  .מנקודת מבטה של היסטוריוגרפיה משוחררת מעולן של תביעות
ההווה  ,היהודים האשכנזים של אסתנבול  ,כמו היהודים הספרדים של אלבה יוליה לא
היו אי מבודד בים של מים זרים  ,אלא אי שסערות הזמן ורוחות המקום הפכוהו לחלק
מן החול המקומי  .הם היו במשך הזמן לחלק בלתי נפרד של ההיסטוריה של סביבתם

היהודית כמו הלא-היהודית  ,וסביבתם היא שיצרה את זהותם לא פחות מכל ביטוי של
זיכרון היסטורי .
לסיכום ייאמר  ,כי אין לכל הקהילות שהוכנסו תחת אדרת אחת  ,הן על ידי מפעל
" מורשת " והן על ידי מכון בן -צבי  ,מכנה גאוגרפי משותף  .לא כולן מזרחיות  ,לא מזרח
קרוב  ,ולא מזרח רחוק  .לא הים התיכון מחבר ביניהן  ,ואף הספרדיות אינה יכולה להיות
המכנה המשותף שלהן  ,לא רק מפני שלא כולן ספרדיות  ,אלא גם מפני שחלק גדול מן
הפזורה הספרדית מצוי מחוץ לתחום הגאוגרפי שהוגדר כתחום המחקר  ,כגון יהודי
איטליה ( לגבי מפעל " מורשת" )  ,אנגליה  ,הולנד  ,המבורג והעולם החדש  .המכנה המשותף
היחיד הנכון כמעט לכל החברות האלה הוא שהיידיש לא היתה בשום שלב שפתן הביתית ,

אלא שפות אחרות  .חשוב להכיר בעובדה ששדה המחקר הוא שדה מלאכותי ושרירותי .
חשוב להדגיש את הרבגוניות של שדה המחקר המלאכותי ואת המימד המלאכותי בתפיסה
הכוללנית של העולם היהודי ה " לא  -אשכנזי "  ,שיצרה החברה במדינת ישראל והנחילה
כנראה גם ליהדות הפזורה  ,לפני שגלגלי הזמן יטשטשו כליל את צבעיהם של נשואי
המחקר  .איננו חוקרים חברה יהודית אחת או שתיים  ,אלא חברות רבות ושונות  ,שהמכנה
המשותף היחיד האמיתי שלהן

הוא יהדותן .

מדוע הבחנות והגדרות אלה כה חשובות ? ובכן  ,הן חשובות בראש ובראשונה מפני
שעל ההיסטוריון לרדוף אחר האמת ככל שידו משגת  ,אבל לא רק משום כך  ,כפי שיוצע

בהמשך .

17

ראו דוגמה מצוינת לדיון נפרד שכזה אצל גלר .

מוונים בחקריהדות המזרח ן
מה נעשה ומה  %א

13

געשה ?

לצורר הדיון במה שכבר בעשה  ,אניח שנושא המחקר הוא כל המרהב של אגן הים
התיכון המזרחי  ,שגבולו המערבי איטליה  ,אך הוא כולל את ארצות הבלקן שהיו בעבר
בשלטון העות ' מאנים  ,וכן את ארצות צפון אפריקה  .לא תידווה כאן יהדות תימן  ,אירן ,
עיראק  ,אפגאנסתאן  ,הודו  ,סין וארצות מרכז אסיה  ,שגם הן נעטפו באותה אדרת  ,ולא
רק משום ההבדלים העצומים בינן לבין הקבוצות הקודמות  ,הבדלים הדורשים התייחסות
נפרדת אליהן  ,אלא גם משום הסיבה הפשוטה יותר  ,שימצאו מומחים גדולים ממני

לעניינן .
מנקודת הנחה גאוגרפית זו יש ויש משמעות לגירוש ספרד כתאריך התחלה הגיוני ,
אם כי גם בנושא זה לא ניתן לקבוע מסמרות  .תנועה מתמדת של יהודים התרחשה בין
חצי האי האיברי לערי החוף של צפון אפריקה  ,ובינן לבין דרום איטליה וסיציליה  ,כמו
בין דרום איטליה וסיציליה למזרח הקרוב  ,לאורך כל ימי הביניים  .אלא שהתנועה המתמדת
הזאת עדיין עומדת בצל הגירוש של

% 492

והבריחה ההמונית מפורטוגל החל משנת

 , 1 % 97אירועים ששינו את הדמוגרפיה היהודית של אגן הים התיכון והבלקנים מן הקצה
אל

הקצה .
מנקודת המבט של ההיסטוריה של המחקר עצמו תיסקר כאן בעיקר העבודה שבעשתה

בחמישים השנים האחרונות בארץ  ,בצפון אפריקה  ,באירופה ובארה " ב  ,ויוארו גבולות
תרומתה  .מטבע הדברים אין כאן כוונה להביא ביבליוגרפיה מוערת וודאי שלא מושלמת
של כל אלה וראיית הדברים היא בפירוש סובייקטיבית  ,והסליחה מראש עם כל מי
שיראה עצמו מקופח .

18

יידון כאן במיוחד המחקר הפרטני  ,וזאת למרות מציאותם של

כמה חיבורים כוללים שנכתבו בתקופות שונות  ,ואשר מכסים מבחינה גאוגרפית וכרונולוגית
עולם ומלואו  -בכל אחד מהם תרומה חשובה למחקר  ,אבל דומה שבסיס המחקר עדיין
אינו מספק כדי ליצור תמונה נרחבת  ,גאוגרפית וכרונולוגית  ,שתהיה מאוזנת דיה מבחינה
תמטית ומבחינת חומר המקורות שעליו היא בשענת 9 .י מעבר להעדפת המחקר הפרטני
על הסקירות הכוללות  ,ניתנה כאן זכות יתר לפירוטה של ספרות חשובה העוסקת במאה
העשרים  ,ואשר נתפרסמה בשפות שאינן שגורות על פי הקורא הישראלי  ,מתוך הנחה
שהספרות שנתפרסמה בארץ ידועה למדי .

18

לביבליוגרפיות מוערות של כמה מן הנושאים המרכזיים הנידונים כאן ראו  :בר  -אשר ; הטל  ,יוון
הטל ,

19

א' ;

יוון ב' ; הטל ,צפון אפריקה ; כהן ויהודה ; אשכנזי וקריספין .

בין אלה יש למנות את החיבורים החלוציים של פרנקו ושל רוזאניס ; חשיבותו של רוזאניס היא  ,בין
היתר  ,בכמות העצומה של החומר הראשוני שעמדה לרשותו של המחבר ונעלמה בינתיים .
אטינגר ; ארולו ; בנבטה

ורודריג ; הירשברג ; ווייקר ; לואיס ; לוי ,

ספרדים ; ש; 4

וראו :

שוראקי  .ביינארט ,

מורשת  ,שנערך לרגל שנת החמש מאות לגירוש ספרד  ,גם אם החלק שהוקדש בו לפזורה הספרדית
קטן מדי לטעמי  ,הוא החיבור המקיף הטוב ביותר מסוגו ; קרוב בתפיסתו הוא כדורי  .בחוברות

" פעמים "  , 51 - 46שהוקדשו לגירוש ספרד  ,באים מאמרים חשובים ומעניינים על יהדות ספרד
ומורשתה  ,אולם הם אינם מהווים היסטוריה אינטגרטיבית .

14

ן

מינה רוזו

לאחר תחימת כל הגבולות הללו  ,יש לומר שמרבית המחקר שנעשה עד כה בנושאי

התרבות וההיסטוריה של " יהדות ספרד והמזרח " מן המאה הט " ו עד למאה הי " ח התבסס
על הספרות הרבנית הנדפסת ועל כתבי יד מאותו סוג שהוצלו ונשמרו על ידי עולי
הגלויות השונות  ,והודות ליוזמות ממלכתיות בשנים הראשונות של המדינה  .בשום
קהילה במרחב הזה לא נשתמר ארכיון פנימי של ממש מן התקופה האמורה  ,ורק בתחילת
שנות השמונים של המאה העשרים נעשה הצעד הראשון לתאר קהילה יהודית במרחב

הגאוגרפי הזה על סמך חומר ארכיוני זר  ,דהיינו מנקודת מבטה של חברה לא -יהודית
ומוסדותיה  20 .לשון אחר  ,ההיסטוריה נכתבה בעיקר מנקודת מבט פנימית מסוימת מאוד ,
שחשפה רק פנים מסוימות ומוגבלות בדיוקן של החברה הנחקרת  ,וחלק ניכר מתווי
פניה של החברה הזאת נותרו עלומים  .כך יכול היה הלומד השוחר דעת ללמוד הרבה
על שושלות של חכמים  ,המאבקים ביניהם  ,הזרמים השונים בהתפתחות הפרשנות הרבנית
של ההלכה  ,ההיסטוריה של המיסטיקה היהודית והקשר עם ארץ ישראל .

21

עבודה רבה

נעשתה במהלך השנים בבירור השפעת הגירוש וההגירה מחצי האי האיברי על התמונה
המנטלית והדימוי העצמי של החברה בארצות ההגירה ותפיסת עולמה בדור הראשון
והשני אחרי ההתיישבות  ,ובדורות שלאחריהם  22 .עם זאת  ,ההיסטוריה החברתית שהוצגה
לפני הקורא היתה בעיקר היסטוריה של מוסדות הקהילה  ,ויחסו של המימסד הרבני
עימם ,

23

ואילו ההיסטוריה הכלכלית היתה לרוב פירוט של מיגוון העיסוקים שיהודים

מצאו מהם את פרנסתם .

