גירוש הפרד
באטפק5ריה ש 5שפרוה ההשעה
שמואל ורסס

א  .שלושה המעגליפ
גירוש

ספרד עורר הדים נרגשים במחזורים והקשרים כרונולוגיים שונים ומתחלפים

בספרות ובהיסטוריוגראפיה  .בראשית היו הזכרונות האישיים  ,ההקדמות לספרים של
המגורשים עצמם ודברי הכרוניקה מאת יצחק אברבנאל  ,יוסף יעב " ץ  ,שלמה אבן
וירגנו  ,שמואל אושקי  ,יוסף הכהן ואחרים מבני הדור  ,מתוך קהל המגורשים מספרד
ומפורטוגאל

וצאצאיהם .

הדהודו הרם של מאורע זה הוסיף להישמע גם בדורות

הבאים  ,לא רק בתחום ההיסטוריוגראפיה  ,אלא גם בהגות ובפובליציסטיקה  ,תוך
שילובו בדיונים אפולוגטיים על מעמדו של עם ישראל בין הגויים  .אחרי כן נעשו

הגירוש וגורל האנוסים נושא מבוקש בספרות הבדיונית  :בשיר  ,בסיפורת ובמחזאות ,
בלועזית ובעיקר

בעברית .

מעגל שני להתייחסות זו מסתמן בספרות ההשכלה  ,המתפתחת במרחב המדיני
והתרבותי של גרמניה במחצית השנייה של המאה הי " ת ובראשית המאה הי " ט  ,החל
בכתב  -העת העברי הראשון ' המאסף ' עד מפעלו המונומנטאלי של גרץ  ' ,תולדות

היהודים '  ,בראשית שנות השישים של המאה הי " ט  .זוהי ספרות בעלת אוריינטאציה
היסטוריוגראפית פופולארית ומתקרית כאחד  ,הכתובה בראשיתה עברית ובהמשכה
גרמנית  ,נוכח התמורות התרבותיות  -לשוניות שנתחוללו בקרב יהדות גרמניה .
מעגל שלישי ייחודי של ההתייחסות הערה של גירוש ספרד במאה הי " ט מסתמן
בתהום הספרות העברית במזרח  -אירופה  ,בעיקר ברוסיה  .בשלב זה סוגלו ההשגים
ההיסטוריוגראפיים בגרמניה בנושא זה והוגשו לקהל הקוראים על דרך התרגום  ,או
העיבוד הפופולארי החופשי  ,בלבוש עברי

נמלץ .

כן שולבו עתה דברי התייחסות

לגירוש ספרד והלקח המשתמע ממנו בהווה לתוך דיונים פובליציסטיים ועיוניים על

מעמדו של עם ישראל בין האומות  .חטיבה חשובה בפני עצמה היא ההתייחסויות
לנושא זה בספרות העברית היפה  ,החל בפואמה ' במצולות ים ' של יהודה ליב גורדון
משנת
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עיבודים של סיפורת  ,שזכתה לתפוצה רבה וענפה בקרב כמה משמרות של קוראים
עברים  .ספרות בלטריסטית זו עיצבה אף היא את התודעה ההיסטורית של הקורא
העברי וחישלה את זיקתו אל העבר  ,והיא ראויה לעיון בפני עצמו  ,מעבר לדיוננו

להלן .
לגירוש

הרגישות
הראציונאליזם

ספרד

המתגלית

בספרות

ההשכלה

ניכרת

הן

בעידן

המסתייג נמרצות מן הקנאות הדתית של הכנסייה הקאתולית

ומוסדותיה  ,והן בעידן התעניינות הגואה במדעי היהדות וחוכמת ישראל במחצית
הראשונה של המאה הי " ט  .צביון מיוחד היה להתעניינות זו בשלהי תקופת ההשכלה
ובראשיתה של ' חיבת ציון ' ברוסיה  ,עם התגברות המודעות כלפי העבר ההיסטורי
ותחושת הגורל היהודי במהלך הדורות  .עתה שולבו חיבוריהם של גרץ וקייזרלינג
בהקשר היסטורי אקטואליסטי חדש  ,של הראייה המארטירולוגית המפארת שהיו לה
מהלכים בתקופת התחייה

הלאומית .

ב  .הדים ראשונים ב המאסף '
/

בעידן הראציונליזם באירופה במאה הי " ח שימשה ספרד והמשטר הכנסייתי שלה
נושא לדיון ולאיזכור בכתבי התקופה  ,בעיקר מפאת משטר האינקוויזיציה שהוסיף
להתקיים בה  .בהיסטוריוגראפיה הכללית צויינו גם גורל היהודים בה וגירושם

ממנה .

דור הראציונאליזם הפנה עתה עורף בספרותו במוצהר למורשת ימי  -הביניים  ,על
גילויי השלטון של הכנסייה הקאתולית הקנאית ומוסדותיה  .ואילו המשכילים
היהודים בגרמניה  ,שקיבלו השראה מהלך  -רוח זה  ,הציבו אנטיתזה דידאקטית

למעמד היהודים בימי  -הביניים בעידן של חוסר סובלנות דתית  ,לעומת המציאות
בהווה של מלכי חסד אשר היהודים חוסים בצילם לבטח ושל אחווה וסובלנות דתית
בין יהודים
במסגרת

לנוצרים .
סדרה

ביוגראפית  -היסטורית ,

ב ' המאסף ' בשנתו הראשונה

( ) 1784

' תולדות

גדולי

ישראל ' ,

שפורסמה

נדפס מאמר לא  -חתום בהמשכים לתולדות יצחק

אברבנאל  ,ממנהיגי יהדות ספרד בשנות הגירוש  .מחבר הביוגראפיה מבסס את דבריו
בעיקר על ההקדמה האוטוביוגראפית של אברבנאל לפירושו לספר מלכים וכן
מסתייע בפרטים מספר ' שבט יהודה ' מאת שלמה אבן וירגה ומ ' תשועת ישראל ' מאת

מנשה בן ישראל  .לאחר הבאת עדותו הנרגשת של אברבנאל על גורלם המר של יהודי
ספרד  ,משרטט המחבר האלמוני קווים לדמותו של אברבנאל  ,אשר ' היה כל ימיו איש

ישר וירא אלהים  ,ונעים בחברת מרעים ודורש טוב לעמו '  .בעיקר מקפיד המחבר
לציין  ,כי אברבנאל למרות פולמוסו הנוקב עם עקרונות הדת הנוצרית המצוי בספריו ,
' עם כל זאת אהב את אנשיה כישרים בלבותם  ,ונהנה בחבורתם  ,וביקש שלומם

וטובתם ' .

כן ציין המחבר המשכיל בהזדמנות זו  ,בעידן זה שבו נתרקמו קשרי

ן
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מימין

:

שמואל ורסס

דיוקן ( דמיוני ) של יצחק אברבנאל  .משמאל

:

סמל המשפחה שלו

הידידות בין משה מנדלסון לסופרים ולהוגים בגרמניה  ' :וזה דרך החכם האמתי ממנו
יראה וכן יעשה כל דורש חכמה ואוהב את

האדם '  .י

באותה שנה פורסם ב ' המאסף ' גם חיבורו של יוסף ויצנהויזן פייט  ,איש ברלין ,
המעלה אף הוא את זכר הגירוש וגורל

הגולים .

2

המערכת קבעה אף חיבור זה במדור

' תולדות גדולי ישראל ' ; בנימוק  ' :ולהיותו סיפור איש גדול הדובר טוב לעמו קודם

מותו על דבר גלות שפאניען  ,הצגנוהו פה אחרי תולדות האברבנאל '  .לפנינו סיפור
בדוי ככל הנראה  ,הנותן ביטוי לגירוש ספרד כמשתקף בזכרונו של אחד מגוליה  ,יוסף
בן שמואל הלוי  ,ושל אחד מצאצאיו  ,אליקום  ,אשר מפיו שמע הכותב את סיפורו ,
בעוברו דרך פולין  .ויצנהויזן מביע את רחשי לבו כלפי גורל הגולים  ,נוכח הסיפורים
שר שמעם מפי זקניו  ,ומציין ברוב רגש

' [. . .

אין מכאוב

ששמע מפי אליקום -
~
כמכאובם מיום גלה ה ' מעל אדמתו את העם אשר בחר לסגולה לו מכל העמים  .אל
:

]

אזכיר לעיניכם דבר מהחלאה אשר מצאה אותם  ,כי לא למסוס לבבכם כתבתי את

הדברים האלה '  .ויצנהויזן ממשיך ומספר את סיפורו של אליקום  ,כיצד אותו נכבד
מגולי ספרד  ,רבי יוסף בל שמואל הלוי  ,ציווה לבני ביתו ומשפחתו להתאסף סביב
מיטת חוליו ולהאזין לדברי משלו המיועד להיות חקוק על מצבתו בבוא יומו  .וזה
לשון המשל  ' :הייתי שבע שמחות בנעורי  ,וכאשר גדלתי כל סבבוני צרות רבות  .אתה
האלהים

ידעת ' .

ויצנהויזן מוסיף לדברים אלה את תקוות התנחומים ואת הצורך

המאמר .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף
1

שלושת הציטוטים האחרונים  -ראה
ראה גם

2

ראה :

:

פיינר  ,ההשכלה  ,עמ '

:

תולדות  ,המאסף  ,חוב ' טבת  ,עמ ' מג  ,סא  .על חיבור זה

. 46

ויצנהותן  ,עמ ' עו  -עת  .מחבר זה פירסם ב ' המאסף ' גם בירורים ומחקרים במקרא ובלשון

עברית .

גירוש ספרד  -בספרות ההשכלה

ן

51

לזכור  ' :הנחם בית יעקב כי לא יכזב פי עליון  .עוד יבנה ערי יהודה  ,עוד יקבץ נדחי
ישראל  ,עוד זכור תזכור את אשר עשה לך

שפאניען ' .

3

זכרו של פררינאנד  ,מלך ספרד בעת הגירוש  ,צויין לשמצה ב ' המאסף ' גם בשנת

. 1797

המתרגם והמעבד לעברית  ,יוזל פיק  ,הסביר בהערות לחיבור הגרמני של

' האדון פראפעסאר געדיקא '  ,פשר כמה שמות של דמויות מן ההיסטוריה הכללית ,
הנזכרים בו  ,בהם המלך פרדינאנד  ,בציינו  ' :הוא הרשיע את היהודים  ,כי לא האמינו

באלהיו  ,והמית רבים מהם במיתות משונות  ,ע " י בית דין ומשפט האמונה שלו

( אינקויזיציון )  .ויקח את רכושם ויגרש מארצו כעשרת רבוא אלפים יהודים . . . [ .
וילכו ערום וחוסר כל  ,נע ונד בארץ '  .פיק מזכיר גם את ' שאר האומות [ ] . . .
החרים ואשר המית  ,ואשר גרש מארצו  ,כי לא עבדו לאלהיו ' .

]

אשר

4

ג  .הגירוש באספקלריית הביקורת של אייכל
לעומת הצורה הביוגראפית והתיעודית הבדויה  ,בעלת המגמה האפולוגטית המפארת
את יהדות ספרד  ,שבחרו בה המחברים הנזכרים  ,החיבור האפיסטולארי ' אגרות
משולם בן אוריה האשתמיעי ' מאת יצחק אייכל  ,מראשי החוג של משכילי ברלין
ומעורכי ' המאסף '  ,מצטייר במגמתו הביקורתית על סממניה הסאטיריים

המוסווים .

5

בחיבור זה מובאת חליפת מכתבים  ,שנכתבו לכאורה בלשון ערבית ותורגמו לעברית ,

בין הצעיר משולם בן אוריה תושב העיר חלב ( אלעפו ) לידידו וכן לאביו ולסבו  ,תוך
כדי מסעותיו  ,לפי המסומן בשנת  , 1769בעיקר במאדריד ובליבורנו  .כמה מהאגרות

מתארות את רשמי ביקורו בספרד  ,מצבם ואורח  -חייהם של האנוסים בעת הביקור
ופרשת הגירוש בעבר  .התיאורים הללו יש בהם מן העירוב בין סממנים סאטיריים
וריאליסטיים  ,אולם מתוכם מבצבצות ועולות מגמות משכיליות אקטואליות בתחום
החברה  ,הכלכלה והמסורת היהודית  ,שעמדו על הפרק בחברה היהודית בגרמניה
באותו

זמן .

המידע שב ' אגרות ' מבוסס על עיונו של אייכל בספרות המסעות

האפיסטולארית בת  -הזמן בלועזית ועל מקורות

עבריים .

גיבור ה ' אגרות ' יצא למסעות לימודים  ,ובשל סערה בים נטלטלה ספינתו לחופי

ספרד  .לפי הזמנת נוסע בספינה זו ממוצא יהודי  ,שנמנה עם האנוסים ושגילה לו את
זהותו הסמויה  ,הגיע משולם למאדריך והתארח בבית אותו

אנוס .

משולם חש

באשמה  ,על שהוא מפר את הנדר בקרב היהודים להחרים את ספרד ומתנצל על כך

3

.

ארבעת הציטוטים האחרונים ראה  :ויצנהוען  ,עם  ,עו  ,עח  .נתפרסם מחדש  -יאה  :בכויי
העתים  ,עמ ' . 99 - 97

4

ראה

:

פיק  ,עמ ' רמז .

5

ראה

:

אגרות .

פלאי ,

אייכל ,
אייכל ;

להלן נצטט לפי מהדורת אייכל  -פרידלנדר  .על אייכל ופועלו  -ראה

פייגר  ,אייכל .

:
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שמואל ורסס

במכתבו אל ידידו

:

' אל תבהל  ,אחי  ,ואל תאחזך רעדה בשמעך את קולי מדבר עמך

ממקום תועבת ישראל  ,משכן צוררינו מימים ימימה '  .הוא מתרץ את ביקורו בטענו
שהיתה בכך יד

האלוהים .

מפי האנוס שומע משולם את תמצית קורותיו אשר למוצאו היהודי ואורח חייו

:

' מילידי העברים אנכי אשר בארץ שפאניען  .בית אבותי לפנים היה גדול ורם בין מגורי
עיר מאדריט ונאנסו לקחת עליהם דת הנוצרים  .אמנם במסתרים אנחנו שומרים עוד

היום הזה תורת משה וחוקי ה '  ,אל אמת אשר הנחיל לאבותינו '  .משולם לומד מקרוב
את הלכות האינקוויזיציה  ,שהיתה עדיין קיימת  ,ומתאר את סדריה ומשטרה החמור

ואת הבילוש אחר הנוצרים החשודים בכפירה  .כך למשל  ,מי מהם שלא בא לתפילה

בכנסייה ביום חג מועמד לדין ולחקירה  ' ,מי שנמצא אשם בעבירה  -יוציאוהו
להישרף '  .האנוס  ,ידידו של משולם  ,מקפיד משום כך להתפלל בכנסייה ומביא לשם

את אורחו  .האורח מתאר בפרוטרוט את טקסי התפילה הנוצרית  ,וכך גם את סדר

תפילות היהודים האנוסים בחג השבועות  ,שנכח בהן במערת סתרים  .כן הוא מספר

על מנהגי ישראל הכרוכים בקיום המצוות ובשמירת חגי ישראל  ,המקויימים על  -ידי

האנוסים תוך אילוצי המציאות שהם שרויים בה .
במהלך ביקורו שוקד משולם על קריאה בספרים ובכתבי  -יד לתולדות היהודים
בספרד  ,שמצא בספרייה המלכותית ביסקוריאל  .והוא כותב על כך לידידו במרחקים

:

' ונפשי עלי תשתוחח בעת ראותי את כל התלאה אשר עברה על עמי ללא דבר  .ואיך
נמחה כעת הזאת זכר ישראל מן הארצות האלה אשר לפנים כגן אלהים היו להם  .לא
נשאר שריד ופליט בגלוי לא בממלכה הזאת ולא בפארטוגאל ממלכה הקרובה

אליה ' .

