להידלם ספרדללם על אדמת סוללן
אלכסנדר גוטרמד

עקבות של יהודים ספרדיים באגדות ובשמות
הסברה שפולין שימשה מקום מיקלט לרבים ממגורשי ספרד  ,אין לה סימוכין
היסטוריים ,

1

ונראה שמקורה באגדה  .האגדות על ראשית הישוב היהודי בפולין

ביקשו להוכיח את קדמותו הלוטה בערפל ולפאר את העבר

,

הן נרשמו לראשונה

במאה ה  , 19 -מתוך מגמתיות מובהקת  ,אופיין אטיולוגי  ,ובכל זאת טמון בהן גרעין

של אמת  .החשוב לענייננו הוא שאף בסיפורי  -מעשיות אלה ניתן להתחקות אחר
עקבותיהם של יהודים ממוצא

ספרדי .

אביא לדוגמה אגדה אחת  ,על משלחת של חמישה רבנים
= , ( Sephardi

(~ =

אסטרמאדורי

עקיבא

 , (Ascalonjנתנאל ברצלוני

עמנואל

~ , ( Estrenladuri

( = ( Barceloni

:

חזקיה ספרדי

ולוי באקארי

אשקלוני

( = (Baccari

-

שהגיעה לפולין מגרמניה בשנת  , 889התייצבה לפני הנסיך האגדי לשק וביקשה ממנו

זכות  -ישיבה בארצו לחבורת יהודים שנרדפו על צווארם בגרמניה  .הנסיך מילא את
מבוקשם  :התיר את הגירתם לפולין  ,העניק להם זכויות והגנה  .השמות הספרדיים של
הרבנים נותנים יסוד לסברה  ,שאגדה זו מקורה במאה ה  , 16 -לאחר גירוש ספרד ,
כאשר רבו היהודים הגולים שביקשו

מיקלט .

3

בשל הנוהג לקרוא לצאצאים בשמות בני  -משפחה שנפטרו  ,וכן הדבקות בשמות -

משפחה מסוימים שעברו מדור לדורך עשויים שמות פרטיים ושמות  -משפחה לשמש

עדות למקומות המוצא של משפחות יהודיות  ,בפולין כבתפוצות אחרות  .שם  -פרטי
שצלילו לאטינו  -רומאני אין בו משום עדות מספקת למוצא ספרדי דווקא  ,שכן היה
מקובל אף בארצות דוברות גרמנית או שפות סלאביות להיקרא בשמות ממקור

זה .

כאן מדובר לא בשמות פרטיים מקובלים על הכל  ,אלא בשמות ייחודיים ליהודים
בכלל ולדוברי לאדינו בפרט  ,כמו שמות

( נשים ) :

 , Esperasuaיענטע  , Jentilla -וויטע -

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף

נ

שאצקי  ,תשי " ג  ,עמ ' . 15

2

ויינריב ,
, 1865

3
4

 , 1962עמ ' ; 445 - 443

א  ,עמ '

; 44 - 43

בלבן  ,לבוב ,

דובנוב  ,עמ '

ביילע -
;

וכן

 , Bellaשפרינצע -

( גברים ) :

שמחה בונם -

המאמר .

, 1920

עמ '  ; 260 - 259בלבן  ,תש " ח  ,עמ '  ; 3קרויזהאר ,

. 41 -39
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-~ ornmeת , 80שניאור זלמן -

.

אף ששמות אלה עברו טראנספורמאציה

פונטית לשפת יידיש  ,שהיתה שגורה בפי יהודי פולין  ,ניתן

להבחין בשורש צמיחתן .

אם יימצא מי שיפקפק בכך ששמות פרטיים ממקור לאמיני הם אינדיקאציה
מספקת למוצא ספרדי  ,הרי לפנינו מספר  ,אמנם לא גדול יחסית  ,של שמות  -משפחה
הנפוצים עד היום בקרב יהודים מפולניה  ,ויש בהם עדות משכנעת יותר על משפחות

ספרדיות  -פורטוגאליות שהגיעו לפולין  ,לרוב מאיטליה ומתורכיה  ,ונטמעו בקרב
הרוב האשכנזי  .לתפוצה ניכרת זכו שמות  -המשפחה  :אברבנאל  ,ברבנאל  ,פרץ  ,וולאך
vToch -

t

.

שהוראתה בפולנית איטאלקי  -ושונה לבלאך  Bloch -ולוכאוויטש
 ,ספרדי  ~ SZElfElldi -ראזאנעס ~ , Rosanes -

  , Vlochowiczספרד -~

שפאניר  ,פרענק  ,פרענקעל ופראנק  .אשר לשמות פרענק  ,פרענקעל ופראנק  -יצוין ,
שעד המאות

ה 15 -

וה 16 -

נהגו לקרוא בשם פרנקים ליהודים שמוצאם מאשכנז

ומצרפת  -פראנקוניה  .רק במאה

ה 16 -

השתנתה המשמעות הסמאנטית של כינוי זה

בפי יהודי פולין  ,ומאז כונו בו היהודים

הספרדים .

6

יעקב פראנק  ,אף שנולד בפולין ,

קרא לעצמו בשם זה כדי להבליט שמקור השראתו הקבלית  -משיחית הוא חכמי -
הקבלה הספרדיים  .יהודים מפולניה הנושאים שמות  -משפחה ספרדיים  ,ספרדיותם

נשחקה במשך הדורות  ,ורק מועטים בהם יודעים את המשמעות של שמות  -המשפחה

שלהם  .לעומת זאת  ,יש משפחות בקרב יהודי פולין ומזרח  -אירופה  ,ולאו דווקא מבין
נושאי השמות הספרדיים  ,שבידם מסורת או

כתבי  -יוחסין  ,על מוצאם מגדולי ספרד .

כך  ,למשל  ,משפחת הרב י " ל פישמן  ,המתייחסת על צאצאי הרמב " ם  ,ולפיכך שינו
בניה את שם  -משפחתם

למימון .

יהודים איטלקיים בקראקוב  ,במאות ה 6 -ו זה  -זו
ידועה האגדה

על ר ' שאול ואהל  ,שכיהן כמלך פולין ליום אחד

( . ) 1589

7

גרעין

המציאות שבאגדה זו קשור במעמדו הרם  ,ובעושרו המופלג של שאול בן ר ' יודא

קצנלבוגן מפאדואה ( נכדו של המהר " מ ) על אדמת פולין  .בהיותו ראש ומנהיג  ,צירפו
היהודים לשמו תארים כמו

:

' עשיר כמלך '  ' ,מאושר כמלך ' וסתם ' מלד '  ,ובדרך זו

נרקמה סביבו האגדה  ,שהיה מלכה של פולין ליום אחד  .סייע לכך גם הכינוי
שנוסף

' ואהל '

לשמו  ,וניתן לפרשו כלשון בחירה ( שנבחר למלך על  -ידי האצולה  ,אף

שהוראתו של ואהל ביידיש היא

:

יליד  -איטליה  ,איטלקי ( לשון

וואלבוס ) .

8

אגדה זו משמשת מעין הד למאורעות הקשורים בהגירתם של יהודים מאיטליה

ומתורכיה לפולין  ,אשר ראשיתה במחצית השבייה של המאה ה  , 16 -הגיעה לשיאה

5

בלבן ,
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6

בלבן ,
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7

גדולת

בלבן  ,תרפ " ה

8

בלבן  ,תרפ " ה  ,עמ '
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במחצית השנייה של המאה ה  -זן ונפסקה לחלוטין לקראת סופה של אותה מאה  .גל -
הגירה זה הביא עמו לרוב יהודים ספרדיים  -פורטוגאליים  ,וביניהם יהודים מצפון
איטליה ממוצא אשכנזי  ,שהניחו יסוד בפולין למשפחות הענפות  :ואהל  ,קצנלבוגן ,

לוריא ורפופורט  .יהודי איטליה  ,הן המיעוט האשכנזי והן הרוב הספרדי  -פורטוגאלי ,
ייצגו באותו פרק  -זמן בפולין את היהודי המתקדם  ,השולט בלשונות זרות ונהירות לו

הוויות העולם  .היהודים ממוצא ספרדי  -פורטוגאלי הצליחו לרכוש עמדות נכבדות
בכלכלת פולין ובציבור היהודי  ,ורישומן של המשפחות וולוהוביץ  ,קאלהורה ,
מורפורגו  ,חדידה ואחרות ניכר בתולדותיה של קהילת

קראקוב .

9

בקראקוב  ,בירתה ההיסטורית של פולין  ,היתה קיימת מעין מושבה יהודית
איטלקית עד אמצע המאה ה  , 17 -אשר הלכה ופחתה עד שנעלמה בסופה של אותה
מאה  .מושבה זו שמרה בהתחלה על עצמאותה על ידי נישואים בתוך העדה  ,טיפוח

הלשון והתרבות של ארץ  -מוצאה  ,לרבות נוסח  -התפילה הספרדי

שלה .

במרוצת

השנים  ,כאשר נגזר עליה להישאר מיעוט זעום בקרב הרוב האשכנזי  ,נמחקו מעל

בניה סימני  -ההכר המיוחדים  ,נשחק ייחודם התרבותי  ,הם באו בברית  -נישואים עם
אחיהם האשכנזים וההבדלים בינם לשאר יהודי קראקוב ניטשטשו  .תחילה נהגו
לציין במסמכי העירייה ובתי  -המשפט את זהותם של המהגרים היהודים האלה
ולהוסיף לשמותיהם את הכינויים

:

איטלקי  ,ולוך ( א

) 10

,

ן )  ,ספרדי ולועזי  .בתעודות

מאוחרות יותר אין זכר למוצא של מהגרים אלה ושל צאצאיהם  .בימות ' המבול '
( כינוי למלחמות הדמים שפקדו את פולין  ,ביתר שאת ברבע האחרון של המאה

ה ) 17 -

עזבו את פולין רוב היהודים המהגרים  ,נתיני איטליה ותורכיה  ,והמעטים ביניהם
שנשארו נטמעו בקרב

האשכנזים .

לא בקראקוב בלבד אלא גם בערים אחרות  ,בהן  :לבוב  ,פשמישל  ,לובלין  ,ז ' ולקיב

חיו ופעלו יהודים ספרדיים  ,לרוב בודדים  ,עשירים ונשואי  -פנים  .הגירה זו של
יהודים ספרדיים לפולין לא היתה ניכרת בכמותה לפני הגירוש או לאחריו  .לרוב היו
אלה סוחרים  ,נציגים דיפלומאטיים ורופאים נודעים  ,אשר נשתייכו לשכבה סוציאלית

גבוהה  ,ועל  -כן המלכות והשררה היו מעוניינות בהם  .לפיכך הם נהנו מזכויות  -יתר ,
ממעמד מיוחד ומיוקרה בחצרות של המלכות ושל רוזני הארץ  .הרוב הגדול של
יהודים אלה השתהה בפולין תקופות ארוכות או קצרות  ,ואחרי כן חזר

למקומו .

בודדים מהם השתקעו בפולין  ,העמידו בה משפחות ובאו בקשרי  -נישואים עם
יהודים מקומיים  .אף שכאמור רישומם של יהודים אלה ניכר בכמה מקומות בפולין ,

קמה קהילה מאורגנת של יהודים ספרדיים בעיר אחת בלבד בפולין  ,והיא זמושץ '  .אך
לפני שנעסוק בקהילה זו  ,נסקור את מקומם של היהודים הספרדיים בעיר

9

בלבן ,

, 1931

א  ,עמ '

; 156 - 150 , 140

ב  ,עמ '
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. 463 -458
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וכלודוים ספרדרובן בלבוב

_

567ו 635ו

קשרי המסחר המסועפים הביאו סוחרים יהודים מפולין לקושטא  ,וכן יהודים

ספרדיים מתורכיה  ,מכאו א ( חצי  -האי קרים ) ומאיטליה  -לשהייה בלבוב  .ידיעה
משנת

1502

"

מספרת על היהודי משה מקושטא  ,אשר עורר את זעמם של הפולנים

העירוניים בלבוב  .הם ביקשו לחסלו ומצאו עילה להאשימו בריגול  ,דבר שהביא
למאסרו  ,ורק הודות להתערבות הסולטאן התורכי באיאזיד השני אצל שלטונות

מהכלא ".

פולין  ,שוחרר

ן

חוזים מסחריים שנחתמו בין פולין לתורכיה בתקופת

המלכים היאגלוניים בשנות , 1525 , 1519

553ן ו 1560 -

הביאו להידוק קשרי המסחר

בין שתי המדינות  ,וכתוצאה מכך גדל מספרם של הסוחרים היהודים הספרדיים

לבוב .

מתורכיה בעיר

לרגל היחסים המיוחדים שנרקמו בין דון יוסף נשיא למלכי פולין  ,ובמיוחד בינו
למלך זיגמונט אוגוסט  ,השתקעו בלבוב כמה מסוכני הדוכס מנאקסוס  ,והעיר שימשה
בסיס לסחר הפולני  -תורכי  .על דון יוסף נשיא נכתב רבות  ,אצטמצם אפוא בתיאור
חלקו במו " מ לשלום בין פולין לתורכיה  ,קשריו עם מלך פולין  ,עזרתו לבית ישראל

וכן על סוכניו שפעלו בשמו על אדמת פולין  .בין פולין לתורכיה נרקמו יחסי ידידות
 שכללו הפסקת פעולות איבה  ,חתימה על חוזה שלום והידוק יחסי המסחר -בימי המלך זיגמונט הזקן (  , ) 1548 - 1506והתמידו בימי בנו זיגמונט אוגוסט

( . ) 1572 - 1548

באותו פרק  -זמן הפנתה תורכיה את כוחה נגד ההאבסבורגים ששלטו

באוסטריה  ,בספרד ובארצות אחרות  ,ולפני שהסתערה על הונגאריה בשנת  , 1525היא

הבטיחה לעצמה יחסי שלום עם פולין  .ואילו פולין שחששה מפני שכניה בדרום
ובצפון  -מזרח רצתה בשלום עם תורכיה  ,שנעשתה שכנתה לאחר שכבשה את
הונגאריה  .כאשר תורכיה יצאה נגד מוסקבה בשנת  , 1569נקטה פולין כלפיה עמדה
של נטראליות

אוהדת .

