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תודות

זכיתי במדריכים, עמיתים וידידים שליוו אותי במסע המרתק של כתיבת עבודת הדוקטור וסייעו לי להגיע לסיומו.

ועד לפניהם אותו הצגתי מאז המחקר בפרוייקט ותמיכה התלהבות שהביעו למדריכים, לב מקרב להודות ברצוני ובראשונה בראש

שלמן קפלן, יוסף לפרופ' מודה אני הצורך. בעת ולבקר לאתגֵר ודאגו שפניתי, עת בכל עימי לשוחח נכונים היו לסיומו, שהגיע

ממנו בפרט; הספרדים היהודים ושל בכלל המוקדמת החדשה העת של ההיסטורי המחקר באהבת אותי הדביק הראשון התואר

אילנה לפרופ' מודה אני וברצינות. בעניין לכתוב ולבסוף לאּות ללא לקרוא ובקפדנות, ברגישות מקורות לניתוח לגשת למדתי

מסעות, על שלימדה הסמינר בזכות בפרט; הקולוניאלית הספרות ושל בכלל המסעות ספרות של לעולמה אותי שקרבה פרדס,

עם ולהתמודד המחקר שאלות על מחדש פעם כל לחשוב ממנה למדתי הכתיבה במהלך אמריקה. עם אירופה של המפגש את גיליתי

התשובות שהענקתי להן, לוודא לאן פניי מועדות, ולבסוף להציג את רעיונותיי בצורה ממוקדת ויצירתית.

משה לפרופ' תודה ביותר; מועילות הערות קיבלתי ומהם שוחחתי עימם ועמיתים במורים נעזרתי והכתיבה המחקר שנות לאורך

מירי לפרופ' א'-ב') סדר (לפי תודות חשובות; הערות והעיר העבודה מתוך פרקים קרא הדרך, כל לאורך שתמך סלוחובסקי

רז-קרקוצקין אמנון פרופ' רובין, ריכב פרופ' סטוצ'ינסקי, דב ד"ר חזן-רוקם, גלית פרופ' בר-לבב, אבריאל ד"ר אליאב-פלדון,

ד"ר גלמן, אוריאל לעמיתיי-חבריי תודות ותובנותיהם. מידיעותיהם לתרום והנכונות שלי במחקר התעניינותם על - שלו צור וד"ר

לעודד להקשיב, נכונים והיו הרף, ללא עבודתי על שמעו המבוא, פרק על והעירו שקראו על אידלסון-שיין, איריס וד"ר ברנר טלי

ולתרום מנסיונם.

בשנתיים זכיתי כ'אחר', ה'אינדיאני' תפישת בנושא ועסקה טרומן הארי ע"ש המכון במסגרת שפעלה מחקר בקבוצת כחברה

ד"ר ניר, אמנון ד"ר בר-יפה, יוחנן פרופ' קונסוני, מנואלה לד"ר תודות להם; ומחוצה הסמינרים במסגרת ומלמדות משמעותיות

דבי בביס, ד"ר אלכס קרנר, מאוריסיו דימנט, אדוארדו טורס ואסף אשכנזי. 

נתן ע"ש המלגה למחקר; זמני מירב את להקדיש לי אפשרו אשר ופרסים, מלגות לי שהעניקו ולקרנות למוסדות מודה אני

ומכוני בירושלים העברית האוניברסיטה מטעם שונות מלגות גבוהה; להשכלה המועצה של מצטיינים לדוקטורנטים רוטנשטרייך

פרס הולנד, יהדות לחקר המכון של וולף קרן פרס מנדל, ע"ש היהדות למדעי המכון מלגות הקנדים, השוחרים מלגת שבה: המחקר

למכון תודה רב. לעזר היא גם הייתה בניו-יורק יהודית לתרבות הזיכרון קרן מטעם המלגה ישראל. עם תולדות לחקר דינור מרכז

של האדיבים לספרנים מודה אני כן כמו נעימה. וחברה עבודה מקום שאיפשר על השלום לקידום טרומן הארי ע"ש המחקר

ג'ון ע"ש בארכיון לאלו וכן הצופים, בהר העברית האוניברסיטה של והחברה הרוח למדעי והספרייה בירושלים הלאומית הספריה

קרטר בראון שבאוניברסיטת בראון בפרובידנס, רוד-איילנד בארה"ב.

תודות עימו. להתמודד הדרושים הכוחות את לי והעניקה המסע לאורך רגע בכל אותי שליוותה היקרה למשפחתי תודות לבסוף,

לילדיי מיוחדת תודה האין-סופית, ותמיכתם בכל עזרתם על ולדוד ללידיה גדולה תודה האנגלי, התקציר בעריכת הסיוע על לדניס

מרים ושמואל - על ההתעניינות, הסבלנות וההבנה, ולאישי וחברי אופיר - על הכל.
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מבוא

) 'הדּברן' Elהנובלה Hablador) יוסה ורגס מריו מאת (Mario Vargas Llosaלעולמם צוהר הקוראים בפני פותחת (

שקשר המיוחדת היחסים מערכת סיפור את ומגוללת ֶּפרו, של האמזונס ביערות הנודדים הילידים שבטי של המורכב

המספר. של היהודי חברו סּוַרָטס, ָסאּול משבטי1עימם ילידים מספר עם סאול התיידד הללו ביערות מביקוריו באחד

של הרבות בשיחותיהם לשונם. את ללמוד ואף ותרבותם חייהם את מקרוב להכיר בתכיפות, לבקרם והחל הָמִצ'יגֶנְגָה

כתם בגלל זה היה האם - השבט לאנשי סאול חברו של העזה משיכתו בבסיס עמד מה להבין המספר ניסה הידידים שני

) 'ָמֵסכֹונֶת' הכינוי את לו והעניק מפניו חצי שעיטר הסגול אותוMascaritaהלידה הניעה היהודית זהותו אולי או ?(

חצי שאני זה 'אולי בהתרסה: והשיב אלו להשערות סאול נענה משיחותיהם באחת הילידים? של סבלם עם להזדהות

). 27יהודי וחצי מפלצת עשה אותי רגיש לגורלם של יושבי הג'ונגל, יותר מאדם נורמלי כמוך' (עמ' 

את לכבד היחידה הדרך כי וטען הילידים על סאול הגן בלימה בבית-קפה הידידים שני של האחרונה בפגישתם

המספר התלוצץ ויכוח, כדי תוך שהן. מה ולהיות להוסיף זכות להן יש וכי בהן, לנגוע לא היא הילידיות התרבויות

באמרו לחברו:

 זה מצחיק שהאינדיאניסט האחרון בֶּפרו הוא יהודי, מֵסכונת. 

תשובתו של סאול לא איחרה לבוא: 

של 'בסופו לי. השיב מיעוטים,' של הקיום זכות על להגן לאחרים משיש יותר טובה הכשרה לו יש יהודי 'טוב,

שלושת כבר שלנו הבעיה היא הִּפיִרים, ושל הָׁשאְּפִרים, של הּבֹוִרים, של הבעיה שלי, הזֵקן שאומר כמו דבר,

2).84אלפים שנה.' (עמ' 

על במאבק להם ולסייע הילידים של סבלם עם להזדהות יכולתו לבין היהודית זהותו בין כן, אם קישר, עצמו סאול

מתואר בהמשך אך בצעירותו, כבר היהדות עם שלו הקשר את ניתק סאול כי לקוראים נודע הסיפור מראשית תרבותם.

כדי עד הילידים של לחייהם והתקרבות המערבית' 'הציויליזציה ערכי של הדרגתית בנטישה הכרוך מזה עמוק תהליך

גם ואולי התרבותי במובן דתו, את 'המיר שסאול נראה כי מודה המספר לאחור במבט תרבותם; בתוך וטמיעה התמזגות

). 19הדתי.' (עמ' 

1.Mario Vargas Llosa. El Hablador. Barcelona טל1987 הדברן. יוסה. ורגס מריו העברית: מהמהדורה לקוחים להלן הציטוטים .
ניצן (מתרגמת). תל-אביב תשס"א.

במקור:.2 ,Buenoראו un judío está mejor preparado que otros para defender el derecho de las culturas minoritarias
a existir - me repuso - Después de todo, como dice mi viejo, el problema de los boras, de los shapras, de los piros es

nuestro problema hace tres mil años (Vargas Llosa, El Hablador, p. 97).
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שבטי של צילומים בתערוכת המספר ביקר כאשר התחיל, בה הזמן לנקודת הקוראים את מחזיר הסיפור של סיומו

מאזינים, מצ'יגנגים מעגל בלב עומד נראה סאול הצילומים. באחד 'היהודי' חברו את זיהה ולפתע בפירנצה, האמזונס

כך המצ'יגנגית. המיתולוגיה על-פי השבטים קורות את המספר האמזונס ילידי של הנודד המספר כ'דברן', משמש בעודו

הפך סאול היהודי ל'אינדיאני' ואף נכנס למרכז ההוויה התרבותית של השבטים.

✽ ✽ ✽

הווה) אף (ואולי עבר בעלת נוצרית בחברה היהודי של 'אחרותו' בין הקשר שאלת את העוצמה במלוא מעלה זו נובלה

המרכזיות השאלות אחת היא זו שאלה הילידים. - זו בחברה הבולטים ה'אחרים' עם הזדהותו מידת לבין קולוניאלי

אשר היהודים, היהודית. בתרבות החדש' 'העולם של ייצוגיו את לבחון ניגשתי כאשר המחקר, מראשית אותי שהעסיקה

כלפי יחסם עם להתמודד החמש-עשרה המאה מסוף נדרשו שנים, מאות מזה הנוצרית באירופה הבולטים ה'אחרים' היו

היהודית ל'אחרּות' יוסה ורגס של הנובלה שמציעה הפתרון לנוכח אמריקה. ילידי - אירופה של החדשים ה'אחרים'

שעלו ה'אחרּות' ביטויי היו מה זה במחקר בודקת אני ה'אינדיאני', ב'אחר' היהודי של והתמזגות 'המרה' באמצעות

במרוצת הכובשים כלפי או אמריקה ילידי כלפי עמדותיהם השתנו והאם המוקדמת, החדשה בעת יהודים של בכתביהם

ועם הכובשים עם הזדהותם מידת ואת הקולוניאלי לפרוייקט יהודים של יחסם את בוחנת אני בבד בד השנים.

ארצות לכיבוש מאמציה ואת מבטה את שהפנתה האירופית, מהחברה כחלק זהותם את לכונן ביקשו האם הכיבושים;

ועמים מעבר לים? האם היו היהודים אדישים למעשה הקולוניאלי או שאולי הביעו ביקורת כלפיו? 

על הידיעות עם התמודדותם ולאופן החדש' 'העולם עם היהודים של המנטלי למפגש ישירות מתקשרות אלו שאלות

ועל החדש' 'העולם עם יהודים של התמודדותם על ועומד רחב בהקשר זה נושא בוחן שלפנינו המחקר במערב. התגליות

הגיאוגרפיות התפישות היו מה בוחנת העבודה עולמם. תפישות על וילידיה אמריקה עם המפגש של השפעתו

באירופה שהתקיים הקולוניאלי, השיח רקע ועל במערב התגליות בעקבות יהודים של בכתביהם והאתנוגרפיות

בתרבות ה'אֵחר' תפישות התגבשות של מורכבת תמונה מציג המחקר והשבע-עשרה. השש-עשרה במאות המערבית

היהודים של העצמית ותפישתם זהותם הבניית על ועומד ואתניות, חברתיות דתיות, תפישות של ממערך כחלק היהודית

האופנים על מלמד הלא-יהודית לזו בהשוואה היהודית בספרות ייצוגיו ובחינת החדש' 'העולם על בשיח הדיון באירופה.

בוחנת העבודה זו. בתקופה שרווחו לתפישות בהשוואה תפישותיהם ועל מסביבתם יהודים נבדלו או השתלבו בהם

הם אופן ובאיזה החדש' ל'עולם בנוגע הנוצרים שכניהם של מאלו שונות תפישות יהודים אימצו האם השאלה את לפיכך

האירופית בחברה היהודים של מקומם ניתוח בנוסף, חתרניות. ואף ייחודיות תפישות הציגו או אלו תפישות עיבדו

האירופי השיח בתוך היהודית ה'אחרּות' את למקם מסייעים הנוצרית החברה לבין בינם ההדדיות הזיקות ומערכת

 3הכללי על 'אחרּותו' של 'העולם החדש'.

.23על המונחים 'אחר' ו'אחרות' ראו להלן בעמ' .3
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שבתוכה השונים ה'זרים' עם האירופית החברה של התמודדותה של הרחבה בתמונה משתלבת היהודית המבט נקודת

העת במהלך אמריקה עם אירופה של המפגש את שליוו התרבותיים התהליכים של יותר מקיפה להבנה לתרום ויכולה

על בשיח יהודים של והשתתפותם מקומם שאלת במחקר, רחבה להתייחסות זכה זה שנושא למרות המוקדמת. החדשה

לא התקופה בת היהודית בספרות אמריקה של לייצוגה הנוגעות השאלות מקיף. למחקר כה עד זכתה לא החדש' 'העולם

אליהן נדרשו היהדות מדעי מחקר במסגרת ואף וילידיה, אמריקה על האירופי בשיח שעסקו מחקרים במסגרת נדונו

המבט נקודות אחר ולהתחקות החסר את להשלים כן, אם מבקש, שלפנינו המחקר מאוד. מצומצם באופן רק החוקרים

היהודיות על המפגש בין אירופה לאמריקה והשלכותיו על החברה היהודית ותרבותה.

אמריקה' ב'גילוי מתבוננת אשר העשרים, המאה של הששים בשנות שראשיתה המחקרית למגמה מצטרפת זו עבודה

מגמה החדש'. 'העולם אודות על הידע עם הישן' 'העולם של התמודדותו אופן את ומבררת אירופי קולוניאלי כפרוייקט

תפישת על השונות השפעותיו ואת לאמריקה אירופה בין המפגש את שליוו והפרשנות ההתבוננות תהליכי את בוחנת זו

גיסא. מאידך באמריקה הילידיות הקבוצות של עולמן ועל גיסא, מחד האירופים של זו4עולמם מחקרית מגמה בבסיס

במהלך באירופה שהתפתחו והאתנוגרפיות הגיאוגרפיות המדעיות, לתובנות המתייחס 'גילוי' המונח על ביקורת טמונה

לא ואף מאליו, מובן כתהליך לים מעבר האירופים הכיבושים את מקבל לא זה ביקורתי מחקר המוקדמת. החדשה העת

המפגשים תוצאות שכן אמריקה, ביבשת השונות בטריטוריות אליהם ויחסם הילידים את האירופים של תפישתם את

שהיה אמריקה, לילידי האירופים בין הממשי המפגש הילידים. עבור ביותר קשות רבות פעמים היו התרבויות בין

היבשת של רבים במחוזות במהרה הפך כלכליים, ואינטרסים הרפתקנות מסקרנות, שהונע כיבוש של מסע בבסיסו

המונח כי להדגיש חשוב חרוכה. אדמה אחריו והותיר הילידים מבין רבים של חייהם את שגבה ותרבותי, צבאי לעימות

) אדמתencounter'מפגש' על הכותבים של להמצאותם כלומר במציאות, שהתרחשו לאירועים בהכרח מתייחס אינו (

על והידיעות השמועות עם המנטלי למפגש מתייחס זה מטאפורי מונח פנים; מול פנים הילידים עם למאבק או אמריקה

לעתים עליהם. כתבו או מסעותיהם על שסיפרו ונוסעים כובשים מפי לאירופה שונות בדרכים שהגיעו וילידיה, אמריקה

את הכתב על העלו אך מעולם, באמריקה היו שלא אחרים, קורות-עתים כותבי או תיאולוגים מלומדים, אלו היו

ולאו-דווקא מדומיין רבות פעמים היה זה 'מפגש' כך בשל שונות. עדויות סמך על הכובשים של וחוויותיהם סיפוריהם

הקוראים הכותבים, של העולם תפישות מעיצוב חשוב חלק היה הוא ואף-על-פי-כן למציאות, ישיר קשר בעל

וקהילותיהם. 

המסעות כי מהתובנה נובעת אחרות, טריטוריות של ולא דווקא, אמריקה של האירופי בכיבוש לעסוק הבחירה

החמש-עשרה המאות במהלך שהתקיימו אחרים ממסעות הבטים בכמה שונים היו אמריקה' ו'גילוי למערב האירופים

אינן.4 המרכאות העבודה לאורך זאת, עם בלבד. האירופים של מבטם לנקודת מתייחס שהוא מפני במרכאות, כאן מופיע 'גילוי' המונח
האנגליים למונחים מקביל 'ילידים' המונח הקריאה. רצף על להקל וכדי התכופה הופעתם בשל ו'תגליות' 'גילויים' המונחים כשנזכרים מופיעות

indigenous-וnative'אינדיאנים' אליה. האירופים של הגעתם לפני היבשת תושבי ומשמעו הראשון למונח מקביל הוא זו בעבודה כאשר ,
שכונו אסיה יבשת כתושבי אמריקה ילידי של ראשוני בזהוי ומקורו אירופיות משפות תורגם הוא אמריקה; לילידי בעברית הרווח המונח הוא

(בספרדית 'הודים' המערבית'Indiosבהכללה 'הודו היה רב זמן במשך אמריקה יבשת של כינוייה ואף רבות שנים בשימוש נותר זה מונח .(
)Indias Occidentales '72). ראו התייחסות לכינוי זה בפרק הראשון בעמ.
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של מפגשה ממנה. מזרחה ואף להודו והגיעו אותה שהקיפו או האפריקאית היבשת לפנים הגיעו אשר והשש-עשרה,

נזכרו לא ותושביה אמריקה שכן ייחודי, היה לכן קודם כלל מוכרים היו שלא עמים ועם נודעת לא יבשת עם אירופה

ה'אינדיאנים' ועם החדש' ה'עולם עם המפגש קדמונים. מלומדים של בכתביהם או והנוצריים היהודיים הקודש בכתבי

לימוד, תהליכי כוננו הזמן במהלך אשר האירופית, החשיבה בדרכי משברים לעתים ויצר קודמות עולם תפישות ערער

ופוליטיות חברתיות מדעיות, תיאולוגיות, ופרקטיקות תפישות על רבות השפיעו אלו תהליכים חדשים. וחקירה חשיבה

 5באירופה והיו חלק משמעותי מתהליכי השינוי שהובילו למודרנה.

ברובו; מדומיין עדיין היה זו שבתקופה החדש', ה'עולם עם היהודים מפגש של עיקריים היבטים בשני מתמקדת העבודה

הוא אחד הגיאוגרפי-מדעיהיבט לתפישותההיבט ביחס ומשמעותם הטבע ועולם היבשת תיאורי את הכולל

הוא השני ההיבט והנוצרית; היהודית בחברה שרווחו והמדעיות האתנוגרפיהתיאולוגיות תיאוריהםההיבט את הכולל

של הקבוצות הילידיות ומשמעותם ביחס לתפישות העולם החברתיות והאתניות. 

האקלים, השטח, פני את ה'חדשה', הארץ של נופיה את יהודים תיארו אופן באיזה בודק הגיאוגרפי-מדעי בהיבט העיון

הדמיון או השוני את להבין מנת על הכותבים השתמשו פרשניים מנגנונים באילו בוחן המחקר ובעלי-החיים. הצמחיה

באמצעות הן נעשו הללו הפערים על והגישור ההבנה ברשותם. שהיה והידע המוכר העולם לבין להם שנגלה מה בין

העולם תפישות מול אל החדשות והתובנות החדש המידע עם התמודדות באמצעות הן הארץ, של דמיּון תהליכי

התיאולוגיות, הגיאוגרפיות, הקרטוגרפיות והמדעיות שהחזיקו בהן קודם לכן. 

חייהן, אורחות התנהגותן, לבושן, מראן, השונות: הילידיות הקבוצות של תיאוריהן את בוחן האתנוגרפי בהיבט הדיון

ה'אינדיאנים' בעמים יהודים של התבוננותם אופן נדונים זה בהקשר שלהן. הדתי והפולחן מנהגיהן אמונותיהן,

בין נעו אשר הכותבים, שהביעו השונות העמדות נדונות כאן אלו. 'אחרות' קבוצות ולפרש לפענח וניסיונותיהם

נבחנות הללו השאלות מהם. נבדלות ויצירת ביקורת דחייה, הבעת לבין הילידים עם הזדהות או קירבה פליאה, תחושות

באירופה נוספות במדינות מכן ולאחר האיברי האי בחצי בתחילה שהתקיימו והאתניים התיאולוגיים הדיונים רקע על

של השונים הייצוגים בין משווה העבודה בנוסף, והחברתי. המשפטי ומעמדם הילידים של אנושיותם לשאלת בנוגע

האדם אוכלי האלימים, השטן, עובדי או האלילים עובדי ה'ָבּרּברים', מפני מחרדה הן מורכבים שהיו באירופה, הילידים

האצילים' ל'פראים מהערצה אף או למנהגיהן מהערכה השונות, התרבויות מן מפליאה הן גיסא, מחד והבלתי-אנושיים

יהודים, על-ידי אירופה, של ה'חדשים' ה'אחרים' אמריקה, ילידי מיוצגים כיצד כן, אם מתברר, זה בהקשר גיסא. מאידך

ה'אחרים' ה'ישנים' של החברה האירופית.

הארץ של הניּכּוס ולתהליכי אירופה ארצות של הקולוניאלי לפרוייקט יהודים של יחסם בשאלת נוגעים אלו הבטים שני

לתהליכי.5 הצטרפו במערב והתגליות החדש' ל'עולם המסעות רק לא שכן יותר, רחב בהקשר הללו התהליכים בחינת את סותר הדבר אין
ז'ואן-פו של מחקריו את לדוגמא ראו אודותם. על והכתיבה ולמזרח לאפריקה המסעות גם אלא באירופה, החדשות החשיבה במגמות שינוי

) Joan-Pauרובייה Rubiés,רובייה הרחב: בהקשרן באירופה השינוי תהליכי על המוקדמת החדשה בעת המסעות כתיבת של בהשפעה שדן ,(
הכותרת תחת קיימברידג' אוניברסיטת בהוצאת בקרוב אור שיראה בספרו הדיונים את ראו כן כמו הומניסטית. ותרבות מסעות :כתיבת

Europe's New Worlds. Travel Writing and the Origins of the Enlightenment, שהסב.1550-1750 על רובייה לפרופ' מודה אני
.19 - 18את תשומת לבי לספרו החדש. כמו כן השוו: פוגל, בואמוס, עמ' 
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מידת את המחקר בוחן ולמכונניו, במערב האירופי לקולוניאליזם יהודים של יחסם בחינת באמצעות תושביה. ושל

הזדהותם של יהודים עם הכיבושים והכובשים ומידת הביקורת כלפיהם.

יהודית עדה של בגבולותיה להוותר מבלי הרחב, במובנו היהודי' ב'עולם אמריקה על בשיח להתבונן מבקשת העבודה

יחידות בין משמעותיות זיקות מתקיימות שבדרך-כלל הנחה מתוך זאת מצומצם. גיאוגרפי מרחב של או מוגדרת

העומדת היא היהודית הפזורה כאשר מתחדדת זו הנחה ביניהן. ההבדלים או הגבולות אף על שונות, ותרבותיות מדיניות

המחקר ביניהן. ותרבותיים חברתיים כלכליים, קשרים קיימו אשר באירופה, יהודיות קהילות ובכללה הדיון במוקד

של הלימוד בדפוסי השוואתי באופן ולהתבוננות השונות והעדות הקהילות בין הידע מעברי לבחינת צוהר פותח

הקהילות, כמו גם בהשפעתם של המרחב התרבותי והמסורת העדתית על תפישות המחברים. 

השבע- המאה אמצע ועד החמש-עשרה המאה משלהי שנה, וחמשים כמאה מקיפה העבודה של הכרונולוגית המסגרת

כ'גילוי הידועים באירועים התקופה של תחילתה המוקדמת. החדשה העת של הראשונה המחצית כלומר, עשרה,

נבחרה הטווח ארוכי התהליכים על לעמוד מנת על החדש'. ה'עולם על לאירופה שהגיעו הראשונות והידיעות אמריקה'

ומשמעויותיהן. התגליות של וההבנה הפרשנות ההתבוננות, תהליכי את המקיפה זמן מתאימה6מסגרת זו זמן מסגרת

יהודיות קהילות וייסוד לאמריקה יהודים של הגעתם ראשית את מסמן סיומה שכן החדש', 'העולם על היהודי לשיח

בתהליך פעיל באופן ולהשתלב מערבה האוקיינוס את לחצות יהודים החלו ואילך מכאן האירופיות. במושבות ראשונות

אוכלוסיות עם מגע ויצירת האישיות חוויותיהם באמצעות הארץ עם הכרותם תהליך החל כך אמריקה. של הקולוניזציה

פנים. אל פנים אז עד בהן נפגשו שלא על7הילידים, היהודי השיח את הרחיבה במושבות היהודים של זו השתלבות

בין הקשרים של באופיים חדשה תקופה פתח כן ועל ילידיה, ועם היבשת עם מציאותי מפגש מעתה שכלל אמריקה,

8היהודים לבין אמריקה, נושא שראוי כי ידון במחקרים אחרים.

א. מגמות בספרות המחקר על אמריקה והיהודים

על יהודים של בכתביהם שעסקו ראשוניים, מחקרים נערכו המאה-העשרים ובראשית התשע-עשרה המאה בסוף

) גוטהייל כריצ'רד חוקרים במערב. התגליות על ובידיעותיהם (Gottheilאמריקה סילבר ומנדל (Silberחלק ציינו ,(

ולאופיו..6 התהליך לאיטיות ביחס הגורפת טענתו עם מסכימה איני כי אם במחקרו, אליוט ג'ון שהציע לזו מקבילה המדוברת הזמן מסגרת
ראו דיון במחקריו של אליוט להלן.

הועברו.7 אף ומקצתם ושפחות כעבדים לשמש למושבות הובאו הם כאשר לכן, קודם עוד התקיימו וצאצאיהם אפריקאים עם מפגשים
לאירופה. ראו: שורש, יהודים ושחורים.

בשנת.8 הדרומית אמריקה של הפראי' ב'חוף ההולנדית למושבה ממילדבורג שיצאו פורטוגלים, יהודים של מסע היומן1658יומן הוא ,
במושבה האירופים התושבים של מידע על בעיקר מתבסס הוא כי אם המקום, ילידי את בקצרה המתאר יהודים של עטם פרי ביותר המוקדם

ראו: פנים. מול פנים מפגש על Jaapולא Meijer (ed.). Pioneers of Pauroma. Contribution to the Earliest History of Jewish
Colonization of America. Paramaribo מתמקדים1954 אך היהודית, בתרבות וילידיה אמריקה של ייצוגיה את הבוחנים למחקרים .

ראו: יותר, מאוחרות ובתקופות אמריקה Rachelבצפון Rubinstein. Members of the Tribe: Native America in the Jewish
Imagination. Detroit 2010) קופמן דייויד .Koffman:שכותרתה ניו-יורק, באוניברסיטת דוקטור עבודת כותב (The Jews’ Indian:

Culture and Commerce between American Jews and Native Americans, 1820s-1940s.
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זמנם, ועד למערב קולומבוס של הראשון מסעו מאז לאמריקה המתייחסים היהודית בספרות הבולטים מהמקורות

העברית. בלשון הכתובה זו את9בעיקר שתיארו טקסטים הזכירו המקורות, של ראשוני מיפוי ערכו הללו המחקרים

זה למיפוי תרמו כן, כמו בכתבי-יד. שנותרו או שנדפסו המקורות מן חלק ציטטו ולעתים תושביו ואת החדש' 'העולם

) שטיינשניידר מוריץ של עבודותיו כדוגמת עת, באותה שנעשו הביבליוגרפיים מספרSteinschneider.(10הסיכומים

ג'ורג' של מאמרו כדוגמת אמריקה, ביבשת הראשונות בקהילות שישבו יהודים של בכתביהם עסקו נוספים מחקרים

) מאיירKohutקוהט של מחקריו כדוגמת אמריקה, של בקולוניזציה היהודים מעורבות של היסטוריים בהיבטים ודנו ,(

) היהודיתKayserling.(11קייזרלינג הספרות על למחקר וההיסטורי הביבליוגרפי הבסיס את הניחו אלו עבודות

של לייצוג התייחסו ולא מקיף באופן השונים הטקסטים את ניתחו לא הללו המחקרים כי לציין, יש באמריקה. שעסקה

הכללי האירופי השיח של בהקשר דנו לא רובם כן, וכמו היהודים, המחברים של לתפישותיהם או ותושביה אמריקה

בתקופה זו. 

ביבשת היהודי היישוב תולדות האחד, מרכזיים; נושאים בשני ובאמריקה ביהודים העוסק המחקר התמקד היום ועד מאז

הקשר והתארגנותן, היהודיות הקהילות הקמת תולדות כלומר, והדתיות, החברתיות הארגוניות, הבחינות מן אמריקה

של הדתיים האפיונים במושבות, היהודים אל השלטונות של יחסם באירופה, היהודיות לקהילות הללו הקהילות בין

הקהילה. חיי של והכלכליים החברתיים וההיבטים הללו במעורבותם12הקהילות העוסקים המחקרים התרבו אלו לצד

במסגרת יהודים של ובפועלם הטרנס-אטלנטי במסחר הספרדית-הפורטוגלית, העדה חברי בעיקר היהודים, של

ישראל. ג'ונתן של מחקריו כדוגמת באמריקה, ומושבותיהן אירופה מדינות של הקולוניאליות הכלכליות 13המערכות

עברית..9 בספרות אמריקה סילבר, יהודית. בספרות קולומבוס גוטהיל, Mendelראו: Silber. "The Discovery of America in
Jewish Literature." In Universal Jewish Encyclopedia. Vol. 1. Edited by I. Landman. New York 1939. pp. 236-237 

עמ'.10 עבריים, תרגומים שטיינשניידר, גם:948-951ראו: ראו .Henry Harisse. "Christoph Columbus im Orient".
Centralblatt für Bibliothekswesen .Fünfter Jahrgang. Dr. O. Hartwog (ed.). Leipzig 1888. pp. כללית133-138 ברשימה .

ספרות צונץ, ראו: בעבודה. להלן שיוזכרו אמריקה, את שתיארו חיבורים מספר גם צונץ לאופולד מנה יהודים, של גיאוגרפית כתיבה על
גיאוגרפית.

של.11 היהודית הקולוניזציה הנ"ל, בתגליות. היהודים והשתתפות קולומבוס קייזרלינג, באמריקה. מוקדמת יהודית ספרות קוהט, ראו:
אבוהב. יצחק הנ"ל, Meyerאמריקה. Kayserling. "The Earliest Rabbis and Jewish Writers of America." Publications of

American Jewish Historical Society 3 (1895). pp. 13-20. Idem. "The Jews in Jamaica and Daniel Israel López
Laguna." Jewish Quarterly Review 12 (1900). pp. 708-717 .

בסורינם..12 היהודים כהן, ההולנדים. האנטיליים באיים היהודים עמנואל, Robertראו: Cohen. Surinam in the Second Half of the
Eighteenth Century. Leiden מחקרים1991 לאחרונה אור ראו כן כמו הקאריבי. באזור היהודים ארבל, הקריבי. באזור היהודים לוקר, .

לדוגמא: ראו מצומצם, קהילות במספר או אחת בקהילה Michelleשהתמקדו M. Terrell. The Jewish Community of Early Colonial
Nevis: A Historical Archaeological Study. Gainesville 2005. Aviva Ben-Ur & Rachel Frankel. Remnant Stones: The
Jewish Cemeteries of Suriname. Epitaphs. Cincinnati, Ohio 2009. Hilit Surowitz. La Nação: Reconstructing Jewish

Identity in the Early Modern Atlantic World. PhD dissertation. University of Florida בקהילות2010 מתמקדת העבודה .
הספרדיות-הפורטוגליות הראשונות באיים האנטיליים ובאזורים הצפוניים של דרום אמריקה, בעיקר בקורסאו. 

מחקרים.13 הקולוניאלית. והתנועה מב"י הנ"ל, תפוצה. בתוך תפוצות הנ"ל, לכלכלה. הספרדית היהדות תרומת ישראל, לדוגמא: ראו
אלו בנושאים מאמרים האטלנטי-הולנדי. והעולם נמל יהודי קלוסטר, כדוגמת: האחרונות, בשנים התרבו שונים חוקרים של עטם פרי מגוונים

בכתב-העת הופיע קלוסטר וים של מאמרו לדוגמא, לנושא, שהוקדשו באוספים Jewishקובצו Historyשנת2(מס'20בכרך ,2006,(
היהודים ופירינג, ברנרדיני הבאים: הקבצים בשני הופיעו זה בנושא מעודכנים מאמרים מספר האטלנטי. ולמסחר הנמל' ל'יהודי כולו שהוקדש
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הרבה מצומצם באופן כי אם אמריקה, על יהודים של בכתיבתם שהתמקד זה, למחקר במיוחד הרלוונטי השני הנושא

בשיח יהודים של מעורבותם החדש'. ה'עולם גילוי בעקבות המדעיות וההתפתחויות הידע הוא הראשון, מזה יותר

) סיד פטרישה של עטם פרי מאמרים במספר נדונו במערב הגיאוגרפיות התגליות על וידיעותיהם דודSeedהמדעי ,(

) עפרון.Rudermanרודרמן ונח מלמד אברהם שדנו14), הראשונים בין שהיה רודרמן, של עבודתו את לציין יש

החיבור שהיה עולם', אורחות ב'אגרת דן רודרמן הגיאוגרפיות. התגליות על השיח של הרחב בהקשר יהודי בחיבור

הילידים. ואת אמריקה' 'גילוי את שתיאר הראשון ביותר15היהודי רלוונטים ועפרון מלמד של עטם פרי המחקרים

המוקדמת החדשה העת במהלך אמריקה' 'גילוי על היהודים של ידיעותיהם את סקרו החוקרים שני שכן זו, לעבודה

שלהם המוצא נקודות כי לציין יש זאת, עם במערב. לתגליות יהודים שהעניקו התיאולוגיות לפרשנויות גם והתייחסו

 16היו שונות זו מזו וכך גם חלק ממסקנותיהם.