24

גם בחיבורים שנעשה בהם מאמץ לארוג את הניסיון היהודי

בתוך תמונת הכלכלה הכוללת  ,הכתיבו אופיו של חומר המקורות והתמחותם של הכותבים ,

תמונה מוגבלת למדי בגיוונה .
20

21

25

אחת התופעות המעניינות בחקר ההיסטוריה הכלכלית

ראו כהן .

לגבי המרחב של ארץ ישראל  ,הפרובינציות הדוברות ערבית והפרובינציות המרכזיות של האימפריה
העות ' מאנית  ,מדובר בעיקר במחקריהם הרבים של ג ' שלום  ,מ ' אידל  ,מ ' בניהו  ,י ' הקר  ,א ' דוד וי '
ברנאי  .לגבי צפון אפריקה מדובר בעיקר במחקריהם של ח ' זעפרני  ,ש ' שוורצפוקס  ,מ ' עמאר וח '
בנטוב ; וראו פעמים

22

ראו

במיוחד  :הקר ,

ואסלאם ;
23

87 - 86

( תשס " א )  ,על ספרות ההלכה של יהודי המזרח בעת החדשה .

גאון ; הקר  ,יוצאי ספרד ; רוזן  ,זהות יהודית ; רוזן  ,מעגל החיים ; רוזן  ,נצרות

רוזן וויצטום .

על מחקריהם של ברנאי והקר יש להוסיף כאן את בורנשטיין  -מקובצקי  ,בשן ומחקריי  .ניסיון להשתמש
בחומר הרבני כדי ליצור תמונה מגוונת יותר של החברה היהודית בעריה הראשיות של האימפריה
במאה ה " ז נעשה לאחרונה בעבודת דוקטור שנכתבה באוניברסיטה העברית בירושלים  -ראו בן -

נאה  .ולעניין יהדות צפון אפריקה ראו  :בר  -אשר ; חנה ויצחק אברהמי  ,המנהיגות ; יצחק אברהמי ,
פנקס ; יצחק אברהמי  ,תהליכי דמוקרטיזציה ; וינשטין  ,אלג ' יר ; ומחקריו הרבים של חיים זעפרני .
24
25

בעיקר מחקריהם הרבים של אליעזר בשן וזעפרני .
בין אלה ראו
גרבר  ,בורסה ; גרבר  ,יוזמה ; הד  ,תעודות ; וינשטיין  ,אלג' יר  ,עמ '  ; 133 - 106וימר ; וינטר  ,יהודי
מצרים ; טדיץ ' ; רוזן  ,חיים כלכליים ; רוזן  ,מאבק ; רוזן  ,סוחרים ; רוזן  ,סדרוקאפסי ; רוזן  ,פאטוריה ;
בעיקר  :אביצור ; אינלג ' יק ; אפשטיין ; ארבל ; בראודה  ,בגדים ;

בראודה ,

צמר ; גופמן ;

רוזן  ,צרפת  .כמו כן ראו את הפרסומים הרבים של החומר מארכיון הרפובליקה של רגוזה ) , Ragusa
כיום דוברובניק ]  [ I) ubrovnikשבקרואטיה )  ,בכרכי הביטאון של המוזיאון ההיסטורי בבלגרד ,
 , Zbornikשהחלו לצאת לאור בשנת  , 1971וראו את הפרקים שהוקדשו לחיי הכלכלה אצל כהן ,
עמ '  , 235 - 153והפרק שהוקדש לנושא אצל אמג ' ן עמ '  . 98 - 69בספרי החדש על יהודי אסתנבול
( רוזן  ,היסטוריה ) ניסיתי לארוג במודע את הניסיון הכלכלי היהודי בתוך הניסיון העות ' מאני הכולל.

כוונים בחקר יהדות המזרח

ן

15

הנידונה היא היעדר כמעט מוחלט של מחקר כזה לגבי התקופה המודרנית המוקדמת
בצפון אפריקה  .המחקר מתמקד במאות הי " א  -הי "ב  ,שלגביהן קיים חומר רב בגניזה
הקהירית  ,ומשם מועבר החוקר בקפיצה נחשונית אל תחילת המאה הי " ט  ,כאשר כשש
מאות שנה נשארות כמעט עלומות  26 .גם בנושא מערכת היחסים עם השלטון העות' מאני

המוצר המחקרי חד -צדדי בעיקרו  ,והחוקר מתבונן בנושא המחקר אם מנקודת מבט
פנימית ( של המקורות העבריים )  ,ואם מנקודת המבט העוודמאנית ( של המקורות התורכיים

והע רביי ם ) .

27

יחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין החברה היהודית לבין הסביבה

נותרו בצל  ,למשל היחסים עם החברה המוסלמית לגווניה השונים בכל איזור והחברות
היוונית והסלווית  .הקשרים בין מרכיביה האתניים השונים של החברה נותרו בצל לא
רק מסיבות הקשורות במקורות  -ההנחה שבשלטון האסלאם כל עדה חיה את חייה
בנפרד היתה כמעט בבחינת " אורים וחומים "  ,עובדה שלא עודדה בדיקה של הנושא -

אלא דומה שהסיבה לכך היתה גם משום שעדות על השפעה חזקה מדי של הסביבה על
הכלל היהודי לא עלתה בקנה אחד עם הדימוי העצמי היהודי  .אלא שהשפעות גומלין
כאלה היו כמעט בכל נושא שניתן להעלותו על הדעת  ,החל מביטויים פיזיים שונים של
חיי היום יום  ,וכלה בהשפעות הגומלין בין מערכות המשפט השונות  ,והשפעת מערכות
המשפט הזרות למיניהן על אופי הפסיקה היהודית

,

2

יוצאים מכלל זה מספר מחקרים

שנעשו בנושא יחסי הגומלין בין השירה העברית במרחב העות' מאני במאות הט " ז והי " ז
לבין השירה התורכית ,
באסתנבול של המאות

הצללים העות' מאני ,

31

29

חקר השפעתה של תרבות המוות המוסלמית על זו היהודית

הט " ז  -הי " ח " ,

3

וכן מספר מחקרים על דמות היהודי בתיאטרון

בפולקלור הבולגרי 32והמקדוני ,

33

ובמחשבה הפוליטית של הוגי

תנועת השחרור היוונית בסוף המאה הי " ח ותחילת המאה

הי " ט .

34

ההיבטים העלומים ביותר בחקר החברות האלה היו ההיבטים של חיי החומר  ,וקבוצות
השוליים שלהן  -נשים  ,ילדים  ,עבדים ושפחות  ,ובעיקר דלת העם  -אשר מאמצע

26

מרבית המחקר המצוי בידינו למאות

הי " ז

והי " ח קשור בסחר עם ליוורנו  ,שלגביו קיים תיעוד נגיש

בקלות יחסית  ,אך מחקר זה איננו מייצג את הדיוקן הכלכלי היהודי בחבלים אלה כלל ועיקר -

ראו בעיקר את מחקריו הרבים של פיליפיני ( ומועקוווע ו  .ק וראו גם  :רוזן  ,סוחרים ; סטילמן.
27

ראו למשל  :הקר  ,אוטונומיה ; הקר  ,חכם באשי ; הקר  ,מדיניות עות ' מאנית ; הקר  ,סורגון ; וינטר ,

יחסים ; כהן .
28

לעניין פנייתפ של יהודים לבתי הדין השרעיים ושימושם בכלים המשפטיים המוסלמיים נעשו
כמה מחקרים חשובים  -ראו בעיקר  :גרבר  ,היהודים והוואקף ; גרבר  ,יהודים ; גרבר ,

יוזמה ; כהן ;

כהן וסימון  -פיקאלי  .עם זאת השפעת קיומה של האפשרות הזאת על החברה היהודית ונוהגיה לא

זכתה לדיון של ממש  .על
האורתודוכסי בענייני משפחה ראו רחן  ,היסטוריה  ,פרק . 8

השפעות הגומלין בין המשפט והמנהג העברי לבין המוסלמי והיווני

29

ראו  :בארי ; טיצה ויהלום .

30

ראו  :רח  ,הדים ; רוזן  ,ח 'אסקוי .

'

31

ראובשגוז .

32

ראו  :טודורובה  ,דימוי ; טודורובה ,

33
34

תפיסה .

ראו יהודי מקדוניה .
ראו  :אפטימיו  ,אידיאולוגיה רשמית; אפטימיו  ,יהודים ונוצרים .
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קערת כסף מבית כנסת יאנבול  ,אסתנבול

1895

המאה הי " ז ואילך היו חלק הארי של החברה המדוברת  .המרחב הפרטי והמרחב הציבורי

באסתנבול של המאות הט " ז והי " ז זכו לכמה מחקרים ,

35

אולם ערים אחרות באימפריה ,

במרכז כבפרובינציה  ,לא זכו עדיין למחקר כזה  ,ואין ההנחה כי תמונת המרחב הזה

שווה בכל מקום ומקום מובנת מאליה  ,ואף אין היא נכונה  .חקר חיי המשפחה קיבל
בשנים האחרונות תנופה המאפשרת לנו הצצה חלקית  ,בעיקר לעולמן של נשים מקבוצות
אוכלוסייה מבוססות  .אנו יודעים מעט מאוד על עולמם של ילדים  ,של עבדים ושפחות ,
ושל רוב הנשים והגברים בתקופה העות ' מאנית  ,במאות הט " ז  -הי " ח  .אותם שחיו מן היד
אל הפה לא האריכו ימים רבים  ,ולא הותירו אחריהם עקבות של ממש בחולות הבוגדניים
של

הזמן .

