
 היהודית העצמי־ת בהנהגה למרכוז מגמות
הט״ו במאה בקסטיליה

גוטוירט אליעזר

 היהודית העצמית ההנהגה בתולדות ,קייזרלינג מאז עסקו הסטוריונים וכמד! כמה
 והמשפטית. המדינית ומוושבתה מוסדותיה את המאפיינים קווים בכמה וטיפלו בקסטיליה

 מודגשת אינה על״מקומיים מוסדים כמבנים הסמכויות לריכוז שהמגמה לומר אפשר אבל
 בבואו למשל, לב, איזידור ובחשיבותה. בערכה שממעטים יש ואף כראוי, כלל בדדך
 שאנחנו מה של חסרונה את מדגיש ,1432ב־ בוולידוליד הקהילות ועד החלטות את לתאר

 שנתקבלו שבשעה כדעה, מחזיק הוא אדמיניסטרטיבית׳. ׳אינפרסטרוקטורה לכנות יכולים
 נותן או לפועל מוציא כח היה לא ביצוען, על הממונה גוף קיים היה לא בלשהן החלטות
 ביצוע המרכזית. והסמכות המקומיות הקהילות בין שיעמוד גוף קיים היה ולא הדרכה,

 לתקן פרימיטיבי כה ארגון של בכוחו היה לא לב לפי במזל. תלוי אפוא נשאר ההוולטות
ד החלשים ודיכוי פיסקאלי צדק אי סזד, אי ולמנוע עוול  3פינקלשטיין, ל׳ 2העשירים. בי

 הערצה מראה הביניים ימי בתקופת הקהילות של השונות התקנות את בדזקירתו
 שיטת המערבית באירופה יצרו התוהו שבתוך היהודיות, ולקהילות היהודיים ל׳מנהיגים

 ׳היהודים זו. ל׳הערצה׳ מידיו זוכות אינן ספרד קהילות אך דמוקרטית׳. עצמית הנהגה
 ן׳ חסדאי או נגרלה ף שמואל כר׳ אישים מקרבם יצאו שלא הריין יד על ששזזו הנלחצים
 כושרם אף על בדרום, אחיזזם אבל חזק. קהילתי ארגון לקיים בידם עלה זאת בכל שפרוט,
 למען מעט פעלו יהודית, להשכלזז הצטרפה תכופות שלעתים החילונית, ועצמתם המדיני
 ונפרדות עצמאיות היו הקסטיליות הקהילות פינקלשטיין לפי היהודיות.׳ הקהילות ארגון

 הארגון לחורבנן. היינו משותף, לגורל שותפים משנעשו התאחז־ו, הן אז ורק ,1492ל״ עד
 שמשמעותם מונוזים - סינודית׳ ׳פעילות או ׳סינודים׳ פי על לדבריו נמדד הבין־קהילתי

 של השקפתו על־פי מקומי העל־־ הארגון של הדתי לאופי הרומזת משמעות ברורה; הדתית
פינקלשטיין.
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V.

 וניסץ הקומטט לתקנות ההשוואה מקום את תופסת הכנסיתיים לסינודים ההשוואה
(Comtat Venaissin) של אסיפות קיום על לתיעוד מודע שהוא אף 4ניומן, לב. ערך שאותה 

 הארגון של והזמני הרופף אופיו את מדגיש הריהו ,1432 לפני קסטיליאניים יהודים
 על וויתרה ארגון בעקבות קסטיליה הלכה ניומן, לפי ,14ה־ במאה העל״מקומי. הקהילתי
 קיימים איגודים הופעלו ולא ואוטונומיות׳, ׳מבודדות היו ניומן לפי האלג׳מם אסיפות.

יהודי׳. עז ׳חוסר בגלל
 שיש אפשר למשל, כך, סיבות. כמה בשל וזאת מחדש בעניין לדון מקום שיש נראה
 כללית מערבת קיום כבעיית אלא הבין־קהילתיות התקנות כתולדות לא הבעיה את לראות

 לדון נסיון ייעשה בהמשך לריכוז. מגמה המשקפים על־מקומיים מוסדות וכמה כמה של
 המקורות על הצבעה מתוך התצמיד של והמעשיים התיאורטיים האספקטים מן בכמה
זו. למטרה להשתמש אפשר שבהם

 5,1432 של התקנות שמשקפות המדיניות, לשאיפות הכוונה תיאורטיים באספקטים
 ערעורים )חינוך, משותפות בעיות של מרכזית אדמיניסטרציה לקיים מבקשות ואשר

 מן שכמה אולי להוכיח אפשר וכר(. מלשינות על־מקומיים, מסים ווכירת משפטיים,
 להחזיק יהודים על אוסרות (8,3) התקנות לדוגמה, 6בלבד. להלכה נשארו התקנות

 ב־ מדווח מטולדו, הארכיבישוף אזור של המבקר אך בביתם. נוצריות משרתות
 ונוצריות נוצרים במשרתים בבתיהם משתמשים (Brihuega)בריהויגה שיהודי 13.8.1436

צמר זהב, משי, מבדי בגדים ללבוש היהודים על התקנות אוסרות כן 7עמם. יחד ואוכלים
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 Madrigal)9)ממזריגל בקורטס 1438נד והנה 8(.5 וכו׳)תקנה אלג׳ופאר גמל)ג׳אמילוטי(,
 יקרים ובדים אלג׳ופאר זהב, לובשות שהיהודיות על המקומיות המועצות שליחי מתלוננים

 סילואן אברהם המסים. מן פטורים לקבל לנסות יהודים על אוסרות (4,1)התקנות אחרים.
 מן פטורים שקיבלו ליהודים רבות מדוגמות אחת הוא המלן־ כרופא ששימש 10ליאון, מהעיר

 התקנות עזרו כנראה שבהם אחרים מקרים ישנם זאת בכל התקנות. פרסום לאחר גם המס
 באזור קהילות של השתמטותן של בעיה בוועידה הועלתה כך מסוימות. בעיות לפתור

 )זאת שנה כחמישים שמאז מזכירים 1484ב־ (.4,3 )תקנות המסים מתשלום אסטורגה
 1484ב״ רק באזור. המרכזי המם 1או משלמים ולידוליד( לוועידת זמן בקירוב אומרת,

 כמו ממסים פטור לקבל קהילות כמה מצד רצון של הבעיה אותה מחדש מחעוררת
 פטור לקבל שביקשו אסטורגה מאזור [Membibre, 10s Varrios] ווריוס ו־לוש ממביברי

אסטרוגה. לכנסיית משועבדות שהן בטענה מרכזיים ממסים
 לראות או ערכה את למעט אין אך התיאורטי, במישור אמנם נשאר התודקה מן הרבה

 קורטי דילה ברב ושימושו המסים בחכלית הנוצרי לשלטון שהיה לעגיין עדות רק בה
 ומעל מאוחרות בתקופות ספרדות קהילות של התחיקה על השפיעו התקנות 12זו. למטרה

 העצמית ההנהגה של אחרים אספקטים לתאור כמקור משמש ההסכמות של הטקסט לכל
 הקהילות שלידוי של הוועדים מוסד של לקיומם עדות בהם לראות אפשר העל־מקומית.