בהתייחסו זאת. שכינה כפי היהודית', ל'שאלה אמריקה' 'גילוי בין יהודים כותבים שעשו הקישור אחר תר מלמד

בשנת שנדפס ישראל', 'מקוה ישראל, בן מנשה של לחיבורו המאמר ילידי1650בחתימת של הקשר בשאלת ודן

נוצר הגדול, האירוע אחרי שנה וחמשים ממאה 'למעלה כי קבע הוא האבודים, השבטים ועשרת סוףאמריקה סוף

עמ' אמריקה, גילוי (מלמד, המשיחית.' לשאלה אמריקה גילוי בין הישיר של464הקישור לשיטתו שלי). ההדגשה .

זה מאוחר משיחי קישור שכן תקופה', באותה באירופה הלא-יהודים דורם מבני בהרבה איטיים היו 'לא היהודים מלמד

אמריקה'] [ל'גילוי 'התגובה כי להלן), (ראו השבעים שנות מאז ההיסטורי במחקר הרווחת הטענה את לדעתו מוכיח

עמ' (שם, ובאיחור' לאט היסטוריוגרפיים',445הופיעה 'חיבורים מספר מלמד בחן זה תיאולוגי-משיחי מדד על-פי .(

ניתן ישראל', ב'מקוה רק במלואו הופיע היהודי-משיחי שהקישור למרות כי ומצא יהודים', 'משכילים על-ידי שנכתבו

 17למצוא עקבות לכך גם בחיבורים שקדמו לו.

וההתרחבות למערב. מורגן וקגן, פזורות אטלנטיות.

עמ'.14 החדש, העולם כיבוש סיד, האיברי100-148ראו: האי בחצי שישבו יהודים של במעורבותם דנה סיד יהודים. מדע אנשי הנ"ל, .
בין ואיפשר, באוקינוסים לניווט הכרחי שהיה המדעי, לידע ותרומתם החמש-עשרה המאה במהלך וקרטוגרפיה, באסטרונומיה בעיקר במדעים,

השאר, את המסעות למערב.

עמ'.15 פריצול, הנ"ל, עולם. ארחות אגרת כמה131-148רודרמן, נזכרו איטליה יהודי על רות ובצלאל שולוואס אביגדור של במחקריהם .
. 21, הערה 42מהחיבורים הללו. ראו הפניות ביבליוגרפיות להלן בפרק הראשון, עמ' 

. עפרון, ארצות חדשות. 238 - 232מלמד, גילוי אמריקה בספרות היהודית. הנ"ל, על כתפי ענקים, עמ' .16

עמ'.17 אמריקה, גילוי זה446-447מלמד, ובכלל השבע-עשרה, המאה אמצע ועד השש-עשרה המאה במהלך שנכתבו בחיבורים דן מלמד .
מונח בעייתי. הוא הללו למחברים ביחס 'משכילים' במונח השימוש ולכן גאנז, ודוד רוסי דה עזריה הכהן, יוסף פריצול, אברהם של בכתביהם
המאה בראשית כלומר, האחרים, מהחיבורים יותר מאוחר נכתב הוא אך שם, שנזכר טוביה' 'ספר וחיבורו הכהן לטוביה יותר מתאים זה

עמ' שם, בטעות: מלמד שציין כפי השבע-עשרה המאה בראשית ולא עמ'7הערה445השמונה-עשרה מעשה450, ספר הכהן. טוביה השוו: .
של מאוחרת מהדורה הינה במאמר הציטוטים לקוחים ממנה עולם', ארחות 'אגרת פריצול של חיבורו של המהדורה בנוסף, תס"ז. ונציה טוביה.

החיבור, והיא אינה זהה למהדורה הראשונה. בשל כך הדיון בה בהקשר לתקופה הנדונה הוא בעייתי.
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למגוון בדומה מזו, זו ושונות מגוונות היו במערב לתגליות יהודים של תגובותיהם הבאים, בפרקים להווכח שניתן כפי

מדד על-פי הכותבים עמדות בחינת שכך, מכיוון הנדונה. בתקופה נוצרים מחברים של בכתביהם למצוא שניתן התגובות

בחסר. ולוקה מצומצמת מדוייקת, לא תמונה מציגים בלבד המשיחי בהיבט וההתמקדות - התיאולוגי המדד הוא - יחיד

אותן ופירשו הבינו הגיבו, בו לאופן בלעדית עדות לשמש יכול לא התגליות לבין משיחית תיאולוגיה בין הקישור

משיחית בגישה נקט לא הוא בחיבורו, משיחית ברטוריקה שימוש עשה ישראל בן שמנשה על-אף בנוסף, היהודים.

של הקביעה כי לומר ניתן הנוכחית המחקר עבודת לאור בהרחבה. הרביעי בפרק להלן שנדון כפי כלשהי, אקטואלית

החדש, העולם גילוי של התיאולוגיות בהשלכות היהודיים הדעות הוגי עסקו שבהם היחידים, ההקשרים 'שני כי מלמד

עמ' (שם, האבודים' השבטים עשרת של המצאם מקום ושאלת לאחרונים ראשונים בין הפולמוס מדויקת448הם אינה (

 18כלל.

במערב לתגליות יהודים מחברים של בפרשנותם במאמרו עפרון נוח דן אחת, בקטגוריה מלמד של ההתמקדות לעומת

) משיחית ברוח פרשנות קטגוריות: שלוש (millenarianבאמצעות אפיסטמולוגית ברוח פרשנות ,(epistemic(

) רודפת-שלום ברוח אתirenicופרשנות יותר מורכב באופן משקפת עפרון של חלוקתו מלמד, של מהמתודה בשונה .(

והתייחסויות חיבורים במאמרו כללה הראשונה הקטגוריה זאת, עם יהודים. בקרב לתגליות התגובות של הרחב המנעד

במיוחד. רחב מקום תפשה המשיחית הפרספקטיבה למלמד, בדומה ולכן, האחרות מהקטגוריות יותר בנוסף,19רבות

אף על הקטגוריות, מן לאחת השונים הכתבים את להתאים עפרון את אילצה זו משולשת חלוקה כי נראה, לעתים

על מיידית השפעה היתה לא באמריקה לתגליות כי מלמד עם מסכים עפרון המקרים. בכל בהכרח לה נענה לא שתוכנם

של תיאולוגיות שאלות כוללים לא מלמד שציין ההקשרים שני כי וטען קביעותיו את ביקר אך היהודית, ה'תאולוגיה'

אלא תיאולוגיות, סיבות בשל או עצמן בפני במערב בתגליות התעניינו לא היהודים כי היתה, עפרון של מסקנתו ממש.

 20בשל ההשלכות שהיו להן על היחסים בין יהודים ונוצרים באירופה.

ביהודים העוסקים מחקרים לראשונה כינס אשר בקובץ, הופיעו סיד פטרישה ושל עפרון נוח של עבודותיהם

במגוון עוסקים המאמרים לעיל. שנזכרו העיקריים הנושאים שני נדונו בו המוקדמת, החדשה בעת במערב ובקולוניזציה

של מאמרו כלל. כמעט בהם נדונה לא הילידים ועל החדש' 'העולם על השיח שאלת אך ומרחבים, נושאים של רחב

אמריקה ילידי של ייצוגם לאופן בפירוט מתייחס שהוא מכיוון זה, בהקשר ייחודי הוא בקובץ שנכלל שמידט בנג'מין

קביעה זו נובעת במידה רבה מהפרספקטיבה בה בחן המחבר את הטקסטים, שהתייחסה רק להבטים תיאולוגיים של השיח..18

שלמה.19 פריצול, אברהם של כתביהם את וכללו הראשונה, לקטגוריה השתייכו עפרון שהזכיר החיבורים רוב חדשות. ארצות עפרון, ראו:
עפרון של זו פרשנות המחברים. של עמדותיהם על ספרד גירוש של להשפעתו רבה במידה והתקשרו הכהן ויוסף אושקי שמואל וירגא, אבן
זה הסבר ולכן לתגליות נוצרים מחברים של בתגובותיהם גם משיחיות גישות נמצאו כן, כמו הבאים. בפרקים להלן שמוכח כפי בעייתית,
יצחק בן ויוסף המהר"ל של התייחסויותיהם את כללה עפרון שהציג השנייה הקטגוריה מספק. אינו משיחיות לגישות ספרד גירוש בין המקשר

הלוי לתגליות, שהיו מצומצמות ביותר. הקטגוריה השלישית כללה את כתביהם של עזריה דה רוסי ודוד גאנז.

.66 - 65עפרון, ארצות חדשות, עמ' .20
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בפרט ההולנדית ברפובליקה אמריקה על השיח של הרחב בהקשר אותו ומציב ישראל בן למנשה ישראל' 'מקוה בחיבור

 21ובמערב אירופה בכלל.

אך במערב, התגליות על הידע את בוחן שלפנינו המחקר גם במאמריהם, ועפרון מלמד את שהעסיק לעניין בדומה

התייחסות קיבלו שלא כתבים ביניהם נוספים, בחיבורים ועוסק באמריקה הראשונות לתגליות מעבר היריעה את מרחיב

של ידיעותיהם בחינת בהכרח אינו שלפנינו המחקר מוקד הללו החוקרים שני של ממאמריהם בשונה זה. בהקשר

יהודים של המפגש את וליוו היהודית בחברה שפעלו הפרשנות ומנגנוני ההתמודדות אופני אלא התגליות, על היהודים

מן לגמרי כמעט שנעדרה אמריקה, ילידי של יצוגם בשאלת בפירוט עוסקת העבודה לכך בנוסף אמריקה. על הידע עם

בו באופן רק לא עוסקת שלפנינו העבודה עפרון, של מזה גם מה ובמידת מלמד של ממאמרו בשונה הקודמים. הדיונים

נוספים בהקשרים אלא פנים-יהודי, לרוב משיחי, או תיאולוגי לשיח בהקשר הגיאוגרפיות התגליות את יהודים הבינו

הדיון ברקע רבות פעמים עמדה ונוצרים יהודים בין הזיקה שאלת כי עפרון, של הנחרצת קביעתו מלבד יותר. ורחבים

לאמריקה, ביחס יותר רבה ומורכבות נוספים היבטים לזהות ניתן יהודים, של בחיבוריהם במערב האירופיות בתגליות

שתפשה המשיחיות שאלת כן, כמו בעבודה. להלן שמוצג כפי אמריקה על לכתיבה שונים והקשרים סיבות היו שכן

כהיבט נדונה אלא בדיוננו, מרכזי כה מקום מקבלת לא עפרון, של בזה אף רבה ובמידה מלמד של במאמרו מרכזי מקום

המשיחי מהשיח להתעלם בכוונתי אין התגליות. עם היהודים המחברים התמודדות של שונים הבטים כמה מבין אחד

השש-עשרה המאה של הראשונה במחצית ואף החמש-עשרה המאה במהלך באיטליה היהודית בחברה שהתנהל הֵער

עם זו. מתקופה בכתבים ביטוי לידי שבאו נטיות - היהודים מהמחברים כמה של המשיחיות מנטיותיהם לא ואף ואילך,

זו היתה הופיע בהם במקרים ואף אמריקה, על לשיח בשוליו רק התקשר הנדונה בתקופה המשיחי השיח כי ניכר זאת,

אמריקה על לשיח בהקשר למצוא ניתן לא כך בשל ופוליטיים; חברתיים מניעים עמדו שבבסיסה משיחית רטוריקה

המשיחיות התקוות מגבולות החורגת אקטיבית למשיחיות ביטוי שלאחריה המאה וראשית השש-עשרה המאה במהלך

22המסורתיות.

היהודים היו לא יותר, מאוחר ואף האנטיליים לאיים קולומבוס של הגעתו לאחר השנים מאה במהלך כי לציין חשוב

אמריקה. של בקולוניזציה פעיל באופן הספרדית,23מעורבים הפזורה חברי במיוחד המערבית, באירופה שישבו יהודים

אף יהודים מאות וכמה השבע-עשרה, המאה במהלך והכלכלית ההתיישבותית הקולוניאלית בפעילות להשתתף החלו

עם זו. מאה של השלושים משנות החל ראשונות יהודיות קהילות שם ויסדו באמריקה ההולנדיות למושבות להגיע החלו

והתייחסו ובתושביה בנופיה 'החדשה', ביבשת וגובר הולך עניין שגילו יהודים היו החמש-עשרה המאה מסוף עוד זאת,

שמידט, מב"י והייצוג ההולנדי של אמריקה. .21

.275 - 271. ובפרק הרביעי, עמ' 98 - 92לדיון רחב בנושא זה ראו להלן בפרק הראשון, עמ' .22

ראו.23 מראשיתה. אמריקה של בקולוניזציה מעורבים והיו והפורטוגליות הספרדיות למושבות שהגיעו לקונוורסוס כאן הכוונה אין
.31התייחסות לכך להלן בעמ' 
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על באירופה שרווח הכללי בשיח היהודים השתלבו בו באופן לראשונה עוסק שלפנינו המחקר בכתיבתם. אלו לנושאים

ה'אינדיאנים' ושל החדש' 'העולם של שילובם בתהליך יהודים ששימשו הפרשניים המנגנונים על ועומד אמריקה, אודות

ובתפישותיהם בידיעותיהם לשינויים זה תהליך של בתרומתו דן כך ובתוך קהילותיהם, ושל שלהם העולם תמונת לתוך

בתחומים שונים.

ב. מגמות בספרות המחקר על המפגש בין אירופה לבין אמריקה וילידיה

אליוט ה' ג'ון ההיסטוריון של מחקרו היא זו, עבודה מצטרפת אליה המחקרית המגמה את שהחלו העבודות אחת

)Elliottהאירופים את שליוו המנטליות והתפישות אמריקה של כיבושה בנושא מקיף באופן לראשונה התמקד אשר ,(

משנת הרצאות בסדרת באירופה. העולם תפישות על זה מפגש של ובהשפעתו לתושביה או לארץ אשר1969בייחסם ,

בקובץ מכן לאחר שנה Theהתפרסמו Old World and the New עיצובו1492-1650 לתהליך אליוט התייחס ,

האירופים. בפני החדש' 'העולם שהציג וההזדמנויות האתגרים בעקבות הישן' 'העולם של מודל24ושינויו הציע אליוט

תפישות לתוך 'שילובו' ושל החדש' 'העולם עם אירופה של המנטלית ההתמודדות של העיקריים השלבים את שתיאר

) מהתבוננות - הישן' 'העולם של (observationהעולם תיאור דרך ,(description) והפצה (disseminationועד (

) ארכוcomprehension.(25הבנה אירופה של העולם תמונת תוך אל אמריקה של ושילובה זו התמודדות כי טען, הוא

בהכרח היו לא הילידים ושל אמריקה של וייצוגיהם אמריקה' 'גילוי שמכונה מה לאחר שנה וחמשים כמאה רב, זמן

ה'חדשה'. ביבשת הכובשים נפגשו עימה למציאות במחקרים26קשורים זו קביעה במידת-מה מיתן שאליוט למרות

דרך נעשו באמריקה האירופים של ההתבוננות תהליכי כי והוסיף בעיקרה, לדבוק המשיך הוא מכן, לאחר שכתב

 27), אשר גרמו לראייה מעוותת ואף מסולפת של המציאות שעמדה לפניהם.mental lenses'משקפיים מנטליים' (

בטענותיו שדבקו חוקרים היו קביעותיו. על רבים ופולמוסים דיונים במחקר התנהלו אליוט של הרצאותיו סדרת מאז

בתפישות כלומר 'ישנים', חשיבה בדפוסי להשתמש רבה במידה המשיכו האירופים כי הראו כאשר אותן, הרחיבו ואף

על החשיבה דפוסי עיצוב על שהשפיעו אלו והן והנוצרית, הקלאסית הספרות על מבוססות שהיו ומדעיות תיאולוגיות

בהמשך. גם להתערער28אמריקה שהחלו עד הגילוי לאחר רב זמן עבר לא כי והראו אלו קביעות על שערערו היו

.7אליוט, העולם הישן והחדש, עמ' .24

.18שם, עמ' .25

.29 - 28שם, עמ' .26

רבה.27 במידה שיקפו התיאורים כי אלו תפישות על לביקורת השוו מחודש. ביקור - והחדש הישן העולם הנ"ל, למסך. מבעד מפגש אליוט,
לדוגמא: אליוט. שטען ממה המציאות, את Peterיותר Mason. Deconstructing America: Representations of the Other. London

1990.

ראו לדוגמא: גרפטון, עולמות חדשים. פגדן, הנפילה. הסה וריינהולד, המסורת הקאלסית והאמריקות. לופר, רומים בעולם החדש..28
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שלהם, החשיבה בדפוסי חדשנות של רבה מידה וביטאו בכך הכירו שאף מלומדים היו וכי הקודמות העולם תפישות

  29למשל, כאשר ביטאו את חשיבותו ואף עליונותו של הניסיון על-פני הידע שהיה מצוי בידי החכמים הקדמונים.

אירופה, על החדש' 'העולם של השפעתו את שבחנה זו, מחקרית מגמה התרחבה אליוט של הרצאותיו התפרסמו מאז

ההיבטים מגוון את והרחיבו לאמריקה אירופה בין המפגשים של השונים להקשרים התייחסו רבים נוספים ומחקרים

פילוסופיים, כלכליים, מגדריים, חברתיים, פוליטיים, תיאולוגיים, היבטים ובכללם ותושביו, החדש' 'העולם ייצוגי של

ולשוניים. אמנותיים בוטניים, רפואיים, ספרותיים30גיאוגרפיים, היסטוריים, בכלים בעיקר השתמשו אלו מחקרים

כפי זה, מפגש בבסיס שעמדו הפרשניים המנגנונים על ולעמוד אמריקה של ייצוגיה את לבחון מנת על ואנתרופולוגיים

למחקרים דוגמאות מספר להלן נבדלות. אתניות או דתיות קבוצות ובעיני השונות אירופה מדינות בעיני שנתפשו

העשיר המאמרים קובץ היום; ועד השבעים משנות החל שהופיעו Firstהרבים, Images of America: The

Impact of the New World on the Oldלתחומים חלוקה כלל אליוט) של מאמר (ביניהם כרכים בשני לאור שיצא ,

הלימוד31שונים; בהשפעת דנו ובמיוחד אמריקה, תאורי לבין קודמים ידע גופי בין בקשר עסקו נוספים מחקרים

אנת'וני של ספרו כדוגמת וילידיה, ביבשת האירופים התבוננות על הקלאסית התרבות של הרנסאנסי

) Grafton(Newגרפטון Worlds, Ancient Texts: The Power of Tradition and the Shock of Discovery

המאמרים Theוקובץ Classical Tradition and the Americas;32על לשיח התייחסויות הכילו אחרים מחקרים

בקבצים המחקרים כדוגמת מרכזיות, דמויות של בכתביהן או מסויים במקום מסויימים, באירועים והתמקדו אמריקה

Colonial Identity in the Atlantic World, Newו-1500-1800 World Encountersסיד פטרישה של ספרה ,

Ceremonies of Possession in Europe's Conquest of the New World, המאמרים1492-1640 וקובץ

America in European Consciousness, נוספים,1493-1750.33 רבים מחקרים התחברו אלו לדוגמאות בנוסף

 34שהתמקדו בתחום אחד או במרחב תרבותי מוגדר.

עמ'.29 חדש, מעולם מכתבים וספוצ'י, לדוגמא: עמ'8ראו אנגלית, האינדיאס של היסטוריה אקוסטה, .32,77,89-90,93,131,479-
העשורים481 במהלך שונות בתפישות שחלו השינויים על שעמדו למחקרים לדוגמא השוו השלישי. בפרק להלן זה בנושא דיון ראו .

בררה, צמחים ורפואות. הראשונים שלאחר 'גילוי אמריקה', לדוגמא: סימונס, אמריקנה בספרים אנגלים.

.36 - 32אליוט עמד על כמה מהם בקצרה, ראו: אליוט, עולם ישן וחדש, עמ' .30

Frediראו:.31 Chiappelli (ed.). First Images of America: The Impact of the New World on the Old. Vol. 1-2.
Berkeley 1976.בקובץ זה הופיע המאמר: אליוט, מפגש מבעד למסך .

הסה וריינהולד, המסורת הקלאסית והאמריקות..32

Nicholasראו:.33 P. Canny & Anthony Pagden (eds.) Colonial Identity in the Atlantic World 1500-1800. Princeton
'העולם1987 של ניכוסו בתהליך השוואתי במבט דן סיד של ספרה החדש. העולם של האירופי הכיבוש סיד, חדש. עולם מפגשי גרינבלט, .

וההולנדים. הפורטוגלים הספרדים, הצרפתים, האנגלים, על-ידי Karenהחדש' Ordahl Kupperman (ed.) America in European
Consciousness, 1493-1750. Chapel Hill & London העולם1995 אליוט, לעיל: שנזכר אליוט, של מסכם במאמר נחתם זה קובץ .

הישן והחדש - ביקור מחודש.

בבלשנות:.34 לדוגמא, ראו מסויים לתחום שהוקדשו Normanלמחקרים Fiering and Edward G. Gray (eds.) The Language
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לא שכאמור - מוגדרת בקבוצה להתמקד שלפנינו המחקר גם מבקש שונים תרבותיים במרחבים להתמקדות דומה באופן

על- שנכתבו טקסטים להלן נבחנים לכך בהתאם היהודית. החברה היא - הללו במחקרים כה עד משמעותי ייצוג קיבלה

בשל זאת מהם. אחד כל נכתב בו המסויים ולזמן למרחב ובהקשר וספרותיים היסטוריים כלים באמצעות יהודים ידי

קיימות היו הנדונים, בנושאים הדימיון ולמרות המחברים לכל המשותפת והחברתית הדתית הזיקה למרות כי ההנחה

זיקות ייחודיות בין כל אחד מהכותבים לבין קהילתו, תרבות הסביבה בה פעל והמגמות שרווחו בזמנו. 

במערב התגליות עם היהודים המחברים של שבהתמודדות וה'חדשות' ה'ישנות' המגמות על עומדת שלפנינו העבודה

תהליך של לאיטיות באשר במחקר הפולמוס עם זה בהקשר ומתמודדת אמריקה' 'גילוי לאחר השנים וחמשים במאה

ההתמודדות תהליכי בקצב העוסקים העבודה במהלך הדיונים האירופיות. העולם תפישות תוך אל אמריקה של שילובה

דרו לעתים הנחקרת; התקופה כל את התואמת קבועה אחת עמדה למצוא ניתן לא כי מעלים אמריקה עם יהודים של

לזהות ניתן ולעתים אחד, בחיבור אף או אחד מחבר של שונים בכתבים הן אחת, בכפיפה ו'חדשות' 'ישנות' תפישות

השבע- ובמאה השש-עשרה המאה של השנייה במחצית שפעלו יהודים מחברים של החשיבה בדפוסי חדשנות של מידה

 35עשרה.

תפישות של השפעותיהן ועל אמריקה ילידי של המוכללים ייצוגיהם על גם בקצרה עמד אליוט של החלוצי מחקרו

בשימוש שהיו המרכזיים מהמונחים כמה כי גרס הוא ולעמים. לקבוצות העולם של לחלוקה באשר שונות אירופיות

הקלאסי, מהעולם מונחים עיקריים; תרבותיים-טקסטואליים עולמות לשני השתייכו אמריקה ילידי על האירופי בשיח

) תרבות' 'בעל 'פרא', 'ברברי', בתרבותcivilizedכדוגמת שנים רב בשימוש שהיו מקראיים ומונחים 'רציונלי', ,(

(האחד). באל מאמין לעומת אלילים' 'עובד כדוגמת בספרו36הנוצרית, זה בנושא הדיון את הרחיב פגדן Theאנת'וני

Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnologyדן הוא .

את הבינו בו האופן על השפיע אשר אמריקה, ילידי את הספרדים הכובשים תפישות של הפילוסופי-המושגי בבסיס

הנכבשים של החוקי מעמדם על מכרעת השפעה היתה הללו לתפישות כי הראה הוא הילידים. של החיים אורחות

37במושבות ועל היחס אליהם במציאות הקולוניאלית.

Encounter in the Americas, 1492-1800. Providence קולוניאלית.2000 בוטניקה וסוואן, שייבינגר לדוגמא: ראו הבוטניקה לתחום .
וקוראים החדש העולם פלוטה, האיטלקית. והתודעה אמריקה גילוי רומאו, איטליה: על לדוגמא, ראו מסויים, למרחב שהוקדשו למחקרים
ראו גרמניה, על למחקר החדש. והעולם ההולנדי הדמיון שמידט, לדוגמא: ראו הולנד, על למחקר אמריקה. והמצאת אטליה קאצ'י, איטלקים.

לדוגמא: ג'ונסון, הגילוי הגרמני של העולם החדש.

תפישה.35 מהי לשאלה ביחס המחקר בספרות התובנות מול אל רק לא 'חדשות' או 'ישנות' תפישות של ההגדרות הן מה לבחון יש זה בהקשר
להלן עולה זה עניין השונות. לעמדות התייחסו הם דרך ובאיזו התקופה בני הכותבים של לתפישותיהם בהתאם גם אלא חדשנית, או קדומה

לאורך פרקי העבודה.

.49 - 41אליוט, עולם ישן וחדש, עמ' .36

פגדן, הנפילה. .37
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) טודורוב צווטן הספרות, תיאורטיקן של ספרו בצרפת התפרסם פגדן, של מחקרו לאור שיצא לאחר ),Todorovשנה

בכותרת שנתיים כעבור לאנגלית תורגם Theאשר Conquest of America, The Question of the Other.38

במונחים שימוש עשה טודורוב של שלOtherו-Selfמחקרו השעבוד פעולת את לחשוף מנת על המקורות, בניתוח

הנכבש. של המושתק הקול ואת שעסקו39הכובש מחקרים על רבות והשפיע רבים ופולמוסים דיונים עורר זה ספר

) ה'אחרּות' תפישת מהווהOthernessבהבנת והוא בכלל, קולוניאליים ובהקשרים בפרט באמריקה לכיבושים בהקשר (

ה'אחר'. של ייצוגו בסוגיית רבים לדיונים מוצא נקודת היום הספרות40עד מן מרכזיים טקסטים של צמודה בקריאה

שעמד ה'אחר' של מהותו את לפענח התרבויות שתי של הניסיון אחר טודורוב התחקה האצטקית, ומהמסורת הספרדית

זו התמודדות של השונות התגובות את בחן הוא בנוסף, האצטקים). בעיני והספרדי הספרדים בעיני ('האינדיאני' מולם

של 'המפותחת' הכתיבה מתרבות נבעה הילידים על הספרדים של עליונותם כי וטען התרבותיות, תוצאותיה ואת

 41האירופים ומתפישת הזמן הליניארי שלה.

) גרינבלט סטיבן של ספרו ביניהם טודורוב, של תובנותיו על נסמכו רבים Greenblatt(Marvelousמחקרים

Possessions: The Wonder of the New World.גם הוא טודורוב, של תפישותיו על התבסס שגרינבלט למרות

התקשורת באמצעי ראה הוא הילידים; על האירופים של יתרונם בהכרח היתה לא הכתיבה כי כשטען עליו, חלק

לנכבשים. הכובשים בין הכוח יחסי בכינון המכריע הגורם את תרגום על של42שהתבססו ייחודו את לפענח מנת על

) ה'פלא' במושג שימוש עשה גרינבלט אמריקה ילידי על האירופי אמריקהWonderהמבט על השיח את גדש אשר ,(

את הן דהיינו, לילידים, האירופים של יחסם מורכבות את בתוכו הכיל זה מושג כי והראה המוקדמת, החדשה בעת

חשוב פרשני כלי היו וההשתוממות הפליאה תיאורי כי גרס הוא מפניהם. והחרדה האימה את הן וההשתוקקות הפליאה

בכלל. בין-תרבותיים מפגשים בהבנת לסייע יכול זה כלי כי וטען עימה, וההתמודדות ה'אחרות' עם המפגש 43בהבנת

הפערים בעקבות נוצר זו, בהתמודדות הכרחי בתפקיד שימש אשר הדמיּון, תהליך כי עולה גרינבלט של ממחקרו

בהשפעתה דן כאשר הדמיּון, תהליך של נוסף חלק על הצביע אף גרינבלט לילידים. האירופים בין העצומים התרבותיים

38.Tzvetan Todorov. La Conquête de l'Amérique, la question de l'autre. Paris-Seuil טודורוב,1982 ראו: האנגלי לתרגום .
כיבוש אמריקה. 

הפילוסופי.39 מולOtherהמונח אל הוסרל,SelfאוSameהעומד אדמונד הגל, גיאורג ביניהם: מרכזיים, פילוסופים של בכתביהם נוסח
ז'ן-פול סרטר ועמנואל לוינס.

בשנת.40 לאור שיצאה טודורוב של ספרו של למהדורה בהקדמה הספר על ולפולמוס לביקורת פגדן של התייחסותו טודורוב,1999ראו :
.xii-xiכיבוש אמריקה, עמ' 

עמ'.41 שם, הכתיבה160טודורוב, ותרבות מחזורית שלהם הזמן שתפישת האצטקים, של לתבוסתם טודורוב של לדעתו גרמו אלו תפישות .
'מערבית' היותה בשל השאר בין זו, הנחה על ביקורת ספג טודורוב לה. חיצונית סימנים מערכת על התבססו והם 'מפותחת' פחות היתה שלהם

.40במהותה. ראו הפנייה לביקורת לעיל, הערה 

עמ'.42 החדש, העולם פלא מניולו,11-12גרינבלט, השוו: אמריקה, ילידי עם למפגש בהקשר והאוריינות הכתיבה של למקומם להתיחסות .
.123 - 29הצד האפל של הרנסנס, עמ' 

.32הפליאה ותיאור ה'אקזוטי' נזכרו בקצרה עוד במחקרו של אליוט ככלי של שינוי. ראו: אליוט, עולם ישן וחדש, עמ' .43
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החדשה העת של האירופית בספרות אמריקה של דמותה עיצוב על הביניים מימי זו גם כמו הקדומה המסעות ספרות של

44המוקדמת.

של בייצוגיהם ָלדיונים בסיס משמשים להלן, שנזכרים נוספים וחוקרים גרינבלט טודורוב, פגדן, אליוט, של תובנותיהם

הסימנים למערכת לב תשומת ניתנה המקורות בניתוח העבודה. של השונים בפרקים היהודית בחברה וילידיה אמריקה

זה מחקר עומד לכך בנוסף היהודי. ה'עצמי' מול אל ה'אינדיאני' ה'אחר' של ייצוגיו ולהבנת היהודי(יו)ת התרבו(יו)ת של

ניגשו כאשר המחברים, את ששימשו השונים הטקסטים איתור באמצעות היהודית לתרבות הייחודים הדמיּון תהליכי על

להתמודד עם 'אחרותם' של אמריקה ושל הילידים. 