36

החוקר שחקר במאות הי " ט  ,ובעיקר משנות השלושים של אותה מאה  ,ובמאה הכ ' ,
יכול היה ליהנות ממבחר מגוון יותר של מקורות  ,שהלך והתרחב ככל שהזמן מתקרב
35

36

ראו  :הד  ,קהילות ; ? רסימוס ; רוזן  ,מרחב .

ראו

בעיקר  :ליסמן ; למדן ;

רוזן  ,היסטוריה  ,פרק . 8

כיוונים בחקר יהדות המזרח ן

17

לזמננו  .ואולם בחקר המאות האלה ניתן לראות מהפך בשיווי המשקל המחקרי  .מרבית
המחקר הנוגע לתקופה זו נעשה בתחום ההיסטוריה הפוליטית הפנימית של הקהילה ,
וההיסטוריה של הציונות  ,כאשר המקורות העיקריים הם עיתונות התקופה  ,ארכיון
כי " ח

) ]njverselle

;6

 ( Alliance 15 ]161והארכיון הציוני  37 .גם לגבי מדינות כמו בולגריה ,

" את התיעוד לקורותיהם יותר מיהודי מדינות אחרות  ,התרכז
שיהודיה ידעו לאגור
המחקר שנעשה בארץ בהיסטוריה פוליטית יותר מכל נושא

אחר .

38

מעטות הקהילות

שזכו למחקר חברתי ממוסמך בתקופה זו  -ביניהן ניתן לציין את קהילות סרייבו ובלגרד

במאה הי " ט  ,ובעיקר בשנים שבין שתי מלחמות העולם  ,קהילת איזמיר בתקופת שלטונם

של התורכים הצעירים  ,וקהילת שאלוניקי במחצית הראשונה של המאה העשרים .

39

גם המחקר שנעשה מנקודת המבט של החומר הארכיוני החיצוני  ,היה כמעט כולו
בתחום הפוליטי  ,במובן זה שעסק ביחסי המדינה עם הקהילה  ,או עם הרעיון

הציוני .

40

האמת היא כי ברבות ממדינות הלאום המודרניות מחקר אמיתי של יחסי הקהילה היהודית
עם ממשלותיהן וחברותיהן קשה מבחינה פוליטית ולוגיסטית  ,ולעתים איננו בא בחשבון ,
בגלל סגירת חלק מן החומר הארכיוני של אותן מדינות  ,או בשל השמדתו המכוונת

מסיבות פנימיות השמורות עם אותן מדינות .
37

41

ההיסטוריה הפוליטית שנכתבה וקיימת

אציין כאן רק כמה מן המחקרים המרכזיים בתחום  :אברהמי  ,יהודי תוניס ; אברהמי  ,תחת שלטון
וישי ; אברהמי  ,ענייני כספים ; בנבסה  ,אסתנבול ; בנבסה  ,היהדות העות ' מאנית ; בנבסה  ,התנועה
הציונית ; בנבסה  ,עיתונות ; בנבסה  ,רבנים ; דגמון ; לנדאו  ,היהודים ; מולכו  ,יהודי סלוניקי ; צור

והלל .יוצא מכלל אלה מחקרו של קופרמן הבודק את מערכות היחסים בין יהודים לתורכים בשאלוניקי ,
משנת
38

1889

ועד שנת . 19 % 2

ראו בעיקר קשלס  .וראו לאחרונה מונוגרפיה אינטגרטיבית על קהילת

"

רוסצ ' וק ( 59 1טא ) במאה

הי " ט אצל קרן.
39

סרייבו ובלגרד  :פס-פרידנרייך ; איזמיר  :בורה ; שאלוניקי  :הדר.

40

ראו למשל :אורטיילי ; דרינגיל ; הראל ; לאורין לוי  ,מילט ; מולכו  ,אנטישמיות  .כמו כן ראו את מחקריו
המרובים של אוקה

) ke

Kelnal

. (hdisn

יוצא מכלל זה ספרה של אנסטסיאדו אשר רוקם את

הנוכחות היהודית בעיר~בתוך הנוכחות הנוצרית והמוסלמית  ,ודווקא מנקודת המבט החברתית

ולא הפוליטית  ,אך למרבה הצער מועט בו השימוש במקורות הארכיוניים לגבי הקהילה היהודית.
41

למרות המגבלות האלה חשוב לציין כמה חיבורים שנכתבו בנושאים אלה על יהודי

תורכיה :

באלי  ,בני משה ; באלי  ,הרפתקה ; באלי  ,יחסים ; באלי  ,עלייה ; לוי  ,תולדות  .בנושאים פרטניים
C28
ahiers d ' itudes) CEMOTI
יותר ראו במיוחד את כרך המאמרים שיצא בכתב העת ( ) % 999
 monde turco -iranienשז

כמו כן ראו אוקטה ;

! ש mediterran e orientale

~' אקטר ;
איידמיר ; א ' אקטר ; ר

",

( sur

יהוכתר בשם

טופרק  .מעניינים

; Tur uie -Israel

הדנים
במיוחד החיבורים ~

בראייה ההדדית של יהודים ותורכים אלה את אלה בתורכיה המודרנית  :ורול  ,בלט

;1

מלט .

כמו כן ראו את החיבורים הבאים  ,הדנים בגורלן של הקהילות השונות בתקופת מלחמת העולם

השנייה  -לצד חוברות  29 - 27של  -פעמים "  ,ניתן למצוא היסטוריה של יהודי יוון בתקופה זו
בשני חיבורים הנושאים אופי של ספר זיכרון יותר מאשר של היסטוריה  :מ ' מולכו ; מצם  .בעל
אופי שונה לחלוטין הוא קארפי  ,מסמכים  .חשוב במיוחד בגלל ההקשר הכללי שארוגה בו תמונת

גורלם של יהודי יוון הוא מצובר ( עמ' . ) 248 - 238
העשרים הוא פלאוט  .על יהודי בולגריה בתקופה זו ראו  :בר זוהר ; ברוך ; וסיליוה ; צ' ארי ; רומאנו.
על בולגריה בתקופת המלחמה ועל יהודי תרקיה ומקדוניה ראו שלל מאמרים בכרכי " שלום " ;

חיבור שמפליג אל המחצית השנייה של המאה

לראייה שונה של הדברים בחרקיה ומקדוניה ראו  :לבל  ,יהודי מקדוניה ,

גאות ושבר ; פנדווסקה ; שלח  ,הקשר ; שלח  ,תולדות .למחקר
השמדת יהודי בלגרד ראו לבל  ,יהודי בלגרד .על יהודי

עמ ' ; 206 - % 08

לבל ,

מבוסס על חומר ארכיוני מקורי על

צפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם

18

ן

מינה רוזן

היא היסטוריה שנכתבה מנקודת מבט

ציונית .

42

מאמצי ההתבוללות במדינת הלאום ,

ומעמדה של התנועה הסוציאליסטית בחברה היהודית במקומות כמו יוון  ,בולגריה והמדינות
שהרכיבו את יוגוסלוויה  ,זוכים למעט מאוד תשומת לב בעולם המתקר הישראלי

; 43

כמו

כן לוקה בחסר המחקר של אותם חלקים ביהדות צפון אפריקה שלא מצאו את דרכם

לארץ  .חקר ההיסטוריה התרבותית של החברה היהודית באגן המזרחי של הים התיכון
ובבלקנים  ,בתקופה המודרנית  ,משתנה לחלוטין  ,ושוב אין לחוקר עניין בשושלות חכמים
ויחסי הגומלין ביניהם  ,ויצירתם  ,ולא בהיסטוריה של המיסטיקה היהודית  ,שכן השפעת
החכמים האלה בעולם המודרני בעלמת ,בהשוואה לכוחות האחרים הפועלים בו  ,והמיסטיקה

נתפסת כגורם וכביטוי של נחשלות .

44

בשום מקום לא נעשה ניסיון של ממש לחקור

לעומק את הסיבות לשינוי זה בהתעניינות  -אולי מפני שתוצאות המחקר לא תהיינה
נוחות מבחינה חברתית ופוליטית של הזמן הזה  .בעוד שניתן למצוא מחקר של סוגות
ספרותיות אופייניות ליהדות תורכיה והבלקן  45 ,כמעט שאין למחקר הזה מימד היסטורי ,
וההיסטוריה התרבותית של התקופה מתרכזת במהפכת החינוך שמוצגת כפן בהיסטוריה
הפוליטית של הקהילות האלה  ,מבלי שנערך מחקר לעומק הכוחות החברתיים והכלכליים
האדירים שהשתתפו

ב " משחק " .

