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במישרין.אמוניםלולהישבעוהעיירותהעריםמושלי
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ברגנצהמביתהאציליםהיוביותרהחריפיםיריביו

אברבנאלמשפחתשלפטרוניההיתרביןהיואשר
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ומאוחראחיואתהגלהמברגנצה,הדוכסאתכלא
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אתלהרעילוהורהמוויז׳אוהדוכסדודוובןגיסואת



הפורטוגליהכוחותבמשולשאבורה.שלהבישוף

כלומרהאצולה,ונגדהקורטזשללצדוז׳ואאוהתייצב

היהודים.שלהקשיםיריביהםלצז־

הטמוןהפוטנציאלעלעמדז׳ואאוגםאולם

המדע,הכלכלה,ולקידוםלפיתוחבפליטים

ובעיקרבנוסףבפורטוגל.והתרבותהטכנולוגיה
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ורצחאונםחטיפה,

הפליטיםשלהגעתםלאחרקצרזמןבמפתיע,שלא

שנאתלרעה.הגלגלעליהםהתהפךמספרדהיהודים

בואםלפניעודהפורטוגליתבחברהשנכחהישראל

חוקיבאופןשנכנסוהפליטיםלצדוגברה.הלכה

והםחוקייםבלתיפליטיםאלפיגםהגבולאתעברו

הדבר.מגפתאתמספרדעמםהביאוכיהואשמו

לאפשרנבוןיהיהלאכישטענוקולותנשמעובנוסף

הדברשכןאפריקה,לצפוןלעבורספרדלמגורשי
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התרחשפורטוגל

בםפרדדווקא
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שלגירושם
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מברגנצה,הדוכחהמחיר.

755מ־תחריט

המגורשיםכיהוחלטפורטוגל.עםבעימותנתונות

לעשותיוכלואפריקהלצפוןלהמשיךהמעוניינים

ורקבפורטוגל,נמליםשלמצומצםממספררקזאת

בטנג׳ירהנמליםפורטוגליתשבשליטהליעדים

שכןכשלעצמם,בעיתייםהיואלהנמליםובארזיליה.

והדברתכופותמוסלמיותלמתקפותנתוניםהיוהם

כךשם.הספרדיםהפליטיםשלנחיתתםעלהקשה

במסעםלהמשיךשביקשוספרדמגורשיעצמםמצאו

ממקוםהיטלטלוהםקשה.במצוקהאפריקהלצפון

יצאושמהםלנמליםלהגיעכדילמקום

היוהספינותעלומשעלומסעם,להמשך
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כופריםבהםשראוהפורטוגליםלבין
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האנטיהמדיניותהגיעה1493ובתחילתפג,בפורטוגל
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והחצררוח,אישמנואלהיההקרבבשדהשהצטייןדודו
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לקורטזהמלכותיתהחצרשביזהמתח

אתהפךהעירוניתהשכבהאתשייצגהנלהבתתמיכתובוכות

פורטוגלשלבהתפשטותה
המלך.שלמבחינתוחשובלגורםהיהודים

האוקיינוסלאורךדרומה

אתלגלותבניסיוןהאטלנטי
לכלכלה׳שתרמועירוניםהיוהיהודים

בפורטוגלולטכנולוגיהלמדעלתרבות,בתקופתולהודו.הימיהנתיב

חשוכותמסתרתחנותהוקמו
שאיפותשפיתחומבל,מכרעתתרומה

ובאייםאפריקהבחופיומבצרים

דיוקןהאטלנטי.באוקיינוס
איימולאהםולפיכרפוליטית׳לעוצמה

שלהסובלניתמדיניותוהמלוכה.חצרעלדיוקןעלהמבוססה־מהמאה

בד,עלשמןשאבד.ה־מהמאה
שלשניםלאחרהיהןדיםכלפימנואל

ידועלאאמן

ואתכלפיואהדתםאתחיזקהרדיפות

מלוכניפרועירוניגורםהיוהםכןועלבו,תמיכתםאיורפורטוגל.מלךשלשריונו

מור;ארמחדו'ליבותמתוך
גאוגרפ,ותתגליןתשלבעיךןבפןךטןגל>נךיר

בכליהעוסקיפהפהידכתב

מנואלנזקקומתפתחהולךבינלאומימסחרושלשלשלטונובתקופתשנכתבנשק

פעם.מאייותרתומכתעירונ־תלשכבההראשוןמנואלהמלר

לאיזבלההנישואיןאולם

לבססכדיעבורוחיונייםהיו

אחיהומחוץ.מביתמעמדואת

הנסיךספרהשלהיחידהזכרהעצרויורשאיזבלהשל

אתהעצימהזוועובדהלמות,ונטהחולההיהחואן,

איזבלההייתההבכורהכבתשכןהנישואין,דחיפות

מנואלהספרדי.הכתרשלבתורהבאההיורשת



חואן,שלמותולפניעודלמשפחהלהצטרףרצה

תהיהכברהיאליורשתתהפוךאיזבלהשכאשרכדי

בדצמברלחתוםאותוהביאואלהשיקוליםלו.נשואה

במתכונתמפורטוגלהיהודיםלגירושצועל1496

ליהודיםבספרד.לכןקודםשניםחמששניתןהצו

אתולעזובעסקיהםאתלהסדירחודשיםעשרהניתנו

עםרקיבשתיגבוליששלפורטוגלמכיווןפו־טוגל.