על מעמדו של דון יוסף נשיא בחצר הסולטאן ועל חלקו במשא ומתן בין פולין
לתורכיה מלמד

נשיא עם פולין

מכתב שנשתמר מאת הסולטאן למלך פולין .
ועם מלכה חרגו מעבר לעניינים מדיניים  .כנציג
מ

מגעיו של דון יוסף

הבנק הבינלאומי

מנדם נשיא  ,שניהל עסקים נרחבים בארצות הלג אנט  ,הבאלקאן ואירופה  ,קיבל דון
יוסף מהסולטאן קונצסיות

'

ומונופוליד -לייבוא  ,לייצוא ולעסקי אשראי בינלאומי .

המלך הפולני זיגמונט אוגוסט העניק לדון יוסף זכות בלעדית  ,ואף פטור ממיסים

וממכס  ,לייבוא יין ומוצרים אחרים מדרום  -אירופה  ,וכן לייצוא דונג מפולין  .המלך

הטעים  ,שזכויות אלו ניתנו לדוכס מנאקסוס על  -פי בקשת הסולטאן סלים  ,וכאות -
תודה על שרותיו ועל היחס הידידותי שגילה כלפי שליחי פולין בקושטא

10

שיפר ,

11

הירשברג  ,עמ '

12

הירשברג  ,עמ '

 , 1932עמ ' , 119 - 118
, 439 - 425
; 438

,

ן

. 132 , 123 - 122

. 411

קרויזהאר  ,היסטוריה ,

, 1867

ב  ,עמ '

; 321 - 319

בלבן ,

 , 1931א  ,עמ '

. 155
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מההתכתבות בין זיגמונט אוגוסט לדון יוסף אנו למדים  ,שהמלך נהנה משרותיו
הפינאנסיים של הדיפלומאט והבנקאי היהודי  ,והוא פונה אליו בנימה ידידותית

במיוחד  ,שהיא מעבר לגינוני  -כבוד שגרתיים  ,כגון

' אדוני רם המעלה וחברנו

:

 , ( ' Excelens domאו ' הנסיך הנאור  ,חברנו

האהוב ' ' ne an] ice noster dilecte
~
האהוב ' ~'  ~ (kilfllStllS Erinceps anaice noster anecteבמכתב מ  25 -בפברואר 1570
150 , 000

דוקאטים  ,ותמורתה הוא מוכן

לאשר את הזכויות שניתנו לו בעבר  .במכתב אחר ,

במארס  , 1570מודה המלך

המלך מדון יוסף הלוואה גדולה ,
מבקש ~

מ7-

לדון יוסף על שרותיו הטובים  .מההתכתבות בין השניים אפשר להסיק  ,כי שררו

שנה .

ביניהם יחסי קירבה במשך שתים  -עשרה

ההיסטוריונים חלוקים בשאלה  ,אם מיחסים אלה הפיק דון יוסף תועלת עסקית

בלבד .

גרץ סבור כי הביטוי ' אשר לאישורן של אותן הזכויות '

' ternpore con rnanaorda

0

"

'respectu

 , @ n11הכלול במכתבו ~
של דון יוסף
V e1
giordn

8

נשיא מ  , 25 . 2~. 1570 -מדבר בזכויות לכלל ישראל בפולין 3 .י סברה זו סותר מ ' שור

ומוכיח על  -פי תעודות ארכיוניות מלבוב  ,שהמדובר הוא בזכויות מסחריות שניתנו
לדון יוסף

נשיא ולסוכניו שפעלו בפולין .

4ן

ואף  -על  -פי  -כן יש להניח  ,שלקשרים אלה

של דון יוסף היתה השפעה  ,ישירה או עקיפה  ,על מצב בית ישראל בפולין ,

מדיניותו של המלך זיגמונט אוגוסט כלפי היהודים היתה נוחה

ואוהדת .

5ן

שכן

6ן

במגעיו המסחריים של דון יוסף עם פולין עסקו כמה היסטוריונים ( מ ' ברסון  ,א '

קרויזהאר  ,מ ' שור  ,מ ' בלבן וא ' גאלאנטי ) ומרבית התעודות הקשורות בכך פורסמו
בידי רזניק

( הרוזן ) .

לנ

תמוה על  -כן  ,שנעלמו מעיני ההיסטוריונים  ,לרבות החוקר

המובהק בלבן וההיסטוריון הפולני הנודע ו ' לוז ' ינסקי  ,התעודות בדבר עיסוקיו
המסחריים של דון יוסף  ,שהופקו על  -ידי לשכת המלך בשנות , % 567
ופורסמו בדפוס

באוגוסט

עוד בשנת . 1884

8ן

1568

ו , 1570 -

מתעודות אלו אנו למדים  ,שדון יוסף נמצא בלבוב

ונמצאו מלשינים  ,שזהותם לא ידועה  ,שהאשימוהו בפני המלך  ,כי

1570

הוא מייצא מפולין סחורות אסורות בייצוא  .חוקר שנשלח ללבוב מטעם המלך קבע ,

שאין יסוד להאשמות  ,כי לא נמצאו אצל דון יוסף סחורות אסורות  .לפיכך פנה המלך
למושל המחוז  ,שיאפשר לדון יוסף לחזור לקושטא  .ישנה סברה  ,שהסחורה האסורה

היתה בדיל  ,ששימשה ליציקת תותחים  .ייתכן שביקורו של דון יוסף בלבוב היה קשור
בהכנות שעשתה תורכיה למלחמה
האיטלקים ששהו באותו זמן בפולין

13

גרץ  ,עמ '

14

שור  ,עמ ' . 177 - 169

15

קרויזהאר  ,היסטוריה ,

16

556

( גראטץ  ,ז  ,עמ '

וויינריב  , 1976 ,עמ '

, 1867

17
18

ראה אקטא

19

שוויטאלסקי  ,עמ '

;

והשווה

ן

. ) 419 - 418

ב  ,עמ '

; 320

בלבן ,

 , 1906עמ ' ; 460

הירשברג  ,עמ '

. 427

. 125

רזניק ( ובנוסח עברי

ראה :

,

בונציה ,

וההלשנה

עליו יצאה מהסוחרים

:

. 60

:

בלבן ,

הרוזן ) .
 , 1906עמ ' ; 468 - 459

בלבן ,

 , 1911עמ ' ; 19 - 11

לוז ' ינסקי

ן
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יהודים מתורכיה ללבוב החל משנת

בואם של

1567

כאמור  ,בזכיונות המסחריים שנתן מלך פולין לדוכס

והשתקעותם בה קשורה ,

מנאקסוס .

המקור היחיד

לידיעות על הימצאותם של יהודים מתורכיה בלבוב הוא הארכיונים של הרשויות
השונות בעיר זו  ,אך המידע שבהם הוא זעום למדי  .במסמכים אלה נזכרים רק אותם

יהודים פורטוגאליים אשר קיבלו זכויות מיוחדות  ,או חוזיהם המסחריים ונכסי  -דלא -

ניידי שקנו נרשמו בבתי  -משפט ובספרי  -אחוזה  ,או שהופיעו בערכאות כתובעים או

כנתבעים  .נציין להלן תוכנן של כמה מהתעודות האלו  ,שיש בהן כדי להאיר את

מעמדם ואת הקף עסקיהם של היהודים מתורכיה שישבו בלבוב .
ב 22 -

ביאנואר

1567

הוציא המלך זיגמונט אוגוסט  ,על  -פי ' בקשת הסולטאן סלים

הנאור ורב העוצמה  ,קיסר

התורכים '  ,פקודה המקנה ליהודים התורכיים  ,סוכני יוסף

נשיא  ' ,אשר לגביו יש למלך התחיבות על שרותיו לשליחינו בתורכיה '  ,והם  :חיים
כוהן ואברהם דה מוסו  ,זכות לבוא לפולין ולייבא מארצות הדרום יינות ( מאלמאזיה
ומושקאטלה ) ולשווקם בכל גבולות הארץ  .המלך אף נתן להם פטור מתשלום מיסים ,

פרט למיסים שנוהגים לגבות משאר העירונים  .כדי שמתחריהם העירונים לא יוכלו
להתנכל ליהודים אלה  ,נקבע בכתב הזיכיון  ,שהם יהיו כפופים אך ורק למשפטו של
המלך או של נציגיו  .תעודה זו נרשמה ברשימות העירייה  .העירונים המקומיים ראו
במתן העדפה לסוחרים הזרים משום קיפוח  ,והביאו את תביעתם לביטול הזיכיון לפני

הסיים שהתכנס בפיוטרקוב בשנת  . 1567הסיים הכיר בצידקת תביעתם של העירונים

ובזכותה של העיר והחליט לבטל את הרשיון המיוחד שניתן ליהודים התורכיים .
ומאחר שהמלך סירב לחתום על החלטת הסיים  ,לא היה תוקף משפטי להחלטה זו

בשנת

% 571

,

2

ציווה המלך לחוכר  -המיסים ברייסן לא לעכב את סחורותיהם של

הסוכנים התורכיים  .מהאמור לעיל ברור  ,שהמלך זיגמונט אוגוסט החשיב את טיפוח
קשריו עם תורכיה ואת יחסיו עם דון יוסף יותר מאשר את ההגנה על זכויותיה של עיר
אחת  ,ואפילו חשובה כמו
בשנות

1569 - % 567

בסכום כולל של
) 1570

5 , 000

לבוב .

מכרו סוכני דון יוסף בפולין יינות וסחורות אחרות מתורכיה

זהובים פולניים  ,ובשנה אחת

הסתכמו מכירותיהם שוב

ב 5 , 000 -

( מ 25 -

במאי

1569

עד

25

במאי

זהובים  ,דבר המעיד על מחזור עסקי הולך

וגדל .
לאחר מות אברהם דה מוסו קיבל בנו משה מהמלך סטפאן באסורי את הזכויות
והזכיונות שהיו לאביו  .אברהם הביא ללבוב את אחיו מרדכי  ,וזה פתח עסק משלו

לייצור יין ( מאלמאזיה ) ולצורך זה הוא שכר שלושה מרתפים  .נוסף לחלקו בסוכנות
ובמרתפי היין  ,הוא גם פיתח עסקי ייבוא יין לפולין  ,בשותפות עם יעקב סידם ודוד
פסו

מקושטא .

הסתעפות עסקיהם של היהודים הספרדיים היתה לצנינים בעיני

הסוחרים המקומיים  ,הנוצרים והיהודים כאחד  .אין תימה שהעירייה  ,שייצגה את

20

בלבן ;

 , 1906עמ '

. 462 -461

ן
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הסוחרים הפולנים  ,התנכלה לסוחרים מתורכיה  ,בהאשימה אותם בהגנבת סחורה
לפולין ללא מכס ( סחורות שלא היו כלולות בזיכיון ) ובריגול  .גם הסוחרים היהודים

המקומיים ראו באחיהם מתורכיה מתחרים ודעתם לא היתה נוחה מאורחות  -חייהם ,
מהליכותיהם השונות  ,ממעורבותם בקרב הגויים  ,מהשכלתם הכללית ומשליטתם
באיטלקית ובספרדית  .הרגשתם של הסוחרים היהודים הספרדיים בלבוב היתה קשה ,
וביטוי לסבלם ניתן במכתב ששיגר משה הכוהן דה מוסו לאחיו בקושטא

:

' חדלתי

לדאוג  ,באלוהים מבטחי  ,אסתפק בבגד ללבוש ובפת לחם  -אתפרנס בכל מקום

ולבסוף אעלה ירושלימה להשתקע שם  .כל ידידיך כאן הם עתה שונאיך  -הם
זוממים לשדוד את רכושך ולסקל אותך באבנים '  .נחמה פורתא הוא מצא ביחסו של

יאן זאמויסקי  ,מי שהיה הקאנצלר וההטמאן ( המצביא ) של פולין

:

' אלמלא אהדתו

של האדון הקאנצלר  ,שמאוד מכבד אותי  ,לא רק כסוחר אלא כבן  -בית קרוב  -היו
אנשי לבוב בולעים אותי

חיים ' .

ו2

מגינם של היהודים הפורטוגלים בלבוב  ,הקאנצלר יאן זאמויסקי  ,היה חייב בתוקף

תפקידו לשמור שלא יופר החוזה שנחתם בין המלך לדון יוסף נשיא  .היו לכך טעמים
מדיניים  ,באשר פגיעה כלשהי בנתיני הסולטאן היתה עלולה לערער את השלום
הרופף עם תורכיה  ,שפולין היתה כה מעוניינת בו נוכח הסכנות שארבו לה מבית
ומבחוץ  .הקאנצלר עמד על המשמר  ,שהיהודים התורכיים שבלבוב לא יקופחו על -

ידי

העירונים  ,ולבסוף הוא הזמינם להתיישב בעיר זאמושץ '  ,שהיתה נחלתו  ,ולפי

תוכניותיו נועדה להיות המרכז הכלכלי והתרבותי של פולין  .גם מלכי פולין זיגמונט
אוגוסט וסטפאן באסורי הקדישו ליהודים נתיני הסולטאן את מלוא תשומת  -הלב
והגנו עליהם מפני שרירות ליבם של אדוני העיר ושופטיהם  .משה דה מוסו משבח את
אדוני פולין ואת המלכים בזו הלשון  ' :האדונים רמי המעלה והמלכים בכל הארצות ,
ובעיקר כאן בפולין  ,משתדלים מאוד  ,שלא ייעשה עוול או כל דבר מעוות  ,שממנו
יסבלו נתיניהם  ,לא רק היהודים  ,אלא גם צועני או

טאטארי ' .

