
נעלמת ארץ של ההיסטוריה
בער פריץ יצחק של ״גלות״

 בודנהיימר אלפרד
מחלב חיים מאנגלית:

 ״גלות״, בשם ספרון גרמני ממוצא מלומד בירושלים פרסם 1936 בשנת
 על ספרים סדרת ,Bucherei des Schocken Verlags במסגרת לאור שהוצא
 של הראשונות בשנים ארר שראתה שוקץ זלמן של בעריכתו יהודיים נושאים

 למד ואשר (,Halberstadt) הלברשטאדט בעיר שנולד המחבר, השלישי. הרייך
 הוא ובפרייבורג, בשטרסבורג בברלין, קלאסית ובלשנות פילוסופיה היסטוריה,

 החל שנים, בתשע ממנר צעיר שהיה שלום, גרשום כמו שלא בער. פריץ יצחק
 ישראל״ לחכמת ב״אקדמיה עמית כחוקר בגרמניה, האקדמית הקריירה את בער

(Akademie fur die Wissenschaft des Judentums) ,השנים בין עבד שם בברלין 
 של ביותר המרכזיים הנושאים באחד בער התמחה אלה בשנים .1928-1919

 1928ב־ המאוחרים. בימי־הביניים הנוצרית בספרד היהודים תולדות — עבודתו
 באוניברסיטה לפרופסור כץ אחרי ושנתיים מן־המניין, למרצה בער התמנה

 הספר של האנגלית במהדורה כלול ״גלות״)שלא לספר בפתח־הדבר העברית.
 רעיונות של ״ההיסטוריה להתפתחות קודמות תרומות בער מזכיר ובו (,1947ב־

 קידם הקבלה״ של בהיסטוריה שלום של העצום ש״מחקרו מעיר הוא 1הגלות״,
 עמיתו שלום, של הזכרתו ספרד. גירוש אחרי היהודית ההיסטוריה הבנת את

 במאמרו הקשה לביקורת קרבה ב״גלות״ למצוא ניתן מקרית; אינה הירושלמי,
 לי שנראית קרבה, — ישראל״ חכמת על ״הרהורים — 1944 משנת שלום של

 לענייננו בהמשך; זו לנקודה אחזור שונות. מחקר בגישות שמדובר אף ברורה,
Wissenschaft)היהדות׳ ׳מדע של מנציגיו אחד קודם שהיה שבער, לציין חשוב

1 104 .Jizchak Friz Baer, Galut, Berlin 1936, p
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des Judentums,) תוצאה זה בספרו לרארת וניתן יעדיו, של חריף מבקר נעשה I 
זו. מאדאולוגיה וניכור התרחקות תהליך של

 ה- מרעיונות בער של ריחוקו את ולהדגיש להתעכב שלא מעדיף אני
2 Culturvereinסדיה  צונץ לאופולד (,Eduard Gans) גאנס אדוורד — וממיי
(Leopold Zunz) גייגר אברהם או (Abraham Geiger.) שהאופטימיזם ברור 

 היהדות את להציג 19ה־ המאה של העשרים בשנות שניסה גאנס, של התאורטי
 איבד הגל, של ההיסטורית הדיאלקטיקה בתוך מרכזי כזרם הבתר־מקראית

 גייגר, אברהם של המעשי האופטימיזם גם כך .1933 אחרי משמעותו את
 | להראות כדי הגרמני. הסוציו־דתי הקונצנזוס בתוך היהדות בשילוב שהתמקד

 | החיבורים של גישתם עם אותה להשוות אני רוצה בער, של החדשה גישתו את
 j (Heinrich Graetz) גרץ היינריך צבי של מחקרו — היהדות מדע של הגדולים

 | וספרו ,19ה־ במאה שנכתב ימינו״, ועד קדם מימי היהודים של ״ההיסטוריה
 j היהודי״, העם של העולמית ״ההיסטוריה (Simon Dubnow)דובנוב שמעוץ של

 j ששני כך, על מעיד הספרים הקדמות על חטוף מבט .20ה־ במאה שנכתב
 | לתרבות היהודי העם תרומות אחרי לעקוב ניסו אחרת, או זו בדרך ההוגים,

 j את שרוממו העמים ״כשני והיהודים היוונים את שתיאר גרץ, העולמית.
 5 מהעמים ״קח מוסיף: והפראיות״, הברבריות של זה הראשוני, ממצבו האדם

