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פתח דבר

שיקולים היסטוריוגרפיים
מספר היהודים בעולם המזדהים היום כרפורמיים ,ליבראליים או מתקדמים עולה בהרבה על
מיליון .רובם חיים בארצות הברית ,אך אינם נעדרים במעט בכל קהילה חשובה בתפוצות
ואף במדינת ישראל .הם מייצגים ענף של היהדות אשר הפגין במאתיים השנים האחרונות,
ועודנו מפגין היום ,מזג ביקורתי ברוח העת החדשה ,תוך שאיפה שלא להינתק מרצף
האמונה והמעשה של המסורת הדתית היהודית.
צבי גרץ ,ההיסטוריון היהודי הגדול בן המאה הי׳׳ט ,ציין עוד בראשית דרכו שאין להבין
את הדת היהודית דרך הניתוח הפילוסופי של אמונות ודעות ,אלא רק באמצעות לימוד
תולדותיה .אכן ,היהדות שבה ונתפרשה על פי מגוון גדול של שיטות אינטלקטואליות,
לעתים אף סותרות :בעת החדשה הוצעו לה הגדרות מהגדרות שונות ,שאחדות מהן מותחות
עד קצה ,אם גם אינן מנתקות ניתוק של ממש את רציפותה .גם את היהדות הרפורמית קשה
להבין מתוך התייחסות בלעדית לקשת האמונות והפולחן המאפיינת אותה היום .כתנועה
בתוך היהדות ,שהתגאתה עוד מראשיתה בפתיחות לאתגרים שמעמידות תמורות היסטוריות
בפני המסורת ,היא זקוקה במיוחד לכישוריו של ההיסטוריון .במהלך מאתיים שנה השתנו
קווי המיתאר החברתיים והאינטלקטואליים של היהדות הרפורמית באופן קיצוני .במצבה
הנוכחי היא חובקת מגמות סותרות ,ולאור עמדתה האידיאולוגית בזכות שילוב המסורת עם
חיי ההווה המשתנים יש להניח כי אופיה העתידי צופן בקרבו התפתחויות בלתי־צפויות.
למרבה ההפתעה ,מאז העשור הראשון של המאה הזאת לא הועלו על הכתב תולדותיה של
היהדות הרפורמית .המחקרים העומדים לרשותנו מיושנים עד כדי ייאוש ,מגמתיים ובעלי
אופי פולמוסי :ואילו המחקרים העדכניים יותר דנים אך ורק במיקטע או היבט אחד של
הנושא .ייתכן כי החוקרים נרתעו ,ועדיין נרתעים ,מן הנסיון לכתוב היסטוריה מקיפה של
התנועה ,בעיקר בשל הבעיות המתודולוגיות החמורות שיוצגו להלן .אך אין להתעלם מגורם
נוסף בעל משמעות ,והוא היעדר בסיס לבניית סינתזה רחבה ,בדמות כמות מספקת של
מחקרים המתמקדים בתחומים צרים יותר .כותב הקורות של היהדות הרפורמית מגלה
במהרה כי הספרות המשנית העומדת לרשותו היא דלה למדי ,ומוטל עליו להתמודד עם כמות
עצומה של חומר ראשוני מודפס ומקורות המפוזרים בגנזכים שונים .אין זה מן הנמנע כי
חוקרים יהודים בני הדור הבא ימצאו לפניהם חומר שיקל עליהם את תפקיד הסינתזה
המקפת .ואולם ,הישענות בלעדית על המחקרים הכלליים המצויים לרשותנו היום היא
לרועץ הן להיסטוריה היהודית והן ליהדות הרפורמית .נסיון הסינתזה המוצג בזה בפני
הקורא רחוק מלהיות סופי ומוסמך ,ואף על פי כן ,נראה לי שהוא תורם למצב ידיעותינו
ותפיםותינו בהווה.
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