יכלושהםהרימיהודיםריקההייתהשכברספרד

הים.דרךרקפורטוגלאתלעזוב

הקהילהאתלפורר

לפעולמנואלהחלהגירושצועלחתימתועםבבדבד

אתולהשאירהגירושאתלמנועכדיהכוחבמלוא

להישאריכלולאשהםכיווןאךבפורטוגל.היהודים

הראשוןמנואלגםקודמו,כמו

ההתפשטותתנופתאתהמשיך

הצליחוובימנופורטוגל,שלהימית

התקווהכףאתלהקיףהפורטוגלים

משלחתאפריקה.שבדרוםהטובה

הגיעהגמהדהשקושלבראשותו

מנואלשלבמימונולהודו1498כ־

ימימעברקייםאכןכיוהוכיחה

שמןואוצרותיה.אסיהאלדרומי

ידוע,לאפורטוגליציירבר,על

18המאהה־



מדגנזיהפורטוגליותהספינות

בכלידועותהיווקראקקרוולה

המופלאותהשיטביכולותהעולם

הפכהפודטוגלובזכותןשלהן,

למעצמהוה־15ה־במאות

אתשהביאואלה,ספינותימית.

האוקיינוסלעומקהפורטוגלים

אלפיאתעליהןנשאוגםהאטלנטי,

ספינותמפורטוגל,שגורשוהיהודים

לחוף,סמורפורטוגליותקראק

מתלמידיו,אחדפטיניראויואכים

16ה־המאהבר,עלשחן

כנוצרים.בהלהישארלאלצםביקשהואכיהודיםבה

צעדיםלסדרתמנואלהקדישהבאיםהחודשיםאת

וכךהיהודיתהקהילהאתולפוררלרסקשנועדה

בפורטוגל.ולהישארדתםאתלהמירחבריהאתלהביא

שלמעמדםביטולעלהמלךהודיע1497בראשית

לאוצררכושםכלאתלהעבירוהורההקהילהמוסדות

מסגרותיהםאתאחדברגעאיבדופורטוגליהודיהמלך.

הקהילתיהממסדכלואתהכנסתבתיאתהארגוניות,

שלויכולתןהחברתיתלכידותםנפגעווכךשלהם,

להן.ציפושעודהגזרותעםלהתמודדהקהילות

לחטוףהמלךהורה1497)אפרילרנ״זפסחבערב

14לגילהגיעושטרםהיהודיםהילדיםכלאת

למשפחותאותםולמסורלנצרותאותםלהטביל

ליהודיםכמובןניתנההדרךאורךלכלנוצריות.

ממצוקתם.ולהיחלץלהתנצרהאפשרות

חגערבזה,מזעזעאירועהתרחששבוהעיתוי

שהיההזעזועאתהעציםהחירותחגהפסח

הוריםמתאריםפורטוגלייםומקורותבו,כרוך

שלאובלבדולהתאבדילדיהםאתלהרוגשהעדיפו

האמפתיהאתמצייניםאלהמקורותכנוצרים.יגדלו

פרננדורוםהיהודים.כלפינוצריםתושביםשהפגינו

ולימיםעליוןשופטהשני,ז׳ואאושלמיועציוקוצ׳־ניו,

שלהמדיניותאתבגלויביקרסילבם,שלהבישוף

כתוצאההנעשיתדתלהמרתערךאיןכיוקבעהמלך

ברעתונחושהיההמלךאולםשכזו,לחציםממסכת

ההמרה.בתהליךלהמשיך

היהודיםעלשהופעלוהפסיכולוגיהפיזיהטרור

יוכלוהיהודיםכינאמרהגירוששבצובעורנמשך.