 ! השני, בצדו גם כמו האוקיינוס, של זה בצד והסלאביים הגרמניים הרומאניים,
 j הציג מצדו, דובנוב, 3החסר״. יהא ורב היהודי, או היווני מהעם שקיבלו כל את
 | על לדבר האפשרות את בידו שנתן דבר היסטורי״, כ״מיקרוקוסמוס היהדות את

4המילולי. במובן היהודי״ העם של עולמית ״היסטוריה
 S של הראשון לכרך בהקדמה מבני. פער הוא לגרץ בער בין המשמעותי הפער

 j הוא בער שערך הנוצרית בספרד היהודים לתולדות הנוגעים המסמכים אסופת
 ; בלי ספרד יהדות על שכתב בכך גרץ את מאשים הוא גרץ. של מגישתו מתרחק
במשוא לוקה המאוחרת ספרד יהדות את שצייר ושהתמונה למקורות, להזדקק

2 Verein fiir Cultur und Wissenschaft des Judentums / ולמדע יהודית לתרבות האגרדה 
היהדות.

Heinrich Graetz, Geschichte der Juden von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart, 3
.i, p. xix

Simon Dubnow, Die Weltgeschichte des jUdischen Volkes. Von seinen Uranfangen bis 4 
zur Gegenwart (autorisierte Ubersetzung aus dem Russischen von A. Steinberg), I, p.

.xiii
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 של כתקרפה ספרד יהדות את שדנה ההשכלה, עידן היסטוריוגרפיית של פנים
5סבל. ושל ימי־ביניימית התפוררות

 הנדונה, התקופה את שלו ראייתו על מלמד אינו בער זה שבהקשר בעוד
 .1969ב־ האוסף של מחודשת להוצאה בהקדמה יותר, מאוחר זאת עושה הוא
:האוסף כרכי שני על כותב הוא שם

 היהודים של החשוב התפקיד ].״[ על יקרה אינפורמציה מספקים הם
 שנמנע תפקיד — השלטונית האדמיניסטרציה של ובפיתוח בשלטון

 על אור שופכים הכרכים הביניים. בימי אחרות נוצריות במדינות מהם
 — הדתי במישור מכך ויותר — הכלכלי במישור הגדלים המתחים
 כלכלית מבחינה התגבשה הנוצרית שספרד אחרי מתפתחים שהחלו

 הניסיונות על ;1415-1391 של הקטסטרופלית התקופה על ופוליטית;
 בעיית על ה״סימביוזה״; חידרש של הועיל, ללא ונשנים, החהרים
 המשפיל בשם או — 6כ״מומרים״ )הידועים מאונס המומרים היהודים

 של האפיפיורית האינקוויזיציה של הפיכתה ועל כ״מאראנים״(, יותר,
7ממלכתית. ספרדית לאינקוויזיציה 13ה־ המאה

 הכרך הופיע שבה שנה באותה ״גלות״ את פרסם שבער בחשבון, נביא אם
 במובנים לוואי׳, ׳תוצר למעשה הייתה ש״גלות״ מתברר האוסף, של השני

 הדבר במחשבתו. הגלות דגם את היוותה ספרד הענף. המחקר של מסוימים,
 על ספרד יהדות לתמונת שהייתה העקיפה ההשפעה את נבחן אם ביותר, מענייץ
 היחסים לתיאור ׳סימביוזה׳ במונח השימוש — זמנו של גרמניה יהדות תמונת

זה. כיוון על מרמזת יותר מאוחר שנה משלושים יותר הספרדיים־יהודיים
 ״מאורעות כי (,1935) האוסף של השני לכרך בהקדמה בער כתב כאשר

 מצביע הוא 8ההיסטורית״, (sense) תודעתנו את חידדו האחרונות השנים
 להתפרש יכולים השלושים שנות מאורעות ב״גלות״. השולטים הרעיונות על

 לקחה ישראל״ לחכמת שה״אקדמיה דבר לאמנציפציה, תקווה כל כשלילת
 האנגלי בתרגום ההיסטוריה. של ההגליינית בראייה להתקדמות הכרחי כסימן