46

קשרי הגומלין עם החברה הסובבת בתקופה זו זכו

השנייה ראו  :אביטבול  ,צפון אפריקה ; לסקר  ,יהודי המגרב ; קארפי  ,בין שבט לחסד  .וראו את
חיבוריו של יצחק אברהמי ( לעיל הערה . ) 23
42

לקטגוריה זו ניתן לשייך את עבודותיהם של קשלס ורומאנו על יהודי בולגריה בין שתי מלחמות

העולם  ,יקיר אבנטוב על יהדות יוגוסלוויה  ,ואף את לבל  ,יהודי בלגרד ; וודאי וודאי את מצבת
הזיכרון שהקימו יוצאי שאלוניקי לקהילתם שנכחדה בשואה בדמות

" זכרון

שאלוניקי " ו " שאלוניקי

עיר ואם "  .יוצא מכלל זה הוא נחמה  ,ששאף למיזוג במדינה היוונית  ,וספרו נכתב בסופו של דבר גם
כן כמצבת זיכרון לבני עירו  .למגמה הזאת ישנה המשכיות בדמות פרסומים כמו הסדרה הקרויה
" העליות הגדולות מארצות האסלאם " -
הכרכים שערך מ ' לסקר על מצרים ( ירושלים תשנ " ח ) ומרוקו ( ירושלים

וראו במסגרת זו את כרך המבוא סעדון  ,העליות  ,וכן את
תשנ " ח ) ;

ח ' סעדון על

תוניסיה ( ירושלים תשנ " ח )  ,אלג ' יר ( ירושלים תשנ " ח )  ,לוב ( ירושלים תשנ " ח ) ועיראק ( ירושלים
תשס " ב ) ; ופרסומיו האחרים  :סעדון  ,בגלוי ובסתר ; סעדון ורפל  .כמו כן ראו את כתב העת " שורשים
במזרח  -קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בארצות האסלאם "  ,א  -ד ( תשמ " ו  -תשנ " ו ) ,
הכרך השביעי של " מקדם ומים "  ,שהוקדש ליהודי צפון אפריקה ויהודי המזרח התיכון במאה
העשרים ( עורכים " שטרית וח ' סעדון  ,חיפה תש " ס ) ; שאלתיאל ; אלבוחר  ,עמ '  ; 98 - 40צור .
43

לא כך הדבר בעולם המחקר שמחוץ לישראל  .בכרכי " שלום " בא חומר רב על מקומם של היהודים
בבולגריה הקומוניסטית  .לגבי יוון ראו למשל  :אבדלה ; ליאקוס ; מרקטום  .כמו כן ראו דגמון  ,סוריאליזם .
לגבי מדינות יוגוסלוויה לשעבר ראו את כרכי  Llbornikבאוניברסיטאות שונות באירופה ובארה " ב

נכתבו  ,ונכתבות  ,החל משנות השמונים ואילך  ,עבודות מוסמך ועבודות דוקטור רבות על יהודי
הבלקן  ,שנקודת המבט שלהן שונה מאוד מזו המנחה את המחקר הישראלי  -ראו למשל
אסטרוקובה ; וסיליקו ;
44

אוזדמיר ;

פיירון .

מחקר יחיד במינו בהיסטוריה של היצירה הרבנית במזרח במאה

הי " ט הוא

זוהר  ,שאינו מקדיש

מקום לעיסוקים המיסטיים של החברות שכיהנו בהן הרבנים שהוא דן בהם ; וראו גם פעמים
87
45

- 86

( תשס " א ) .

ראו בעיקר את חיבוריו הרבים של שמואל רפאל  ,וכן בונים  .לאחרונה עשתה שימוש היסטורי
בחומר הזה גילה הדר בעבודת הדוקטור שלה על המשפחה היהודית בשאלוניקי 943 - % 900ז -

ראו הדר .
46

ראו

בעיקר  :בנבטה

( לעיל  ,הערה  ; ) 35מולכו ( לעיל  ,הערה

; ) 36

רודריג  ,אליאנס ; רודריג ,

התמערבות ;

מוונים

לתשומת לב מסוימת בתחום

התרבותי 47 ,

וכן בתחום החומרי ,

בחקר יהדות המזרח

48

ן

ן

19
.

גם בשל מאמציהם של

חוקרים שביקשו לראות עצמם חלק ממדינת הלאום החדשה  ,ולהוכיח שיש לקבוצתם

מקום לגיטימי בתרבותה 49 .יוצאת מכלל זה מכל הבחיבות היא צפון אפריקה  ,שההיסטוריה

התרבותית של יהודיה  ,ובייחוד זו של יהודי מרוקו  ,זכתה וזוכה למחקר .

50

לגבי חברה

זו נערכו מחקרים גם בנושאים שיצאו מנקודת מוצא כלכלית חברתית אך רובם התרכזו
בשיכבת העילית של החברה המרוקאית.

51

מחקר בביטויים השונים של קשרי הגומלין

בין התרבות המגרבית הסובבת לתרבות היהודית נעשה בנושאים שונים  .ייתכן שהדיון
בפולחן הקדושים בצפון אפריקה  ,שנפתח כבר בשנת תשמ " ד  ,וקיבל תנופה עצומה
בשנים האחרונות  ,ביתן להסבר בשגשוגו המחודש בארץ של פולחן הקדושים ,
זה איננו המחקר היחיד ,

53

52

אולם

ומחקר מעניין על מרחב המגע וההשפעות ההדדיות בין

יהודים למוסלמים בהרי האטלס ונאות המדבר של הסהרה בשנות הארבעים והחמישים
של המאה העשרים  ,המבוסס על אוספי תצלומים  ,נעשה כעת בשיתוף פעולה ישראלי

ואמריקאי  54 .במחקר התקופה המודרנית נעשה מעט מאוד לתיאור מרחב המחיה היהודי ,

וקבוצות השוליים נותרו מקופחות .באמת  ,חלק מקבוצות אלה אינן " שוליים " מנקודת
המבט הדמוגרפית  ,אלא חלק הארי של הקהילה  ,דהיינו נשים ילדים ועניים  .הרוב

הדומם הזה לא זכה עדיין לביטוי נאות במחקר  .בנושאים אלה המצב דומה בכל רחבי
המרחב הגאוגרפי הנידון כאן ,

55

וודאי שכן הוא הדבר לגבי תופעות חברתיות

" שלא

רודריג  ,חינוך ; רודריג  ,כי " ח  .במאמרי " ליטרת הבשר  -סחר הבשר והמאבקים החברתיים באסתאנבול

 , " % 923 - 1700האמור להתפרסם ב  -פעמים "  ,מובאת דוגמה אחת מצומצמת להשפעת הכוחות
החברתיים והכלכליים על תהליכים שהיו רחוקים לכאורה לחלוטין מחיי היום יום של האדם הפשוט ,

וכידונו לכאורה רק בסלונים של שועים  ,ובמשרדיהם של ביים .
47

48

ראו  :אבצופולו ; לנדאו  ,פטריוט .

חשוב במיוחד קטלוג התערוכה " הספרדים באימפריה העות ' מאנית "  ,שאצר מוזיאון ישראל לקראת
שנת  , % 992במלאת חמש מאות שבה לגירוש ספרד  ,ואשר יצא לאור בעריכתה של אסתר יוהס
( ירושלים  , ) 1989וכן קטלוג התערוכה על אמבותם של יהודי מרוקו שנערכה במוזיאון היהודי
בניויורק בשנת  , - 2001ת60ח] 0

. 2000

,

הקטלוגים הללו  ,כמו חוברת

,

 faslim.ם מ  andArtצ
11

~

"ע

V . B . hdann ) 86 . ( , yorocco :

של  -פעמים " שעסקה באמנות הצורפות בין יהודי המזרח

וספרה של ברכה יניב ( ראו יניב )  ,מרמזים על גודל העבודה שעדיין ממתינה לחוקר בתחום התרבות
החומרית של יהדות אגן הים התיכון .
49

לקטגוריה זו ראו גאלאנטה  ,ואת ביטאון הקהילה היהודית בבולגריה  ,Shalom ,עד שנת . 1991

50

ראו במיוחד במאמריהם של חיים זעפרני  ,יוסף שטרית  ,משה עמר  ,חיים בנטוב  ,אברהם הטל

ועוד  .מאמרים בנושאים אלה התפרסמו בעיקר בכרכי " מקדם ומים "  ,שיוצאים לאור באוניברסיטת
חיפה  " ,ממזרח וממערב " שיוצא באוניברסיטת ברשילן  ,ב  -פעמים "  ,ואצל אביטבול  ,יהדות  ,ואביטבול ,
קהילות .
51

ראו  :סימון  ,טריפולי ; מייז' ; שרוטר  ,היהודי של הסולטאן ; שרוטר  ,סוחרים .

52

ראו  :בילו ; בן עמי  ,הערצה ; בן עמי  ,צדיקים .

53

ראו  :גסס ;

54

דניאל שרוטר מן האוניברסיטה של קליפורניה באירווין  ,ויוסף שטרית מאוניברסיטת חיפה  .המחקר

55

עדיין לא התפרספ  ,ואני מציינת אותו בשל גישתו המהפכנית.
רק לאחרונה החלו להתפרסם ולהיעשות מחקרים בנושאים אלה  .על מרחב המחיה היהודי בשאלוניקי
של תחילת המאה הי " ט ראו  :אבדלה ; אגסטסיאדו ; ג ' ינאו ; קוואטרט  .כן עומד להתפרסם מאמרה

שנער ; ובמאמריהם הרבים של זעפרני  ,שטרית וסטילמן.

של גילה הדר על פועלות הטבק בשאלתיקי ( " כרמן בשאלתיק " )  .עבודת הדוקטור שלה על המשפחה

 20ן מינה רוזו
נעים לדבר עליהן "  ,כמו הזנות והסחר בנשים  ,שאין להן זכר בשום מקום במחקר  ,למרות
שבערים מרכזיות במרחב המדובר היתה לאחינו ואחיותינו בני ישראל נוכחות מרשימה
מאוד ומפתיעה בממדיה בענף זה .