היו היהודים זו. בתקופה ברובו מדומיין כאמור שהיה אמריקה, ילידי עם יהודים של זה ממפגש עולה מיוחדת מורכבות

הנוצרית החברה שנים. מאות מזה הנוצרית והחברה השליטים הכנסיה, בעיני הנוצרית אירופה של הבולטים ה'אחרים'

הביאה היהודים של נבדלותם והמשפטית. הדתית הבחינה מן מיעוט של מעמד בעלת נבדלת כקבוצה ליהודים התייחסה

מדינות בכמה שהתרחש כפי מסוימות, מטריטוריות לגירושם אף ולעתים והחברה הכלכלה מחיי לדחיקתם לעתים

כמיעוט עצמם ראו היהודים אף השש-עשרה. למאה השלוש-עשרה המאה שבין בתקופה בעיקר המערבית, באירופה

ובמידה סביבתם של הכלכלה בחיי להשתלב ביקשו הם זאת עם יחד אך נפרדות, וחברתיות דתיות מסגרות ויצרו נבדל

רבים יצוגים היו באירופה, ויהודים נוצרים יחסי של השנים רב המטען בעקבות והחברה. התרבות בחיי גם מסויימת

יהודים של תיאורים הנוצרית. בחברה ונפוצים מוכרים שהיו העממית ובתרבות הקאנונית בספרות היהודים של

האירופים את לעתים שימשו ברובם, שליליים שהיו הביניים, בימי הנוצרית ובספרות העתיקה בעת הפגאנית בספרות

תיאורי של השפעות לעתים נמצאו אמריקה של המסעות בספרות כך עצמה. לאירופה מחוץ אף 'אחרים', לתאר בבואם

לדוגמא, שהראה כפי 'מוסלמיים', תיאורים אף או אמריקה ילידי של 'יהודיים' תיאורים כגון באירופה, מוכרים 'אחרים'

) בויארין ושלBoyarin.(45ג'ונתן נוצרים של ייצוגים שימשו לעתים לכך במקביל כי לראות ניתן שלפנינו במחקר

או בפגאניות שהעיסוק יתכן ועוד, זאת נוצריות. שאינן אחרות קבוצות שתיארו יהודים של בכתיבתם הנוצרית הדת

לעתים שימש אחרות, יבשות ילידי של או אמריקה ילידי של לתיאורים בקשר נדונו כאשר פולחן, לשם אדם בני ברצח

יהודים כי הרושם מתקבל מכאן דתם. ונגד נגדם הנוצרים של טענותיהם מול אל היהודים של הפולמוסי מהשיח כחלק

 46הפנו לעתים את הטענות האנטי-יהודיות של הנוצרים כלפי 'אחרים'.

עמ'.44 החדש, העולם פלא החדשה26-51גרינבלט, ובעת הביניים בימי אירופה של תרבותי בניתוח ה'פלא' במושג השימוש על .
עמ' שם, ראו והשבע-עשרה, השש-עשרה במאות התגליות על בשיח תפקידו על הטבע. וסדר פלאות ופארק, דסטון ראו: -146המוקדמת,

לדוגמא:172 ראו היהודית, בתרבות זה בנושא לעיסוק .Solomon T. H. Hurwitz. "Pygmy Legends in Jewish Literature."
Jewish Quarterly Review 6, 3 (1916). pp. 339-358.טואף, מפלצות יהודיות .

ושל.45 המוסלמים של אירופאיות תפישות של השפעתם על עמדו נוספים חוקרים הנוצרית. אירופה של וזהותה אנדיאנים יהודים, בויארין,
האמפריה העות'מאנית בתיאורים של אמריקה, ראו לדוגמא: פוקס, מימזיס ואמפריה.

הרביעי,.46 בפרק להלן בכך דיון ראו ישראל'. 'תשועת הפולמוסי בחיבורו ישראל בן מנשה של דבריו ברקע לדוגמא, עומדים, אלו דברים
. 269 - 268עמ' 
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ג. היהודים ויחסם אל ה'אחר'  

בשנים משמעותי עניין לעורר החלה בפרט הלא-אירופי ה'אחר' ואל בכלל ה'אחר' אל אירופה של יחסה שאלת

בתוך והשונים הזרים אל שוליים, קבוצות אל יהודים של יחסם נדונו בו היהודית, התרבות במחקר אף האחרונות

 47החברה היהודית או אל 'אחרים' מחוצה לה.

השחור'. 'האדם אל בכלליות או האפריקאי אל ביחס ובראשונה בראש התמקדו זה לנושא שהתייחסו 48המחקרים

בספרו: מלמד היהודיתאברהם התרבות בתולדות כ'אחר' השחור האדם עורו': כושי דימוי,'היהפוך בשאלת דן

מוכרים בטקסטים להתמקדות הביא המחקר של הרחב אופיו שונות. תקופות לאורך היהודית בתרבות ה'שחורים'

מלמד של העיקריות ממסקנותיו אחת כשלעצמה. תקופה בכל או מהם אחד בכל הדיון ולצמצום יותר ומרכזיים

החדשה, העת ועד חז"ל מספרות החל השחור' 'האדם של השלילי בדימוי המשכיות קיימת כי היתה הנרחבת מבדיקתו

ואת שלהם התרבותית העליונות את להדגיש מנת על האפריקאים של נחיתותם את לחזק נטו יהודים כותבים וכי

ה'לבנה'. השלטת לקבוצה הגיאוגרפיים'49קרבתם 'הגילויים בעקבות ה'שחורים' לתיאורי מלמד התייחס האחרון בפרק

ישראל. בן ומנשה פריצול אברהם של בחיבוריהם פריצול,50והתמקד של בחיבורו האפריקאים תיאור בין הקישור

בשנת מכן,1524שנכתב לאחר שנים ממאה יותר שהתחבר ישראל, בן מנשה של בחיבורו אמריקה ילידי ותיאור ,

דומים, השחורים כל רק שלא ההנחה עומדת הדברים 'בבסיס כי מסקנתו ואת מלמד של ההמשכית תפישתו את תואמים

עמ' עורו, כושי היהפוך (מלמד, לזה' זה דומים לבנים שאינם אלה שכל במידה234אלא כבעייתית מתגלה זו מסקנה .(

שמוצג כפי פריצול, של בחיבורו אמריקה ילידי ושל האפריקאים של השונים התיאורים את מקרוב בוחנים כאשר רבה

באופן שלילי אינו ישראל בן מנשה של בחיבורו אמריקה ילידי של הייצוג כן, כמו זה. מחקר של הראשון בפרק בדיון

גורף כפי שהציג זאת מלמד, אלא בעל מורכבות גדולה יותר, כפי שנדון בפרק הרביעי להלן.

בספרו שורש Jewsג'ונתן and Blacks in the Early Modern Periodשל יחסם שאלת עם הוא גם התמודד

מוגדרים מאפיינים בעלת תקופה לאורך בנושא ורחבה מעמיקה התבוננות והציע האפריקאים, ל'שחורים' יהודים

שהם-.47 אפרים חם. של קללתו גולדנברג, עורו. כושי היהפוך מלמד, ראו: הביניים, ובימי העתיקה בעת ל'אחר' ויחסם יהודים על למחקרים
למזרח המסע "יומן בן-שלום. רם תשס"ח. ירושלים הביניים. בימי באירופה היהודית בחברה ומצורעים משוגעים כורחם: בעל חריגים שטיינר.

פעמים ואוריינטליזם." דימויים נכתב): (שלא כספי אבן יוסף עמ'124של Martin.7-51(תש"ע). Jacobs. "From Lofty Caliphs to
Uncivilized 'Orientals': Images of the Muslim in Medieval Jewish Travel Literature." Jewish Studies Quarterly 18,1

(2011) pp. ההיסטוריים64-90 המחקרים ממיעוט בשונה להלן. בדיון נזכרים אלו בנושאים שעסקו המוקדמת החדשה העת על המחקרים .
בפרדיגמת שימוש עושים מהם רבים כאשר המודרנית, בתקופה שעוסקים רבים מחקרים ישנם הפרה-מודרנית, התקופה על אלו בנושאים
החברה בתוך אף או העשרים המאה במהלך באירופה היהודית בחברה שונות קבוצות בין היחסים את לבחון מנת על ה'אוריינטליזם'

הישראלית. 

עמ'.48 הבריות, משנה ברוך אידלסון-שיין, אצל: המוקדמת, החדשה בעת לאפריקאים יהודים של יחסם על במחקרים ביקורתי דיון -3ראו
10 .

עמ'.49 שם, לדוגמא: ראו עורו. כושי היהפוך האנגלית:44-56מלמד, בגרסתו הספר על שורש של לביקורתו השוו .Jonathan
Schorsch. "Abraham Melamed, The Image of the Black in Jewish Culture: A History of the Other, translated by

Betty Sigler Rozen." Jewish History 21 (2007). pp.209-215.

הביקורת על מאמרו של מלמד רלוונטית במידה רבה גם בניתוח שני המקורות הללו בספרו..50
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השמונה-עשרה. המאה לשלהי ועד החמש-עשרה המאה אלא51משלהי האפריקאים, של הדימויים את רק לא בחן שורש

למציאות בהקשר האפריקאים לעבדיהם יהודים של ליחסם העדויות את כלומר ההיסטורית, המציאות את גם

הוא היהודיות. לקהילות והצטרפו שהתגיירו ואפריקאים, יהודים בין הקשר פרי לצאצאים יחסם ואת הקולוניאלית

האתני, לשיח בהקשר האירופית בקולוניזציה הספרדית-הפורטוגלית, מהעדה בעיקר היהודים, של למעורבותם התייחס

ההיסטורי המחקר בהתפתחות חשוב דרך ציון מהווה זה מחקר המערבית. באירופה והתרבותי החברתי התיאולוגי,

לזה מלמד של מחקרו בין ההבדלים למרות כי מעניין המוקדמת. החדשה בעת ה'אחר' על והשיח היהודים של והתרבותי

שורש למדיי. דומות הכלליות מסקנותיהם המחקר, מתודות מבחינת הן וניתוחם המקורות מגוון מבחינת הן שורש, של

ביחס מסויימת במורכבות להבחין ניתן כי שציין על-אף ה'שחורים', על הכללי היהודי בשיח משמעותי' 'קיפאון זיהה

 52לנסיבות מקומיות וכי אין להתייחס בכל המקרים לתרבות היהודית כמקשה אחת.

ויחסם הספרדים היהודים של העצמית הגדרתם את בחן הוא הללו, המחקרים לשני שקדם קפלן, יוסף שפרסם במאמר

אפריקאי ממוצא נשים כלל בדרך שהתגיירו, ל'שחורים' המערבית באירופה הספרדית העדה של ביחס דן קפלן לזרים.

אפריקאי. ממוצא ונשים יהודים גברים של צאצאיהם לרוב שהיו ל'מולטים', וביחס שפחות, ו'אחרות'53שהיו 'אחרים'

באמשטרדם. ובעיקר בהולנד הספרדים של לקהילותיהם והצטרפו באמריקה ההולנדיות מהמושבות לרוב הגיעו אלו

ויישמו האיבריים וה'כבוד' הדם' 'טוהר ערכי את הטמיעו המערבית הספרדית בפזורה הקהילות חברי כי מצא קפלן

גם שימשו אלו ואתניות תרבותיות הבחנות השתייכו. אליה לקבוצה ביחס כזרים שנתפשו אלו כלפי בקהילותיהם אותם

תקנות תוקנו ואף הספרדים, בקהילות התקבלו לא לרוב אשר לאשכנזים, המערבית הספרדית הפזורה חברי של ביחסם

בקהילות הפזורה, שניסו למנוע קשרי נישואין עימם.

בעולם מורכבות זהויות בעלות עיקריות קבוצות שלוש של הזהות עיצוב תהליכי את לבחון שורש ג'ונתן פנה לאחרונה

כינה אותה אחת כקבוצה התייחס אליהם לשעבר, וקונוורסוס קונוורסוס ביניהן, הקולוניאלי, האיברי

Judeoconversosבספרו .Swimming the Christian Atlantic: Judeoconversos, Afroiberians and

Amerindians in the Seventeenth Century,דה אנטוניו הקונוורסו של לסיפורו נרחב דיון שורש הקדיש

בכלליות שורש התייחס זה, בסיפור והמעמיק החשוב דיונו מלבד ישראל. בן מנשה של חיבורו את שפתח מונטסינוס

עוד נותר כי הודה אך האיברית, לתרבות בהקשר אמריקה לילידי והיהודים-הספרדים הקונוורסוס של ליחסם ובקצרה

הנושא. את לחקור רב או54מקום בספרד שישבו קונוורסוס על-ידי שנכתבו טקסטים אלו לצד אלו בחן שורש

שורש, יהודים ושחורים..51

עמ'.52 שם, במאה12שורש, האשכנזית לספרות ביחס שורש של למסקנותיו ובמיוחד שורש, ושל מלמד של מחקריהם על לביקורת השוו .
.10 - 7השמונה-עשרה: אידלסון-שיין, ברוך משנה הבריות, עמ' 

תפישת.53 על דומה באופן שהתבסס אמריקה, לילידי ישראל בן מנשה של יחסו את גם הזכיר קפלן לזר. והיחס עצמית הגדרה קפלן, ראו:
ה'אינדיאנים'. כלפי בספרד שרווחה התפישה את רבה במידה תאמה אשר לאירופה, מחוץ 'אחרים' כלפי גם הספרדים היהודים של העליונות

. 94 - 65ראו דיון מפורט בכך בפרק הרביעי להלן. ראו גם: הנ"ל, מיהודים חדשים, עמ' 

.377 - 369שורש, יהודוקונוורסוס, עמ' .54
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גרס הוא באמשטרדם. הספרדית מהקהילה חלק שהיו לשעבר, קונוורסוס יהודים, של וטקסטים באמריקה במושבותיה

תיאורים בין אמריקה ילידי כלפי והקונוורסוס היהודים של עמדותיהם נעו באירופה, שרווחו לייצוגים בדומה כי

ופסטורלית. אצילה כדמות ה'אינדיאני' של רומנטיזציה לבין כ'ברברים' אותם שהציגו יהודים55שליליים כי ציין שורש

שלהם זהותם את לכונן מנת על ה'שחורים', על לשיח בדומה אמריקה ילידי על בשיח שימוש עשו כאחד וקונוורסוס

 וסיכם באופן הבא:56בהקשר הקולוניאלי

The views of Africans and Amerindians proffered by Conversos and Sephardim

parallel the latters' attempts to work out their own identity. Their writings frequently

serve to situate the writers and their people, the Judeoconversos or Jews, in a

favorable light as White Iberians, as members of the world's most advanced

civilization, White Christian Europe. ( 339שורש, יהודוקונוורסוס, עמ'  )

שבין הדמיון את מלמד, לאברהם בדומה שורש, הדגיש אמריקה, ילידי של בייצוג העוסקים מקורות במספר דיון לאחר

רוב כי ציין הוא והקונוורסוס. היהודים-הספרדים של בספרותם האפריקאים ושל אמריקה ילידי של הייצוגים

של הנחותה תרבותם פני על והקונוורסוס היהודים של עליונותם את והביעו שליליים היו אמריקה ילידי של התיאורים

בשיח להשתתף ולקונוורסוס ליהודים סייעה הילידים של זו דחייה שורש של לדעתו ה'אחרות'. הקבוצות שתי

 57הקולוניאלי ולהציב את עצמם כחלק מקבוצת האירופים-הנוצרים ה'לבנים'.

שונות מקבוצות 'אחרים' של תיאוריהם בין הקרבה כי לציין חשוב ושורש, מלמד הגיעו אליה זו דומה למסקנה ביחס

התיאורים בין לשוני גם לב תשומת לתת יש זו השוואתית במתודה השימוש לצד אך חשובה, תובנה ספק ללא היא

58השונים בכל אחד מהחיבורים ולהתייחס באופן פרטני לחיבור בו הם מצויים ולתקופה בה התחברו.

אותן מרחיב הנוכחי המחקר אך כאן, לדיונינו ביותר רלוונטיות הן שורש, של אלו ובמיוחד מלמד, של המחקר שאלות

יהודים של בכתביהם אותן ובוחנת אמריקה ילידי של לייצוגיהם ביחס אלו שאלות מעמידה העבודה בהן; ומעמיק

מגוונים. קולוניאליים ובהקשרים המערבית אירופה של שונים תרבותיים מרחבים פני על ממושכת תקופה במהלך

האיברי לעולם רק לא ומתייחס ובקונוורסוס ביהודים העיסוק בין לרוב מפריד זה מחקר שורש, של ממחקרו בשונה

זו רחבה בחינה להלן). לכך התייחסות (ראו אחרות אירופה במדינות נוספות יהודיות לעדות גם אלא והיהודי-ספרדי,

אמריקה' 'גילוי על הראשונות הידיעות למן היהודית בתרבות ה'אינדיאנים' של הייצוגים מגוון על לעמוד מאפשרת

55.' Attitudesראו: toward Amerindians wavered between denigrating portraits of barbarians and romanticizing
depictions of noble pastorals '338.' (שם, עמ.(

.340 - 337שורש, שם, עמ' .56

.378 - 377שם, עמ' .57

אידלסון-שיין,.58 היהודית: הנאורות בספרות ה'אקזוטי' של בדמותו שעסקה אידלסון-שיין איריס של במחקרה ראו זה, מסוג למתודה דוגמא
ברוך משנה הבריות. 
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שונים במרחבים הדיון ביניהם. השוני על גם אלא הדמיון על רק לא ומצביעה הבאות השנים וחמשים מאה ובמהלך

החדשה בעת היהודית בתרבות ה'אינדיאני' ה'אחר' תפישות התגבשות של מורכבת להבנה תורם שונות יהודיות ובעדות

המוקדמת ושל זהותם ותפישתם העצמית של היהודים במרחביה של אירופה המערבית.

ד. המקורות בהקשרם ההיסטורי והגיאוגרפי 

שונים באופנים במערב לתגליות המתייחסים חיבורים של מגוון כוללים העבודה במהלך הנדונים הראשוניים המקורות

קשר יש כי מראה, הנדונה התקופה במהלך שנכתבו המקורות פרישת ותושביו. החדש' 'העולם את בפירוט מתארים או

ברובם התחברו השש-עשרה מהמאה הכתבים התחברו. בהם התרבותית והסביבה המקום לבין הזמן בין למדיי הדוק

האשכנזיות העדות בקרב התחברו שלאחריה המאה ותחילת השש-עשרה המאה מסוף כתבים כמה איטליה; במדינות

ועמדו אירופה במערב הספרדית הפזורה חברי בקרב התחברו השבע-עשרה מהמאה הכתבים ובפראג; איטליה בצפון

בזיקה לראשית הגעתם של יהודים ל'עולם החדש'. 

באיטליה. היהודיות הקהילות בקרב ואתנוגרפי גיאוגרפי אופי בעלי חיבורים מספר נכתבו השש-עשרה המאה במהלך

של ויצירותיו עולם' ארחות 'אגרת פריצול אברהם של ספרו כדוגמת וארצות, עמים של תיאורים כוללים אלו חיבורים

הם אך בעברית, נכתבו אלו חיבורים קורטיש'. פירננדו וספר החדשה האינדיאה ו'ספר עמים' גבולות 'מציב הכהן יוסף

על לים. מעבר המסעות ספרות בכללה ובספרדית, באיטלקית בעיקר אירופה, בלשונות שנפוצה ספרות על מתבססים

מבטו נקודת את בחובם טומנים הם אחרים, חיבורים של ועיבודים תרגומים בעיקרם או בחלקם הם אלו שחיבורים אף

הוסיף או השמיט שינה, המחבר קרובות לעתים שכן למקורם, זהים היו לא אלו עבריים חיבורים היהודי; מחברם של

תיאורים מצויים אלו, חיבורים לצד מיועדת. היתה לו הקוראים לקהל יצירתו את והתאים עולמו תפישת פי על פרטים

לתגליות התייחסויות ובהם כהיסטוריוגרפיים להגדירם שניתן חיבורים בתוך יותר קצרים וגיאוגרפיים אתנוגרפיים

ואף גאנז לדוד דוד' 'צמח הכהן, ליוסף התוגר' עותומאן בית ומלכי צרפת למלכי הימים דברי 'ספר כדוגמת במערב,

מעין אלא מובהק, היסטוריוגרפי חיבור אינו הקבלה' 'שלשלת כי לציין, חשוב יחייא. אבן לגדליה הקבלה' 'שלשלת

ידע שכללו נוספות, 'אנציקלופדיות' היסטוריוגרפיים. חלקים הכוללת ומגוונים, שונים בתחומים ידע של אנציקלופדיה

('מן רוסי דה עזריה של חיבורו בהם אתנוגרפיים, או גיאוגרפיים בנושאים דנו מיסטי, או תיאולוגי מדעי, היסטורי,

הדיונים יגל. אברהם של וכתביו אריה') ('משער פורטלאונה לאברהם הגבורים' 'שלטי הספר עינים', 'מאור האדומים')

הגוברת ההתעניינות המאוחר. הרנסאנס של והכתיבה הלימוד מגמות עם היטב משתלבים הללו בחיבורים הרלוונטיים

ניכרות אלו מגמות מנהגיהם. ועל בעולם שונים עמים על נרחבת בכתיבה ביטוי לידי באה ובמסעות באתנוגרפיה של

שתיארו ואטלסים רבות מפות בה הופקו אשר זו, בתקופה והקרטוגרפיה הקוסמוגרפיה ספרות של מואצת בהתפתחות

 59את העולם המתרחב בעיני תושבי אירופה.

התלמאיים..59 האטלסים של ההסתגלות דילקה, האתנולוגיה. על הגילוי השפעת הנד, מוקדמת. אנתרופולוגיה הודג'ן, לדוגמא: ראו
ביבליוגרפיה מפורטת בנושאים אלו מופיעה לאורך פרקי העבודה.
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או האיטליאנית לעדה השתייכו השש-עשרה המאה במהלך בכתביהם אלו לנושאים שהתייחסו היהודים המחברים רוב

מפוזרות היו שנים, ארוכת מסורת בעלות שהיו איטליה, יהדות קהילות איטליה. במדינות שנמצאו הספרדית לעדה

של תהליך חל השש-עשרה המאה במהלך בערים. יותר גדולות קהילות מספר לצד והתקיימו ומבודדים קטנים בריכוזים

ככלל איטליה יהודי תרבות במסחר. השתלבו שם הגדולות, לערים יהודים של מהגירתם כתוצאה הקהילות התרחבות

ההלכתיים, בתחומים ענפה עברית וביצירה במסורת בדבקות הן התרבותית, בסביבה בהשתלבות הן התאפיינה

רחבה. וספרותית לשונית פילוסופית, השכלה עם יחד והקבליים, הליטורגיים ורדיפות60הפרשניים, גירושים בעקבות

עימם הביאו אשר האיברי, האי ומחצי צרפת מדרום יהודים לאיטליה הגיעו והשש-עשרה החמש-עשרה המאות במהלך

את עימם שנשאו לשעבר, קונוורסוס ברובם היו אלו מהגרים ופילוסופי. מדעי עיון שכללו מגוונות, לימוד מסורות

היקף. רחב במסחר ועסקו הגדולות בערים התיישבו מהם רבים כאשר והנוצרית, הספרדית התרבות למרות61מטען

חוסר חוו הם ראשונים, עבריים דפוס בתי של ופריחתם בסביבתם, היהודים של והתרבותית הכלכלית השתלבותם

ממקומותיהם שגורשו מהם והיו השש-עשרה, המאה במהלך איטליה במדינות חייהם ובאורחות במעמדם יציבות

ליהודים הכנסייה ביחס לרעה שינוי של תהליך חל השש-עשרה המאה במהלך לצמיתות. או מוגבלות לתקופות

ושינויים הדפוס התפתחות השפעת הקונטרה-רפורמציה, תהליכי שעיקרם גורמים, ממספר שנבע היהודית, ולספרות

כל את לשרוף יש כי השלישי, פיוס האפיפיור שהטיל לגזירה הובילו אלו תהליכים איטליה. ברחבי שחלו פוליטיים

נוספים עבריים ספרים ועימם התלמוד דפוסי של שריפתם הנצרות. נגד נאצה דברי מכילים שהם בטענה התלמוד עותקי

בשנת בערים1553נערכה גם עבריים ספרים של נוספות שריפות התקיימו והששים החמשים שנות ובמהלך ברומא,

עבריים. ספרים על צנזורה והופעלה התלמוד הדפסת נאסרה אף בהמשך וצפונה. איטליה במרכז ברקע62אחרות

היהודים איטליה; במדינות חייהם מורכבות עומדת יהודים של בכתביהם המופיעות הנוצרית לסביבה ההתייחסויות

זו נבדלות שלהם; והחברתית הדתית הנבדלות אף על העירוני החיים ובמרקם המאוחר הרנסאנס בתרבות חלק לקחו

הוראת על-פי העירוניות בשכונות מכוונת הפרדה מדיניות מתוך שנוצר הגטו, של בהקמתו בולט ביטוי לידי באה

השלטונות. של הפעולה משיתוף וכתוצאה יחסם63האפיפיור כי עולה מאיטליה, יהודים של עטם פרי בחיבורים מעיון

כלפי חיציהם רוב את הפנו והם אחרות, מעדות יהודים של מזה חריף היה ולנוצרים לנצרות הספרדים היהודים של

כסופה..60 במראה בונפיל. מנטובה. בדוכסות היהודים סימונסון, הרנסנס. בתרבות היהודים רות, באיטליה. היהודים שולוואס, ראו:
עמ' שם, שולוואס, לדוגמא: ראו האיטלקית, בחברה היהודים של עמ'338-352להשתלבותם שם, רות, שם,29-48,67-154. בונפיל, .

על16,87-100עמ' מדיי. רומנטית תמונה לדעתו שהציגו קודמים, במחקרים באיטליה היהודים של השתלבותם תיאור את ביקר בונפיל .
עמ' שם, שולוואס, לדוגמא: ראו איטליה, יהדות של הספרותית עמ'199-314היצירה שם, רות, עמ'275-298. שם, סימונסון, .435-

. לסלי, אימוץ תפישות הומניסטיות. 142 - 119. בונפיל, שם עמ' 507

.58 - 56. בונפיל, שם, עמ' 145 - 104ראו לדוגמא: שולוואס, שם, עמ' .61

. 63 - 21ראו: רז-קרקוצקין, הצנזור, העורך והטקסט. על שריפות התלמוד ראו שם, עמ' .62

בשנת.63 שנוסד ונציה של מהגטו החל ההפרדה, מדיניות התפתחות עמ'1516על שם, בונפיל, ראו: בשונה56-69,100-103, .
בונציה. הגטו אל כניסתה יום את בחגיגיות מציינת שאף היהודית, החברה בעיני חיובי כמהלך נתפש הגטו כי בונפיל הראה קודמים, ממחקרים

רוני ויינשטיין המשיך קו מחשבה זה במאמרו: ויינשטיין, מבודדים אך לא דחויים.
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ספרד והמלכים הקתולים.

על בכתיבתם גם ביטוי לידי בא והספרדי הנוצרי ולעברם למולדתם לשעבר הקונוורסוס של האמביוולנטי יחסם

זה אין השבע-עשרה. המאה במהלך באמשטרדם המערבית הספרדית הפזורה חברי של בחיבוריהם ובייחוד אמריקה

במטרופולין שישבו יהודים של עטם פרי היו השבע-עשרה, במאה ולילידים לאמריקה ההתייחסויות כי מפתיע,

באיטליה; האחרים הדפוס ומרכזי ונציה של קרנה שירד משעה המערבית אירופה של הדפוס למרכז שהפך ההולנדי,

הגיאוגרפיה בתחומי העיסוק בלט ובה רבים, בתחומים ענפה אינטלקטואלית פעילות התקיימה באמשטרדם

הספרדית. מהקהילה יהודים גם מעורבים היו בו בקרב64והקרטוגרפיה אף גברה לים מעבר במסעות ההתעניינות

האירופי הקולוניאלי בפרוייקט מעורבת להיות החלה ההולנדית שהרפובליקה משעה אירופה במערב היהודית החברה

ובאמריקה. אסיה ולייסד65במזרח החדש' ל'עולם להגיע יהודים גם החלו השבע-עשרה המאה של השלושים משנות כך

ההולנדיות. במושבות ראשונות שאלת66קהילות את בולט באופן מעלים זו בתקופה יהודים של בכתביהם הדיונים

לחברה שייכותם מידת ואת זהותם את להגדיר מנסים בעודם הנוצרית, החברה אל ויחסם באירופה היהודים של זהותם

והן ישראל בן למנשה ישראל' 'מקוה בחיבור במיוחד ביטוי לידי באו הללו הזהות שאלות מושבם. במקום הכללית

היהודים של זיקתם ופורטוגל. ספרד לבין הולנד בין ששררו והעוינות המאבקים רקע על חריפותן ביתר עומדות

או הקולוניאלי הפרוייקט עם הזדהותם בשאלת ייחודית מורכבות יצרה אלו קולוניאליות ישויות לשתי הספרדים

ביקורתם כלפיו.

יהודים של צאצאיהם לשעבר, קונוורסוס של ממשפחות בעיקרן מורכבות היו המערבית הספרדית הפזורה קהילות

האיברי האי חצי את שעזבו מאלו חלק החמש-עשרה. במאה ובפורטוגל בספרד לנצרות מיהדות דתם את שהמירו

אירופה במערב יהודיות קהילות הקימו האינקויזיציה, רדיפות בשל לעתים והשבע-עשרה, השש-עשרה המאות במהלך

האיברי האי בחצי נותרו הקונוורסוס מצאצאי רבים מכן. לאחר אליהן הצטרפו או השבע-עשרה המאה בראשית

הדרומיות השפלה בארצות בצרפת, כנוצרים לחיות והמשיכו מולדתם את שעזבו היו אך הנוצרית, בחברה והשתלבו

של להתיישבותם השלטונות של הרשמי האיסור למרות החדש', ב'עולם והפורטוגליות הספרדיות במושבות ואף

שהושתתה ביניהן, זיקה קיימו קונוורסוס ושל יהודים של הללו הקבוצות שתי לים. שמעבר במושבות חדשים' 'נוצרים

 67על קשרים משפחתיים, קשרים כלכליים, וזהות אתנית ותרבותית משותפת.

המרכזיות לשאלות והתייחסויותיהם הקונוורסוס של כתביהם היהודי', 'העולם לגבולות תחּום שלפנינו שהמחקר מכיוון

.105  - 98ראו: דן בור, דפוס איברי באמשטרדם, עמ' .64

והעולם.65 ההולנדי הדמיון שמידט, באמריקה. ההולנדים קלוסטר, ראו: ההולנדית, בתרבות ומקומם באמריקה ההולנדים הכיבושים על
החדש. הנ"ל, מב"י והייצוג ההולנדי של אמריקה.

עמ'.66 החדש, ובעולם באירופה הפזורה קפלן, לדוגמא: הערה582-588ראו הרביעי, בפרק להלן ראו נוספות, ביבליוגרפיות להפניות .
13.

. 240 - 239ראו לדוגמא: ישראל, תפוצות בתוך תפוצה. לפירוט ולהפניות ביבליוגרפיות נוספות ראו להלן בפרק הרביעי, עמ' .67
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או והנוצרי היהודי הללו, העולמות בשני בבד בד שפעלו הפזורה חברי מבין שהיו למרות רוב. על-פי לדיון מחוץ נותרו

הזהות בכינון מתמקדת העבודה ביניהם, להפריד ניתן תמיד לא אשר וה'אנוסי', שלהיהודיתההלכתי שיח במסגרת

בספרויהודיותקהילות שורש ג'ונתן שנקט מהגישה בשונה לקונוורסוס, הספרדים היהודים בין להפריד יש זה במובן .

והדבר במידה זאת, עם נפרדת. קהילתית ובמסגרת שונה דתי-תרבותי בהקשר רבות פעמים פעלו הם שכן לעיל, שנזכר

ויחסם לנצרות זיקתם וצאצאיהם, הספרדים היהודים של זהותם מורכבות שאלת במחקר עולה לדיון מתקשר

לקונוורסוס, כמו גם השלכותיה של מורכבות זו על המפגש עם אמריקה וילידיה. 

מדינות של במרחב והספרדית האיטליאנית העדות בקרב שהתחברו כתבים על בעיקר מצביעים שהמקורות על-אף

יהודיות ובעדות נוספים יהודיים במרכזים גם אלו בנושאים להתעניינות ביטוי למצוא ניתן השפלה, וארצות איטליה

כדוגמת באיטליה, שונות בקהילות מוכרים הנראה ככל שהיו מדעי, אופי בעלי ופירושים תרגומים נדונים כך אחרות.

מחוצה אף ואולי באיטליה האשכנזית העדה בקרב נכתבו אלו לחיבורים ופירושים תרגומים העולם'. ו'כדור 'הסֵפירה'

אלמושנינו משה של פירושו שהוא אלהים', 'בית החיבור כדוגמת העות'מאנית, באמפריה הספרדית העדה בקרב וכן לה,

ופריחתה ובפולין באשכנז הקהילות לבין באיטליה היהודיות הקהילות בין שהתקיימו התרבותיים הקשרים ל'סֵפירה'.

של העיסוק ברקע עומדים שלאחריה, המאה ובראשית השש-עשרה המאה בשלהי רנסנאסי תרבותי כמרכז פראג של

זה. במרחב ובפילוסופיה במדע יהודים גאנז68מלומדים דוד של המדעיים חיבוריו לשמש יכולים לכך דוגמא

בהקשר (הרמ"א). איסרליש משה ור' (המהר"ל) בצלאל בן ליווא ר' מוריו, של בכתביהם אלו לנושאים וההתייחסויות

בכלל, לכך שנקשר המדעי ובשיח בפרט התגליות על בשיח האשכנזים היהודים של השתתפותם מידת שאלת עולה זה

שנדונה בהרחבה בפרק השלישי בעבודה.

ה. מהלך העבודה
באפיוניה התמקדות מאפשרת זו חלוקה וגיאוגרפית. כרונולוגית חלוקה על המתבססים פרקים מארבעה בנויה העבודה

התרבותי ולמרחב המחברים השתייכו אליה היהודית לקהילה והתייחסות הנדונות מהתקופות אחת כל של וייחודה

והם המוגדרים ובמרחב בתקופה שהתחברו עיקריים כתבים בכמה או אחד מרכזי בחיבור דן פרק כל חיו. בו הייחודי

הפרק מהם. העולות ולתפישות בהם המצוי לידע ובהשוואה אירופה בלשונות רלוונטיים לחיבורים ביחס נדונים

שצוינו ההיבטים שני שונים. במרחבים שנכתבו יצירות מגוון הראשון בחלקו מציג הוא שכן במקצת, חריג השלישי

לשיח וביחס מקור כל של לתכניו בהתאם פרק בכל ונדונים כולה העבודה את מלווים והאתנוגרפי, הגיאוגרפי לעיל,

69בחברה הנוצרית.

