התריגה לש תחפשמ סומינולקהילטיאמ *הינמרגל
םירוריב ותישארל לש בושיה ידוהיה הינמרגב ימיב םיניבה
תאמ םהרבא ןמסורג

,הפוריאברשאםהל
ידוהיה
בושייה
םירושקהרקחבותישאר לש
םיאשונה
םיטעמ םה
,אקולמרשאןופצב
םומינולק
תחפשמ
התריגהלש
תלאשלכ
השדקוהתמושתבלהכהבר
הפוריאבהאמב
התישאר לשתמכהלארשי
,הילטיא לא.אצנגמןוידה,הבלחהש םע
,טיהאלםייתסגדעונימי.1הלא
הינבמש
,תסחוימה
סומינולק
תחפשמ
היתורוק לש
ותובישחלשןויד הזתגרוחרקחמ
תוליהקךשמבתואמ.םינשםירושק וב
יציברמהרותיגיהנמו
תודהילזנכשא
ומקהל
,םיניבה
זנכשאבימיב
תינחורה
הריציה
הרותהלשו
דומיל
םהיתוישארלש
ןירשימברקח
.ילארשי־ץראה
זכרמה
םתועצמאבו םגםע
הילטיא
הירשקלשהריצי וזםעםתרותלשינב
הפיגעה
תורפסה
הריגההתאו
הררועשתלאש
ריבסהל תאןיינעהברה
שילכבהלאידכ
תוניחבמותובר
הלאשב וז
םירושקה
תוקיפסה
.הביבסתורמל,הלאםיברןיידע
הרצונש
הריגהלםיטעמ
ןירשימב
םיסחייתמה
תורוקמה
ותישארב לש.ןוידה
השעמל
םידמועוגא
םירתוס םה הזתא
םיטרפףא
המכבו
!רייוצמהםהבהלדאיה
היצמרופניאה
,דאמ
םהדע
*

1

׳םורפ ה״ח ןב ןושש ל״ז ןייערמאמב .הז םייתשויתורעהמ —ןתואהלעההחישב ימע םויב
ח״כ ,רייאב תועש תוטעמדבלב ינפל ותריטפ —תואבומ ןלהל ומשב תורעה) .(84 ,83
תורפסהתירקיעההנדהתריגהבהחפשמה :איה
י״ש טרופופר (,ר״יש) תודלות ילודג][,לארשי םילשורי ט״כשת  ,2ימע ;224—218 ,127—126
,קבלא־ץנוצתושרדהלארשיבןתולשלתשהו,תירוטסיהה םילשורי ,ד״ישת ׳מע , ;479א־סדנל
,טוה ידומע,הדובעה ןילרב ,ז״ירת ימע , ;277—266 ,257א,סיובארג ותומדתידגאה לש לראק
לודגה תורוקמב םיירבעה לש ,םייניבה־ימי ץיברת ול (ז״כשת) ימע  ;58—22׳א ,רבייש
ותרגיא לש םלושמ ןב סומינולק ןב השמ ןקזה אטשוקל רבדב ,םיארקה רפס ׳ר ,רלהאמ
ביבא־לת,ד״לשת ימע .L ,Zunz Literaturgeschichte der synagogalen ,Poesie ;23—19
Berlin ,1865 .pp ;104-110 .J ,Aronius Karl der Grosse und Kalonymos aus ,Lucca
,ZGJD 2 ,(1888) .pp ;82-87 .J ,Miiller Die Responsen des .R Meschullam .etc
 .A ,Epstein Meschullam ben ,Calonymos ,REJ 27טוריפ); אלמ,ןלהלהרעהב (21
,(1893) .pp ;83-90 ,idem Le lieu de sejour de Meschullam ben Calonymos de
,Lucques ,REJ 24 ,(1892) .pp ;149-151 .S ,Eppenstein Zur Fruhgeschichte der
 juden in ,Deutschiand ,MGWJ 63 ,(1919) .pp 165-186תורפס הפינע תפסונאיבה ,י ,ןד
תרות דוסה1לשתודיסח ,זנכשא םילשורי,ח״כשת ,מע  ,14הרעה .1הקלחבלודגה איה הנד
סרטנוקבתודוסי ,הלפתה לש א״ראזיימרוומ אלותלאשבהריגהה.התוללכב

][2

התריגה לשתחפשמסומינולקהילטיאמהינמרגל

155

,םיינוציחו
,םירחאםיימינפ
תורוקממ
םילועה
תוקיפסו
.הזףסונבלעהלאםימייקםיישק
.ןהילא
םיסחייתמה
הלאכ
תואמהאי—טוא
ןמ
םיישקהו—ץוחבמששי הבידכ
םהיניבש
תוריתסה
,תורוקמה
טועימ׳—וז
תואיצמ
,תורוקמה
:םירקוחה׳תפדעהדחא
םידגונמהוולעהש
תונורתפהםינושה
ריבסהל תא
תריגה
תרוסמהלע
הרקיעלש
תייחדל
םהלשדעו
םהיניבךותתהגהחסונה
תונויסנהרשפ
תולועהרופיסמ
תויעבה
וסחייתה קרקלחל ןמ
עירכמה
.החפשמהםינוידהלאםבורב
,תרוסמהךא
יביכרמ
ןייטשפע (םש) וסינקודבלבור
.הריגהה קר,ר״יש ׳ירלימ יאו
םהינפב .2
םייתניבאלודמע
ומסרפתנש
תורוקמה ןמהזינגה
םירשעכ:הנש
ןוראבינפל
הלאשל וזבתכ
וסחייתהב
Curiouslyduringthe last fourdecadesnothingof significance
has -ap
peared in eithernew documentary
information
or historical-interpre
tationto resolvetheriddlesposedbytheserecords
.3
תלאשל
זאמוירבדהלא אלםסרפתנאלארוקמשדחדחאדבלבלעבךרע לששממ
.4םיארקה
סומלופב םע
אטשוקל
סומינולק
םלושמ׳רב
:הריגההתישארובתכמ לש ,ר
.ןוידה
תשדוחמהלש
ותחיתפ
קידצהלתא
ודבלידכ
,הברהקפסםא שיוב
ותובישח
לעףא
,יתעדלםניא
םהימדוקתונורתפ,רשא
תועצהמ
םירקוחש ינבונרודורחבםהל
אלא
הריגהה
תלאשב
.םמייקלהלאואבוה לעםדיאלבןויד לששממ
םיססובמללכהשקו
םהילע
הרזחה
הגרדהבלעידיםצע
תולועההנממושענו
תויעבה
לולכמל
קקזיהל
ילבמו
.ינרדומהםיתיעלתובורק ףאואבוהןושלב לשתואדו
יסכנל ןאצלזרב לשרקחמה
רפסממ
תומלעתה
םדועשםימייקךותו
תוקיפסהםינושה
ריעהל לע
החטבבוילבמ
האלמ
התונמיהמ לש
,ל׳׳נהרשא םהלתובישח הברתקידבל
תורוקמב
םיביכרמםייוצמה
תרוסמה.הלוכ
,החפשמהותוהזלשרבחמ
תיגולאינגהלש
תלשושה
ודמעוהתלאש
זכרמבםינוידהלא
תרוסמהאיבה תא
,׳אלרק׳רשאיפל
ךיתוארונתלאשוותוהז לשרסיקה
טויפהתמיא׳
תירוטסיההטעמכ אלו
החפשמהאקולמ.אצנגמלהיעבאיהשרקיעתדוקנמתוארה
הינמרגב
תוידוהיה
תוליהקה
ןתחימצלש
תרגסמב
הריגה וז
הנודנ:ללכוהמהמוקמלש
םתואבש.םימי
זנכשא
תודהי
תיתוברתהולש
תינחורה
התומד
התעפשהלע
תואמבי—טיהמו
 2ויתולאשויתובושתו לש ,רםלושמ ,רבסומינולקומסרפתנש לע ידי ,ל,גרובצניג,הקינואג
קלח ,,בקרוי־־וינ  ,1909ימע , ;57—55ל״נה יזנג,רטכשקרוי־וינ,ט״פרת קלח ,׳ב ימע —194
;279—270,235׳א,רבייש .םש
.S .W ,Baron A Social and Religious History of the ,Jews .Vol ,IV ,1957 .p ,258 3
.note 58
, 4רבייש .םשהתובישח לשתרגאה :איה .אתודעב יכסומלופה לש ,רםלושמ םעםיארקה
חלשנ.אטשוקל .בתודלותל.החפשמה .ג ונונגיסל לש ׳ר .םלושמ שיהלאב רותפל רפסמ
תוקיפסולעוהש.רבעב
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תריגהב
ןיפיקעבו
ןירשימב
םירושקה
תורוקמה
רתי לע ,ןכהקידבהריהז לש לכ
תוסחייתהעקרל
םתלועפו לשימכחלארשיםירכזנהםהב ךות
,החפשמה לש םנמז
םיסכאסהווטלשש
םיגנילוראקה
םהיתורוקל לשםירסיקה
דחוימבו
ירוטסיההיללכה
לטבלוקלח
תוחדלתוקיפסםינוש
תפרצבוםתואב,םימי שיהבידכ
הילטיאב
,הינמרגב
.םהידי
תולאשבונודנשלע
םינורחאו םג
םינושאר
םירקוח
םהיתועצהמלש
לודג
תולאשה
יעמשמ־דחולכל
עיצהלןורתפרורב
םירשפאמןיידע
םימייקהםניא
תורוקמה
המושירו
.החפשמהתריחבןושל לשתואדוותונקספו ףאהפישאיה
תריגהב
תורושקה
תדמעהו
תוקיפסה
.םירחאלוטיבקלח ןמ
תועטהל
,רכינהנניאהבורקתמאלשיוהבידכ
ואצמיישמתורוקמםיפסונאהיש
,הריקחה
ךשמהל
םיבושחםה
םמוקמב
םימייקה
תוקיפסה
תורוקבו.הינב
החפשמה
תריגה
תלאשב
ןיידע
תומותסה
תודוקנה
ריהבהלתא
םהבידכ

.א תורוקמה רופיסל הריגהה
:החפשמה
התריגהלש
תרוסמהלע
הרמתשנ
םיירקיע
תורוקמ
ינשב
:ל׳׳שרהמ
אזיימרוומתבושתו
תוליפתה׳דלרזעלא
שוריפ
תולפתהראשותודוס
ולבקודוסןוקת
ברברמדעויבא[ובא]ןרהאונבלש
,רלאומש,אישנהרשאהלעלבבמ
ךרצוהוךלל ענ
םושמהשעמ,היהש
האידרבמולריעב
ץראב
.ץראבאבו
דנו
׳יברהשמ
,אקולםשואצמ
המשש
תחא
טייפשתמיא׳ךיתוארונ רסמו לכ
ויתודוס .ולאוה׳יברהשמרב־ינולק
סומינולק
סומ ןב׳יברםלשמ p׳יבר
ןושארה
ןב׳יבר5הדוהי .אוההיה

הא״ידרבמולמאוהוינבו׳יבר
אציש
,לאיתוקיובורקו׳יבר
סומינולק׳יברו
םאיבה
םיבושח
לאיתיאראשוםישנא
האידראבמול
ךלמהא״לרקומעץראמ
םבישוהו.אצנגמב םשו ורפוצרשיו
ובריודאמב.דאמ
,אזיימרוומ
הליפתהא״רל
שוריפמ)
,המכחלףד
,האידנקמףרצמ
ר״שי
,די .ב״ע לע יפסופד,ןושאר
ט״פש .(6

 5די־בתכב סירפ  772חסונה :אוה אוהו״ וניבר השמ ןב וניברסומינולק ןבוביבר.״הדוהי
האר ׳י,ןד ,םשימע .16
 6ךותבתומולעת׳׳המכח ׳רל ףסוי,האידנקמהאיליסב ךירצ] :תויהל [האיונה .ט״פש אוה
סופדהןושארה אלואבומכ:תורפסבהסידוא .ה״כרת לע רוקמהדיעה :ומצעב׳יפהו״ הזה
הלגמה דוסתולפתה אל אבסופדב דע םויהאוהו אצמנלצא,םידיחי םגוילצא שי ׳אהאידנקב
.״ףלקב אוהףיסוה ,םש יכ רוקמהמוד םגש וברפוסמ לעותאבה לש ׳ר השמ אצמסרטנוק׳ב
׳ןשי ףאו אוה לשמ א״ר,אזיימרוומ ובו רוציק תודוס.הליפתה לעדי־יבתכ םיפסונ םהבש
רמשנרוקמ הזהאר ׳י ,ןד .םש
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וללהואציוערזמ
׳ישודקה
׳ידיסחה
לכו
רמינולק
לודגהןבועבר
׳לושמ
לש׳ר
לאננח
דילוה׳ר
ןב׳רהשמ,ןקזהרשא
לאיתיא
סומינולק תאווניבר
תאו ׳ר
.אר״יפשמוניברו
לאיתוקי
תאווניבר
השמןקזהאוהרשאדסי תאתמיא׳
.ךיתוארונ אוה יברהשמ ןקזה ןב
לאיתוקי ןב
סומינולק ןבוניבר
יבר
וניברהשמ ןבאנברםלשמ ןבאנבר
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.ע׳׳לזוניברו
לאיתיא ןבאנברםלשמ
השמ ןקזהואיבהךלמהאלרק ומע
תנידממאקולתנשבטמתתןברוחל
הרהמבונימיבןמאןמא
תיבההנביש
.הלס כ״עיתלבקהתאוםכחףיסות
.אי׳׳רול
.חקלירבדהמלש
ל״שרהמןמיס.טכלע יפ
תובושת)
,ןילבול(.ד״לש
סופד:ןושאר