22

מצבם הכלכלי של סוכני דון יוסף נשיא התחיל להתערער כבר בשנת

כמה גורמים

:

, 1587

בשל

השפל במכירת יין  -היבוא המובחר  ,ההתחרות וההתנכלויות של

הסוחרים המקומיים  ,הרחבת העסקים  ,ניהול עסקי כושל והסתבכות בהלוואות
בריבית

קצוצה .

משה ומרדכי דה מוסו  ,סוכני דון יוסף  ,לא היו יכולים לעמוד

בהתחיבויותיהם הכספיות  ,ונאלצו להתדיין עם בעלי  -חובם בערכאות של לבוב  ,דבר

שגרר אחריו החרמת רכושם  ,בריחה מפני בעלי  -החובות  ,פסק  -דין של בית  -משפט

ומאסר .
סוכני דון יוסף נשיא לא היו היהודים היחידים מתורכיה שהתגוררו באותו זמן

בלבוב .

21
22

בארכיוני העיר מוזכרים שמותיהם של היהודים הפורטוגאליים

שור  ,עמ ' . 177 - 176
בלבן  , % 906 ,עמ ' . 463

:

דוד פסו

60

ן
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מפרוס  ,יוסף כוהן מכרתים  ,יחזקאל יהודה  ,חיים כוהן  ,אברהם גמבאי  ,משה טובי ,
סאלומון מארקוס  ,אברהם מזרחי  ,אברהם שקאטולניק ( עושה

שמואל

תבות ) ,

צ ' לאבי  ,שמעיה סקמפיס  ,יעקב סידים ואחרים  .על יוסף כוהן מכרתים ידוע  ,שהמלך
זיגמונט השלישי ואזה התיר לו לקנות ולמכור כל סחורה בכל מקום שירצה וכן העניק
לו נתינות פולנית

,

2

הסוחרים ' הפרנקים ' ( כך נהגו לכנות את היהודים הפורטוגאליים ) ניהלו עסקים
בהקף גדול  .הם ייבאו לפולין

:

יינות  ,אורז  ,תבלינים וסחורות אחרות מהלבאנט ,

שיווקו את הסחורות שייבאו בכל רחבי המדינה ולארצות השכנות  .מפולין הם ייצאו
לרחבי תורכיה  :דונג  ,בדיל ,

נבר וסחורות אחרות  .אין להניח  ,שרק אלה ששמותיהם

הוזכרו בארכיונים מהווים ~
את כל היהודים הספרדיים שחיו בלבוב במאות ה  16 -וה -

. 17

סביר להניח  ,שנוסף להם היו גם אחרים  ,שמעשיהם ועיסוקיהם לא השאירו

עקבות בתיעוד  ,כגון

:

סוכנים  ,עוזרים  ,משרתים ואנשים שמחייתם היתה קשורה

בבעלי העסקים הגדולים

;

ואפשר שהיו גם עצמאיים  ,שהתפרנסו ממסחר ומתיווך

בהקף מצומצם יותר ולא נודעו בעושרם  ,ולפיכך לא הגיעה אלינו כל ידיעה

עליהם .

ה 6 -ן

וסייעה

הקוניוקטורה המדינית והכלכלית  ,שהחלה בשנות

ה 60 -

של המאה

ליהודים הספרדיים מתורכיה לעשות עסקים טובים בסחר  -החליפין בין פולין ,
תורכיה וארצות דרום  -אירופה  -הלכה והתרופפה בראשית המאה

לאחר מות המלך זיגמונט אוגוסט

( ) 1572

ה . 17 -

זמן קצר

מת גם הסולטאן סלים השני (  , ) 1574ויורשו

לא גילה אהדה לדון יוסף  .בכך באה לקיצה הקאריירה המדינית של דון יוסף  .לאחר
פטירתו

( ) 1579

חל כרסום ביחסים המדיניים שבין פולין לתורכיה והתמעטו קשרי

המסחר

ביניהן .

התורכיים .

בהתחלת המאה

פולין ראתה את עצמה פחות מחויבת כלפי הסוחרים
ה 17 -

פקד את פולין משבר כלכלי  ,שהיה נעוץ בין היתר בהרעת מצב

הביטחון בדרכים שהובילו מתורכיה ללבוב  .חלה גם הרעה ביחסים שבין פולין
לתורכיה  ,והמלך זיגמונט השלישי

( ) 1632 - 1587

נטה לתמוך בהאבסבורגים  ,שליטי

אוסטריה  ,ואילו התורכים תוך כדי מלחמותיהם נגסו גם משטחה של פולין ( פלשו

לשניאטין ) .

24

מכל מקום  ,היישוב היהודי  -ספרדי בלבוב היה מצומצם למדי במספר  ,ולא עלה
במשך שנות קיומו

לסירוגין .

( ) 1635 - 1567

על שתיים  -שלוש עשרות נפש  ,שהתגוררו בה

הארעיות היתה אחד מסימניו המובהקים של היישוב הזה  ,ותחלופת -

האוכלוסים בתוכה היתה כנראה גדולה  .רישומם של היהודים הספרדיים בחברה
היהודית בלבוב כמעט שלא היה ניכר ומעורבותם בקהילה היתה מזערית  .מספרם
הזעום ושהותם הקצרה יחסית בעיר לא סייעו להתגבשותם החברתית ולהקמת קהילה

ספרדית נפרדת בלבוב  .בסוף המאה

23
24

בלבן  , 1906 ,עמ ' . 466
שוויטאלסקי  ,עמ ' . 61 - 60

ה 16 -

הולכים ופוחתים שמותיהם של היהודים

יהודים ספרדיים בפולין

ן
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הספרדיים ברשימות הארכיוניות של לבוב  ,והם נעלמים כליל לאחר המחצית

הראשונה של המאה ה  . 17 -לבוב התרוקנה מיהודיה הספרדיים  ,נתיני תורכיה ברובם .
מהם שחזרו לארצות  -מוצאם  ,או היגרו לארצות אחרות  ,כמו איטליה והולאנד  .חלק
אחר מהם נענה לקריאתו של הקאנצלר יאן זאמויסקי  ,שהזמין את היהודים הספרדיים
מלבוב וממקומות אחרים לבוא לזאמושץ '  -עיר העתיד  ,שבה הובטחו להם חיים
של רווחה כלכלית  ,וניתנה להם זכות להקים קהילה יהודית ספרדית

לתפארת .

הקהילה היהודית הספרדית בזאמושץ '  ,במאות ה 6 -ו זה  -זו
יאן

זאמויסקי  ,מייסדה של העיר זאמושץ ' ומי ששימש מאוחר יותר כקאנצלר

וכהטמאן ( המצביא ) של פולין ,

25

היה נצר למשפחת מאגנאטים פולנים  ,שנחלותיהם

השתרעו על פני שטחים נרחבים  ,והיוו מעין מדינה בתוך מדינה  .בשנת

1571

הוא ירש

את הרכוש העצום הזה והחליט להקים עיר ראשית לאחוזותיו  ,את זאמושץ '  ,שתהא
גם מרכז כלכלי ורוחני חדש לפולין

כולה .

את השכלתו הוא רכש בצרפת

( בשטראסבורג ) ובאיטליה  ,שם הושפע מרוח הקידמה וההומאניזם  ,ובהיותו בפדואה
התוודע לגדולי המלומדים שהסתופפו באוניברסיטה הנודעת שלה  ,וכן הכיר
סטודנטים בני אומות שונות  ,לרבות יהודים  .בשובו לפולין ביקש לטעת על אדמתה
את תרבות איטליה  ,לעשות את זאמושץ ' למעין פאדואה פולנית בצורתה האדריכלית
ובערכי  -הרוח המתקדמים שיפעמו בה  .בשנת

1580

הוכרזה זאמושץ ' לעיר חדשה ,

ובמרכזה הוקמו בנייני האקדמיה של זאמויסקי  -אוניברסיטה פרטית  ,שאליה
הובאו מלומדים מאיטליה ומארצות אחרות  ,כדי להפיץ בפולין את חידושי המדע
והתרבות ואת החינוך ההומאניסטי של אירופה המערבית  .לזאמושץ ' נועד גם תפקיד

כלכלי  ,כמרכז של סחר  -פנים ושל ירידים בינלאומיים  .המלך סטפאן באסורי העניק

לזאמושץ ' זכות לקיים ירידים שלוש פעמים בשנה  .מסביב לעיר נבנו חומה ומצודה
להגנה מפני פולשים  .זאמויסקי העניק תמריצים למשקיעים בעירו  ,במיוחד לשאינם
תושבי פולין  ,כדי למשוך משקיעים וסוחרים בהקף בינלאומי  .לזרים הובטחה
האפשרות להתארגן כעדה  ,לסחור או לייצר טובין מסויימים  ,פטור ממיסים וכן ניתנו
להם מגרשים לבניין בתי  -עסק ומגורים  .ואכן הטבות אלה משכו לזאמושץ ' אוכלוסיה
מגוונת מבחינה אתנית  ,לשונית ודתית  ,ושיוו לעיר אופי

קוסמופוליטי .

נוסף

לאוכלוסים הפולנים  ,השתקעו בה רותינים ( אוקראינים )  ,ארמנים  ,יוונים  ,גרמנים ,
הונגארים  ,איטלקים  ,אנגלים  ,סקוסים  ,יהודים ספרדיים

ואחרים .

חלק מהיהודים הספרדיים של לבוב ביקשו רשות להתיישב בזאמושץ ' עוד בשנת

. 1586

יחסו של זאמויסקי ליהודים אלה היה אוהד  ,שכן היה מעוניין בהם כתושבי

זאמושץ ' בעתיד  ,והוא גילה כלפיהם רצון טוב מעבר לחובתו הממלכתית להגן על

25

שאנקי ,

תשי " ג ,

. 14 - 11

ן
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נתינים זרים  .לפיכך הוא פנה באיגרת לעיריית לבוב
יהודים

שקבוצת

ספרדי  -פורטוגאלי

ממוצא

( מ 12 -

הגרים

בנובמבר

) 1586

ובה אישרי

בלבוב עומדת להשתקע

בזאמושץ '  ,והוא איננו מתנגד לכך ומבקש מהעירייה שלא להקשות עליהם במימוש
שאיפתם זו .

26

היהודי הראשון שהתיישב בזאמושץ ' היה משה דה מוסו כוהן ,
דה מוסו  ,הנזכר לעיל כסוכנו של יוסף

נשיא .

28

27

בנו של אברהם

לאחר מות דון יוסף

( ) 1579

חידש

המלך סטפאן באטורי את הזכיונות לסוכניו של נשיא  .זכיונות אלה עברו בירושה

לבניו של אברהם  ,למשה ומרדכי דה מוסו כוהן  .הם המשיכו בעסקים בקנה  -מידה
גדול על אדמת פולין והיו קשורים עם היהודי התורכי אברהם פחה  ,שנהנה ממעמד
רם

בחצר הסולטאן  ,בדומה לדון

יוסף

נשיא .

אברהם

שימש

כמתווך בין

הדיפלומאטים הפולניים שהגיעו מידי פעם לקושטא  ,ובגלל חולשתה הצבאית של
ארצם הוטל עליהם בדרכים לא רשמיות להבטיח את קיומו של ' השלום הנצחי ' בין

פולין לתורכיה  .בפעילות הדיפלומאטית הפולנית החשאית והגלויה  -למחצה נועד
תפקיד חשוב ליהודים תורכיים בעלי השפעה  ,שסייעו לפולנים בתפקידיהם הבלתי -

שגרתיים  ,וכתמורה ביקשו וקיבלו

טובות  -הנאה .

29

אברהם פחה היה אחד המתווכים

הדיפלומאטיים האלה  ,סוכניו ושותפיו לעסקים היו משה ומרדכי דה מוסו שפעלו
בלבוב  .עסקי האחים דה מוסו התמוטטו בתקופת  -המעבר שבין מות המלך סטפאן
באסורי לעליית זיגמונט

ה3-

ואזה לכס המלכות ( , ) 1586

30

הם הסתבכו בחובות ולא

יכלו לעמוד בהתחיבויותיהם  .משה דה מוסו העדיף להשתקע בזאמושץ ' ולחסות
בצל הקאנצלר זאמויסקי  ,ומעיר זו היה נוסע מידי פעם לקושטא לצורך עסקיו  ,או
בשליחות
( , ) 1587

הקאנצלר .

כאשר הגיע משה דה מוסו מזאמושץ ' או מקושטא ללבוב

הובא לבית  -המשפט העירוני ונתבע לשלם את חובותיו  .לא הועילו טענותיו

.

' שהוא נתין הוד רוממותו הקאנצלר ' ולפיכך הוא לא כפוף למרות בית  -המשפט

העירוני  .לא הועילה גם התערבותו של הקאנצלר עצמו  ,המכנה אותו  ' :משה היהודי
הזאמושצ ' אי שלי '

 . ( Iadeas nlells Zarnosciensis hfosesבפקודת בית  -המשפט

~
מוסו  ,ולאחר היותו במאסר ארבעה ימים נאלץ לחתום על שטרות
נאסר משה דה

חדשים .

כביטחון לפרעונם נתפסו ועוקלו מרתפי  -היין שלו ושאר רכושו  .בצאתו

מבית  -הסוהר זנח משה את עסקיו ואת רכושו  ,עזב את פולין וחזר לתורכיה  .בשנת
1596

הוא שוב הופיע בלבוב ותבע שרכושו וסוסיו  ,שהוחזקו כפיקדון  ,יוחזרו

26

מורגנשטרן ,

 , 1962עמ '

27

מורגנשטרן ,

 , 1962עמ ' ; 9

28
29

. 5 -4
מורגנשטרן ,

 , 40 , 1961עמ '

. 43 - 42

רזניק  ,עמ ' . 255 - 247
על

חלקם של היהודים התורכיים בתיווך הדיפלומאטי בין פולין לתורכיה  ,אפשר ללמוד

מההתכתבות שבין הקאנצלר יאן זאמויסקי למלך זיגמונט
מורגנשטרן ,
30

לו .