הראשון במחציתהפרק במערב הגיאוגרפיות והתגליות באיטליה היהודים המערב: לקצה המזרח קצה 'בין

פתיחות.68 הנ"ל, תרבות. קשרי אלבוים, ראו: ופולין, אשכנז בארצות אלו לבין באטליה היהודיות הקהילות בין התרבותיים הקשרים על
עמ' עמ'33-54והסתגרות, יהודית, מחשבה רודרמן, השוו: עמ'66-67. שם, גם: ראו החדשה212-234. בעת היהודית החברה הנ"ל, .

. 200 - 190. ריינר, ישן מפני חדש, עמ' 132 - 124, 103 - 99המוקדמת, 

יש לציין, שלא כל מקור נענה למגוון השאלות של שני היבטים אלו, ולכן ישנם פרקים שמתמקדים בהיבט אחד יותר מהאחר..69
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השש-עשרה' המאה של השניםהראשונה עשרות במהלך במערב לתגליות יהודים מחברים של בהתייחסויות דן

קולומבוס כריסטופר של מסעותיהם בייצוג עוסק זה פרק הראשון. למסעו קולומבוס של יציאתו לאחר הראשונות

) וספוצ'י ביצירותVespucciואמריגו מצוי והיה זה במרחב אודותם על שנפוץ לידע בהקשר עבריים בכתבים (

הספרדיים מסעות על המספרת מוקדמת עברית לאגרת התייחסות הפרק את פותחת תקופה. באותה שנדפסו מרכזיות

מאפשר זה חיבור עולם'. ארחות 'אגרת פריצול אברהם של הקוסמוגרפי חיבורו על הדיון עיקר נסוב ולאחריה למערב

יהודי מלומד של מבטו מנקודת החדש' 'העולם על הכתיבה את שליוו והמורכבים, הראשוניים בתהליכים להתבונן

שפעל בפיררה במחצית הראשונה של המאה השש-עשרה. 

השני ('הפרק וילידיה אמריקה על וכתיבתו הכהן יוסף והזדהות: זהות של)'1553-1557אתנוגרפיה, בכתביו דן

ש הכהן, החיבוריםיוסף אחד בו. השוכנים העמים ועל העולם על ידע הכהן צבר בהן שנים מספר במהלך התחברו

אורחות על ביותר ועשיר רחב ידע מצוי בו קורטיש' פירננדו וספר החדשה האינדיאה 'ספר הוא בפרק שנדון המרכזיים

מתמקד זה פרק באמריקה. שונות ילידיות קבוצות של אמריקהחייהן ילידי של האתנוגרפיים בחינתבתיאורים תוך

תוך בכלל, הנוצרית ולחברה בפרט הספרדים לכובשים ויחסו ותרבותם הילידים כלפי המחבר של זהותועמדתו כינון

כיהודי-ספרדי באיטליה הקתולית.

השלישי ובאימפריההפרק אשכנז בארצות באיטליה, החדש' 'המדע לימודי ואיטליאנים: ספרדים 'אשכנזים,

השבע-עשרה' המאה ובראשית השש-עשרה המאה של השנייה במחצית בהיבטהעות'מאנית בעיקרו דן

לשיח ובהקשר זו בתקופה שרווחו המדעיות התפישות רקע על הטבע ועולם הקרטוגרפיה בלימודי ומתמקד הגיאוגרפי

במדעי העוסקים בחיבורים מצויים שהיו הגיאוגרפיים בדיונים מתמקד זה פרק אירופה. במערב החדש' 'המדע של

איטליאנים, - שונות מעדות יהודים על-ידי שונים במרחבים נכתבו אשר ובאסטרולוגיה, באסטרונומיה בעיקר הטבע,

הביניים מימי החל באירופה שרווחה מדעית לספרות פירושים או תרגומים ברובם הם אלו חיבורים ואשכנזים. ספרדים

הידיעות מול אל הקודמים הידע גופי עם יהודים מלומדים של התמודדותם את בוחן זה פרק זו. תקופה ועד המאוחרים

הגיאוגרפיות התגליות של השפעתן ואת שלאחריה, המאה ובראשית השש-עשרה במאה שהתגבשו החדשות והתפישות

במערב על תהליכי החשיבה והלימוד בחברה היהודית.

הרביעי האירופיהפרק ולקולוניאליזם ה'אינדיאני' ל'אחר' היחס לאתניות: דת בין לביקורת, הזדהות 'בין

השבע-עשרה' המאה של הראשונה במחצית המערבית הספרדית הספרדיתבפזורה הפזורה חברי של ביחסם עוסק

במדינות תקופה באותה שהתנהל אמריקה על לשיח בהקשר עולמם ובתפישות אמריקה ולילידי האירופי לקולוניאליזם

המחבר של נוספות התייחסויות נבחנות ולצדו ישראל' 'מקוה ישראל בן מנשה של חיבורו עומד הפרק במרכז אירופה.

החיבור, של השונים בחלקיו צמודה קריאה באמצעות ולהולנד. לספרד במיוחד הקולוניאליות, ולישויות ל'אינדיאנים'

זיקותיהם וכן ולילידים 'החדשה' ליבשת ביחס עמדותיהם מתבררות הספרדית, הפזורה חברי של נוספים טקסטים לצד

של המורכבות בזיקות דן זה פרק הקלויניסטית. ההולנדית ברפובליקה אמריקה על ולשיח הקתולית האיברית לתרבות

ביחס והאתנית הדתית זהותם הבניית את ובוחן הולנד, כתושבי ולהוויתם הספרדי לעברם לשעבר הקונוורסוס

לקולוניאליזם באמריקה.
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הדבר המודרנה',שכותרתהאחרית לקראת היהודית החברה החדש': ה'עולם על נושאים'השיח בכמה דנה

שהתרחשו תרבותיים תהליכים על מצביעה כך ובתוך החדש' 'העולם על בשיח השונים מהדיונים העולים מרכזיים

בחברה הלימוד בדפוסי הן שחלו ההדרגתי השינוי בתהליכי מתמקד הדיון זו. בתקופה אירופה במערב היהודית בחברה

בארצות ואתנוגרפיות גיאוגרפיות ותגליות כיבושים של בעידן באירופה היהודים של הזהות בהבניית הן היהודית,

ובמהלך החמש-עשרה המאה משלהי אירופה במערב היהודית החברה בתוך ביטוי לידי שבאו השינויים לים. שמעבר

במאות מכן לאחר שהתגבשו מודרניזציה, תהליכי של ראשיתם על מצביעים והשבע-עשרה השש-עשרה המאות

השמונה-עשרה והתשע-עשרה.

- 33 -



פרק ראשון

בין קצה המזרח לקצה המערב:

אוגרפיות במערביהיהודים באיטליה והתגליות הג

במחצית הראשונה של המאה השש-עשרה

) קולומבוס כריסטופורוס של נחיתתו לאחר הראשונות Christophorusבשנים Columbusניתן לה היבשת בחופי ,(

במערב התגליות על הידיעות היו 'אמריקה', השם יותר מאוחר בערפלמעט עללוטות לאוזן מפה שעברו השמועות, .

שונות גרסאות כללו אירופה בלשונות כך על שנדפסו והידיעות מערבה, הספרדיים ומסעות מזרחה הפורטוגלים מסעות

ועל המערב בקצה איים על שסיפרו היו לאפריקה, ממערב שנתגלו מוכרים לא איים על שסיפרו היו התגליות; של

1יבשת דרומית רחוקה, והיו שסיפרו על גילויו של 'עולם חדש'.

נחשפו וונציה, כפירנצה איטליה בצפון גדולות בערים שחיו אלו במיוחד והמרכזית, המערבית באירופה שישבו יהודים

פעילות ששקקו בערים ישבו חלקם במערב. התגליות ובכללן לים שמעבר המסעות אודות על ומצטבר הולך למידע

'גילוי שמכונה מה עם הראשון המפגש השש-עשרה. במאה אירופה של הדפוס כמרכזי ותפקדו וקרטוגרפית מדעית

בחברה לתהליך בדומה הללו, התרבות במרכזי התקיים ולרוב היהודית בחברה הדרגתי באופן התרחש אמריקה'

המידע את ששילבו היהודית בחברה מעטים היו השש-עשרה המאה של הראשונה המחצית שבמהלך למרות הנוצרית.

החלו בכתביהם, אלו מתגליות בתודעתםוההתרשמויות בהדרגה ולהקלט התרבותי לשיח לחדור המסעות על הידיעות

של יהודים, במיוחד במדינות איטליה.

זה המאהעוסקפרק של הראשונות השנים בעשרות שהתגבשה העולם במהלכהשש-עשרהבתמונת אשר נערכוה,

ודן במערב התגליות בייצוגי מתמקד הפרק האטלנטי. האוקינוס את שחצו הראשונים והפורטוגלים הספרדיים המסעות

הוא הדיון במרכז שעומד החיבור והתפרשו. הובנו בו ובאופן יהודים של בכתביהם שהשתקפו כפי הללו הידע בגופי

העברי הקוסמוגרפי עולם',שלחיבורו ארחות 'אגרת פריצול עטושמוכראברהם פרי הראשון כחיבור המחקר בספרות

החדש'. 'העולם את שהזכיר יהודי, קולומבוס2של למסעות יחיא אבן גדליה של הקצרה ההתייחסות גם נזכרת לצדו

שמו.1 של האיטלקית הצורה סמך על האיטלקי לספן הוענק הלטיני Cristoforoהכינוי Colombo:הספרדית בצורתו גם המוכר ,
Cristóbal Colón-החמש המאה בסוף במערב התגליות של השונות התפישות על קולומבוס. שמו של והנפוצה המוכרת בצורה מכונה להלן .

דרומה. הפליג קולומבוס מדוע ויי-גומס, קולומבוס. פלינט, לדוגמא: ראו השש-עשרה, המאה ובראשית Kennethעשרה Nebenzahl. Atlas
of Columbus and the Great Discoveries .Chicago 1990 '250 - 194. לויס, גילוי ההמיספרה הדרומית, עמ.

עמ'.2 עולם, ארחות אגרת רודרמן, הופיע172ראו: העברית בספרות החדש' ל'עולם הראשונה ההתייחסות כי בתחילה, טען רודרמן .
כו, מאיוב לפסוק פריצול אברהם של ממזרח10בפירושו ובאורך דקים וכ"ה מעלות ס"ו עד הדרום אל הצפון מרחב יגיע הסדר וזה [...]' :

בטלמי"או. דברי לפי מעלות צ' בקצתלמערב וכן היום. ממשוה להלאה הדרומי בצד אחר גדול ישוב רוחב אצלנו נתפרסם הזה היום אולם
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אופן באיזה היהודי, הקוראים קהל בפני ותושביו החדש' 'העולם גילוי והובן הוצג איך בוחן זה פרק הקבלה'. ב'שלשלת

ידע של השפעתו היתה ומה קודמות עולם תפישות ערעור של והמדעי התיאולוגי האתגר עם יהודים מלומדים התמודדו

לנכבשים.ולכובשים לכיבושים, זה על תפישותיו של המחבר ביחס 

א. ידיעות מוקדמות על התגליות הגיאוגרפיות במערב

הגיאוגרפיות לתגליות הראשונה ההתייחסות מצויה איטליה, בצפון החמש-עשרה המאה בסוף שנכתבה עברית, באגרת

על הידע העברת דרכי ועל לים מעבר במסעות יהודים של התעניינותם על להעיד יכולה אשר במערב, החדשות

על-ידי ונכתבה זו בתקופה בפירנצה שישב כספים מלווה מטיוולי, דוד של אגרותיו באוסף הועתקה זו אגרת אודותם.

ידיד היה זה אדם כי נראה מסחר. למטרות אולי אחרות, לערים לנסוע נהג הנראה ככל אך קבוע, באופן בה שישב אדם

מתוכנה. לכך הוכחה אין אך מטיוולי, לדוד יועדה שהאגרת ויתכן הנמען, של קרוב הידיעות3או על סיפר אדם אותו

):Sienaהבאות, שהגיעו אליו מפי גיסו ששהה בסיינה (

מזונותי כל להיות בו, יולדתי אשר היום למן המערכת, מפאת בי עובד אשר קשה ומעבודה רוח מקוצר

לכתוב החג אחר בפיירינצ'[ה] בהיותי כח עצרתי ולא לי און מצאתי לא ושוב, רצוא תמיד ובבהלה בשממון

על גיסי הנכבד פי את שאלתי שאל בסיינה היותי מדי רוחי. שמרה פקודתך אכן פלו'[ני]. הר' ע"י לרוממותך

ספרד מלך אניות בשוב כי זה, הוא נכבדים עירונים מפי שהשיג ומה אזניו ששמעו מה והנה עלי. שמת אשר

עושי משרתיו עם באו לו, זהב ועפרות ממרחק מאיים עתק הון גנזיו בית אל להביא רבים במים מלאכה עושי

ברצונם או כרחם על הביאום אם הדבר להם נתברר ולא ישראל. מבני איש כשמנים שלהם בספינות רצונו

יהודים רק אך מיוחד, משבט או השבטים מעשרת שיהיו כלל עליהם סופר ולא הלזו, הארץ בקצות לראות באו

מבני ספרד מלך תחת עוד ישבו לא כי ובהיות הנ"ל. דברי לפי ויציב אמת והדבר ישראל. מבני הם עבריים או

להגיד אמהר מנהו שמץ עוד אזני תקח אם אחרים. אנשים מפי בזה אחרת ידיעה אצלנו נתוספה לא עמנו,

מתחלף בזמן וחורף וקיץ חושך עם אור להם גם אשר הרבה, שנתיישב סבובהמזרח בחיוב אשר מיושבים שאינם ואף מקומות יש וגם .
מס' לוי אוסף והאוניברסיטה, המדינה ספרית - המבורג כ"י לאיוב. פירוש פריצול. (אברהם '.[...] שעות מכ"ד ויום יום כל להם יש השמש

דף11 בשנת62-63, בונציה בתנ"ך נדפס פריצול של לאיוב הפירוש שלי.) ההדגשות בומברג.1517-1518. דניאל של הדפוס בבית
דף ב, כרך רע"ח, ונציה אחרונים. ונביאים ראשונים נביאים רש"י, פירוש ועם תרגום עם חומש ועשרים ארבעה את301השוו: חידד רודרמן .

ל'עולם ולאו-דווקא בתקופה החדשות הגיאוגרפיות לתגליות כללית התייחסות פריצול של בפירושו כי וגרס מכן, לאחר שיצא בספר טיעונו
עמ' פריצול, רודרמן, ראו: אלא133-134החדש'. החדש', ל'עולם מפורשת התייחסות עולה לא באיוב הנ"ל לפסוק פריצול בפירוש מעיון .

.269אמירה כללית על הגילויים שמדרום לקו המשווה, שיכלה להצביע גם על הגילויים באפריקה. השוו: צונץ, ספרות גיאוגרפית, עמ' 

פירנצה.3 כ"י אגרת, דף12.882ראו: עמ'14, אגרות, בוקסנבוים, אצל: נדפסה האגרת ב. עמ' זו67-68, אגרת של העמודים מספרי .
כדף שונה במיספור קאסוטו של ובספרו שם עמ'13צוינו בפירנצי, היהודים קאסוטו, השוו: ב. עמ' אגרות257, בכמה כי שם ציין קאסוטו .

באותה בפירנצה ישב הנ"ל האגרת של מחברה כי יתכן הנמען. של או הכותב של מגוריו מקום היא פירנצה מטיוולי דוד של באגרונו המועתקות
ראו: מטיוולי, דוד על מכותבה. שהיה או זו אגרת כתב עצמו טיוולי דוד האם לקבוע קשה בלוקה. אגרתו את שכתב אפשר אך Umbertoעת,

Cassuto. "La Famiglia Di David Da Tivoli". Il Corriere Israelitico 45 (1909): 149-52, 261-264, קאסוטו,297-303 .
.184 - 183. בונפיל, במראה כסופה, עמ' 264 - 255. על תופעת כתיבת האגרות באיטליה, ראו: שם, עמ' 212 - 211היהודים בפירנצי, עמ' 
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בנסתרות. עסק לי ואין כבודך, כסא לפני וידוע גלוי הכל שם המפורסמות מן בפיירינצי, והנמשך לכבודך.

ישראל. עדת כל ובעד בעדנו יגן צבאות ה' הרוב. אחר וללכת להאמין אני צריך צרפת מלך תנועת על אמנם

על עבדך שומע כי דבר קדשך, לשם גדולה או קטנה לעשות כח בי ויש ידעת אם לעד. ואהיה הייתי עבדך אני

, עמ' ב'.)14, דף 12.882מנת לעשות. וה' אלקיך ירצך וישם לך של'[ום]. (כ"י פירנצה  

לשנת האגרת את שתיארך קאסוטו, דוד משה של דעתו את לקבל 'תנועת1494יש שבחתימתה המאורע איזכור בשל

(מסעות איטליה ערי לכיבוש צרפת מלך השמיני שארל צבאות של המסע ראשית על לשמועות המתייחס צרפת', מלך

שנת של במרץ מליון של1494שיצאו חיבורה זמן את לקבוע ניתן כך בשל שנה). אותה של בנובמבר לפירנצה ונכנסו

שנת של נובמבר לחודש מרץ חודש שבין לתקופה זו ל'איים1494.4אגרת המסע אזכור בשל חיזוק מקבלת זו טענה

עותק הדפסת בעקבות שנודע קולומבוס, של הראשון למסעו הנראה ככל המתייחס ספרד, של חסותה תחת ממרחק'

) סנטנחל דה ללואיס Luisמכתבו de Santángelבמרץ לספרד חזרתו לאחר לסנטנחל1493) קולומבוס של מכתבו .

אירופה. ברחבי מהדורות בכמה ונדפס לשונות למספר 'עירונים5תורגם הם האגרת מחבר שהביא לידיעות המקור

וכבודם. מעמדם בשל לידיעה מהימנות המוסיפים השתדל6נכבדים' האגרת מחבר של גיסו כי נראה הניסוח על-פי

מעוניין היה הוא הנוצרים מעמדו לבני בדומה כי להניח וניתן הספרדיים המסעות בדבר חדשות ידיעות 'להציל'

לאחר שחזרו ספנים או סוחרים מפי חדש מידע לדלות ניסה אף שהוא יתכן רחוקות. לארצות מסעות על בשמועות

) אלגרטי אלגרטו של בעדותו מצויה זה מסוג למידע דוגמא באיטליה. המוצא לנמלי Allegrettoמסעותיהם

Allegrettiשל מסעו אודות על מידע כנראה קיבל אלגרטי מסיינה. נוצרים כספים וחלפני בנקאים למשפחת בן ,(

ה- בתאריך ביומנו וכתב בספרד שביקרו איטלקים סוחרים מפי אחד1493באפריל25קולומבוס כך. על פרטים

עמ'.4 בפירנצי, היהודים קאסוטו, עמ'257ראו: אגרות, בוקסנבוים, השוו: סבירה,10-13. אינה קאסוטו של קביעתו כי טען בוקסנבוים .
בשנת ממסעו שב קולומבוס הוא1493שכן זו לאגרת יותר הסביר התיארוך כך בשל כי סבר הוא לאיטליה. פלשה לא עדיין צרפת כאשר

לדעתי1496 מאיטליה. צרפת מלך של צבאותיו לנסיגת התייחס צרפת' מלך 'תנועת האיזכור כי והוסיף השני ממסעו קולומבוס חזר בה השנה ,
ביולי פרמה ליד סופית הובס השמיני ששארל הוא האחד הטעם טעמים; משני סביר זה תיארוך שנה1495אין אותה של באוקטובר לפריז ושב

הכותב כוונת כי להניח, יש כך משום צרפת'. מלך כ'תנועת אלו לארועים פירנצה תושב יתייחס חודשים מספר כעבור כי סביר זה אין ולכן
שב ממנו קולומבוס, של השני מסעו על שהידיעות הוא השני הטעם איטליה. לכיוון הצבאות התקרבות על מוקדמות לשמועות או לידיעות

קולומבוס1496במרץ של מכתבו פרסום לאחר במיוחד אירופה, ברחבי שנפוצו הראשון מסעו על לידיעות בהשוואה נפוצות כה היו לא ,
 במספר מהדורות ותרגומיו הרבים בדפוס. לפרטים על מכתבו של קולומבוס ראו להלן בהערה הבאה.1493בשנת 

ל-.5 תוארך לסנטנחל הראשון1493בפברואר15המכתב למסמך נחשב הוא שנים כחמש-מאות במשך אירופה. ברחבי בדפוס ונפוץ
זהה תאריך הנושא הלטיני העותק מצוי ביניהם לאלו, אלו לגמרי זהים שאינם זה, למכתב עותקים כמה קיימים במערב. התגליות על שהודיע

) סנצ'ס גבריאל ארגון, ממלכת לאוֵצר מוען זה עותק לסנטנחל. Gabrielלמכתב Sánchez) לרפאל בטעות הוחלף ששמו ,(Rafaélמכתב .(
ל- שתוארך רבים1493במרץ4נוסף ופולמוסים דיונים הללו. למכתבים מוקדם שהיה אחר, מכתב שהתחבר ויתכן ספרד למלכי מוען

קולומבוס, את לקרוא סמורה, לדוגמא: ראו ביניהם. הקשר ולמידת לנוסחיהם לתיארוכם, המכתבים, של למחברם בנוגע החוקרים בין התקיימו
ראו:1-20עמ' לסנטנחל, המכתב לנוסח .Demetrio Ramos Pérez. La Primera noticia de América. Valladolid לתרגום1986 .

ראו: סנצ'ס, למכתב קולומבוס. מכתב אליאב-פלדון, ראו: לעברית, Christopherהמכתב Columbus. The Columbus letter of 1493.
A Facsimile of the Copy in the William L. Clements Library. Frank E. Robbins (tr.). Ann Arbor, Mich. למכתב1952 .

.5 הערה 199, 197 - 181שמוען למלכי ספרד, ראו: סמורה, שם, עמ' 

לדוגמא:.6 ראו הכפריים. האיכרים של לאלו בהשוואה יותר הרבה גבוה לרוב היה העיר אנשי של Paulדמוייהם H. Freedman.
Images of the Medieval Peasant. Stanford, California 1999.
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מילידי איש שלושים לספרד עימו ולקח מאנשיו איש שמונים באיים הותיר קולומבוס כי היה ביומנו שציין הפרטים

 פרטים אלו דומים במעט לאלו המופיעים באגרת העברית, למרות שבאגרת לא מצוי פירוט רב.  7האיים.

רחוקים איים של ה'תגלית' הספרדי, הכיבוש הם העברית באגרת המצויות בידיעות הבולטים המוטיבים שלושת

הנוצרית בספרות אמריקה יבשת של תיאוריה את ללוות המשיכו האחרונים המוטיבים שני הזהב. של ומציאתו

כלל צויין לא גם וכך מערבה למסעות במפורש מתייחס אינו כאן המופיע התיאור בהמשך. שיוצג כפי והיהודית,

התאריך בין השילוב זאת, עם החדש'. מ'העולם כחלק מכן לאחר ספורות שנים שנודעו האיים, של המפורש מיקומם

וחיפוש מוכרים ובלתי רחוקים איים של הספרדי הכיבוש דהיינו, הידיעה, של השונים והמרכיבים האגרת של המשוער

ידיעה בשל מתחזקת זו השערה קולומבוס. של מסעו על בידיעות מדובר אכן כי למדיי, ברורה למסקנה מוביל הזהב

תושבי מבין אנשים של לכידתם - קולומבוס של במכתבו גם נזכרה אשר באגרת, האיים לתיאור המתייחסת נוספת

י הספרדים. בספינות שנלקחו ('האייםדהמקום, הקטנים האנטילים האיים מאחד ילידים של שבייתם על מרמזת זו יעה

 8), והבאתם לחצר הספרדית.Españolaהקריביים'), אותם כינה קולומבוס 'אספניולה' (

ישראל.' מבני איש 'כשמונים האיים תושבי את המזהה פרט הוא באגרת המופיע וחשוב נוסף להכריע9מידע ניתן לא

השבטים עשרת כי במפורש ציין המחבר גיסא מחד שכן ישראל', 'מבני אלו אנשים על הידיעה של מהימנותה בשאלת

את הדגיש גיסא מאידך אך מיוחד', משבט או השבטים מעשרת שיהיו כלל עליהם סופר 'לא הידיעה: במקור נזכרו לא

זו ידיעה הנ"ל'. דברי לפי ויציב אמת והדבר ישראל. מבני הם עבריים או יהודים 'רק כי וכתב חזר כאשר אמיתותה

מארץ שנשלחו רבות ואגרות בידיעות שנדונה השבטים, עשרת של מציאתם בשאלת הגובר העניין עם היטב משתלבת

כללו אלו ידיעות השש-עשרה. המאה ובמהלך החמש-עשרה המאה של השנייה מהמחצית החל לאיטליה ישראל

כשלעתים - באפריקה או בערב המזרח, בקצה - בעולם שונים במקומות השבטים עשרת של המצאם בדבר שמועות

נפוצו אף זו בתקופה היהודים. אחיהם אל להצטרף ואף מערבה לנוע השבטים של כוונתם על פרטים אלו ידיעות כללו

על השתים-עשרה עד התשיעית במאות שהתגבש סיפור הוא ביניהם כשהידוע השבטים, עשרת של ותיאורים סיפורים

לסיפור אפריקה. שבצפון בקיירואן והופיע השבטים עשרת של העצמאית מממלכתם שהגיע הדני' 'אלדד שכונה אדם

בשנת במנטובה לראשונה נדפס והוא בכתבי-יד רבות וגרסאות שונים חלקים במהדורות1474היו נפוץ עת ומאותה

במקום.7 קולומבוס, עימו שהביא הילידים, למספר אותו ושייך איש שמונים אודות על דומה במידע השתמש העברית האגרת שבעל יתכן
סימקוקס ראו: הספנים. נפגשו עימם 'הקניבלים' את וכן באיים שנמצאו והתבלינים הזהב את גם הזכיר אלגרטי באיים. שנותרו החיילים למספר

עמ' אמריקה, על איטלקים דיווחים מס'27,155ועוד, מכתב פייטרו1. של בחיבורו הנזכרים הקאנו בסירות החותרים לשמונים השוו .
עמ' מרטיר, פיטר ומג'ונקלדה, לונרדי ד'אנגיירה: עמ'216-217מרטירה קולומבוס, יומן וקלי, דן השוו: קולומבוס300-301,395. ביומן .

נזכר כי שלושים ותשעה ספנים נותרו באי, אך לא צויין שם מספר הילידים שהביא עימו קולומבוס לספרד. 

מן.8 אנשים עמי מביא אני אחרים. ממקומות יותר בו נפוץ והזהב קרחים שתושביו מהיספניולה, גדול אי עוד שיש באוזני אישרו 'הן השוו:
עמ' קולומבוס, מכתב (אליאב-פלדון, דברי' אמיתות על שיעידו שראיתי, האחרים האיים ומן הזה נפוץ74האי היה אספניולה הכתיב מלבד .(

היספניולה הכתיב גם התקופה של הופיעHispaniolaבכתבים שכך מכיוון אספניולה בכינוי השתמשתי שונים, כתיבים בהם הציטוטים מלבד .
לראשונה ביומנו של קולומבוס.

.384. השוו: תומס, נהרות של זהב, עמ' 7להשערה על ציון המספר שמונים ראו לעיל הערה .9
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 בהקשר זה יתכן שמחבר האגרת העברית הנדונה כאן התכוון לשבט דן כאשר כתב 'משבט מיוחד'. 10רבות.

בתקוה לעתים מלווה היה והוא השבטים, עשרת של מיקומם בשאלת היהודית בחברה זו בתקופה התנהל ער שיח

שארל של כיבושיו על לידיעות בסמיכות זו באגרת המצויים השבטים על הפרטים השבטים. של לגילויים משיחית

הופיע זו בתקופה באיטליה שהתחברו קבליים ובכתבים אחרות באגרות שכן זה, משיחי הקשר לחזק יכולים השמיני

כדמות השמיני גווןשארל במקבילבעלת שכן היהודית, החברה בגבולות רק לא התקיים זה משיחי שיח משיחי.

הפרסביטר הוא ששליטה אוטופית ממלכה על נוצרית מסורת השתים-עשרה במאה התגבשה הדני' 'אלדד של לסיפורו

עמים חיו יוהנס של חסותו תחת זו מסורת על-פי ג'ון). כפרסטר האנגלית בצורתו הידוע יוחנן הכומר (הוא יוהנס

לחלק הפכו השבטים עשרת ועל יוהנס הפרסביטר ממלכת על הסיפורים השבטים. עשרת ביניהם שונים, ושבטים

ממנדוויל ג'ון של המסעות בספרות אף הופיעו והם בעקבותיו, שיצאו המסעות ושל המזרח של המדומיין מהעולם

)John of Mandeville,הללו למסורות התייחסו רבים מחקרים המאוחרים. הביניים בימי אירופה ברחבי שנפוצה (

למעשה תיפקדה יוהנס והפרסביטר אלדד בסיפורי שהופיעה האוטופית הארץ כי פרי מיכה הראה לאחרונה כאשר

פרי אלו. את אלו ולנגח להתפלמס מנת על בה השתמשו הקבוצות ששתי למרות ונוצרים, יהודים של משותף כמרחב

כי גרס הוא היהודים. כנגד שימוש בהם ועשה הדני' 'אלדד סיפורי על הגיב יוהנס הפרסביטר של סיפורו כי סיכם,

התייחסות וקבוצת מדומיין כוח להם והעניקו בגולה' הפזורים היהודים בקרב לגאולה תקווה 'הפיחו אלדד של סיפוריו

ושינוי, מסורת (פרי, אידיאלית' במראה הם דמותם את הביניים ימי ליהודי שיקפה 'הקבוצה בה: להיתלות אידיאלית

התיאולוגי91,113עמ' ההקשר את הוא אף והדגיש יותר מעט מאוחרת לתקופה במאמרו התייחס ולטרי ג'וזפה .(

השבטים. עשרת על השיח של לשמש11והפוליטי המשיכו השבטים ועשרת יוהנס הפרסביטר אודות על אלו סיפורים

שימוש עשו היהודים אף המוקדמת. החדשה בעת למערב המסעות לתיאור בקשר ואף למזרח הנוצרית המסעות בספרות

החדשה בעת יהודים של בכתביהם אופן באותו בהכרח תיפקדו לא אלו סיפורים אך הנדונה, בתקופה זו בספרות

ובהקשר לתיאורי המסעות למערב, כפי שנדון בהמשך פרק זה ובפרק הרביעי. 

מכיוון משיחי, הקשר על לרמז יכול ממרחק' 'איים ירמיהו הנביא בדברי העברית האגרת מחבר שעשה השימוש

אופי בעל לאירוע קשר אלו בדברים נוצר לא אך השבטים, עשרת של ושיבתם הגלויות לקיבוץ מתייחס שהפסוק

למחקרים.10 לה. - ג עמ' שם, ראו למבוא לז-קיב. עמ' א, כרך עפשטיין, כתבי הברמן, ראו: הדני, אלדד סיפור של השונים לנוסחים
מעודכנים ראו בהערה הבאה.

'אלדד.11 וספרות השבטים עשרת סיפורי על מעודכנת ולביבליוגרפיה למחקר ביותר. רחב הדני ואלדד השבטים עשרת סיפורי על המחקר
עמ' ושינוי, מסורת פרי, ראו: הביניים, בימי ביבליוגרפיות,51-113הדני' והפניות יוהנס הפרסביטר לספרות אלדד ספרות של יחסה על .

עמ' שם, השש-עשרה,74-84ראו: במאה היהודית לחברה בהקשר זה בנושא שעסקו ומחקרים למקורות ג'ון. פרסטר והמילטון, בקינגהם .
עמ' אגרות, יערי, השבטים. עשרת נויבאואר, עמ'88,93,98,132,133,140ראו: המשיחיות, התנועות אשכולי, גרוס,253-439. .

עמ' מולכו, בנמלך, השבטים. עמ'29-81עשרת השבטים, עשרת בן-דור, עמ'113-168. יהודי, בלבוש רנסאנסית פילוסופיה ולטרי, .144
עמ'168- משיחיות, ציפיות רודרמן, ראו: איטליה, יהדות בקרב המשיחי המתח על השבטים. ועשרת 'המזרח' הנ"ל, המשיחי304. בשיח .

יוצאי יהודים של המשיחיות והציפיות איטליה כיבוש השמיני, 'שארל בהרצאתו: הקר יוסף עסק באיטליה הצרפתים לכיבושים בהקשר היהודי
ירושלים עשר, החמישה היהדות למדעי העולמי הקונגרס באיטליה', העברית2009באוגוסט2-6ספרד האגרת את שם הזכיר אף הוא .

