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הספרות ההיסטוריוגרפלת הספרדית במאות היי ' ח  -הי " ט

נתאי שנאך

לקיאת ראשיה המחקי ההעטורי
חזרתם של היהודים אל ספרד במחצית השנייה של המאה הי " ט  ,יותר

מ 350 -

שנה לאחר

שגורשו ממנה  ,נידונה הרבה  ,במחקרים בעלי מגמות שונות  .חלק מהחוקרים עסקו
במאורעות בזירה הפוליטית הספרדית אשר אפשרו את התיישבותם של היהודים בארץ
זו  ,ואחרים עסקו בחזרתם של היהודים בפועל אל ספרד ובדרך שבה הם ארגנו מחדש

את חייהם הקהילתיים  .ו אולם תופעות אלו לא התרחשו בחלל ריק  -קשה להניח כי
היהודים יכולים היו לחזור ולהתגורר בגלוי בספרד של סוף המאה הי " ט  ,לולי חל שינוי
חיובי ביחס כלפיהם  ,וכלפי היהדות בכלל  ,לפחות מצד מגזרים מסוימים בחברה הספרדית .

אך מקורותיו הרעיוניים של שינוי זה ( ולא רק המאורעות הפוליטיים שאפשרו

אותו ) ,

לא נידונו דיים בספרות המחקר .
אחד ממבשרי השינוי הזה הוא הספרות ההיסטוריוגרפית הספרדית  ,שהתפתחה בצורה

משמעותית במחצית השנייה של המאה הי " א  .באותה מאה עלתה לשלטון בספרד שושלת
חדשה  ,השושלת הבורבונית  ,אשר ראתה עצמה מחויבת במידה פחותה לסדר החברתי
ולמוסדותיהן של המאות הט " ז והי " ז  .כאשר עלו הבורבונים לשלטון היתה ספרד נתונה
במצב כלכלי וחברתי קשה  .הארץ היתה פגועה בשל כמה גורמים  :המלחמות שניהלה
בשתי המאות הקודמות על ההגמוניה באירופה  ,גירוש המוריסקים אשר רוקן אזורים
נרחבים מתושביהם  ,תלותה של ספרד בזרם המתדלדל והולך של מרבצי המתכות היקרות
באמריקה  ,וכן מלחמת הירושה הספרדית ; גם התעשייה והחקלאות פיגרו אחרי אלו של
מדינות מערב אירופה  .כתוצאה מכך התדלדלה האוכלוסייה בשל הגירושים  ,המלחמות
י

מאמר זה מבוסס על הפרק הראשון בעבודה שכתבתי לשם קבלת תואר שני באוניברסיטה העברית

בירושלים  ,בהדרכת פרופ ' יום טוב עסיס  -ראו שנאן  .ברצוני להודות לפרופ ' עסיס על העזרה
הרבה שקיבלתי ממנו בכל שלבי כתיבת העבודה  ,ולקרן סטג  ,קרן גלס וקרן בנקיר שתמכו במחקר
שביסוד המאמר .
1

על כך נכתב רבות  -ראו למשל  :אבני ,

עמ ' ; 65 - 15

אמדור  ,היסטוריה  ,עמ '

 ; 570 - 552ארונספלד ;

ביינארט  ,הישוב ; גונסלס ; ליכטנשטיין  ,רשות ; ליכטנשטיין  ,מאמצי היהודים .
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וההגירה לאמריקה הספרדית  ,וחלקים נרחבים שלה היו שטופים בבערות ובאמונות
תפלות  .מספרם הגדול של אנשי הדת והנזירימי וכן הרכוש הקרקעי הגדול של הכנסייה ,
שפטורה היתה מתשלום מסים  ,היו נטל כלכלי כבד על שאר האוכלוסייה  ,אשר נאלצה
להסתמך על סוחרים ובנקאים זרים לשם סיפוק צרכיה  .מצב זה דרש שינוי  ,ומלכי
השושלת החדשה החלו בביצוע רפורמות בכל רובדי הכלכלה  ,החברה והפוליטיקה
הספרדית .

2

בעקבות השפעתה של צרפת האבסולוטיסטית החלו המלכים הבגרבונים  -פליפה

החמישי  ,פרננדו השישי וביתר שאת קרלוס השלישי  -בתיקונים כדי לרכז בידיהם את
מקורות הכוח בממלכה ; תיקונים אלה לא פסחו אף על יחסי הכנסייה והמדינה  .כחלק
מן התיקונים הוכפפה הכנסייה הספרדית למדינה  ,אולצה לשלם מסים על נכסיה  ,והמלך
קיבל את הזכות להתערב במינוי אנשי הכמורה  .גירוש מסדר הישועים

ב , 1767 -

מסדר

שנאמנותו לשליטים הספרדיים הוטלה בספק בשל היותו קשור לאפיפיור במישרין ,
איפשר רפורמה מקיפה של החינוך הגבוה  ,שהיה נתון בחלקו הגדול בידי הישועים  .כן
צומצמו מקורות כוחם של העיריות  ,האצילים  ,וכל מי שיכול היה להתנגד לכוח המלכותי .
ביטול בתי המחוקקים המקומיים ( קורטס ,

( cortes

של ממלכות אראגון  ,ולנסיה וקטלוניה ,

וההוראה שניתנה לעיריות המקומיות בממלכות לשלוח את נציגיהן לקורטס הקסטיליאני ,
חיזקו את מעמדה המרכזי של קסטי

ה בחצי האי  .בעקבות תיקונים אלה הצליחה השושלת

הבורבונית להקים בספרד משטר ~
אבסולוטי  ,בדומה לזה שנהג בצרפת .
החלשתם של המוסדות המסורתיים של החברה הספרדית והרוח החדשה שנשבה
במסדרונות השלטון אפשרו בחינה מחדש של יחסי השלטון והחברה הספרדית לקונברסוס

)  . ( conversosרדיפות הקונברסוס הגדולות התרחשו בפעם האחרונה בשנות העשרים
והשלושים של המאה הי " ח  ,ולאחר מכן פסקו כמעט כלילך ומתייהדים שנשפטו לפני
בתי הדין של האינקוויזיציה במחצית השנייה של המאה היו מחזה נדיר  .צאצאי היהודים
במיורקה  ,הם

ה ~, chaetas -

זכו בשנות השמונים של המאה לשוויון זכויות כמעט מלא ,

אשר הוענק להם בשלושה צווים מלכותיים  ,ואף שהפלייתם לרעה נמשכה עד למאה
העשרים  ,הרי שהצווים המלכותיים  ,אף אם נתקלו בהתנגדות מצד השלטונות המקומיים ,

מצביעים על נכונות הממשלה לשים קץ לעיוותים בני מאות שנים  4 .האינקוויזיציה איבדה
את המעמד שהיה לה במאות הקודמות  :במהלך המחצית השנייה של המאה

ילילך

ממנה רבות מסמכויותיה  ,טקסי האוטו  -דה  -פה הציבוריים בוטלו  ,הוגבלה יכולתה לפעול

ללא הסכמת המלך  ,ואף נידונה ברצינות האפשרות לבטלה  5 .עם זאת  ,האינקוויזיציה
נותרה על כנה בשל הפופולריות הרבה שזכתה לה בקרב שכבות נרחבות בחברה הספרדית ,

2

על התקופה הבורבונית בספרד ראו הר ; הרגרבס  -מוטלי ; לינץ .

3

ראו לרה גרסיה .

4

דומינגס אורטיס  ,עמ ' . 125 - 121

5

גילאברט  ,עמ ' . 49 - 21

שינוי היחס בספרד כלפי עברה היהודי

ן
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ובשל הלך רוח של התנגדות לתיקונים  ,שבא בעקבות המהפכה בצרפת  .גורמים בשלטון
הספרדי אף ניצלו את האינקוויזיציה לשם חיסול חשבונות

בשנת

% 797

הציע השר פדרו דה ורלה

פוליטי .

) edro de Varela

(

לפתוח במשא ומתן עם

~

בתי המסחר היהודיים הגדולים של הולנד ומדינות אחרות  ,כדי לאפשר התיישבות
יהודית מחודשת בספרד  ,וזאת לאחר שכבר בשנת

% 786

התיר המלך קרלוס השלישי

את הכניסה לספרד ליהודים שקיבלו ממנו היתר מיוחד  6 .אף שההצעה לא נתקבלה ,
ובשנת

802ן

נתפרסם מחדש צו שאסר על כניסת היהודים לספרד  ,הרי שעצם הדיון

בנושא זה מצביע על שינוי מסוים שחל ביחס אל היהודים .

זאת ועוד  .במאה הי " ח החלה ההשכלה לחדור לספרד  .התפשטותן של התפיסות
המדעיות החדשות מארצות אירופה הצפונית אל ספרד ושל רוח המחשבה הביקורתית

שנלווה אליהן  -בעיקר בשל פעילותם של הנזיר הבנדיקטיני בניסו חרונימו פאיחו אי
מונטנגרו

hlontenegfo

צ

0 Feyjdoחווח ] 6ט( Benito ) 3

בתחילת המאה ושל אלו שבאו

בעקבותיו ~  -הגדילו בספרד את העניין המדעי בחקר הטבע ואת העיון בכתביהם של
ניוטון  ,דקארט ומדענים ופילוסופים אחרים של המדע שמעבר להרי הפירינאים  .כפי
שקורה פעמים רבות  ,עניין שהחל במדעי הטבע  ,התפשט משם לעיסוק ביקורתי במדעי
החברה ואף בהיסטוריה  ,מתוך רצון להבין את החוקים הטבעיים הפועלים אף בתחומים

אלו  .כך הביאו רעיונות ההשכלה להלך רוח של ביקורת כלפי תופעות שונות במשטר
ובחברה

הספרדית .

7

ירידתה של ספרד במהלך המאה הי " ז ממעמד של מעצמה אירופית מדרגה ראשונה
אל מעמד של מדינה פושטת רגל  ,דרבנה כתיבה היסטוריוגרפית  ,אשר ניסתה למצוא
בחקר העבר את ההסבר לירידה  .התיקונים שכרסמו בכוחה של הכנסייה ושל בעלי
סמכות אחרים במדינה קראו אף הם למחקר היסטורי  ,שמטרתו להצדיק אותם באמצעות
תקדימים מן העבר .
כשם שבצרפת הקימה עליה הצלחת האבסולוטיזם מתנגדים מקרב האינטלקטואלים
אשר קראו למשטר מאוזן יותר  ,שיכלול בתוכו מספר גדול יותר של כוחות המווסתים
אלו את אלו  ,אף בספרד  ,בהשפעת צרפת המהפכנית של סוף המאה הי " ח  ,לא חסרו
מבקרי משטר ששאפו למשטר ליברלי יותר המשתף בשלטון את האומה או גורמים

ממנה  .אותם אינטלקטואלים פנו אל ם

הספרדית כדי למצוא בה את המסורות

הדמוקרטיות והחוקיות אשר בעזרתן ניתן יהיה להגביל את כוחו של

השליט .

