שלוש צוואות של מצרים חדשים
(גאופיטי) מסיציליה גדור הגירוש
בין העבר היהודי להווה הנוצרי
נדיה■זלדס
ניתוח של צוו אות כ מס מך היסטורי או ספרותי תרם הן למחקר בעל אופי אנתרופולוגי,
אשר שם דג ש על מבנה המ שפחה וחלוקת הרכוש ,והן להבנ ת רוח ה תקופה ולהכרת עולמו
הפנימי של הפרט .מחקרים אלה ה תמקדו ברובם בחברה האירופי ת הנוצרית ,אך במקביל
הולך ונבנה קורפוס מחקרי העוסק בצוואה היהודי ת לאורך ההיסטוריה 1.אלה ואלה עוסקים
ברובם בחברות נורמטיביות ,כלומר ,מ שקפים חוקים ,מנהגים וערכים טיפוסיים לחברה שהיא
מו שא המחקר.
קבוצת המומרים לנצרות ,ובפרט בני הדור הראשון להמרה ,שהיו יהודים ועברו ממערכ ת
ערכים א ח ת לאחרת ,אינה מייצגת חברה נורמטיבית ,ולכן המחקר המסתמך על צוואותיהם
דור ש זהירות רבה :בעיקר יש להיזהר מפני הסקת מסקנות גורפות מדי על הפנמ ת ערכי האמונה
הנוצרית על סמך הוראות קבורה ,ציווי רכוש לכנסיה ,ועוד כיוצא באלה .כפי שיתברר להלן,
הוראות אלה אינן יכולות להתפר ש כפשוטן.
במרבית החברות המסורתיות ,לפני העידן המודרני ,ה מוו ת התרח ש בפומבי ,בפני קהל
ולא בסתר ,כמקובל כיום בתרבות המערבית .חולה הנוטה ל מות היה מוקף אנשים רבים:
בני המ שפחה הקרובה ,משרתים ,אנשי ד ת ושכנים ,ולעתים קרובות גם הנוטריון שרשם א ת
הצוואה 2.לכאורה ,האדם הנוטה למות ״ניהל את הטקס״ ,אך בה ב ע ת היו למע מד המי תה
כללים מוגדרים :כל הנוכחים מילאו א ת התפקידי ם שנועדו להם ולא היה מקום לסטיות
מן הנור מות המקובלות .דווקא משום כך נו תנו ת הצוואו ת כלי ח שוב בידי החוקר המבק ש
לבחון באמצעותן א ת רוח התקופה ,א ת היחס למוות ,מגמו ת של שינוי חברתי ועוד .אך מטבע
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גויטיין הקדיש פרק בספרו המונומנטלי ״חברה ים תיכונית״ ליחס למוות כפי שעולה מן המכתבים והצוואות
שהשתמרו בגניזת קהיר  -ראו גויטיין ,חברה ,ענ . 187-128 7וראו :גויטיין ,צוואות; ריבלין ,הירושה
והצוואה; ריבלין ,מסורת ומשבר ,עמ׳  ;214-203גוטווירט ,עמ׳  ;185-169מלכיאל; מארין פאדיה ,רצונות
אחרונים; בלאסקו מארטינס; בוקאטו; נהון .על היסוד האישי בצוואות ראו בר לבב .וראו מלכיאל ,עמ׳
 , 10ושם הפניה לפירסומים נוספים.
על ״פומביות״ המוות ראו אריאס ,עמ׳  :26אדם חולה הכתיב את הצוואה בנוכחות אנשים רבים ביניהם בני
המשפחה ,השכנים ,הכומר וכמובן ,הנוטריון; הנוטריון היה שותף פעיל בניסוח הצוואה ולעתים השפיע
על תוכנה .אפשטיין ,שמחקרו עוסק בצוואות מן המאה הי״ג בעיר ג׳נובה ,מביא דוגמאות לנוטריונים
שפנו בגוף שני לעדים או שמזכירים עצמם בגוף ראשון בטיוטה שכתבו ליד מיטת החולה  -אפשטיין,
עמ׳ . 33-30,22-21
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הדברים ,המחקר ה ת מ קד בדרך כלל בקבוצות אוכלוסייה שקיבלו והפנימו א ת כללי ההתנהגות
המקובלים בחברה שבה נולדו ושבה התנהלו חייהם .רק לעתים רחוקות ,ובנסיבות מיוחדות,
התרח ש תהליך הפוך ,כלומר דחיית הנורמות של החברה הסובב ת ואימוץ נורמות המיוחדו ת
לקבוצת המיעוט  -תמורות מן הסוג הזה התחוללו בקרב קהילות של אנוסים שמוצאם היה
מספרד ומפורטוגל ,כאשר אלה יכלו לשוב ליהדו ת בגלוי .מחקרו של ז׳ראר נהון ,המתבסס על
הצוואות שכתבו ״נוצרים חדשים״ פורטוגלים במאה הי״ח בבאיון ( )Bayonneשבצרפת ,מלמד
על תהליך הדרגתי של שיבה לזהות היהודית :הצוואות ה מו קד מו ת קרובות יותר לנורמות
הנוצריות ואילו הצוואות המאוחרות הולכו ת ומקבלות אופי יהודי יותר ויותר 3.אבל לא כך
היה מצבם של אלה שהיו בני הדור הראשון להמרה ,ובפרט אלה שהמ שיכו לחיות בארצות
שהונהגה בהן האינקוויזיציה.
יהודים שהמירו ,בין מאונס ובין מרצון ,והמשיכו לחיות בממלכות ספרד לאחר הקמת
האינקוויזיציה הלאומית הספרדית ( ,) 1478ידעו היטב שכל מע שה ו מ חד ל נבחנים על ידי
הסביבה ,וכל סטייה מן המקובלות בחברה הסובבת הנוצרית עלולה להיווד ע לאינקוויזיציה.
דון יצחק אברבנאל היטיב ל ת ת ביטוי לאווירת הח שד ו הפ חד שהאנוסים היו שרויים בה,
ואפילו אלה שקיבלו את האמונה הנוצרית בלב שלם :״ותמיד כל היום חרב מונ ח ת על צוארם...
והמאמינים בהם בדתם כמו הבלתי מאמינים ,אלו ואלו נשרפים בבי ת הדשן״4.
מלכות סיציליה ,שמאמר זה עוסק בה ,היתה ת ח ת שלטונו של המלך פ רננדו השני מארגון,
ומ שנת  1487פעלה שם האינקוויזיציה הספרדית .חרף ההבדלים שמקורם במור שת התרבותית
וההיסטורית המקומית ,קיים דמיון רב בתנאים שהמתנצרים ה חד שי ם(נ אופי טי ) 5הסיציליאנים
מצאו עצמם בת קופ ה שלאחר גירוש היהודים ,לתנאים ששררו בחצי האי האיברי ,במלכויות
ארגון וקשטיליה .מא מר זה מבק ש לבחון שלוש צוואות שכתבו יהודים שהמירו בסיציליה,
זמן קצר לאחר הגירוש ,תוך שימת דגש על קשרי המ שפחה שלאחר הה מרה ועל קווי התפר
בין הזהות הי הודי ת לזהות הנוצרית כפי שהם נשקפים מן הצוואות.
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ראו נהון ,עכו  .43גם יוסף קפלן ,בספרו מנוצרים חדשים ליהודים חדשים ,מציג את החזרה ליהדות
כתהליך של בניית זהות חדשה  -שם ,פרק שלישי ,עמ׳  73-65והפרקים החמישי והשישי.
אברבאנל ,פירוש ,דברים כח ,מט ואילך(במיוחד פס׳ נו) ,ד׳׳ה ההפסד השביעי; אברבנאל ,מעייני הישועה,
מעיין יב ,תמר ו ,עמ׳ תיג(ההדג שה שלי  -נ׳׳ז).
בעבר נהגו היסטוריונים להשתמש בתיבה ׳׳אנוסים׳׳ בהוראה כללית לציון היהודים שהמירו דתם לנצרות
בחצי האי האיברי בגלי ההמרה שפקדו יהדות זו החל מפרעות קנ׳׳א ( ,) 1391וכן בבואם לדון בצאצאיהם
של אלה במקומות שונים .בדור האחרון מסתמנת נטייה להבחין בין טיפוסים שונים של מומרים ולכנות
בשם ’׳אנוסים׳׳ רק יהודים שההמרה נכפתה עליהם ,ולראות באלה שקיבלו את הנצרות בלב שלם בשם
״נוצרים חדשים׳׳  -ראו למשל :קפלן ,אנוסים ,ענ ;117 7פאור ,עמ׳  . 124-113במקורות הסיציליאניים,
שמאמר זה מסתמך עליהם ,נהוג להשתמש בתיבה ״נאופיטו ,נ או פי ט ה ״( ^! ק ס ^) ,הלקוחה מן היוונית,
ומשמעה ״מי שנטעו מחדש׳׳.
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רקע היסטורי
ממלכת סיציליה עברה בסוף המאה הי״ג לידי המלך פדרו השלישי מארגון .ת ח ת שלטונה
של ה שו שלת הארגונית היתה סיציליה אחת הממלכו ת המהוות את הי שות ה מדיני ת הקרויה
בימי הביניים בשם ״כתר ארגון׳׳ ( - )La Corona de Aragonבסוף המאה הט״ו כלל ׳׳כתר
ארגון״ את ארגון עצמה ,קטלוניה ,ולנסיה ,מיורקה ,סיציליה וסרדיניה .ב תקופו ת מסוימות
נכללו באותה מסגרת מדיני ת גם חלקים מדרום צרפת :רוזנות רוסיון ( )Roussillonורוזנות
ס ר תיי ה (Cerdagne(.6
פרננדו השני ,המכונה ״הקתולי״ ,הוכתר למלך בסיציליה ב שנת  , 1469ואילו איסבל,
בעקבות נישואיה לפרננדו ב שנת  , 1470קיבלה שם אחוזה נרחבת שבירתה סירקוזה 7.כאשר
החליטו המלכים הקתולים על גירוש היהודים מכל תחומי שלטונם ,הוחל צו הגירוש גם על
היישוב היהודי במלכות סיציליה ,ובין הנימוקים לגירוש היהודים נזכרים הקשרים בין יהודים
לנוצרים(כלומר יהודים שהמירו) 8.אין אמנם מקום להשוות בין חשיבותה של ״שאלת הנאופיטי״
בסיציליה לבין מרכזיותה של שאלה זו במלכויו ת קשטיליה וארגון ב תקופה המקבילה ,אך מן
הראוי לציין כי קיומה של אוכלוסיית מומרים מקומית ,שקשה לדע ת את שיעורה ,היתה עילה
להנהג ת האינקוויזיציה ה ספרדי ת בסיציליה כבר ב שנות השמונים של המאה הט״ו .ה תייחסות
מפור שת לצמיחתה של בעיית הנאופיטי בסיציליה באה באיגרת ששלח האפיפיור סיקסטוס
הרביעי ,ב שנת  , 1483לאיסבל מלכת קשטיליה ,שם מדמ ה האפיפיור א ת מ מדי ה תפ שטו ת
ההמרה ״הכוזבת״ בסיציליה למגיפה , .סביר שחלק ממקרי ההמרה התרחשו בה שפעת הטפותיהם
של נזירים פרנציסקנים ודומיניקנים ,שפעלו בסיציליה במהלך המאה הט״ו ,אך אין להוציא
מכלל אפשרות שהגידול במספר המומרים בשליש האחרון של המאה ,שהאיגרת מ תייחס ת
אליו ,קשור לפרעות ולרדיפות שפקדו א ת קהילו ת סיציליה בקיץ שנת 10.1474
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ק טלוניה(קוד ם רוזנות עצמאית ואחר כ ן חלק ממלכות ארגון) ומיורקה(ממלכה עצמאית משנת 1276
עד  ) 1344היו שייכות מן המחצית השנייה של המאה הי״ד ואילך לאותו שליט ,מלכה של ארגון .מן הראוי
להעיר כי כתר ארגון לא היה ממלכה מאוחדת או ״אימפריה׳׳ ,אלא ישות מדינית רופפת למדי שהמכנה
המשותף בין מרכיביה השונים היה בית המלוכה .רוסיון ,וכמוה גם סרדנייה ,שבדרומה של צרפת ,עברו
כמה פעמים מיד ליד ובמהלך המאה הט״ו היתה המחלוקת על שטח זה אחת העילות למלחמות שניהל
פרננדו הקתולי נגד הצרפתים .ממלכת סיציליה הצליחה לשמור על עצמאותה משנת  1282עד לשנת
 , 1415שבה בטלה המלוכה והמימשל נמסר לפקיד ממונה ,המשנה למלך .על מעמדם של אזורים אלה
ראו :הילגארת ,א ,עמ׳  , 365-347,15-3וכן ביסון :על סיציליה וארגון בימי הביניים המאוחרים ראו
אבולעפיה.
ראו ויסנס ויווס ,עמ׳ .432
נוסח של צו הגירוש שהתפרסם בסיציליה מאשים את הנאופיטי שהם ממשיכים למול את בניהם ,ואת
היהודים שהם מלמדים את המומרים לחוג את השבת ,חג הפסח והחגים ומקיימים קשרים הדוקים
עימם  -ראו לגומינה , 3 ,עמ׳ .20
ראו סימונסון ,הכס הקדוש , 3 ,מס׳  1023עמ׳ . 1291
ראו למ של הוראתו של המשנה ל מלך לופס חימנס דה אוריאה (,)Lopez Ximenes De Urrea
משנת  , 1467ליהודי סיציליה ,להאזין לדרשותיו של הנזיר הדומיניקני ג׳יובאני דה פיסטויה (Giovanni
 - )de Pistoiaלגומינה ,2 ,ענ .60-59 7בשנת  1475פעל בסיציליה מטיף בשם מגיסטר פאולוס ,שתואר
במכתבו של המשנה למלך כמטיף חרוץ במיוחד שמתרוצץ בכל רחבי הממלכה כדי להטיף נגד היהודים
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ממדי הה מרה התגברו בעקבו ת פירסום
פקודת הגירוש בסיציליה ( 18ביוני ;) 1492
גל המרות ראשון התרח ש במהלך החוד שים
שחלפו בין פירסום הפקודה עד ליישומה המלא
בינואר  , 1493ואילו גל המרות שני התרח ש
בקרב גולי סיציליה שהתיי שבו ב מלכו ת
נאפולי ,כנרא ה בעקבו ת ה פ ר עו ת ומע שי
הביזה שהתחוללו שם בזמן פלי שת הצרפתים
( .) 1495-1494רבים מן הגולים המירו דתם
ושבו לסיציליה לאחר שנת " . 1495
בסיציליה

פעל ה

מאז

המאה

הי״ג

האינקוויזיציה הישנה ,שחוקריה מונו בידי
האפיפיור ,אך היא לא נח שבה יעילה דיה,
והמלכים הקתולים עשו מאמצים רבים על מנת
להקים בסיציליה שלוחה של האינקוויזיציה
הלאומי ת הספרדית ' 2.ב שנ ת  1487נ שלח
לסיציליה האינקוויזיטור ה ספ רדי הראשון,
האח הדומיניקני אנטוניו ד ה לה פניה (Antonio
 ,)de La Peñaאלא שהאינקוויזיציה החד שה
נתקלה בקשיים רבים ב מ א ה לכונן בית דין
ק מ ע ,ורק בשנת  1500הצליחה להתבסס באי13.