 , 40 , 1961עמ '

בלבן  , 1906 ,עמ '

. 465 -463

. 43 - 42

3

ואזה  ,שפורסמה באחרונה  .ראה

:

יהודים ספרדיים בפולין

נראה  ,כי משנת

היא משנת
בשנת

1596

, 1605

1587

הוא התגורר בקביעות בזאמושץ '  .הידיעה האחרונה על אודותיו

ולפיה נתבקש פקידו של יאן זאמויסקי לשלם למשה

ובלבוב כל זה יקר

:

' אפשר לקבל כאן מקום לבניין בתים ושדות בשפע ובחינם ,

מאוד . . .

ואילו היו שם [ מחוץ לגבולות פולין ] אנשים שהיו רוצים

להשתקע בזאמושץ ' היו ניתנים להם מגרשים

בשנת

100

זהובים .

הודיע משה דה מוסו לאחיו  ,כי הקאנצלר נתן לו מגרש לבניין ביתו

בזאמושץ '  ,והוסיף

לא למשלנו

ן
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[ היהודים ]

וכל החרויות . . .

בלבד  ,אלא לכל תורכי ' .

דברים אלה מובטחים

ן3

פרסם יאן זאמויסקי את כתב  -הזכויות ליהודי זאמושץ '  ,שנשתמר

1588

במקורו הלאטיני ובתרגומו

הפולני ,

3

זכויות מעין אלו ניתנו ליהודים ממוצא

פורטוגאלי  -ספרדי בגליקשטאט  , ilackstadJהסמוכה להאמבורג  ,בשנת , 1618

בטרופאו ~  Opaw ; -Troppauובקארניוב
 ( Karnidwשבסילסיה בשנת
~

. 1625

הצד

הערים מציינים  ,שהן ניתנות אך ורק ליהודים
השווה בפריבילגיות אלו הוא ~ שאדוני
~

ממוצא ספרדי  -פורטוגאלי  ,אשר על  -פי תפיסת נותני הזכויות  ,הם אלמנט רצוי ,
מתקדם ועשוי לפתח את כלכלת עריהם  .בכל כתבי  -הזכויות האלה מודגש שהיהודים

הם בני  -חורין  ,רשאים לעזוב בכל עת את הערים המזמינות אותם להתיישב בהן
ולקחת את רכושם עמם  ,לאחר שיסדירו את התחיבויותיהם בטרם יעזבו את

העיר .

השוואה מלאה בין שלושת כתבי  -הזכויות חורגת ממסגרת דיון זה  ,אך החשוב
לענייננו הוא  ,שבפולין הנחשלת בסוף המאה ה  , 16 -כמאתיים שנה קודם המהפכה
הצרפתית  ,מעז קאנצלר פולני להעניק ליהודים בעירו  ,אמנם לקבוצה קטנה יחסית

של מתיישבים ממוצא ספרדי  -פורטוגאלי  ,זכויות שוות כמו לשאר העירונים בני
אומות אחרות .
נעמוד עתה על עיקרי הדברים בכתב  -הזכויות הזאמושצ ' אי  .בפתיחה קובע
זאמויסקי ,

' נתבקש

כי

אחד

על  -ידי

היהודים

מהלאום

הספרדי  -הלוזיטאני

להתיר לו להתיישב בעירו זאמושץ '  ,שבה כבר נתקבלו מיני לאומים

[ פורטוגאלי ]

מהמזרח ומהמערב '  .הוא מוסיף  ,כי נועץ במועצת העירייה והחליט  ,שכדי להגדיל
את

האוכלוסיה

פורטוגאליים ,

בעיר

המגיעים

ולפתח

את

מאיטליה

המסחר יש
ולאלה

להרשות

ליהודים

ספרדיים -

שנתינותם תורכית  ,להתיישב בעיר

זאמושץ '  .ליהודים אלה מובטחות אותן זכויות שמהן נהנים שאר העירונים  ,גם נתונה
להם רשות לבוא לעיר ולצאת ממנה  ,להכניס ולהוציא עמהם את החפצים שלהם ושל

בני משפחתם ללא קושי  ,אין לקיים נגדם ונגד בני  -משפחותיהם חקירה בענייני דת
( אינקוויזיציה ) ,

31

מורגנשטרן ,

32

מורגנשטרן ,

זכותם לקיים את המצוות והמנהגים ולחיות לפי אמונתם  ,הם יהנו

 , 1962עמ '

1962

 , 5 - 4וגם עמ ' . 9

 ,עמ '  . 5המקור הלאטיני נמצא בספר הארכיון של העיר קראסניסטאב

;

ותרגומו בפולנית ארכאית 1לפי מורגנשטרן  ,התרגום הפולני נאמן למקור הלאטיני ) נדפס בכתב -
העת היהודי בשפה הפולנית ' יוטז ' נקה '  -ראה
עמ ' ; 25

ושאצקי  ,תשי " ג  ,עמ '

. 322

:

פריבילגיה ; נדפס מחדש  -שאצקי ,

, 1951

ן
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מביטחון כשאר נתיני הסנאטורים והאצילים  ,לפי החוקים הנהוגים במדינה  ,לא
יעליבו אותם ולא יתנכלו להם  .בהמשך באה רשימת הרחובות ( במרכז העיר )  ,שבהם
יהיו יהודים אלה רשאים לבנות את בתיהם  ,להורישם לבניהם  ,למכור אותם או
להחליפם  ,כראות

עיניהם .

בסביבת מקום מגוריהם הם יוכלו להקים בית  -כנסת מאבן  ,ועד שייבנה בית -
הכנסת יוכלו להתכנס באחד הבתים הפרטיים לצורך תפילה וקיום טקסים דתיים  .הם

רשאים להחזיק ספרים יהודיים  ,בדפוס ובכתבי  -יד  ,ללימוד הדת ולתפילה  ,וכן ספרי -
לימוד לילדיהם ולילדים יהודים אחרים שיבואו ממקומות אחרים ללמוד

עמם .

נוסף לכך  ,יהא מותר ליהודים אלה לקחת עצים מהיערות באופן חופשי ( בידיעת
המשגיחים )

חינם  ,וכן אבנים וסיד לבניין

בתיהם .

כאשר במרוצת הזמן יתלקטו

יהודים מבני אותה אומה במספר כה מרובה עד שמקומות המגורים בתוך חומות
העיר לא יספיקו להם  ,תהא להם רשות לגור מחוץ לעיר  ,בפרברים  ,לקנות או לבנות
להם

בתים .

הם לא יחויבו לשלם בעד הבתים שבתוך החומות וברחוב החדש

שבפרבר העיר יותר מאשר העירונים האחרים בזאמושץ '  .זאמויסקי גם הבטיח
להעמיד לרשותם שטח לבית  -קברות  ,שמן הראוי שיקימו סביבו גדר עץ  .הובטחה
למתיישבים היהודים הספרדיים בזאמושץ ' הזכות לסחור בעיר ובכל רחבי המדינה ,

לפתוח חנויות בשוק הגדול ובבניין מועצת  -העירייה לשם ממכר תכשיטים  ,בגדים
יקרים  ,חפצים מזהב ומכסף  ,שמלות ממשי ומצמר  ,ארוגות בחוטי כסף וזהב  ,וכן
תרופות ובשמים  .סחורות אלה הותר להם לייבא מכל מקום ולשווק בירידים שברחבי
המדינה באמצעות סוכנים ומתווכים  .המלומדים והמאומנים ברפואה שבהם  ,אשר
ייגשו לבחינה לתואר דוקטור בזאמושץ ' ,

33

יוכלו לעסוק בפראקטיקה רפואית  ,לרפא

חולים  ,להחזיק בתי  -מרקחת  ,להכין תרופות ולעסוק בחובשות  ,אם אין עיסוקם פוגע
בבית  -המרחץ הציבורי

יהודי

זאמושץ '

ובהכנסותיו .

יהיו רשאים ללבוש בגדים מקובלים כרצונם בכל צבע  ,כמו

הנוצרים  ,ואסור יהא לכפות עליהם מלבושים או סימנים אחרים שיבדילום כיהודים .
יותר להם לשאת נשק מכל סוג שהוא  ,שבו משתמשים אזרחים אחרים  ,לצורך הגנתם .
יותר להם להקים מקומות רחצה ( מקווה טהרה ) במקום מגוריהם  ,בתנאי שלא ייגרם
נזק לבית  -המרחץ הציבורי ולהכנסותיו .
על יהודי זאמושץ ' הוטלו מספר הגבלות בתחום המסחר  ,כדי לא לפגוע בערבויות
מסחריות שניתנו קודם לכן לארמנים  ,ליוונים ולצ ' כים  .נאסר על היהודים המסחר

הקמעונאי במשקאות  ,בלחם ובבשר  -תרנגולות  ,אך הותר להם המסחר בכמויות
גדולות של יינות  .כדי לא לפגוע באיגודים של בעלי  -המלאכה המקומיים  ,נאסר על
היהודים לעסוק בפרוונות  ,בקדרות  ,בסנדלרות וכן בקצבות  ,אך הותר להם לשחוט
לצרכיהם ולמכור את הבשר הטרף בירידים ובכפרים שבאחוזותיו של
33

ראה  :שאצקי  ,תשי " ג .
ב ' אקדמיה זאמויסקה '

זאמויסקי .

עמ '  . 25מדובר בבחינה לפני מומחי האוניברסיטה המקומית ( האקדמיה ) .
לא היתה פאקולטה לרפואה .

יהודים ספרדיים בפולין

עוד נקבע בכתב  -הזכויות

ן

65

:

היהודים הנזכרים לעיל מהלאום הספרדי  -לוזיטאני לא יהיו כפופים למרותם
של יהודים אחרים  ,יבחרו בעצמם את ראשי עדת היהודים הלוזיטאנית
הספרדית  ,שאליה לא יוכלו להשתייך יהודים בני לאום אחר  .לא יתקבל אליה

כל יהודי ללא הסכמת ראשי בית  -הכנסת  .רק על  -פי רוב העדה של היהודים
הלוזיטאניים הספרדיים יירשם שמו של יהודי בספר

בית  -הכנסת .

יהא בסמכותם של היהודים הספרדיים לבחור את ראשיהם  ,אשר בסמכותם לשפוט

ביניהם  ,לבצע את פסקי  -הדין שלהם ולהעניש את הרעים והחוטאים שבתוכם ,

לנדותם ולגרשם מכאן .

לא תהא אפשרות ' לעירונים שלי ' ( של זאמושץ ' ) להגיש

לרשות  -השיפוט העירונית תביעה אזרחית או פלילית נגד יהודי  .בתביעה של נוצרי

נגד יהודי ידון זאמויסקי עצמו  ,או מי שיתמנה על  -ידו  ,שופט הגון ומנוסה שאין

להחשידו במשוא  -פנים .
כתב  -הזכויות ליהודים בזאמושץ ' יש בו מסימני התקופה  ,רוח ליבראלית של
הרנסאנס  ,אולם אין בו כדי להעיד על תמורה מהותית ביחסה של ממלכת פולין לכל
היהודים  .החרות והזכויות השוות ניתנו אך ורק ליהודים הספרדיים  .ממכתבו של
משה דה מוסו כוהן משנת

% 587

אנו למדים  ' ,שהקאנצלר רוצה שיתיישבו שם יהודים

פרנקים  ,את היהודים המקומיים אין הוא

רוצה ' .

34

העדפת הספרדים כמתיישבים

בזאמושץ ' על  -פני האשכנזים המקומיים נמשכה גם לאחר מות יאן זאמויסקי  .כאשר
יורשו  ,תומאש זאמויסקי  ,ביקש בשנת

1623

להחיל את כתב  -הזכויות משנת

1588

גם

על יהודים מפלאנדריה ומהולאנד  ,שרצה בהשתקעותם בזאמושץ '  ,הוא הדגיש
שמדובר

ביהודים

ספרדיים

ופורטוגאליים

( וט

HisVanjae

Haebraeoranl

 . ( L sitaniae nationeהעדפת היהודים הספרדיים על פני אחיהם האשכנזים נבעה
~

בעיקר משיקולים תועלתיים  ,מדיניים וכלכליים  .עם זאת אין גם להתעלם מאופיים

המתקדם  ,מפתיחותם החברתית  ,מאורחות  -חייהם החופשיים יחסית ומהשכלתם

הכללית של חלק ניכר מיהודי ספרד במאה ה  . 16 -יאן זאמויסקי שאף כאמור לכונן
בזאמושץ ' מרכז לסחר בינלאומי ועיר קוסמופוליטית  ,שיחיו בה בני עמים ודתות

שונות זה ליד זה  .היהודים ממוצא ספרדי  -פורטוגאלי  -ומדובר בסוחרים אנשי
העולם הגדול  ,ולא במקובלים מסאלוניקי ומאיזמיר  -כבר ניכרו סימני הרנסאנס
בהליכותיהם  ,בלבושם

ובנימוסיהם .

לפיכך הם נראו לזאמויסקי כמי שעשויים

להשתלב בחיי  -המעשה  ,ואולי גם בחברה  ,של

זאמושץ '  ,כפי שהצטיירה בעיני רותו .

מבין השיטין של כתב  -הזכויות גם מבצבצת תקוותו  ,שהיהודים הספרדיים בזאמושץ '
ישמשו מופת של חיקוי לאחיהם האשכנזים  ,בחילון דרכי  -חייהם ובקידומם  .רמז לכך
מצוי בהרשאה שניתנה לספרדים לקבל לעדתם יהודים אשכנזים  ,וכן בהיתר

34
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לתלמידים יהודים ממקומות אחרים באחוזותיו של זאמויסקי ללמוד בבתי  -האולפנא
של הספרדים

בזאמושץ ' .

חזונו של יאן זאמויסקי לכונן את זאמושץ ' ככרך לא נתממש וגם ציפיותיו לבואם
של יהודים ספרדיים רבים  ,סוחרים ובעלי  -הון  ,להשתקע בה  ,לא נתגשמו

במלואן .

