עשרת השבטית ומלכוה
פרמטר ג ' והו  -שמועות וחיפושים

לפני גירוש תפרד ואחריו
אברהם גרוס

א  .הקדמה
גירוש ספרד תפס בתודעת האומה מקום חשוב לאין ערוך מזה שתפסו הגירושים
מאנגליה

ומצרפת

שקדמו לו ומ ' גירוש פורטוגאל ' שבא אחריו  ,וודאי יותר

מהגירושים המקומיים הרבים  ,שגורשו היהודים בימי  -הביניים המאוחרים  .היהודים
הספרדים עצמם תרמו לכך על  -ידי הנצחת הגירוש בכתב  ,בכמות לא  -מבוטלת של
דברי ספרות  ,בהשוואה למה שנכתב  ,אם בכלל נכתב  ,על הגירושים האחרים  .גם
ההיסטוריוגראפיה

ראתה

היהודית

בגירוש

מאורע

מרכזי

היסורים

במגילת

 Oeldensgeschichteשל האומה  ,וציר שעליו נסבו תולדות עם ישראל במאה הט " ז .
~עתה משעיני המחקר ממוקדות באירוע זה  ,סיבותיו ותוצאותיו  ,מן הראוי לבחון את
הדברים בצורה

ביקורתית .

השאלות המרכזיות הדורשות בחינה מחודשת ופרטנית

הן  :עד כמה מהווה גירוש ספרד אירוע שהחל בתהליכים  ,או שינה מגמות
נתן דחיפה משמעותית למגמות ותהליכים שתחילתם בדורות שקדמו לו

סדרי האומה בעקבות הגירוש

?

?

?

עד כמה

האם נשתנו

ככל שהדיון יהיה פרטני ובתחומי מחקר מרובים  ,כך

נוכל להגיע להכללות על הקף המשמעויות של אירוע זה  ,או  -אז תיזכר שנת
לגירוש כאבן  -דרך ואולי נקודת  -מפנה

ה 500 -

היסטוריוגראפית .

במאמר זה אעסוק בנושא הקשור למשיחיות בדור הגירוש  ,והוא השמועות על
עשרת השבטים בתקופה זו  .ההיסטוריה היהודית מלמדת  ,כי התעוררות של רגשות

ותקוות משיחיות היוזה מלווה  ,בדרך  -כלל  ,בשמועות על עשרת השבטים .
עקב העיסוק המוגבר ביובל השנים האחרון  ,במחקר הרעיון המשיחי והתנועות

המשיחיות בימי  -הביניים  ,נראה כאילו מאז ומעולם תפס הנושא מקום מרכזי
בהיסטוריוגראפיה היהודית  ,ולא היא  .בעניין עשרת השבטים נתפרסם קובץ איגרות ,
שחלקו הגדול מתקשר לדיוננו  ,כבר לפני כמאה שנה  ,ן אך ההערה החשובה  ,שהיא
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף המאמר .
1

נויבאואר  ,ענייני .

6

ן

אברהם גרוס

בגדר תזה מקיפה על השפעתו של הגירוש  ,יצאה מאת גרשום שלום ,

ולדבריו :

ליד ספרי המופת  ,שבהם קבע שנים מעטות אחרי הגירוש את דעת היהדות על
המשיח  ,מתפרסמים עד מהרה מכתבי השלוחים והאיגרות  ,הקונטרסים
והמגילות ושאר כתבי התעמולה של האפוקליפטיקאים דוחקי הקץ שבהם

ניכר ביותר רישומה של שנת רנ " ב [ . . .

]

לדעתם התחילו מאז הגירוש חבלי

המשיח שבהם הגיעה ההסטוריה לגמר בישולה

[. ] . . .

2

גישתו של שלום בעניין הקשר בין הקבלה למשיחיות בתקופה זו  ,כמו גם הקשר שבין
הגירוש לקבלת האר " י  ,שהיתה  ,לדעתו  ,תגובה לאירוע זה בדור השלישי אחריו ,

לפולמוס .

משמשת לאחרונה נושא

איננו נוגעים כאן בפולמוס זה אלא בקצהו .

מטרתנו לבדוק  ,עד כמה השתנו דברים מבהינת השמועות על עשרת השבטים

חלה אינטנסיפיקאציה בתחום זה  ,ואם כן  ,עד כמה ניתן לייחסה לגירוש

?

?

האם

המסגרת

הכרונולוגית של הדיון תהיה המאה הט " ו עד שנות העשרים של המאה הט " ז ( עם
הופעתו ופעילותו של דוד

הראובני) .

ב  .עתיד השבטים באמורת היהודית  -מר ' עקיבא עד אלדד הדני
המשנה  ,שאיננה עוסקת בדרך  -כלל בענייני הלכה  ,דנה במקום אחד ( סנהדרין י

בסוגיית עתידם של עשרת השבטים

; ג)

:

עשרת השבטים אינם עתידים לחזור שנאמר  ' ,וישליכם אל ארץ אחרת כיום
הזה '  ,מה היום הזה הולך ואינו חוזר אף הם הולכים ואינם חוזרים  ,דברי רבי

עקיבא  .רבי אליעזר אומר  ' ,כיום הזה '  ,מה היום הזה מאפיל ומאיר אף עשרת
השבטים שאפל להן כן עתיד להאיר

להן .

לא נדון כאן על הסיבות לגיבוש עמדתו של ר ' עקיבא  ,אשר נראה מכמה מקומות

בספרות חז " ל כי לא נתקבלה דעתו  3 .מבחינתנו ראוי לציין  ,כי בימי  -הביניים כל חכמי
ישראל מתעלמים מדעתו  ,וכאשר היא מוזכרת זה רק כדי ליישבה ולא כדי להסכים
עימה  .ר ' יצחק אברבנאל מקדיש לעניין זה דיון ארוך  ,הנפתח בבעייתיות שיטתו של
ר" ע :

' וזה זר מאוד איך הכחיש ר " ע הנבואות כולם ובפרט נבואות יחזקאל בביאת

השבטים והתאחדם עם מלכות יהודה '  .סיכומו של אברבנאל  ,לאחר שהוא מתרץ את
דעת ר " ע  ,הוא  ' ,ובאמת דעת ר " א יותר מחוור ומסכים לדברי

2
3

שלום  ,גירוש  ,עמ '  . 264וכן שלום  ,זרמים  ,עמ ' . 247
קלוזנר  ,עמ '

עקיבא
4

הנבואות ' .

4

ר ' חסדאי

:

; 307 - 305 , 254 - 253

דן  ,עמ '

דיון מקיף

:

היינימן  ,עמ '

103

ואילך  .על דחיית עמדתו של ר '

 . 57בבלי בבא בחרא קטו ע " ב .

.

.

ציטוט ראשון  :אברבנאל ישועות  ,דף ל ע " ב [ וראה גם  :אלבו  ,ד מב  ,עמ '  ; ] 367ציטוט שני  :דף
לג ע " ב .

ן

עשרת השבטים וגירוש ספרד

7

קרשקש איננו נכנס כלל לויכוח בין התנאים  ,ובמסגרת הדיון על המשיח הוא אומר
בפשטות

:

' [. . .

]

ימלוך על ישראל ויהודה ויקבץ נדחי ישראל ויהודה מן הארצות

ממלכות ' .

אשר נפוצו שם ויהיו לאחדים בידו ולא יחצו עוד לב '

5

נשאלת השאלה  ,מדוע מתעלמת המסורת היהודית מדעתו של מי שהיא עצמה
ראתה בו את גדול חכמי המשנה

התשובה צריכה להינתן בשני מישורים  .המציאות

?

העגומה של החורבן  ,ואחר  -כך של הגלות הארוכה ולחציה  ,הביאה בהכרח למצב
שבו נזקק היהודי לכוחות נפשיים שיאפשרו לו לעמוד בפני הברירה הקלה של

המרת  -דת  .השאלה המכאיבה והחודרת עד עומק נפשו של היהודי בימי -הביניים
היתה  ,הכיצד זנח ה ' את ישראל  ,אם הוא עדיין העם
ומלכותו ?

הנבחר ?

מדוע נלקחו ממנו חרותו

מדוע איחרו פעמי מרכבותיו של המשיח זה אלף שנה

ויותר ?

מצבו השפל

של העם לאורך תקופה כה ארוכה מוכיח  ,לכאורה  ,כי הקב " ה המיר את עמו  .זו היתה
טענת הכנסייה הנוצרית  ,טענה שסייעה בידה לשכנע יהודים רבים במהלך הדורות

להמיר את דתם  .היהודים מצידם ניסו להראות כי ' לא סר שבט מיהודה '  .כך  ,למשל ,
ראו בראש הגלות שבבבל יורש המלוכה לבית

דוד .

חסדאי ן ' שפרוט שמח על

השמועה  ,כי יש מלכות יהודית בכזריה ושלח למלך הכוזרי מכתב  ,שבו ביקש לדעת
פרטים על המלכות ומנהגיה  ,כדי שיוכל להתפאר לפני מוסלמים המקנטרים
עוד בשנת

1481

אותו .

אנו קוראים במכתב של יהודי קאסטיליה לרומא על החצרן החשוב

מבין יהודי הדור  ,אברהם סניור  ' ,וברוך אלהינו אשר טובו וחסדו מאתנו לא סר ולא

יסור שבט מיהודה  ,הוא ריש גלותא אשר עלינו  ,אשר בידו חותם [ מאת המלך על
הקהלות הן לשרושי והן לענוש

נכסי ' .

?]

6

אין תימה אם כן  ,שהיהודים לא יכלו ' לוותר ' על עשרת השבטים  .כנגד ' בני ריבנו '
והספקות הפנימיים  ,כותב ר ' אברהם ן ' מיגאש במאה הט " ז

ואמנם שאר הגליות שגלו בני ישראל מארצם

[. . .

]

:

ומהם פנו והלכו אל

ארץ .

והיו שם מלכים ושרים כמו בארץ פלאסה אשר בארץ החבש שאומרים עליו
שהוא מלך גדול ואדיר בין המלכים

בדבורו [ . . .

]

[. . .

]

וכתבתי זה להגיד כי

לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין

רגליו .

[. . .

]

קיים

7

אך הצד המעשי שגרם להסרת הספקות העממיים בדבר קיומם של השבטים קשור
יותר מכל לדמותו של אלדד  ,שהופיע במאה התשיעית וטען כי הוא משבט דן  ,והפרן

' מידע ' על השבטים  .לדבריו  ,השבטים חיים במסגרת עצמאית ואינם נשלטים על  -ידי

5

קרשקש  ,ג  ,ח  ,א .

6

בער  ,תעודות  ,עמ '

1

אבן מיגאש  ,דף קכד ע " א  -ע " ב  .וראה דברי ח " ה בן ששון בהקדמתו למהדורה  ,עמ ' כס  -ל  .על

. 385

הפרשנות היהודית של הפסוק הקלאסי ' לא יסור שבט מיהודה וכו "  ,בהקשר הפולמוס עם
הנצרות  -ראה דיון כולל ומקיף

:

פוזננסקי .

ן

6

אברהם גרוס

העמים  ,להיפך בני עמים אחרים נתונים למרותם ומעלים להם

מס .

8

הם גיבורי חיל ,

ולחלק מן השבטים יש צבא אריר  ,אנשים שהמלחמה היא להם אורח  -חיים  .יש להם
כל טוב בחומר  ,ואין בתוכם מעשי עושק וגזל  .עיסוקם העיקרי הוא בתורה  .בנפרד מן
השבטים חיים בני משה  ,שהם בדרגה יותר עליונה של

קדושה .

השבטים  ,שכל אחד מהם תורם הבט ייחודי  ,יוצרים יחד עולם של חיי

שלמות .

אלדד תיאר אותם בצבעים אידיאליים עזים  ,ובכך הם הפכו מישות ספרותית

ערטילאית  ,המקופלת בין דפי המדרש  ,לקבוצה חיונית בעלת איפיונים מוגדרים  .מצד
שני  ,באותו הנף קולמוס היו השבטים ישות עילאית ומרוחקת  ,מנקודת הראות של
יהודי מגלות אדום או ישמעאל  ,שבעיניו הם סימלו את האנטי  -תזה של הקיום

היהודי  ,כפי שהוא ואחיו חוו  .כך או כך  ,אלדד קירב את השבטים לתודעת היהודי ,

הגאולה .

שנצר את מציאותם בליבו עד עת

כתבי  -היד הרבים של סיפור אלדד הדני ששרדו מראים עד כמה היה פופולארי
סיפור זה  .על הרקע הכפול של הצורך הפסיכולוגי באגדה זו ושל סיפור אלדד הדני ,
אין תימה כי קיומם של עשרת השבטים  ,מציאות חייהם השונה מהגלות שבאירופה ,

ובסופו של דבר גם שובם  ,לא הוטלו בספק  .ברור שחזרתם נקשרה עם גאולת ישראל ,
כפי שכבר נרמז במקורות מדרשיים  ,ומכאן הקשר בין עשרת השבטים

למשיחיות .

מעניין הדבר  ,שעניין זה חרג מתחום היהדות וחדר מבעד להומות הדת

9

הנוצרית .

כוונתי לאפשרות הסבירה שסיפורי אלדד סיפקו את החומר ליצירת  -דמיון מקבילה

בנצרות  -אגדת הפרסטר ג ' והן 0 .י אך ההשפעה לא היתה חד  -סטרית  .שתי האגדות
חיו זו בצד זו  ,והתעוררותה של האחת העירה גם את

השנייה .

ג  .קיצור תולדות אגדה הפרמטר אוהו
מן המחצית השנייה של המאה הי " ב מגיעה אלינו האגדה המפורטת הראשונה על
מלכות נוצרית של מלך  -כומר בהודו  ,המכונה פרסטר ג ' והן ( להלן פ " ג ' )  .ין האיגרת ,

שלא ברור אפילו באיזו שפה נכתבה במקורה  ,נשלחה בשנת  , 1165כביכול  ,על ידי
פ " ג'

( 15תת8אסנ

) Comnenus

8

Presbiteri

. ( Manuel

באיגרת מתוארת ארצו של פ " ג ' ובה אבנים יקרות וחיות

יש הבדלים בין השבטים השוגים  ,כמו גם בין הגירסאות שהגיעו לידינו  ,אך אין זה המקום
להיכנס לפרטים  -ראה

9

( Epistola

אל המלך הביזאנטי מאנואל קומננוס

:

דן  ,עמ '

. 55 - 52

מעניין לציין  ,שהרמב " ם  ,בדונו בימות המשיח  ,מדבר באופן כללי על כך  ,שהמשיח ' יקבץ נדחי

.

ישראל ' ( משנה תורה  ,הלכות מלכים פרק יא  ,הל " א )  .ייתכן שהתעלמות זו היא חלק מדחייתו את
התפיסה האפוקאליפטית של המשיחיות ושל העידן המשיחי ( שלום  ,הרעיון  ,עמ '

. 157

. ) 187 - 181

. 47

10

אולנדורף  ,איגרות  ,עמ ' , 1

11

לראשונה מוזכר שם זה חצי יובל שנים לפני  -כן  ,בכרוניקה של אוטו מפריתינג  ,אבל מבחינת
תולדות האגדה הנידונו חשובה

וראה גם דן  ,עמ '

האיגרת .

 61והערה
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אקסוטיות  ,בלא גניבות ופשעים  ,משקרים

ונואפים .

ן

9

חשובות יותר הן החדשות

המיידיות  ,שלפיהן הבטיח פ " ג ' לצאת בראש צבא לכנסיית הקבר כדי להביס את
אויבי

הצלב .

בדבר הבסיס ההיסטורי של אגדה זו  ,נחלקו בדעותיהם חוקרי האיגרת ,

הפופולאריות שלה היתה
במציאות עשרת

עצומה .

2ן

אך

לפנינו  ,במידה רבה  ,תופעה דומה לאמונה

השבטים .

העוצמה הצבאית של פ " ג ' היתה בעלת משמעות בשעה שמסע  -הצלב השני
( ) 1147 - 1145

נכשל  ,והאפשרות שהמוסלמים הכופרים יותקפו מאחור על  -ידי המלך

הנוצרי היתה מפתה  .על רקע חיי השחיתות בכנסייה  ,שירטט כותב האיגרת את פ " ג '
כ ' אפיפיור אידיאלי בתוך חברה אידיאלית  ,שבה יש יחס אידיאלי בין הכנסייה
למדינה 3 .י
האיגרת מזכירה גם את עשרת השבטים  ,החיים בשלווה בשכנות למלכות פ " ג ' ,

אלא שהם משועבדים לו ומעלים לו מס  .תיאור המלכות ומעלותיה החומריות
והרוחניות מקביל לתיאור אלדד את שבטי ישראל  .אם אכן השפיעו סיפורי אלדד על
כותב האיגרת  ,הרי סביר להניח  ,כי תיאור המצב המדיני הנתנת של השבטים בא
כפולמוס נגד יהודי אירופה  ,שהאמינו לדברי אלדד שהשבטים חיים בעצמאות
מלאה  ,וכי לא סר שבט מיהודה  ,כמובטח 4 .י
להשפעת איגרת פ " ג ' על היהודים ישנה עדות מוקדמת מסוף המאה הי " ג  ,בחיבור

מאת יהודי צרפתי  ,הכותב  ' :ומזה זכתה אדום שרובן של ישראל משועבדין לה יותר
משאר אומות  ,שהרי אפילו עשרת השבטים הם משועבדים למלכות פרישטו יואני
שהוא מאדום [ 5 . ' ] . . .י
במשך כמאה וחמישים שנה זיהו את מיקומה של מלכות פ " ג ' בהודו  ,ואילו
מתחילת המאה הי " ד  ,עקב קשרים עם נוצרים אתיופים  ,החלו למקמה באתיופיה  ,כפי
שמצויין בכתובים וגם במפות מאותה תקופה 6 .י ככל שהתרבו הקשרים המסחריים

!2

ראה

:

נוול  .ראה גם

:

הלינגר  .שני המחברים מוצאים באיגרת ביקורת אם כלפי ביזאנטיון ואם

כלפי הנצרות המערבית  ,בדרך של העברת מסר בדבר החיים האידיאליים שהאנושות יכולה
לשאוף ולהגיע אליהם  .אשר לעזרתו המושטת של פ " ג ' נאמר באיגרת  ,כי הוא כבר יצא לדרך  ,אך

הנהר חסם את דרכו ואילצו לשוב על עקביו  .יש המפרש גם זאת כביקורת וכאזהרה שלא יהיה
אפשר לסמוך בעתיד על ניסים אלא רק על הכוחות העומדים לרשות הנצרות באירופה  .מכל
מקום התפישה הפופולארית ראתה באיגרת מקור נחת ותקווה .
!3

רוג ' רס רואה בכך תופעה של ערקנות מן המציאות הבלחי נעימה אל עולם הדמיון ואומר  ' :תמיד
קל יותר להשליט סדר בביתו של

הזולת ' .