8

העניין בחקר תולדותיה של ספרד לא היה יכול לפסוח על קורות היהודים בארץ זו ,
שהרי היהודים היו חלק בלתי נפרד מן האוכלוסייה הספרדית בימי הביניים  .ואכן  ,אין
להתפלא שכבר במחצית השנייה של המאה הי " ח החלו להתפרסם החיבורים
ההיסטוריוגרפיים הראשונים על יהודי ספרד בימי הביניים  ,זרם שגבר במאה
6

ראו  :אבני ,

עמ ' ; 16 - 15

אמרור  ,היסטוריה ,

7

הר  ,עמ ' . 375 - 316 , 200 - 154 , 85 - 37

8

שם  ,עמ ' . 347 - 337

עמ ' ; 553 - 549

ארונספלד ,

עמ '

.2 - 1

הי " ט .
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בחיבורים אלה הוערכה מחדש תרומתם של היהודים לחברה ולתרבות הספרדית  ,וכן

הועמד למשפט חדש היחס כלפיהם מצד המשטר והחברה הספרדית בימי הביניים  .העיסוק
בתולדות היהודים  ,שהחל במחצית השנייה של המאה הי " ח ונמשך בעשורים הראשונים
של המאה הי " ט  ,הגיע לשיאו בשתי המונוגרפיות הראשונות על ההיסטוריה של יהודי

ספרד בימי הביניים  :ספרו של אדולפו דה קסטרו אי רוסי

) Rossi

צ

) 11 . de Castro

בשנת 847ן  ,המתמקד בעיקר ברדיפות היהודים והקונברסוס בספרד ; וספרו המפורסם

והמקיף יותר של אסדור דה לוס ריוס (  )05א

105

הכולל מחקר היסטורי ושני מחקרים ספרותיים .

ae

AaadoI

 ) 7 .בשנת  , % 848ספר

9

להלן נבדוק מי הם החוקרים הראשונים שהחלו לעסוק במחצית השנייה של המאה
הי " ח ביהודי ספרד  ,מה הוא סוג העניין שגילו ביהודים  ,ומה היו הדעות שהביעו על
מהלכה של ההיסטוריה היהודית בספרד  .כן נבדוק אם ניתן לראות בעיסוק זה את ראשיתו
של השינוי ביחסם של ההיסטוריונים הספרדיים אל יהודי ספרד קודם ירושם  ,שינוי
שאולי השפיע על חזרתם של היהודים אל ספרד החל משנת  , % 869כאשר הובטח חופש
הדת בחוקה הספרדית .
אף שנוכחותם של יהודים בחצי האי האיברי במשך העת העתיקה וימי הביניים היתה
עובדה ידועה לאינטלקטואלים הספרדים בעת החדשה המוקדמת  ,הרי שבאותה עת לא
נעשתה הערכה מחקרית ורציונלית של תרומת היהודים לספרד ושל התפקיד שמילאו
בה במהלך מאות שנות נוכחותם  .לימוד העברית וקריאת חלק מן הספרות הכתובה
בשפה זו המשיכו באופן מצומצם גם אחרי הגירוש  .לימוד זה נועד בעיקר לצורך הבנת

נוסח המקרא ובירורו  ,לצורך הכנת המהדורות המקראיות הרב -לשוניות  ,ואפילו לצרכים

פולמוסיים .

10

מקצת מן העוסקים בפילולוגיה של הטקסט המקראי במאה הט " ז אף עמדו

בפני חקירות האינקוויזיציה 1 .י אולם היצירה הספרותית היהודית  ,הן זו הכתובה עברית
והן זו הכתובה לטינית או קסטיליאנית  ,לא זכתה להתייחסות שהיתה ראויה לה  .היהודים
נתפסו כאנשים שעיקר מעלתם בתחום הכלכלי  -הפיננסי ,
9
%0

ראו  :קסטרו

12

אנשים שמומחיותם היא יצירת

אי רוסי ; אמדור  ,מחקרים .

בראשית המאה הט " ז העסיק הקרדינל סיסנרוס )  ( Cisnerosשני קונברסוס  ,אלפונסו דה סמורה
)  ( Alhnso de Zamoraוסבלו נוניס קורונל )  , ( ~ ablo Nu ~ ez Coronelבהכנת החלק העברי של

מהדורת המקרא הרב  -לשונית  .שני אלה גם העתיקו חיבורים יהודיים מימי הביניים  ,והכינו למקצתם
תרגומים ללטינית  .חיבור אחד בשם " מפעלות

האלוהים " ,

שהכין אלפונסו דה סמורה  ,אסף טענות

יהודיות אנטי  -נוצריות  ,כנראה לצרכים פולמוסיים  -ראו  :פופקין  ,התחלות  ,עמ '

; % 51 - 143

פופקין ,

יהודים נוצרים  ,עמ ' . 265 - 262 , 253 - 252
%1

ראו קיימן  ,עמ ' . 127 - 123

12

כך  ,למשל  ,טען חואן דה מריאנה

)  hdar anaסט

"

בטנ )  ,ההיסטוריון הספרדי של ראשית המאה

~
המספר הגדול של המגורשים בגירוש  % 70 , 000 ( % 492בתים או
הי " ז  ,בסקירתו על גירוש ספרד  ,כי

 800 , 000נפשות על פי דעתו ) הביא רבים להרהר בתבונתו של המלך הקתולי פרננדו על שמרש

מממלכותיו " אנשים כה מועילים העוסקים ביישובו של עולם  . . .ומכירים את כל הדרכים להרוויח
כסף "  -ראו מריאנה  ,עמ '  . 242הערכה זו היא אחת מההערכות הגבוהות ביותר של מספר המטרשים -

ראו ביינארט  ,גרוש ספרד  ,עמ '  . 269אף הכרוניקאי של מלכות אראגון  ,חרונימו דה סוריטה
 , ( de Zaritaטען כי היו שפקפקו בתבונתו של המלך על שגירש אוכלוסייה כה ריווחית ומועילה

( 00לת) [ 0 ] 6

כלכלית  -ראו סוריטה  ,עמ '  . 26הוא מסתפק במספר של  400 , 000מגורשים  .שני ההיסטוריונים ,

שינוי היחס בספרד כלפי עברה היהודי ) 57
הון ואגירתו בכל מצב ,

13

ואם נערך דיון על גירושם  ,הוא נערך בעיקר בשאלת הנזקים

הכלכליים שנגרמו בגינו .

הדעות הקדומות על היהודים  ,מורשת ימי הביניים  ,המשיכו

14

את קיומן גם בעת החדשה המוקדמת  .כפי שהעיד אמדור דה לוס ריוס  ,קשה היה למצוא
האשמה שלא הואשמו בה יהודי ימי הביניים  ,כגון רצח ילדים  ,עושק נוצרים  ,הטפה בין
הנוצרים במטרה להעבירם אל היהדות  ,אכזריות  ,צביעות ובוגדנות.

5נ

דוגמה חיה להמשך

קיומו ופיתוחו של מיתוס אנטי -יהודי משלהי ימי הביניים אל העת החדשה הם העיבודים
הרבים של עלילת רצח הילד הקדוש מלה גוארדיה

) 150 de 11 G ~ ardjaא Santo

1א ) .

16

בספרד רווחו אף תפיסות מעוותות של הגוף היהודי  ,כגון הקביעה כי ליהודים יש זנב .
חוקי " טוהר

הדם "

חסמו בפני אנשים

de linapieza de sangre

~ממוצא

 , ( estat~ tosאף שלא תמיד יושמו בפועל ,

יהודי את הדרך אל משרות רבות בהיירארכיה הממשלתית

והכנסייתית  ,והשאירו סימן בלתי ניתן למחיקה של עברה היהודי

של ספרד .

לנ

יאשים המחקי ההיסטורי  -יהודי ספרד כגוים כלכלי
בימי מלכותו של קרלוס השלישי החל שינוי ביחס כלפי העבר היהודי בספרד  .בשנת
% 774

פרסמו המשפטנים הספרדיים איגנסיו חורדן דה אסו אי דל ריו

ael 1) ) 0

צ  ( ae Assoומיגל דה מנואל אי רודריגס

את קובץ החוקים שנחקקו בשנת
Henares

% 348

) Rodrig~ ez

ו

) lgnac o Jordan

~
81 de hdan ~ elס18 ) % 415

בקורטס הקסטיליאני של אלקלע דה הנרם

) Alcali

 , ( deבלוויית הערות מפרי עטם  .בפרסום זה ניצלו המחברים את העובדה

שאחד מן החוקים באותו קובץ מתייחס אל היהודים ,

אף שהם מספרים על סבלותיהם של

19

כדי לעסוק ביהודי ספרד ; ובסוף

המגורשים  ,אינם מביעים התנגדות מוסרית לגירוש אלא מתנגדים

לו אך ורק על רקע כלכלי  ,וגם התנגדות זו דחה סוריטה בסופו של דבר  .כן אין הם עוסקים בנזק
התרבותי שנגרם לספרד עקב גרוש יהודיה  ,כיוון שאצל שניהם מצוירים היהודים כבעלי יכולת
כלכלית גבוהה ולא כבעלי יכולת תרבותית .
מסקנה זו נאמרת כאן בזהירות רבה  ,כיוון שיחסם של האינטלקטואלים הספרדים כלפי היהדות
והיהודים לאחר הגירוש טרם נחקר די צורכו  .לתפיסות שרווחו בספרד שלאחר הגרוש  ,ובעיקר
לגבי הקונברסוס  ,ראו קפלן .

כך ניתן להסביר את הדיון הקצר שדן הכלכלן הספרדי בן המאה הי " ז  ,פדרו פרננדס דה נאבארטה
) ] Navirrete

ו )  ,בגירוש היהודים והמורים  .לדעתו  ,גירוש היהודים והמורים היה מוצדק לאור

מעשיהם הרעים כנגד שאר האוכלוסייה  ,מעשים שאין הוא מפרט  .אמנם הוא טוען  ,בעיקר לגבי
המורים  ,שאם היו מאפשרים להם להחזיק במשרות מכובדות  ,ואם לא היו מוציאים להם שם של

" לא טהורים "  ,אפשר שלא היו מגיעים לאותו מצב של חוסר תקווה שהביא אותם למעשיהם הרעים .
כיוון שלא נעשה כך  ,הרי שבהתחשב בנסיבות היה הגירוש אפשרות לגיטימית בהחלט  -ראו
נאבארטה .

ראו אמדור  ,היסטוריה  ,עמ '  , 27 - 13ובעיקר עמ ' . 23 - 20 , 18

ראו פיטה  ,עמ ' . 160 - 159
ראו  :דומינגס אורטיס  :קיימן  ,עמ' _ 254 - 234
פרטים ביו-ביבליוגרפיים עליהם ועל שאר המחברים שנזכיר במאמר ראו באנציקלופדיה העולמית .
וראו אסו ודה מנואל ,

עמ ' txxxll

עמ '  . 143החוק שהעניק למחברים את העילה לעסוק ביהודים

הוא החוק שאסר על היהודים להלוות בריבית אך התיר להם לקנות קרקעות באזורים שונים
בממלכה ; לנוסחו של החוק ראו שם  ,עמ '  . 55 - 53ראוי לציין כי קובץ זה הוא קובץ של חוקים

58

ו

נתאי שנאן

ספרם עוד הקדישו לסוגיה זו מאמר  ,שהוא חיבור נפרד בפני עצמו  .מאמר זה ביקש
לחקור את " התנהגותם של היהודים שישבו בממלכות אלו  ,הפריבילגיות שנהנו מהן ,
ההשפעה שהיתה להם בעסקים הציבוריים  ,ולבסוף עליית כוחם וירידתם בספרד  ,שבה . . .
מילאה אומה זו תפקיד כה נכבד במאות ( שנים ) של דומיננטיות

מוסלמית " .