י ' שאצקי גורס  ' ,כי היהודים הספרדים שהשתקעו בזאמושץ ' ניהלו לרוב את
עסקיהם בלבוב '

ומסיק  ,כי המושבה היהודית בזאמושץ ' החלה להתפורר עוד

35

בטרם הספיקה להכות שורשים ולהתבסס  .לדבריו  ,אין ספק כי בשנת
נעלמו הסוחרים היהודים הספרדיים

1600

בקירוב

מזאמושץ ' .

י ' מורגנשטרן  ,חוקרת אחרת של תולדות יהודי זאמושץ '  ,טוענת

:

' שהשערות

מעין אלו היו עשויות להישמע כאשר המחקר היה מוגבל והסתפק במקורות
הארכיוניים של לבוב בלבד  ,שבהם אין זכר ליהודים ספרדיים לאחר סוף המאה ה -

. ' 16

36

היא דוחה את הנחתו של י ' שאצקי  ,שלפיה בעטיו של הניסיון הלא  -מוצלח של

יישוב היהודים הספרדיים בזאמושץ ' נתקיימה בה הקהילה עד סוף המאה ה  , 16 -ולכל
היותר בשנים הראשונות של המאה

מעוטת אוכלוסין ועשירה ומנתה
ה  , 16 -ומהם נותרו

3 -2

12

ה . 17 -

לפי הנחה זו  ,הקהילה הספרדית היתה

סוחרים שחיו בלבוב ובזאמושץ ' עד סוף המאה

בלבד בהתחלת המאה

ה . 17 -

לאחר עיון יסודי בחומר

הארכיוני של זאמושץ '  ,הגיעה מורגנשטרן למסקנות אחרות  .היא הפיקה נתונים על

נכסי  -דלא  -ניידי של יהודים  ,רכישתם  ,בנייתם והעברתם מיד ליד  .העובדה שהיהודים

הספרדיים בנו וקנו בתים סותרת את ההנחה בדבר ארעיות היישוב היהודי בזאמושץ ' .
בעשור הראשון לקיום הקהילה  ,עד שנת  , 1600נמצאו במקורות הארכיוניים שמות
של

% 1

יהודים ספרדיים  ,מהם

6

שבאו מונציה ,

- 3

מתורכיה

ו2 -

שארץ  -מוצאם

אינה ידועה  .לרשותם עמדו בס " ה ארבעה בתים בבעלות יהודית  .בשנות

התווספו לרשימה

%1

רימות

חדשים  ,מהם  9יהודים מאיטליה  ,יהודי אחד מתורכיה

ואחד שארץ  -מוצאו לא צוינה  .בבעלות יהודית היו כבר
זאמושץ ' משנות

1610 - 1600

7

בתים  .ספרי  -האחוזה של

אינם בנמצא  ,ולכן אין נתונים על נכסי  -דלא  -ניידי של

% 632 - 1609

יהודים באותן שנים  .אבל מקור אחר מספר  ,שבשנת

1623

פנו היהודים הספרדיים

משה דה קאמפוס ואפרים קאסטל אל טומאש זאמויסקי לקבלת רשות התיישבות ,

על  -פי כתב  -הזכויות משנת

ובהולאנד .

1588

שניתן ליהודים ספרדיים המתגוררים בפלאנדריה

הרשות ניתנה  ,ושוב הודגש שהיא נועדה אך ורק ליהודים ספרדיים -

פורטוגאליים ושהמתיישבים החדשים בעיר יהיו מחויבים לבנות לעצמם בתי אבן

,

3

קשה לעקוב אחר ממדי ההגירה היהודית מפלאנדריה ומהולאנד לזאמושץ '  .בתיעוד

הארכיוני נהגו להוסיף לכל שם יהודי  -ספרדי  ,יהא מוצאו אשר יהא  ,את הכינוי

35

שאצקי  ,תשי " ג  ,עמ '
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ה  30 -וה 40 -

' איטאליקוס '  .ברשומות משנות

של המאה

ה 17 -

מתגלים

18

67

שמות

חדשים  ,שנוספו על השמות של אלה שהגיעו קודם לכן לזאמושץ '  ,ובבעלות יהודית
מצויים

בתים  .המדובר הוא בבתים גדולים בחלקם  ,אשר מחירם הגיע

15

ל 4000 -

זהובים  ,ובכל אחד מהם התגוררו כמה משפחות  .ייתכן שמספר הבתים בבעלות
יהודית היה גדול מזה  ,אולם אין ידיעות מהימנות על כך  .נמצאו מסמכים  ,שאדון
העיר התנה מתן אישור ליהודי לרכוש בית מעץ בהתחייבות מצידו לבנות תחתיו בית
מאבן  .בשנות

1641 - 1638

הסתמנה בקרב היהודים הספרדיים נטייה למכור את בתיהם

בזאמושץ '  .תהליך זה לוט בערפל  ,אולי יש מקום לסברה  ,שאימת מרד הקוזאקים
שנראה באופק הניעה את היהודים לעזוב את זאמושץ '  .באין תיעוד  ,קשה לאמוד את
מספר העוזבים עיר

זאת .

במקורות הארכיונים שעניינם עסקות בנכסי  -דלא  -ניידי מוזכרים שמותיהם של כ -
40

יהודים ממוצא ספרדי  -פורטוגאלי  ,אולם סביר להניח  ,שלא כל היהודים הספרדיים

היו מעורבים בעסקות מסוג זה  ,כגון יהודים שגרו בבתים שכורים  .לעומת זאת היתה
ודאי תחלופה בין המתיישבים  ,ולא כל

40

היהודים הנזכרים התגוררו בזאמושץ ' בעת

ובעונה אחת  .סביר אפוא להניח  ,שבשיא התפתחותה  -במחצית הראשונה של
המאה

ה % 7-

-

מנתה הקהילה הספרדית של זאמושץ '

נפש  ,לפי חישוב של

250 - 200

6 -5

50 - 40

משפחותיך ובהן

נפשות למשפחה .

הנתונים שהובאו לעיל סותרים את דעתו של י ' שאצקי  ,הרואה את התיישבותם
של היהודים הספרדיים בואמושץ ' כאפיזודה בלבד  ,פרי קאפריסה של שליט פולני
חובב ספרדים  ,שלא הותירה כל השפעה על התפתחות הישוב היהודי בזאמושץ '
בעתיד  .נהפוך הוא  ,היהודים הספרדיים לא היו אורחים בעיר זו  ,שכן הם בנו וקנו

בתים בה  .במאה

ה ) 1600 - % 588 ( 16 -

הגיעו לזאמושץ ' יהודים מאיטליה ומתורכיה ,

ומאוחר יותר נוספו עליהם יהודים מהולאנד  .אמנם במחצית השנייה של המאה

ה 17 -

מסתמן תהליך של עזיבת המקום  ,ובכל זאת הוסיפה הקהילה להתקיים עד סוף
המאה  .עם המתיישבים החדשים שהגיעו לזאמושץ ' במאה

הנודעות

:

ה 17 -

נמנו המשפחות

דה קאמפוס  ,קאסטל  ,זכותא ועוזיאל .

גם קביעה אחרת של שאצקי  ,שאין זכר לבית  -קברות יהודי ספרדי בזאמושץ ' ולא
ידוע לנו אפילו שם אחד של רב ספרדי בעיר זו ,

39

אינה נכונה  .מתברר שבית  -הקברות

היהודי העתיק בזאמושץ ' שימש תחילה את העדה הספרדית  ,ואחר כך גם את
האשכנזים  .עדות חותכת לכך הן מצבות של יהודים ספרדיים  ,שנפטרו קודם שנת

 , 1809שנמצאו בבית  -קברות

זה .

40

באשר לרב  ,לכלי  -קודש ובית  -כנסת  -ידוע

שהחל משנת  , 1603היה רחוב היהודים מרכז החיים של הקהילה  ,ובו נמצאו

38
39
40
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המוסדות

הציבוריים

בית  -כנסת  ,בית  -ספר  ,בית  -חולים ובית  -מרחץ

:

;

שם גרו הרב ,

החזן והשמש  .גם ממכרים השמות של הרב  ,מיכאל דוקטור  ,ושל השמש ,

הידיעה הראשונה על  -בית  -כנסת בזאמושץ ' היא משנת

שהוחלף בבניין אבז בשנת
המעניינות בפולין

הקונגרסאית ' .

תחילתו בניין עץ ,

והוא ' מן היצירות הארכיטכטוניות היהודיות

, 1620
42

. 1603

דוד .

ן4

אין ספק שבניין זה נבנה בידי יהודים ספרדיים ,

שכן על לוח שנמצא מעל בימת בית  -הכנסת חקוק שם הנדבן  ,שמואל ברזל  ,המעיד
על מוצאו הספרדי .

43

הרשומות של זאמושץ ' משנות

מזכירות פעמים

1641 - 1636

רבות את השמש  -המלמד  ,וכן בית  -כנסת או בית  -ספר יהודי  .בית  -הכנסת גם שימש

לרוב מקום שבו הורו את הילדים  .בשנת
כנסת

( בתי  -ספר ) ,

1667

מוזכרים שני בניינים ששימשו כבתי -

מהם אחד המכונה ' איטלקי '  ,וכן שני

שמשים .

ישנן עדויות  ,שלפיהן נתקיימו בזאמושץ ' במקביל שתי קהילות  ,ספרדית
ואשכנזית  ,בשנות

ה  40 -וה 50 -

של המאה

ה . 17 -

הראשונה הלכה והתמעטה במספר

חבריה ובהשפעתה  ,והשנייה גדלה ובהדרגה הטמיעה בתוכה את המיעוט הספרדי .

לפי כתב  -הזכויות ניתנה כאמור רשות לקהילה הספרדית לקבל
העדה ,

יהודים אשכנזיים  .ואמנם פה ושם הגיעו

44

לתוכה  ,בהסכמת

לזאמושץ ' יהודים אשכנזיים  ,לאחר

שקיבלו הרשאה מיוחדת מאדון העיר להתיישב ולקנות בתים בתוך

חומותיה  .אלה

היו לרוב יהודים עשירים  :מוכסים  ,חוכרי אחוזות וסוכני חצרו של זאמויסקי  .באחת
ההרשאות כותב טומאש זאמויסקי  ' :בהתחשב בשרותיו של יצחק נוסאלצ ' יק במשך
עשרות שנים לאבי  ,הוד מעלתו זכרו קדוש  ,וכן למעני כארנדאר

( חוכר )

טחנות ,

הרשיתי לו לרכוש בזאמושץ ' בית בשוק המלח ( במרכז המסחרי

היהודי )

ולהנות

מזכויות ומחרויות בשווה לשאר

העירונים ' .

וגדל  .לפי ידיעות ארכיוניות  ,כבר בשנות
אשכנזיות ובבעלותם היו

9

45

מספרם של היהודים האשכנזים הלך

1635 - 1632

בתים  .בשנות

נמצאו בזאמושץ '

1650 - 1640

20

משפחות

מכרו רבים מהספרדים את

בתיהם לאשכנזים ועזבו את העיר מאימת הקוזאקים  .באותו זמן באו יהודים פולניים
מהעיירות ומהכפרים הסמוכים לזאמושץ '  ,שהיתה מוקפת חומה וחנה בה צבא ,
למצוא בה מחסה  .כתוצאה מכך  ,נהיו האשכנזים רוב גדול בקהילת זאמושץ '  .עם זאת
הוסיפו עדיין הספרדים שנהיו למיעוט  ,לשמור על צביונם המיוחד ועל קיומם העדתי

הנפרד  .קשה לקבוע את מספרם של הספרדים שנותרו בזאמושץ ' לאחר גזרות ת " ח ,

. 11

41

מורגנשטרן ,

42

דוידוביץ  ,תשי " ג  ,עמ '

43

מורגנשטרן ,

44

זכר לקיומה של עדה ספרדית מצוי ברשרמות של עיריית זאמושץ '  ,בשנת  . 1650שם מסופר על

 , 1962עמ ' , 10

 , 1962עמ '

; 21

דוידוביץ  ,תש " ך עמ '

. 23 -22

. 11

מכירת ביתם של לייזער ( אליעזר ) נחמנוביץ ( בן נחמן )  ,ששמו מעיד שהוא יהודי אשכנזי  ,ושל
אשתו רוזה  ,שהיא אחות ' זקן העדה היהודית המודרנית '
'  . ( Judaicaeה ~ ' hfoderni Senior ' -בא

ראה
45

:

מורגנשטרן ,

מורגנשטרן ,

, 1962

 , 1962עמ ' . 15 - 14
עמ ' . 13 - 12

'J~ daei Senioris moderni

זקני העדה הספרדית והאשכנזית .
אולי כדי להבחין בין ~

יהודים ספרדיים בפולון

ן

69

או להתחקות אחר מעשיהם  .מספרם ודאי לא היה גדול  .פה ושם אנו מוצאים ידיעות
על ספרדים זאמושצ ' אים בשלהי המאה

למשה זכותו בשנת

הגדול ' ,

46

1691

ה : 17 -

כגון ההרשאה שנתן טומאש זאמויסקי

לקנות בתים בכל מקום שירצה  ,פרט ' לשוק הקדמי

וכגון בקשה של יהודי אל מועצת העיר  ,שזמנה המאה

חומרית לתיקון ביתו  ,שבה הוא מדגיש  ,כי אשתו היא ממוצא

ה , 18 -

לעזרה

ספרדי  -פורטוגאלי .

עדים אלמים להימצאותם של יהודים ספרדיים בזאמושץ ' בדורות מאוחרים יותר הן
המצבות ששרדו עד שנת

בבית  -הקברות .

1809

47

לפי כתב  -הזכויות שניתן ליהודים הספרדיים  ,הם היו פטורים מכפיפות למוסדות

יהודיים כלשהם  ,ומתשלום מס  -הגולגולת שהוטל על כלל ישראל  .הם היו עדה לבדד
תשכון  .הידיעות על קיומם העדתי הנפרד הלכו והתמעטו  ,ולקראת סוף המאה

חדלה הקהילה הספרדית בזאמושץ '

ה 17 -

מלהתקיים .