"

זן manifestation of escapism -

was 8

' 11

'  order than one ' s ownתן  ( always simpler 10 put another' s houseרוג ' רס  ,מסעות  ,עמ '

 ; 2 ! 7וגם עמ ' !  . ) ! 0מעניין הניסוח של הלינגר

( עמ '

 , ) 57 - 56המשווה את האיגרת עם הספרות

הבדיונית המודרנית מבחינת הצרכים הפסיכולוגיים שהיא מספקת  .ממלכת פ " ג ' היתה בעיני

אנשי ימרהביניים המקבילה ליצורי  -על בלתי מוגבלים מעולם

החלומות .

! .6

14

דן  ,עמ '

!5

תא  -שמע  ,עמ '

16

קרופורד  ,עמ '  ( 2 ! 5 - 2 ! 2והשווה

. 433
מטולאן  -נהון  ,עמ '

 132הערה

. ) ! 24

במשך רוב ימי  -הביניים

10

ן

אברהם גרוס

עם המזרח  ,כן תפסה אתיופיה  ,המעוטרת באגדת פ " ג '  ,מקום חשוב יותר בתודעת

אירופה  .ההתעניינות במלכות זו הגיעה לשיאה במאה

הט " ו .

 . 1רומא ואתיופיה
בתולדות הכנסייה הנוצרית  ,המחצית הראשונה של המאה הט " ו מאופיינת בנסיונות

היורנית .

לאיחוד בין רומא לנצרות

האפיפיור

מארטין

) ( Eugenius

החמישי

מאמצים אלה תפסו מקום מרכזי בתקופת

( ) 1431 - 1417

הרביעי ( . ) 1447 - 1431

ונמשכו

בתקופת

יורשו ,

אאוגניוס

אפיפיור זה נאלץ לעמוד בפני אתגרים רבים עקב

בעיות פוליטיות בתוך איטליה  ,העוצמה המתגברת של העות ' מאנים ובעיות אחרות
בתוך הנצרות  .הניסיון המרוכז לאיחוד נעשה בועידה שהתחילה בפרארה ( , ) 1438
עברה לפירנצה

( ) 1442 - 1439

ונמשכה ברומא עוד שלוש שנים  .עקב בעיות פוליטיות

נאלץ אאוגניוס לעזוב את רומא בשנת  . 1434הוא התגורר בפירנצה  ,ומאפריל
עד תחילת הועידה -

1436

בבולוניה .

כאן משתלב בסיפור נוסע קאסטיליאני  ,פרו טאפור

 , ( Pero Tafurוכלדבריו

~
לבולוניה  .הוא התקבל על  -ידי
בדרכו כעולה  -רגל לירושלים  ,הגיע לפירנצה ומשם

האפיפיור  ,שנתן את ברכתו למסע  ,וסביר להניח כי גם ביקש מטאפור דיווח על

נוצרים מן המזרח  ,כפי שביקשו אפיפיורים קודמים מנוסעים מסוגו .

לן

טאפור הגיע לארץ  -ישראל  ,משם למצרים ולהר סיני  ,וחשב להמשיך למזרח
הרחוק  .אז הוא פגש בשיירה ובה ונציאני בשם ניקולו דה קונסי , ( Nicolo de Conti

~
באינדיאה ארבעים
שהמיר את דתו לאסלאם  .קונטי הציג את עצמו כמי שחי

ושם השיא לו פ " ג ' אשה מבנות המקום .

8ן

שנה ,

הוא תיאר את פ " ג ' ואנשיו כקאתולים

טובים  ,אלא שאינם בקשר עם רומא ואינם נשלטים על ידיה .
קונטי נשאר

במצרים .

טאפור חזר דרך תורכיה לוונציה במאי  , 1438והמשיך

לפרארה  ,שבה התנהלו דיוני האיחוד  .לדבריו  ,אאוגניוס קיבלו בכבוד גדול  ,ותיחקר

אותו על מסעותיו  .סביר להניח  ,כי טאפור סיפר לו על קונטי ועל המידע הרב שמסר

לו על אודות הנצרות במזרח שמעבר לאזורים המוסלמיים  .ביוני  ,פחות מחודש לאחר
הפגישה הזאת  ,כותב האפיפיור אל פ " ג ' מלך אתיופיה  ,ודוחק בו לשלוח נציג

לועידה .

9ן

נחשבה אתיופיה כאחד משלושת חלקי הודו  .עוד במאה הט " ו מכנים את אתיופיה הודו  .דוגמה
לכך בספרות העברית ראה

:

אברבנאל  ,משמיע  ,עמ ' תפז  .ייתכן שזה מקור הבלבול ב ' איגרת

אורחות עולם ' בה ממוקם פ " ג ' באסיה  .ראה

:

אשכולי  ,יהודי  ,עמ '

. 419

( השווה

:

רודרמן  ,עמ '

) . 140
17

בשיחזור עניין זה  ,אני מסתמך על רוג ' רס  ,החיפוש  ,עמ '
משנת

, 1400

ראה גם  :תמרת  ,עמ '

, 259 - 257

. 267 - 264

. 39 - 34

על קשרי אירופה  -אתיופיה

סקירתו לוקה בחסר  ,בהשוואה

לרוג ' רס .

. 85

18

טאפור  ,עמ '

19

יצויין  ,כי טאפור  ,בשם קונטי  ,מדבר על הודו  ,בשעה שהאפיפיור כותב לאתיופיה  ,וכבר נאמר
לעיל  ,כי באותם זמנים היו כאלה שכינו את אתיופיה בשם הודו .

ן

עשרת השבטים וגירוש ספרד

ביולי

היוונית .

יצאה בפירנצה הכרזה בדבר האיחוד בין הנצרות הלאטינית לזו

1439
ב 22 -

11

באוגוסט מינה האפיפיור את האח הפראנציסקאני אלברטו דה סרטיאנו

) ( Fra Alberto da Sarteano

לשליח ולממונה מטעמו על הקשרים עם הודו ,

אתיופיה  ,מצרים וירושלים  .שישה ימים אחרי  -כן יצאו שני מכתבים אל תומאס מלך
תושבי הודו  ,ואל פ " ג ' מלך האתיופים  ,שהם ונתיניהם  ' ,לפי השמועות המגיעות
אלינו בעקביות '  ,נוצרים טובים  -בכך  ,בהשפעת המידע של הנוסעים  ,מקבל החיפוש
אחר הנוצרים האגדיים במזרח גושפנקה והכרה כנסייתיות מן הדרג הגבוה
אלברטו הגיע מוונציה לירושלים

ב , 1440 -

ביותר .

שם פגש את ראש המנזר האתיופי ,

המשיך לאלכסנדריה ולקאהיר  ,אך הסולטאן המצרי לא התיר לו לעבור

לאתיופיה .

סוף דבר  ,שהוא ניסה להעביר את המכתב לפ " ג '  ,שהיה בתקופה זו המלך האתיופי
זרע יעקב (  , ) 1468 - 1434בעזרת נזיר אחר  ,אך הלה נתפס  ,נכבש לעבד וסבל מרדיפות

רבות  .השליחות להודו ולאתיופיה אמנם נכשלה  ,אך נוצר קשר אמ "ן

עם ראש המנזר

האתיופי בירושלים  ,וכתוצאה מכך נשלחו נציגים אתיופיים מירושלים לועידה
בפירנצה בשנת

. 1441

20

האפיפיור פיוס השני הוכתר בשנת

. 1458

חמש שנים אחרי שקושטא  ,בירת

הנצרות המזרחית  ,נפלה לידי העות ' מאנים  ,והוא לא שלח מכתבים נוספים אל
לעומת זאת התפרסם בין השנים

1472 - 1469

פ " ג'.

בדפוס מכתב שלו  ,שהיה ממוען

לסולטאן התורכי מחמס השני  ,ובו ניסה האפיפיור לשכנעו להתנצר  ,לא פחות ולא
יותר  ,בנמקו את פנייתו

:

ומה לדעתך יעשה מושל מצרים החלש כאשר יראה שהמרת את דתך

שאיננו איש  -חיל

?

והאפריקאני העירום

?

?

והערבי

יתר על כן  ,כל אלה תלויים בחסד

האתיופים  ,קרוביו של פ " ג '  ,שהוא נוצרי  .הם לא יוכלו לעמוד נגדם או נגד

נוצרים אחרים כלשהם  .בכוחם של האתיופים לנתק את זרימת הנילוס

[. .

].

האיברים והסיציליאנים יכולים בקלות לפלוש למארוקו  ,וכך גם הקטאלאנים
עם אנשי גנואה .

ן2

גיל  ,עמ ' . 327 - 322

20

ראה

21

על  -פי רוג ' רס  ,החיפוש  ,עמ '  , 67היכולת להסיט את הנילוס על  -ידי

:

מאוחר

יותר .

למשל  ,האח האתיופי רפאלו

) ( Raphaello

פ " ג ' היתה מוטיב החוזר

הטוען בשנת  , 1522כי ההסטה

נמנעה מחשש שהמוסלמים יהרסו את הכנסיות ויהרגו את הנזירים הנוצרים בירושלים ובמצרים

' ויש שם כה רבים ' ( קרופורד  ,עמ '

. ) 145 - 144

מסורת זו היתה קיימת באירופה עוד מהמאה הי " ד .

גם האתיופים האמינו בכך וגם בידי המוסלמים היתה מסורת קדומה כזו ( תמרת  ,עמ '

 265הערה

. )3
בהקשר למכתב זה של האפיפיור ראוי עוד לציין את המסורת  ,שלפיה ניסו דוד הראובני ושלמה
מולכו להשפיע על קארל החמישי ( ומלכים אחרים ) להתגייר ( עזריה די רוסי  ,פרק יג  ,עמ '

, 193

ובעקבותיו גאנז  :עמ '  . ) 138אם יש בכך גרעין כלשהו של אמת היסטורית ( אשכולי  ,סיפור  ,עמ '
קעד  -קעה ) ,

ייתכן שיש לכך גם קשר לרעיון  ,שלפיו ניתפסה הרפורמאציה כמסמלת קירבה של

לותר אל היהדות ופעילותו בכיוון זה בין הגויים ( רובינסון  ,איגרות  ,עמ ' , 408

הרפורמאציה  ,עמ ' . ) 81 - 75

. 412

בן  -ששון ,

ן

12

אברהם גרוס

קשה להבין מכתב זה  ,שלא על רקע ההרדה שכיבוש קושטא זרע בלב מנהיגי אירופה

הקאתולית .

העות ' מאנים נעשו קשורים בדרך זו ככוח מניע בחיפושים המעשיים

אתרי ארצו של

.2

פ " ג' .

22

איטליה כמרכז מידע על אתיופיה

כאשר מדובר באפריקה ובמזרח הרתוק בתקופה הנדונה כאן  ,המדינה העולה
במחשבה ראשונה בדרך  -כלל היא פורטוגאל  ,ואף  -על  -פי  -כן היה לאיטליה תפקיד

מרכזי כמוקד אירופי של מידע על אזורים בלתי -ידועים אלה  .עיקר הקשרים בין
מערב  -אירופה לנמלים במזרח הים התיכון היה בידי הרפובליקות האיטלקיות
ובראשן ונציה  ,שהיתה הכוח הימי והמסחרי החשוב ביותר בים
לקאטאלוניה היו קשרי מסחר עם הנמלים
העות ' מאנים בשנת

% 453

הללו .

התיכון .

גם

לאחר נפילת קושטא בידי

נחסמה הגישה של המערב הנוצרי אל הים השחור  ,אך

נשארו שני נמלים חשובים אשר מהם שאבו הוונציאנים את אוצרות המזרח ואליהם

היה שירות רצוף של אוניות  .בירות שימשה כנמל לדמשק  ,שבה התרכזו סוחרים
מרוב מדינות אירופה ומהלבאנט אשר סחרו במשי ובאבנים יקרות  ,שהגיעו בשיירות
גמלים מאסיה  .חשובה מבירות היתה אלכסנדרייה  ,שהיתה המרכז הים תיכוני לסחר

בתבלינים  ,ובעיקר בפלפל  .חשיבות סחר זה עלתה בהרבה על הסחר באבנים יקרות ,
פנינים

וכדומה .

23

באותו זמן שימשה יפו כנמל  ,בדרך  -כלל לעולי  -רגל  ,שהוא שער

לירושלים  .קשרי מידע בין אירופה הנוצרית ובין המזרח התבססו אפוא בעיקר על

סוחרים ועולי  -רגל  ,שהגיעו באוניות לאיטליה  ,בעיקר

לוונציה .

קשרים אלה החלו כבר במאה הי " ד  ,גם  -כן בעיקר על  -ידי סוחרים שחזרו דרך
מצרים עם מידע  .ידוע לפחות על שלושה איטלקים  ,שהגיעו לאתיופיה
ב 1407 -

הגיע פייטרו רומבולו

 ( 1450להלן :

בנספח ) .

וחזרו משם .

24

לאתיופיה וחזר לנאפולי בשנת

( Vietro Ilombulu

~
ממשי על אתיופיה הגיע רק באמצע המאה  .בשנת
מידע

1441

באו נציגי הקהילה האתיופית בירושלים לועידת הכנסייה בפירנצה  ,ומן הסתם נחקרו
על מנהגיהם ועל חייהם באתיופיה  ,ולו מן הסיבה שמטרת בואם היתה לבחון את
הזהות וההבדלים בין הנצרות שלהם לזו

הקאתולית .

העניין באתיופיה גבר עם כיבוש קושטא בידי העות ' מאנים  .הקשר היחיד עם
המזרת היה מעתה דרך מצרים  ,ולכן היה ערך רב מבחינה כלכלית לדעת על אתיופיה

כמקור קשרי מסחר  ,ועל נתיבים דרכה  .כמו כן  ,ודבר זה קשר את כל אירופה הנוצרית ,
22

על תדמית העות ' מאנים באירופה בתקופה זו  -ראה

23

אומרת על כך פרסקוט  ,בדרך הלצה
' the world

:

שווכל .

 the ruling of ::תן ' The cook ' s ladle has had ] 15 share

( ' הלקה של מצקת הטבח בשלטון על

העולם ' )

-

ראה

:

פרסקוט  ,עמ ' . 16

הפורטוגאלים הנחיתו מכת  -מוות לסחר התבלינים הוונציאני כאשר גילו  ,בשלהי המאה הט " ו ,
את הקשר הימי עם המזרח
24

קרופורד  ,עמ '

. 5 -3

ראה גם

הרחוק על  -ידי הקפת אפריקה דרך כף התקווה הטובה .
להלן הערתו של יהושע הלורקי .

עשרת השבטים וגירוש ספרד

ן

13

היה עניין ביצירת ברית עם פ " ג ' האגדי של אתיופיה  ,שתאפשר פעולות צבאיות נגד
האסלאם

המאיים .

25

משנות השלושים  ,הפכה פירנצה להיות מרכז התעניינות בנושא

זה  .בשנות החמישים צוירה שם המפה  , Egyptus Noveloשהמידע על חלקה הדרומי
האתיופי מקורו באדם שהיה
של האח מאורו

שם " .

) , ( Fra hdauro

2

בוונציה צויירה לקראת

1460

המפה המפורסמת

וההבדלים הרבים בין שתי המפות משקפים את

השוני במידת הידע של פירנצה ושל ונציה .

27

עם הנוסעים המאוחרים נמנה לודוביקו די וארתמה

ממוצא איטלקי  ,שהגיע לאתיופיה בשנת

. 1504

 ( Alessandro zorziJמוונציה ללקט מידע על

28

בשנת~

1נ , ( Ludovico

Varthema
1524

גמר אלסאנדרו צורצי

הנתיבים לאתיופיה  ,מפעל שהעסיק

אותו יובל שנים  .הלק מן הדיווחים הוא מאת איטלקים  ,אבל רוב מקורותיו הם נזירים
אתיופים שהגיעו לוונציה ותוחקרו על  -ידו  .אחד מהם הוא דומיניקאני  ,שעזב את
ירושלים לאחר חורבן מנזרו בידי התורכים  ,כאשר כבשו את ירושלים  ,ובשנת

סיפר בוונציה על מסעו מאתיופיה של פ " ג '

( 1תוresta 7

(

לירושלים .

1519

29

~

.3

פורטוגאל ופרסשר ג ' והו

הקשר הישיר והמרכזי של פורטוגאל לענייננו מתחיל בשנת
סאותה

, ( CeutaJ

1415

עם הכיבוש של

הנמל שבאפריקה  ,דרומית לגיבראלטאר  .מאורע זה  ,התפשטות

אומה נוצרית קטנה באפריקה וכיבוש מעוז מוסלמי מן הים  ,השפיע על שני הנסיכים
אנריקה

 ( Enriqueופדרו (  ] 0נטק )  ,ושניהם המשיכו משם  ,כל אחד בדרכו

הוא .

אנריקה  ,הנודע שבהם  ,פנה דרומה אל נתיב הגילויים הימיים  ,כאשר ' המזרח ' לנגד
עיני רוחו  ,ואילו פדרו יצא למסע אל המזרח דרך אירופה  .מטרת שניהם היתה במידה
רבה דתית -

מציאת דרך להדיפת המוסלמים התורכים  ,שאיימו על אירופה

הקאתולית  .שניהם קיוו להגיע אל פ " ג ' כדי להתאחד עימו נגד הכופרים  .זו היתה
עריסת  -לידתה המחודשת של פורטוגאל  ,שלבשה זהות וייעוד חדשים  -הרחבת
האופקים הגיאוגראפיים של הנצרות .
הידיעות על הגילויים החדשים יצאו מפורטוגאל  ,בעקבות ההפלגות מסביב
לאפריקה  ,כאשר אירופה גומעת בהתרגשות  ,בהערצה ובתקוה את סיפורי הגבורה
קרופורד  ,עמ ' . 15
רוג ' רס  ,מסעות  ,עמ ' . 51
לדעת קרופורד  ,המקור למפת פירנצה הוא המשלחת הירושלמית לועידת פירנצה  ,ואילו מאורו

הסתמך על אתיופים שהגיעו לוונציה אחרי כן ( עמ ' . ) 16

אולנדורף מדבר על מידע מגוון יותר של

נוסעים  ,סוחרים  ,מיסיונרים ודיפלומאטים ( אולנדורף  ,אתיופיה  ,עמ '

.3

וראה גם גרינפילד  ,עמ '

 . ) 47מקומה של פרארה בנושא זה הוא משני ומאוחר יחסית לוונציה ופירנצה  -השווה

רודרמן .