56

וכאן אנו מגיעים לסוגיית " הסיפור הנכון "  .על יד המחקר הרציני והחשוב שנעשה
במקום שנעשה  ,ויחד עם כל המגבלות והבעיות שהועלו כאן  ,צצות כפטריות אחר
הגשם  ,בארץ ומחוצה לה  ,יצירות שנעות בשולי הדרך של ההיסטוריוגרפיה  ,יצירות
שמניעי יוצריהן שונים ומשונים  ,החל מן הרצון להאדיר את שם משפחתם ופועלה ,
המשך בניסיון ליצור הגיוגרפיה שתפקידה לבסס את ההערכה העצמית של קבוצות
אוכלוסייה שאימצו לעצמן את נושאי ההגיוגרפיה הזאת כחלק מזיכרון היסטורי מומצא ,
או כחלק מתרבות אזורית חדשה  ,וכלה בניסיון לבסס את הזיכרון ההיסטורי

" שלהם "

כזיכרון המוחלט  .הזיכרון " הנכון "  ,הוא זה שמשרת את צורכיהם הרגשיים או החומריים

ממש של הכותבים .

" ההיסטוריונים החדשים " קוראים לזיכרון " הנכון " ( בעיני משמריו ומשדריו ) " סיעי

"

( נרטיב )  ,שהוא למעשה " סיפור " שהוא טוב או גרוע כמו כל סיפור אחר  ,אבל אין הדבר
פשוט כמו שהוא מוצג על ידם  .אין זה נכון שלעבר יש פנים שונות ומשונות התלויות

בעיני המתבונן  .העבר כבר היה ונחתם  ,ואי  -אפשר לשנות אותו מבחינה עובדתית ; אפשר

לשנות רק את הדרך שבה זכרון העבר נשמר  .אם אלו שמנסים לשמר את הזיכרון בדרך
מסוימת חשים חופשיים מכל מוסרות של כלי עבודה ואתיקה מקצועית  ,או שאינם מכירים
אותם כלל  ,יהיה זה מרחיק לכת להעניק אותו ציון לפרי עבודתם  ,כלפרי עבודתו של
חוקר  ,שאף אם הוא עדיין אסיר תקופתו  ,עברו ( האישי  ,כמו זה הקבוצתי )  ,החומר הגולמי
המונח לפניו והאינטרסים שלו  ,הוא מחויב לקני מידה מחמירים  ,כאלה המקובלים על

רוב העוסקים במקצוע כתיבת ההיסטוריה  .העיקרון החשוב ביותר שההיסטוריון מתחייב
לו הוא המאמץ לטפל במקורות העומדים רק לפניו ואינם חשופים לעיני אחרים  ,בדרך
הדייקנית ביותר המתבקשת  ,הן מבחינה טכנית והן מבחינת הערכת מקומם לעומת
היהודית בשאלוניקי בין שתי מלחמות העולם ( ראו הדר ) היא במובנים רבים מצבת זיכרון לשכונות
הפועלים היהודים ולנשות מעמד הפועלים השאלוניקאיות  .על עניי שאלוניקי בשנות השלושים
והארבעים של המאה העשרים ראו  :חכימוגלו ; מולכו  ,שכונות  .על המרחב היהודי באסתנבול של
הי " ט והכ' ראו  :ורול  ,בלט  ; 2קסטוריאנו  .על חייהם של שייטי הסירות והדייגים היהודים באסתנבול
של סוף המאה הי " ט ותחילת המאה הכ ' ראו רוזן  ,שייטים ודייגים  .לגבי ההיסטוריה של המרחב
במרוקו ראו  :סבג והטל ; שרוטר  ,הרובע היהודי  .על דלת העם בצפון אפריקה ראו  :גולדברג ורוזן ;
לסקר  ,היבטים  .לגבי היסטוריה של נשים בלוב ראו סימון  ,שינוי ; לגבי נשים במרוקו ראו במחקריו

של
56

שטרית ; בצפון

אפריקה ובמזרח התיכון בכלל ראו במחקריה של ידידה סטילמן  -כלפון .

עומד להתפרסם מאמרה של גילה הדר על הזמת בשאלוניקי בין שתי מלחמות העולם  .על זונות
יהודיות באימפריה העות ' מאנית ועל מסחר בנשים ממזרח אירופה ראו  :ג ' ונסון ; פפנהיים  .הית'
לאורי )  ( Heath Lowreyהציג בכנס שארגנה הקהילה היהודית באסתנבול בשנת  1992תוצאות
מחקר שערך בארכיונו של הנרי מורגנטאו ) ~  . hforgenthaא )  ,שהיה שגריר ארה " ב באסתנבול עד

 , 1916ובו פרטים מדהימים על התופעה ; למיטב ידיעתי המחקר מעולם לא התפרסם  .על הזנות

בדמשק ראו " כהן  ,עמ '  ( . 153 - 152הערכתו כי במקומות אחרים היקף התופעה היה זניח  ,איננה
מבוססת ) .

כיוונים בחקר יהדות המזרח ן

21

מקורות אחרים בני סוגם  .כמו כן החוקר מחויב להערכת מקומם של מקורותיו לעומת
מקורות אחרים שטופלו על ידי חבריו למקצוע  ,אותם שבקיאים בסוגי

מקורות אחרים .

לשון אחר  ,יש " סיפורים " טובים יותר ויש " סיפורים " פחות טובים במובן הפשוט של
מידת קרבתם לעובדות שהתרחשו  .אין שום רע בוויכוח  ,אבל חשוב ש " סיפורים " ,
שמלכתחילה לא נסמכו על מחקר ראשוני  ,או שלא התחייבו לכלי העבודה של ההיסטוריון ,
לא יהיו הבסיס לזיכרון ההיסטורי .
" למה זה

חשוב " ?

ובכן  ,לא כדי לשמור על כבוד המקצוע וערכו  ,אלא מפני שההיסטוריה

איננה רק שעשוע אינטלקטואלי לכותביה וקוראיה  .הזיכרון ההיסטורי יכול להיות לכלי

של הרס עצמי ולכלי של הרס הזולת .
אחד האמצעים החשובים לצמצום שטח ההפקר שמתאפשרת בו המניפולציה של
ההיסטוריה היא פעולה  ,שבאופן הגיוני אמורה לבוא לפני כתיבת ההיסטוריה  ,דהיינו

פרסומם המדעי של גופי מקורות מרכזיים  ,וחשיפתם לכל דורש  .הפעולה הזאת נעשית
כבר דורות באירופה המערבית  ,ובמדינות כמו איטליה  ,בריטניה  ,צרפת וכדומה  ,פרסומם
השיטתי של אוספים של מקורות היסטוריים הוא חלק טבעי של העשייה המחקרית  ,והוא
זוכה לתמיכה ממשלתית נדיבה  .בארץ אין הדבר מובן מאליו  ,ופרסום של מקורות לחקר
" יהדות המזרח " נעשה עד שבות התשעים באופן ספורדי  ,ובדרך כלל בצמידות למחקר

שהתבסס עליהם  .רק בחמש -עשרה השנים האחרונות לערך החלה פעילות של פרסום
שיטתי של אוספי מקורות גדולים בנושא זה  ,כגון מסמכי בית הדין השרעי בירושלים ,
פנקסי בית הדין הרבני של אסתנבול ,פנקס בית הדין הרבני של צנעא  -כולם מפעלים

שעדיין לא הושלמו  .יש להניח שגם מטרות שני מפעלי האיסוף הגדולים של מכון בן -צבי ,
ה " אוריינס יודאיקוס " ( לאיסוף המקורות הנוגעים לתולדות היהודים בארצות האסלאם ) ,
ואיסוף תקנות מגורשי ספרד  ,נועדו בסופו של דבר לפרסום

שיטתי של המקורות הללו .

מחוץ למדינת ישראל  ,חשוב לציין את כרך המסמכים הגדול שפירסם משרד החוץ היווני

מארכיונו  ,על יהדות יוון בין שתי מלחמות העולם  .למרות הבעייתיות הנובעת מכך
שלפנינו מבחר בלבד  ,זהו מקור חשוב ומיוחד במינו שאין ברשותנו דומים לו לארצות
אחרות  .י5

ומה ערגו לעשוש

עוד ?

ראשית עלינו להודות בעובדה שרוב אוצרות העבר של כל החברות הנידונות כאן עומדים
עדיין כאבן שאין לה הופכין מבלי שמדינת ישראל  ,המדינות שבהן האוצרות האלה
קיימים בפועל  ,או צאצאי הקהילות המדוברות  ,יעשו דבר כדי לשנות את המצב ולהפוך

את שרידי העבר לאבני בניין של הזיכרון ההיסטורי  .האוצר הגדול היחיד של מקורות
היסטוריים לחקר התקופה ששומר  ,מוין ועומד לרשות החוקר  ,הוא הגניזה

57

ראו קונסטנטופולו וורמיס .

הקהירית .

 ] 22מינה רוזן

שער בית העלמין היהודי במונסטיר

קיטולה )  .צילום  :צבי

קרן,

1993

כאן קיים גם כר נרחב למחקר שלגבי המאות הט " ו  -הי " ח ורק מעט ממנו נעשה  ,אולם
חומר הגלם של המחקר איננו עומד

בסכנה .

