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תישארב
הבצמרבכ
רחאהאוההלותתערה
דצהמ
,שממוליאו
תוכלמבדרפסוסנכנתחתתוכלמ...םיוגה
םידוהיה—םילאעמשיהויהש
םימודאהתאדרפסדימ
הנייהתו
תודמש המכו ...םישוריג...וגרהיו
םהילעהמכ
.לארשיורזגו
...וצעריו תא ינב
...םידוהיהילול׳ההיהש...םהל יכאלהיהךלומ
ושרגיותא
...םידוהיה
תורורציפנכב
תורצה
ךלמה
םיכלוה םע
היהשכוךלמ הזםשרגמויה
,םיכלמ
לעלכדרפסךלמ,אוא׳ב ,12יכםא ,ז
.םהירעל
םלבקמוויהוםיבש
שרגמהריתמוורדנ
ךלמה
רחאלוםימיהיהרזוח
רשאהיההארנ.םהל
הככ ושעי םיוגה םידוהיהו לכ .םימיה ןפואבו הז אל היה םלועמ
םישוריגה
שוריג ללוכ דרפסב ןמ הצקה לא ...הצקה דע םויה .13״הזה
תויוכלמ
גוליפהשינידמה לש
העשרה לשםודא לכ,םימיהאלא
תוכלמה
םהאופאינמיסמ
םתורירמלש
,המודךרכששיאה
.תדחואמה
תוכלמה
םירצונהענמשוריגללוכרומגודעתמקה
תודלות
הרייטצנ ולתנומת
ףוריצמ הז
םוחתבזנכשא ;
םידוהיה
תודלותהלש
םישרוגמםעימשר
םתלכשהו לשםידוהי
םהיתורש
םישוריגםייקלח דע.ב״נראוהעדי יכ
ידוהידרפסהפוצר
שוריגההיה קד
הלודגל.רשועוףארפוס ,ול יכתעב
התגהנהוולעהםתוא
תוכלמה
יניינעב
:תילכתב
םירחאההיההנושהזמ
תוכלמה
,םידוהילוליאוםסחילשישאר
םיכלמה ער
םבללש
,תוכלמה יכ םלכ ובהא םידוהיה
שוריגהיניעבםינגסהםיסקמהוראשוילודג
ערה״רבד
חילצה״ש
שרגמה
דנאנידרפ
לודגשהיהוחכ לש
תבבכ .14״םהיניעךאילוגדרפס,ועדי
םילאעמשיהבורק
הטנארגהתיהשדיב
םיכלמהרשא ויה ...וינפל ...ודכל
השעוליחלכמ
/םיילוטקה
םיכלמה׳
דומעישינפבןוצר
ת״תל.15״הנשאלהיה ימ
םילוגה
םצעבשאלויהתועד
דחאכ
תדמתמה
הערההו
הוולשה
ירואיתמ
דומלל
ןכתיןתינש
תופידרה
ומיכסהלעשףא
ראתמהתאעפשה
שיגדמה תאתורצהדחאו
תוקולחןיינעב.הזדחא
,תונוילעהםיחונ
תובכשה
דוחייב לש
ןיידעהיההשוכר לשתודהידרפס;םוצעיאנת,הייח
השגדהב וז קרהשעמ
.הצראביאדוןיאתוארל
השיגרההמצעהרועמ
;תיסחי לעו לכםינפ
שוריגהשממ ונתנידוהי
ריבגהל.ותמיאירהש ףאתנשב
שוריגהידכ
רחאלש
היצזילאידיא
ימלסומסיפב
ןידדויבב
דיעהש
.תירצונהרחאלןכמאצמנ ימ
תוכלמה
םרשקללא
דרפסיוטיב
,יקסוואפיליפןודנול, ,1857מע; 227—226וליאותעדל ׳ן,אגריו
(11דפסןיסחוי,םלשה׳דהמ .צ
תבשחמו
,קוצמבולכו םויותללקהבורמלשמ,וריבח
האלהו״ ויהבודתולהקדרפסרוצמב
תנשמ א״נק
,הדוהי׳דהמ,טחושימע(.ט״יק
םעה וא—םבורךיאולכויתולכלתיראש״לארשיטבש)
(12ךכ.י״כב
הקינורכה,ולשקרפ ,ג״נ י״כ .Fol ,44R .MS .Br .Mus .Add .Or. ,19 971
(13
.ח״יק—ז״יק ,רלאוי ך
הקינורכה,ל״נהקרפ /ע ..Fol 66Rהוושהוירבד ך,אגריו,ל״נכ ימע
(14
תונוילעהתורוצע
םיליצאלאוהרקיעביוטיבבסחיהתובכשה
םעה־יטושפ
לדבההש ןיב
ביעושרובסהיה
רתוי ךאתויוור :זוב יכ״יניעב,םיוגה םהוןומה,םעהונחנאלשמםהיפבלכלרבד *עדםנמאיניעב
,םהיניעבלבאודיגי
,םהיתותפש יכהיהירבדהזבנ
םיכלמהלכוםיולנהםהילאלבואשי תאםתומש לע
,יקינולאש,ט״כשרומזמל,ה״מףדד״ק(.א״ע
,תולהת
לארשימהזיאב ״ןמזארונ)
םשאררשאכוארישיא
,םימכחה ,ו׳מע .111
,ראואביונרדס
,הלבקה׳דהמ
,לאיטודראךשמהרפסל
םהרבא׳רבהמלש
(15׳ר
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הדוהי,טייח יכותויהבהרפסב ןמזב״ תולהקש שדקה ושע
לבוקמה ,ר
שרוגמה
לע
,ימוקמבשרשא
םידוהיל
תוחמש לע תשיבכ ריעה הלודגה ,הדאנארגיתישע
והוביחסיוךלשהבוחסו
םילאעמשיה
םהיאיבנ לש
,םהיניבושעישתורוצ
הרות״ץיברמ
יתייה
תדוקפש
תוליהקהוגגחאופאתנשב,1492תעב
.16״םידע
ונימאהו ול,גב
.תובוחרבו
םיקוושב
םתחמש
תומוקמהףאוגהנבורב
דחאבו
.םירצונה
,המותח תאםנוחצנ לש
שוריגהרבכהתיה
הרות״ץיבדמםהלש ואאלש.ותמזיב
המחומבתמזיב
ןויזב
תפרטצמהמלהארנשדוע
תופידרה
םידוהיהחטב םגתעב
םתבישי לש
תודעה לע
ירבד
ירואיתב
ןיערגמלשתמא
,דיעהלןכאש שירתוי
תויושע
.תידרפסה וז וזו
הרבחה
םתכרעהמתא
.שוריגה
םתחוור לשידוהידרפסברע
םללכל,חוכ
ףיסומה
,םישרוגמלןברק
הנומאההתארנ,םהל
שרגיהלןעמל
םצעתונוכנה
הלואגה
.תיאליערבכוניארהםוקמברחא לעתרכהךרע,םמצעלעותווקת
תועמשמו
דובכ
ותוא״ןמזהרשאונושרגיכלמ
האיציההפוגהיה—םהל
.17םישרוגמהןמז
תויוכזברוד
ורשקנש
דרפסלכמםתוכלמורזגוונילעתוריזגתושק?תוערו ונאציו םתוכלממ שקבל תא
שוריגברקיעהתערהאיצי ןמ
האיציה
.18״תוערו
השביבותורצתובר
רבד*יהונרבעוםיב
וניתוצראלאלהיההשוע ונל.שורגלבא
תדלומה,רכנלםא״שךלמדרפסהיהחלושונתוא
תומסרופמה םה
ונשדג ונצראמאבל לכ ,א׳אוץראל ,הירכנ לע ןכארקנ״שורג .19ןמ
םימלועה 1
:ךרדהןובר״
תואלתב
ותחפשמ
לכישש
שרוגמ
אגריויפמ
המלש ,ן
רסומש ,ר
םירבדה
ידוהיוהיהא
בוזעאש,יתדעדתהנמאנלעשםחרכלשיבשויםימשידוהיינא
הברההתאהשוע
םישרוגמהשורתיולעעפש
,הרכהל
,דתיהדוסי
תאבהשאיבתו״ילע.20הואג וז
אלוליעוילכהמ
21
קשמדבתנשבח״ער
רטפנשכ,רףסויןומה
.םשהישודיקל
בליץמואתונוכנו
םמצעל
,ירמוחונקו
אראריפ
סופדב
,םלשוריב 7נ?  .;Heb 8° ,2020 .Folןכו
תימואלה
הירפסה
,הדוהי י״כ
(16רפסתחנמ
םימלסומלשרפתמ הפי לע ידי
וטמשוהשםהביטרפהשעמ .הז םחי הז
,ח״יש ףד/ד.א״ע שיםיסופד
.220—219
דובכלקחצי,רעבימע
לבויה
.םהילאהארירמאמל״נהרפסב
יללכהםהלש
סחיה
(17רפסלבויהקחציל,רעבימע 221—220ן.227—225
 (18ןמהמדקהה רפסל ןב׳ תרופ׳ףסוישדוגמל ,ר ףסוי ןב ריאמ ןוסרג ן .MS .Br .Mus
רוביחהו ינאהווקמןודלםוקמב.רחא
ףש  ..Or 10726 .(col ,Gaster) .Fol 2v ,9-7לעשיאה
העומשה
,קשמדבאבש ונל
םירבדהםירומאךותבדפסהןאכב״
,(19םש,םש ףש..Fol 147V ,10—9
רטפנשםכחהםלשהשארהבישי ׳רבקעי ךביבח ...ל״צזתנשב״ז״ערה ,םש)׳וש .(39—37םהודמאנ
,.שוריג׳וליאוהעשםדאשהיה״ ןגבןדע תובשותב
׳חוליש׳גשומל
לדבהה ןיבגשומה
ריבסהל
ידכ
,שוריגהרפס
הדימעלעקוידגשומהשוריגרודב
הוושהו
ושרגי״שהםשמארקנו״שודג,םש)׳וש.(12—11
לבויהקחציל,דעב ימע.217—216
םישמחה,םינשו׳דהמ,טחוש׳מע.ב״כק
,הדוהידמשה
(20טבש
תועידיל לע וייח לשהלוג הז
םימילשמהברה ןמדסחה
דפסהה לש ׳דףסויןוסדגוילע
(21ירבד
תולעותו
םידסח
םיכלמהםימיםיברםעוםידש...םירחאלבק
.הדנרגמאוהרפסמהיהשסנכנ״אצויותיבב
תודשלו
היכרותל
,רטפנהומשש׳רףסוי,ןומההיה ןמז,ברומכה״כהנשןאכמ]עיגהש
תובר ...םהמ הז
,ןיאזייבןמאנו,ונבאוהשךלמ
תוכלמהןמזבךלמהןטלש
ןאטלוסהתנשב ,[1493ךרעבשמיששתיבב הז
...התעומשוןטלשםלשדוקינה] [...י״כבהיהודמועץרפבליצהלםידוהיתונכסמ״תומוצע ,םש),םש
םיכירצה
דפסההאוהןייצמהזש״םכחההיהדמועץרפבלכבםינינעה
ךשמהב
 .,Fol 219vרש.(14—7
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׳מאב״שוילעיפמידיגמ,תמא יכ
ודיפסהשהתוא,העשהמ
ירקיעהיפב ,רףסויןוסרג
היהוחבש
22
ריזחיש.ותדל,מאויכאלהארי
ובושלתפנצמהנבללע,ושארידכ
ןיזאייב הצר
ךלמהןטלש
ךלמהוחלש
.םילאעמשיה
וינפיתלבתפנצמ,הנבלרשאאיהןמיס יכ׳ארימהותדבשותדל
ךלמהאלב
וקיחבךלהויגפל
רמאמהומכ ,ג.םימיזאוהמהשע ן םשןיכס,א
ורובעברחא הז
איצוהךכ] ![וניכסוקיחמחתפווהיפ:׳מאויחיינודא
ליחתה
ךלמה
אבשכוינפל
תפנצמ.הנבל
,ךתלעמל יכ םא היה וננוצר רימהל ונתד ונייה
,ךלמהעמש אנ:ירבדעדוי
םיבשוי וניתבב תואלמ לכ בוט *וננוממבו אלו וניצר אלא םייקל
תד .ונרצוי ונאבו תוסחל תחת לצ ,ךיפנכ ורמאש ונל יכ ךתוכלמב
םירמוש טפשמה םניאו ם,יסנוא םושל םדא חיניש ותד חקיו תד
ךתלעמרימיש ![ךכ],יתד חק הזןיכסהינטחשו .וב
,ךלמה םאהצרי
.תרחאהתעוינודא
םילודג,מאו :ול יכוירשאירשאו
םידסח
הארשכ,הזאלידאלש,וקיזהאלאהשע ול
ךלמה
זא
םירבדה
םימלוחש
המודו
תרוסמשלשתמא,ןאכ
,,ותנומא.23ןיב
וקלחםששושפנופכבםייקל
,םישרוגמ 26
תילגתמןאכםתעדלש
,הדגאלכמםוקמ
,םינטלוסהןיבולכהש
תאתריווארצח
,תיסחי םא יכ
תונלבוסב
רשועה וכז
:שוריגבתרומת
ודיספהשוכזו
,שוריגהלעהמ
הנשרחאל
.תיסויראקירפ
הריקעהשממ
,תירצונהבצמהתעב
םידוהיהדרפסב
ונאצמנםידמללכשךשמתודלות
תיתרבח
הלודג,תינחור
םישרוגמהתויהלהנומת לש
,הריקעהופרטצנדחיתעדב
ןברקהו לש
,היצזילאידיא
םירבדבןווגלש
.םדאושי
םיהלא
תשוחתלסוחייתוכזויניעב
שמשלודוסי
תילכלכו
.תישגרו
תיתדבוע
ךא םגתמא
.ב תכרעה תונרצחה
הגיהנמה.םעב
תונרצחה
,דרפס
תודהיל
הדחייתנש
דחוימבלעהעפות
םישרוגמהויהםיאג
םיבורקו הל ויהםנמאלכבתוצופת
תוכלמל
םיברוקמ
,םיבכור׳,וב
,תוכלמה
םיכלוה׳,רצחב
האמב
׳רצחה
ידוהי׳
׳סונינוטנאודעו
הדגאהלעיבר׳
השבגתנ
,ותולגבןמלםימיהםהבש
לארשי
,,וידבעו,םש)
םיחטובו וב יכ ...אוה ןקתיהזיארבדךשמיש ונלדצמךלמהוירשו
םידוהיל ?ויהוםיכמוס
 .,Fol 220Vרש .(7—5התעוארוק:דיפסמהינב׳״ןושרג,ינבל —,ל״ר ונאםידוהיה ״םישרוגמה
.ורדעהב תאתוביסמתוומהדפסההו אוה.ראתמ
,םש) םש רש (9םיכירצ ןקתל,ונישעמ ונגישונילע
קהבומה ,רףסוי,ןומהרשא אבתוכלממהיקרוט םע
...והיתשרד״שןאכבקשמדבתריטפבםכחהאפורה
ךלמהלודגהןטלשםלששבכש הזתוכלמה לשםירצמ דימךלמהירואגהתנשבה״דזע.תורצברזחשכו
רבדיו׳,םילא.רכו
.קשמדלהלהוןאכבתשרפביחיו׳,בקעירטפנותשרפב
םירצממ אב ומעםירצממןאכל
רבד ותאטפשמתנשב״ח״ערה ,םש)  .,F01 221v׳וש .(10—3
(22ונייה.טיזאייב
תוליצאהו
 (23י״כ,ל״נה , .,Fol 219vוש— .27—16ףאםידוהייבשות ןויומשרתה ןמ,ןברקהלבסה
אנידסוקב ]=ינטסנוק
וארשםילוגבועיגהשםהילא.דרפסמ ׳רםירפא ןבןושרגםשד,וינפלהז״ששורדא
קוספה
רבדמהתורמתכ ...רשעלכמתקבא,לכור —
[הניט םא ינכזיםשהךלאו :םשל ימי תאזהלוע ןמ
הזה יוארשרדהל לעםכתלעמםתילגשםכצראמםתחנהוםכיתבץראו ...םכתזוחאתלחנו ...םכיתובא
הלועמההלעש ןמ
הליהקה
ץראו םכתדלומ דקיו תראפת ...םכבשומ הנאואצמת ומכ תאז
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תורודה
,ןוצרדוועיבשהנתשמםנמאיפל
םידוהיההדימתרכינ לש
;הינמרגבהתיה ןיב
ח״יה
תונדשחויבגלתומיגפ
תרוקיב
,תושרלהתיהו
םיברקתמל
העדונש
םתבוטל
העפשהה
,םבצמו ןמ
רבדה
.המואה
תיזכרמייחב
העפותל
תונרצחה
דרפסבשהתיה
.םהלשאלא
ידוהיה
חרואבםייחה
לאומש
יאדסחןבאטורפש ,רו
םתוליעפבלשםישנא,רכ
,םאלסאה
לחהדועימיבונוטלשלש
הלודגל
ירביאההעייסםהלתולעל
יאה-יצחב
םאלסאה
תויוכיסנב
תינידמה
היצאוטיסה
.דיגנה
׳הדעה
,םירישעהתונפ׳
םיאקנבה
ההובגרתוילשמ
הגרדמב
,םהיחא
תגהנהבו
תיללכה
תוינידמב
תגהנהב
תוקזחומ
הלוגדרושארו
.לבבבשהרתילעהלארפשםלזמ,ךכבאלשויהןאכתונואג
םידממ
,ונדמילולאל
.םינרצחרעב
תוגהנומלעידי
תוליהק
,םעהךכוהעבקנתטישדרפסלש
דרפסב
ג״יה—ב״יה
תואמב
תונרצחה
העיגה
דחאכ
םיבכרומ
תויתרבחיבצמושפנ
,םיראופמתורוצ
יגיהנמלםעה
המדא וזויה
םדיקפתיפלכםינפיפלכו.ץוחלע
םינרצחהםיאגויהלע
.תירצונה
,םיהלאהונממשתובוחתויוכזו לש
םהיחאו ואר ובתורשינפל
.םיכלמל םה
תוכזבםתורש
תידוהיה
הרבחב
דיקפתה לשןרצחהומוקמו
היטארקוטסיראדסחב.ןוילעהרותהמילש לע
האמהד״יה
היינשהלש
תיצחמב
םידוהיה
וייחדדרואהרצונ.ןאכיונישההערלבצמב
תקדצהלו
תונרצחהאיהרוקמסוחייןוילע
.תדדובמ
הראשנ
ימעלא
ותרוקיבולש
ןודינב,הז
אלהנישםתעד
םידורה ...םעב
הדוהי
יעושמ״
םהיתובאש
ואגתהךכב
הלאה
תוחפשמה
יאצאצ
.םישרוגמה
ברקב
תפקשה
תססובמלע
ירביאהםינש״״תובר.24הוואג וז
יאהייצחב
הכלממורשא״וכלמ
יוגשודק
לדבההמגמ.תינחור
,םהיתורודלאלל
ישארמתודהידרפס
םיבר ןכוםימלש
תכסמל
ושוריפב
לבוקמהןודףסוי ןבןשוש
הרשע״עבראהעבק
האמה
היינשהלש
תיצחמב
וחולשלשםוקמ
25תובאיללכקוח״לעלכןבתירבםאעיגה.,..תוכלמלהאריומצעולאכאוה
קבאההלוע-ינפב
ךרדבהיה
ויהשכםיאב
,םילכרמאהו
םיגנועמה
זומרללע
׳לכור —הזאב
...הלוגהלכמ׳תקבא
׳םישרדמ׳,ולש׳וש— 97R ,20רש ..(MS .Br .Mus .Or ,1307 .Fol ,96v 26
םההיהוקיזמ.״םתואי״כ)
המישרה ,םש) .,Fol 182R׳וש  :(13הז״שרדהיתשרד הפ
הדיעמש
אטשוקלרחאל,ןכמ יפכ
אוהעיגה
ונידנשוקבלע׳דלאומש.״וניטוב
,המדקה ףד/א.א״עהארו םש לכרופיסה לע,ויתובאאלמה
(24ףסוי ׳ן,אייחיהרות,רוא,ל״נכ
הרובגלו לשםישנאםישנועזגמליצא
שודיקלוםשה
םיירצונהדצמדחא
םיכלמל
הבריקל
הצרעהו
הוואג
םילשורי,ו״טשת׳מע :׳בשרשמ״ ישי
,עשוהיל
המדקה
,לאנברבא
הז לש.םינרצחהארוומכ ןכ׳רקחצי
,הלבקה׳מע .80
.״ימואלהארו׳ס
תחפשממתיבדודדיגנהוצמו
,ימחלה
תיב
יטירבה ..Fol —99R,190R.MS .Add 26922י״כ הזאוה
ןואיזומה
המכב.יי׳כינפלהיהי״כ
(25יוצמ
המייתסנםוי״בישילש ג״ישדחלרדאתגשד״צרה...הריציל לעידי
ותקתעהש
,םירוביח
ץבוק לשהמכ
חנאנהודוד.ןוסחאוהוםכחלםלשהר״ההמלשיולהר״כבםכחהםלשה׳דהשמיולה ןב...ץבאקלא
ריעצה
״יקינולאש,286Rםש) ..(Folרוביחהקתעוהאופיאונוצרל לשלעבהכל׳׳ידודהיהוידיבגוחה
אתמב
,ילפונאידדא)
ושוריפבאוהתובאל
.יקינולאשב ׳רףסויץבעיאיבמ ונממהברה
ליעפה לשיאצוידרפס
הטסק״רס
,ש״בירהרפסמה :וילע הרק״ ילתויהב
(.ו״טש׳רהףסוי ןב ןשוש אוה ןבורוד ןקזה לש
.האיסנלבב אוהו היה םכח
אבש םשלםכחהשישיה ןודףסוי ׳ןןאשוש ל״ז רשא רבכיתיאר ותוא
היפוסוליפבהיהולבוקמדיסחולודגקדקדמו״רצמב .רכו ת״וש),ש״בירה ׳יס ,ז״נק
דומלתבהארו
אוויר ידאטנירט,ח״יש ףד,ח״פ (.ב״ע ׳רףסויהארושוריפ הז ןיעמףילחתרוביחל,ללוכםכסמה
אתכסמהםינינעבםיבר ןילואו יכ ...האריתצקמב
.ויתופקשהידהשאוה:ריבסמ ...יתיאר״רבדלתאזב
,אתכסמהלבאןייעישכםהבןייעמיתמאראבתי ול יכ םה
םיניינע ינאשרבדמםהב יכ םניאןיינעמ
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ודמעב
םיעמשנםישענו
וירבד
ךלמהתויהל
,ודיבןתנותאונחיניעב
ה״ברשאיגלפםימבלךלמ
םילשומהכיוץראטבשב ויפחורבוויתפש
.ויהלאחקיוודיבטבש
ץרפבוינפלדעב םעשדק
27ןווכתנאלאםירהל די
,26תושרדמ־יתבולכוומצע אל
תויסנכ־יתב
תימי.עשרקיזחיוקדב
,.28׳ונילע
הבוטה
הרותהדיכ,ה
רודגלותוצרפ
תועתלמלוע
רבשל
תובוצרח,עשר
חתפלו
תמאה
ךלמהוילא
הטיחבל
תוחילשםימש.איה,ה
ותונרצח
דיסחה.29
ןרצחה
ילאידיאלש
׳קוח׳
ירההז
תוכלמלםיוגהוילעתושעלדוסי
בייוחמאוהגוהנלדיב.לזרב תאותברק
ןעמל םע ,.הםעבו
הנומאהלעידי
ראפלותא
הריפכ
רבשלולכ
שינעהל
,תמאל
ךירדהל
.תולגבוילע
תוכלמלםימש
ךלמה
םיבותכבלע
תורומאה
תוצילמ
םיתואנהראתלותורמןה
תונושלה
.ונוממב
תויסנכ־יתב
ןיינב
ךלמהרטשמ;ץראב
ארקארשאםשםבל?[םהל]
םישיא״מ
דיסחןיעמ,הזירהאוה
.חישמהןרצח
,ץראבםא
ךלמהלאל..30...ןוילעשיאהרשא ולרטשמ
ךורבו
ךלמה
ךורברשא ןתנתאזכבלב
םילשהו
,ךלמה
םילשהץפהםשהרשא ןתנתאזכבלב
םיברהוירשאירשאו,וקלח יכ
הכזיתא
ידוהיה
תונרצחהםעב
,רטשמ׳
״,ךלמו.31
,ורטשמםייקורסומארי׳תא,הינב
ךלמהרשאםש
רבד
,יוארכורכשברלעתיישע
,רטשמ׳הז
תגהנהב
לעופה
תיתוכלמו םג.דחי
תיהולא
תוחילש
אוה
תחפשמ ,ןןשושינפב
לאידיאכ,םייחאבהראפל תא
הפקשה וזהתלע
.דחאכ
ויחלוש
ןוצר ינש
.תורודל לעיבגתבצמדחא,הינבמבורקוחיגהלאיהשתבצמ ונב לש
םיהלא,םדאוהקוקח
העמשנשכ םג
,רמולכהתואב תנש,1415
שדחב״ בא תנש ,ק,ע—״,ה
,רףסוי,ומצעתמש
,הדעו
םהיכרדו —קקחנזנגנ״שהיתחתאישנלהק
׳סילופה7
ימעלאדגנ
תדדובמהלש
ותאירק
םכח,ישוחכאישנו,ישיכתחפשממ...םירש,םיניצקותוחפ,םינגסו ויתובאו םיעודי
.רוביחההדומויגאולאש
איצומהולעופל המאוהשחכבוניאאצויתרושמ
אתכסמה.חכב
םיאצמנתאזב
,אתכסמה יכהיהרדסה
,םירעשבםדוקסנכאש׳יפב
יתייהםידקמולאםיניינעהינאשהצוררבדלםהב
רתוי ?ןוכנלבאיתנווכרזפל ולאםיניינעה לעתוינשמההגאדמרבדמ —יכתולצעהתרבוג לע ינב
תוינשמההיהתהבסתמרוג
םיברועמ םע ,יפ
.תומדקהבויהישכו
םינייעמהןייעל
.ונידודילואוולצעתי
תופקשההתונתינה
תויהל לכםיניינעהםירכזנ,,םישענו ,םש) ..(Fol 99R-Vידהללכשרפסב הז לכ
,םלוע-תפקשה ןהמ
תויסרגיד לש
רוביחהאלמ
.םיארוקהןכאו
ןתצפהל ןיב
בשחילירבדכ,דסומ ףאגאד
תויסרגיד לש
.ם״במרל ומכ ןכ שי םש
,תיטסילאנויצאד־יטנאהדוגינבןווכמשרופמו
הלוערוריבבותדמע
.תויתרבח ינאהווקמןודללכבהלארשקהב.רחא
תופקשה
.םירחאהארןלהלימע.33-32
םינרצח
רחאלוןכמ
ודילוטב
ותחפשמ
:םינרצחןרצחינבמ
םישוע
(26יפכויהש
,.ןווכתי׳
׳ןווכתנ׳ש —,,הךלמה ואןרצחה ןילואו שיארקל
(27ךכ.י״כבאלורודב ימאוה
רבחמהאוהלעב
ןדצחלוניאשגהונ.יוארכ
הרהזאו
הפקשה וזהוולמיאנג
 (28י״כ,ל״נה ..Fol 122v
ריהזהל
,׳ןיברקמאב״ש
,׳תושר׳הןיאש׳
,תונרצחהירהשאוהשרפמ תאירבדהנשמהלעישנא
יכרדב
ןויסנ
םהיניעבםירז.ונממרזהו
םתוארבםהשםיבורק,וילאאלאויהיש
םיבורקהךלמלאמשותפתיםמצעב
תא
,םיטעמוניאוברקתמרתוי,יאדמ יכבלםיכלמ ןיא.רקח םגו וז ד א י ת י א נ :י יכבוד
ברקהוירבדויהי
,םיקחשמןידעו אל
ולגרוהשםהמע םהוםידלי
,םתירחא יפל
החילצה
,םתודליב אל
םיכלמה
םיליגרה םע
ןתנםהילעדוה.תוכלמןכלוברקתיםהלרתוי,יאדמםתמיאו אל״םתעבת,122!1םש) . .(F01
.םזילאנויצארל
ףידה
לבוקמכדגנתמו
הלעמלימע .29׳עה 25לע׳רףסוי
(29האד
,ןלהלימע.56—55
לארשילתולגבןודנוםהב
ינלבוסהלשיכלמםיוגה
םירבדלעאלפסחיה
(30ןאכםיאב
רטשמההזהרטוחל—הואגיוא וליובאו .ולוילע
חקולה״ל
הרהזא
 (31י״כל״גה ..Fol 187vףאןאכ
.״׳ךלמו
ורמאיויאורךרב׳טיהלא
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םדקמ דומעל ,ץרפבםיאישנהצקמ,ץראהרזנהותודעהו לעןשושןתודעאוהו ןב
ףסוי
דובכ,ר
אפורהבדנןב
ץרפבבצנ ול פ נ י םיכלמ י ת י צ ,באוהריבגריאמ
דעבוומע
ליח
הכרעהתיתדהאלמ תא
ךירעמה
הלבקה
,.32,ןשושירהןאכןרצחאריםימשהטונוךרדל
ך
ךלמהתתמכ
הקידצמתייאר ןח
ןודינב הז
ויגשומ
תכרעמ
יתרבחהיפלכץוחיפלכו.םינפ
ודמעמ
השוריב
תיללכ.33תועדהלאורבע
תיתכלממ
תוחילשכ
םידוהיה
תיישעוןוצרםימשברקב
םימש
תחפשמבםינרצח וזגלש
,שוריגהשמחםינש
היגולואידיאה לש ,רףסויאיהתלחנםינרצחםיניממ.םינושברע
תודהי
החלשנשתנשבז״מרלא
תרגאב
תודהיב
הגיהנמה
תונרצחה
הסיפת וזלש
השרפתנ
,וינפל
םילוגהלמס
שמישויניעב
רחאלןכמתאותד
רימהש
—רואיבש
םהרבא
םיבתוכהואר,רב
.הילטיא
:םיחבשמ
םילאידיא.הלאןכש םה
,םהיתולהקלגהונהיפל
—,תיחשמשאר
ןטסילנויצר
ןרצחל
,34הדוהימאוה-שיר
ךור]בו״וניהלארשא[בורבודסחובוטוונמעמאל רסאלורוסיטבש
,תולהקה ןהישורשל ןהשונעל
אתולגרשא,35ונילערשאודיבםתוח תאמ]ךלמה ?[לע