עמ '

:

. 132 - 131

וארתמה מתעלם באובייקטיביות קרירה ממיתוס הגבורה האגדית של פ " ג ' ומוסר כי  Zeilaהיא

מקום מכירת שבויים מאנשיו שנשבו בידי המוסלמים בקרב ( וארתמה  ,עמ '
קרופורד  ,עמ '

; 133

ראה גם עמ '

. 139

. ) 37 - 36

14
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הנוצרית של המלחים הפורטוגאליים  .פורטוגאל גם קלטה שמועות ומידע מאיטליה ,
ששימשה

ומארץ  -הקודש .

כמתווכת ,

לפורטוגאלים היו קשרי עלייה  -לרגל עם

ירושלים  ,כמו כן היה לפורטוגאל ייצוג נכבד ברומא ובועידת הכנסייה בשנות
השלושים והארבעים  ,שבה השתתפה כאמור משלחת של נזירים

אתיופים .

כך

הוגדרה מטרתה הדתית של פורטוגאל  ,באמצעות המסעות הימיים  ,ומתוך המידע

שהגיע אליה  -ישירות או דרך איטליה  -ממצרים

בין המשלחות החשובות שהיו אמורות לגלות את

ומירושלים .

פ " ג ' היתה המשלחת הימית של

מגלה כף התקוה הטובה  ,בארתולומיאו דיאס  , ( Bartholomeu eiasJבשנת

באותה שנה שלח ג ' ואן השני את פרו דה קוביליה

) ( Pero da Covilha

. 1487

ואת אפונסו

דה פאיבה  ( Afonso de Paivaלאותה מטרה  ,אבל ביבשה דרך מצרים  .בשלב מסוים

הם נפרדו  .קוביליה הגיע לאתיופיה ונתקבל בכבוד רב על -ידי המלך אסקנדר  ,שנפטר
זמן קצר אחרי -כן  .יורשו  ,נאור  ,לא התיר לקוביליה לצאת את ארצו  ,וכך לא שב אל
שולתו .

30

משראה מלך פורטוגאל ששני שליחיו לא חזרו  ,שלח שני יהודים למצוא אותם ,
והם רבי אברהם מבג ' ה

) ( Beja

ויוסף  ,סנדלר מלאמגו  . ( Lamegoשליחת היהודים

אינה מפתיעה  ,משום שהקשרים עם קהילות יהודיות~ לאורך הנתיבים היו יתרון

חשוב  .י
]

אלבארס מספר  ,כי יוסף הסנדלר חזר זה לא מכבר מבגדאד ,

32

כך שמדובר

באדם בעל ניסיון וידע במסעות במזרח  .שני היהודים אכן הגיעו אל קוביליה בחצר
המלך ומסרו לו  ,בין שאר ההוראות  ,כי עליו לכתוב דו " ח על מסעו ועל ממלכת פ " ג '
ולשלוח אותו אל מלך פורטוגאל  .שני היהודים חזרו כדרכים נפרדות  ,ונראה שהגיעו
לפורטוגאל ואף הביאו עימהם את המכתב מקוביליה  ,אם כי המכתב עדיין לא

נמצא .

30

33

המשלחת הפורטוגאלית הרשמית הראשונה של רודריגו דה לימה
שהגיעה לאתיופיה בשנת

, ] 520

) de Lima

, ( Rodrigo

פגשה את קוביליה בחצר המלך לבנא דנגל  .סיפורו מובא על  -ידי

האב פראנציסקו אלבארס  ,כומר המשלחת  .ראה  :אלבארס  ,פרק  , 54עמ '  . 376 - 369יש כאן גם
 ' ,שהיה אז יהודי ' ( שם ,
נקודה יהודית  .בהכנת המפה למסע קוביליה השתתף Moises
עמ '

. ) 371

כנראה הוא המיר

את דתו באונס הכללי בליסבון בשנת . 1497

יהודים נוספים השתתפו

בהכנת מפות ועזרים לניווט בשירות מלך פורטוגאל  ,והידועים שבהם היו ר ' אברהם זכות ויוסף
ועיניו  -ראה

:

פרו  -טאבארש  .פעילות היהודים בתחום זה גברה כנראה לאחר כניסת מגורשי

ספרד לפורטוגאל ( ראה  :גרינלי  ,עמ '  . ) 57לפי מקור אחד  ,מטרת המפה לא היתה לעזור במציאת

הדרך  ,אלא כדי שקוביליה וחברו ימלאו אותה בשמות מקומות שבהם יעברו .
31

אלבוקרקי )  , ( Albuquerqueהמושל הפורטוגאלי של הודו  ,מספר על נתיב דרך ים סוף שיהודים

פורטוגאלים וקאסטילשגים נהגו להשתמש בו ( לפני תקופתו  ,היינו  ,כנראה בעת שהיו עדיין
יהודים
32

33

באיבריה )

כנתיב להודו

( קרופורד  ,עמ '

. ) 11

אלבארס  ,עמ ' . 373
בקינגהאם  ,עמ '

. 310 - 305

לסיפור זה נחזור

בסיכום .

עשרת השבטים וגירוש ספרד

ן
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 . 4ונדפוס ו ' קדחת פ " ג ' '
במידה רבה היו המו " לים  ,בזכות הדפוס  ,אחראים לממדי התעוררות העניין באירופה

כלפי פ " ג '  ,משנות השבעים של המאה הט " ו ואילך  .מתוך האינקונאבולות ששרדו

אפשר לראות בבירור  ,כי בתי  -הדפוס ראו בענייני פ " ג ' מקור לא  -אכזב

של הכנסות .

החיבורים הקצרים הללו נחטפו על  -ידי קהל הקוראים  .החל בשנות השבעים התחילה
' חגיגת דפוס ' של איגרת פ " ג ' מן המאה הי " ב ושל אגדות שחוברו על  -פיה  ,סיפורי
המסעות המפורסמים של מארקו פולו  ,סיר ג ' ון מאנדוויל ולודולפוס

de

Suchen

s4

) Ludolphus

סיפורים חדשים בפרוזה או בחריזה  ,ספרי גיאוגראפיה קלאסיים

וחיבורים חדשים שניסו לעדכן את הקוראים בידיעות החדשות  ,דו " חות של משלחות
אל אפריקה ואל המזרח הרחוק  ,איגרות על עניין פ " ג '  ,שנכתבו בידי מלכי פורטוגאל ,
ובהם דיווחים על גילויים חדשים  ,ואפיפיורים הפונים אל פ " ג '  ,וכדומה  .הפרסומים

נדפסו בכל השפות האירופיות  ,כמעט בכל מרכזי הדפוס ( בעיקר
שטראסבורג  ,קלן ופארים )  ,בלי לפסוח כמעט על שום

מדינה .

:

רומא  ,ונציה ,

35

לאחר הקדמת  -רקע זו  ,אשוב לדון בפן היהודי של הנושא  ,כדי לראות עד כמה יש
קשרים בתחום הנדון בין מה שהתרחש באירופה מזה ובארבעת אמותיה של היהדות

מזה .

ד  .שמועות עשרה השבטים במאה הט " ו

.

 %מקנ " א עד כיבוש קושטא
פרעות קנ " א

( ) 1391

היו המאורע אשר נחשב לנקודת  -מפנה בתולדות יהדות ספרד

והוביל בעקיפין לגירוש  .בק "ו

אותה שנה פרצו פרעות בחלקים נרחבים של ספרד

וגרמו הרג והרס של עשרות קהילות יהודיות  .רבים מיהודי ספרד המירו את דתם ,
ביניהם שלמה הלוי  ,חכם יהודי שהפך להיות לאחר תקופה קצרה הבישוף של

בורגוס  .במכתב אליו  ,תוהה ידידו יהושע הלורקי  ,מדוע המיר הלוי את דתו  .הלורקי
מנתח את הסיבות התיאורטיות להמרת הדת ומונה ביניהן את היאוש ואובדן התקוה
לגאולת העם  ,עקב אורך הגלות וכובד הצרות  .אולם הוא דוחה סיבה זו כלא  -סבירה ,
משום שהסבל היהודי מידי הנוצרים מוגבל לחלק קטן של האומה  ,החי באירופה ,
ובלשונו
34

:

לקולומבוס היה אגד של שלושת המסעות הללו יחד  ,שנדפס

בין

1483

ל  , 1485 -ובין הערות

השוליים שבו מצויים שני איזכורים של פ " ג ' .
35

רשימה מפורטת  -ראה

:

רוג ' רס  ,החיפוש  ,עמ '

. 193 - 185

רוג ' רס מציין  ,כי למרבית הפלא ,

כמעט לא נתפרסמו חיבורים בנושא זה בחצי  -האי האיברי  ,ואלה שנדפסו היו באיחור רב  .הסבר

צנזורה מכוונת על עיסוק בנצרות החשודה במידה של כפירה  .ראה

אפשרי  ,לדעתו  ,הוא

:

רוג ' רס  ,מסעות  ,עמ '

. 120 - 119

:

ן
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גם משמע הסוחרים עוברי ארחות ימים היום הזה עיקר אומתינו בארצות בבל
ותימן מקום אשר היה שם גלות ירושלים בתחילה מלבד השוכנים בארצות פרס
ומדי מגלות שומרון שהם היום עם רב כחול אשר על שפת הים

[. . .

]

שאין עול אומה אחרת עליהם כאותם השוכנים בקצה ארץ הכושים

במחוזות

[. . .

]

עם

השר האדומי הנקרא פרישטי גואן וכורתים עמו ברית בכל שנה וזה דבר שאין
בו שום ספק

[. . .

]

ולפי זה המונח האמיתי אף כי תהיה גזירת השם להשמיד

ולאבד אל כל היהודים אשר בין הנוצרים עדיין תהיה האומה קיימת ושלימה
ולא יביא זה לתולשת

הבטחון .

36

לאחר כעשרים שנה  ,גם יהושע הלורקי המיר את דתו  ,ומקובל להציע כי כבר בכותבו
מכתב זה אחזו בו ספקות כבדים בדבר אמיתות היהדות  .אך טיעונו בדבר היהודים

החיים במזרח  -גם אם בסיסה הרעיוני איננו מספק  ,וודאי איננו יכול לשמש כנחמה

שלמה ליהודי הסובל בספרד  -לא נראה כדחייה בקש  ,מבחינת הבסיס ה ' מציאותי '

שלה  .הלורקי מספר  ,כי ידוע על השבטים שכני פ " ג '  ' ,משמע הסוחרים עוברי ארחות
ימים

[. . .

]

וזה דבר שאין בו שום

ספק ' .

כאמור לעיל  ,בתקופה זו היו סוחרים

מקאטאלוניה שסחרו עם מזרח הים התיכון  ,ואולי משם המשיכו בעצמם לאזור

אתיופיה  ,או ששמעו שמועות מפי אחרים  .הבסיס לידיעות על השבטים  ,אם כן  ,היה
יכול להיות

מציאותי .

יחד עם זאת  ,אף שלדברי הלורקי מקור המידע הוא דברים שבעל  -פה מפי סוחרים ,
יתכן שיש כאן השפעת איגרת פ " ג '  ,שדיברה על פגישה שנתית שלו עם מלך

היהודים  ,אם כי מדובר שם על מס שנתי שהיהודי מעלה לו  .בתקופה זו כבר היה
תרגום עברי של האיגרת  ,אשר  ,כפי שנראה להלן  ,היתה לה השפעה על היהודים .

היו שתי איגרות בעברית  ,שהתייחסו

לשבטים .

37

האחת  ,קרובה למקור בכל

38

הקשור לשבטים היהודיים ולמלכם ; השניה מגדילה בערך המלך היהודי  ,ולפיה הוא

לא העלה מס לפ " ג '  ,ועצמאותם של השבטים היתה מלאה  .יתר על כן  ,המתרגם -
מחבר שם בפי פ " ג '

:

' ודעו שאם אני יש לי עיר מבצר אחת יש למלך הגדול מלך

דניאל עשרה  ,ויש להם כל כך זהב ואבנים יקרות [  , ' ] . . .ובהמשך  ' :וגם כן בכל שנה
אני הולך לראות את המלך הגדול מלך דניאל היהודי ' .

39

אם כי לא כתוב כאן מהי

מטרת הביקור  ,יכול להיות שהפרשנות שבע " פ למשפט זה היתה  ,שאין זה ביקור
נימוסין גרידא  ,אלא מעשה כריתת ברית המתחדשת מדי שנה .
לורקי  ,עמ '

40

מכל מקום  ,הדעת

. 3 -2

אולנדורף  ,איגרות  ,עמ '

אל האיגרת השלישית

:

. 18

לעניין המס  -ראה

:

שם  ,עמ '

' הטופס מהכתב מפריטי יואני מאינדיאה שלחו לאפיפיור איאוגיניאו

בשנת אלף תמ " ב לנוצרים ' ( אולנדורף  ,איגרות  ,עמ ' 119

נטני הציטוטים

:

. 97

אולנדורף  ,איגרות  ,עמ '

71 , 59

-

) 145 -

אתייחס בהמשך .

בהתאמה .

יהודים מצאו לנכון לעסוק באיגרות פ " ג '  ,ולא רק באיגרת השנייה שעברה ' שיפךן ' יהודי  ,משום
שאיגרת נוצרית זו אימתה בשבילם את מציאות עשרת השבטים  ,ונתנה להם תקוה לעתיד  .היתה

לכך משמעות הרבה יותר עמוקה מאשר ' בידור ' ( ראה

:

נויבאואר  ,השבטים  ,עמ '  . 16והשווה

ן

עשרת השבטים וגירוש ספרד

17

נותנת  ,שעיקר המידע אכן הגיע מן המזרח  ,כדברי הלורקי  ,וסביר שגם הנמען המומר
של איגרתו ידע על כך  .הערה כזו  ,עם הביטחון המלא של הכותב במידע שבידו ,
מעלה את ההשערה  ,שהמידע שהסוחרים העבירו לאירופה על אזור ' אינדיאה ' של
פ " ג ' היה רב בהרבה מזה ששרד
מאיגרת שנכתבה בשנת

, 1433

בכתב .
אנו למדים על משלחת של שני יהודים מקהילה

בסביבות רומא  ,שאגב עלייתם לרגל לירושלים נתבקשו לברר בעבור קהילתם את
האמת על אודות שמועות על עשרת השבטים  ,שהגיעו עד חצר האפיפיור  ,כנראה
מארטין החמישי  ,בשנת

: 1419

לקול המולה גדולה באזנינו שמענו כי פקד ה ' את עמו למען שמו ועשרת
שבטים שבטי יה מארץ מכורתם נגע אלי " ם בלבותם מתניהם לשנס ונדחי
ישראל לכנס ועברו מעברה

[. . .

]

ויעשו בשונאיהם כרצונם  .והשמועה הגיעה

בחצר מלך הגויים האפיפיור העומד במחוזנו זה ושמעו עמים ירגזו  .י4

הכותב מרמז  ,כי עליו להעלים את פרטי השמועה  ,מיראת המלכות  .לפי הבנת יהודים
אלה  ,נפל פחד גדול על האפיפיור וחצרו  ,והדבר קשור  ,מן הסתם  ,למשפט

' ויעשו

בשונאיהם כרצונם '  .ההנחה הבסיסית היא  ,כי עקב המסופר באיגרת פ " ג ' האמינו
הנוצרים  ,שעשרת השבטים אינם יוצאים לעזרת בני עמם משום שפ " ג ' חוסם אותם .
אם כן השמועה  ,שהם ' עברה מעברה ' והיכו בשונאיהם  ,מספרת בעצם על תבוסה של
פ " ג '  .נזכור כי בסוף שנות השלושים של המאה הט " ו היה עניין המלכות הנוצרית
באתיופיה בראש מעייני הנוצרים באירופה ובחצר האפיפיור אאוגניוס הרביעי  ,ונעשו
נסיונות ממשיים ראשונים ליצור מגע  ,במטרה להתאחד מבחינה דתית ולהקים ברית
צבאית עימם כנגד התורכים  .אפשר שיש כאן הד למלחמות המלכות האתיופית
ביהודים  ,שהתחילו קודם לכן .

אולנדורף

:

42

איגרות  ,עמ '  . ) 11יתכן שזו גם הסיבה  ,שהמחבר הנוצרי טרח להכניס את עשרת

השבטים כשכני פ " ג '  .אמנם יכול להיות שיש כאן פולמוס אנטי  -יהודי  ,היינו ניסיון להבהיר  ,כי
בניגוד לסיפורי אלדד  ,היהודים משועבדים לנוצרים גם במזרח ( ראה

:

דן  ,עמ '  . ) 61אכל יתכן

שהמחבר  ,עקב תפוצתם של סיפורי אלדד  ,רצה להקנות מהימנות למלכות הנוצרית בעזרת הקשר
לשבטים  ,ודרך אגב גם שיעבד אותם לנוצרים  ( .וייתכן שכיוון שמטרת האיגרת היתה לתאר
מלכות נוצרית מושלמת  ,ראה צורך לכלול את השבטים המשועבדים  ,כי השלמות היתה נפגמת

בהעדר יהודים נשלטים ) .
ראה גם עמ '  . 255האיגרת פורסמה עוד לפני מאה שנה  -ראה

קאופמן .