פורטוליסבון,שלהנמליםדרךפורטוגלאתלעזוב

כינקבעהגירושמועדשהתקרבשככלהריואלגרבה,

היהודיםשמוואליובלבדליסבוןמנמליצאוהספינות

היהודיםנדרשומתוחכםבצעדבנוסף,פעמיהם.את

המלך.לאוצרספריהםכלאתלמסור

באותופורטוגלבחכמימהבולטיםםבע,אברהםרבי

עבר־:ספראצלושנתגלהיהודיעלשמעכיסיפרדור,

חמדתושהיהאחדבספראחדיהודילקחווכבר

מנור,)דןברצועותמדורותמכותוהכוהו

ירושלים׳מחקריסבע״,אברהםר׳של״לתולדותיו

(.227עמ׳)תשמ״ג(,ב׳ישראל׳במחשבת



ספרייתומכלאשראברהם,רביהחליטזאתבעקבות

לחמשלתורה,פירושיושלהידכתבירקבידונותרו

גםלהיפטרמסר,לאשאותםאבותולמסכתמגילות

אלה:מחיבורים

...ובהלהבפחדוהלכתימרעידעמדתיוכשומעי

בארץ,גדולשורשלושהיהגדולזיתבתוךוחפרתי

פירוששחיברתיספריםהג׳אלושםוטמנתי

הכסףצרורוגםאבות,ומסכתמגילותוחמשלתורה

ואילילהאספדהזאתעלנעוריי.בימישחברתיהו

)שם(.ולילהיומם■אבכה

ספריהםאתלהשמידאולקבוראפילוחששואחרים

ודרשהספריםאתלשרוףאסרהמלכותיהצוכי

לשלטונות.יימסרושכולם

היהודייםהחייםמציאותאתתיארםבעאברהםרבי

העברייםהספריםהחרמתשלאחרבתקופהבפורטוגל

עגומה:בצורה1497באביב

שלאבאופןכנסיותוהבתיהספריםכלילקהו

נשתכח־שכמעטעדבתורה,יעסקולאיתפללו

תורה

$TS1$נשתכחתורה$TS1$

$DN2$נשתכחתורה$DN2$,ספרבלילבניהםילמדואיךכימישראל

שילמדוםאלאלהםנשארולאמלמד?־בלי

]ספרדסו״ףגירושיבוארון,)זבולוןישראל׳׳שמע

אברהםר׳שלבביאוריוהשתקפותםופורטוגל[

(.42עמ׳סבע,

בליסבוןהתקבצוורצוציםשבוריםיהודיםאלףעשרים

מדרשבביתאוכנסתבביתביקרולאהם1497בקיץ

ורכושה,הקהילהמוסדותשהופקעומאזחודשים,מזה

חומש,ולאתפילהסידורלאהיולאמטלטליהםובין

היוהמלך.בפקודתלשלטונותאותםמסרוהםשכן

מהםורביםפסח,בערבנחטפושילדיהםכאלהמהם

שהגיעולאחראחדים,שבועותבדרכיםהיטלטלו

ספינותלהםשימתינוהובטחשבהםהשוניםלמקומות

רוכזובליסבוןלליסבון.ונשלחוריקםהושבואך

paiacioאסטאוסבארמוןהפליטים dos Estaus,)

רוסיוכיכרשלבצפונההתחתיתבעירגדולמבנה

שהגיעונכבדיםומשלחותאורחיםששיכןלנמלוסמוך

אלףעשריםנדחקוזהארמוןלתוךבבירה.לביקור

מתיאוריםרקכיוםלנוהמוכרתבצפיפותפליטים

וניסוכמריםהסתובבועצמובמבנההשואה.מתקופת

הפליטיםאתלשכנעבלבדמועטהבהצלחה

וכךלחופשי,ולצאתהנוצריתהדתאתעליהםלקבל

אחדים.ימיםהדבריםנמשכו

אלימהםיבלנות
אינםהשכנועניסיונותכילמלךכשהתברר

אלבכוחהיהודיםאתלגרורהורההואמצליחים

בכנסייתבעיקרהסמוכותבכנסיותהטבילהאגני

שלהמזרחיתבפינההשוכןהדומיניקניהמנזר

אותםולהטבילמהארמוןספוריםמטריםהכיכר,

לפגועשלאהורההמלךכורחם.בעללנצרות

אויקללוהטבילה,אתעליהםלקבלשיסרבובמי

המיםמןבכפייהעליהםלהזותאלאישתוללו,

יהודיםאלףכעשריםלנפשם.אותםולשחרר

טרוםמוסדהיההקורטז

בפורטוגל,שהתקייםדמוקרטי

כוחונוספות.ובארצותבגיפרד

ומומןלמקוםממקוםהשתנה

שלאיורמתורפרטלזמן.