 אותץ, לנצל מנת על לא האומות בקרב ״הלכנו בבירור: הדבר מתפרש ״גלות״ של
זרים אדמת על שעשינו כל שלדזץ. החברות את לבנות להן לעזור מנת על או

Fritz Baer, Die Juden im christlichen Spanien. Erster Teil: Urkunden und Regesten, I: 5
.Aragonien und Navarra, Berlin 1929/1936 (Repr. 1970), II

.Conversos 6 
.Baer, Die Juden..., [1969], p. iv 7 

.Baer, Die Juden..., II: Kastilien/Inquisitionsakten, Berlin 1936, p. xiii 8
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 תודעה לפיתוח או מתמשכת, עצמית להגשמה תקווה 9ברוחנו־אנו״. בגידה היא
שווא. תקוות הייתה זה, בסיס על המושתתת קיומית היסטורית

גירעוץ, של היסטוריה התפוררות, של היסטוריה היא זה, במובן ״גלות״,
 הגעגועיס את עמה שנושאת משמעות — פנימית משמעות כל נטול מצב של

 נקודת אם ארץ. באותה יחידים של לישיבתם — ולבסוף שאבדה, לארץ
 רדיקלית, ציונית נקודה שטחית, ראייה מתוך להיחשב, יכולה בער של מבטו

 ובהתייחסות משמעותי שינוי מסמנת היא מתודולוגית ראות שמנקודת הרי
 לתרבות היהדות של הענפה בתרומתה ספק הטיל לא בער היהודית. להיסטוריה
 אבות של הגלות ב״תורת הדן הפרק בתחילת הנכון. הוא ההפך — האירופית
כותב: הוא הכנסייה״

| הדתית, הרגשתם חוקי את רק לא היהודים מיד קיבלה אירופה תרבות
 | גאולתו או אלוהים בפני אדם של אחריותו בדימויי קשורים שהם במידה

 j ביותר, העמוקים הרעיונות גם באלוהים. והדבקות האהבה בדרך הפנימית
 j שורשם והיסטוריה אומה על הרומנטיקה, ימי עצם עד באירופה שהועלו

| 10היהדות. במקורות
׳1

 j דתית, הרגשה של בגישות מדובר אם שכץ, לב. בתשומת זה משפט לקרוא יש
 j אלה שגישות הרי הנכרי, לעולם היהודים נתנו שאותץ היסטוריה, ושל אומה של

 | במשך היהדות. את תוקפת הנצרות שבגללם אלמנטים לאותם בדיוק חופפות
 I בכך, היהודים את הנוצרי הרוב האשים שונות, ובעצמות בדרכים שנים, מאות
 j הרעיון את תואמים אינם עם בתור שהם קודרים, בריטואלים נקם אל עובדים שהם

 j שהבנה כיווץ מההיסטוריה, במנותק חייהם את חיים ושהם אומה, של האירופי
 ן כיצד מתאר בער השגויות. דרכיהם את ולתמיד אחת תוכיח ההיסטוריה של נכונה
 1 של מקום האלוהים׳, כ׳עיר הגלות של היהודית הפרשנרת את אוגוסטינוס לקח
j :עצמם היהודים נגד אותה והפך האנושי, המיץ גאולת למעץ סבל

 j להחזירו כדי העם גלות על ניבאו ישראל של הקדמונים נביאיו הן
 j מכוונות הנוצריים התיאולוגים הכרזות ואילו שלמה, פנימית בתשובה

 I ניגשו אף עצמם והם לעבדות־נצח, היהודי העם את בדונם זרים, אל היו
11גזר־דינם. את להגשים

Yitzhak F. Baer, Galut, translated by Robert Warshow, Boston and London 1988 9
.(Reprint of the edition of 1947), p. 122

יג. עמ׳ ,1980 ירושלים אלדד, ישראל מגרמנית: תרגם גלות, בער, יצחק 10
ד. 11 י מ׳ ע ם, ש
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 מצביעה הנוצרית, בחברה היהודים של הבסיסיות זכויותיהם שלילת של זו, דרך
 ,11ה־ במאה הראשון הצלב במסע תחילתר שנים, מאות כמה שנמשך תהליך על

 ההתיישבות גם אלא הריין, נהר לאורך שלמות קהילות רק לא הושמדו שבו
ישראל. בארץ האחרונה היהודית