 משקפות וגם האלו המוסדות של תוצרת גם הן התקנות קורטי. דילוז הרב של והפעילות
כלליות אספות שהיו בברור, רואיה אנו הטקסט מן שלהט. המדינית־משפטית וזמחשבה את

ר, ראה .8 ע 29 עמ׳ ב 7 -2 9 ם .6 טוני ג א אזיי ד הו קר, ב ה המובא י א ר ת שבסין. מזייטאן כנ קנו ת  ה

ת רו מי ת מח חו טם, מן פ ר ת הקו ת שהן היו לו ב ערווז, מוג ת שאינן לנ מדו תן עו ח ת ה  שאינן או ל

ך ׳כלה ת תו פתה׳. שנ קה, חו חי ת ת ה ע מונ ם מהיהודים ה שי ם, מלבו קרי ה י בן, מתזזילה, אינ מו כ

ם הט״ו. במאה ט ר קו ד ב דולי לי ם מוו תקיי ם 1258ב״ שה סרי ם או ה ש עלי בו ם לל ם בגדי בני  או ל

הב! בהם שיש ריז האסיפה מן ז שימה יש ,1268ב״ שהתקיימה בחי ם של ר ד ג ם ב רי ל האסו  ע

יהודיות. נשיט
ס על .9 ט ר ה: 1438ב״ ממדריגל הקו א  M. Colmeiro (ed.), Cories de los antiguos Reims de ר

55 ,38 ,10 Ledn y de Castilla, III, Madrid 1883, pp. 319-320, 343-344, 365, leyes. לפי 

ת, תלונו א ה ת רק ל דיו הו ם אלא הי ם ג שי ת נ צו בו ק ת מ תיו ר ב ם, ח לי ע פו ת) רו שלמי אוז וכו׳( מם מ

שו הב, בגדי לב ת. אלצ׳ופר ז פרוו טם לפי ו ר מדריגל הקו ם היהודים היו 1476 מ שי ת, לוב בו ר  ח

ם, ם ארכופי ם דרבני צעי מר טי עם ו שו הב קי ת על וכסף. ז צו בו ק ת, ה תיו ר ב ח ם שאליהן ה שתייכי  מ

ם אנו הללו היהודים ד מ ה לו תלונ שבי אחד של מ תו סו מ רנ (,3.8.1478ל״ )סמוך טו  שלפיוז .

ם חרי ם היהודים הסו רי ם והמאו ם אינ שי ת לוב ת א או מבר היהודי. ה צ ם 1491 בד תלונני  שני מ

שבי ה תו ר הו ל קל ם יהודים כמה ע שי מילוטי משי בגדי הלוב ם )צמר וצ׳ מלי קר( ג ם י עונדי  ו

שיטי הב תכ כסף, ז ם, והם ו ם ראה מסים. חוכרי הם האלה שהיהודים מצייני  30 ,168 מם׳ מסמכי

צל  L. Suarez Fernandez, Documenlos acerca de la expulsidn de los judlos, Valladolid א

הלן: 1964 ס(. )ל ארי סו

ר, ראה .10 ע .309 עמ׳ ב

ה .11 א ר, ר ע 3 עמ׳ ,343 ,מם ב ם, ;57-356 ארי .72 מם׳ סו
.S.W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, X , p. 384, n. 4 .12

הט״ו במאה בקסטיליה עצמית הנהגה
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 ממסורת כחלק עצמה את ראתה ולידוליד של ושהאספה ,1432 לפני ולידוליד של זו כמו
כלליות: אספות של קבועה

 של יצ״ו הקדש קהלות אינלוש פאשאדוש זמנים לוש טודוש אין קואנטו ׳פור
 כוללות תקנות מתקנים פואירון מלכותו והתנשא הודו ירום המלך אדונינו מלכות

 דיג׳ו דיל יצ״ו קהלות לוש טודוש אושאשץ דונדי פור סיאירטוס גדרים וגודרים
)מבוא( ,מלכות.

 המלך רופא (,4,1) אלודיש מאיר של כהונתו בזמן אסיפות של איזכורים כנראה, גם, יש
 פיג׳וש פואירון קי פאשאדוש הסכמות לוש אץ ׳אי :קורטי דילה כרב השלישי, אינריקי

 קומו מאיור ג׳ואיז שו פואישי ז״ל מאיר דון רב דיג׳ו קיל אנטי אשי קהלות, לוש אין
 שמתכנם הוק, אד כגוף עצמם את רואים וזמשתתפים שאין אומרת זאת דישפואיש...׳.

 של הרגילה המדינית הפעילות מן כחלק אלא 14 13צפוי בלתי מאורע שהוא לאיזה בתגובה
 כללי שהיו הטקסט מן ללמוד שאפשר העובדה מן אולי מתאשרת זו הרגשה הקהילות.
 כמאורעות נתקיימו שהוועידות להשקפה, המתנגד דבר כאלה, לאסיפות פרוצדורה

 המעמד הבין־קהילתי: הנוהג של אספקטים כמה נרמזים במבוא פעמיים. חד ספונטניים,
 של והפרוצדורה השליוזות, את לאשר השתמשו שבהט המסמכים השליחים, באו שממנו
 אפשר ועליה האסיפות של בפרוצדורה לדון נועדו לא התקנות כי אם המסמן־. מסירת
 הידועים אוורים פרוצדורה כללי שוזיו ספק אין זהירה, קריאה אחרי בעקיפין, רק ללמוד
 שכל צוו־ו שאין )במבוא(, נזכר הוועד בתקנות לשחזור. ניתן מהם אחד ההנהגה. לאנשי

 ושאלה לתקנות, משפטי תוקף שיהיה כדי בוועד מיוצגות או נוכחות תהיינה הקהילות
 את מזכיר 1484מ־ הקאתוליים מהמלכים מכתב כתבים. שלחו נציגים לשלוח יכלו שלא

 1או המאפיינת המשפטית הזהירות ועם (,Maqueda) במקידה הקהילות נציגי של האסיפד!
 לגבות שניאור אברהם לדון רשות נתנו שהקהילות מזכירים הם הקאתוליים המלכים

 שלא..»לווו,_.כז״.יש.. וביו,אלה' ששלחו..נ*יגשפ. אלה ׳ביו (Castellanos) זהב קשטלינוש
 האלהיכוליםלחלק:ההולכים.לאסיפות שהגצוגים (,constitution antigua)ישן חק ביניהם

"״"ך 1נמצאים׳.! הקהלרת כל של הנציגים כל אין אם אף נטל״המסים את
׳כח (1 כאלו: אסיפות של 15המשפטית הסמכות על.להצביע צורך יש כזה במוסד

 7׳יצו מהקהלות לנו המסור ׳כח (2“7המדינות תיקוני על לעמוד ז״ל מחכמינו לנו המסור
 ש^ הטקסט מבוא(. )שם, עליהם׳ ולהעומדים יצ״ו הקהלות לראשי המלכים ׳רשות (3

מנגנוניט רק לא בהם לראות אפשר האסיפות. של אחרים גוונים על גם מלמד התקנות

13. 310 .S.W. Baron, The Jewish Community, III, p•

ם, .14 ארי 2 עמ׳ ,78 ׳oa סו 44-230.

ת על .15 ן' רו מקו ם ה עבריי ם ה ת הדני כו מ ס ת ב טי שפ של ראד. המ ק, ש׳ למ ב ת אל דו סו שטר ׳י ת מ לו הי ד J הק ר פ ס ד ב מ״ה׳, ע ך(, ציון, הר ״ ש ת ה) 1 עמ׳ כ חלון, א׳ ; 21-85 ת נ מכו ס ר ׳ בו צי תקין ה ת לה קנו ת

ץ/ לפי / ״ ב ש ת תון ה שפט שנ רי, המ ב ע 178 עמ׳ (,1974) 1 ה ״ל, ; 142, ת הנ מכו ס ר ׳ בו צי תקין ה לה

ת ן קנו שב״ץ, לפי ת תן הת שפטית מהו ת של המ קנו הל׳, ת תון הק שפט שנ ד העברי, המ - ג

״ז(, י של ת ״ו- של ת ם אין .526-271 עמ׳ ) סיון הללו במאמרי ד נ שבה על לעמו שפטית המח של המ
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 או קורטי לה די )וזרב המרכזית ההנהגה מן מלמעלה, ההחלטות את שמקבלים פסיביים
 שילמו שכבר המסים, חוכרי של האינטרסים את למשל, משקפות, התקנות מן כמזז המלך(.
 מאידך מתשלום. שמשתמטים באלה וזושדים והם חמסים של הגלובלי הסכום את לקהלה

 פטורים שהם הטוענים המסים, משלמי של האינטרסים את המשקפות תקנות יש גיסא
 כנראה, משקף, הטקסט של הסגנון גם המסים. אוספי על מתלוננים שהם או מתשלום

 הקורטם הדולטות של שבטקסט הקצרה (arenga)שב׳ארינגה׳ נזכור אם באסיפה, דונים
 להבין נוכל קטטיליא, של העירוניות המועצות נציגי של ולבקשות לתלונות הד יש