[.37,/הר]ותל
תושעלגייס
,הדות־ידבדאלאידכ
רובעללע
,36יסכנאלו
םתרוסמב יוניג
.חבושמ ןיא
ישרוגמל,דרפס
םינרצחההארנ,םהל
לעופיתרבח הז לש
תוגיהנמל
התעיבת
בייחתמההנממאלולשב
,תיתרבחאללשבחרואםייחה
העפותכ
תונרצחה
רעטצמ
לאנברבא
.םהבש ,רקחצי
תוסרוקיפא
םינוגמהלע
םינרצח
תוכזלוינפב.םימשםנמא שי
(׳.F .Cantera—T Ma ,Millas Las InscripcionesHebraicas De ,Espana Madrid .1956 32
תובדצחהלעיבג:תובצמ׳סמ,25ימע,63—62
לאידיאהלשךרד
 ..No ,100 .p 166-167הארו םשיוטיב
ןהדשע״שלשה ׳םמ  ,44ימע 89—88תבשמ)  (1325׳סמ  ,59ימע
לש ,דףסוי ׳ן ,ןשוש ןבהאמה
הבצמב ,וז
107—106תבשמ) ?(1341׳סמ ,86ימע 143תבשמ) ;(1349׳סמ  ,91ימע 151תבשמ).(1350
,היפלעובאארקברטפנהשיאה״רשאךלמהץפח,ורקיב םשיודיברבהזה לע,ודאוצ
תחפשמל
לש ןב
הלודגהו,וירחוסתובידנהודובכהו,ויריכמהרשמה,תררתשמהלדגהו
סחיההרשמהו,ויריצהונעהו
,.,האגתי
השעמהו
,תרדהתמדוהה,הארתידובכהוהאנתיןורשכהו
,תראפתמהונעהו
תובידנהו
,תרבגתמ
,תינרצחהתעבומ םג
הרבחה
םיגשומהםלועמ
ריבשמהלעו
ףסונ לעםיחבשהלאםלועמויחבש לשףסוי
םיבשויההנושארתוכלמב
תציחמב
,.ה״בקה יכהלע״תיבל,לא
,החנההאהישםלועבאבהונרצח׳ לש
,.,הנוילעה
וגיהנהשםעהתואמב,ג״י—ב״יואדםמצעםיחנומ לע
,םיטסילאנויצאד
 (33שי,חינהלףאשםינרצח
.תמדוקה
הרעהב
םהיגשומ .םההארו
תכרעמב
ידיהפקשהןיעמ ,וזןבומכ
לארשימ
,קקוחמהר
םיעיבצמה לעןולדחטבשה
םירבדההלאהםושמדהחוכיולדגנכ
 (34שיםצעב
םידורה/םעב
,ותולגב םגוהאצות לשהעיבתתיסוחיי לשיעוש׳הדוהי
םהרבאל.רואינשירהוןאכ םגסחי ינבגוחה
האר)ןייצמןלהל,עה,(37הנווכהאיה
(35יפכ .ישרעב
.תוגיהנמל
שיאל הז םגוםסחי
ישדשל
תרגאמ,תאזהידהשונישןושלמבותכה ןה׳ ל מ ו ת ןה
(36ןאכקוידאבהדמלללעלכירבד
תיצחמבהיינשה לשהאמ.ד״י ,רףסוי
החוורש
עבטממהצילמ וזיפכ
ןהשנעלןיסכנ ול א ס ו ר י ן /םגו
וליאוהשתתל״
,ותגהנהלוןייצמו
לארשי
תנומאל
ינלבוסהלשיכלמםייוגה
ךןשושבתוכ,יפבל״נהלעסחיה
שובעלןיסכב
,ישורשל ןה
םירבועהןה7תומל ןה
ובל הכתושרותווצל,ןודלוםייקלהדותהסובקלו תא
,רוסאלילעבו
איצוהלןידתומףאואל
םיברצחה
,,,ןירוסאו )1487..(Fol 187Vדגרבכאלהיהחוכידיב
.םתייווהכ
תרגאהובתכםירבד
..F ,Baer Die Judenim christlichen
,Spanien.Bd ,II Berlin,1936.No ,360 .p 385 (37
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לארשי
.38וישוריפ,םרב םגאוהרובסלרוגש
םילש,דמו
םיכלמה1ענמקוסעמהרותב
תורישש
הבריקה
ישיאהרפשוילעןוצרב׳התנתמבוםימשלש
ובצמשו
תוכלמל
םיברוקמה
דמעמב
יולת
הכרבה;ימסאברשועה
,דיסחה ,דוצ״ ׳ה תא
לאגוטרופבךלמה
.םיכלמלםימיבטלששםהב
הלודגוםוקמב
דובכהוינפל תוגונעתו יינבה ...םדאיתיבב...יתומוחבו די,םשוהרות
אתוכלמ ידלבב
,.,דחאתוכזבוהבריק גז יד״ וח הלצהו דמע ...םידוהיל לעלכיה
דיצארב
עודיכםחלםכח הז
וירבדלש ,רףסוי.ץבעי
םיפלאמןודינבהז
דוחייב
,,תיוה.39
ךלהמ
,תוינוציחהארוםהבשרושהערהרשאהאצמ תאתודהי.דרפסךאסחיב
תומכחבו
םיטסילאנ
םיכירצםהל
,תייתשביכ םה
ולצנתה,יבר
,ל׳נ״ש ]=הארנ [...ילרבכו
םינרצחלשרפמאוה
ילכיהב,ךלמ
,תולגה תוכזלםכותמ,ומעל
םישוריפו[םירז הזב
םימ׳ל],םיערהלשתומכח
,לבקמאלודועאלאוניאששקבמםהמאלא
םהלשאוה
תולצנתה וז
,,,יתעה.4°
תצקב
רמעל,רפב
,םתנומא יכ םה ףקותב םתנומא אל
םישוריפךפה
םהירבדןפואבאלשולבסי
וקדקדיש״
,ושיגרי יכ אל ודשחי םושל םדא שרפיש ,.41,ךכ יוה,רמואתומימתהנומאו
םהירחאאלו
םידימלתםיערואבש
,׳ורהזנהבלב
,דתיה.םהבץמשהמשאםהבשאל״ש
הריתי
סנכהל
ןיכירצש
יכרצברובצםההלא
םיקסועה״ש
.םימשאהירב ול,רלףסוי
םוניבהיוארכםה
:םיכרד וא
,?,םיכלמהםהוםיאבםשל,ב״
לכיהבךלמ...םירשורשא שיםהל דיםשותיבב
,,תורזג.42
םהילעמ
,המי־רבדב ואלטבל
חילצהל
וצריש
תונרצחה
ילאשפקתילגתמלכבהזועםתוואג לע
םירופיסבורפיסשםילוגה ,רלוהילא
תוכלמב אבםהל
םהידיב
:םידוהיל ,רוהילא,םכיסחכש ברהיהש
םתכרעהו תאהתוריש
םיכלמה
.תוכלמה יכ ,ה ןתנםחל״דסחיניעל
תורישבויבר
היצרטסינימדאבהלש
םדיקפתמ
םידור
.םהידיבי״עוהזויה
,םישועלכושיםהלונתנ
םידוהיהויה
,םישועי״ע
,םירשהולכורשאויה
הנוילעהםהו
,דתיהוםדי לע
.םירוחבו
תוחפבו
םירשב
,םיוגבאלוםעבץראההבלאלא,יפא
תומכחהתומרה
הלאכו״
,,םדיב.43
חילצמ
.םינזורהולכורשא םהםישוע,ה
םיכלמה
ישנאתצע
...םתלעמלו
םלדוגל
םידוהיההיהלכבירלכו ...עגנןיאו ץק
,םידוהיהלעו יפ
תומוצעהוושע
םירצמבושקבתנןאכרואתלדמעמ
,,םתוריטבו.44םייוטיבירופיסמףסויהנשמה
םהירצחב
לאומשכ
םסרופמ
,תומכחה׳לשןרצח
הצרעהוכליהםעב לע
םינרצחההרפסבתודגאתואלמ
היהש״דיגנ
םידיסחותואכ
םינרצח
הרמתשנשתרכזמםתוכזלש
היפעלאובא.45ןיאךרוצ,רמול
,םיכלמל,ל״נכימע.ב״כת
ושוריפל
המדקהב
(38לשמל
,םינושארימע/ב
םיאיבנל
המדקהב
(39
,(41םשףד /י ,.ב
ילפונאירדא.ו״טש
,/םכירבדב
ושוריפב,תובאל׳שמלםימכח״ורהזה
(40
ויתויוגייתסהוסחיבםינרצחל :ןה (1וחטבת״ וב(׳הב)
ויתודהזה
, (42םשקרפל ,׳ב ףד ,ט״י .׳ב
,,הרושכ,םש)
,,םיכלמל,םש)ףד,ט״י (,ב (2אלש״תושעלאלש
םתברקב
,חלצהה
,״וחילצתואלש״ולתי
,הגרדמבלבקלתלעות,ונממאוהואלונליעוי
הטמלשונממ
דבעתשהלימב
(םש ן (3ךלמרשב״םדוהצור
קחרתהו
.ותלעותל םא ןכ אצ
,.ידבועה אל
תעשב.״וקחוד ,הרזועםדאלםינפל״ ןמ...הרושה,לעותל
,,ה״בקה,םש)ףד ,,כ (,.ב
םיכלמה
םיכלמהברקתהותיבבךלמיכלמ
תיבמ
א״ל—,ל .ז״מ
,הדוהי,דהמ,טחוש,מע
הוושהוטבש
,ןודנולקרפ ,ג״נ ..Fol 45v
 (43י״כ
,4611םש ..Fol
(44
,דהמ
,ר
,שיטאל ,מע .54—48שי,הב
,ה״נ—יד״נ
,ילאשפקקרפ
הקינורכה לש
םיטוקל״״םינוש ןמ
(45
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.דיהובודק
,ישרדמ
קיזחמוידיילעב.הרותהנבוהמכ
לעבכ,וקדצ
,הלוטילוטבדיגנדיסח,ודי
.הלעמלאצמנו
הונעמשש
םייקמה תאותרותלש ,רףסוי ךןשוש
,.46,ךלמלראותמןאכןרצח
47
והילארופיסהשעמלע
,,דאמ רפיסש,רל
ילאשפקשיא״ףירחחקפו
םילוגהואבשתיבל
ןיב
דננידרפחלשידוהי
הלבזיא.48
רודיסבוויאושנםע
ןוטלשל
דננידרפ
תאלעהב
םידוהי
םקלחלש
רואיתבהארמותלודג לש
םתולעפתה
םהרבארואינשל״נהםירכינוימשר
הזרתסב לאןוד
םהרבארוינישל״נהבכור
עיפוהשכןוד״
,/הכולמה
,איליטשקב״ריעב
ןרצחהרימהש)(םיתניב
,תוכלמה
ילודג
םיכלוהלכ
וביבסוויה
,םינורבה
ידגבב
דיברובהזהלע.,..וראוצשובל
לעדרפ
״ךותב.49
,םידגבאוהו
םישבולמו
םיבכורשיאלעוסוס
ואגתהש
תוכלמלדעידכךכ
הבריקה
ץירעהש תא
םישרוגמ
הידנקבגוחב
והילאלקתנ
,ר
םיביטומ :םינושןיעמדהרפוסמל לע ׳רלאומשדיגנה ידוהדוהי
תדגאבותלודגותליפנו לשןרצח ,הז
.ידוהיהדצמדחא
םהירופיסמ לשםיררוצושרפתנוחבשלותמכח לש
םיארנהוליאכוחקול
םירבדו
׳ן,ארזע
הבריהשתושעלישעמ,הקדצ ...השע״ש
,/תוללוגמ
רפוסמםיקהשתובישי״ תואנ...תוללוחמורשועב
תסנכה־תיב
תיבתסנכה ׳אלודגהאמ אלהיהךורעוילאלכבדרפסלדוגב״יפויבו׳מע) ,(51אלהאוה
רוביצה
םסרופמהםייסשוניינבתנשב.,1357עודיכ םע—ותליפנלשכ״רזועלפנו״רוזעימע) ,(54ונייהד
הדגאהרופיסב,השעמחלשנש ןודלאומש
ידוהיההרפסבוברתנותורזגהסנואהו.יתדהדצמו ינשתחתופ
,וגרהלךאאוהדימעה
םוקמלאלשוריכה ובםידוהיהשעמ)םתוחשבצמה רחאלששוריגה(וילעוצרו
םירובה,ובשח יכהזכהארמ
םירצונהו
שיתןולחב ןתנותילט״ ...׳אלעשארשיתהןילפתו םשןיב,״ויניע
תסנכה־תיב
תשגדומ,תרזוחואלאתאש
חצור,ושיומגרו תאשיתה׳מע).(50—49תאנקםירשה לעורשע
םיראופמהםיקהש וב לצינ םגןימטהל״ונומטמ תחתעקרק תיב ...תסנכה יכבורל
םידומעהו
הנבש
...ונוממאלונליכיןורא ...זגראושעיו ׳גןיכוכתורובו...ןיבוצחאלמבהזףסכו,בורלםקיולעןיכוכה
,ךלמלןיאש ול
״תולודגימע)  .(51ןודלאומש,בשחודוסש הזסומכ,ומעעבשנורקשל
ל״נהידומעשיש
םידוהיהןאכמ
ערואמההזהתנשל,א״נקהאורו ובחתפתורצל
תרחאמ תא
הדגאה
רתוי.שוכרלעךכ.גרהנ
תעובשל.אושהאיההלוכ
רומאכימע).(54—52ןיאהבלכןושללשיוניגאללוצינלתיבתסנכהאלו
,ךליאו
,יקצעניטסיו׳יס,א״לר׳מע .79
,םידיסח׳דהמ
.״ותמכח״הארו םגרפס
הצירעמו תאלכייוליג
ןרצחה
דצל
,תירצונה א״ת,ט״ישת׳מע.217—216
דרפסב
םידוהיה
׳רודוע לעןרצח :הז .י,רעבתודלות
לישכהךלמ״לודג דחו
(,שוריגהדציכ
,רמולכ) ןברוד
הריניקנועובס
׳דוומכ ןכ המרפיסש,דלקחצי
,״םילקאהא״י״םימכחםימושרינבמ״ונמעןתנשכםהלרוחבל ןיב
,וקידנאנריפהיהשלשומלכב
םיללעמ
האצותכךכמלכב
,ךסנךייבולשכנו
,םתעדל
תוריבעתורומחתייתשו ןיי .ךסנ םהורחבערב,וטעומב
(,.ב—׳א
אנידנאטשוק,ז״לשףד ה״כ
,תולגדנכ
הפרחמךותהנשההמויא)
תוריבעה,ןלוכותמו
,החכשהונרוויל)?(,ו״פקתילשמל/הףד ד״י ,.ב ףאוילעאבומרופיס
םהרבא,ןושיבגרמוע
 (46׳ר
והארהשךלמל
הקדצה,ולש
ולילעהשםירשלע,ושוכראלאאוהשלצינתוכזבסקנפ
הלילעב
,הדגאהשעמ
וליצהלךדימ םא
:רמאו ןיא״ילשיתושרבואלא המאוהשבותכסקנפב ...הז יכראשה ןיא ילתושר
םירבדב.״ולאהדגא וזתארקנןיעכרויצדגנכשתרוקיבו לעתדגא ןודלאומש
הצרת ...ולטיללוצינו
הוואגה
.טילשה׳רוומכ ןכ תאירבד
בל-תורידשב
היפעלאובאהאר)׳עה  (45שיוהבהרכהתולתבןרצחה
לאגוטרופבהרות),רוא,ל״נכףד/א(.׳ב—,א
תוכלמל
ברוקמה
הצרעההו לשףסוי ךאייחיסחיב,ובסל
,ילאשפקםיטוקל,םינוש׳מע  .61׳רוהילאדיעמ :םשיניעו״ תא ויניע.״ואר
(47׳ד .א
.״םיילותקה
םיכלמה״
םירופיסהלאסחיבןיינעליאושינ
(48׳רו .י,דעב,ל״נכ,מע,396לעםייפוא לש
םהרבאטבש״
,ילאשפקםיטוקל,םינוש,ל״נכימע .62דועתנשבז״כר ——1487הנוכ ׳ר
(49׳ר .א
הלעמלימע .(31
הדוהימאוה שיראתולגרשא״ונילעהאר)
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םיסונאה
,םהירבדל םג״
.הרשע״שמחה
ורצנתהשהאמב
םהיגישיהבו לשםהיחא
םדמעמב
םג
היהםהלתורח .,..לודג יכןיאךלמהלוכיםתוא,רבד יכ בור דרפס הירישעו -ושו
ע ...הי הימכחו ויה .50״םהמ
הכלהה לע ידי
הילעבלהמתחניקומינב
המכסההוחרואלםייחדחוימ
תונרצחה
תכרעה
בורקל׳
ידומלתה
רתיהה
.רבדבשאוהקמינתא
יכלהה
דמעשלעישוקה
םילוגה׳רףסוי,וראק
ןב
׳ילארשי
שישכד
:ריתהל
םדיב
לארשיחכשי
תלצה
םושמב
,׳םרגה יכל״יו״
תוקח׳ב
׳תוכלמלגוהנל
םינרצחהללכמ
הליחתכלתא
.״תוריזגהםעטףסונעיקפמ
םידמועץרפבלטבל
תוכלמל
םיבורק
.םימכחלםהוורסא
רבדה
םהיתוקחבו׳אל׳וכלתהרסמו
...הרותהש״המתסהבתכו
רוסיא :הז
םהיתוקחב׳ד אל׳וכלת
.תוכלמלארקו
םיבורקל
םדא״ינבאלווארםרסאל
םירבדולאראשל
״תוכלמל.51
םתבריק
םידירומןינעל
םילעמאלו
םירבדבםניאש
יבורקבתוכלמ
םייקתי
תוראפתהב
המזגהה
תונרצחה רותב העפות ,תיתרבחדועורתוי
רדעהתרוקיב לע
השגרההלכש
.היצזילאידיאילואוהעייס םג
,תוכלמבםיעבונילואךותמ
םדמעמו
םתעפשהב
הווצמשהרכזלדצמ
,רבעבשו
קחרמבש
םילוגהתוברת
דרפסבאיהתניחבמ
תיתרבחה
הייוהה
הפסוההלעייצמה
ריבסהל קרתא
.םיעצפבאלאשישךכבידכ
דוהההיהשהבןיאוםעטטטחל
לאנברבא
.שוריגה ׳רקחצי
רחאלש
םיכלמהויוצמ םגםימיב
,תואירהשהיהתורישםירשה
.היכרותב
םירחאווקסע וב
אישנדכדנמ
?ילופאנבתיבןומה ׳ר)ףסוי׳רו(,השמתיב
ךישמה וב
םהיתבמ.52
׳םדא-ינבאלולדח
תוגונעת׳
גהונ־תורוסמולשעפש
הרבח
ףאינוניג
ותרוסממלשתיב ׳ן,ןשושהטנש
השעמל
תונרצחההכלה
תטלחומןיינעב
ונאצמתופיצר
האמב.ז״טה
יקינולאשב
הכלהלשינבםילוג
ימעטל
,ד״יהדעו
האמב
,תודיסחלו
הלבקל
ךרדבללכ
יתרבחה
דסומה
תילאירלע
תיתרבח
,ךרדהןיאתרוקב
תירסומדויתדלעםיטוס ןמ
שיתרוקב
צעלשכתונרצחב
םהיתובאכםיאור
םישרוגמה
.םתוברתו
םייוגה
יטילש
םרגשרתוילכמעגמלםע
ןטסילאנויצרה
חרכה—םירכנהאל.הנוגידחא
חרואבוםייחהלשתונרצח
המרבדבוט,רתויב
.םדיב
םינרצחהטוקנ
דוביכ
,דרפסבללכהזלש
ןקיטסימה
דחאו
.ג ןיב לארשי םינמאנ ןיבל םיסונא
.שוריגהתנשמא״נק )(1391
הרערעתנ ןמז ברינפל
ידרפסה
ידוהיה
ץוביקה
ותודחאלש
ודמעשןויסנבןיבלהלאאלשודמע ובםהוםייורקםיארנו
תודהידרפסןיבהלא
תגלופמ
ךליאו
,״םידמושמה״רמולכ
ואיצוהידוהידרפסללכמןויד הז תא
יפלכץוחםירצונלכל.רבדשארמ
,(50םשקרפ ,ו״נימע,.56—55המודתרוסמשהבורק וזלתאצמנלצא ׳רףסוי,ןהכהאוהשכןייצמ
םידוהיה ובר
דרפסבימימארפ,וצניציוונתחתיו םעיבידנימעץראהומצעיו,דאמ םגו
םיסונאה
ובריו״
,סירטלבוקרק,1895ימע .(99
,אכבה,דהמ .מ
קמע)״דרפס
הליבאשיאוידשיכלמ
ודננידדיפ
הלעמלדע ימי
(51תיבףסוירוטלהרוי,העד׳להתוקוח,םיוגה׳יס,ח״עקהיציניו,א״ישףד,ח״עק.ב״ע
היכרותבתילגתמרופיסב המעריאש׳דלקחצי
םידוהיה
םינרצחה
תוברתה לשיברוקמ
(52תרוצ ייח
...סוכודה
...יתארקליבורק׳דה...קחצי ןמאנ...תיב...רשה
...הניטנטסוקהנהו
הריגיקנוע...יתכלב״ ...ל
...ינליכאה
אישנהןודאה ןודףסוי...אישנהרשאכו...ינארתיבלונכשמ,ינאיבה תפהייקנרשבו ןמש
...םיסדרפב םשו ונתא רענירבעשיאביטמ...ןגנלתעלו...ברע
יהיו...םויה תנש...ה״לש ונמקלייטל
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םתליחתשסנואבםפוסו
םינמאנה ואהלא
םהיחאל
ורצנתהשךותמהרכה ויהוםיררוצ
הלא
תוליעפב-יטנא
תוחפלשאלורכינ
,/םיסונאה״רמולכלעהלא
.תורצנלךאםנוידלע
תורכמתה
הלאשב
וטבלתנ
הארנשןלהל
.הנומאויפכ
,המואעזג
תויעבהלש
יקמועל
,תידוהיהיהבקונדרויו
םירבדתחא
םדוסיב לש
שוריגהםרוגהזבייונישלןווג,לילצוךא
וז םגםינמאנ םגו.םיסונא
.שוריגה
הרשע־שמחהדעורחאל
האמה
לארשיבתומימ
יתודחאה
הנורתפ
היעבהדחאואוה
איה
דקומבוםיניינע
,הנומא
שוריגהאבלעיניינע
,םימיכסמ יכ
,הלאו
,םישרוגמהוהלא
םישרגמה
ליצהל
,שוריגהידכש
תדוקפב
םישרפמ
םיילותאקה
םיכלמה
.םיסונאה
עודיכתייעב
הלאתאצמנ
תירבעבףא
הדוקפה
םימוכיסה לש
דחאב
.דרפסמ
םשרגל
םידוהיהוויצ
תעפשהמ
םיסונאה
תא
.םירבדב המ.דתיהתומד
.שוריגהירהותמינסעכהאנשו
םיסונאהשםמצעושקיב לע
רמאנ
םינמאנההרותל ?
םהיניעבסחיהםניבשןיבל
שוריגהדציכורייטצנ
םיסונאהיניעברוד
ירבדב ,רקחצי,רבהשמ
רחאלשתוריזג,א״נק
עירכמולשסחיהעבקנרודב
ספוטןושאר
תדחוימרודלתולג:םודא
הדובעבהרזהניא
ןולשכהו
תשרפשסנואה
.ןארודאוהעבוק
טיפורפ
ןינעה״תולגבהזהןינעכראשב...תויולגהתולגבםירצמלשכנםעהז״עב ...ןוצרבו
םידירש
דבלמ
םיסונאו
אלוינפמהזואציללכמערז...םהרבאתולגב...לבבולשכםלוכז״עב
לודגה:הזה יכ םעקלחש
ךשמישתולגב
...המאלינפמ הזואציללכמערז...םהרבא ןכיואר
ןמםעה...לשכנלעדצסנואהרומגהדחפמ...תוריזגהאליגפמ הזואציללכמ םע ,הערזו
,בלבשלעמולכל
תונמאנה
,המיאהו
...םהרבא יכעדויאוה ,תיינופצמ..53,,..םבלסנואה
הנומאל
,המואל
םיסונאה
םיחיטבמךשמהרשקה לש
,/ובהוא
םהרבא
תוכיישהתיעזגהערז״ל
םתוברעתה
,וניארש םג תאתדבוע
,תללוכ יפכ
םיללמואהלא
.םהיהלאלותרדגהםרשק לש
.54תילארשיה
המואה
םיוגב םגו תאםתוהמקלחכיתלבדרפנלש
...הרודסטביוילא...יבורק:...רמאיו
אתיב-אפלאה
תמחלמב
םהרבא ׳ןארזע
חתפ ויפרשו...הרישר״הל
,הנשעא לעו
ךרבדכ ןכ
...הדטפהוןעאו :וילע
,הדיחכוהנהיתעבטךדיב
םאלכותתושעלהדישכתאזה
...הריניקנוערייא תנש,ז״לשתיבבףסוי
,תולגדנכרפסורבחםכחהקחצי
״הנרדסאהמויא)
ירמאמל״זה
,אנידנטשוקבףד/ב (.׳א
ןבקחצי ןבברהדיסחהד״דהמףסויץבעי
,רעדנעלדירפ ןיו,ה״כרת ימע ,195דפסהב לעדחאימכחמ,הנוריג ןושח
(53השעמ,דופא׳דהמ
דוחייבוימע 318
,/םיסונא״
חתפמהךרע
,תירצונהיפל
דרפסב
םידוהיה
תודלות
—.1394ד״נקהאדו .י,רעב
,תובושתהףסאמןויצ/הג״צדת
תורפסב
לאגוטרופו
׳מעו,549׳עה.132האדומכ ןכ .ש,ףסאיסונאדרפס
,..H .J ,ZimmelsDie Marranenin der rabbinischenיתעדל
׳ס—ט״י ן ,LiteraturBerlin1932
ימע
תולאשבןוגיעןבורל ןאכוםיתעלילוקישהלוקהרמוחו לש ןוגיע
הכלההןודינבםיסונאהתכבתסמ
׳דהמ)ולש ,מ,והינב
׳םידמושמהו
שורד׳םינימה
—יניטובלא
הדוהי
.םיעירכמהארוןוידיכלהםכסמ לש׳ד
תוטבלתהה ןיב
.םלשוריבםוכיסבתורכינהפי
(ד״ער—א״סרבתכנשתנשבח״עד
,יגיס,ח״י,ו״טשת׳מע
,ד^ער—ג״ער
דוחייב׳מע,ב״סר,ד״סד
הרמההםהלשהאר)
םירמומהיפליעינמ
הנחבההוןיב
הקחרהו
תודחא
(.םש
םיסונאלןייפאמןויסנהאוצמלםשל Marranosשרושידוהיןבומו
(54השעמ,דופא .םש תאוסחי
וידימלתוויחולשו ימעץראה ...ויה הזמוםעטה וארק
טעממה תאןובלעה :ובש ןיא״ קפס יכ ושי
םיפלחתמ ןבומםיקספה ויהוילגמ םינפהרותבאלש
םידוהיהםינימאמלושיב,שונאדמ יפלויהש
.הכלהכ ןכוםיארוקםיוגהדועםויהשונארמלכל ןבלארשיןימאמש״ושיברפס)תמילכ,םיוגהקרפה
,ירישעההפוצהץראמ,דגהךדכ/ד,ה״ערת׳מע .(47הארורוריבלגשומה:ויתודלותו .A ,Farinelli
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םימכחה
הרמתשנדיבקלח ןמ
,תרתחמבשו
יולגבש
היקלח
,המואהלע
תודחא
הסיפת וזלש
ימכחמ
המארע:םשרחש״ ילםכחדחא —יכדחא
.שוריגה׳רקחצי ך
אולמבהפקותדעברע
ןישרודוטגדימשיאידוהי,רמומאוהוהיה...ברסמלאש :ול
ןילאוש
םידוהיה
ותוארב
,םיוגה
ובישחהלוליאכ,וניאירהוותשאהיואר
והושקבי?ונממ יכרחאאצישותדמיוארםהל
המל
הנמלאכלכל !...רבדהתיהותבושת:וילא יכ אל האב וילע הרמה תימצע
בשחהל
אלא ,תירקמ ,רמולכ יונש םשה וא יונש ;הנוכשה ןיאשו ודיב רימהל
הבושתה
ידוהיהלעב
ותומצע רשאב אוה .55״ידוהי רקחציףיסומ,ולשמרמאשםכחל
:ל״נה הבושתה״ תאזה איה תיתמא יפל .ונתדאוהוםרמאמ :ל״זפ״עאאטחש
,בישהל ןיאש
לארשיאוה ,56אב ל הניא הלוכי להכ נ ס ינזאב יוגה הח כ .םשיש ול
.הישרש
ילארשייפל
הללכמירהוניא
.הנומאהרחאואציש
תוהמכ
תומצעםצעכתדהןיאותוהמ
םרמאמ
הנתשניונשימצעיחמתמלואתממ.יחלןכואוה
.ידוהי ...ו
ארקהל
לכןכשוניאשיואר
לארשיברע
םטפשמ.57״הזב,אצמנתעדש ינשימכח
רייגתנשןטקכדלונש.ימד ןכו
ל״ז יוג
הייסנכהןינעב .הז
התסיפתמ לש
תודהיהיבגלהאיציהנממהנוש
שוריגהתמכסמתסיפתש
ידוהיה
,תוהמכךכוהאורהתואףא
הנומאה
ירשפא.ןודנבירצונההאורתא
םיגשומ־ףותש
ןיאו
ידוהיה
תוכיישהםעל
לארשי
האיציהללכמ
.לארשיוליאויבגל
יבגל ימאבשלבקלוילעתרות
,,םדהירהש
תרהט׳
תדפקמלע
הלוכיתונשל.הבירה וזהסיפתהניאש
,תוהמהןיאוהרמה
איה
.הרותךידוךאאיה
איההנכומלבקל לכ ימאבשהילאבלברוהטלבקמווילעלועתווצמ
תצורמב
׳ושפנב
הכבתסנ׳ו
הזחאש ובתנומאלארשי
,ןבומבימש
׳הנומאה
הדיפקמ לעםויק׳