על המיעוט הספרדי שנשאר בעיר נגזר להיטמע בקרב הרוב האשכנזי שבקהילת
זאמושץ ' המעטירה  ,שהצטרפה בשנת

1666

החל בנישואים בין  -עדתיים  ,וזאת עוד בשנות

לוועד ארבע הארצות  .תהליך הטמיעה
ה , 40 -

כאשר הספרדים היוו רוב בקרב

יהודי זאמושץ '  .המיעוט האשכנזי  ,המוכסים וסוכני  -החצר שהתיישבו בעיר  ,היו יסוד
מתקדם בקרב יהודי פולין  ,ונראה שהיו מעורים מבחינה חברתית בקרב אחיהם
הספרדים  .על רקע זה  ,של התקרבות ומעורבות הדדית  ,רבו קשרי הנישואים הבין -

עדתיים  .ידוע למשל  ,שחנה לבית דה קאמפוס נישאה ליהודי הפולני יעקב בר  ,וכן
שבתו של שמשון מאנס היתה לאשתו של היהודי הפולני משה בן אברהם  ,ואשתו של
לייזר בן נחמן
שעוד בשנת

( נחמנוביץ ) היתה אחותו של ראש העדה הספרדית .

1641

48

מעניינת העובדה ,

נתקלו יהודים אשכנזיים בקשיים בבואם לרכוש נכסי  -דלא  -ניידי

בזאמושץ '  ,לכן הבית שרכשו יעקב בר ואשתו חנה נרשם בספרי האחוזה על  -שם

האשה חנה  ,הספרדייה  .במרוצת השנים הלכו ונתטשטשו ההבדלים בין הספרדים

לאשכנזים  ,לפחות בעיני השלטונות  .תחילה נהגו להוסיף לשמותיהם של הספרדים
את הכינוי ' איטאליקוס '  ,כדי להבדילם לטובה מהיהודים המקומיים  .בסוף המאה ה -
ד  %חדלו מכך  ,ואין בתעודות

הרשמיות זכר לזהותם העדתית של היהודים הספרדיים .

באותו זמן הלכה וגברה הפולניזאציה של שמות ספרדיים  ,כך למשל נרשם אברהם
עוזיאל במסמכים רשמיים כאברהם אוזלוביץ

(2

)

,1י. )112 " 10

49

עד הדורות האחרונים  ,נמצאו משפחות לא  -מעטות בקרב יהודי זאמושץ '  ,שהיו

מודעות למוצאן הספרדי  ,מהן ששמרו את כתב  -הזכויות  ,שניתן לאבות אבותיהן
בנוסחו הפולני הארכאי מהמאה

ה . 16 -

. 17 - 16

46

מורגנשטרן ,

, 1962

עמ '

47

מורגנשטרן , 1961 ,

. 38

48

מורגנשטרן ,

 , 1962עמ '

49

מורגנשטרן ,

 , 38 , 1961עמ ' , 70

. 15 - 14
. 82 - 81

בין המשפחות הזאמושצ ' איות ששמרו על

ן

70

אלכסנדר גוטרמן

מסורת מוצאן הספרדי היתה גם משפחת פרץ  ,שאחד מבניה הוא הסופר יהודה

פרץ .

לייב

50

רופאים יהודים ספרדיים בפולין במאות ה 6 -ו זה  -זו
חרף האיסורים של הכנסייה על מאמיניה להתרפא אצל רופאים יהודים  ,היו נוצרים
רבים שהאמינו ביעילותם של רופאים אלה ובמהימנותם המקצועית  ,ובכך שמצויים
' סודות ' רפואיים הידועים אך

ליהודים .

בתקופות שונות שירתו רופאים יהודים

בחצרות של שליטים  ,לרבות אפיפיורים  ,מלכים  ,נסיכים ורוזנים  ,ולא פעם מילאו
שליחויות דיפלומאטיות שהטילו עליהם מעסיקיהם  .גם מלכי פולין מקאזימיר
ה 15 -

היאגלוני במאה

ועד לאחרון בהם בסוף המאה ה  , 18 -סטאניסלאב אוגוסט

פוניאטובסקי  ,רופאיהם היו

יהודים .

רבים מהם באו מאיטליה  ,שבה קיבלו את

הכשרתם ואת תוארם הרפואי באוניברסיטאות של סאלרנו ופאדואה 1 .י מאמר זה אינו
מתכוון לעסוק בכל הרופאים היהודים הספרדיים שחיו בפולין ,

52

אלא רק באלה

מתוכם שהשתקעו בה  ,התערו בחיים הציבוריים של יהודיה וצאצאיהם נטמעו בקרב
היהדות האשכנזית

המקומית .

עוד קודם גירוש ספרד שירת רופא יהודי ספרדי  ,בשם יצחק הספרדי isakJ

בחצרות של ארבעה מלכים בפולין  .קודם בואו לפולין נודע שמו

8טפבק, ) 1115

כרופאו של השאה הפרסי  ,שכינה אותו  ' ,הרופא יצחק  ,בן האומה הספרדית  ,יהודי
לפי דתו ודיפלומאט גדול '
or niagnus

anibassa

hfedicas isaac natiolle His]) aas fiae antenl

 ~ (Hebreusבהיותו בשליחות השאה באירופה
~

( ) 1472

הגיע

יצחק  .לכפא~ ( פיאודוסיה )  ,שהיתה בשלטון גנואה  ,מילא שליחות בהצר מושל
מולדאביה ובחצר המלך ההונגארי  ,משם הגיע לחצר המלך קאזימיר היאגלוני

50

בזכרונות

של רא ~ א פרץ  -לאקס  ,מבנות משפחת י " ל פרץ  ,שפורסמו ב ' פארווערטס '  ,מסופר

:

' ברשותה של משפחת פרץ נמצאו כתבי  -יוחסין המעידים שמוצאם מספרד '  .נמצא איפוא יסוד
לסברה  ,שאכן אחד מאבות ספרות יידיש  ,יהודה לייב פרץ  ,שורש צמיחתו מגיע עד לספרד

( ראה ,

שאונקי  , 1946 ,עמ '  . ) 41 - 40זוהי גם דעתו של אהרון צייטלין המעיד  ,שההיסטוריון הנודע יצחק
שיפר דיבר בביטחון על מוצאו הספרדי של י " ל פרץ  .כך גם גורס זלמן רייזן  ,עורך הלכסיקון של
סופרי יידיש

( ראה :

ניגר  , 1946 ,עמ ' 6

;

ניגר  ,תשכ " א  ,עמ '

ט  -יא ) .

ראוי הדבר לתשומת לב

מיוחדת  ,שאנשים שחיו במחיצתו של פרץ מוצאים סמוכין בין מידות תרומיות שציינו את אופיו
ויצירתו ובין מוצאו הספרדי  .וכך כותב עליו ש ' ניגר  ' :פרץ יהודי ספרדי  -אשכנזי  ,כמה אחדות

היה דבר זה מגלה בשניות שב " אני " שלו ; בהרגשת הנבחרות  -האצילית מצד אחד ובעממיות
העמוקה שלו בהתקשרותו הרבה לעם '
מבאי ביתו של י " ל פרץ  ,כותב :
לתכונתו העקרית למידת אצילותו ' . . .

( ראה :

ניגר  ,תשכ " א  ,עמ '

ט) .

ויצחק גרינבוים  ,שהיה

' ומי יודע אם לא במוצאו הספרדי של פרץ יש לבקש שורש

5%

52

גלבר  ,תשט " ז  ,עמ '
על הרופאים

וארשה ,

רינגלבלום

. 35 % -347

היהודים ( לא רק הספרדיים ) בפולין  ,נכתב רבות  ,ראה  :בלבן  ,וארשה ,

; 1920
;

( ראה :

גרינבוים  ,עמ '

. ) 60 -59

בלבן ,

פוזננסקי .

; 1927

ברסון

;

שטיינשניידר

;

וארחאל

;

מודנה

;

שיפר ,

1932

; בלבן ,

; % 930 - 1929

יהודים ספרדיים בפולין

בקראקוב .

( ) 1492 - 1447

החליט יצחק

אולבראכט

מאחר שבעתיים שמו התורכים קץ לממלכה הפרסית ,

הספרדי להשתקע בפולין .

( ) 1501 - 1492

ן

71

53

בשנת

1501

קיבל יצחק הספרדי מהמלך יאן

שחרור ממיסים ומכפיפות לשיפוט היהודי  ,כפרס בעד

_

' חריצותו ויושרו ' המלך אלכסנדר היאגלתי

( ) 1506 - 1501

רחש אמון אליו ושיגר

אותו בשליחות רבת חלאות וסיכונים לחצר התאן הטאטרי  .כאות הוקרה על מילוי
תפקידו קיבל יצחק הספרדי

זיגמונט הראשון

300

( ) 1548 - 1506

זהובים

מכספי המס ששילמו יהודי קראקוב למלך .

אישר את הזכויות וההטבות שנתבו המלכים קודמיו

ליצחק הספרדי ואף העניק לאלמנת הרופא את הזכויות שהיו לבעלה המנוח ( בשנת

. ) 1510

בתו של יצחק הספרדי נישאה לד " ר גרשון ראפופורט ,

כרופא

מעולה .

54

שנודע בקראקוב

זמן קצר לאחר מות יצחק הספרדי קנה לו שם בקראקוב רופאה של המלכה בונה
לבית ספורצה מאיטליה  ,שהיתה אשת המלד הפולני זיגמונט

ה. 1 -

היא הביאה עמה

מארץ  -מולדתה את רופאה  ,היהודי הספרדי הד " ר שמואל בר משולם ( חי בפולין

בשנות . ) 1547 - 1532

בראה שהאיש הושפע מרוח הרנסאנס  ,שכן היה חופשי

בהליכותיו וריננו אחריו  ,שהוא עבר על ' לא תחמוד ' וניהל פרשת אהבים עם אשת -

איש .

הפרשה הסעירה את קהילת קראקוב  ,והעלתה את חמת גדול הדור  ,ר ' יעקב

פולאק  .שמואל בר משולם נמנה עם אנשי חצרו של זיגמונט ה  2 -אוגוסט  ,הוענקה לו
משכורת של

100

זהובים לשנה

(  ) 1547ו 8 -

אמות ארגמן לתלבושתו  .את בנו שלח

ללמוד בישיבת לובלין  ,אצל ר ' שלום שכנא  ,שם התרועע עם ר ' משה איסרלס

( הרמ " א )  ,מי שכיהן אחר כך כרבה של קראקוב  .בת הד " ר שמואל נישאה לסוחר

עשיר  ,דוד יונה  ,ראש הקהל של קראקוב  .מ ' בלבן מביא שבעה דורות של שושלת

צאצאי הרופא שמואל בר משולם  .מוצאם הספרדי של צאצאיו נמחק כליל  ,והם
נושאים שמות אשכנזיים מובהקים ( מאן ,

זיסמאן ) .

55

לאחר מות ש ' בר משולם  ,עשה המלך זיגמונט אוגוסט מאמצים להביא לחצרו

בקראקוב את אמאטוס לוזיטאנוס  -מאנוסי פורטוגאל  ,שברח ממולדתו ולאחר

שהיות באמסטרדאם  ,בפרארה וברומא  ,השתקע באנקתה  -מהרופאים המעולים
בדורו  ,שלעזרתו נזקקו מלכים  ,רוזנים ואנשי  -כמורה  ,לרבות האפיפיור יוליוס

השלישי  .אולם אמאטוס לא נענה להזמנת המלך הפולני  .אז הציע המלך לד " ר שלמה
אשכנזי מאודינה לשמש כרופא בחצרו  .ד " ר אשכנזי הסכים  ,הגיע לקראקוב והתגורר
בה כמה שנים  ,אבל מסיבות שאעין ידועות עזב והתיישב בקושטא  ,שם שימש כרופאו
53

שאצקי  ,תשי " ג  ,עמ '

54

משפחת רפופורט מוצאה מהעיר פורטו שבאיטליה  ,ועל דגלה היה חרות עורב ( טלבנק ) וכפות

; 15

גלבר 963 ,נ  ,עמ ' 88

;

גלבר  ,תשט " ז  ,עמ ' . 348

כוהנים הנישאות כדי לכרך את העם  .שם  -משפחה זה הוא צירוף של ראבע  +פורטו  ,או של רפא

שם.
אנשי 460-
מתוכהב  ,עמ '
והוציאה ,נ, 193
ראה  :בלבן
בפולין
שורשים)- ) 1
היכתה ? = 011
אופורטו ( ~ 0
האשכנזית
מפורטו ,-או
האיטלקית
רפופורטרופא
פורטו  ,כלומר
משפחת
*
0

וגדולי תורה  .לדעת שאצקי  ,ד " ר גרשון רפופורט היה ספרדי  -ראה  :שאצקי ,
55

בלבן ,

, 1931

א  ,עמ '

. 141 - 140

תשי " ג  ,עמ '

. 17

ן

72
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של הסולטאן וכאיש  -סודו  ,ואף פעל כשליחו הדיפלומאטי וכנציג העות ' מאני במו " מ
עם ונציה על חוזה שלום  .הוא אף השיג את הסכמת הסולטאן לבחירת הנסיך הצרפתי
ae

alois

nrj

כמלך

פולין  ,לאחר מות זיגמונט אוגוסט .

56

~
במקומו של שלמה אשכנזי הוזמן לכהן כרופא  -החצר בקראקוב ד " ר שלמה
קאלאהורא ( במקורות עבריים הוא מכונה שלמה רופא ספרדי קליפורה )  ,מאנוסי
ספרד  ,שהיה בעל השכלה כללית רחבה וידיעות מעמיקות בתלמוד  ,קיים קשרי רעות
עם הרמ " א ואף התווכח עמו בענייני

בשנת

. 1560

הלכה .