 בשביל לחלוטיץ. בכך נתערער אז עד בתפוצה קיים שהיה הגלרת ציור
 ירושלים, נשארה המערבית, הגולה בערי שנולד ההלניסטי, היהודי

 היהודי הרגשת לגבי האומה. לכל המטרופולין יהודה, בירת עיר־הקרדש,
 ו׳נוה בו, ללוץ מקום בגדר אלא הגרלה ארצות היו לא ימי־הביניים של

 היהודים, בניה נטושת עירומה, טרשים אדמת אותה הייתה השלום׳
 את הסוחבים כ׳כלבים ואסיה אירופה עמי הדת בשם נלחמו שעליה

 אליה ועולים בה קשורים באמת, אוהביה בלבד היהודים הכפירים/
 ומים הפזורה, מרכז להיות הוסיפה ציון עפרה. ולחונן אבניה לרצות

 שביים בבור הנענים בניה שלום לה נושאים ומתימן מצפוץ וממזרח,
12אליה. וכמהים

 הצלב, מסעי שאחרי ליהדות כסמל הלוי יהודה בדמות בוחר שבער פלא, זה אין
 המתחיל תהליך, ישנו היהודית. בהיסטוריה מפנה׳ כ׳נקודת אצלו שנתפסים

 פיוטי לחיקוי יותר, מאוחר שנים כמאה ומביא, הלוי, יהודה של ציון בשירי
 כמו הקודש לארץ מייחל אינו מאיר רבי בגרמניה. מרוטנבורג מאיר רבי של

 השרופה. והתורה השרוף התלמוד על דומה, בצליל מבכה, אלא הלוי, יהודה
 בהקשר הגלות בער. כותב המבורכת״, המולדת של מקומה את תפסה ״התורה

 הנביאים תוכחות של יוצא כפועל לזהות שניתץ גרידא, יהודי רעיון עוד אינה זה
 עצמה, את המגשימה עוינת תרבות של תאולוגית לתכנית הופכת הגלות ;במקרא

 עצמו להגדרת היהודי העם של אפשרית הזדמנות כל למחוק כבר שהצליחה
 הפרשנות בידי נשלטו הם שגם המקרא, לספרי מעבר תולדותיר לציון או כעם

 ביותר הנכבדת כתרומה מתאר שבער ההשראה נקודות שלוש מתוך הנוצרית.
 כי אם להינצל, שיכלה היחידה הייתה הדת אותה, הסובבת לתרבות היהדות של
 לארץ־הקודש לתחליף התורה הפיכת התורה, של העלאתה ובה. הקרבה תוך

 עצמית להגדרה נותר בלבד זה דבר — ערך בעל והיסטורי לאומי לגורם ובכך
זהות. נעשו אדזד, לדבר הפכו יהודית ודת יהדות היהודית. הקהילה של

נעלמת ארץ של ההיסטוריה

ב עמ׳ שם, 12 ל א-  מרבא כאץ האנגלי. מהנוסח במקצת שונה המחבר של העברי ]הנוסח ל
מאך־[. מ׳ בער; של העברי הנוסח
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 I הפרדתה על כבד מחיר שילמה עצמה היהדות ואומר, בער ממשיך אולם,
I החול: מחיי הרשמית

 1 על סכולסטי במשא־ומתן מצטמצם הלא־־יהודית הסביבה עם הפולמוס
 כל ותושיה אוץ חסרת נעשית היהודית הפילוסופיה שבדוגמות. שאלות

 I תופסיס בזמץ בו והיסטוריות. פוליטיות לבעיות מתקרבת שהיא אימת
 1 והכלכלייס הפוליטיים בחיים מעטות לא מרכזיות עמדרת בחוץ היהודים

 1 ובין הדתי־היסטררי היעוד בין כאן נפערת ביותר רחבה תהום ארצם. של
13כהווייתם. החיים

 | הקיוס את להחליף שבא משובח רוחני כפיתוח מאופיינת אינה כאן היהדות
 | והפיתויים הסכנות כנגד הרואית בעמידה מאופיינת אינה כן כמו המדיני;

 j הרוחניים החיים שביץ הגומלין יחסי באיברד אלא — החיצוני העולם של
 j בער שלטענת דרך עצמית, הכחשה של בדרך מדובר הפוליטיים. לחיים
 I חיים יוסף מטפח. אם כי סותר, אינו בספרד היהודים של המאראני הקיום