שנדונה כאן. 
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כלשהיא. אקטואלית משיחיות על לרמז שיכול 12מסויים,
לידי באה שכזה משיחי מהקשר ההתרחקות אף ואולי הזהירות

על לידיעה בסמוך הופיע זה מינוח בנסתרות'. עסק לי 'אין הדגיש הכותב כאשר האגרת, של חתימתה לקראת ביטוי

אחר וללכת להאמין אני 'צריך דיה: כמהימנה בעיניו נתפשה אשר באיטליה, צרפת מלך השמיני שארל של כיבושיו

 13הרוב'.

עם האגרת. לכותב ועד מהמקור הללו הידיעות של בדרכן נתווסף העבריים או היהודים אודות על זה פרט כי להניח יש

לפגוש עשוי הוא המזרח לקצה במסעו כי קולומבוס, של זו כגון בתקופתו, דומות תפישות עם היטב השתלב הוא זאת,

עשרת על הביניים וימי העתיקה מהעת שונות ממסורות ניזונה זו אמונה לעיל שנזכר כפי האבודים. השבטים בעשרת

קולומבוס צרף המזרח, בקצה ל'הודו' להגיע היתה המסע של שמטרתו משום המזרח. בקצה המצאם ומקום השבטים

) הקונוורסו המתורגמן את וארמית.conversoלמשלחתו עברית ערבית, - 'מזרחיות' לשונות שידע טורס, דה לואיס (

קולומבוס של אמונתו על מלמדת זו (אועובדה המקרא בלשון המדברים האבודים השבטים בעשרת יפגוש כי באפשרות

המזרח. בקצה ושוכנים האחרות) העתיקות השפות 14אחת
עשרת לבין הספרדים של הגיאוגרפיים הגילויים בין הקישור

אינו זה קישור הראשון. ממסעו קולומבוס של חזרתו למועד מאוד סמוך והוא (!) לראשונה זו באגרת מופיע השבטים

המסע של יציאתו מאז הראשונות השנים בעשרות ונתחברו האטלנטי האוקיינוס את שחצו המסעות בכתבי כלל נזכר

נזכרה השבטים לעשרת או ליהודים אמריקה ילידי בין הקשר בדבר והתאולוגית האתנוגרפית השאלה מערבה. הראשון

בראשית אירופה במערב תנופה וקיבלה ספרדיים בכתבים השש-עשרה המאה של השלושים משנות החל רק שוב

המאה השבע-עשרה ובמיוחד באנגליה במחציתה השניה, נושא שידון בהרחבה בפרק הרביעי של העבודה. 

ֶהְרֵמז באמצעות שהודגש חיובי, בהקשר באגרת מוקמה רבים' במים מלאכה עושי ספרד מלך 'אניות על הידיעה

)allusion'ִּבְמצּוָלה ְונְִפְלאֹוָתיו ה' ַמֲעֵׂשי ָראּו ֵהָּמה ַרִּבים, ְּבַמיִם ְמָלאָכה עֵֹׂשי ָּבֳאנִּיֹות ַהּיָם 'יֹוְרֵדי המקראי: לפסוק (

קז, בעקבות23-24(תהלים להיווצר שיכלו וההיררכיה הכוח ליחסי מודע היה האגרת בעל כי דומה זאת, עם .(

ברצונם או כרחם על הביאום אם הדבר, הנכבדים] [=לעירונים להם נתברר 'ולא העיר: הוא שכן הקולוניאלי, המפגש

כי מכן, לאחר מיד שנזכרה הנוספת מהעובדה חיזוק קיבלה או נבעה זו שמודעות יתכן הלזו'. הארץ בקצות לראות באו

את המירו או ספרד גירוש את כורחם בעל חוו אשר היהודים, נזכרו כאן עמנו'. מבני ספרד מלך תחת עוד ישבו 'לא

דתם לנצרות בעקבות פעולותיה של אותה ממלכה שהביאה את תושבי ה'איים ממרחק'.

ִמֶמּּנּו'.12 ָחזָק ִמיַּד ּוגְָאלֹו יֲַעקֹב ֶאת ה' ָפָדה ִכּי ֶעְדרֹו, ְכּרֶֹעה ּוְשָׁמרֹו יְַקְבֶּצּנּו יְִשָׂרֵאל ְמזֵָרה ְוִאְמרּו ִמֶמְּרָחק ָבִאיִּים ְוַהגִּידּו ּגֹויִם ה' ְדַבר 'ִשְׁמעּו ראו:
).10 - 9(ירמיהו לא, 

לוי.13 שאול של מדרשותיו באחת שהופיע זהה, לביטוי השוו שכאלו. משיחיות בתקוות לדבוק נטה לא 'הרוב' כי מרמזים אלו שדברים יתכן
ראו: הבריאה, במעשה בחלקה עסקה השבע-עשרה המאה של השלושים משנות זו דרשה באמשטרדם. הקהילה כרב ששימש Marcמורטירה

Saperstein. "Ein Li ‘Eseq Ba-Nistarot": Saul Levi Morteira’s Sermons on 'Parashat Bereshit'." In Creation and Re-
Creation in Jewish Thought. Edited by Rachel Elior and Peter Schäfer. Tübingen 2005. p.244.

עמ'.14 קולומבוס, יומן וקלי, דן ראו: קולומבוס, בכתבי זו עמ'129לתפישה אמריקה, גילוי אליאב-פלדון, כיבוש26. טודורוב, השוו: .
.31אמריקה, עמ' 

- 39 -



הדמיּון מרחב באמצעות הרחוקים האיים תושבי את לתאר לו סייע השבטים בעשרת האגרת מחבר שעשה השימוש

חי בה האיטלקית היהודית החברה של ולעולמה שלו לעולמו הללו הידיעות את המחבר ֵקרב כך לתרבותו. הייחודי

ספרות כדוגמת שונים, בספרים מקריאה יהודים שצברו לידע מעֵבר כי רמז לשמש אף יכול האגרת של תוכנה ופעל.

הקהילות בין ושמועות ידיעות זרמו משכילים, אנשים עם משיחות או בנמל מכריהם נוכחות או מנוכחותם המסעות,

כךהיהודיות ידע, להעברת הנוגע בכל הקהילות בין הקשרים של מרכזיותם על להעיד יכול זה מקרה מגוונים. בנושאים

להתעדכן בזמנו האפשרות נחלשה האגרת מחבר של תפישתו על-פי כלומר, ידיעות. חסר הכותב נמצא שבהעדרם

ידיעה אצלנו נתוספה 'לא ועל-כן עמנו', מבני ספרד מלך תחת עוד ישבו 'לא שכתב כפי לספרד, הקשורות בידיעות

הכלל מן הקונוורסוס לקבוצת שהשתייכו אלו של הוצאתם בשל גם ייחודית זו אמירה אחרים'. אנשים מפי בזה אחרת

על לנו הידוע לאור מתמיהה זו אמירה האיברי. האי בחצי ונותרו לנצרות דתם את המירו הם שכן עמנו', 'בני של

ניתן הגירוש. לאחר שהתהוותה הספרדית, בפזורה קרוביהם לבין ובפורטוגל בספרד קונוורסוס בין שנשמרו הקשרים

באוגוסט מספרד היהודים גירוש לאחר כשנתיים שנכתבה זו אמירה כי כן, אם הרוח1492לשער, מורת את מבטאת ,

בזכות ספרד עם קשרים של ארוכה במסורת יפגע אשר ניתוק עימו יביא זה אירוע כי החשש את אף ואולי מהגירוש,

15הקהילות היהודיות בה.

בחברה גם לאוזן מפה הנראה ככל עברו ומדיניים פוליטיים אירועים ועל רחוקות לארצות מסעות על וידיעות שמועות

ספנים באמצעות נמלים בקרבת במיוחד נפוצו זה מסוג חדשות 'טריות'; בחדשות מדובר היה כאשר במיוחד היהודית,

וכל המוקדמת, החדשה בעת גם שכיח נותר קודמות, בתקופות עוד ידע להעברת ששימש זה תקשורת אמצעי וסוחרים.

מעבר של שוקקים צמתים היוו איטליה ובצפון במרכז הערים מרכזי איטליה. במדינות המרכזיות הנמל בערי שכן

להניח יש בנוסף, זו. לפעילות שותפים היו בקרבתם שהתגוררו והיהודים והשש-עשרה החמש-עשרה במאות סחורות

במסחר וסוחרים משקיעים עם למפגש הזדמנות הם אף שימשו זו, בתקופה רבים יהודים עסקו בהם ההלוואות שעסקי

רחוקות. ארצות על וידע שונים בנושאים שמועות עימם שנשאו לתהליכי16בינלאומי צוהר פותחת לעיל הנדונה האגרת

הג התגליות אודות על בייחוד היהודיות, הקהילות בין הידע בויהעברת האופן על מלמדת היא כן כמו אוגרפיות.

התפרשו התגליות במערב בחברה היהודית בארצות איטליה, אירועים אשר יוודעו בשנים הבאות כגילוי 'העולם החדש'.

שוקמו.15 אשר בספרד, הקונוורסוס עם יהודים של התקשורת דרכי השתבשו הגירוש שלאחר הראשונות בשנים כי מעידה זו אמירה כי יתכן
במהלך השנים שלאחר מכן. 

עמ'.16 בפירינצי, היהודים קאסוטו, ראו: וסוחרים, כספים כמלווי באיטליה יהודים של עיסוקיהם כסופה,132-138על במראה בונפיל, .
.83 - 70עמ' 
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ה ב. 'אגרת ארחות עולם' לאברהם פריצול: הקוסמוגרפיה העברית הראשונ

. איטליה ותמונת העולם המתרחבת בראשית המאה השש-עשרה1

מהספנים, רבים החדשה, העת בראשית התיכון הים לגבולות מעבר מסעות יזמו לא האיטלקיות שהנסיכויות למרות

האיטלקיים המדע ואנשי הוזמנוהיוהקרטוגרפיים וידענותם, נסיונם בשל אלו. למסעות שנקשרה בפעילות מעורבים

מבין מפתח דמויות מספר כי הדבר יפלא אין כן ועל ספרדית, או פורטוגלית חסות תחת לפעול האיטלקים המומחים

את הניעה אשר איטליה, ברחבי רבה סקרנות עוררו לים מעבר המסעות במקורם. איטלקים היו הראשונים ה'מגלים'

 17הוצאתם לאור של חיבורים שתיארו את העולם בכלל ואת התגליות הפורטוגליות והספרדיות בפרט.

איטליה שבמדינות הדפוס בתי 'הובילו' השש-עשרה המאה של השלושים שנות עד כי הראה הירש רודולף של מחקרו

הדפוס בתי לכלל בהשוואה החדש' 'העולם אודות על לאור שיצאו המהדורות ובמספר החיבורים במספר וגרמניה

במסעותיו העניין כי ומצא בדק הירש לים. מעבר אל מטעמה מסעות יזמה אלו ממדינות אחת לא שאף למרות באירופה,

) וספוצ'י אמריגו Amerigoשל Vespucci;קולומבוס במסעות המדפיסים שגילו מהעניין בולט באופן גדול היה (

החיבורים בשניםעלמספר שנדפסו וספוצ'י' מסעות על1502-1529אודות מהחיבורים שלושה פי גדול היה ,

בשנים שנדפסו הנראה1493-1522קולומבוס שככל מפני דופן יוצאת סקרנות עוררו לא קולומבוס על הידיעות .

הידיעות שעוררו ההתרגשות לעומת זאת להודו, הימי הנתיב ומחיפוש למזרח מהמסעות כחלק מסעותעלנתפשו אודות

ו חדש' 'עולם של גילוי על שהעידו בתקופההשוואבעזרת18נפלאותיו.עלוספוצ'י השונים המסעות על החיבורים בין ה

לשונותיה ועל המוקדמיםםזו בגילויים נרחב עניין שהיה למסקנה הירש הגיע הדפסתם, לאעלומקום אמריקה אודות

השונות, אירופה במדינות למדיי רחב קהל בקרב גם אלא לטינית, שקראו המשכילים של הגבוהה השכבה בקרב רק

  19שקרא בלשונות וורנקולריות שונות, אם כי התעניינות גדולה במיוחד נרשמה במדינות איטליה וגרמניה.

הג בגילויים הגדולה עליההתעניינות מידע של והפצה דפוס כמרכז ותיפקודה איטליה במדינות החדשים אוגרפיים

Federicaראו:.17 Ambrosini. Paesi e mari ignoti. America e colonialismo europeo nella cultura veneziana (secoli
XVI-XVII). Venezia האיטלקית.1982 והתודעה אמריקה גילוי רומאו, .Angela Caracciolo Aricò (ed.). L'Impatto della

scoperta dell'America nella cultura veneziana. Roma והמצאת1990 אטליה קאצ'י, איטלקים. וקוראים החדש העולם פלוטה, .
.Aldo Albónico and Gianfausto Rosoli. Italia y América. Madrid 1994אמריקה.  

בשנים.18 התגליות. על דיווחים הירש, מסעו22נדפסו1493-1522ראו: על סיפרו וכמחציתם קולומבוס של מסעותיו על מהדורות
הספרים שמספר רק לא שכן מכולם, הגדול היה וספוצ'י במסעות העניין בונציה. אחת פעם רק נדפס קולומבוס של הרביעי מסעו הראשון.

בשנים וספוצ'י מסעות על הוורנקולריות.1502-1529הנדפסים בשפות מהדורות יותר נדפסו יחסי שבאופן גם אלא מהם, שלושה פי היה
(בשנים הראשונה בתקופה כאשר ביותר, הרבות המהדורות נדפסו וגרמניה איטליה מכן1493-1500במדינות ולאחר באיטליה רובן נדפסו (

) נדפסו רובן בגרמניה.1508 - 1501(בשנים 

ייחודי.19 או יותר גדול היה לא החדש' 'העולם גילוי שעורר העניין השש-עשרה המאה של הראשונות בשנים כי וטען זו אמירה סייג הירש
עטם פרי בחיבורים הופיעו אלו נושאים שני כי למצוא מעניין באירופה. העות'מאנית האמפריה של הכיבושים תיאורי שעוררו לעניין בהשוואה
זה היסטוריוגרפי חיבור התוגר'. אוטומאן בית ומלכי צרפת למלכי הימים 'דברי הכהן יוסף של חיבורו כדוגמת באיטליה, שישבו יהודים של

ובאימפריהמקוםהקדיש באירופה השליטים בקורות בהרחבה עסק אך לים, מעבר והספרדים הפורטוגלים לכיבושי יחסית מצומצם
העות'מאנית. לדיון בחיבוריו של יוסף הכהן בהקשר לתגליות, ראו להלן בפרק השני.
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דווקא במערב לתגליות התייחסו אשר יהודים חיבורים של הבולט ריכוזם שאלת את היטב להסביר יכולים אודותיהם

בקרב בעיקר והמדעים, הפילוסופיה לימודי של והמסורת סביבתם בתרבות היהודים של מעורבותם האיטלקי. במרחב

והספרדים, האיטליאנים הםהיהודים גם המהירהתרמו ולהקלטותו זה מסוג במידע יהודים מלומדים של להתעניינות

 20באופן יחסי בחברה היהודית במדינות איטליה.

יהודי של עטו פרי הראשון החיבור שהיה עולם', ארחות 'אגרת החיבור לכתיבת רקע מהווה זו בתגליותתמונה שדן

ומפורט. מפורש באופן החדש' בשנתהב'עולם באויניון נולד אשר פריצול, מרדכי בן אברהם בידי נכתב 1452חיבור

החיים בתחומי ביטוי לידי באה פרובאנס יהודי שהחזיקו המדעי הידע מסורת צרפת. בדרום ששורשיה למשפחה

של משפחתו כתבי-יד. שהעתיק כסופר ובעיסוקו בחיבוריו דן בהם בנושאים במיוחד פריצול, אברהם של השונים

מקרוביו כמה של ועיסוקיהם התעניינותם ותחומי באוויניון היהודית בקהילה הבולטות המשפחות אחת היתה אברהם

השונים, במדעים בשנתנקשרו לאיטליה ואחיו אביו עם היגר פריצול הטבע. ובמדעי ברפואה שהו1469בעיקר הם ,

עיסוקים - ולבלר מורה כחזן, פריצול אברהם שימש שם בפיררה, השתקעו מכן ולאחר במנטובה אותושהביאובתחילה

הטבע, במדעי רב ידע בעל והיה במדעים מיוחד עניין פריצול גילה משפחתו, מבני לכמה בדומה איטליה. ערי בין לנדוד

בג התעניינותו באסטרונומיה. מלומדיםיובכללם עם ממגעיו חיזוק קיבלו השנים במהלך שרכש והידע אוגרפיה

בפיררה. ד'אסטה הראשון וארקול בפירנצה מדיצ'י דה לורנצו של למקרא,עםבחצרותיהם פירושים נמנים חיבוריו

לאיוב הפירוש מלבד בכתבי-יד, ככולם רובם שנותרו אברהם', 'מגן הנצרות נגד פולמוס וחיבור אבות למסכת פירוש

שנת אחרי קצר זמן בפיררה נפטר פריצול אברהם נוספים. פרשנים לצד וכתובים נביאים של רחבה במהדורה שנדפס

1528.21

שנת בסוף בפיררה עולם' ארחות 'אגרת חיבורו את השלים פריצול א'1524אברהם התאריך נזכר בקולופון שכן ,

כששים פריצול של פטירתו לאחר רב זמן בונציה נדפס אך פעמים, מספר בכתבי-יד הועתק החיבור רפ"ה. שנת כסלו

 22).1586שנים לאחר שהושלם - בתשרי שמ"ז (

עמ'.20 שם, רות, לדוגמא: ראו הסביבה, בתרבות ומעורבותם באיטליה היהודים תרבות קאסוטו,29-48,67-154,275-298על .
עמ' בפירנצי, עמ'189-280היהודים באיטליה, היהודים שולוואס, עמ'199-352. כסופה, במראה בונפיל, לכך87-144. התייחסות ראו .

לעיל בפרק המבוא.

עמ'.21 פריצול, רודרמן, סילבר,3-32,131-134ראו: ראו: עולם', ארחות 'אגרת והחיבור פריצול על ספרים. בהעתקת הבטים לבנון, .
עמ' העברית, בספרות בעמ'11-18אמריקה האנגלי עמ'105-108(במאמרו באיטליה, היהודים שולוואס, רות,284,295-300). .

עמ' הרנסאנס, בתרבות עמ'119-121היהודים פריצול, רודרמן, עולם. ארחות אגרת רודרמן, הגיאוגרפי. וחיבורו פריצול אברהם רוונה, .
עמ'131-148,164-166 שם, נוספת ביבליוגרפיה וראו הערה229. עמ'1, עורו, כושי היהפוך מלמד, ארצות231-239. עפרון, .

 . 53 - 49חדשות, עמ' 

ה-.22 הוא כתב-היד של העברי לקולופון המקביל שנת7התאריך חשון1524בנובמבר, חדש היום לכבודם 'לחבר בהקדמה: ציין פריצול .
אברהם אני שכוונתי מה 'זהו כתב: החיבור בסיום בדפוס. ואף היד כתבי בכל מצויין כך עברי'. בכתב הזאת האגרת דברי את לפ"ק רפ"ה שנת
של אוטוגרפים הנראה ככל שהם המוקדמים, היד כתבי לשני השוו רפ"ה'. כסלו ר"ח היום הזאת האגרת לכתו'[ב] פירארה גר יצ"ו פריצול

פירנצה כ"י אוקספורד47המחבר: כ"י (או2053, החיבור את כתב שפריצול עולה מכאן א. עמ' לו, דף שמ"ז, עולם ארחות פריצול, ובדפוס: ,
.104 - 98. לדיון במהדורת הדפוס ובהתקבלות החיבור ראו להלן עמ' 1524 בנובמבר 7 באוקטובר ל-8העתיקו) בתקופה שבין ה-
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. השתלבות התגליות במסגרת 'העולם הישן' 2

היה ואף בזמנו, המתפתחת הקוסמוגרפיה מספרות כחלק החיבור את פריצול מיקם עולם' ארחות 'אגרת של בהקדמה

קוסמוגראפיאה הנקרא'[ת] היא וחרוש'[ה] חקוקה עולם מהלכי קצת במלאכ'[ה] 'החדשה ולחדשנותו: לייחודו מודע

את ההקדמה לאורך פעמים מספר הדגיש פריצול א). עמ' ב, דף שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, '[...] עמים בלשון

ולהתעדכן להמשיך הבטיח ואף האחרונים בחידושים מעודכן היותו על העיד 'החדש', לזה 'הישן' הידע בין השילוב

בפרטים חדשים:

אמתיות הגדות ישנותבפרסום גם המציאו'[ת]חדשות ארצות על עניינה תסוב האגרת זאת כי ויען [...]

מימים שנמצא ומה והליכותיו וביבשהמחדשוגםקדמוניותהתחתון בים המלחות מלאכת בחכמת היום

ולהגיד להודיע [...] ונפרדים נחלקים קטנים לפרקים ואחלקנה עולם ארח[ו]ת הזאת האגרת שם קראתי

ומצאתי שבינותי מה מהשמעתיוכתובלרבים וקצת אמת לידמאנשי ה' אמן.שיזמין בעזרתי יהיה וה' י

(שם, דף ב, עמ' א-דף ג, עמ' א. ההדגשות שלי). 

מתחום ידע מודפסים, חיבורים על נסמך הוא לו; נגישים ושהיו בזמנו שנפוצו מקורות של במגוון שימוש עשה פריצול

כ כמו למהימן. והחשיבו בעל-פה ששמע ומידע אוןהימאות באיטליה שנדפסו ובמפות בחיבורים שימוש עשה הוא ,

ואיטלקית. לטינית בלשונות על23בגרמניה, פריצול נשען עולם' 'ארחות את בכתבו במחקרו, רודרמן דוד שהראה כפי

הנפוץ האיטלקי Paesiהחיבור nouamente retrouati. et Nouo Mondo da Alberico Vesputio Florentino

intitulato.'('הפלורנטיני וספוצ'ו אלבריקו של שמו על הנקרא החדש והעולם שהתגלו חדשות 'ארצות (תרגום:

) מונטלבודו דה פרקנצנו ההומניסט של עטו פרי היה זה Fracanzanoחיבור da Montalboddoשנדפס החיבור .(

בויצ'נ (זלראשונה בשנתVicenzaה לראשונה1507) והציג ופורטוגליים, ספרדיים מקורות של ליקוט בעיקרו היה ,

של השנייה במחצית שנערכו החדש', ול'עולם למזרח לאפריקה, המסעות את האיטלקי הקוראים קהל בפני מקיף באופן

השש-עשרה. המאה ובראשית החמש-עשרה זה24המאה חיבור של נרחבים בחלקים שימוש עשה תרגם,פריצול אותם

כתוב.23 הנמצא לפי אשר [...] התחתונה כוש ארץ כל באמצע הוא כי והמצוייר הנודע לפי 'וחשבתי הבא: באופן כך על בעצמו העיד פריצול
בחכמי בחכמה העשוי החדש במאפאמונדו העולם בצורת [=הרואות] הראו'[ת] בעין ענינו ונראה כתוב נמצא וכן [...] ההם המלחים בספרי
התלמאית למפה והתכוון יתכן א). עמ' יח, דף - ב עמ' יז, דף (שם, ומיפרינצו' ומויניציאה מאשכנז באו אשר הזה בזמן הזאת המלאכ'[ה]

.2. ראה להלן איור מס' 1482) בשנת Ulmשנדפסה בעיר אולם (

חדשות.24 ארצות מונטלבודו, עמ'1507ראו: פריצול, רודרמן, השוו: הערה231. הראשונה18, במהדורה השתמש שפריצול להניח סביר .
עמ' להלן ראו לכך הערה84ועדות תוכנה137ֿ, שכן העשרים, במאה בפקסימיליה שנדפסה השנייה, במהדורה שימוש נעשה להלן במחקר .

ביחס חשיבותו את וציינו החיבור את הזכירו רבים שמחקרים ולמרות מונטלבודו, של חייו על רבות ידוע לא הראשונה. המהדורה לתוכן זהה
ראו: בהרחבה. בו דנו רבים לא הגיאוגרפיות, התגליות תיאורי .Aלראשית Schiavo Musi. "Intorno alla raccolta italiana di

relazioni di viaggi edita a Venezia nel 1507 con la designazione 'Paesi nouamente retrouati et Nouo Mondo da
Alberico Vesputio Fiorentino intitulato'". In Studi colombiani (Convegno internazionale di studi colombiani, Genova
1951) II. Genova 1952. pp. 419-441. T. Gasparrini Leporace e M.F. Tiepolo. Mostra dei viaggiatori veneti del
Quattrocento e del Cinquecento. Venezia 1957, pp. 18-24. Idem. "Le navigazioni atlantiche del veneziano A. Da
Mosto." In Il Nuovo Ramusio V. Roma 1966. G. Mantese. "Le origini della stampa a Vicenza." In 1474 - Le origini
della stampa a Vicenza. Vicenza 1975. pp. 33-70. U. Tucci. "Da Mosto, Alvise." In Dizionario biografico degli

Italiani XXXII. Roma 1986. pp. עמ'369-373 איטלקים, וקוראים החדש העולם פלוטה, .345.Joan Pau Rubiés. Travel and
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של מהחיבור שלמים פרקים ואף חלקים העתיק פריצול כי במחקריו, טען רודרמן עולם'. ב'ארחות ושילב עיבד

זה בחיבור נרחב שימוש עשה אכן פריצול מאורגנת. בחירה בשיטת נקט ולא שלו מחיבורו חצי לכדי עד מונטלבודו

מעוניין היה בו המידע את במודע בחר הוא בהמשך, שיובהר וכפי רודרמן של מטענתו בשונה אך ספרו, של השני בחלק

תפישות על-פי המקור נוסח את שינה או השמיט הוסיף, לעתים ואף הפרטים את מאוד קיצר השונים, הפרקים מתוך

היהודי. הקוראים לקהל התאמה שיקולי בעקבות שאף ויתכן השתמש25עולמו פריצול בהמשך, שנדון וכפי לכך בנוסף

מפי ששמע או לועזיים, בעיקר נוספים, בכתבים שקרא ידיעות וכלל בחיבורו, ברמז או בפירוש שמוזכר נוסף במידע

אנשים.

לעיל, שנזכר כפי במפורש, אמריקה לגילוי התייחס אשר יהודי של עטו פרי הראשון החיבור אכן הוא עולם' 'ארחות

בספרו המקבילים לתיאורים דומה והיה וספוצ'י אמריגו של מסעותיו את שתיאר החדש' ל'עולם שלם פרק הוקדש בו

בסביבתו, שרווחו ובמושגים בדגמים השימוש דהיינו - החיבור של אופיו מבחינת מונטלבודו. ארגון26של באופן

הג הספרות של החדש לעולמה לשייכו ניתן - השתמש בהם ובמקורות עסק בהם בנושאים אוגרפיתיהמידע,

החל באיטליה ובייחוד ומערבה אירופה מרכז בארצות פרחה זו ספרות השש-עשרה; במאה שנפוצה והאתנוגרפית

המאה וחידושיםומראשית מעודכן מידע גם כמו - ותושביהן היבשות שלוש - הישן' 'העולם של תיאורים נמצאו בה

 27מהמסעות לחלקיה הדרומיים של אפריקה ול'עולם החדש'.

וג תאולוגיות תפישות על נסמכו ידיעותיו עיקרי וחדשים, מגוונים במקורות שימוש עשה שפריצול אף אוגרפיותיעל

אפריקה אסיה, יבשות: לשלוש המסורתית העולם חלוקת את החיבור של הראשונים בפרקיו להציג בחר הוא קודמות;

של גישתו החיבור. בהמשך שתוארו החדשות התגליות על העדכונים את שהוסיף אף על לשנותה, מבלי ואירופה

רבים אחרות; ובארצות באיטליה שפעלו כאחד, ויהודים נוצרים מלומדים של מגישתם בעיקרה שונה היתה לא פריצול

הג התגליות על להם שנודע אף על הקודמות, בתפישות לדבוק המשיכו גישותימהם דרו אף לעתים החדשות. אוגרפיות

Ethnology in the Renaissance: South India Through European Eyes, 1250-1625. Cambridge 2000. pp.2, 184-185.
Cristián Roa-de-la-Carrera. "El Nuevo Mundo como problema de conocimiento: Américo Vespucio y el discurso

geográfico del siglo XVI." Hispanic Review Vol. 70, no.4 (2002). p. 567, 572 .

עמ'.25 פריצול, רודרמן, של18הערה134-136,231השוו: חיבורו של הראשון בחלק בעיקר השתמש פריצול כי שם העיר רודרמן .
כן כמו החדש'. ב'עולם וספוצ'י ושל קולומבוס של בגילוייו שעסק החומר מלבד השמיט, האחרים החלקים רוב ואת פריצולמונטלבודו כי טען

של מחיבורו פרקים על ברובם מבוססים ט"ו-כ"ט פרקים כי הסיק הוא נוצרים. היותם בשל חלקם אחרים, והשמיט יהודים הקשרים הוסיף
דבקו נוספים מחקרים במילה. מילה כמעט תורגמו סינטרה דה ופרו קדמוסטו דה אלויסה של תיאוריהם ט"ו-כ"ג הפרקים ומתוכם מונטלבודו

עמ' אמריקה, גילוי מלמד, ראו: רודרמן, של עמ'446בטענותיו חדשות, ארצות עפרון, דברי50. את העתיק שפריצול בגלל כי טען עפרון .
מונטלבודו קשה לקבוע מה היתה גישתו לתגליות. הבדיקה שעשיתי העלתה מסקנות שונות במידת ניכרת, כפי שיוסבר להלן. 

ל'חכמות.26 הקשורים ממונחים בשונה זאת מונדו. מאפא קוסמוגרפיה, כגון: בזמנו, מקביל עברי מונח נטבע לא אלו ממושגים לחלק
התכונה', הן האסטרונומיה והאסטרולוגיה.

.38 - 1. סטרומזה, מדע חדש, עמ' 426 - 111ראו לדוגמא: הודג'ן, אנתרופולוגיה מוקדמת, עמ' .27
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28ישנות וחדשות בכפיפה אחת, כפי שעולה מניתוח תפישותיו של פריצול להלן.

תיאולוגית- פרשנות היה האחד הידע גוף עיקריים; ידע גופי שני על הסתמכה יבשות לשלוש המוכרת החלוקה

המאהיג בן היווני תלמי של תפישותיו על ברובו מבוסס שהיה הקלאסי, הידע היה השני הידע וגוף המקרא של אוגרפית

והתמודדות סביבו במציאות התבוננות תוך המסורתיות ופרשנויותיו המקראי הטקסט על נסמך פריצול לספירה. השנייה

ב'לוח במיוחד בראשית, בספר העולם על שהופיע המידע את בהזכירו החיבור את פתח הוא החדשות. התגליות מול אל

29אוגרפיה והאתנוגרפיה של העולם:יהעמים', וחשיבותו לידיעת הג

והשוכנים הגבולים להגיד הצריכים במקומות נפשה והרחיבה האלהית התורה החכימה כמה ולמד וצא

לגוייהם. במושבותם וגבולותיהם העמים תולדות כל בהגדת בראשית בספר והרצועות הרוחות בקוי בישובים

ובגבולי הארץ ועריהם [...] (שם, דף ב, עמ' ב).  

במדבר מהספרים רלוונטיים פסוקים ציטוט תוך כנען ארץ כיבוש ואת ישראל בני מסעות את פריצול הזכיר זה בהקשר

כח, איוב בספר (כגון שונים בפסוקים המופיעים בביטויים שימוש עשה הוא לקורא1-2,6ודברים. להסביר מנת על (

למציאות המקראי הנוסח את התאים ואף לאדם, האל שהעניק השפע בזכות הקיימים הטבע אוצרות הם מה

בה רבים חיפשו אחר אוצרות אלו מעבר לים.  ,זמנוהקולוניאלית שהכיר מ

אלו למקומות שמות הענקת של לפעולה והתייחס בזמנו שנתגלו חדשים מקומות זיהוי עם להתמודד נדרש פריצול

באופן הבא:

כללות בדרך הזאת במלאכה והראשיים העקריי'[ם] הדברי'[ם] ולכתו'[ב] להגיד אשתדל כחי בכל ואנכי

להיות: צריך =] המצרים ואף לתבונה חקר ואין ספר יכילם לא ופרט פרט בפרטם כי המקומות. הזכרת

להשיג שיכלו מה רק ידעו ולא ושכחו נשמטו כי אף הכל להגיד יכלו לא הזאת המלאכה חכמי ראשי הנוצרים]

ואקרא עקבותם אחרי אלך חדשות שמות או קדומים שמות שיהיו אם עליהם. הסכמה דרך זרות שמות וקראו

ייטב ידעתי כי שאכתוב במה יבין והמשכיל ראשונים. גבלו אשר כשמות אזכיר אשר הכללי במעט שמות להם

למביני'[ם] וימתק לחכמי'[ם] (שם, דף ב, עמ' ב - דף ג, עמ' א).