41

הקר  ,עמ ' 253

42

על המרד בשנת  - 1332ראה  ,למשל  ,תמרת  ,עמ '  ( 192וכן האנטינגפורד  ,עמ '  . ) 62 - 61במאות

;

:

הבאות היו עליות וירידות במצב היחסים בין החבשים לפלאשים ( תמרת  ,עמ '  , ) 199 - 198אך
במשך כל התקופה לא נפתרה בעיית הפלאשים מבחינת הנוצרים
אשכולי  ,הראובני  ,עמ ' קי הערה

. 14

( שם  ,עמ '

מעניינת לעניין זה איגרת שנכתבה

 . ) 201ראה גם

כ 50 - 40 -

:

שנה מאוחר

יותר  ,גם היא באיטליה  ,ובה מדובר על אותות הגאולה  ,ועל החשש בין הנוצרים כתוצאה
מתבוסות פ " ג ' מידי השבטים

:

' ומאותות הגאולה הוא כי נאמ ' בודאי שהעשרת השבטים הרגו

את מלך פרס  ,והאינדיאני שלחו רצים בויניציאה להודיעם שהיהודים מכלים אותם ולקחים את

נפשם ואין תרופה למפלתם וצועקים לעזרה [  ( ' ] . . .נויבאואר  ,ענייני  ,עמ '

; 51

פראור  ,עמ ' קמט ) .

ן
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אברהם גרוס

אכן אחד משני היהודים במשלחת זו היה מי שידוע כר ' אליה מפרארה  ,אשר
בשנת

1435

כתב מירושלים איגרת אל בניו  ,ובה הוא

מספר :

' כמדומה לי שקדמתי

להודיעכם מה שספר לי בחור אחד יהודי על אודות אנשי מקומו שהם אדונים לעצמם
ואינם ברשות אחרים וסביבותיהם אומה גדולה נקראים תו " בש ומתנצרים בשתי וערב
על פניהם  ,ותמיד נלחמים הם בהם רק

לעתים ' .

זוהי העדות העברית המפורשת

43

הראשונה על מלחמות התבשים ביהודי אתיופיה  ,שעליהן שמע מחבר האיגרת מפי
צעיר יהודי מבני הארץ ההיא  .וכאן ממלא ר ' אליה את הבטחתו להודיע את הידוע על
עשרת

השבטים .

44

התייחסות נוספת לשמועות בירושלים על השבטים היא מתחילת שנות השמונים
של המאה הט " ו  ,באיגרת של עולה יהודי ממוצא איטלקי  .ר ' יוסף דמונטנייא כותב
לבניו  ,משהגיע לא " י בשנת

: 1481

גם א " א [ אי אפשר ] הוא לכתוב הפלאות והנפלאות עד הימים שתבואו לראות
בעיניכם אשר יבא אתכם משיחנו בכי " א [ במהרה כן יהי רצון

אמן ] ,

כאשר

בטחתי על רחמי הבי " ח [ הבורא יתברך ]  ,כי בזאת השבוע באה שמועה מארץ
מרחק ואומרים שהוא מארץ פיטרו יואל ואמרו לישמעאלים שקם מלך אחד
שכבר כבש שמנים עירות

[. . .

]

והשמועה הולכת ומתגברת  ,ומזה

אבטח ' .

4

יהודי איטלקי אחר  ,ר ' יצחק לטיף  ,מאזכר אף הוא במכתב  ' :שמועה שמענו מעשרת
השבטים ממלחמה נלחמים וה ' יגן בעדם ובעדנו

[. ' ] . . .

46

ערך מיוחד יש לאיגרות ר ' עובדיה מברטינורו  ,שעלה ארצה אף הוא בשנות
השמונים  ,לא רק בגלל גדלותו  ,אלא משום שקו של ביקורתיות נסוך על פרטי המידע
שהוא מעלה על

הכתב .

לדבריו :

ובעיר הזאת תמיד מכל לשונות הגויים  ,מארם ומבבל ומארצות הפרישטי
יואני  ,ישמעאלים ונצרים

[. . .

]

ודרשתי מענין נהר סבטיון  ,ואשר תשמעו אתם

שם הוא אשר שמעתי אני פה בשוה  ,אין לי דבר ברור ,

כי אם שומע מפי שומע .

אכן מה שנתברר אצלי וידעתי מאין ספק  ,כי באחת מגבולות ממלכת הפרישטי
יואני

[. . .

]

שם בודאי חונים בני ישראל

[. . .

]

ואומרים כי יש יותר ממאה שנה

שנלחמו עם הפרישטי יואני מלחמות גדולות ועצומות  ,ובאחרית בעונות גברה
יד הפרישטי יואני עליהם והכה בהם מכה גדולה ועצומה מאד ונכנס בארצותם
והשמיד והחרים וכמעט אבד זכר ישראל מן המקומות ההם

[. . .

[. . .

]

עד שעתה

נ4

הקר  ,עמ '  . 260המשפט האחרון משובש  .הביטוי ' בשתי וערב

44

באיגרתו הוא ממשיך לספר על השבטים במזרח  .יערי שיער  ,כי את הצעיר פגש ר ' אליה בביתו

]'

אסביר במקום אחר .

של הנגיד ר ' עמרם במצרים  ,שאליו כוונה האיגרת מקהילתו של ר ' אליה  .יערי גם מזהה את ר '

אליה כדמות המקשרת בין שתי האיגרות ( יערי  ,משולם  ,עמ '
45

46

יערי  ,איגרות  ,עמ ' . 93
יערי  ,איגרות  ,עמ ' . 97

. ) 14

ן

עשרת השבטים וגירוש ספרד

19

אומרים כמעט חזרה העטרה ליושנה ושבו לקדמותם ופרו ורבו  .והם נותנים
עדיין מס לפרישטי יואני  ,אך אינם כפופים כאשר בתחילה

[. . .

וכל היום

]

מגידים אצלנו נצרים הבאים מארצות הפרישטי יואני כי אלו היהודים
הנלחמים בקצה גבולם  ,הכה בהם הפרישטי יואני מכה רבה  ,ויראים אנחנו פן
חס ושלום השמועה אמת כי הקול הולך וחזק

מאד .

47

ר ' עובדיה באיגרותיו מסתייג מסיפורי הניסים שהופצו על ארץ  -הקודש  ,לכן חשיבות

מיוחדת למידע המסונן שהוא מוסר על השבטים  .מאיגרותיו  ,כמו ממכלול האיגרות
מאותה תקופה  ,נראה עד כמה צמאו יהודי איטליה לשמועות על השבטים
הגיעו ' כל היום ' שמועות מאתיופיה לירושלים

ולמצרים .

49

ועד כמה

48

יש כאן דמיון רב לדרך

השמועות על פ " ג ' שהגיעו ל ' מרכז המידע '  ,חוץ מן העובדה שלאיטליה הגיעו גם
נזירים אתיופיים מירושלים  ,אולם יהודים אתיופיים שהגיעו למצרים או לארץ -

ישראל לא המשיכו לאיטליה  ,כי בניגוד לנוצרים לא היה להם מה לתפש

שם .

לפי עדות בודדת  ,ניסו יהודי איטליה  ,שהיו בחזית החדשות  ,לאמת את המידע על
השבטים  ,לא רק מן המזרח אלא גם מן המערב  .שרד מכתב של יהודי קאסטיליה ,
העונים במכתב על שאלות שהופנו אליהם על ידי יהודי רומא ולומבארדיה  ,בענייני

חינוך  ,דרכי פסיקת הלכה  ,מספרם של יהודי ספרד ועוד  .בתשובתם האחרונה
[ ועל אודות

הנהר ]

נאמר :

אשר בין אחים יפריד  ,לא לנו אדנ " י  ,לא לנו להעיד על

הדבר  ,כי אין אתנו יודע והוא ע [ ד או ראה כי] היתה שמועה רחוקה  ,כי ירבה
ממנו הדרך ואין שיירות רצות ושבות וכל העם רונאים את הקול ] הוא קלא דלא

פסיק בכל מכל כל  ,אין משי " אין על פי בת קול  ,והאמת כי נמצא כתונב ] בשם
מלך פורטוגאל כי הלך על ידי צי אדיר לארץ מרחקים והגיע לנהר

[. . .
[]. . .

]

[

]

סבטיונן ]

וגם עתה חדשים מקרוב באו מבשרות צבא רב על ידי צי אדיר ששלח מלך
וכל אלה הדברים נזכרים ונאמרים ענל פי ] השמועה  ,לא על פי הראייה
50

כיאות לאנשים בעמדת מנהיגות  ,ניתנת כאן תשובה

מאופקת  ,זהירה ומכסה טפחיים .

יחד עם זה ברור  ,כי כמו יהודי איטליה  ,גם בספרד תלו היהודים את עיניהם לעבר

ד4

יערי  ,איגרות  ,עמ ' . 141 , 133

48

על כך ראה  :שולוואס  ,עמ ' . 65 - 21

49

יש להסתייג מהגישה הפולקלוריסטית  ,שרואה את האיגרות דרך ניתוח וקיטלוג של

מוטיבים .

כך  ,למשל  ,ש ' צפתמן  -בילר דנה על המוטיבים שבאיגרות שהזכרנו  ,כאילו הדברים תלושים
לגמרי מן המציאות  ' .במקורות אלה מדובר בדרך  -כלל על עימות צבאי ישיר בין היהודים ובין
פריסטר יוהן

[. . .

]'

( צפתמן  -בילר  ,עמ '

) 218

ובהערה  , 5שם  ' :בתיאורים אלה בדרך  -כלל ידם של

היהודים היא על העליונה  ,כגון באיגרת ר ' עובדיה מברטנורה  ,בכתבי ר ' אברהם הלוי

[. ' ] . . .

והרי הדברים קשורים ישירות למידע שמקורו בשמועות על מלחמות אמיתיות בין הפלשים ,
שזוהו אז כשבטי ישראל האבודים  ,ובין המלכות האתיופית
50

בער ,

תעודות  ,עמ '

. 385

הנוצרית .

ן

20

אברהם גרוס

האופק הדרומי  ,בכיוון הפלגות ה ' ציים האדירים ' של מלכות פורטוגאל  .היהודים ,
כמו הנוצרים באיבריה  ,חיכו בציפייה דרוכה לחדשות  ,אלה מפ " ג ' ואלה

מהשבטים .

אלה גם אלה פזלו מזרחה  ,אל עבר העות ' מאנים המתעצמים  -אלה בחשש ואלה

בתקווה .

.2

כיבוש קושטא  ,ההתעוררות המשיחית  ,השבשים ופרסטר ג ' והו

כבר ראינו  ,שהמצב המדיני  -צבאי של הנצרות לעומת המוסלמים העות ' מאנים תפס
מקום נכבד בהכרתם של מנהיגי אירופה הקאתולית במשך המאה

הט " ו .

בקרב

היהודים  ,ככל שניתן לשפוט מהחומר ששרד  ,היה מאורע מרכזי אחד שהזרים את
האנרגיה המשיחית

בעורקיהם .

יצחק בער במאמרו

' התנועה המשיחית בספרד

:

בתקופת הגירוש '  ,מדבר על ' קוים אחדים בולטים של תנועה משיחית גדולה בין

אנוסים ויהודים  ,תנועה שהתחילה באמצע המאה הט " ו [  . ' ] . . .י 5הביטוי

' תנועה ' הוא

אולי מוגזם  ,נכון רק לגבי האנוסים לאחר הגירוש  ,אבל ' ציפייה דרוכה ' למשיח או
' התעוררות ' משיחית ודאי היתה  ,ולא רק

בספרד  .כפי שהראה

בער  ,מקור התקווה

היה כיבוש קושטא  ,בירת הנצרות המזרחית  ,בידי העות ' מאנים בשנת . 1453
אירוע עולמי זה היה מעין רעידת  -אדמה  .גל חישובי הקץ  ,שבא לרגל שנה זו ,
נמשך שנים רבות אחריה  .עוד בשנת

, 1535

כעבור

82

שנה  ,כותב ר ' משה

מטראני :

' ולכידת קושטא בשנת רי " ג נתייעד בפסוק שישי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ
[

],

52

רבים מחכמי ישראל שעסקו באפוקאליפטיקה  ,ביניהם ר ' אברהם הלוי ור " י

אברבנאל ור ' אברהם זכות  ,הזכירו מאורע זה  .זכות מוצא בגימטרייא של ' בת אדום '

רמז לכיבוש קושטא  ,שהרי סכום האותיות הוא  , 453ובתוספת אלף נקבל . 1453

3

'

חישוב זה  ,המוצא רמז במקרא לתאריך נוצרי  ,הוא יוצא  -דופן בזרותו ומחזק את
ההנחה שהמאורע היה בעל משקל רב בעיני היהודים .

4

'

הזכרנו שמות של חכמים שכתבו לאחר הגירוש  ,אבל המקורות שהביא בער
מראים בבירור  ,כי תחילת הדברים באמצע המאה הט " ו  .על תקוות היהודים כתוצאה
מן הכיבוש העות ' מאני מספר כבר אלפונסו ד ' אספינה ב ' מבצר האמונה '
בשנת

1464

( . ) 1461

משהגיעו לקורדובה ידיעות על ההצלחות הצבאיות של העות ' מאנים ,

הביע אנוס אחד את ההערכה כי ' תוך שנה וחצי יכול התוגר להגיע לקאסטיליה '  ,והוא
מייעד לו תפקיד

משיחי ' .

מהררה סמוך לשנת
51

נ _ צי  , ,ונס צון  ,שכי

5

התעוררות משיחית זו מגיעה לשיאה עם הופעת הנביאה

" . 1500
3זי .

52

מטראנק עמ ' . 255

53

זכות  ,עמ ' . 226

54

החומר נאסף  ,בעקבות בער  - -ראה

55

בער  ,התנועה  ,עמ '

56

בער  ,התתעה  ,עמ '

:

תמר  ,עמ '

נה  -מ .

סב ( ד ' אספינהג עמ ' סד ( האנוס
סו  -ע  .לאחרונה הורחבה הי עה על תתעה ד בסדרת מאמרים של ח '

"

-

ן

עשרת השבטים וגירוש ספרד

21

כיבוש קושטא היה לאבן  -דרך היסטורית בדרך לגאולה גם בקרב נוצרים בספרד ,
שראו בכך עונש  .כך בספר האלבוראיקי
המקורב

לאינקוויזיציה בשנת

. 1488

 , ( Libro del Alborayqueשנכתב בחוג

~

57

כצפוי  ,לא רק בספרד היתה התרגשות רבה בקרב היהודים  .אמנם צרות האנוסים
שימשו כרקע נוח לצמיחתן של תקוות משיחיות  ,אך טבעי שבמקומות אחרים ,
קרובים יותר מבחינה גיאוגראפית אל המאורעות הצבאיים  ,שם היו הידיעות טריות

יותר  ,יעסקו ' ויסיקו ' היהודים את המסקנות הדתיות  -משיחיות לגביהם  .בתחילת שנת
רט " ז

( ) 1455

נכתבה איגרת מירושלים לאיטליה  ,המשקפת את מצב  -הרוח מיד לאחר

כיבוש קושטא  .חשיבות האיגרת היא גם בהיותה מעין אב  -טיפוס לאיגרות של
שבעים השנה הבאות  ,מבחינת המוטיבים שבה .

8

'

חכמי ירושלים  ,החתומים על האיגרת  ,פותחים את הדיווח ב ' שמועות והבשורות
הטובות אשר שמענו ואשר ידענו וראינו בעינינו בשר

[ !]

בשנת דר " י עי " ן  ,כי השנה

השנית אשר בה נתקיימה הנבואה הגדולה והעצומה והטובה לסמן גאולתנו שנבא
ירמיהו על פסוק שאומר באיכה

שישי [ . . .

]

עוץ שהיא קושטנטינא .

9

'

האיגרת מוסיפה

ומספרת על כתב שהגיע עם חכמים יהודים מן המזרח ובו ידיעות על השבטים  ,וזה
לשונו

:

דעו לכם כי נהר סבטיון נפסק לגמרי בשנת דר " י בתחילת השנה ביום תשרי
ממש ואחינו הנמצאים שם נלחמ ' מלחמות ה ' ית ' ויש להם מלך גדול חסיד
וחזק ולוחם מלחמות ה ' בכל יום ויום עם המלך הגדול הנוצרי פרישטו יואני

מאינדיאה  .והמלך הגדול החסיד מעמנו כבש ממנו הרבה מקומות והרג מהם
אלפים ורבבות מן הנוצרי ' מפרישטו יואני וקבץ [ פ " ג ' ] כל החיילות והמלכיות
אשר הם תחת ממשלתו ובפרט המשפחה הארורה של גוג ומגוג ובני הנפילים
והענקים [  ] . . .ועם כל זה איננו שוה להם דבר כי ה ' ית ' בעזרתם של יש ' ובכל
יום ויום הורגים מהם הרבה וכבר כבש חלק אחד מששים ממלכות פרישטו
יואני הנוצרי .

60

אנו קוראים באיגרת זו גם על סימני גאולה שנשמעו ונראו על הר הבית

:

ועוד אנו מעידים לכם אחינו בני בריתנו בשורות טובות ונחמות ונאמנות
ביינארט  ,על סמך תיקי האינקויזיציה שטיפלה במרץ רב בתופעה זו  ,שאותה ראתה בחומרה

רבה .
57

תמר

( ראה ,

למשל

:

ביינארט  ,אגודו

;

ביינארט  ,תנועת ) .

לא דייק בדברי בער  ,כשכתב  ,כי ספר זה ' שימש כנראה מקור לר " י אברבנאל ' ( תמר  ,עמ ' נו

הערה  . ) 12בער טוען כי לשניהם היה מקור יהודי משותף
58

תמר  ,עמ ' גז  -נח  .האיגרת פורסמה

עמ '

:

נויבאואר  ,ענייני  ,עמ '

( בער ,

. 50 - 45

התנועה  ,עמ '

עז ) .

תיקוני טקסט וניתוח

:

פראור ,

קמד  -קמח .
ענייני  ,עמ '  . 46שנת דר " י היא רי " ד ( . ) 1454

59

נויבאואר ,

60

על קירבתו הגיאוגראפית של פ " ג ' לגוג ומגוג מדובר בכל האיגרות הקשורות בו  .ראה אולנדורף

איגרות  ,עמ ' ( גירסאות עבריות

אולנדורף בהקדמתו  ,עמ ' . 16

, 51 , 45 ) :

, 97

, 125

( זארנקה  ,לאטינית

):

. 125

:

ראה גם הערתו של

ן
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מסימני גאולתנו כי בשנת רי " ד בליל אב ן  ] . . .שמענו קולות רבות וחזקו ' על הר
הבית וגם הישמעאלי ' שמעו הקולות הגדולות והחזקות וחרדו חרדה גדולה עד
מאד כי מעולם לא נשמעו קולות כאלה והרבה יהודי ' הבינו הדבור של ה קולות

[. . .

וכן היו אומרים עורי עורי

רחמ ' [ . . .
גדולה .