ספרד,מממלכותהקורטובאחח

העשיריתהמאה

התעקשמנואל

דווקאלשאת

הנסיכהאת

הספרדית

הגדולה

איזבלה

הסכיםובתמורה

אתלגרש

היהודים



יהדותשלוקיומהימים,באותםכורחםבעלהוטבלו

קצו.אלבאבפורטוגלגלויה

מסריםגםהמלךהעביראלהחריפיםלמעשיםבמקביל

הואהחדשים.לנוצריםדיוקליתראוליהודים,מרגיעים

ייחקרולאהםהבאותהשניםעשריםבמשךכיהתחייב

אתלשכוחזמןלהםשיהיהכדיהדתיתלהתנהגותםבנוגע

גםכיהמלךהתחייבבנוסףהנצרות.אתולקבלמנהגיהם

נוהליפיעלהחקירהתתבצעהאלההשניםעשריםכעבור

הנאשמיםהאינקוויזיציה.באמצעותולאהאזרחיהמשפט

רקיטופלונגדם,העידמיידעוהםעצמם,עללהגןיוכלו

מביצוען,יוםעשריםתוךהוגשועליהןשהתלונותעברות

כקבוצההחדשיםהנוצריםעלמגבלותכלעודיוטלוולא

ואתבכללהאציליםאתהמלךעודדבמקבילנפרדת.

החדשיםהנוצריםולבנותלבנילהינשאבפרטמקורביו

שלהסובלניתלמדיניותובחברה.השתלבותםאתלזרזכדי

אחת.מרכזיתמטרההייתההחדשיםהנוצריםכלפיהמלך

האנוסיםהיהודיםשלחייהםאורחאתמלבחוןנמנעהוא

להםגרםוכךבסתר,מצוותלקיוםבאשראתםומלהתעמת

דבש,מלכודתשלסוגהייתהזותחושהאךרגועים.לחוש

בכלכלהבחברה,היהודיםהשתלבותאתאפשרההיאשכן

להביאדברשלבסופואמורהוהייתההסובבתובתרבות

הדתית.ומזהותםממורשתםהיהודיםשלמלאלניתוק

העולמותמשניליהנותמנואלהמלךשלניסיונו

הפכהפורטוגלמבוטלת.לאלהצלחהלכאורהזכה

הכלכלייםהיתרונותאתלאבדמבלימיהודים׳נקייה׳

לאחרקצרזמןהיהודית.שבנוכחותוהטכנולוגיים

ויורשאיזבלהשלאחיהחואן,מתלאיזבלהנישואיו

הפכהבהיריוןכברשהייתהואיזבלההספרדי,הכתר

מנואלשלתכניתוכיאפואהיהנראההכתר.ליורשת

אתמצדיקהואנוספתפעםוכיכמתוכנן,מתנהלת

בלידתה,מתהאיזבלהאולםבו.שדבקהמזל׳׳ברהכינוי

הספרדיהכתרשלהעצרכיורששנולדהתינוקומיגל

אמנםנישאמנואלשנתיים.בגילמתוהפורטוגלי

תואראולםהקתולים,המלכיםשלהצעירהלבתםבשנית

חואנהשלבנהלקרל,עברהספרדיהכתרשלהעצריורש

שלנינוסבסטיאן,שלמותועםיותר.הגדולההאחות

יורששהותירמבלי1578ב־אפריקהבצפוןבקרבמנואל,

עברהופורטוגלהפורטוגליהמלוכהביתעלהקץהקיץ

שנה.שישיםלמשךספרדילשלטון

נשפתלקריאה

אורפליומשהעםיסטוביוםתרצ"ב;דבירבפורטוגל;'האנוסיםסלושץ,נחום

מאגנסויהודים־נסתר',יהודיםעלמחקריםבמוקד:פורטוגל'יהדות)עורבים(,

לויסתריםמגילתלאורהט״זבמאהפורטוגל"אנוסיבנמלהמוטיתשס״ט;

297323עמי)תשס״ח(,עג'ציוויהלוי״,אליעזרבןאברהם

אנוסי

Cm w₪ ^₪\

בשניםבפורטוגלהאנוסיםשלחייהםנראואיך

ההמרההצליחהמידהבאיזוהכפויה?ההמרהשלאחר

כורחםבעלהמומריםהצליחומידהובאיזוהכפרה

במחקרהמקובלתהעמדההיהודית?זהותםעללשמור

יותרעמוקהזיקהבעליהיופורטוגלאנוסיכיגורסת

ספרדמאנוסירביםשכןספרהאנוסימאשרליהדות

האפשרותבפניהםשעמדהכיוון׳מבחירה׳אנוסיםהיו

חייםולחיותספרדאתלעזובוקשהמרהאמנם

לאפורטוגללאנוסיואילואחהבמקוםגלוייםיהודיים

היופורטוגלמאנוסירביםבנוסף,זו.אפשרותניתנה

השמדבניסיוןאחתפעםעמדושכברמספרדפליטים

שתודעתםכךעלהמלמדדברדתם,אתהמיתולא

שמואלכתבזוברוחומושרשת.עמוקההייתההיהודית

ליהדותושבמפורטוגלשנמלטאנוסיםבןאושקי,
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