.םהיניבש םע
םייונישהםיברה
תורוקמהםניאםייולת הז,הזב יפכהלועש ןמ
ינש
אזיימרוומ .7ןכלןיאתוארלםהב
רזעלא
ושרדמלש׳ר
,תאזהארנ יכםרוקמ:דחאתיב
ןיטולחלםיקנויהינשמםיפנע,םינושףקותשםתודעלודג.רתוי
ינשתורוקמםידרפנ
הרואכל יכ
,אזיימרוומרשפא
רחאמינששתורוקמהלאואציתיבמושרדמ לש א״ר
םימילשמםההזתא.הז
:תורוסמה
הריגהבוללכניתשב
תורושקה
תודבוע
שמח
.אצנגמל
סומינולקאקולמ
.אתריגהתחפז^מ
הריפסל.8
ונייהד 917
,ןברוחל
ט׳׳מתת
:הריגהה
.ב ןמז
.לודגה
הארנהתנווכבתוכהאיהלרקל
.׳אלרקלככ
ךלמה׳
האבוהלעידי
החפשמה
.ג
׳אלרק׳םתסבדמלמ .ןכ
ןויצה
(.׳םיבושח
םישנא׳)
םיפסונ
םידוהי
ואבוה
החפשמה
.ד םע
.ךיתוארונ
תמיא׳
הבורקהחספל
)?(-םירגהמה,9וניהרבחמ
.ה ׳ר,השמשאר
רסיקהדרנוק)(Conrad
הינמרגב
ןמלוהל וזםע .וזתנשב 917ךלמ
תודבוע,ב ,ג ההשק
׳לרק׳שיוניכיללכ
החנהב
הרואכל ןתינהיהץרתל תאז
זושארהאלוךלמםשב.לרק
הילטיאב,10
השעמלאלטלשדרנוקללכ
.תיגנילורקהךא
תלשושה
םירסיקלןמ
,אוהןתינש
.החפשמה
איבמשומעאקולמ תא
תורשפאוראתלימכ
,ןיא םא ,ןכ
 7ל״שרהמאיבהםירבדהקלחב ינשה לשותבושת םשב רוקמ ימינונא בוש״) (.״יתאצמןכותה
היגולונימרטהו ,םידיעמ יכ םרוקמידיסחב :זנכשא ...״לודגה ...הרותב ידוסבו תודוס
׳ורדל לכ תוא תואו ט״מב ...םינפ׳ודוסו׳ושודקו׳ובותכ׳יסרטנוקב ויהותואב .הבית לכו
םידיסחה׳ישודקה וללה .״...ואצי ר״שיהאידנקמ איבהםירבדהשרופמב םשב תודוס״
״הלפתה לש א״ר.אזיימרוומ
 8יפלםניינמםתואב םימיועבקשןברוחהתנשל .68האר,ר״יש .םש
 9דכ ראותמ אוה לע ידי לכםירקוחהוקסעשהלאשב .וז שי ףאועבקששרופמבםירגהמהש
םירחאה וחפסנ וילא יפלותשקב .ולש ךאירבדב א״ראזיימרוומ ןיאהייאר וזתחרכומ.ללכ
האר.ןלהל
 10האר .The Cambridge Medieval ,History.Vol ,Ill Cambridge ,1957 .p 69-70
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טויפב רחא ,ולש ,תלוז ראית ׳ר השמ׳רבסומינולק תא :ונמזרתוי׳ עשתמ׳תואמ הנש
ירחא.ןברוחה,ונייהד ףוסהאמהתירישעה אלו,התישאר וא ףאתישארהאמה !א״יה
רוקמ ישילש רושקה םג אוהןירשימב תריגהלהחפשמה אל הכז ינשכ וימדוק ןוידל
,טרופמ טעמכו אל השענ וב שומיש לע ידיםירקוחה ונדש .אשונב ,תאז ףא תונומטש
וב רפסמתודבועתובושחה ןינעל .הז רוקמה רמשנ ינשב :די־יבתכדי־־בתכ סירפ 646
די־בתכוגרובצניג :11119
ימיבוםינומדקה ויהשכ םיעיגמ דע ןאכ םשל׳׳ךתראפת היה חילש רוביצ דמוע
ליחתמורתלאלחבתשי׳.׳ךמשאבשכוןואגה אנבר השמאקולמ ןב ועברסומינולק
ימיבךלמה אלרק תנידמל אצנגמ היה גיהנמ תא ינב ורוד רמול ןאכמךליאו דע
ומשו׳,׳דחא יכ לודג רודה היה ןיאו לכ רבד םלענ .ונממ אוה אנבר השמ ןקזה
דסיש תבורקתמיא׳ ...׳ךיתוארונ
רוקמ הז ףא אוה תיבמושרדמ לש א״ר.אזיימרוומ ,ןיא ,ןכל סחייל תובישחהדבועל יכ
רבודמ וב לע ואוב לש ׳ר השמימיב׳ךלמה/אלרק אלו לעותאבה לע ,ודי יוצמכ ינשב
תורוקמה.םירחאה,ךדיאמ רכזנ ןאכ ׳ר השמדומצבהשעמלהשעש.אצנגמב רוקממ רחא
,דמלנ ןכאש היה הז םגהנמ םודקה לש ידוהי.הילטיארוזחמב ירטיו :שרופמ
הבושת׳ובישהש להק אמור לע תריש םיה ונייהד :עשויו ועד יכ תריש םיה היה
וניגהנמ גהנמ לכ להק אמור גהנמו לכתוליהק רשאוניתוביבס גהנמו לכתוליהק
רשאדרפסב םוימ תולג םלשורי דעו התע הרמול לכ הנשה הלוכ לכב םוי םויו
יתלוז העשת באב.דבלב ןיאש׳ירמוא התוא םושמ .לבא ןכו תיבבלבאה וניא
׳מואהתוא לכהעבש .םימיגהנמווניתובאהרות .12..איה
 11שוריפ תוליפת תיבמושרדמ לש א״ר.אזיימרוומ לערוקמהדי־בתכב סירפ ריעה רבכ ץרג
) ,(Geschichte,v ,1895 .p 388אבוהוולצאםישובישב .םילקרוקמהאבוה בוש ךותהאוושה
די־בתכלגרובצניג לע ידירואביונ )(REJ 23 ,(1891) .p 234ךא ולפנ ובםישוביש.םיטעמ
קלחויתורעהמ לעםילדבהה רתוימ אוה ונניאו םייק.לעופבםייונישה ןיב ינש יבתכ דיה
םילק רתויב ירסחותועמשמוננוידל .ןאכ חסונה ןלהל אוה יפלדי־בתכ ,סירפ ףד /ב 9יפל
יאטיסרבינואהוםילשוריב
ומוליצ ןוכמבימולצתל י״הכםיירבעהדילש תיבםירפסהימואלה
,סמ.15708רטכשורפסב  Studies in Jewish,Liturgy,Philadelphia ,1930 .p 54איבה
י״כמ סירפ ,ל״נהםפוסב לשםירבדהקלחכו :םהמהיהו״ הז ךרע א״ד,״ד״עקת ףאםוגרתב
תילגנאלללכ תאזךותב.תואכדמהי״,דכב ופוג ןיא רכזךיראתל .הזשוביש אוה והזו:ולוגלג
,ץרגונוידב םשרוקמב ,הז :בתכ Er mag in Mainz bei den Kalonymiden nach 814

)gelebt und gelehrt haben ,(Geschichte ,V ,Leipzig ,1895 Note ,12 .p .388

םירבדהםיסחיתמתשיגפל ובא ןורהא םע ינבתחפשמסומינולק יפל ותטיש ל״נה לש ץרג
ילואו״ היה תנשבד״עקת לצא ינב
המידקמה תא.הריגהה ןכו םגרת ר״פשותרודהמב
ךמתסהשוירבדכ לע
תחפשמ ״סומינולק,ג׳׳ח) השרו ,ד״נרת ימע  .(419ל״א ןיקמורפ —
תרודהמ ר״פש —:הניש היהו הז ךרע א״דד״עקתוסחייתהבתאיבל ׳ר השמ אצנגמל
רדס) בר םרמע,םלשה,םילשורי,ב״ערת ימע ,.(172רטכש לטנש,ןיקמורפמ רבס ןכש אוה
ךיראתהסחייתמתאיבל ,רהשמאצנגמלןכלוופרצרוקמל.ופוג
בתכבדיה יכו
 12רוזחמ ,ירטיו גרבנרינ ,ג״פרת ןמיס ,הסר ,מע  ,226לככהארנההבושתהמודק .איה גהנמ
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אצגגמלרדגבעוריא
הילטיאמ
הרעשההןכאשותאיב לש ׳רהשמ
לכהלאםיקזחמ
.דבלבותלוכילש׳רהשמתונשלהגהנמלשאצנגמ
תידגא
ירוטסיהאיההנניאותרוסמ
השחרתה
הריגההאל
,ואובביכו
ןיטינומ
קהבומלעבו
םכח־דימלת
תדמלמאוהשהיהרבכ
,והשעממ
.םילבוקמומכ ןכדמלנ
הליפת
הליהקהבשירדס
.םימילאוהאצומ
ותויהבריעצ
םימכח־ידימלת
םתואצמיהו לש
יכותאיב!דתיה ינפלתחירפזכרמהרותהאצנגמב
רשאכ
דחוימבו
,והשעמ
ןיררועלע
הלאשאלויה
חינהל
םימסרופמ.הבםאשאל,ןכהשק
הלועש
,םהיתובא יפכ
םיקבדרתויביגהנמב
ינבזנכשארתויו—םלוכמ ינב—אצנגמ
.הברה
הריגההםינשב
םירבוסהשישרחאל
םיכסהל םע
.הברה,השק,ןכל
תורוקממ
השולשתורוקמהלאםלוכדחא.אוהאלוגיצמדעהתעלכרוקמ
רוקמםתקיני לש
התאבהולעידי
החפשמה
רפסמהלעתריגה
ידיסחזנכשא
םשרדמלש
שרופמאלשתיבמ
התובישחלש
הכרעתאו
שיגדהלתא
ותמגמש
סומלופב
םינושארהףאורמאנ
.׳אלרק׳ינש
הנשימבתוריהזרקחב
ךרוצה
ידיסחזנכשא.13ןאכמ
ידיבש
תלשלשתריסמתרותדוסה
הדוסיבלשתרוסמ .וז
ירוטסיההןומטה
ןיערגה
םיבושחורתויב לעהיתורוק לשתודהי
םינמיהמ
אזיימרוומתורוקמ
א׳׳רל
,ךדיאמ
םינומטה
הלאכו
הנורחאל
ומסרפתנש
תורוקמ
.םינושארה
הימכח
המודקהלעותורוק
זנכשא
םיקזחמדוערתוי
׳יריכמה —
השעמ׳
םרוקמשרפסב
דחוימבוהלא
ןיידעיבתכב די —
ידיסחזנכשאלאימכחזנכשאויחשולעפו
הקומעהלש
םתקיזב
בלתשמ
רבדה
העיבק .וז
.14תואנקבואלאקלחש
תוקיבדב
.םהיתורוסמולעהלאורמש
םהיגהנמ
ינפלו״נתתלאו
ירוטסיההןומטה
ןיערגה
םירחואמ,םינושקפסו ברוהמ
םילוגליג
תורוסממהלאורבע

אצנגמ ינפל אוב ׳ר השמ אוה גהנמ ,לבב יפכ הלועש רודיסמ בר םרמע ןואג תרודהמ)
,טימשדלוג םילשורי ,ב״לשת ימע (ט תבושתו בר יאנורטנ :ןואג יתשב״ תובישי ןיא ןיליגר
רמול זא ..״.רישי רפס) ,םיתעה ימע  .(249םגסנאבורפב אל הורמא הארנכו םג אל.דרפסב
האר םג ׳ל ,גרובצניג ,הקינואג ,א״ח ימע  ;127רטכש הרעה) ,( 11ליעל ימע ;55—52־ןגובלא
,ןמנייה הליפתה לארשיבהתוחתפתהב,תירוטסיהה ביבא־לת ,ב״לשת ,מע  ,67הרעהבו 11
ימעב  ;405א״א,ךברוא תגורע,םשובה םילשורי ,ג״כשת ימע  ,64ןכו,גיהנמה־רפסב ןמיס .דכ
,רוטב ,חירא ףוס ןמיס ,אנ איבה םשב ןוקתי,,םינואגה ןכש ורמא תריש .םיה ךא קפס בר םא
רוביח הז לש ינואג לבב .אוה וניצמ םייוניכ הלאכ םג םירוביחל םירחא דחוימבו .זנכשאב
המ בתכנש תבושתב להק ,אמור םגש גהנמ׳דרפס׳ רמול תריש ,םיה קפוסמ אוה השקו .ומייקל
 13ןבומ יכ אל וללכנ ןאכ םיאקינורכםירחואמ ובאשש תורוקממ .הלא לע היתומגמ לש ־ונורכה
היפרג תידוהיה ימיב םייניבה הארהי׳ח ,ןושש־ןב םינוירוטסיה תולוכסאו,תוירוטסיההרבחה
תירוטסיהה,תילארשיה םילשורי ,ג״כשת ימע  ,49—29האר םג רוקמה רוזחממ יתפרצ ותוא
םסריפ ,ץנוצ ןלהלהרעה  .86רשאבסומלופל הארהרעהב.האבה
 14לע םתקיז זנכשאלהמודקהללככ לעוםסומלופ םעםישדחמ האר תורוקמההאיבהש ,ק,טאריס
 ,:REJ NS91 ,(1961) .pp 11-12ןכו המ ובתכש א״א,ךברוא תגורע ,םשובה ,םש ,מע 91
;ךליאו ׳י ,ןד ,םש ימע  ;20—13המו בתכש הנורחאל ׳ח קי׳ציבולוס Association for
.Jewishהשעמ׳ב׳יריכמה יתנדרמאמב,״ץיברת״ב
Studies,Review.Vol ,I ,1976.pp 311.ff
ךרכ ,ומ (ז״לשת) ימע .132—110
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תלשלשה
רואיתב
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ושרדמלשא״ר
עיגהשלאתיב
,ןהבותואןיערג
ראתמה תאתלשלש
,םינושארהרתויוםהמרוקמברחא
תורוקמה
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ומסרפתנ
רקיעב ןמהזינגה —
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ונודיי.ןלהל

.ב תלשלש החפשמה
תעיבקב
,הריגהה
תקידבב ןמז
תובישחהבר
החפשמה
תיגולאינגה לש
תלשלשה
תלאשל
חתפמה
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התכיפהבולשאצנגמ
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תבושתב
תאבומה
תלשלשה
תוריתסתוברןיב
תיסיסבהאיה
.תורוקמהותחנה
ןיכשהלםולש ןיביגש
ןויסנ ברןיינעהשער״ישידכ
ותישארל לש:ןליאהויתובאתובאוויתובא לש
תסחייתמ
ל״שרהמ
המישרה לש
יכ
והובשחרבחמלטויפהתמיא׳ (.ךיתוארונדועב
,ןושארהרגהמהתועטבו)
׳רהשמ
,ישילשה
הקלחל:ןותחתהויתובאלש ׳רהשמ
תסחייתמ
אזיימרוומ
ותמישרש לשא״ר
,הדוהי
ותמישרמ לשא׳׳ר תאםשה
ר׳׳ישהיגהלקוחמלו
.ןטייפהםשל ךכ ףאץלאנ
הלבקתנטעמכ
אזיימרוומ.ומצעותעד
וחינהבאוהשףסוהתועטבםשמויבא לש א״ר
ןיסחויהןיכהשאוה
םהיניבו.ץנוצאוהףאלטיבהינפמ תאןליא
םירקוחה
לעידי לכ
םתריטפלשםימכחהלא:םלוכ
םירעושמתנשל
םיכיראת
ףיסוהו
,הליחת
ומצע
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1
סומינולק ב )(950

[
לאיתוקי ב

םלושמ ג (לודגה) )(976

ו
דסומינולק

1
לאננח א
לאננח ב

בלאיתיא

)(1000ג

סומינולק
1
השמ )(1020ג
ו
לאיתוקי גארייפשמ )(1050
השמ ה ארייפשמ )(1076

השמ )(1060ד
ו
םלושמ ד אצנגממ )(1080

וואיתי !הפשמהת יפכ השענש לע ודי רזוח םירקחמב םיבר תוידפולקיצנאבו .תונוש
םיכיראת; םיפרוצמה םהב םה הלא עבקש ץנוצ ,ותעשב ףא םייתניבש
אילפמ אוה יכ ד
15
תורוקב ׳ששי םהב ידכ תונשל קלח ויתועיבקמ ךא תמאב םירבד ,הלא ףא וכזש
ולגתנ נ
דמכסהל; טעמכ כ׳תילל ללכמ הרעשה אל .ואצי דחוימב םינעשנשכ םה לע תהגה .חסונה
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.תוקייודמה המודוע
ויתורוסמ
ךמתסהל לע
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תרגסממ
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׳רןועמש ןבקחצי ןבןובאת״ושב.ל״שרהמהארהרעה .18ליעל
 21רמאמבושתרואיתלותריצי לש ,רםלושמבתכ ,ירלימ Die Responsen des .r Meschullam
Sohn des .R ,Kalonymus Elfter Bericht uber die Lehranstalt fur die Wissenschaft
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׳רלםירפא,אנובמיחשהאמכ
תטרופמהלע.ודיהנממ
תלשושה
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,לאיתיאעמששיפמאנבר
שרפמהיפמ,ובררמאשיפמוניברהשמ׳רב
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 22האר ץנוצ .,,Literaturgeschichte,ibid. .p 108ןלהלו לעתוקתעההשעמהםירוזחמב םינושה
האר,טוהסדנל ידומע,הדובעה ימע  ;46—45א״א,דברוא תגורע,םשובה ,ד״ח ,םש ימע .40
לע ויתורוסמ לש ׳ר םירפא אנובמ לעו וירשק םע ימכח ,זנכשא האר,ךברוא ,םש ימע 39
.ךליאו
 23תעדכ ׳א ,ןייטשפע .REJ 27 ,1893 .p 89תעדל המכ םירקוח סחייתמ ׳ר םלושמהבושתב
וז לא תוערפה אצנגמב תנשב  .1012ךא תאזהרעשה .אדירג האר,ןלהל ןוידב ונמזב הרעה)
 ,(77םש םגןוידהחסונבהבושתהעקרבוירוטסיהה.הלש
 24תרוסמ וז הרמתשנ ינשב:די־יבתכ שוריפבדי־בתכ רוזחמ ,גרבנרינ ףד ,בכ ,א״עדי-בתכבו
גרובמה  ,152ףד ,י .א״ע האר,ךברוא ,םש ימע 9הרעה , ;35רוניד לארשי,הלוגב ,א ,3
(,א״כשת) ימע , .259ל״נ שיש שרפלםירבדה,םטושפכ ועמשש שיא יפמ .והער האר ןוידה
ןמזב,הריגהה .ןלהל
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תופסונלשילודג
ןועמש,רבקחציידוהשמ
.תובייחמ,ןכתיי,רש
תונורחאהןניא
תויארה
רורב יכשולש
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קלח ןמתובצמה שדוחהפוקתבתרחואמ .רתוי םגותוכמתסה לערדעיה ןויצ ןמזהריטפה
ןיא הב .שממההימתה תמייק םג םא הבצמ וז תכיישםכחל .רחא שולשתובצמה ןה לש
׳ר בקעי ׳רב ,רקי לש ׳ר םלושמ ׳רב השמ לשו ותב לש ׳ר קחצי .יולה האר ׳ל ,ןוזניול
ןיימד־טרופקנרפ .L Rapp .u .o ,Bocher Die mitteiaiterlichen;1855
תושפנ,םיקידצ
)hebraischen Epitaphien des ,Rheingebits Mainzer Zeitschrift 56/57 ,(1961-62
, ..pp 155-181רבייש ,םש) ׳מע ,19הרעה  (1עבוק יכהבצמה הנניא לש ׳רםלושמןדיד
ודכנ) לש ׳ר (,השמ אלא תנשמ  .1171אוהךמתסמ לע חסונהבצמהםסרופש לע ידי פאר
רכבו ,םש) ׳מע  ,(165ךא יתשתובצמ תונוש .ןה חסונ:היינשהןבאה״ תאזההמקוהשארל
׳ר םלשמ׳רבסומינולקרטפנה ב״יבוילסכבבלקתתבטרפל ותחונמ תחת ץע.״םייחהםולצת
הבצמ וז אבוה םש לע .םדי בורק ,אוההבצמהש תכיישיאצאצלהחפשמה ויחשאצנגמב
ףוסבהאמה .ביה
 26האר ץנוצ .Zur Geschichteund ,LiteraturBerlin ,1845 .pp 351-354
 27׳ל,גרובצניג,הקינואג ,םש ימע  .57לע םביט לשיסרטנוקתולאש ןיעמהלא (״גרד׳) האר
,ןוסמרבאתוניינעתורפסב,םינואגה,םילשורי,ד״לשת׳מע .196ךליאו
׳ש
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,םירחא שי
תומוקממ
.28שדחה דארשאכהרכזהןיעמ וזהעיפומיפבםימכח
ומוקמ
סנאבורפ ונייצי
.העמשמכקוחר,אוהינואגשלבברוקמב) (ל״נה ואימכח
השרפל
םהילאיוצמאוהךרדעבק
רוקמואצומלש ׳רםלושמאצומו)!(,ויבא םאתעבהיינפה
ותויהבןיידעריעצםימילםרטותדלוה ונב
סומינולקרגיה םעויבא
,ללכבו ׳ר
.אצנגמב
םיטימשמ תא
הריגהה ויה
תורוסמבשל״נה לע
.םלושמםאש אל ,ןכהשקדאמחינהל
םימכחהםתואב
.םירגהמהאוההנמינ לעילודג
׳לודגה׳תמישרמ
ומש לש ׳רםלושמ
ותואשכבא
,לאוש
ריכזהלאצומויבאלש
.םלוכמשיהםעט
לודגה
,םימיבורקואוההיהש
תולתיהלאצומבבאהיתשבו)
םירקוח
ותויהבןיידערעג ?םנויסנ29לשהמכ
בזעומוקמ
תובושת !(תונושקוחדאוהרתויבקוחרו ןמ.תמאה
םהרבאןבאארזעםחייתמ לא
די־יבתכהנוכמ ׳רםלושמשיא׳.׳ימור םג ׳ר
.גהמכב
ארקיול גכ (,איאיהוותעד לש׳רםלושמ
ושוריפב)
םיארקל
בישהש
׳ימורב
תעדםכח׳
וסומלופב.30םהמעןכתייןתינשדומללןאכמ׳רשםלושמההש ןמז המ
סומינולק
׳רב
הילטיאל ותו.אלןיבהכןיבו
׳ימור׳שיוניכאוה
םגימורבתעדכ),ץנוצ(,םשךארשפא
הילטיא.אוה
הכשיא
וידומיל לש ׳רםלושמלצאןטייפה ׳רהמלש
תודיעמה לע
.דונידיבשולשתורוסמ
ילבבהשיא:הילטיא
 .1הלבק״׳רשהמלשילבבהטייפ רוא עשיהגש׳יברו...תחאםלשמהיהודימלת
!.3״וחבישו
׳מאו ולינאהצורדערחמלטייפל,הזכןכוהשע
.םלושמ
לאיתיאלצא׳ר
וידומיללש׳רהשמ׳רב
.2רוקמבל״נהלע
םסריפשםורגהרעה)
אזיימרוומ
הריסמההינשהתיבמושרדמ לש א״ר
.3תלשלשב
.(19ליעל
תרבתסמ
הנורחאל לע ידירבייש
המסרופש
,םיארקה
אטשוקמןיינעב
.ההייגפהוילא
.םויטנזיב השק רתויחינהל ונפיש
־־־־
םורדהילטיא
לע עקרםירשקה ןיב —אקול
.ןיטולחלםירחוסםידוהי
אטשוקמ לא,הינמרג ףאןיאשלולשלתורשפא וז
תולאשב
יריבעמכותורוסמ
.אטשוקלולאםילוכי ויהשמשליאשונכתורגיא
הינמרגמועיגה םג
תויתכליה.32
,,ימורמ יפבימכח,זנכשארחאלותריגהימורמאזיימרוול