מחקר זה

נראה למחברים הכרחי  " ,כדי להכיר את נוהגיהם של אבותינו  ,ושל הממשל הפוליטי

של המדינה "  ,הואיל ובלעדיו " לא ניתן יהיה לרכוש ידע נרחב על ענפים רבים בממשל
האזרחי  ,אשר נוהלו בעיקר בידי היהודים במשך כמה מאות

שנים " .

20

עם זאת לא התכוונו המחברים לעסוק בנושא יהודי ספרד בהרחבה  ,וכוונתם המפורשת
היתה רק להפנות את תשומת הלב אל החשיבות הגדולה שיש לעיסוק המחקרי בנושא
זה  ,מן הסתם מתוך תקווה שמי מקוראי דבריהם ייקח על עצמו לערוך מחקר מקיף
יותר בסוגיה  .על כן הם הסתפקו בהבאת ידיעות אודות יהודים מתוך כרוניקות  ,קובצי
תקנות של מלכים וכתבי אנשי החצר  ,אם כי לא בהיקף שהיו היהודים בספרד ראויים
לו  ,לדעתם  ,לו היו הם הנושא העיקרי של

עבודתם .

ואכן  ,אין מאמר קצר זה יותר מאשר קובץ מצומצם של ידיעות מספר על היהודים

בספרד  ,ידיעות ממקורות שונים המאורגנות בסדר כרונולוגי או ענייני שלא תמיד ברור .
המחברים לא ראו תועלת רבה בקביעת הזמן שבו הגיעו היהודים לספרד  ,כיוון שלא
רצו לעסוק באגדות ובהשערות מפוקפקות הקשורות בנושא זה  .יהיה מועד ראשית
התיישבותם של היהודים בספרד אשר יהיה  ,מכל מקום כאשר הם הגיעו לשם הרי

ש " הפיזור שסבלו ממנו  ,האהבה לעמל  ,ומעל הכל נטייתם הגדולה למוסד הנישואין היו
הסיבות העיקריות להתרבותם בספרד  . . .כשם שפגמיהם וחסרונותיהם  ,אשר הביאו עליהם
בצדק את שנאת העולם הנוצרי כולו  ,היו הגורם לכך שהקונצילים וכינוסי הקורטס

הכלליים בתקופה של הגותים ינקטו נגדם את האמצעים הקשוחים ביותר " .

21

לאחר

שקבעו המחברים כי החקיקה האנטי -יהודית נבעה מחסרונותיהם של היהודים  ,הם ציטטו

חוקים שונים שנחקקו כנגדם מן התקופה הגותית ועד לשנת  . % 380לדברי המחברים ,
אף שחסרונותיהם הבסיסיים של היהודים הם שהביאו לפתחם את הרדיפות  ,הרי שהיהודים
החמירו מאוד את מצבם בהתנהגותם הנלוזה  ,כשלא הסתפקו בשליטתם במסחר של
הממלכה אלא אף לקחו חלק במהומות וקשרו כנגד בטחון המדיבה .
כדי להוכיח את קביעותיהם בדבר הסיבות לשגשוגם של היהודים בספרד ולרדיפות
שנרדפו שם  ,מקדישים המחברים כמה שורות לתולדות היהודים בתקופה הוויזיגותית .
כלליים  ,ורק חוק אחד מהם עוסק ביהודים במפורש  ,וגם זאת יחד עם המורים  .לא העיסוק בקובץ
הוא שהביא אפוא את המאספים לכתוב על תולדות היהודים בספרד ; זו יוזמה שאינה מתחייבת מן

החומר שבו עסקו  .על החקיקה באלקלע ראו בער  ,עמ ' . 216 - 215
20

ראו אסו ודה מנואל  ,עמ ' . xxxil

21

שם  ,עמ '  . 143כידוע  ,בתקופה הוויזיגותית נכפה על היהודים להמיר את דתם או לעזוב את ספרד ,

כך שלא היו אמורים להיות יהודים בגלוי בספרד אחרי הגירוש של שנת  , 612אולם טיבם המבולבל
של החוקים הוויזיגותים  ,שהשתמשו במונחים שונים לשם ציון קבוצת היהודים או צאצאיהם ,
מקשה עלינו להבין למה בדיוק התכוון המחוקק  .על היהודים בתקופה הויזיגותית נכתב הרבה ,
ראו למשל  :ראבילו ; רות  ,היהודים .

שינוי היחס בספרד כלפי עברה היהודי

1

59

לדעתם  ,בשל הפגיעות שפגעו היהודים במדינה  ,כגון בקשירה נגדה  ,וכן בשל השנאה

המושרשת בקירבם כנגד הנוצרים  ,החליט בשנת  638הקורטס של סולדו  ,בימיו של

המלך סווינטילה (111 %ת1אם )  ,לגרשם מן הממלכה  .אולם החלטה זו לא שינתה למעשה
תועלת  ,משום שלא יושמה מעולם או משום שהיהודים חזרו לספרד

דבר ולא הביאה שום

זמן קצר לאחר ביצועה  .בכל אופן  ,למרות החוקים שחוקקו כנגדם המשיכו היהודים
למשול במסחר של הממלכה הוויזיגותית לכל אורך המאה השביעית  ,וניצלו בתקיפות
את הכוח שקנו להם כתוצאה מכך  .לאחר שהיהודים הואשמו בידי המלך אגיקה ) , ( Egjca
בוועידה השמונה  -עשרה בסולדו בשנת  , 69 %שהגיעו להסכמה סודית עם המוסלמים
באפריקה ושהם מתכננים מרידה כנגד הריבון  ,הוטל עליהם העונש הקשה ביותר של
גירוש כללי והורדה למעמד של עבדות תמידית .

22

אולם על פי דברי רושם הכרוניקות

בן המאה הי " ב  ,איש הכמורה רודריגו  ,התיר אחד המלכים הגותים האחרונים  ,המלך
ויטיזה

( 12 %ז1

,י

)  ,את חזרת היהודים ואף השיב אותם למעמד של אזרחים  ,כך שלמעשה

בוטלה החלטת הקונציל השמונה  -עשר  .בכל אופן  ,מטעימים המחברים  " ,בזמן פלישת
המרצנים היה גדול מאוד מספרם של אלו ( היהודים ) ששכנו בספרד  .בשל כך יש יסוד
לאמונה שהם כעסו על החוקים שחוקקו המלכים הגותימי וכשהם מושפעים מאופיים

המרדני  ,פנו נגדם  . . .והתאחדו עם הערבים לשם אובדנם המלא של הגותים " .

23

לאחר

שהם מאשימים את היהודים בסיוע לאובדנם של הגותים  ,מסבירים המחברים מדוע ,
לדעתם  ,החלו היהודים לצבור כוח גדול בספרד הנוצרית דווקא בראשית ימי הרקונקיסטה .
למפרדים  ,אשר שועבדו על ידי הצבאות המוסלמים  ,היתה שאיפה אחת ויחידה  ,להשיג
את חירותם  ,ועל כן לא יכלו להתפנות לעיסוק במסחר ולפיתוח אומנויות הכתב

( 5ב ] ) ט; ) 1

לא כן היהודים  ,אשר שלטו באומנויות שהביאו עימם הערבים מן המזרח  ,והיו למעשה
היחידים שעסקו במסחר בתקופה שבה טרם התעורר העניין בו בקרב עמי אירופה .

כתוצאה מכך הזדקקו הנוצרים לשירותיהם של היהודים  ,אשר שימשו כ " מנהלי חשבונות

גדולים  ,כשרוניים ומיומנים בניהולו של . . .עסק מסחרי  :ובעיקר הצטיינו בניהול הרכוש
) ( hacienda

המלכותי "  .היהודים שימשו גם בדרך כלל כ " רופאים ורוקחים  ,אלמושריפים

ומנהלים בחצר המלוכה ובבתיהם של האנשים העשירים  ,דרכים שתמיד השיגו להם . . .

את אמונו של הריבון " .
22

24

אף האדמיניסטרציה של החכירות הציבוריות נוהלה בידי

ראו חוקים אלה אצל ראבילו  ,עמ '  . 197 - 196על המרד נגד המלך ומבה

) ( Wamba

ראו שם ,

עמ '

 . 68 - 67דברי המחברים בעניין הקדמת הנוצרים ליהודים במסחר בנמלים אינם מדויקים  .על פי
החוק של המלך אגיקה נאסר על היהודים בכלל לבוא אל הנמל לשם פעילויות מסחר מעבר לים ,
והדבר הותר רק לאלו שהמירו לנצרות באמת ובתמים  -ראו ראבילו  ,עמ '  . 146לאיסורים מסחריים
אחרים על היהודים בתקופה הויזיגותית ראו שם  ,עמ ' , 188 , % 46 , 117 , 77 , 74 - 73

מספר הוועידה שבה הוטלה על היהודים גזירת הפיזור הכללי טעו המחברים  .בשנת

. 195
694

גם לגבי

התקיימה

בטולדו הוועידה השבע  -עשרה ולא השמונה  -עשרה  ,דבר המעמיד בסימן שאלה את כל דבריהם על
היהודים בתקופה זו  .למעמדם של היהודים בספרד הויזיגותית בראי החקיקה ראו ראבילו ,

. 85 - 43

.

23

ראו אסו ודה מנואל עמ ' . 145

24

שם  ,עמ ' . 146

עמ '

60

1

נתאי שנאן

היהודים  ,וכן הרכוש הציבורי  .אולם היהודים ניצלו סמכות זו לרעה  ,והזיקו באמצעות

גביית הרנטות המלכותיות לספרדים הנוצרים שהיו כפופים להם  .בכך הם " גרמו לעצמם

שנאה כללית ( של ההמון )  ,ו ( הביאו ) לרדיפות גדולות מצד מועצות אנשי הכנסייה והאנשים
העשירים

ornes

05סח ) " .

25

לאחר שקבעו עקרונות אלו לתולדות היהודים בספרד  ,לא

~
למחברים אלא להביא ידיעות שונות אודות היהודים  ,כגון החוקים שנחקקו בידי
נותר
המלך והקורטס כנגד מעשי גובי המסים והחוכרים היהודים  ,וכן פואמה מתקופתו של
המלך פדרו הטירן (  , ) % 369 - 1350המתארת את הרעות שהביאה האדמיניסטרציה היהודית
של החכירות המלכותיות על ממלכת קסטיליה .
אף שרוב סקירתם של אסו ודה מנואל אין בה יותר מאשר מספר מצומצם של ידיעות
אודות היהודים בתוספת מעט דברי קישור  ,ניתן בכל זאת להעלות מדבריהם את דעותיהם
בדבר התפקיד שמילאו היהודים בספרד  .עניינם העיקרי של המחברים בחקר נוכחותם
של היהודים בספרד נבע מרצונם ללמוד את תולדות המימשל האזרחי הספרדי ואת

דרך ניהולו בימי הביניים ; את היהודים הם ראו כקבוצה בעלת כוח כלכלי וכישרון
מיוחד לענייני כספים  .קבוצה זו  ,לדעתם  ,שלטה שנים רבות במסחר ובניהול הרכוש
הציבורי  ,ובשל כך זכתה לעליונות על הנוצרים ואף ניצלה את סמכותה כדי להציק
להם  .החקיקה שחוקקו נגדם הקורטס והמלכים לא היתה אלא תגובה על מעשיהם ועל
פשעיהם  .היהודים גם שיתפו פעולה עם הכובש הערבי מתוך כעס על החוקים המפלים
שחוקקו נגדם המלכים הגותים  ,ועל כן היה להם חלק נכבד בנפילתה של ספרד לידי
המוסלמים .