חלאשבו
האלמהלש.יוניכה
תבלועה
תועמשמה
םילוגה
השרתשנ םגןיב
,.Marrano,Geneve1925םימיל
האבש ינפל ׳רבקעיבריבדעוה לעד״כ״םהרבאאמריל׳טאש לעד״בלאומש ידודילוט ע״נויהש
הידפסה
,דמושמכ״גואוהשארוקילעבלהבושת םיריזח ינב ,םיריזח םייוג ינב״םייוג י״כ)
ינב
םירבדהורמאנתעדל ׳ר .יבריבךותמ ;זגור
תיאטיסרבינואהו .,Fol 8R ,8°1098רש .(2—1
תימואלה
םידיעמה לע ךכםירשכ ינא״יתייהרסיימ ...ותוא
י״פעאו ןכעבוק ׳רבקעיבריב ולש ויהםידעה
ובייחלאל״שאציויפמרבדהנוגמדגנילעבהבושתךרד,ללכ וח ״ ו
,.,לודג שי
יתייהושינעמותואשנוע
לעש םישנאה ומשש םשפנ םהיפכב בושל הבושתב רמאי םדגנכםירבד ״ולאכ
,הבושתךאןגמלעדובכ.םלוכ
,םש)  .,Fol 9vרש .(5—3,1םכחהןיחבמאופיאןיבםיגוסםיגושלשילעב
האיציניו,ג״לשףד,ח״נר,.ביפל הז שיןקתללצא .ש~רלה
(55תדקע,קחצירעש,ז״צ,רפיכ,אצת
הלאשב .וז
,המארעימע ,ר—28קחציומצע אל היה ולאשמ ןתמו
,יקסנליו ,רקחצי
לארשי,״אוה,ץיברת,ז״כ,ח״ישת,מע,.217—203דו .ש,ףסא
יפ*לעיףא״אטחש
, (56רהתע .י,ץ״כ
,תובושתהףסאמ,ךויצ״רפס,׳ה,ג״צרתימע,.ס—ט״י
תורפסב
לאגוטרופו
יסונאדרפס
(57תדקע,קחצי .םש אוהךישממעיצמודציכתוחדל תאםכחהירצונה,שקב יפלויגשומ,ולש
.ןיאושנבםהיניב םגדצמ״םהש,םדא אלדצמ
:״םהינזאב שישהשולשיגוסדוחיי
םירבדה
ידכ״וסנכיש
,םידוהי יפל
.הרמההםנמא״שקבנהיהיש טגדשכתדכ
.״םידוהידוחיי הזךירצלטבל םגידחא
םהש
דמעמברמומהינידבתושיא
איהשתידוהיאלושרגתת יכ םאטגברשכיפל.״התד ׳רבקעיבריבהאד
לארשי׳שדבעש ז״ע ירהאוה יוגכלכל׳וירבד :ןעטו המ״בתכשוניבד
דוסידגנתהלירבדלם״במרה
,תוללכהירהשןינעלןישודקןישורגו וניא״יוגכ
אוהש יוגכרומגלכל,וירבד ,ל״נןיאדןידמל ןמ
(.י״ש—ט״שהאדו לכוירבד .םש
,הקזחה׳דהמ .י .ל,ןומיימיגיס,ח״י,ו״טשת׳מע
ושוריפ)דיל
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,םיסונאה
רעצב
ףתתשמ
המארע
.58לארשיךותמהשיג וזהיה ך
הנחממ
האיצי
תורודהןיא ולדוע
ואצמי
םייוגבםהה ל ג מ ר,יאל
וברעתנש
:׳םינשיהיכ״פ״עא
םירצונה׳
וליאכוןעוטםתנעטדגנכ
תולילעותאפמםתד
תובשחמ
םהילע
ובשחיו
םהיניב...עוגרמ יכ םהופרחיוזביוםתואדימת
המימשהלכב
...םידהיתמלהמוהתעוננמזב הזרשאהלעןנשע
םהיניעב
םידושח
דימתו םה
׳ויכלמדרפסייאבו״םיה.59
יגולוכיספקימעמ
חוסינב
הרומא
דלונשידוהי
תודהיןיבל ימ
קתניי-לבןיב
העדהלערשק
םהיתונורכז
יאדווב
,יקינולאשהארשותעשב תאילוגדרפס,םיאבעמשו
לע ידיםכח לש
המכחלשפנב...םכחההלא
הנומאהש״איה ןינקשפנבםדאההמוד
.םהיטבלוללכטוקנודיב
תורשפאדספהןיעמ הז
.60״ודספיאלאןיאש
םיכבתסמשפנבהברהםימעפ
םיניינקה םגםהש
םהילעמ
,םינימאמה םגוקרפשלועהרותה
׳רשי-ינבב
,הדילמל״ז״שורמא
יבגלתנומאידוהי
םנוצרבןיב
,םלועלןיב
הנומאו:תרחארשא
,םתנומאבןיאשיוארסחילםתואםהשתחתתד
וטעבו
תודתועמהאבללעתמוא
תוערהו
םהילע תובוטה
לארשיולוחיו
,םנוצרבםהללכמתמוא
אלש
םיבותכב62םההםגש׳רשיש ורימי תא תדה םהו םינימאמ
.61..׳רשי׳רנשראובמ
הנומאהמשיש׳רשיל —
לאבה י םימעה םברקבשז״כעםניאללכמ...תומואהוינקחש
ךבוסמוןפואבאלש
הקובדשפנבקובדקזח
הנומאהש׳שיה
םתעדלדאלשדספת.63..םלועל
:םירמומלםנמא
וירבדבסחיה
ףירחה
תואיצמה
תניחבמרואית
.64״םלועל
דרפהלםשמ
לכות
׳םימעה.65
יהלאב
םינימאמ׳
,ןוצרב
םיברשםהמםפוס
יקינולאשעמש
,סנואבךאהברלש
םתישאר
םייגולוכיספ
םירבסהו
ירמאמל״זח
,םיבותכב
,וניעבאלאשישךרוצ
תינורקערשקהדמוע
הניחבמ
ןישנועלותוכזורכשל
,ללכהוניד
לארשימאצוי ןמ
.וקוזיחלוללכלשרבדהשיג :וזןיאםדא
הווחמותעדלעםקלח
תוינוציקב
.םינמאנה
המואהןידכתוכזכולשלכדחאהינבמ
עיגמהללכל
רזעילא.יולהאוההאור
םהרבא ןב
לבוקמה׳ר
,המואה
,םהבשללכב
םיעורגה
,םיסונאהףא
לש
תויכלמהרשא
תוצראל,םודא לא
םירזוחשםויהםישנא ינבמ ונמע
״תיהלאהמ״ב
הבס״
השעישםשהםהמע םצבקישכ לכמ
תואלפנו
ץראהםיסנב
ןעמל־־םהמרפסומשלכב
ושרוג
ךיניעב ה ת פ ז ר ם התע מחד ...ש יכתאמ
ץראה רשא וצופנ ...םשןכלואלהשקי
הלילעה לש.A CastroורפסבThe Structureof Spanish,HistoryPrinceton
 (58ירה וזתריתס
.דרפסב
םידוהיה תאגשומתדהטםדה
וליאכשוררוע
דוחייבימעב,531—525
,1954
 (59תדקע ,קחצי רעש ,ח״צ׳רפל יכ ,אבתהאיציניו ,ג״לש ףד ,ב״סר .א״ע
הבידבאטשוק ,ז״לש ףד ,ט״ל .׳א
 (60ריסימ דוד ןב ריסימ ,ןואיל רפסהלחת,דודל קלח ׳ב קרפ /ז
 (61ןאכ איבמ אוה תא רמאמה פ״עא׳ אטחש׳לארשי ;אוה ׳רוהלעמל ׳עה .56
(62םיבותכה אוהש .איבמ יח״ יבא םא אל המחב הכופש ךולמא ...םכילע יתאבהו םכתא תרוסמב
״תירבה לאקזחי) ׳כ (.זל—ג״ל
 (63ןאכ איבמ אוה ילבבמ ןישודק ףד ,ו״ל ׳א תקולחמ ׳ר הדוהי ׳דו .ריאמ תעדלש ןושארה ןמזב״
םתאש םיגהונ גהנמ םינב םתא םייורק ?םינב ןיא םתא םיגהונ גהנמ םינב ןיא םתא םיורק ״םינב ן וליאו
(64האד ׳עה .60