 28הוושה ׳ר״סומיגולק׳רב יתבש
השעמ),םינואגה ,םש׳מע .(64
 29האר םג,ןלהלןוידבןמזב.הריגהה
 ,.Zunz ,Literaturgeschichteלעוירבד לשארזע־ןבא
 30לע יבתכ דיה האר .p ,108 note 11
:הארPolemik gegen die ,Karaer Festschrift׳.A ,FreimannMeschullam .b Kalonymus
.zu Hermann Cohens siebzigstem,GeburtstageBerlin ,1912 .pp 570-572
 31בתכ דיגרובמה 152) 17תמישרב(,רדיינשנייטש ףד .ב 48הארוגולטקב לשרדיינשנייטש
די־בתכל,גרובמה ימע .58
32םהיתובושתב לש ׳ר,םלושמ ה״מגר ׳רוהדוהיןהכה תויוצמתויודעתובושח לעםקלח לש
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תייעבב
וטבחתהשהברה
םירקוחה
ודילוהתונקסמתובושלצא
תורוקמםירתוסהלא
.םהינפל
תורוקמהדמע
,רומאכ קרקלחןמ
.םלושמ
סומינולקונבו,ר
םהירוגמלש ,ר
םוקמ
ופידעהש תא.אצנגמ
םתלועפ לשםימכחהלא שיו
הילטיאםוקמכ
שיםהמוארש תא
.33םתלועפ
,דתיהרקיע
אצנגמלהבו
,הילטיאבורגיה
םינורחאםיחינמודלונש
םירקוח
ןחבמב(.ןלהל)
,םירתוסהונניאדמוע
תורוקמה
׳םולשןיב
ןיכשהל׳
םגןורתיפ הזאבה
םורדב,תפרצ
ךשוממ
םלושמההש ןמז
עימשהרלימ (.םש)אוה,רבוס,רש
הגירח
העיד
ונפוהשלא
תולאשה
ךמתסמרקיעבלע
.אצנגמלאוה
רחאלואוב
,סנאבורפבהילארגיה
סומינולק לאו ׳רםלושמילראמ )(Ariesאנוברנמו).(Narbonneתוינפתוכשמנ
׳ר
תולאשבילבמ
,ותעדלתוינפ
,תויוצמ
האמהביה
תורכיה.תישיא קר ןמ
תודיעמלע
הלא
תירוטסיהה
תואיצמה
ךמתסמרלימלע
.בישמהומכ ןכ
תורכיהתישיא םע
תמייקשהתיה
וחלשנש
תולאשבש
הליבקמה וזל
תולאשבונפוהש לאםימכח,הלאתואיצמ
תראותמה
(ילדואיפה לעווסומלופ לש
םיפקתשמבטיהתודוסיםויקהרטשמב
לאה״מגר הב)
הריבסרתוירשאמ
סנאבורפב
םיארק
םתואצמיהשלש
.םיארקהרלימחינמ
םלושמםע
׳ר
סומינולק׳רוםלושמללכ אלורחבםהלםוקמ
,הרעשה׳רש
.הינמרגבאוהףאהלעה
אצנגמב
הילטיאבאלו
םלושמ
דומלללעוירוגמלש׳ר
.םבשומל םגר״יש(םש)ץפח
עובק
סנאבורפ ןיבוהינמרג
.סנאבורפמאוהללוש לכ רשק ןיב
תולאשהונפוהשוילא
ןמ
הפוקתב .וז
םיקודהויה
תואמבאי—י
לארשי
םירשקהןיבתוצופת
ךאןיאלכבהלאםושמ.היאר
תוצראל
ובריהשעוסנל
הינמרגמיאדוו
םידוהי
םירחוס
רקחמב.רבעב
לבוקמה
רתוי ןמ
סומינולקלשו ,ר
.34םרחסמ םהולכיץיפהל תאםעמש לש ׳ר
תימורדהלגרל
הפוריא
םידוהיהרחסב .הזהאר םגוירפסב לש:סוגיא Pre ,Europe־Urban Civilization in Crusade
.Vol ,I New-York ,1965 .pp ,53-118 ;380-386 The Heroic Age of Franco-German
.תוריהז
 ,.JewryNew York ,1969 .pp 23-51רמוח בר זכור ,םש א ךיש ל שמתשהבו ב
רחסמלש
דח מיביתנה
האמה9־ה תא אטשוקב ןיא
הבדאדרוח-ןבאףוסב
,עודיכריכזמ
וללכב:האר .1 .w Raymond and .R .s ,Lopez
אשונה
.םיינדארהלע
םידוהיה
םירחוסה
.Medieval Trade in the Mediterranean,World New York ,1955 29 .ff
 33ר״יש (םש) והאר ימכ רגיהש,אצנגמל ךא רזח וב ירוכב),םיתעה ,א״צקת (;םש םג ץגוצ
(םש) וראית םכחכיקלטיא םהמיעוםיכסהטוהסדנל (.םש) שיאכ אצנגמ :והואר ץרג (;םש)
׳א ןייטשפע (;םש) דלפלז ןייבו ).(Germania ,Judaica ,I Tiibingen ,1963 .pp ,175 188
ותרכזהמ תורוקמב שיאכ אקול םינכומ םה קחודב חינהל ילואש דלונ הב ותו ;אל צ״ב
רוניד,לארשי),הלוגב ,א , ,3םש ׳מע  ,328תורעה  ;(56—55רבייש .םש) ןכתיי״ דלונש
הילטיאב םלוא רקיע ותלועפ היה (;״הצנגמב ןכו םירקוח ,םירחא םהיניבו סוגיא .תורו
י״צ סלמיצ היה ריהז רתוי,ותקידבב ךא השקםיכסהל םע ,ותנקסמ רגיהש אקולמ אמורל
םשמו אצנגמל ),.(WHJP The Dark ,Ages .p 182וידומיל לצא ׳ר המלש ילבבה אמורב
,ויה בורק,יאדוול.ותוריעצב,ךדיאמתולאשה לא בר ארירשוחלשנאקולמ תעל .ותנקז
הפוריאבהפוקתב וז:האר .M ,Lombard La route de la
 34הארהרעה .32ליעללע יביתנרחסה
Meuse est les relations lointaines des pays mosans entre le VHIe et le Xle ,siecle

הינמרגל
הילטיאמ
התריגה לשתחפשמסומינולק
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,םלושמםילודגה ןיבש ידימלתםימכחההפוריאבהאמב.תירישעה םג החנהה אלש ויה
תוינפ תולאשב תויתכליה הפוקתב וז ילבמ םדקש ןהל רשק ישיא הנניא תדמוע
ןחבמבתואיצמה.35
סומלופב לש ׳ר םלושמ םעםיארקה ןיא לכ תודע לע אשמ ןתמו .ישיא ןושלהבישה׳
׳םינימל תנתינ :שרפתהל בישה תודוא .םינימה בורק אוה ירבדש אתגולפ הלא וחלשנ
םלוכאטשוקל (.ןלהל)תואיצמהתירוטסיהה ןכאהליבקמ וזל ת״ושבש לש ימכח זנכשא
ולעפשתישארבהאמה,איה ךאיאדוו ולכיתונפהלתולאשה,הינמרגמ תפרצמהילטיאמו
תינופצה םג .אקולל
העיד תניינעמ תרחא עימשה ,36ןייטשנפע וינפלו התלעוההרעשהכ לע ידי ר״יש
ירוכב) ,םיתעה (םש האבוהו םג לע ידיטוהסדנל (.םש) הבושח איה רתויב אשונל
ונרקחמ :הז

םימכח

םינוש ואשנש םתוא תומש תובא) (םינבו ויחהתואב .הפוקת

ינשםיבישמה,םילודגה ימכחהילטיא .םה ינש,םירחאה יאצאצ ׳ר השמ,רגהמה ובשי
.הינמרגב ,ןכאתוריתסה ל״נה ןיבתורוקמהתולעמתורשפא וז.הריבסכ אמשרבודמ ינשב
םיפנע םינוש לש התוא.החפשמ המו,דוערומאכש םיבר תומשהםיהזהםירזוחה .הב
העיד וז תקפוסמ!דתיה רבכהתעשב ל״נו יכ םויכ השק דוע רתוי.המייקל
.א תורוסמב ל״נהתבושתבשל״שרהמ :שגדומ לכו״׳ידיסחה׳ישודקהוללה ואצי וערזמ
לש ׳ר׳לושמ