 ! ההיסטוריה של בפרדיגמה מוחלט שינוי 1492 של ספרד בגירוש רואה ירושלמי
 1 חיים היו רבים יהודים הביניים שבימי בטענה, זאת להוכיח ומנסה היהודית

 (בער מתאר אליו בניגרד 15יציבה. 14שהות בתחושת הן בגלות הץ בו־זמנית
 ן פאטאלי, קיום וכסוג התדרדרות, כתהליך בשלמותה היהודית ההיסטוריה את

 j וקונפליקטים בלתי־נסבל ממתח ״כתוצאה ממנו. ובניכור הלא־יהודי הרוב בקרב
 ] ימי בשלהי המודרני״ במובנה היהודית׳ ׳השאלה של האלמנטים התפתחו עזים,

 \ גיסא, מחד כקבוצה היהודים כל של מהפרדה המורכבת יהודית/ ׳שאלה הביניים,
גיסא. מאידך המלך של נושיו או גזבריו בהיותם הבולט הציבורי ומתפקידם
 J מול הציבורי התפקיד שבין ההתאמה לחוסר ומובהקת טיפוסית דוגמה

 \ נפרד. פרק לו מקדיש שבער אברבנאל, יצחק דוץ הוא היסטורית עצמית תודעה
 ;המלך של האוצר שר גם אם כי רחבה, השכלה בעל איש רק לא היה הוא

 | ואיזבלה פרדיננד אצל גבוהה במשרה כיהץ כן מפורטוגל. החמישי אלפונסו
.1492 בשנת ספרד, יהודי עם יחד גירוש, עליו כפה זה שזוג לפני מקסטיליה,

מה. עמ׳ שם, 13
 בארץ רק להתרחש יכולה שבות שתחושת מאחר ארלם ,domicile במלה משתמש המחבר 14

]המתרגם[. זה מונח של ׳ארעי׳ בתיאור להשתמש בחרתי ישראל,
Yosef Haim Yerushalmi, “Exile and Expulsion in Jewish History,” in: Benjamin R. 15 
Gampel (ed.), Crisis and Creativity in the Sephardic World 1391-1648, New York

.1997, pp. 3-22

30



 בעיקרה, כאסכטולוגית חגלות בנושא אברבנאל של כתיבתו את מזהה בער
זו: בעיה על מתעכב הוא ובאה. הממשמשת לגאולה כציפייה

 בדבר קל הרהור מעלה אינו אברבנאל כיצחק ומנוסה מעשי מדינאי ...אף
לגאולה. הדור להכשרת או היהודי, העם של מצבו לשיפור חיצוני נסיון
ובאה, ממשמשת הגאולה שהרי כלל, בחשבון בא אינו הראשון הדבר
 נתונה הרשות אין העליונה. ההשגחה בידי רק נקבעים שלביה ופרטי

16הקץ. את לדחות

 משווים אם היהודית, בהיסטוריוגרפיה כפולה התפתחות מזהה שבער מתברר,
 17אחריו, הבא הפרק עם בוטח־באלוהים, הפסיבי, אברבנאל את ראייתו את

 המאראנים ושל ספרד, יהודי של הקונקרטיים המאמצים את בער מתאר שבו
 המאראנים תפקיד את להבין מנת על .16ה־ במאה הגלות סוף את לחולל בקרבם,
 תופעת הכללי. בהקשר למקמם בוחר הוא היכן לדעת יש בער, של במשנתו

 בשנת הנוצרית בספרד כפויה טבילה של אלימות מפעולות נגרמה המאראנים
לאשורה: גישתו את להבין כדי בער, של מדבריו נרחב ציטוט להביא יש .1391

 נשארו המומרים ;בהן נתכוונו שכופיה מה את השיגו לא בהמון ההמרות
 כבלי של רישומיהם לראשונה ניכרו כאן טבילתם. לפני שהיו כפי ברובם

 כבלים הסרת לאחר רב זמץ בשנים: מאות של דתית ופרישות פוליטי לחץ
 ליהדות ההם הימים אנוסי דומים רבות מבחינות נעלם. כוחם אין אלה