57

ד " ר קאלאהורא התיישב בקראקוב

במינויו הרשמי כרופא התצר צוינו ' ידיעותיו המצוינות ברפואה ונסיונו

המעשי '  .ניתן לו פטור מכל המסים  ,של הממלכה ושל הקהילה  ,ומבחינה משפטית
הוא היה כפוף לשיפוטו של המלך בלבד  .לאחר מות המלך זיגמונט אוגוסט המשיך

ד " ר קאלאהורא לשמש כרופאו של המלך סטפאן באסורי  .המלך החדש העריך את
' מעלותיו כרופא ואת יושרו ' והעניק לו ( בפקודה

מ 24 -

שש שנים להפיק מלח ולמוכרו בכל רחבי פולין .

ביאנואר

) 1580

זיכיון למשך

שותפים לעסקי ד " ר שלמה

קאלאהורה היו אחיו אברהם ויהודי ספרדי נוסף בשם שלמה חדידה  .ד " ר קאלאהורא
ראה ברכה בעסקיו  ,שהלכו והתרחבו והקיפו גם  -כן חכירת הכנסות אוצר המלוכה
( מיסים ומכס )  ,עד כי נחשב לאחד היהודים העשירים בפולין בזמנו  .כרופא מעולה

היתה לו פראקטיקה נרחבת בקרב האצולה והעירוניים העשירים  .לא אחת הוא נקרא
לזאמושץ ' לחצר הקאנצלר יאן זאמויסקי כדי לטפל בו ובבנו

טומאש .

ד " ר שלמה קאלאהורא היו לו שישה ילדים  ,ושלשלת  -היוחסין של משפחתו
מתפצלת לשני ענפים  :של קראקוב ושל פוזנאן  .הענף הראשון התקיים חמישה דורות
ונכרת בשנת  , 1884עם מות יצחק אהרן קולהארי  .הענף השני עודנו קיים  ,ומתייחסים

לו נושאי שמות  -המשפחה  :קולהארי  ,קאלווארי  ,לאנדסברג  ,צווייגנבוים  ,ורבובסקי ,

אולשוויץ ומילסקי .
מפורסמים .

משפחת קאלאהורה הוציאה מתוכה רופאים  ,רוקחים ורבנים

שניים מבני משפחה זו מתו על קידוש השם  .הראשון בהם  -ד " ר מתתיהו
קאלאהורא ( דור שלישי לשלמה )  ,היה רופא מבוקש ובעל בית  -מרקחת בקראקוב ,

אשר שימש גם  -כן כרופא בכמה מנזרים והתרועע עם אנשי כמורה  .אחד ממיודעיו ,
הדומיניקאני האבלין  ,מטיף בכנסייה על  -שם וויצ ' ך הקדוש  ,מצא על בימת הכנסייה

פתק כתוב גרמנית ובו דברי כפירה נגד ישו ואמו מרים  .האבלין האשים את מתתיהו
קאלאהורא בדברי הנאצה האלה נגד הנצרות  ,ונמצא מומר שמסר עדות שקר בפני
בית  -המשפט העירוני בקראקוב  ,שאכן הרופא היהודי הוא מהברו של אותו פתק  .ד " ר
קאלאהורה

מתתיהו

נידון

בפיוטרקוב  ,שוב נמצא

רות  ,עמ '

חייב .

לשרפה ,
ב 13 -

ובערעור שהגיש

לבית  -המשפט המחוזי

בדצמבר  , 1663לאחר עינויים אכזריים  ,הועלה

. 11 - 1

56

ראה

57

שמו אף נזכר בחיבורים של הרמ " א ושל המרש " ל מלובלין  .ראה  :בלבן ,

:

, 1931

א  ,עמ '

. 151

יהודים ספרדיים בפולין

ן

73

ד " ר מתתיהו קאלאהורא על המוקד  .לאחר שרפתו  ,מלאו קנה  -תותח באפר שנותר
ממנו וירו לאות

שמחה .

העלאתו על המוקד עשתה רושם רב על יהודים וגויים

58

כאחד  ,ולזכר המאורע נכתבה קינה בידי ברכיה ברך  ,מגיד מישרים של קהילת

קראקוב ומחבר ' זרע בירך '  .הקדוש השני ממשפחת קאלאהורא הוא הדרשן ר ' אריה
לייב בן יוסף מפוזנא  ,דור חמישי לד " ר שלמה קאלאהורא  ,שנאסר בערב ראש  -השנה
תצ " ו

( ) % 735

בעטיה של עלילת  -דם  .בבית  -האסורים הוא עונה על  -ידי האינקוויזיציה ,

והובטח לו להוציאו חפשי אם יסכים לקבל את הדת הקאתולית  .בגבורה עמד ר ' אריה
לייב בעינויים וחיזק באמונתו את עמיתיו למאסר  ,שתדלן ק " ק פוזנא ושניים מפרנסי
העדה  .הוא הוציא את נפשו בטהרה בין כותלי

בית  -הכלא ".

5

משפחה מפורסמת נוספת של רופאים יהודים ממוצא ספרדי  -היא משפחת דה -

לימה  .אביה מייסדה של השושלת הפולנית של משפחה זו הוא ד " ר שמואל דה -
לימה  ,חברם של ד " ר שלמה קאלאהורא ושל  -אמאטוס לוזיטאנוס  ,שסיים את לימודיו

ברפואה בפאדואה  ,ישב בפרארה  ,ומשם הגיע לפוזנאן והשתקע בה  .שמו הלך לפניו

כרופא מעולה  ,בפוזנאן ובחצרות האצולה של פולין גדול  .גם בנו יהודה למד רפואה
בפאדואה  ,חזר לעיר  -מולדתו ושימש בה כרופא ואף נשא במישרות  -כבוד

יתו

לד " ר יצחק בכרך  ,יהודי פולני  ,שהוכתר גם  -כן

פאדואה .

גם משה דה  -לימה  ,בנו של יהודה  ,קיבל תואר

ד " ר יהודה דה  -לימה השיא את
בתואר רופא באוניברסיטת

בקהילה .

60

ד " ר לרפואה בפאדואה בשנת  , 1639חזר לפוזנאן ועסק ברפואה  .לד " ר יצחק בכרך

ולד " ר משה דה  -לימה היתה פראקטיקה רפואית ענפה בפוזנאן  ,ובין הנזקקים
לטיפולם היו המיוחסים שבאריסטוקראטיה הפולנית  .גם הקהילה היהודית נהנתה

משרותם .

תמורת תשלום של

200

זהובים לשנה  ,התחייבו שני הרופאים לטפל

בחולים יהודים עניים בבית  -החולים המקומי ומחוצה לו  .בת ד " ר משה דה  -לימה
נישאה

לד " ר יעקב וינקלר  ,מגולי וינה (  , ) 1670וגם הוא מהמוכתרים בתואר דוקטור

לרפואה של אוניברסיטת פאדואה  .י6

משפחה נוספת של רופאים יהודים ספרדיים בפולין היא משפחת פורטים  .לפי
סברת מ ' בלבן  ,שובש שם  -משפחה זה  ,שנגזר מפורטו ( שהוראתו שער ) לפורטים
 , Fortisשמשמעו חזק )  ,ומכאן גם התרגום העברי של שם  -המשפחה  -חזק ,

~שבטעות יסודו ,

6

כמה מבני משפחה זו הוסיפו לשמם את התוספת אוסטיה  ,או

אוסטילה ( שאף הוא משמעו

שער ) .

חיו ופעלו בלבוב בראשית המאה
באוניברסיטת פאדואה ,
58

בלבן ,

59

בלבן ,

60

וארחאל  ,עמ '

61

וארחאל  ,עמ ' . 69

62

בלבן  ,קובץ ,

63

וארחאל  ,עמ '

63

 , 1920עמ ' , 91 - 89

 , 1927עמ '
; 63

; 62

ה . 17 -

ד " ר ליברמן אוסטילה הוכשר כרופא

התיישב בלבוב וניהל בה פראקטיקה רפואית נרחבת  .הוא
. 96

. 150 - 141
מודנה  ,עמ '

 , 1932עמ '

האחים ד " ר יצחק ולוי ליברמן פורטיס  -אוסטילה

16

. 300 - 299

מודנה  ,עמ ' 68

~
*
74

ן
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:; : ,

%ץ ישיש

העלה את חמת הרופאים הנוצרים על כי נהג ללבוש גלימת רופאים בדומה לאחיו

יצחק  ,והדבר הגיע לערכאות (  . ) 1710ד " ר יצחק פורטים סיים את לימודיו הרפואיים
במאנטובה  ,השתקע בלבוב  ,ובשנת  1706עבר לז ' שוב ( ריישע ) כדי להיות קרוב

לפאציינטים המיוחסים שלו  ,ללובומירסקי בז ' שוב ופוטוצקי בלזייסק  .ד " ר יצחק
פורטיס הצטיין בידיעותיו בברית החדשה ובכתבי אבות הכנסייה  ,וידע מה להשיב
לכומר ראדלינסקי  ,שהתאמץ לשכנעו על ערש  -דווי להמיר את דתו  .ד " ר יצחק
פורטיס היה יהודי שומר מצוות  ,קנאי באמונתו  ,אולם התנגד לספיחי הקבלה  ,שדבקו
ביהדות לדעתו  ,ואף סירב לרפא שבתאי שנזקק לטיפולו  .בראשית המאה

ה 18 -

הוא

תפס מקום נכבד בקרב יהדות פולין ונבחר למארשלק של ועד ארבע הארצות  .גם בניו

של ד " ר יצחק פורטיס עסקו ברפואה  .האחד שמואל פורטיס למד רפואה

( ) 1716

באוניברסיטת פראנקפורט על האודר  ,שפתחה את שעריה לתלמידים יהודים  .בנו
השני  ,ד " ר משה פורטיס  ,היה רופאו הפרטי ואיש  -חצרו של יעקוב סובייסקי ( בן
המלך יאן

סובייסקי ) .

מקום מיוחד בקרב הרופאים היהודים הספרדיים שפעלו בפולין שמור לד " ר משה

מונטאלטו

( . )%10511110

אביו  ,ד " ר פליקס  ,היה נצר למשפחת אנוסים מהוללת בשם

דל קאסטל ביאנקי  ,בן  -דודו של אמאטוס לוזיטאנוס הנזכר לעיל  ,ובדומה לבן  -דודו

ברח מפורטוגאל והגיע לליבורנו ושם שינה את שמו לאליהו מונטאלטו  .הוא שימש
כרופא  -החצר של בית מדיצ ' י בפירנצה  ,וכאשר מאריה לבית מדיצ ' י נישאה למלך

צרפת  ,היא הביאה את רופאה עמה והוא זכה לגדולה בחצר של מלך צרפת  .הוא נפטר
בעיר טור ונקבר בבית  -העלמין של הקהילה הפורטוגאלית באמסטרדם  .בנו  ,ד " ר
משה מונטאלטו  ,ויתר על היוקרה  ,שממנה נהנה אביו כרופאו וכיועצו של המלך לואי

ן

יהודים ספרדיים בפולין

ה , 13 -

75

והתיישב בקהילת לובלין  .שלא כעמיתיו הרופאים היהודים הספרדיים שבאו

ממרחקים לפולין  ,הוא לא שירת בחצרות מלכים ורוזנים והעדיף לשבת בקרב אחיו

ולטפל בחולים שבגטו לובלין  .הוא נפטר בשנת

. 1637

הקברות של קהילת לובלין חרותה הכתובת  ' :יום
נטמן החסיד

/

מומחה בן ה '
נקרא הי " ג

/

/

האיש משה העניו

/

לודוויקוס שצ " ז

ב' כ"ד

בכל עניניו במהר " ר

הגאון מהר " ר אליה
/

/

על המצבה שעל קברו בבית -

/

מנטאלטו שהיה

לפ " ק תנצב " ה

/

/

איי ( ר ) /

שצ " ז לפ " ק

מ ( שה ) מנטאלטו

רופא ויועץ למלך

/

/

/

פה

רופא
צרפת

'/

הכתובת הברורה על המצבה יש בה כדי להעיד  ,שנמצאו גואלים לד " ר משה

מצבתו .

מונטאלטו  ,אשר שמרו במשך דורות על

64

הרופא ויטאליס פליקס מויסנאקי סובתס )%1035מלובלין הוא קרוב לודאי  ,לדברי
ההיסטוריון מ ' בלבן  ,בנו של ד " ר מ ' מונטאלטו .
בה לרפואה

65

ויטאליס למד בפאדואה

66

והוסמך

חזר לעיר  -הולדתו לובלין והשתקע בה  .המלך מיחאל קוריבוט

( , ) 1658

וישניוביצקי מינהו כרופאו הפרטי והעניק לו זכויות בשנת  , 1671ולפיהן  :היתה לו

זכות  -מגורים בלובלין ובקראקוב  ,רשות לעסוק ברפואה בכל רחבי המדינה  ,פטור
ממיסים ומכפיפות לכל רשות שיפוטית  ,יהודית ונוצרית  ,פרט למשפט

המארשלק .