ינשה :רובס ןיב״ ךכ ןיבו ךכ םתא םיורק .״םינב

(65רחאל ׳רש דוד איבמ תקולחמ ׳רהדוהי ׳רו ,ריאמ רזוח אוה ,ריבסמו ׳רש ריאמ קספ אלש״ לכוי
דחא ,לארשימ

םג

ללחיש

׳ד)״םללכמ ׳עה .(63 60ד

תותבש

איסהרפב

ןימאיו

הדובעב

הרז

,םהלש תויהל
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םידוהי
ועיגהוםוקמלולכישתויהל וב
לאגוטדופו
םילוגהובזעשתאדרפס
״דתיה,,תאז.66ףא
׳ה
תולגהותויהלםירצונ,67ףא םהםינודינןאכינבכ,םעה׳רו
ךרדה
תואלתמ
,יולגברחאוובש
.הדיתעה
םתלואגב
םהרבאץרתמםתביש
דרפסב
דוחייביפלכהלאורחבשתבשל םעםייוגה
,םיסונאה
הגרדהבהנתשנסחיהיפלכ
.תילארשיה
תופתושה
הליחתכלמ לעתקירפלוע
.םילוגה ויהאלשולכיחולס
אלוואצי םע
שוריגה,שממךומסתנשל,1489ןדםתוא
,דרפסבברע
הארנכוירבד
,ביעושבתכש
׳רלאוי ׳ן
דבאיש
םלבקיי״שה ?/ב
םיאצויו ןמ...ללכה/אאלש
הרותה
רובדהדגנכיבזוע
:ןיחתורבאוה״
הפרשה
לדבהל ןמ
תוחדכ .,..ןשעהםהשובשח
החדישםתוא׳בב,םידי
םדדובא...יטלחה
לדבהכןשעה ןמשאה...ותייחדו
לארשי
םלידבהו ,ההערללכמיטבש
םלדבהבםעמלהקה
ז״העב...אבבוהמלויהש
תיטלחה
הדבא
לצנהלונממוסמיוינפמשאה
ובשחש
ולפישהמב
...ו
,,םעשר.68ירה םהורויצבקלחההטנשדצללוטיב.ותושיאוה
ולדבנוםהמדצמ
לארשי
ערזמ
םכיהלאאלחוני,םכל
םיחכושתא
םתייהש
פ״עאש״
,םירמומלתאםבצמ:ותימאל
ריהבמ,םהל
דיבאהלםכתא לע לכ .,..םינפלדוגלתרצדמשהרשאןיאטלפמ,רזועו אל
ביואה
יכןוצר
,ומוקמ
חינהל
והוחירכיו
םימשה
ץראהןיבו
דמועלןיב
.ימיימשולאכולשמנלארשי
ייצראאלו
םימשה םשתומלצאלו...םירדסןמזבש
/יברקעוםאוהלעי
הטמההנהםשםישחנ
םאוהטילא
ביואהימלאלשרובעי לע
םדאהוינפלחאה.,..תרעובמ יכשנועהרשאתאפמ
דמשההארי
,םידגובלירה םה
וירבדשםיניוע
,.69,שחומלככ
תדהאוה,הלגנשנועהותאפמי״שהוניא
ךשמש
יותיפל
העינכה־יא
םינמאנהאוהףקוז תא
םתוכזללש
,לארשי׳ש.םה
םיבותכךותמהחנה
ונליציש ןונייהוםילוצינ
,ענכהלהיה״שרשפא ונלשורפלוניפכתעבהרצלאל רז
םירמומ
ברחמ.ביואונליצילאהרזה ואאל״ונליצי.70
הברתמ
,ךלוהווליאו דצןוצרה
םיסונאהטעמתמ
תרבחב
תצורמבןמזהאצמנ דצסנואה
,ו״פ/ה״פרת ימע .131
ובתכממאבומה לע ידי .ג,םולשתידק,רפס/ב
(66
(67העפות ,וזהתיהשהיוצמתומוקמב,םינושהראות לע ידי המכ ןמ:םילוגהוליפא״םתואמ
׳רדמתשנו
םכרדמורזחו
םיכרדבומחינובשו
םתוארבבוד...תואלתה
...שועסנ,רבכירחאםימי,םיבר
הבודאפ,ט״כרתימע? (73—72בתכב״אבשסיפמיתאצמ
,שיטאל
׳דהמ
םיטוקלב,םינוש
ילאשפק
והילא
׳ד)
,,דרפסלטבש)
םיכרדבובשו
םישרוגמהמואצישדרפסמ אלולכילובסל המעריאשםהל
,בותכ יכםיבר
הקירפאךופצבשואלנ״אושנורזחוםהמםיבר ןיארפסמ
ןאסמלתל
,הדוהי׳מע(ד״מק ? ףאהלאמועיגהש
גרובצניג.Fol 157R ,214
אובמה,הניקל י״ג
,טארקב
םהרבאיולה
,,םדובכ ,ר)
הלאתשקורימיותא
תוכלמל
רוריבבלעידידחאםהמדומסתנשל: 1500וליא״הוצ
םתשגרהלשםיבשןיעמהלאהמכוס
,וש.(15—14
בוזעל תא,ותוכלמידה תצק ויהםישענםידוהי
,םידוהיל םאוואל —
וננודאךלמה לעםירצונהתויהל
תצקו?םיבזועהלאו ויהש,םיבזוע דימויהשכםיאור,םתרצ ויהםישענםידוהי ידכולכוישבושל
םיללפתמוםירצונכםימדמו תא.םלועה םה
םוקמל?םתדלומ םהו ויהםיראשנ[םתנומאב] םירצונ
,םהיתונוצרבו םה ויה[םיראשנו.״םירצונ ).F ,Baer Die
םהיתובלב
,םברקבו
וללהשםידוהי
ויהםירובס
.(Judenim christlichen
,Spanien.Bd ,II Berlin ,1936 .No 431 .p 545
יקינולאש,ט״כשרומזמל,ח״סףד,ה״נק ,.א
,םילהתל
ושוריפבארונתולהת
(68
,ד״ק—ב״ע.א״ע
 (69םשרומזמל,ד״מףד ,ג״ק
,(70םש,םשףד,ד״ק ,.א
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הווצמ
ירמוש
,םיוולשוויה
םירצנתמ
:הדיחאויה
שוריגהאלהתיה
רחאל
םיסונאה
תרבח
ךלוהו.71
חרכהב
ועיפשה
תודבועהלא
ישדקמ.םשה
,םודאויהו םג
חורבלתחתמדי
םילדתשמ
,רתסבויה
דלונהשלארשיידוהיאוהלכבםוקמלכבו
השגרהה
ךרדבללכאלהלטב
.םיסונאל
לעסחיה
.הרדיגב
םיראשנ
,המצמצלךא
םיטבלתמ,הבםיסנמ
,שוריגב
םינורחאואציש
םימכח
תרוצ.םייח
לאנברבא ,רוףסוי.ץבעי ,רקחציהלגמ
דוחייבלצא:םיינש ׳רקחצי
םיטבלהלאםירכינ
,ותאבה׳תאירבד׳רקחצי ׳ן
ךרדב
,םיסונאה
יבויחהיבגל
תאויטבל ונוצרותונשל ןמסחיה
.םיפלאמוקפסה״
םייונישבםירכינ
.רמומהאוהאיבמ תאוירבד
שרדנה ןמ
,המארעןינעבטגה
הרמהה
רמומהןתיש.טגתקמנה
ידוהיה —המל שירזחלירחא
ןשרפה
״ד״יהאוהולצאקפסלש
,הנוכש הטמשוה הניאו .ולצא ומכ ןכ
,הרקמבשיוניש םש ואיוניש
הניאשאלא ןינע
הייסנכהיפלכ
ואטחשןיבלתדמע
לארשי
המארעןיבונתסיפתלע
ןיחבהש׳ן
הנחבהל
וניאקקזנ
דעש״—היוחדהםויהטשפתנ
,הבזעשדגנכו הזאיבמ,אוהןשרפה,ינברההיאר ןמתכה
ימ
72
םשאיו׳לעבב
והובשחישתמל םעטמ
,תשרוגמיפל
םללכמותשא
אצויהש
םיארקה
גהנמהןיב
,םירצונה
תוחדלשקב תא
המארעידכ
םרמאש ׳ן
םירבדה
״׳תומיו.73ופוגלולשןינע,טגהירה
םיארקהוניאליעומ ול
םידוהיל,.74םרבףאםעויסלש
הנוכנהו
הדיחיה
הבושתה
םה םהויפב
םיסונאה
תאוושהוירבדאוהלעלרוג
תודחאהלשומע׳.׳םיוגוףאןאכתנינעמ
לגעממ
תאצל
,״םידוהיאלא
בבלהיךרומוזגרו אלרמאנלע
דחפה״
,וירבדל
המארע לע.םלרוג
םעירבד ׳ן
״,הדקעה
הדרפהההדחרתוירשאמלצאלעב
״םירחא.75
םיהלא
םידבועו
םיאצויהללכמתדה
לע״
.הרותבשרואית
תולגה
ידועיימ
ותטישללבסהזאוהקלח
.דחוימךא םג
ורימהשדעונלבס
הלאל
הריתסב
םיסונאהאיה
המיאה לשלרוג
לאנברבאהאורדועןשע.דקומו
תואיצמה.הנתשנןיא
םילודגו
ץראה
הלעמוייוגב
דובכו
רשועב
.בלבשיכ״םעםתויה
ראופמדחפו
דמעמינוציח
ןיבש
םימעהש
םייולתםהל,דגנמיפל
םהייח
םירעבהזםינש״תובר,76ףא״לעיפןכדימתויהי
םירשו
םיתוחפ.ויניעבאוה
םיסונאה
״םראוצ.77
םהיביוא ,דימתדימתולכםויהברחתחנומלע
ויהי
םתאצב ןמללכה.78
ןודיספהו
,״לארשי
[םיסונאל]םתויהבברקב
הנומשש״תולעמהיהשםהל
.םסוחיילו
תרתחמבתנומאלםתובא
םיסונאה
הארנש,ןלהלראפלםתונמאנלש
,םיכישממיפכ
 (71םא יכ
םיארקה —
ינושאר״
ירמאמ
הוושה
אטחשאטחטפשמתוומאוהשתמכ
םיארקהימל
(72ןיינעבםסחילש
םילשורי
,י׳ישתימע , .49רוהתעלאינדלא,יסמוקןורתפםינש,רשע
,״תיתרבחהןויצ,ו״ט
םיוקםתנשמל
,ח״ישת,מע .22
גילפהלםיארקלירהש ךארזעשרפמ:םוקמב
(73עשוה ,ג״י .׳א,המדנ׳דשקחצי אלךירצהיה
.דבלב
איבהלקספ,גהונואלושוריפ
,םיארקלםושמהצרש
—׳תמיו׳״בשחנ.״תמכ׳דקחציךלה
אשראוו,ב״כרתףד,ב״מ/ב
,םירבד יכ,אצת
,הרותל
לאנבדבאןיינעבל״נה,יפמ
ירבדמ
תואבומה
(74
דמושמהש
,יארקה
הט־ינויבס,א״ישףד,ב״ע ,:אדועש״םויהטשפתנגהנמהןיב
תבכרמהנשמה
סופדבו,א
המארעןיינעב .הז
תואבומה ,םשףד,ט״ע ,.א ןיאקפסריכהשירבד י״ר ,ן
ותשא״,שרוגמ .רכראשו
,םירבד יכ,אבתףד ,,ו ,.ב
,הרותל
,(75יפ
רואיבש ?
,(76םש .םשילואהארוינפלתעבותביתכדמעמ ינבתחפשמ
[םיסונאהםתדב ומכ
םינימאמה״םהב ןמ]
,העושיהףד ז״נ ,:ב
,(77םשףד /ז/אהארו םגינייעמ
,םינימאמ-יתלבהולאולאוםיפרשנתיבב.״ןשדה
,םינורחאהיעשיל,ד״מםלשורי,ז״טשת ,מע.ב״יר
םיאיבנל
(78ושוריפ
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לארשיואצישללכמתדה
יעשופ״כ
דרפסבהאוראוה
וראשנש
םיסונאה
אוהןייוע.םתוא תא
״קדצ־יריג״תומיב
תאז־לכבתויהל
םידיתעםה
/׳תויוגבךא
,םהיתובאדרובאוםהוודלונ
םהיתובא
ללכבןיד
ןכי־יפ״לעי״ףאואוהםנומללכב,תולגםה
,לארשי
םאיצוהלללכמ
חישמה.79היההצור
ןיאושינ.לרוגו
הכלה,ךכאלולדחירשק
קספיתש
,םיארקכךאדע
.טגיוארהיהילואגוהנל
.םהיניבאוההאור
הנחבה
םיסונאהלעידי
תודחאהםע
לגעממ
לדתשמתאצל
׳רףסויץבעי
םנוצרבבורב
ךכ־רחאוועמטנ
חרכהב
ורימה״ש
םתליחתשןוצרב ןהלא
םהבשולש:תותכהלא
,תישילשההלא
,.807םהבתכל
,םתלחת יכ אל,הלהמהןיאו,הלץפח
,ןמזהםפוסחיכוה לע
דחיב
תותיכה
שולשש
דועב
חולסלםנווע,81
,םירומגןכומאוה
םידוהי
,הבושתםהו
,וטלמנשושע
הרירבדצל״רהה
הרירברחא
רבעשל.82ללכותטישלש׳רףסוי —
תודהידרפס
וויההבורלש
.םיסונא
.הקחלכבותאזראשנםייקרשקה םע
חרכהה
הרמההשסנואמאיהןוע״...לודגףאש
םיסונאל,ןעטו
,רקחציוראקהיההשק
,(79םש .םש
הלעמבהניא לש,םיסונא יכ םא
הנושארה
(80ידסח,,ה קרפ /טםילשורי,ד״צרת׳מעח״ל !תכה
לשישדקמ םשה ,םש) ,מע (.ז״ל
הפידרןיסחוי)
הבוחהושדקל תאםשהתעב
םהרבאתוכזלעתושרה
. (81םש׳רוומכ ןכוירבד לש ,ר
םירבדשהלאיואר״איבהל
,יקסוואפיליפןודנול,1857רמאמ/א׳מע .(32רובס,היה
,םלשהרדהמ .צ
ןאכב יפכ וננמזוניארשםיקידצוגרהשםמצע,םהינבוידכאלשםואיצוי לעםחרכתדותמ/ההזשהיה
.םיסונאל
תפרחהלסחיה
הכרעהוןיעמ וזיאדוהמרת
רתומרבדו״שודק,םש)׳מע .(51העיבת
וניתונועב בורהש
ונתולגב
יקינולאש,א״לשףד ׳ג :׳ברבכו״הרק ונל
,םילהתלקרפל/ג
(82ושוריפ
.םולשבאו
תמחלמכדוד
תודהיהתורצנהו
שוריפבינשרד הזרייטצמקבאמ
.״ללכה
ואצי ןמ
.התשודק
הלימהאיהןמיסתודהייתוהמרוקמוחוכ
ותנשמבלש׳דףסויץבעי שי םגןיעמזמרתירבש
.םיסונאלירהשאוה,רמוא יכ
עירכמה לשרודהינשה
לע ידיךכוליאכאצויוילאמללכמלארשיבורה
.״האובנב
הלעמל,הנממלע ןכאלגשות יכ םא
תיילכשהלבאאיה
הריקחה
תיהלאאלשלופתתחת
הדות״ה
םהרבא
תוכזב
וגדחייתנ״שםהמ
,םעבשאללהאובנ ?ירההזחכמהמ
םיטושפ
,הניבהל םג
לארשי
המבוחכלש
,ונרשבבתורוהלןינעה
יהלאהרשאלח ...ונילע םשוותירב
ה״עןינעבדחאלודגרתוי,דאמאוהוןינעה
יהלאהאוהאשונ,הרותה ומכםלצהשאשונ
יהלאהרשא לח,ונילעןאכמו וניכז ...הרותל הזוןיינעה
םירבדה םהללכמ,ותטישןיאש
ילפונאידדא,ו״טשףד ב״מ ,.א
רמכחה״םלכושוריפ),תובאלקרפל /ג
הרותהתספתנ(.לכשב ןכלשנוע״ תרכ ימלאלשלומירשב״ותלרע (,םש)תואבהלימהתריחבלארשי
לדבהכ
תומואה
םתלדבנ ןמ
לדבההרשא וב
לידבאו׳םכתא ןמםימעהתויהל—׳יל
תפיקזו,ותמוק׳זלו״׳א —
,והעדו יכאוה.יאלפונחנאויבצנהמוקהדגנכ
תויהל׳/יל
.תומהבההנהאוה הזיואר
רובדה ןמ
םדאדצמ
הלימה טקונ ׳ר םויבוט
תילכתבןיינעבתירב
״יהלאה (.םש)הדמעהנוש
תומוא ...םלועהדצמןיינע הז
ןמפיל שיאןזיוהלימיזנכשאהךומסותואל :ןמזהןיאש״הנומאה׳יולתהלימב יכ םא.בלב ימוניאש
?ידוהיל םגןימאמההרושכידהאוהידוהי׳יפא וניא,לומינאלא
ןימאמהרושכ ןיאותלימהוושמותוא
שישודיבהריבע״תחארפס),ןוחצנתשרפל ךל,ךל ׳יס,א״כגרבנרינ,1644׳מע .(19הבושת וזהאב
״תידוהי (.םש)לכמםוקמדוגינ
גלגיל״שירצונה:רמאלתובקנהןיאשםהלהלימ ןיא׳הל ןיד
לטבל המ
,הטמל
םייללכהןיבלתדמע׳דט״ויןמפילאלשתעב.דמשהארו
שוריגהו
ןיבתדמעי״דץבעיתעבדמשה
׳מע .42
ךדיאמאסיג הסינשרפל לעךרד
(83תודלות,קחצי׳רפל,ןנחתאוהבוטנמ,ח״יש ףד,א״ע —/א
,םירצמסח״םולשוהלתוושוריפיונישבומשלש,ףסוייפל״יאשרשפא
ולאכ״שףסוירימהותדתדל
,שרדה
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,לבוקת
םיסונאה ןמןידהאלש
הבושתהלש
וליפא
םצעבו
שדקלתא״םשה,83
םיבייחש
היה,ןוצר
.84״הרצלסופ
הבושתהשאיהךותמ
הדובע .,..הרז,דועו
תומואה
םתדבעש״ םג ןכןיב
םשמ
תוכימס
.תירצונהאוהשריפומצעלתא
הרבחב
האבשךותמאלשולבקתנ
,תודהיל
אוהםתביש
,הארנ״ש
,םימעבךרדב
הנינשלו
םיבותכההרותב לעתדובע ץעןבאולעו ךכהיהנשלשמל
וניתנומאבאלאיפלאלש
םינימאמש
ורמאישהיוגהאלורימהולאםתדיפל
,עטהש,הזביפל
.85״,הנינשו
.םגרהב םניאו םירמוש אל תד ונלש אלו .םתדוהזולשמ׳
םהירחאתויהל
[םיסונאה] םהםערזו
ולדתשיש
לאנברבאריהזמףאש״ לע יפ
,רקחצי
םהילע
ולילעיו
...םחרכ־לעב
תוצראה...םידוהי
רחפשמ
םייוגכ...םירומגדימתוארקיםתוא
,םחרכ־לעב
דוחייב לשתודהי
,.86,םתוא םהודמעי
םידהיתמ.רתסבשאבוףורשופרשי
םהש
,ראבתה
הנכשמית,זועבהזמו״
תופידרה
חישמה.ולאגיי
אובל־דיתעלותומיב
,םייוגה
תעשרב
ודבעש ...ז״ע לע לכםינפבושי לארדעהרשא
לארשישפ״עאאטחשלארשי,אוהפ״עאו
םיסונאה,םהה וא,םערז
םידמושמה
תירחאבשםימיהריעי ,התובל
ונממחקולאוה ...וערזו
וררועתי״שתובל
,הנמורגת
תוכשמנה
תופידרהו
,.87,רתסב
תווצמה
תושעלותצק
בושללא ,ה
//םשפנ.88
ץרא
יקחרמל
...םירצונה
ברקמ
...סונל
םפטו
םהישנ
,םהינבו
,םיסונאהםה
1טקמללע
םישמשמןאכ.דחי
דוחיאל
קוחירףותישוהמוא,לרוגוהחמשדאלהווקתו
תודחאהוסינותתל הל
תלאשב
וטבלתנש
םיסונאה
לארשיךותבו
הנחמב
,םרבדגנכהלא
התואבתרוסמלשתייאר
וכישמהשרתיבףקות
םימכח
,תדכלמהודמע
הסיפתה
תועמשמהנוש ןמ
.תרתחמב
תוטעומ
םיסונאלדציכםייקלתווצמ
ולדתשהץעיילםהל
,םידוהיכםהמוףא
םיסונאה
יקינולאשברחאלעיגהשםשלתנשב
הנושארשרדש ,רףסוי ןבןודריאמןוסרג
השרדב
,וניתובא
החנאולכונימילע
הגאדו
,עידוהיל״שלכלוישנארודההזהיוארתויהלונלהרצ
,ס״ר
,דרפסב לע םיצורש אבל דובעל ,התא
םידמועהםיבשויודמשבלודגה
לע,וניחא
םניאו ,יחינמ םתוא תאצל םידבועו לאלה םי םירחא לע .םחרכ ימ
,,דמש*.8
ותואב
םיבשוי
ןיידע
וניבורקו
תויהבוניחא
,ובלב
החמש
לכוישתחקל
שיאהאריהתא,ה
ףיעסב
הארנש
.וטלפמיפכו
םוקמב
בצעלוייח
תבייחה
,םניבל
תופתוששגרוניב
אופיא
אוההאור
סנואהשןידםימשאוהקלחו
,םיסונאה
םתנומאלש
תובקעב
אבה,מע)(45—44ףאחתיפםכחהז
.םינמאנל
תופתושלרוגןיבםיסונא
תבצעמה
הפקשה
,תולגה
שנועמ
.״הפוחלאלו,דוע
הבומאמתרחא יארשפאוסנכיש
ףסוישהיהיאשונ,תירצמשיאשהנומאמדחאהשאו
׳ירמואדועםויה
ריבשמהםירצמל :םה ןכו״
םיקולמאמתובקעב
אלארסמנ ול׳דלקחציוראקיגהנמש
םיצורשכשתושעלטילשךירצהיהיש ...דבעםירמואוךירצשהיהיש
,םירצמבראשנשםהלףסוימ —
״ודאגיניר(יד)תודלות),קחצי׳רפליהיו,ץקמהבוטנמ,ח״ישףד,ט״כ (.ב
׳יארוקו ול
רפוכ,ותדב
,(85םש׳רפל יכ,אובתףד ,ו״ע.׳א
,(84םש ,םשףד,א״ע .א
לאקזחיל קרפ ,׳כםלשורי,ז״טשת ימע.כ״קת
,םינורחא
(86ושוריפםיאיבנל
,(87םש .םש
םתודהי
דרפסבורמשלע
תוכשמנה
תופידרהש
,הזוניפש
ותבשחמהארנשרושכותעדלש
. (88םשךלה
.םיסונאה
לש
 (89ןב״ תרופ״ףסוי׳רלףסוי ןב ןודריאמ,ןוסרג ].MS .Br .Mus .Or ,10 726 .[col Gaster
..Fol 166R
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תמעפמובלבלשםכח
םיסונאההתיה
תווצמלןיב
׳תיצמת׳רכזו
הגאדהםויקלתודהילש
םהרבא
׳ר—,לאגוטרופ
,הילעטלמנוץראמסנואהלש
םירוסיי
ותודהיבלבסו
דמעשןמאנ
לבוקמ
,לגוטרופבאוה.גאוד
,םיסונאםינבלםיכרהוסנאנש
רודלשןושארלש
.עבסךותמוירבדרכינ
דוחייה
הכותבתנומא
תלפקמה
׳עמש׳
וימיבשהבתכנתשרפ
ךרוצלשורודלשדמש
אוה,רובס
לארשי
ןידיתעשרוזגללע
תודמשהו
העיגהףוסלתורצה
הרותהש״
שודיקםשה.90םושמ
תרותו
החכתשנהרות...לארשימ
טעמכש
לאגוטרופ ...91דע
שוריגב
םריבעהללע ...תדומכהרקש
ובהאל
.׳לארשיועדיוךיא׳ה,דחאיוארשו
םודמלישעמש׳
...םהינבלאלוראשנםהלאלא
לארשיל םתואל םינמזהשרפהרצק לשעמש/שי
.ותשודקןכלו ןתנ׳ה
רוסמלוושפנלע
הכורארתי
היושעתויהל
השרפהרצק וז
תוביסמבשלשסנואףא
״הרותה.92אלא
איהשללכלכ
,השרפה
:תיצמתהםא״שאלולכויעדיללכ
תיצמתללש
ה״בקהגאד
.רשפאהלעו ןכ
לעתדימ
ךירדמ
״םהינבל.94אוה
ודמליוותואקוספ
,דוחייה
טעמל 93ועדיקוספעמש/רשיאוהשרקיע
תארוהבקוספדיחי,הז יכלכ״ הז שי
תודהיה
תאבאההמלפקיתרותמשודיקםשהירקיעו
ותומיש—הדמלתלעתשודק
הרותהרשא
,לארשי...׳תבהאו יכתאז
דמללונבלקוספבעמש׳
םימורעו
וראשיישםיסונא
ירביאה
יאהי־יצח
תויוכלמב
לארשי
ןידיתעש
״ומש,.95םרבעדיםכחה
,תובבלה ךכהרתונםהלהווצמ
,ותעדלוםשכןכוהשםהלקוספדחאקוזיחל
הרותמ.תווצמו
,תודמשה םה...תולטב
,םימיהתעב
תווצמה״בורב
םינושארה.סנואל יכ
אלשלטנית,םהמ ןמ
,תולגבותעברפשה
וארישכםמצעהרצב
.96..ץחרמה ...ודמל,וינבל
תודמשהו ...םהתסינכ
םרשבבשוקיזחיו ...הבהבו
הלימב
ומחנתיש
,םמייקל
,תוצמהאלשוחיני
םילטב ןמ
,תודויהיו
״םימורע.97
,״דוצמאלוויהי
...םישבולמיוסכ
ויהי
.98םיסונאףא
תוריסמושפנה לש
תווצמה
םילוגההרמש םג לעןורכזםויק
םתרוסמ לש
״שראיבכמלע םש ןבב״עתויתואיבכמ] =־
םיאנומשחל
השרדהןויצבויה״שןידוק
(90אוהחתופתא
האיציניו,ז״כשףד,ד״לק (,.ב
,םירבדל,ןנחתאו
[.ב״עאוהךישממתרותבשודיקםשהרורצ),רומה
םירפסהיתבהו
.ףקוניתלוחקלולכ
(91ןאכםכסמאוה תא:תוריזגהאלש״ושרדיםיברבאלשוודמלי
לאגוטרופב
,.,הרותב םש) (.םשירהאוהשראתמ תאבלשהםדקש
,,ויסנכןפואבאלשוללפתיאלווקסעי
סנואל.יללכה
.תוחפל
 (93־
,םירבדל,ןנחתאוהאיציניו,ז״כש ףד,ד״לק ,.ב
(92דורצרומה
(94האר׳עה .92
ךבכשבוךמוקבו —
ךתכלבוךרדב
,ךתיבב
ךתבשב
תרבדו׳״ םב
, (95ר,עה .92אוהףיסומשקבמו
םדמלתש
,דוחייהןיינעב
תומוקמהורבדת.הזב אלוחכשתדמללםהלקוספ הז לש
לכב ולאםינמזה
ותומישלעתשודק״ומש,םש) (.םש
יללושמםשובל.קיתעה
םידוהיה
תולטרעתההלכמשובלמ,תוסחותדימע
,(96ותנווכ
הלעמל
—,1907ח״סדתףד ג״כ א .הארו
דלעפטראב
,,,רפוכה לעתליגמ,תור
ושוריפמלוכשא״
(97
,עה .82
,ילאשפקםיטוקל,םינושקרפ ,ו״נ׳מע 56קרפו ,,ס,מע.65—64האדו ומכ ןכותודע לש
(98׳ד .א
אבחהברחאל ןמזויהוםימייקמהמכ.תוצמטרפבו
ודמתשנשורזח
םיסונאה
הלוגה ,דםייח,ןינאגלכ״ש
,ונאדילוטםילשורי,א״ערת ,מע .(67הארו
ברעמה .יל .מ
,,תופירטוךותב) דג
אלש ויהםילכואתוליבנ
,תירצונה ,מע444—411ימעו ,540עה 17תודע) לע
דרפסב
םידוהיה
םיסונאהלצא ,י,רעב
םירבדה לע
(.םתונמאנ
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םיבשויםיסונא־יבר
תירצונה
דרפסב
.תרתחמה
םירופיסלעתשוחת
הקירפאךופצורמש
תולגב
םירמושתווצמרתסבתנכסבו
,םהבשולאשולאו
הוושה
,םידוונודצהו
,חוכ־יטועמוםירש
חוכ
.םידוהי
תרכהל
היציזיבקניאה
םינמיסבהנתנש
םיריכמשיאוהער
.תונישלמהםה
תמיאב
,תושפנ
,םהלש
םיקיזחמיבתכ די
,םידוהיה
םהיתובאל
םירמוש לערכזםסוחיי
ינבוילודגהרותםהבש
םידוהיה.״יולגבןיאוהמיתםילוגש והת לע ךכ םאםנמא
םריבעהל לאםהיחא
םילדתשמו
דיעהל״ולכדחאותודעלע רעה ו
היציזיבקניאל
םשרדבםרחבתולגל
שוריגה
ושעיוארכברע
ריעבהל
mב ר י ת ו ״,10°לעוידיךכהיה״תיבבקעי ...שאתיבוושעוששק שק
סונאה מב נ י
,םחנתהל יכ
םיבתוכהלעהשרפ וזהסינ
״הבכת.101דחא
חבזמהאל
...םבשאדימתדקיתלע
וליאכוושדח
,םיפיעסה
םיחסופלעיתש
םיסונאהויהש
דבאלםתוא
התיהשהבסתאמםשה
הארנ״
םילאושםתוא לע
אלשושדק תאםשהתעשב,התימ יכ ויה
,םמצעלםפוסוחיכומ —
הרות
ברעו־יתש
,תירצנהידכתומלהתימרתויהלקותמו םע
הזיאתד םהםיצורתומלורחבותדב
.102״םישנתרמוח
םידוהיה קרטעמרעזמותואוטעמהובור
,םדיבאלו ותמםהמתנומאב
,ןופצמבןכשףאבתוכהןנוקמילואו״—ברחש
ןייובירוואבקתשלשותיירקנמה
תומשאהה
םואצמתורצ״תוערו.103
וכלהש
,םידרפסברשאלכבםוקמ
הלכא
תומרחה
ולא
תובשחמ לע
םידמושמוהררוע
,םינמאנלםיסונא
דרפסב
המואה
תוגלפתה
וללכ לש,רבד
העינכבשתריואלץחל.םימיאו
הקדצהה
המשאהתדימו
הרוזיש לשהנומא,שפנב לעתדימ
םיקיחרמןיבשינברוד
.הנומאוףא
תודחאהלש,עזגהמוא
תייעבב
הכורכ
םיסונאההתיה
תלאש
תידוהיההאבה
תודחאה
העוסשהאלוולכיקתניהלגשוממ
תודהיה
104שוריגהובאכ תאבאכ
תוירואיתלשינבונרוד
.התוהממ
קתניי-לב
הנומאהשאיהקלח
,תידוהיה
תקתרתמושפנב
הדילמ
םהירבדבלשינב
הנכומסתש
םיסונאהןיאןהללעהמ
שוריגהיפלכ
תטלחומינפל
תורכנתה
לע
.לרוגה
תופתושמ
קתניהל
םהיחאוסינש
שוריגהםמצע .105םגםמעזאוהםעזםיחאלע
רוד
החכשה לע,ילשמונרוויל,1758ףד,ז״לק —׳בףד,ח״לק ,.א׳דו םש
םהרבא,ןושיבגרמוע
(99׳ר
היליטשקל ?
לגוטרופמ
תחירבןודקחצי
המכב,םיוקלע
לאנברבא
ףד,א״כ׳ב —,ב״כ׳ארופיסהנושהזמלש
.לגוטרופ
,היליטשק לעוקלחרשקב דגנךלמ
לעויסחי םעךלמ
,(101םש .םש
(100םיטוקל,םינושקרפ /סימע .65
.A ,Marx The Expulsionof the Tews from,Spain Studies in TewishHistoryand (102
,תירצונה,מע549
דרפסב
םידוהיה
המשאה ,וז
.BookloreNew-York,1944 .p 87הארוירבד .ירעבלע
.דמושמל
לידבהשןומהםעה ןיברמומ
לדבהה
,עה .13הארו םש׳טע 447הטמללע
(104הארלשמל ,עה .102
,(103םש .םש
 (105ןוגכםירבד םיטובעימשמש.B ,NethanyahuDon Isaac ,Abravanel....Philadelphia
ורימהש תעב
תופירחבהבר תאישארםעה
,המלשהניגש
םהרבא,רב
יאקינורכ,רכ
 ,.1953 .p 44-45םג
,דרופסקוא,ח״מרתימע ?112הארוומכ ןכויוניגלש׳ד
םימכחהתורוקו,םימיה ,ו
,ראואביונ)רדס
שוריגה
.סורוקיפאופוסוחיכומ יכרימהאוהינבוותיבאוהו ןבםינומש
םהרבארואינשרותבאנוש״,רואיפלהיהש
םידוהיה
ןואילד —,.,A ,Marx Studiesל״נכימע .85הארו םג .י,דעב
,.,הגשיוניגהרסמנםשב׳דקחצי
םיטפושה
וליחתה
היציזיבקניאלינפלששוריגהתנש״בש ...ב״מר
,תירצונה,מע,(551עבוקסחיב
דרפסב
רשאךלמלרוקחלדגנכ ...םיסונאה ואצמו םתוא םהש םינימאמ תדב לא ה י ,לארשי
ונודינוםלכהפירשלםנוממו ...ךלמל ,ה םוקני .םתמקנ םיברו ותמ לע שודק ה,,-םש
,םש)ימע  .(111לע״)שודיק ,,םשהאבהארנכ,ןייצלובריסשרורבלםמצעלהתימהלקתרומתםתזרכה
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.ד תועמשמה תיתדה לש סנואה
יהלאהםרוגויושעהתוטהלדצל
תולאשמקדצה
םינמאנהוארסנואבהלאש
םידוהיה
ףא
םיטבלההנחמבלארשיאלש
.תיתדה
ותועמשמב
וטבלתה
םיסונאש
.הריפכה ןיאךרוצהמול
יגארטה לש
םימעפל םרגץמאמה
םימעפלהטישלתחאt
םיסונאהוגזמתה
תרתחמבו
וענכנ
יתרבחהישגרהו
.םינמאנלרשקה
תקמעהלערקהםניב
םהלשמאיבהו
םיסונאהםייקלתודהי
שוריגה
רחאל
םהיניבש םג
ךבוסמה
רשקהוישפנה
דרפסב
הבישיה
םינמאנלףוסבימי
םיסונא
ןיב
םירתסמב
ףיסוהלםייקלו
םהיטבלו לשםיסונא
םהיתונויסנ
תודהיבידה
םיראשנה
ולעהינפב
םליבשבןיינע
תועמשמסנואההתיה םג
םיטבלל,הלאירהש
!דתיה
הבושק
.םהלשמםנזא
תודהי
.ילרוג
ואצמנשתולגבהזההמכ
,המואההמ״ב
המארעהאר תאסנואהקלחכלרוגמ
׳רקחצי ,ן
תדבעו׳
ורימהוםתדתבסל...תורזגה...םהילערמא
ופילחהשםתטיש
לארשימ
תובברו
םיפלא
החכותההתשענןיינע
,.106,ךיתובאותנבהבותכ הזלש
םירחארשאאלתעדיהתא
םיהלא
םש
,יקינולאשבתנשבס״ר ™ז
ותשרדל״נהלש,רףסויןבןודריאמןוסרג
.שוריגה
יזכרמינבלרוד
םילאוש :יל
םימעפ״תוברויה
.סנואהיכ
תיתדהולש
תיתמיאה
תועמשמה
רודהםע
ילותפנ
הרקיע
םיארוקוילאלכבונבבל
היהנשו
וניחרכ ?
םידבועז״עלע
ונתויהל
הצרישיגפבלאה
,שפיא
ךיא
לעתורצנעגדב(.ןורחאההארו םגורופיס לש ,דהמלש ךאגריוטבשב,הדוהי,דהמ,טחוש ימע,ז״כק
םיסונאהמריבעה,שאבידכםייקתישהזבהרזגה
היליבסמהשעהשעמיגאמםיברו״
,רשהדוהי ךאגריו
הערהשהלכת לא
הרבסש
ריבסהלהתוולש לשתודהידרפס ברעשוריגהךכב
ןמ.״םימשהאלןכתייאופיא
םיסונאה,םדבל יפכריבסמשוהינתנ .םש
(106תדקע,קחצי רעש ,ח״צ,רפל יכ,אבתהאיציניו,ג״לש ףד,ב״סד.א׳יעהארו,רעבתודלות
,םיסונא׳דוחייבו ,מע , ,361מעו, ,546—545עה .79
םידוהיהדרפסב,תירצונה יפלחתפמה —
(107רפס ןב׳ תרופ ,ףסוי ,רל ףסוי ןב ןוד ריאמ,ןוסרג ..MS .Br .Mus .Or 10726השרד וז
איהשורדה״ןושארהיתשרדש רחא,שוריגה שורג דרפס אבה ונילעתוכלמב.לאגוטרופיתשרדו
״יקינולישב י״כ),ל״נה  ..(Fol 168Vטרפהאוה
והיתשרדו״
/ךידובכ
ותואתנשבינארה ]=[ס״ר אנ תא
,,וקנאדפתנידמב״יקינולישהיקרוטב תנשב
יאדו ,ס״רירהשדיפסה תא וברםכחה״םלשה ,רלאומש
...א״סר ג״כ םימישדחל ״טבש ,םש)  ..(Fol 211vתנשב ,ו״סרהנשהתרחאההאבהןובשחבאלמה
״קשמד ,םש) ..(Fol 33v
,יקינולישמשרודהתואבהנשתנידמב״
רבכ,,ינארה׳היה ,רףסויקוחר
לשתויתוא
,יאדוול
.לאגוטרופבבורק
הרבחתנשהנמשםינשרחאלשוריגדרפסשלשוםינשרחאלסנואה
ירה וזהשרד
החידבהיצחמ.יאהירהשאוה,רפסמאבש
ילוטלטמ
ונינפלש ןאכתעבהותעד לשםדא הזשהתעעיגה
עימשהלורבדדחאלינא״ש שיהמכ םינש ינאשךלוה ענ ,דנויתאצישמדרפסמדצמשורגהשקבל תא