 עצמם לשקע אז שניסו היהודים אמנם, ימינו. של המערבית אירופה
 בסכנת־מוות שרויים והיו דתם על באונס הועברו הנוצרית החברה לתרך

 שהוא כפי הדבר, היה לא אצלם חמור. פיזי בלחץ מקום ומכל ממש,
והחברתיים, התרבותיים הגבולות של הדרגתי טשטוש של עניין היום,
 עימה, שהביאה הנפש ופיצול ומהממת, פתאומית דת המרת של אלא

 הקשיים מכוח נגרמה לא מהמומרים רבים בקרב נשתיירו ושרישומיו
 לקבוע כמובץ, קשה, ממש. שבאמונה ספקות על־ידי אם כי ל׳התבולל׳,

 זו בדבקותם פעלו הגזעי מהאינסטינקט או הלאומיים הגעגועים מן כמה
 לעיני־כל נתקיימו בהיסטוריה לראשונה אביהם. באמונת האנוסים של

 בכל אך כיהודים. נחשבו לא הדת שמצד אדם, בני של גדולות קבוצות
לבין ביניהם היחסים במערכת הכלכלי, ומשאם מגעם בכל אורחם־ורבעם,

סא. עמ׳ גלות, בער, 16
]המתרגם[. החדשה״ הגארלה ״תקוות הפרק: כותרת 17
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 הדבר, אירע וכך כיהודים. מתגלים הם הנוצרים, מן ובהיבדלותם עצמם
18מובהקת. גזעית לאנטישמיות בספרד הפכה ל׳מאראנים׳ שהשנאה

 והגזענות ״המאראנים על רוט ססיל של מאמרו את מכנה ירושלמי חיים יוסף
 הדם׳ טהרת ׳חוקי את להשוות הראשון הניסיון — (1940) האנטישמית״

 הוא ובכך 19הגרמנית, האנטישמית הגזענות עם הביניים ימי של הספרדיים
 ולא לכן, קודם שנים ארבע זו טענה בער אצל למצוא ניתץ כי מהעובדה, מתעלם

במפורש: אלא במרומז,

 כדי החמש־עשרה, המאה של הספרדית היהודית בבעיה בה, יש בעצם
 של המדהימה מהלכם הכרחיות על ימינו של המשקיף את לקח ללמד

 בלברש כי אם רלהתגלרת, לחזור בביררר החייבים היסטרריים, ניגרדים
20חדש.

 היהודים וביץ המאראנים ביץ בער שעורך ההקבלה לדעתי יותר מעניינת אולם
 נקודת דרך התנצרו. שלא או נטמעו שלא היהודים לעומת במערב, המודרניים

 16ה־ המאה של ההיסטורית לספררת בער קורא מדוע להבין יש זו מבט
 ושמייצגת מספרד, מהגרים על־ידי שנכתבה ספרות — מאראנית׳ ׳ספרות
 לתיאור ה׳מאראך הופך זו בדרך להיסטוריה. היהודי ביחס מפנה נקודת

 זהות כך: זאת לסכם ניתן ההיסטוריה. בראי העצמית ההבנה של הנורמטיבי
 אם פלא, אין מפורשת. היסטורית עצמית להבנה הדרך את סוללת מאראנית

 הגלותי הקיום של המוסכמות רשרברת האנטי־דתית הראשונה שהביקררת כן,
 של בכינויו אמסטרדם״, של ״המאראנים של מצאצאיהם אחד אצל מקורה

 ספרו של הגרמני שהמקור אגב, דרך להבחין, )יש שפינוזה. ברוך — בער
 21״אנטי־שמית״, כתמונה שפינוזה של ההיסטוריה לתמונת מתייחס בער של

 אליבא שפינוזה, אם peculiar.)]22] דופן״ ״יוצאת לה קורא האנגלי התרגום ואילו
 הדבר שמופיע כפי הוא, באשר שבהיפוך, מאראץ שהוא הרי ׳מאראץ/ הינו דבער,

 פורמלית״, דת המרת ללא ומעמו מדתו שהתנתק הראשון ״היהודי בער, אצל
את המאראניזם של זה ערכי בשינוי מוצא אני ההיפך. את עשו שהמאראנים בעוד