]

ובבקר ראינו נס גדול מזה וזה הוא כי שער

]

עלו למעלה יותר מו ' אמות ואז חרדו ותמהו הישמעאלים חרדה

ן6

בתשובה לשאלת חלום של אחד מחסידי ירושלים נמסר לו בתקופה הקשה
הממשמשת ובאה  ,כי רק מעטים מהיהודים בחו " ל יזכו לשרוד ולראות

בגאולה .

היהודים בארץ  -הקודש חיים תחת שלטון מיכאל  ,בעוד שיהודי הגולה החיים תחת
שלטון אדום וישמעאל חוסים בצילו של סמאל  ,וזה כל ההבדל  ,לרעת האחרונים  .לכן
מציעים להם חכמי ירושלים לחזור בתשובה  ,לזנוח את ' הכבוד והזהב והממון אשר

אתם מתפת "
תעלה

ללכת אחר ההבל '  ,ללמוד תורה  ' ,ולחזק ביד לומדיה ובזה יהיה לכם

וארוכה ' .

62

וכדי שהדברים המרומזים יובנו כראוי  ,הם מספרים על הגזרות נגד

היהודים בירושלים ועל השוחד הרב שהיה עליהם לשלם  ,עד שירדו מנכסיהם  ,ועול
שמירת המקומות המקודשים והישיבות כבד

עליהם .

הסבל  ,לרבות סכנת גירוש

מירושלים  ,בא עליהם כתוצאה מכך שהגויים בירושלים ראו את סימני הגאולה  ' ,ועל
זה שלחנו לבקש סיוע וחוזק לחזק בדק נחלתנו ובית תפארתנו  ,ועל זה תזכו לראות
בנחמתה ובגאולתה ובבניינה

[. . .

]

כי הנה ראוי להביא המעשר אל בית האוצר

[. . .

]

ועל זה תנצלו מהגזרה הגדולה אבלה ומרקה אשר שמעתם למעלה '  .המכתב הארוך
הזה נשלח עם פרנס מירושלים  ,לאסוף בעזרתו את כספי הצדקה ,

63

בהבטחה ששמות

הנודבים יוזכר בכל שבת באחד המקומות הקדושים  ,שרשימתם סוגרת את האיגרת .

איגרת זו מספרת על סימני הגאולה הקרובה  ,המופיעים בשלוש חזיתות  :מלחמות
התורכים בנוצרים  ,מלחמות השבטים בפ " ג '  ,סימנים הנראים בירושלים ומקורם מן

השמים  ,המסמלים את סופם של האסלאם ושל הנצרות עם גאולת ישראל  .אנשי

ירושלים  ,המרגישים כנציגי העם במרכז ההתרחשויות ( סביר כי מציון תצאנה
בשורות הגאולה )  ,מבשרים על כך לגולה  ,ובתמורה על סבלם הם מצפים לתרומות
שיסייעו

בידם ,

וגם

לתורמים .

וההתעוררות המשיחית

64

בלי להפחית מחשיבות הידיעות והשמועות
עקב המאורעות ההיסטוריים  ,היה למרכז

האותנטית

בירושלים  ,ובמיוחד לציבור לומדי התורה שבה  ,אינטרס מובהק לשמור על טריות
השמועות ועל הפצתן

הסדירה .

65

. 47
. 49 - 48

61

נויבאואר  ,ענייני  ,עמ '

62

נויבאואר  ,ענייני  ,עמ '

64

כדי לתת משקל רציני לידיעות  ,הם משתמשים במספר רב של ביטויים חוזרים של ' אמת '  ' ,רשום

נויבאואר  ,ענייני  ,עמ '

63

. 50

אמת '  .על איסוף תרומות בעזרת שמועות עשרת השבטים עמד כבר
65

סקירתו של שרוט על המשיחיות בתקופה
 -ראה

:

שרוט  ,עמ '

, 85 - 62

מסקנה

:

17

:

לזר  ,עמ '

. 50

נשענת על כמה מחקרים קלאסיים  ,ואיננה מעודכנת

בעמ ' . 240

ן

עשרת השבטים וגירוש ספרד

23

ה  .שמועות על השבטים לאחר גירוש ספרד
ספרד ,

הסקירה בנדון לאחר הגירוש תתמקד בשתי רמויות מרכזיות ממגורשי

המייצגות את כיווני החשיבה בעניין השבטים  .האחת  ,ר ' יצחק אברבנאל  ,שהעלה את
הגותו המשיחית בצורה סדורה בחיבוריו  ,ובהם התייחס גם לעשרת השבטים .
השנייה  ,דמותו המיוחדת של ר ' אברהם בן אליעזר הלוי  ,אשר הגיע לירושלים ושלח
ממנה מספר איגרות משיחיות  ,ובהן יוחד מקום מרכזי לשמועות השבטים .

.1

ר ' יצחק אברבנאל

עד כה עסקנו במיוחד בספרות האיגרות  ,בדרך  -כלל מירושלים לקהילות ישראל
באיטליה  .אבל רוב החכמים במאה הט " ו התייחסו בצורה כלשהי לעשרת השבטים .
ר ' יצחק עראמה הדגיש את השלוה שזכו לה השבטים בהיותם מבודדים

[. . .

]

:

שאם גלו מארצן הנה לא נפזרו אלו מאלו ובארץ גלותם לא ישב זר

בתוכם  ,והם נושאים שם עול העבודה הרבה מהמם ושאר השעבודים אשר

נותנים עליהם מלכי הארצות ההם  .אמנם אנחנו הגולים בתוך העמים שאנו
נפוצים ומפוזרים בינותם והרשעים שבהם מצרים אותנו מכל

הצדדים .

66

לפי עראמה  ,עם ישראל הוא יחידה אחת  ,המקבילה לי " ב המזלות  ,וחסרון במספר זה
פוגע בשלמות העם  .לכן יקבץ המשיח את כולם  ,ואז תשרור הארמוניה בעם
ובטבע .

67

ר ' אברהם סבע  ,הדרשן המקובל ממגורשי ספרד  ,מאריך להעמיד אותם הדברים
קבלי :

על בסיס

לפי שעם ישראל דבקים בשם ה ' ואחוזים בסוד המרכבה בשם ע " ב אותיות

בסוד י " ב שבטי ישראל [ . . .
לעולם ולא ישכח זכרם [ ] . . .

] עד

שלזה אמר שבטי יה עדות לישראל  ,לעד

אל עמו תביאנו  ,בענין שיהיה נכלל במספר עמו

שהם י " ב שבטי ישראל שאם לא כן יהיה המנין חסר וא " א [ ואי
להתקיים העולם  ,כי לכן הם י " ב חדשים .

66

ראה

:

אפשר ]

68

עראמה  ,דברים  ,דף צד ע " א  .וגם בפירושו לאיכר  ,דף קיר ע " ב  .נראה שיש בדבריו השפעה

של איגרות פ " ג '  ,שלפיהן השבטים מעלים לו מס  .כך גם לפי אחת האיגרות העבריות  ( .אם כי
יתכן שהוא פשוט לא היה יכול לקבל שהשבטים  ,שגלו כעונש על עוונותיהם  ,יהיו במצב שונה
באופן כה קיצוני מזה של הגלות המוכרת של מלכות
67

הלר  -וילנסקי  ,עמ '

87

.

המגורשים ( יעבץ  ,עמ '
68

סבע

( דברים  ,עמ '

. ) 74

. 179
מב) .

יהודה ) .

ראה גם דברים דומים מאת ר ' יוסף יעבץ  ,המנסה לנחם את

ר ' יצחק קארו  ,גם הוא מן המגורשים  ,אומר שהשבטים יחזרו  ,ואם כי

איננו מנמק את ההכרח  ,הוא טורח להמציא לכך דרשה  -ראה

:

קארו  ,עמ ' . 156

24

ן

אברהם גרוס

נראה שיש רקע פולמוסי פנימי מסוים לצורך של חכמים אלה  ,לפחות בספרד  ,להודיע

ולהסביר כי השבטים יחזרו  .ר ' חיים  ' 7מוסא כתב  ,בשוכבו ' על ערש דווי '  ,איגרת
לבנו  ,כנראה באמצע המאה הט " ו

בספרד .

מתוך שמונת עמודי האיגרת  ,כמעט

ארבעה עוסקים בניסיון להוכיח  ,על יסוד ציטוטים כמעט מכל נביא  ,כי עשרת
השבטים יחזרו  .נראה שהאיגרת נכתבה לצרכים פנימיים של שכנוע בני  -הדור  ,כנגד

הגלויות .

אותם דרשנים הכופרים באמונת המשיח וקיבוץ

בפתח האיגרת לבנו ,

מתייחס  ' 7מוסא לדרשן שדרש והסביר כפשוטם את דברי ר ' הלל  ' ,אין להם משיח

לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיהו ' ( סנהדרין צט

כ ' מתפלספים אשר הדיחו את ישראל מלפנים

[. ' ]. . .

ע" א ) ,

ומאפיין דרשנים כאלה

בהמשך הוא מביא כמה סיפורים

על השפעתם ההרסנית  ,כך  ,למשל  ,הוא אומר  ] . . . [ ' ,רמז

לכ'

שבטים אם לא יכפור

שום מתעקש '  .ובדומה לכך ' מי יכחיש קיבוץ לל השבטים וביאת המשיח מושל על
כל זרע יעקב  ,כי אם הסומא משתי

עיניו ' .

69

חכמים אלה שהזכרנו  ,ושכמותם  ,אינם שקולים לעומת ר ' יצחק אברבנאל ,
מבחינת ההקף והצורה של ההתייחסות

לשבטים .

כידוע  ,כתב אברבנאל לאחר

הגירוש שלשה חיבורים משיחיים  ,ובהם בנה תמונה אפוקאליפטית כוללת של
העומד לקרות בתהליך הגאולה של עם ישראל  .אברבנאל אף חישב וציין את תאריכי

הקץ הקרוב  .השבטים תופסים אצלו מקום מרכזי  .כותב על כך נתניהו  ' :רק בסכימה
המשיחית של אברבנאל אנו מוצאים אותם בתפקיד אקטיבי בתולדות עם ישראל
והעולם ' .

70

בהדגשת חידוש זה של אברבנאל התכוון הביוגראף שלו  ,נתניהו ,

להשוותו לחכמי ישראל הקודמים  ,שעסקו בנושא המשיחי בצורה של חיבורים
מסודרים  ,כי הרי ברור מתוך המקורות שעסקנו בהם  ,כי התקוות להתערבות השבטים
במהלך האירועים הגלובאליים כבר היו לנחלת העם במאה הט " ו  .לכן מדויק יותר
לומר  ,שאברבנאל הכניס את הרעיונות והתקוות שפשטו בדורות שלפניו לתוך מסגרת
של ' קודיפיקאציה

משיחית ' .

אברבנאל רואה שלושה סוגים של פורענויות בגלות

האחד שלא היה בגלות כח ואומץ לב

[. . .

]

:

והסוג השני מהרעות שתחת היותם

בני ציון היקרים המסולאים בפז  ,אחרי היותם בגלות נחשבו לנבלי חרס גלה

כבודם ויקרם [  ] . . .והסוג הג ' מהרעות הוא שתחת היות להם על אדמת הקדש

69

אבן מוסא  ,עמ '

21ן .

ובדבריו בסיכום האיגרת  ' ,ובכלל תדע כי רבים מהדרשנים שבזמן הזה סכנה

לבעלי בתים לשמוע דבריהם '
229

;

( עמ '

 . ) 124לגבי זמן פעילותו של ן ' מוסא  -ראה  :זכות  ,עמ '

לפי עדות זו  ,הוא חי וכתב במחצית השנייה של המאה הט " ו  ( .ראה הדיון של קאופמאן

בהקדמת המהדורה  ,אבן מוסא  ,עמ ' - 110
מחברם )

טמון במשפט

( שם  ,עמ '

. ) 121

:

11

 . ) 1הקושי היחיד מתוך כתביו לאיחורם ( ואיחור זמן

' שאלו הם עשרת השבטים שחושבים כל העולם שהם אבודים ' . . .

באמצע המאה הט " ו היה העניין כבר ידוע ונידון למדי  ,ובודאי שהצהרה זו

מוגזמת  .אלא שייתכן שאין להתייחס לדבריו כאל הצהרה ' היסטורית '  ,מאחר שהיא באה לפרש
את הפסוק  ' ,ובאו האובדים בארץ אשור ' .
70

נתניהו  ,עמ '

. 229

ן

עשרת השבטים וגירוש ספרד

25

שבט ומלכות ומחוקק מבין רגליו  ,הנה בבואם בגלות מלכה ושריה בגוים הלכו

ושר .

בשבי לפני צר  ,אין להם עוד מלך

ן7

בשבטים מוצא אברבנאל את כל מה שחסר ליהדות בגלות אירופה  .יש להם אומץ ,
כבוד וממשלה  ,ודבר זה יתגלה לעיני הגויים במלחמת הנקמה  ,שבה תפקיד השבטים
להושיע את העם הסובל .

72

כל זה נכון  ,אלא שזו הסיבה הפסיכולוגית שבגללה

טיפחה התודעה העממית של האומה את אגדות עשרת השבטים  .כאן אין חידוש של

אברבנאל  ,אלא  -כאמור לעיל  -הוא מכניס דעות עממיות מקובלות לתוך הסכמה

המשיחית השלמה שהוא מציע  ,תוך הוספת נופך הגותי  -ניתוח של פורענויות

הגלות .
בכמה מקומות בכתבי אברבנאל אפשר לראות את השפעת הידיעות החדשות ,
שקיבל בעיקר מצד פורטוגאל  .ב ' משמיע ישועה '  ,מחיבוריו המשיחיים  ,הוא מפרש

את הכינוי ' ארץ צלצל כנפיים ' ( ישעיה יח

:

א ) לאור גילויי המסעות הפורטוגאליים

:

בעבור רוב הצל אשר בה מפאת האילנות הגבוהים אשר על הנהרות  ,כמו
שהיום הזה מעידים אנשי מלכות פורטוגאל ההולכים שמה  ,וכל דרכם הוא על
הנהרות  ,ויש משני עברי הנהרות אילנות גבוהים עד לשמים  ,והם רבי הענפים
והעלים  ,עד שעושים על הנהרות צל מרובה וגדול מאוד  ,וספינות הנוצרים
עוברים בנהרות תחת אותם צללים שחופפים את הנהר כמו
קטע מעניין אחר קשור למנהגי הנוצרים באתיופיה

כנפים .

73

:

ולפי שההודים עושין סימן קיבול דתם בכוויות אש על הפנים ועל זרועות
הידים  ,באמרם שהבריתות שלשה  ,ברית דם שלקחו להם היהודים בברית
מילה  ,וברית מים שלקחו הרומיים בטבילתם  ,וברית האש שהם ר " ל ההודים
לקחו להם ,

74

ואמרו שעל זה נאמר אש דת למו  ,לכן אמר כנגדם הנביא  :כי תלך

במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך  ,ר " ל שהרושם ההוא לא יוציאם מכלל

דתם .

75

71

אברבנאל  ,מעייני  ,עמ ' שמט .

73

אברבנאל  ,משמיע  ,עמ ' תמה  .מעניין גם ההמשך שם

72
:

נתניהו  ,עמ ' . 232 - 231

' והסתכל אמרו בכלי גומא שגם זה מפי

השמועה למדנו שבשפת אותם הנהרות נולדים קנים גדולים ועבים מאד מאד ואנשי הארץ ההיא
יקחו קנה אחד מהם ויחקקוהו ויפסלוהו ויעשו ממנו ספינה שיכנסו בה ארבעה אנשים ויותר

[  . ' ] . . .יצוין שאברבנאל איננו משתמש במידע

' חדיש ' זה בפרשו אותה נבואה בפירושו

את פירוש ישעיה התחיל אברבנאל לכתוב בשנת

לישעיה .

רנ " ה וסיימו באלול רנ " ח  ,בעוד שאת ' משמיע

ישועה ' גמר באדר ב ' רנ " ח  ,חצי שנה לפני כן  .ושמא השתמש בפירוש הנדון  ,שהוא רחוק מן
הפשט  ,בגלל צורך השעה  ,שהיה הסיבה לכתיבת כתביו המשיחיים .
74

בפירוש לישעיה הוא מוסיף

:

' מפני מאטטתנו השליח שצוה אותם עליו '  .לפי מסורות נוצריות

הגיע השליח המוזכר על  -ידי אברבנאל לאזור אתיופיה ( בעוד שהשליח תומאש הגיע לאזור

הודו  ,ואת קברו חיפשו במקביל לחיפושים אחר ממלכת פ " ג ' )  .אברבנאל  ,באומרו
מתכוון לאתיופים  ,שכן אזור גיאוגראפי זה נחשב לחלק של
75

אברבנאל ,

משמיע  ,עמ ' תסז .

הודו .

' הודים ' ,

ן

26

אברהם גרוס

נבואה זו מתייחסת  ,לפי אברבנאל  ,לאותם ' רבים מאומתנו יצאו מכלל בהם מתוקף

צרות הגלות אבל לא ישארו בגיותם כי הם ישובו אל ה ' ויזכו בישועתו '  .כך יהיה לגבי
' המים הזדונים '  ,שהם מי הטבילה הנוצרית  ,וכך לגבי טבילת האש של יהודים

פ " ג' .

ב' הודו '  ,שהם צאצאי עשרת השבטים  ,החיים בסביבת המלכות הנוצרית של

בהחלט יתכן שמדובר כאן באונס של יהודי אתיופיה כאשר גברה יד החבשים
במלחמה המתמשכת

נגדם .

בער מראה  ,כי טבילת האש  ,שכביכול השתמשו בה הנוצרים של פ " ג '  ,היתה על

סדר  -יומם של הספרדים  .במשפט בשנת

1489

נגד יהודים שעסקו בגיור  ,טענו העדים ,

כי היהודים נוהגים לבטל את סימני הנצרות

על  -ידי מחיקה סמלית

] [ decristianar

של הטבילה לנצרות  ,בצורה של גזיזת ציפרניים וחיכוך מקום ה -

 chrisinaשעל

המצח  .לעומתם טענו היהודים  ,כי אין שום צורך במנהג כזה  ' :שאפילו אם הכריסמה
דבר רשום מאד שלא יוכל להתבטל  ,כמו שהוא כווית האש

] [chrisrna de fuego

שעושים לפי הנשמע בארצות הפרסביטר ג ' ואן  ,לא היו נמנעים

מלגיירו ' .