במצב הגרוע ביותר נמצאים השרידים החומריים של כל החברות הנידונות  .בכל
המקומות באגן המזרחי של הים התיכון ובצפון אפריקה קיימים עדיין שרידים של בתי

עלמין יהודיים  ,חלקם הקטן מימי הביניים  ,אך רובם מן המאה הט " ז ואילך  .השרידים
האלה  ,שהם מקור שלא יסולא בפז לחקר החברה  ,המשפחה  ,התרבות  ,ומערכות השפעות
הגומלין בין החברה הכללית והחברה היהודית  ,נמצאים ברוב הארצות הנזכרות במצב
של השחתה מתמשכת  .פעולות הצלה של תיעוד מרבית בתי העלמין האלה בתורכיה
ובבולגריה נעשו על ידי בשנים משנת

% 987

עד  , 1994אולם ביוון נהרסו כבר מרבית בתי

העלמין ואלה ששרידיהם עדיין קיימים הולכים ונעלמים  .המצב במדינות שהיוו בעבר
את יוגוסלביה אינו שונה  .בית העלמין של ביטולה (  ) 8 011מתדרדר והולך  ,ובית העלמין

"

המפואר והעתיק של סרייבו היה בזמן מלחמת האזרחים לחלק משדה המערכה בין

כוונים בחקר יהדות המזרח ן
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הצדדים הבלחמים ; בית העלמין העתיק של דוברובביק ( רגוזה )  ,למרבה המזל תועד
ונחקר חלקית .
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במצרים קיימים עדיין בתי קברות חשובים  ,שחובה לתעדם בטרם ייעלמו  .ברחבי
צפון אפריקה פזורים מאות בתי עלמין עתיקים שלא זכו לתיעוד ולמחקר שיטתי  ,ואשר
מחייבים תיעוד ומחקר בטרם ייעלמו  .חשוב לציין שאף אם אין ההשחתה נובעת מפעולות
מכוונות או מהזנחה  ,לבתי עלמין שעודם בשימוש יש חיים משל עצמם והם פושטים

צורה ולובשים צורה  ,ודמות העבר הנשקפת מהם משתנה מדור לדור  .לפיכר
שמצב בתי העלמין העתיקים בארץ גם הוא אי32ו מרנין  .תיעוד ויזואלי ואפיגרפי שלם

ניתן לומר

של הר הזיתים  ,לפחות בחלקות העתיקות לא בעשה עד היום  ,ככל שידיעתי מגעת  .בצער
יש לציין את עבודות השיפוץ שנעשות בבית העלמין העתיק של צפת  ,ללא ייעוץ אקדמי ,
עבודות אשר משבות את פבי השטח וקובעות " עובדות
המצב

הקיים .

היסטוריות " חדשות  ,לפני שתועד
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במקומות שונים במרחב הנידון קיימות עדיין שכונות יהודיות עתיקות שלא נהרסו ,
אשר יכולות ללמד אותבו הרבה ובאופן בלתי אמצעי על אורח החיים האמיתי של תושביהן .
גם אם בניח שלא נמצאים האמצעים והיכולת לשמרן  ,חובה לתעדן ולחקרן  ,ואביא כאן
כדוגמה בלבד את השכונה היהודית בווריה

מן המאה הי " ז  ,וזו שבמילאס

( Adjlabs

) ( Veria

שבמקדוניה  ,שבתיה הקדומים הם

שבמערב תורכיה  ,שבתיה הקדומים הם מן המאה

הי " ח  .שרידיהן של שכובות ~
כאלה משקפים את אורח החיים היום יומי של יהודים פשוטים

בפרובינציה העות' מאנית  ,אנשים שהיו רחוקים ממרכזי השלטון וההשפעה  ,והתפרנסו
בדוחק ממלאכה  ,מתן שירותים לסביבה החקלאית  ,ובווריה גם מעבודה עונתית בתעשיית

הטבק והמשי  .שרידי שכונות יהודיות שלא תועדו נמצאים עדיין ברחבי צפון אפריקה ,

במספר ובמרחב המחייבים עבודה עצומה .
מצב תיעוד בתי הכבסת מעט טוב יותר מזה של בתי העלמין  ,אולם גם לגבי אלה עדיין

יש עבודה רבה בחקר החומר שנאסף  ,ותיעוד מה שעדיין לא תועד  .עבודה רבה נעשתה
בתורכיה  ,יוון  ,בולגריה ויוגוסלביה בתחום זה  ,אך לא כן הדבר לגבי צפון אפריקה

ומצרים .
אתגרים עצומים נמצאים בפני עולם המחקר בנושא איסוף החומר הארכיוני היהודי
והזר הנוגע לחיים היהודיים  ,שימורו  ,מיונו ומחקרו  .זהו כיום האתגר החשוב ביותר
העומד לפנינו  .חקר הארכיונים של המדינות הנידונות ושל הארצות שהיו עימן בקשרים ,
מציב לפני החוקר קשיים פוליטיים  ,לוגיסטיים  ,טכניים ומקצועיים  ,שקשה להפריז בהשפעתם
על חקר הבושא .

.

עי6נ,ייי "י

"
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ראו אפרון  .על בית העלמין של ביטולה ( היא מונסטיר ,
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 24ן מינה רחן
הקשיים המקצועיים כרוכים בעיקר בשליטה במיגוון רחב של שפות  ,שחלקן שפות

שניתן להגדירן כאזוטריות למדי  .ככל שהדבר נוגע למצרים ולמזרח הקרוב המצב אינו

כל כך קשה  ,ומדובר " רק " בעברית  ,ערבית  ,לדינו  ,תורכית עות' מאנית  ,אנגלית  ,צרפתית
ואיטלקית ; אבל כאשר עוברים לצפון אפריקה  ,נוספים לאלה הניבים הברבריים  .ככל

שהדבר נוגע לתורכיה ולבלקן מדובר בעברית  ,לדינו  ,תורכית מודרנית ועות' מאנית ,

צרפתית ואנגלית  ,וכמו כן יוונית מודרנית  ,בולגרית וסרבית ; גם איטלקית וגרמנית לא

תזקנה  -ואף ארמנית .על ידיעת כל השפות הללו יש להוסיף כמובן את חכמת הפלאוגרפיה

של כתבי היד שלהן לתקופותיהם השונות .
החוקר שכבר התגבר על חלק מן המכשולים האלה נקרא עתה להתמודד עם מערכת
לחצים וכוחות שכלל אינם נתונים בשליטתו  -הוא זקוק גם למזל וגם לכסף  .וכבר צוינה
לעיל העובדה כי במדינות מסוימות קיימות הגבלות ידועות על הגישה לחומר משנים

מסוימות  .לפעמים מונעת שיטת הקיטלוג הקיימת בארכיוני אותן מדינות את ההערכה
האמיתית של החומר המקורי  .בארצות אחרות כלל לא נשמרו ארכיונים מקוריים  ,או
שהם הושמדו במתכוון על ידי מדינותיהם כפי שכבר צוין לעיל  ,ועל החוקר להסתפק
בארכיונים של מדינות שהיו בקשרים עם האיזורים נשואי מחקרו  .ארכיונים אלה יניבו
כמובן קרות בעלי אופי שונה לחלוטין מזה שיניב מחקר של ארכיון שנוצר על ידי השלטון
הישיר באותה מדינה  .במקרים אחרים דורשת המדינה השולטת בארכיון סכומי כסף
גבוהים במידה שלא תיאמן עבור תצלומים  ,או מתנה תנאים בלתי אפשריים  ,בתקווה
שהחוקר העצוב יתייאש וישוב על עקבותיו  ,ובכל מקרה  ,ימעט

להטרידה .

נניח שבאורח פלא זכה החוקר בר  -המזל לגישה לחומר מחקרו  ,ולא בכדי אני נוקטת
במילים " באורח

פלא " -

קשה להגזים בהערכת מקומם של המקרה  ,של היכולת לפענח

את המפה המנטלית של אלו ששולטים בחומר הארכיוני  ,של החוצפה  ,ושל ההעזה בהשגת
הגישה לחלק מן הארכיונים האלה  .ובכן  ,ההוקר הצלית להשיג את הגישה לחומר המחקר ,

ואף איתר את החומר שמעניין אותו  .עתה הוא צריך לפתור כמה וכמה בעיות  :הוא צריך
להשיג סכומי כסף ניכרים שיספיקו במקרה הטוב לכלכל רק את העתקת החומר המחקרי
( במקרה שמדובר בחוקר צעיר ומתחיל  ,ואלה הם עתידנו  ,מדובר ממש בכלכלת החוקר
עצמו  ,במשך חודשים

ארוכים ) .