הוא הוסמך לבדוק מטעם השלטונות את תעודותיהם של הרופאים היהודים  ,שביקשו

רשיון לעסוק ברפואה  ,ועל ביתו התנוסס סמל מדינת פולין  .לא ידוע כיצד ניצל
ויטאליס פליקס את זכויותיו ומה עלה בגורלו  ,אף לא נמצא ציון לקברו בבית -

הקברות היהודי העתיק של לובלין .
בין הרופאים היהודים הספרדיים ששהו זמן קצר יחסית בפולין  ,ראוי להזכיר את

היש " ר מקאנדיה ( יוסף שלמה רופא דלמדיגו )  .הוא בא בשנת

1620

לשמש כרופאו

הפרטי של הנסיך ראדזיוויל בארמונו בביסוויז '  ,אחרי כן עבר ללובלין וביקר גם
בקראקוב  .הוא השתהה בפולין עד

שנת . 1624

לספריו נודעת חשיבות רבה בהכשרת

הלבבות ובכמיהה להשכלה  ,שניצניה נראו בפולין כבר בשלהי המאה
המאה

ה . 18 -

ה 17 -

ובראשית

ספרו ' אלים ' שימש לסנדל לפין כפתח להשכלה  ,ממנו למד לאהוב

מאתמאטיקה ומדעי  -הטבע

,

6

אישיותו הססגונית של יש " ר עוררה פליאה  ,ונמצאו

צעירים רבים צמאי  -דעת ממוצא קראי ורבני  ,שהיו כרוכים אחריו ושתו בצמא את

דבריו  .ספרו ' בשמת בת שלמה ' נגנז מחמת הדעות שהובעו בו  ,ומעטים זכו לעיין

בכתב  -היד  .במחצית השבייה של המאה

ה% 8-

במצא עותק של חיבור זה בספריית ר '

שמשון ב " ר מרדכי  ,רבה המשכיל ושוחר  -הדעת של קהילת סלונים  ,ושלמה מיימון
הצעיר  ,שלימים בודע כפילוסוף  ,הלך ברגל מנסוויז ' לספריית הרב בסלונים כדי
לקרוא

בו .

68

ניסנבוים  ,עמ '

64

בלבן ,

65

בלבן  ,קובץ ,

66

וארחאל  ,עמ '

67

קרויזהאר  , % 867 ,איזראליטה , ) 9 ( ,
מימון  ,עמ '  ; 117 , 29 - 28צינברגן  ,עמ '

68

 , % 927עמ ' ; 111 - 107

, 1932

; 61

עמ '

. 52 - 51

. 302

מודגה  ,עמ '

. 25
( ; ) 11 ( , ) 10

. 334

קלויזגר  ,עמ '

. 225

76

ן
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אחרית דבר
היהודים הספרדיים שפעלו בפולין עת קצרה או ארוכה הביאו עמם את בשורת
הקידמה לבית  -ישראל בפולין  .יהדות פולין במאות

ה 6 -ן וה 17 -

היתה עדיין שקועה

בתרדמת ימי  -הביניים  ,עולמה הרוחני היה התלמוד  ,הפילפול וההלכה  ,תלמוד תורה ,

קיום מצוות ויראת שמים .

מבעד לחומות הגיטאות לא חדרו רוחות ההומאניזם

והרנסאנס  .יהודי פולין היו סגורים ומסוגרים מכל השפעה רוחנית מן החוץ  ,הם לא
שעו לדרך חייהם ולחוכמתם של הגויים  ,ואף ביטלו אותם בלבם  .הופעתם של יהודים

ספרדיים בפולין  ,אשר רובם ככולם נמנו עם המשכילים והעשירים  -רופאים  ,אנשי
עסקים גדולים  -ואף סיגלו לעצמם את לשונותיהם ואת הליכותיהם של אומות

העולם  ,עוררה את התעניינותם ואת סקרנותם של יהודי פולין  .היהודים המקומיים
נוכחו לדעת  ,שקיימים יהודים השונים מהם בדרך חייהם  ,הפתוחים יותר למגע עם
העולם החיצוני  ,ובכל זאת לא נמחקה יהדותם  ,ונמצאו אף ביניהם יודעי תורה

ושומרי מצוות .
זאת ועוד  ,היהודים הספרדיים זכו למעמד רם  ,לכבוד ולהוקרה מהמלכות

והשררה  ,ולא אחת שימשו מליצי יושר לבני ישראל בפולין  .אף היו ביניהם שתפסו
עמדות נכבדות בקהילות ובועד ארבע הארצות  .כך  ,למשל  ,ד " ר שמואל בר משולם
מילא תפקיד חשוב בקהילת קראקוב  ,התערב בסכסוכים המתמשכים שבין העדה
והכמורה 69 .
פרנס לקהל יהודי קראקוב ".

היהודית למועצת העיר

ד " ר דוד בן שמריהו מורפורגו שימש במחצית

ה 17 -

ד " ר אברהם עוזיאל  ,רופא בעיר

השנייה של המאה

ברודי  ,שימש מזכיר לועד יהודי רייסן  ,והוא האיש שסייע מאחורי הקלעים לרבנים
בוויכוח הנודע על הפראנקיטסטים בלבוב

( . ) 1759

71

ד " ר יצחק פורטים מילא תפקיד

מכובד בקרב יהדות פולין בראשית המאה ה  , 18 -הצליח להשכין שלום בסכסוך בעיר

פשמישל  ,ובשנת  , 1727בשמשו מארשלק ( יו " ר ) של ועד ארבע הארצות  ,הציל את

רבה של לבוב ממזימה שחרש נגדו מושל מחוז בוצ ' אץ ,

7

רוב רובם של יהודי פולין הסתייגו מיהודים  -לא יהודים אלה  ,שחשודים היו
בקיצוץ בנטיעות  .עם זאת  ,בקרב מעטים שימשו היהודים הספרדיים מושא לקנאה

ולחיקוי  .השפעת היהודים הספרדיים על יהודי פולין היתה גדולה לאין  -ערוך מכוחם

המספרי  .הרופאים היהודים הספרדיים  ,חניכי איטליה ואחר כך של אוניברסיטאות

אחרות במערב  -אירופה  ,היו חלוצי ההשכלה בקרב יהודי פולין  .אולי יש לזקוף
במידה מסויימת לזכותם את ההתעוררות המוקדמת יחסית להשכלה בקרב יהודי
פולין  ,שביטויה המובהק היה הנהירה של סטודנטים יהודים מפולין ללימודי רפואה ,

-,

בלבן ,

, 1931

א  ,עמ '

40

70

בלבן ,

, 1931

ב  ,עמ '

. 297

71

בלבן  ,קובץ  , 1932 ,נו  ,עמ '

69

72

בלבן  ,קובץ ,

, 1932

. 141

נ  ,עמ '

, 300

. 300

. 302

יהודים ספרדיים בפולין

תחילה באוניברסיטאות באיטליה

האודר) .

ן
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ואח " כ בגרמניה ( פראנקפורט על

( פאדואה )

תלמידי הרפואה היהודים יוצאי פולין לא זו בלבד שהושפעו מרוח הקידמה

האירופית  ,אלא אף זכו להכיר יהדות אחרת  -את היהדות הספרדית  ,במיוחד זו

הלא  -יהודית .

שבאיטליה  ,שהיו ממוזגים בה יהדות ואנושיות עם פתיחות לחברה

וכשם שיהדות ספרד הביאה את בשורת הקידמה לבית  -ישראל בפולין  ,כן היתה
גדולה וחשובה השפעתה הישירה והעקיפה על יהדות פולין בתחום ההגות הדתית ,
ההלכה ותורת הסוד  .ונושא זה מן הראוי להקדיש לו חיבור

הפניות

מיוחד .

בובלווגראפוות

אטלס

ה , ' 16 - 17 -

מ  ,אטלס  ' ,שני רופאים כפולין במאה

בתוך ספר היובל  ,מוגש

לכבוד ד " ר נ " מ גלבר  ,תל  -אביב תשכ " ג  ,עמ ' . 12 - 9

) , Lwdw 1884 .נ

אקטא
בלבן ,

Lwdw

1906

.

lkta Grodzkie ! Hiemskie, VOI .

"

 .קע [ 7ול?XVI-

'

"

א % 1 . Balaban , Zydzi Iwowscy
1906 .

;  . 11 - 19קק ' 1040ם Lelnberg und 28ת ] ortugiessen

בלבן 1911 ,

בלבן  ,לבוב 1920 ,

בלבן  ,וארשה ,

1920

-- ,

I) se

~
' [) iChtIIlg vnd
Wahrheit dber Eintagsk nig von

olen Sal

"

/

~
~
 . 24 - 44 ; Skiaen undStudien .? ur Oeschichteקע ' Wohl
' derJuden

P~ len , Berlin 1911 .
11 , Lwdw 1920 .

] 0ץ

 1 Literatura iydowska ,סף 111510י - -

 Polsce ,קו Nistorji Zyd(iw

!נ

;  . 90 - 103קק '  ' Kalahorowieי -
Warszawa 1920 .

בלבן  ,תרפ " ה

מ ' בלבן  ' ,ר ' שאול ואהל אישיות הסטורית '  ,בסוף המהדורה החדשה של
גדולת שאול  ,ווארשא

בלבן ,

 latachזל skiego

1927

; 107- 111

 .קק

תרפ " ה .

pozna
~
18110ם% 10

"

~ l] oktor

; 141 - 150

Varszawa 1927 .

 .קק  ,י ( 1736 - 1740

Studja Historyczne,

~
מלך אין ינוילן אמת און
 %באלאבאן  ' ,שאול וואהל דער יידישער
לעגענדע '  ,יידן אין פוילן  ,שטודיעס און שילדערונגען פון פארגאנגענע

בלבן 1930 ,

תקופות  ,ווילנע  , 1930עמ '

בלבן ,

- , ' Arje Lejb Kalahora ) ] ( 0 PTO

vol . 1 - 11 ,

1931

" Kazimier~u,

. 38 - 17
מ !  Krakowieא - , Yiistorja Zydtiw

Krakdw 1931 - 1936 .

. ,ש " xvl

בלבן , 1932 ,

skiego

[

' mora[noa (i iydowstwaן - - , Umystowoard

קראקוב
בלבן  ,קיבץ

~
, 1932

 . 289 -קק ' dawnej REeczypospolitej

Krakdw 1932 .
17

- - , ' Lekarze 2ydowscy

Polsce Odrodzonej, vol . 1 , 1932 .
בלבן  ,תש " ח

קע 307 ; Zydii

מ ' בלבן  ' ,קורות היהודים בימי הבינןם '  ,בתוך בית ישראל בפולין  ,א ,
ירושלים תש " ח  ,עמ '

. 25 - 16

.

ו[ו ]ל lersohn , Tobias Kohn Lekarz Polski

ברסון

, Warszawa

גדולת

גדולת שאול  ,המהדיר ש ' עדלמאן  ,לונדון

 .קע

%1 .

1872~ .

תרי " ד .

ן
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גוטרמן  ,תש " מ

א ' גוטרמן  ' ,השמות שבחרו להם יהודי מזרח אירופה  ,מדוע ולמה ? '  ,עת -

מול  ,כרך ה  ,גיליון
גוטרמן ,

1981

6

( תמוז

א ' גוטערמאן  ' ,דער אפשטאם פון יידישע פאמיליע  -נעמען אין מזרח
אייראפע '  ,פאלקסבלאט 3 ,

גלבר  ,תשט " ז

תש " מ ) .

(  , ) 130יולי . 1981

נ " מ גלבר  ' ,לתולדות הרופאים היהודים בפולין במאה הי "ח '  ,ספר יובל לר '

ישעיהו וולפסברג בן השישים  ,תל  -אביב תשט " ז  ,עמ '
גלבר ,

- -

1963

. 371 -347

 ' ,לתולדות הספרדים בפולין '  ,אוצר יהודי ספרד  ,ספר ו  ,ירחעלים

. 1963
גרינברים

י ' גרינבוים  ,פני הדור  ,ירושלים

גרץ

 . 556 .ק 1 % ,
ובתרגום עברי

ווארשא

:

תשי " ח .
Ciraetz,

Geschichte der Juden , vol .

]1 .

צ ' גראטץ  ,דברי ימי האראל  ,תירגם שפ " ר  ,חלק שביעי ,

תרנ " ט .

 Rassia and' Poland,ה!  JewsשNistory ofl!4
.
vol .

 ,וו0ת6ע ( ]

S . hf .

 . 39 - 41 .קק Philadelphia 1916 ,
ד ' דודוביץ  ' ,בית הכנסת בעיר הישנה '  ,בתוך מ ' תמרי ( עורך )  ,שמושץ

דודוביץ

בגאונה ובשברה  ,תל  -אביב

תשי " ג .

ד ' דוידוביץ  ,בתי כנסת בפולין וחורבנם  ,ירושלים תש " ך  ,עמ ' . 23 - 22
 J ertraktacjach polskoז 42181 Jdzefa Nasiס '  . Hirschberg ,ען  .נ
ש tareckicb
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1
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ש ' מימון  ,ספר חיי שלמה מימת ' עם מבוא מאת פ ' לחובר  ,ירושלים תש " ב .

מימון
ניגר ,

'

-- ,
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kontaktdw
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1962

 . 4:יי

) .ל

1946

ש ' ניגער  ,י " ל פרץ אפשטאמונג קינדער או יוגענד יארן  ,יווא בלעטער ,
(  , ) 1946בהנד  , 28עמ '

.6

ניגר  ,תשכ " א

ש ' ניגר  ,י " ל פרץ ויצירתו  ,תל  -אביב תשכ " א .

ניסנבוים

ש " נ ניסנבוים  ,ספר לקורות היהודים בלובלין  ,לובלין

תר" ס .

ן
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פוזננסקי
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ozna ski , 'Nachtrige und l emerkungen zu Steinschneiders
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~

~
Verzeichnis
der jadischen Aerzte , ' 2?eitschrift

פריבילגיה
0 . 43 ) 1863 ( .א

ביבא -

צינברג

י ' צינברג  ,תולדות ספרות ישראל  ,ב  ,תל אביב

מחייינויי
 /ע

י ' קלויזנר  ,היסטוריה של הספרות העברית  ,א ,
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0 . 9 , 10 , 11 .א 1867 ,
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רזניק
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רינגלבלום

ע ' ריגגעלבלום  ' ,מעדיצין און היגיענע

ע
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י ' הרוזן ,

בוענאס איירעס  , 1953עמ '

ביי
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Reznik

.נ

יידן '  ,קאפיטלען געשיכטע ,

. 386 - 183

שאצקי ,

1946

שאצקי .

י ' שאצקי  ' ,פרץ שטודיעס '  ,ייווא בלעטער  ,באנר  , 1946 , 28עמ '

951

י ' שאצקי  ' ,ספרדים אין זאמ שטש '  ,ייווא בלעטער  ,באנד  , 35ניו יארק
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