בהזדמנות זו משולם גם מגולל בפני ידידו את תמצית קורות היהודים בספרד  ,מאז
התיישבם

בה .

מתחילה היהודים עלו בה לגדולה ואף היו ביניהם קרובים למלכות

ומתעשרים  .אך הצלחתם העבירה אותם על דעתם  ,כדבריו

:

אך כאשר כסף וזהב הרבו להם  ,רבתה ההתרוממות והגאוה  ,בנו להם בתים
שדה ושדות תענוגי בני אדם  .רכבו על סוס מלובשים שני ושש  ,ויהיו לצנינים
בעיני ההמון באמרו  ,הן עם זה שונא אותנו מתמול שלשום  ,בא לגור בתוכנו
ויהי עצום ורב ממנו ויוריש אותנו

מנחלתנו .

לאחר הגזרות שנתכו עליהם התאוששו יהודי ספרד מחדש  ,אך חזרו על שגיאותיהם

:

' שכחו את הצרות הראשונות וירימו לב שנית  ,וירכבו על סוס וילבשו בגדי רקמה
מחוטבות כסף וזהב  .ויפרצו פרץ בהראות את עושרם וכבודם  ,ויבעירו אש הקנאה

בלב ההמון עד אשר נוסדו עליהם שנית ויהרגום וישללו את רכושם '  .כאשר חלפה
תקופה משברית זו  ,ככל הנראה במאה הי " ד  ,שיקמו היהודים את עצמם מחדש  ,עד

שגורשו סופית מספרד  .לאחר שירטוט מסלולי נדודיהם של הגולים  ,מסכם משולם
את מר גורלם  ' :האנשים אשר הלכו לחלק אפריקא נסו מפני המים ובאו באש  ,כי נפלו
ביד הרשעים האכזריים אנשי הברבריא  ,אשר בזזו את רכושם ויעבידו את נפשם

גירוש ספרד  -בספרות ההשכלה

בעבודה קשה בפרך '  .אשר לגולי ספרד שנמלטו

ן
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לפורטוגאל :

אף שנתקבלו שם בחסד רב מאד  ,אחרי הראותם את עושרם ואת כבודם  ,העירו
רוח קנאה וחימה בעם הארץ הזאת ויעשו עמהם כאשר עשו עם שפאניען
ויגרשום מעל פניהם  ,וישובו רבים לארץ שפאניען וימירו דתם  ,ויתראו
כמקבלי דת הנוצרים בגלוי  ,ובסתר לבם נשארו יהודים עובדי אלהים אלהי

האלה .

ישראל ומאלה יצאו האנוסים

משולם גם תוהה על פשר המאורעות שפקדו את יהודי ספרד ומוצא בהם את החוקיות

של מחזורי עליות וירידות  .הוא מגלה  ,כפי הבנתו  ,את מקור הרעה וחושף את הלקח
המתבקש מנסיונם ההיסטורי העגום של יהודי ספרד  .הוא אמנם יודע את הטיעון

הרויח

בספרות המוסר מיסודם של גולי ספרד החסידים

:

' ידעתי כי שבט אף אלהים

עלי עמו על דבר המרותם במצותיו ולא אבו הלוך בדרכיו '  .אלא שאין משולם  ,שופרו
של יצחק אייכל המשכיל מן העידן החדש  ,מסתפק בהסבר מעין זה ותוהה על פשר
המחזוריות המשברית  ' ,בהביטי את העם עולה ויורד  ,פעם אותז בשבט מלכות ופעם
נודד במקל עוברי אורח '  .מסקנתו היא מפוכחת וללא משוא פנים כלפי היהודים
עצמם

:

לא מקנאת גדולתם ורוממות לבם  ,ולא מאהבת תורתם עשו העמים האלה זאת
בישראל  ,כי אם מקנאת גדולתם ורוממות לבם  .בראות ההמון את אנשי ישראל
עולים למעלה  ,מתגאים בעושרם ומתגרים בם  ,עושים חיל וכבוד בארץ  ,ויהיו
להם לאבן נגף  ,ולמען בקש מהם תואנה  ,שמו את דתיהם השונות לחצי
רשעתם  ,וישימו עליהם עלילות דברים עד כלותם מן

הארץ .

הוה אומר  ,לא הקנאות הדתית ולא התחרות הכלכלית גרמו לאסון הגירוש אלא

התנשאותם ויהירותם של היהודים הן שחרצו את גורלם  .מכאן העלה אייכל את מוסר
ההשכל גם כלפי המציאות של זמנו  ,אשר להתנהגותם של עשירי ותקיפי היהודים

כלפי אומות העולם  ' :לו חכמו והשכילו אנשי ישראל  ,להשמר על נפשם  ,ולא התגאו
נגד שונאיהם  ,אשר קטנם עבה ממתנם בחיל וכח  ,לא הגיעה אליהם כל הרעה

הזאת ' .

6

חיבורו זה של יצחק אייכל כבר זכה לדיון נרחב בהיסטוריוגראפיה של ספרות
ההשכלה  .הוא נבדק הן מן הבחינה הז ' אנרית  ,בתחום הסאטירה האפיסטולארית ,

7

מבחינה השוואתית  ,אשר להשפעות חיבורו האפיסטולארי של ההוגה הצרפתי
מונטסקייה וחיבורו הנודע ' אגרות הפרסים '

6

שמונה

7

ראה :

8

ראה

הציטוטים האחרונים  -ראה

אייכל  -פרידלנדר  ,עמ ' , 23 - 22

:

להלן ) .

פלאי  ,ההתחלות

;

:

8

וכן מבחינת מגמותיו המשכיליות

אייכל  -פרידלנדר  ,עמודים

; 35 - 33

פלאי ,

, 42 :

, 43

, 45

, 49

. 50

מודלים .

לרשימתו של פלאי שם יש להוסיף

:

את מאמרו של בראוו ( בהפניות

ן
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שמואל ורסס

האקטואליסטיות .

9

להלן יש להצביע מקרוב על מקורות נוספים שמהם ניזון חיבורו

של אייכל  ,השופכים אור בעיקר על פשר תיאוריו ומסקנותיו הנוקבות של משולם על
סיבותיו האמיתיות  ,לדעתו  ,של הגירוש  ,מעמדם של יהודי ספרד בעבר ומצב
שרידיהם בתוכה

בהווה .

אמנם יש יסוד סביר לקבל את טיעוני משה פלאי  ,חוקר

ספרות ההשכלה בעידן ' המאסף '  ,המפריך את התזה הרווחת בדבר השפעה ישירה
של ' אגרות הפרסים ' של מונטסקייה  ,תוך השוואת ההבטים הצורניים  ,התיאוריים

והרעיוניים בשתי היצירות הללו  .אף מקובלת עלי הנחתו של פלאי  ,כי את הזיקה בין
' אגרות משולם בן אוריה האשתמועי ' לספרות אירופה באותו זמן יש לחפש
ברומאנים האפיסטולאריים שנתפרסמו בצרפת ובאנגליה  ,לאחר הופעת חיבורו
האמור של מונטסקייה  .עם זאת טעונה הנחה זו הרחבה והשלמה  ,תוך דיון ממוקד
יותר באפשרות השפעתו של רומאן המכתבים  ( Lettres Juivesבשבעה כרכים ,
) 1748 - 1742

פלאי בדק

מאת הסופר הצרפתי החותם בשם בדוי ד ' ארז ' ן
את התרגום של חיבור זה לאנגלית

) dt irgens
]

lo

אמנם

 , (Jewish spyשהופיע בשנת

 , 1766 - 1765אך בבדיקה יש להתרכז בתרגום של ~ חיבור זה לגרמנית Jddische ,

" . 1766 - 1763

 , Briefeשהופיע בשנות

שכן מסתבר כי מחברו  ,ד ' ארז ' ן  ,שהה רבות

בגרמניה  ,היה חבר האקדמיה המלכותית למדעים שלה והתיידד עם משה מנדלסון ,
ידידו הרופא אהרן גומפרץ והסופר הגרמני

ניקולאי .

2ן

רומאן מכתבים רב  -כרכים זה  ,בתרגומו הגרמני  ,בנוי במתכונת של התכתבות בין
שלושה יהודים
תושב

:

איטליה .

רב קראי מקושטא  ,אהרן מונסיקה  ,יצחק אונים  ,וידידו יעקב בריסו ,

אגרותיהם כוללות רשמים של התבוננות ביקורתית ממסעותיהם ,

בעיקר בצרפת  ,באיטליה ובספרד  .בכלל הדיונים האלה משתלבים בתוך אגרותיהם
ענייני

היהודים

והיהדות ,

ומתוארות

האינקוויזיציה בספרד בעבר ובמאה

בפירוט

הי " ח .

רב

פעולותיה

הנפסדות

של

3ן

לצורך דיוננו תצויין איגרתו של יעקב בריטו שנשלחה ממאדריד אל הרב אהרן
מונסיקה  ,ובה תיאור בוטה ונוקב של מעשי האינקוויזיציה בת  -זמנו  ,הנזקקת

לעינויים קשים של קורבנותיה  .כן הוא מתאר בפרוטרוט את הטקס שבו מועלים על
המוקד כופרים בכנסייה הקאתולית  ,ובכללם יהודים המתחזים כנוצרים  ,שנתקיים

עם .

בכיכר מאדריד ברוב

התעללות זו של האינקוויזיציה  ,מציין הכותב  ,מקורה

בתאוות בצע ובנקמנות אישית  .בדברו על הקורבנות היהודיים  ,מתאר המחבר נערה

פיינר  ,אייכל  ,עמ '

9

ראה :

10

ראה עליו  :ג ' ונסטון
 -ראה

:

;

ורסס  ,עמ '  . 11ויש עתה להוסיף עליהם כמה איזכורים של ספר ' קנאת האמת ' מאת

יהודה ליב מיזם ( וינה
11

; 461

פיינר  ,ההשכלה  ,עמ '

. 27

בראוו ; על השפעה אפשרית של חיבורו של ד ' ארז ' ן על משכילי גאליציה

. ) 1828

פירוט המהדורות של תרגומי ספר זה וכן של שאר ספרי ד ' ארז ' ן לגרמנית  -ראה

. 54 - 53
12

על שהות המחבר בגרמניה  -ראה

13

ראה מפתח העניינים

:

אלטמן  ,עמ '

) ( Tab [ e des matieres

25 - 23

.

, 62

וכן

:

:

פרום  ,עמ '

ג ' ונסטון  ,עמ ' . 108

לספרו במקור הצרפתי  ,כרך  , 7עמ ' . 336 - 333 , 324

גירוש ספרד  -בספרות ההשכלה
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יהודייה המבקשת רחמים ממלכת ספרד על עצמה ועל בני משפחתה  ,תוך כדי עמידה

בפני להבות המדורה במאדריד .

הנוסע היהודי גם מוקיע באותו מעמד את בית

המלכות  ,המשתף פעולה עם האינקוויזיציה  .המלך והמלכה אינם מעיזים להמרות
את פיה  ,ואף נוכחים בטקס פומבי מעין זה של שריפת הנידונים  .בדרך  -כלל מרבה

המחבר הצרפתי האנטי  -קלריקאלי באמצעות גיבורו היהודי הבדוי  ,להביע דברי גינוי
חריפים כלפי הכנסייה הקאתולית המקדשת את מעשי הרצח הללו בתואנה

הדת .

המתחסדת של הגנה על

4ן

סביר להניח כי רישומם של תיאורים כגון אלה  ,בלבושם הגרמני  ,היו לנגד עיני
יצחק אייכל כאשר תיאר בחיבורו הנדון את יהודי ספרד ומעללי האינקוויזיציה  .עם
זאת זיקה ישירה יותר ניכרת בין חיבורו של אייכל לספר ' שבט יהודה ' מאת שלמה

אבן וירגה  .מחבר זה חזה מבשרו את חלאות הגירוש ותהה על פשרו בספרו זה ,
שניזון בראש ובראשונה מעדויות וממקורות משפחתיים והוא גם מושפע מצורת
הנובליסטיקה הספרדית

והאיטלקית .

5ן

ספר ' שבט יהודה '  ,אשר נדפס לראשונה בשנת

1550

וזכה לחמש מהדורות קודם

פרסום ' אגרות משולם בן אוריה האשתמועי '  ,היה ידוע היטב למשכילים בימי אייכל

ולאחריו  .הוא נזכר ב ' המאסף ' בשנת תקמ " ד ובשנת תק " ע ( על  -ידי שלום

הכהן )

ושימש כמקור בכתבי ההיסטוריון המשכיל מרדכי יוסט  .תפוצת ' שבט יהודה ' גברה

עקב מהדורתו הביקורתית של מאיר וינר (  , ) 1850ואחרי שהופיע תרגום גרמני שלו ,
בידי מהדיר זה  ,בשנת

. 1856

כמה מן השאלות והתמיהות שעוררו כמה מחוקרי חיבורו של אייכל  ,לפשר
השגותיו של משולם על התנהגותם של יהודי ספרד ערב הגירוש  ,מתפרשות היטב
תוך עיון ב ' שבט יהודה '  ,אשר עיקרו עוסק בדרכה ההיסטורית ובגורלה של יהדות
ספרד  ,מראשית הישוב היהודי במדינה זו עד

הגירוש .