 הוא אף משקף ׳פורקואנטו׳ במלה המתחיל ולידוליד אסיפת של להחלטות הקצר שהמבוא
 המבוא בוולידוליד. אז נוכחים שהיו הקהילות נציגי של והבקשות התלונות תמצית את

 על־פי משתתפים של שונים סוגים בין בבירור מבחין התקנות של א׳ שער שלפני
 זאת בעז־ם/ נאמנים ה׳מורשים הטובים׳ ה׳אנשים קהילתי, - העירוני המעמד מעמדיהם:

 ויניארון קי חכמים תלמידי ׳סיארטוש - הדתי המעמד !המקומיות הקהלות בעד אומרת,
 ׳אומריש - הנוצרית במדינה לאצולה המקביל המעמד יצ״ו׳! קהלות סיאירטוש די

 שמקובל וההלכתי הדתי השוויון אף על י״א.׳ המלך אדוננו בחצר אנדאן קי בואינוש
 של המושג את היטב הכיר ספרד יהודי של המזזשבה הלוך בקהלות, שורר שהיה להניח

 או מלאכה בעלי )סווזרים, ועובדים דת אנשי הנהגה, אנשי לשלושה: החברה חלוקת
 אסיפות של מוסדית מסורת כממשיכות עצמן את ראו שהאספות העובדוז 16אדמה(. עובדי

 שיש למשל(, למורשים פרוצדורה)בנוגע חוקי להן שהיו פאשדוש׳, זמנים לוש טודוש ׳די
 התקנות, את המאפיינים הסגנונייט הייחודים מן כמה וכן המשתתפים, מעמדי בין הבחנה

 המתחילות התקנות או קואנטד ׳פור במלה המתחילות לתקנות הקצרות ההקדמות כגון
 יזזודית מקבילה באסיפות לראות שאפשר לכך כנראה רומזים אלו כל ,׳אוטרוסי במלה

קסטיליא. של לקורטם בץ־קהילתית
 המלך שחצר ללמוד אפשר 17Refundiddn del Haiconero הנוצרית, הכרוניקה מן

 בסמורה הקהילות. אסיפת התווילה שבו החודש ,1432 באפריל לוולידוליד מסמורוז עברה
 את לראות שלא וקשה ולידוליד, ועידת לפני חודשים כמה 18בינואר, הקורטם נאספו

 בהן. הנידונות בבעיות גם אלא קיומן במועד רק לא האסיפות שתי בין הקיימת ההקבלה
בבעית דנו הקהילות ובוועידת ,9המועצות, על שהשתלטו וזפרשים בבעית דנו בקורטם

תקני ת מ קנו ת שתקפת שהיא בפי ה ת מן מ קנו ת ת ה בו ר בלע״ז. ה
ענין ראה .16 ש החלוקה ב שלו בו, יוסף אצל ל ב שם אל סף, ף טו רו יצוזק יו א ם: ק אחרי  E. ו

,’Gutwirth, ‘Contempt for the lower orders in XVth c. Hispano-Jewish thought 

83-98 .Misceldnea de Estudios Arabes y Hebraicos, XXX (1981), pp. ע על ק פי הר סו לו  הפי

ד האדם של ׳מעמדו מלמד, א׳ ראה סו ם/ ב קו טליה, הי פח. לט, עמ׳ (,1982) 3 אי

מי .17 בי תו ׳ ל )בוולידוליד( שם )המלך( שהה ילדו ל ם לו היה זה בג עי ר נ ת ת יו הו ש שר שם ל  מא

ם מקו ר ב ת. אח מלכו ע והוא ב שם הגי ש3 ל ל חוד רי פ j,). - ׳1432 א . de Mata Carriazo (ed 

131 .Madrid 1946, p•
רו, .18 מ ל .116 עמ׳ ,111 ;456 ,453 עמ׳ ,1 (,9 הערה )לעיל, שם ראה קו

No. 8; ‘que no se entremetiesen cavalleros salvo 10s alcaldes en regir e admenestrar .19

justicia...’

הט״ו במאה בקסטיליה עצמית הנהגה
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!
 נגד להינשא נשים המאלצים באלה - ובוועידה 21 20נשים, באונסי דנו בקורטם הא^מים. /
 פרשים על מתלוננים בקורטם לשתיהן. משותפת המסים וחכירת השופטים בעית גם רצונן. /
 נון אופיסיאליש דיג׳וש ש׳לוש מתקנים הקהילות ובוועידת 2,המשפט, את לנהל המנסים ;

 שין בעולם ענין בשום אלגונו אופסיאל אוטרו נין דיין אוטרו שי פור פוניר ;פואידאן
 וגם 22המם מן הפטורים על בקורטים מתלוננים המסים בענין יצ״ר. קהל דיל ;ליסינסיאה

 להשתמט המנסים (6,4)׳אלמים׳ נגד או (4,3) קהילות נגד תלונות יש הקהילות בוועידת
 הבבליים השורשים של חשיבותם אף שעל נראה עולו. את עצמם מעל להקל או המם מן י

 הרקע מן להתעלם אין ערב, בארצות הקהילות של העצמית להנהגה והמקבילים
 תלמודית יצירה אינו קורטי דילה הו־ב מוסד ומנהיגותה. זו אוטונומיה של הספרדי־נוצרי

 דון על להצביע שלא אפשר אי המוסד בתולדות לדון המקום זה אץ כי ואם בבלית או
 ההסכמות טקסט של השורות מבין משתקפת שהיא כפי מדיניותו ועל בנבנישתי אברהם

 עומק מוסיף האלה בשנים קסטיליה של והמדיני״נוצרי המשפחתי הרקע מוולידוליד.
 הקשר את להדגיש וכדאי מאךגון קבליריה לה די למשפחת מקורב הוא זו. אישיות להבנת

 למשפוזת גכלל. הביניים בימי בספרד המשפחה של חשיבותה מפני רק ולא הזה המשפחתי
 יצאו המשפחה מקרב 23שנים. מאות בת יהודית הנהגה של מסורת היתה קבליריה לה די

 בספרד. הצנטרליסטי המדיני הרעיון התגשם שבהם ואישים הנוצריות למועצות מנחיגים
 ואיזבלה פרדיננד נישואי ידי על וארגון קסטיליה באיחוד פעיל היה המשפחה מבני אחד

 קרוב גם היה אברהם דון 25 24למועצתם. והשתייך הששים שנות של השניה במחצית
 המלך בחצר פעילים שהיו מבורגוש, (Santa Maria) מריה סנטה משפחת של משפחה
 בקשר אותו מזכירה אברהם לדון העויינת 26Juan 11 מלכות של הכרוניקה הזזן. בשנים
(:loan Furtado)פורטדו ליואן

 ועשו פורטדו ליואן שייך שהיה בינבנישתי אברהן דון לו שקראו אחד יהודי
המלכות... ובעניני המלך( ביתו)של בעניני הגונים ובלתי מכוערים רבים דכרים

.45 מם׳ .20

ה .21 א ה ר ער .19 ה

.44 ,39 ,38 ,34 ,30 מס׳ .22

ף ראה עליו .23 ס ה בנו פי ר בליוג בי צל המובאה ל ל, א עי ל ר) ע ערה ב  MjA. Ladero Quesada, (:5 ה

L<j)S judi'os en el arrendamiento de 10s impuestos reales’, Cuadernos de Historia, VI‘

417-439,429,433 .1975,) pp; שון, י׳ ( ר די פ ס ה ׳ רי טו ס הי ד ה אבו אי׳, ן׳ יהודה של ה ציון, שבת
א(, ״ ל ש ת .199-191 עמ׳ לו)

של: עליו ראה .24 מ  J. Viccns Vives, Fernando ii de Aragon, Zaragoza 1962; Baer, A ל
History, 2, 321, 490 ff; M. Serrano y Sanz, Orlgenes de la Dominacidn Espanola en 

193 ..America, Madrid 1919, p

ס הלוי שלמה ר׳ של אמו .25 רגו בו ך )אחר מ בלו כ א טה די פ אנ ה( ס תה מרי שפחת הי לה י1 ממ  