ששימש מושבו
חזית ארמון סטרי
של המשנה למלך במאה הט״ו ,ומטה
האינקוויזיציה מהמאה הטייז עד המאה הי״ח

ב שנת  1501החלה האינקוויזיציה הספרדית
לפעול באורח שיטתי נגד הנאופיטי במלכות סיציליה ,ובשנת  1511נערך בעיר פלרמו טקס
אוטו־דה־פה ראשון ,שהסתיים בהוצאתם להורג של נידונים שנמצאו א שמים ב ה תייחדות14.
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ולהביא להמרתם  -שם , 2 ,ענד  ;167וראו בעניין זה בווילאקוה־קרסנר .על פרעות  1474ראו :מודיקה
סקאלה ,עמ׳  ;227-215פלרמו ,עט׳  . 317-247על התערערות היחסים בין נוצרים ליהודים בסיציליה ועל
זהותם של המטיפים בתקופה זו ,ראו ברסק ,דוברי ערבית ,עט׳ . 327-324
על הפרעות ביהודים במלכות נאפולי ראו :פרורלי ,עט׳  ;201-199בונצולי ,עט׳  . 503-499לשיבת הגולים
לסיציליה ראו זלדס ,קווים ,עט׳  ;318-317ובהרחבה ,זלדס ,יהודים לשעבר ,פרק א׳ ופרק ב׳ וכן בסיכום.
עוד ראו בעניין זה זלדס ,פראנדו דה ארגונה.
מצב דומה שרר במלכות ארגון עצמה ,וגם שם כפה המלך את רצונו ומינה אינקוויזיטורים מטעמו
 ראו מונטר ,בייחוד עט׳  . 15-3על האינקוויזיציה הישנה בסיציליה ראו :קוניליונה; בורומיאו ,עט׳ 246ואילך.
על כינונה של האינקוויזיציה הספרדית בסיציליה(מ שנת  1487ואילך) ראו :לה מנטיה ,אינקוויזיציה;
מונטר .המחקר המעודכן ביותר בנושא הוא ספרו של פרנצ׳סקו רנדה ,אינקוויזיציה.
ראו :רנדה ,אינקוויזיציה ,עמ׳  44-33ופרק  ;8זלדס ,אוטו־דה־פה.
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צוואות ״לטיניות״ של יהודים ונאופיטי
בדרך כלל אץ כל קושי לזהות את המומרים בפנקסי הנוטריונים הסיציליאנים ,מכיוון שבסיציליה
נהגו לציין במסמכים הרשמיים שפלוני הוא נאופיטו או נאופיטה , 5.נוהל זה מלמד ,אגב ,כי
המומר לא נטמע בחברה הסובבת אלא נותר בעל זהות נבדלת ,ולעולם תויג כיהודי לשעבר.
הנוטריון היה מודע לזהות לקוחו ,וכך גם העדים ה ח תו מי ם על המסמך .בפנקסיהם של
נוטריונים סיציליאנים התגלה בינתיים רק מספר קטן של צוואות של נאופיטי ,ולכן אין עדיין
מקום לערוך מחקר כמותי ,כדוג מת המחקרים שנעשו לגבי האוכלוסיה הנוצרית במקו מו ת
שונים באירופה 1‘.מיעוט הצוואות ,והעובדה שמדובר ב ק ט צ ה חברתית חד שה ונטולת מסורת,
מקשים על הטיפול בצוואות של נאופיטי כב״סוגה״ ספרותית .מעלתן של הצוואות ,מב חינ ת
החוקר ,נעוצה בייחודן ,בכך שהן מ שקפות את התפר שנוצר אצל בני הדור הראשון להמרה
בין שני מרכיבי הזהות ,הזהות היהודי ת המבצבצ ת מדי פעם מ תוך סעיפי הצוואה והזהות
הנוצרית המהווה מסגרת למסמך כולו .ואמנם ,צוואו ת יכולות לשמש מקור חשוב לבירור
קשרי המ שפחה ,המע מד החברתי והכלכלי ולהכרת העבר היהודי של כותביהן ,כפי שמלמדים
מחקריה של דניאל יאנקו אגו העוסקים בנוצרים החד שים בפרובנס במאות הט״ו והט״ז17.
צוואותיהם של נאופיטי ,וכן של יהודים ,נכתבו בסיציליה בידי נוטריון ציבורי ( notanus
 ,)publiaisב שפה הלטינית 18.כאן המקום להעיר כי מנהגם של יהודים לפנות לנוטריון נוצרי
כדי לנסח צוואה לא היה מיוחד לסיציליה  -כך היה מקובל בימי הביניים המאוחרים ובראשית
העת החד ש ה גם בצפון איטליה ,בדרום צרפת ובחצי האי האיברי באזורים שהיו שייכים לכתר
ארגון 19.אחד המחקרים החשובים בנושא הוא המחקר שערך ההיסטוריון רוברט ברנס ,אשר חקר
צוואות ״לטיניות״ של יהודים ,שמצא בארכיונים של קטלוניה ,מיורקה ופרפיניין (,)Perpignan
שברוזנות רוסיון .ברנס תהה על הגורמים שהניעו יהודים לפנו ת לנוטריון נוצרי ולנסח צוואה
ב שפה הלטינית דווקא ,והציע שהיהודים ביקשו בדרך זו להבטיח שערכאות המלכות תוכלנה
לאכוף את תנאי הצוואה במקרה הצורך ,ב מיוחד במקרים שנדר ש אישורו של השליט לקיום
הצוואה .עוד העלה ברנס סברה שהצוואה הלטינית אפ שרה ליהודי לצוות את רכושו לאשתו,
או ליורש שאיננו יורש לפי המ שפט העברי .הצוואו ת שברנס חקר אינן מא ש שות הנחה זו ,אבל
צוואות נוטריוניות של יהודים במקו מו ת אחרים כן מצביעות על מגמה כזו20.

15
16
ז1
18

ראו לעיל ,הערה .5
לדוגמאות למחקרים מסוג זה ראו :וובל :כהן :אפשטיין :סטראקיה.
ראו :יאנקו אגו ,ז׳אן איגוסי :יאנקו אגו ,צוואות נשים :יאנקו אגו ,פרובנס.
לצוואות של נשים יהודיות סיציליאניות ראו סקנדליאטו ,שירת אסתר ,נספח .לצוואה של נוצרי חדש

19

ראו זלדס ,צוואה.
הנוהג היה קיים בצפון איטליה לפחות מן המאה הי״ד ואילך  -ראו טואף .לאזור פרובנס ראו יאנקו אגו,
צוואות נשים .לארצות שהיו שייכות לכתר ארגון ראו :ברנס :מארין פאדיה ,רצונות אחרונים .על מצב

20

המחקר ראו מלכיאל.
ראו ברנס ,עמ׳  .31-30לגטו ונציה ראו בוקאטו ,עט׳ .283
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בסיציליה נהגו לרשום אצל נוטריון נוצרי חוזי נישואין שנערכו בין יהודים ,נוסף על הכתובה
שנכתבה בל שונות הי הודי ם(א רמי ת ,ערבית־יהודית ועברית) 21.לאור הדברים האלה ,הפנייה
לנוטריון הנוצרי לשם כתיבת צוואה לא היתה חידו ש גמור עבור היהודי שהמיר ,אלא המשך
מצב הדברים הקיים .בדור הראשון שלאחר גירוש היהודים מסיציליה ,כלומר לאחר שנת
 , 1492לא היה זה נדיר שיהודים שהמירו המ שיכו להיעזר כנוטריון שקודם לכן רשם חוזים
שעשו בעודם יהודים .עיון בפנקסיהם של נוטריונים סיציליאנים מגלה שמרבית החוזים עסקו
בענייניהם של לקוחות קבועים ,כלומר ,אותם אנשים פנו שוב ושוב לנוטריון מסוים .ככלל,
בכל עיר היו נוטריונים נוצרים שטיפלו בלקוחות יהודים ,ובפנקסו של נוטריון כזה מופיעים
גם מומרים רבים כלקוחות או כעדים ,וסביר שהכירם קודם כיהודים .לעתים אפשר לקבוע
בוודאות שאותו אדם המופיע בפנקס כיהודי ,שב ומופיע כנוצרי חדש .תופעה זו ,אגב ,היתה
שכיחה בתקופת הגירוש ע ת יהודים מכרו את רכושם ,התחרטו ולבסוף המירו .מרדכי ד ה ישי
 ))De ixeyמן העיר קלטבלוטה ( )Caitabeiiottaמכר את רכושו בנובמבר  , 1492אך בשולי
שטר המכירה רשם הנוטריון ב שנת  1497כי ג׳יובני בטיסטה פלקונה (Giovanni Battista
 ,)Falconeנוצרי חד ש ולשעבר מרדכי ד ה ישי ,קיבל לידיו הכנסו ת מן הרכוש שבינתיים חזר
כנראה לידיו .שמואל סלה ( = Salaצאלח) מן העיר טרפני ( )Trapaniמכר א ת ביתו ב־ 20ביולי
 , 1492אך ב־ 16באוגוסט רשם הנוטריון בשולי השטר :״מואר ב ח סד רוח הקודש ,קיבל שמואל
את הטבילה הקדו שה ונעשה נוצרי ששמו לאורנטיוס ד ה מנגו״ 22.מומרים נטלו לעתים את
שמו של הסנדק בעת הטבילה ,נוצרי ותיק ואדם מכובד ,ולא א ח ת קרה שנפח או סנדלר ״נוצרי
חדש״ נטל את שמו של אדם חשוב או נשא את שמה של מ שפח ת אצולה עתיקת יומין .אבל
היו בסיציליה גם נאופיטי ששמרו על שם המ שפחה היהודי שהיה להם לפני המרתם ,ואין זה
נדיר למצוא ביניהם בעלי שמות כמו לוי ,מימוני ,חגגי ,כוינו(כ הן) ועוד23.
כאמור ,הדיון שלהלן יתמקד בשלוש צוואות של נאופיטי :הא ח ת מן העיר פלרמו ,השנייה
מן העיר מזרה ( ;Mazaraדרום מערב סיציליה) ,והשלי שית מן העיר טרפני ,הנמצא ת בקצה
הצפון מערבי של סיציליה .שלוש הצוואו ת נכתבו סמוך לתקופת הגירוש ושלושתן נכתבו
בידי יהודים שהמירו את דתם24.
21