במסעות במיוחד והקרטוגרפים, הימאים את שהעסיקה המקום, זיהוי בעיית את פריצול העלה השמות לנושא בהתייחסו

בעניינים מומחים שהיו הנוצריות, האומות חכמי אף כי הסביר הוא לכן. קודם מוכרים היו שלא מקומות אחר החיפוש

יכלו לא המקריםאלו, בכל אולדעת במקרא הקריאה מתוך זאת להבין הצליחו תמיד ולא המקורי המקום שם מהו

במסגרת.28 לשלבם והניסיון קודמות קוסמוגרפיות בתפישות והשבע-עשרה השש-עשרה במאות מלומדים של דבקותם על נכתב רבות
עמ' והחדש, הישן העולם אליוט, זאת: שהדגיש מהראשונים היה אליוט ג'ון אמריקה'. 'גילוי בעקבות החדשות העולם למרות1-53תפישות .

ראו: וכן מחודש. ביקור - והחדש הישן העולם אליוט, ראו: בעיקרה, דבק עדיין אליוט השנים, במהלך טיעונו חריפות את מעט ושינה שעידכן
גרפטון, עולמות חדשים. רנדלס, מודלים קלאסיים והגיאוגרפיה של העולם. דילקה, ההסתגלות של האטלסים התלמאיים.

.137השוו: רודרמן, פריצול, עמ' .29
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מקומיים שמות בהכרח היו לא פריצול שהזכיר השמות וחדשים. 'זרים' שמות לפעמים אימצו כן ועל אחרים במקורות

שהיה ה'מגלים', הגיעו אליו למקום שניתן החדש השם את המחבר ציין המקרים ברוב מקראיים; קדומים שמות לא ואף

הספרדים. לשליטים או הכובשים של הנוצרית לאמונה השמות30קשור אחר יעקב כי כאן הבטיח הוא זאת, עם

שמות עם החדשים השמות את לזהות לניסיונותיו התכוון ואולי חדשים) הם אם ובין קדומים הם אם (בין המקוריים

מהמקרא, בדומה לפעולה הפרשנית שרווחה בקרב הקרטוגרפיים הנוצרים בני זמנו. 

חיבורים עם להכרותו הודות פריצול של לרשותו עמד - הרנסאנסית בצורתו הקלאסי הידע הוא - השני הידע גוף

והג המדעי בתחום כאשר העתיקה, העת מן ורומיים עוררוייווניים אלו חיבורים היווני. תלמי של יצירותיו בלטו אוגרפי

החמש-עשרה המאה מן המערבית בתרבות מחודשת רבותוהםהתעניינות במהדורות ונדפסו ללטינית מיוונית .תורגמו

'ג שנקרא תלמי של החיבור כאשר ובגרמניה, באיטליה נדפסו הראשונות מיווניתיהמהדורות לראשונה תורגם אוגרפיה'

איור להלן (ראו מפות בצירוף אירופה ברחבי רבות במהדורות ונדפס נוספות ללשונות מכן ולאחר באיטליה ללטינית

ככל2מס' שימוש עשה פריצול ואף ארצות, ומגלי ימאים מלומדים, שימשו אלו חיבורים תלמאית). עולם מפת שמציג

מסוג למפות גם בספרו רמז פריצול התלמאיות למפות בנוסף העולם. של מפה גם שכללה אלו ממהדורות באחת הנראה

אחר:

מ"מ המלאכ'[ה] זאת לאנשי ראיתי אשר אחרים ואופני אחרות חלוקות יש ואם מהקדומים שראיתי מה כפי

הנוצרים חכמי אצל מפורסם להיותו [=מפות] וציוריו טולומי"או עקבות אחרי ללכת לבי נטיתי מקום] [=מכל

וגם מחכמי ישראל המתעסקים בחכמת התכונה [...] (שם, דף ו, עמ' ב). 

אף ואולי אחרים הטלים בעלות למפות או האקלימים, דהיינו הרוחב, קוי של אחרות לחלוקות התכוון פריצול כי יתכן

תלמי. של בחיבורו שמצא מאלו יותר להתעדכן31חדשניים שהחלו למפות רמז המחבר כי יתכן לכך, בנוסף

התלמאית השיטה על התבססו מהן חלק אשר ולמערב, למזרח המסעות בעקבות רחוקות ארצות על במידע

במערב. יבשה וחלקי איים של הוספה או אפריקה יבשת של המשולשת צורתה עדכון למרות32כדוגמת

.28 - 26לדיון במשמעות הענקת שמות חדשים, ראו לדוגמא: טודורוב, כיבוש אמריקה, עמ' .30

31.) עולם במפת שימוש עשה פריצול כי הזכיר mappaרודרמן mundi,רודרמן תלמי: של ה'גיאוגרפיה' למהדורות שנתלוותה מודפסת (
עמ' השלישי,135-136פריצול, בפרק להלן גאנז דוד של חיבורו על בדיון ראו השונות, ההיטלים לשיטות יהודים מחברים של להתייחסות .

לצורת217-220עמ' התלמאיים האטלסים של ההסתגלות דילקה, לדוגמא: ראו המוקדמת, החדשה בעת התלמאיות במפות השימוש אופן על .
העולם החדש. 

מנותקת.32 אפריקה היתה התגליות, בעקבות המעודכנות במפות מדרום, לאסיה וחיבורה התלמאיות במפות אפריקה של מצורתה בשונה
במערב. יבשה חלקי או חדשים איים גם המעודכנות למפות התווספו לעתים משולש. לצורת יותר דומה היתה וצורתה בדרומה אסיה ממזרח

) מרטלוס הנריקוס שיצר המפה היא לכך Henricusדוגמא Martellus Germanusבשנת בפירנצה שנדפסה קופו1489) פייטרו של וזו ,
)Pietro Coppoבשנת בונציה שנדפסה עמ'1520) עולם, מפות שירלי, ראו: מס'17. של60(מרטלוס), ההיסטוריה וודוורד, (קופו).

עמ' ב'היסטוריה'327-328,332,464,1183הקרטוגרפיה, נזכרת זה), בשם צויינה (שלא אפריקה יבשת הקפת כי זה בהקשר לציין יש .
תיאור לי שידוע כמה עד ל'מצרים'. והגיעו 'לוב' את הקיפו ודרומה, מערבה התיכון מהים שהפליגו הפניקים של מסע על שסיפר הרודוטוס, של
תרצ"ה-תרצ"ו. ירושלים הרודוטוס. כתבי ומתרגם). (עורך שור אלכסנדר ראו: התגליות. בעידן קרטוגרפיים בכתבים לב תשומת קיבל לא זה

. 236, עמ' 42ספר רביעי, סעיף 
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כוונתו היתה אם בין התלמאית, בשיטה לדבוק בחר הוא העולם של חלוקות מספר עם פריצול של הכרותו

יבשות שלוש של לחלוקה כוונתו היתה אם בין התלמאיות, המפות מן המוכר ולהיטל האקלימים לשבעת

- פריצול הסתמך עליהם הידע גופי שני בין בחיבור להפריד ניתן לא למעשה, אחרות. חדשות חלוקות לעומת

ושהחלה החיבור של הראשונים בפרקים שהוצגה העולם, חלוקת של המרכזית התפישה והקלאסי; המקראי

היבשות לשלוש החלוקה בין וקישרה הקלאסי לידע המקרא בין שילבה המאוחרים, הביניים בימי להתגבש

לבין תפוצתם של שלושת בני נוח וצאצאיהם, כפי שניסח זאת פריצול בבהירות:

באלה רמזו כמעט ואסיאה אפריקא איברופה חלקים לשלושה נחלק למערב ממזרח הצפוני הזה הישוב כל כי

(שם, ליפת. איברופא לחם. אפריקא לשם. אסיאה הארץ. כל נפצה ומאלה נח בני אלה שלשה ויפת וחם שם

דף ה, עמ' ב).

הקלאסית החלוקה יהודים. בקרב גם מוכר הוא כי והוסיף 'הנוצרים' בקרב נפוץ התלמאי הידע כי ציין פריצול

בכתביהם הן אליה התייחסו רבים ומלומדים הביניים בימי היהודית בתרבות ונפוצה מוכרת היתה המשולשת

למקרא. בפרשנותם הן המדעיים של33הפילוסופיים בניו לשלושת היבשות שלוש בין שהקבילה התפישה, של מקורה

הלטיניים התרגומים בעקבות היהודים'. 'קדמוניות פלביוס יוסיפוס של בחיבורו לראשונה הנראה ככל הופיעה נוח,

המוכרים הביטויים אחד המוקדמים; הביניים מימי החל הנוצרית באירופה מוכרת זו תפישה היתה יוסיפוס של לספרו

המשפיע האנציקלופדי בחיבור מצוי שלה איסידורEtymologiaeביותר השביעית המאה בן התיאולוג של עטו פרי ,

בלטינית שכונתה זו מפה זה. סכמטי באופן העולם מפת את שתיאר הראשון שהיה Orbisמסוויליה, terrarum

מפת במחקר נקראת הארצות) עיגול מילולי: באופןT-O(תרגום העולם את המחלק צלב ובתוכו הכדור צורת בשל גם ,

מסורתי לשלושה חלקים. 

 של העולם.T-O - מפת 1איור מס' 
Isidorus Hispalensis. Ethimologiarum libri numero viginti. Augsburg 1472מתוך:  

ראו: פונטן, החלקים המיושבים..33

- 47 -



חלוקה המדגימה סכמטית מפה לעתים צורפה החמש-עשרה, המאה סוף למן שנפוצו החיבור, של המודפסות למהדורות

ה- צורת ואפריקה. אירופה הן זו מול זו המצויות האחרות היבשות ושתי אסיה היא ביותר הגדולה היבשת סימלהTזו;

לאפריקה) אסיה (בין הנילוס נהר לאפריקה), אירופה (בין התיכון הים היבשות: שלוש בין המפרידים המים מעברי את

השונים בחיבורים קבועות היו לא נוח מבני אחד לבין מהיבשות אחת כל בין ההתאמות לאירופה). אסיה (בין הדון ונהר

המוקדמת החדשה מהעת החל רק יהודים של בכתביהם הופיעה זו הקבלה המאוחרים. הביניים בימי רק להתקבע והחלו

לתורה. אברבנאל יצחק של בפירושו מצוי ביותר המצוטטים מאיזכוריה הפירוש34ואחד את לכתוב החל אברבנאל

כשר שימש אף הוא הפורטוגלית. הקהילה מאושיות לאחד היה ובבגרותו ליסבון מולדתו בעיר צעיר בגיל לתורה

צו לביטול לפעול ניסה החמש-עשרה המאה ובסוף לספרד עזב מכן לאחר אך פורטוגל, מלך החמישי אפונסו של האוצר

בקיץ האיברי האי חצי את עזב לבסוף היהודים. נגד שם1492הגירוש לאיטליה. והגיע רבים מגורשים עם יחד

ביותר המוכרים מהפירושים שהיה המקרא, לכל הפרשני מפעלו את והמשיך בונציה מכן ולאחר בנפולי התיישב

והספרדיות. האיטלקיות היהודיות שמות35בקהילות את המפרט ט-י), (פרקים בראשית בספר העמים' ל'לוח בפירושו

ולעמים למדינות המקראיים השמות בין המפורטת ההקבלה את אברבנאל הזכיר מהם, שיצאו והעמים נוח של צאצאיו

36בזמנו באופן הבא:

כנגד והלאה ישראל מארץ התחלתה אשיי"א הוא הא' חלקים. לג' הארץ חלקו הקדומים שהחכמים ידעת וכבר

והחלק חם. של בחלקו נפל וזה אפריק"א נקרא הב' והחלק אשיי"א נקרא שמו ועל שם נטל הזה והחלק המזרח

המלאכה שלמות מפני אני ראיתי [...] שמה נגזר שמו ועל יפת של בחלקו נפל וזה האיאורופ"ה היא השלישי

בתולדו'[ת] התורה שזכרה האלה האומות מארצות הקדומי'[ם] המספרים בדברי שמצאתי מה פה לך להגיד

עמ' א, כרך התורה, על פירוש (אברבנאל, הלטיני"ם. להם שקראו שמו'[ת] כפי מהם שיצאו והעמים נח בני

קסח, קעג). 

את מזכיר יוסיפון' 'ספר אין למעשה אך 'יוסיפון', מחבר גוריון' בן 'יוסף על הסתמך כי במפורש, ציין אברבנאל

זיהה אותו יוסיפוס, שכתב היהודים' 'קדמוניות לחיבור התכוון אברבנאל כי להניח יש כך משום הקלאסית. החלוקה

על.34 נוח. בני בראודה, ראו: נוח, בני לשלושת היבשות שלוש בין ההקבלה של והתקבעותה בהתפתחותה בהרחבה דן בראודה בנג'מין
עמ' שם, ראו המוקדמת, החדשה העת עד היהודית מהתרבות זו מסורת של העולם111-112היעדרה מפות סוגי בשני הופיעה כזו חלוקה .

(מפות סכמטיות מפות - זו מתקופה מצויהT-Oהמוכרות נוח לבני היבשות בין ההקבלה מצויה בה סכמטית למפה דוגמא תלמאיות. ומפות (
) ציינר גונטר של Güntherבמפה Zainerמשנת (1472) שדל הרטמן של המפה היא זו הקבלה המציגה תלמאית למפה ודוגמא ,Hartmann

Schedelמשנת מס'1493) העולם, מיפוי שירלי, ראו: אודותן, על ולמידע אלו למפות מס'1. של19(ציינר), ההיסטוריה וודוורד, (שדל).
ללא1180-1181(שדל),28-29,382-383הקרטוגרפיה, אך השש-עשרה המאה מן עבריים בכתבי-יד מצויה סכמטית מפה (זיינר).

. 9, איור מס' 163ציון שלושת בני נוח. ראו התייחסות למפה כזו להלן בפרק השלישי בעמ' 

קדומה..35 ופילוסופיה קבלה אידל, אברבנאל. יצחק נתניהו, לדוגמא: ראו הספרותי, ומפעלו אברבנאל של חייו Eleazarעל Gutwirth.
"'Consolatio': Don Ishaq Abravanel and the Classical Tradition." Medievalia et Humanistica 27 (2000) 79-98. Cedric
Cohen Skalli. "Discovering Isaac Abravanel's Humanistic Rhetoric." Jewish Quarterly Review 97, 1 (2007). pp.

67-99.

.19 - 18להתייחסותו של אברבנאל לחלוקה זו, ראו: שורש, יהודים ושחורים, עמ' .36
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העת ובראשית הביניים בימי יהודים מחברים בקרב למדיי נפוץ היה זה זיהוי יוסיפון'; 'ספר מחבר עם אברבנאל

ביותר37החדשה. החשובות הבתר-מקראיות הכרונולוגיות כאחת הביניים ימי של היהודית בתרבות נחשב יוסיפון' 'ספר

סמכות. של הילה לו הזכיר38וניתנה ממנו, בשונה אך יוסיפוס, עם גוריון בן יוסף את פריצול זיהה לאברבנאל בדומה

מהמהדורות אחת הנראה ככל היתה פריצול התכוון אליה הגרסה היהודים'. 'קדמוניות של הלטינית הגרסה את במפורש

לחלוקת בטיעוניו לתמוך בכדי זה בהקשר נזכרה והיא הרנסאנס, בתקופת שנדפסו יוספוס של חיבורו של המחודשות

 39העולם:

להם הגדול גוריון בן ליוסף ובדפוסיהם בספריהם שכתוב מה וראה נא עלה קדש במכתבי תתרצה לא אם

נקרא אצלם בילו יודאיקו ר"ל מלחמת היהודים (שם, דף כז, עמ' ב). 

אף מסויימת במידה ואולי המסורתי הקשר את פריצול ניתק זה איזכור שהוענקהאתבאמצעות הסמכותית ההילה

ל'יוסיפון' בכתביהם של יהודים מבלי לבטל את חשיבותו לגמרי. 

להתקבע החלה נוח בני לשלושת היבשות שלוש בין שקישרה המשולשת החלוקה במאמרו, בראודה בנג'מין שציין כפי

גם בכך להיווכח ניתן יפת. - ואירופה חם - אפריקה שם, - אסיה הבאה: התבנית על-פי המוקדמת החדשה בעת

של בכתביהם וכלה פריצול של חיבורו דרך אברבנאל של מפירושו החל זהה בסדר מופיעה היא שכן יהודים, בכתבים

הבאים. בפרקים שנדון כפי השש-עשרה, המאה במהלך נוספים יהודים פריצולמחברים הזכיר זו לחלוקה בהקשר

לספר היתה וכוונתו קרוניקארוס', סופלימינטוס 'ספר הוא נסמך עליו נוסף Supplementumחיבור chronicarum,

) פורסטי פיליפו ג'קובו האוגוסטיני הנזיר של עטו Jacopoפרי Filippo Foresti da Bergamoכך על עמד רודרמן .(

ומסעות הדני אלדד סיפור את עולם' ב'ארחות הזכיר הוא הנראה; ככל עבריים חיבורים של קטן במספר נעזר שפריצול

תורה' מ'משנה המדע בספר גם שימוש שעשה יתכן לענייניו. התועלת בהם רבה לא כי הצהיר אך מטודלה, בנימין

היהודית40לרמב"ם. בחברה השש-עשרה המאה במהלך נפוצו מטודלה בנימין ושל הדני אלדד של המסע סיפורי שני

עמ'.37 נוצרית, תרבות מול שלום, בן ראו: יוספוס של ספריו עם אברבנאל של הכרותו של50על מחברו נזכר פריצול של בחיבורו גם .
שהיא באיטאליאה בא אשר ויפת [...] הכהן גוריון בן יוסף הסופר בזה הסכים 'וכמעט נוח: בני לשלושת העולם לחלוקת בהקשר 'יוסיפון'
שימוש בו עשה לא הנראה ככל אך יוסיפון' 'ספר את הכיר פריצול כי להניח יש א). עמ' ו דף - ב עמ' ה, דף (שם, ביוסיפון' כמבואר באיברופא

משמעותי בחיבור זה. 

עמ'.38 זכור, ירושלמי, עמ'54-56ראו: נוצרית, תרבות מול שלום, בן יהודים5. של תפישותיהם על יוסיפון' 'ספר של השפעותיו על .
.118 - 99בימי הביניים, ראו: שם, עמ' 

זה.39 בחיבור גוריון'. בן 'יוסף שם יוסיפוס את מכנה בעודו אברהם' 'מגן בחיבורו גם מהם וציטט יוסיפוס של חיבוריו את הכיר פריצול
עמ' פריצול, רודרמן, ראו: נוח. בני לשלושת היבשות חלוקת גם באיטליה,73נזכרה יהודים מחברים בכתבי יוסיפוס של בחיבורו השימוש על .

Silviaראו: Castelli. "Die Bibel und die italienischen Übersetzungen des Josephus in der Renaissance" In An der
Schwelle zur Moderne. Juden in der Renaissance. Bearbeitet von Giuseppe Veltri und Annette Winkelmann.

Leiden 2003. pp. ראו:90-107 יוסיפון', ב'ספר הן יוסיפוס בחיבורי הם שימוש ועשה יוסיפון עם יוסיפוס את כן גם זיהה רוסי דה עזריה .
. השוו: אברהם מנחם רפ"א מפורט[ו]. מנחה בלולה. ורונה שנ"ד. דף יו, עמ' א-ב.xxxviii-xxxviוינברג, מאור עינים, עמ' 

בשנת.40 עוד בונציה נדפס פורסטי של מעודכן1486חיבורו למחקר השש-עשרה. המאה ובמהלך מכן לאחר מייד נדפסו נוספות ומהדורות
ראו: החיבור, Achimעל Krümmel. Das 'Supplementum chronicarum' des Augustinermönches Jacobus Philippus

Foresti von Bergamo: eine der ältesten Bilderchroniken und ihre Wirkungsgeschichte. Herzberg זה1992 לחיבור .

- 49 -



 41והיו מוכרים היטב אף בחברה הנוצרית.

הביניים בימי תלמי של לכתביו להחשף והחלו הרנסאנס בתקופת אירופה במערב שפעלו נוצרים ממלומדים בשונה

שנים עוד הקלאסי הידע עולם של לימוד במסורת יהודים החזיקו החמש-עשרה, מהמאה רק נרחב ובאופן המאוחרים

ספרד קהילות ליוצאי במיוחד הביניים, מימי עוד יהודים למלומדים מוכרים היו תלמי של חיבוריו לכן. קודם רבות

במהלך ללטינית מערבית התרגום במפעלי יהודים מלומדים של השתתפותם מלבד הערבית. התרבות עם במגע שבאו

באמצעות הקלאסית מהתרבות רבים כתבים עם קרובה הכרות להם היתה והשלוש-עשרה השתים-עשרה המאה

תלמי של ה'גיאוגרפיה' את אף שהכירו היו זה ובכלל לערבית, מיוונית הביניים בימי שתורגמו עתיקים חיבורים

גם והמדעי הפילוסופי העיון מסורת את לשמר המשיכו ובפרובאנס בספרד שישבו יהודים מלומדים הערבי. בתרגומה

מוכר היה היוונית בתרבות שמקורו הגיאוגרפי הידע תחום אף כי להניח יש מכאן מולדתם. את שעזבו לאחר כאשר

וברפואה. הטבע במדעי באסטרונומיה, עסקו מהם כמה אשר פריצול, אברהם של במשפחתו זאת,42למלומדים עם

הומניסטים של בכתביהם מקרא ובפרשנות מדעיים בחיבורים נפוץ שהיה המקראי, לידע הקלאסי המדע בין השילוב

יוסיפוס של חיבורו אירופה. במערב יהודים עבור גם פרשני אמצעי רבה במידה להיות הפך התקופה, בני איטלקים

אומץ המקראית, הפרשנות במסגרת ערך בעל והיה הנוצרית האירופית בתרבות היטב מוכר שהיה היהודים', 'קדמוניות

שהמשיכו למרות שלו, המחודשות הלטיניות המהדורות באמצעות החיבור את שהכירו יהודים מלומדים על-ידי אף

כתבים עם או יוסיפוס של חיבורו עם ההכרות באמצעות הימי-ביניימי. יוסיפון' 'ספר מחבר עם יוסיפוס את לזהות

התרבות לתוך גם חלחלה נוח, לבני היבשות בין שהקבילה העולם של המשולשת התפישה שימוש, בו שעשו אחרים

היהודית.

עמ' פריצול, רודרמן, ראו: פריצול, של העבריים שם,31הערה136,232ולמקורותיו ראו: לרמב"ם, המדע בספר פריצול של שימושו על .
עמ'136עמ' עמ'27הערה232, של12הערה223. שימושו כי להבהיר יש ג. סעיף ג, פרק התורה. יסודי הלכות המדע. ספר רמב"ם. השוו: .

פריצול בספר המדע לרמב"ם מצטמצם רק לתיאור הכללי של כדור הארץ הנמצא בחלקו הראשון של פרק א'. 

מקומו.41 על מקיף. למחקר עדיין מצפה המוקדמת החדשה בעת היהודית בחברה מטודלה בנימין של המסעות סיפור של מקומו שאלת
בתרבות הספרדית, ראו: שלו, בנימין מטודלה. ראו התייחסות לכך באחרית דבר. 

המסורת.42 על וערבית. עברית מסורת פרוידנטל, ראו: צרפת, בדרום בעיקר הביניים, בימי יהודים מלומדים בקרב המדעי העיון מסורת על
עמ' פריצול, רודרמן, ראו: פריצול, של ובמשפחתו בסביבתו 'הג5-11המדעית עם עזרא אבן אברהם של ההכרות על תלמיי. של אוגרפיה'

עמ' העברי, והמדע עזרא אבן סלע, ראו: לערבית, בשל240-248בתרגומה זו בתקופה באירופה יחסי חידוש הינה התלמאית התפישה אימוץ .
מרחקים. ולמדידת מפה לשרטוט יותר מדויק מודל ליצור שלה 'המדעית' ביכולת במיוחד אך לאקלימים, העולם של חלוקתו תיאור של השיטות

מחד לחדש; הישן בין השילוב את במהותו שהכיל שימוש בה ועשו התלמאית המסורת על נסמכו התקופה חיבורגיסאמלומדי על הסתמכו הם
מאידך אך 'ישנות', תפישות ביטוי לידי באה בו העתיקה המדעיותגיסאמהעת התפישות על השפיעו אשר חדשים בתרגומים השתמשו הם

באמצעות תהליך הדרגתי של עידכון בעקבות הגילויים הגיאוגרפיים. 
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ג. הקצה המערבי של העולם

. היבשה בקצה הדרומי-מערבי1

העמים ארצותיהן, היבשות, שלוש הצגת באמצעות חיבורו של השני בפרק התלמאית המפה תיאורי את ביסס פריצול

 (מלטינית: המפרץ הגדול):Sinus Magnusשבהן וגבולותיהן, עד קצהו המזרחי של העולם שכונה 

אסיה] יבשת של [=בגבולות תכנס ובזה כולו, רגיאו וסינארוס מאניוס לסינוס המזרחי העולם סוף עד [...]

גאני ופריסטו ועוץ ופרס מדי בכל דמשק ושעיר ומואב עמון אדום ישר'[אל] ארץ וכל וכנען פלשתים

והכלב והארמאניא אירקניאו וים ומגוג וגומר הסבטיון ונהר הסגורי'[ם] והיהודי'[ם] יוהנס] [=הפרסביטר

הגדול וכל יתר העמים הדבקים באלה עד אין מספר עד סינוס מאניוס הנז'[כר] (שם, דף ו, עמ' א).

באסיה, היושבים העמים של העולם בתמונת המקראי, והידע הקלאסי הידע הידע, גופי שני את בתיאור שילב פריצול

את שאיכלסו הסמבטיון, לנהר מעבר המצויים השבטים עשרת של ארצם ואת יוהנס הפרסביטר ממלכת את שכללה

הקצה המדומיין של המזרח הרחוק (התיאור הופיע בפרקים כ"ד-כ"ה). 

Ulm (1482 - מפה תלמאית, אולם (2איור מס' 

באינדיאה המזרח 'מתחלת לאסיה: בהקשר המחבר ציין והרוחב האורך קוי על-פי העולם מפת של התיאור בהמשך

גיב מיצר סוף עד ארכו וימשך המזרחי, ריגיאו סינארוס וביבשה בים, מאניוס וסינוס עמ'ראיסטרא, ח, דף (שם, לטאר'

שורטט או בטקסטים תואר זה ובאופן העולם של המערבי כקצה גיברלטאר מיצר נתפש קרובות שלעתים למרות א).
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כך. אותו הגדיר פריצול גם האם זה מתיאור ברור לגמרי לא תמונת43במפות, כי הפרק בהמשך העיר המחבר זאת, עם

העולם הישנה החלה להשתנות בזמנו:

רבות ומלכיות גדולים ישובים מצאו כי באופן הרבה. ביותר ונתרחב שנתארך אמרתי כבר הזה היום אולם

הזה היום סבבו כבר וכי מאניוס. וסינום הנ"ל איסטרא האינדיאה למזרח ספרדייםמהלאה הנוצרים ספינות

למזרח ממערב הדרום אורך כל ים בלב אנייה ומצאודרך לצפוני דרומי הצד מן ההיא היבשה סבבו ואחר

מונדו. המאפא [כך!] בצייורי כתוב ימצא וכאשר השם] [=בעזרת בע"ה שנבאר כמו רבים החדושים מן שם

מאומה בו דבר לא אשר טולומיאו מספרי נעלמו החדשה הזאת המלאכה והלאהובספרי מאניוס מסינום

בדרך הים ולא להלאה מסינארוס ריגיאו בדרך היבשה. (שם, פרק ה, דף ח, עמ' א - ב. ההדגשות שלי)

קיץ לאחר שרווחה התפישה עומדת פריצול של דבריו ואנשיו,1492בבסיס קולומבוס כי מוגבלת, תקופה במשך

הנראה. ככל מותו, יום עד סבר עצמו שקולומבוס כפי המזרח לקצה הגיעו במסעותיהם, מערבה רוב44שהפליגו לאורך

את העולם של הכולל מהתיאור בנפרד ציין הוא זאת עם אך במודע, התלמאית בשיטה פריצול דבק זה בפרק התיאור

נודע שלא למרות זמנו, של העולם ממפות בחלק כבר מצוי היה זה מסוג מידע שכן הספרדים, בחסות שנערכו התגליות

ובמידה תמיהה של בנימה טולומיאו' מספרי 'נעלמו בניסוח להשתמש פריצול בחר כך שמשום יתכן עצמו. לתלמי בעבר

ישיר באופן לערער נדרש לא וכך מפורשת, ביקורת ללא עירפול עלעלשל המעודכן המידע תלמי. של תיאוריו סמכות

החדש' 'העולם של תיאורו בולט ובמיוחד היבשות, שלוש של מתיאוריהן בנפרד בחיבור הוצג החדשים הגילויים

המופיע רק לקראת סופו של החיבור בחטיבה נפרדת.

הג התגליות בדבר התמיהה את פריצול העלה י"ג) (בפרק החיבור בהמשך לאיגם שהקדמונים הבעיה ואת אוגרפיות

הזכירו בכתביהם מקומות אלו שנתגלו בימיו:

נ', [ישעיהו דבר יעף את לעות לדעת אלהים בתורת וכבוד חן תורת האנשים45]4ליודעים היום שיתמהו במה

ובפרט ביבשה נתחדש ומופת פלא כמו שהוא להם ונראה נמצאו אשר האלה החדשות הגלילות שמע השומעים

הצפוני.43 הישוב 'בחלוקת העולם: של והמוכר הצפוני בחלק האקלימים גבולות של התלמאית בתפישה התמקד עולם' ב'ארחות ג' פרק
הצפוניים אל ועבר הדרומי באקלים החל הוא ב). עמ' ו, (דף המערב' אל המזרח מן וברוחב באורך ברצועות אקלימים לשבעה הנז'[כר] בכדור
[...] טרפובאנא ואצל הודו ים קצת על ועובר [...] רבים עמים השמים תחת תחתיו ויכנסו למערב ממזרח [הראשון] הזה האקלים 'וילך יותר:
הוא פורטונאטיו' כ'איי השני באקלים גם הנזכרים אלו איים ב). עמ' ו, דף שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, '.[...] אינוסלי פורטונאטי ים סבוב עד
ארצות את כלל השונים האקלימים של המערבי חלקם תיאור לאפריקה. ממערב הקנריים האיים עם זו בתקופה שזוהו איים של העתיק שמם
ימי בחיבורים שהתייחס העולם', 'סוף בביטוי פריצול השתמש הפרק בסוף ופלנדריה). סקוטלנד אנגליה, (ספרד, ביותר המערביות אירופה

ראו: לאירלנד. במיוחד אירופה, של המערביות לארצות Margaretביניימים Wade Labarge. Medieval Travellers. New York &
London 1983, p.11ימצא האמתיים מונדי במפא או המצויירים בספרים שיעיין 'ומי התלמאית: המפה בתיאור המחבר המשיך ד' בפרק .

מספר המעלות והרצועות לכלם' (פריצול, שם, עמ' ח, עמ' א). 

.2. קיים פולמוס במחקר באשר לעניין זה, ראו: סמורה, לקרוא את קולומבוס, עמ' 181 - 115ראו לדוגמא: פלינט, קולומבוס, עמ' .44

).5 - 4'ֲאדֹנָי ה' נַָתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות ֶאת יֵָעף, ָּדָבר. יִָעיר ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר יִָעיר ִלי אֹזֶן ִלְׁשמַֹע ַּכִּלּמּוִדים.' (ישעיהו נ, .45
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מע[י]ני[ו] ונסתמו מאלה מאומה דבר לא הגדול החוקר טולומיאו י'46כי א', [שמואל כמחריש 47]26ויהי

א', [קהלת השמש תחת חדש כל אין כי הוא זה והאמת [...] דברתי כבר החלו9כאשר כאשר מקדם מאז כי [

ובין אצלינו המפורסמים האיקלמים השבעה בתוך בין ולהתישב לשבת ונתרבו נתפשטו כבר לרוב האדם בני

למטה מהם בגלילות דרום. וגם להלאה ממשוה היום כגון באיים אשר בתוך ים הודו. (שם, דף יד, עמ' א)

אף והוא מוגבלות היו העולם, על בידע מרכזית לסמכות אז עד שנחשב תלמי, של ידיעותיו כי כאן גם וציין חזר פריצול

הסבר הציע כאשר ישירה בצורה הבעיה עם להתמודד פריצול בחר זה בהקשר הגדול'. 'החוקר של השגתו בקוצר הכיר

מימים אדם בני היו כבר כעת שהתגלו במקומות כי טען הוא השמש'. תחת חדש 'אין מקהלת המקראי הניסוח באמצעות

 48ימימה ומכאן נובע כי גילוי זה למעשה אינו חדש.