,״לודגה ודכנ לש ׳ר השמ .ןקזה יפל ותעצה לשןייטשנפעוימדוקו המ

,׳לודגה׳רבודמהשכ םכחב ימינונאירבדמש
םעטתשגדהל סוחיי הז ׳רל םלושמ ראותלו
Art ,Mosan .ed .P ,Francastel Paris ,1953 .pp 9-20׳ .Lלעםקלח לשםידוהיהרחסב הז
:האר  ..c ,Roth ,WHJP The Dark ,Ages .pp 18-40אוה השע שומיש טעומ רתויברמוחב
ברהןומטהתורפסבת״ושה ל״נהרקחל אשונ .הז
 35תלאש ינב סונייר ימכחמלארשי־ץרא תנשב ך״שת ) .(960האר טוריפ תורוקמה םינושה
תורפסהו הנדההלאשב וז לצא ז״א,ילוכשא תועונתהתויחישמה,לארשיב םילשורי ,ז״טשת
ימע  .136—133תלאש ינקז סירפ ימכחמ ימור ,ל״דש) תיב ,רצואה בובל ,א״מרת ׳מע דק
(.ךליאו תלאש ינב אטשוק ׳רמ םלושמ ׳רב סומינולק ,רבייש) (םש ןכו תובר .תורחא השק
ןליבגהל אקווד הרקמל לש תורכיה תישיא םע.םיבישמה םע תאז שיתודוהל יכ רוקממ אלש
דמע ינפב רלימ ,חכומ יכ יבר םלושמ היה יקבהביטב לש תליהק .לרא,ותבושתב היוצמה
תורוקמב הזינגה רשא/גדירבמייקב אוה :בתוכ ןתואש״ תורייע םש תיבמ,ידלרא ידלרא
איה.הבושח יפלידלראש להק לודג ףיסוי הילע ׳קמה ...ףלאהלוןדגו [הרותב לכבו ״רבד
 T-S13G3טרס)  196880ןוכמב ימולצתל יבתכ דיה םיירבעה תיבבש םירפסה ימואלה
יאטיסרבינואהו (.םילשוריב םירבדה ומסרפתנ ידי־לע ׳ל גרובצניג יזנג) ,רטכש ב״ח ־רינ
קרוי,ט״פרת ימע (276תונורסחב,םישובישבוהארנכואלש אוה ומצע.םקיתעה
.MGWJ .ibid .p ,172 note 3 36תעדל ןייטשנפע שיאהכלהה ןטייפהו אוה הז בשיש,אצנגמב
בישמה םיארקל לאושהו ברמ ארירש לעפ,הילטיאב לכהו קוחר .רתויב ,ךדיאמ ותרעשה
,םש) ימע  (169—168האצומש לשהחפשמה םורדמ,הילטיא םשמו הרבע הליחת ,אקולל
תירשפא .איה העד וז רבכהתלעוה וינפל לע ידי א״רןייטשפע תורוקל)הלבקה,תיזנכשאה
יבתכ א״ר,ןייטשפע ךרכ ,׳ב,םילשורי ,ז״ישת ׳מע (הלרךמתסמה לע שגפמה םעןרהארבא
לעו ידי ׳ל גרובצניג יזנג) ,רטכש ב״ח ,םש ימע (272ךמתסמה םג לע רוקמה ינוויה לש םש
.החפשמה
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הכלהה
,רובסלו יכלעב
תורשפאקלחל
ותרותאלעיגהונילאאלוםלוכ ?!37ןיא םג
תודוסיהו
אצגגמב,דוחל יכו לע םשויטויפ
,לודגה,דוחלרבחמוטויפהיחה
בישמה
38
,רוריבב
ותבושתמלשה״מגרחכומ
/לודגה׳
םינומטהםהב הנוכ
םיגושהלשתרותדוסה
סומיגולק
:סומינולקםגו״וניבר
בישמה׳ר
הכלההיכואוהוגבלש
ןטייפהאוהלעב
יכ
ל״צז םכחש לודג היהטייפו...תובורק׳רוםלושמ ונב ונעדי םכחש לודג
היהטייפוהבורקםוצל...רופכ ״.39
,ע״באר(ליעללאוניחא״
םכחה׳ ,׳ימורבוריכזמש
.בובתכמבלש׳רםלושמאוה)
הנורחאל לע ידירבייש (,םש)הנומ ׳רםלושמ
םסרופש
,״איניטנטסוקב
םינכושה
׳שי
העברא:תורודועמש״תוכרבבורלתאירקוםולש ןמםלושמודבע ןב
תאויתובאדע
ןיטולחל
סומינולק דכנ השמ ןב ק ל .״סומינו ןינמ הזההז
ותמא ןינ (ןב)=
׳אצנגממ(.ליעל)
השעמ׳ב,רבןונמא
סומינולק׳רבםלושמ
תלשלשסחיה לש ׳ר
םע
העבראתורודהתואבתפוקת ןמז ןיב
,חינהלתמייקשתוהזהאלמתאזכךשמב
השק
,רגהמה
סומינולק הזסחוימדע׳רהשמ
תולשוש.תונושרתי לע ,ןכרורב יכ׳ר
יתש
אטשוקל
בישמה
הכלהה
ודמעמוםרה לש ׳רהשמ .הז םאלעב
יבא,ונקזלשבודובכ
ונניאאצאצלשםכחלודג,הזהמםעטהאראוהסחילומצעדע,ונקזרבדאוהשרידנ
,השמשיאכ
תוארלתא,ונקז׳ר
ונחרוכונילע
וסוחיבלאויבא ? 40לעב
קפתסה
,רתויבאלו
.וישעמבו
םסרופמוותרותב
,עודילבוקמ
,אקולב
תישארבוימי
םירקוח,םיבר׳רשםלושמדלונלעפו
תלבוקמהלע
החנהה
םג
ונפוהשוילא
תולאשה
,ותלועפהשק.איה
אצנגמלהבוהיהרקיע
רחואמרתוירבע
יכו
דימלתכםכחאלוימיב.וירוענ
ומוסריפלברה
סנאבורפמיאדווויהרחאלהכזש
אקולל
ארירשברויאההחלשנוילא אקולל רחאל תנש ,985בורעבוימי
תבושת בר
הרעשהתרחאלשר״יש(,םש)
(.הריגההלכמ,ןכשיאשרשפאלבקל
ןלהל)ןוידבןמזב
.אצנגמלרדסםינמזהרתוס
,םלושמאקולבותאצב
בסהש ׳רהשמחינה תא,ודכנ ׳ר
הרעשהל וזיפל
םלושמ יחןידעביבסתגש.(1000ןלהל)יאדווןיאשלכםוקמ
.התוא׳ר
ןברוחלתיבה).(876/7
הריגההשהתיהתנשבט״תת
וניינמלשר״יש,ומצע
תרבתסמהרתויבאיה
תורוקמה,םלוכ
.תורמסמ ךא לעךמס
ףאהתעהשקעובקל
׳לודגהרחארכזנההמכבתורוקמ לשידיסחזנכשא האר) ׳א,ןייטשפע
 37ןיאופילחהלםלושמ׳ב
,םש ךרכ ,׳א ׳מע ,טמר הרעה .(7רבודמה םשםכחברחואמה םינשב.הברה ןמזותלועפ
ףוסהאמה .איה
 38לערשקה ןיב תרותדוסה ןיבוםיטויפהלאהאר ׳אןייטשפעהרעה) ;( 36ליעל ׳ש,ןייטשנפע
,םש׳מע.170—169
 39ילבש,טקלהתרודהמ,רבובהנליו,ז״מרת ןמיסחכ.דועו
 40וגיצמ ןכ םגותיינפב לש י״שר לא ׳ר ןתנ׳רב :ריכמ ׳ר״ ןתנ׳רבריכמ׳רב םחנמ׳רב״ריכמ
תובושת) ,י״שרתרודהמ,ןייבנפלאקרוי־ויג,ג״שת ׳מע  .(8ףא ןאכ וסחיי לא יבא ונקזלשב
וסוחיי :םרה יחאה״מגר אוהדימלתו םכחםסרופמ תוכזב .ומצע האר כ״שמ לע ךכץיברתב
ומהרעה) .( 14ליעל
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החפשמההעריאינפל
:תורחאהתריגה
הבורקהתמאלרתוילכמ
האבהאיהו
הנומתה
ותלועפלשבאה
.סומינולקלעםוקמ
םירגהמההיה םג,ויבא ׳ר
.םלושמןיב
תדלוה׳ר
,םלושמרשפאו
אצנגמב םשודלונוגב ׳ר
.תועידירשפאראשנש םעויבא
ןיאונידיב
.הילטיאב
ותוריעצב
,םלושמרבכ
,הרקמאצמנ,ןבה׳ר
.אקולללכב
הביסמלכאיהש
רזחש
ואיבהש
וידומילשהלאםהםה
רשפא
אמורב.41ףא
ילבבה
המלש
ןטייפה׳ר
אוהדמללצא
׳ימורב —
םכח׳)
אמורב
ץיברהלהרות
רישמה
רחאלןכמ
.הילטיאל םג
םלושמבושל
תא׳ר
תחפשמ תיב,ויבאהבו,הליב
,אקולב הבהתיההיוצמ
ותויהבדימלתםכח(רכומ ןכו
,הארנכבורתונשוייח.42
יזכרמכרחסמ
ןהיתשוושמיש
ןוטלשינידמדחא,43
םתואבםימיתחת
אצנגמוויה
אקול
וליבוהיביתנ
יטאירדאהםיהויתיטה
יפוחלשםיה
הלאמו
םורדבש
הילטיא
.םיבושחירעמ
םיימורדה
תואובמל
םיכרדבושח
התיהשתמוצ
,אקול
רבעל
רחסמהלאאמורהנממוהנופצ
הילטיא
תובושחהרחסלןיבש
רבעמה
יכרדמ
הפוקתב וזתחא
.םיפלאהאקולהתיה
לשירה
.הינמרגו
תפרצל
הילטיאב
זכרמה
םידוהיןיב
םימכח
הדימבהברלעםעסמלש
הרובחתהלאולקה
ירשק
.רחסמב אל,אלפיי,אופיא חשםלושמ
םקלחשכקסע
דחוימבו
,44זנכשאבש
ןיבל הז
.סומינולקףא
עקתשה םג ונב
,ותחפשמהבו
,אצנגמבהבהיהףנעבושח לש
רקיב םג
ץיברה.הרותןיביעמושותרותויה םג׳ר
ותויהבהביאדוו
ההששהב ןמז.המ
רשפא
.הילטיאברשפאםגשףוסב
,לאיתיאילואוודמלםהוינפל
ןועמש ןבןובא׳רוהשמ׳רב
קפוסמ.דאמ
רבדה
אצנגמבהבו,רטפנךא
וימיההש
םינושה —
םיזכרמב
תצברההרותלעודי
ילואו—ויתועיסנ םגלע
תרוסמשלע
הארנ
המסרופשלעידי:לירב
הדגאה
דוסיב
תחנומ
החדישונב ...ונממ
לודגהםלחש
סומיגולקויבאלשוניברםלשמ
השעמוניברב
והוכילוהוםהמע
והוחקלו
ךלהשכקושבומשוםהיניעוילע
םירחוסה
ועגפו וב

 41לעהחנהה אמורש איה ריע וירוגמ לש ,רהמלש,ילבבה האר ןמריש ,WHJP The Dark
,,;Ages .pp 25^-263רשיילפ יטויפ ,רהמלש,ילבבהםילשורי,ג׳׳לשת,אובמ ימע .11ךליאו
 42ןכתיי ,רש סומינולק ,רב,הדוהי םותחה לע רטש תרבעה עקרק אקולב תנשב  ,1000הנמינ
לע,החפשמה יפכהלועש ןמ תומשה סומינולק —,הדוהי םייוצמה.החפשמבההכוה לש שממ
ףושיביכראהאקולב ),(Archivio Archivescovile ,Lucca AAL E36
.ןיארטשה יוצמןויכראב
וב ומתח ׳ר סומיגולק ׳רב הדוהי ׳רו לאומש ׳רב קחצי .תירבעב האר םולצת רטשה
־ב  ,.WHJP The Dark ,Ages .p ,112 .Fig 24ןויסנהתולחהל ובהחכוהכ תריגהלהחפשמה
קרףוסבהאמה,תירישעה ימיב וטוא (,ןלהל)ינשה עוער.רתויב
 43ימי וטוא )(Ottoןושארה׳לודגה׳ ) (973—936דסיימ תורסיקה תינמרגה תימורההשודקה
שבכ) הילטיא תינופצה תיזכרמהו תנשב  961/2רתכוהו רסיקל אמורב תנשב  (962וא ימי
:ויאצאצ וטוא ינשה ) (983—973וטואוישילשה ) .(1002—983האר לע לכ הלא ב The -Cam
.bridge Medieval ,History ,ibid. .pp 186 .ff
 44הארתורעה .34 ,32ליעל
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םירחוסהוואבלצאאישנהלבבמורמאוהצורהתאתונקלידוהידחא
...םתוכלמב
הכלההםעפתחאלאש ול המ םשךיבא
דיגהשכו...ןכ
שמשל ךלבישהםהל
סומינולק ןבר״רההשמ)!(אכלמדסיש
תאוםשךנקז ?בישה ולםשויבאוניבו
ךרדלאבודע
ךלהשומעהדיצו
וידבעמ
תמיא...ךיתוארונ ןתנו ולאישנהדחא
.סורדוטועברו
דילוהוהנממ ןבומשווניבר
ותבורק
,דשאתוחא
אצנגמםשואשנ
אצנגמב.45
סורדוט ונבהשענשארהבישי
םלושמרזחויבאלתמו.םשיברו
םילועה:הנממתאיצי ׳ר
םיטרפהםיאבה
ריעהל לע
ללכמשהדגא אל,האצייואר
ףא
,אצנגמ
,הילאותביזעתא
אצנגמבדועיגפלואוב
ותחפשמ
תואצמיהיגב
,ומוקממ
םלושמ
יאדוושאוהןיאש
תצפהבהרות.הבףא
ואלימש
בושחה
קלחהו
אצנגמב
ויאצאצ
תוראשיה
ירוטסיהןומטקלחב.םהמ
העיבקב לכ,איהשרשפאןיערגש
ךמתסהל לעהלא
הדימבהבר לש
העיבקל
תובישח תנתינםויה
לכמ,םוקמל׳׳נ יכתדבועדוסיתבר
.הינמרגבותייאר
:ןוחטיב ,ר םלושמ יח לעפו בור וימי הילטיאב אלו
הדבועב
.ךומסתש ןיא
,רקחמב ןיא הל לעהמ
תלבוקמהםויכ
שיאכזנכשאלכל,רבד
,העידה
,החפשמה ךא שי הבידכרותסל תא
תרוסמה לעתריגה
וזידכרערעל תא
הפוריאברבכ
תוליהקלתונוש
אצנגמבהכפה ריע וזזכרמלהרות
םלושמ
תבישיש ,ר
,אנוברנמלראמ
תולאשהל׳ינהונפוהשוילא
.תירישעה
תיצחמבהיינשה לשהאמה
הפוקתב וז
השמישש
תינופצהאיה
הילטיא
.46ימורל
אצנגממוהמצעונפוהאקולל וא
.הינמרגבו
תפרצב
,הילטיאב
לארשירשא
תוליהקל
זכרמ
.ג רבחמ :טויפה תמיא, 7ךיתוארונ
.הריגההלכב
תובישחהבררקחל ןמז
ךיתוארוג
תמיא׳
תלאשלותוהז לשרבחמטויפה
סחיישהבורק
שרופמ
.ורבחמכאלוגיצמלכרוקמ
,רגהמה
תורוקמהל״גהרכזנ׳ר,השמ
,.Brill! Jahrbiicher
flir judische Geschichteund ,Literatur,9 (1889) .pp 36-37 45
,ונאדולוטרצוא,םיזנג,ך״שת ימע .15
האר םגמי׳י
 46ותלאש ל״גה לש ׳ר ןועמש ,רב .קחצי,רומאכ שיוצפחשדומלל הנמיה לע וירוגמ לש ׳ר
םלושמ,אצנגמב ךא שי הבאקוודהייאר,רותסל ףא ןיאש וזהייאר.תטלחומ תיינפ ,ר,ןועמש
שיא,אצנגמתדמלמ ,רשםלושמ אלההש .הב תעדםיקלוחה ׳רש ןועמש׳רב קחצי אוההיהש
זא ץוחמ אצנגמל —םוקמ וירוגמ עובקה —,תירשפא ךא ירב,אמשו ירב!ףידע ׳לגרובצניג
!דימת לעתואצמיה עבטמ ןושלתיברעךותבהלאשהתנפוהש לא ,ר:םלושמ אלו״ יתאב אלא
ריעהל לעןושלה הבש יא״,,ייחאאוהש יוטב ליגר ןושלב יברע השקורמאלוחלששתובושת
,רל םלושמתוצראמורבדש ןהבםידוהיה,,תיברע יזנג),רטכש ,ב״ח ,םש ,מע  .(199ותנווכ
ןושלל:הייגפה 1ג ו  crרוקמב) ןושלב :םיבר הוצו״ םהל יא ״(.ייחיא ךא תמאב ןיא הזב
לכ ,ישוק יאדוו ןיאשדומלל ןאכמ לע םוקמ .ובשומ םג עבטמ ןושל וז,האבוה,תורחאכ
לע ידי םירחוסםידוהי והששתוצראב.םלסיאה אוה ןידהעבטמב ןושלה  ,*JUת״ושבש
,רהדוהי .ןהכה האר כ״שמ לע ךכ ןותנשבטפשמה,ירבעה ,ב,ה״לשת ימע  ,178הרעה .8
התיילע לש עבטמ ןושל ןיעמ וז יוה״,,יחאהיינפכ אלו)תעבהכ רעצהיוצמה רבכ(ארקמב
תירשפא םג אלבהעפשה,ץוחבמ ךאתיברעב — ןכו רוקמב ל״נה יזנגבש רטכש —:התארוה
ןושלהביחבוריקואלו היינפ.םתסב
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וז רבחמל .רחא ,ןכאוןוכיטסורקאב תיבבש ד המ׳) ליעומ עשר (׳וילעב

47

:םותח

השמ יברב .שומינולק
ףא לע יפ ,ןכ ומקןיררוע םג לעהעיבק .וז םיינשםהיקומינמ םה ידבכ .לקשמ תעדל
,ר״יש ץנוצטוהסדנלו (םש)רבחמה אוה השמ ןב,סומינולק רודיעיבר׳רל השמ,רגהמה
יחשאצנגמבךרעב תנשב  1020השמ) ג ןליאבןיסחויה (.ל״נה ר״יש ססיב ותנעט לע
ןוכיטסורקאה שלשמבש ושרח׳) יבשוי /תשרח ׳מע זצק תרודהמב (:ןמרבה לאננח
.שומינלק אוה וחנעיפקחודב :בר לאננח ב ״ ר ,סומינולק והארורבחמכ ינש לשטויפה
ודיצב לש ׳ר .השמ רחאמ םשהש לאננח עיפומ תמישרב ל״שרהמ קר המויסב לש
תלשושהתיגולאינגה ונבכ לש ׳ר השמישילשה יפל)רואיתהחפשמה לע ידי (,ר״יש קיסה
יפלתוחיכש תומשה םיהזההחפשמב היהש ׳רל השמ הז םג חא םשב ,לאננח אוהו אוה
רביחששלשמה :ל״נה התעמ״ בורק ונלצא ,רמול ׳רש,סומינולק הזןורחאה רוד יעיבר
לש ׳ר,השמדילוה ינש ,םינב םשדחאה ׳רלאננח םשכודוד ןקזה לש,ויבא ונייה יחא יבא
,ויבא םשו ינשה ׳ר השמ םשכ יבא יבאויבא לש ׳רסומינולק,ןורחאההיהש ארקנ ׳רהשמ
.ןקזה ינשםיחאה הלאה ורבח םיטויפה םויל ןורחא לש חספ םימותחו םהינש ישארב
,םש)״םיזורחה׳מע .(220
השק תוארל םיקומינ הלא.םיענכשמכ ,רומאכ סנוא אוה תאםיבותכה ותעיבקב יכ
.ןוכיטסורקאב ףאו םא ןכ,אוהעודמ ןיאחינהל היהש ןבתחפשמל
םג תבית׳ר״ב׳תללכנ
סומינולק םשב לאננחרודב םודק ,רתוי ירהו תומש ינבהחפשמהםירזוח םימעפהברה ?
םאו ,ןכ ותעצהתוארל תא לאננח ויחאכ לש ׳ר השמישילשה הלוכי שופתל םג יבגל ׳ר
השמ.ןושארה ישוקהיכרדוןורתיפהדחא םה ןיברבודמהשןושארב וא.ישילשבתרבתסמ
רתוי תעד ץגוצ ,םש) ׳מע  (107האורה תומשב לאננח סומינולקו זמר לש,רבחמה ׳ר
,השמ םיינשל וינבמ םהו) םייונמתמישרבל״שרהמ ינשכ םינבהםינושארה לש ׳ר השמ
(.רגהמהךרד ,וזהזירחתומשב ינב,רבחמהתחוורהיוצמו,48
הבושח רתוי ותגשה לש ץנוצ (.םש) טויפב,רחא ,תלוז רשאןוכיטסורקאב ולש :ןיוצמ
השמ יבריב סומונולק !(,ךכ) ןייצרבחמה :ונמזל