22

23

24

לצוואות וחוזי נישואין של יהודים סיציליאנים שנכתבו בשפה הלטינית ראו :ברסק ,דוברי ערבית,
עט׳  ;159סקנדליאטו ,שירת אסתר ,עט׳  ;79-59וראו צוואות של נשים יהודיות ,שם בנספח .ללשונות
היהודים בסיציליה ראו הערה  55להלן.
על מרדכי דה ישי ראוArchivio di Stato di Sciacca ND Notaio Pietro Buscemi reg. 30 c 101v- :
 ;103vעל המרתו של שמואל סלה ראו סקנדליאטו ,רגעים ,עמ׳ “iiiuminatus gracia Sancti Spiritus :187
”Samuele, suscepit sanctum baptismum et effectus est Xristianus vocatur Laurencius de Mango
ראו :טראסלי ,על היהודים ,עמ׳  ;49טראסלי ,גירוש ,עמ׳  .21,7לנאופיטי בעלי שמות יהודיים מובהקים ראו
רנדה ,סוף ,נספח .הדוגמה הבאה תמחיש את הדברים :בעיר טרפני רשם הנוטריון אנדריאה  00טה (Andrea
 ,)Sestaבשנות השמונים של המאה הט״ו ,עסקאות וחוזים שנזכר בהם היהודי ג׳רמיה כוינו (Geremía
 ,)Cuynoוכעבור שנים אחדות ,לאחר גירוש היהודים ,אותו איש ,שנקרא לאחר ההמרה בשם ג׳רונימו
כוינו ( ,)Geronimo Cuynoממשיך להופיע בפנקסו של הנוטריון  -ראו סקנדליאטו ,רגעים ,עמ׳ .219-167
לשלוש הצוואות ראו זלדס ,יהודים לשעבר ,עמ׳  .283-280רק צוואה אחת ,זו של הסוחר מנפרדו לה
מוטה ,כ״י 71v־Archivio di Stato di Palermo, Notai Defunti, Pietro Tagliante reg. 1181 c 69r
פורסמה במלוא ה(ללא תרגום)  -ראו :זלדס ,צוואה; זלדס ,יהודים לשעבר ,בנספח.
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הצוואה ה מוקדמת ביותר היא צוואתו של ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה (Giovanni Pietro
 ,)de La Roccaמן העיר מזרה ,שנכתבה בינואר שנת  , 1498בדיוק חמ ש שנים לאחר גירוש
יהודי סיצילי ה(ינו אר  25.) 1493ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה נזכר במ שפט של האינקוויזיציה
ה״ישנה״ 26שנערך במזרה בחורף  1495-1494נגד בני הזוג פייטרו ( )Pietroוקתרינה ד ה
מונטוורדי ( ,)Monteverdiשניהם נאופיטי .במ שפט זה העידה אנג׳לה ( ,)Angelaא שת ג׳יובני
פייטרו ד ה לה רוקה ,לטובת הנאשמים 27.אם נמצאו ג׳יובני ד ה לה רוקה ואשתו בסיציליה
ב שנת  , 1494קרוב לוודאי שלא נמנו עם היהודים שיצאו בגירוש ,שכן הגולים החלו לשוב
לסיציליה רק לאחר ספטמבר  , 1495בעקבות ח תימ ת ההסכם בין חצר המלכות לבין הרופא
פראנדו ד ה ארגונה ,נציגם של היהודים והנאופיטי ,המפרט את תנאי השיבה 28.סביר שבני
הזוג המירו בתקופ ת הגירוש ,אך קיימת כמובן האפשרות שהמירו מוקד ם יותר .מן הצוואה
עצמה לא ניתן ללמוד על זמן ההמרה.
הצווא ה ה שנייה ,מ שנ ת  , 1505היא צוו א תו של מנפ רדו (או מנפרוכיוס) לה מוטה
( ,)Manfredo, Manfruchius La Mutaנאופיטו אזרח העיר פלרמו .״מנפרדו לה מוטה״ היה
השם שניתן למנפרדו לאחר שנטבל לנצרות ,והוא נקרא כנראה על שם א חד מן המו שבעים
( ,)giuratiמנבחרי מועצת העיר פלרמו 29.מנפרדו לה מוטה ,איש מועצת העיר וקרוב לוודאי
נוצרי ותיק ,מופיע בין החותמים על עצומה שניסחו חברי המועצה נגד גירוש היהודים מסיציליה50.
לעצומה זו קדם תזכיר ששלחו ראשי ה מינהל של מלכו ת סיציליה וכמה מן האצילים הגדולים
למלך פ רננדו הקתולי בניסיון לבטל א ת צו הגירוש ,בנימוק שגירוש היהודים עלול לגרום
לפגיעה קשה בכלכלת ה אי( ה תנג דו ת שיכבות העילית הסיציליאניות לגירוש היא פר שה
מעניינת כ שלעצמה אך היא חורגת ממסגרת דיוננו כאן)31.
צוואותו של מנפרדו לה מוטה היא ה מעניינת ביותר מבין השלוש ,מפני שהיא מספקת
פרטים חשובים על עברם היהודי של בעל הצוואה ואשתו .ואולם ,חרף הפרטים הרבים ,אין
לפי שעה אפ שרות לד ע ת מה היה שם האי ש טרם ההמרה ,מאחר ששם מ שפחתו היהודי איננו

25
26

ראוArchivio di Stato di Trapani, Notaio Andrea de Polito reg. 2821 c 579r-579v :
מזרה היתה באותה עת נחלתה של מלכת נאפולי  -ראו די בלאזי , 1 ,עמ׳  .310סמכויות החקירה היו
נתונות בידי הבישוף המקומי ולפיכן לא מדובר במשפט של האינקוויזיציה הספרדית.

27
28
29

ראו ריצו מארינו ,עמ׳ . 71
על פראנדו דה ארגונה ראו :זלדם ,פראנדו דה ארגונה; זלדם ,יהודים לשעבר ,עמ׳ .291-290,80-71
מועצת העיר היתה גוף משפטי ( )universitasאוטונומי בעל סמכויות רחבות למדי בתחום המינהל העירוני
(התקנת תקנות שונות בנוגע לניהול העיר ,שיפוט אזרחי ,החלטות בדבר מתן אזרחות ,הפעלת משטרה ועוד).
הנהגת העיר ,השופטים ,המושבעים ונושאי משרות אחרים ,נבחרו לתקופות של שנה אחת אך יכלו לחזור
ולהיבחר .על המינהל העירוני בסיציליה בימי הביניים המאוחרים ראו :ג׳נוארדי; ברסק ,עולם ,2 ,עמ׳ . 719-709
ראו לה לומיה ,עמ׳  . 338לעצומה(אבל ללא החתימות) ראו לגומינה , 3 ,עמ׳  .90-86חשוב להדגיש שאיש
זה איננו בעל הצוואה שלפנינו ,מאחר שבאחת מרשימות המס שנערכו בשנת  1497נזכר מנפרדו לה מוטה
נאופיטה ( )neophitaכמי שמסר מידע על רכוש יהודי שהחזיק ה״אציל״ ( )nobileמנפרדו לה מוטה ,קרוב
לוודאי הנוצרי הוותיק ,חבר מועצת העיר  -ראוa s p Conservatoria di Registro reg. 876 c 34v :

30

31

ראו לגומינה , 3 ,עמ׳ .51-45
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נזכר בצוואה .סוחר בשם מנפ רדו לה מוטה ,נוצרי חד ש ואזרח פלרמו ,מופיע במסמכים שונים
כבר ב שנת  , 1477אך אין ד רך לד ע ת אם אמנם מדובר באותו אדם32.
הצוואה המ או חר ת ביותר היא צוואתו של ג׳יובני בטיסטה סאמה (Giovanni Battista
 ,)Sammaמן העיר טרפני ,שנכתבה ב שנת  - 1510לא צוין שם כי בעל הצוואה הוא נוצרי חד ש
אבל אין ספק שמדובר במומר ,שכן האיש שמר על שם המ שפחה שהיה לו כיהודי ,מאמה33.
שמו הקודם ,היהודי ,מחלוף סאמה ,מתברר מחוזים נוטריונים שנכתבו קוד ם לגירוש ונ שתמרו
בארכיון המדינה בעיר טרפני .מחלוף סאמה היה בין האמידים שביהודי טרפני והיה קשור
בקשרי נישואין עם מ שפ חת הבנקאים סלה ( ,)Salaשאחרון בניה המיר ב תקופ ת הגירוש34.
כיהודים רבים מבני עירו ,מחלוף מכר את רכושו ב שנת  1492ויצא בגירוש ,אך חזר כ ע מ ר
כמה שנים לסיציליה בתור מומר והחזיר לעצמו א ת הרכוש שמכר ונכסים שונים שהשאיר
בידי נאמנים 35.בע ת כ תיבת הצוואה היה נשוי ב שנית לקתרינה (  ,)Catennaגם היא י הודי ה
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Notai Defunti, Notaio :32

מנפרדו לה מוטה ,נוצרי חדש ,מופיע בחוזה מכירה משנת  - 1477ראו
Pietro Tagliante, reg. 1166 c 45v
צוואתו של ג׳יובאני בטיסטה סאמה Archivio di Stato Trapani, Notai Defunti, Andrea Sesta reg. :33
8847 c453r, 22/12/1510
 34ראו סקנדליאטו ,רגעים ,עמ׳ . 172-171
 35מחלוף סאמה מכר את רכוש בנובמבר  - 1492שם ,עמ . 189 ,בשנת  1496הוא מופיע במכתב של
המינהל המלכותי כמומר ,ג׳יובני בטיסטה סאמה ,עם עוד כמה מבני עירו שהמירו .המכתב מבטל חוזי
מכירה ועסקאות מפוקפקות שעשו נציגיהם הנוצרים של הגולים  -ראוArchivio di stato di Palermo, :
 ;Conservatoria di Registro reg. 79 c 203rהמומרים ששבו לסיציליה קיבלו חזרה את רכושם אבל
נאלצו להפסיד ארבעים וחמישה אחוז מערכו לאוצר המלך  -ראו זלדס ,פראנדו דה ארגונה.
asp
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שהמירה .לבני הזוג היתה ב ת בשם ג׳אנלה ( ,)Gianeiiaולג׳יובני בטיסטה היה גם בן מני שואיו
הראשונים ,פייטרו סאמה ,שאף הוא המיר3‘.