J. Rodriguez Pudrtolas, Fray Inigo de Mendoza, Madrid 1968, 14, n. 4; : ה. ריי ה קבלי א ר  

.F. Cantera Burgos, Alvaro Garda de Santa Marta, Madrid 1952, p. 54, n. 48
שם. ראה .26
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הט״ו במאה בקסטיליה עצמית הנהגה

 של עצתו שולטת היתה פורטדו ואן היה ביותר הגרוע ׳והדבר לשרותו...׳ היו שלא
 דברים הרבה עושה היה עצתו פי ועל המלכות, מעשי כל עמו דן והיה אווד, יהודי
נכונים... בלתי

27H של הכרוניקה aiconew n של Don Juan אותו: מזכירה היא גם

בינבנישתי, אברהן דון (Tudeia) בטודלה נעצר .לספטמבר, 22ב״ זה, שני ביום
 דון האינפנטי בין ומתן ׳משא למנהל שנתיים לפני שנתמנה עשיר מאד יוזוד

בריב... שהיו האחרים הפרשים וכל אינריקי

/ב וגם  לדלן המובאים בדברים הכוונה כנראה, ,Gutierre Diez de Games של victoria־
:אברהם לדון היא

 אבל במלך שהחזיק טוב פרש היה מנדוזה דה פורטדו יואן מקודם, שאמרתי כפי
 נותן היה ולא רעים דברים עושוז והיה עצתם את ומקבל יהודים ידיד היה הוא

28ידו... תחת יעבר שהכל רצה אלא המלך בבית לפרשים מקום

 מריה היתה אשתו .1414 מאז המלך של מיור מיורדומו היה (Juan Furtado)פורטדו יואן
 אם אפשר (.Alvaro de Luna) לונה דה אלוורו של דודו בת (Maria de Luna) לונה דה
 במאה ראו אלוורו את אלוורו. של לחוגו כשייך בנבנישתי אברהם את לראות כן

 במשך לו היתד, זו תדמית .Fortuna של וירידות ולעליות לשאיפות בסמל החמש־עשרה
 מרכזי לשלטון השאיפה את כמגשים ואחרים, 29Vicens עם אותו, לראות יש אך רב, זמן
 של מדיניותם את כביכול, וכמבשר, האצולה, של הצנטריפוגאליים הכוחות נגד כפועל חזק

ואיזבלה. פרדיננד
 והשפעתו, כוחו את הרבה 1431 ביולי (Higuerueia) באיגרוולה המאורים על נצחונו

 כפי כווו. ריכוז לשם מאמצים להשקעת כושר שעת בינבנישתי לאברהם גם זו והיתה
 הוא לכתר. דים3מר 150,000 של להלוואה 1429ב״ אחראי היה הוא Mackay,30 ציין שכבר
 לוזגנה צבאית בהספקה 1430וב״ 1429ב־ והתעסק והצבאי הימי החיל את ארגן

 על כאמור, לאתר, ואפשר בחצר היה הוא זמן באותו מארגון. פלישה מפני הקסטיליאנית
של וחשיבותו הזאת הנוכחות 3,ונדה. הנעה החצר תנועות את לעיל הנזכרת הכרוניקה פי

Crdnica del Halconero de Juan ii, Pedro Carrillo de Huete, J. de Mata Carriazo (ed.), .27

•Madrid 1946, p. 14
■El Victorialpor Gutierre Diez de Gamez, J. de Mata Carriazo (ed.), Madrid 1940, p. 320 .28

a ל .30 . דו ע סקלי תפקי סי הפי הפיננ ם דון של ו ה בר תו א שמעו סיו ומ ח רו עם בי ה די אלוו מ ראה ל  

McKay, ‘Popular Movements and Pogroms in XVth c. Castile’, Past and Present, 55 

1972) , ל, של מאמרו וראה  עי ל ( רו די סקלי תפקידם על (23 זזערה ל י של הפי בנ ) , pp. 33-67

. שפחת תי מ ש בני בנ
ש אולי כדאי .31 את, להדגי ם כמה כי ז ריוני טו שכו היס שפטו אוור נמ ם מ רלינג של המוגז מדבר קייז ש  

בן מו ס כ ט ר קו ליה של ה טי ש א ק מו ל תקיי ק ה ר  .‘der damaiigen Haupstadt Valladolid’ על

ל בוולידוליד. ב ערה ראה א ל 17 ה עי ל .
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 מן בלפיו המשתקפת והכבוד וזהערצה נימת את להסביר יכולים הזאת בעת אברהם דון
 אפשר ה׳מעמדות׳. מן שמשתקף קורטי לה די הרב סמכויות הרחבת נסיון את וגם הטקסט
 להשתמש מגמה ישנה המדינית. מחשבתו צורת את המאפיינים קווים בכמה להבחין

 למשל, כך המרכזי. הכח מנגנון של צביון' להם ולתת כבר הקיימים מקומיים במוסדות
 שהוטלה לאחר אחר, צביון קיבל ומוכר, ותיק מוסד המקומי, ׳הנאמך גזבר־הצדקה מוסד
 מילה חופה, ולרגל והבשר, היין )ממכירת תורה לתלמוד מסים לאסוף המשימה עליו

 על קנסות הטלת גם 32הבספים. הוצאת אופן על מחלים קורטי לה די כשהרב ופטירה(,
 די הרב לרשות עוברים כשהכספים מיוחד צביון קיבל הוא ואף שכיח נוהג היה עבריינים

 כגון קיימים, היו שכבר על״מקומיות במערכות גם השתמש בנבנישתי אבחזם 33קורטי. לה
n1.1״) C011ecta.) המרכזי. השלטון את לחזק כדי מקומיים מתחים לנצל מגמה אף ניכרת 

 (.2.3)במקומו אחר דיין למנות קורטי לה די הרב יכול מהדיין שגע־רצון הקהל כשאץ כך
 לפעמים (.2.1)הדיין בחירת בעניין אחידות־דעים לכלל מגיע אינו הקהל כאשר גם וכך

ד על הקהל, על השולטות קבוצות.מקומיות של כווזם את להחליש נטייה גיכרת  הזדהות י
 המנסה התקנה את להזכיר אפשר כדוגמא יותר. רחב קהילתי בסיס של האינטרסים עם

 התקנה תקנות. לתקן כדי הקהילה רוב עם להתייעץ צורך שאין הקיים הנוהג את לבטל
 בכלל, (.4.4)ה׳אורדינאנסאש׳ על ההחלטות בעת והסכמתם הקהל רוב נוכחות על מק&ידה

 אחרים יחידים היינו, וה׳מגזימים/ ה׳אלמים/ של כווזם את למעט ברורה כוונה יש
 גם עדים אנו הקהילה. על להשפיע כדי עוצמה בעלי לנוצרים קרבתם את המנצלים
 מתקופת הקטטיליאנית האדמיניסטראציד בתולדות היטב המוכרים בתכסיסים לשימוש
 וכתבי ׳פראנקיזאש׳ להם שיש שאלה האומרת התקנה מזכירה כך הקאתוליים. המלבים

 (,4.1)קורטי לה ד לרב חודשים( )שישה מוגבל זמן בתוך אותם להביא צריכים ׳מירסיד
 35בהשערתו, צודק ברון ואם 34.1480 משנת בקורטס עניין באותו המפורממת ההחלטה את

 המלכים בשאיפת מקבילה לזה נמצא לתקנות, ציות על ממונה של לקיומו רמז שיש
 המודעות גט המרכזי. השלטון מטעם משרות מחזיקי לערים להכניס הקאתוליים

 מונעת שעוצמתם ואחרים, לתקנות לציית להכריחם שאפשר אלמים שישנם דפראגמאטית,
 בספרד הננקטת בעמדה מתבטאת שהיא כפי הריכוזית המדינית למחשבה אופיינית זאת,
 הכספי במישור במיוחד ניכרת המרכזי השלטון סמכות את להרחיב הכוונה האצולה. כלפי