26

העובדה שהנוצרים הקדישו את זמנם לשחרור מעול השעבוד  ,ולא יכלו

לפנות את עצמם לעניינים אחרים כגון מסחר  ,היא שהביאה את היהודים לזכות בהשפעה
הרבה על הממלכה  ,והם שסיפקו את השירותים שהנוצרים לא רצו או לא יכלו לספק .
עם זאת  ,ההשפעה שהם השיגו על מנהל המדינה  ,הרסנית ככל שתהיה  ,דורשת לחקור
את ההיסטוריה שלהם בספרד .
המחברים לא חידשו הרבה בתפיסה זו של היהודים כאנשים שעיקר עיסוקם בספרד
היה בתחום הכלכלי  ,בעיקר באדמיניסטרציה של המדינה ובניהול עסקים  .בקביעות
אלו הם חזרו על הסטריאוטיפים והדימויים שהודבקו ליהודי ספרד במקורות ההיסטוריים

שעמדו לפניהם  .אף מבחינות רבות אחרות אין לראות בכתיבתם על היהודים משום

חידוש  .המחברים חוזרים  ,דרך משל  ,על מקצת ההאשמות שנאמרו במשך השנים כלפי
היהודים בכרוניקות בימי הביניים  ,כגון שבגדו בנוצרים ומסרו את ספרד למוסלמים ,
ואינם מביעים כל הזדהות עם היהודים על הסבל שנפל בחלקם בתקופות מסוימות בספרד .
ייחודם של המחברים איננו בתוכן דבריהם אלא בצורתם  .הם קיבצו מקצת מן הידיעות
על היהודים  ,ידיעות שהיו פזורות במקומות שונים  ,כדי ליצור לראשונה חיבור מחקרי
היסטורי על היהודים בספרד  .כן חשובה עבודתם בעצם הדגשתם את החובה לחקור את
תולדות היהודים בספרד  ,ודבריהם לא נפלו  ,כפי שנראה להלן  ,על אוזניים
25

שם  ,עמ ' . 147

26

לדיון בקשר שבין היהודים לנפילת הויזיגותים ראו  :רות  ,הכיבוש

המוסלמי ;

ערלות .

מיוחס-ג ' ינאו .

שינוי היחס בספרד כלפי עברה היהודי

9הוד 9קיד -

ן

6%

נושאי הלוה

פחות מעשר שנים לאחר פרסום חיבורם של אסו ודה מנואל הופיע ספר שהתעניין
ביהודים מסיבה אחרת לגמרי  ,ובו ניתן לראות באופן בולט את שינוי היחס כלפי יהודי
ספרד  -הביבליוגרפיה שפירסם הביבליוגרף והספרן המלכותי של המלכים קרלוס השלישי
והרביעי  ,חוסה רודריגס דה קסטרו
בשנת

.

17 8 %

) Rodrig ~ ez de Castro

ראה אור חיבורו הגדול של דה קסטרו ,

. ( Jose

iblioteca espaKola

 ,שנועד

~ החיבור
לספק ביוגרפיה בסיסית של המחברים הספרדים וביבליוגרפיה של חיבוריהם .

נחלק לשני חלקים  :כרך המוקדש למחברים נוצרים ופגאנים  ,וכרך המוקדש למחברים
" רבנים "  ,שנקרא

rabina

 ~ Bibliotecaאת הכרך הראשון של הביו-ביבליוגרפיה כולה

החליט המחבר להקדיש דווקא למחברים היהודיים  ,וכך להקדים את הדיון בהם לדיון
במחברים הנוצרים והפגאנים  ,כיוון ש " ספרותם של המחברים הרבנים הספרדים ידועה

הרבה פחות מאשר זו של הפגאנים והנוצרים "  .י2
בהקדמתו לכרך הראשון לא חסך רודריגס דה קסטרו את שבט ביקורתו מבני דורו
ומאלו שהיו לפניו  ,על שלא התייחסו אל היהודים כאל אנשי ספרות שיצירתם ראויה
למחקר מעמיק  .הסיבה לכך  ,לדעתו  ,נעוצה בקביעתם של חוקרים זרים  ,קביעה שהתקבלה
על דעת הספרדים  ,כי החל מסגירתה של הישיבה הגדולה של פומבדיתא  ,זנחו היהודים
את הלימוד ובמקומו החלה להתפשט בקירבם הברבריות  .זאת ועוד  " :התפישה הכללית
שראתה את היהודים לאורך כל התקופה שבה שהו בספרד  . . .כסוחרים  ,ספקים ואנשים

העוסקים בניהול נכסים בלבד  . . .נתנה
מלומדים " .

28

מחבר הספר

מקום  . . .לבני אומתנו שלא להתייחס אליהם כאל

יוצא מכלל זה  ,לדברי רודריגס  ,הוא ניקולאס אנטוניו ( 10ת ) 0ת )נ 100115א ) ,

סאבא "

ם espuKola

 , Bibliorecaשעסק בספרו בכמה רבנים ובקונברסוס ,

אך מבלי שעלה בידו לכתוב ביו  -ביבליוגרפיה מלאה

שלהם .

את תולדות הרבנים בספרד פתח רודריגס דה קסטרו בר ' משה ובבנו ר' חנוך  ,והמשיך
בחלקו את תולדות הרבנים לתשע תקופות עד הגירוש  ,כאשר כל תקופה מאופיינת
באישיות גדולה או במספר אישים בעלי מעמד גבוה שניצבו

בראשה .

29

אולם רודריגס

דה קסטרו לא סיים את חיבורו בתקופת הגירוש  ,והתייחס אף למחברים מאוחרים יותר
שמוצאם מחצי האי האיברי  ,כגון ברוך שפינוזה  ,ואף השתדל להגיע עד לתקופתו שלו ,
אף שהמקום שהקדיש למאות הי " ז והי " ח מצומצם מאוד ביחס למאות הקודמות .

עמ ' 9

27

ראו רודריגס דה קסטרו ,

28

שם  ,עמ ' . 7

29

שם  ,עמוד  . 6סכימה זו הושפעה מדברי עמנואל אבוהב

30

( בלתי ממוספר ) .
) - ( 1 manuel Aboab

ראו אמרור  ,מחקרים ,

עמ '  ; xxlvוראה גם את ביקורתו של חוסה אמדור על סכימה היסטורית זו  ,שראה אותה כבלתי

י

30

מתאימה לצרכיו  -שם  ,עמ '  - % %וע . % %
על פי הצהרתו של רודריגס דה קסטרו תכלול הביבליוגרפיה שלושה סוגי מחברים

כדלהלן  :א -

מחברים יהודים  -ספרדים  ,או כאלו שמוצאם מספרד או מחצי האי האיברי ; ב  -מחברים ערבים
שחיבוריהם תורגמו לעברית על ידי הרבנים הספרדים ; ג  -רבנים שאינם ספרדים  ,שכתבו בספרדית

62

ו

נתאי שנאן

את כתיבת הביבליוגרפיה נימק רודריגם דה קסטרו במספר סיבות הממזגות יסודות
לאומיים עם צורך מעשי  .לדעתו  ,אף שמספר אנשי הספרות שקמו בספרד וטיבם אינם
נופלים מזה של שאר האומות התרבותיות של אירופה  ,אין ספרד זוכה להערכתן של
אותן אומות בשל חסרון " ביבליוגרפיה לאומית מקיפה  ,שממנה ניתן יהיה לראות את
ערכם האמיתי של המחברים הספרדים  ,החל מן הימים הקדומים ביותר " .

31

יחס של

זלזול כלפי המחברים הספרדים ( הנוצרים ) הורגש אף בקרב המלומדים הספרדים עצמם ,
אשר הושפעו מדעותיהם של המלומדים הזרים  .כדי לתקן משפט בלתי מוצדק זה  ,ישב
רודריגס דה קסטרו לכתוב את ספרו  .כדי להוכיח את מקומה המכובד של ספרד בין
האומות התרבותיות של אירופה  ,לא נמנע רודריגם דה קסטרו  ,למרבית הפלא  ,מלעשות
שימוש אף במחברים יהודים ספרדים  ,או בכאלו שמוצאם מספרד או מחצי האי האיברי .

כך הכניס דה קסטרו את יהודי ספרד ומפרותם אל זרם היצירה התרבותי של " האומה

הספרדית " .
בכתבי חוסה רודריגס דה קסטרו נזכרו אפוא לראשונה יהודי ספרד לא כאנשי כספים
ומינהל אלא כאנשי ספרותי אשר חובה על הספרדים לחקור את יצירתם כדי להכיר את
עברם התרבותי  .העובדה כי רודריגס דה קסטרו בחר להקדים את העיסוק בהם לעיסוק
במחברים הנוצרים והפגאנים מעידה על החשיבות הרבה שייחס להם  .אמנם רודריגס
דה קסטרו לא היה היסטוריון  ,והתעניינותו ביהודים נבעה מאינטרסים ספרותיים יותר
מאשר היסטוריים  ,אולם מחקריו הביבליוגרפיים השונים סייעו להיסטוריונים שקמו
בספרד בדור שלאחריו  .השפעתו ניכרת במיוחד על חוסה אמדור דה לוס ריוס  ,מחלוצי
חקר היהודים בחצי האי האיברי  ,שחזר על דבריו של קסטרו אודות הזלזול ביהודי
ספרד ואי  -ראייתם כאנשי ספרות  ,כדי להוכיח את הצורך בכתיבת ספרו שלו  ,יותר
משישים שנה לאחר שיצאה הביבליוגרפיה של קסטרו לאור .

2

'

העניין הגובר והולך בתולדות היהודים בספרד בסוף המאה הי " ח בא לידי ביטוי אף
בטיפול מחודש בשרידים הארכיטקטוניים העבריים בספרד ובפרסומן של מספר כתובות
עבריות ותרגומן לקסטיליאנית  .המפורסמות מכולם הן אולי הכתובות מבית הכנסת

( לשעבר ) " אל
חוסה היידק

טרנסיטו " ) 1 Transito

Josi Hejdec

)

 ) 1בסולדו  ,שזכו לתרגום חדש מעשה ידי חואן
~

חבט33 . ) 7

~

או שעסקו בנושאים הקשורים לספרד  .שמות כל הכותבים יופיעו באותיות לטיניות ועבריות  .כן
תמסור הביבליוגרפיה מידע על חייו הספרותיים של כל אחד מן הכותבים  ,הזמן שבו חי  ,מקום
היוולדו  ,מגוריו וחייו  ,עיסוקיו המרכזיים  ,החיבורים שכתב באותיות עבריות ולטיניות  ,וכן ירשמו
ההוצאות השונות של החיבורים  -ראו רודריגס דה קסטרו  ,עמ ' . 8
31

שם  ,עמ ' . 7

32

ראו אמדור  ,מחקרים ,

33

תרגום זה הוגש בשנת

עמ '

. xvill -XVIE
והוקדש לקרדינל של סולדו ; הוא התפרסם בשנת

1789

1795

מטעם האקדמיה

המלכותית להיסטוריה במדריד  ,אולם התברר שיסודו בזיוף  ,מעשה ידי היידק  .התרגום לא היה

.