נוסח הצוואה והוראותיה בדבר בחירת היורשים וחלוקת הרמש
צוואות נכתבו בידי הנוטריון על פי תבנית קבועה פחו ת או יותר וישנן נוסחאו ת שחוזרות על
עצמן בשלוש הצוואות .הצוואה הרא שונה פו ת ח ת בציון שמו של בעל הצוואה ,היותו נאופיטו
ואזרח העיר מזרה .כמקובל ,מאשר הנוטריון שהאיש אמנם חולה בגופו א ן ״צלול בדעתו ובשכלו
ומח שבתו בהירה ,מדבר היטב וברהיטות ומתוך שהוא ירא את מ שפט האלוהים הבא כחטף,
ומפני שהוא חושש שמא ימות פתאום בלי צוואה ( ,)decederet intestatusועדיין לא ציווה
דבר בעניין נשמתו ונכסיו״; 37חשש דו מ ה הביע גם ג׳יובני בטיסטה סאמה .החשש ל מות ללא
צוואה עלה כל אימת שהאדם חלה באופן פ תאומי או שהיתה לו סיבה אחר ת לחשוש שמותו
עלול לבוא כחטף ,בטרם יספיק להותיר הוראו ת למען ישועת הנפש ולאו דווקא משום שלא
הסדיר עדיין א ת ענייני הרכוש58.
הנוסחה ״כי דבר אינו ודאי יותר מן המוו ת ודבר אינו פ חו ת ודאי מ שעת המיתה״ אופיינית
לצוואות לטיניות שנתחברו בסוף ימי הביניים ובראשית העת החד שה ,והיא מופיעה גם בצוואו ת
לטיניות של יהודים 3, .ה שימוש בנוסחאות דו מו ת מעיד לכאורה על קיומן של תפיסות עולם
המ שותפות ליהודים ולנוצרים בתקופה זו ,ברם ,אפשר שהדבר נבע מעצם הפנייה לנוטריון
נוצרי ,או במילים אחרות ,בבואו לנסח צוואה נטה הנוטריון לה שתמ ש בנוסחאות קבועות ואין
הדבר אומר שכך בדיוק נ שמע בעל הצוואה ,מה גם שלא דיבר לטינית אלא אמר א ת דבריו
ב שפת המקום .ב שלו שת המקרים שלפנינו ההוראות נמסרו קודם כל בעל פה ,כפי שמעיד
השימו ש במונח ” ( “nuncupativum testamentumצוואה שבעל פה) ,ורק אחר כך נערכו
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על יהודי טרפני ראו אשתור .על המשפחות החשובות בקהילת טרפני ראו סקנדליאטו ,רגעים :על משפחת
סאמה או סאמי ,שם ,עמ׳ . 172-171
צוואתו של לה רוקה“timens divinum judicium mortis repentine ne forte quod absit ab hoc seculo :
 •,”decederet intestatus absque actem et bonorum suorum disposicionemובצוואתו של סאמה“ne :
”forte ab hac vita intestatus discederet, nulla per eum facta dispensacione de anima et rebus
(ההדגשות ממני  -נ״ז).
ראו ההסבר לביטוי  ,intestatus, intestatioבמילון נירמייר“who dies without almsgiving for his :
”soul
” - “cum nil certius morte et nil incertius hora mortisראו ברק ,עמ׳  .66-59וראו גם יאנקו אגו ,דאן
איגוסי ,עמ׳  . 195,188,181,177לצוואת יהודי סיציליאני מן המאה הי״ג ראו דה סטפאנו ,ענ ;1217לצוואות
נשים יהודיות סיציליאניות מן המאה הט״ו ראו סקנדליאטו ,שירת אסתר ,עמ׳  .201-200והשוו לנוסח
העברי של צוואה מתקופת הרנסנס כפי שנשתמרה בספרות השו״ת :״ראובן תושב עיר פלוני בחשבו על
חיי בני אדם כי המה הבל ואנוש כחציר ימיו ,ואין דבר ודאי יותר מהמיתה ,ואין דבר יותר נעלמת מיום
המיתה״  -מלכיאל ,עמ׳  .65הצוואה היא צוואתו של שמואל אברבנאל שנכתבה במאה הט״ז בנאפולי,
שממנה גורש בשנת  , 1541עם גירוש כל היהודים ממלכות נאפולי בהוראת הקיסר קרל החמישי .לדעת
מחבר המאמר ,הצוואה נכתבה במקורה בידי נוטריון נוצרי ,בלטינית או באיטלקית ,ותורגמה לעברית -
מלכיאל ,שם ,עמ׳ .26-24,12
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הצוואות בצורה שהן לפנינו 40.ח שוב להעיר שמרבית הנוטריונים הסיציליאנים רכשו א ת
השכלתם המ שפטית באוניברסיטאות שבצפון אי טליה(פדוב ה ,בולוניה ופיזה) ,ומכאן שמבנה
המסמך והנוסחאות הכלליות המופיעו ת בו אינם ייחודיים לסיציליה ,אלא אופייניים לתרבות
הנוטריונית האיטלקית של אותה תקופה 4, .מכל מקום ,הדמיון הרב בין נוסחאו ת הפ תיחה
המופיעות בצוואות של יהודים ושל נוצרים ,מוביל למסקנה שאין מקום לצפות לפתיחה שונה
כאשר בעל הצוואה היה יהודי שהמיר לנצרות.
שלושת בעלי הצוואות מינו יורשים כלליים ( )heredes universalesונתנו בידיהם ייפוי כוח
לבצע א ת הוראות הצוואה .ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה ומנפרדו לה מוטה ציוו שנ שותיהם
תהיינה יור שות כלליות .בצוואתו של ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה לא נזכרים בנים או בנות,
ולכן קל יותר להבין את ציווי הנכסים לאשתו :לעומתו ,מנפרדו לה מוטה ,היה אב לארבעה
בנים ובת ובכל זאת מינה יור שת כללית א ת א שתו בטה (אליזבטה) .ברם ,מיד לאחר מכן
מתבררת כוונתו :האלמנה ע תידה להנו ת מן הרכוש רק במ שך ימי חייה ולאחר מו ת ה יעבור
הרכוש לבנים.
על פי הדין העברי אין האלמנה יור שת א ת בעלה והיא זכאית רק לדמי כתובתה ,אבל הבעל
יכול לתת לה רכוש כדי כיסוי המגיע לה מן הכ תובה או שהוא יכול לתת לה א ת הרכוש במ תנ ה
גמורה .אפ שרות אחרת היא ,שהבעל יכול לע שות את א שתו לאפוטרופוס על הרכוש :״הכותב
כל נכסיו לאשתו לא ע שאה אלא אפוטרופא״ 42.בדרך זו ממנה הבעל א ת א שתו ל מנהל ת העיזבון
ואין לה זכות להוריש את הרכוש שקיבלה 45.מובן שמומר איננו חייב לצוות א ת רכושו על פי
הדין העברי ,אבל איזכור כתוב תה של בטה בצוואה ,והדיון בתנאיה ,יוצרים רצף בין עברו
היהודי לבין זהותו הנוצרית החד שה ועל כן מצדיקים א ת ההשוואה.
אין לדעת אם ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה ומנפרדו לה מוטה היו מצווים א ת רכושם
באותו אופן אלמלא המירו ,אבל ח שוב להדגיש שהיו יהודים שמצאו דרכים ל ת ת לאלמנה
יותר מן המגיע לה לפי הכתובה ,ופעמים זאת היתה הסיבה שבגללה ערכו צוואה אצל נוטריון
נוצרי; 44מצד שני ,גם נוצרים לא נהגו בדרך כלל להורי ש א ת רכושם לנשיהם .לשם ה שוואה,
במרבית הצוואות של נוצרים ותיקים שנערכו בפלרמו ב מאה הט״ו מופיעים הבנים והבנות
בתור יורשים כלליים ואילו האלמנה היתה יור שת כללית רק בחלק קטן מן המקרים ,כעשרים
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זו הערה חשובה שהעיר ההיסטוריון סטיבן אפשטיין במחקרו העוסק בצוואות בעיר ג׳נובה בימי
הביניים  -ראו אפשטיין ,עמ׳  . 16לכן ,כאשר באים לנתח ניתוח ספרותי מסמך מימי הביניים ,יש לזכור
שניתוח כזה יכול אמנם לשקף את רוחה של התקופה או את המנטליות של ק מ צ ה חברתית מסוימת ,אבל
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קשה להפיק מכך מידע על דרך ההתנסחות של הפרט.
אוניברסיטת קטניה ,שנוסדה רק בשנת  , 1445היתה במשך זמן רב האוניברסיטה היחידה בסיציליה ,ומובן
שלא היתה לה היוקרה של האוניברסיטאות הוותיקות שבצפון איטליה  -ראו סבאדיני .על נדידתם של
סיציליאנים למרכזי לימוד בצפון איטליה ראו :רודוליקו :לומברדו ראדיצ׳ה :מארלטה.
ראו בבא בתרא קלא ע״ב .וראו הדיון בסוגיה זו אצל ריבלין ,הירושה והצוואה ,עט׳  74הערה .44
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ריבלין ,שם ,עט׳ .86-69
ראו :גויטיין ,צוואות ,עמ׳ קז הערה  ;5ברנס ,עמ׳ . 124,31
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אחוז מן הצוואות 45.מחקרים שנערכו במקומות אחרים באיטליה ,מלמדים גם הם כי ברוב
המקרים הוריש הבעל א ת רכושו לבניו ,ולא לאשתו 46.מכיוון שציווי הרכוש לאשה לא היה
מקובל לא אצל היהודים ולא אצל הנוצרים ,יש לנסות להבין מדוע בחרו ג׳יובני פייטרו דה
לה רוקה ומנפרדו לה מוטה לע שות זאת .בצוואתו של ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה לא נזכרים
בנים או בנו ת ולא קרובי מ שפחה אחרים ,לכן סביר שאשתו אנג׳לה היתה האדם הקרוב אליו
ביותר .בעל הצוואה אומר עליה שהיא ״אשתו הי ק ר ה״ (111011111x016דט 18 0£״ ,) 6ביטוי שאינו
מופיע בשתי הצוואות האחרות ורומז כנראה ליחסו ה מיו חד לאשתו 47.המקרה של מנפרדו
לה מוטה מורכב יותר שכן ציווי הרכוש לאשתו קיפח לכאורה את בניו .ההסבר טמון ,כנראה,
בנסיבות חייהם של בני הזוג .יש להביא בחשבון כי בני הזוג ני שאו ב שנת  , 1473כלומר הם
היו נשואים זה לזה כבר שלושים ושתיים שנה כאשר מנפרדו לה מוטה כ תב את צוואתו .ניתן
להסיק מכך שבטה כבר לא היתה אשה צעירה ,לא היה עליה עול גידול בנים וסביר שבגילה
היא לא היתה ע תידה להינ שא מחד ש ,לכן מינה אותה בעלה יור שת כללית למ שך ימי חייה
והניח שאיננו מקפח בדרך זו א ת הבנים.
לשם השוואה ,בצוואה שכתב ג׳יובני בטיסטה סאמה תו שב טרפני ,הוריש זה את כל רכושו
לפייטרו ,בנו הבכור מני שואיו הראשונים ,ואילו לא שתו השנייה ,קתרינה ,נתן ,למ שך כל
ימי חייה ,רק את ההכנסות מה שכרת בתים שהיו בבעלותו :יתר על כן ,הוא היתנה את מתן
ההכנסו ת בכך שלא תינ שא מחד ש 48.בניגוד למקרה של בטה ,קתרינה הי תה אשה צעירה
ואם לילדה קטנה ,לכן סביר שבעל הצוואה ביקש למנוע ממנה להינ שא ב שנית כדי שתקדיש
עצמה לטיפול בבתם הקטנה .תנאי זה ,אגב ,מופיע לעתים בצוואו ת שנמצאו בגניזה הקהירית,
ועל כך מעיר יוסף ריבלין שחכמים ראו בתנאי זה אמצעי הגנה על הילדים ,וכנראה שהיה
זה א חד השיקולים שהנחו גם את ג׳יובני בטיסטה סאמה 49.שיקול אחר של ג׳יובני בטיסטה
סאמה היה רצונו להבטיח את זכויותיו של בגו הבכור ,פייטרו .תנאי הצוואה קובעים כי אם
ת מו ת בתו הקטנה של ג׳יובני בטיסטה סאמה ,ג׳אנלה ,בטרם תגיע לגיל נישואין ,יהיה פייטרו
היורש היחיד .בעל הצוואה לא הסתיר את חששו שמא יתגלע סכסוך בין היורשים לאחר מותו:
״כן רצה וציווה כי במקרה שג׳אנלה ב תו ובתה של קתרינה ,אשתו ,יתבעו את פייטרו האמור,
בנו ויורשו של בעל הצוואה ,במקרה כזה ,תקבלנה חצי מן הנכסים שציווה להן והמחצית
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ראו ברסק ,עולם ,2 ,עמ׳ .689
ראו כהן ,פרק .8
השוו עם הנוסח העברי של צוואת שמואל אברבנאל :׳׳בחושבו כי אשתו היקרה וקרובתו כלכלה את ביתו
לפי רצונו והביאה נדונייה גדולה ...לכן מצווה הנ׳׳ל מעמיד יורש שלו כללי לאשתו הנ׳׳ל על כל נכסיו
מאיזה מין שיהיו*  -מלכיאל ,עמ׳ .66
לצוואתו של ג׳יובני בטיסטה סאמה ראו הערה  33לעיל.
ראו ריבלין ,הירושה והצוואה ,עמ׳  75הערה ( 50תעודה  .)54יש מקום להשוואה בין החברה הנשקפת
מתעודות הגניזה לבין החברה היהודית בסיציליה מפני שיהודי האי עמדו בקשרי מסחר ומשפחה עם
יהודי מצרים והיו במשך דורות רבים חלק מן ״החברה הים תיכונית׳׳ ,כלשונו של גויטיין .על הקשרים
שהתקיימו בין יהודי מצרים ליהודי סיציליה במאות הי״ב והי״ג ראו זלדס ופרנקל .לאחרונה התפרסמו
בתרגום לאנגלית מרבית תעודות הגניזה הנוגעות לסיציליה  -ראו סימונסון ,היהודים בסיציליה ,כרך . 1

 112נדיה זלדס
האחרת מן הנכסים תהיה לפייטרו ,בנו ויורשו האחר״ 50.כלומר ,אם הנשים ת תבענה את בנו
הבכור ,הן יפסידו מחצית מן הירו שה שהבטיח להן .סכסוכים ותביעות בין היורשים ובפרט
כאשר מדובר בנישואין שניים ובאחים חורגים לא היו דבר נדיר ,והתרח שו לא פעם גם בין
היהודים 51.החלטתו של סאמה אין לה ולא כלום עם הדין העברי המקנה יתרון לבכור הבנים,
והיא נבעה כנראה מרצונו למנוע סכסוך מ שפטי בין בנו לבין אלמנתו.
מנפרדו לה מוטה ובטה נישאו ב שנת  1473בעודם יהודים ,וכמנהג היהודים (ad morem et
 .)ritum iudeorumמנפרדו נקרא אז מוס ה( מ ש ה) ו שמה של א שתו היה יחנינה ()Yehagnena
בת בוליכיךה ( ,Buiyhayraשיבוש סיציליאני של השם הערבי א ם אלכ׳יר) ,ושם מ שפחתו
היה פךיסיסה ( .)Frisisaמנפרדו לה מוטה ציין בצוואה שהם כתבו כתובה בעברית כדרך
היהודים ,בידי נוטריון היהודים 52.ליהודי סיציליה היו נוטריונים מ שלהם שהורשו לכתוב
חוזים בלשונם ,וזאת לפי הוראת חוק שהיה קיים בסיציליה עוד מן ה תקופה הנורמנית ,שאז
פעלו במקביל גם נוטריונים מוסלמים ויוונים שהורשו לכתוב חוזים לבני עדתם ב שפה שבה
דיברו 53.במאה הט״ו המשיכו לפעול נוטריונים יהודים בקהילות סיציליה 54.שאלה מעניינת
היא האם כתבו הנוטריונים הללו ב ע ב רי ת(כפי שמ שתמע מן הצוואה של מנפרדו לה מוטה)
או שכתבו בארמית ובערבית־יהודית ,כמו שנכתבו כתובות ור שימות נדוני ה שהגיעו לידינו
מסיציליה 55.על כל פנים ,ההיתר לחבר מסמכים בעלי תוקף מ שפטי בלשון העברית או בערבית־
יהודית ,לא הפריע ליהודים לפנות לנוטריונים נוצרים במקביל .מן הצוואה של מנפרדו לה
מוטה מתברר כי מלבד הכתובה שנכתבה אצל נוטריון היהודים ב שפה ה ע ב רי ת( או בא חת
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Item voluit et mandavit quod, si forte dicta Jannella, eius filia et Caterine, eius uxor, facerent
questionem dicto Petro, filio et heredi testatoris, tali casu, habeant et habere debeant medietatem
dictorum legatorum eis relictorum tantum et alia medietatis dictorum legatorum erit dicti Pétri,
filii coheredis dicti testatoris
זוהי הסיבה לוויכוח שהתעורר בעקבות צוואתו של שמואל אברבנאל ,שהוליד בן מחוץ לנישואין קודם
שנולדו בניו מאשתו והלה תבע את ירושתו בתור בן בכור  -ראו מלכיאל ,עמ׳ .23-20
fuisse inter eos factam chitubam more judayco et in ebrayco per manu notarii judeorum
et instrumenta confecta de vendicionibus vel peimutationibus earum aut quibuscumque contractibus
aliis in lingua arabica, greca et ebraica per manus notariorum sarracenorum, vel ebreorum...
! - firma et stabila perseverenראו מנהגים סיציליאנים ,עמ׳ .301-300
בשנת  1458התמנה יהודי ששמו ליאונה(או ליה) לוי לשמש נוטריון ציבורי ליהודי טרפני  -ראו לגומינה,
 , 1עמ׳  .614לנוטריונים יהודים נוספים בטרפני ובמקומות אחרים ראו סקנדליאטו ,שירת אסתר ,עמ׳
.61-59
עד כה נמצאו מספר כ תו בו ת סיציליאניות ור שימות נדוני ה מן המאה הט״ו שנכתבו בערבית־
יהודית  -ראו :ברסק וגויטיין :רוקו .תצלום של כתובה משנת  1457שנערכה בעיר קלטבלוטה(״גבעת לוט״
בלשון יהודי סיציליה) פורסם בקטלוג המוקדש להיסטוריה של מסינה .הכתובה עצמה נכתבה בארמית
ובעברית ואילו רשימת הנדוניה הכתובה בהמשך נכתבה בערבית־יהודית(ושם גם כמה ביטויים השאולים
מן הלהג הסיציליאני)  -ראו מסינה ,עמ׳  . 196-195המקור ,שנלקח בזמנו ממסינה ,מצוי כיום בארכיון
מדינסלי ( )Medinaceiiשבספרד .עוד עדות לשימוש שעשו היהודים בלשון הערבית במאה הט״ו מגיעה
מן העיר טרפני .בחוזה נוטריוני משנת  1442נכתב כי יהודי העיר נהגו לכתוב חוזים ומסמכים בעלי אופי
רשמי בשפה הערבית“in quaddam arabicu scripta in actis curie iudeorum”, Notaio F. Milo reg. :
 - cc 280r-v 8623סקנדליאטו ,עמ׳  176הערה .43