רתוי״

עשתמ

״תואמ םינש

רחאל ,ןברוחה ונייהד ףוס האמה .תירישעה ,ןאכמ ׳רש השמ ןושארה ונניא לוכי
תויהל .ורבחמ
,הרואכל ןתינ היהבישהל םג לע הנעט .וזםיטויפה׳םייח׳ ויה ושמישו םתואב םימי
קלחכילרגטניא לשהליפתה.רוביצב ידכםיאתהל ןכות טויפה ןמזלותרימא וגהניחילש

 47׳מע טצקתרודהמב.ןמרבה אוהסיפדה טויפ הזתלוזהו לש ׳ר השמ ׳רבסומינולקחפסינכ
םילשורי—ןילרב,ץ״רחת׳מע גצק.ךליאו
יטויפל׳רןועמש׳רב,קחצי
,םייניבה־ימיב םילשורי  ,1975׳מע  .440אבילא
 48האר ׳ע,רשיילפ תריש שדוקהתירבעה
,תמאדעפשוה ר״ישדאמותעצהב וזותמגממ ל״נהתושעלהרשפ ןיברואיתהחפשמה ינשב
תורוקמה .ל״נה
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רוביצ תונשל ינויצ ןמז םיירוקמ לש.םירבחמה ,ךכ ,לשמל םג טויפב רביחש רילקה
רכזנךיראת :המוד עשת תואמ הנשרחאלןברוחה,.49רשפא םא ,ןכ ףאש תלוזב ל״נה
ןקותךיראתה .ירוקמה ךא ל״נ יכ תקידב םרשקה לשםירבדהםתאוושהו טויפלתמיא׳
׳ךיתוארונ השקמ טעמ לע ןורתיפ :הז
תכלה שמח תואמ /ףוסלעברא תואמ

50

תלחנהו םע תואבצ/קזחב די תוארונו
יתללז התע תואלל  /51רתוי עשתמ תואפ
יתיכח עשיתוארל  /ןיאותפומ תואותרודהמ),ןמרבה׳מע (.גצק
םמוכיס לש ינשםירפסמהםינושארה הלוע .900־ל ,הארנ ,ןכל יכרבחמה רחבםירפסמב
הלא םלוכ,ןווכמב ורצויב ןיעמקחשמ לופכ לש.םילימה לככ,הארנה וזהביסהתריחבל
זורחה ףוסל״עברא ״תואמ ןויצהויללכה רתוי״ עשתמ ״תואמ אלל קויד .52יפל לכ הז
השקתולעהלהרבסה טויפבש ירוקמה :רמאנ רתוי הנומשמ ,תואמ ךיראת םלוהש תא
ונמז לש ׳ר השמ.ןושארה
ןועיט רחא הלעה.טוהסדנל ה״מגר איבהאתכמסאכ רתיהל רמול תובורקה תליפתב
הנומש הרשע תאםכרד לש ,ייני,רילקה ׳רסומינולק ונבו ׳ר .םלושמ םא ןכא ׳ר השמ
ןושארה —ויבא לש ׳ר —סומינולקאוה רבחמהבורקהתמיא׳ ,ךיתוארונ עודמ וטימשה
ה״מגר ?הפידעהתאבהאתכמסאה ונבמ ודכנמו ?
ןכתיי יכ ןתינאיבהל עויס המםיגישמל ל״נה םג רוקממ .רחא
תלשלשב הריסמ ,הינשתאבומה םג איה ומשב לש א״ד,אזיימרוומ :רמאנ
הז קתעוה תנידמבקרופשנגיר תיבב ר״רההדוהי ר״ב השמ ןב ונב לש ׳רםירפא
רשא אצמ תיבבושרדמ לש ר״רהרזעלא ...אשיימרוומורסמו הידוסהימעטו הז
דע...הזל עיגהש יבורקל ׳רההדוהי דיסח באהמכחב אוהו לבק ויבאמ וניבר
לאומש איבנהשודקהו לבק ויבאמ וניבר סומינולק ןקזה אוהו לבק ויבאמ וניבר
קחצי אוהו לבק ויבאמ וניברדזעלאלודגה אוהו לבק (ויבאמ) וניברהדוהי ןהכה
השעש רפס ןינידה אוהו לבק וניברמ ןועמש לודגה אוהו לבק וניקזמ ׳ר ןובא
לודגה אוהו לבק וניברמהדוהי אוהו לבק וניברמ םלשמ אוהו לבק וניברמרזעלא

 49האר ׳י,לאומשךבא ישרדמ,הלואגםילשורי  ,19683ימע 156—155 ,62תורפסבותניוצמה
תורעהב .םש
: 50רמולכףוסב  400תונשדובעשהםירצמב דריה״בקה ידכעישוהל תאלארשי ןמםימשה לא
,ץראה קחרמ לש שמח תואמ תונש,הכילה י״פע,ימלשורי ,תוכרב קרפ ,יא הכלה :יא
םשכ״ןיבשץראהעיקרלךלהמשמחתואמ.״הנש
: 51רמולכיתללוזדאמדעיתויהל,האל.ףייע
 52ילואו זמר םג900־ל הנש זאמ)תאיצי !(םירצמ ןהב.דתיההאנש״השובכ ןיבלארשיןהיבאל
״םימשבש ארקיו) ,הבר תליחת תשרפ ,וצ ימע זמקתרודהמב,תוילגרמ,םילשורי (,ג״ישת
,ונייהדתניחבבהדימדגנכ.הדימ
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אוהולבק רמ וניב השמ ןואגה אוהולבק׳רמסורדותאוהולבק׳יברמ
.53ילבבה
׳יברמהמלש
לודגהאוהולבק
׳יברמםלשמ
סומינולקויבאאוהולבק
םיתיעלוףא
תוטמשה
ירוטסיה.ןמיהמ
תומישרםחיןיעמהלאתולוכישמשלרוקמ
ןיא
דחוימבוםא
המישרב וזרידנ.אוה
שוביש תכלודגיוצמכ
,ךדיאמ
םימייק.ןהב
רסוחקויד
תלשלש
.אזיימרוומרחאל
ושרדמלשא״ר
ןרוקמשתיבב
תורחאה
תומישרל
םיוושמהתוא
,לודגה ןב ונמז לש ׳ר
תמייתסמה׳רבןובא
תורוקממ(םינוש
הריסמההנוכנהחכומכ)
המישרההנומו
סומינולקלככו)הארנה ףארגובמטעמ(,ונממרזוחלעב
םלושמ׳רב
לודגה
תמייתסמ׳רבםלושמ
רחואמאוה׳רל.ןובאהמישר וז
םימכחרשאםנמז
העבש
בתוכהש
,הריסמ
תולשלש
קיתעמשרחואמרביחוידחייתש
.ילבבה ,ל״נ
׳רבוהמלש
ויאצאצב לש ׳ר:ןובא ׳רןועמש ןב
הרוקמש
הנושאר
תלשלש
ןייצןתוא וזדצב .וז
תחפשמ
יאצאצב
הרוקמש
תלשלשהיינש
םומינולק.ןקזה
לודגהונבו׳ר
רזעילא
,קחצי׳ר
םילימב
הליחתמ
תלשלשהיינש וז
,סורדות ׳רהשמןואגה .רכו
,סומינולק
:סומינולק
,אריפשמ
סומינולק
הדוהי׳רב
,הארנהידל
הנווכהו,איהלככ
״הדוהי
אוהו״לבקוניברמ
יעיברהתנשב ,541090ואםכחלרחא ןב.ונמז
ךירנייהמ
םויגליבירפה
הנמנה םעילבקמ
.ה״נתתב
יבושחמימכחאצנגמרטפנש
םלושמ׳רב,השמ
,הארנה׳ר
םלושמ,אוהלככ
׳ר
תיצחמב
אצנגמב
קהבומ
ותואבח״ת
רבודמהש
,רוריבבךאהארנ
רזעלאונניאעודיונל
׳ר
הילודגמלש
דחאכ
הקינורכבלש׳רהמלש׳רבןושמש
ראותמה
האמהאיה
היינשה לש
תיצחמב
,ןטייפהיחש
רסומה,ול׳ר׳השמ ,׳ןואגהאוה׳רהשמ
הליהק וז,.55הארנ יכ
העידילעםכחרחא
המישרב וז קר.ולןיאונל
ראותהןואגןתינ
האמה.איה
הנושארהלש
הרמתשנש ןאכתרוסמה לערוביחתמיא׳
םשב הזהתואבהפוקת.זנכשאב,רשפא
אצנגמב
יאדוולעפ
סורדות —
ילואו םגםשב
סומינולק —
׳ךיתוארונלע.ודיםכחםשב׳ר
תישארבהאמה.56איה
..H ,Grass ,MGWJ ,49 ,(1905) .pp 692-700 53
: 54האר .J ,Aronius Regesten zur Geschichte der Juden im frankischenund deutschen
.Reiche bis zum Jahre .1273 ,Berlin ,1887-1902.no 170
 55הנשו״ תחא ינפל אוב םוי ,,ה םדוקהאבש,הריזגה ותמ בורםינברהלכבשתוליהקהורטפנו
םיבושחהלארשיבש ומכ ןכ םייקל המ ...רמאנש רטפנו אנבר ׳ר״רזעלא תוריזג) זנכשא
,תפרצותרודהמ,ןמרבה,םילשוריא״לשת  ,2׳מע (.חל יראתדובכהודוחייו לכמםינברה לע
ידיתרכזה ומשםידיעמ לעלדוג.ותובישחרוא׳ב ,,עורז קלח ,,א ןמיס,חעש :רמאנרבכו״
,יה השעמ אגרפב םימיב ...םינומדק וחלשו אנברל (השמ) [םלושמ] ןב אנברלאיתוקי
בישהו ךכ יתלבק ינא םע ,ררזעילא,יבורק יכדחיבהונדמל ינפלרואמה״לודגה ןוקיתה)
העטומ ,אוה חכומכ,די־יבתכמ (.ל״מכאו ,הארנרבודמש וב ילואו םכחב םדקש ול .טעמ
ןיבהכ ןיבוהכםירחואמ םההברהב,רלןובא.לודגה
הדגאב ל״נהםסריפש
, 56רסומינולק רכזנהשעמ״ב ,ר ןונמא,״אצנגממ .ליעל ׳ר —סורדות
.לירב יבגלסורדות )(Theodorosריעמ םש ,םורג יכ םשה,רבעוה,הארנכ תמישרמ ינב
סומינולק רשאסנאבורפב יכו ונניא יוצמתמישרב ינבהחפשמה.זנכשאב םלענ ונממרוקמה
ל״נהםסריפש ,לירב ילואו לשב ויפואיתדגאה אל.וריכזה ףא םא הנוכנותרעשה םשהו
סנכוה,תועטב ןיא ובידכרערעל לעתייאר ,רהשמיוארכןויצל.דחוימ
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תרכזה יתשתולשלשהריסמ וז דצב וז הנניא העפות,הגירחהונאצמו םג רוקמב רחא
תיבמ ושרדמ לש א״ראזיימרוומ .57יאדוו אוה שישםינועיטב הלא ידכדימעהל קפסב
תאותולעב לש ׳ר השמ ,ןקזה,רגהמה לע טויפ .הז ךא,ל׳׳נןיידעש ןיאתויארהתוקיפסמ
ידכואיצוהל,ותקזחמףידעוםייקלתורוסמה:ל׳׳נה
.א תא ונמז לש ׳ר השמ רגהמה שי רחאל תוחפל רודב דחא ןמ .לבוקמה ותלועפ
אצגגמב התיהעברב ינשה לש האמה יה ,ןלהל) ןוידב(.הריגהב יפל ,הז רשפא אוהש
ןייצוטויפב טעמכ׳ עשת׳תואמ ךותמ הנווכרומשל לע ךס ינשםירפסמה .400 500־ו
רחאל ינשכ תורוד ומיאתהרוביצ־חילש תליפתל ינב ותדע ןקיתו וב

רתוי׳ עשתמ

.׳תואמ ףא,רשפאתלוזהש אלהרבוח לע ידי ׳ר השמ,רגהמה אלא לע ידידחאויאצאצמ
ףאש אוה ארקנ השמ ׳רב ,סומינולק ןיאו דומלל הנממ אל לע הבורקה אלו לע ונמז
לש ׳ר .58השמ
.ב ה״מגר ץפחךמתסהל לע ילעב הכלה םיקהבומ,םימסרופמו יפכהלועשרוריבב
וירבדמ .םש,רשפאהביסמש וזףידעהךמתסהל לע ׳רסומינולק ׳רו.םלושמ אוהףאשיגדמ
םשםתמכח.הכלהב םנמא ןמרוקמה ל״נהדי־בתכבש סירפ,הלוע,רומאכ םגש ׳ר השמ
רגהמה היה .ח״ת ףא לע יפ ,ןכ ינש הלאםימסרופמ ויה רתויב ונמזב לש ה״מגרילעבכ
הכלה,םיקהבומ יפכהלועש ןמ ת״ושה םהלש ועיגהש .ונילא
םיצפחהרחאלהריגהה ונמזל לש רסיקה וטוא ) (ottoינשה ואר ויוהיזב לש ץנוצ —
רחאמה רוביח טויפההאמכב הנש —עויס בר ךרע .םתטישל ךא ,ל״נ ןיאש הז עויס לש
.שממ םג םא לבקנ תאהעידה ׳רש השמ ישילשה אוה רבחמ,הבורקה,רומאכו רבדה
קפוסמ ,אוה ןיידע תרבתסמ תעד ,ר״יש האמבש גיה ופילחה םהיניב וסחייו טויפ הז
׳רל השמ ,ןושארה ןכאש רגיה אצנגמל העבראכ תורוד ינפל ,ןכ יפכ הלועש
תורוקממםלרחא,59
.ד

ןמז

הריגהה

ךלמה׳ו ק ר ׳אל

אשונ ,הז תלאש ןמזהריגהה ותוהזו לשךלמה׳,׳אלרק אוה ןמםיבושחה ןוידב .ולוכ
הברה וקלחנ וב .םירקוחהםהיתועצה תונושה תוקוחר דאמ וז .וזמ הנכמה ףתושמה
 57שארבהמישרה ל״נהףרצמ׳בש,המכחל לש ר״שי.האידנקמ האר םג ׳י ,ןד ,םש ימע .17—14
 58ביטומ הז —הכילהה הבורמה רשקהב לש תלואג לארשי םירצממ —יוצמ רבכ לצא ,רילקה
הבורקב ולש םויל ב לש חספתחתופהםיריסא״ .״...רשאשלשמב :רמאנ ימק״ךלהק תצצק
תצפק שמח תואמ ךלהמ תונק ךל םע .״ךלחימ יתדות רמל בקעי,רלדא
,ךליחב
ריעהש יל לע רוקמ .הז ותעפשה לש רילקה לע ינטייפהילטיא זנכשאוםינושארה הרורב
איה ,האר),לשמל,ןגובלאהרעה .( 66ןלהל,רשפא םא ,ןכ ינששםינטייפה ובאש התוא .ונממ
ףארשפארחואמהשבאשביטומ הז יבאמ .ונקז
, 59ח ןמריש ,WHJP The Dark ,Ages .p 263 .ffסחיימ טויפה תמיא׳ ךיתוארונ ׳רל השמ
ןקזה,ןושארה ילבמ ריעהל לע תוקיפסה לעוהעידה,תקלוחה ילבמו קמנל ותעיבק .וז ,הארנ
יכףידעהתורוסמה ל״נה תיבמושרדמ לש א״ר.אזיימרוומ
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אצנגמללעיחי דחא ירסיקמ
הילטיאמ
החפשמה
תאבה
תרוסמהלע
ולוכלאוהתייאר
:תוצובק
שולשל
תועצההלא
קלחל
.תירוטסיהןתינ
הדבועכ
הינמרג
תינימשה וא
האבוהלעודיףוסבהאמה
סומינולק
תחפשמ
.לודגה
.ארסיקהאוהלרק
ןמדיגו.6°
,ל׳׳דשץרג
םהיניבו
םינושאר
םירקוח
וקיזחה
העידב וז
.תיעישתה
האמה
תישארב
תוברתה
דדועלחותיפ
לודגה
ותמגמבלשלרק
תבלתשמכ
השפתנלעםדי
החפשמה
תאבה
תוינידמהלשותישע.61יוהיז הזיאדווםלוה תאןושלה
התיהשדחאיווקמ
,ותכלממב
תורשפא וז
׳אלרקםתסבןווכמ.וילא ךארדסםינמזהללוש
ךלמה׳
תורוסמבש.ל״נה
תורחאהןדוע,תורירש
ןיטולחל(,ןלהל)רורבו יאשרשפא.המייקל יתשתועצהה
םירקוחו ינבונרודורחבםהלתחא.ןהמ
.הירחאלרסיקהאוהלרקחרקה וא
המייקתהתנשב 876/7ואשמחכםינש
.בהריגהה
(.ןלהל)ןמשה
לרק
העצוה
תישילש וז
עויסברסיקהוטוא.ינשההעד
.גהריגהההתשענתנשב 982וא 983
םינורחא .62
םירקוח
הלבקתנו םגלעםתעדלש
תמדוקה
האמב
םירקוחםינושרבכ
לעידי
גרובסרממ
ראמטית)(Thietmar
הקינורכבלש
רפוסמה
תובקיעב
ופידעהיוהיז הז
םה
לצניהלרחאלתלפמ
סומינולקעייסשרסיקלוטואינשה
) (Merseburgלעידוהיםשב
תימורדהתנשב .982םתחנה,איה יכהדותכ לע
הילטיאב
םימלסומה
ואבצברקב םע
םיבושח
ראמטית
וירבדלש
.הינמרגל
ותחפשמוומיע
סומינולק
רסיקהתא
הלצה וזאיבה
םהךרוצל:ןוידה
(׳הירדנלס׳רהימ
,הירדנלס׳ :וא)גוסמ
תארקנה
ותוארב )=(וטואקוחרמהינא
הינאהאיהוהרבע
ולבקללעןופיס
.סומינולקךאוברס
ידוהיה
הילאלעוסוסלש
ידוהיהדמועןיידעהפצמו:הגאדב המהרקי
לע .וינפובושבףוחלאצמ תא
ונודאל .63בוהאה
דושחל
,ותונמיהמבירהשןיא
קפקפל
רוקמב.הזךאןיאלכהביס
הלצההרמשנ קר
רופיס
, 60ץרג; ,םשןמדיג %
Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der abend%
-Giuda .landischen Juden wahrend des ,Mittelalters ,I ,1880 .pp ,107 113ל״דש 11
,1848 .p 30