 להןרג, להוציא המרכזי השלטון של )כוחו הפלילית בסמכות מקומיים( כספים על )פיקווו
מסוןמים במקרים לו הניתנת ובסמכות המצוו( על אות להטביע להלקות,

אר אט במיווזד .32 ש סף נ ת אוזרי כ צאו ד ההו מו תל ה ל ר ה או תו קר מ ם ב ת, הקטנים: הכפרי קנו .1,1 ת

של ראה .33 מ ם .3,1 !3,3 ל סיון ג ח לנ בי על לפק ת ר כ טו ט יש המס מן פ  כמפיט על פיקווז של אספק

שרה ידי על ת. המ המרכזי

34. A. Matilla Tascdn, Declaratorias de los Reyes Catolicos sobre reduccidn de juros y olras 
1957 mercedes, Madrid. ם זה אין כי אם ך המקו ארי ה עניין ל ת ב לו ב ק ה הג בין ה  הנו

ת היהודי האדמיניסטרטיבי שנו ס ב שי שלו בין ה ם של זה ו רי צ תר, מאוחר בזמן הנו שר יו  אפ

ר, כי ם להז טרציה מפקידי שרבי אדמיניס ס המלכיס של ה ליי תו שאחד יהודי, ממוצא היו הק  מהם, ו

דו ה, די הרננ ר לגי א עים מן היה ט ם המני שובי ה הח ק חי ת ע כ תבי בנוג ר לכ טו המס. מן פ
.Baron, The Jewish Community, III, p. Ill ראה: .35
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הט״ו במאה בקסטיליה עצמית הנהגה

 המרכזי התפקיד של הזאת ראייה ודין. סופר טבח, בגון מקומיות משרות נושאי למנות
 גם מתבטאת שהיא כפי החצר, אנשי של המדנית״אדמיניסטראטיבית המחשבה את תואמת
 לשמוע הסמכות ניתנה לו גם 36המאורים. של הראשי האלקלדי של זה אחר, גמוסד

 זה מוסד של סמבותו ואף מקומיים, אלקלדים ולמנות מקום טמלאי למנות ערעורים,
המשרה. של המרכזית הראייה את הנוגדים אצילים, של מינויים ידי־ על נפגעת
 אבל הריכוזית. המדינית המחשבה של יותר התיאורטיים הקווים מן כמה הם אלו

 לנו יש המאוז של השנייה המחצית מן התיאורטי. במישור רק נשארו לא למרכוז המגמות
 המסים חוכר את מוצאים אנו כך שונים. מרכזיים מוסדות של לפעילותם יותר רב תיעוד

 השומע הראשי, השופט ואת לו, הכפופים חוכרים של רחבה רשת המפעיל הראשי
 הכלליות האססות הדין. בעלי את נוצריים בתי־דין לפעמים מפנים ושאליו ערעורים,

 להתעכב שכדאי נראה אולם זו. בתקופה מתרבה עליהן וזזתיעוד יותר, שכיוזות נעשות
 על מיוצגים שאינם מפני שדווקא המשניים, המרכזיים המוסדות מן בבמה דווקא ולעסוק

 תשתית לקיום כראיה לשמש הם יכולים עצמוז, ובעלי ידועים אישים ידי
:מרכזית אדמיניסטראטיבית

אנו מוסד ב רי ק ס אי )הסופר( ה
 מוגבלים שאינם המרכזי הסופר של התפקידם מן כמה על ללמוד אפשר ולידוליד מתקנות
 ׳ולראיה :התקנות על וחותמיט כעדים משמשים אשר אלו למשל הם בלבד. לכתיבה
 והם סהל׳. ס״ט אברהם כן ברוך קרשפין. בן נ״ע הכהן יוסף בר הכהן ק1יצד עליו חתמנן

 ולתת לאשרם כדי המקומיות הקהילות מן ההרשאות כתבי את הנציגים מידי מקבלים אשר
 היה אשר האיסקריבאנו של לתפקידו מקגיל תפקידם היה בזה )מכוא(. לנציגותם. תוקף

 בקורטם הנוצריות המועצות של הפרוקוראטורים של cartas de de creencia־n את מאשר
 ככינוי משמש escrivano המונח אין הנוצריים במוסדות 37הנציגות. למעשה תוקף ונותן

 ידי על נעשית והעבוחז בלבד סמלית היא שהמע<רה יש 38גרידא. הכתיבה לעבודת
 נרשמו שבוזם המחברות זכות, כתבי בכתבים, escrivano'n דן כלל בדרך מקום. ממלאי

 שכונתה מרכזית משרה נתקיימה שבקהילות לכך ראיות יש וכו׳. המם חלוקות
 ומעובדות הזה הטכני כמונח השימוש מן ושכנראה אלג׳מם׳ לאס זה מיור ׳איסקריבאניה

 של האדמיניסטרטיבית המציאות את תואמת כשהיא נוצרית, למשרה מקבילה היא אחרות
היהודי. העצמי השלטון

 נעשה, ולא כמעט היהודיות לקהילות המאורים קהילות בין השוואתי שמחקר אף
 המשרה את להשוות המאורית, האדמיניסטראציה על יודעים כבד שאגו מה על״פי אפשר,

 למשרה קשורה היתה שהמשרה ולראות ,escrivania mayor de 10s moros^ היהודית
ל׳אלקלדי חראפי אבראהים את הקאתוליים המלכים מינו 17.1.1475־3 העליוגה. המרכזית

J. Torres Fontes, ‘El alcalde mayor de las aljamas de moros’, AHDE, 32 (1962), p. 142 .36
.ft

.37 עמ׳ ,1 (,9 הערה )לעיל, שם קולמרו, ראה .37
Martin Postigo, La Cancilleria de los Reyes Catdlicos, Valladolid, p. 211 ff.; L. de .38 
Valdeavellanos, Curso de las Instiluciones de la Espana Medieval Cristiana, Madrid 1970,

.p. 490 ff.; Baer, Die Juden, I, pp. 209, 290, 291, 318; II, 88, 101, 102
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גוטוירט אליעזר

 מה מטולדו. הארכיבישוף של בקשתו פי על וזאת המאוריס׳, של האלג׳מאס של ראשי
 אצל גם 40 39למשרה. השייבת האסקריבאניה של המשרה הענקת הוא במיוחד לנו שנוגע

 הנוגעים המסמכים מן הראשי. הרב במשרת הזאת המשרה היתה קשורה היהודים
 1485ב״ שניאור ואברהם טאלאבירה די חואן בין שנתקיימה 41המשפטית להתדיינות

 שדון הייתה שניאור אגרהם נגד חואן של והעיקרית הראשונה שהתביעוז ללמוד, אפשר
 ‘oficios de scrfvania mayor de jusgado e במשרת להשתמש לו מרשה אינו אברהם

’repartimiento de las aijamas, את לראות כנראה יש דתו. את המיר שחואן הטעם מן 
 גם נראה המשפט מן העליון. וזמסים וחוכר העליון השופט של לזו עזר כמשרת המשרה
 המשתקפת למדניות בהתאם 42למשרה. אותו שמינו המלכים מן חסד מבתבי השיג שחואן

מבחוץ. מינוי לקבל הקהילות סירבו ולידוליד מתקנות

ר מ א ר קו רו פ ציג( ה הנ המרכזי )
 מענקי הם ואחרים סוארים בער, ידי על שפורסמו RGS״n שבסדרת מהמסמכים רבים

 החיובי ליחם ראיה בהם רואה סוארים לקהילות. שניתנו זכויות של אישורים או זכויות
 הוענקו לא שהם בזה הוא עניינם לדיתו 43היהודים. כלפי הקאתוליים המלכים שגילו
 השלטון מציאות את הולם שאינו דבר ספונטאני, באופן הכתר מועצת או המלכים על־יד

 על הסתמכו אלו בקשות הקהילות. מטעם שבאו לבקשות כתגובה אלא הזאת, בתקופה
 צריך היה מישהו לשכנע. בכוחן שיש הוכיח שהנסיון טענות, ועל קודמים, זכויות כתבי