צוואות של נוצרים חדשים מסיציליה 113
הל שונות ש כ ת ם היהודים ,ארמית וערבית־יהודית) ,הסכם הנישואין ופרטי הנדוני ה נרשמו
אצל נוטריון נוצרי ב שפה הלטינית56.
מנפרדו לה מוטה מספר בצוואתו שהכתובה של בטה/יחנינה ומסמכים נוספים אבדו במלכות
נאפולי בזמן פלישת הצרפתים 57,כלומר בימי כיבוש דרום איטליה בידי שרל השמיני מלך
צרפת ,ב שנת  . 1495בזמן הפלי שה פגעו הן הצרפתים והן אנשי המקום ביהודים ,רכושם של
רבים מהם נבזז או נשרף ואין פלא שהכתובה ומסמכים אחרים אבדו בזמן המהומות 58.אובדן
הכתובה בזמן פלי שת הצרפתים מעלה א ת הסברה שמנפרדו לה מוטה וא שתו גלו מסיציליה
למלכות נאפולי לאחר הגירוש ,ושם המירו בעקבות הפורענויות .כך עשו רבים מן היהודים
הסיציליאנים שהמירו עוד בהיותם במלכות נאפולי ושבו לסיציליה כנוצרים ,בין שנת 1495
ל שנת  5’. 1499ברם ,מכיוון שסוחר בשם מנפרדו לה מוטה ,נאופיטו ואזרח העיר פלרמו ,נזכר
במסמכים שונים עוד ב שנת  , 1477ייתכן שמנפרדו הנידון כאן ,ואשתו ,לא יצאו כלל לגלות
אלא המירו סמוך לזמן נישואיהם 60.במקרה כזה ,ייתכן שהכתובה נלקחה למלכות נאפולי בידי
בני מ שפחתה היהודים של בטה שיצאו בגירוש ושם אבדה להם .מכל מקום ,אובדן הכתובה
ומסמכים אחרים בזמן פלי שת הצרפתים מעיד שאלה היו בידי בני הזוג או אנשים הקרובים
להם עד שנת  . 1495עשר שנים לאחר אובדן הכתובה ,ולאחר שהמיר א ת דתו ,עדיין ייחס
מנפרדו לה מוטה ח שיבות למסמך שלכאורה לא חייב אותו עו ד( ש ה רי משנטבל ,נח שב כמי
שנולד מחדש)61.
56

58

59
60
61

בצוואתו מזכיר מנפרדו לה מוטה את חוזה הנישואין ואת הנדוניה שהבטיח אבי הכלה אשר נרשמו על
ידי נוטריון נוצרי“contractu celebratu manu quondam egregii notarii Gabrielis Vulpis olim die :
unius Junii Vie Indictione 1473. Et etiam tenoris alterius contractus dotalis celebratu manu
eidem notarii Gabrielis eodem tempore” - Archivio di Stato di Palermo, Notai Defimti, Pietro
 ;Tagiiantereg. 1181c 69r-71vלפרסום התעודה ראו זלדם ,צוואה .לעריכת חוזי נישואין וחיבור רשימות
נדוניה אצל נוטריון נוצרי ראו :ברסק וגויטיין; סקנדליאטו ,שירת אסתר.
“tune quam chitubam una cum certis aliis scripturis, asserit ammisisse tempore guerrari regni
” —Neapolis invasi per gallos et regem Gallorumזלדס ,צוואה ,עמ׳  ;458ובתיקונים :זלדם ,יהודים
לשעבר ,מס׳  7בנספח .בזמן פלישת הצרפתים נשדד רכושו של דון יצחק אברבנאל ונשרפה ספרייתו -
ראו :אברבנאל ,פירוש ,עמ׳ ( 5-4הקדמה לספר דברים); נתניהו ,עמ׳ .69-68
על התלאות שעברו על יהודי מלכות נאפולי ומגורש’ ספרד וסיציליה בזמן פלישת הצרפתים ראו פרורלי,
עמ׳  199ואילך .בחוזה עבודה משנת  1496מספרת אשה(או נערה) בשם דומיניקה ( ,)Dominicaלשעבר
יהודיה מפלרמו ,שהיא נפלה בידי אויבים(הצרפתים?) במלכות נאפולי ונאלצה להמיר כדי להציל את
חייה— ראוArchivio di Stato Catania, Sezione Notai de Randazzo, Notaio Nicolo de Panhormo :
 :reg. 24 c 39v-40vזלדס ,יהודים לשעבר ,עט׳ . 122-121
על נסיבות חזרתם של חלק מן הגולים ממלכות נאפולי לסיציליה ראו זלדס ,יהודים לשעבר ,עט׳ ;42-27
וראו גם זלדס ,פראנדו דה ארגונה ,עט׳ . 125-97
ראו זלדס ,צוואה ,עט׳  448הערה . 3
איזכור הכתובה בצוואה והדיון בתנאי הנישואין מזכירים את דברי ר׳ יצחק ך עראמה :״שח לי חכם אחד,
כי אחד מחכמי הגוים ,בראותו היהודים שואלין ודורשין גט מיד איש יהודי מומר ,והוא היה מסרב ...שאל
לו :למה יבקשהו ממנו? כי אחר שיצא מדתו ראוי להם להחשיבו כאילו אינו ,והרי אשתו ראויה להחשב
כאלמנה לכל דבר! ואמר שהיתה תשובתו אליו :כי לא באה עליו המרה עצמית אלא מקרית ,כלומר ,שנוי
השם או שנוי השכונה; ושאין בידו להמיר עצמותו באשר הוא יהודי״  -ראו ר׳ יצחק ך עראמה ,עקדת
יצחק ,שער צז ,פרשת כי תצא ,שאלוניקי רפ׳־ב ,דף קיז ע״ב(צוטט אצל בךששון ,עמ׳  .)210-209ייתכן
שכך הרגיש גם מנפרדו לה מוטה.
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בעת הנישואין ,שנערכו כזכור ב שנת  , 1473התחייב אבי הכלה בו לי כי תז פךיסיסה לתת
לבתו בטה/יחנינה נדוניה בסך אלף פלורינים (השווים בערכם למאתיים אונקיות זהב); “
לאחר מכן חזר ט ונתן רק מאה ושבעים אונקיות .לאישוש הדברים ,הקפיד בעל הצוואה
להפנות את הנוטריון לנוסח הלטיני של חוזה הני שואין שנערך בזמנו אצל נוטריון נוצרי,
ביום השישי לחוד ש יוני שנת  . 1473באותו חוזה התחייב מנפרדו לוותר על החוב ולהוריש
את סכום הנדוניה ,מאה ושבעים אונקיות ,לאשתו או לאביה שנפטר בינתיים .בצוואתו הוא
הבטיח לקיים את ה ה ת חיי ט ת ולהוריש סכום זה לאשתו .ציווי זה תואם הן א ת המ שפט העברי
והן את מנהג המקום באיטליה(ובסיציליה) ,שהתבסס על החוק הרומי ,כי שניהם מחייבים
החזר נדונייתה של הא ש ה לאחר מו ת הבעל‘5.
איזכור נדונייתה של בטה מל מד כי בני הזוג נישאו לפי המנהג הקרוי בסיציליה ״מנהג
היוונים״ ( ,)more grecorumעל שם מנהגי היוונים(הביזנטים) ,תושבי סיציליה קודם לכיבוש
הנורמני בסוף המאה הי״א .לפי שיטה זו קיבלה הא שה נדוניה ,וזו נשמרה כרכו ש נפרד למ שך
כל ימי חייה גם לאחר ליד ת הבנים או הבנות .עם מו ת הבעל חזרה הנדוני ה לא שה עצמה
או לבית אביה .שיטה שנייה ,שהיתה נהוגה בסיציליה בימי הביניים ובראשית הע ת החד שה,
היא הנישואין כ״מנהג הרומים״ ,הקרויה גם ״מנהג הלטינים״ (more romanoram, more
 .)latinorumלפי שיטה זו ,כעבור שנה מיום לידת הבן או הבת ,אוחדו ועורבבו הנכסים של
בני הזוג (  ,)confusio bonorumוהירו שה נחלקה אז לשלושה חלקים :שליש נותר בידי האב,
שליש בידי הא שה ושליש לבנים .אם מ ת א חד מבני הזוג ללא צוואה עבר חלקו לבנים ,כך
שאלה קיבלו שני שלישים מן הירושה ,ה א חד לפי החוק הטבעי ( )iure naturaeו ה א חד לפי
חוק הירושה ( ;)iure successionisאם האב כתב צוואה ,יכול היה להורי ש שליש מרכו שו
כרצונו ,מכיוון ששליש מן הרכוש ממילא עבר לבנים .הא שה לעומ ת זאת ,יכלה להורי ש רק
מטלטלין ואילו נכסי דלא ניידי עברו לפי החוק לבנים .יהודי סיציליה ערכו חוזי נישואין לפי
שתי השיטות ,כמו הנוצרים 64.הירו שה על פי שני החוקים הללו נזכרת בצוואתו של ג׳יובני
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אונקיית זהב היתה שווה חמישה פלורינים סיציליאנים .שני המטבעות הללו היו מטבעות ״פיקטיביים״ ,אך
כל העסקאות נרשמו באונקיות או פלורינים .סכום הנדוניה הנזכר ג מ ה מאוד ,שכן בעלי מלאכה אמידים
וסוחרים בני המעמד ה מנוני נהגו באותה תקופה לת ת נדוניות בסך חמישים או שישים אונקיות בלבד.
נדוניות בסך מאתיים אונקיות ומעלה היו מקובלות בקרב בני האצולה הנמוכה  -ראו ברסק ,עולם,2 ,
ענ. 704 7
על הנדוניה בספרות ההלכתית ראו :פרידמן , 1 ,עט׳  ;417-415,311-288ל תקופ ת ימי ה מניי ם ראו:
ריבלין ,הירושה והצוואה ,עמ׳  75ואילך :אפשטיין ,עמ׳  . 7על רכוש האשה לפי המשפט הרומי ראו:
ארז־בה ,עט׳  :156-123רומנו ,עמי .223-214
מנהגים אלה שרדו בסיציליה עד לביטול המשטר הפאודלי במאה הי״ט  -ראו איטליה ,עט׳ . 172
יהודי סיציליה ערכו נישואין לפי שתי השיטות  -ראו ברסק ,דוברי ערבית ,עט׳  . 159אנג׳לה
סקנדליאטו מצטטת חוזה נישואין בין יהודים שנערך בעיר שאקה ( )Sciaccaב שנת  , 1473שנערך
לפי השיטה ה״לטיגית״ ,כלומר איחדו את הנכסים ואז חילקו אותם לשלושה חלקים כמתואר לעיל:
“quod natis filiis bona confunduntur et tripartiuntur quorum bonorum una tertia debetur patri,
” - altera matri et reiiqua filio vei filiisשירת אסתר ,עמ׳  . 76על חלוקת הרכוש בין בני הזוג בסיציליה
של ימי הביניים ,ובמיוחד על הנישואין לפי ״מנהג הלטינים״ ,ראו רומנו ,עמ׳ .223-214
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בטיסטה סאמה  -שם ,אגב ,לא נאמר דבר על נדוניי תה של א שתו וייתכן שבני הזוג נישאו
לפי ״מנהג הרומים״.
העיסוק ה מדוקדק בתנאי הכתובה והנדוניה שלושים ושתיים שנים לאחר מע שה ,מל מד
שההמרה לא ביטלה בעיני מנפרדו את הכתובה שכתב לא שתו ״כמנהג היהודים״ ,ולא א ת
הנדוניה שנתן חותנו היהודי לא שתו בטרם המירה .מנפרדו לה מוטה העניק לכל א חד מן
הבנים סכומים לא שווים ,שנעו בין עשר לארבע אונקיות ולבתו ג׳אנה מרטי ( )Janna Martiנתן
חמי שים אונקיות ,שנועדו כנראה לנדוניה .זהו סכום לא מבוטל ,אך היה מקובל בקרב מ ע מד
בעלי המלאכה והסוחרים .לבנו הבכור ,ניקולו ( ,)Nicoloשהיה כבר נשוי ( ‘uxoratus(,5נתן
מנפרדו סכום גדול יותר מא שר לבנים האחרים ,ע שר אונקיות לעומ ת שש אונקיות לבן השני
וארבע אונקיות לשני בניו הצעירים .את חנו ת הבדים שבבעלותו הפ קיד בידי בנו השני ,לוקה
( ,)Lucaעל מנ ת שינהל או ת ה במ שך כל ימי חייה של בטה ,כדי שהיא תהנה מן ההכנסות,
וללוקה עצמו הבטיח שכר שנתי בסך שתים־עשרה אונקיות .א ת ה עיז בון(כ לו מ ר הרכוש
שישאר לאחר מו ת בטה) ציווה לחלק באופן שווה בין ארבעת בניו.
חלוקת הרכוש ה שוויונית בין הבנים אינה תו אמ ת א ת הוראת הדין העברי ,שעל פיו מקבל
הבכור פי שניים מיתר האחים “ .פוסקים בני ה תקופה נתנו דע ת ם לאפ שרות שדין המלכות
ומנהג המקום מאפ שרים לאדם להוריש א ת רכושו באופן אחר ,אך קבעו שאין לנהוג בעניין
זה ב שונה מכפי שקבעה ההלכה .ר׳ יוסף קולון ( ,) 1480-1420שכמה מת שובותיו מ תייחסות
לסיציליה ,שלל מכל וכל את הנוהג של חלוקת הרכוש ה שוויונית בין הבנים ,אולם עצם הדיון
בסוגיה והאיסור ההלכתי מלמדים שיהודים נהגו לפנו ת לנוטריונים נוצרים כדי לערוך צוואה
שהוראותיה שונות מכפי שקובע הדין העברי ‘ 7.במקרה שלפנינו העדיף בעל הצוואה א ת הבכור
ב מ תנות שחילק ,אך לא נתן לו כפליים מן הסכום שנתן ל א חיו( כפי שקובעת ההלכה) ,ובסופו
של דבר הורי ש א ת רכושו באופן שווה בין ארבעת הבנים ‘8.מו מר אינו מחויב אמנם להלכה,
אבל דבר לא מנע ממנפרדו לה מוטה להוריש א ת מרבית רכושו לבנו הבכור אילו רצה בכך.
ברם ,בפועל לא נתן מנפ רדו לבכור בניו יתרון בירושה ,וא ת ניהול ה חנו ת שהיתה בבעלותו
הפ קיד דווקא בידי בנו השני ,לוקה ,והורה לו לדאוג לכלכלתה של בטה לאחר מותו.
שלוש הצוואות מלמדות על הדאגה שדאגו הנאופיטי לרווחת נשותיהם לאחר מותם .מנפרדו
לה מוטה ציווה סכום נאות לנדוניית בתו וחילק א ת רכושו בין בניו ,אבל נראה שעיקר דאג תו
היתה נתונה לא שתו בטה  -הוא ציווה לה א ת כל רכושו ואת ההכנסות מן ה חנו ת שבבעלותו
לכל ימי חייה .גם ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה הותיר א ת כל רכו שו(ה מועט) לא שתו ״היקרה״,
אנג׳לה .ג׳יובני בטיסטה סאמה הוריש א ת מרבית רכושו לבנו מני שואיו הראשונים ,פייטרו,
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מן המילה ( uxorאשה) .זהו ביטוי מוזר שאינו קיים בלטינית קלסית.
ראו ריבלין ,הירושה והצוואה ,עמ׳ .28-25
וזה לשון ד יוסף קולון• :באחד שרוצה להפקיע ירושת הבן הבכור באמרו כי מנהג מבטל הלכה וכי נהגו
בא  pההיא להשוות הבכור והפשוט וחלק כחלק יטלו ...שאין במנהג זה ממש ...שאין לו ראיה מן התורה
אלא כטועה בשיקול הדעת וכמה מנהגים גרועים דלא אזלינן בתרייהו ...כל שכן וכל שכן כמנהג הרע הזה
שעוקר דין תורה ומבטל ירושת דין הבכור שאין ללכת אחריו חלילה״  -ראו מהרי״ק ,שורש ח ,ענד כג.
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ראו ריבלין ,הירושה והצוואה ,ענ 25 7ואילך.
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ולבתו נתן בתים ונכסים שונים הצמודים אליהם והבטיח לה נדוניה .לא שתו השנייה ,קתרינה,
ציווה את ההכנסות מה שכרת הבתים לכל ימי חייה ,אך היתנה זאת ב כן שלא תינשא מחד ש,
כנראה מתוך דאגה לבתו 6, .ההוראות ה מדו קדקו ת כיוונו לכך שהאלמנה ,קתרינה ,תהיה
בעלת הכנסות מ שלה ולא תלויה בבנה החורג ,פייטרו .הגם שאין בהחלטו ת אלה משום
מע שה חריג מבחינת הנורמות של התקופה ,ניתן להבחין בין ה שורות ברצון להבטיח את
עתידן הכלכלי של הנשים לאחר מות הבעל ,אולי אף מעבר למקובל 70.אפ שר שהדאגה לנשים
ק שורה לניתוק מן המ שפחה המורחבת ,מצב שהיה מנ ת חלקם של רבים מן הנאופיטי בסיציליה
בתקופה זו ,שכן הגירוש וההמרה גרמו לפירוקן של מ שפחו ת רבות .לא אחת אירע שכמה מבני
מ שפחה אחת המירו ואילו האחרים יצאו בגירוש :נשים נפרדו מבעליהן ,ובנים מהוריהם7,.
מצב דברים זה פגע בעיקר בנשים שבדרך כלל לא היתה להן הכנסה מ של עצמן ,שכן בטחונה
הכלכלי של הא שה היה תוצאה של התמיכה הכלכלית והאי שית שקיבלה מאביה או מאחיה,
וקריעתן של המ שפחות בעקבות מאורעות הגירוש שמטה א ת הבסיס הכלכלי של הנשים72.
בדידותם של הנאופיטי מוצאת אישוש גם בדרך ציווי הרכוש :בכל שלוש הצוואות לא נזכרים
קרובי מ שפחה מלבד בנות הזוג והבנים.