מבוסס על הכתובות עצמן אלא על תרגום מחודש לעברית של תרגום קודם שלהן אשר נעשה
במאה הט " ז  .בנסיונו לטשטש את מעשהו  ,גרם היידק נזק לכתובות  ,לפני בדיקה מחודשת שלהן
ובמהלכה  ,בדיקה שנעשתה מטעם האקדמיה להיסטוריה במדריד  .על אישיותו של מומר יהודי

שינוי היחס בספרד כלפי עברה היהודי

ן

63

לסיכום  ,כבר במחצית השנייה של המאה הי " ח  ,ועוד קודם להתמוטטות המשטר

הישן בספרד  ,בשנת  , 1808החלה להתפתח התעניינות בחקר יהודי ספרד  ,מטעמים
שונים וממטרות שונות  ,בקרב ביבליוגרפים  ,היסטוריונים ואנשי ספרות  -אלו לצורך
חקר הספרות הספרדית  ,אלו לצורך חקר ההיסטוריה הכלכלית של הממלכות ההיספניות ,
ואלו לצורך חקירת שרידים ארכיטקטוניים ואפיגרפיים עבריים  .נעימה חדשה של
התייחסות אל יהודי ספרד החלה להישמע בדברי הכותבים  ,בהיותם מודעים לעובדה
כי הנוכחות היהודית בספרד היתה בעלת משמעות ויש צורך לחקרה  .אך כפי שראינו
בכתבי אסו ודה מנואל  ,עדיין היו מהלכים לסטראוטיפים הישנים  ,אשר השפיעו גם על
ראשוני החוקרים של הנושא בסוף המאה הי " ח .

גורל יהודי ספיד כחומי

פולמוסי נגד האינקוו 9ציה

"

בחיבורים שנידונו עד כה לא ניתן למצוא התייחסות ביקורתית למבלותיהם של היהודים
בספרד במהלך ימי הביניים  ,או ליחס שזכו לו מצד החברה הנוצרית  .אף הוגה הדעות
השמרן חואן פבלו פורנר

) ablo Forner

היהודים והמורים באובייקטיביות

תבטל ) -

~
ובאורח

שקרא בשנת

% 787

לחקור את גירושי

מאוזן  ,בניגוד לכתיבה הבלתי אובייקטיבית

שנהגה לדעתו בספרד ומחוצה לה  -התכוון בעיקר לחקר השלכותיו הכלכליות של
הגירוש ולאו דווקא להשלכותיו המוסריות .

34

רק כאשר התמוטט משטר המאה הי " ח

( הישן ) עקב הפלישה הצרפתית בעשור הראשון של המאה הי " ט  ,והשמרנים והליברלים
נאבקו על קביעת דרכה של ספרד בעשור שלאחריו  ,זכו מבלותיהם של יהודי ספרד
להערכה מחודשת .
להערכה זו תרם הוויכוח על שאלת האינקוויזיציה  ,אשר שיסע את החברה הספרדית

בעשורים הראשונים של המאה הי " ט  .האינקוויזיציה בסוף המאה הי " ח  ,כאמור לעיל ,

לא היתה עוד מוסד רב כוח וסמכויות כפי שהיתה במאות הט " ו  -הי " ז  .אך בשל התפקיד
שמילאה במלחמה בהשכלה ובדרישתה לצנזורה על ספרים  ,וכן בשל היותה סמל לספרד
שאותה חפצו הליברלים לשנות  ,עיינו הליברלים המפרדים דורשי התיקונים את המוסד
הזה וחיפשו הזדמנות מתאימה לבטלו .
בשנת

% 808

נקרתה לראשונה הזדמנות כזאת  .באותה שנה אירעה הפיכה כנגד המשטר

הפרו -צרפתי שמשל בספרד  ,ונפוליון בונפרטה התערב במהלך העניינים  .בעקבות לחצו
גרמני

זה שנקלט בספרד ראו רות  ,היידק ,

עמ ' ; 194 - 187

לכתובות ראו שם  ,עמ '  , 192 - 189וכן אמרור  ,מחקרים ,

לדרך יצירת התרגום ולנזק שגרם היידק

עמ ' 55 - 54

הערה . % %

למאמר נוסף המוקדש

לאישיותו של מומר זה ראו ביינארט  ,היידק  ,עמ '  . 1059 - 1049לענייננו  ,יותר משבאה פרשת היידק
ללמד על עצמה  ,היא באה להראות את העניידשהחל להתעורר בספרד בעברם העשיר של תושביה
היהודים .
34

ראו פורנר  .עם זאת  ,יש לציין שפורנר  ,אשר הזכיר את הגירושים תוך כדי דיונו בצורך לכתוב את
תולדות שושלת בית אוסטריה בספרד  ,התכוון בעיקר לגירוש המורים בראשית המאה הי " ז  ,ואת

היהודים הזכיר רק בדרך אגב  .דברים אלו נכתבו כנראה בשנת . 1787

64

1

נתאי שנאן

ויתר המלך קרלוס הרביעי על כתרו למען בנו פרננדו ( לימים  ,השביעי )  ,ואף הוא נאלץ
לוותר על כתרו לטובת נפוליון בונפרטה  .נפוליון  ,כמנהגו גם בארצות אחרות למנות

את בני משפחתו לשליטי הארצות שכבש  ,מינה את אחיו ז ' וזף למלך ספרד  ,כדי להפוך
את ספרד לגרורה של צרפת  .מינוי זה לא התקבל באהדה בספרד  ,ובמקומות רבים
פרצו התקוממויות נגד המלך הזר  ,בשם פרננדו השביעי  ,המלך החוקי  .האינטלקטואלים
הספרדים  ,ובעיקר הליברלים שבהם  ,נחלקו לשני מחנות ביחסם אל המאורעות  .מחנה
אחד  ,מחנה תומכי צרפת ( הם ה ~ , ( afrancesados -שיתף פעולה עם הכובש הצרפתי ,
מתוך תקווה שבזכות זאת יוכל להגשים את השינויים במשטר ובחברה  ,שעליהם

חלם .

המחנה האחר התנגד לצרפתים והצטרף אל הכוחות שלחמו בצבא הזר  ,ועם זאת המשיך
לדגול בצורך לתקן את המשטר והחברה על פי חלק מעקרונותיה המהפכניים של צרפת .
שני המחנות האלה גם יחד קראו תיגר על האינקוויזיציה  .בשנת

נפוליון את האינקוויזיציה  ,ובשנים

1813 - % 811

1808

ביטל ז ' וזף

התכנס בעיר קדים ( 2ונ4ש ) כינוס

( קורטס )

מיוחד של ספרד החופשית  ,כינוס שנועד לתקן את הטעון תיקון בסדרי המשטר והחברה
אשר נפגעו עקב הפלישה הצרפתית.

35

אחת מן השאלות העיקריות שעמדו לפני המחוקקים

בקדים היה שאלת גורלה של האינקוויזיציה  .לאחר ויכוחים רבים  ,שנמשכו בשנים

- 1 81 %

 , % 8 % 3קבע הקורטס  ,שהיה ברובו ליברלי  ,ברוב של תשעים כנגד שישים  ,כי האינקוויזיציה

אינה תואמת את החוקה החדשה שהוחלט עליה בשנת  . 1812למעשה ביטלה החלטה זו

את האינקוויזיציה .

36

החלטה זו לא הביאה עדיין על האינקוויזיציה את סופה  .בשנת  , % 814לאחר כשלונו
של נפוליון  ,חזר פרננדו השביעי לספרד  ,שלט בה כמלך אבסולוטי והתעלם מן החוקה

של שנת  . 18 % 2כחלק מנסיונו להשבתו לקדמותו של המשטר שקודם הפלישה הצרפתית
ותיקוני הקורטס  ,השיב את האינקוויזיציה על כנה בשנת  . % 814בשנת

1820

שבה

האינקוויזיציה ובוטלה בעקבות המהפכה הליברלית  ,ומשנת  , 1823לאחר שהוחזר השלטון
האבסולוטי בספרד בשל התערבות המעצמות האירופיות  ,היא התקיימה קיום ערטילאי
בלבד  .בכל אותו זמן סירב פרננדו השביעי להתיר לאינקוויזיציה לחזור ולפעול  ,על אף
הבקשות שהגיעו אליו מכל חלקי ספרד לעשות כן  ,וזאת בין השאר בשל התנגדותן של
המעצמות אשר סייעו לו לחזור לשלטון  .רק בשנת  , % 834לאחר מותו של פרננדו השביעי
ולאחר עלייתה לשלטון של אשתו  ,העוצרת מריה כריסטינה

) Cristina

 , ( hfarjaבוטלה

האינקוויזיציה סופית .

המחלוקת אודות האינקוויזיציה התנהלה לא רק בזירת הקורטס בקדיס  .משני צידי
המתרס  ,המתנגדים מכאן והתומכים מכאן  ,נכתבו חיבורים שניסו לשבח ולהלל את
המוסד או להשפילו עד עפר  .במחלוקת זו נתמזגו יסודות משפטיים  ,חוקתיים  ,מוסריים

35

ראו גילאברט  ,עמ ' . 67 - 51

36

שם  ,עמ '

. 194

שינוי היחס בספרד כלפי עברה היהודי

ן
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ואף היסטוריים  -ברבות הימים התגלתה המחלוקת כמחלוקת הראשונה בציבוריות

העבר .

הספרדית אודות פרשנותו של

בדיקה ביקורתית של מוסד האינקוויזיציה לא יכולה היתה לפסוח על תולדותיהם
של היהודים בספרד  ,משום שהקמתה הוצדקה בצורך להלחם בכפירה המתייהדת  .ואכן ,
בכתבים אנטי  -אינקוויזיציוניים מן העשור השני של המאה הי " ט אנו מוצאים  ,ככל הנראה
לראשונה  ,הערכה מוסרית של סבלם של היהודים  ,ברדיפות שרדפו אותם הנוצרים ,

ספרד .