״רבד ,םש)  ..(Fol 166Rשיםילשהלתא׳רבד [,.׳ה] ךכ אוהרידגמ תאתרטמהאיציההרפסמהווה
לאגוטרופמ ינפל,סנואה ואתונמדזהב
,דמוא וזותפקשה לש ימ אלשהתפתנדאשהלדרפסבטלמנו
הנושארהנמדזנש ול.וירחאל
המדקהבותוא״ש ןמזה רשאונושרגיכלמ ...דרפס ונאציםתוכלממשקבל תא
ומכ ןכ אוהדיעמ
רבד,׳הונרבעו םיבהשביבותודצתובר״תוערו ,םש) ..(Fol 2vךכל שיףרצל:ותודעינאש״יתלבק
״ליאנבריבא ,םש) ..(F01 2ORרתומילוא,רעשלהנהנש
תואנהתובורמאשנהמ ...הלענהו ןודקחצי
הילטיאבוכרדב.יקינולשל
ותרזעמ לש ׳רקחצי העשרבעש
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הניחבמ
סנואה
הדמעתמיא
,.108,ונתואלעםייתשןהשתחא
וניתושפנ![ךכ]י״שהואלהנעי
לכבו
:תיתד המתומדוושילאלוניאשלטבמסנואהחישקמוובלתקנאמ ?וינבהנבהתיתד לש
.סנואהןיאקפס
הריפכויטעבלש
,לארשי
יהלאב
הריפכה
תועמשמסנואהאיהםהלסירתהינפב
ותרעה
ותבושתלש,רףסויםהלאיהןיעמחותיפ
םילוצינהו םג.דחי
םיסונאה
תוקפסהלש
הלאש
םילבקמ
םידוהיהםניאש
תיחוכיודגנכהלא
תונפקותבו
המילש
הטישל
המארע
לש ,רקחצי ך
תודעהרשאדקופלע יפ
,ןכשמהןכשמ
הלא׳ידוקפ
יתייהשבישמםהל ...אוה
.התואירהשהמ״
,םינינעה
םלועה,הזהלכבולא
,ןכשמהאוהש
תונובשחהונאשםישועהזב
,.השמ,ל״רלכולא
השודקה לע יפ,השמ יכ אל לפנלכמורבד.הצרא
וניתרותב
הלחתב
לכההיהדעוימ,מאנו
109
תשקבו׳
/םירחא,.וכ
םי׳לא
םתדבעו׳ םש
םידבועז״ערבכ׳מאנלע יפהשמ
,הארתםא א נ ו
׳ונשרדת .רכ אוהו ,וטושפכ יכ ןכ וניאר ,וניניעב
,תאצמו יכ
ך׳ילא
םשמ תא׳ה
/אתועטםגרתו הז יפלהיהשהשק ולךיא
ןוחלפתו׳יחלפל
אלו ומכ םגרתש ׳וקנא
ותויהבאנקמכ״כ.ז״עבלע ןכםגרת
,םירחא
םיהלא
היהנשדבועךכ] [1
ה״בהשונללקי
,שפיא
דובענש ימלדבועש .ז״ע םאו היה ׳קנא רודב ערה הזה היה האור
יכהנוכה
םתזחאש
ויניעב יכ קוספה .וטושפכ ןכואצמתוהימריה״ע,מאש הז...110כ״ג,ל״ר
,םכידיב כ״אהארי יכ אוה שממ הדובע ל ע ״ ,ז וניאו ומכ
םהיתובא
השעמ
םגרתש א נ ק .7אוהוהדמדגנכ.הדמםאוי״שה אלהנעיונתוארבכדעוימ לע יפהשמ
.וניתונועבלעו ןכ ןיא
יכנאו׳רתסהריתסא ינפ/םהמ.רכוכ״אוי״שהםייק המרזגשונילע
וליבשב
,המודקאיה
הריזגב
׳ןכשמה׳
תלהנהמ
,סנואבשאיהשקלח
הריזגהםימשמ
.11נ-
״הומתל
.םיטלחומהרודהדחא
שואיהו
הריפכה
לצנהלו ןמ
העינכה
לצנתהללע
,ורודלו
ומצעל
הלצה
ןגוע
טלמהלהנממתעשב
תולדתשהבו
המוקמו
התעשל
התלבקב
תריזגב,םימש
,בצעבו
רחואמוןוסאב
וחילצהש.תאצל
דרפסבשהלאו
,רשוכההלא
הטישכ
ולשכנשועמשנ
ינזאבשהלא
םירחא,ךכל
,סנואלונתינ םגםימעט
דצבםעטהיתדה
רימחהיפלכ
רומאכש
ףוליסו.תמאה ׳רקחצי,וראק
ירבדכהסלק
תידוהיוליאוינזאבםינמאנ
,םילולגולבאםתיארםיוגהש
,םיסונאה רסמהנעטכ,םדגנתמא״שםתיארשםהשםיצוקש
,.112,שממשיו
ובשחתשישםהב
,דובכוהזמודצה
םירישעו,לודגרשועםיסכנו
םיעפשומדאמ
סונאהוןיידמםעומצע
םידבועל.םהל
ףיסוהלרשוע
לוכיבכחכיגמ
םיירצונהלא
םישיטפל
םהל
,המוד
דובעלתא,,,ה.113
הבושא
היהיש ילרשוע
דובעאז״ערחאו
:רמוא״וםויהןיאש ילרשוע
אהתשכ
דרפסמ
,םירמוא יכואצי
םהילוקיש לשםיסונאויהש
׳רשקחצי ןדןאכדצלהבוח
םתחלצה לש.םייוגהאלו
הארממ
תעפשומה
הנומאב
תלוכי.םדיבאוהךרוכלוקישישעמ הז
 (108י״כ,ל״נה..Fol 166R
,דבלב ואתודעאוהשומצעהיה
תוהדזהלתישגר
טילחהל םאןושלםיברהןאכאיהיוטיב
(109השק
.תודהיל
,ןורחאהירהונינפלויטבל לשםונאבשש
.לאגוטרופמהרקמב
טלמהל
חילצהש
,סונאינפל
ל׳ינה ..F01 166v
הימריבש ז״ט —׳י,ג״יי״כב
םיבותכה
םאולמב תא
(110ןאכעימשהבתכו
 (111י״כל״נה.Fol .166R-V
.ב״ע—א״ע
תודלותקחצי׳רפל,םיבצנףד,ז״ע
(112
,(113םש ,םשףד ,ז״ע.ב״ע
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םעטהו״היהיש יל
,ויתובא
,דועאלאותואשסונאהלשמ תאומצעאלששנעיי לעידייהלא
״תימשג.114
רובעבהואת
חירכמ,יל
רציהשערה
,אטוחיפל
,םולשפ״עאינאש
תגזממהתופייע
הפרטצנהקמנה
הקדצההדיחי.סנואלהילא
,דתיה
הוואת׳ה,תימשגאל
״לעופהןוכנה״
םירבדבדצמ״בלהדצמו
הניחבמה
הירואיתתיסונא
ותולגב םע
לארשי
לרוגמ
לעופב
דבעשז״ע
הבושתלאוההז״...שיאה
סונאהשוניאשיוארתוכזל
״יניעב ,רקחציוראק
תורודבו
115וניארםישנארודבהזה
אלוןימאה,דבובלבאלורפכירקיעבתד ...השמ ןכו
לעופבז״על
םידבועו
לובסללכךכןירוסיי
רימהל,םתדא״אשםהל
םיצורש
םירמואש
,ורבעש
ובלדווגהו
וחורידלה לשסונאןיעמ הז
.1116״השמ
םידבוע,ת״ישל יכםבלבירקיעתד
בלבו
םולש״׳היהי,׳ילדצמיבלשבוטםולשו םע ,.הרמאו׳
ועיגהךשמבןמזהדעידכ:רמאיש
יתבשחמבו
תורירשבשיבל
םולש׳היהי,׳יליפל
ךרבתירמאיו
—׳ובבלבםעשבלהאוהשםלש
—׳האמצה
ןעמל׳תופסהורהתא
.דלא׳אוהוהצור יתש .תורותוהזו
,הבוטשיו יל,קזוחהב
.םלועה
׳יפ תדםימה 117איההודבזועשםישנאלושעי המםבלש,ץפחאיהוהוורתוואתמ
םדאהאמצ.םהמ הזושיאהףיסומהרותהוור
תוואתהראשנו
ונתרותו ,האמצענומש לכ
,האמצ שיו וליתש:תורותתרות׳ה ,ובלבתרותוםימה .ודיבהלעו לעתעדה
לעהרות
הנחבההו ןיב
.118״תדהםירבדהלא לעיתש׳׳תורות
ירקיעב
חלסיש ולרובעבאוהשןימאמ
ךשמהב
.דבלב
הינוריא
םירבדלש
,ודיבשםניא
בלבשסונאהןיבלישעמםירצונ
ירקיעתדהשמ
.םידוהיכסונאןיעמ
תרבסהלםכרד
םיסונאהשוחתיפםהלןיעמהרותתילותק
,ררבתמ
םירבדה
,ותעדשםאש
,לעופהמיפל
הדותה
הדותהו,ונממלבא אל
הבושתבןינעל תונימה
הזרזח״
״תונימה.119לע
הדותהאלאלע
דובעיוז״עוידיבוניאש ...ערןכלואל
ת״ישהלובלב
דובעי
,תודהיהאוה
/תונימ׳כאלאאלשךרדכ
םירצונהאוה,ןדהלההאורותורצנ
תוצראבש
סונא
.לארשיםישעמייחוםלוע
,המגודבוםהרקיעלשתנומא
הנווכב
,בלבש
םירבדש
,ומצעל
ריבסמ
.הנוכנה
הנומאה
םיחלסנהלעבל
הזהםהרדגבתונווע
,םבשחב
,םיסונאהיכושע״הז
תפקשה
הידהלש
לאנברבא,רסמילואיארב,םוקע
ףא׳רקחצי
ופארורח
רובעב הז
םהילע
תרימש.ותרותאלולופי
תבוחמ
תחגשהי״שהואציו
הזבשרוסתםהמ
םימעהםההאלוויהידוע םע ...םשה
תחלצהב
םהישעמב
םיחלצומ
אלושנוע...ויתוללקויהיו
״םהילע
לארשידוע
אלורכזי םש
,(114םש .םש
ןושארה לש
״םירמואשםיאצמנ קרסופדב
תורודבוודבעש
(115םילמה ןכו״וניארםישנארודבהזה
תודלות׳/קחציסופדאטשוק.ה״ערסופדבהבוטנמה״ישתואצמנןמוקמבםילמה ןכו״ שיהברה׳ישנא
.״׳ירמואש
הבוטנמ,ח״ישףד,ח״ע.א״עךאןושלהתאבומיפלסופדאטשוק,ח״ער
תודלותקחצי׳רפל,ךליו
(116
םירבדה:ויניעב הז״.יתעדהזבו׳יפהבשיתי
שוריפהשיגדמןשרפה תאתונוכנ
.היצאניגפףוסב
ןיאש וב
״םיקוספה (.םש)
דאמ הזןינעהןושלו
(118האר׳עה .116
(117ךכסופדבאטשוק,ח״ערסופדב—הבוטנמתד״.״ז׳עע
/יודיו׳ו
׳תונימ׳
אוהי%טקונתונושל
תדימבהמ
׳תירצונ׳
הלוגה
(119האר׳עה.116ףאונונגסלשםכחה
׳םינארמה ).C ,RothHistoryof the ,MarranosPhiladelphia1932,
הארוותעדלש .ב1תרלעתד׳
..(p 168-194
לאקזחילקרפ/כםלשורי,ז״טשתימע.ט״יקת
,םינורחא
םיאיבנל
(120ושוריפ
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טלמהלתקעמלרוגה
ראשהלםינמאנ םהאופיאןוצרה
םיפאושה
תובילב
םיעינמהסנואל
בצמבלשתונמאנ
םימייקמהתאסנואה
תוחוכה
.יתרבחה־ילכלכה
בצמה
הוקתהורפשלתא
ידוהיה
,יולגב
םינמאנה
,םינימאמהדחי םע
הקדצהותימצע םה,םיינשןיאו םהםילועהנקב.דחא שי
הצמתנשםהבשנועתולגהדע
הדובעהרז ,וזםהוהלאינבמםעה
םהילע
המודקהתפכ
הריזגש
תודהי
םמצעל
םירחאושע
.םירתסמב
םהיתובללשירמושתווצמ
הקזיחשיאדו
הפקשהה
.ומות וז
.םתעדלןכתייהלאש
םישעמהםניאםיעבוק
התרהט םהםירמושוליאו
,בלבש לע
לשהנומא
החור״דלהמךות
ועפשוהש
תופקשה—,תורצנלםישנא
םירוהרה לש ינברוד ינשישילשו
םה
תודוסימתורצנה.המוצעךכו
תינורקעה
םתדילס
,םיטעומ
םיידוהיה
םהישעמ
הדירמ.הב
ידכ
ףורצההלש.םבלבילוא םהתובאמ
םזיאיתונומה
הרימשלע
םמצעלתודהילכשהרקיע
ורצי
.הטסוקדדד
לאירוא
םיינחורה לש
ויתובא
.ה תומד הנומאה תירצונה
,םהיפדור ונא
המואהו
הנומאה
םתפקשהלע
םתודהילא
םילוגהלע
תפקשהמ
ונאשכםינופ
םישמשמ הב
םיינויעה
םיגשומהו
הכרעההאנששתבריקובלה
ןוכירעה
םישרוגמהש
םיאצומ
תדובעב
םידרפסההמכותומגמ
.היבוברעבםתשיגתבייחמךרדבללכ תאתוברתםירצונה
םנעמלשתמייקתוברת .וזוגא
טפשמהו
הנומאה
,םהלשאלאאיהשתללושןבומכ תא
םיהלאה
.היפוסוליפהתאנש
ילעבכו
םיחלצומו
םימכחכ
םירצונה
םילוגה תא
ךרדבשללכםיאור
,םיאצומ
הפטההןוצרבו
ןורשכב
חוכיווב,יתדה
הייוטיברקיעב
םירצונההאבלע
םידרפסה
לארשילש
חישמה
לודגה...ידימתהודע ןמז
ביואה״ש
.םידוהיהםנמא ׳רקחציוראקעבוק
הדמשההלש
תושעלו ול ...תוערושעשקב גורהל
אוה ...ושעאל ...דלונאלארבדל םיטפשמבקעיל
הביאהתיתדה
טילבהל תא
וירבדבידכ
.121״חישמהךא םא יכ שי
שקב—בקעילשקביודע
,םירצונהיפכהארנש
םישרוגמה תאיכרד
תכרעהמ
המודמכןיאשםהבידכעורגל
,תעשורמה
הטלבההריתי תאםתונמאנ לשהלא
הטילבמ
,םילוגל
,םילגמההתיהש
.ןלהלהנומת וז לש
םירצונה
תנומאב
הכישמ־ידדצםבגל
יפ־לע־ףאויהשהמכ
,הפורצה
הנומאה
ובזעשםצראללגב
.םתרבחו
דרפסב
תוילגה הזהזבלכו׳ארפסמ
לישממלשמוליאכועגפ״,בינבםדאינבמ
םהרבאעבס
׳ר
ליפשהל
המהרקש ול...ותולגבשיאהבשוישתולגבםודא ...רמואםודאשיש ולחכןושלב
ןפואב שבח כמםת
,תולודג
תרבדמ
ןושלבו
תוקלקלחבויתפש
תוזבלותאלכיחדצמרודסונושל
,םיקקוחמו
םיחכוותמ
.״םידיבירה וזתועשרלש
םיגרוהםיכמו
.לארשיללבאןיא
ושעילכ ער
םירומאךותמ
םירבדה
.122הסג
תיתרבחו
,םימלסומהאיהשתומלאתיסיפ
םתועשר לש
תמועל
ערהמושעש ולינבםודאהזורפסמהמושעש
,תותדהירהשאוה:ראתמהז״רפסמ
האנשיתשל
טעמכשהיהדמוח
הלעמל,ונמיהדע
,לאעמשילכו...דחאבשוח...ותרצשהרצןיאש
ולינב
םודאמדמלורבדל,תוחצ
ךשמהבווירבדאוה,ריעמןמה״שאב
.״רחאה
הואתמותויהלתולגב
,חלשיולאטשוק,ח״ערףד ו״כ/א
תודלות,קחצי
(121
—,1903ד״סרתימע .ו״ס
שטיבוחורד
(122לוכשארפוכה לעתליגמ,רתסאקרפל ׳גקוספ/ח
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וניארש
ןויסנחמ
חרורב
.ויסיסכתבוךכלןיא״היאררתוי
״תוקלח.123וחוכלשםודאויפב
תפשב
ומחרישלעםהינב
םמוחלוןינעב
םליהבהל
לארשיל לכינימתוביס
םימודאה
םישועש
וניניעב
חוכיווב—ןויח
תעדל ,רףסוי
התקדצהו —
,םהלשרקיעהחוכ
,.124,םתדךאתמכחעשר
ורימיו
,המדמ
—׳הלועוראותתמואל.םודא יכ םהילעב
,שדקה יכשיא׳״המרמ
יתדהךותמיבתכ
,ונחישמיכולאה
םיבותכו:רמול יכאב
׳יאיבנו
׳רותהמ
׳יקוספב
׳ירעצמוונתוא
,םירבדב
ונתומרל
.125״הז
המלעלתלוזו
השלש,׳אויכורבחתנ
,תוקבדללגב
הדובעבהרזואלהמש
תוקבדש
,ןיבהל
ותעדל לשהלוג,רחאםיבייח ונא
.הידבוערחא״אוהש רקש ןיא ותוא
תוהלאה אלולשברדעהתוריסמדצמ
העבט לש
,״לכשהםא״ש אלשרופי ןכ:השקיירה וניארםירמוכ
ןוימדה אלדצמ
תוקבדהאלאדצמ
םחוכיווש
.126״דאמ יוה,רמואםינמאנשםירמכםיבר ןיבמםירצונה
םיברםיקבדז״עב
.תיתדה
היפוסוליפה
תססובמה לע
,תירצונה
הפטהה
העפשהל לש
.תונכב׳רוףסויץבעיששח
.׳ןמאת יכו ימ
םודאבלא
םרמאמ :ל״זםא׳רמאי ךלםדא שיהרות
ששח הז״ינעייסןיבהל
ךפה
תוינוציחקזחליקדב—םתד
תומכחה
ימכחשםודאושמתשנ ןמ
בושחי ?ןכאלארובעב
,םהירבד
ךואיבי
ילואו
ליפהלותומוח.—..הרותה
,םינורחאה יכושמתשנםהמסורהל
ונימכח
.םהירבדבכ״ע:רמאלא׳׳ןמאת
ןימאהל יכ שי יא הזתושממ
,תומכחה
ומיכסהםתד םע
רשא
׳ובשחממ...׳וישונאהאלולכוי םושלכשישונאעיגהל
׳יהלאהההבג
ןכ .ו״ח יכהרותה
היפוסוליפה
,ידוהיהאנוש
הלוגה
הדגנכוהנוע
תיפוסוליפה
התשיגב
תורצנה
.127״הילאהחוכלש
,(123םש .םש
ותוירזכאב ...הצר
הדחפההשהאבאוהש״
,(124םשקרפל ׳גקוספ,ב״י׳מע.ח״סםידקמאוהרמואו
ךשמבש ןמזאוההותומילכב םויםיבר ,...םהמ םגו
ותומישתותימ,הברהידכםקנהל .—..םהמידכ
הגאדהוורימיםתדםיבר
,םדיחפהלו ןמז ברםהייחםייולת,דגנמידכדצמשדחפה
םליהבהל
התיהותנווכ
הדחפה לע ידיםויאתוריזגב
התימהמ יכומחרי לעםהישנ,.,םערזו לעותואןויער לש
לארשימלצנהל
םדקומה
םוסרפהש
ושוריפב םשקרפל,,דקוספ,ג״מ,מע.ג״עאלאאוהש,ףיסומ
םהרבאעבס םג
רזוח ,ר
״לארשיל * םשו ימע ,ו״פקרפל ,רקוספ /גתפסותב
יושעםורגלתוערפלדימ״ ימעץראהםיאנושה
,.,הרזגה דמה״
,הלהבהדשא הז היהתבשחמ ןמהרחיאש
,ששחהםיבד״ש ותומי םמצעלדוגמ
לאגוטרופבשרשאמיכלמ.דרפס
,,םודא״
םדקומבאוהרתוי
םסרפמהויתוריזג
יטסידאסה
,םילהתלרומזמל ,ג״מ ,ספ ,,איקינולש,ב״פד ףד ,ג״ס ,.בשוריפ) הז
, (125רףסוי,ןויחשוריפ
םהרבאןויח .״ע״ג
ותמדקהברמא״ףסוי ןבאשנה
.דרפסלירהשאוהחתופ
רבוח לע ודי,תולגבץוחמ
(.דרפסמירבדליוניגה לשםודאףיטמה,ותדלהאד
םישרוגמה
תישארבשוריגהאציו םע
ויבאוהיה יח
,םהינידב
,הלוועה יכושעיהמכתוילוע
הידוגיטק לע,ויטפשמןכ״ש םה ינב
ףיסוהל קרירבד
תורשפא
לאעמשיאטוחםיאטחםייולגםירומחותעדל.לכהףסונו לע
םיקידצמו.״עשרהוליאו
םיעישרמוקידצה
טפשמב.אוה
ךכעובצאוההאר)רפסלבויה .יל,דעב,מע,(220וליאוםודאיאנקותדללוועמו
הטמשוה
סופדב הז
הבוטנמ,ח״ישףד,,ע,,ב,םדב
,ןנחתאו
,םירבד
תודלות,קחצי
, (126רקחצי,ודאק
סופדבאטשוק.ח״ער
תאצמנה
,/וניאר״
הלימה
ליעלד
האבהה
ןמ
ענמיהלדכיוומ
הרהזא
ירבדב,דףסויץבעי םג
אראריפ.ד״יש שי
,םייחהקרפ,,גףד/ה,ב״ע
(127רוא
הבשחמה לש:ומצעגייס׳״
לשכהלךבסב
ףידעמהתתלוביריל
.םיחאיהתחסונמןושלבעדויהמכחתרתסנ
ילודגמ
המכחהעיגהלמ...םיליסכליתעמשו ,אל
המכחל ,...הקיתש שיו/ישרפמ יכהקיתשברמשת
חכותמה .ומע
המכחה לאליסכה
דודה ,יפ ...האנאוהו לעךרדה:יתבתכש יכותקיתשברמשיעיגהמ
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השעמכ
םתדל
אלשושע
םידוהיה
םיפוסוליפה
םימוגפ
לכבותאז
.credo quiaabsurdum
est128
!םירצונה
םידוהיהךותמו
םיטסילאנויצרה
ןווכמהדגנ
רוביח
וירבדהלאלש,רףסויורמאנםנמאךותב
םיעיגמ
תומכחהםניא
םימכחתמהןמזבהזהולאב
לארשי
עוגפל.םהביכ״לכימכח
הרורב
המגמ
הפקשהה
התעפשהלש
ויתוששחינפמחוכ
שטשטלתא
״םודא.129ךאןיאהזבידכ
ילוסרקלימכח
.םידוהיההיהו
םיפסלפתמהןיבמ
הפקתהה לע
ךרוצל
םישורד ול
תוששחאלש ויה
—,תירצונה
,לארשיל
החכותה
ךרוצל
.םתרבחו
תומייוסמלשםתד
תולעמבו
םירצונה
יגשיהב
,רףסויהדומ
,םלועב
לארשי
דמעמ
הנתשנש
עידוה׳ר,ףסוי
,החכותה
ךרוצמ
הלעמלש
הרכה
יוטיבבו
חוסינב
ךא
ונתוקבד םעםשה.״,תי יכ תומואה״ םלכ
תלחתב״
,רסומהוהממהיהש
הנומאה
תניחבמ
התע םיריכמ תא ה ש ״ ,י ...םינימאמ ןיאו םהב הדובעהמ ,הרז קר
המלש ך:לוריבגתמגמ׳םהינפךרדךלמה
גהנמ םהיתובא .םהידיבומכורמאש ,ר
תובכשה
םילועמ ינב
הניחבמתירסומ
.130״םהבירהש
ועתו ןמךרדהםאוחקפתךיניעאנקת
הקדצה
םיראפתמתוצמב
םהירש״
.וימיבש יכ
לארשימ
םירצונההמכבתוניחב
תונוילעה לש
םהימכחוםיחונהז״הזל,131המןיאש ןכירשב
תבהאל.י״שה
םתלודגב
םמצעב
םיינעה
םחרבולע
םיקילחמה
םימכחה
תוגציימיתש״:תותכה תכ
תודהיה
.וימכחותאותורצנההחוכולומ
לארשי
םיקיזחמהםדיבחוכבעורזה
םילודגה
םנושללכב המורמאיש...םהיתונעטמ תכוםירשה
״תונודז.132
םהיפב
םירמואו
ילופונאירדא
,תובאלקרפל /ג
,׳םיקסועושוריפ)
לקוהרהמלופיירבדב .ויפ יכשבתשישורדברשא םה
(.ו״טש
תודהיה
הדמעה לש גיצנ
ךופיהל
תידוהיהוגילפהדע
הרבחה
(128ילעבתרות ן״חהלאוטלששתעדב
םהיתונברקשםיליעומ
,הסוטרוט ,רףסוי.ובלא אוה םשרהבושתםירצונל,םינעוטה
ןמאנהחוכיווב
,שפנלאוה״שרבדןיאששוחהדיעמוילעאלולכשההדומ לע,ךכ לעואצויכהזבורמאהצורהרקשל
קיחרי .וידערובעבו הז ,ידוהיה אוהש לגרומ תועדב תויתימא יתלב תושיחכמ
תושחומה אלו תוקלוח לע תולפשומה תונושארה תרותמ השמלכהשםידומ ...הב
השקי וילע חירכהל ולכש ןימאהל םירבד יתלב םינבומ לצא .לכשה יכךלא
,םירקעה)רמאמ ,,גקרפ,ה״כ,צוה .ב,ןהכןילרב
,,ותואיצמ
ןימאיםדאה המאלש ןיביאלועדירויצ
הלעמל
ידוהיה קשנהפיקתןגמו,ינחורןיאש
הטימשהידימ
תדמעש׳רףסויץבעי
,ח״פרת׳מע,.(352המוד
הלעמל׳עה .82
םיאבומה
חוכיווב םע.ירצונההאדו םגוירבד
,ונמיה
םירומאהםנמא ףא םה ידכעוגפל
,לאנברבא
(129רוא,םייחה .םשהארו ומכ ןכירבד ׳רקחצי
הצרעההםודאלתודעינפב:המצעםודא״ אלרעושתתמכח
.לארשימש ךא שיייוטיבב
םיטסילאנויצדב
םידומלה —ומכחתמכחמ לכ ינב ...םדק םע
תויהלאבולכבותמכח
...וימכחתמכחב...רובדהעבטה
עשוהיל ,׳י׳מע (.ג״נ
״תומכחב׳יפ)
םהיתוריקח
לכתגלפה
,ןירפלייהםלשורי,ד״צרת,מע.ו״לרשקהביחוכיואוהןייצמ יכ״תומואה
(130ידסח ,,ה,דהמ .ש
הלודגירחאםתויה
םויה...תונימאמ ...וניביואםידומירקיעבוניתנומאהנתנשוהרותה ...ונילאהאילפ
,אראריפ,ד״ישףד ,,ג(.ב״ע
,תודחאהקרפ ,,ג
״וניתדלרמאמ)
םינימאמירקיעבוניתרותךיא אלורזחי
הקדצבלעוסחיהחונה לשםימכח הז
תבייחמהםתוא
״םתלודג״איהש
םירובידה לע
,(131םש .םש
.תורצנה
ותכרעהתא
,סנאסינירההלגש.הילאךאןיא הזהנשמתא
הילטיא לש ימי
הזלםיארנימשרכ
,ן
האיציגיו.ג״לש
,המאדעתדקע,קחצידעש,גלףד,ז״פ,ב״ע
(132׳רקחצי
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.המארעאוה
תירצונהעבומ לעידי רקחצי ך
הפטהה
תמלשומה לש
הרוצה
ששחהינפמ
םהיפמ״
:התדמתהו
ירוטירה
הנורשכ
רקיעבוינפמ
יפוסוליפהאלא םג
ששוחאל קרינפמהנכות
,תוירקבןארקת
תואירקה
.םתנומאו םוי ...םויןאצת
תולהקמב...תובברב לעםתד
...שרוד
םעלעומשלןהיפמבטימ...םהירבד ינבו לארשי ואב ךותב םיאבה ועמשו
םינתונו׳7םעט
םישרוד
,לארשיויהיש ףא םה
םהירמא יכ .״ומענ םהוםיעבותימכחמ
.133״םתומואלהרוצההאנהתירצונהאיההנקמש חכ ״ל ר וב
...חבשללככימכחםיוגה
תולובחת
הצילמהתומיענו
ןיקלחמשותואיפויב
םירבדמ אוש.לטבואלא
םהיתונעטםהש
רוביצב
הוושיהשכ תאבצמה
תירצונה
הפטהה
תעפשהב
״תומכחה .134םג ׳רףסויץבעיןיחבה
ףצפצמורבדיוונוצרבדגנכ
חיכוהל תאםעה םאהיהי םשהצופהפ
,ירצונהיכ״םוקירמוכה
םירקבמו.ותוא
חיכומל
םיגעול
לארשיב
״ךלמהו.135וליאו
םירשה
תירצונה.136
השרדה
תונויערוםלועמ
םילוגהףאםייוצמםירויצ
םידחא ןמ
םהירבדב לש
שרפמהבותכ
ארקמלרמאמל״זח
ינחורהרבגדעידכ,ךכ׳רשבקעי׳ןביבחחמשרתויב
הצחל
,אביקערבכ״שתמאתנונלצאאוהשרסמומצעהתימל
דבע׳ ״ה לע ,דיחי לע ׳ר
תשרפבש
םישרפמה
השרפל וז
םיקוחדה
םישוריפהו
ישרדמל״זח
לעתשודק.״םשה יכ שישוחלינפמ
םיקחודהמוללה יכ יתפןימאילכלרבדעמשיו לא
,וירבחוילוא״ךשמי
ק״דרה
התואךרדכ
תידוהילשהשרפ
אביקעהניאתקפסמידכהנבה
.״השרפהףאותומדלש׳ר
םישרפמה
םילכסה
יאדוובונחנאונינבו ןיעןיעבהזחנ׳יפ
,רמאנשכ יכ
המותסתנכוסמ ,וזךרדו״הנומאונרחב
.היתודוס יכןפואברחאאוהענמנונלצאדומעל לעתנבההתנוכ
ושדחתישכל
התואהשרפ
,137
״תומילשב
,החוכלואבירבד׳רלאוי׳ן
הבוטב
תודעכואלש
,םירצונה
תמגודםייחה
העפשההלש
דגנכ
,הריבעהםינימאמ ינב
ביעשתונגב:םירצונהוארתיש״םידיסחםישורפ ןמתוירעה ןמו
תודיסחב
,םידיסח יכאלראותי
,םינימאמהנהו םהתמאבאל ידםהשםישפטלבאכ״גםניא
האיציניו,ג״לשףד/ב/א םגןאכםירומאוירבדךות
,המדקהה
,המארעתדקע,קחצי
(133׳דקחצי ך
הפקתה .וזרואית הזאב
תירצונה וניאףוגמ
השרדה
התעפשה לש
.םיפסלפתמהךארואית
הפקתהלע
ידכ
הביבסהתירצונהבוציעל
ריבסהל תאתרוצותונשרד.ולשאוהורומאךותמ ןויצךרעהיתוברתה לש
תונשרפב:תונשרדו יכ״ ונמע הז םעתוניבךותבו םעיקמעהפשישנאוןושל
םידוהיהםמעטו
תוברת
.הנידעהלכב ריעהנידמוהימכח׳ירשלכבהמכחהישותו ?הינהכהידשו
אוה ...בשוי ןיבתמואםודא
״תוהלאה (.םש)
הפותישב םע
איפוסוליפה
םיפולאשארל
,(134ל״נה,םשדעש,ג״לףד,ז״פ.׳ב
.ז״ל—ו״ל
(135ידסח,׳ה,ל״נכ׳מע
(136׳רדפסלבויהקחציל,רעב׳מע,.219—216לשמלשומישהרויצב ״ןיק״יבגללארשי לע ידי
,׳ץיברת׳ךדכ,׳ל,א״כשתהרעה
,ורמאמב
,בהובא.דועוהארו םגםירבדאיבהש .א .אךברוא
׳רקחצי
,56׳מע .162
ימלשוריל,םילקשקרפל/ה׳לה/א׳דהמ,ברוחןילרב,ז״פרת׳מע .816
(137ושוריפןיע״ל״בקעי
תררבתמה קררחאלואבש:היתותוא
האובנבהשרפהמותס
,חיכוהלוןכתיתש
ףיסוהל
אוההאודךרוצ
לאינדלובתכנש םשםיניינע,םימותסהתיהשתענמנםתנבהונלצא דע
םימדוקה
תונויזחב
ןכו״הרק ונל
םיקוספהםההאלו״םדוק (.םש)
,תואיצמה זאוונעדי׳יפ
ואציש
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,ןיעי־תיארמל ךא אל!שיחכה
הנומאבו
תודיסחב
.138״תוענמנהאוהחתפאופיא
האירקה לא
דומעל
םדאהשלוכי
העיבתבולעמהמל
תושפטב
תובשחמוםירתוסםתואאלאםלספ
םישעממ
,היהלאאלואריאלוועמשילכודוסיםתד.עוערהיהו
םירצונהאוה:לבוקיכ״
.ובדגנכותפטה
״םיהלאה.139וילכדגנכ
םילאושוםהלעיהלא
,םהיהלאןיאולאל,ידי
לאשאש הזינאלע
יואר
תוניתמה
,חוכיווהילכ
םייחהןהויבגל
תמגוד
,אופיאןהיבגל
םירצונהםה
סיסקסאהולש
הנומאה
לארשיחרואו.וייח
תועדונהתנומאל
תוילאנויצרהו
תונוילעלתינחור-שהש
תועיבתו
ןחוכבןסראולשתונעטתויתד
שוריגהףאריכההפי
רוד
הצחלשיתדה לש
,שוריגל
.תודהיה ,רלאוי ןבביעש,ראיתךומס
דרפסבדגנכ
םירצונה
ועימ
םיסחימש
,לודגו יפל אוהש קבד ב נ פ,שהמב
תורצנהאוהןיבמ לכתורצהרתויה״רבוג
״,וחישמ .140יכעודי,עדיתאנשש
ודסונ׳דחילע,הלעו
לארשיש
הילאהאובדגנכ,י״שה,ואב
יהלאבןמאאלו
םישקבמםהילעהמבורפכש
הנאותהורשא
הנולתה
תררועתמדצמ״
םירצונה
הדמעמיתדה לש
.141״םתבשחמומכ ןכהפכוילע
חישמב/היפל
ונימאה,ובלבאוחלשםדי
לארשיב םהותורסחםהמהתעתומואוםלועה
,האדוהה יכ״ ,גתולעמ ...ויה
תורצנה תא
ליח־ירובג
אבצירשו ...ו
תואיצמךלמ
יסיסכטבתוכלמ ןאיהו
המואה
םיראפתמ :םב/אתגהנה
םוחלל.;..םתמחלמ ,בתגהנההמואה םעי״שהתויהוםהל תיבדחוימאבלתוארל וינפ
םשוךליאטוחהלכב ובללכבוושפנחלסנו .;..ול ,,גתגהנההמואההניבןיבלהמצע
םיללהתמ :םהב םא,,אה יכ שי םהל
ןפואבהתחמשםיגחב...םידעומבותומואוםלועה
רודסהכולמישנאו .,..אבצ םא/בה יכאצמנםהב תיב דחוימ שיאו דחוימ -תהו
וכרב וב םיוג ובו וללהתי הליחמל החילסלו !,...הרפכלו םאו /גה
,.142״םימעכ
לארשי לאליג
ורמואכלא׳חמשת
.םימעהריתסנו וינפ,ונממ
הזכ״גיולגלכל
143ןוועהתחמשוםיגחהתדבשםירצונה
רויפיפאהותייסנכויגשומוןברקהתרפכו
תואיצמ
יקינולאש,ט״כשרומזמל,ג״מףד,ח״צ.ב״ע
(138ארונתולחת׳דללאוי ׳ן,ביעש
תומואהםיאביתבב
,(139םש ,םשרומזמל,ב״מףד ,ז״צ/ב םשוףד,זי׳צ :א״עהנה״ ינאהתע ןיב
,ךפהב ל״ר
םהיהלאםיארנםניאו,םיאור:׳מואכםיניע׳םהלאלו/וארי יתמאבא לאתיבםיהלאהיהיש
,ידבלתחתיתוארהתע ינאיהלא
היהאש ינאהארנוינפל
,םיהלא,ל״ר
האראו׳יגפ
האורוניאו.הארנ :א״זו
,.,ינוארי
םייוגהאלו
תבולשתה ןיב
יטסילאירידמל תא
,(140םשרומזמל ,ג״מףד,ח״צ.אי׳עינפל ןכאוהראתמןפואב
לארשישםידבע,םהללבא םג
,תוינוגראוהמל
תופידרעונכשובצמב:דרפסבןיאש״ץחלהדבלםיסמב
תוחיצרהווכרעש,ילעהנה םה
תוגירהה
תועצמאב
,דבלב
ינינעב ...הרותהרחאוחינהשיתואתומצעב
,ילאקסיפסרה
,ךיהלאאלשעישוהךתוא,,ונדימ,םש) (.םשץחלילכלכ —
םיפרחמיתוא:םרמואבהיא
.תילארשיה
הנומאה
תרערעמהתודוסי
יתרבחהמיאותיסיפםישמשמ תאהנעטה
,(141םש,םשרומזמל,ב״מףד,ז״צ.א״ע
דובכל
תראפתוונוחצנ
,תוכלמההאבצ
תבשחה
,(142םש,םשףד,ז״צ.ב״עאוהףיסומשוריפורקיעש
,.,תומחלמההארו לכוירבד (.םש)
:םיהלאההיהתש״ תנוכבותכה ןינעדחא,דבלאוהוןוחצנ
״רויפיפאהורפסמתמילכ׳
טייפורפןארודאיבהתנשב ז״נקקרפ״ב:ינימשהראבל לע ןיינע
(143
(,ןוילגנבאה וצרומייקלהנעטבתילכשיפלםכרד
רויפיפאהיפל
םהיחקפושלוח לש)דמעמ
/םיוגהואר״ש
ותבהאמו ...םתוא ןיאקפס יכ אל
ראבתהשתלמחמ ושי לעישנאותדע
לסכ,ומל:ורמאו יכ םע המ