מדובר בסכומים לא קטנים  ,ופעמים רבות מצולם אותו

חומר על ידי חוקרים שונים פעם אחר פעם  ,כל אחד מסיבותיו הוא ולצרכי מחקרו
הנפרד  .ולאחר שהחומר הועתק באופן כלשהו ( בדרך כלל במיקרופילם ) מתחילה עבודת

המחקר המייגעת.
לגבי מדינות צפון אפריקה לפני עצמאותן  ,מצוי רוב החומר הארכיוני בצרפת  ,ובחלקו
הקטן יותר בארכיוני מדינות אירופיות אחרות כמו אנגליה  ,איטליה והולנד  .לגבי תוניסיה ,

אלג' יריה ולוב  ,עד לתקופה הקולוניאלית ,יש להביא בחשבון גם את ארכיוני האימפריה

העות ,מאנית  .לגבי מצרים יש להביא בחשבון  ,מלבד כל הארכיונים האלה  ,גם את " דאר
אלכתב " ( הספריה הלאומית )  .באשר לאיזורים שמהווים כיום את תורכיה  ,יוון  ,בולגריה ,
מקדוניה  ,סרביה  ,מונטנגרו ובוסניה  ,ככל שהדבר נוגע לתקופה שבהן הן נמצאו בשליטה

מוחים בחקר יהדות המזרח

ן
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עות ,מאנית  ,האתגר הגדול ביותר הם הארכיונים המרכזיים של האימפריה העות ' מאנית

עצמה  ,לסוגיהם השונים ( ארכיון ראש הממשלה ,

וקאדאסטרו
[ ] 51011

] ve Kaaastro

bakanllk Ar Hvlen
i
]

 , [Baהטאפו

~ , [ Tapהמופתיליק ] ~ , [ hfaftiljkארכיוני בתי ~
הדין השרעיים

בערי תורכיה  ,וכן אוספים ארכיוניים מן התקופה

העות ' מאנית שנוצרו

על ידי

המדינה העות ' מאנית ואשר פזורים בארצות שהיו נתונות למימשלה ( אוספים חשובים

ובסופיה ) .

נמצאים בשאלוניקי

60

לצידם תופסים מקום חשוב ארכיון הרפובליקה של

רגוזה  ,שהיתה מדינה וסלית של האימפריה  ,וארכיוני המוסדות הכנסייתיים והמנזרים
של העדות הנוצריות השונות ברחבי האימפריה  .ככל שהדבר נוגע לכל אחת ממדינות
הלאום שהוקמו על חורבות האימפריה  ,מדובר בארכיונים הלאומיים שלהן  ,אשר חלקם ,
ובפירוש לא כולם  ,סובלים מן המגבלות שכבר ציינו

להן .

אתגר משמעותי לא פחות הוא הטיפול בארכיונים היהודיים הפנימיים  ,אלה שיצרו

הקהילות היהודיות עצמן  .חובה להכיר באמת העצובה שגם בעבר ( ויש לומר בצער גדול
עוד יותר  ,גם בהווה ) לא הצטיינו הקהילות במלאכת שימור העבר  .רוב הקהילות היהודיות
במרחב הזה אינן יכולות להראות ארכיונים מסודרים  ,או אף בלתי מסודרים ,

61

לא רק

משום תלאות הקיום בגולה ופגעי הזמן  ,אלא גם משום שבמקומות רבים הדבר לא נחשב

בעיני איש  .במקומות אחרים נמכר החומר הארכיוני למרבה במחיר  ,במקרה הגרוע
לצורכי הסקה  ,במקרה היותר טוב לגורמים מעוניינים  ,שבחלקם פתחו אותו לציבור ,
ובחלקם

לא .

62

לגבי חלק מן המרחב הזה קיים חומר ארכיוני רב וחשוב שעדיין לא טופל

בארכיון הכללי לתולדות העם היהודי .

הסיבה לכך שהחומר לא טופל באופן שיאפשר

63

לאחרונה יצא לאור כרך מסמכים ממקורות אלה  -ראו אלקן.
חומר ארכיוני חשוב הנוגע ליהדות מרוקו קיים עדיין בקזבלנקה  .אוסף חשוב של חומר מרוקאי

נמצא בבית המדרש לרבנים באמריקה ( . )775
נמצאים

ב the CairY-

,

אוספים ארכיוניים חשובים לתולדות יהודי מצרים

Lehman Collevtion, Records 0

וחומר חשוב נמצא עדיין בקהיר עצמה  .אוספים חשובים

ewish Community - 7886- 7967

נמצאים ברשות הקהילה

 ) ,וא

Yeshiva Vniversity Archives ,

בסרייבו ובבלגרד .
היהודית ~

לא מכבר מכרה האוניברסיטה של שאלוניקי  " ,במשקל "  ,חומר ארכיוני וספרים שמקורם בקהילה
היהודית  ,ואשר התגלגלו לרשותה  .חומר ארכיוני חשוב שראיתי במקומות שונים במסעותי בקהילות
יהודיות שונות ובארצות שונות  ,לא היה עוד בנמצא בביקורי הבאים  ,והוא לא מצא את דרכו

למדינת ישראל.
באתר האינטרנט

http ://www .jewishgen . org/SefardSIG/ ndex . htm

התפרסמה רשימה  ,על פי

דרכו של עורך האתר  ,של ~
האוספים הארכיוניים שאינם מקוטלגים המצויים בארכיון זה והנוגעים

להיסטוריה של היהודים הספרדים  -הרשימה מובאת כאן כלשונה באתר  .למרות שהיא איננה

.

שלמה או מדויקת  ,מטעמים ידועים העדפתי להסתפק בה ( חומר ארכיוני שפורסם בינתיים  ,אף אם
רק בחלקו  ,הדגשתי
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את הצגתו לציבור החוקרים  ,היא בפירוש כספית  .העובדה שמדינת ישראל לא רואה
חשיבות בהצלת הארכיונים היא חלק מן האקלים החברתי הרואה במחקר האקדמי
ההומניסטי סרח עודף  ,שניתן להתקיים בלעדיו  .את סדר היום החברתי והתרבותי קובעים

הפוליטיקאים  .בדור הקמת המדינה היה ריכוז החומר הארכיוני הזה במדינת ישראל

אחת ההוכחות למרכזיותה ולמשמעותה של המדינה לגבי יהדות הגולה  -כיום השתנו

סדרי העדיפויות  .אעז להעלות את האפשרות הפרועה שהפוליטיקאים של היום  ,בחושיהם
המחודדים  ,יודעים שידע רב מדי על העבר  ,ידע שעובר בסופו של דבר לידי הציבור
הרחב  ,עומד למכשול בתימרון של קהל הבוחרים  .וייתכן שמדובר כאן באדישות בלבד ,
והאמת העירומה היא שאיננו אור לא לגויים ולא לגולה  ,ולאיש לא אכפת שכך הוא
הדבר .
מפעל התיעוד הגדול שנערך על ידי בתורכיה משנת

1987

עד שנת  , 199 %ואשר כלל

את צילום כל בתי העלמין מן התקופה העות' מאנית  ,כל בתי הכנסת של איזמיר  ,החומר
הארכיוני היהודי שהיה מצוי בקהילות שעדיין קיימות  ,והרבה חומר מן הארכיון של
משרד ראש הממשלה  ,נעשה ברובו בתקציב אמריקאי ותורכי  .צילום החומר הארכיוני

היהודי והלא  -יהודי ובתי העלמין בבולגריה שנעשה על ידי תלמידי צבי קרן  ,משנת

1 989

עד שנת  , 1994הוצא אל הפועל בתנאים לא תנאים  ,הרבה הקרבה עצמית ותרומות

שנאספו ממש מן היד אל הפה מקרנות שונות וחיזור על פתחי נדיבים  .חובה לציין כאן
שהמפעל העצום הזה לא היה יכול לצאת אל הפועל בתנאים המדהימים שבהם בוצע ,
והגנזים הבולגרים .
י.לולא רוחב ליבם ונדיבות רוחם של ממשלת בולגריה
הגילוי המפתיע בשנת  , 1991של מספר עצום של ארכיונים יהודיים שנשדדו על ידי
הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה  ,ונלקחו אחר כך על ידי הרוסים ונמצאים עתה
במוסקבה  ,פתח עידן חדש בהרפתקה של שחזור העבר היהודי  .בארכיון הקרוי היום

" המרכז לשימור תיעוד היסטורי " במוסקבה ( לשעבר " אוסובי ארכיב "  -הארכיון המיוחד ,
XMB

) ) 1006511 E

שמורים קילומטרים של חומר ארכיוני  ,ממנו הרבה חומר ארכיוני

יהודי  .מלבד החומר השייך לקהילות שאלוניקי ואתונה אשר מצוי בארכיון הזה  ,ואשר
~

את צילומו יזמתי ובצעתי בתקופת היותי ראש המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל
אביב ( , ) 1997 - 1992
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מצויים עדיין בארכיון כל הארכיונים של בלגרד  ,סרייבו  ,פרילפ

( ק18אע )  ,אוכרי  , ( Okhriמונסטיר
(ק

[) -

בקצרה~ :ארכיוני סרביה בוסניה ומקדוניה  .מי יגאל את העדות היחידה במינה

"
לקיומה של יהדות
-

) hfoilastjr

1

היא ביטולה )  ,סקופייה

( 8עקסן) 5

ושטיפ
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~
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 ; SPAINה- 794
; )  ! 4 centuriesנarchives ) 72 !4 - 1

 -Jewishוו" " 0

,

ן  Jewsשconcerning 4

Surveys ofdocuments

~
(community ) 7770 - 7936
TUNISIA Tunis - Pizkas ' oflthe Portuguese
64

החומר הארכיוני הזה מעובד במסגרת פרויקט תיעוד תורכיה והבלקן  ,שהקמתי במרכז גולדשטיין -

גורן באוניברסיטת תל-אביב  ,כיום במימונה של אוניברסיטת חיפה .