ההיסטוריון המובהק של

היהודים בספרד  ,יצחק בער  ,כבר עסק בהרחבה בדרכו הרעיונית של שלמה אבן
וירגה  -אשר בדיוניו במעמד היהודים בארץ זו מחפש אחר הסיבות לשנאת
היהודים  ,תוך שימוש בדיאלוגים בדויים בין יהודים לנוצרים  ,המשקפים את
הבעייתיות של הקיום היהודי  .בער מסכם את גישתו של אבן וירגה  ,כי ' הוא רוצה
למצוא בדרך אמפירי את הסיבות לשנאת היהודים  ,אבל יש דברים שהוא מכסה
עליהם ויש דברים שהוא מפריז בהם בהשפעת האנטישמיות ' 6 .י אשר למגמה
הרעיונית של ' שבט יהודה '  ,ציין בער

:

לתוך המסגרת הזאת של נוסחאות והשקפות מסורתיות נכנסת וחודרת רוח

. 90 - 88

14

ראה ד ' ארז ' ן  ,כרך  , 4עמ '

15

על הספר ותכנו  -ראה  :מיכאל  ,הכתיבה ,
 -ראה גם

16

ראה

:

:

פיינר  ,ההשכלה  ,עמ '

בער הערות

עמ '

432

. 27 - 26

עמ ' ד. 43 - 3

על הקשר בין דברי אייכל ל ' שבט יהודה '
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שמואל ורסס

אחרת  ,רוח

של השכלה חילונית ומידה ניכרת של ביקורת אמפירית  -קאוזאלית .

ר ' שלמה בן וירגה לא רצה לספר רק את המעשים כמו שהיו אלא הוא רצה
לפרשם בשיטתו

החדשה .

הוא גמר בדעתו לחקור את הסיבות הריאליות ,

הכלכליות  ,החברתיות והדתיות לשנאת ישראל

[. . .

]

כל עוד שהוא מחפש את

המום באנשי עדתו הרי הוא הולך בעקבות המוכיחים הגדולים שקמו ליהדות
הספרדית מבין החסידים והמקובלים  .אך הוא אינו מסתפק בהגידו לבני עמם
את פשעם  ,אלא חטאות ישראל נחשבים אצלו רק כאחת הסיבות הטבעיות
למפלתם בין גורמים היסטוריים

שונים .

לן

לא ייפלא אפוא  ,כי יצחק אייכל  ,המשכיל המשקיף על החברה היהודית בת  -זמנו
בגרמניה מתוך אספקלריה תוכחתית של רפורמאטור  ,הושפע ממגמה ביקורתית מעין
זו של אחד הקדמונים  ,ולא הסתפק בציפוי האפולוגטי והמארטירולוגי המהווה רובד
חיצוני לספר ' שבט יהודה '  .שכן בתוך הויכוחים והדיונים הדיאלוגיים שבו אכן
מצויה גם התייחסות חוזרת ונשנית אל התופעה של שנאת היהודים בספרד  ,הנגרמת
לכאורה גם בשל אשמת היהודים עצמם

בהתנהגותם .

נעיין במקבילות לקטרוגו של אייכל  ,המצויות ב ' שבט יהודה '  .בשיחה בין טומאש

איש הכמורה למלך אלפונסו מצויות אבחנות מעין אלה  ' :ואין מי שישנא אותם כי אם
כללות העם  ,ויש להם בזה טעם  -כי היהודי הוא בעל גאוה ומבקש תמיד להשתרר ,
ולא יחשבו שהם גולים דחופים מגוי אל גוי
אדונים ושרים לכן העם מקנא

בהם ' .

;

אבל להיפך שיבקשו להראות עצמם

ועוד מסביר טומאש למלך  ,כי לכתחילה

היהודים נהגו במידת הצנעה והענווה  ,ונמנעו מחיי מותרות בלבושם ובהופעתם  ,ללא

התנשאות כלפי שכניהם  .ואילו אחרי כן

נשתנו :

' ועתה היהודי משתרר  ,ואם יש לו

מאתיים זהובים מיד לובש בגדי משי ולבניו ריקמה  ,מה שלא יעשו השרים אשר להם

הכנסה אלף כפולות לשנה  ,לכן מעלילים עליהם  ,אולי ימשך לגרשם מן המלכות '  .אף
בפגישת המלך אלפונסו עם נציגי היהודים בספרד  ,הוא מטיח כלפיהם

:

' מה אלה

הקבוצים שלכם ללכת בשווקים ביום הברית וכיוצא  ,ואתם מלובשים כסגנים  ,ועיני

העמים רואות וכלות '  .והוא מוסיף ומזהירם
בגדי השרים

?

וזה להטיל קנאה ושנאה ,

ואם תצאו ממלכותי לא תהיה כצאתכם

:

' אם אתם עבדים וגולים למה תלבשו

ואני צויתי במלכותי שלא תלבשו משי [ ] . . .
ממצרים בקול ששון ושמחה  ,אבל ביללה ' .

הרהורים תוכחתיים כגון אלה נמסרים ב ' שבט יהודה ' לא רק מפי הדמויות
הבדיוניות למחצה של נציגי הנוצרים ; אף המחבר עצמו מהרהר בגלוי  ' :מה חרי האף
הגדול הזה

?

לא עשה כן לכל גוי עם היותם עמוסים מפשעים יותר מהיהודים

!'

בנוסף

לסיבות של ' קנאת הדת  ,קנאת נשים  ,קנאת ממון ' הוא גם מצביע על ' הגאוה אשר
נתגאו קצת מבני עמנו ועמדו להשתרר על הגויים תושבי הארץ בהירתם

אדונים ' .

מוטיב הגאווה וההתנשאות של היהודים שהיתה בעוכריהם עולה מחדש לקראת
17

ראה

:

בער  ,מבוא  ,עמ '

יכ .
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סיום הספר  ,בשאלתו המתגרה של המלך המופנית אל בנבנשתי  ,נציג היהודים  ' :למה
לא אבד גאותכם

?

ולמה לא הוקטן לבבכם אצל השררה

ואתם משועבדים

!

ואתם ידעתם כי אין הגאוה מצויה אלא

?

ותלבשו בגדי בני חורין

בפחותים ! ' .

8ן

הפלגות מעין אלה לא נעלמו מן הסתם מעיני אייכל והוא נתן להן ביטוי מרוכז
ובוטה בפיסקה התוכחתית האמורה שבחיבורו  ,כשמתלווה אליה כוונה סמויה
לביקורת אקטואליסטית על תופעות בחברה היהודית בת  -זמנו בגרמניה  .עתה אף
החמירו דברי הקטרוג והביקורת העצמית  ,שכן לא נשתזרו בתוך דיאלוג פולמוסי
בדיוני  ,שבו קטרוג וסניגוריה עולים בקנה אחד  ,אלא מקורם עתה הוא הדובר הפסקני
בלבד

במכתבו .

הספר ' שבט יהודה ' שימש כמקור מהימן לשחזור גורלם של גולי ספרד וממנו דלו
קוראיו סיפורים ושמועות  ,בעלי מסר מארטירולוגי ואפולוגטי  ,לעומת זאת  ,גישתו
הביקורתית של אייכל מצטיירת

כחריגה .

ניכר שהוא סיגל לעצמו את ראייתו

המפוכחת של אבן וירגה  ,שלא נרתע בפני ביקורת עצמית

נוקבת .

כך חברו אפוא יחדיו בתיאור גורלם של יהודי ספרד ב ' אגרות משולם בן אוריה
האשתמועי ' זיקתו העקיפה של אייכל ל ' מכתבים היהודיים ' של ד ' ארז ' ן הצרפתי
וזיקתו הישירה לספר ' שבט

יהודה ' .

.

ד הגירוש בסימו האקטואליים המשכילי  :שלום הכהו
שלום הכהן

( , ) 1845 - 1772

המשורר העברי בעל היצירה האפית ' ניר דוד ' ואסופת

הפואמות המקראיות ' מטעי קדם על אדמת

צפון ' ' ,

ן

ניסה כוחו בחיבור ספרי

היסטוריה של היהודים בלשון הגרמנית  ,והספיק לפרסם מהם כרכים ראשונים בלבד .
משום כך הפרק על יהודי ספרד לא נכלל בהם  ,ובמקומו פירסם את מאמרו בהמשכים

( . ) % 810

ב ' המאסף ' שבעריכתו  ,בשנת תק " ע

כבר בראשית דבריו על העבר הרחוק  ,הציג שלום הכהן את ההבט האקטואליסטי

;

שכן עקב המלחמות הנאפוליוניות באותן שנים גם בספרד והתקוממות הספרדים נגד
הכובש  ,התעוררו תקוות לתמורה מדינית שתתחולל במדינה זו

:

' וזהו מה בלי ספק

יוולד מהרעש הזה  ,שתשקע האף והחרון  ,השנאה והרדיפה  ,אשר זה סגולת עם
הספרדים נגד כל בעלי אמונה

אחרת ' .

ברוח הסיסמאות של סובלנות דתית  ,בבחינת הלא אב אחד לכולנו  ,שרווחו
בתקופת ההשכלה העברית  ,קיוה שלום הכהן  ,כי תמורה מעין זו העומדת להתחולל
בספרד המתנערת מן המשטמה הדתית גם תשתקף במדיניותה כלפי היהודים  .זאת
18

שישה הציטוטים האחרונים  -ראה

19

עיין עליו בפרוטרוט
ראה

:

:

:

אבן וירגה  ,עמ ' לו  ,ל  -לא  ,מז  ,קכז  -קכח ,

קנב.

קלוזנר  ,היסטוריה  ,א  ,עמ '  . 254 - 244על חיבוריו בתולדות ישראל -

מיכאל  ,הכתיבה  ,עמ '

. 113 - 112

מאמרו על הגירוש  -ראה

:

הכהן .

ן
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שמואל ורסס

נוכח תפקידה של ארץ זו  ' ,אשר היתה ארץ גזירה וחרם לעם היהודים כשלוש מאות

שנה ' .

עתה הוא צופה  ,כי ' עוד תעבור המשטמה מלב הספרדים  ,ופתחו ליהודים

שעריהם ולא יסגרום מפניהם  ,ולא יאמרו עוד השמד '  .הכהן ראה צורך לגולל עתה
בפני הקורא את פרשת גירוש ספרד ופורטוגאל  ,אשר כבר היה לנחלת העבר ורבים
' לא ידעו ממנו רק כלל הדבר ולא פרטיו וסיבתו '  .הוא מציין את המקורות העבריים

לחיבורו  :שבט יהודה  ,שלשלת הקבלה  ,צמח דוד  ,אברבנאל  .כן הוא מסתייע בספרים
בתולדות אירופה הכתובים גרמנית  ,ובהם מובאות מן ההיסטוריוגראפיה

הספרדית .

אמנם אין בתיאור האירועים והשתלשלותם משום חידוש  ,אך יש עניין בתפישותיו
המשכיליות האפולוגטיות ומסקנותיו של המחבר בשולי העובדות  ,וכן בדרך
מסירתם הסגנונית

והניסוחית .

גירוש ספרד מוצג כאן על רקע תיאורי המתרחש בה במאה הי " ד  -הויכוחים
הדתיים בין יהודים לנציגי הכנסייה הנוצרית  ,הרדיפות והשמד  ,האנוסים  .המחבר

מסביר את המושג אנוסים ( ' אונסים '
הלשון :

כלשונו ) ,

התנהגותם ואורח חייהם הכפולים  ,בזו

' ואף כי הלכו לבתי תפלתם  ,ולמראה עין התראו כנוצרים  ,בכל זאת בקרב

לבם נשארו יהודים  ,ומלו את בניהם בסתר  ,ועשו את הפסח במועדו  ,וחגגו את
המועדים בהחבא  ,והם נקראים אצלנו אנוסים  ,ועודם שם במדינות האלה עד היום

הזה ' .

הכהן הוסיף נופך של דראמאטיזאציה משלו למועקת הגירוש  ,עם התקרב

המועד של עזיבת ספרד מאונס  ' :והנוגשים אצים  ,ולא הניחום להתמהמה אין גם רגע ,

כי הנשארים הוכרחו להמיר דתם  ,או הומתו  ,או נמכרו לעבדים ולשפחות '  .ובתארו
את מצב הגולים המפליגים באוניות  ,חסרי אונים וחסרי תוחלת למצוא מקום מקלט
ואת תלאותיהם במסעותיהם  ,מוסיף הכהן את דברי תגובתו  ,בנוסח הקדמונים
בתיאור גורלם של עשרת הרוגי מלכות  ' :הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו ! '  .הוא גם

מונה את מקרי ההתעללות בגולים  ,על  -פי המסופר ב ' שבט יהודה '  ,ומקדים לתיאורים
אלה את הנוסח עתיק הימים בכרוניקות
הגדולות אשר הציקו ליורדי אניות

ההיסטוריות :

' ומי ישער ויספר הצרות

האלה ! ' .

עם זאת הצביע הכהן על רמי המעלה בין האנוסים  ,מהם שהיו אף בין שופטי
האינקוויזיציה  ,ולימד עליהם סנגוריה  ' :ואין למאמין בדת ישראל להרהר אחריהם  ,פן
יעשו זאת להגן ולהציל כמה נפשות מישראל הנופלים בידי האכזריים האלה ,
והנסתרות לד '

אלהינו ! ' .

20

שלום הכהן אמנם הצהיר בראש מאמרו  ,כי מדיניות ' המאסף ' שבעריכתו היא
להימנע מלהתייחס לענייני דיומא בעלי צביון מדיני ( ' כי חוק שמנו לנו לשמור
מחסום למו פינו לבלתי זכור מפרטי דברים האלה  ,אין גם אחד ' )  ,אולם תוך כדי הדיון
בדבר הרכוש שיורשו גולי ספרד ליטול עימהם  ,מצא המחבר הזדמנות להיפרע

20

חמשת הציטוטים האחרונים  -ראה
הבאים

:

חוב ' ב '  ,עמ '

מו .

:

הכהן  ,חוב ' א '  ,עמ ' כ  ,כ  -כא  ,כח

;

ארבעת הציטוטים
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מפרידריך בוכהולץ  ,מחבר ' משה וישו ' ( שנת  , ) 1803הספר בעל המגמה העויינת
ליהודים וליהדות  ,ובו גם דיון אקטואלי על הדרך לפתרון שאלת היהודים באירופה ,
תוך הפלגה לתקופות קדומות יותר בתולדות עם ישראל ולדיונים במהות הדת

היהודית לעומת הנצרות  .בוכהולץ ציין את גירוש ספרד כאחד התקדימים לפתרון
שאלת היהודים והגיע לכלל מסקנה  ,כי בזמן החדש  ,לאחר שפותחו קשרי מסחר
בינלאומיים באירופה המקשרים כל עם

ועם  ,גירוש היהודים עלול לשבש את המסחר .

על כן לא תימצא מדינה אחת באירופה שתנקוט מדיניות של גירוש היהודים  ,בדומה

לזו שנקטו פרדינאנד ואיזאבלה  .בהמשך דבריו מציג בוכהולץ שאלות היפותטיות
כביכול  ,כיצד היה רצוי לנהוג עם מגורשי ספרד  :במידה של נדיבות ולהתיר להם
ליטול עימהם את רכושם  ,או להחרימו  .בסיכום מגיע בוכהולץ למסקנה כי ' גירוש

חסר  -אחריות ' .