ובפרט בגירוש

הלך רוח ביקורתי כלפי הגירוש בא לידי ביטוי כבר בשנת  , 181 1בספרו של הפילולוג

הקטלני אנטוניו פוג ' אי בלנק
)  mdscaraמן

Inquisicidn

"
10 Llorenteמ0

) 15 7 Blancעע 10מ ) 0מ )ע ) ,

,

ממ ,

37

" האינקוויזיציה ללא

מסכה "

אבל רק בכתבי בן דורו  ,חואן אנטוניו יורנטה

( מנעץ

) מ , ) 14ניתן לשמוע  -כנראה לראשונה בהיסטוריוגרפיה הספרדית -

קול צלול  ,המבקר בלא היסוס בשם המוסר והסובלנות הדתית את מדיניות הרדיפה
כנגד היהודים בספרד .
יורנטה נולד בשנת  , 1 756ובגיל צעיר החל בקריירה כנסייתית .לאחר שמילא תפקידים
שונים מונה בשנת
Suprenla

בו

. ( de

1 789

למזכירו של טריבונל האינקוויזיציה הראשי במדריד

) Concejo

הודות לתפקיד זה זכה יורנטה להכיר היטב את המוסד ואת דרכי

תפקודו  ,והיה מעורב בנסיונות לבצע בו רפורמות שונות  ,נסיונות שבעטיים הדיחו

אותו מתנגדיו השמרנים מכל תפקידיו והרחיקוהו למספר שנים מן החיים הציבוריים .

38

כשפלשו הצרפתים לספרד  ,ולאחר מינויו של ז ' וזף בונפרט למלך בתמיכת הגייסות
37

הוא פירסם ספר זה במטרה לשכנע את צירי הקורטס שהתכנס בקדים לבטל את המוסד  .המחבר

בחר לפרסם את הספר בשם הבדוי בעל הצליל היהודי  ,נתנאל יום טוב ; הסיבה לבחירה זו אינה
ידועה  .אפשר שבחר בשם יהודי מתוך רצון להזדהות עם קורבן בכוח של האינקוויזיציה  ,ואפשר
שהתפקיד שמילא כראש הקתדרה לעברית באוניברסיטת אלקלע דה הנרם הוא שהניע אותו לבחור
בשם זה  .הספר נחשב אחד מן הספרים שהשפיעו רבות על הצירים בקורטס  .הספר לא התמקד
בבדיקה היסטורית שיטתית של תולדות האינקוויזיציה  ,אלא הצטמצם בעיקר בביקורת על דרכי
פעילות המוסד בספרד  ,תוך שימוש בנימוקים הגיוניים  ,מוסריים  ,חוקיים ודתיים  ,ואף בדוגמאות
היסטוריות כאשר נדרש להן  .בספר התקיף פוג ' אי בלנק קשות את האינקוויזיציה על הדרך המרושעת

שבה הוציא המוסד לפועל את צו הגרוש של המלכים הקתוליים  -ראו פוג ' אי בלנק ,

. 351

עמ ' - 347

המחבר אמנם לא ביקר בצורה מפורשת את המלכים הקתוליים על עצם החלטת הגירוש ,

והסתפק בביקורת קשה על דרך הוצאתו של הגירוש לפועל  .אולם בסוף חיבורו  ,לאחר שהוא דן
בטענת תומכי האינקוויזיציה כי זו טיהרה את ספרד מכיתות המינים  ,אין הוא מהסס לפקפק בכל
פוליטיקת הגירושים שמלכי ספרד נקטו  ,לדעתו באשמת האינקוויזיציה  ,כדי להיפטר מן המיעוטים
הדתיים  .לדבריו  ,נכון הוא שהאינקוויזיציה היתה אחראית לדיכוי המינות בספרד ולסילוק היהודים
והמורים מאדמתה  " ,אולם האם היא פעלה בכך בצדק ? האם נתנה מקום לכבודו של האוונגליון ?
האם עשתה שירות אמיתי לאומה ? הנה כאן שלוש נקודות שכל אחת מהן מצריכה דיון גדול  ,אולם

אין זה הזמן לדון בכך  .זמן אחר יגיע "  -ראו שם  ,עמ '  . 471 - 470בכלל  ,השקפתו של פוג' אי בלנק
על היהודים הספרדים  ,החיים בימיו בצפת אירופה ובארצות הבלקן  ,היא חיובית ביותר  .היהודים
ראו את ספרד כפלסטינה השנייה  ,כארץ מולדתם  ,ומכאן " חיבתם הרבה לספרד אף בימינו  ,כשהם
( כלומר הספרדים בגלות ) רואים לעצמם כבוד במוצאם זה  ,והם מדברים את שפתנו עם כל טוהר

הדיבור האפשרי " )05151 " parezaק  ,שם  ,עמ ' . ) 352
38

ראו לוסגו ,

עמ ' , XXVIII

. % % % 11 -X1
XX
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אנטוניו שוג ' אי בלנק  ,שנדפס בשם הבדוי
מאת טוב
נתנאל יום
שער הספר ייהאנקוויזיציה ללא מסכה "

שינוי היחסבספרד כלפי עברה היהודי

1

67

הצרפתיים  ,היה יורנטה אחד מן האינטלקטואלים שבחרו לשתף פעולה עם הכובש הצרפתי ,

מתוך תקווה כי כך ישרתו את ארצם בצורה הטובה ביותר  .בזמן הכיבוש  ,בין השנים
 , % 813 - 1809שימש יורנטה כאחראי על הרכוש הציבורי  ,ובמסגרת תפקידו בדק את
ארכיוני האינקוויזיציה לאחר ביטולה .
1812

9

'

על יסוד בדיקה זו החל יורנטה כבר בשנת

בפעילות ציבורית כנגד המוסד וזיכרו בספרד  .באותה שנה הרצה יורנטה לפני

האקדמיה המלכותית להיסטוריה על יחסה של דעת הקהל הספרדית אל מוסד
האינקוויזיציה  ,הרצאה שנדפסה לאחר מכן .

40

לדעת יורנטה היתה דעת הקהל הספרדית

כמעט תמיד נגד מוסד זה  ,אך הוא נוסד חרף דעת הקהל  ,בשל שיתוף פעולה בין פרננדו
החמישי  ,שחמד את רכושם של הנידונים  ,לבין האפיפיור הרומי סיקסטוס הרביעי  ,שחפץ

39

במסגרת תפקידו זה ראה יורנטה מסמכים רבים של האינקוויזיציה אשר לאחר מכן נעלמו עקבותיהם ,
ובשל כך היתה שאלת אמינותו של יורנטה שאלה מרכזית במאבק הספרותי שהתרחש במהלך
המאה הי " ט סביב האינקוויזיציה הספרדית  .מרסלינו מננדס אי פליו ,

( ( hdarcelino Men ndez

 ( elayoלמשל  ,יצר ליורנטה " דיוקן של שנאה "  ,האשים אותו בניהול לא הגון ~
של הכספים שעברו

בידיו ~ ,בשנים שמילא את תפקידו כאחראי על הנכסים הציבוריים  ,ודחה את הנתונים שסיפק יורנטה
בדבר מספרם של הנידונים לפני האינקוויזיציה  ,כשהוא מטעים כי יש להטיל ספק ברבים מן הנתונים

האלה  ,במיוחד כשאין בנמצא מסמכים היכולים להוכיח את דבריו  -ראו לוסנו  ,עמ '  , XXXIIוכן
פליו  , 111 ,עמ '  . 365 - 364אף גרסיה רודריגו  ,מחבר הספר " היסטוריה אמיתית של
)  du ; Inquisici (inא ( Hisr lriu verduden-לא חסך ממנו את שבט ביקורתו  -ראו גרסיה רודריגו ,

האינקוויזיציה "

"

 , 1עמ ' ; 1 %

40

(

 , 11עמ ' . 64 - 55

יורנטה ופוג ' אי בלנק לא היו הספרדים הראשונים במאה הי " ט שעסקו בכתיבת חיבורים על
האינקוויזיציה הספרדית  .קדמו להם מספר מחברים  ,שבניגוד להם ראו צורך להגן על האינקוויזיציה

כנגד ביקורת שכוונה נגדה מצרפת המהפכנית  -ראו יורנטה ,
החיבור )( ofici

urilidacl del Sunt (l

,,,

( progresos

.

ol- lgen

עמ '

.1

בין חיבורים אלו ראוי לציון

; ש Discurs (l hist ric (l legal s (/ bre
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הספר היתה האינקוויזיציה צורך שעלה במאה הט " ו בשל ה " מגפה הנוראה של יהודים  ,מורים ,
)

"

"

כופרים ומומרים ( במקור  :הרסים ואפוסטטים )  ,שרמסו בעזרת צמחיהם המזוהמים את אדמתנו "

( עמ '  . ) 44כתוצאה " מחוסר סדר מבלבל זה ומחירותם המצערת ( של הכופרים ) התרחשו פגיעות

.

גדולות במושיע  ,איבוד של נפשות ונזקים לרפובליקה  . . .דבר שמילא  . . .בעצב את אלו ששמרו
ואהבו  . . .את הטוהר של האמונה והפולחן של האמונה האמיתית "  .מצב זה לא גיתן היה לתיקון
בשל המלחמות הפנימיות שסבלה מהם קסטיליה באותה תקופה  ,עד עלייתם לשלטון של המלכים
הקתולים  ,כאשר הבישופים  ,שהיה בסמכותם להעניש על מעשי חילול הקודש של הכפירה  ,לא
יכלו לבצע את תפקידם או שלא חפצו בכך ( עמ '  , ) 46 - 45והמלכים היו כה עניים עד שנאלצו

להשתמש לשם הגנתם בכספן של הכנסיות  ,מה שנדמה היה כ " מנוגד לגמרי לכוונה של ריפוי

השחיתות  . . .שנגרם בשל סובלנותם של המלכים הקודמים ( למלכים הקתוליים ) בענייני דת  ,בעיקר
אל זו העברית והמוסלמית  ,שבין זו לזו הואפלה הקתולית בגלל הטעויות והדוקטרינות המושחתות

של הכופרים " ( עמ '  . ) 47במצב זה חיפש לו ההמון תרופה לבעיותיו " בסערת רוחות  ,עם מעשי
רצח ואסונות  ,כאשר הנוצרים נוקמים ביהודים בשל שאיפות אישיות או בשל קנאה על כוחם
ואוצרותיהם  ,יותר מאשר בשל הפגיעות בדת  ,כאשר לכך תרמו במידה לא מעטה כמה מטיפים
שליבו את השנאה ואת הלהט של ההמון " ( עמ '  . ) 46כתוצאה מכך התרחשו מעשי הטבח הגדולים
בקורדובה  ,בסביליה ובמקומות אחרים  .מחבר זה מסביר שייסוד האינקוויזיציה נובע מצורך פנימי
של האומה הספרדית ( קסטיליאנית )  ,בשל הכפירה שפשטה בקסטיליה ללא מעצור וללא תרופה .
מצב זה הצריך את קיומה של האינקוויזיציה  ,אפילו לטובת היהודים והקונברסוס באופן פראדוכסלי ,
כיוון שאז יוענשו האשמים האמיתיים על פשעיהם ולא ייפגעו אחרים בשל הקנאה בלבד  .ראוי
לציין כי מחבר זה אינו מבדיל בין יהודים וקונברסוס  ,ואל כולם הוא מתייחס כאל מיקשה אחת .

68

ן

נתאי שנאן

בטריבונל כדי להגדיל את כוחו עלי אדמות  .לשני אלה שימשה בעיית ההתייהדות

אר

ורק הצדקה לייסוד הטריבונל  ,שלא היה לו דבר וחצי דבר עם מטרותיהם האמיתיות
של בתי משפט אלו של האמונה .