מוונים בחקר יהדות המזרח

ן

2/

הפרויקט היווני מימנו תורמים פרטיים בארץ ובחו " ל  .למשרד המדע  ,שאליו פניתי בעניין
העתקת הארכיונים של יוגוסלביה  ,לאחר שהסתיימה העתקת הארכיונים היווניים  ,לא

היה בכך כל עניין  ,ולשאר המוסדות הציבוריים שהיה להם עניין  ,לא היה כסף  .חשוב

לזכור שאחרי כל " מבצע " כזה נדרשות שבים של עבודת קיטלוג ומיון לפני תחילתה של

כל עבודה מדעית .אבל מכאן ועד הפיכת חומר הגלם לנגיש למחקר המרחק עצום  ,גם
כספית וגם כרונולוגית  .אין ספק שמבצעי תיעוד כגון אלה בתורכיה  ,בולגריה ורוסיה ,
הם הדרך הנכונה לטפל בעבר  .הם אינם צריכים להעשות כיוזמה של אנשים בודדים

משוגעים לדבר והחסות האוניברסיטאית איננה מספקת לשם כך  .הם צריכים להיות
יוזמה ממלכתית הממומנת על ידי מדינה שיש לה עביין בעברם של כל מרכיבי החברה
שחיה בתוכה  .אך הם היו מבצעים של משוגעים לדבר  ,בדיוק מאותה סיבה שחומר
ארכיוני המצוי בארכיון הכללי לתולדות העם היהודי שוכב כאבן שאין לה הופכין  .הדבר
איבו מספיק חשוב  ,ולא ממש מעניין את מי שקובע את סדרי

העדיפויות .

ונוף דבי
זה הרגע לחזור לשאלה שנשאלה כבר פעמיים והושארה במתכוון ללא תשובה  " :למה

זה חשוב ? " .

חשוב שהמחקר ייעשה על בסיס חומר ראשוני עשיר ככל האפשר  ,אשר

פורש תמונה רחבה של החברה הנחקרת על כל היבטיה  .הדבר חשוב לא רק כדי להגיע
אל חקר האמת  ,אלא גם מסיבות מעשיות בהרבה  ,ואינני מתכוונת דווקא למחויבות
הבסיסית כשלעצמה לשילוב עברן של כל החברות בזיכרון ההיסטורי הקיבוצי של העם
היהודי  ,או לפחות בזה של החברה במדינת ישראל  .לפחות בהקשר ברור אחד  ,זה של
היהדות העות' מאנית  ,חשוב לזכור שהיא התקיימה באקלים פוליטי וחברתי שעודד את
שמירת המחיצות המשפטיות והפוליטיות בין הקבוצות הדתיות השונות שחיו בתוכו ,

ואשר נתן לגיטימציה ערכית ברורה לקיומן הנפרד  .האקלים הפוליטי והחברתי הזה
הטביע חותם עז בזיכרון ההיסטורי של היהדות העות' מאנית  .המדינה העות' מאנית ,

כמו מרבית המדינות המוסלמיות לפניה  ,הציעה ליהודים העות' מאנים כללי התנהגות

ברורים  ,שאם הם התחייבו להם  ,קיומם היה מובטח  .כללי ההתנהגות הללו  ,והזיקה בין
קיומם לבין תחושת הביטחון של היהודים בארצות העות' מאנים  ,מוכחים כבר במחקר
כיום  ,והוכחה זו תלך ותתחזק ככל שהמחקר יתפתח  .חותם עז לא פחות הוטבע בזיכרון
ההיסטורי של יהדות העולם הנוצרי  ,ובפרט זה של ארצות אשכנז  ,לאורר התקופה
שממסעי הצלב ועד לעת החדשה  .הפריבילגיות שעל פיהן יהודי אירופה חיו עד
לאמנציפציה לא הבטיחו תמיד את קיומם  ,ולא היתה להם כל יכולת לנחש מתי ומהיכן
תיפתח עליהם הרעה  ,מתי יתנפל עליהם המון מוסת על ידי עלילת דם  ,או האם ידו של

הפריץ תלטף  ,תסטור  ,או תגזור עליהם גירוש מן העיר  .בניסיון הנצבר ביחסים עם
הסביבה לא היתה שום תועלת  ,משום שמלכתחילה נחשב הקיום היהודי בתוך החברה

הנוצרית לעראי  ,ועל כן הוודאות היחידה בקיום היהודי בארצות אלה היתה חוסר הוודאות.

ן

 28מינה רוזן
קשר הדוק קיים בין רמת העקה  ,הלחץ והרדיפה  ,שמופעלים על קבוצה חברתית לבין
דפוס התגובה שהיא מסגלת לעצמה  .דפוסי התגובה תלויים בנסיבות המיוחדות  :אם
הדבר אפשרי  ,הם יכולים להתבטא בהגירה או בהתנהגות תוקפנית נגדית  ,ואם הדרכים
הללו חסומות תיתכנה תגובות כמו הזדהות עם החברה המפעילה את הלחץ וכתוצאה
מכך התבוללות אפשרית בתוכה  ,או יצירת מערכת קפדנית וקיצונית של שמירת גבולות
הקבוצה  ,על ידי הדגשת ייחודיותה ועילויה  ,עד כדי הקרבה עצמית של הפרט או צאצאיו .
הניסיון ההיסטורי של יהדות העולם הנוצרי לא איפשר השבת מלחמה שערה  .במקרה
הטוב הוא קרא להמשך תנועה אל מרחבים חופשיים יותר  ,ובדרך כלל הוא קרא לכניעה
ללחץ או להתבצרות בתוך מערכת נורמות מחמירה שהשתמשה באמונה הדתית בתור

מכשיר לחיזוק גבולותיה  .על פי אותו היגיון  ,קיומו של דפוס יחסים ניתן לחיזוי בין
היהודי למדינה העות' מאנית שחרר את הקהילות היהודיות שבגבולותיה מתחושת הלחץ
והרדיפה שאפיינה לרוב את יהדות אשכנז  ,ועל כן הן לא נזקקו לשימוש קיצוני בדת כדי
לבצר את גבולותיהן .

65

העמקת המחקר באגפיו השונים של העם היהודי שמחוץ לגבולות העולם ששלטה בו
הנצרות  ,לא רק שלטון דתי אלא גם שלטון פוליטי לאורך ימי הביניים והעת החדשה  ,לא

זו בלבד שתבסס מסקנה זו  ,אלא תשמש גם כמשקל נגד ל" ספרדיות " המדומיינת שאימצה
לעצמה מאפיינים תרבותיים ומנטליים שנוצרו באשכנז  ,השקפת עולם הרווחת היום
במקומותינו  ,בעיקר כתגובה לתהליכים כלכליים וחברתיים פנימיים שהתרחשו במדינה ,
בעיקר מתחילת שנות השישים של המאה העשרים  .התפיסה הזאת  ,שהיא תוצר של
המצאה ודמיון  ,נשלטת על ידי השקפת עולם שנובעת מן הניסיון ההיסטורי האשכנזי ,

שעל פיו " העולם כולו נגדנו "  ,והוא עוין  ,והוא מסוכן  ,וגם אסור במגע  .בלי להיכנס לדיון
האם יש אמת בהשקפת עולם זו בכל הנוגע לעניינים העומדים על סדר היום  ,החברה
במדינת ישראל ראויה להזדמנות לערוך הכירות עם עברו ותרבותו של חלק גדול ממנה
באורח ישיר וממוסמך  ,ולא מבעד למשקפי הערכים והניסיון היסטורי של יהדות אשכנז .
המשקפיים האלה מספקים תמונה מעוותת ( לכל הפחות ) של הניסיון ההיסטורי היהודי
באגן הים התיכון ובבלקנים  ,ותורמים לביסוסה של חברה חשדנית  ,עוינת כל זר ושונה ,
ומסוגרת כלפי הסובב
65

אותה .

על מקום חוסר הוודאות ביצירת תפיסת המציאות של היחיד וברירת אמצעי התגובה שלו  ,ראו
גרגר  .הרעיון שמובע בדברי דלעיל מאחד בין התיאוריה של גרגר לבין תפיסתו של אמיל דורקהיים
את תפקיד החינוך ביצירת הלכידות החברתית ושרידת הקבוצה  .בעניין זה ראויה לציון התיאוריה
של שמחה גולדיי על החינוך לקידוש השם כמכשיר לחיזוק גבולות הקהילות היהודיות בימי הביניים ;
( ראו גולדין )  .גם מי שמקבל את התיאוריה של ישראל יובל בעניין עלילות הדם בתקופת מסעי
הצלב ( ראו יובל )  ,דהיינו  ,שהיתה זו תגובה לנכונות היהודית להקרבת הילדים על מזבח האמונה ,
חייב להודות שהנכונות הזאת לא צמחה יש מאין  ,והיתה פרי של שכנוע עצמי שנבע מתחושה של
עקה קיומית עזה  .על התפוררות הקונסנזוס ששרר באימפריה העות ' מאנית עד לתנזימאת ( הרפורמות )
בשנת  1839בעניין קיומם של לא  -מוסלמים בגבולותיה  ,וההשלכות שהיו לכך על תחושת הביטחון

של היהודים ראו אצל לואיס  ,עמ '  , %ובהרחבה בספרי החדש  ,המאה העות' מאנית האחרונה  ,פרק
שלישי .

מוונים בחקר יהדות המזרח ן
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אעז ואומר שיש מקום לשאול האם הפרדת מסגרות המחקר ההיסטורי של " יהדות
המזרח " מאלו של כלל קהילות ישראל  ,ולמעשה מאלו של קהילות אשכנז והעולם החדש ,

יש לה מקום והצדקה  -האם לא הגיע הזמן להודות שמשמעותה האקדמית של רבגוניות
היא איסוף  ,שימור  ,תיעוד ומחקר של כל אחת מקהילות ישראל במסגרת

כוללת ?
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