 לקבל ואף הקהילות מטעם לכך מורשה להיות הללו, הטענות את המלכים בפני להציג
 procurador)דמרכזי הנציג של המשרה גוצרד הזה הצורך עקב הוצאותיו. עבור תשלום

de las aijamas.) התקופה. בני אחרים ובמסמכים הזכויות מכתבי וכמה בכמה מופיע המונוו 
 וגמיוחד החמש־עשרה המאה של הארבעים בשנות יותר תדיר באופן מתועדת פעילותו
 אלג׳מה שליח של למשרה זאת משרה בין להבדיל יש והשמונים. השבעים בשנוח

 אחת קהילה של בענייניה עסק בזה שליוז יותר. מוקדמות מתקופות הידועה שהיא מקומית
 משרת בקיום לראות אין הוצאותיו. את או משכורתו את שילמה אשר והיא בלבד,

 שלא קבועה משרה אלא מסוימים, למאורעות פעמית וזד תגובה המרכזי הפרוקוראדור
 בתעודות למשל, כן־, מסמבים. בידינו נשתמרו שעליוזם למקרים, רק מוגבלת היתה

ע>״םי הדירים לפעמיס מכונים 44בסיגוביה הג׳ודריר ברחוב בתים לשכירת הנוגעות

(.36 )הערה שם טורים, ראה .39
.155 עמ׳ שם, ראה .40
.1.2.1485 תארץ־: ,81 מם׳ סוארים, !376 עמ׳ ,352 מס׳ בער, ראה .41
.248-247 עמ׳ בער, דאה .42
.14 עמ׳ מבוא, שם, .43
 נזכר קצ׳ופו יעקוב ממנה. בתיהם את היהודים שכרו כידוע הקתדרלה. בארכיון נמצאת הרשימה .44

מקצועותיהם פי על גזכרים אחרים יהודים .4.8.81ונד 4.7.81נד בתעודות הקהילות כנציג
J.A. Ruiz Hernando, El barrio de la aljama de la ciudad de .sastre judio, pelligenO

.Segovia, Segovia 1980, pp. 35
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(.procurador de las aijamas)׳1הקהילוו ׳נציג בשם מכונה מהם ואחד מקצועותיהם,
 למרכוז המגמות בהשתלטות לזזוש אפשר גרנדד ועם פורטוגל עם המלחמה בשנות

 שמתועדת היהודים, קהילות בקרב גם ניכרת מקבילה תופעה הספרדית. באדמיניסטראציה
 שנוגע במה ובמיוחד ואיזבלה, פרדיננד של מלכותם בשנות זה בתחום רבה פעילות בהן
 היוותה המסים גביית הקהילות. נציגי של הכלליות ולאסיפות מסים לגביית הראשי, לרב

 פעילותו גם במלחמה. קשורד. אכן והיא המרכזית הפעילות של באינטנסיביות חשוב גורם
 במסמכים הקאתוליים. המלכים בתקופת יותר אינטנסיבית נעשית הקהילות נציג של

 השנים בין מקרים בעשרינדושניים פעילותו מתועדת וסואריס בער ידי על שנתפרסמו
 זו אינטנסיבית פעילות 45.1491-1477 שבין בתקופה מהם ארבעה״עשר ,1491-1437

 בין המתח להגכרת כתגובה באד׳ היא מלוומה. לצורך המסים גביית ידי על רק נגרמה לא
 כך, לאלג׳מה. מועצה בין מתח על מדובר מקרים בכמה ליהודת. הנוצרית האוכלוסייה

 על מסיהם את להטיל המועצות לנסיון תגובה היא הנציג פעילות 1477ב־ למשל,
 ובתי״הכנסת שבתי־הקברות האומר זכות כתב היהודים מקבלים 9.3.1479ב־ 46היהודים;

 זבות כתב מתקבל 23.2.1486ב״ 47למועצות; גם השאר בין מיועד זזז וכתב מהם יילקחו לא
 ;המלחמה הוצאות לצורך מסים היהודים על להטיל מועצות כמה של הנסיון נגד
 על וולמסידה מועצת שגזרה הגירוש את וזמבטל צו המלכים מטעם יוצא 4.12.1488ב־

 בבעיות גם אלא לקהילה המועצה שבץ ביחסים רק לא נגעה זו פעילות אולם היהודים.
בריבית. הלוואה כגון יותר כלליות

 וזסר ישיר, היה אישורן או הזכויות מתן שתהליך הרושם את לקבל אפשר התעודות מן
 לשמור ואיזבלה פרדיננד של הקפדתם יעילות על מראה שזה דומה &כני. וכמעט מבשולים

 מתיאורם גס מתקבלת התזמית אותה למסורת. ציות של תדמית וליצור המשפט צודות על
 בימי שהתקיימו בראשן, שהמלכה הכתר, מועצת ישיבות את סיקולו ומריניו אווידו של

 נציג ניגש במסמכים השגרתית הנוסחא לפי 48צדק. מבקש כל בפני פתוחות ושהיו שישי
 של זכויותיהם על לשמור המועצה הוזליטה שבעקבותיה בקשה והגיש ועצה7לג הקהילות
 הבקשה מצוטטת ובו המתאימות, לרשויות מכתב המועצה הכתיבה אזי היהודים.

 המכתב דמועצה, אנשי או המלכים - והמכתיבים הכותב שם נזכר זה במכתב וההחלטה.
ה״ הוזותמת, של הכללי בריגיסטר נשאר ועותק המלכותית חמועצה בווותמת נחתם
.RGS

 בתהליך פחות הרציונאליים לגורמים אחת דוגמא יותר. מסוכך התהליך היד, למעשה
 שניאור אברזזם את מאשים טלוירה די שחואן רואים אנו למשל, כך, השוחד. מתן הוא

49המלכים. בחצר משרה לבעלי שוחד לתת כדי היהודים מן כססים בגביית קצ׳ופו ויעקב

הט״ו במאה בקסטיליה עצמית הנהגה

א. טבלה ראה .45
.129 עמ׳ סוארים, .46
טבלה. ראה .47

R. Mengndez Pidal, ‘La significacidn del reinado de Isabel la Catblica segun sus .48 
.coetSneos’, Los Reyes Catdlicos y otros estudios, BsAs n.d.׳

מס׳ סואריס, .49 80.
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 האווירה 50בספרד. לרשויות שוחד במתן הצורך לנו מתגלה שבו הראשון המקרה זה אין
 כמו העבריים המקורות מתוך יותר מציאותי באופן אולי משתקפת הפרוקוראדור פעל שבה

 של טבעם את היטב שהכיר יהודי חצרן של בנו (,1489) יוסף בן שם־טוב של דרשותיו
שמ״טוב: אומר וישלח פרשת על בדרשתו הנוצריות. לרשויות יהודים בין המגעים

 יעקב שנהג וכמו הגלויות בכל לנו קרו כאשר רבות צרות לו קרו ליעקב ...
 בזה עשו בני עם נוהגים אנו יעקב... שנהג כמו בניו... שינהגו ראוי כן בצרותיו

 לעבודתם הוא לנו שיש מה שכל לומר להם שולחים שאנו לנו יקרה והנה הגלות
 ולא ובטירותם המלכים בחצרי שלוחים לנו ויש בעיניהם חן מצאנו לא זה כל ועם

 ביעקב הנרמז וזהו עת בכל אותנו יפחדו אבל לפניהם יבאו ולא יראום ולא יקבלום
 המלכים כי דבר... מהשלוחים קבל ולא לעשו ממנו לעבוד וחמור שור לי ויהי

 מתנות כשיקבלו אבל בנו ישגיחו לא להם עבדים שאנו להם שיאמרו אף והשרים
יותר. לקבל כדי כאוהבים נראים גדולות

 וממ]י[נים רבים ׳דברים דורון ולהכין שליחוחם לפני להתפלל לשלוחים מציע טוב שם
 בניו שילכו ראוי הדרך וזו רשע אותו של עינו להשביע ׳כדי יעקב שעשה כמו מתוזלפים׳
51עלינו...׳. גזירות כשיגזרו ולשרים למלכים דורון כשישלוזו