היהודים בימינו היה בשעה זו בבחינת מעשה טירוף

ן2

הרהורים אלה של בוכהולץ משמשים לשלום הכהן עילה להפליג להערה בוטה

:

ספר כתב בוכהאלץ הסכל  ,ויקרא שמו משה וישו  ,בו חרף וגדף עם ישראל ,
כנער ברחובות  ,ובתוך דברי פתיותו יפאר מעשי פערדינאנד ואיזאבעללא  ,אך
חרה עליהם כי שלחו היהודים מארצם מלאים הון  ,ולא הפשיטום בתחילה

ערום ועריה  .זכור לו  ,לעגה לו  ,וחחים בשפתי רשע ואויל
הדגשות אקטואליות בחיבורו של הכהן מצויות

!

גם בדיונו על סיבות הגירוש ומניעיו .

רגשות אחווה של בני דתות שונות וטינה וזעם על העוול שנגרם ליהודי ספרד חברו

בדבריו יחדיו  .הוא מציין את ' פרי הסכלות של המלך פרדינאנד ואשתו איזאבעללא
המרשעת '  ,הוא מייחס את הגירוש לקאתולים הקנאים

:

' וזה פרי גודל לב הכמרים

הנרפים ושאר מסיתים הרעים והחטאים '  ,ועם זאת הוא מוצא גילויי אהדה בקרב
הנוצרים אף בזמן ההוא

:

' והחכמים והישרים אשר בין הנוצרים במדינות שפאניא

התרעמו מאוד על המלך והמלכה אודות הרעה הגדולה הזאת  ,כי אמרו שתשחת

הארץ על  -ידי מיעוט יושביה '  .בהמשך הכהן מביא נימוק נוסף לתרעומת על הגירוש ,
והוא החשש שהיהודים ימרדו ביאושם

:

' ממרירות לבם הגדולה יאחזו חרב וחנית

להלחם עם שונאיהם  ,ויכו באויביהם מכת הרג ואובדן  ,ולא יחושו אם גם הם יאבדו ,
ותמות נפשם עם רודפיהם

האכזרים ' .

עקב דחיית פנייתם של היהודים ליורשו של פרדינאנד  ,קארל החמישי  ,להחזירם
לספרד  ,לאחר שכבר נטה להיענות לבקשתם אך נסוג בשל לחץ הכנסייה הקאתולית ,
מציין

הכהן :

' ולא נסו עוד היהודים כפעם בפעם מן היום ההוא והלאה לבקש מקום

מושב בארץ הארורה

הזאת ' .

המחבר אינו מסתפק בתאור האירועים  ,אלא מטיח

דבריו בנימה פאתטית כלפי שונאי ישראל המצדיקים גירוש זה  ' :בושו שונאי ישראל
אשר בכל מדינה ומדינה  ,בושו והכלמו

21

ראה

:

בוכהולץ  ,עמ '

. 214 - 213

!

אתם המצדיקים מעשי הספרדים הנשחתים

60
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האלה '

שמואל ורסס

!

הוא מציין בסיפוק את הגמול והעונש שפקדו את ספרד גם בדורות הבאים

בשל חטא הגירוש

:

אמנם גם על ך  ,ספרד

!

עבר כוס

הזעם .

מאז גרשת ישראל מגבוליך  ,ירד

[. . .

משוכך

ומרכולתך הלכה

מראשותיך  ,והצלחת מדינותיך הלכה ומעטה
כצולע  ,וקרנך לא יפרח [  ] . . .רוב יושביך דלים וערומים  ,והעצלות גברה בקרב
ארצך

;

]

וכמריך יינקו חלב שמניך ועתה הרב בתוך מלחמה בתוך מעיך  ,עריך

נהרסות  ,ושדמותיך

מומחים .

יחד עם חזות קשה זו שלום הכהן המשכיל מבטיח  ,שאין עם ישראל נוקם ונוטר ואינו
תפץ בהידרדרותה של ספרד  .הוא פונה למדינה זו השרויה במלחמה ובשפיכות דמים

שתעביר שנאה מליבה וקורא לה לחזור בה מקנאותה  ' :הושיטי ידך לכל אדם עובדי
אלהי השמים והארץ  ,ויהי מה על איזה אופן שיעבדוה
למחזיקי דתך לבדם פתוחים שערי

שמים ' .

22

[. . .

ואל תחשוב בלבבך  ,כי

]

גירוש ספרד הפך אפוא להיות גורם

בלתי  -נפרד מהתייחסות המשכיל העברי למתרחש בה בהווה  ,בראשית המאה

הי " ט .

החוליות השונות במהלך ההיסטוריה אינן ניתנות להפרדה  .הזכרון הלאומי היהודי
עולה בשקיפות  ,כשהוא כרוך יחד עם האידיאלים ההומאניסטיים הכלליים של
סובלנות דתית לכל

אדם .

כעבור כעשר שנים  ,תזר שלום הכהן לנושא של גירוש ספרד  .כעורך השנתון

' בכורי העתים ' ( בעריכתו

:

שלמות של ' המאסף ' משנת
של ויצנהויזן ( ראה

לעיל ) .

ווינה ,

) 1823 - 1821

, 1784

ובכללן הביוגראפיה של יצחק אברבנאל וחיבורו

הוא פירסם בו מחדש גם חטיבות

בביוגראפיה זו הכניס העורך כמה קיצורים  ,עם זאת

הוסיף  ,בצד ההפלגות ברות האחווה הבין  -דתית שהיתה רווחת בדור ' המאספים '
בגרמניה  ,את הרהוריו הנוגים על גורלם של גולי ספרד  ' :אך שוא כל מליץ  ,אפס כל
מגן בעת צרה ליעקב וד ' הסגירם ביד אוייב '  .כל הביע את משאלתו העזה  ' :ירחם ד '
על עמו ויגן הוא עלינו ויעביר המשטמה מקרב לב האומות  ,ויראנו בישועתו
ונחמתו '

!

ניכר

תל17

הכהן  ,בשולי הביוגראפיה של אברבנאל שפירסם מחדש  ,כי

כבר הספיק לקרוא את מאמרו של שלמה לויזון  ,בן  -זמנו  ,המוקדש בחלקו לאישיותו

ולפעלו של אברבנאל ( ראה להלן  ,בפרק הבא )  ,שפורסם בירחון היהודי  -גרמני
' שולמית '  ,שעה שהוא מציין כלפי אישיותו של אברבנאל
בדורנו לשני גדולי הכמי ישראל  ,ירמיהו ויוסיפון

22

תשעת הציטוטים האחרונים  -ראה

:

פלאביוס ' .

עח  -עט  .עט  -פ  ,עט .
23

23

הכהן  ,חוברת ב  ,עמ ' עת  -עט  ,מז ; חוברת ג  ,עמ ' עח ,

:

שלושת הציטוטים האחרונים  -ראה

' ויפה דמוהו חכם אחד

:

בכורי העתים  ,עמ '

. 19
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הסופר והמשורר שלמה לויזון

)))מ

*

אנאלוגית :

( ) 1821 - 1789

,

,

"

.

' שולמית '

שלמה לויזוו

קנה את עולמו בספרות העברית בעידן

הקצרים הוא גם כתב על נושאים מתולדות עם ישראל  .את מסותיו ההיסטוריות
הנרגשות והנמלצות הוא פירסם לראשונה בכתב  -העת היהודי  -גרמני ' שולמית '

וכינס את רובן בספרו ' שיעורים לתולדות ההיסטוריה

החדשה ' .

24

לויזון כתב במסותיו  ,ברוב רגש והתפעמות הלב  ,גם על גירוש ספרד  .כדרכו
וכהלך נפשו צייר מאורע זה בצבעים רוטטים  ,ביגון ובעצב  ,כיצד ' מגורשים לפתע
מארץ ספרד נאלצים כשמונה מאות אלף בני ישראל לנדוד למרחקים שאין לבטאו אל
24

על תולדותיו ויצירותיו  -ראה

היסטוריה  -ראה

:

:

קלוזנר  ,א  ,עמ '

; 243 - 232
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כהן  ,עמ '

. 38 - 22

כתיבתו על

מיכאל  ,הכתיבה  ,עמ ' . 155 - 147
61
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ההשכלה בספריו על הגיאוגראפיה של ארץ  -ישראל והפואטיקה של המקרא ; בחייו
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שמואל ורסס

מקרמרת מושבם מקדם ואל קברות אבותיהם שהשאירו אחריהם '  .המחבר גם נוהג

להפליג להשוואות ולאנאלוגיות בין אירועים ואישים מזמנים שונים  .כך הבליט
לויזון את החשיבות היתרה של גירוש ספרד בהתפתחות המשברית של ההיסטוריה
היהודית מאז חורבן בית שני והגדיר את המשמעות של מאורע זה  ,תוך התרוממות
הרוח האופיינית לו  ' :בין גלויות אין מספר שעברו על ישראל מאז נפלה עטרת ראשה ,
לא היתה אף אחת כמוה בעלת השפעה כה שלילית על תרבותו הרוחנית של עם

ישראל כולו  ,ואף אחת כמוה לא הביאה בעקבותיה חזיון כה נפלא ומרומם '  .מתוך
הלך נפש זה של דכאון והתפעלות למד לויזון גזרה שווה בין גורל העם היהודי בימי
חורבן בית שני לגורל הגולים בגירוש ספרד

:

כשם שברחו אז אחרי נפילת ירושלים הגאה שבטי ישורון האומללים לכל
קצוות הארץ  ,והם שומרים עדיין על אמונתם

[. . .

]

על מנהגיהם המיוחדים ועל

לאומיותם כך ברחו מגבולות ספרד צאצאי ישראל המגורשים אל קהילות
אחיהם בערי הים של אירופה ושל צפון אפריקה  ,עד לחופי אסיה הרחוקים ועד
מושבות אמריקה העולות זה

עתה .

לא רק הדבקות של גולי ספרד באמונת ישראל  ,בתוך מציאות זרה ועויינת  ,הפעימה
את רוחו של לויזון  ,הוא גם שיבח את ייחודם בקרב יהודי התפוצות  ,שנשתמר והוסיף
להתקיים בצביונו המקורי  ' :ואתרי מאות בשנים שומרים ביניהם עדיין על מנהגים
מיוחדים  ,על נוסח תפילה מיוחד וגם על שפת מולדתם הקודמת בקרב אחיהם

לאמונה ' .

25

כאמור  ,הפליג לויזון גם לאנאלוגיות  ,הטעונות בדרך כלל מטען רגשי רב  ,בין

אישים דגולים בהיסטוריה היהודית לתקופותיה  .על  -ידי כך שיווה  ,על  -פי דרכו ,
ראייה אחדותית ומלכדת להיסטוריה זו  ,המשתרעת על פני מרהבי זמן  .במאמר
ב ' שולמית '

( ) 1818

שלא כונס בספרו  ,למד לויזון גזרה שווה בין הנביא ירמיהו  ,יוסף

בן מתתיהו ויצחק אברבנאל  .בימי משבר  -של האומה היהודית קמים לה ' אישים
דגולים  ,המסורים לגורלה ,

אביב

רגש נעלה וכשרונות ייחודיים  ,שהם קודש לשלום

עמם ולרווחתו  .אישים אלה מגלמים את סבל זמנם  ,אבל נוכח עוצמת גורלם האישי
המיוסר אנו מסיחים לעיתים את דעתנו מגורל האומה '  .דמויות משיעור קומתם הם
הנביא ירמיהו בימי חורבן בית ראשון  ,יוסף בן מתתיהו בימי חורבן בית שני ויצחק
אברבנאל בזמן חורבן המרכז היהודי בספרד  .לאחר תיאור מעמדם וגורלם של שני
האישים בעבר הקדום  ,תוהה לויזון על גורלם של גולי ספרד  ,שנאלצו לעזוב את
מכורתם ללא רכושם ועל לא עוול בכפם  ' ,אשר חטאם היחיד היה שלא נולדו בתוך
האמונה השלטת '  .הוא אינו חוסך את שבחיו מיצחק אברבנאל על מאמציו הנואשים

25

ראה  :לויזון  ,שיעורים  .ארבעת הציטוטימ מתוך ספי זה הם לפי התפגים העברי  -ראה  :מיכאל ,
לועון  .שלושת הציטוטים האחרונים  ,ראה  :שם  -שני הראשונים  ,עמ '

, 26 - 25

האחרון ,

עמ ' . 26

ן

גירוש ספרד  -בספרות ההשכלה

63

לבטל את גזרת הגירוש  .הרי יכול היה להציל את נפשו ולהבטיח לעצמו גם להבא את
מעמדו המדיני הרם אילו רק הסכים לקבל את הנצרות  ,ולו למראית עין  ' .אבל כיצד

יכול היה להיות מאושר נוכח אסון עמו  .הוא ראה את סבל אחיו וחייב היה ליטול בו

חלק  .אף הוא פנה אל הים  ,ויצא לנדודיו לקראת עתיד לא ברור '  .לויזון מסיים את
מסתו בהבעת רחשי לבו  ' :שלישיה אצילה  ,לעתים קרובות בשעות של בדידות  ,הומה
לכם לבי

!

חזיתם בשעות הרות גורל של חורבן בחיי עמי  ,גליתם סגולות נעלות

בתקופות מכריעות  -שלום
מהלך

ההיסטוריה

לעפרכם ! ' .

היהודית

26

לו ללויזון

נצטיירה

רומאנטית -

מתוך זווית

אינדיבידואליסטית של ייעוד האישיות הדגולה המקריבה את אושרה האישי למען
עמה  .בדרך כלל הוא הלך שבי אחר תקופות ומצבים דראמאתיים ומזעזעים  ,ובכלל
זה גירוש

ו.

ספרד .

גויל יהדות יפרד בחיבורים על הייסוריה  :יוסט  ,קייזילינג

וגהץ

נוסח שונה של תיאור גירוש ספרדי סיבותיו ותוצאותיוי מצטייר מתוך הספר ' דברי -

ימי הישראלים ' ( בגרמנית ,

המחבר .

) 1827

בשמונה כרכימי מתקופת המקרא עד זמנו של

המחבר  ,ההיסטוריון מרדכי יוסט

( , ) 1860 - 1793

מאנשי ' מדע היהדות '

בגרמניה בשנות העשרים  ,קיים קשרים הדוקים עם כמה ממשכילי מזרת  -אירופה
והיה שרוי במעגל האידיאלים של תנועת

ההשכלה .

27

גירוש ספרד מתואר בספרו

בהקשר תיאורי וענייני נרחב יותר יחסית  ,של מצב היהודים באירופה  .יוסט  ,כעדותו ,

ניזון בתאוריו הן ממקורות יהודיים  -כרוניקות וספרים  ,כגון ' שבט יהודה ' ,

' שלשלת הקבלה '  ' ,קורא הדורות '  -והן ממקורות ספרדיים בודדים  .על  -פי רוב
מכלי שני של ספרי היסטוריה של בנז ' ולורנטה  .העובדות שרוכזו בספר צורפו זו לזו
צירוף חיצוני לפעמים  ,ללא בדיקה ומיצוי ביקורתי

נאותים .