41

בשנה שלאחר מכן המשיך יורנטה את פעילותו הספרותית  ,וכתב חיבור שני בנושא ,
" רשומות השנים של
1814

האינקוויזיציה "

) " Inguisicidn

ן de

ושו " " ג) .

42

אולם לאחר שנת

חל שינוי רדיקלי במעמדו  .של יורנטה  .באותה שנה הובסו הצרפתים  ,פרננדו

השביעי חזר לכס המלוכה  ,הריאקציה שבאה בעקבות כך הביאה לביטול רוב התיקונים
שבוצעו בזמן הכיבוש הצרפתי  .האינקוויזיציה  ,שנואת נפשו של יורנטה  ,הושבה על
כנה  .כיוון שיורנטה היה מזוהה עם הכובשים הצרפתים  ,לא ניתן לו להמשיך ולשהות
בספרד והוא נאלץ לגלות אל צרפת  .בעודו בגלות  ,ולאחר שנכשל נסיונו להשלים עם
פרננדו השביעי  ,פירסם בשנת

181 7

בשפה הצרפתית את ספרו הגדול ביותר  " ,היסטוריה

ביקורתית של האינקוויזיציה בספרד " ו " 8ן " ,
(

4 ' 25

critigue de )'Inguisition

. ( Nistoire

ספר זה זכה אז לתשומת לב רבה בעולם התרבותי  .תוך זמן קצר נעשו ממנו תרגומים ,
עיבודים וקיצורים ללשונות רבות  ,והוא השפיע על מצפונה של אירופה .

43

בספרד הפך

הספר הזה לאחד מכלי הנשק המרכזיים של הליברלים במאבקם כנגד האינקוויזיציה
וכנגד המשטר הישן  ,והודפס בכל פעם שהחלה תקופה חדשה של

קונסטיטוציונליזם .

הספר השפיע על כתיבתם ההיסטורית של מחברים רבים  ,אשר המשיכו בעקבותיו בביקורת
העבר הספרדי  ,וביניהם גם כמה מן ההיסטוריונים המפורסמים של המאה הי " ט  .אך
בקרב האגף השמרני ותומכי הסדר הישן נמצאו כאלה שהתווכחו בלהט עם טענותיו
של הספר ולא היססו אף להכפיש את מחברו באופן אישי .
ספרו זה של יורנטה 44עוסק אמנם באינקוויזיציה ולא ביהודי ספרד  ,אולם המחבר

היה מודע לעובדה שהאינקוויזיציה של סוף המאה הט " ו בספרד הצדיקה את קיומה
בצורך לטפל בבעיית המתייהדים  ,ועל כן לא פטר עצמו מהתייחסות אל תולדות היהודים
בספרד .
בפרק החמישי של הכרך הראשון של חיבורו  ,העוסק בייסוד האינקוויזיציה הספרדית
הלאומית בסוף המאה הט " ו  ,מתאר יורנטה את מצבם של היהודים בספרד עד לרדיפות
של שנת

. 1391

היהודים  ,לדבריו  " ,נעשו בשל עיסוקם במסחר לעשירים ביותר בחצי

האי במאה הארבע -עשרה  .בשל כך זכו לכוח גדול והיתה להם השפעה על הממשל של
41

ראו יורנטה  ,עמ '  . 7בדעה זו על מקורה של האינקוויזיציה אחזו ליברלים רבים בני זמנו ואף בדור
אחריו  -ראו  :מונטרו דה אספינוסה ,

הוא

u u ( ..erca del rribunal de

hquisici n

") .

עמ ' ; 175

קמטיו אי מיונה  ,עמ '  . 1שם ההרצאה שנשא יורנטה
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ראי

43

שם  ,עמ '  . xxxvעל מקומו של יורנטה בחקר האינקוויזיציה והשפעתו על חוקרים לא-ספרדיים

. x1
לוסנו  ,עמ ' xxl

שבאו אחריו ראו פטרם  ,עמ ' . 287 - 282
44

אני מפנה להלן לתרגומו הספרדי של יורנטה ולא למקור הצרפתי  .בדקתי את המקור הצרפתי ולא
ראיתי הבדלים בתוכן או בטון הדברים בין המקור לתרגום  ,שאפשר שהוא קרוב יותר לרוח הדברים ,
כיוון שאת הספר בצרפתית תירגם יורנטה מן המקור הספרדי שהיה בידיו .

שינוי היחס בספרד כלפי עברה היהודי

ן

69

קסטיליה  ,בזמן ששלטו שם אלפונסו האחד -עשר  ,פדרו הראשון ואנריקה השני  ,וכן

בממשל של ארגוניה  ,כשמשלו שם פדרו הרביעי וחואן הראשון "  .הנוצרים  ,שהפכו לבעלי
חובם של היהודים כיוון שהיו יצרניים פחות מהם  ,פיתחו כנגדם שנאה ואיבה  .שנאה זו
לובתה בידי אנשים בעלי " כוונות רעות " )  , ( personas mal intencionadasוהביאה למהומות
עממיות שפרצו כמעט בכל הערים בקסטיליה ובאראגוניה ואפילו בנאבארה  ,מהומות
שבמהלכן הוקרבו " יותר ממאה אלף יהודים באמצע הרחובות ( כקרבן ) לברבריות של

ההמונים " .

45

הניסיון לימד  -אומר יורנטה  -כי אפשר היה להשתחרר מגורל מר זה בנכונות
להתנצר  ,ורבים אכן בחרו בדרך זו  .הכנסיות התמלאו ביהודים שביקשו לטבול  ,ויותר
ממאתיים אלף משפחות  ,או יותר ממיליון יהודים  ,על פי חישוביו המופרזים של יורנטה ,
נטבלו באותם ימים  .מספר זה של נטבלים הלך וגדל בעקבות הטפותיהם של ויסנטה
פרר

) ( Vjcente Ferrer

ושל אחרים שהלכו בעקבותיו  ,אשר מראשית פרוץ " המהומות

החלו להטיף כנגד היהדות כדי להמיר ( לנצרות ) את

תומכיה " .

46

ואחרונה  :ההמרות

ההמוניות שאירעו בתחילת המאה הט " ו התעצמו גם בשל הויכוחים המפורסמים

שהתקיימו בעיר טורטוסה

( conferenc as

) ( Tortosa

( בלשונו :

בין רבנים יהודים לבין המומר

~
רונימו דה סנטה פה  ,הוא יהושע הלורקי .
ג'

יורנטה ממשיך וקובע כי מכיוון שרובם של נוצרים חדשים אלה לא קיבלו את הדת
מתוך שכנוע פנימי  ,אלא בשל חששם מן המוות או בשל רצונם ליהנות מכיבודים
מוניציפליים שונים  ,הרי שרבים מהם התחרטו על המעשה וחזרו בסתר אל דת משה ,

בעוד שבגלוי הם ניהלו את חייהם כספרדים  -נוצרים לכל דבר  .אולם  " ,כיוון שקשה היה
להתמיד בהעמדת פנים זו  ,נחשפה האמת  ,ודי היה במקרים הבודדים שנחקרו כדי לספק
למלך פרננדו החמישי תירוץ דתי אשר בעזרתו יוכל לכסות על רצונו להחרים נכסים ,

( וכן לספק תירוץ ) לאפיפיור סיקסטוס הרביעי  . . .כדי להרחיב את תחום השיפוט שלו "  .י4
לדעתו של יורנטה

אפוא  ,לא מעשי היהודים  ,אשר נועדו לכאורה לפגוע בנוצרים ,

הם שהביאו לשינאה ששנאו אותם המונים  ,אלא קנאתם של הנוצרים ביהודים בשל

הצלחתם הכלכלית הגדולה  .הנוצרים הפכו לבעלי חובם של היהודים  -ולכן התנפלו
על שכונות היהודים בסוף המאה הי " ד  .משום כך נמנע יורנטה מלתאר את הפשעים
שמחברים שונים ייחסו ליהודים ולנוצרים החדשים ; כמו כן אין הוא רואה

ב " התייהדות "

בעיה אמיתית אשר בגללה צריך היה להקים את האינקוויזיציה .
גישתו

ה " פרו  -יהודית "

של יורנטה באה לביטוי בולט בדבריו על גירוש קסטיליה

ואראגוניה ( ספרד )  ,בתחילת הפרק השמיני של חיבורו  .הוא מספר כי בשנת

45

% 492

הוחלט

ראו יורנטה  ,עמ '  . 124בעניין זה טעה יורנטה  ,כיוון שכמעט ולא היו מהומות בנאבארה בשנת

 , 1391ואפשר שהוא החליף בין הפגיעות ביהודים בנאבארה בראשית המאה הי " ד לבין הפגיעות
בשנת

1391

בקסטיליה ובאראגוניה .

46

שם .

47

שם  ,עמ ' . 125

70

1

נתאי שנאן

לגרש את " היהודים הלא

נטבלים "

מספרד  ,החלטה שבקבלתה נודע תפקיד מרכזי

לאינקוויזיטור טורקמדה ולאישים אחרים מן הלשכה הקדושה של האינקוויזיציה  .כדי

להצדיק את הגירוש הואשמו " היהודים הלא נטבלים " בעידוד " היהודים הנטבלים " לכפירה .
כמו כן " יחסו להם פשעים רבים  ,לא רק נגד הנוצרים הוותיקים  ,אלא גם נגד הדת ,

ואפילו נגד הסדר הציבורי " .

48

בעקבות זאת מביא יורנטה רשימה ארוכה של פשעים ושל עלילות דם שיוחסו ליהודים ,
החל בילד שהיהודים הואשמו בצליבתו בסרגוסה בשנת  , 1250וכלה בילד הקדוש מלה
גוארדיה  .הוא מזכיר את החוק הדן בעלילות הדם שבספר החוקים הגדול ,
 , Partidasשל המלך אלפונסו .

49

Las Siete

אולם חרף כל זאת אומר יורנטה כי

אין אנו יודעים איזה משקל יש להעניק לראיות שהובאו להוכחת אשמות כעין

אלו ; אבל אפילו אם כולן ודאיות  ,לא צריך היה לגרש ( את היהודים ) מן הממלכה .
צריך היה להתייחס אליהם היטב ולהעריך אותם כערכם  ,לאחר הענשת הפושעים
הבודדים שביניהם  ,כפי שנעשה עם נוצרים  ,כאשר אלה רוצחים ילדים או מבצעים
פשעים כעין אלו .
בכך שלל יורנטה אפוא את אחריותם של כלל היהודים לביצועם של מעשי חילול קודש
או הריגת ילדי נוצרים  .כמו כן התעלם יורנטה מן ה " רקע הדתי " כביכול של מעשים
מעין אלה  ,ובכך העמיד אותם במעמד זהה לרצח ילדים  ,שהוא פשע שגם נוצרים בודדים
ביצעו  .ואפילו את הפשעים הבודדים הללו מייחס יורנטה לרדיפות שרדפו אותם

הנוצרים :

הזלזול והרדיפות  ,ש ( היהודים ) סבלו מהם מצידם של הנוצרים  ,היו חייבים באופן
טבעי להצמיח רצון לנקמה ושנאה תמידית  .כאשר יפסק הגורם יחדלו התוצאות ,
כפי שנראה היום בממלכות המודרניות  . . .של אירופה  ,שכל היהודים היושבים
בהן הם אזרחים מועילים  ,טובים ושלווים  ,כיוון שאין רודפים אותם .