הוראות לקבודת הגוף ולישועת הנפש
הצוו אות שכתבו יהודים ונאופיטי אצל נוטריונים נוצרים לא היו שונות מ ב חינ ת הסגנון
או ה מ הו ת מאלו שכתבו נוצרים בני התקופה .הסגנון ,נוסחת הפתיחה ,חלוקת הרכוש בין
היורשים ואיזכור התחייבויות קוד מו ת  -כל אלה היו מ שותפים ליהודים ולנוצרים .אמנם
ההור אות נגדו לעתים את גישת ההלכה ,אבל כפי שראינו ,היו גם יהודים שנהגו כך .השוני
המובהק מצוי בסידורי הקבורה ובהוראות שניתנו ( pro animaלמען הנשמה) .הבעת חרטה
על חטאים ועוונות ,והצהרת אמונה ,היו חיוניות לישועת הנשמה ,וכך גם מתן צדקה ,ועל כן ניתן
למצוא הוראות ״למען הנשמה״ גם בצוואו ת של יהודים; 73אבל נוצרי חד ש לא יכול היה לבקש
להיקבר בבית קברות יהודי ,אלא רק במקום ש ם קברו נוצרים ,ולא יכול היה לצוות נכסיו כהקד ש

69
70
71

72

73

ראו זלדס ,יהודים לשעבר ,עט׳ . 197-196
הדגש במרבית הצוואות שנכתבו בתקופת הרנסנס הוא על שמירת רכוש המשפחה ,הורשת הרכוש לבנים
ומניעת מכירתו בעתיד ,ולא לעתידן של האלמנות  -ראו כהן ,פרק .8
משפחות רבות נפרדו בזמן הגירוש כאשר חלקן המירו ונותרו בסיציליה וחלקן יצאו בגירוש .היו בין
המגורשים כאלה שהותירו רכוש אצל בני משפחה שהמירו  -ראו לגומינה , 3 ,עט׳  .225,169בגל
ההמרות שהתרחש במלכות נאפולי אירע לא אחת שבנים המירו ונפרדו מאבותיהם שנותרו יהודים ,אח
המיר ואילו אחיו נותר ביהדותו וכן הלאה  -ראו זלדס ,יהודים לשעבר ,עט׳  .264,39-38לגירושי נשים
יהודיות מבעליהן שהמירו ראו זלדס ,כבורחת מפני הנחש.
הק שרים ה הדו קי ם בין הנ שים ל מ שפ חו ת המוצא שלהן ניכרים היטב ב צוו או ת שנערכו ל פני
הגירוש  -ראו הניתוח של אנג׳לה סקנדליאטו בנוגע להורשת רכוש בצוואות של נשים :שירת אסתר,
עט׳  ,47-46והצוואות בנספח שם.
על הוראות  pro animaראו :אפשטיין ,עט׳  ;200-167,144-136כהן ,עמ׳  . 179-176,60-58לצוואות
נוטריוניות של יהודים ראו ברנס ,עמ׳ . 123,103-101
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לבית הכנסת .כאן המקום להעיר כי במלכויות ספרד ,מתן כספים לאחזקת בתי כנסת ותרומות
של שמן למאור ,היו הא שמות טיפוסיות בפי אלה שביקשו לראות בנוצרים החד שים מתייהדים
(בין אם היה הדבר נכון ובין אם לאו) 74.אשר לסיציליה ,גם אחרי גירוש היהודים מן האי לכאורה
יכלו נאופיטי לתרום כסף לבתי הכנסת במלכות נאפולי ,שם ישבו רבים מגולי סיציליה  -ישנן
אמנם לא מעט עדויו ת לקשרי מסחר ואפילו קשרי נישואין בין המומרים שנשארו במלכות
סיציליה לבין גולים שישבו בקלאבריה והמירו שם - 75אך ציווי כזה בצוואה נוטריונית היה
חורץ מן הסתם את דינם כמתייהדים76.
ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה ביקש לקבור את גופתו בכנסיית ניקולאוס הקדו ש בעירו
מזרה ,וג׳יובני בטיסטה סאמה ביקש להיקבר בכנסיית פטרום הקדו ש בעיר טרפני .לעומתם,
ביקש מנפרדו לה מוטה לקבור את גופתו בלבוש המסדר הדומיניקני במנזר דומיניקוס הקדו ש
שבפלרמו .ק מ ר ה בבגדי מסדר נזירים נע שתה נפוצה מאוד בימי הביניים המאוחרים ,הן בצפון
איטליה והן בסיציליה ,ועל כן קשה להסיק על סמך בק שתו זו שנהג בחסידו ת יתירה77.
שלו שת בעלי ה צוו או ת תרמו כספים לי שועת נ שמתם .ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה
תרם טרי 78אחד ל שעווה ( )cereל״קורפוס כריסטי הקדו ש ביותר״ (corporis sanctissimum
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מתן שמן למאור מופיע בין הטענות שהעלו מורדי טולדו בשנת  1449נגד הקונוורסוס  -ראו בניטו רואנו,
ענו  .331האשמות אלה נזכרות בפקודות החסד ( )Edictum gratiaeשפורסמו עם בוא האינקוויזיטורים
למקום מסוים .פקודות אלה הסבירו איזו התנהגות מעידה על כפירה וכללו הזמנה לאנשים לבוא להעיד
ולהתוודות על חטאיהם .בדרך כלל הכריזה הפקודה על תקופה של חסד(בדרך כלל שלושים יום) שבמהלכם
יכול היה אדם להתוודות על חטאיו מבלי להיענש .על פקודת ה ח סד( או צו החסד) ראו :ביינארט ,עמ׳
 ;80קמן ,עמ׳  .59-57פקודת החסד שפורסמה מולנסי ה בשנת  1484מפרטת שורה של מעשים המעידים
על התייהדות וביניהם מתן תרומות לבית הכנסת  -ראו גיטליץ ,עמ׳  :613,588על מקרים נוספים ראו
שם.
ראו :ווטינגר ,עמ׳ Archivio di Stato di Messina, Notai Defunti, Nicolö Giurba reg. ;130-129
 . c 239r 1211, 7/4/1509במכתב שכתב המלך פרננדו הקתולי בשבתו בנאפולי נזכר בואו של רופא
יהודי מרג׳יו קלאבריה ( )Reggio Calabriaלמסינה כדי לטפל שם באחד מנכבדי העיר ,וכל זה אחרי
הגירוש  -ראו זלדם ,תקרית במסינה ,עמ׳  .414האינקוויזיציה הקפידה לחקור קשרים בין נאופיטי
לבין יהודים בדרום איטליה .בספרי החשבונות של האינקוויזיציה הספרדית בסיציליה נרשמו ההוצאות
עבור מסעו של שליח האינקוויזיציה בשנת  1505לרג׳יו ( )Reggioכדי לחקור שם על אודות קשריהם
של הרופא גבריאל זבאטרי ( )Zavatteriוהסוחר ג׳יובני אנריקו סטאיטי (,)Giovanni Enrico stayti
האחד מפלרמו והשני ממסינה  -ראוArchivio di stato di Palermo, Tribunale del Sant'Uffizio, :
 .Ricevitoria reg. 4 c 55rמכיוון ששניהם נאשמו בהתייהדות ,יש להניח שהאינקוויזיציה חקרה את
קשריהם עם היהודים שם.
בתיאור שמסר עד לטקס אוטו־דה־פה שנערך בשנת  1511מסופר על נאופיטו שהואשם בהקמת בית כנסת
נסתר בפלרמו ,שם שימש כנראה שליח ציבור  -ראו :סאנוטו , 12 ,עמ׳  ;313-310זלדס ,אוטו־דה־פה ,עמ׳
.216-215,199
מחקר על החברה הנוצרית בסיינה מייחם מנהג זה להשפעתה של המגיפה השחורה  -ראו כהן,
פרק  .4בפירנצה עלה כל כך מספר המבקשים להיקבר אצל המנדיקנטים עד שפגע בהכנסותיהן של
כנסיות פרוכיאליות (כלומר הכנסיות של הרובע)  -ראו סטראקיה ,ענו  94ואילך; על סיציליה ראו
ברסק ,עולם ,2 ,עמ׳ .622-612
טרי ( )tariהיה במקורו מטבע כסף שטבעו המוסלמים בסיציליה ,אך בתקופה שאנו עוסקים בה היה גם
הוא מטבע פיקטיבי ,החלק השלושים של האונקיה.
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 ,)christiוכנראה ש הכוונה לנ רו ת שנהגו ל שאת ב ת הלוכ ה ביום ה חג הזה 7, .עוד ציווה
ד ה לה רוקה טרי א חד כדי לכפר על ״עוולות שאין לדע ת אם עולל״ (maiis abiatis incertis(,
כלומר רווחים שהיו לו מנטילת ריבית או מהימורים 80.מנפרדו לה מוטה ציווה סכום גבוה
יותר לאותה מטרה :חמישה־עשר טרי לכפרה על עוולות ,שאותם תרם לעבודו ת בנייה
בקתדרלה של פלרמו 81.ג׳יובני בטיסטה סאמה ציווה גם הוא ארבע אונקיות לעבודו ת בנייה
( )open marammatisבכנסיית פטרוס הקדו ש בעירו ,ומבין שלושת בעלי הצוואו ת הוא תרם
את הסכום הגדול ביותר להקדש .מתן צדקה ותרומות לשיפוץ הכנסייה או לאחזקה ה שוטפת
היו דבר מקובל ,והסכומים שיקפו בדרך כלל את מעמדם הכלכלי של בעלי הצוואות82.
בימי הביניים המאוחרים נהגו ל ת ת סכומים שונים לעריכת מיסות לעילוי נ שמת המתים.
תרמה לכך ה אמונה בפורגטוריום ,הוא כור המצרף ,המקום שבו שוהו ת נ שמות המתים
ומתייסרות על חטאים שחטאו בימי חייהם עד אשר ייטהרו ויימצאו ראויים להגיע לגן עדן.
היו שביקשו ״מיסות תמיד״ (  ,)in perpetuumשהן תפילות שנאמרו במ שך שנים מספר ,והיו
שהסתפקו ב״מיסות גרגוריאניות״ ( )missas Sancti Gregoniשנאמרו במ שך שלושים יום,
ואפשר היה לצוות על אמירת מיסות בכמה כנסיות בע ת ובעונה אחת .מנפרדו לה מוטה ביקש
שיאמרו ארבעים ושלוש מיסו ת גרגוריאניות בכנסיו ת ובמקו מו ת שתבחר אשתו .ג׳יובאני
פייטרו ד ה לה רוקה ביקש שיאמרו רק שבע מיסות לעילוי נשמתו .מיעוט המיסו ת מ שקף
כנראה את מצבו הכלכלי ,שכן על פי הרכוש הנזכר בצוואתו היה אד ם ד ל אמצעים 83.ג׳יובני
בטיסטה סאמה ציווה גם הוא על אמירת מיסות אך לא ציין את מספרן ,וכנראה שהותיר את
ההחלטה בידי יורשיו.
לכאורה אימצו שלו שת בעלי הצוואו ת את הנורמו ת של החברה הסובב ת וה תכוננו למוות
כמו נוצרים טובים ,אך יש להביא בחשבון את ״פומביות המוות״ וא ת נסיבות כ תיב ת הצוואה.
שלושתם היו חולים ומוטלים במיטתם כאשר נערכה הצוואה .נוטריון ,שהיה נוצרי ותיק ,נכח
ורשם את דבריו של ה שכיב מרע ,וליד מיטת החולה היו אנשים נוספים ש שמעו א ת כל מ ה
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בתחילה קראתי בכ תב היד ( dareלתת) ,במקום ( cereשעווה) ,וסברתי שתרם לאחווה ( )fratemitasשל
 - Corpus Christiראו זלדס ,יהודים לשעבר ,עט׳  .282לפי קריאתי עכשיו סביר שהכוונה לנרו ת שעווה
שהודלקו בכנסייה או לנרות שנישאו בתהלוכה ,ונראה לי שמדובר כאן באפשרות השנייה .חג Corpus
 Christiנחוג באירופה הלטינית מן המאה הי״ג ואילך ,ובמאה הט״ו היתה התהלוכה לאחד האירועים
המרשימים ביותר של השנה הנוצרית  -ראו רומן ,פרק  ,3ובעיקר עט׳  , 259-255ושם מובאה מתוך
כרוניקה פלורנטינית שמסופר בה על מאה וחמישים נרות שנישאו בתהלוכה.
ראו כהן ,עט׳  . 52-51בסיציליה ,על פי צו מלכותי מסוף המאה הי׳׳ד ,כספים אלה הועברו לקרן שנועדה
לממן פדיון שמיים  -ראו טראסלי ,פרדיננדו ,עט׳ . 150
המילה המופיעה בצוואה היא  ,maranguntariשניתן לפרשה בשני אופנים :שיבוש של השם הלטיני
 marguiliiers) matricuiariiבצרפתית) ,והכוונה למי שמנהלים את רכוש הכנסייה  -ראו די קנג׳ ,בערכו:
ואולי המילה לקוחה מן האיטלקית ,marangone ,כלומר נגר  -ראו זינגרלי ,בערכו .נראה שלכך הכוונה,
שכן גם ג׳יובני בטיסטה סאמה ציווה ארבע אונקיות ל ע מ דו ת בנייה ( )operi marammatisבכנסיית פייטרו
הקדוש שבעירו.
השוו למשל עם תרומות ומתן צדקה בסיינה באותה תקופה  -כהן ,עמ׳ .49-47
על מתן כסף לעריכת מיסות ראו אריאס ,עמ׳  :159-158בעל הצוואה בחר במספר המיסות שמקש .התשלום
ב ע מ ר מיסות היה תמיד ג מ ה יותר ,מכיוון שהן נמשכו זמן רב  -ראו סטראקיה ,עמי  204ואילך.
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שנאמר ונע שה  -אילו נאמר דבר חריג או מעורר ח שד היה הדבר מגיע מן הסתם לאוזניהם
של חוקרי האינקוויזיציה .עדו ת מאלפת בעניין זה באה באיגרת של סוחר ונציאני ,שם מופיע
תיאור מלא של טקס אוטו־דה־פה שנערך בחוד ש יוני  1511בעיר פלרמו .הוונציאני ,פיירו
ונייר ( ,)Piero Venierהיה עד ראייה לטקס ובתיאורו הוא מונה א ת ההא שמות שנאשמו
בהן הנידונים ,וביניהן כאלה הנוגעות להתנהגותם של נאופיטי לנוכח המוות ,כפי שנמסרו
לאינקוויזיציה .על א חד הנידונים שנפטר קודם לקיום הטקס ,ועל כן נשרף בצלם (,)in statua
כלומר שרפו בובה בדמותו ,מספר ונייר כך :״כאשר חלה ונטה למות ,הביאו לו את אדוננו
הרחום ביו ת ר(כ לו מ ר את ההוסטייה ,לחם הקודש) ,וכאשר שמע אותו קין אכזר שמבקשים
שיטול מלחם הקוד ש ,עשה עצמו כאילו ע מד להקיא וסובב א ת גבו אל הסקרמנט״ 84.המע שה
מצטייר כביזוי של ההוסטייה ,שעה שהנורמות שהיו שרירות בחברה הנוצרית ב תקופה זאת
הכתיבו גילויים של יראת כבוד והכנעה לנוכח קדו שתה .אמנם ,סקרמנט האוכריסטיה היה
עוד מרא שית הנצרות הטקס המרכזי בפולחן הנוצרי ,אבל אחרי שבמאה הי״ג התקבלה
דוק טרינת הטרנס־סובסטנציאציה (כלומר האמונה שבמהלך המיסה מ תחולל שינוי מהותי
בחומר [ ,]substantiaהוא לחם הקודש ,וזה הופך לגופו של ישו ממש) ,על כן ב ת קופ ה שאנו
עוסקים בה קיבלה ההוסטייה מ ע מד של קדו שה יתירה והפגיעה בה היתה כפגיעה בגופו של
ישו עצמו 85.כדי להבליט א ת קדו שתה של ההוסטייה היה הכומר שנקרא לביתו של חולה
הנוטה ל מות מגיע בתהלוכה ,מלווה בפמליה של כלי קודש ,וההוסטייה נישאת בידיהם בכלי
יקר .לכך כנראה כיוון ונייר באמרו ״הביאו לו א ת אדוננו הרחום ביותר״ 86.סביר שמי שהו מן
הנוכחים ליד מיטת החולה סיפר על הפניי ת הגב להוסטייה וסיפק בכך לחוקרי האינקוויזיציה
ראיה להר שעתו .עצם הפניית הגב של הנוטה ל מו ת והסב ת הפנים אל הקיר ,נחשבו בעיני
חוקרי האינקוויזיציה כהוכחה מובהק ת להתייהדות87.
ניתן עם זאת לפרש את מע שהו של האיש כפשוטו ,היינו שבהיותו חולה ונוטה למות הוא
באמת חש צורך להקיא ולא יכול היה לקבל את לחם הקוד ש ולבולעו .המלומדים הנוצרים
דנו אמנם באפ שרות הזאת והביעו ספק באשר ל תועלת שיש במתן לחם הקוד ש לאדם גוסס
שאינו מסוגל לקבלו 88,אולם מכיוון שהגוסס היה יהודי שהמיר ,אולי מאונס ,עלה הח שד
שהוא הע מיד פנים כדי להימנע מן הסקרמנט .על כל פנים ,ניכר בפייטרו ונייר שלא פיקפק
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“quando l’era amalà e mon , alora li fo portà el nostro Signor clementissimo, e quando questo
crudel cain sent che i voleva che el comunegasse, el fense che li venisse da render, el li volto
” —le spale al sagramentoסאנוטו ,עמ׳ . 313-310
ראו רובין.
על הפולחן הקשור בלחם הקודש בימי הביניים המאוחרים ראו שם ,עמ׳ .82-78
מנהג זה נזכר בעדויות שגבתה האינקוויזיציה במלכות ארגון  -ראו“Quando est una persona al :
״ :articulo de muerte le buelven hacia la paredמארין פאדיה ,מחלות ומוות ,עמ׳  .315וראו גם עמיאל,
עמ׳  .412-389המקור להסבת פני המת אל הקיר הוא הפסוקים על חזקיהו מ לן ירושלים שחלה והחלים:
״ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל אל ה׳ לאמיר :אנה ה׳ זכר־נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב
שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול ...ואמרת אל חזקיהו נגיד־עמי כה אמר ה׳ אלהי דוד
אביך שמעתי את־תפלתך ,ראיתי את דמןיתך ,הנני ריפא לך״(מלכים ב כ ,ב-ה).
ראו רובין ,עכ.82-81 7