קורות יהודי ספרד

מתוארות בצירוף מגמותיו הדידאקטיות של המשכיל יוסט  ,המשקיף על היהודים
כאחים לאמונה משותפת  ,אך רואה קשר רופף למדיי בין קיבוץ יהודי אחד למשנהו ,
תוך טשטוש זיקה לאומית בין הגלויות

השונות .

בצד העובדות הידועות והבלחי  -בדוקות על הגירוש ונסיבותיו  ,אשר יוסט מביאן

ללא הכרעה ביקורתית ביניהן  ,יש עניין בתגובותיו ובהערותיו בשוליהן  .כך הוא
קובע  ,כי ' להוציא כמה מוגי לכ ' שלא עמדו בניסיון ובפיתוי והמירו את דתם  ,הציבור
היהודי הגדול החליט באומץ לעזוב את הארץ ולהעדיף את הנאמנות לדתו  .דעתו של

יוסט נוחה מהחלטה זו  ,שכן נוכחותם הנמשכת של יהודים רבי  -השפעה  ,ועוד במספר
26

ארבעת הציטוטים האחרונים  ,ראה
לא צויין במהדורת מיכאל ,

27

:

לויזון  ,הנביא  ,עמ '

, 169

, 181 - 180 , 180 - 179

. 181

המאמר

לוילון .

על שיטתו והשקפותיו  ,ראה כפרוטרוט

:

מיכאל  ,יוסט

;

מיכאל  ,הכתיבה  ,עמ '

. 245 - 217
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ההיסטוריונים מרדכי יוסט

-

י

( מימיח

וצב

כה גדול  ,היתה עלולה בנסיבות של עויינות כלפיהם לגרום לשילהוב היצרים ואף

למלחמת  -אזרחים

בספרד .

28

יוסט גם היה סבור  ,באורח פאראדוקסאלי  ,כי נכונות

היהודים לצאת לגלות ולהפקיר את רכושם העלתה את קרנם ושיפרה את

דימויים

בעיני שכניהם הנוצרים  ,שגילו עד אז רגשי עוינות כלפיהם  ,כאל רודפי בצע ובעלי
תחרות מסוכנים  ,בשל חריפותם

ושנינותם .

החלטת היהודים לעזוב  ,מוסיף יוסט

:

שמה לאל את כל הרגשות של השפל והבוז שהיו קיימים כלפי היהדות ,
והרימה את קרנה בעיני שכניהם הנוצרים  .נוכח גילויים אלה של התעלות אי -

אפשר היה עתה להטיח כלפיה את האשמה הזות של תאוות הבצע ומתן

הלוואות בריבית  .שכן היהודים הפקירו עתה את רכושם בצאתם לדרך לארצות
לא נודעות על מנת לחפש לעצמם מולדת חדשה ; הם העמידו את עצמם בפני
סכנות על מנת לחפש מקומות מבטחים שבהם יוכלו לעבוד את אלהיהם באין
מפריע  -והתעלו מעל טובות הנאה ארציות .

על השוני בין גירוש ספרד לגירוש מארצות אחרות באירופה בימי  -הבינים  ,שאף בהן

סירבו היהודים לקבל את הנצרות  ,אומר יוסט  -כי בהן מספרם היה קטן יותר
28

ראה :

יוסט  ,עם . 83 ,
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בהרבה רסיכוייהם למצוא מקלט בארצות המסוכות היו טובים יותר  ,אף הקשר הרגשי
שלהם עם ארץ מושבם היה רופף יותר  .מה שאין כן יהודי ספרד  ,שאת הקשר האמיץ
שלהם עם הארץ שהוקיעה אותם מגדיר יוסט ברוח המושגים והרגשות הפאטריוטיים
שטופחו בעידן האמאנסיפאציה

על  -ידי יהודי גרמניה .

לדבריו :

יהודי ספרד אהבו את הארץ שבה ישבו למעלה מאלף שנה ובה הקריבו
קורבנות יקרים למדי  .הם היו מקושרים ומחוברים עם חלק מן האוכלוסיה

המקומית - - - .

הם היו גאים על מעמדם והיו בעלי רמה גבוהה יותר לעומת

אחיהם שבצרפת  .רחוקים היו תכלית ריחוק מן הרעיון לנטש את הארץ אשר
תרמו לרווחתה

ולקידומה .

ואם כי רדיפות כלשהן גרמו להם סבל ורגשי

מרירות  ,הרי במספרם ובקשר המשותף האמיץ שחיבר ביניהם היו גם מוצאים
תנחומים

וסעד .

ברוח זו של התעודדות הדדית  ,מעריך יוסט  ' :הם גם קיבלו בצוותא את מכת הגורל

רבות ' .

של הגירוש  ,כאילו כבר התכוננו לכך זה שנים

29

יוסט מרבה להמחיש את סבלם של יהודי ספרד הגולים  ,בעיקר על  -פי ' שבט
יהודה '  ,ועם זאת מזכיר גם גילויים של ' אהבת אדם ' כלפיהם בעלותם לחוף צפון -
אפריקה  .הוא אף מעלה על נס  ,כדוגמת שלמה לויזון  ,את סגוליותה של יהדות ספרד
בארצות פזוריה  ,ששמרה אמונים לשפתה ולמנהגיה  ,כחטיבה ייחודית ומגובשת

בתפוצותיו .

מעוררת כבוד בקרב העם היהודי

30

ההתייחסות הערה והנרגשת לקורות יהודי ספרד ולגורלם קיבלה תנופה מחודשת
בגרמניה בשנות השישים של המאה הי " ט  ,במחקריהם ההיסטוריוגראפיים רבי -

ההיקף  ,בגרמנית  ,של מאיר קייזרלינג וצבי גרץ .
' תולדות היהודים בספרד ובפורטוגאל ' (  ) 1867מאת מאיר קייזרלינג  ,ששימש

בסוף ימיו כרב וכמטיף בבודאפשט  ,היה מהספרים שתרמו לטיפוח הידע על גורלה
של יהדות זו ומאוחר יותר שימש ספר זה כאחד המקורות העיקריים לחיבור הספר
הקומפילאטיבי

' קורות

בספרד '

היהודים

בעברית ( תרנ " ג ) ,

בעיבודו של א " ש

פרידברג ( ראה להלן )  ,כשם ששימש כמסד לעיבוד ספר לימוד בגרמנית  ,לבני

היהודים .

הנעורים

היה לספר גם יעד אקטואלי ברוח הזמן  .שכן בהקדמה מביע

המחבר את משאלתו  ,כי ספרו המרבה לספר על אודות דבקותם של יהודי ספרד
ופורטוגאל באמונת ישראל  ,בגלוי ובסתר  ,גם ישמש כעדות מופת לנאמנות למסורת

עם ישראל בדור זה החי בתנאים נוחים ומאושרים יותר מאשר היהודים בעבר  .כן ציין
המחבר  ,כי מן הראוי שתיאורי סבלם ישמשו כאות אזהרה לתוצאותיה הרות הסכנה

של הקנאות הדתית בכל אתר ואתר  ,המלבה את יצר הרדיפה של הזולת  .אלה הם

29

30

ארבעת הציטוטים האחרונים .
ראה

:

יוסט  ,עמ '

. 101

ראה

:

יוסט  ,עמ '

, 83

. 85 - 84
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מאיר קייזרלינג ושער ספרו ' ספרדים '

פירותיה המורעלים של הבורות והחושך  ,אשר דבר אין להם עם האמונה הדתית
הצרופה .

ן3

שלב משמעותי חדש בהתייחסות ההיסטוריוגראפית אל גירוש ספרד הסתמן
בשנות השישים של המאה הי " ט במסגרת מפעלו המונומנטאלי של צבי גרץ  ' ,תולדות

היהודים ' ( כרכים

ח-ט).

32

לעומת יוסט קודמו  ,נוספו עתה בדיונו המפורט יותר של

גרץ מקורות ישנים וחדשים  ,יהודיים וכלליים  .תיאורו את גירוש ספרד נפרש על פני
יריעה רחבה יותר  .לעומת הקו הראציונאליסטי האפולוגטי  ,המאולץ לעיתים ,
ומגמתו הדידאקטית המטעימה גילויי השתלבות של פזורי ישראל בין הגויים בדיונו
של יוסט  ,גרץ לא נרתע לעיתים מלהביע בלשון בוטה ופאתטית את מחאתו וביקורתו
ולהניף את שבט לשונו כלפי אומות העולם בשל יחסן אל עם ישראל  ,אם כי עדיין
היה מעורה במורשת ההשכלה וקשר כתרים למנדלסון ולתלמידיו בדור ' המאספים '
וכן לקבוצת ' מדע היהדות ' בגרמניה ובגאליציה  ,הטעים עם זאת ביתר שאת את גילויי

ההתלכדות של העם היהודי בתפוצותיו ואת האחווה שבשותפות הגורל  .כן הבליט

קייזרלינג  ,תולדות  ,ב

. )6

על המחבר  -ראה

31

ראה :

32

דיון מפורט ויסודי על שיטתו ההיסטוריוגרפית  ,ראה

( עמ '

:

:

וינינגר  ,ג  ,עמ ' . 439 - 432

מיכאל  ,הכתיבה  ,עמ ' . 360 - 314

גירוש ספרד  -בספרות ההשכלה
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את רציפות צביונו ההיסטורי הלאומי של עם ישראל תוך מאבקו הלא  -פוסק על
קיומו  ,בעבר כבהווה .
מפעלו ההיסטוריוגראפי של גרץ  ,שהתחיל להתפרסם בשנות השישים של המאה ,

השתלב באורח טבעי גם בעידן ' חיבת ציון ' וזכה לתפוצה רבתי  ,על  -ידי תרגומים
ועיבודים לעברית  .תיאוריו את קורות יהדות ספרד תורגמו ועובדו עיבודים
פופולאריים לעברית עמוסת מליצה מקראית בידי קלמן שולמן

וא " ש פרידברג  ,אשר

ראשיתם בספרות העברית עדיין היתה בתקופת ההשכלה ( ראה על כך

להלן ) .

פירסומים אלה מיסודו של גרץ הגיעו לקהל קוראים רב ומגוון  ,של כמה משמרות

וגילים .
גרץ הקדים לתיאוריו את מעשי האינקוויזיציה בספרד את דברי שיפוטו התוכחתי
והמוסרי כלפיה

:

' היא התעללה ביצורי אנוש חפים מפשע  ,ייסרה אותם עד זוב דם

והפכה את חייהם ליסורי גיהנם בלתי  -פוסקים '  .בדרך המליצה הפאתטית הוא מוקיע
את הנזירים הקאתוליים  ,נציגיה

:

אותם קאליבאנים מלאי הארס  ,אשר הפכו את ספרד המדינה היפה בגויים

לגיהנם  .את כל גילויי הכאב הטראגי  ,את כל גילויי הענות והיסורים  ,היכולים
לכאורה להצטייר בדמיונו המרקיע של משורר המסוגל לזעזע לבב אנוש  ,גרמו
במעשיהם אותם נזירים בדרגת תת  -אדם  ,בשם הענוה והאמונה .
אך עם זאת גרץ מתנחם בעובדה שמזימתה של האינקוויזיציה לא עלתה בידה  ' .הם
רק גרמו ברדיפותיהם לפצעים בגוף העם היהודי שהגלידו במרוצת הדורות  .הפצעים
העמוקים נרפאו עתה  .לעומת זאת ספרד עדיין חולה עד היום  ,שמא ללא תקוה

להחלים מן הפצעים שנגרמו לה על -ידי תעלולי האינקויזיציה ' .
הרבה נתן גרץ את דעתו לרדיפת האנוסים בספרד ערב
היו

מצומצמים

הגירוש  ,אם כי מקורותיו

הסתפק על  -פי  -רוב בתיאור המתרחש ובציון העובדות

והוא

החיצוניות  ,בלי להעמיק חדור כהיסטוריון לפשר הבעיה  .הוא תהה על סיבת הרדיפה

הלא  -נלאית של טורקוומאדה  ,ראש האינקוויזיציה  ,ועושי דברו והביע סברתו -
' שמא שורשה בשנאה הגזעית שרחשו הספרדים מלידה כלפי צאצאי שבט יהודה ,
יותר מאשר מתוך להט הקנאות

הדתית ' .

גרץ איננו בעמדה של חוקר מתבונן המגולל בצורה עניינית את מהלך האירועים

הקשורים בגזרת הגירוש ובמהלכו .

הוא עדיין המשיך בקו ההרצאה הרגשנית

והפאתטית  ,המצויה כבר בספרי קייזרלינג בנושא זה  .גרץ תיאר בהבלטה את תחושת
אובדן המולדת וההינתקות הכפויה ממנה בתוקף הגירוש  ' ,לשם יציאה אל הנכר  ,אל
הנדידה בין עמים שאינם יודעים את לשונם כשעליהם להיות מוכנים לקראת הסכנות
האורבות להם על מסלול נדודיהם '  .מתוך הזדהות עם גורל הנידונים לגירוש תיאר
גרץ

בסממני דראמאתיזאציה

וחרדותיהם של הגולים

:

שמעבר לעובדות ההיסטוריות

את תחושותיהם

' ככל שהתקרב יום הפרידה המו וגעשו יותר לבותיהם של
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האומללים  .קשתה עליהם במיוחד הפרידה מקברי אבותיהם  ,הנכס היקר להם ביותר ,
והמחשבה על כך השרתה עליהם עצב קודר '  .על רקע קודר זה הבליט גרץ את תחושת

האחווה והנכונות לעזרה הדדית בין המגורשים  .כהסברו  ,גרמו לכך ' הכאבהמשותף

בימים האחרונים שלפני הגירוש  -שיצרו תחושה של אחוה עמוקה ואף השרתה
עליהם מצב של התרוממות

הרוח ' .

כמו יוסט  ,ערך גם גרץ הקבלה בין גורל היהודים בספרד מזה ובגרמניה מזה  ,אשר

גם ממנה גורשו היהודים לא פעם בימי  -הביניים ואף אחרי כן  .יהודי גרמניה  ,מסביר
גרץ  ,לא טעמו בה באותם ימים מן הטעם המתוק של ארץ מולדת

;

הם נתקשחו

ונתחסנו תוך כדי השפלתם המתמדת והיחס העויין והקשוח כלפיהם מצד השליטים

ונתיניהם .

הפוך מזה היה מצבם של יהודי ספרד  ,שנעקרו ממולדת עתיקת  -ימים

ונאלצו לתור אחר מקומות מקלט  ,חשופים לפורענויות למיניהן שארבו להם בדרך

נדודיהם .