50

לאחר מכן מביא יורנטה פרטים הנוגעים ליציאתם של היהודים מן הממלכה  ,ובמיוחד
את דברי הכרוניקן בן הזמן  ,ברנלדס )  , ( Bernaldezהמספר על התרוששותם של היהודים
אשר נאלצו למכור את נכסיהם במחיר נמוך מערכם הריאלי  ,כיוון שלא היה בידם זמן

48

שם  ,עמ ' . 202

49

אף על פי שפשעים אלו לא נרשמו במפורש בצו הגירוש כסיבה העיקרית לגירוש היהודים  ,נמצאו

מחברים רבים שראו בהם אחד הגורמים הראשיים לגירוש היהודים מספרד  -ראו אמדור  ,היסטוריה ,
 , ] 11עמ ' 319 - 317

50

הערה . 1

ראו יורנטה  ,עמ '  . 202בכך מצטרף יורנטה אל חלק מהוגי הדעות האירופאים מן התקופה שקדמה
לראשית האמנציפציה  ,כגון דוהם )  , ( Duhmאשר ראו את התנהגותם הרעה של היהודים כנובעת
מן הרדיפות ולא ממומים כלשהם שאינם ניתנים לתיקון -

ראו למשל הרצברג  ,עמ' . 249 - 213

כדי

להדגיש את התעוזה שבדבריו של יורנטה ראוי לציין  ,כי קמטיו אי מיונה  ,שכתב בשנות השלושים
של המאה על האינקוויזיציה ברוח דעותיו של יורנטה  ,העתיק ממנו את הקטע הארוך בדבר הפשעים
שיוחסו ליהודים  ,אך לא את דברי ההתנגדות שהשמיע כנגדם יורנטה  -ראו קסטיו אי מיונה ,

. 93 - 92

עמ '

שינוי היחס בספרד כלפי עברה היהודי

ן

7%

מספיק לעשות זאת  .לאחר דברים אלה אין יורנטה יכול עוד לכלוא את רוחו והריהו
מתפרץ

ואומר :

איזו אכזריות ! האם מעשה כזה יכול להיחשב לאדיקות דתית ? כך יצאו מספרד
עד שמונה מאות אלף יהודים  . . .יחד עם הגירתם של מורים רבים לאפריקה ושל
נוצרים לאמריקה  .איבדנו אז שני מיליון נפשות  ,שהיום יכולות היו להיות

איזו מדיניות

אומללה !

שמונה !

51

את סקירתו מסיים יורנטה בתיאור גורלם האומלל של המגורשים שהגיעו לאפריקה ,
אשר בה נשדדו ונרצחו על ידי המורים  ,והריהו חותם את דבריו במילים בלתי נשכחות
אלו :

הנה כאן המון רב של הרוגים  ,פגיעות באלהים ושאר פורעניות אשר התרחשו
כתוצאה מן הפנטיות של טורקמדה  ,מן החמדנות והאמונה התפלה של המלך דון
פרננדו  ,ומן הרעיונות המוטעים והלהט הדתי הלא טהור .

52

יורנטה  ,שנחשב לאחד מראשוני ההיסטוריונים הביקורתיים של העת החדשה המאוחרת
בספרד  ,התייחס אל יהודים כמשכיל אירופי מבית מדרשו של דוהם  ,ובכך סטה לגמרי
מהגישה המקובלת בספרד כמעט עד זמנו .

53

היהודים  ,לדעתו  ,אינם גורם מזיק לחברה

הנוצרית  ,אלא מיעוט רדוף ומושפל שמעלילים עליו עלילות שוא  .מעשיהם הרעים  ,אם
אכן נעשו  ,הם מעשי יחידים בלבד  ,ואין להאשים בהם את כלל הציבור היהודי בממלכה .
ובכלל  ,מעשים אלו היו תוצאה של הרדיפות  ,ועל הרודפים מוטלת האחריות המוסרית

לכך  .לו נמנעו הרדיפות  ,היו היהודים אזרחים טובים ומועילים  .זאת ועוד  :גירוש היהודים
מספרד היה עוול מוסרי קשה להם  ,והוא גרם נזק גדול לספרד בשל העובדה שהביא
51

יורנטה  ,עמ '  . 204 - 203בקביעת מספר המגורשים קיבל אפוא יורנטה את אחת מהערכותיו של
מריאנה  .בכלל  ,התרוקנותה של ספרד בשל הגירושים ואובדן האוכלוסייה שהתלווה אליהם  ,דבר
שהחליש את הארץ מבחינה צבאית וכלכלית  ,היו בין התוצאות שייחסו הליברלים הספרדים למדיניות
חוסר הסובלנות הספרדית כלפי המיעוטים  -ראו בעניין זה  ,למשל  ,את דבריו של קמטיו אי
מיונה  ,עמ '

, 95 - 94

החוזר על האשמותיו של יורנטה  .גם לגבי מספר היהודים שנטבחו על ידי

ההמון בשנת  , 1391או שנטבלו בשל חששם ממנו  ,קבע יורנטה מספרים גדולים  ,מתוך כוונה
להגדיל ככל שניתן את מספר הקורבנות שהוקרבו למולך חוסר הסובלנות הספרדי  ,אשר אחד
מביטוייו העיקריים היתה האינקוויזיציה .
52

יורנטה  ,עמ ' . 204

53

יורנטה לא היה הראשון בין ההיסטוריונים הספרדיים הליברליים  ,שהביעו בכתיבתם הזדהות עם
סבל היהודים וגינוי חריף לרדיפות שנרדפו  .אפשר שקדם לו המשפטן הליברלי פרנסיסקו מרטינם
מרינה

) , ( Francisco Martinez Marina

הקסטיליאני  .הוא פירסם בשנת

1799

 Real Academiaא ! Memoriax de

.

llisr() ria , 111 Madrid 1799

שחקר את המסורות ההיסטוריות והחוקיות של הקורטס

חיבור העוסק בראשיתם של היהודים

,

abulosas

בספרד AntigUedades :

convencidas de supuestas

hispano -hebreas

" ן  ~ deלדאבוני לא עלה בידי להשיג חיבור זה  ,אולם מדברי אמדור

על הכתוב בו  ,נראה כי מרינה הביע הזדהות עמוקה עם סבל היהודים כאשר סיפר על חוקי השמד

שהוציא האנטי  -אפיפיור בנדיקטוס השלושה  -עשר בעקבות ויכוח טורטוסה  -ראו אסדור  ,היסטוריה ,
 , 11עמ ' 506

הערה . 1

72

ו

נבאי שנאן

לריקונה של הארץ מאוכלוסייתה  .כדי להדגיש את הנזק  ,נקב יורנטה באחד המספרים
הגבוהים ביותר של המגורשים שהוזכרו בהיסטוריוגרפיה הספרדית  ,המספר

800 , 000

המצוי בספרו של מריאנה .
בחירתו של יורנטה בסיפר ( נרטיב ) חיובי מנקודת מבטם של היהודים אינה נובעת
מהיותו היסטוריון ליברלי דווקא  .היסטוריון אחר שכתב אף הוא מנקודת מבט ליברלית
על ראשית האינקוויזיציה בסביליה  ,חוסה מונטרו דה אספינוסה
 , ( Espinosaלא חסך בהאשמות כלפי היהודים .

54

) Josi hfontero de

אולם תיאורו רצוף האמפטיה של יורנטה

כלפי היהודים השפיע על ההיסטוריוגרפיה הספרדית הליברלית -הביקורתית  ,שהתייחסה
לחיבורו של יורנטה בכבוד  ,ועמדתו כלפי היהודים מצאה המשך בכתיבה הספרדית
במאה הי " ט .
החל במחצית השנייה של המאה

הי " ח

שימשו תולדות היהודים בספרד בשני הקשרים .

היה מי שהדגיש את הצורך במחקר היסטורי -ביקורתי של יהודי ספרד בשל תרומתם
הספרותית או הכלכלית לממלכות הספרדיות  ,מבלי להתמקד יתר על המידה בסבל
שעבר עליהם מידי הנוצרים  ,והיה מי שעשה שימוש בסבלם של יהודי ספרד כדי לחזק
את ההאשמות הכבדות שהטיח כלפי מסורת חוסר הסובלנות הדתית הספרדית בכלל ,

וכלפי האינקוויזיציה בפרט  .שתי הגישות הללו הגיעו לשיאן בשנים  . % 848 - 1847באותן
שנים הופיעו ספרו של אדולפו דה קסטרו אי

רוסי  ,שכולו כתב האשמה נגד הספרדים

הנוצרים על הרדיפות שרדפו את היהודים  ,וספרו של אמדור דה לוס ריוס  ,הכולל
מחקרים היסטוריים וספרותיים על תולדות היהודים בספרד .

54

55

מונטרו דה אספינוסה כתב שורה של מאמרים סביב הקמת האינקוויזיציה בסביליה  ,ביטולה  ,החזרתה
וביטולה הסופי  .אוסף חיבוריו יצא לאור כנראה בשנת

מביניהם  ,התפרסם כנראה בערך בשנת

1805

. 1820

חיבורו על היהודים  ,שהוא הראשון

והוא רצוף בהאשמות שונות כלפיהם  ,האשמות

שנאספו ממקורות שונים בלא בדיקה ביקורתית  ,כגון עושק נוצרים  ,גניבת ילדים נוצריים כדי

למכור אותם למורים מעבר לגבול  ,ועוד  -ראו מונטרו דה אספינוסה  ,עמ '
55

. 35 - 25

קסטרו אי רוסי  ,הליברל איש קדים  ,התמקד בעיקר ברדיפותיהם של היהודים בספרד בידי הנוצרים ,
הן אלה שאירעו בתקופה הוויזיגותית והן אלה שזמנן בתקופות מאוחרות יותר  .בדבריו בא לידי

ביטוי גינוי חד  -משמעי של כל מדיניות הרדיפות הספרדית וקריאה לסובלנות דתית ברוח דבריו
של יורנטה  .אולם היבטים אחרים של ההיסטוריה של יהודי ספרד  ,שאינם קשורים דווקא לרדיפות ,
כגון מעמדם המשפטי של היהודים  ,תרומתם הספרותית לספרד וכדומה  ,לא זכו בדבריו להתייחסות

רבה  .שונה ממנו היה אמדור שהתחייב מצידו לאובייקטיביות  ,ובספר זה  -בניגוד לספרו השני
שיצא לאור בשנים

- 1876 - 1875

לא ניכרה אהדה רבה ליהודים  .חיבורו של אמדור חולק לשלושה

חלקים  :הראשון עסק בתולדות יהדות ספרד עד לגירוש  ,והשני והשלישי עסקו במחברים יהודים
או ממוצא יהודי בספרד לפני הגירוש ומחוץ לספרד לאחר הגירוש  .לדיון מפורט באמדור ובקסטרו
אי רוסי ראו שנאן .
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אמדור  ,היסטוריה

ח' אבני  ,ספרד והיהודים בימי השואה והאמנסיפציה  ,תל אביב . 1975
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