%

על ' בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל ' ( ירמיהו ג  :יח )  ,הוא אומר

:

והנה בימים האלה אשר כתבתי זה ראיתי בכתב אמתי שהביאו בני המערב
ההולכים היום ממלכות פורטוגאל לארץ הודו להביא הבשמים  ,שהעידו שראו
שמה יהרדים הרבה והביאו כתב מיד חכם אחד מהם  .והם אומרים שהמה מבני
יהודה ובנימין מאותם שגלה סנחריב מערי יהודה קודם חורבן

ירושלים .

ח

כאן לא מדובר בעשרת השבטים ולא באתיופיה  ,אלא ביהודים שחיו בהודו  .דברים
אלה

כאשר היה

נכתבו

אברבנאל כבר

הפורטוגאליות על הודו ועל היהודים

בוונציה  ,ובה הגיעו אליו הידיעות

שם .

לסיכום  ,חשיבות מפעלו הספרותי של אברבנאל בתחום המשיחי היא בעיקר
בתחום ה ' קודיפיקאציה ' של דעות שהיו מקובלות  ,עם הדגשים כאלה ואחרים

שלו .

78

סמכותיותו כמנהיג פוליטי ורוחני גרמה גם להשפעה שזרמה חזרה מכתביו אל העם ,
שהנה היה לו על מי

שיסמוך .

79

הרקע והסיבה הישירה לכתיבת חיבוריו המשיחיים

טמונים בגירוש ספרד  ,באמונה שאכן זהו השלב של ' בעיתה '  ,שבו חייבת הגאולה
לבוא  ,ובצורך השעה לרומם את רוחם של המגורשים  ,שמהם היו שקועים במ " ט
שערי יאוש  .להערכת אברבנאל היתה גם סכנה מוחשית  ,שהפרשנות הנוצרית לקטעי
נבואה רגישים עלולה לדחוף את המיואשים בקרב המגורשים להמיר את

עג .

76

בער  ,התנועה  ,עמ '

77

אברבנאל  ,ירמיה  ,עמ '

גם

יש מקורות אחרים לעניין ' טבילת האש '  ,ואדון בו במקום

דתם .

אחר .

שיז .

בער  ,התנועה  ,עמ ' ע  -עז

שלום  ,הרעיון  ,עמ '

. 188

78

ראה

79

אל ההשפעה ההיסטורית שאולי היתה לו על האפיזודה המשיחית של דוד הראובני ושלמה

:

מולכו  ,אתייחס

להלן .

;

עשרת השבטים וגירוש ספרד

כמנהיג

ן

27

ראה כי עת לעשות  ,אולי בניגוד לגדולי התורה וההלכה של אותו הדור ,

שמהם אין אנו שומעים תגובות כלשהן לשמועות של ' עד מפי עד ' או של ' בת

 . 2ר ' אברהם

קול ' .

80

אליעזר הלה

בי

את רא " ה הכתיר ג ' שלום כ ' ראש בעלי האפוקליפטיקה בקבלה  ,שהכין את הקרקע
הרוחני לר ' שלמה מולכו ולדומים

לו ' .

] 8

פעילותו הספרותית של ראייה בעניינים

משיחיים מתחלקת בין חיבורים כ ' משרא קיטרין ' ובין איגרות הקשורות באופן בולט
לשמועות עשרת

השבטים .

מגורש מקובל זה הגיע  ,ככל הנראה  ,בתחנתו הראשונה לפורטוגאל  ,משם
לאיטליה ודרך ארצות הבאלקאן הגיע לאחר שנים לירושלים  ,שם למד בישיבה

ונעשה לראש החכמים  .אמנם על  -פי עדותו היה עיקר עיסוקו בתלמוד  ,אך מבחינתנו
חשוב לציין כי ישיבה זו היוותה שבת תחכמוני של חוג אפוקאליפטיקאים  .ר ' אברהם
נפטר בשנת

1530

בקירוב .

82

לפי עדותו  ,הוא התעניין בחישובי קיצין כבר בצעירותו

בספרד  ,חישב את הקץ שיבוא בשלבים  .לפי שיטתו  ,הגאולה התחילה לפני הגירוש ,
כבר עם כיבוש קושטא  .ב ' משרא קיטרין '  ,פירושו לנבואות הילד ובאיגרת סוד
הגאולה הוא מדבר על כמה תאריכי גאולה שכבר היו  ,ואחרים שמשמשים ובאים
ר"פ

( , ) 1520

רפ " ד

( , ) 1524

ר " צ (  , ) 1530רצ " ו

( . ) 1536

:

83

את ' איגרת בני הישיבה שבירושלים ' הוא כתב בהיותו ראש וראשון לתלמידי

הישיבה  ,בשנת רפ " א (  . ) 1521תוכנה מזכיר מאוד את האיגרת שנכתבה בשנת רי " ד .
איגרתו מופנית אל נדיב מאיטליה  ,שתרם לישיבה ולעניי ירושלים  .בסיום הפתיחה
מודיע לו הכותב  ' :התפללנו עליך לפני בית קדשנו '  .עיקר האיגרת הוא תשובות
שנשאלו על מנהגיהם  ,סדרי הלימוד  ,מצב הישיבות  ,ואחרון חביב  ' ,אם נתחדש שום
אות אצלנו מענין גאולתנו '  .השאלה מזכירה לנו את אופי השאלות ששאלו יהודי
איטליה את יהודי ספרד  ,שאותן ניתן לשחזר מתוך מכתב התשובה של יהודי

ספרד .

האיגרת מבטאת את הצורך בתרומות ובהתרמות  ,שבזכותן יוכלו התורמים לומר כי

גם להם יש ' חלק ונחלה בירושלים '  .זו הסיבה הראשית  ,מבחינת הישיבה  ,לכתיבת

80

ראה

TIW

האיגרת של יהודי קאסטיליה לאיטליה  ,לעיל  ,שבה הם פותחים בזהירות  ,ממשיכים

לספר~על השמועות בשם מלך פורטוגאל על הסמבטיון ועל גדולת היהודים שם  ,לומר שיש להם

מקורות מידע  ,אך בסיום הם מזהירים שוב  ' :וכל אלה הדברים נזכרים ונאמרים על פי השמועה
לא על פי הראייה '  .בקטגוריה זו אפשר גם לכלול את ר ' עובדיה מברטינורו  ,שכבר ראינו את

מידת זהירותו  ,למרות היותו במרכז השמועות הירושלמי  .יצוין  ,שבפירושו למשנה ( בסנהדרין
י
81

82

 :ג)

בנושא

השבטים .

שלום  ,משרא  ,עמ ' . 9
שלום

.

משרא  ,עמ '  . ] 7 - 13על שהייתו בפורטוגאל  -ראה  :תשבי  ,משיחיות  ,עמ '

גרוס  ,טבע  ,עמ '
, 13

83

גם כן נאלמת

נוצתו .

 208הערה

38

הערה 89

 . 84שלום מדבר על תקופת פורטוגאל שלו בלשון שמא ( משרא  ,עמ '

 . ) 35אכן גם יש לשאול עד כמה השפיע עליו ' גירוש ' פורטוגאל .

הלוי  ,איגרות  ,עמ '

, 406

;

 . 413בהקשר של כיבוש קושטא  -ראה

:

הלוי  ,דף ד ע " ב .

26

ן

אברהם גרוס

האיגרת  .חציה השני מוקדש ל ' ענין האות '  ,שקרה

בירושלים .

מסופר על אווירת

התשובה בישיבה לקראת הגאולה ועל משמרות התפילה שאירגן ר ' יצחק שולאל ,

פטרון הישיבה  ' ,להתפלל ולהתענות על כל אחינו שבגולה יצל יגן עליכם [ . .

, ' ].

ובסיום  -פירוט אותות הטבע של גשמים ורוחות באביב  ,והרעם הגדול שהאש
שעימו פגעה בפסילים שב ' צמרת הארמון ' של הגויים .

העיקריים שבאיגרת משנת רי " ד  ,כפי שפירטנו

84

לעיל .

באיגרת זו מצויים המוטיבים

85

אין באיגרת זו זכר לעניין

השבטים  ,כך גם באיגרת קודמת שלו משנת רע " ט (  . ) 1519אבל הוא מזכיר את יהודי
אתיופיה כבר בשנת

, 1517

בפירושו לנבואות הילד ( ראה

להלן ) .

הראשונה מאיגרות רא " ה  ,שהגיעו לידינו  ,העוסקת בשבטים היא משנת רפ " ה .

שמועות השבטים באו בדרך  -כלל לעורר את העם לשמוע בהן את פעמי

הגאולה .

רא " ה  ,המקדיש לשבטים מקום נכבד באיגרותיו  ,גם מקשר עניין זה לחישובי הקץ
שלו  ,בנסותו למצוא סימוכין היסטוריים בדבר גאולות שהיו  ,כדי להגן על חישוביו .
כך  ,למשל  ,הוא כותב בשנת רפייה

( ) 1525

בשנים שאותן ציין רא " ה בחישוביו

[. . .

]

איגרת לידיד  ,ששאלו איזה גאולות אירעו

:

הגיעוני שאלותיך אשר שאלת אלי על מה שכתבתי

בפי ' [ רוש ]

נבואת

נחמן ע " ה [ עליו השלום ] ששנת רפ " ד היא שנת פקידה [  ] . . .וגם במה
שפירשתי באגרת סוד הגאולה באותו מאמר שפירשתי שם כפי מה שעלה
העיון בידי שד ' גאולות הן אחת שנת הר " ף והשנית שנת הרפ " ד

[. . .

]

ואמרת

שאודיעך מה גאולה היתה שנת הר " ף ושנת הרפ " ד כי לא ראינו דבר [ . .

].

ובעניין הגאולה הראשונה של שנת הר " ף או ' [ מר ] אליך שכבר זכרנו בנבואה
רביעית מנבואת נחמן ע " ה כי סמוך לארץ אלחבי " ש היתה מלכות אחת
ממלכויות היהודים  .ובשנה שקמו אנשי הממלכה החטאה ממלכת פורטוגאל
על האנוסים שבתוכם להשמידם ולאבדם בשנה ההיא עצמה ובזמן ההוא

נתעוררה מלחמה בין בני ישראל אשר באותה מלכות ובין בני אלחבי " ש  .ולפי
שכוכב יעקב היה חשוך ואפל וכורע ונופל בשנה ההיא כי מן השמים נלחמו אז
עם ישראל לפה גברה יד סמאל ונצחום בני אלחביש

[. . .

]

86

וילך יד בני

אלחביש הלוך וקשה על בני ישראל אשר באותה מלכות עד אשר הכריתו את
שמם מן המלכות ההיא  ,לא נשארו כי אם אנשים בה מעט עם עני ודל והוא עם
בזוי ושסוי ויהיו למס עובד  .והנה הוגד אלינו ששנת הר " ף חזרו בני אותה
מלכות ונתחזקו ועמדו על נפשם ונתנו ראש והרימו נס ומשחו מגן ופרקו עול
בני אלחביש מעליהם והצליחו מנגדם במלחמותיהם והשם עזרם ויושיעם

62ן  . 165 -ומשם כל הציטדטים שבקטע זה .

84

יערי  ,איגרות  ,עמ '

85

נויבאואר  ,ענייני  ,עם  . 32 - 30 ,על השיוך הסביי של איגרת בני הישיבה לרא " ה -

ר" "

:

שלודז '

מירא  ,עמ '  . 39מבנה האיגרת מזכיי את האיגרת משנת רי " ד .
86

כאן מתאר רא " ה את הסיבה המיידית לתבוסת הפלשים  ,שנבעה מריב על ירושת המלדכה  .הוא
טוען למידע מכלי ראשנן על בית המלנכה של

הפלשים .

ן

עשרת השבטים וגירוש ספרד

29

למען שמו  .וא " כ גאלה היתה להם באותה שנה אשר גאלם מיד צר  ,אם כך היו

הדברים כפי מה שהוגד אלינו ן  ] . . .ולפי מה שהגיד חבשי אחד המלחמה כבדה
מאד ורבתה המכה בבני אלחבי " ש  .וכמו כן יתכן שבשנת הרפ " ד היתה

גאולה .

נאם עדיין לא נתפרסמה אלינו היכן היתה  ,ולבי אומר לי שבני ראובן גם קצת
מאחינו משאר השבטים יצאו ונעתקו ממקומם ויצאו ממסגרותיהם באותה

שנה ונגאלו על ידם קצת מאחיהם בכל המקום אשר הגיעו אליהם [ . . .
אומ ' [ ר ]

שאני

]

ומה

כמו כן על קצת מאחינו משאר השבטים  ,אני או ' [ מר ] זה על

היהודים אשר אצל בני כפר אלתורך ובארץ חולחית שתמצא זכרונם וענינם

במסעות ר ' בנימין ז " ל ,

ממקומם .

ונעתקו

אשר יש לי הערה עליהם שכבר יצאו אלו ואלו

87

88

איגרת שנייה של רא " ה  ,משנת רפ " ח

( , ) 1528

רובה דן בשבטים  ,ובה הוא מספר הרבה

מן הידוע לו  ,מפי ' ג ' חבישיים כל אחד בפני עצמו לא נמצא בדבריהם הבדל רק איזה
דבר

מועט ' .

89

על המצב המעודכן בעניין השבטים הוא מוסר

:

נוצרי אחד מהארץ ההיא והגיד שיש מן פלאס " ה עד העיר המלוכה של סולט " ן
באט " י ,

90

מהלך ח ' חדשים  .ויש למלך קצת ממצות התורה וחוקים ונימוסים

שאין להם לבני מלכותו כן ואמ ' שיש עתה כ " כ חדשים בקרוב שיהודים רבים
שיש מאותו צד האחריו שלחו לאמר לו כיון שהוא מזרע שלמה י 9ויש לו קצת
ממצות התורה שיתגייר לגמרי ואם אינו רוצה שיכין עצמו למלחמה

[. . .

]

ועל

זה קבץ המלכים והשרים הקרובים אליו ונועצו יחדו לערוך מלחמה בזה הק " ן
שעבר ר " ל בשנת רפ " ז

[. . .

]

גם עתה לא יש כחדש ימים שבה הנה גיבראט " י

אחד ר " ל ישמעאלי מארץ גובא " ר אשר גדל בפלאס " ה ואמ ' לנו כשתי שנים
שהולכים הרצים מן היהודים מאלו לאלו לומר שיהיו כלם נכונים ויהי כלם
לאגודה

אחת .

92

האיגרת מראה בבירור  ,כי רא " ה טרח לתחקר כל מי שהגיע מאתיופיה  ,והשמועות

מזום ונמדו בראכן מ נייניר
~
87
88

בנימין מטודלה  ,עמ ' נד .

רובינסון  ,איגרות  ,עמ '

.

) 444 - 442

. 408 - 407

( הדברים התפרסמו לראשונה על  -ידי שלום  ,המקובל  ,עמ '

כאן  ,כמו בפירושו לנבואות הילד  ,רא " ה מכנה את הפלשים ' מלכות אחת ממלכויות

היהודים '  ,ואיננו מזכיר את שייכותם לעשרת השבטים  .בהמשך דבריו הוא מתייחס גם אל
המהפכה של שארטין לותר כאל

. 376

' גאולה ' .

89

בית  -אריה  ,עמ '

90

עדיין לא נתברר פירושו של כינוי לועזי

91

שושלת זו אכן קראה לעצמה השושלת מבית שלמה  .בכלל נראה  ,כי הקשרים בין ירושלים

האיגרת כולה

:

עמ ' . 378 - 374

זה .

בבעורים אפשריים אדון במקום

אחר .

לאתיופיה איפשרו לרא " ה ללמוד הרבה על אזור זה  ,בייחוד על אודות החבשים  ,הפלשים
92

והיחסים ביניהם .
בית אריה  ,עמ ' . 377

30

ן

אברי

גרוס

ראייה אמנם כונה

' ראש האפוקאליפטיקאים ' בירושלים בתקופה זו  ,אבל אווירת

המתח בעניין עשרת השבטים באה לביטוי באיגרות נוספות של אנשיה  .באיגרת מאת
ר ' ישראל אשכנזי לר ' אברהם מפירושא  [ Perujagשבאיטליה  ,בשנת רפ " ב  -רפ " ג

(  , ) 1523 - 1522מדובר בעיקר בתיאור המצב בירושלים  ,אך ' אחרון אחרון חביב '

מסופר בה סיפורו של יהודי פלשי  ,שנשבה ואחר  -כך נפדה באלכסנדרייה  ,על
מלחמות הפלשים ועל המידע בנידון שמסר לו הנגיד  ,ר ' יצחק שולאל  .ר ' ישראל זה
היה אף הוא מחוג הישיבה  ,וידידו של

רא " ה .

93

באותו סגנון  ,לא מאותו חוג  ,יצא מכתב נוסף אל ר ' ישראל מפירושא  ,מאת ר '
רפאל טרבוט  ,אשר נכתב לפני שנת רפייה

והוא מסכם שנתיים של

( ) 1525

שמועות .

הוא מספר על יונה שנוצותיה היו ' כצבע התכלת ממוטבות כתבנית אותיות צוחוח
ואומרות מהרה השבטים

יבואו ' .

כרית וממי שאינם בני -ברית

:

94

השמועות חזקות ותדירות מאוד מפי אנשים מבני -

' ומדי יום ביום אנחנו

מגידות ואומ ' כי קרובה ישועתנו

לבוא ' .

שומע "

מכנף הארץ זמירות

החידוש הוא  ,שנמסר בירושלים מפי

ישמעאלים  ,כי יהודי מצרים מוכרים את בתיהם ' מפני שרצונם ללכת לחוג את חג
המצות בירושלים אח " כ ישובו  ,והגוים מרגישים כי הם

דברי הבל ' .