 120נדיה זלדס
בנכונות ההא שמה הזו ,שהרי כינה א ת האיש ״אותו קין אכזר״ .ואמנם ,כל מע שה ומ חדל של
נאופיטי נבחנו בשבע עיניים על ידי הסביבה הנוצרית .הערה ח שובה בעניין זה העיר אליעזר
גוטווירט :״בחינה דקדקנית זו של תנועות הגוף ...ושימור הזיכרון של אותן תנועות במ שך
השנים  -העדים זכרו תנועות קטנות כאלה שנים ר מ ת לאחר מע שה  -דומני ...שרב הצורך
להסביר דבר זה דווקא ,מכפי שיש צורך להסביר את ה שתמרותם של מנהגים ׳דתיים׳ [בקרב
הנאופיטי] .למעשה ,לא מו שא ה תצפי ת ( ,)observadoאלא ה׳צופה׳ ( )observanteהוא המ שקף
את הסקרנות ,את הרצון לדעת ואותה תפי שה ייחודי ת של היהודי ויחסו אל המוות״ 8, .כלומר,
עצם המע שה או המנהג המתואר ח שוב פחו ת מא שר העובדה שאנשים שמו אליו לב ,וזכרו
ותיארו תנועות מסוימות גם לאחר חלוף שנים רבות מאז נכחו ברגעיו האחרונים של נוצרי
חדש .לאור הדברים האלה קשה להניח שחולה ה שוכב במיטתו לא ידע שבוחנים את מע שיו
בדקדקנות ,וסביר שכיוון את דבריו ובק שותיו באופן שיסיר ממנו חשד.
אין לשלול את האפשרות שכך חשבו גם בעלי הצוואו ת שלפנינו .מנפרדו לה מוטה נקב
בשמו של הכומר שיבוא להעניק לו מ שיחה אחרונה ,ומינה אותו למוציא לפועל של הצוואה,
וכך נהג גם ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה .אין לד ע ת אם מנפרדו לה מוטה וג׳יובני פייטרו ד ה
לה רוקה בחרו בכומר מסוים משום שהכירו אותו היטב ,או מפני שחששו מפני בואו של כומר
אחר .מ שהו בבק שותיו האחרונו ת של מנפרדו לה מוטה גורם לאדם זר המתבונן בצוואה
לשאול אם לא ניסה האיש להבטיח את עצמו מכל בחינה ולהוכיח בכל מחיר שהוא נוצרי
טוב .ההיסטוריון הסיציליאני פייטרו בורגארלה ,הראשון שהזכיר צוואה זו ,סבר שבק שתו
של מנפרדו לה מוטה להיקבר בבגדי מסדר הדומיניקנים מל מד ת על רצונו למצוא חן בעיני
אנשי המסדר ,ונועדה אולי להסיר ממנו ח שד של התייהדות , 0.הבק שה כ שלעצמה לא היתה
חריגה ,אבל אם מביאים בחשבון א ת כל הבק שות וההוראות  -מתן חמישה־עשר טרי לכפרת
עוונות תרומה לבניין הכנסייה ,אמירת ארבעים ושלוש מיסות גרגוריאניות ,קבורה בבגדי
נזיר דומיניקני ובחירת הכומר המווד ה  -כל אלה מרמזו ת כנראה על ניסיון להפגין אדיקות
נוצרית בכל דרך אפשרית ובכך להבטיח את הגו ס ס(ו ה מ ת) מפני האשמות .עוד יש לציין
כי העדים החתומים על הצוואה לא היו עדים מקריים ,אלא עדים שהתבק שו לבוא (,)rogati
וארבעה מתוך שמונה היו כמרים.
שתי צוואות ,הן זו של ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה והן זו של ג׳יובני בטיסטה סאמה,
נכתבו בידי נוטריונים שנמנו עם מקורבי האינקוויזיציה ( .)familiaresהנהנים מ מ ע מד זה
היו אנשים חילוניים ,שלא באו מ שורות הכנסייה ,אשר תפקידם היה להגן על האינטרסים
של האינקוויזיציה בקרב האוכלוסייה .בימי הביניים ,בטרם ה קמ ת האינקוויזיציה הספרדית,
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“Esta minuciosa observación de gestos mínimos - los testigos recuerdan tales pequeños gestos
varios años despues de haber acaecido el hecho - me parecen... mucho más necesitadas de
explicación que los vestigos de practicas ‘religiosas’. En efecto es el ‘observante’ más que el
‘observado’ el que refleja esa curiosidad, voluntad de saber y percepción especial del judío en
” - sus relaciones con 1a muerteגוטווירט ,עמ׳  . 174על מנהגי האבלות של אנוסים ראו גם לוין מלמד.
ראו בורגארלה ,עמ׳  304הערה . 10
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הורשו אלה ל שאת נשק כדי להגן על האינקוויזיטורים בע ת מילוי תפקידם ,וזכות זו נשמרה גם
ל־ fami1iaresשל האינקוויזיציה הספרדית .במקומות שפעלה האינקוויזיציה ה ספרדי ת הושם
דגש על עצם נוכחותם של מקורבי האינקוויזיציה בקרב האוכלוסייה ,ועל תפקידם כצינור
להעברת מידע ולדיווח על הלשנות 91.לא ברור אם הנוטריון שניסח א ת צוואתו של מנפרדו
לה מוטה היה גם הוא מקורב לאינקוויזיציה ,אבל ארבעה כמרים היו בין העדים החתומים על
צוואתו 92.בתנאים אלה כל סטייה מן המקובל בעולם הנוצרי נבחנה ונרשמה ,ועלולה היתה
להגיע לאוזני החוקרים.
ניתן להבחין בהבדלים בין בעלי הצוואות בסכומים שהם ציוו לכנסיות ,במספר המיסות
שביקשו ,במתן צדקה ,בדרך ציווי הרכוש ליורשיהם ובהתייחסו ת לעברם היהודי .אין כל רמז
בצוואה לעברו היהודי של ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה ,וכלל לא היינו יודעים שהיה נוצרי
חד ש אלמלא ציין זאת הנוטריון .לה רוקה לא ציווה סכומים גדולים לכנסייה או לאמירת
מיסות ,וסביר שנהג כך מפני שהיה אדם דל אמצעים .מנפרדו לה מוטה ה שאיר סכום כסף
צנוע יחסית לקתדרלה של פלרמו ,אבל אפשר שלא יכול היה להר שות לעצמו סכום גדול יותר.
הוא היה אמנם בעל חנות ,וביתו ,שנתפס לאחר מכן על ידי האינקוויזיציה ,נמכר בחמי שים
אונקיות ,שהוא סכום נכבד( מרבי ת הבתים המופיעים ברשימות הרכוש שערכה האינקוויזיציה
הספרדית בסיציליה נמכרו בסכומים הנעים בין עשרים לשלושים אונקיות) 93.מצד שני ,מנפרדו
לה מוטה נתן לבניו סכומי כסף צנועים למדי ,וגם הנדוניה שהבטיח לבתו לא היתה גדולה
במיוחד .ייתכן שלפנינו מ שפחה שהיתה עשירה בעבר אך ירדה מנכסיה .נדוניי תה הגדולה
של בטה ,מאה ושבעים אונקיות ,מעידה שהוריה היו בעלי אמצעים ויש להניח שגם חתנה היה
אדם א מיד כשנשא אות ה לאשה ,כיוון שבתקופה זו ,שמרבית קשרי הנישואין היו מוסדרים
בין המ שפחות ,ה שתייכו בני הזוג בדרך כלל לאותו מע מד חברתי וכלכלי .אין זה בלתי סביר
שמ שפחה זו התרו ש שה ,אולי בעקבות הגירוש או הביזה במלכות נאפולי ,ואולי בגלל המס
הגבוה בסך ארבעים וחמי שה אחוז שהוטל על הנאופיטי בסיציליה לאחר גירוש היהודים ,או
כל אלה יחד 94.ג׳יובני בטיסטה סאמה ,שהיה בעל רכוש רב בע ת כ תיב ת הצוואה ,תרם ארבע
אונקיות ,סכום גבוה למדי ,לשיפוץ הכנסייה בעירו :נראה שלא חש צורך לפרט בעניין המיסות
או לתת סכומים אחרים לצדקה או לכפרת עוונות .סאמה כבר נח שד בה תייהדו ת ,הובא לדין
בפני האינקוויזיציה ב שנת  , 1502נחקר ושוחרר 95.ייתכן שזיכויו נסך בו ביטחון ולא חש צורך
להוכיח אדיקו ת יתירה.