אפריקה יבשת חופי לאורך שהפליגו להודו במסעות התמקד זה בפרק חופיהוחלפוהתיאור מול איים מספר דרך

של התגליות את פריצול ציין זה ממסע כחלק לאפריקה. ממזרח באיים ומעבר הטובה' 'התקוה כף הקפת תוך המערביים

הספנים שהיו בדרכם להודו:

נודע לא אוקינוס של בדרומו והולכת סובבת המערבי הדרומי בקצה והנוראה הגדולה היבשה שמצאו מה וגם

ו לנו איקלמים הז' מישוב גדולה כמעט לעולם אדםענינו צאן מלאים אדומים49כלם גם שחורים וטף נשים

ונוראים וגדולים משונים ודברים רבה כזאת.ובהמה שמע מי פה על יד ישימו השומעי'[ם] יתמהו .ובזה

הנעלמות מהגלילות להלאה קדם מבני האומות נתפשטו שכבר [מ]ה מזה ימצא התורה דרכי וחוקר והיודע

היום להמונים עם מה שהזכירה מבני עדן. (שם, דף יד, עמ' א. ההדגשות שלי)

מובאת היא אך תושביה, ושל המערבי' הדרומי בקצה והנוראה הגדולה 'היבשה אותה של מפורש זיהוי זה בקטע אין

הכינוי הפורטונאטי'. ל'איים מעבר אל מערב לכיוון מתחיל אשר הודו', ים בתוך אשר 'באיים העובר מסע של בהקשר

כ- באיטליה מוכרים שהיו לאיים פריצול השתמש Isoleבו Fortunate,אייםלקשורה על שסיפר קלאסי מיתוס

ושמם המבורכים' 'איי היוונית בספרות כונו אלו איים אפריקה. חופי בקרבת שנמצאו האטלנטי באוקינוס מופלאים

היה בלטינית Insulaeהנפוץ Fortunatae,פלוטארכוס ביניהם ורומים, יוונים סופרים של בחיבוריהם נזכרו והם ,

החיבורים של התרגומים באמצעות הרנסאנס בתרבות מוכר היה זה מיתוס ותלמי. לוקיאנוס פליניוס, סרטוריוס,

, עמ' ב. 16, דף 128צריך להיות: 'מעיניו'. כך מופיע בכתבי היד, לדוגמא: כ"י וינה .46

(שמואל.47 ְּכַמֲחִריׁש.' ַויְִהי ִמנְָחה. לֹו ְוVא-ֵהִביאּו ַוּיְִבזֻהּו זֶה, ּיִֹׁשֵענּו ַמה ָאְמרּו, ְבִלּיַַעל 'ּוְבנֵי ראו: המלכו, ביום שאול על נאמר כמחריש' 'ויהיה
).26א' י', 

.233 - 232 השוו: מלמד, על כתפי ענקים, עמ' .48

זֹאת.49 עֹוד ה' ֲאדֹנָי ָאַמר 'ּכֹה מהמקרא: לקוח זה יחידאי צירוף כצאן. המרובים אנשים, של גדולה כמות על מצביע אדם' 'צאן הייחודי הביטוי
ְויְָדעּו ָאָדם צֹאן ְמֵלאֹות ֶהֳחֵרבֹות ֶהָעִרים ִּתְהיֶינָה ֵּכן ְּבמֹוֲעֶדיָה יְרּוָׁשַלִם ְּכצֹאן ָקָדִׁשים ְּכצֹאן ָאָדם. ַּכּצֹאן אָֹתם ַאְרֶּבה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות יְִׂשָרֵאל ְלֵבית ִאָּדֵרׁש

לו, (יחזקאל ה'.' ֲאנִי בארץ,37-38ִּכי החרבות הערים את ויאכלסו שיתרבו מישראל אדם' 'צאן על המצביע המקרא נוקט בה ללשון בדומה .(
כך ילידים רבים מאכלסים ארץ בלתי נודעת זו. 
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אלו איים כאשר בעיקר האירופים, על-ידי שנתגלו האטלנטי באוקינוס שונים לאיים ביחס שימוש בו ונעשה הקלאסיים

העתכנתפשו בראשית מסעותיהם קורות את שכתבו רבים וספנים מגלים הידוע. העולם של ביותר המערבי קצה

הקנריים. לאיים בהתייחסם זה בכינוי השתמשו האטלנטי50החדשה באוקינוס הפורטוגליות המשלחות של מסעותיהם

המשיכו הקנריים, האיים גם ביניהם המערבית, אפריקה חופי מול אל האיים מקבוצות כמה דרך עברו להודו בדרכם

האיטלקית בצורתה זה בפרק (הנזכרת הטובה התקוה כף ואת לאפריקה שממזרח האיים את עברו להודו ובדרכם דרומה

 capo di bona Speranza.(51'קאוו דיבונא ספיראנצא' 

בגילויים להתעדכן שהחלו העולם מפות באמצעות גם לפיענוח ניתן מערבי' הדרומי 'בקצה המחבר ציין אותו המיקום

שהוא לשער ניתן אך פריצול, הכיר מעודכנות מפות אילו לדעת ניתן לא השש-עשרה. המאה בראשית הגיאוגרפיים

) קופו פייטרו של זו כדוגמת למפה Pietroהתכוון Coppoבשנת בונציה שנדפסה מס'1520), איור בקצה3(להלן .(

 52הדרום-מערבי שלה נראית יבשה הנקטעת בשולי המפה, כאשר אין רואים את צורתה הכוללת.

1520 - מפת העולם של פייטרו קופו, ונציה 3איור מס' 

האיים:.50 נקראו µακάρωνביוונית νῆσοι:ראו הגיאוגרפיות, התגליות בעידן שימושיו ועל אלו איים של המיתוס על המבורכים'. 'איי הם
W. H. Babcock. "St. Brendan's Explorations and Islands". Geographical Review 8, 1 (Jul., 1919). pp. קצה37-46 רום, .

עמ' עמ'65,157-158הארץ, שם, ובמיוחד ואגדות, מיתוסים סנצ'ס, ראו:193-194. הקנריים, האיים עם אלו איים של הזיהוי על .
עמ' האדם, גילוי עמ'40-42,66אבולעפיה, קולומבוס, פלינט, עמ'80. את35הערה8,96,153,169הערה84, גם העלה קולומבוס .

ההשערה כי גן-עדן הארצי מצוי במקום שכונה על-ידי מחברים בעבר 'איי המזל'. על הדיון במיקומו של גן-עדן ראו להלן.

.79השוו לדוגמא: מונטלבודו, ארצות חדשות, עמ' .51

. 60 ראו: שירלי, מפות עולם, מפה מס' .52
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) קאברל אלוורס פדרו של למסעו הנראה ככל התייחס להודו המסע של לעיל Pedroהתיאור Álvares Cabral(

בשנת והגיעו מערבה סטו להודו, בדרכם מפורטוגל שיצאו קאברל1500וצוותו, בילידים. נתקלו אף שם ברזיל, לחופי

) יבשה בפיו כונתה והיא דעתו את שינה מכן לאחר אך לאי, הגיע כי ארץterraחשב פיסת בין להבחין מנת על ,(

) אי היא במים (isolaהמוקפת יבשת הוא גדול יבשתי מרחב לבין (terra firmaמכן לאחר פנה קאברל של מסעו .(

בהודו. לקליקוט לבסוף והגיע אפריקה מזרח חופי דרך בהפליגו הטובה התקוה לכף של53מזרחה זה זיהוי כי להניח יש

על מרמז פריצול של בחיבורו הנזכרים המקום ילידי עם והמפגש להודו המסע מאיזכור כחלק מערבית הדרומית היבשת

החיבור של השני בחלקו פירוט ביתר הוצג במערב היבשה תיאור קאברל. של מסעו הגיע אליה ברזיל, של תיאורה

 54).70 עד פרק 63האיטלקי ונפרש על פני מספר פרקים (מפרק 

הג לתגליות בהקשר מיוחדת משמעות בעל הינו ודרומה מערבה המצביע במרחב המיקום זו,יסימון בתקופה אוגרפיות

את שהובילה ההפלגות נתיב בכיוון הבחירה במחקרו, ווי-גומס ניקולס שהראה כפי אמריקה'. ל'גילוי בהקשר ובמיוחד

והדרומית המרכזית אמריקה לחופי מפניקולומבוס אלא מערבה, בהפלגה המזרח' ל'קצה להגיע מכוונתו רק לא נבעה

'הודו היבשת של הספרדי כינוייה על בהמשך שהשפיע כיוּון 'הודו', של הדרומיים לאזורים להגיע מעוניין שהיה

) Lasהמערבית' Indias Occidentalesהכיבושים מול אל הספרדית בפעילות שנקשרו פוליטיות סיבות מלבד .(

הג התפישות השפיעו אליהםיהפורטוגלים, והמקומות ההפלגות נתיב על דורו ובני קולומבוס של אוגרפיות-האקלימיות

תפישות הכובשים. עלאלוהגיעו גם השפיעו 'הטרופיים'), המכונים (לאזורים המשווה קו לכיוון הספנים את שהובילו ,

הספרדי הקולוניאלי הפרוייקט הבניית על ואף הספרדים הכובשים בעיני ותושביה החדשה היבשת של דמותם

יכול55ומוסדותיו. ילידיה את הציג בו והאופן המערבי' הדרומי 'בקצה שנתגלתה היבשה את פריצול תיאר בו הנוסח

להשתלב בשיח ראשוני זה על אודות התגליות במערב - שיח אשר התקשר בהמשך גם לתיאורי 'העולם החדש'.

הילידים, עם המפגש של אחרים רבים מתיאורים מוכרת הללו לתגליות ביחס השומעים בקרב פריצול שהזכיר הפליאה

לכן. קודם שהכירו מה מכל ובמנהגיהם במראם לחלוטין כשונים המתבוננים האירופים בעיני נתפשו הנראה שככל

אליה היבשת ילידי של ולמנהגיהם למראם באשר מונטלבודו של בחיבורו המופיע יחסי באופן המפורט התיאור למרות

על-פי ובמראם האנשים בכמות שהתמקדו ביותר, וכלליים מעטים פרטים רק מתוכו בחר פריצול במסעו, קאברל הגיע

כשחור-אדום המתואר מסויים לגוון הכוונה כי (יתכן אדומים' גם שחורים וטף נשים אדם צאן מלאים 'כלם עורם: צבע

אשר מונטלבודו, של בחיבורו שהופיעו הפרטים רוב את השמיט פריצול שונים). גוונים לשני הכותב התכוון שאולי או

' הילידים: של עורם צבע את במעט שונה באופן genteהציג de colore pardo tra il blancho el nero:תרגום) '

.95 - 53 ראו: גרינלי, מסע קאברל. מקורו של מונטלבודו מבוסס בעיקר על תיאור 'הנוסע האנונימי': שם, עמ' .53

עמ'.54 חדשות, ארצות בעמ'76-84מונטלבודו, שם מופיע וילידיה היבשה תיאור זוהה76-79. זה מקום התלבטות לאחר כי נזכר שם .
). השוו: פריצול, ארחות עולם שמ"ז, דף יד, עמ' א - דף טו, עמ' א.terra fermaכיבשה (

.56 - 3ראו: ויי-גומס, מדוע קולומבוס הפליג דרומה. במיוחד שם, עמ' .55
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עמ' חדשות, ארצות מונטלבודו, לשחור'. לבן בין אפרפר] [או: כהה של56).77'צבע הייצוג עמד זה תיאור בבסיס

כ'שחורים' ההיסטוריה לאורך מאופיינים שהיו - אפריקה ילידי - באירופה יותר הרבה ומוכרים נוספים 'אחרים'

ואירופה התיכון המזרח ארצות תושבי לעומת זאת והיהודית; המוסלמית הנוצרית, והרומית, היוונית בתרבויות

כ'לבנים'. עצמם בעיני לבין57שנתפשו ביניהם הבחנה יצר ואדומים כשחורים הדרומית-מערבית היבשה ילידי תיאור

החדש' 'העולם ילידי תוארו דומה באופן ביותר. המוכרים החוץ-אירופיים ה'אחרים' שהיו 'השחורים', האפריקאים

של לזה המקביל תיאור א), עמ' לג, דף (שם, לאדמימות' ונוטים כולם כ'שחורים עולם' 'ארחות של כ"ט בפרק

להלן). זה בתיאור דיון (ראו לאדום' נוטה 'בצבע תושביו של עורם שגוון החדש' 'העולם לאוכלוסיית ביחס מונטלבודו

של בחיבורו המופיעים החדש', 'העולם ילידי ושל ברזיל ילידי של התיאורים שני את מיזג פריצול כי להניח יש

החדש'. 'העולם את המתארים האיטלקי בחיבור לפרקים פריצול הפנה זה פרק בסוף שכן שונים, בפרקים 58מונטלבודו

לצבוע הנוהגים במערב, שנתגלו המקומות ילידי על שהכיר אחרים בתיאורים כאן שימוש עשה שפריצול יתכן בנוסף,

את עורם באדום. 

נפוצים מסעות בתיאורי נרחב שימוש נעשה החדש' 'העולם ילידי של האירופים שבתיאורים כך על עמדו רבים מחקרים

השונים, האיים ילידי עם אירופאים של מוקדמים מפגשים שתעדה לספרות כן, כמו הביניים. ומימי הקלאסית מהתקופה

ילידי של התיאורים על משמעותית השפעה היתה השש-עשרה, המאה ובראשית החמש-עשרה המאה במהלך שנכבשו

בספרו. אבולעפיה דיויד שהדגיש כפי של59אמריקה, בחיבורו הילידים תיאורי גם אלו להקבלות דומה באופן

של מהותם את להבין הכותבים של הניסיון על מצביעים פריצול של ובחיבורו נשען) עליהם (ובמקורות מונטלבודו

מאירופה נוספים רבים אתנוגרפיים בתיאורים מוכרים. 'אחרים' של בסימונים שימוש באמצעות ולתארם הללו העמים

כבר האפריקאים. של מזה יותר, בהיר בדרך-כלל שונה, עור כבעלי אמריקה וילידי המערביים האיים ילידי תוארו

- השונה העור צבע של הסימון החל ווספוצ'י קולומבוס במסעות הילידים עם המפגשים של הראשונים בתיאורים

שהתקבע עד רווח ונעשה הלך האדום והצבע שונה כקבוצה להגדירם - אחר כהה צבע או חום אדום, זה היה בדרך-כלל

יותר. מאוחרת כ'שחורים',60בתקופה מסומנים שהיו - האפריקאים - המוכרים הילידים בתיאורי כאן השתמש פריצול

של.56 למכתבו השוו וורוד-אדום. כחול לבן, שחור, בצבעי העפעפיים מעל צורות מצויירות לנשים כי צויין האיטלקי בחיבור זה בתיאור
עמ' קאברל, מסע גרינלי, קאברל: של ממסעו האנונימי' '58'הנוסע שם: שהופיע נוסף לביטוי השוו .homini pardi'עמ (שם, המלה78' .(

prado:ראו כהה. אפור גוון נזכר בהם שלו, המסעות באוסף רמוסיו ג'ובני אצל שהופיעו בתיאורים גם הופיעה עור לצבע Salvatoreבהקשר
Battaglia (ed.). Grande Dizionario Della Lingua Italiana. .Torino 1984. Vol. 7. p. 581. no. 2

מלמד,.57 הם: היהודי בהקשר לאחרונה זה בנושא שעסקו מהמחקרים כמה ביותר. רחב הוא ההיסטוריה לאורך האפריקאים ייצוג על המחקר
. שורש, יהודים ושחורים. ראו שם ביבליוגרפיה רחבה בנושא.142 - 120היהפוך כושי עורו. בראודה, בני נוח, עמ' 

ב)..58 עמ' יד, דף שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, צ"ו' קפיטולו רביעי ספר חדש עולם בספ'[ר] כתו'[ב] תמצאהו וכן ראו:'[...] זו להפנייה
' הוא: החדש' 'העולם לילידי המתייחס פריצול הפנה אליו המקום במראה deהתיאור colore declinante ala rosciezaארצות (מונטלבודו, '

.77). ראו התייחסות לתיאור ילידי 'העולם החדש' להלן בעמ' 136חדשות, עמ' 

ראו: אבולעפיה, גילוי האדם..59

של.60 העיקרי מקורו את המהווה מדיצ'י, די ללורנצו וספוצ'י של במכתבו לראשונה הופיע האדום לצבע אמריקה ילידי בין הקישור
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הדרומית-מערבית היבשה ילידי לכן. קודם לו מוכרים היו שלא במקומות הילידים את לתאר מנת על במעט אותם ושינה

אחר בפרק לאדמימות' ונוטים כ'שחורים דומה באופן סומנו החדש' ה'העולם ילידי ואף ו'אדומים' כ'שחורים' סומנו

ילידי בין סמלי קשר פריצול יצר הילידים, של ה'שחור' לתיאור שהתווסף האדום, בגוון השימוש באמצעות בחיבור.

היבשה הדרומית-מערבית לילידי 'העולם החדש' ורמז על קשר מסויים בינם לבין ילידי אפריקה.

. אופיר בין אפריקה לקצה העולם2

הג שתוארויהקשר הזהב במכרות הדיון בעקבות בחיבור יותר אף התהדק החדש' ל'עולם אפריקה בין והסמלי אוגרפי

בחיבורו קולומבוס. במסע שתוארו אלו לבין באפריקה המכרות בין זהות למעשה יצר זה קשר מזרחה; למסעות בהקשר

(בספאלה אפריקה מזרח בחופי שעבר קאברל מסע על בפרק הזהב מכרות נזכרו מונטלבודו ובמלינדהZaffalleשל

Melinde.(61המסעות תוארו עולם' כמהב'ארחות איזכור כדי תוך י"ג) (פרק להודו מזרחה בדרכם באפריקה שעברו

הספנים אליהם שהגיעו התחנות ניסיוןמן זיהויונעשה על נסוב בפרק מרכזי דיון מקראיים. מקומות עם אותם לזהות

 62מיקומה של 'אופיר' ומסלול המסע של אניות שלמה, המתואר בספר מלכים ובמקביל בספר דברי הימים.

כפי הלועזיים, המקומות שמות על שנשענה מסע מפת מעין פריצול שירטט זה פרק לאורך התיאורים באמצעות

את לזהות הניסיון עם זה מסע שילב הוא בזמנו. נוספים קוסמוגרפיים ובחיבורים מונטלבודו של בחיבורו שהופיעו

עמ' מכתבים, וספוצ'י, ראו: (48מונטלבודו. קאמיניה דה ואס פרו של במכתבו .Pero Vaz de Caminhaילידי תוארו קאברל, של המסע על (
ראו: אדמדם. כהה עור כבעלי עמ'ברזיל קאברל, מסע עמ'10גרינלי, החדש, והעולם אירופה זכאי, על399. הסתמך לעברית (התרגום

עמ' האדם, גילוי אבולעפיה, ראו: ברזיל, ילידי לתיאור בנוגע לדיון למדי'). אדמדם חום-כהה, עורם 'צבע וציין האנגלי .262-285התרגום
עמ' שם, ואדום. בשחור עורם את לצבוע ונוהגים כהה חום וצבעם ערומים כאנשים מתוארים בברזיל הילידים כי ציין .269-270אבולעפיה

ברזיל: ילידי לגבי מונטלבודו של בספרו שמופיע לזה דומה באספניולה הילידים תיאור קולומבוס של ביומנו כי ellosמעניין son dla [sic]
color dlos Canarios ni negros ni blancos, y dellos se pintan de blanco, y dellos de colorado, y dllos [sic] dlo q[ue]

fallan'עמ קולומבוס, (דון, באדום66. ויש בלבן, צבועים אשר מהם ויש לבנים, ולא שחורים לא הקנריים האיים [ילידי] בצבע 'הם תרגום: .
עמ' שם, השוו: מוצאים'). שהם במה טען68ויש פגדן אנטוני הקנריים'). האיים [ילידי] של בצבעם אלא שחור, מהם אחד לא 'אף (תרגום: .

ממש של משמעות ניתנה לא המוקדמים בשלבים אך 'האנדיאנים', של ב'אדמומיות' מאשר האפריקאים של ב'שחורות' יותר הבחינו שהספרדים
עמ' הנפילה, פגדן, ראו: ביניהם. בקיומה33להבדלים גם וכך העור בצבע מהותי שוני של לקיומו באשר הנחה עומדת דבריו בבסיס כי נראה .

האדום. האינדיאני גוף נויבר, ראו: האדום, לצבע אמריקה ילידי בין הקשר אודות על ולביבליוגרפיה לדיון לילידים. ביחס זו 'אדמומיות' של
עמ' בספרד, האנושיות ומדרגי פיסיולוגיה לילידים191-213קרנר, ביחס האדום והסימון העור צבע על השיח של מקומו את מראה קרנר .

השוו: אמריקה. לילידי היחס בהבניית השש-עשרה, במאה מאוד משמעותי לא עדיין כי אם חלק, לו היה כי Nancyוהראה Shoemaker.
"How Indians Got to be Red." The American Historical Review 102, 3 (Jun.1997). pp. כי625-644 שם, טוענת שומייקר .

המאמר של חסרונו מכן. שלאחר במאה והתקבע השמונה-עשרה מהמאה החל גזעית כהגדרה נפוץ אך השבע-עשרה, במאה הופיע זה קישור
צבע של סימון בין קשר בהכרח אין והדרומית. המרכזית אמריקה לילידי כלל כמעט מתייחס ולא הצפונית אמריקה ילידי בתיאורי ממוקד שהוא

אצל: לדוגמא לכך, התייחסות ראו במחקר. רבים לפולמוסים מוקד הוא זה נושא אך גזע, של הבחנות לבין Miriamהעור Eliav-Feldon,
Benjamin Isaac & Joseph Ziegler (eds.). The Origins of Racism in the West. Cambridge וביבליוגרפיה2009 דיון וראו .

.359 - 349, 213 - 212, 30, 23 - 22מעודכנים בהקשר לילידי אמריקה ולשאלת הגזע אצל: קרנר, שם, עמ' 

.80 - 79מונטלבודו, ארצות חדשות, עמ' .61

ַהּיָם.62 יְֹדֵעי ֳאנִּיֹות ַאנְֵׁשי ֲעָבָדיו ֶאת ָּבֳאנִי ִחיָרם ַוּיְִׁשַלח ֱאדֹום. ְּבֶאֶרץ סּוף יַם ְׂשַפת ַעל ֵאלֹות ֶאת ֲאֶׁשר ֶּגֶבר ְּבֶעְציֹון ְׁשVמֹה fַהֶּמֶל ָעָׂשה 'ָוֳאנִי ראו:
ט, א', (מלכים ְׁשVמֹה'. fַהֶּמֶל ֶאל ַוּיִָבאּו ִּכָּכר. ְוֶעְׂשִרים ֵמאֹות ַאְרַּבע זָָהב ם ִמּשָׁ ַוּיְִקחּו אֹוִפיָרה ַוּיָבֹאּו ְׁשVמֹה. ַעְבֵדי של26-28ִעם לפירוט .(

. 21, 10, ט, 17. השוו: דברי הימים ב ח 22, 11הסחורות שהביאו עימן האניות מאופיר, ראו: מלכים א, י 
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קישר שם באפריקה, שונות תחנות דרך עבר המתואר המסע מקראיים. מקומות עם הללו מהמקומות וכמה המסלול

המחבר באופן ישיר בין התיאור המקראי של מסע אניות שלמה למסעות שהתקיימו בזמנו:

[...] בתורה נתפרסם הזה והדרך כלם והבשמים הפשוטים מוצא הודו בים הודו ואיי הודו ארצות וכל [...]  

טוב. כל נושאות הספינות שבות היו שנים לשלש ואחת בתורתנו הזה מהמהלך עניינו נודע מקום] [=מכל מ"מ

האיים ולעבור אלה בכל שמה לסבוב ספרד ומלך פורטוגאל למלך הדבר נתגלה האלה הגלילות ובכל

הפורטונאטי [...] (שם, דף יד, עמ' ב).  

פריצול שבנה שללהוסיפההכרונולוגיה מסעותיהן מסלול המחבר, שנתן ההסבר על-פי שכן נוספת, משמעות גילוי

למסעות ליציאה תמריץ היווה אף זה ידע כי סמוי רמז כאן שיש יתכן האיברי. האי בחצי לממלכות נודע שלמה אניות

הפך המסלולים שני בין הכללי הזיהוי המערבי. העולם לקצה נחשבו אשר הפורטונאטי', 'האיים את שחצו הרחוקים,

בסיום הפרק לזיהוי ממוקד יותר באשר למיקומה של 'אופיר':

לרוב זהב בו ומצאו פורטוגאל עם ההם באיים מצאוהו ובנביאים בתורה הכתוב הזה אופירה כי לך וידעת

בספ'[ר] כתו'[ב] תמצאהו וכן אופירה שמו נקרא ועדין ומגדול חזקה שם ובנו חקר לאין זהב גדולים וגרגירים

האיים. בסמיכות הגליל וזה פריסי. אדמיראנטי לו הקפיטולו מתחיל צ"ו קפיטולו רביעי ספר חדש עולם

ושם לקאניבאלי קאנאריאי איי בין נמצאת וזו התחתונה כוש בארץ ביבשה היא בתורה הכתוב אופירה האמנם

ב עמ' יד, דף (שם, נתעשר. ומשם מלכנו לשלמה המיוחסות הקדומות הגדולות החפירות שם שמצאו מה כתבו

- דף טו, עמ' א)

על הצביעו אשר שלמה, של הזהב מכרות משכן המקראית, אופיר של למיקומה שונות פרשנויות רווחו זו בתקופה

של מסעותיהם בעקבות השש-עשרה מהמאה החל האדום. הים בקרבת בערב או בהודו, בעיקר במזרח, שונים מקומות

זיקה היתה זה למיקום ל'אתיופיה'. ובקרבה אפריקה בדרום-מזרח אופיר את למקם כותבים החלו לאפריקה הפורטוגלים

להניח סביר אלו. באזורים השבטים עשרת ואחר יוהנס הפרסביטר של האגדית ממלכתו אחר ולחיפושים להתעניינות

בחופיה העוברים להודו המסעות של בהקשר זה בפרק דווקא אופיר של סיפורה את לשלב פריצול בחר כך שבשל

אפריקה. של מיקםקישורהדרום-מזרחיים זה בפרק שכן ולמזרח, לאפריקה למסעות באשר הידע לאור סביר נראה זה

על בפרקים מונטלבודו של בחיבורו תוארה אתיופיה הלטיניים). במקורות 'אתיופיה' (היא ב'כוש' אופיר את פריצול

הדן עולם' 'ארחות של אחר בפרק אפריקה. במזרח הללו הזהב ממכרות רחוק היה לא ומיקומה באפריקה התגליות

באתיופיה המכונה 'היבשה הזאת הכושית', תוארה אחת הערים לחופי אפריקה המזרחית באופן הבא: 

זהב טוב כל מוצא מקום מילינדי גוי נקרא העם שם וכן מילינדי. ושמה [=מוסלמית] אלאמוריסקא גדולה עיר

63וכסף ומחצבים ופשוטים ועצי וירזין ואלמוגים' (שם, דף כו, עמ' א).

עמ'.63 השני, בפרק לאמריקה אופיר בין לקשר להלן נוספת התייחסות עמ'156-157ראו השלישי, בפרק .193-196,199,208-
עמ'209 החדש, והעולם אדם יוצי, ראו: במערב, לתגליות בהקשר המקראית אופיר של בזיהויה דנו מחקרים כמה אגדת147-176. רום, .
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התבסס אשר המחבר, שיצר הפרשני התהליך על מעיד המקראית אופיר ואת הזהב מכרות של מיקומן את לאתר הניסיון

הג הידע לרשותו, שעמדו השונים הידע גופי ליחסויעל באשר ופרשנותו. המקראי והידע סוגיו על אוגרפי-קרטוגרפי

גיסא מחד אמביוולנטית; תמונה מצטיירת אופיר של למיקומה פריצול על-ידישל שנכבשו השטחים על פריצול הצביע

את זיהה גיסא ומאידך אפריקה, במזרח אייםמיקומההפורטוגלים מקבוצת כחלק בדרום-מערב העלומה היבשה במרחב

כוש בארץ 'ביבשה אופיר של מיקומה לגבי פריצול תהה כאשר הפרק בסיום המערבית. אפריקה חופי מול אל הנמצאים

'בין הנראה ככל נמצאת אופיר כי לבסוף הכריע הוא אפריקה, דרך הפורטוגלים המסעות על הצביע אשר התחתונה',

לאפריקה, ממערב האיים בקבוצות הספרדיים לכיבושים הנקשר למרחב התייחס זה מיקום לקאניבאלי'. קאנאריאי איי

קולומבוס. של למסעו בהקשר י"ח) (בפרק מכן לאחר נזכרו בחיבורו64אשר המצוי דבריו למקור פריצול הפנה כאשר

מסעותיו על מהחטיבה פרק אלא קאברל, של מסעו על או לאפריקה המסעות על הפרקים אלו היו לא מונטלבודו של

) אספניולה איי זוהו שם קולומבוס, (Spagnolaשל 'אופירה' עם (Offira.(65במהלך כי אחר, בפרק ציין מונטלבודו

ברתולומ של בפיקודו שנערך (ההמסע Bartoloméקולון Colón'ספניולה' באיי נמצאו קולומבוס, של הצעיר אחיו ,(

לקרוא שניתן 'כפי (בתרגום:) אוצרותיו את המלך שלמה הוציא ממנו האתר עם מיקומם את לזהות שניתן הזהב מכרות

הישנה'. הג66בברית בפרשנות שימוש נעשה בהם קולומבוס בכתבי זה לצד זה נזכרו שלמה ומכרות אוגרפיתיאופיר

במסעותיו, קולומבוס הגיע אליהם המערביים באיים מצויים והמכרות אופיר כי צויין שם הימי-ביניימית. המקראית

 67זיהוי שהמשיך לעורר דיון נרחב בתקופות מאוחרות יותר.

אפריקה בצפון-מערב נוסף מחוז פריצול הזכיר לאפריקה, במסעות שדן כ"א) (פרק אחר בפרק אופיר, על לדיון בנוסף

עמ' קולומבוס, פלינט, ולא13,18,124אופיר. מעורפלים להיות נטו והודו אתיופיה של מיקומן השש-עשרה המאה שלהי עד כי לציין יש .
ראו: האינדיות). (שכונו: הודו של חלקיה משלושת לחלק לעתים אתיופיה נחשבה כך בעקבות היהודית. בתרבות גם הניכר עקביים,עניין

עמ' חם, של קללתו מס'211גולדנברג, עמ'2(נספח שם, ראו: להודו, אתיופיה בין הטשטוש על לביבליוגרפיה הערות377-378). ,1,15.
עשרת גרוס, ראו: יוהנס. הפרסביטר ממלכת מיקום של הזהוי בתהליך גם ביטוי לידי בא באתיופיה למיקומה בהודו אופיר מיקום בין המעבר

עמ' עמ'8-15השבטים, שם, ראו: ולביבליוגרפיה הערה9-10, באפריקה.16, גן-עדן סקאפי, .Francesc Relaño. The Shaping of
Africa: Cosmographic Discourse and .Cartographic Science in Late Medieval and Early Modern Europe. Ashgate

2002. pp.7-74'עמ פריצול, רודרמן, ראו: כן כמו יוהנס140. הפרסביטר ממלכת את כ"ה בפרק בטעות מיקם פריצול כי שם העיר רודרמן .
את מבטאים אלו חילופין שכן כטעות, זאת להגדיר ניתן לא למעשה, מאתיופיה. הכמרים לסיפור בהקשר אליה שהתייחס למרות באסיה
כפי 'כוש' (או 'אתיופיה' לבין ו'הודו' המזרח בין השש-עשרה המאה בראשית באירופה מחברים של בכתביהם קיים עדיין שהיה העירפול
נזכרת שם עולם', ב'ארחות כ"ג פרק בסוף הקרטוגרפי בתיאור מצויה והודו אתיופיה של קרבתן לתפישת דוגמא פריצול). אותה שמכנה
לעבור יש הגדול' הזה 'בגולפו בדרום לה בסמוך אשר גאשא' איטואופיא הנקר'[א] השפלה ב'כוש מצויים אשר שבה הזהב ומכרות 'מילינדי'

מרחק של ת"ש פרסאות עד שמגיעים ל'יבשת הודו'. ראו: פריצול, ארחות עולם שמ"ז, דף כו, עמ' א-ב. 

עמ'.64 חדשות, ארצות מונטלבודו, השוו: ב. עמ' כ, דף - ב עמ' יט, דף שמ"ז, עולם ארחות פריצול, יומן107-111ראו: וקלי, דן .
.236, 216, 176, 167קולומבוס, עמ' 

עמ'.65 חדשות, ארצות מונטלבודו, 'ארחות113ראו: של הדו-לשונית למהדורה השוו קולומבוס. של השני מסעו למעשה מתואר שם .
וביוונית:' בעברית האיים של השמות מובאים שם .Grעולם', Insulasפרוים Canariae & Canibales :Intelligitur Peru, Heb'

.195 - 194). לקשר בין אופיר לפרוים ולפרו ראו להלן בפרק השלישי, עמ' 8, הערה 89, עמ' 1691(פריצול, ארחות עולם 

66.donde de iudica chel Re Salomone cauasse el suo thesoro come se leze nel testamento vechioארצות (מונטלבודו,
).119חדשות, עמ' 

. 131 - 123לזיהוי זה המיוחס לקולומבוס, ראו: פלינט, קולומבוס, עמ' .67
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הוא 'גאמבארא למעלה ממלכות סיניגא', והוסיף ביחס אליו ואל אופיר את הדברים הבאים:

שלח שמה אשר אותו, זכרתי כבר ואשר בתורה אשר אופיר מגליל בודאי שהוא שבינותי מה לפי וחשבתי

הזה במקום כי לזהב אופירה הולכות ואמרו הנה עד היבשה סבבו אשר סוף ים בדרך אוניותיו מלכינו שלמה

מוצא הזהב לאין חקר וכל אלה אשר זכרנו בפרק הזה מציאותם מראש וירדי עד הנה (שם, דף כג, עמ' ב).