52

םייח ללה

ןושש-ןב

][30

תוכלמה.החוכוהארוםכח
רדעהמ
שוריגה אלתוחפ
ידרפסהברע
ידוהיה
םיקיעמ לע שפנ
תודחוימהםרשעב
דומעל לע ונשפנ ...דגנ,היתונעט
—תומוצעת״ל
ידוהיהש קוקז
,הז
הנעטהלעץקהאלש,אבאוהו״המ
הארנכ
תעפשמ
״דתיה
,תונעטה
.144רתילעראש
,,םתלעמו
רבכשרבעןמזהאוהה
תואיצמתילכת...תולגה יכ,ירמוא
לוטבלםבלמ
לארשי
םירבדמש םע
םסרופמ הזלעפההזבתולגה
.הלכוולאכוופרשותואכ״גשאברשאופרש...שדקמההמכו
ומייקתנשרבכ
הלואגה
םידיתעהאבלתעב
םידועיה
םילדתשמראבללכ
רשאונחנא.וב יכ םה
תילכתה
לטבתי
תוארהוורבע
תואיצמבןמזה
האדוהה
ירחא
תאיבב...םחישמ ...ו
,רבעה
ןמזב
תכשמנה
חוכיווהןשיה לעתולגה
בישהל הנשיו,.145,ותד
תרבסלדגנמהןיאו ולהפ
,יפא
.םידוהיהןאכמ
ףירחהשלעתומשנ
קבאמב
ושמשבקשנ
,השדח
תועמשמ
אופיאהתואהעש
לביק
,ירנויסימידכ
סיסכתכ
םיצקהוהאב
דועיה
םירצונהםצעב
תאדוהש
,תוננולתההו
הפירשה
ןושל
ידוהיהירה וז
.םידוהיהיבגל
רערעתתתנומא
תוארהו,ורבע
תואיצמבןמזה
האדוהה
ירחא׳ש
הפקשה
,םירצונה
יבגלש
ובזעיש.םתדךאאוהריכמ
עיפשהללעויחאידכ
האבה
,תילכש
האנוא
,תונעטו
םבלבתויאר
...הבשחמבויכםהומש
דמואב
םלצא
אלמתנוןיא״הז
רבכשאב
וזלעץקה
146
ובשחוםבלבםהשתותוא...טלחהב יכאלורעשיםבלבקפס״ז״ע
םירצונה
חוכיווה
דרפסבחכונןצחללשתונעטילעב
המואה
תוטבלתהל
תמכסמ
ןיעמתודע
הדובעב
...הללכבםהינש,:ינימםאיקיעמףוגה
המואה
יקיעמ״ש
,םולש
םהרבא
ירבדב,ר
אצמנ
םסרפתהוהמכ
.הרותה
קולחללע
תופיוזמ
תונעטב
השקלועבתולגה,הזה םא מע י ק י שפנה
חכותהלו םע...ונימכחראביקיעמ
לארשילםימקבקולחל דגנהרותה
תודמשוועיגה
תוער
ימחר
׳אהויהםילכ ילולו
לארשילןימב
דרבתיויהש
ילול׳—רמאו,הויהש,,ונלילולוימחר
שפנה
,׳םדארמא הזדגנכ חוכיו ימכח
םוקב׳ונילע
םימשןימבינשה םג ןכויה...םידבואורמאו
/יעישרתיפלו
תומואה ונתא תועדב /וירותש״מכלכו׳ןושל םוקתךתאטפשמל
תבזוכה םאו
םתנומא
קלוחללע
גורהל
דימשהל
דספהה,ףוגב
ךשמנשהזמןימה׳ב—׳וערםא
דספהה ב ב פ ,ש ב מה ךשמנש תצקל ישנא ונתמוא לוקלק הנומאה -הל
.׳ונופטש יפלו
א״בהכויזא׳םימה
רימ םדובכ ,םתרותוא״הכיזא7םייחרנועלב רגו
.147״׳טינודזה
ולשכנש םיבר ישנאמ ונתמוארמאיזא7רבע לעונשפנםימה
תכרעמבודנעט
םהינשרד
תושרדהלש
,םירצוניפואב
םתוגהנתהבלש
יוה,רמואויהםיווק
ודלסשלכבםתושי
םהיתוריציב לשהלא
.המואהוליפא
םהיתובללשהמכינבמ
םהיתוכשמש
העפשה .וז
ימושיר
לצנהלהנממוראשנ
םתדלוממידכ
תורצנהורקעו
ןמ

תודוסיש
,המוד
,ה״ערתימע .(43
הפוצה)ץראמ,רגה׳ד
לוחמלתונווערפכלו
םבזעיאלבשאר״גיהנמולכויש
.שוריגה
ךדד וזתדבםיארנםינוכנםכחלידוהי לשדוד
(144ארונתולהת,ל״נכףוסלרומזמ,ה״ס ףד ,ס״ק .א״ע
,(145םשרומזמל,ד״עףד,ג״עק.ב״ע
.ב״ע—א״ע
,(146םשרומזמל,ד״עףד,ג״עק
הניטנאטשוק,ח״צררמאמה,יעישתה
קהבומהםהרבאםולש ,ל״ז
(147רפס הוגםולשרבחשברה
,יעישתהףד ,ו״נק.ב״ע
קרפה
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.ו הדוכיל לש תוכלמה יניעב םישרוגמה
תדובעו
השרדה
יכרדב
דרפסבםיארניאריםימש שיו
םירצונהש
האדוהה
,המודרתישלע
הרבחה
דוכילהלש
שוריגהםישחחכב
,םידוהילויהינברוד
המגוד
םיהלאהםהלשידכשמשל
.הנומאה םהושח
תודחא
הדיצמ תא
התשבגמאיהותתרשמ
תוכלמבתדהש
תידרפסה
תירצונה
.תודחאה
,םהילאיענומכ
האטיבוסחיב
התנומאבהשח
תדכלתמה
הרבחש וז
המטשמהו
תאזובה
ביואה
ירצויכוחוכלש
תילאירוטיזיבקניאו
תינידמ
הבשחמ
םמצעליכלהחורהלאלש
םהומשר
םיילותקה
םיכלמה
תינידמהלש
םירשאמלכבתאםכרד
,המדנםהשויה
תוביסכו.םנוסאםיתעל
.תורצנה
תודהיהאלותא
תתרשמתא
.דתיהךרד וז
,םרודוליא
ינבו
םירצונה,וילא
תאנשבש
םימיאה
ידוהיההפיתונוכתב
תמא,ןוכנתעשבהרצ וזןיחבה
האמה
םידרפסהףוסב
תוירזכא
.םידוהילתומדתינטשלש
םסחיבש
תוניגהה
דוחייבוןייצתארסוח
םילשהומע...ללכ
יתלבלו
וקיחרהל
יוארה
,יתמאה
ביואה״ש
,םולש
םהרבא
הרשע־שמחהרייצ׳ר
הררועתנינפמתנוכת
,תמדוק קר
,ןושארהתויהלותביאילבהבס
ואצמי ובהשמח,:ירבד
האורשכםדאשדמוע,וקמבןכוסמ לקנו.;..דבאהל /גה
ושפנ.?..הערה,,בה אבערהל
הבהאםושב
ףרטצההילא
,תטלחומילבמ
,עורההרומלעהאנש
תילכתב
הלועפהער
תויהללעופ
השלוחהאלולכוידגנל ולםושב .;..דצ,,הה
תילכתב
אוהשכ
גורהלויביוא
;ןמז/דה,צורה
,תונמחרוןיאודחפםיקלא
ףתתשה םושהלמח
,תוירזכאהילבמ
תילכתב
תויהללעופביואה
ידוהיה
רוביצה
תורעתסהאלל,םחרהיהש ןותנ הל
השגרהה לש
,.148,ויניעןאכתיצמת
דגנל
רזעילאיולה
םהרבא ,רב
םימסרופמווירבד לש ,ר
.הרשע־עבראה
דרפסב זאמ ףוסהאמה
.*49סנואה
,םיבצקכ׳תעב
םידוהיב
לאגוטרופבש וגהנםירצונה
,תויתדושיש
תוינידמ
תופקשהמ
םהילאעבונוקלחב
םידוהיהשועדי,הפיסחיש הז
אלא
תיתרבחה
םרקיעשתוספאםתושי
,םירבד
םהרבאםולש םשיפבןמה
.ןמצעל ,ר
ןהבךרעןויגהו
ישרשש
םיעירפמ .ולףאלע יפ
תוכלמהםהש
יתדהי־ינידמהלש
דוכילה
תובישחו
םידוהיה
לש
.הרשע-שמחה
יהלשבהאמה
תירצונה
דרפסב
,םיקיתעםחוסינםנויגהואוה לשבצמה
םירבדה
תרזופמה
הדעה
רוזיפהשענומ ןמ
.150םדוקלכםושמ
,,םדימשהל
הנומש״...תובס
הלעמ
ררוצה
.151״ערל םגןיא
תלעותהםאבוטלםא
רדעה
רוזפהש״—םהש״לכאוהתבס
הלועפו
תושעלםשור
,הירוענמ
,הלפשהלוגהדוסו
םתויהל,מוא
,תידוהיההזו״
המואה
איהש-לכינבמ
תלעותתיתנגה
וברעתיםויבברקםעב
,תולפשלאביךרומםבלבףדרוםתואלוקהלע.ףדנםאואמש
יכ...
 (148רפס הונ םולש רבחש ברהקהבומהםהרבא םולש ,ל״זהניטנאטשוק ,ח״צררמאמה,ישימחה קרפה
,יששה ףד ,ג״ע .ד״ע השרד וז תבסומ לע .קלמע
,(149רפס-תירק הנש /ב,ו״פרת/ה״פרת ימע .137
, (150רםהרבא םולש רפס הוג ,םולש ,ל״גכ רמאמה,ישימחה קרפה ,יששה ףד ,ב״ע .ב״ע בוד קרפה
שדקומ ןיינעל ןמה תורגתהו .םיעשרב