33

בראש הכרך התשיעי של ספרו  ,הפותח בתיאור גורלם של גולי ספרד ופורטוגאל
בארצות פזוריהם  ,הצביע גרץ על הגירוש כעל נקודת מפנה משמעותית בתולדות
העם היהודי  .תוצאות הגירוש נתנו אותותיהם בעם היהודי בכללותו  ,שחש כי ' כבה
הברק וסרה גאוותם על עמודי התווך המוצקים של עצם קיומם  .הכאב בשל חויה

עצובה זו הורגש על -ידי היהודים בכל הארצות אשר השמועה על כך הגיעה אליהן ,
כאילו חורבן הבית נתרחש בשלישית '  .גרץ הוסיף לטוות את הרהוריו והערכותיו
המפליגות והמפארות וסיים את המאזן ההיסטורי הנפעם לאירוע זה בדברים הבאים

:

שמא תהא זו תחושה בדיונית או הערכה שבהתנשאות יתירה  ,כי יהודי ספרד

היוו את השבט הנאצל ביותר  -ושביניהם היו נמצאים צאצאיו ויורשיו של
דוד המלך  .בכל אופן  ,בעיני כלל היהודים נצטיירו  ,כבני האצולה היהודית של

רמי מעלה ; ואילו עתה איתרע מזלם ודווקא בהם פגעו האסונות והסבל הקשים
ביותר  .לאחר פגעי הרעב  ,המגיפות  ,האש  ,וטביעת הספינות  ,אשר פקדו אותם
והותירו ממחנה זה רק כעשיריה  ,נדדו הנותרים כרפאים מארץ אל ארץ לבקש
מקלט  .דוקא הם  ,בני הנסיכים בקרב העם היהודי  ,נאלצו עתה להתדפק על
דלתות

אחיהם .

34

.

ז גורל יהדות ספרד בחיבורים אפולוגטיים ופובליציסטיים
פרשת גירוש

ספרד ומעשי האינקוויזיציה שולבה בספרי הפולמוס הדתי וההיסטורי

היהודי  -נוצרי של יצחק בר לוינזון ( ריב " ל  , ) 1860 - 1788 ,מן הדמויות המרכזיות
33

שמונה הציטוטים האחרונים  -ראה  :גרץ  ,ח ; שני הראשונים  -עמ '

; 289 - 288

השניים הבאים

 עמ '  ; 289 - 288ארבעת האחרונים  -עמ ' . 338 , 335 , 334 , 31234

שני הציטוטים האחרונים

ההיסטוריה מאת גרץ -

 ראה  :גרץ  ,ט  ,עמ ' . 2 , 1ראה  :פיינר  ,ההשכלה  ,עמ ' . 216 - 196

על שולמן הפופולאריזאטור של

ן

גירוש ספרד  -בספרות ההשכלה

בתנועת ההשכלה ובספרותה ברוסיה  ,במחצית הראשונה של המאה

הי " ט .

35
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מרבית

ספריו נתפרסמו בדפוס בשנות השבעים  ,לאחר מות מחברם  ,וכבר הגיעו לדור
קוראים חדש  ,בתוך מציאות תרבותית ומדינית מתחלפת

ברוסיה .

מטרת ספרו של לוינזון ' אפס דמים '  ,שנתפרסם לראשונה בשנת

, 1837

ושזכה

למהדורות הרבה גם לאחר מות מחברו  ,היתה הפרכת עלילת  -הדם נגד היהודים  ,נוכח
גילוייה של עלילה זו ברוסיה באותו זמן  ,ותיאור השתלשלותה ההיסטורית  .ב ' אפס

דמים ' מתנהל דו  -שיח ויכוחי בין שתי דמויות בדויות  ,היהודי רבי אברהם בן מימון
ירושלמי  ,חכם כולל בירושלים  ,וסימיאס  ,פאטריארך הכנסייה הנוצרית היוונית

בירושלים .

הספר כתוב בנוסח אפולוגטי מובהק ומחברו מעניק את העדיפות

לטיעוניו ולהסבריו של היהודי  ,אשר דבריו מובלטים יותר גם בהקפם הטקסטואלי ,
אך גם בטיעוני הנציג הנוצרי נשמע לעיתים קרובות קולו של

לוינזון .

במהלך הדו  -שיח אומר היהודי  ,בעקבות קריאה בספר ' שבט יהודה '  ,כי המולדת

של עלילת  -הדם היתה ספרד באמצע המאה הי " ג  .זוהי לו שעת כושר להצביע על
ההבדלים המשמעותיים ברמה האינטלקטואלית בין יהודי ספרד לשכניהם

הנוצרים .

שכן עלילת  -הדם יכלה להתרחש  ,לדעתו  ' ,עת אשר כמעט רוב היהודים שמה היו

פילוסופים וחכמים גדולים  ,עת פרחה ההשכלה בתכלית השלימות אצלם '  .ואילו
לעומתם ' הספרדים הנוצרים היו אז בתכלית הגסות  ,שקועים באמונת הבל ודימו
שהיהודים מהבלים בדתם גם כן כמוהם  ,והשדו אותם בדבר מזימותיהם ונכליהם

הרעים ' .
בעקבות המעשה המובא בספר בדבר גירושם של יהודי אוראן שבצפון  -אפריקה
בשנת  , 1669לאחר שנכבשה בידי הספרדים  ,כפויי הטובה  ,שנעזרו בכיבושה ביהודים
שבתוכה  ,מזכיר אברהם בן מימון את מה שהנוצרים עוללו ליהודים בספרד עצמה

:

' אנשי שפניא שמררו את חייהם ויענו אותם בעינויים קשים והמיתו מהם אלפי אלפים
נפשות  ,ויגזלו את ממונם ורכושם ויגרשו אותם ריקם מארצם כנודע לכל ' .

36

היהודי

גם מוקיע את הקנאות הדתית היתרה של הספרדים וחוסר סובלנותם כלפי בני דתות
אחרות בכלל  .הוא מביא דוגמאות לאכזריות האינקוויזיציה בספרד ובפורטוגאל  ,גם
לאחר הגירוש  ,וזאת

על  -פי מקורות צרפתיים וספרדיים .

37

הוא חוזר שוב ביתר

הדגשה להסברו בדבר ההבדלים האינטלקטואליים בין היהודים לנוצרים בספרד

:

' וביותר שהיו אז הספרדים משוקעים בסכלות ובאמונת הבל כמו רוב העולם  .אז היו
כנגדם בימים ההם היהודים  ,ובפרט היהודים אשר בספרד ופורטוגאל  ,חכמים
מופלגים בכל חכמה ומדע יותר מכל העולם

35

ראה

36

שלושת הציטוטים האחרונים  -ראה  :לוינזון  ,אפס דמים  ,עמ '  . 24 - 23 , 69איזכורים נוספים של

37

' שבט יהודה '  ,ראה  :שם  ,עמ '
ראה  :לוינזון  ,אפס דמים  ,עמ '

38

לוינזון  ,אפס דמים  ,עמ '

ראה

עליו :

אז ' .

38

:

קלוזגר  ,ג  ,עמ ' . 129 - 123

,7

.8

. 97 - 96

. 25

מימין

:

פרץ סמולנסקין

משמאל

:

ריב " ל

רדיפת היהודים בספרד וגירושם ממנה נדונו שוב על  -ידי ריב " ל בחלק השני של
ספרו ' זרובבל '  ,שבא להזים את קטרוגו של המיסיונר האנגלי מק ' קויל
נגד היהדות והתלמוד  ,בספרו האנגלי  ,שתורגם לעברית בשם ' נתיבות

השני של ' זרובבל ' נדפס בשנת

, 1875

) ( Hc Caul

עולם ' .

39

החלק

לאחר פטירת מחברו  .נוכח נסיונו של מק ' קויל

להצדיק את עמדת האינקוויזיציה בספרד  ,וזאת במקביל למידת החומרה שהתלמוד
גורס כלפי בני דתות אחרות  ,מפליג לוינזון בפאתוס רטורי ובדברים נרגשים בתארו
את מעללי האינקוויזיציה ,

לאמור :

עוד תסמר שער כל שומע זכרון שם האיום אינקויזיציה האכזריה  ,כי עד עולם
יעלה עשן המוקד הנורא הערוך כחפתה להעלות בני אדם לריח ניחוח אשה
לה '  .עוד תצלינה אזנינו מאנקת אחינו ואחיותינו אשר ענו שמה בעינויים שונים
אכזריים יומם ולילה  ,מהם המיתו במיתות משונות ואכזריות  ,מהם המירו
באונס  ,מהם גרשו מארצם ערומים אחר שגזלו הונם ורכושם ועורם מעליהם
הפשיטו ומהם חטפו בניהם הקטנים מביתם  ,ושלחו אמותיהם באניות למכרן
בארצות רחוקות  ,ואת אבותיהם שלחו באניות אחרות למכרם ולהבדילם
מנשיהם .
לוינזון מפאר ומרומם את מעמדם הרוחני של יהודי ספרד לעומת זה של הנוצרים .

דברים שכתב בספרו ' אפס דמים ' נאמרים עתה מחדש ב ' זרובבל '  ,תוך הטעמת יתר
ואידיאליזאציה מרובה
היום

בלימודים ,

מופלגים

:

בהשכלתם המופלגת ,

מצויינים

בצדקתם

וחסידותם ,

והיו מהם

חכמים

בכל סעיפי המדעים  ,וביחוד בחכמת אלהות ולימודי הדת ,

ומקושטים בכל תפארת

39

' היהודים הללו שגרו אז בשפניא מפורסמים ומהוללים עד

המוסר '  .ואילו לעומתם הנוצרים בספרד היו אז

סקירה מפורטת על תוכנו של ספר זה  -ראה

:

קלוזנר  ,ג  ,עמ '

. 93 - 82

' משוללי כל
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חכמה

ומדע '  .לא רק בעליונותם הרוחנית הדברים

ן
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אמורים  ,אלא ' ההון והעושר היה

שם רק אצל היהודים '  .כן היתה להם שליטה בחיים המדיניים  .נוכח מעמדם הרם הזה
של יהודי ספרד מתחקה לוינזון אחר הסיבות של שנאת ישראל שהביאה לבסוף גם
לגירוש ספרד  .שכן ההמון הנוצרי התקנא בעושרם  ,והכמרים ' בכבוד אשר נחלו
מחכמתם ' ,

ואילו

והמשכילות ' .

האצילים

אף

מסקנתו היא אפוא

נתנו

:

והכבוד  ,הלהיבו את לבו אלה הספרדים

עינם

[. . .

בערמה  ,לכסות את זדון לבם ככנף הדת ' .
התייחסות לגורלם

בבנות

' כל אלה שלושת
]

ישראל

ילידי התופת

:

הקנאה  ,התאוה

נגד היהודים  .ויתיעצו הכומרים לעשות

ס4

של גולי ספרד ולצביונם הרוחני גם

הפובליציסטי של פרץ סמולנסקין

' העדינות ,

היפות

( , ) 1885 - 1840

משתלבת בדיונו

אשר פועלו הספרותי החל ברוסיה

ונמשך בוינה  ,שבה ערך גם את ירחונו ' השחר '  .בחיבורו ' עת לטעת '  ,שנתפרסם
ב ' השחר ' בשנות השבעים  ,נדונו בעיות ההתבוללות והנאמנות לדת

בהמשכים

ישראל  ,נוכח נסיונה וסיסמאותיה של השכלת ברלין .

ן4

הלקח מפרשת גירוש ספרד נתפרש בדור הראציונאליזם וההטפה לסובלנות דתית ,
במחצית השנייה של המאה הי " ח  ,כי יש להוקיע את הקנאות הקאתולית וכמשקל
שכנגד להאדיר את האידיאלים של האמאנסיפאציה האזרחית של יהודי
ואילו את דברי סמולנסקין מייחדת מגמה

שונה .

אירופה .

ב ' עת לטעת '  ,הלקח המשתמע

מגירוש ספרד ומצביונה של יהדות זו משמש כאחד הטיעונים לניגוח האידיאלים של

מנדלסון ותלמידיו ודרך מימושם  .ניכר כי סמולנסקין כבר קרא בספר ההיסטוריה של
גרץ את התיאורים המפורטים על יהודי ספרד  ,פרשת גירושם וקורותיהם בארצות
פזוריהם

במזרח

ומסקנותיו ,

ההתבוללות

ובמערב.

לשיטתו

למידע היסטורי זה הוסיף סמולנסקין את פירושיו

וברוח

וההתנצרות

השקפותיו .

בעידן

בהקשר של קטרוגו הזועם על גילויי

ההשכלה

והאמאנסיפאציה

בגרמניה ,

העלה

סמולנסקין על נס את עמידת האנוסים בספרד  ,לפני הגירוש ולאחריו  ,על אף הרדיפות

שנרדפו .

לדבריו :

גם אז לא בגדו בעמם  .את חוקי אמונתם זנחו כי כבדו מהם  ,אך את עמם ורוחו
ותקוותו להגאל נאמנה רוחם גם בעת טובה  .וכל זאת עשה הגאון אשר השרישו

על תלמי לבבו  ,כי הוא העם הנבחר  .ועל כן עמד טעמו בו גם ביום תוכחה ,
כאשר נהפך עליהם הגלגל בארץ

ספרד .

כדרכם של יוסט וגרץ אף סמולנסקין ערך הקבלה ניגודיכן משלו בין גירוש ספרד
לגירוש היהודים מארצות אחרות באירופה  .באורח פאראדוקסאלי ראה אף יתרונות
מסויימים בגירוש ספרד  ,לעומת גילויי האנטישמיות הגואה בגרמניה של המאה

40

ארבעת הציטוטים האחרונים  ,ראה

41

על סמולנסקין כפרוטרוט  -ראה

:

:

לוינזון  ,זרובבל  ,עמ ' . 109

קלוזנר  ,ה  ,עמ '

. 266 - 15

על ' עת לטעת '  :שם  ,עמ ' . 120 - 101

ן
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שמואל ורסס

השש  -עשרה  ,שבה היו היהודים למשל ולשנינה  .הסברו התמוה לשוני זה הוא

:

מצב כזה הוא רע גמ ממצב ישראל בהישפאניה  .שם דכאום פעם אחת ולא שנו
להם  ,העבירום באש  ,גויתם ורוחם יחד  ,והשרידים אשר הגלו משם היו

לאנשים  ,לאנשי לב ודעת אשר הבינו את דרכם  .אבל פה לא על הגויה הנחתה
יד האויב כי אם על הרוח  .את הרוח השפילו עד עפר [  . . .ן לכן נפלה נפלה מאד
עטרת ישראל בארצות

האלה .

על דרך האנאלוגיה מגדיר סמולנסקין גם את ההבדל המהותי בין יהודי ספרד לפולין ,
אשר קבע את השוני בגורלם ההיסטורי  .לגירסתו

:

בארץ ספרד אשר היהודים למדו את כל דרכי הארץ ויגדלו ויעשירו ויתכמר
ויציבו להם יד כראשי עם הארץ  ,בארץ ההיא לא יכלו מנדי ישראל לשוב
ולעשותם כעבדים נבזים  ,לדרוך על גבם ברגל גאוה ולקרוא

רד

!

כאשר עשו להם בארצות אשכנז

ופולין . . . [ .

]

 :יהודי  ,השפל ,

שם למדו היהודים לערוך

את חין ערך כבוד אדם וידעו להלחם בעדו  ,ולא ניכר היהודי בחוצות לפני בן
עם

הארץ .