הרי שבעקבות השמועות  ,אולי כבר בהשפעת דוד הראובני ,

96

95

אם נכון הדבר ,

מתכוננים באופן מעשי

לגאולה  ,ולא רק בדרך פאסיבית של תפילות  ,צומות ותזרה בתשובה  .זוהי כבר תנועה

משיחית  ,אם כי עדיין בלא משית  .ייתכן שהסיבה לצעד הזה טמונה בחשש להישאר
בחו " ל בזמן מלחמות הגאולה  ,שהרי ראינו שהתעמולה שיצאה מירושלים כללה גם
את הקביעה  ,שיהודי חו " ל יסבלו קשות וחלקם הגדול לא ישרוד  .אך לא פחות מכך
יש לומר שבאווירת ההתרגשות המשיחית  ,תפסו השבטים באופן זמני את מקומו של

המשית המסורתי  .אחרי הכל  ,תפקיד המשית  ,מבחינת היהודי בגלות  ,הוא לגאול
אותו מצרות השעבוד לגויים  ,וזה מה שהשבטים עומדים לעשות  .מבחינתם של אותם
זריזים  ,האות לעליית הגאולה לא " י כבר

ניתן .

97

לא מדובר כאן אפוא בשמועות על

אודות השבטים שהן כנספח לתנועה משיחית  .להיפך  ,השמועות הן שגורפות את
העם לעשות מעשה  ,כאשר המשיח  ,שעדיין לא הופיע  ,איננו

93

94

מעכב .

דוד  ,עמ '  . 121האיגרת כולה ראה  :דוד  .יצויין כי באותה תקופה התיישבו כארבעים משפחות
פלשיות בירושלים ( שם  ,עמ ' . ) 119
פראור  ,עמ '

קמג -קמר .

אשכולי  ,הראובני  ,עמ '

קיט .

גירסה אחרת לסיפור זה  ,נוסף למקור

המצוטט  ,מובאת בסיפור מסעותיו של החכם האיטלקי  ,ר ' משה באסולה ( בן  -צבי  ,עמ '

מסעות  ,עמ '
95

. ) 163

הציטוט הראשון מהמכתב  :נויבאואר  ,ענייני  ,עמ '

. 33

; 90

יערי ,

. 32

שני הציטוטים הנוספים ממנו  :שם  ,עמ '

באופן דומה לשמועות ממצרים  ,מסופר באותה איגרת על שמועות  ,כי ' הכינו כמו שלש

מאות בעלי בתים מסאלוניקו לבא בכאן תיכף אחר חג המצות הנ " ל ' .

צד .

96

נויבאואר  ,ענייני  ,עמ '

97

האמונה ב ' משיח ' זה דומה לאמונה של חסידי משיחים מסויימים כי משיח לא נהרג אלא נעלם

; 32

אשכולי  ,סיפור  ,עמ '

ומסתתר  ,כדי לשוב ולגאול את העם  .השבטים נמצאים במקום נסתר שהקב " ה ייעד להם  ,כדי
שיישמרו עד למועד הקץ לצרות גלות יהודה שעליו יוחלט

בשמים .

עשרת השבטים וגירוש ספרד

עד כמה תפס

גירוש ספרד מקום מרכזי בחוגו של ראייה

?

ן

31

כדי להשיב על כך  ,יש

להבדיל בין הגלוי לנסתר  ,ובין סיבה ראשונה לסיבות נוספות .
בחישובי קץ  ,כאמור  ,כבר בימי ילדותו בספרד  .גם התאריך של תחילת התקופה
הגדולה  ,תקופת הגאולה  ,קשור בכיבוש קושטא בשנת  . 1453מוזכרים על ידו עוד

רא " ה התעניין

תאריכים מסמני גאולה  ,לפני הגירוש ולאחריו  ,בעוד ששנת הגירוש רנ " ב איננה

משיח " .

מוזכרת בהבלטה כ ' מאורע

של יהודי ספרד  ,שהתחילו בשנת
בשנת

, 1517

[. . .

רמ " ה .

בקטע מפירושו לנבואות הילד  ,שנכתב

הוא מתייחס בצורה ברורה לתהליך הכרונולוגי של המאורעות בעלי

המשמעות המשיחית בספרד
]

98

ברור שרא " ה מדבר על שנה זו כעל שיא הצרות

:

וידוע הוא ששנת רל " ה מלכה בספרד אזבל הרשעה והיא שעשתה את כל

הרעות

האלה .

והמשך המ " ה שנה היו משנת רמ " ה שאז התחילו הצרות

נהחבלים העיקריים שבאותה שנה גרשה הדובה את ישראל מכל

האנדלוס .

ומשם ואילך לא פסקו הצרות עד היום ונתרבו המסים והארנוניות עד שנת רנ " ב
ואז היה הגרוש הכללי לכל גלות ירושלם אשר בספרד עד שכמעט ספו תמו מן
בלהות וכל יום קללתו מרובה משל חברו עד היום  ,וא " כ תשלום המייה שנה
הוא בשנת ר " ץ

שזכרנו .

[. . .

]

ואמנם שנת ה ' אלפים ורפ " ד היא שנת הפקידה כמו

99

אבל השאלה  ,האם שנת רנ " ב היא מרכזית בחישובי הקץ  ,מבחינתנו מחטיאה במידה
מסוימת את המטרה  .שאלה יותר חשובה היא  ,האם ועד כמה תרם הגירוש לתהליכים
הקשורים בחשיבה משיחפז  ,בחישובי קץ  ,בעיסוק כללי באפוקאליפטיקה ובציפייה

דרוכה לגאולה  .התשובה על שאלה זו היא חיובית  .כאשר  ,למשל  ,רא " ה דורש את
דברי הנביא עובדיה  ,הוא

אומר :

' אבל בספרד

אמר :

וגלות ירושלים אשר בספרד

ירשו את ערי הנגב  .נראה שיבא הטוב לישראל בימי היהודים הספרדים אשר יצאו
מספרד ' ,

%ן

פירוש הדבר  ,שהנביא רומז  ,כי לגירוש יש משמעות משיחית  .הגירוש ,

לפי רא " ה  ,מאשר את פתיחת השער הכרונולוגי

לגאולה .

גם נדמה שמשמעותו של גירוש ספרד הוקהתה עם

השנים .

הרי כתבי רא " ה

מאוחרים הם  ,המוקדם ביותר בהם נכתב יותר מחמש  -עשרה שנה לאחר הגירוש  .מאז

קרתה סיררת מאורעות שזיעזעה יותר את המחבר  -גזירות ו ' גירוש ' פורטוגאל  .כבר
עמדנו על ההשערה  ,שרא " ה עבר בעת הגירוש דרך פורטוגאל והיה עד לאירועים

שם .

גם אם אין יסוד מוצק להשערה זו  ,על רגשותיו כלפי מה שקרה שם יוכיחו דבריו
הבאים
98
99

:

אידל ( אשכולי  ,התנועות  ,עמ '  ) 26טוען שראייה ' מתעלם נמעט לגמרי מתאריך הגיררש ' .
שלום  ,המקובל  ,עמ '  ; 137רובינסון  ,איגרות  ,עמ '

.

לידינו ותיאר בו את צרות הגירוש  .ראה גם
100

:

. 174 - 173

.

הוא גם כתב חיבור  ,שלא הגיע

תשבי חדשנות  ,עמ '

. 482

הלוי  ,דף ד ע " ב  .איזכור נוסף למגורשים  -ראה  :שם  ,דף יח ע " ב  .ראה גם  :בן  -ששון  ,גלות  ,עמ '

. 226

יש לזכור גם כי רא " ה כתב חיבור שאותו הקדיש לתיאור

הגיררנו.

ן
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אברהם גרוס

והנהו ינוקי וערי עוללי טיפוחים דינקי משדהא ומתנחמא בהו וסברא לרצויי
בהו למלכ ' בהבל פומיהו  ,נפלו בידא דסמאל רשיעא ופלחי ליה וסגדי קמיה

וינקי ראש פתנים אכזר  .בתי כנישתי אתעבידו בתי פולחנה נוכראה ספרי
אורייתא אתוקדו בנורא  ,חסידי וזכאי קשוט מיחו בכמה עקו על עקו דאתא

עלייהו .

על האי ודאי קא בכיא מטרוניתא וארימת קלין בנהימו ולא בעיא

לקבלא תנחומין  .הדא הוא דכתיב  ,קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל
מבכה על בניה

[. . .

]

דהא אינון בנין שאזלו מבין דרעך ואינון ינוקי דבי רב וכל

אינון דאתאנסו בידא דסמאל כלהו ייתון לותיך דכתי ' ושבו בנים

לגבולם .

ן0ן

מדובר כאן  ,בלא ספק  ,בגזרות השמד בפורטוגאל  ,בייחוד אלה שקדמו לאונס הכללי ,

כמו חטיפת הילדים וסגירת בתי  -הכנסת  .דבריו אלה תופסים מקום מרכזי בדרשה זו ,
שבה פותח רא " ה את ' משרא קיטרין '  ,שחיבר בשנת רס " ח
כתב שלום

:

' [. . .

]

( . ) 1508

על דברים אלה

כמעט שלא ראיתי ספר מספרי המקובלים הדומה לו בכח לשונו

ובהתעוררות הרגש  .הקדמתו הארוכה  ,הכתובה בלשון הזוהר  ,נוגעת באמת עד נפש
הקורא ולא ראיתי ד ' עמודים כל כך יפים בלשון הזוהר  ,לא לפניו ולא לאחריו ' .

02ן

מאורעות פורטוגאל היו אלה שמילאו את תודעתו של רא " ה  ,מסיבה ברורה  ,אולי
במקום החוויות הקשות  ,אך הקלות יותר  ,של גירוש ספרד  .גם עוצמת השנאה של
רא " ה  ,המופנית ב ' משרא קיטרין ' באופן כללי לאדום  ' -כי הם שאכלו את יעקב ואת
נוהו השמו '

הילד

03ן

-

מכוונת בעיקר כלפי פורטוגאל  ,כפי שיוצא מפירושו לנבואות

:

אלקוצבן  ,ר " ל קצבים

[. . .

]

ותואר זה יצדק באנשי הממלכה החטאה מלכות

פורטוגאל יותר ממה שיצדק באחרים

[. . .

]

מפני שלא יש בכל משפחות אדום

ולא בשאר אומות מי שילך בדרך ים של האיים הרחוקים אשר בקצבי ים כמו
אנשי פורטוגאל

[. . .

]

[. . .

]

ועוד נקראים כן מפני שהאדומיים הם קצבים ומחתכים

מ " מ צודק יותר באנשי פורטוגאל מטעם קללה ומהומה רבה  ,יען כי הם

אכלונו הממונו וגזרו על היהודים אשר בארצם גזרות קשות ורעות לא יאמן כי
יסופר וחתכו כרצונם בבשר כי הם היו הקצבים ועניי ישראל האומללים היו
הבשר  ,וגם כי אחרי כן נעשו קצבים ממש על האנוסים אשר נשארו בתוכם

מהם .

ותחת החרב הביאו ראשם ויהרגו רבים

101

הלוי  ,דף ב ע " ב  -ג ע " א  .ראה גם בהמשך דבריו

102

שלום  ,משרא  ,עמ ' . 21

103

הלוי  ,דף ט ע " ב .

104

שלום  ,המקובל  ,עמ '
ראה

:

. 137

04י

שם .

הכוונה בסוף דבריו לפרעות נגד האנוסים בליסבון בשנת

1506

-

ירושלמי  .בהמשך דבריו הוא אומר דברים דומים על החבורים ש ' גם הם היו בעוכרינו

ושופכי דמנו ונעשו קצבים עלינו '  ,והוא מתאר את מלחמת החבורים בפלשים בשנת

במילים דומות לאלו שבאיגרתו משנת רפ " ה

( ) 1525

1506

( רובינסון  ,איגרות  ,עמ '  . ) 407על ההשוואה

בין שתי מלכויות אלה  ,מבחינת מיקומן הגיאוגראפי בקצות הארץ  ,עוינותן הרבה לישראל ותואר

ן

עשרת השבטים וגירוש ספרד

הכינוי

המיוחד

פורטוגאל' .

השגור

בפיו

הוא ,

לפורטוגאל

' הממלכה

החטאה

33

ממלכת

05ן

גם באיגרת ר ' ישראל אשכנזי  ,מחוגו של ראייה בירושלים  ,מובאת אגדה מעניינת
לענייננו  .מסופר בה על יהודי פורטוגאלי ( לשעבר  ,או

שהגיע אל השבטים

אנוס )

וכאשר סיפר להם על צרות בני -ישראל בגלות  ,החליטו כמה מחשוביהם להגיע

לירושלים  .בדרך  ,בארצות שנכבשו על  -ידי מלך פורטוגאל  ,נודע למלך מפיהם על
עושרם וגבורתם ועל יכולתם להלחם עם פ " ג '  ,ואז
ן

' היה מתבייש שעשה גרושים

] 06 ,י מכאן נראה  ,כי צרות ואונס היהודים בפורטוגאל  ,כמו גם חיי האונס אחרי -

כן במלכות זו  ,היו מרכזיים בתודעתם של אנשי

החוג .

07י

בראיית התקופה כמכלול אחד  ,ראה ראייה את גזירות פורטוגאל כהמשך
לצרותיהם של יהודי ספרד לפני הגירוש ובמהלכו  .הגירוש  ,שתפס בהכרתו מקום

על  -ידי האונס בפורטוגאל .

חשוב  ,נדחק ומקומו נתפס

08ן

כל אלה יחדיו היוו רקע יוצר אנרגיה אפוקאליפטית בנפשו של רא " ה  .עם זאת
נראה מתוך כתביו ששרדו  ,כי רק מאוחר יותר השבטים מתחילים להעסיק

אותו .

בפעם הראשונה בפירושו לנבואות הילד  ,אחר  -כך בשנות העשרים של המאה

הט " ז .

קשה להעריך מדוע  .יתכן ששמועות הפלשים אכן התחילו להיות הרבה יותר תדירות ,
יתכן שהופעת דוד הראובני תרמה לכך  ,אם כי אין רא " ה מתייחס אליו  ,אולי בגלל  ,או
בתיאום עם  ,הנגיד ר ' יצחק שולאל  ,שהסתייג

ממנו .

09י

רא " ה מייצג טיפוס משיחי בעל מזג דתי משיחי סוער  ,אם כי לא עד כדי חוסר
סבלנות  ,שכן הוא ניסה לבדוק מהימנות של שמועות ולא קיבל כל מה שהיה לו נוח ,
בהתאם לחישובי הקץ שפירסם בעבר  .גם מה שנראה כיחס ביקורתי מתעלם של
רא " ה כלפי דוד הראובני מצביע על דרך פעילותו ומחשבתו

המדודה .

מסיבות

פנימיות הוא מפנה את המתח המשיחי המצטבר לכיוון של חישובי קץ  ,עיסוק
בשמועות עשרת השבטים ובהפצת אמונותיו

המשיחיות .

0ין

ה ' קצבים ' של שניהם  ,הברית שבין שתיהן והצרות שגרמו לישראל באותה שנה (  - ) 1506ראה

:

רובינסון  ,הלוי  ,עמ ' . 175
רובינסון  ,איגרות  ,עמ '

. 407

105

ראה גם

106

דוד  ,עמ ' . 120

107

ראה גם על הפרעות נגד האנוסים בליסבון באיגרת רא " ה ( רובינסון  ,איגרות  ,עמ '  . ) 407המאורע

:

מוזכר פעמיים .
108

מסתבר שזה גם מה שקרה לחוזה מליסבון  ,שראה את תחילת הגאולה עם כיבוש קושטא  ,אך את

העיקר ראה באירועים בפורטוגאל  ,שאותם חווה בעצמו  ,למרות היותו ממגורשי ספרד ( תשבי ,

.

משיחיות  ,עמ '  , 69 - 68טקסט
[ בביא ] ת רבים מאחינו עשרת שבטים ב " ה '  ( .שם  ,עמ '  . 81טקסט  ,עמ ' . ) 108

עמ '  . ) 112 , 104את השבטים הוא מזכיר פעם אחת

. 355

109

אשכולי  ,התנועות  ,עמ '

110

הגדרתו של שלום את תכונותיו של רא " ה  -ראה

 ; 364השווה שם  :עמ '

 [ ' :והי ] שע

:

שלום  ,גירוש  ,עמ '

. 264

( ובדומה  :שלום ,

זרמים  ,עמ '  . ) 247זוהי הגדרה מצומצמת  ,שאיננה ממצה את מה שניתן ללמוד על רא " ה מתוך
כתביו  .באופן כללי  ,תיאור האישיות הוא מן האמצעים החשובים להסביר הבדלים בתגובות על
אותו מצב היסטורי של אווירת מתח משיחי

(

אדישות מוחלטת  ,אמונה פושרת בגאולה הקרובה .

ן
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אברהם גרוס

מעבר לאישיות זו  ,יש לראות את קל האפוקאליפטיקאים הירושלמי כולו ,
בהנהגתו החומרית ובעידודו של ר ' יצחק שולאל ובהנהגתו הרוחנית של רא " ה ,
ששימש כאבן שואבת לכמהי

גאולה .

מן

קבוצה זו היא שעוררה במזרח ציפייה

מתוחה לגאולה  ,וממנה ינקו גם יהודי איטליה  ,שגם בהם היו מצפי גאולה שציפו
בכליון עיניים לעידכונים מירושלים  .אם כי ההתחלות שייכות כבר לאנשי ירושלים
מן המאה הט " ו  ,כפי שראינו  ,הרי מציאותה של קבוצה זו  ,סימנה אינטנסיפיקאציה
של העיסוק במשיחיות ובתעמולה

למענה .

ו  .סיכום ומסקנות
הלקחים ההיסטוריים מהדיון  ,לפרטיו המרובים  ,מתחלקים לשני

מישורים .

במישור ההיסטורי השאלה היתה  ,האם מבחינת השמועות בדבר עשרת השבטים

אפשר לעשות פריודיזאציה של המשיחיות לפני הגירוש ואחריו  .כדי לענות על כך
בשלמות יש לעקוב אחר הגורמים לעיסוק בנושא זה ואחר העיסוק בו

בפועל .