רעב הטונתוהזל תא ׳רםהרבאםולש םעאפורה Abram Galomהגיראטמרכזנהתנשב 1478
דוחייבו׳עה .( 1םש
,Die Judenim christlichen
),Spanien,I .No ,539 .p 862
 (151הוג ,םולש .םש
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םידוהיהדצל
םייפוא לש
,.152,םיקזחההנעטל וזימישתולגהוניש
,המחלמהואיביךרומבלב
בושב׳
רמאנש
,דמה7ןכשאוהשרפמםוקמב,רחאהמש
ירבדל
בתוכה
תונדחפהוםיכסמ
השלוחה
בושבש,ה
היה״שתולגהאיבמךרומבלב...לארשי
,,םימלוחכ,ונבומ
,התאתבישןויצונייה
םתויהב
םנוימדב
האריהוםשרנש
,םיביואהתבסלדערה
תורבגתה
םנוימדב
הררשהומדי
םהל
הקזחתנ
...הענכהה
םשורש
,םתולג
הררשהםהלולאכםהןיידעתחתלוע
ובשחיובושב
תולגב ן
ךרוממובלץיקהבהארידחפואבי ובתעב
,םנוימדב ומכיוקחןוימדםלוחה ךר—בבלה
,לשממלתעדל
םידוהיהאלוחלצי
המלש ,ןאגריו.154
תמכסמ םגותעדלש ,ר
.153ךכב
,,הנישה
—ידרפסהיכ״ןיאלאל,םדיהמללכשםהימיויהםילוגתחתוהמוא...תרחאןיאםגהנמ
דמה׳
העירכהוםתערלםצעותוהמ
ידוהיההפסונ
יפואבש
םייוקילהוללה
,.155,םילשומ לא
תויהל
הנעטה-קעה
ידוהיהרסומתא
.הרשעםכחה
שמחה
האמב
תידרפסה
תוכלמה
דוכיל
תירצונהלש
ךלמהשיואר
,תדביפל
תפתתשמ
ךלמלדצמותויהךלמםייקלהמואומעיתלב
,תינורןיאש״יואר
,ךלמהיואר
םידחא םע
המואהםניא
היהישהבסםויקל,תדהאלסורהל.התוארחאויתדש וז
תמכסהב,ועדה,ומע אלקולחב
םתוכלמ
דחאתהבישנא
.םדבאל יכךלמהםנמאאוהךלמ
ןיינבהלש
ודוחיירתוסתאתומגמ
דבלבםצעש
ידוהיהרזהאל וז
ףוגה
,דועו
.156תאז
,,ומע
,ועדה
םתויהל״
תילאיר
תוכלמבתפקשנםהמהנכס
םתבישי
,תירצונהאלא םג וזיפלשתרוצ
תוכלמה
םהיתוקוחמוטשפתיועורהללכל
םגהנממערה
ודמליש
תוכלמה;וללכב הזויפל
דספהל
הבס
היכלמועמשנטלקנוהפי
בלצה
תדכלתמהביבס
תירצונה
המשאההלשדרפס
.157בתכ
,,תוכלמה
.םידוהיה
םימשאנה
לעידי
,םישמשמתמחמ,םתדםרוג
םידוהיה אל קר לעםהש
םימישאמש תא
לארשיועדי
ימכח
תוינידמ
ןיצחש
.הקיזמ םגתונעט
המצעל
איהשכ
,תוכלמהאלאםצעםתקיזתדל וז
תודחאל
עירפמ
תודהיההיואר
םירצונה,םינעוטןיאש
.םתערל םהועמשהפי יכ
תולעופ
תויגאמדוויתד
ןיצחו
הלשממו
.אוהש-לכךמה׳ לש ,רףסויןויח,ןעוט יכ״ לכימעםלועה שיםהלתוכלמ
דובכל
תויכלמב
םירזופמ
,הלשממלבאםה
,...ומוקמוונכשיםב.דחיהזו ...םעהןיאםהלתוכלמאלו
תונובלעשישםהבןיעמהנבה
םהלש  159םה
ףוצרה
בושייה
רדעהו
ןוטלשה
רדעה
.158
,,םימעה
ןיב
.שוריגה
.םדוקהםאיכשיןאכלילצקזחלששגרימימ
ןעטשןמה
,דרופמו
הטושפלשםע׳רזופמ
הבסהוהזביוניש
,םימעה
:תקהבומםנהו״ מ ק ולל י םלכמ
,ךישממחורבתירצונ
שרפמה
ךא
.הרודס
המואהדצמבוט
תמייקמה
.םתד ןיא...םהיתדיכ םהל םעט אלו .חירתדהואיה
.םימעה
םהיתותדשתונושמלכמיתדםימעה ךכ םה םינושמ םיללוקמולכמ
,ןכלו ומכ
,יעישתהףד,ז״נק.א״ע
,יעישתהקרפה
רמאמה
,(153םש
,(152םש.םש
לבויהקחציל,רעבימע.217
יתאבהש,סב
בהובא
,הדוהיימע,ד״מז״כק ןהארוירבד׳רקחצי
(154טבש
(156האר׳עה .150
(155האר,עה .150
הבחרהו לשתוששחםירצונהםימיבםהה ינפמתעפשה
הללכה
(157האד׳עה  .150שי ןאכםושמ
.םיסונאה
םידוהיה לע
םליפורקימ
גרובצניג .,Fol 76R ,168תורוש,22—19
תליגמל,רתסא י״כ
(158׳יפ לש ׳רףסויןויה
םילשוריב׳סמ.6848
תוברתהו
די-יבתכלםיירבעדילשדרשמךוניחה
ןוכמבםוליצל
.תוצופתב
(159׳ר ׳סלבויקחציל,רעב׳מע  ,223לעתונקסמהןיינעבבושייהידוהיה
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םהיתותדבדע
םיקיזחמדאמ
,םימעה יכ םה
ופילחישםתדוגהנתיולע יפיתדראש
ןיאוהוקת
לודגה,ךומכםהש
.תורחאדעהו לע הז יכ תאיתדךלמה
םופילחיאלוםורימיתותדב
אלש
םניא/7ישועןכלוםעה ללוקמה ה ז,ה השמ -ו
,םילודג
םימכח
תורדוסמלע יפ
,תורשי
תותד
ףוסוליפה —וגרהימלןיאש ול.תד יכ ירה
רמאמכ
חנ ,ותדב יואר וגרהל ,ודבאלו
,.160הללק
ןה ולאכ ןיא םהל ,תדירחאתויהותד לכ ךכ מ ש ו נה ךפהו ,,לכשה
ףרועדווישק —
,םירצונה
תויוכלמ
םינובנהלש
םירדסה
,תוילאנויצאר״רסוחיאתלבק
,סומסיאיתא
.םילוגה
תעדותל
םיררוצהועיגה
הלאהלש
תוירצונה
תונעטה
לכ
ךלמהתדהו ינשםיחא
יכ״—,תוכלמ
המולשבלש
ללפתמ
רמאמהיוה׳
׳רלףסוי םגשרפתנ
ךלמהודצמותלכי חירכמ םישנאה ,ייקל
,תובושחה
תודמהו
םינידה
תרדסמ
:םינמאנתדה
,תואלתמאב
לארשיןודליפלתוארויניעתלוזב,ידע יכ םא
ךלמל
תושרה
...תדהןכלוהנתנ
וא לע יפתודע ,ישנםינטקוךרוצל.העשההשעיוטפשמ לעםהיפ רעבל םיעשרה ןמ
.רוריבב
םיקמונמןאכ
התודע
לארשימירדסו
היציזיבקניאהלשךלמרשכ
,,םלועה.161
התנומאב
היחה
תוכלמה
ךרדכהרשילש
הייפכה
תקדצהו
התנומאב
תוכלמ
הדוחיאלש
תסיפת
.םידוהיה יכ ,רףסוי ,ןןשושהגפ
הרומתההערלבצמב
תישארב
ומשרנידיבימכחדרפסדוע
תוננובתהיתימאלכבםיסנה
ןנובתנשכ
וימיבש:ריבסהוועמש״ אנ,יתובר
תוכלמל
םיברוקמל
162
ותואילפבלש
םירבד —
ושענשיגמםישםדאילע,ץראאצמנ יכסנההזה לודגםלכמינשב
,ותואילפב יכלכםיסנהויהיונשוגהנמלש,רמוח הזוסנהאוהיוגש
.ותדמתה
תוכישמבו
סנ
תבהואהצורוומייקלבעתנוהילעוכפה
הגהנמלש.שפנ יכהגהנמלששפנהצפחרשאבאיה
אילפהתושעל ןתנובלביכלמ
,הרותל
תיבשהללאוג
.ולטבלםשהו,ה״ברשאאלהצר
הצורו
,ישורשל
,םירבועהןה,תומלןה
הרותהסונקלותא
,ןודלוםייקל
ץראהתתלונלחכתושרותווצל
 (160׳יפ ׳ר ףסוי ןויח ,ל״נח י״כ,לי׳גה  .,Fol 76Rתורוש  ,76v—24—22תורוש  .7—1םירבד חלא
םיארנ ול שוריפלכוא״ש ״שרפל ףסונ לעךרד״םישרפמהקוספה ״הזהאיבהש םדוק ,םש)  76Rרש .(16
ףוסב ףיסומ אוה דוע הנעט לש :ךמה״ ת״או״ יכ ז״כע יואר ךלםחינהל ינפמתלעותהךשמנה ךל .םהמ
ןיא ךל םוש תלעות ״םהמ ,םש)  ,76vרש .(8—7
 (161ושוריפ ,תובאל רפס ילימ,תובאד קרפל ׳ג ,שמ /ב האיציניו ,ס״ש ףד ,ד״כ /ב רפסה ורבח״
הנובשילב תנשל׳רה.״הריצילוירבד םה אופא םירשע הנשהלעמו ינפלמ.שוריגה אוה איבמךשמהכ םג
תא,שוריפה שישללפתהלהמולשב לש —תוכלמהיהתש״תוכלמה,םולשב אלו היהת הטטק םתצקל םע
.םתצק יכ םהשכםולשבהמכסהבו תחא׳יארי ינבתויכלמםירחאםחלהל .םהמע רשאכו קלח םבל וטטושי
םחלהל ...םדגנכ הזו רמאמ הימרי,לארשילושרדו׳ תא םולש ריעה רשאיתלגה םכתא״׳המש ,םש) (.םש
,עמשמ תנשבש ל״ר אוה ללפתמהתודחאל התמצעו לשלאגוטרופ ׳רו)הלעמל ׳מע .(54תאוושה וירבד
לע וחוכ לשךלמה םעירבדם״במרה׳להבםיכלמ קרפ ,׳ג׳לה׳י—׳ח׳להבו תודע קרפ ,׳ט׳לה ׳ז,תדמלמ
ןיאש יניינע תודע ינפלש ןידםיכלמה רקיע.ם״במרל וניא ןייצמ תא תיב ןידךלמה אצויכ ןמללכה יבגל
תודע .ןטק׳להב םיכלמ תעדם״במרה הנותנ יגשומלדרמה,ינידמה תרוצ שנועה םתגירהו לש הלא ןיאש
תורשפאםגרהל ןידב * וליאו ותעד לש ׳ר ףסוי הנותנ רקיעבירדסלהחכוההתודעהוםירתומהךלמל ידכ
טילשהל תדהרעבלו.םיעשרה ילוא ףא ינוש הזהשגדהב אוהתעפשהמ ןמזה.הביבסהו
 (162ונייה םנ׳רטשמה׳ ןתינהיברוקמלתוכלמהםידוהיה ופכיש ןיד הרות לע,םהיחא רבד אוהש
ויניעב םויקהרותה.תולגבהאדהלעמל׳מע .30
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חבעטחםחשןינעוטונתוא המ איהש.163
וביתדךפח,םתד םע
,ןירוסאו םעתויה
ןהשונעלןיסכג
םיננובתמלידסח
׳יפאוהיה סנהזדמועםינשרפסמהיהאלפ
והומכ ?
עמשנה
רבדכהזהוא
היהנה
תודוהל
ןיקיפסמ
/הש״כש״כויכרבכהשענומכעבטינש.164וליאווניפאלמהרישםיכןיאונא
איהש
רושיאל
רשקהב
תאבומ
תיסחיה
תונלבוסה
.בויחה
םירומאןאכלעדצ
םירבדה
תא״םשה.165
,הדבועהבצמש הז
הבושח
,דרפסב
דיתעהאובל
תניחבמ
.תידוהיהךא
תימצעה
הגהנהל
הקינעמ
םירומא
םירבדהלאםניא
.הניקתהףאוולצא
הרבחה
םדאהתאותומגמ
הארנ ולדגונתאשפנ
העשרה.166
תוכלמל
תינייפוא
המגמכ
םירצונה וא
תדחוימשפנל
הנוכתכ
הדנרגוארנםהל
הנוחצנולע
ינידמה
הגושגש
,םיילותאקה
םיכלמה
דרפסדיב
הדוחיאלש
ףא
,היואר-יתלב
התורישב לשהנומא
םייוצרהדצמ,םמצע םא יכםישענ םה
םישעמכ
םילוגל
הלע״שידיבבהזרוגס
םהרבאעבסרובסהיה
.ןטשדדשעמ׳ר
,םיהלאאלו
םירבדכוםהשעבצא
הייליטשאקב״ץובקב-כחה
שרפשכ
,״וניאנוש
תלפשהוושע
וניתלואג
תחטבהב
םיתעבש
קקוזמו
הלעשילבהבסדריילב
,םידמל יכוישעומכ״
הנממש
,ויכלמו
יפולא״״םודא
״םימ תאתשרפ
הארנשףאש לע
,לארשיל
הלודג
.,..הנותחתההזוהמחנ
הנוילעהדרידע
הלעמב
היהישכ
.הבס
יפ תוכלמהש תדמוע תולעמב דע ,םימשל ונא םיחטבומ ולפיש אלו
האיבהםימכח
הייליטשאקב
,תוכלמה׳
,םימשללש
המיהדמהדע׳
התחלצה
ולכוי .167״םוק
.לארשי
בושחללעןתמחנלש
ושוריפב לש
תוחתפתהה לשדרפסרתומתוארל םג
דוחיאה לשדרפסימשרמו
תותואמ
היהתשהבר
התויהלשארלכל...םלועה
תונבל״ ...ריע
הצרש
,הגלפה
תשרפלרוד
׳רףסויןויח
לדגמלןודא
,הבוגהיוארכ
תונבהלולדגמגלפומ
םיאבה םש...דימת
ליכהלתאלכ
הברה
דאמ
ותעדל
׳ימיכסמולעהזיא״ןינע.168
ךרדבתוארשאומיקייתרוכתירב
,ץראהתואל...דעלו
לכ
םימישאמש ונתואתחיצרב ,ושי ואףוליסב ןבומ.הרותה
(163אוהןווכתמ
םידוהילהשענ עבט ינשיטילשלדרפס.תירצונה
,(164רמולכלגרה ןתמ,רטשמ׳
 (165י״כ ׳יפ תובא ולש  ..MS .Br .Mus .Add ,26922 .Fol 187vינפל ןכירחאו ןכהיינפה
תאבומההלעמל ימע .30
םינרצחל
תדובעבלאה,הבוח םגולשב
תודיחאהש
הרכהה
ותמדקהב,יפל הזעיבמאוהיפלכ םינפ תא
 (166ףא
םידבועה יארשפא
תדובעבםשהדבכנהארונהו.ה״ב יכ םאקלח בל
הלודגה
תוהמ:תוהלאהאיהו״הנפה
דובעל תאםשה ה״בהדובע.המילש יכ ה ש ם ״ב ה דחא דחוימו לכמ דצ לכמו ,רבע םאו
,הקולח יכ המהצורש הזךפה המהצורש ,הז
רשפאייאהיהתשםתדובעתדחוימ יכ םא
םידבועה
קלח בל
המילשהיניעביעדויתעד,אוהויהישלכההדוגאתחאתושעל
הדובעהו
ותלעותו לש הז וקזה לש .הז
ןוצדםהיבא״םימשבש םש)  ..(Fol 99Rיפל לכחודראשוירבדרוביחב הזאוהזמרמ ןאכ לעךרוצה
םיטסילאנויצארהברקמתולהק.לארשי
רעבל תאךרד
,חלשיולהאיציניו,ז״כשףד ,ז״מ ,.ב׳דלםהרבאהתיההבושחותשגרהאוהששדיח
(167רורצרומה
תוערואמה(,וביבסידהשאוה,רפסמ
תעפשהב
1שדיח
ףיסוהל—רמולו
תירוטסיהונילע
שודיח הזהניחבמ)
םילבוקמהרהוזב
םיפתתשמהץובק״ב.״םימכחה אלא רכזש יכ םכח״דחא ןמ
״והוחבש״ששוריפל הז
,רהוזהמיתרמאו ולםאש
היליטשקבףוסבהאמה(ו״טה —היהםגמגמרמואוהארנש ולאוהש
יוטיב)ןיינעמ
והחלשי ילאאנדיבע אמיאבט.ןנברל אלוויתיאר דע.הנהיתשפשפוירפסברהוזה אלו״ויתאצמ (.םש)
׳פורפםולש רמא ,ילתמאבש ןיאןויערהל״נה.רהוזב
םליפורקימןוכמב,יבצךב ףד ,ב״נ ׳ב יפל)
(168ושוריפי״כבשתשרפל ,חנ י״כגדובצניג ,1053
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דכלתמהתירבבתחתטילשהחאןיא״קפסוהזש
,םלועה
דוחיאןיעמ הזלש לכ
לש ׳רףסוי
הגהנהו...הרשיהזודצמומצעאלוהיהאטח
תיתימא
רתויהבוטטאשארההיהילעבהנומא
.169תער
,,הירחא
םלועה
ךשמישללכ
תלעותה
תיתימאהיהבר
ירמו ;לבאולאויהילעבהנומא
הנומא
.הלבזיאו יכלכ״לעבוז־יא
דננידרפ
םידוהיהימיב
האצמתא
הערהרשא
דוחיאהאיהאיה
םכלמווצריןימאיש לכםלועהםתנומא םא ...ולכוילשומ לע לכםלועה ןיא קפסהצריש
הנומאל
ןושארהוצרשוסנאל
םהרבאהיה
טשפתתשותנומא אלו קולחי הילע .17°״קלוח
דומעלו
קחרתהלונממ
,הנוכנהךלהוידכ״
הנומאה
ןושארהחקלשילכהלוגללגב
,תרחאאוהו
תוימרופינואל.תיתדךכ,היהךכ
דוחיאינידמףאושועבטמ
.171״רשפאש
הלשממבתרחאומכ
.ןוטלשל
עיגתש
,הנומא
,היהיוזיא׳
.הפיכב יכ זא
םילשומ
םיסנאהויהי
םירצונה
שחרתהל םא
הלוגה ,רףסוירעישהמלולע
,ומצעלשכ
תויוכלמהאוהש ער
גוליפהלש
אל״וסוניםהל 172אלוטלמיםהמ״טילפ.173תלעות
יבשוחלו,ומשרשאכ
תלעותהבריארילי״שה
,תמאהאוההזב״
ןנוטלשתדל
ךופהי
לכדועאל
שדחתיהזייאל
,לשומורשאכהיהבורב...םינמזהרשאכ
םהיחאטפוש
אלהיהיםהלברקמ
.174״תונועב,וא
םעלשומתיחשמ,םהבהיהירשפאסונל,וינפמרשאכהרק ונלםימעפתובר
םיכלמ,םיבר
תוצראב
לארשי
תויהב״
:שוריגה
יפכחסינשותואןיינעופוג ,רלאוי ףביעשברע
םדימשהלוכלילאץרא.תרחאםנמאו
הלועהבוט—םהליכ םאםיכסיךלמדחא
לזמהש
ומכ
״ודבל.175
םתויהתחתךלמהחאונומכ םויההרפסב זאןיאסונמיתלב,הל
םוכיסשתדוקפ
הדבועה
תילגתמ
ירצונ,ד־ידרפסה
ביואה
תוכלמ
הסיפתל וזלש
ךשמהבביקע
םימוכיס
הדוקפההמצע .176שיהמכ
טנמומהיתדהדוערתוירשאמ
השיגדמתא
שוריגהונלצא
,שוריגהןוזיאב
תריסמבהנכותןיינעבךיראת
קייודמהרתויב
.177שוריגה
םיירבע לשתדוקפ
תושרדבש
ןושארה
שורדב
שוריפב הזאצמנרבכ
תונויערה
היצניגפ(,י״כבתורוש.12—8רקיע
,יתריפסןיא
ן״רהאשראו) ,1875ימע .(5—4
,(171םשתורוש.22—21
,(170םשתורוש.20—17
,(169םשתורוש .14—13 ,8—7
ותבשחמש
,ףלאמ
רבעמהןושללםיבר
.חרובה
םהרבא
(172יפלךרדושוריפרבדמאוהםוקמב הז לע
שוריפב הנותנללכל.לארשי
,(173םשהרוש .24
,(174םש ףד ,ב״נ /ב תורוש —28—27ףד ,ג״נ ,,א תורוש .2—1ךשמהבוירבד אוה הנופ
׳,אעיטק —יכתלעותל לשתורשפארבעמה
לארשילךרזפשתוכלמ״ו
ה׳בקה
תונויערל לשהקדצ״השע
תוכלממתוכלמל,ףרוצמ״וניתויהשםירזופמ תחתםילשומםיברהיהיהבסלבלהלכיהזיייאלשומ םג
תיחשהל״לכה,םש)ףד ,ג״נ ,אתורוש .(4—2
,ותלשממברחארשאאללכוי
םידמועה
(175תלוע,תבשתשרפל,יתוקחבהיציניו,ז״לש ףד ו״ק.א״ע
שוריגהלצא ..F .J ,BaerDie Judenim Christliches,Spanien,II .No 378׳רו .י
(176תדוקפ
,תירצונה ,מע.472—468
דרפסב
םידוהיה
,רעב
הכלמהוםתחנ,״בתכנו
ךלמה
רמייתמהתויהלםוגרת לשןגשתפ״בתכהדשאםשב
ךוראה,םהבש
(177
,םיכלמל
ותמדקה
,לאנברבא
,שיטאלימע! 69—68לצא,רקחצי
׳דהמ
םיטוקל,םינוש
,ילאשפק
והילא
לצא׳ר
םהרבא,תוכזןיסחוי,םלשה
,העושיהףד ,יג ןיא יד
ותמדקהינייעמל
;ג״כת—ב״כת
םילשורי,ו״טשתימע
הנידוממ
,המדקההאטשוק,ח״עררבעמ;רעשללצא ׳רדוד
׳מע ;227תודלותקחציידלקחצי,וראק
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זירכהל /לכבריע
טארקב:ותניקבווצ״ש
םהרבאיולה
תריסמבו,חורהאוה לש ,ר
תוארוהה
הרוצב /
תונידמב /יתבוםירצח /המוחו
םידוהי /רשא
תולגהל
בוחרבו /םיקושתוצוחו ... /
.הלובג
,דדמבהרצק  /העבשובאב םש /
178הרזגדדמו /
הב״ירמ /
הביאב /תנשבו
רדאב
דרומלבשויו /ואצומוונתימי /
תימהל /
דחשב/סאמו רחבו  /ישועב /הרמהרזגו
רהוממ
הרוחס /היהוורבד /
םידגבה /ינימו
איצוהלםיפסכםיבהז /לבא
הרומת/ענמו
ןיאו ול
,ילאשפק
״םוגרת״אצמש
םלוכבשאוהותוא
״הרהמ.179הנשמ
ץרחנו :/רמאוואצץוח /ומוקו
׳ןגשתפ׳ב
הדוקפהתללוכ
םידוהיה.180
םיכלמהוקעזיו״רמב״םשפנשרגל
םיסונאהלא
ויפלואב
,ותלחנבוונוהבלכבו
דומעיותיבב
תויהלו—ירצונ
רימהלותד
החטבהלכ״לרשא...ץופחי
הז
הריקחהמ
.דובעשםג
לכמו
.הנושארבכויהיוולדועתורחונתאמלכמםמ
ןילטלטמו
תועקרק
,ושוכר
םידוהיה
תוארוההתנגהל
״םירקוחה .181ףא
היהי ול ןמזדעהרשע,םינשאלשורקחיוילע
םימויאו
תוחטבה
רבחמשןולע הזללכ
הארנכ
תירוקמה.182
הדוקפבמ
,םוכיס׳בהזרתוי
תושגדומ
תדוקפ׳ל
תוימוקמוםישעמוהארש ומבויניעםפרצו
הפ״לעבש לש,םירמכתודוקפתופסונ
ילאשפקרשאמהזללש
םירבדהלצאש
תירבעבםיטונרתויחורל
,םימוכיסה׳
׳שוריג.183ראש
םיכלמה
םתוקידאלש
שוריגלהתיה
םימיכסמ יכעינמה
.טארקבלכמםוקמםלוכ
םהרבאיולה
׳ר
ךלמה
הדוחיאולש:דרפסימיב״
הדנרג
,דדותרחדכ״דוםהלש׳הללעשוביכ
םתנומאב
םילותאקה
סולדנא
םהיביואמרוסמיוםדיבלכתוכלמלא
ודננארפותשאו...לבזיאחינהבםשהםהל
ןוד
.184ךותמהנומא
,,םשרגל
ומיכסיו
םתוכלמ
םידוהיהינכושיתב
...הושבכיוובתכהנטשלעלכ
שרשל /
ולספב
הרומח /
העובש
םירחהל /הנומהםירהו /ונימיעבשנו /
תחמשוןוחצנ םקרצ״
ירבדלהעשך 185םיקהו...הרבדומקוץמואב ... /ווצו
הליתשרוקעלו ... /הנפו...העשו
,ושע׳שרמא:ובלב״
לאנברבא
״זירכהלתדוקפשוריגה.186ירהואיהותעד לש ,רקחצי
187תאזה?ידיב
םדקאינוקלרשא ןתנתאריעה
?המחלמלהמב
ינרזאמהליח
יקלאל
הצרתא
המב
,הבבושה
ותנומאותבה
בישהלוותדל
,לארשי
םיכלוהה...ךשחב
סינכהבתחתויפנכםעה
םאאל
,םהישרגמםחורכםחוסינכו ,םח איח
םישרוגמהיקומינב
 .A ,Marx Studiesל״נכ ,מע .81תרכה
.םידוהיה
תעדותב
השגדהההברה לשטנמומהיתדה
תדמלמה לע
(178דוקינה.י״כב
םליפורקימןוכמב ןב,יבצ .,Fol 158Rתורוש .12—6
גרובצניג ,214
(179ןאויד לש,ויריש י״כ
אובמבהניקלםכסמאוה:הזורפבשדחב״רדא תנשב״נרהאזורכארקליחב ןכו :רמא דע םוי יעיבש
תויכלמהתורכזנהתחא ותד.תימהל ורזגואלש
שדחל בא ןושארה לכאצמנהערזמלארשילכב
םתוכלממףסכאלו,בהז קרםפסכםבהזו.גצויךאראשםהיסכנואיצוי.םהמעואציו םלכ
םידוהיה
ואיצוי
םיתאמכ ףלא ״ילגר ,םש) .,Fol 157Rתורוש .(9—6
,(182םשימע .69
,(181םשימע.69—68
(180םיטוקל,םינושימע .68
,תירצונה ימע  470לעישעמהפטה.סנואו׳יעו םג ימע ,550
םידוהיהדרפסב
(183׳ר םג .י,רעב
הרעה .139
גרובצניג .,Fol 157R ,214תורוש .5—1
אובמה,ותניקל י״כ
(184
.הכלמה
הלבזיאל
(185דוקינהי״כב ןהנווכה
,(186הניקה ,םש .Fol 157vהרוש .Fol —158R25תורוש .6—1
.הדנרג
= (187
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רקיעשןברק
יצראבאלוונוכידגנל״יניע.188אצמנ
םכילשהללאץרא...תרחאאלובשידוע
וא
והשעמלחה
הכלמה״שותטה בורבהחקלתושעל
.םידוהיהףא ׳רקחצידיעמ
הדותהרוצינב
םיוגה״
ותעדל
.תירצונה
תעפשהלתפרצ
שוריגהםג
ימרוגב
סחיישקלח
״רומגו.189אצמנםנמאימ
...םהיתוביבס
הפרחאיהםהלתאמםיוגהרשא
ףודגו;הזב יכ
הפרח
םילבקמ
םהיניב
רשאונחנא
םיגיעלמלעםיוגהרשא
,םהיניבומכאוהשםויהןיבדרפס...תפרצלםהש
םידוהיהשםינכוש
.190״םברקב
םיחבשמוםמצעהמלןיאש ונא
ונחנאםיבשוי...םהיניב
הנומאה
תייפכל
ףואשל
העבטמ
הנימאמהניאשתבייח
אופיאןיאשתוכלמ
םישרוגמהורבס
תוטישבתונוכנןעמל)
,הראופמתינבנה
הכלממ
שוריגה
.היבשוי םהובזעתעב
הנוכנהלע לכ
׳תיעבט-יתלבה
תונלבוסה׳
שוריגההמייתסנתפוקתסנה׳׳ישפנה לש
(.191רקשה םעתדוקפ