nella sua teorica ,etc. Padova

.ismo illustrate

 61האר ..E .S ,Duckett ,Alcuin Friend of ,Charlemagne New York 1951
: 62םהיניב,סוינוראהרעה ; 1ליעלואלסרב ,,;ZGJD ,I (1887) .p 157ןגובלאהרעה ; 66ןלהל
צ״ב,רונידלארשי,הלוגב ׳א , ,3םש ימע ,321הרעה .H ,Hill Medieval Monarchy in ;2
ו 169מ .Action Oxford .1972 .םגדלפלז וייבו םיטונ.דכל הינמרג.ההייאדוי .םש ימע .188
,סמ .3האר םגהרעה .65ןלהל
Vidensque a longe ,navim salandriam ,nomine Calonimi equo Iudei ad earn -pro 63״
.peravit Sed ea ,preteriens suscipere hunc .recusavit Ille autem littoris presidia
,petens invenit adhuc Iudeum ,stantem seniorisque dilecti eventum sollicite -ex
 Monumenta Germaniae ,Historica ,Scriptores ,III Leipzig ,1925״.spectantem
..p 765
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.יליצאו
השעמביבויח
הדבישובילמהשעמ הז ובראותמידוהי
היסנפה
ראמטיתבשיא
תורשפא
.1013—1009תורמללכ,תאזןיאלכ
גרובסרמםינשב
ףושיבכ
ראמטיתשמיש
רחאלברקהתורוקו־ינב
ויתורוקלשוטואינשה
.׳אלרק
ךלמה׳
תוארלוטואבינשה תא
.ןיטולחל
תורשפא וז
םיללוש
סומינולק
תחפשמ
ףרצלםגתאוקלה
התיה
ותמגמ
.הילטיאב
ועסמל
הינמרגמ
ףוסבתנש980אציוטואינשה
םיטנזיבהלחנהלפמברקב
ותמחלמב םע
ותחלצה
.ותטילשלרחאל
ימורדהלשיצחיאה
הירבלקב
הנורטוק)(Cotroneרשא
,הארנהךומסבריעל
,ךרענשלככ
,םימלסומה
םע
.הינמרג
הלוצאה לש
) .(Calabriaברקב הזודבא ול4000־כשיאםהבובטיממ ינב
,רומאכ םעותיראשואבצ גוסנונרלסל )(Salernoםשמו לא.ימור
וטואינשהלצינ
הרצועל
.הילטיאבוטואשידקה לכויצמאמ
הטשפתה חור לשדרמ
תובקעבהלפמה
תיתכלממ הב
הנוריווב )(Veronaהצעומ
שדוחב יאמ983׳סניכ
שדחלוןומיאה .וב
.העינכהל
הווקתב
התואבו תעליטהרוצמלעהיצנוו
,הילטיאו
ופתתשהיליצאהינמרג
אמורלהבו.64תמ
םילשהלרוצמ,הז,הלחלבוה
אוהאלקיפסה
סומינולק
תחפשמ
תרבעהב
םירעוסהלאכהיהודיבקפיסלפטל
,חינהל יכםימיב
השק
.הינמרגל
הילטיאל אל בש ללכ וטואינשה
.אצנגמללכב,הרקמועסממ
אקולמ
הבישוהו
החפשמה
הילטיאמ תא
ועיצהלימכ איבהש ע ימ ו
תורשפא
,ןיא םא,ןכלכ
סומינולק
דיקפהדיב
והשימרחאוא
החפשמהםע
וטואשחלשתא
רשפא
הינמרגב.65םנמא
הרעשה
ללכמו
,אוהש
רוקמבלכ
םויגליבירפלןיעמהזןיאלכרכזואזמר
,תויוכזךא
בתכ
ןגובלא.66
תואדווההבטקנ
אל,אצילעףאןושל
סומינולקריכה תארסיקהרבכינפלמברקהראותו
ראמטית,הלוע יכ
ורופיסמ לש
.הילטיאל
ועסמב
ףרטצהולאוטואינשה
הינמרגב
ןרצחכרבכ
,רבתסמ יכשמיש
.ובהואכ
.םירגהמה
םהיאצאצ לש
ףארשפא יכהנמינלע
המסרופש לע
הדגאבתידוהי
ראמטית
השעמל הזוילערפיס
ןכתיישישאוצמלדה
ידילירב.67
 64הארטוריפ:םיעוריאה .The Cambridge Medieval ,History.ibid .p 168 .ff
 65רבכךבילרקהלעה קלחםינועיטמ,הלא ךאוירבד אל וכזדהליוארה .םהל .E ,Carlebach
Die .rechtl .u .sozial Verhaltnisse der .jlid Gemeinden ,Speyer Worms .u .Mainz
,הקיאדוי ,םש׳מע ,206הרעה .23
 .Leipzig ,1901 .pp 6-8האר םגהינמרג
Dadurch dass sich eines ihrer Mitgliederim Jahre 982 um die Rettung des Lebens 66״,
Kaiser Ottos II verdient gemacht ,hat 1st sie ,dann mit einem giinstigenPrivileg
 Der judische Gottesdienst in seiner -ge״,ausgestattet nach Mainz .iibergesiedelt
.schichtlichen,EntwicklungLeipzig ,1931 .p 326
)!( ...םעפו תחא היה רסיקה םחלנ
 67השעמ״ וניברב סומינולק רוחבה היהש ןרצח דואמ
לעםילאעמשיה ץביקו לכ וירש ויהש ויתחתךילוהל ומע תנידמל םיהםחלהל לע־עמשיה
...םילא ינא הצור ךליל ךמעםוחללוךתמחלמ יפל ינאש האור בוטב לכש םעהםתצבקש
םלוכ ולופי ברחב ינפל םהיאנוש םאו אל ךלא ,ךמע עד התאשדחאכ םהמ ךלהו ...ומע
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ןיטולחל
אזיימרוומתורתוס
ושרדמ לשא״ר
תורוסמהשל״נהתיבמ
ןיאךרוצ,רמול
םלושמולעפדועינפל
סומינולקודכנו
,רגהמהונב
ךלמה םעוטוא.ינשהירהש
יוהיזהלש
,תרוסמה ףא
השעמלהרקיע לש
העצהב וזםיחוד
םירחובה
ותרתכה לשוטוא.ינשה
השעש
ראמטיתאוהלעידוהי
ורופיסמלש
הלועה
.תורוקמבלכ
הזיחא
םתעצהללכ
ןיאש
,גרובצניגלע
יי׳כתמסירפי״תכמו
רוקמב,ל״נה
רפוסמה
דסחםעוטוא,ינשהותו.אל םג
תירישעה,68
האמה
ומלוהלףוסב
רגהמההשק
הליפתבלעידי,דהשמ
יונישגהנמאצנגמ
,ה״מגר׳רןועמש
םהיניבו
םיקהבומ
םימכח
ידימלת
תליהקבאצנגמ
הפוקתב וזולעפרבכ
הכרעהבהבר
ןיטנואילףאראותמ לעידיה״מגר
.ןיטנואיל׳ר
הארנכו םג׳ר
׳רבקחצי
:רתויב יכ״אלפומורודבהיהירחאו][וירבד אל,,ונשי ת״וש),ם״רהמ,פד,גארפ
ןמיס(.דסר
והולביק
הנושארלר״יש (םש)ונממו
חרקהעיצה
׳אלרק םעלרק
ךלמה׳
יוהיזהלש
תא
ןברוחל
ל״שרהמ שיווארקלט״תת״
תועטבוניינמל לש
,ותעדלהפסונתואה ,מ
.םיבר
:תורחאה
תועצהה
םיאתמאוהרתוי ןמ
,הרואכל
,ונייהדתנש.877
״תיבה:אלו)(,ט״מתת
הילטיאבףוסב תנש .875
.א לרקחרקהרתכוהרסיקכ
.והיקדצרשפאםהשועיפשהוילע
.בותציחמב ויהםידוהיםהיניבוואפורישיאה
.םתרות
דומילבו
םתוברת
חופיטב
הידוהיל
עייסל
הינמרגלידכ
םסרופמ
דימלתםכח
ריבעהל
.ותכלממב
תוברתה
חופיטל
.ג לרקחרקהגאד
.תירשפאלרקחרקה אלטלשםלועמ לעהינמרגאלא לע
ךא םגהעצה וזהנניא
,ינמרגהםוקמשובשומ
הינמרגבטלשםתואבםימיסיאול
(.תיברעמה
תפרצהיקתפ)
ותרתכהבשלרקחרקה
.םיינשהדיימרחאל
ךוסכיסףירחהיהםייק ןיב
.אצנגמב
היה
יאדוובואל
,אצנגמל
החפשמה
תורשפאאוהשאיבי׳רמע תא
.הילגלאל,התיה םא ,ןכ
םידוהיה םש.69
תוברתהלש
םמורלותא
םוקמלבשומוביוא
רובעל
עיפשהלהילע
לוכיהיה

רהימ אנברסומינולקהכהו סוכה דע לפנש דימרסיקה ל״אורמשה ךל ןפהתשת לכש םתוא
ותשש ולפיםיללח ינפל ...םהיביואויהשכוםימחלנ ולפנ םלוכםיללח ינפלםהיביוארסיקהו
.רבג םתואו ועמששירבד אנברסומינולק וחרב ״ולוצינו ,םש) ׳מע  .(35לירבהסחיימ םש
.׳רוחבה׳,רסיקה,ותעדל אוה
׳רלסומינולק ׳רבהדוהי ףוס)האמה (,איההנוכמה םיתיעל
דירנייהיעיברההמחלמהו איה עסמ בלצה.ןושארה ךא ןיאםיעוריאה םימלוה .תאז םא
,ללכב ןומט ןיערגירוטסיה לכ אוהשהדגאב ,וז ,ל״גףידעשותוהזל םעהשעמהלצהה לש
וטוא ינשה לע ידי.סומינולק םלוה אוה תא ברקההנורטוקב תרזעוסומינולק רתוי לכמ
עוריאליבקמ רחאעודיה .ונל לע עקרההמוקמל לש תונרצחתידוהי וזתינמרגבתיצחמב
,תירישעה ׳ר המבתכשהנורחאל .F ,LotterZu den Anfangen-Deutsch
הינשה לשהאמה
jiidischer Symbiose in fruhottonischer ,Zeit Archiv fur ,Kulturgeschichte55
 ,.(1973) .pp 1-3םשוהרעהב 1תורפס.תמדוק ונויד לש רתולהשעמבהלצהה לש,סומינולק
יפכרפוסש י״ע,ראמטית ,םש׳מעב  .4יתדות׳פורפל ׳חטראנייבינריעהש לע רקחמ .הז
 68האר,ליעלןוידבתורוקמבהרעה) .(11
 69האר The Cambridge Medieval ,History.ibid .p 30 .ffדחוימב ימע .(51—50
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רתכוהרסיקכ
תורוקמ.וייחאוה
עודיהוגל
יוהיזהםעלרקןמשהןכאונניארתסנלעידי
טסקטהוניינמ) לש
תהגהב
.70הינמרגבךאהעצה וזהיולת
הילטיאבתנשב 981טלשו
.הילע
םינמזההשקמ
,לודגהףאורדס
ופילחהשןיבלרקןמשהןיבולרק
החנהב
(,ל׳׳שרהמ
ףתושמהתועצהל ל״נה ןלוכאוה
.ןיטולחלהנכמה
הארנ שישדלילךרדב הנוש
׳אלרק׳ —לע ינפ
החפשמה לע ידיךלמה
תאבה
תרוסמבש ־—
ישילשה
תפדעהדוסיה
ט׳׳מתת )(917
,ל״שרהמ
הכופה.איהוניינמלש
הנוכנה
ךרדהש
,ל׳׳נ
.ל״שרהמ
וניינמלש
החפשמה לע ידי ׳אלרק׳ ןיאלבקל
אוה.ןוכנה תאטרפהרפסמה לע תאבה
,ןיינמבש
קוידה
:ל״שרהמ
תייחדלטרפ הזינפמוניינמלש
.תירוטסיהשולשתוביס
תמאכ
הינמרגבהאמבגי־התולתל
החוורש
המגמהו
סומינולק
תחפשמ
ןמזםתלועפ לש ינב
םירחואמםינושלרקבלודגהידכןתילםהלתליה.רהוז
םיעוריא
המישרבהנממ
,ותעדמ ואםכחשיחשוינפלופיסוה
ךיראתה
ל׳׳שרהמףיסומ
ולהיה
,קיודמואלארפסמללוכןוגכן״תת
ךיראת הכטרופמ
,ל״שרהמ אלהיהרחבנ
קיתעה
!.7םיעטומ
םיכיראתב
דבלברתוי,(1יוצמכ
:ונייהד)הנשתחא
,םלושמ
.ל׳׳שרהמ׳ר
החפשמהםיאתמאוהדעדאמוניינמללש
םתלועפלש ינב
ןמז
.הירחאלךכהלועהמכמתורוקמ
ודכנלש׳ר,השמ יחביבסתנש1000ילואוףאטעמ
ארירשברו.יאהשארבתמישרת׳רשהלא:רמאנתולאש״
םתבושתמ לש בר
דחוימבו
ארירשןואג יאהו בא ז ״ ל ,״:ונייהדבאתיבןיד,.72רורב
ונברל
ברמ...םלושמ