עקב הקשר הספרותי שנוצר בספרות הנוצרית החל מן המאה הי " ב בין אגדת פ " ג '
לשבטים  ,יצא העניין בפ " ג ' מתחום הנצרות והיה לנושא בעל חשיבות יהודית  ,שכן
אם מתממת קיומו או

העניין

בשבטים

להתפתחויות בתחום

מתבררים פרטים עליו הרי יש בכך ' הוכחה ' למציאות השבטים .
מקבל תאוצה בסוף המאה הי " ד  .הדבר קשור ישירות
הקשרים המסחריים עם המזרח  .הידיעות על יהודים במזרח ,

ובעיקר על יהודי אתיופיה ועל מלחמותיהם במלכות הנוצרית שם  ,סחפו יהודים
בלהט משיחי  ,והם ביקשו ללמוד יותר על השבטים  ,כפי שמתברר מאיגרות שנשלחו

מאיטליה ואליה  .במחצית הראשונה של המאה הט " ו מדובר ביהודי איטליה  ,שהיו

נקודת הקישור בין המזרח לאירופה הנוצרית  .צירים גיאוגראפיים לחרושת השמועות
היו ירושלים  ,שאליה הגיעו אנשי נזורה וכמורה אתיופים  ,ואלכסנדרייה  ,ששימשה

נקודת מעבר לסוחרים ונציאנים ואחרים מן המזרח ואליו .
המידע מירושלים  ,בצורת איגרות  ,בא משם באופן טבעי  ,בהיות עיר זו המרכז
אשר מסמל את עצמאות העם ואמור לחזור ולתפוס את מקומו הראוי לו  .סביר היה
שבעידן של שלבי הגאולה השונים יתקיים בה

:

' כי מציון תצא שמועה  ,ותקוות

הגאולה מירושלים '  .גם חוגי הישיבה שם  ,שהיו זקוקים לחסדיהם המתמשכים של
נדיבים  ,בייחוד מאיטליה  ,מצאו כי הפצת חדשות הגאולה  ,לרבות שמועות על

אמונה חזקה ועימה איפוק  ,עיסוק אובססיבי בחישובי קץ וספקולאציות אפוקאליפטיות מלווים

בתעמולה ) .
11 1

יש להזכיר גם את נוכחותו והשפעתו של האסטרולוג המשיחי הגדול ר ' אברהם זכות  ,גיסו של
רא " ה  -ראה

:

שוחט

;

רות .

עשרת השבטים וגירוש ספרד
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השבטים  ,היא שירות ירושלמי לבני הגלות  ,שיש לו גם ערך ממשי לצרכי הקיום

קשי  -יום .

לתלמידים

כיבוש קושטא בשנת

1453

מהווה אבן  -דרך ראשית בתקופה זו  .היהודים  ,לא רק

באיטליה ובמזרח  ,ראו בעימות גלובאלי זה לא רק סמל של נפילת הנצרות אלא גם
את תחילת תהליך הגאולה  .כאשר העימות בין המעצמות נראה בפתח  ,היהודים לפי
אמונתם ראו בכך מאורע היסטורי שבג לקדם את הגאולה  ,טבעי שהיסוד הצבאי
יתפוס את הדמיון העממי  ,ומכאן דחיפה נוספת לתקוות שנשאו היהודים אל

השבטים .
ככל שהזמן חלף כך התרבו השמועות שיצאו מירושלים על הסמבטיון שחרב ועל
השבטים שעסוקים במלחמות ובדעתם לנוע צפונה כדי לגאול את אחיהם הנתונים
בגלות אדום וישמעאל  .ר ' עובדיה מברטינורו הוא במיעוט מבחינה

זו .

גירוש ספרד איננו משנה שום כיוון מבחינת העיסוק בשמועות על השבטים  .אין
אנו יודעים על התגברות יסוד זה בשנים שמיד לאחר הגירוש  ,אף כי יש לשבטים
מקום של כבוד בסכמה המשיחית האברבנאלית  ,וזו אחת הדוגמאות ליסודות
העממיים שמהם היא

בנוייה .

2ה

מנהיג זה הועיד את כתביו לעם  ,בייחוד המגורשים ,

שהיו נתונים במצוקה קשה  .את החומר ששאב מן המסורת הרבנית והעממית  ,החזיר
אברבנאל אל העם  ,כשהוא מסודר במיוחד לצורך השעה  .אם הוא גרם להחייאת
הרעיון והתקוות המשיחיים  ,הרי זו תוצאה של ניסיון ספרותי להילחם באחת
התוצאות של הגירוש  -היאוש מן הגאולה  .משורות המנהיגות הרבנית  -הלכתית
של הדור אין אנו שומעים דברים בנושא זה  .לא רק ר ' יעקב  ' 7חביב  ,שסבר  ,לפחות
כלפי חוץ  ,כי עדיין לא הגיעה עת הזמיר ,

3ון

אלא גם פוסקים כר ' דוד  ' 7אבי זמרא

במצרים  -הפוסק הראשון שהתייחס לפלשים  -ואפילו ר ' יוסף טאייטאצאק
בסאלוניקי  ,שהיה מתומכי שלמה מולכו בסוף שנות העשרים של המאה הט " ז  .סביר

2ן ן

שלום עומד על כך  ,שהשמועות על השבטים ועל הגאולה המתגלגלת על  -ידיהם בתקופת
התנופה של התנועה השבתאית היו עממיות וסתרו את הלוך מחשבותיהם של ש " צ

ונתן העזתי .

( שלום  ,שבתי  ,עמ '  ; 280ראה גם שם  ,עמ '  . ) 381בתקופה שלגו אוחז יסוד עממי
לנו
בחכמים .
השבטים  .מי
~ ה גם
עם זאת  ,לא כל אפוקאליפטיקאי ראה לנגד עיני דמיונו רק את עשרת
אפוקאליפטיקאי כמחבר האנונימי של ' כף הקטורת '  ,ובחיבורו הארוך על תהלים הוא מתייחס
לשבטים פעם אחת בלבד

:

' ישמחו איים רבים  ,שהם תשעה שבטיל וחצי ובני משה העומדים

בצד הנחל שבתיון  ,ואלו הם ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו '  ( .כף הקטורת  ,דף

 194ב )  .ייתכן היה לומר  ,שבעיניו לא היה תפקיד חשוב ומרכזי לשבטים בתהליך הגאולה  ,מאחר
שאת המלחמה אפשר יהיה לעשות בעזרת פרקי התהלים  ,שיהוו כלי משחית בפיהם של בני
ישראל ( שלום  ,זרמים  ,עמ '  . 248גם

ש " צ ונתן גרסו שכיבוש הארץ ייעשה בשירים

ותשבחות ) .

יצוין  ,כי בחיבור אחר של אותו מקובל הוא רואה בהם את גואלי ירושלים  ,וגם הם באמצעים
קבליים

:

' ולהודיע כי בעיתים ובזמנים אשר יתגלו ספרי הקבלה והנה קרובה ישועתי לבא

וצדקתי להגלות  .וכן בעתים ההם יתגלו אחינו השבטים שהיו בהסתר ויעלו בירושלם וכולם

מלומדי מלחמה איש חרבו על יריכו ע " י חכמת הקבלה הן מעשיית הן עיוניית '  ( .קובץ  ,דף

ע " ב  .איזכור סתמי נוסף
113

:

שם  ,דף

60

ע" ב) .

ן ' חביב מזהיר שלא לעסוק בחישובי  -קץ  -ראה

:

בן  -ששון  ,גלות  ,עמ '

. 222
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ן
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אלה .

לתלות זאת בזהירות שנבעה מרגשי האחריות של מנהיגים

האיגרות שיצאו מירושלים ובהן מידע על השבטים הן מן התקופה שלאחר כיבוש

ארץ  -ישראל בידי העות ' מאנים  ,דור שלם אחר הגירוש  .הקשרים הם שוב בעיקר בין
ירושלים לאיטליה  ,ויש בהם אותם מוטיבים של איגרות שקדמו להן בשניים
ובשלושה דורות  .הפעילות התעמולתית  ,הקוראת לתשובה ולהכנה לגאולה  ,יצאה מן
החוג המצומצם  ,אך בעל ההשפעה  ,שבישיבת ר ' יצחק שולאל  ,בראשות ר ' אברהם
בן אליעזר

הלוי .

רא " ה הוא אומנם ספרדי  ,שהגירוש מהווה ציון  -דרך בעולמו

האפוקאליפטי  ,אך בתוך מכלול של צרות שהתחילו עוד לפני הגירוש ולא הסתיימו

בו  .מבחינה רגשית תפסה הפורענות של המאורעות הטראגיים בפורטוגאל את מקומו
של גירוש ספרד  .ואף  -על  -פי  -כן  ,הגירוש ומוראותיו הדליקו זיק משיחי  ,שניזון גם
מגורמים אחרים ,

הפלשים .

כמו :

אירועי פורטוגאל  ,מלחמות העות ' מאנים ושמועות על

כל זאת לקראת שיא שהתממש עם הופעת דוד הראובני .

יש להדגיש  ,כי שום מאורע או גורם אחד איננו הסבר בלעדי לשמועות שבהן
עסקנו

;

לא האסון הגדול  ,כפי שתפסו בני הדור את הגירוש  ,ואף לא אירוע גלובאלי

כמו כיבוש קושטא  ,שזיעזע את אירופה הנוצרית והעיר את ליבותיהם של היהודים
לראות בו פעמי

גאולה .

ג ' שלום  ,בתזה שלו בדבר הקשר שבין גירוש ספרד לקבלת האר " י ,

כותב :

רק קמעה  -קמעה  ,במידה שהמאורע אבד לו יותר מיסוד הגאולה שבו  ,וצד
הפורענות שבו הלך ונתגלה  ,התלקחה האש שעלתה מתהום האפוקליפסה ,
וחדרה לתוך שכבות עמוקות יותר של עולם היהדות  ,עד שאחזה גם בתורת

הסוד של הקבלה עצמה והתיכה והפכה אותה מעיקרה 4 .יי
אם נכונים דבריו בדבר השפעת הגירוש על ההתפתחות הרעיונית של הקבלה במרכז
הצפתי ,

5ה

צריך לראות את התקופה כמתחילה הרבה לפני הגירוש  ,לקראת שיא

הקשור ישירות בציפיות מעשרת השבטים  -האפיזודה המשיחית של דוד הראובני

ושלמה מולכו  .אי אפשר להבין חלק גדול מפרטיה ומכלליה של פרשה זו לולא הרקע
היהודי והנוצרי של ציפייה ותקווה ששירטטנו במאמר

y

משנכזבה התקוה

$

lle

הגדולה  ,נפתחו הלבבות לכיוון שערי העיון  .המשיחיות העממית  ,שגחליה המשיכו
ללחש  ,ומדי פעם התלקחו מחדש  ,פינתה מקום למחשבה משיחית אתרת .
ר ' יצחק ן ' עקריש  ,מצאצאי המגורשים  ,שנדד ברחבי האימפריה העות ' מאנית ,
הוציא לאור בשנות השבעים של המאה הט " ז את הקובץ ' קול מבשר '  ,העוסק בענייני

. 265

114

שלום  ,גירוש  ,עמ '

115

תשבי  ,הפיכה  ,עמ '

116

יתכן כי דוד הראובני  ,ברעיונו להביא את הנצרות והאסלאם לידי התנגשות צבאית שממנה ייצא

; 218

אידל  ,עמ '

 . 235תשבי  ,חדשנות  ,עמ ' . 485

ישראל כמנצח  ,הושפע מאברבנאל  .אשכולי מעלה אפשרות זו כהשערה ( אשכולי  ,סיפור  ,עמ '
רל הערה

. ) 31

נתניהו ( עמ '

) 254

מדבר בלשון

ברי.

עשרת השבטים וגירוש ספרד

השבטים .

עשרת

ן
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בהקדמה הוא מספר על העניין הרב שהיה לו ועל ידיעותיו

זה .

המפליגות בספרות בנושא

אשר להערכתו את האמת שבשמועות הללו  ,הוא

אומר :

וכל אלו הדברים הם קשים בעיני ובעיני אנשים רבים גדולים ממני  ,בעבור
סבות רבות  ,כמו שאזכור עתה

סבה הא '  ,מקוצר רוח ומעבודה קשה  ,כי מי

:

יאמין לשמועתינו  ,מהיותנו נכנעים ומושפלים בתכלית השפלות  ,שיש לנו

מלכים ושרים  ,ואנחנו בגלותינו  .ובפרט בראותינו מאמר ר ' עקיבא בפרק חלק
על פסוק וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה  ,שאמר  :מה היום הולך ואינו חוזר ,
כך השבטים הללו הלכו ואינם חוזרים  ,שנראה כי תמו ספו מן בלהות ונטמעו
בתוך הגוים ויתרם פוזרו בין ישמעאל ואדום מעורבים בשבט יהודה ובנימין

בגלות החל הזה  .ואף על פי שראיתי אגרת פרישטי יואן ומסעות של ר ' בנימין
וספר אלדד הדני  ,שהם בדפוס  ,והראובני שבא לקושטנדינא והלך לפורטוגאל
שנת הרפ " ב  ,כמו שכתוב בדברי הימים לרבי יוסף הכהן  ,נוכל לומר שהם
המצאות שהמציאו לחזק ברכיים כושלות ולאמץ לב

נדכאים .

7ין

ספק אם היה ן ' עקריש כותב דברים כאלה  ,ואולי גם לא היה חושב כך  ,לפני שנות
השלושים של המאה

הט " ז .

18י

במישור הרחב יותר של תולדות המשיחיות  ,יש
ההיסטוריה של היהודים אפשר לשחזר במידה רבה

לשאול שאלה נוספת .
סביב נושא הגלות  .תנועות

את

משיחיות היוו אך צורה אחת מן התגובות השונות והרבות לבעיה זו  ,שאם נרצה
לדרגן ,

נעמיד בקצה

תיאולוגיים להצדקת

אחד תנועות

הגלות .

משיחיות לסוגיהן  ,ובקצה

השני הסברים

בין הקצוות מצויים העולים לארץ  -ישראל כריה " ל ,

מקרבי גאולה מן המקובלים  ,מחשבי קיצין ומפריחי שמועות על עשרת השבטים

וכדומה .

קשת התגובות לגלות משתרעת מן הקיצוניות האקטיבית לקיצוניות

הפאסיבית  .היכן על קשת זו נמצאים העוסקים בשמועות על עשרת השבטים

?

במאמר זה דובר על ' שמועות ' ו ' חיפושים '  ,ושני הביטויים מתאימים לגבי

. 238

 , 19מקורו בעקריש  .צריך

117

יערי  ,עקריש  ,עמ '

118

לתקן שם את מועד הליכתו של הראובני
על עקריש כותב אשכולי ( יהודי  ,עמ '  ' : ) 419אכן  ,בבן עקריש פעמה רוח הביקורת  ,ודעתו על כל

( הציטוט  -ראה

:

רודרמן  ,עם ,

לפורטוגאל .

 238הערה

)

ענין עשרת השבטים היא  ,בדורו של אברהם הלוי  ,מפליאה ממש '  .אולם עקריש לא חי בדורו של

רא " ה  .ראה גם השקפתו של ר ' אברהם ן ' מיגאש  ,בן דורו של עקריש ( אבן מיגאש  ,עמ ' ל
והשווה

:

רובינסון  ,הלוי ,

עמ ' . ) 234

;

אמנם במאה הט " ו בספרד היו ' כופרים ' בביאת השבטים  ,כפי

שמלמד פולמוסו של ן ' מוסא נגדם  ,אך לא שרד דבר בכתב מהם  .ר ' אברהם פריצול כתב באמצע

שנות העשרים של המאה הט " ו  ' :ונהר סמבטיון למעלה מקאליקוט מוצאו ומפסיק בין האינדיאני

ההם לקצת מלכות היהודים ושם תמצאם בודאי  .ויש שכפרו ויסכל ויהתל ואומרים נהר סמבטיון
לא נמצא כלל  .אלו אנשים קלים ויש עליהם אשם כי כפרו בדברי חכמינו ז " ל אשר כל דבריהם

ברוח הקודש נאמרו '  ( .פריצול  ,דף מה ע " ב .
במציאות השבטים ולא בחזרתם לקץ הימין .

)

כאן הכפירה היא במציאות הנהר הניסי  ,אך לא

38
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הנוצרים ומלכותו של פ " ג '  .אשר ליהודים ומלכות עשרת השבטים  ,ככל הידוע לנו
יהודים לא הלכו לחפש את השבטים בתקופה זו 9 ,יי לא לפני הגירוש ולא אחריו .
הדבר תמוה  ,שהרי כמה מאמצים ותחבולות השקיעו הנוצרים  ,מדינות ויחידים ,

להגיע לאותו אזור שעניין גם את היהודים  .כבר עמדנו על כך שמלך פורטוגאל שלח
שני יהודים לחפש את שני שליחיו הקודמים אל פ " ג '  ,כעשור לפני סוף

המאה הט " ו .

זוהי איננה יוזמה יהודית  .בקינגהאם  ,החוקר המובהק של פ " ג '  ,אתיופיה והמסעות
אליה בתקופה זו  ,משוכנע כי נבחרו למשימה זו יהודים בגלל היתרון היחסי שהיה
להם על נוצרים במסעות כאלה  .אם כן מדוע לא יזמו היהודים עצמם מסעות כאלה

הרי בנפשם היה

הדבר ?

מאתיופיה נראתה להם קרן  -אור דקה של גאולה בתוך ים

החושך של הגלות  ,ומדוע לא עשו כדי להרחיבה ולהופכה לאור יום
ממה שיתגלה להם

?

?

האם חשבו כי די בשמועות ה ' באות יום יום '

?

?

האם חששו

או שמא מכאן

נלמד על הפאסיביות של הגלות  ,אבן  -הריחיים המנטאלית בצוארי בני העם  ,שהעדיף
לסבול כדרך חיים ולהתענג על השמועות בשעות הפנאי  .האנרגיה המשיחית  ,אפילו
לעת כזו  ,היתה מספיקה ל ' התעוררות '  ,היא בוזבזה על עיסוק בחישובי קץ  ,על חיפוש
שמועות  ,לא לפעילות אקטיבית של חיפוש השבטים  .לניסיון ליצור קשר ממשי עם
הכוח הצבאי של השבטים לא היה הדור

מוכן .

ההתעניינות בשבטים  ,לרבות

התעמולה והפירסום של השמועות  ,היתה בגדר של פורקן מתח והוצאת אנרגיה
משיחית בצורה

ספרותית .

התעסקו בשמועות
119

אלה שלא היו יכולים  ,מעשית או מנטאלית  ,לפעול ,

ובכתיבה .

20י

אין בידינו די מידע ברור לקבוע מי היה דוד הראובני  ,ואם לא היה אתיופי כיצד התגלגל לאותו

אזור  .אבל גם אם היה מאירופה וגם אם הגיע אל המזרח במטרה ליצור קשר עם השבטים  ,הרי
הוא יוצא  -מן  -הכלל שבא ללמד על הכלל  .דברינו מתייחסים לתקופה שבה אנו דנים  .מאוחר
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) 10 - 9
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