דא עקא  ,עליונות היהודים בספרד כלפי עם הארץ היא שהיתה בעוכריהם ושגרמה

לגירושם  .שלא כיצחק אייכל  ,אין סמולנסקין רואה עליונות זו בבחינת התנשאות
מסוכנת  ,בעקבות התוכחה שבספר ' שבט יהודה '  .דמות היהודי הספרדי בן התרבות
הגאה אינה זוכה לגנאי מפי סמולנסקין  ,אלא להערכה כי היא שהוליכה באורח בלתי -
נמנע לסילוקו ולגירושו מארץ הולדתו  ' .לכן בהצות עליהם שונאיהם היעזואיטים לא

יכלו להותירם בארץ  ,ולשומם כעפר לדוש  .כזאת לא עלתה בידם לו אף הרבו דבר
והוכיח לעם להעלות חימה  ,כי אם לגרשם כלה פעם אחת מהארץ הצליח

ובדבר הזה לא השפילו רוחו  ,כי אם היה

בידם .

להיפך ' .

לטיפולוגיה זו של היהודי הספרדי מצא סמולנסקין רציפות תורשתית עד היום  ,או
כלשונו :

כי עוררו רוחו ביתר שאת ועז להתרומם גם אחרי נפלו וכגאות הספרדי מלידה
ומבטן הפיקו גם עיני היהודי והליכותיו ומדברו  -עד כי גם עד היום הזה
ילבשו גאוה וגאון כל יוצאי ירך הגולים ההמה אשר על כן אחרי שגלו מארץ
חמדתם לא סרו פעם אחת מדרכי הארץ ההיא ויבקשו אך

להתרומם .

לעומת זאת שונה היה המצב בארץ פולין  ' :ארץ אשר אור הדעת עוד לא

[. . .

]

נגה עליהם .

ארץ אשר רק אדונים ועבדים נמצאו בה '  .המשטר והאווירה התרבותית הירודה

בפולין  ,טוען סמולנסקין  ,השפיעו לרעה גם על עיצוב דמותם של יהודיה  .ההערכה
המרוממת של יהודי ספרד  ,שהתערו בארצם ובתרבותה  ,הביאה את סמולנסקין לידי
סתירה עם הנחות היסוד של חיבורו ' עת לטעת ' שבא להתריע נגד גילויי ההתבוללות

ן
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והטמיעה של יהדות גרמניה  .לעומת קווי האידיאליזאציה של יהדות ספרד הוא גם
מלמד גזרה שווה במישור התרבותי בינה ובין יהדות גרמניה  ,שכן  ' :חכמת עם הארץ

יושבי ספרד למדה אותם לשכוח תורה ולהפר יראה  .וכן היא גם בעת הזאת  ,כי תכמת
ארץ אשכנז הסירה לב בני ישראל מאחרי תורתם ודרכיהם הראשונים '  .לעומת זאת
בפולין הנחשלת יצאו היהודים נשכרים מבחינת שימור צביונם ותרבותם הרוחנית ,
שכן ' לא העזה כל חכמה אשר יכלו ללמוד לכן לא פנו אל דרכיהם וינזרו בתכלית
מאחרי עם הארץ  ,אשר כפראים כנתעבים ונאלחים היו בעיני

היהודים ' .

רחשי לב מיוחדים היו לסמולנסקין כלפי גולי ספרד ופורטוגאל  ,ובכללם האנוסים
שנמלטו

להולאנד .

הוא העלה על נס את המשטר של הולאנד אשר ' פרקה עול

הישפאניה מעל צואריה וכהניה הזדונים העורכים מדורות אש וכל מצוקות שאול לכל
אלה אשר ערבו לבבם לבלי האמין בדברי תרמיתם בגלוי או בסתר '  .הולאנד גם היתה
למעוז ולמחסה לנדחי ישראל ולאנוסים ' אשר לא הפרו בריון אבותם  ,אליה נהרו
בשמחה ותהי בעיניהם כמקום הגאולה

הנאמנה ' .

סמולנסקין גילה רגשי אהדה

והערכה מיוחדת לאנוסים אנשי שם ומדע שהגיעו להולאנד  .הוא התפעל מן העובדה
המעודדת  ,כי ' רבה היתה אהבתם אל אמונתם ועמם ' וזאת משתי סיבות  :שכן ' סבלו
בעבור האהבה הזאת עינויים קשים '  ,וכן ' כי רבניהם ומוריהם באהבתם להחכמה לא
ביקשו להפר ברית ישראל  .ונהפוך היה  ,כי חזקו ואמצו לבם בכל עוז להחזיק במעוז -
אמונתם ועמם ולהיות למחסה עוז לכל אחיהם הנרדפים בארצות

אחרות ' .

42

סמולנסקין השתמש אפוא בעובדות ההיסטוריות על אודות יהדות ספרד בעבר ,
לשם המחשת המציאות התרבותית והדתית שבתקופתו  .עובדות ותופעות  ,שמצאן
בספרו

עול

גרץ ,

הוצאו

הפובליציסטית  -הגותית של

עתה

על

ידו מהקשרן והפכו לאבני  -פינה לתבנית

משנתו .

ח  .גירוש תפרד במעבר בין השכלה לחיבת
ציון  -ציון ברוסיה
המחקרים הכוללים בתולדות עם ישראל שהופיעו במאה הי " ט בגרמניה  ,ובכללם
הדיונים על גירוש ספרד  ,נקלטו היטב בספרות העברית ברוסיה במחצית השנייה של
המאה הי " ט  ,לעיוזים בלבוש פופולארי ובמחלצות חדשות של לשון מליצית  ,גדושה
בצבעים עזים וחדורה רגש של הזדהות עמוקה  .חיבוריהם של גרץ וקייזרלינג זכו כאן

לתפוצה רבתי בעיקר באמצעות תרגומיהם  -עיבודיהם של קלמן שולמן ואברהם
שלום פרידברג  ,שקיבלו לעיתים ממד אקטואליסטי  ,בנותנם ביטוי נוקב לעניני

דיומא .

אך מעבר לתרגומים  -עיבודים אלה  ,לא חוברו בקרב יהדות רוסיה בשלהי

המאה הי " ט מחקרים חדשים על קורותיה של יהדות

42

עשרת הציטוטים האחרונים  ,ראה  :סמולנסקין  ,מאמרים  ,עמ '
( שלושה ) 51 , 50 ,

( שניים ) .

ספרד .
, 176

, 57
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אחד הצינורות העיקריים להחדרת המודעות כלפי ההיסטוריה של עם ישראל

בקרב קוראי העברית במזרח  -אירופה היו החיבורים של קלמן שולמן

( , ) 1899 - 1819

ממשכילי וילנה אשר פעילותו הספרותית נמשכה לא רק ברובה בתקופת ההשכלה

אלא גם בעיצומה של תקופת חיבת  -ציון ברוסיה .
עולם ' ( שנת

, ) 1868

43

כבר בהקדמתו לספרו ' דברי ימי

תרגום  -עיבוד מגרמנית בתחום ההיסטוריה הכללית  ,התייחס

שולמן לפרשת הגירוש של יהודי ספרד ומעללי האינקוויזיציה  .ראשית שילם את מס
הנאמנות למדינת רוסיה ולכנסייה הפראבוסלאבית  ,על שבה לא הונהג מעולם משטר
אימים מעין זה  .הוא משרטט בלשונו המליצית השופעת את התגובות המשוערות של
הקורא בדורות הבאים למקרא זוועות האינקוויזיציה בספרד  ,אשר ישאל בתמיהה

:

היתכן כי יושבי ספרד  ,ראשיה וכוהניה  ,לבשו אכזריות וקטב מרירי ויטרפו שה
פזורה ישראל ועצמותיה לצחו

!

-

הה  ,לאלפי אלפים טרפו  ,שרפו  ,הרגו ,

טבחו וירצחו בקול המון חוגג נוכח פני ה ' ולעיני השמש ! [ ] . . .
משמוע עלילות רשע כאלה  ,נבהלתי מראות מראות רצח כמוהם .

הוי  ,נעויתי

ובהמשך הקריאה  ,סערת נפשו של אותו קורא בעתיד עוד תגבר

:

' כן יוסיף להתרגז

ולהתפלץ  ,פניו יעוו  ,גידי רקותיו ישרגו  ,שביבי זעם מעיניו יתמלטו  ,ירקע ברגל

וישלך את הספר מידו ' .

44

קלוזנר  ,ג  ,עמ ' . 430 - 400

43

ראה עליו

44

שני הציטוטים האחרונים  ,ראה

:

:

שולמן  ,דברי  ,ב  ,עמ '

.3 -2

ן

גירוש ספרד  -בספרות ההשכלה

סגולות

75

אלה של ניב ריגושי  ,העמוס מליצות מקראיות  ,גם מצויות בתיאורים של

שולמן את גירוש ספרד וגורל הגולים  ,אנשי שם ואנשי רוח  ,בחיבורו בן ארבעת
החלקים  ' ,תולדות חכמי ישראל '  ,המושתת  ,כדבריו  ,על ספריהם של חכמי גרמניה
היהודים  ,מיכאל זק " ש  ,קמפף  ,גרץ וקייזרלינג  .בהקדמתו הכללית לספרו זה  ,נשאר
שולמן נאמן לעמדה המשכילית האופטימית  ,המבחינה בין שני עידנים

:

הקנאות

הדתית בימי  -הביניים לעומת העידן הנאור של סובלנות דתית בהווה  .שולמן מגדיר
תמורה זו בלשונו הציורית

:

' אמנם אחרי אשר צירף ה ' את עמו בכור הברזל

[. . .

]

העביר בדורות האחרונים על הארץ תשפו המים הזידונים  ,כי הניח את רוחו על מלכי
אירופה והריחם ברוח חכמה ובינה '  .עם זאת אין הוא מתעלם מגילויי האנטישמיות
שבימיו  ,של אותם שונאי ישראל ' הטופלים עלינו כל דברי בלע ושואפים לבלענו
חינם ' .

45

במבואותיו לביוגראפיות הללו של אנשי שם בישראל  ,בעיקר לזו של יצחק
אברבנאל  ,הפליג שולמן לתיאור הרקע ההיסטורי לפועלם  .כך הוא מספר על הרושם
הכבד של פקודת הגירוש ומוסיף לעדותו האוטוביוגראפית של אברבנאל ניבים
נרגשים משלו  .הוא לומד גזרה שווה  ,בעקבות אברבנאל וגרץ ככל הנראה  ,בין חורבן
בית ראשון ושני ובין גירוש ספרד  ' :ומיום הרס נבוכדנצר וטיטוס את בית מקדשנו לא

יהודה '  .ברוח זו שולמן גם מתאר את המבוכה

היתה תאניה ואניה כזאת בבית

והתסכול שפקדו את יהודי ספרד בהגיע אליהם פקודת הגירוש  ' :ותהי חרדה גדולה
צרה כמבכירה אשר כמוה לא נהיתה מיום קלות יהודה מעל אדמתו על אדמת

נכר ' .

ברוח אנאלוגיה זו מתאר שולמן את הרושם שעשה הגירוש בכל אתר בתפוצות

ישראל  ' :בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה אשר השמועה הרעה הזאת הגיעה אבל
גדול ליהודים  ,בכי ונהי ותמרורים  ,וספדו עליה כמספד על מקדש שלישי כי חרב ,

והמר עליה כהמר על גלות שלישיה אשר הגלתה יהודה והודה הגלת שלומים [ ירמיה

ג  :יט ] ' .
שולמן גם הסביר לקוראיו  ,בעקבות מקורותיו  ,את חשיבותה הסגולית של גולת
ספרד בקרב תפוצות

ישראל :

כי היהודים המגלים מספרד היו שועים ואפרתים ואצילי בני ישראל  ,כאבני נזר
התנוססו בתוכם מלכים ממלכי בית דוד  ,וככוכבי השמים הזהירו ביניהם
תופשי תורה ודבר ה '  ,אבירי החכמה ואדירי המדע  ,מליצים נמרצים ומשוררי
שירי קודש  ,שרים ויועצי פלא  ,אשר קרנים מידם לכל אחיהם הנפוצים
והנדחים בארבע רוחות השמים  ,ובאורם ראו אור גם כל בני עמם יושבי חושך
וצלמות .
מתוך הזדהות עם גורלם של גולים רמי -מעלה ועתירי  -יתש אלה  ,תיאר שולמן את
חלאות נדודיהם
45

:

שני הציטוטים האחרונים  -ראה

:

שולמן  ,תולדות  ,א  ,עמ ' 111ץ .

ן

76

שמואל ורסס

-

-

-

והנם נודדים בגויים גולים וסורים  ,ושערי הארצות לפניהם סגורים  ,רשעי ארץ
בלעום כתנינים  ,עריצי גויים הפשיטו כבודם מעליהם  ,בזזום  ,שדרום  ,רמסום
כתולעים ויעוללו להם עלילות רצח אשר לזכרם יחורו פני מין האדם ותרגז גם

מתחת .

שאול

שולמן עורך בפרק המפורט ביותר בספרו  ,על אודות יצחק אברבנאל  ,אנאלוגיה בין
גורלו לגורל ירמיהו הנביא  ,כשם שעשה זאת שלמה לויזון בשעתו ( ראה לעיל )  ,אם כי

אין להניח כי שולמן קרא את המאמר בגרמנית של קודמו  .אף הוא רואה עתה כיצד
התנסה אברבנאל ' כירמיהו הנביא אשר הפלה אותו נבוזראדן מתוך כל גלות ירושלים
ויהודה לבוא אתו ויבטיההו כי ישום עינו עליו לטובה  ,אך הוא בחר להתנודד בגולה
עם כל אחיו

המגלים ' .

שולמן מודה כי קצרה לשונו מלתאר לקוראיו את כל פרשת החלאות  ,ומתנחם
בזה  ,כי גם בארצות הנכר שאליהן הגיעו גולי ספרד לא הועם זיוום ולא נס ליחם  ,שכן
נותרה מקרבם ' פליטת חכמים וסופרים אשר בכל ארצות גויים אשר נדחו שם היו
למאורות להאיר לבני עמם ולהורות אותם ארחות חיים ודרך תבונות כיד התורה
והחכמה הטובה

עליהם ' .

46

שולמן חיבר  ,כעדותו  ,חלק חמישי לספרו ' תולדות חכמי ישראל '  ,שנשאר עימו
בכתובים והוא פירסם ממנו רק פרק הסוקר את תרומתם של גולי ספרד  ,בעיקר
מנהיגיהם הרוחניים  ,לפיתוחו ולהרמת קרנו של הישוב היהודי בארץ  -ישראל  .בפרק
זה  ,שכונס לאסופת מאמריו ' דברי חפץ '
שלפיו

( , ) 1891

חזר שולמן לטיעונו האנאלוגי ,

:

גלות ספרד עם גלות ירושלים ישאו יחד במאזנים  .כגולי ירושלים יצאו גם גולי
ספרד  ,אשר לחרב לחרב ואשר לרעב לרעב  ,אשר לדבר לדבר ואשר לשבי

לשבי  .כגולי ירושלים לא מצאו גם שארית הפליטה מגולי ספרד מנוס ומקלט
בכל הארצות אשר נפזרו

שמה .