 Urban ,Civilization.Vol ,1 .ibid .p 33תנש),הריגהה ,ותעדל ,ט״יתת
 70ןכ תעד :סוגיא
 .(887םגסיובארג ,םש) ימע ,51הרעה  (9קיזחמ .הבותעדלוהופילחה רתוי,רחואמללגב
םשה,המודה םעלרק.לודגה
 71לשמל תנש ת״תךיראתכ תריטפ ה״מגר,ל״שרהמ) ,םשתליחתב (.הבושתה תנש ל״תת
ןמזכםתריטפ לש,ה״מגר ׳ר קחצי יולהםימכחו,םירחא רפס ןיסחוי א״רל ,תוכזתרודהמ
,יקסבופיליפםילשוריג״כשת  ,3ימע ,217לכהוהעטומ.אוה
 72יפכשריפש םש ׳לגרובצניג,הקינואג) ימע .(57רוקמה אלדמעםהינפב לש ר״יש ,ץנוצו
םאש אל ןכ ויה םהיאדוובםילגמ רשקה וניב ןיבו ןמזותלועפ לש ׳ר.םלושמ שיחיגהל
,רשםלושמהנפיהותלאש לא ברארירש,ודבל םושמ.ודובכ בר יאה עייסויבאל,ותבושתב
יפכ השעש םימעפהברה םינשבתונורחאה תבשל ויבא לע סכ.תונואגה ימ ןייצששארב
סרטנוקתולאשהייאה׳ ׳בא לטנ תאזתמיתחמהבושתה הב ורכזנ באה .וגבוןושארהראתב
,׳ןואג׳ ינשה ראתב /בא׳ ןיא,חינהל ברש יאה ףסונ תועטב לע ידי קיתעמ,רחואמ יפכ
רבוסש סוגיא ).(Urban ,Civilization .Vol ,1 .ibid .p 35רבתסמ רתויואובישעורגל םש
,ןבה רשאכהלאשההתנפוה קר לא.באה לע תחא המכהמכורשאכ הנכתנ יאהראותב.׳בא׳
ףיסומ רחואמ —רחאל הלעש בר יאה לע סכ תונואגה תנשב —1004יאדוו היה :והנכמ
.ןואג׳בא׳ אוהרדגב  lectio difficiiiorשיו.ופידעהל המעינהש תאסוגיאקחדיהלושוריפב
הז ,אוהוירבדכ ,םשהדבועהה״מגרש אל דמל לצא ׳ר,םלושמ רשא יפל ותטיש יח לעפו
.אצנגמב אוה) אל והניכ:וירבדב ירומ וא (.יבר ןכלםידקה תנשותריטפ לש ׳ר .םלושמ
ךא יפל ונתטיש ׳רש םלושמ יוצמ,הילטיאב ןיאךרוצקחודב .הז םגותוכמתסה לש סוגיא
לע תכרב םיתמה ,׳ל״ז׳ היוצמה דיל ומש לש בר ,יאה ןיא הב ידכ.חיכוהל םיקיתעמ
םירחואמופיסוהםיתיעל תובורקתוכרבםיתמה דיל תומש.םימכח לע תחא המכ המכו ןאכ
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,רמולכ ןיבםינשה 985
ויתולאשתויהבבריאהבאתיב,ןיד
םלושמחלש
םא ,ןכ׳רש
םלושמדעףוסהאמה
ותלועפלש ,ר
,דמלמה יכ שירחאל ןמז
דע.731004רוקמףסונ
לאיתיאןיפמ.74
עמשש׳רהשמ׳רב
הרותה
ירבד
האמה,איהאוה
תישאר
,תירישעהילואו
האמה
םיעבראהלש
תובשב
יאדווברטפנרחאלתבש,1028ילואוףא
,לאיתיא
,באה׳ר
,965—960ונבו׳רהשמינפל.985—980
חינהלאוהשדלונינפלתנש
איה,.75השק,ןכל
רמולכהיה הזןיבםינשה
,םלושמ
ירבדותרותלש׳ר
ועמשבתא
תוחפלרענ
׳רהשמהיה
,1000—995ילואוףאטעמרחאלןכמ.76
ונינפלש׳גרדי ידבלב הרעה) .( 27ליעל תמאבו אלחיורה סוגיא רבד.ותעצהב ירהש םג
םא רטפנ ׳ר םלושמ תנשב ,1085ותעדכ ,םש ןיידע הומת אוהה״מגרש אל דמל .ולצא אוה
רטפנ תנשב  ,1028יפלו הז דלונביבס תנש  ,960היהו כ״א ןבכ 25ותריטפב לש ׳ר.םלושמ
יאדוו ןכש אוה יפל ותטיש לש סוגיא ,םש) ימע (38ה״מגרש דלונ ןיב .960950־ל האר םג
הרעה .76ןלהל
 73האר ׳ש,ןוסמרבאםיזכרמבתוצופתבותפוקתב,םינואגהםילשורי,ה״כשת ׳מע ,88הרעה .25
 74הארהרעה .24ליעל
 75ל״נקיידל ןכסומלופהמ לעתבשוה ,ודכנ ׳ר םלושמתולבאב :וילע וניבר״הדוהי ןהכ ע״נ
הצרבישוהל תא ׳רםלושמ לע ונקז ׳רלאיתיאתוליבאב אלווחינה וניבר יבררזעילאלודגה
״ע״נ השעמ),םינואגה ,םש ׳מע  .(50׳רהדוהיןהכה ׳רורזעילאלודגה ולעפ.אצנגמב רקיע
םתלועפתארקלעצמאהאמה איה האר) כ״שמ לע י״רןהכהילע׳ב׳רפס ,אןג־תמר,ה״לשת
ימע  .(34—7ול היה ה״מגר —םבר לש ינש םימכח הלא —םייחב רטפנ) תנשב,ח״פשת
 ,(1028יאדוו היה אוה לטונ קלחחוכיווב הזעירכמו .וב י״רןהכה ףא אל היה הרומהארוה
,הנשה־שאר ןמיס
,הנשה־שארב,עורז־רואתוכלה
םוקמב .וברהוושהסומלופה לע ןמזהלימ
.הרע םגותריטפ לש,ןבה ׳ר,םלושמ תנשבה״נתת )— (1095ורמאמל״נה לש ׳א צ״נ תור —
תדמלמןיאשםידקהלתדילויבא ׳רהשמינפל תנש ! 980
 76רשפאונידיבשהבושתהחלשנש תעבהנועבו תחא לא ׳רםלושמ לאו.ה״מגר,יכדרמב אבב
,ארתב זמר זרת רמאנםויסבתבושת:ה״מגר בתכו״ וניבר ריאמ םושמ ועבר:םלושמהלאש
הנאילדוב :668הלאש וז ןיא הל םינפ
וזהכירצ םינפ :ל״זו ךכ יתעד ..״.הטונדי־בתכב)
,׳רכוהריסמהו הנניא תסחוימ (.ם״רהמל יטרפהרקמה םיהז,ןיטולחל יפכ הלועש יתשמ
.תובושתההרקמבכרומ,אוה,השקו ,ןכלחינהלהלעשקיודמב ןמזברחואמ,רתוי ׳רוםלושמ
הז ונניא .םודקה ׳ר םלושמ םחייתמ יטרפלהלאשה ילבמריכזהל ולו ,זמרב תא תבושת
.ה״מגר םא םכחרחואמ,אוהסחייתמהוירבדבהלאשלהתנפוהש לאה״מגר,ומצע שיהומתל
.התמדקהל תיבב
לעםלעתהשןיטולחל.ותבושתמ םגתועבטמןושלה לשהבושת וזתועייסמ
ושרדמ לשם״רהמ תויוצמ ת״וש תובר לשםימכח.םינושאר האר כ״שמ לע י״רןהכהילע׳ב
׳רפס הרעה) .( ,75ליעל םגהבושת,תרחא איהש לככהארנה לש ׳ר םלושמ ׳רבסומינולק
ןידב תשורי רמומהאבוההנושארל ת״ושב,ש״ארה ודימלת לש .ם״רהמ לכמ הלא הארנ
ןכאש ולאשנ םהינשוידחי םאו) ןכ ,אוה שי ךכב עויס ףסונרוחיאל ונמז לש ׳ר םלושמ
החנהלו אוהש אל רג !(.אצנגמב ןיא ונידיב עובקל יתמ לחההי׳מגרבישהל.םילאושל
הבושתההנושארה תאש הנמז ןתינ עובקל לע ךמס עקרהירוטסיהה הלשתסחייתמ תנשל
.1006האר ׳י,רלימתובושתימכחתפרצ,ריתולו הניו,א״מרת ןמיס,אקהרעה .ו
דא רשפא תבושתש ׳ר םלושמ ל״נההדבוע,הרצוקו יוצמכהברה,יכדרמב רוקמבו ןכא
סחייתה בישמהתבושתל ,ה״מגר םאו ,ןכ ׳ר םלושמ ,רחא רחואמ .אוה האר םג,יכדרמב
,םש זמר רת תובושת),ה״מגרתרודהמ,גרבלדיא קרוי-וינ ,ז״טשת ןמיס גס רתיב(.תוכירא
ןיאעובקלהחטבב והימ ׳ר םלושמ רכזנה ,םש ךארחואמ אוה.ם״בשרלהריתסהירבדב ׳ר
,גרבלדיא ,םש ׳מע ,151הרעה (30
יכדרמהלאסחיבירבדלם״בשר ׳רוםלושמ הילע)ריעה
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אצנגמבתנשב
תוערפה
רחאל
םלושמדע
רחאלונמזלש׳ר
םע,תאזקפסאוה םא שי
ותבושתמלא ׳רןועמש׳רב,קחציהבהנית תא
םירקוחקיידל
וצפחשהמכ
,1012יפכ
ויטויפב
המואהתולגבתויוצמ
תוראתמה תאלבס
,.77ונילהקתונושלהלאכ
תורציגב׳
,ילבבה ,רןועמש,רבקחצי
םהיטויפב לשםימכחםירחא ינבםתוא:תורודהמלש
םגו
.םימיוסמרתילע,ןכ
םיעוריא
דומללםהמלכבהרקמלע
םיאשר ונא
.דועוקפסבר םא
חלשנש לא קטשו,:אםיבכוש״שארב
,םלושמ
ובתכמבלש ,ר
תונושלםימודםייוצמ
םירבועלםיצמהתעבוקסוכלער
ץוחכו
לכתוצוחאותכרמכמםימשהץראבםייויג (0
וירבדבהלא
דע..״.םירמשההבייש) ,םשימע .(21הלאכוםיבר,םיפסונ .םש שי
המואה,הבךאןיא
ותוהדזה םעלבס
ידכדמלללעתשוחתתולגה לש ׳רםלושמלעו
הילטיאב.*77
השחרתהש
.תמיוסמףאוםא ןכ,אוהרשפא
חרכהב םעהריזג
םרשוקל
סומינולק970—900
,1005—930לשויבא,ר
םלושמאוה
רעושמהלש ,ר
יפל הזונמז
,רומאכראותמ ,רהשמןקזהח״תכקהבומתעבואוב
רגהמה.940-^870
לשו ,רהשמ
.ל״שרהמ
םאתהבוניינמללש
רמולכ
חינהלהיהש הזינפלותויה ןב,50—40
.אצנגמלןיא
.אזיימרוומ
רזעלא
וירבדבלש ,ר
םירגהמה
סומינולקיונמןיב
רתילע,ןכונב׳ר
סומינולקדלונביבס
,תיעישתהירה׳רש
האמה
םיעבשהלש
הריגההתונשב
.דתיה
םא
.ולבקללכמהלא,ל״נשישםייקל
ילואףאינפל ןכןיינמ—השקשדאמ
תנש — 860
.ל׳׳שרהמ
וניינמלש
תירצונה
םתביבסב
היוצמה
המגמה
תעפשה
תפקתשמ
/אלרקטרפב הז
ךלמיל
רשאבו
םירחואמםינוש
םיעוריא
הינמרגב
.תירוטסיההאמב גיהוסחוי
הדבועכ
ןיאוותוארל
םיעוריא
לרקללודגהולתינו .ובהמגמ וזהרוקמןוצרבןתילךרעלודגרתויםתואל
תיגנילורקההלוכ ־—ושפתנימיכ
תלשושה
הדימבותמיוסמ ימי
רשאב ימי לרק —
תעבונ שובישמ.טסקטב חסונה ןוכנה יוצמדי־בתכבירויפטנומ  ,98ףד :ב 98האר״ ברה
׳ר םלשמ תא ירבד ׳יברלאומש אלו ורשייתנ ויניעב ו ק יא :אלו) (יאקד היתווכוניברד
םשרג רואמ.״הלוגה
 77האר,ליעל הרעה  .23ןכ רבוס םג,רונידלארשי,הלוגב ,א , ,3םש ,מע ,255הרעהו 55
ימעב  .328ושוריפ לש רוניד ,םש יכםחימ׳׳ינוקלצ אוה ןושלמ ילכ תכתמ םח תקלצו —
׳תואושתה׳תוכשמנה —
,ונייהד העיגפ השק דאמתמלוהה תאשוריגהאצנגממ1012־ב תאו
קפוסמ .אוה ירהש רלימדיעהבתכבש דיה —היהש ודיבדבאו —ונתאמחסונה :אוה סחימ״
לצ/׳ינוק,רמולכהסחמ וליצ לש .׳ה האר:ותרבחמבתובושת וניברסומינולק,אקולמ ,םש
׳מע  .2ותרעה וזהמלענםהיניעמ לש םירקוח םינושוטבלתהששוריפבירבד ׳ר .םלושמ
,תמאב רבכ היגה ןכ ר״ישותעדמואובמב)תובושתל םינואגםינומדק ,םש ףד גי ׳מע (,א
לבחו,רלימש ,םש אלאיבה .תאזםיעוריאהאצנגמב תנשב  1012םניאםירורב יד.ךרוצההאר
םהילעדחוימב .H ,TykocinskiDie Verfolgung der Juden in Mainz im Jahre ,1012
.Philippson,s,Festschrift,1916 .pp 1-5
*77וניתועידי לע תוריזג תוימוקמ תונוש תוירקמתוטעמו .ןה קרהנורחאל ונאצמנםידמל לע
יתש תוריזגתוליהקבשייורט ) (Troyesץנשו ).(Sensהארתובושתילעב,תופסותהתרודהמ
סוגיאימע .40—39ןה ויהתישארבהאמה.א״יה
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.רהוז תדגא׳ ׳לרק החתפתה םג לצא םימע םירחא וללכנש רבעב םוחתב תורסיקה
תיגנילורקה האצמו תא היוטיב םגתוקינורכב הרישבו.78תיפאה ןויד בושחהתעפשהב
לשהדגא וז לע ידוהיהפוריא ךרע ׳אסיובארג (.םש) אוה אצמהעפשה וז ברקבידוהי
,סנאבורפ ךאהינמרגבהחתפתהותעדלתדגא׳ ׳לרק לצאםידוהיה ןמז בר ינפלהתעפוה
םתביבסב התמגמוריבסהל תא תישאר ותונגראתה לש תובישיה ,םש) ׳מע .(51—50
תורמל ןיינעה ברה שיש ונוידב לע תוחתפתההדגאהסנאבורפב הלו) שדקוה רקיע
(,ורמאמ יא רשפאםיכסהל ומיערואיתבתוחתפתהה .זנכשאבתדגא׳׳לרק הנניא היוצמ
,ללכ בטימל ,יתעידי לכב תורפסה תינברה זנכשאב האמב .איה יתשתואתכמסא איבה
סיובארגותעיבקל יכ דוע״ ןמ האמה איה תסחימתורפסה תינברהתונידמב זנכשא תא
ןנוניכ לש תובישי רוזיאסוניירה ׳רלסומינולק ,ןקזה שיא״הילטיא ,םש) ׳מע  .(50יתש
תואתכמסא הלא תוסחוימ לע ודי :י״שרל י״שר״ ריכזמוירבדב תא תרוסמה :וזה ,ר׳
סומינולק ןקזה שיא ימור אב אצנגמל דסיו ...׳הבישי :ןלהלו ינאו׳ ןטקה יתאצמ ךמס
םירבדל תובושתב םינואגה וניבר רזעילא 7רבהדוהי אנברו סומינולק ןקזה שיא ימור
׳אשיימרג ,םש)״ןומיסהגולידל ףא אוה לש(.סיובארג
ואובבתנידמל
ךא סוחיי הז העטומ :אוה
.א תישארב טוטיצה ואבוהםירבדה חסונב העטומוכשמהו ינאו׳׳ןטקה לשמ ׳ררזעלא
אזיימרוומ אוה אלו לשמ .79י״שר
.ב יתשבתואבהה ןיארבודמ ׳רב סומינולק ׳רב השמ,רגהמה אלא םכחב יחשךומסב
תוריזגל :ו״נתת

קל

סומינו ׳רב

,יתבש רגיהש ימורמ אזיימרוול ןיב םינשה

 .1075—1070אוה הרוהתבישיבאזיימרוו ולו קלח בושחחותיפב זכרמהרותה הב בשילש

ןורחאה לשהאמה .איה םיטרפ םיבר לעותלועפ םייוצמרקיעבםרפסב לש ינב ריכמ.8°
שירעטצהל לע ותנקסמ לש:סיובארג ןבומ״וילאמןיאשםיעטקלהלאךותמהבושת םושמ

 78האר empire-germa׳! .R ,Folz Le souvenir et la legende de Charlemagnedans
,סיובארג .םש
 .nique ,medievalGeneve 19732׳א