.דרפסב
התיהש
.ז תועמשמה תירוטסיהה לש תופקשה רוד שוריגה
.םהיאצאצו
םהיתובא
,םהילעיכםא םגלע
דמללאל קר
םישרוגמהואב
םימוכיסהלשתועד
.שוריגלימכח
דרפסבזאמ 1391דעו
שחרתהש
ץיפהלרואלעהמ
תופקשהבהלאידכ
שי
המארע ,רו
ותרדגהכלש .י,רעבןוגכ ׳רקחצי ׳ן
/הצחמל
םיליכשמ׳
םהיניבו
םילוגהםמצע —
םזילאנויצרה
תעמתשמיתשל,םינפ יכ
הרוצבוהניאש
שרופמב
ודיעהםנמא
לאנברבא —
קחצי
םיינחורה
תוחוכה
ושילחהםינפבמ תא
םהיברוקמו
חרואוםייחהאלללועתווצמ לשםינרצח
ןוירוטסיהה
.הרמההו
העינכה
רלוקהלש
חור׳ב׳ןווייולת
םימיב.םהה
דרפס
תודהי
םייתרבחהולש
תבכרומ
תואיצמההתיה
האולמב.192
הפקשה וזטעמכ
תירצונהלביק
תודהידרפס
ינרדומהלש
.ורפסב
ונדמילשרעב
תורודלו —יפכ
םמצעל
םישרוגמה
ידדצ־דחהונתנש
רבסהה
הברהרתוי ןמ
תעפשה
םישרוגמהלע
ונדמלשיפמ
המשאהזדגנהמגמתינחורתחאלעךמסהמ
ןוחבלבתכ
שי
תיצחמה
תואיצמב לש
תוננובתהרואל הז
,היתורוניצו ךות
,םהילעהתוהמ
הרבחהתירצונה
.הרשע
שמחה
האמהו
האמהד״יה
הינשהלש
םימכח —ןיאו
,בהובאדועו
םהרבא,םולש׳רקחצי
,ביעוש ׳ר
םהיתופקשהלש׳רלאוי ׳ן
םהילעשוצחל הניחבמ
,תולגמ
תומשאהה —ל״נה
׳ןטסיאוריווא׳ןבומב
םהבדחאאוהש
,(189םש .םש
,םינושארםלשורי,ו״טשתימע.ב״כת
םיאיבנל
,םיכלמל׳יפ
המדקהב
(188
רומזמל,ד״מ-ולאש
,םילהתל
,,תולהת
,דרפסבורפסבארונ״
שוריגה
,ביעושבתכשברע
,(190דלאוי ׳ן
םיקוחרהרשאכ
יקינ,ט״כשףד,ד״ק ;,אהאר םשרומזמל ה״מףד,ד״ק ,ברבכ״שרפוסייוגמתפרצ
ואוביץראבםידוהיוכלי ...תוארל ...םא ינפםדא,.,םהל
תוברתהו
(191ילוא אלהרקמ,אוהתרכינשהבריק ןיבהעדההבוטה שישילוגלדרפס לעתויתדה
ףושיבהAlonsode ,Cartagena
האיליזבתנשב,1434
ליצנוקב
,אשנש
םואנה
תירצונהןיבל
לשתוכלמדרפס
ונב לשרמומהולבאפ הד הטנסהירמהמלש)(,יולהחיכוהלהנורתי לשהיליטסק לע ינפהילגנא
) ..(A ,CastroThe Structureof Spanish,HistoryPrinceton,1954 .p 11-15ורפס לשודטסאק
םידרפסה םגעצמאבהאמה.20דד לכ,ולוכדוחייבו
הדירטמתובשחמ
אודהיארןיידעשתייעבסנואה
,תודהיה
םידוהיה חורו
םישאהל תא
קרפ ג״י ,ובאוה ןויסנשאונםישל׳ תא קשנחצרהדיב,חצרנה —
.םירצונה
םידרפסה
וטימהשםהילע
שוריגבו
תופידרב
,תואנקב
דוחייבו ,מע.474 ,466—463,317
,תירצונה׳מע ,372—369,143 ,3
דרפסב
םידוהיה
. (192י,רעב
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תידוהיהןמזב
םיהלאה
גרדבשתדובע
תותיחפה
,ךלוהו
רימחמה
דוחייבלרוגלארשי
תישפנ
םתעדב לשםינמאנוטלקנתודוסיהסיפת
.םירצונההצור,רמול םג
יכרדבש
תראפתה
,תולגה
,תוהלאה
םילבוקמה לעתלצאה
תידסומו.תירצונםדגנהתלעםנמאדומעכ שאתרות
תיתד
םודא—לארשילעוןבומהימינפה לשהליפת.תווצמו
תמחלמ
ימסוקהלש,תולגלע
לעןבומה
תודהיהרואבשדח
םיברלשהריאההרות וז תאןבומ
,תדמלמ
תואיצמשםימיהםהה
אלא
םייחישמה לשתורצנה
םייטסימה
םילמסל
התבוטבברקל תאםבל
םירחאלהתשעאלש
וליאו
תילאטנמארקאסה.הלש
תיתדה
ךרדלו
,תונדרמואליפלכםינפ
המרופיר
םהיתובאוהניאלש
ישרוגמדרפס
תיתרבחהלש
הסיפתה
היגולואידיא
םהירבדמהתלע
.םהיתולהקב
יתרבחה
דובירה
אלויפלכ.ץוח ןיאםהבקלוח לע
תויבקעבימימ
.תונרצחהאיהתחסונמ
הכירעמהרתויב תא
,דרפסבש
םידיסח
השבגתנשיגוחב
׳רףסוי ךןאשושדעו ׳רףסוי.וראק
תירצונה
תוכלמל
,םולשאלהתיההל
םהרבא
,ןאשוש׳רףסויןויח׳רו
םתעדללש׳רףסוי ,ן
הליבוהש
ךרדה
ןימאמהתדבהנושהתדמרשאמ
רוביצברזופמ
לופיטל
תדכלתמהךרדתרחא
תדובעלארובהבייח.תאזתועטההתיה
יטננאמיאה לשתגהנההמוא
שוריגלהמשלוןויגהה
םיכלמה-אקה
.תויתרבחהררוינידמהםתטיש לש
תונקסמב
ותדובעאלו
ךרדבו
ארובה
תסיפתב
,תוימומרעוךאהלאיטרפ
תולילע
,תוירזכא
םילבוקלע
תרטמל.בזכםה
םיילותהתיהךרדתמא
העבטלש
/ינחוראלשיפל
דרפסהתיהסנ׳
תיסחיהלש
תונלבוסה
החנמה.ותוא
עוציבהאלוחורה
.הנידמה
שמחהרדאמבוהרשע-עבראה
האמה
תיצחמבהיינשלש
םזיאוריוואה
רפוסמללע
ןנובתנשכל
ךרדו
ךלהחור
םימכח ק ובל י םלע
דבלב.193
םירוגטק
תומשאהלש
ירבד
הרשעאצמנוניאשאלא
.םינמאנהךאןיאתורפס
תוזיגרמהבל
םהיתושרד
/םיפוסוליפ׳ םירפסמלע
םיעשפנלש
םייח
םידיעמה לע םויקתטישםייח
,ןידדויב אל לשםידוהי אלו לש,םייוג
םהלשןיאוישעמ
תוקהבומרתויב לשהתואהפוקת —
׳תויפוסוליפ׳
׳תיטסיאוריווא׳ .תואיצמבתוריצי
תודהיו
,תוישעמ
הדפקהלעתווצמ
תוגופסחורלש
םהימודו —
םהרבא,םולש
,ובלאלש׳ר
לש׳רףסוי
םהרבאםולשהאורהמ״ש
.הלבקבםכח׳רכ
׳םירקיע׳ברשא.ויהי ןהתוריכמ
םהינויד
ויהי
הלבקהטעמבןמזילבו.,..חרוטהתיהותמכח
,וגישהלוגישהימכח
עגיתהל
ףוסוליפה
ךרצוהש
.194״תוקפסהותוריצי
לובלבה
ףוסוליפההכובנידיב
,קופקפותמכחו
,תיתימאילבקפס
הלבקה
.םירצונה
חוכיווה םע
תמחלמב
הלעמב
תונושאר
,וירבחו ןה
,ןהירבחמוןוגכ׳רףסויובלא
הלא
׳לארשי ,םש) ימע(372—369םסובמולוכ לעתומשאה
תויטסיאוריואהנחמב
תופקשה׳
ףיעסה
(193
תיתרבח,תחא
תיטפשמ וא
הדבוע
׳העפשה הזאללו ןויצ
,םידחאאללהאבהירבדמםישנא ינב םרזבר׳
.׳תיטסיאוריואה׳
,םמצעלשכחכמםתפקשה
הבשםילגתמישעמםישנאה
,ישימחה ףד ,׳ע .א״ע םש אוה
,ישימחהקרפה
הניטנאטשוק,ח״צררמאמה
(194רפס הונ,םולש
,לבוקמיפללבקש ןינע הזיממומדקש
׳ויהלאהלעםיירוב והזארקנה
תודוסה
שיאה״שולגנשוילא
רידגמ
.״הלבקה אוהריכמאופיא םגהריציב
וא דואמ עפשה ה אהל .י המולבקש אוהארקנהתמכח
הירטמיגה
םיעזעדזמ ןמ
,רבדבילעבשתדותדוסהויהילוא
תובישח
ונתניחבמ ןיא
.םילבוקמ
תשדחתמ לש
׳עבטה׳,םש)ףד,א״ע(.ב״ע
״םיהלא״ —
ולש
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,היפוסוליפה׳
המישאמה תא
תורפסה
ךדיאמבורהבורלש
תיפוסוליפתרחא אל.הרתונ
תורפס
/הצחמלתגופס.החור
תיליכשמ׳
איההמצע
תדיגבל
ותרמהשתשמשמלמס
םהרבא—רואינש
רתי לע ,ןכגוחבברוקמרתויב,רל
האבה
הרדגהה
,שוריגה
דבלבינפל
הרדגוהתנשב,ז״מרשמחםינש
םיטסילאנויצרה —
םינרצחה
ידליב״שםירכנ
,םייחבוזב:ןושלה
ודחיישהל
דיקפתהו
םתלכשה
יכרעב
היפוסוליפה
לשםוקמ
ויתומוחבו די,םשוםנטבותמרע
,וקיפסיםישנאםימכח...םיעודיוךורבו ,ה שיםהלותיבב
ייופאלו
ילושבל
םישמתשמןהמ
תוירכנההנחה
תומכחהו
,הנשמואר]מג[;ארבסו
ארקממ
םיטח
ושרדמ
וליאכםהםילועתיבמ
םירבדה
,.,אימשדםיארנ
[ארקילו
אעראמ]
הארכונ
אנחלופ
רקעמלו
תוננוגתהינפב
םינרצחלהרפסב שיןאכתמינ
הצוחנה
הלכשהה
ץ׳במרההעשןגהש לע
לש
,םיקלטיאה
,םהירבדןיבמתורושםבתכלשישאר
,וריכהיפל
תרגאה
ידוהי,רזםאיכילעב
רוביצ
םימשאנה
תולצנתהבןיעמ וז לש
ונתניחבמ םג
.195תאזכ ןיאולזלזל
םתלכשהאיה
יכ םג
ונינשומלא:ןקזהימש״
לאומש
שרוגמה ,ר
היפוסוליפהרמא
םירבדםימודלעדיקפת
.םיירקיעה
ויתודתי,חצנל
,היתונפבשרשלבןעצילבעסי
שרשומ
,הרותה
ונטבשאלמםחלמ,רשבודומל
א״בשרה
תועיבת
.196
ןויגההלעלכ,,םינפ
תמכחב
קוסעל
...איפוסולפה77
תמכח
77דומלל
שיש ול
לכשומןושאר.ולצא
וגוחוןה
םידיעמהלעםייח לשתולקשארוגהנשםהב
םירואית
ןידדדיבשיו
תמא,ןוכנ שיישעמ
םישעמל.ל״נה
.תונרצחהחרואםהייחםרג
רותיווללע
,וניארשןיאןעוט
.םינרצחךאיפכ
המכ
.תולהקבןיא הזןינעלש
,רטשמ׳
גיהנהל
חילשה
ןימאמש יכאוה
תויושעאובלדצמ ימ
תונשלה
םזילאנויצארהתללוש לכדוסי לשהמגמ תילאיר
תיתרבחה לשיפקות
םתפקשה
.תופקשה
תויטסיאוריוואןיא
תופקשהל
תווצמב
תוגהנתההליקמ
סוחייהלש
.םידיחי
םהיתופקתהבלעייח
הפירחמה
תיטסילאנויצאר־יטנאה
המגמהש
.םימישאמהםשורה,אוה
,ןיכומיתטרפתונעטל
ול
.םזיאוריוואכהמדנוליאכ
םזיאוריווא
,הכותבתמרוגוארישלצ
התודהיבו
דרפסב,הלוכ
תכלוהו
.הלילח
,םתריציורזוחו
תלכשהבשוירבח
יפוסוליפה
ףקות לכםדאדוסיה
.%F,Baer Die Judenim christlichenםשוימע 384
,Spanien.Bd ,II .No ,360 .p 385 (195
,םכיתורמאתורמא ׳התורמא
תינחורהוניאר״שםעונתצילמ
הגיזמה
םיקלטיאה לעהתוא
םיחבשמ םה תא
,/הוחאו
,איפוסוליפהו...תובטוחמתודחא
,תורוהטתוכורע לעישרשארקמה ...ארמגהו
ינאיליציסהאפורה ׳דףסויהעושישארגיהנמו
ונאוםנמאםיאצומ~40כש הנש ינפלשוריגההיה
ררושמהדיפנובחרבשוינפמ ןמריעההיעמבגאתונעט ודגנןניאש,ונניינעמ
ץרענתליהקל.הסוגרס
היהששיאהברקב״ןומההשדקתמדסחתמו /לכבו םויביטמהפימוםכרדםהיניעב /ןעמלובושי
ךשמהב
סומלופה לשהמלשהיפנובץבוק לע היךדכה״י/ד,ו״שת ימע (.ח״י
״םהיעשפמ .ח),ןמריש
רימחמו
לודגה
תבשב
שרוד
,לופלפו
הכלה
לעב
שיאה
,ררבתמהיהש
םירבדה
/םש)ןירוסיאב׳מע.׳כ_ט״י
האופרה ,םש) ימע (ח״כ ןכותלעבוהטיש
?ב״כ (.ה״מ תעבהנועבו תחא היה אפורהרומותמכח
תמכחבהנוכתה ,םש) ימע (;,כדיפנובולבוק לע ,רבקעיגלבלאךלהשדומלל ויפמ תא רפסעמשה
היפוסוליפה לש
הסוגרסלקסוערוריבב
וטסידאל םש) ימע(,ג״מ—ז״ל ףסונ לעתודעהיהש שאר הז
,תירצונהימע 366ימעו,535׳עה .5
דרפסב
םידוהיה
הוושהו .י,רעב
ןוטלפאו םש),מע(,.כ
וטסירא
םישוריפ״י״שרל,״ל״צזאטשוק,ה״פר,ארקיו
ספדנהךותב
ושוריפבי״שרל
ונינשומלא
לאומש
, (196ר
יעבטה
חרכהה
חיכוהל תא
םירבדה םשהאודדציכלמעאוה
תשרפידחא,תומףד,ג״י.ב״עארוקה תאלכ
.א״בשרהו
תפקשהלן״במרה
המכסה
,היפוסוליפךותמ
דומלל
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רדעהעקשמלשהריצי
.םהלשמ
העדב
תווצמבוקמינותאז
םמצעל
ולקהש
םינרצח
יאדווויה
םיטעמ.סחיבלכמוםוקמישאר
ילעבלהעדןיעמ וזהמלמויהש
תויתוהמ
תוילאיר
תועפות
לשו
תודהידרפס םלוכהאמבשמחההרשע אל ונמנ.םהמע
םמצעלהכרדהדצללוטיב
םיליקמה
םינרצחה
ורימהשאלולביקתאמ
לארשי
ינומהתיב
תוטעומ
,םהיתונמראבעומשלתושרד
םהישעמםתעדוךירצהיהאובל
.תווצמהידכתעדל לע
תונעטל
ןיזאהל
(הפירחרקיעבו
הבוגתו
,תוטעמןכשוררועםשור
םימכחםהבשוללה)ויה
לש
.םהידגנתמםולכ וזתומד חוכ,ילאירהיהשודיבתושעל תאתודהידרפסהבובנ
םימכחה
הקלחב?לודגה
תרקפומו
ורקיעברבשמ לשהנומאאבשהכותמ ןרבשמ לששואירבשמולש
רבשמהשהיה
המוד
התיהש זא
,תטלשה
תירצונה
המגמב
הדכלתנו
תודהיה
הגרחשךותמ
,תיטקסאו
המגמתיטסימ
הנוליצרבלש
ידוהיההרפסבזאמחוכיו
חוכיווה
.תוכלמב לכתכרעמ
הבשחמהו
תרגסמםייחה
תיתדרריטסילאנויצריפלכץוח
הדימע
,שוריגהםירכינהבינמיסחתמ לש
ן״במרהדעורחאל
יטסילאנויצרה
ןועיטה
תורצנהיפל יוק
ידוהיהךורעלומ
חוכיווה
יתד־יטסימיפלכ.םינפ
דמעמו
תיתורפסררירוטסיההלעדרוסמ
תרוקיבב
,םירצונהןה
טנמארקאסהולש
תוהלאה
לוטיבבדוס
ןה
----/ישונאה
תידוהיההניאשהאבלטבל תאעבטה
תודיסחה
תדמעהב
,םנחלופ ןהו
םהיתיכרדו
,תירצונה
לומ—,ביעושתוריזנה
הלעמל ,מע)(51—50ירבדב ,רלאוי ,ן
ונעמששלשמל
יפכ
םינעוטויה
לוכיבכוליאויפלכםינפ
,םיטסיאוריווא׳
םידוהיה
םלעתהל.ונממיפלכץוחלכ
תפאושה
םייטסימ
תודוסי
תידוהילע
הנומאל
,םיכלוהו
םירבוג
תוינוציקבו
העפשה
,ףקותבחוכב
םילבוקמה
וירבדכ לש ,רףסויץבעי.לשמלאקוודלצאםיטונתרותלדוסהרצונאופיא
/םיילאדרוסבא׳
.םתנומא
םיסנרפמ ובתא
םירצונהןיבלהמםהש
םיחוד ובתא
חתמלודגרתויבןיבהמםהש
תפרטצמלאתובקע
שמחהוהרשע
עבראההרשע
םישיאו ןמהאמה
תודבוע
,ןכאותכרעמ
רבעמב לא
םימעפל
הדיעמוםנמאשקרפתהחתמ הז
ונאצמשלצאםילוגה
תירצונה
העפשהה
ולבאפהדהטנס
המלש—יולה
,197דילודאילוךרדןוד
וסנופלאהד
,סוגרובמאוה
רנבאמ
:תורצנה
סוקסיצנארפ—דומירהד טנס
קורטסא
ומינורגהדהטנס,199הפ
,198הירמעשוהי—יקרולה
,,םידמושמה׳םלוכואב
,םהה
םימיב
תודהיה
ולעפשדגנ
םירמומהש
,תחצינ
הייאר
םלוכמ
ידרוי — 200
דוסל
הייטנהש
,םיחיכומ
םירחא
תודע
,םתריצי
,םמצעביט
תודע
.יטקסאו
יטסימ
ךלהחור
ךותמ
הרמהל
הקיטסימו
תובהלתה
,תואנק
תאצוי
םהידימלתו
םהינב
םהינבמינבמו
,םהמ
.תורצנל
םואיבה
הרמוחלו
הלבקהותנשמב
ורמאמבתרות׳
דוחייבו םשימע  * 200ןכו
,210—192
(197הארוילע .י,רעב,ל״נכ׳מע
/סוגרובמץיברת,ח״ישת,מע.289—278רואלרמאמ הזהארנ ילהומתוטפשמ
תיגולוטסירכה לשרנבא
,,םיילאנויצארהו
םייטסימה
םייתדהםינושה
לשרעבהיהשרמומ הזליכשמ״ ןבורודלדגש ב י ןםימרזה
תודהיבעירכהתבוטל םרז
ותלכשהשהיה.תפקמ ךאודועב
,תירצונה ,מע .(202יאדו
םידוהיה)דרפסב
,םיפוסוליפה
םידוהיה םהויניעבישנא תד
,יטסימהוכותמודבלבאצירחאל ןכמ.תורצנלוידגנתמ
,דחא
םידוהיהלכל.רבד
םילבוקמה
יפכםהשיניעב
דוחייבימע,325ימע.346—345
,(199םש
,(198רעב,ל״נכימע.314—308
םירפוסמה י״ע ׳רםהרבאלוצירפןגמ״ב״םהרבא
םירבדה
, (200םש ימע.352—351הוושהו םג
!לדפ ב״ע ).(REJ 105 (NS5) ,1940 .p 43 ff.
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דרפסב ;ורדפ
הרשע-שמחה
האמה
ךשמב
תחפשמהטנסהירמ
התוליעפלש
דרפסבןוגכ)
תירצונ
הלבקהמןמזב
׳השודקה׳(.דועו שירתוי
הזירית
הריזנה
;םיעושיה
לרנגהינשהלשרדסמ
,זגייל
הכלהה
תודהיהחורו
סוגרובמדגניגיהנמ
לבוקמהרמומהרנבא
תונעטבש
ןוימדבברה
ןכותבו
ובתכב
,ידוהי
ודועב
,יקרולההנמש
עשוהי
האילפהו.201
,ימינונאהלעבהנקה
לבוקמה
ןיבלולאלש
דושחל תארמומה
,הרמהלאוהומצע,ןייצןיאש
תוירשפא
,רימהשעבראתוביס
ןודלהמלש
יתכלמה לעימצעהלא
תודהיבתרמא״ךיפמ:ינזאלתמחנ יכ
,תוגונעתל יכודועב
הייטנב
,דיעהאלש
הלאכותובר.״ךמעומכו ןכ
,תומודמה יכלכההמההשעמ...םיעותעת
תוחלצהה
״תופילקה.202
תורותהתקרזו
איפוסוליפהתלכא
,הריפכל יכםג״תעדמ
המלש
איבהתאןוד
ןויעה
ותעדלשךירצ
םושמ
המואה —
שואיה—תישילשהלרוגמ
הביסה
רימהשתמחמ
ןיאאוה,חינמ
לוקישהו
הניחבה
,הנורחאה
הביסה
.םאלסאהןכל״אלראשנ ילךילע קר
תודהיב
םחנתהל
היה
״םהירקיעו,203
םהישוריפו
םירצונה
ינומטמירפס
יתעדיתיאר
.תואובנהו,רתויויכ
תותדה
תועדב
שדחמתועד
םאלסאהלקשו
תודהיב
םחנתהמ
יקרולהומצע
תומיאהלדח
ץחלבש
ןיאתאזאלא
.תונומאו
.ועפשוהו
,םירחא
םירמומו
וניזאהשטנסיול,דרפםיריזנל
םירבדהםינוכנ םגיבגלהלא
החורב
תיטקסא
,הדוסיב
היצנמוגראהםהלשתיטסימ
.תיטסיאוריווא
,ירבםהש אלושרדחורב
םיבהלתמ
המארעעמש ינבורוד
השרדל׳רשקחצי ׳ן
המודב
.החוסינביאדוו
תיטסאלוכסו
.התנוכתמכ
תידוהי
השרד
,הישוריפמהשעו
תואמב
םהיתועד —
דרפסביולגב תא
םיטסיאורווא
ןייוצרשקה ןיבםימיהםהבשואטיב
דוגבלםמעב
םידיתע
הלאה
םיליכשמה
םינרצחה
האמה:ו״טהינב״םהינבלש
—ג״י—ב״יןיבל
םידיתעבוש
םהיצלח
הכשמנשתנשמ 1391דע,1415יאצויו
,לודגה
תפוקתבןויסנה
םתרותבו
אלגרמו
תיביטיזופ
םינימאמםושבתד
םישנאכםניאש
תירצונה
היציזיוקניאה
עבתיהלינפליגייד
״לבהו.204טפשמהזךרוכםוחייתובא
ראשהאוהגעל
דלוויהלתומלולכו
םדאהרצונ
,םהיפביכ
םירמומלהאמב
תודהיההאמבג״יה
םיסופיטןיבישאר
תופקשה ואאוהשעבוקןוימד
םוחייב
׳הפורצחרואו
הנומא׳ל
המחלמכ
,תודגונמ
ו״טה *אוהאברשגמולע ינפתואמםינשבתועונתו
םירמומה
ידבכנ
תויניצשלש
הצוחמ.ולןיינמ
םיסונא
הייוהללש
לארשי
םייחינרצחךותבהנחמ
?תודהיבש יכו אלהיה םצעב
םהיתובא
ז״ט—וי׳טהשוריאיהםהלתובאמ
םיטפשנהתואמב
ולאשנשכ
בלהואלקבדושיב,״
לארשי
יהלא
לוכיבכ
ביזכהשכ
הרמהסנואו —
ה ס יט ואצ יהלש
וצלאנש
*םיבותכההעש
תולאשהתודרויםוהתלאשש ׳רףסויןוסרגאלוהתלעותבושת ןמ
ידכ—רתסבלטבלהנומאלכב
בושחלותרחא
ןוטלשלגוהנלתחאיולגב
םיליגרו
ינבםדאםיאג
ךפהילוסופיטל לש,ןקיניצרפוכ
היצנטסיזקאבדבלב
זחאהל
איבהלו תאםדאה
תוהלאתדו
.ויתובאכ
,לכהאלש
תמייוסמוןיאוגוחיתרבחדחאםהבש שיתולתל
וללכלש,רבדןיאהעונתתינחורתחא
(201רעב,ל״נכימע.226—224
ןפרווטנא,1906׳טע .2
,ואדנל
׳דחמ .ל
,יקרולח
(202תרגא׳דעשוהי
,(204רעב,ל״נכימע.143
,(203םש׳טע .3
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התורזתשהולשתודהידרפסהלוכ —לכגוחהמגמותינחור
התוברקתה
.דרפסב
רבשמל
רלוקה
דוחייה
רבשמהןהוםגירצוי
תירצונהןהןהימרוג
דרפס
התוברתבולש
הייחב
םכרד—םחורו
יפל
ימאנידה
תיטקסאהחוכה
תיטסימה
המגמה
רבשמההתיה
.םישרוגמהאלאתעבש
הלודגהו לש
לארשי
השולח ךותבהנחמ
םזילאנויצאראוהלוקתונע
.תודהיבו לוק
דרפסב,הלוכתורצנב
.תורצנהתמועלתאזךלוהרבוגו
עמשנשהמרביפלכ
,ךליאו םגהעש
עבראההרשע
האמה
ןמל
,הקוזיחו
תידוהיה
הרבחה
שוביגל
עירפמכ
םימישאמ המהארנשםהל
.םינאקיטסימה םה
לוק
םייונבהיפלהתוא
רצבמולש,תורצנ
ידוהילומהמוח
רצבמולשדוס
התונבלהמוח
ויהשםיצור
תוזרפהלו
המשאהל
היתוזרפהבו
הדוסיב
הליבקמ
המשאה וז
.חורהו
דוסיבתוחוכשפנה
המגידרפ
תולגעמב
םתרבח םה
דוכילל
םיעירפמ
,םיסונאהווארנשםהל
םידוהיה
םירצונהדגנכ
ירבדבש
.הנומאה
.םתטילקןאכמהייטנה
תוצראב
םהיתוליהק
םישרוגמהתואבדמלל םג לעדיתע
תופקשה
.םילוגהףאדוסןחוכ־שחב
תוליהק
יתודחאהולש
ףיקתה
רטשמה
תונרצחב.205ןאכמ
דימתהל
תיללכו
תודהי
םתשגרהבםהשיאשונתוברת
תוליהקינבםוקמהץוענילוא
תיתוברתלע
תוטלת
תואשנתהל לשתולהקיאצוימ
התלעמוהתיהרוקמהקיני
׳תוידרפסה׳
תשוחתש
.הנוילעןכתיי
.(1דר1בתויעבהודמעשםהינפלופיסוה
השדחה ןוגכ)תשרפב
תישארבתעה
דרפסםירחא
וטאצול׳רוהשנמ
החמש
יבתכב׳ר
.ח״י—ז״יהןויע
תואמב
תידוהיה
הקיטגולופאה
וסנרפו םגתא
התואב
םיטבלתמ
,םישרוגמההלעמםהשםדוע
תופקשה
,הזוניפשרואל
וליפאוךורב
,לארשי
ןב
,ידוהיה
טועימה
םייתרבחהדגנכ
המשאה־יבתכ
,דרפסםתוא
תודהיב
העגפש
תיתרבח
היצאוטיס
ןמלועב
תודהיה
קידצהלהמויק לש
הקיטגולופא וזתחרוט
.תשבוגמה
תירצונה
תוכלמה
התואו
הניחבמ,תיתדתינידמ
תורומתבולחשםיתעב
תועייתסה
תויוכלמןיעמ,הלאןבומכךות
לש
הניחבמ
תוכלמל
םידוהיהםרוגיבויח
רוזיפהולש
תינידמה
השלוחה
תכפוהתא
איהש
.תילכלכושי
,ןויערה
רערעללעםצע
(.לארשישיואיהשתאצוי
וטאצול)השנמו ןב
תילכלכו םגדחי
תינידמ
(.התניפש
תוכלמהךורב)
הדוכיללש
תדהשאיהדוסי
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