א. עמ׳ גלות, בער, 18 נ - נ
Yosef Hayim Yerashalmi, “Assimilierung und rassischer Antisemitismus. Die 19 
iberischen und die deutschen Modelle”, in idem, Ein Feld in Anatot. Versuche iiber

.jiidische Geschichte, Berlin 1933, p. 71
ג. עמ׳ גלות, בער, 20 נ - ב נ

.Baer: Galut (Deutsch), p. 88 21
.Baer: Galut (English), p. 103 22

32



 ממושג שמרחיק שפינוזה, הגלות. יהדות של ההיסטורית ההתעוררות השלכות
 תוצאה העיקש היהודי של המתמשך בקירם רואה פוליטית, משמעות כל הגלות

 זאת, נבחר. כעם היהודי לעם סמל מאשר יותר הנכרית, ההתנהגות מסורבלות של
 שמלווה שפינוזה, גישת היהודית. הדבקות את ביהדות יצר נוצרי לחץ שרק כיוון

 סימפטומטית הופכת היהודית, הבחירה משמעויות לגבי ברורה החלטיות בחוסר
 במאה מזהה שבער המודרנית, היהודית ההיסטוריוגרפיה של הפנימיות לסתירות

 משמעויות פחות לשייך ניתץ היסטורית־סיסטמטית, הופכת שהגישה ככל .19ה־
היהודי. לעם היסטוריות
 הגירעון של למודעות התנכרות משמעו הגלות לקיום פנימית משמעות חיפוש

עצמית־היסטורית. הבנה כל של בבסיסה להימצא שצריך חסר — הבסיסי
 הגישה לתיאור המאראנים במרשג בער משתמש מדוע להביץ יש מכאן

 .16ה־ המאה של — פחות או יותר מסורתיים — ספרד יהודי של ההיסטורית
 משווה מגרמניה, לישראל עלה עתה שזה בובר, מרטין מרדכי ,1939 בתחילת

 הפרודוקטיבי לדו־קיום היהודית־גרמנית׳ ׳הסימביחה מכנה שהוא מה את
 הגרמנים המהגרים את להציג ניסה שברבר בעוד 23בספרד. ונכרים יהודים של

 הפוכה. גישה בער מייצג 24הגרמנית, ה׳נפש׳ של אמתי אחרון כנצר לישראל
 המפותחות הצורות בכל גם כמו אירופה, מערב יהדות של העיקרית טעותה לדידו,

 טעותם גלות. של ובזמן במקרם ״בבית״ להרגיש מניסירץ נבעה המאראניזם, של
 — בהיסטוריה לחיות בניסיונם נעוצה בער, טוען יהודים, אותם של הנוראה

כשגויה: דרכם את להראות קושי כל אין זולתם. אחרים שגיבשו בהיסטוריה

 שהייתה מה להיות ותוסיף להיות שבה היא מוצאה. לנקודת חזרה הגלות
 מעת השיבה, הגמור. ביטולו אלא לו תקנה שאין פוליטי, שעבוד תמיד:
 של היקף — שני בית בימי לערך שנתקיימה כפי הגלות לתמונת לעת,

 הדעת על עוד להעלותו אין בארץ־ישראל, חזק למרכז מסביב גלויות
 שתי של כאזרח עצמר לראות יוכל שציוני היה, נדמה קצר זמץ כיום.

 שהרי ;פילון אצל מאשר יותר עמוקה מוסרית במשמערת וזאת מולדות,
 תושב זכות לו שהעניקה המרלדת למען חייו את להקריב מוכן היה הוא
 חובתם הרי באירופה, זכות־מולדת מהיהודים שנשללה לאחר עתה, בה.
וברוח בבשר אבותיהם אבות עיוותו אשר את לתקן אירופה עמי של

נעלמת ארץ של ההיסטוריה

Martin Buber, Der Jude und sein Judentum. Gesammelte Aufsatze und Reden, Cologne, 23
.1963, p. 645

.647 עמ׳ שם, 24
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 בזכותו ולהכיר בארץ־ישראל גאולתו במפעל היהודי העם בידי ולסייע
25האבות. ארץ על

 : אסכטולוגי אופי בעל הנו בער של שספרו למסקנה, להגיע ניתץ זו פסקה בקריאת
 (Wissenschaft des Judentums)היהדות מדעי של דרכיהם את למד הוא משהו.