 ליתן רצען, או צבע מלאכה, בעל שהוא ׳ראובן, בענין הרא״ש אל שהופנתה השאלה ידועה .50
 מאומנותם ליתן שצריכים אומנויות בעלי כדרך דבר בשום עליו יעלילו שלא ולממונים לשופטים

 להם להיות לשופט פרס נותנים הקהל ׳אם שם, ותשובתו, לשופטים.../ נותנים כן כמו והקהל
 והסגנים החורים לשחד הזוז החל בגלות שצריכים כמו לעזרתו שיצטרכו עת בכל ולחומה למגן
 מרטינס פרנד מאשים 19.2.1388מ״ במסמך י(. סימן ו, כלל הרא״ש, ועיר...׳)שו״ת עיר ובכל

 אלפי עשרת של שוחד לו לתת ניסו הקהילווו לכל נוגע שהיה שבמשפט מסביליה, היהודים את
 ‘que me davan dies mill doblas porque diese sentencia por :217 ,2 ,"TO ראה דובלש:

’...eiios חסדאי דון מתאר בו אביניון לקהילות קנ״ב שנת למרחשון מעשרים המפורסם גמכתבו
 אחר ארגון( אלו)מדינות מקומות בכל שריד ש׳הותיר מזכיר הוא קנ״א גזירות את קרשקש ’

 בט8ן ספר ווינר, אצל כרמולי מהדורת ראה רכושינר. מכל הרב והפיזור הנמרץ ההשתדלות
 פוןאגה מקהל אשטרוק ,מאיש של המכתב שייך תקופה לאותה .130 עמ׳ תרט״ו, הנובר יהודה,
 המעט בכינו, גם ישבנו שם במגדל, בהיותינו כספינו פזור ש׳לולי נזכר מ שגם מנתשן לקהל

 כדרכיו לאיש לתת נדר... לידור והוכרחנו נטויה, ידו העם... המון זאת ובכל היינו... םחם3
 הט״ו המאה בתוזילת יצא סרגוסה מקהילת (.694 עמ׳ ,440 מם׳ א, שם, ראויה...׳)בער, מתנה
 מחקרי בידו אשר הוא פ׳ שמו הכללי ׳בוווקר לתמוך מתבקשות הן בו הקהילות, שאר אל מכתב
 תוזתיו ממונים הם ומדינה מדינה בכל אשר החוקרים וכל וווקר, הוא תכלית ולכל הארץ רחבי

 הוא גם תמכם כאשר ומאודו ידו כמתנת איש נדיבתם ברוח יתמכוהו ורשותו... מכוחו ובאים
(.756 עמ׳ פיו...׳)שם, באמרי

 פרשת תשל״ג(, ירושלים צילום, העיר״ה)מהד שנת שאלוניקי, טוב, שם בן טוב שם דרשות .51
א-ב. יז, י-עקב, וישלח
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 במסמכים מתועדת פחות שהיא סירוב, מפני והחששות אי״הוודאות של האווירה
 הכרוניקה בתון־ שנשתמר הקהילות מנציגי אתד של רישום מתוך גם משתמעת הנוצריים,

 במסמך procurador de las aijamas de nuestros reinos^ הנזבר וירגה, ן׳ שלמוז שלו.
:יהודה בשבט כותב 52בער, שפרסם 1491 משנת

 האדמה למלכי השלוחים עמנו שלווזי תוכחה יקחו האלה הדברים מן שלמה אמר
 לחמם אוכל שלהם חכם בפני עומדים שהם יחשבו ואל מפיהם היוצא מאד שיעיינו
 עם לנו אשר וההרגל עצבים... לחם עם מורכב הוא שמים לחם שהוא שאע״פ

 שלמה דון חכמת הואיל ולא דכשליס להיות לשלוחים גרם וחכמנו שופטינו
53חברו... בינה ולא ממכשול להצילו

 את להסביר הפימקה באה דבר של בעיקרו לשעשע, והניסיון העצמית הביקורת אף על
לחצר. השליחים של כשלונם
 של המרכיבים אחד היה לכיסוין הכספים וגביית אחרות הוצאות היו וזשוחד מן וווץ

 בלי היה, מההוצאות חלק מקרית. שתדלנות של אופי בעלת כן, אם היתה, שלא המשרה,
 בתחיקה בידינו ויש - הזכויות כתבי כתיבת תמורת לאיסקריבאנו לתשלום מיועד ספק,

 מאליו. מובן ענין ההוצאות גביית הייתה תמיד לא 54מחיריהם. של רשימות הקורטס של
 ובו 1486מ־ בולידוליד Chand11eria־n של מבית־הדן דין־ודברים סיכום בפנינו יש כך

 כפרוקוראדור פעילותו בעת כסף שהוציא סויליאנו אברהם של התביעה את מזכירים
 את סביליאנו אברהם תבע בולידוליד הצ׳נצילריה מסמכי לפי הקהילות. כל לטובת

 הוא התלונה כתב לפי העיר. של הקורוזידור כפני לדין אבילה העיר טובי ואת האלג׳מה
 מרבדיס של גדולים סכומים וקיבל האלג׳מם כל לטובת מרבדים 18,340 של סך הוציא

 מסר הוא המלכים. לחצר הקהילות בשם אותם למסור כדי וארגון קסטיליה מקהילות
 אברהם דון ידי על זה לתפקיד שנתמנה יוסי, ולר׳ מ?ןםךם ליצחק ההוצאות של רשימות
 בשנת ששימש כמי לנו מוכר שגיליאנו אברהם היהודים. של ראשי ושופט רב שניאור,

 כ־ מתואר הוא ולידוליד במסמכי הדוצר. בפני והמאורים היהודם קהילת כנציג 1477
Veedor המשרה מבעלי אחד של תמונה לבנות אפשר הללו הנתונים מתוך האלג׳מה. של 

 של כנציג מרכזיים בתפקידים כאן המופיע היהודית, האדמיגיסטראציה של המקצועיים
 ויצחק יוסי ר׳ הנזכרים, האחרים האישים גם המלכים. חצר לפני וארגון קסטיליה קהילות
הראשי. הרב עומד שבראשה האדמיניסטראטיבית, התשתית מן וולק הם מקסרם,

רכיון תי א ל הי ק ״ ?(בין (
 גוף כל כמו המקומית, דקהילה בטפק. נתון אינו מקומיים יהודים ארכיונים של קיומם

 של המסמכים של הסוגים מן כמה מכירים ואנו מסמכים, ידה מתוזת הוציאה אוזר, אוטונומי
וו־ על להצביע אפשר כאלה למטמכים האזכורים מתוך האלה. הנעלמים הארכיונים

’libro de 10s fechos‘ - במסמכי המוזכר אבילה, קהילת של - האלג׳מה׳ מעשי ׳ספר

.403 מם׳ בער, .52
קטו. קיד, עמ׳ תש״ז, ירושלים שוחט, מהד .53
.38 הע׳ ראה .54

הט״ו במאה בקסטיליה עצמית הנהגה
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 הנקרא הזכרונות ׳ספר הוא אחרת דוגמה הנ״ל. סבילינו אברהם של הדין־ודברים
 באנבנשת בן נסים דון של הט״ו המאה של השנייה המחצית מן בתשובה המוזכר רגישט״ו׳

 מסמכים הוציאו המרכזית האדמיניסטראציוז של המנגנונים גם 57 56 55אבוהב. יצחק לר׳
 ולידוליך תקנות את המכיל 585 פאריס כ״י ישיר. בלתי מתיעוד ללמוד אפשר שעליהם

 servicio yה־ מס חלוקת של הרשימה בסוף כאלה. ממסמכים לעותק דוגמה לשמש יכול
medio servicio נאמר: 1474מ״

 המלך לאדון לתת צריכים הנ״ל היוזודים שקהילות המרבדיס, 450,000 הם ...אלה
 על כתוב והוא הנ״ל. בצורה ,1474 הזאת, השנה של servicio y medio כמם הנ״ל

 החלוקה חתמתי. שעליהם הצדדים בשני כתוב הזה, הנייר מגליון דפים ארבעה גבי
58יעקו. רבי בסגוביה. נעשתה הזאת

 כאלה. מסמכים כתב קשטיליה של הראשי רבה נוניס, ן׳ יעקב רבי שרק להניח ואין
 על שנכתבו מכתבים או 59ראשייס רבנים של מינוים כגון מסמכים של עותקים שמירת

 קסטיליה של לקונדיסטאבלי שניאור אברהם שכתב המכתב )כגון הראשי הרג ידי
הזה. הזמן בן האדמיניסטראטיבי הנוהג מן חלק היא i486)61 60 במאי 16ב״ בסיגוביה

 כתבים של מרכזית שמירה על ללמוד אולי אפשר הזכויות בכתבי השימוש טצורת גם
 שניתנו זכויות כתבי שלוחם באמצעות המועצה בפני מציגות היו מקומיות קהילות אלה.