,ש׳ייימרגמ אבש םשל םדא
 79חסונה,י״שרב ,הציב ,דכ ,ב״ע :אוה םג״ התע אב ילא בתכמ
בשויו הבישיב ןמ אמור ומשו ׳רסומינולק יקבו לכב ס״שה הרוהו .ךכ
לודג ןקז
דסי הבישי ונניא ןאכלכבו רוקמרחאירבדב .י״שר ,ןיא,אליממ םוקמרבדל לעותמגמ
לש י״שרריבסהל תא ןמויק לשתובישיהזנכשאב ןייצלוהתויכשמה לש תרוסמ.הכלהה
בתכמה) ל״נה עיגה ,י״שרל לככ,הארנה תאמ ,ונתח ׳ר ריאמ ,רב,לאומש דמלשםתואב
םימי(.סמרווב ןיא םגהריתסירבדב י״שררואיתב םוקמ:בושייה אצנגמ וא.אזיימרווי״שרב
׳אשיימרג׳ )=(,סמרוו,רומאכורבודמה׳רבסומינולק ,רב .יתבש םגהאבהב
רבודמ קר לע
,מעב ,51הרעה , ,88םש הלפנ ,תועט שיו:סורגל אצנגמ רוקמה) ל״נה לש א״ראזיימרוומ
סחייתמה לא ׳ר השמ(.רגהמהלבחהקתעהשתיעטומ וזהתלתינצ״בברונידלארשי),הלוגב
(.םשאוהקייד:איבהו.אצנגמ
 80האר המ בתכשויתודוא ׳א,רציבוטפא אובמ,ה״יבארל ,םש ימע  .393ךא המ בתכש ,םש
אוהש אבאזיימרוול תנשב ה״כתת ) (1065העטומ ,אוה.ל׳ימכאו רמוח ףסונותריצימ לש
׳רסומינולק׳רביתבש יוצמןיידעיבתכב .די
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תירוטסיה״הנמיהמ (.םש)וירבד ל״נה לש י״שר םהרדגבהדבוע
ךרע לשתודע
תששואמהתורוקממ,םינוש,אלאהנניאשתסחייתמ ללכ
תירוטסיההקודב,הרורבו
האבוהשתורוקמב ל״נהואצישתיבמושרדמ לש
תרגהמה
החפשמה
תרוסמל לע ינב
.אזיימרוומ
א״ר
.היוצמ
תדגא׳,לרק
האמהביהןיא
םיידוהיןמ
תורוקמב
םג
.םידוהיה
םתביבסב לש
הינמרגב
התעפוה
התעפוההאמבגיהתפפוחןפואבאלמ תא
תידוהיההינמרגב
םגהדגאהםסריפש ץנוצרוזחממיתפרצ לעסרהיזכרמתוברתה
הריפסומטא
,לודגההרוקמהתואב
האבוהשלעידילרק
החפשמהל״נה
םמוקישו לעידי
!.8םיידוהיה
תורוקמב
העיפוה
התעפשהבו
תדגא׳/לרק
החפוטו
החמצ
תיתרבחוהב
תיתוברת
.תוירוטסיה
תודבועכ
ןיאלבקל לכהלא
תיעישתהתויוצמתויודע
תישארמהאמה
ירוטסיה ןיאתוארלהדגא .וז
םזינורכאנאכ
חותיפלרחסהושעש
םיצמאמב
.הינמרגבםאוברושק
םידוהי
םתואיצמ לש
תושרופמ לע
ובשית״דשךומסבונומראל לש לרקלודגהןכאב
םירחוסה
.םייגנילורקה ןיב
םיטילשה
וירחאלש וארןיעבהבוט
םירסיקה
(Aix־La־).chape11eדתיההצובק לש.םידוהי םג
ימואלניבהו.82
ימוקמה
רחסב
םצראללשבםקלח
םידוהי
תריגה
ידוהילזנכשאהאמבגיהןהוולכי
,ןקלחב
תודבועהלאתועודי,ויה ולו
,חינהל יכ
ןתינ
,םהילא
שיגדהלתאסחיה
היהשכהבידכ
דחוימב
תדגא׳׳לרק םגלע.םדי
עייסלתלבקל
,םהימיבשהאמב.גיה
תיגנילורקהבוטרתויהזמ
תורסיקב
היהש
תורוסמהל״נה לעהאוב לשתחפשמסומינולקתרגסממ
וללכ לש,רבד שיאיצוהל
החפשמה הרגיהאקולמ
.םייגנילורקה
םירסיקה
םידוהיה ןיבו
ןוידה לעםיסחיה ןיב
,ךדיאמ שיסינכהל
.83והשלכ
תוביבסב תנש  ,917אלוהאבוה לע ידירסיק
אצנגמל
תידוהיהזנכשאלימיבםייניבה
הריגהה
היתוישאר לש
תרגסמלןוידה לע
תורוסמהלא
הינמרגבלדגהרוצב
תינחורה לשתודהי .וזבושייהידוהיה
התעפשה לעהתומד
לעו
םיירקיעה
היתורוקמ
,הריגהמ רשא ינש
תיתועמשמהאמבתירישעהרקיעבהאצותכ
,הארנה ןיב 100007000־ל.םידוהי
.הילטיאוףוסבהאמ וזהנמ,רבכלככ
ויהתפרצ
םירגהמהוללכנ ראש״ םישנא .84״םיבושח
אזיימרוומרפסמ יכ םע
א״ר
 81האר,ןלהלהרעה .86

.XXVI—XVIII
,הקיאדוי,א״ח ,םש,אובמימע
 82הארהינמרג

 83׳פורפןושש־ןב ל״ז רסמ ,יל יבותעדל שיאוצמלהמגמתיטגולופא םגםהינוידב לש ישנא
תמכחלארשי,הפוריאב רקיעבו,הינמרגב וקסעשהלאשב וזהאמב 19־התישארבוהאמה
.20־ה המגמ וז איההאיבהש םירקוח הלאזכרתהל אקווד ןוידבתלאשב ותוהז לש רסיקה
ינמרגהויעינמבוםירעושמהתאבהל.החפשמה
 84טרפ הז רכזנ קרירבדב א״ר.אזיימרוומיפורפןוששךב ל״ז,ינריעה יכ הארנל״שרהמש —
,וטימשה רשאב וימיב
רומאכש םג וינפל דמע רוקמ תיבמושרדמ !לש א״ראזיימרוומ —
תלאשבו)תלשלש תריסמהרותה הב (ןד אל האר ותוא.בושחכ,ךדיאמ ,א״רץפחהשיגדהל
תעפשההריגההלעתוליהק,זנכשאהארותואברכךרעונוידל.ואיבהו
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,םטרפמ ואתוחפלריעמ לע.ךכ,ןאכמ
,דבלבריבסאוההיהש
החפשמה
ולויהינבמ
הארנההעבנ
.אצנגמללככ
הידראבמולמ
ורגיהש
םידוהי
תנגרואמלש
הצובקב
רבודמהש
הילטיאמוםתואב.םימי
תורחאהתפרצמ
תוריגהה
,םיילכלכבורכ
םילוקישמ
הריגה וז
ותמזויבלש׳רהשמ,ןקזהםאואוהדמע
הריגההו
תונגראתהה
קפס,בר םאןכאושענ
,ותמכוחלשבתריסמתרותדוסה
םיבתוכהלשב
.םירגהמהודוחייהשענ לעידי
שארב
התלעוהש
תורוקמבל״נה ןיא לכהזימרהעדל
.ךיתוארונ
לע ודילשבווטויפתמיא׳
השיפת
ותשקב.ולש
םירחאהלא,רהשמיפל
םירגהמה
וליאכוחפסנ
םירקוח
לעידירפסמ
החנהבל״נה יכהביסמ לכאיהשאיבהרסיקהינמרגומיעובושב
וזףאאיההרוקמ
.סומינולק
תחפשממ
הילטיאמאקוודוהשימ
!(אזיימרוומ
ירבדבא״ר
״הא״ידראבמולמףא)איה
השגדההאוה״היה ןושארהאציש
תוריגהב
תורוקממ.םינוש
חכומה
רוזיאמ,הזרבד
םירגהמםיפסונ
םהירחאשואב
תדמלמ
ודדש
,תפרצמ
תוריגהל
.״דאמ
דאמב
וצרשיוובריו
הלאהלתא״רתא:ותעיבקםשו״ורפ
אקווד
וירבדהרוקמ
,סחייתה יכןדאוה םשתרותבדוסהרשאיפל
,ןיינמבאל
תובררתוי
,חינהלאלשואצמנ
.הטושפכהשק
׳ןושארה׳
,ךדיאמןיאשרפלהבית וז
.הילטיאמ
הריגהב
לודגהתנשב (773/4רשא
תידראבמולההשבכנ) לעידילרק
הילטיאמ
םידוהי
םירחוס
םתוחיכש לש
תועידיהשישונידיב לע
.תיעישתה תאזרואל
הינמרגבהאמב
ובשייתה
םיחטשהש
םתואבםימייפכ)
הינמרגתפרצו
,הילטיא
רחסבןיבש
םידוהילעוםקלח
םירחוס
יביכראבש
םימושירב
תרחואמ(.רתויתועידיהלאתויוצמרקיעב
הפוקתב
ורדגוה
וללה
הילטיא
ןושארהימכחל
הנווכהשאיה׳רשהשמהיה
םייגנילורקה,.85רשפא
םירסיקה
.הינמרגל
ורגיהש
.ה תעפשה הריגהה לע בושייה ידוהיה הינמרגב
,זנכשא
תינחורהלשתודהי
התריצי
תערכמלע
העפשה
הריגהל
םייניבההסחוי
רבכימיב
םירקחמב
.86הרותההייאר וזהיוצמ םג
תובישיהדומילו
שודיחל
שיווארש הבםרוג
.הקידב
,תימתסאלבהריקחאלבו
העיבקכ
םיינרדומ,םינושךא
 85האר .J ,Aronius ,Regesten ,ibid notes ;73-83 .B ,Altmann Studies in Medieval
 .German Jewish,HistoryPA A .JR 10 ,(1940) .pp 5-98אשונהוללכב ונניאךיישתרגסמל
ןויד הזתריגהבהחפשמה.התעפשהבו הארדחוימב המ בתכש וילע,יקסנייצוקיט הינמרג
,הקיאדוי,א״ח ,םש,אובמ ימע .18ךליאו
 86הארתשולשתורוקמהל׳׳נה תיבמושרדמ לש א״ראזיימרוומ ,ליעל)ןוידב(.תורוקמב רוקמ
םילאעמשיה.םירצונהו
ףסונ רוזחממ יתפרצ םסריפ :ץנוצ םימיבו״ םהה וברתומחלמה ןיב
זאו ויה תושודק תוריזגו ץראב ,זנכשאוכרצוההרבלםיטלפה ץראל ,תפרצ יכ אל ראשנ
דירש תנשב עקתףלאלישימחה לכב ץרא .זנכשא דע אבש ,רסומינולקאמורמ םערסיקה
ךלמ תפרצ ולראק ונייאמ ריזחהתובישיה םיאנת םיקחו ובשייתנו ..״.תינש Literatur־)
 ,.(geschichte.ibid .p 625רוקמב הז רכזנ רבכ רפסיכדרמ״,,,לודגה יפלו הז הארנ ןיאש
ומידקהלהאמל.ד,,יה ונממ ,לטנלככ,הארנה ,רףסויןהכהאיבהשרואיתהמודורפסב קמע״
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רקח התעפשה לש הריגהה וכרע בר ,רתויב השעמלו וניה קלחה בושחה אשונבש הז
.ולוכ ךא יולת אוה ןירשימב רפסמב םיאשונ :םירחא
.א הביטהתוחתפתהו לש הריציה תיתורפסה היפנעל םינושה זנכשאב תואמב .אי—י
.ב ןתוחתפתה לש תורוסמ תויתכליה תויתחפשמ ,תודרפנ דחוימב האמב .איה הדבוע
וז הרושק הדימב הבר תלאשב הנבמה יתרבחה לש תליהק אצנגמ םתואב .תורוד ןיא
התוארל ןיאו הראתל הרבחכ תחא תשבוגמ תלעב םירדס םיגהנמו .םיהז ונידיב תויודע
תורורב לע ןמויק לש שמח תוחפשמ תוסחוימ :השעמל) יאת החפשמ םפקיהב ,בחרה
ןיעמ (,הלומח׳ רשא ןהיאצאצ ורמש ךשמב רפסימ תורוד תונדפקב הבר לע יגהנמ
םהיתובא םינושארה ורגיהש אצנגמל תומוקממ .םינוש ןאכמ ךרוצה תוריהזב הבר תעיבקב
תדימ העפשהה .הפקיהו
.ג

םרוקמ םהילוגליגו לש תורוסמ תויתכליה לשו םיגהנמ .םינוש

לכ הלא םיאשונ םיפיקמ יברו ,תובישח םינועטה הקידב תטרופמ תדרפנו םיגרוחו םה
תרגסממ רקחמ הז, .87קפתסא ,ןכל רפסמב תורעה תומכסמ.דבלב הארנ יכ תמייק הזרפה
תמיוסמרואיתב הלקשמ לשהעפשה :וז
.א רוקמהל׳׳נה ןמ רוזחמה יתפרצה הרעה) ( 86ליעל לעבו קמע׳׳אכבה באשש ונממ —
םירשוקה תא תמקה תובישיה הינמרגב תאו שודיח בושייה ידוהיה הב תאיבב ,ר
—סומינולק,םידמוע ,רומאכ תחת התעפשה לש תוחתפתה תדגא׳ לרק ׳לודגה הינמרגב
האמב .גיה
.ב תורוקמה ל״נה תיבמ ושרדמ לש א״ר אזיימרוומ ורמאנ סומלופב ףירח לע ןחסונ
לש .88תוליפתה ,ןכל שי סחייתהל םהילא תוריהזב .הבר רתי לע ,ןכ תורוקמב הלא ןיא
היוצמ ללכ השיפתה לי׳נה תעבומה רוקמב ןמ רוזחמה יתפרצה קמע׳בו /אכבה ףא היהש
הב קזחל ןועיטה לש ידיסח זנכשא לע הכרע ברה לש תרוסמה .םהידיבש
.ג םתוליעפ תיתורפסההבושחה לש ׳ר ,םלושמ ילואו םג לש ויבא ׳ר ,סומינולק התשענ
הילטיאב אלו .הינמרגב הרבסה יכ אצנגמ הכפה זכרמל הרות תוליהקל הפוריא האמב
תירישעהתובקעב תוינפה לא ׳ר,םלושמ ןיא הל לע המ.ךומסתש
״אכבה,אקארק)  ,1895ימע  ,(23אלוירבדמי׳׳שר א״רו,אזיימרוומ םהב וסינ.םתולתל ךרע
ירוטסיה לש שממ ןיא ינשל תורוקמ .הלא קלהםיעוריאהמ ו״נתתב ובלוש םהב וסחויו
הפוקתלינפלש לרק.לודגה
הנורחאל םסריפ ,אדוד רוקמ ףסונראתמה ןוניכתובישיהזנכשאב לע ידי לרק רפס)לבויה
,ןמרבהלםילשורי,ז״לשת ימע .(83-69ידגארחואמו אוה ןיאו וב לכךרע.ירוטסיהופלחתנ
ולבתוכלםדקומרחואמו.בורל רבכוריעה לע ךכ ׳א,דוד .םש,רשפא ףאש אוהעפשוה ןמ
רוקמהל׳׳נה ותואםסריפ .ץנוצ
׳םינושארה
 87םקלחב יתנדתומוקמב:םירחאהביטב לשהריציהתיתורפסהרפסבימכח׳ זנכשא
םהילוגליגבו לש המכ םיגהנמםרשקבו לא תרות ץראלארשי לאו תרוסמ
(,סופדב)םרוקמב
,׳םלש׳בךרכ .ג
הילטיא —רמאמבהאריש רוא
 88הארהרעה .14ליעל
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.ד הידירשב לש הריציה תיתכליהה תיזנכשאה ןמ האמה ,איה טעמכ ןיאו רכינ םקלח
לש יאצאצ :החפשמה אל תורפסב ,תירשה אל תורפסב םישוריפה אלו תורפסב .םיגהנמה
םידירש הלא םיבר ןפואב יסחי ,89שיו רעשל יכ םה םיפקשמ הדימב תרכינ תא תואיצמ
.םנמז ,הארנ יכ ןקלח לש תוחפשמ ׳ר ,ריכמ ,ר ןובא  ,9°׳ר הדוהי ,ןהכה ,ר דוד יולה ׳רו
קחצי יולה תצפהב הרותה החותיפבו לש הריציה תיתכליהה אל לפנ ללכ הקלחמ לש
תחפשמ .סומינולק ןהינב לש תוחפשמ הלא םיעיפומ יאשונכ תורוסמ תויתכליה ירומכו
הרות .91םיברל
םימוחתב םירחא התיה החפשמל

העפשה

:תערכמ

.א החותיפ לש תריש שדוקה טויפה) (.ויגוסל קלח לודג ןמ םינטייפה זנכשאב המודקה
ונמנ לע יאצאצ תחפשמ .92סומינולק
.ב התרימש החותיפו לש תרות דוסה תיזנכשאה  .93ינש,םינורחאה טויפה תרותו ,דוסה
םירושק הז הזב רשקב .ץימא
.ג תגהנה תוליהק אצנגמ .אריפשו יגיהנמ יתש תוליהק הלא ברע תוריזג ו״נתת ונמינ
םבורב עירכמה לע תחפשמ .סומינולק וניצמ םתגהנה יתשב תוליהק הלא ,דבלב ןיאו
הריבעהל ללככ תוליהקל תורחא יאדוו) אל !(.אזיימרוול השעמל הדסונ תליהק אריפש
לע ידי םירגהמ אצנגממ .94
.ד בוציע םתומד תפקשהו םמלוע לש םיבר ינבמ זנכשא םתואב .םימיהעפשה וז הטשפתנ
דחוימב תועצמאב םהיטויפ לש ינב החפשמה ורמאנש ךרד עבק הליפתב .תסנכה־תיבב
ןיבםילאידיאה ברש םקלח םשוביגב שי תונמל םג תא שודיק ,םשה יפכ אבש ידיל יוטיב
תוריזגב ו״נתת .95ןהירחאלו
 89ת״וש,ה״מגר ת״וש ׳רהדוהי,ןהכה ת״ושםימכחםירחא ינבהאמה איהםישוריפה,םיסחוימה
,ה״מגרל רפסהשעמ׳׳יריכמה.דועו
 90יאצאצתחפשמסומינולק ונתחתה ינבבתחפשמ ,ןובא לכלרחואמהתיצחמבהנושארה לש
האמה .איה
 91ןיביאצאצתחפשמסומינולקואלימשדיקפת בושחתצפהב הרות שי תונמל תא ׳רםלושמ
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