91
92
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95

להסבר על תפקיד n־ fami1iaresראו קמן ,עמ׳  . 147-145שני הנוטריונים ,אנדריאה ססטה מטרפני
ואנדריאה דה פוליטו ממזרה ,היו מקורבי האינקוויזיציה  -ראו בורגארלה ,עט׳  293הערה . 11
ראו זלדס ,יהודים לשעבר ,נספח .v n
ראו זלדס ,ספרי החשבונות ,עמ׳ . 71-69
המס נזכר אצל די ג׳יובאני ,ענד  ;235-234לדיון בפרשה זו ראו זלדס ,פראנדו דה ארגונה.
מעצרו ושחרורו של סאמה נרשמו בספרי החשבונות של האינקוויזיציה הספרדית שפעלה בסיציליה החל
משנת  — 1500ראו ;a s p Tribunale di Sant’Uffizio, Ricevitoria reg. 3 c 2v :וראו זלדס ,יהודים
לשעבר ,עמ׳ . 160
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בעלי הצוואות ואחריתם
מנפרדו לה מוטה ,שהבריא כנראה ממחלתו ,הואשם מאוחר יותר בה תייהדות ונשרף על המוקד
ב שנת  96.1512א שתו בטה הוע מד ה לדין ב שנת  , 1511ה תווד תה על חטאיה והור שתה לחזור
לחיק הכנסייה .על בטה נגזר להיו ת במע מד הקרוי בשפה ה ספרדי ת ( reconciliadoכלומר מי
שהודה בא שמה ,התפייס וחזר בת שובה) אלה הורשו לחזור לחיק הכנסייה וניצלו מן המוות,
אבל נענשו ב הפקע ת הרכוש ,בהגבלו ת על הלבוש ,באיסור על כהונ ה במ שרו ת נכבדות ועוד.
הבן לוקה לה מוטה ,שאביו הפ קיד בידיו את החנו ת שהיתה בבעלותו ,נזכר גם הוא ברישומי
האינקוויזיציה הספרדית בתור מי שהוחזר לחיק הכנסייה ולפיכך סביר שהפסיד את רכושו.
שמות יתר האחים אינם מופיעים שם כלל.
הצוואה של מנפרדו לה מוטה לא קוימה בסופו של דבר :רכושו הופקע ועבר לאוצר
האינקוויזיציה וייתכן שרק הנדוניה שהשאיר לבתו ניצלה מן ההפקעה ,שכן ג׳אנה מרטי אינה
מופיעה ברשימות האינקוויזיציה 97.לפי נהלי האינקוויזיציה ה ספרדי ת נשים שזוכו מא שמה לא
הפסידו את נדונייתן ,גם אם הבעל או האב נמצאו אשמים במינות .כאן יש להעיר כי שאלת
נדונייתן של נ שות הנידונים בא שמת מינו ת עלתה כבר במהלך המאה הי״ג בעקבות התגברות
רדיפת המינים באירופה הנוצרית .ב שנת  1247קבע האפיפיור אינוקנטיוס הרביעי שבתנאים
מסוימים תור שה א שתו של מי שרכושו הופקע בעוון מינות לשמור את נדוניי תה ,אך סייג זאת
בכך שלא תוכל להוריש א ת הרכוש לבניה  -האינקוויזיציה הספרדית הקלה בעניין זה והשאירה
את הנדוני ה בידי הא שה ללא תנאי , 8.וכך נהגה גם האינקוויזיציה ה ספרדי ת בסיציליה :ב שנת
 1502החזירו פקידי האינקוויזיציה שטרי חוב שעיקלו מרכו שו של פייטרו פרנט ה ד ה אקטונו
(  )Pietro Ferrante de Actonoמן העיר טרפני שנמצא אשם בה תייהדו ת ,לא שתו לאונורה
( ,)Leonoraכדי לכסות את שווי הנדוניה שלה לאחר שהיא עצמה זוכתה מא שמה99.
איננו יודעים הרבה על ג׳יובני פייטרו ד ה לה רוקה ,לבד מן העובדה שא שתו אנג׳לה היתה
עדה במ שפט אינקוויזיציה שנערך בעיר מזרה ב שנת  , 1495-1494כארבע שנים לפני כתיבת
הצוואה .סביר לכן שהוא המיר זמן קצר לאחר פרסום צו הגירוש או קודם לגירוש ,ואין זה
מן הנמנע שהמרתו היתה כנה  -הד ע ת נותנת כי יהודים שיצאו לגלות ח שו מחויבות חזקה
לזהותם היהודי ת יותר מאלה שהמירו מיד וללא היסוס .יש לציין שהאיש איננו מופיע בר שימות
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ראו זלדם ,צוואה ,עמ׳  448הערה .4
בסוף המאה הי״ט פירסם ההיסטוריון הסיציליאני ויטו לה מנטיה רשימה של נידונים למוות ,שמצא בין
מסמכי האינקוויזיציה שנשמרו בספרייה העירונית של פלרמו  -ראו לה מנטיה .תיקי הנידונים נשרפו
בשנת  1783עם ביטול האינקוויזיציה בסיציליה ,אך בשנות השבעים של המאה שעברה נתגלו בארכיון
המדינה בפלרמו ספרי החשבונות של האינקוויזיציה הספרדית ,ושם רשימות שמיות ורשימות רכוש של
נחקרים שעברו תחת ידי האינקוויזיציה  -ראו :בורגארלה; רנדה ,סוף .מנפרדו לה מוטה ,אשתו בטה
(אליזבטה) ובנו לוקה ,נזכרים בין הנידונים הרשומים בספרי החשבונות .הבת ,ג׳אנה מרטי ,איננה נזכרת
ברשימות אלה.
ראו בעניין זה :לי , 2 ,עמי  ;332-325קמן ,עט׳ . 152,148
על נדונייתה של לאונורה דה אקטונו ראוArchivio di stato di Trapani, Notai Defunti, Andrea Sesta :
 ;reg. 8839 cc 20v-21r, 2/8/1502זלדס ,יהודים לשעבר ,עט׳ . 170-169
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האינקוויזיציה; אילו נח שד בהתייחדו ת ,אפילו לאחר המוות ,סביר שהיו מוציאים א ת עצמותיו
מקיברו כדי לשרפן ,כפי שעשו לח שודים שנפטרו בטרם הועמדו לדין100.
רכושו של ג׳יובני בטיסטה סאמה ,שכתב צוואה ב שנת  , 1510הופקע גם הו א בסופו של
דבר .הוא זכה אמנם למות בשלווה במיטתו ,כשרכושו עדיין בבעלותו המלאה ,ברם ,שנתיים
או שלוש לאחר מכן נאסר בנו הבכור ,פייטרו ,״הוחזר בת שובה״ והפסיד א ת כל רכושו.
אלמנתו של ג׳ובני בטיסטה סאמה ,קתרינה ,נאסרה גם היא ,ורכו שה נמכר במכירה פומבית
ב שנת  . 1514בין החפצים שהחרימו לבלרי האינקוויזיציה היה כתר קטן מעוטר ב שרוך זהב,
פריט לבוש שנועד לילדה קטנה ( ,)una cumitiia di pichirila cum uno ritorso d’oroוסביר
שהיה שייך לג׳אנלה ,בתם הקטנה של קתרינה וג׳יובני בטיסטה סאמה101.

סי פו ם
בסיציליה היו הנאופיטי ,לפחות בדור הראשון והשני להמרה ,קבוצה מובחנ ת מבחינה חברתית
ומ שפטית כפי שמעידה ההוספה העקיבה של תיבה זו ל שמותיהם בכל מסמך רשמי ,על כן
אי־אפשר להתייחס לצוואותיהם כאל מסמך המייצג תפיסה נורמטיבית .ניתוח שלוש הצוואו ת
דלעיל מל מד שיש להבחין בין השימוש בנוסח קבוע הכולל ביטויים שהם סימן היכר לצוואות
שנכתבו בשלהי ימי הביניים ,כגון נוסחת הפתיחה ״הרי אין דבר יותר ודאי יותר מן המוות ודבר
אינו פחו ת ודאי מ שעת המיתה״ ,או הבע ת חשש מ מוו ת פתאומי ,לבין הנסיבות האי שיות של
בעל הצוואה .המ תח בין המסגרת הר שמית של הצוואה לבין האופי הפרטי והאישי שלה מצוי
הן בצוואות שנתחברו על ידי נוצרים והן בצוואותיהם של יהודים :הנוסח של אלה ואלה תואם
בדרך כלל את חוק המקום ,ובמקרה של היהודי גם א ת הוראת ההלכה ,ואילו הפרט ה שתמ ש
באסטרטגיה שהבטיחה שמירת הנכסים בידי המ שפחה ,תוך נקיטת אמצעים להגנה על מי
שנתפס כצד החלש ,האלמנה או הילדים הקטנים .אסטרטגיה זו לא ת מיד עלתה בקנה א חד עם
הוראת החוק היבש או עם האינטרסים של הרשויות ,ועל כן אנו מוצאים בחקיקה ,או במקרה
של היהודים בספרות השאלות והת שובות ,ה תנגדו ת לחריגות מן הדרי שה החוקית ,דוגמ ת
גינוי קיפוח הבן הבכור בת שובות ר׳ יוסף קולון(לעיל ,הערה  .)67אבל לצוואות הנאופיטי
נוסף המ תח בין ה מוד עות לציפיות הסביבה והח שש מפני הל שנה לבין רצונו האמיתי של בעל
הצוואה .כפי שראינו ,במע מד כתיב ת הצוואה נכחו לא רק בני המ שפחה כי אם גם העדים
(נוצרים ותיקים ,לפי שמותיהם) ,כמרים וכמובן הנוטריון עצמו  -בשתיים מן הצוואות היה
האחרון מאנ שי האינקוויזיציה .בתנאים כאלה סביר שבעל הצוואה ה ש תדל לנהוג בתור נוצרי
אדוק גם אם לא שיקף הדבר א ת עמדו תיו האמיתיות .אחריתם של שניים מבעלי הצוואות,

 100בן עירו של ג׳יובאני דה לה רוקה ,פייטרו דה מונטוורדי ,שהועמד לדין בשנת  1494באשמת התייהדות,
זוכה אמנם ביוני שנת ( 1495ראו ריצו מרינו ,עמ׳  ,) 78אך למרות הזיכוי נראה שהואשם שוב שכן עצמותיו
הוצאו מקיברן ונשרפו בשנת  - 1525ראו לה מנטיה ,מם׳  407ברשימת הנידונים.
 101את רשימת הרכוש של קתרינה סאמה פרסמתי בנספח לעבודת הדוקטור שלי  -ראו זלדם ,עבודת דוקטור,
עמ׳ .307-303
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 וחרף נסיונותיהם, מעידים שמע שיהם נבחנו בקפדנו ת על ידי הסביבה,וגורל בני משפחתם
.לנהוג כ״נוצרים טובים״ הם הוא שמו בסופו של דבר ב ה תייחדו ת ושילמו על כך מחיר כבד
, חלקית ומרומזת ככל שתהא,בנסיבות כאלה הופכות הצוואות לצוהר המתיר לנו לקבל תמונה
 המ שפטי, ועל ה מ ע מד החברתי, בין שתי מערכו ת חברתיות,של עולמם של אלה שחיו בתווך
 סביר שבדיקה מדוקדק ת בארכיונים.והדתי המיוחד שהיה לנאופיטי בני הדור הראשון להמרה
 מחקר כזה עשוי- סיציליאנים תעלה צוואות נוספות שיאפשרו מחקר כמותי מקיף יותר
 על ה עדפו ת אישיות לעומת,לשפוך אור על ערכן של תרומות למען הנ שמה ולמטרות צדקה
.הסתגלות לנורמות המקובלות ועוד
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