אף עתה מפליג שולמן ללשון מטאפורית עמוסה  ,בתארו את גורל הגולים  ' :ממעונות
אריות יצאו ואל הררי נמרים באו  ,ממאורת צפעונים התמלטו בעור שניהם  ,ואל רבץ
נחשים שרפים אשר אין להם לחש הדיחם קשי

יומם ' .

בספרו על חכמים מגולי ספרד שפעלו ויצרו בארץ  -ישראל  ,מפליג שולמן בתיאור
בעיותיהם של האנוסים שהצליחו להימלט לצפת מפני חמת ' האינקוויזיציה המרצחת
ואם

השחת ' .

הוא מתייחס באהדה לבעיית הזרתם של האנוסים ליהדות ומשחזר

מחויותיהם ומהרהוריהם  ,כפי שנצטיירו בפניו

:

' ורק בזכרם ימים מקדם  ,ימים אשר

בתגרת יד הספרדים וכהני האינקויזיציאן נלחצו להתגאל במאכלות אסורות ולעבור

46

שבעת

הציטוטים האחרונים  -ראה

( שלושה ) .

:

שולמן  ,תולדות  ,ד  ,עמ '

169 , 168 , 166

( שניים ) ,

170

ן

גירוש ספרד  -בספרות ההשכלה

77

עוד על דברים רבים כאלה  ,אשר עונשם עונש כרת  ,השתוחחה נפשם עליהם ולבם

נמס כדונג '  .שולמן תיאר בסממני אידיאליזאציה מופלגת את שיעור תרומתם של גולי

ספרד לחיי המעשה ולחיי הרוח של הישוב היהודי בארץ  -ישראל במאה הט " ז  ,בצפת
ובירושלים  .ברוח מעודדת של סוף טוב לפרשה העגומה של גורל הגולים מספרד ,

הוא מתאר את חלקם בפיתוח הישוב היהודי בירושלים  ' :על -ידי גולי ספרד התנערה

מעפר שפלותה  ,אביוניה שבעו לחם וקודרים שגבו ישע . . . [ .

]

הם הצמיחו קרן גם

למדות טובות  ,ערכו נר להאמת והשלום  ,עד כי שבה ירושלים להיות עיר הצדק  ,קריה
נאמנה  ,מקדש משכני התורה

והתעודה ' .

47

חזיון העיבוי הסגנוני האמוציונאלי מתקיים גם בשאר בני דורו של שולמן ,
המתרגמים

והמעבדים הנזקקים לנושא

גירוש ספרד וכל הכרוך

בו .

הבולט

בממשיכים של נוסח שולמן  ,אשר כנראה גם הושפע ממנו  ,הוא א " ש פרידברג
( , ) 1902 - 1838

אשר ראשית פעולתו נעוצה במסורת של ספרות ההשכלה ועיקרה -

בתקופת חיבת  -ציון ברוסיה  .בשנת

1887

פורסם בוארשה תרגומו העברי של פרידברג

לספרו של מאיר קייזרלינג על השירה הספרדית שכתבו בספרד הנוצרית יהודים ,

שהתנסו ברדיפות האינקוויזיציה ובגירוש ( הספר במקורו בגרמנית  ,לייפציג

. ) 1859

התרגום העברי על קיצוריו פורסם בשנתון ' האסיף '  ,בשם  ' :ספר הספרדים  ,לקורות

אחינו בספרד ופורטוגאל ושירותיהם בלשון הארץ '  .לסגנונו הדראמאתי והנרגש של
קייזרלינג במקור הגרמני נצטרף עתה סגנונו העברי עמוס המליצה והמטאפוריקה של

המתרגם  ,ברוח הניב הפאתטי  -הריגושי  .סגנון זה היה
השמונים ,

זו

שלאחר

הפרעות

ברוסיה ,

שעה

ריוח

שגברה

בספרות העברית בשנות
ההזדהות

העבר

עם

המארטירולוגי של העם היהודי בכל דור ודור  ,אשר גירוש ספרד היה לאחד מסמליו

המובהקים .
כך  ,למשל  ,קייזרלינג בתארו את מצוקותיהם הנפשיות של גולי ספרד ציין מתוך

קירבת הלב על ' הרהורי התוגה בדבר עתידם הקודר והלוטה ערפל'  .ואילו בגירסה
העברית התוספו רבדים למעמד מרגש זה  ' :ובנפש מלאה דאגה ויגון נאנחו ומר נאנקו
בזכרם את דרכם אשר יאחזו עתה  ,מבלי דעת אנה יפנו ולאן ישאום רגליהם

ארוכה ומלא צנים פחים אשר כל חושך טמון לצפוניה ואחריתה מי

ישורנה ! ' .

;

דרך

48

אף

התיאור של מעשי טורקוומאדה  ,ראש האינקוויזיציה בספרד  ,שנצטייר כבר כדמות
דמונית ומרושעת במקור הגרמני של קייזרלינג  ,זכה עתה לגודש ציורי נוסף
נשא

השרופות ,

ויקרא

מות ואבדון לכל הכופרים

עצומותיו הגיש מבמות

47

48

49

:

' והוא

מדברותיו לאור הלהבה  ,בעמדו באפר חלליו ובדרכו על עצמות ישראל

התופת ' .

באלהיו ובישועות

משיחו . . . [ .

49

חמשת הציטוטים האחרונים  -ראה  :שולמן  ,דברי חפץ  ,עמ ' . 44 , 43 , 30 , 7 , 7
ראה  :קיערליגג  ,ספרדים  ,עמ '  ; 108 - 107לעומת  :קיערלינג  ,ספר הספרדים  ,עמ ' . 41
ראה  :קיערלינג  ,ספר הספרדים  ,עמ '  . 39על פרידברג  -ראה  :קרסל  ,ב  ,טור . 658

]
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את הטקסטים של השירה הספרדית ששולבו בספרו האמור של קייזרלינג תירגם
לעברית במהדורת פרידברג יששכר בריש הורוב " ן

( , ) 1905 - 1835

מי שפירסם משיריו

עוד בעידן ההשכלה ב ' המגיד ' ו ' השחר '  .בהקדמתו ( ' תחלת דבר ' ) ל ' ספר הספרדים '
לא הסתפק הורוב " ן בדבריו על השירים שתירגם מגרמנית  ,אלא השקיף על
המאורעות בעבר הרחוק מתוך אספקלריה אקטואלית ברוח הזמן של המציאות
המשברית שבה היתה שרויה יהדות רוסיה לאחר הפרעות בשנת

או כדבריו

, 1882

:

הנה העת הרעה הזאת אשר באתנו עתה כשואה להחרימנו  ,היא תשים עתה
דבריה בפי לזכור בלהות מות וביעותי שאול אשר צמתונו בימי קדם

זכרון עיבר

[. . .

]

כי כן

עמנו הנורא בשנות רשע מקדם  ,וכל חזיונות בעתה ומראות פחדים

אשר נחזה בו  ,הם כולם גם היום לנו דבר בעתו  .בם נמצא חפץ להשמיע זעקתנו
ואנחותינו במכאובינו היום  ,לבכות ולשפוך דמעות כמים לשברנו ולהותנו
עתה .
אווירת הסבל והיסורים של האנוסים הנרדפים על צווארם  ,האופפת שירה זו  ,הביאה
את הורוב " ן מתרגמה להביע בלשון מועצמת  ,גדושת צבעים קודרים  ,את דעתו
הנחרצת על האינקוויזיציה ועל הארץ שבה פעלה  ,כתיאורו

:

וקנאתם האכזרית לדתם כאש בערה ואכלה בני אדם ואין מכבה  ,בארץ ספרד ,

ארץ התופת וגי בן  -הינם . . [ ,

].

חבלו תחבולות כל היום איך להרע  ,לחמוס

ולרצוח  ] . . . [ .דמי אדם רב כנחלים שטפו בחוצות כל עיר בארץ הדמים . . [ .
אדמתם רצופה כולה במרצפת אדם

וגרמיו . . . [ .

כהני רשע  ,ולשבעה אכלו מבשר ישראל .

]

].

מדמי יעקב שתו לרויה אלה

50

גדישת הצבעים הלשוניים והסממנים הסגנוניים מתגלית גם בספר ' קורות היהודים
בספרד '  ,שחיבר א " ש פרידברג  ,בעיקר בעקבות גרץ וקייזרלינג  ,בשנת

, 1892

היא

השנה שבה צויינו בהבלטה בעיתונות ובספרות העברית ברוסיה ארבע מאות שנה

לגירוש ספרד  .השינויים התיאוריים של פרידברג ניכרים מתוך כמה מקבילות בין
המקור הגרמני של גרץ לגירסתו העברית המורחבת של פרידברג .
אמנם גרץ ההיסטוריון לא קימץ כלל בתיאורי גנאי ובהטחת תוכחות כלפי

והאכזריות .

האינקוויזיטור הגדול  ,טורקוומאדה  ,כהתגלמות השטניות  ,הקשיחות

אבל בלבוש העברי אף הוקצנו תכונות אלה בדרך הרצאתו של פרידברג  ,שגדש את
צבעי האיפיון השלילי והדמוני של דמות זו

:

' איש איום ונורא אשר לבבו לא ידע

רחם  .מנשמת אפו נתן קטב ורוח שפתיו היתה מות וכליון חרוץ

;

איש אכזרי כנמר

וערום ומלא ארס כנחש עקלתון '  .וי תיאורו הדראמאתי של גרץ את מעללי
50

שני הציטוטים האחרונים  -ראה

:

הורוב " ן  ,עמ '  . 11 , 111על הורוב " ן  -ראה

. 587
51

ראה

:

פרידברג  ,ב  ,עמ '

; 228

השווה

:

גרץ  ,ח  ,עמ ' . 301

:

קרסל  ,א  ,טור

גירוש ספרד  -בספרות ההשכלה

ן

79

האינקוויזיציה נמסר בעברית בממד רטורי ופאתטי מעוצם נוסף  ,כאשר המתרגם
משתמש במטאפוריקה מתחום הקרבת הקורבנות  ,בזו הלשון  ' :ועל פניה משאת עשן
וריח צלי אש יוקדת כעולות

תמימות . . [ .

].

וקול ענות עלה מהארץ הנעימה אשר

כהניה הפכוה לחפתה ולגיא בן הינם  .קול בכי וזעקה נשמע מקצה הארץ ועד קצה ,
קול מרגיז כל לב ומרעיש כל נפש' .

52

לפעמים פרידברג השמיט מספרו את האסוציאציות וזכרי התמונות והמושגים
השאובים מתוך ספרות העולם  ,שהיו אמנם נהירים לגרץ ולנמעניו בגרמניה ,

והחליפם במושגים היהדותיים של הקורא העברי  .כך  ,בתיאור סיוטי האינקוויזיציה
בספרד ציין גרץ

בספרו :

' הכתובת שקרא המשורר דאנטה מעל לשער הכניסה

לגיהנם  " ,חדלו מכל תקוה  ,הוי הבאים בי "  ,הלמה יותר את הכניסה לכל בניני
האינקויזיציה  ,שהוקמו

על -ידי טורקוומאדה בכל הערים הגדולות ברחבי ספרד ' .

משל זה של גרץ נתחלף עתה בעברית בפאראפראזה יהודית  -מקראית
הזרה נאמר

:

" כל באיה לא ישובון " ; אולם ביתר שאת ויתר ע

:

' על האשה

ייאמר כזאת על

~
טורקוומאדה מזבחותיה בכל
האינקויזיציה  ,בפרשה ידה על כל הארץ  ,בהקים לה

הערים הגדולות בספרד '  .פרידברג גם הוסיף לפתח ולהרחיב את המוטיב של חטא

הגירוש שחטאה ספרד הנוצרית ועונשו בדורות הבאים  -על  -ידי דלדול המדינה
בחומר וברוח  ,לאחר שהיהודים נטשוה מאונס  .מוטיב זה שקיים בספרו של גרץ
הורחב עתה בידי פרידברג  ,בתוספת ציורים וכפל לשון  ,לאמור
יחד עם היהודים יצא ממנה כל הדרה

;

:

אבדה הרוח הטובה  ,רוח החופש

והדרור אשר החייתם  ,רוח השקידה וההשכלה על כל דבר טוב  ,ותחתיה לבשו
רוח כהה  ,רוח עבדות ושפלות לפני האדונים הקשים אשר משלו בם מן ההוא
והלאה  ,ולפני כהניהם קנאיהם אשר נהגו אותם חושך ולא

אור ' .

5

תמורות סגנוניות וניסוחיות כגון אלה וכיוצא בהן הטביעו את חותמן על דרכי

ההתקבלות והקליטה העניינית והרגשית של מגילת ספרד על  -ידי הקורא העברי

המצוי ועיצבו את תודעתו ההיסטורית באספקלריה מארטירולוגית מעוצמת .

אחרית דבר
הדיון הערני והנרגש בגירוש ספרד וברקעו  ,שנמשך בגרמניה וברוסיה בשלהי המאה
הי " ח ובעיקר במשך המאה הי " ט  ,בצורות הבעה מיונות תוך מתן פרשנות רעיונית

לתמורותיה  ,יש בו כדי להעיד על תחושת הגורל המשותף של העם היהודי

52

ראה :

53

ראה :

.

פרידברג ב  ,עמ '

גרץ  ,ח  ,עמ '

. 311

 ; 229השווה :

השווה

:

גרץ  ,ח  ,עמ '

פרידברג  ,ב  ,עמ '

. 302
. 261

בפזוריו .
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דיון מתמשך זה

חישל את המודעות הלאומית בגילוייה

לסירוגין

השונים .

ההיסטוריוגראפיה לגילוייה  ,ההיסטוריה  ,הספרות הפובליציסטית והספרות היפה
לצורותיה ( שלא נכללה בדיוננו כאן  ,בשל רוחב

היריעה ) ,

בעברית ובגרמנית בעיקר ,

תרמו להעמקת הזיכרון ההיסטורי וטיפחו את תחושת האחווה בין שבטי ישראל  ,בין

יהדות אשכנז ליהדות ספרד  .יתרה מזו  ,חלקה של יהדות אשכנז במערב אירופה
ובמזרחה היה מכריע בקיום המיתוס של גירוש ספרד  ,של העמקתו המחקרית
והאדרתו הרגשית  .נושא זה שימש ציון  -דרך הן בעידן של דור ההשכלה על תקוותיו

לאחווה ולסובלנות בין  -דתית והן בעידן של חיבת  -ציון על אכזבותיה מארצות

אירופה ועל תקוותיה  ,כשהעיניים נשואות מזרחה .

הפניות ביבליוגראפיות
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