 מליאון האלג׳מה מבקשת 1480 במרץ למשל כך המקומית. לקהילה ולא המרכזי לנציג
 מציגים שהם הוא לענייננו שנוגע מה ה׳אורחים׳. מחיות אותם שפוטר זכויות לכתב אישור
 6‘הקהילות. של הכללי לנציג שהוענקו 1447ומ־ 1455מ״ זכויות כתבי

יחרימו שלא המקומית מהמועצה 1459ב־ מבקש פרונטירה לה די מחרם האלג׳מה נציג

.1486 פברואר ,58 מם׳ תיק החדש: הסימון .382-381 עמ׳ ,355 מם׳ בער, .55
 שלא מאבילה, האלג׳מה של כפרוקורדור סבילינו, אברהם מבקש שבו ,27.6.1477נד מסמך .56

מם׳ שם, )בער, אחרים ושופטים הקורחידורם בשביל מיטה כלי ומהיהודים מהמאורים יקחו
(.341 עמ׳ ,332 ׳

 פולם במעמדו אפטרו׳ שנתמנה ׳אלד. ע״ב: ע״א, נו, דף ,1745 ליוורנו עיניים, שגעה ספר .57
 הנ;קרא זכרונות בספר כתוב אבל היתומים. על אפטרו׳ ומנוהו כולם עצה והמתיקו שהסכימו
 ונתנו בסופו. הלשון בזה בו וכתוב בגופן אפטרופסות שטר הסופר הוציא לא עדין כי רגי״שטו

 שו״ת גם ראה היתומים...׳ נבסי בכל שיתעסק שנטלו בקנין הנזכרים הדיינים ורשות כח לו
.1080-1079 עמ׳ א, מסמכים, בער, הזכרונות׳. ׳ספר יט: ד, הרשב״א,

שם. סוארים, .58
 לרבנים מינוי בביטול וגם (,3/7) 291 עמ׳ בער, ראה ולידוליד, בתקנות ברמז נזכר כזה מינוי .59

עמ׳ )בער, 12.3.1476מ״ קשטיליה לקהילות פירננדו דון של בכתבו אשתורי וידל כגון אזוריים
(.329 ׳0מ ,338

.51-39 עמ׳ מד)תשמ״א(, ציון, ואלמאסידה׳, יהודי ׳גירוש ביינרט, ח׳ .60
.176 עמ׳ ,49 מם׳ סוארים, .61
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 62בכללן. לקהילות שניתן 1455מ״ זכות כתב בפניהם מציג והוא היהודי, בית״הקברות את
 באותו הקהילות לכל שניתנה פריבילגיה להציג סגוביה קהילת נציג יכול 1484ב״

 המלכים לפני מציגים הקהילות של הנציגים או שהנציג להזכיר, אפשר בכלל, 63עניין.
 בפריבילגיה לפעמים נזכרים ואלה מסתמכים, הם שעליהם זכויות כתבי מועצתם או

 המלכות של הקהילות שנציגי ,29.3.1343ב־ הי״א אלפונסו מזכיר למשל כך החדשה.
64קרקעותיהם. בעניין להם נתן שהוא מכתבו את לו הביאו

 אפשר שכניהם( של הנוהל )ומן הנציגים של פעילותם וצורת המסמכים של מטבעם
 ים־ בקהילות כמו המאוחרים, הביניים בימי ספרד שבקהילות למסקנה להגיע כנראה

 לכתבים מרכזי ארכיון או מסמכים שמירת של הסדר קיים היה 65אוזרות, תיכוניות
המרכזית. לאדמיניסטראציה הנוגעים

 דומה קסטיליה. בקהילות למרכוז מגמות הט״ו במאה היו שאכן לומר אפשר לסיכום
 הצורך מתוך רק ולא הקהילות של היום־יומיות הבעיות של מטבעם ניזונו אלו שמגמות

 והכושר ספרד, יהודי של התנועיות טבעי, פעולה שיתוף המלך. מיסי את לאסוף
 וגם והאצולד. המלכים בחצרות בפעילותם גם ביטויי לידי בא )אשר האדמיניסטראטיבי

 מן ספק בלי הם גירושם( לאחר הגיעו הם שאליהן בארצות מחדש המופתי בארגונם
 נטיית את להסביר שירצה מי האלה. המגמות לעליית הפנימיים הגורמים

 הרקע מן התעלמות על להצביע אולי יוכל הזו, התופעה במידת למעט ההיסטוריוגראפיה
 על פיכטה של מבטו נקודת את להכודש צוריך שיש התחושה, אחד מצד הביניימי;

 הביניים, בימי היחידות הקורפוראציות הקהילות היוו כאילו status in statuno היהודים
 זה במאמר מלא. ולתיעוד מגובשים לכינויים מה במידת אנאכרוניסטית ציפייה שני ומצד
 התפתחוון ניתוח למרכוז. המגמה של בולטים הפחות האטפקטים את להדגיש נסיון נעשה
מסקנותינו. את מאשש 66אדור במקום שנעשה בקסטיליה קורטי לה די הרב מוסד

הבא[ בעמוד נספח ]ראה

.314 מס׳ בעו־, .62
שם. .63
.165 עמ׳ שם, .64
 א, היהדות, למדעי עולמי כינום בקהיר׳, היהודית הקהילה ׳ארכיו! זאב, בן י׳ למשל, ראה .65

.438-434 עמ׳ תש״ב, ירושלים
e אצל: שניאור אברהם של ופעילותו חייו על הפרק ראה .66 . Gutwirth, Social Tensions within 

1978 ,XVth century Hispano-Jcwish Communities, Ph. D. thesis, University of London.
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הט״ו במאח בהשטיליה הכללי הפרוהורדור לפעילות תיעוד

תאויד מקום שם/כמוי וקוד3
31.5.1437 Valladolid Jaco de Cuellar SF, p. 126
4.9.1445 Avila Santo Apullate SF, p. 121-2 .
5.5.1446 Madrigal Sento Alpullate SF, p. 122
30.1.1447 Valladolid Santo Anpullate SF, p. 127
29.3.1447 Valladolid Sancho Alpullate de Alcala IIB, 113
18.1.1453 Madrigal Santo Alpullate SF, p. 129
28.6.1455 Cordoba Santo Apullate IIB, p. 327
12.8.1455 Sevilla Santo Alpullate SF, p. 123
6.9.1477 Sevilla procurador SF, p. 193
27.10.1477 Xeres procurador SF, p. 129
9.11.1478 Medina del 

Campo
“por parte de las aljamas...” SF, No. 31

9.3.1479 Tarrazona Jaco Cachopo SF, No. 74
28.4.1482 Mose Manan SF, p. 262-3
13.2.1483 Madrid Jaco Cachopo IIB, p. 314
12.3.1484 Agreda Jaco Cachopo SF, pp. 220-221
15.9.1484 Cordoba Jaco Cachopo■ SF, No. 75
15.6.1485 Jaco Cachopo SF, No. 90
2.12.1485 Valladolid Mose Manan SF, No. 93
bef.2/1486 — Abraham Sevillano
23.2.1486 por parte de las aljama.” SF, No. 95
4.12.1488 Valladolid Rabbi Abraham Najara 

“procurador que se dixo ser de 
las aljamas...”

IIB, p. 381

[' ■

11,11.1491

ן
Cordoba R. Salamon Abenverga 

Procurador de las aljamas del 
reino...

IIB, p. 403
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