 את לחדש הכרח היה בו. עסק מדע שאותו ממה ההפך את להוכיח מנת על
 היהודית ההתחדשות ״תנועת כהיסטוריה־נגדית. היהודית ההיסטוריה רעיון

 אלא ;אירופה של הלאומירת בתנועות קשורה היא איץ מהותד. ערמק לפי בימינו
 היסטוריה כל בטרם הייתה שקיימת קדם, מימי הלאומית לתודעה חזרה היא

 כל כלל לדמות איץ הזה ורווה־התולדות המקודש דיוקן־אב וללא אירופאית,
 אירופה. מדינות אל פנייתו להשלמת בער מוסיף 26באירופה,״ לאומי רעיון

 j ההיסטוריה את המציאו היהודים הספר. בתחילת המוצג לרעיון, חוזר הוא כאץ
 ! שלילה — זה קיום המשולל היחיד לעם למעשה הפכו הם אולם האומה, ואת

 ! כתרופה ישראל ארץ אותם. שחיקו את מחקים שהחלו עד רב, כה זמן שנמשכה
 j ליהרדי אלא היהודים, לחיים לא אף היהודית, לנפש תרופה במשמעות לא —

 j למדע היהדות מדעי את להפוך — בער של חזונו היה זה — היסטורית כחיה
j עצמה. בפני היסטורית כישות היהדות את ולכונן לחזור יהודי,

 j גרשום כותב דבריי, בתחילת הזכרתי שאותה היהדות מדעי על בביקורתו
 j הפרופסורים לזהות: זמנו)וניתץ שחוקרי — עצמית ביקורת כדי תוך — שלום

 \ ב־״מהלך שבהטמעה״ ״הריקנות את החליפו העברית( האוניברסיטה של
 5 ורטוריקה מדיני, תוכחה סגנוץ טיפחנר דתי תוכחה סגנוץ במקום מנופח. לאומי

 I האחרונה לגישה דוגמה בער של ל״גלרת״ לקרוא מהסס אני 27במדעים׳׳. לארמנית
 ; יהודית חשיבה בין לגשר ניסה שבער לומר, אעדיף שלום(. אצל )המתוארת

 י ראיית על שהשפיעה גישה הגל, של בגישתו הלאומי הדגם וביץ לאומית
 1 היהודים של ״ההיסטוריה ספרו של הופעתו בזמן שלם. דור של ההיסטוריה

 \ את בער מוצא הכרכים, שני בץ אוספו על המבוסס ספר (,1961)הנוצרית׳׳ בספרד
 ; תקופות בשתי שני, מצד והגירוש אחד מצד הפורה הקיום על שבספרד, החוויה
:20ה־ והמאה ההלניסטית התקופה דומות,

השונה צורתץ על — השונות התקופות לאו, ואם לכך מודעים אנו אם

קז. עמ׳ גלות, בער, 25
קח. עמ׳ שם, 26

Gershom Scholem, Judica 6. Die Wissenschaft von Judentum, ed. Peter Schafer, 27
.Frankfurt 1997, p. 50
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 להגדירו ניתן שלא ערך, אותר לשימור פעלו — המכוננים ורעיונותיהן
 לתהליך ביותר הגדולה התעלומה עומדת כאן המקום. או הזמץ במסגרת

28ההיסטורי.

 הלאומי הרעיון שימור — אחד מצד :כפולה כתעלומה נראית ׳תעלומה׳ אותה
 בשכבה דווקא נשמרה היהדות כי העובדה — שני ומצד לארץ, מחוץ

 המשכילה, בשכבה ופחות היהודית, האוכלוסייה של בדת, הדבקה הפשוטה,
 שבער לומר ניתץ החוץ. עולם של אינטלקטואליות מהתפתחויות שהושפעה

 כלפי שמופנית ספקנות — שלום של לספקנות שותף גם אך ללאומיות, מטיף
שלו. פעולותיו נגד ולמעשה בער, של אסכולתו
 של הנעלמת ארצה את מחדש לבנות הלאומי, הקיום של גיבור להיות

 לבנות רק לא יהודי הוגה של בניסיונו שמדובר נראה, — היהודית ההיסטוריה
יהודי. היסטוריון גם להיחשב אם כי יהודית, היסטוריה

נעלמת ארץ של ההיסטוריה
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