'אופיר' עם לזהותו ניתן כי שיער הוא זה, במחוז שנמצא הרב הזהב אודות על קרא פריצול כאשר כי להניח יש

המקראית, זאת למרות שמספר פרקים קודם לכן הוא כבר זיהה את מיקומה באזורים אחרים. 

ל" שוניםנדידבדומה מקומות בין נעה היא כך החדשה, העת מראשית בכתבים שונים מיקומים בין אופיר של תה"

להודו, במסע העוסק בפרק אופיר את למקם בחר פריצול שונות. יבשות בין ואף פריצול של בחיבורו ומרוחקים

ג מבחינה אך הימי-ביניימית, הפרשנית למסורת 'כוש'יבהתאם בין מעורפל במרחב מיקומה את זיהה הוא אוגרפית

פרשנויות שלוש למעשה התקיימו זה באופן במערב. שנתגלו האיים לבין בצפון-מערבה או אפריקה שבדרום-מזרח

אופיר של השונים המיקומים בין במרחב זו גמישה תנועה אחת. בכפיפה בחיבור שדרו אופיר, של למיקומה שונות

דרך בהודו, אופיר של מיקומה על שהצביעו העתיקות הפרשנויות בין נע פריצול בזמן; המחבר של לתנועה מקבילה

החדשה לפרשנות ועד אפריקה, בדרום-מזרח מיקומה על הצביעה אשר הפורטוגלים, המסעות עימם שהביאו הפרשנות

יותר, שהצביעה על האיים במערב בקרבת אמריקה.

נוסף נזכרהבהיבט בה בפרק היא גם הנזכרת המקראית, עדן של מיקומה לזיהוי נוגע במקרא פריצול של השימוש אופן

המחבר. של בזמנו הספנים אליהם שהגיעו העלומים המקומות על במקרא הקדום לידע כדוגמא ומוצגת מיד68אופיר

'מאז האדם בני של להתפשטותם בהקשר 'עדן' את המחבר הזכיר הדרומית-מערבית היבשת של הקצר תיאורה לאחר

למזרח המסעות לתיאור בהקשר קדם' מבני האומות 'נתפשטו בהם אשר להם, ומדרום המוכרים האקלימים בתוך מקדם'

מזרחה. הכיוון משמעות את הן הרחוק העבר של המשמעות את הן הכילה בפרק 'קדם' המלה כך הביטוי69ולאפריקה;

בסמיכות והופיע הגאולה בימות ישראל בני של לתיאוריהם במקרא התייחס היבשת לתושבי ביחס אדם' 'צאן המקראי

לת הילידים תיאור בין מרומזת זיקה כאן שנוצרה באופן המקראית, עדן שניילאיזכור הימים. באחרית ישראל בני אור

מה.68 עם להמונים היום הנעלמות מהגלילות להלאה קדם מבני האומות נתפשטו שכבר [מ]ה מזה ימצא התורה דרכי וחוקר 'והיודע ראו:
בתלסר אשר עדן בני בסנחריב באמרו עליהם יורה והפסוק עדן. מבני בו.hשהזכירה הנביאים ספרי שהזכירו מה וגם העליונה. הודו תחת שהיא

כוש. מלך תרהקה על וישמע אמר התחתונה כוש מארץ השני בחכמתוhבצד האלה המהלכי'[ם] לכל דרך מצא מלכנו דוד בן שלמה הנה כל ועל
להר קרוב סוף בים היום עודנו הזה המקו'[ם] אשר אדום ארץ בגבול סוף בים גבר עציון בחוף לזהב אופירה הולכות אניות לחדש ובמעלתו

סיני.' (פריצול, ארחות עולם שמ"ז, דף יד עמ' א-ב) 

יט,.69 ב' (מלכים המקרא על-פי המזרח לממלכות אשור ממלכת על-ידי שהוגלו עדן לז,12בני ישעיהו התחתונה'12. ב'הודו כאן מוקמו ,(
הדרומית- היבשת ילידי ריבוי את לתאר כדי לאופיר. ורעיונית גיאוגרפית ובסמיכות ערב האי חצי של בדרומו הנראה ככל כוש', 'ארץ מול אל
בספר ל"ו מפרק הלקוח אדם' 'צאן בביטוי המחבר השתמש במערב), (אך עולם בקצוות הנראה ככל מצויים הם שאף מוכרת, הבלתי המערבית
כנען בארץ אשר החרבות בערים ולהושיבם מחטאותיהם עמו את לטהר אלוהים של ופעולתו הימים אחרית את מתארים אלו פסוקים יחזקאל.

לו, (יחזקאל עדן' כגן ו'היתה שתבנה הערה35השוממה לעיל, ראו אדם 'צאן' הביטוי על ציוויו49). מתואר בו י"ז, בפרק גם מצוי ביטוי אותו .
של מלך פורטוגל ליישב את איי מדירה ב'צאן אדם' פריצול, ארחות עולם שמ"ז, דף יט, עמ' א. 
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לעולם בדומה מיתי בגן-עדן כחיים הילידים על המסעות בספרות הרווחת התפישה עם היטב השתלבו אלו הבטים

גן-עדן גם נזכר בעדן, המזרח לקצוות האדם בני להתפשטות הדוגמא מלבד הימים. אחרית בתיאורי המוצג האוטופי

רק אך על-ידיברמזהמיתי, הועלתה הארצי גן-עדן לבין ערב האי בחצי שמוקמה עדן בין זהות קיימת כי האפשרות .

 70המחבר בפרק האחרון של החיבור שדן במקומו של גן-עדן הארצי.

שונים פרשנות ואמצעי הסברים בין תנועתו את מבליטה עדן ושל אופיר של שונים מיקומים בין המחבר של התנועה

אופיר בין הסמיכות להתמודד. נדרש עימו התמיהות ומעורר החדש למידע בנוגע יותר ברורות עמדות לגבש בנסיונו

אחרים רבים בדיונים לזה זה בסמיכות או יחדיו הופיעו אלו מיתים מקומות שני שכן להפתיע, צריכה אינה לגן-עדן

בתקופה.

גם ביטוי לידי באה החדש לידע הקדום הידע בין המחבר של לבלתיבמעברהאמביוולנטיות המוכר בין ונשנה החוזר

בזמנו שנתגלו מוכרים הבלתי המקומות כי להראות פריצול חתר כך כולו. החיבור לאורך ונמצא זה בפרק הבולט מוכר,

מספר להשתמש בחר בו הביטוי כך בשל מחדש. כעת שנתגלו מהמקרא המוכרים מקומות אלא חדשות, תגליות אינם

ועל החדשות לידיעות הכולל יחסו על להעיד יכול המדובר, הפרק בראשית המופיע השמש', תחת חדש 'אין קהלת

והתמיהות החידושים את גם להציג למחבר איפשרה האמביוולנטית העמדה זאת, עם החיבור. בבסיס העומדת התפישה

הידיעות קדומות, בתקופות ידועים היו הללו ה'חדשים' שהמקומות למרות שכן התמודד, עוררועלעימם אודותם

בקרב השתאות עורר זה מסוג גילוי כזאת'. שמע מי פה על יד ישימו השומעי'[ם] יתמהו 'ובזה בזמנו השתוממות

או לארץ בנוגע ציין המחבר שכן החיבור, מיועד היה אליה היהודית בחברה גם תמיהה לעורר היה ויכול הספנים

עולם' ב'ארחות פעמים מספר זו מעין השתאות על חזר פריצול ונוראים'. וגדולים משונים 'ודברים ילידיה למנהגי

התיאורים את ובמיוחד האירופית, בספרות החדשה העת ראשית של המסעות סיפורי את שליוו הפליאה לביטויי בדומה

71הראשונים של יבשת אמריקה וילידיה.

המקומות עם הקדומים המקראיים השמות זיהוי באמצעות ביטוי לידי באה זה במקרה פריצול של הפרשנית פעולתו

הג הידע עם בהתמודדות החיבור. בהקדמת עליה שרמז שיטה החדשיהחדשים, בעקבותשנוסףאוגרפי-אתנוגרפי

המקרא שימש בו לאופן בדומה מרכזי פרשני כלי עבורו היווה אשר במקרא, נרחב שימוש המחבר עשה המסעות,

בין.70 השונים המקראיים בהקשרים ברור באופן להבחין ניתן לא אך במזרח, מקום לשם בבסיסה מתייחסת במקרא 'עדן' המלה של הוראתה
בספרות כבר ובערבוביה לחילופין המופיעים המיתי 'גן-עדן' לבין מסופוטמיה שבאזור בממלכות ריאלי מקום כשם נפרדת בצורה 'עדן'

לדוגמא: ראו Edwardהנביאים. Robertson. "Where Was Eden?". The American Journal of Semitic Languages and
Literatures 28, 4 (Jul. 1912). pp. עמ'254-273 שם, ובמיוחד הערה255-256. ,4.Ed Noort. "Gan-Eden in the Context of

Mythology of Hebrew Bible". In Paradise Interpreted: Representations of Biblical Paradise in Judaism and
Christianity. Edited by Gerard P. Luttikhuizen. Leiden 1999. pp.21-36הם אף ניסו המסורה בעלי כי במחקר, השערה קיימת .

למעשה אך באשור), מקום - בעי"ן סגול גן-עדן, - בעי"ן (צירה 'עדן' למלה הניקוד שיטות שתי באמצעות המיתי לגן המקום שם בין להבחין
יהודים פרשנים התייחסו העתיקה העת משלהי ל'גן-עדן'. הכוונה כאשר הנביאים בדברי 'עדן' המלה מופיעה רבות ופעמים עקביות הן אין
ומיקומו הארצי גן-עדן בתפישת לדיון אלו. בנושאים מצויה עצומה מחקר ספרות שונים. מהבטים גן-עדן של ומיקומו מהותו לשאלת ונוצרים

. 92 - 87ולביבליוגרפיה בנושא, ראו להלן בעמ' 

.85 - 52ראו: גרינבלט, פלא העולם החדש, עמ' .71
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ג גם ביניהם זמנו, בני נוצרים מלומדים של המדעית ובספרות רבים.יבהגות וקרטוגרפים הישן72אוגרפים בין השילוב

להתמודדות כהקדמה לשמש היה יכול ולאפריקה למזרח המסעות על הידיעות בהצגת והמופלא החדש לבין והמוכר

עולם מול אל לעמוד נאלץ שם קודם, כלל נודעו שלא ויבשת איים אודות על הידיעות עם המחבר של יותר מורכבת

חדש לגמרי.

ד.  מסעותיו של קולומבוס לאיים במערב

. המפגש הראשון עם הילידים1

הפורטוגלי והכיבושים המסעות מהלך כתיאור הבנוי פרקים של רצף בתוך הופיע האטלנטי באוקינוס האיים םיתיאור

באוקיינוס נוספים איים תיארו י"ז-י"ח) (פרקים הבאים הפרקים שני [כך!]). (י"ג-י"ו (פרקים ובמזרח באפריקה

של בתגליותיו יעסקו הפרקים כי העידו לא כותרותיהן קאניבאלי'. ו'איי הקנריים האיים מדירה, איי ביניהם האטלנטי,

ותיאור שבמזרח השבטים לעשרת התייחסות מצויה זה מרצף כחלק ספניולי'. 'איי שכונו האיים ובכיבוש קולומבוס

אפריקה וילידיה (פרקים י"ט-כ"ג) ולאחריהם תיאור נוסף של איים שנתגלו באוקיינוס האטלנטי. 

במערב הכיבושים את י"ח) (פרק הבא הפרק של בכותרתו פריצול הציג י"ז), (פרק מדירה באי שעסק הפרק לאחר מיד

בזיקה ל'קוו בייאנקו' (הכף הלבן) במערב אפריקה:

הזהב ומוצא האדם בשר אוכלי קאניבאלי לאיי ומקאנארי קאנארי איי שבעה ומצאו מאדירא מאיי שנעו מה

לרוב. ואיי קאנארי רחוקים מן היבשה נגד ראש לבן קוו בייאנקו (שם, דף יט עמ' ב) 

בתוכם' נוצרים ושם בחזקה פורטוגאל מלך אותם כבש 'אשר הקנריים האיים של כיבושם את בתחילה תיאר פריצול

הנוצרית ההתיישבות למרות הפורטוגיסיבחלק(שם). הנוצרים יכלו לא [...] מאלה אחד אי 'ויש המחבר: ציין מהאיים

צויין מונטלבודו של בחיבורו המקביל שבפרק למרות לפורטוגלים, הכיבוש את ייחס פריצול (שם). כילהורישם'

') ספרד' 'מלך בידי ניתנה אלו באיים Reהשליטה de spagna') הללו' 'הנוצרים את לשם שלח אשר ,('questi

christiani.('73שנערכו ולמזרח לאפריקה מהמסעות כחלק זה מידע פריצול שילב בו מהאופן נובעת לכך שהסיבה יתכן

את מקורו בעקבות הזכיר פריצול זאת, עם האיטלקי. במקור שהופיע מזה שונה עניינים רצף ויצר הפורטוגלית בחסות

האיים, תיאור על התעכב הוא והפגאנית. הנוצרית האמונות: שתי נושאי בין המחולקות האיים קבוצות שתי בין ההבחנה

ומנהגיהם, תושביהם כגוןבהקבלהאמונות פרטים והחסיר קיצר אך מונטלבודו, של בחיבורו המופיעים לתיאורים

האיים של השונים לשניים,ומאפייניהםשמותיהם 'עובדים האיים של תושביהם כי פריצול ציין לכך בנוסף הייחודיים.

של.72 ההיסטוריה וודוורד, לדוגמא: ראו ביותר. רחב הוא זו בתקופה במקרא והשימוש הקרטוגרפיה של ההיסטוריה על המחקר
. שלו, גיאוגרפיה, דת ולימוד.385 - 382, 70 - 69הקרטוגרפיה, עמ'.

.16ראו: מונטלבודו, ארצות חדשות, עמ' .73
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עוסקים התושבים כי הזכיר כן כמו אחת. אלוהית ישות סימלו והכוכבים הירח כאשר (שם), וכוכבים' ירח שמש

מזונ את ומתקינים ובציורים הבגדים צביעת בשרםבמלאכת ואוכלים עזים חלב שותים אך ויין, חיטה חיותשלללא

 74שונות.

המסע זההמתוארהמשך לבנהעברבפרק חול ל'ארץ המערבית אפריקה בחופי אשר לבן' ראש הוא בייאנקו 'קאוו דרך

הרבים העופות שם על גארזין הנוצרים קראוהו מהזה 'ואחת מהיבשה: הרחוקים אחרים איים ולשלושה ומלחה' יבשה

זה קצר תיאור א). עמ' כ, דף (שם, הנה' עד מפורטוגאל האלה האיים מכל שזכרנו מה וכל [...] שם מצאו אשר הימיים

ילידיהם עם הפורטוגלים הספנים של המפגש תיאור את וכלל מונטלבודו בחיבורו בהרחבה מצוי ורדה, כף איי של

) קדמוסטו דה אלויסה האיטלקי עמד זה מסע בראש האיים. של Alvise'השחורים' da Cà da Mostoעם שעגן ,(

1456.75) במסעו השני שיצא מפורטוגל בשנת Cabo Verdeספינותיו באיי כף ורדה (

באוקי האיים תיאור מונטלבודו של כמהיבחיבורו של אחת חטיבה כמעין הוצג אפריקה לחופי ממערב האטלנטי נוס

איים תיאור הופיע פריצול של בחיבורו גם לאפריקה. המסעות את שתיאר הספר של הראשון בחלקו עוקבים פרקים

של נפרד בחלק מונטלבודו אצל המופיעות קולומבוס, של תגליותיו תיאור את לו הוסיף פריצול אך אחיד, כמקבץ אלו

שיצרו כך אותן וקיצר שונות בתקופות השונים המסעות של החטיבות שתי את איחה פריצול הרביעי). (החלק החיבור

אפריקה. חופי מול אל המערבי' ב'ים שנתגלו מהאיים כחלק קולומבוס של תגליותיו את מיקם זה פרק אחד. איחויפרק

הקאניבאלי'.הז ל'איי הסמוכה ואופיר המערבי' הדרומי 'בקצה היבשה נזכרו בו י"ג) (בפרק הקודם המהלך עם משתלב

מוצא בנקודת קולומבוס של גילוייו בתיאור פתיחה ידי על נעשה זה בפרק באוקיינוס השונים האיים תיאורי בין האיחוי

זהה - האיים הקנריים:

ועשרי'[ם] חמשה כמו מהלך והוא מהם מאד רחוקים איים נמצאו הנזכ'[ר] קאנאריאי מאיי כי לדעת ראוי עוד

אותם מצא אשר האיש וזה ספניולי איי נקראו אשר ההוא צפוני במערבי קאנארי לאיי מעט מעט לנטו'[ת] יום

הם האיים ואלו ההמה האיים בנהרות היורד כחול מאד לרוב זהב מוצא ושם גינוביסי. קולומבו קריסטו' ידי על

מאד הנ[ו]צרים תרו ושם מאד. וזרים משוני'[ם] אנשים ושם כאמור. קאנארי לאיי צפוני בצד מעט נוטים

ומצא[ו] הזהב לרוב היורד כמו החול מהנהרות היורדים מן ההרי'[ם] הרמים (שם, דף כ, עמ' א). 

האיטלקי.74 במקור מקביל ביטוי מצאתי לא אך מונטלבודו, של לתיאורו דומה המקוצר התיאור ב. עמ' יט, דף עולם, ארחות פריצול, ראו:
עמ' חדשות, ארצות מונטלבודו, השוו: בר. לחמורי כנראה המתייחס יעריים', 'חמורים החיים לבעלי זה בהקשר פריצול השתמש בו -16לכינוי

18.

עמ'.75 חדשות, ארצות מונטלבודו, בפרקים18-21ראו: שם מצוי (הדיון פרק9-10. של וכותרתו אחד כפרק מוצג זה חלק חסרה).10.
' לדוגמא: seראו chiama lasorna Dargin el qual nome Dargin deriva da una isloleta che e messa nel dicto colso laqual

vien chiamada per quelli del paese argin [...] cioe a una lisola [sic.] biancha per csser [sic] arenosa [...] che sorno pur
il dicti portugallesi vi trovano in essa tante volve de quisti oceli marini'עמ (שם, קדמוסטו18-19' של מסעותיו לתיאורי .(

.G.Rראו: Crone (ed.). The Voyages of Cadamosto and Other Documents on Western Africa in the Second Half of the
Fifteenth Century. London 1937.פרננדס-ארמסטו, מסע קדמוסטו ואגרת אנגיירה .

- 63 -



שפריצול העובדה לאור במיוחד בחיבור בולטים מג'נובה מוצאו פרטי ותוספת האיים כמגלה קולומבוס של שמו איזכור

מונטלבודו. של בחיבורו הופיעו ששמותיהם אף על חיבורו, לאורך אחרים וספנים 'מגלים' של שמות כלל הזכיר לא

אף על זאת החדש', ב'עולם ותגליותיו מסעותיו בתיאור שעסק בפרק וספוצ'י אמריגו של שמו את הזכיר לא אף הוא

יותר אף לעתים באירופה, מוכרים והיו נפוצו וספוצ'י של מסעותיו ושסיפורי שמו על נקראה 'החדשה' שהיבשת

 76ממסעותיו של קולומבוס.

מתוך שלושה וכוללים פרקים ושלושה עשרים פני על מונטלבודו של בחיבורו נפרשים קולומבוס של מסעותיו תיאורי

מסע של כתיאורו ונדמים בפרק אחד וברצף בקצרה מוצגים הם עולם' ב'ארחות אך קולומבוס, של מסעותיו ארבעת

אחד. ומציאתו,77ארוך הזהב חיפוש על דגש ישנו עולם' ב'ארחות גם מונטלבודו, של בחיבורו למתואר דומה באופן

הפרט חסרונו. או מציאתו על מתעכב התיאור כאשר העלילה, את ומקדם למסע העיקרית המוטיבציה את המהווה

'איי של הקצר תיאורם בתוך פעמים מספר עליו והחזרה אלו באיים המצוי הזהב שפע הוא התגליות בתיאור הראשון

 78ספניולא' מדגישה את חשיבותו ומקומו המרכזי בתיאור תגליותיו של קולומבוס:

הזהב ומצא[ו] מאד הנ[ו]צרים תרו ושם [...] ההמה האיים בנהרות היורד כחול מאד לרוב זהב מוצא ושם

[...] לרוב זהב ולמצא ההוא במקום לתור [...] הרמים ההרי'[ם] מן היורדים מהנהרות החול כמו היורד לרוב

האי ספניולא אשר תרו אותה ומצאו הזהב בה כאבנים' (שם, שם, דף כ, עמ' א-ב). 

פריצול בחר אספניולה, לילידי שהתייחס מאד', וזרים משוני'[ם] אנשים 'ושם הפליאה ומלא המכליל התיאור מלבד

גם שנקשרו הילידים, עם מפגש סיפורי שני להציג האיטלקי, במקור המצויים ותושביהם האיים על הפרטים כלל מתוך

הם לחיפוש אחר הזהב:

[שחורה] אחת אשה ידי על היתה המציאה הטיבו79וזאת אשר האלה ספאניולי מאיי מאחת אותה לכדו אשר

. 18ראו לעיל הערה .76

עמ'.77 חדשות, ארצות מונטלבודו, בעמ'84-107(פרקים102-126השוו: שם מתוארת אספניולה .(103-104,105,113-114,
124-125) ד'אנגיירה מרטירה פייטרו האיטלקי של הראשוני סיכומו על נסמכו מונטלבודו של בחיבורו אלו פרקים .Pietro Martire

d'Anghieraככרוניקאי מכן לאחר ומונה הספרדים המלכים בחצר שירת מרטירה ברומא. ששהה לשגרירה שהתלווה לאחר לספרד שעבר (
בשנת זה סיכום השלים הוא האינדיות'. 'מועצת (1501של מלפיירו לדומיניקו לאיטליה Domenicoושלחו Malipieroבונציה נדפס שם ,(

Librettoבכותרת:1504בשנת de tutta la navigazion de re de Spagna de le isole e terreni novamente trovatiזה טקסט .
טרוויסן אנג'לו על-ידי בספרד לכן קודם נערך זה סיכום ללטינית. מכן לאחר שנה ותורגם הרביעי בחלק מונטלבודו של בחיבורו נדפס

)Angelo Trevisanבשנת רק בסוויליה ונדפס שם, ונציה שגריר של מזכירו סדרת1511), של הראשון הכרך להיות הפכו אלו כתבים .
מכן לאחר שכונו אינגיירה, של אנגיירה.Decadesחיבוריו ואגרת קדמוסטו מסע פרננדס-ארמסטו, ראו: ה'ליברטו', טקסט של לפקסימילה .

עמ' שם, ראו: מרטירה, של בחיבורו מונטלבודו של שימושו על מרטיר. פיטר ומג'ונקלדה, לונרדי ראו: מרטירה, של חיבוריו סיקוקס438על .
.6 - 5ועוד, דיווחים איטלקים על אמריקה, עמ' 

עמ'.78 אמריקה, כיבוש טודורוב, המרכזיים8-9,20השוו: מההיבטים אחד היה הזהב ובמיוחד הטבע, אוצרות חיפוש כי הראה טודורוב .
של תיאורו של קולומבוס, אך לא החשוב ביותר. 

וינה.79 כ"י עולם, ארחות פריצול, לדוגמא: ראו בדפוס. הופיעה לא אך החיבור, של המוקדמים היד כתבי בכל הופיעה 'שחורה' ,128המלה
, עמ' א.25דף 
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ואחר הבל של פשתן בגד ומכסה וצעיף מטפחת הבלים מתנות לה ונתנו והלבישוה בספינותיהם והאכילוה לה

ולמצא ההוא במקום לתור [=הנוצרים] הכנצרים שהשיגו למה גרמא היתה והיא ביבשה. חורין בת החזירוה

ומצאו אותה תרו אשר ספניולא האי אולם [...] א). עמ' כ, דף (שם, רעות חיות ופחד טורח ועם לרוב זהב

נתנו מרח[ו]ק, הזאת האי מיושבי אחד אל מהנוצרים אחד איש זרק אשר אחד סונאליו ובעד כאבנים, בה הזהב

אליו כל כך משקל זהב לי"ב דראמי וכן לכוס זכוכית וקערה, אוקיא ויותר מזהב (שם, דף כ, עמ' ב)

לנסות מנת על אחת אשה הילידים מבין חטפו הספרדים כי מסופר שכן כפייה, של כמפגש תואר הראשון המפגש

ברור לא כאן גם קולומבוס של במסעותיו אחרים מפגש לסיפורי בדומה שבאי; הזהב מקורות את בעזרתה ולגלות

עימה. תיקשרו הספרדים כיצד חליפין80מהסיפור סחר בו מתקיים שכן הדדית, כפעולה לכאורה מצטייר השני המפגש

הראשון במפגש גם למעשה 'מרחוק'. נערך הוא הראשון מהמפגש בשונה אך הילידים, לאחד הספרדים אחד בין

על מידע לכאורה, להם, סיפקה והיא מלבושים שנחטפה לאשה העניקו הספרדים שכן מסויימת, במידה חליפין התקיימו

לא לספרדים כי מובן באמצעותם שכן אלו, שבמפגשים הרווח פוטנציאל את מציגים התיאורים שני הזהב. מקום אודות

ספרד מלכי את לשכנע מנת על בכתביו הדגיש שקולומבוס תובנה - מבוקשם את להשיג מנת על רב במאמץ צורך היה

בנחיצות המסע ובהצלחתו. 

במקרה זאת הדגיש פריצול כאשר לילידים, שניתנו החפצים של ערכם פחיתות את הדגישו הללו החליפין סיפורי שני

הציגו הללו המפגש סיפורי הבל'). של פשתן 'בגד הבלים', ('מתנות פעמיים ה.ב.ל בשורש תוספת באמצעות הראשון

והיו הזהב של הרב לערכו מודעים היו שלא מפני תרבות, כחסרי או כטפשים אף ואולי כתמימים כחלשים, הילידים את

סחר או מתנות חילופי שהציג זה, סטריאוטיפי תיאור ערך. לבעלי החשיבו אותם פשוטים בחפצים להחליפו מוכנים

אמריקה ילידי עם הרבים המפגשים של יותר מאוחרים בתיאורים גם אך קולומבוס, בכתבי פעמים מספר הופיע חליפין,

אחרות. יבשות ילידי עם מפגשים בתיאורי בין81וכן המפגש מסמלי כאחד האירופית בספרות התקבעו זה מסוג תיאורים

עמ'.80 חדשות, ארצות מונטלבודו, '103,104השוו: לדוגמא: ראו .li nostri presono una donna & la menoron ala nave e ben
pasciuta tanta siere de nostri cibi & vino & ornata 'de vestimenti che loro tuti vano nudi. la lassarano andare'עמ (שם,

ל-103 במקור מקבילה 'לכדו' המלה .(presonoלמלה .menoronהפועל לשם העברי. בטקסט מקבילה אין רבותmenareבמקור משמעויות
ראו: אשה. לשאת באלימות, להכות לשאת, להוביל, Salvatoreבינהן: Battaglia (ed.). Grande Dizionario Della Lingua Italiana.

.Torino 1984. Vol. 10. pp. עמ'56-63 מרטיר, פיטר ומג'ונקלדה, לונרדי מרטירה: של בחיבורו המופיע לתיאור השוו (214-215.
ה- בתאריך קולומבוס של ביומנו גם מצוי זה דון,1492לדצמבר,12סיפור ראו: החופים. אחד של היבשה על צלב בהעמדת פתח הסיפור .

עמ' ובעיקר218קולמבוס, הארץ, על בעלות תובע ספרד] [מלך מעלתך שהוד [=קולומבוס], ה)אדמירל (אמר 'כסימן, התרגום:) (להלן .
נוספים, ילידים ללכוד הצליחו שלא מפני זה, במפגש אחת אשה חטפו הספרדים כי מסופר שם הנצרות'. ולכבוד אדוננו המשיח לישוע כסימן
חוסר או התקשורת בעניין ליבשה. והחזירוה נחושת וטבעות פעמונים זכוכית, חרוזי בגדים, מזון, לה והעניקו בנדיבות, אליה התיחסו

.33 - 29התקשורת של קולומבוס עם הילידים, ראו לדוגמא: טודורוב, כיבוש אמריקה, עמ' 

81.) קסטלאני שני של במשקל זהב אחד סרט עבור קיבל אחד שימאי פעם 'קרה לסנטנחל: קולומבוס במכתב לדוגמא וחציcastellaniראו (
עבור להם אשר כל נתנו המקומיים מזה. ערך פחות שערכם חפצים עבור יותר קבלו ואחרים זהב], נחושתblancas[מטבע עשויות [=מטבעות

של לערך עד החדש, מהסוג או2-3וכסף] זהב, העתarrobaקסטלאני לתולדות ומשאבים מקורות (עורך). ארבל (בנימין שתיים'. או אחת
עמ' תשס"ה. תל-אביב אוניברסיטת והרפורמציה. הרנסאנס תקופת ראשון: חלק המוקדמת. השוו:96החדשה .(George R. Hamell and

Christopher L. Miller. "A New Perspective on Indian-White Contact: Cultural Symbols and Colonial Trade." The
Journal of American History 73, 2 (1986). pp. 311-328.
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אשר אלו, תיאורים כי טען גרינבלט סטיבן לאירופים. בהשוואה הילידים של נחיתותם את וסימלו לילידים האירופים

עם המפגש את מיצו ערך, חסר אחר בחפץ ערך בעל דבר החלפת באפשרות האירופים של תקוותיהם את ביטאו

רחבה מהבנייה חלק קולומבוס של בכתביו אלו בתיאורים ראתה סמורה מרגרט הקולוניאלי. מהפרוייקט כחלק הילידים

הנזקקים מול אל נדיבים חסות נותני של עצמי דימוי ויצירת הנחותים הילידים פני על הספרדים של עליונותם של

ליצור82לעזרה. היתה שמטרתם דימויים בנו מראשיתם וילידיה אמריקה יבשת של התיאורים כי סמורה, טענה בנוסף

ויצירת ביניהם השוני הדגשת באמצעות אמריקה לילידי האירופים ובין החדש' ל'עולם אירופה בין ברורות הבחנות

את סמורה הדגישה במיוחד ועוד. לילדים בוגרים בין אותו, לחסרים והידע הדת בעלי בין לחלשים, החזקים בין ניגודים

הפמניזציה ותהליך 'הנשיים' וילידיה אמריקה מול אל 'הגבריים' והאירופים אירופה של המגדריות ההבחנות יצירת

קולומבוס. של בכתביו הילידים של בין83והארוטיזציה המפגשים של אלו בתיאורים ביטוי לידי באות אלו הבחנות

למן סבילה נותרת היא האשה, את החוטפים הפעילים הספרדים הגברים לעומת האיים. ילידי לבין ומשלחתו קולומבוס

הילידים של מצבם את המסמן סמלי תיאור - לטיפול הזקוק כתינוק והלבישוה האכילוה כאשר המסע, ובהמשך חטיפתה

 84כילדים.

- הכפול עירומה על ומצביעה לכן קודם בגדים חסרת שהיתה האשה של עירומה את מדגישה הבגדים מתנות הענקת

במקרה (בכפייה, לנכבשים המעניקים הכובשים של ה'מתרבתת' הגישה את הדגיש זה סיפור והחומרי-תרבותי. הפיזי

סוגי את ופירט עצמו משל הוסיף אלא הבגדים, של כללי בציון הסתפק לא פריצול התרבות. את משמע, הכיסוי, את זה)

ליחסים בהקשר מקראיים בסיפורים מיוחדת משמעות הנושאים לבוש פרטי פשתן, ובגד צעיף מטפחת, השונים: הבגד

והמיניות. הנשיות את בהם סימן הלבוש פריט שכן לגבר, אשה הלבוש85בין לפריטי באשר פריצול שמנה הפירוט

לנדיבותם המחבר יחס על להעיד יכול גם אך האיטלקי, המקור לעומת יותר אף האשה של עירומה את הדגיש אמנם

אלו הבל' 'מתנות לעומת ערך. חסרות מתנות אלו היו כי הדגיש הוא שהרי הילידים, כלפי הספרדים של בספק המוטלת

- מבוקשם את להשיג 'הנוצרים' הצליחו שבזכותו הגורם שהיתה האשה, של לתרומתה הלב תשומת את פריצול הפנה

אזלת על או גיסא, מחד זה במקרה האשה של תפקידה חשיבות על להעיד, יכולה המחבר של זו ייחודית תוספת הזהב.

זה, במסע לפעילה מסבילה סמוי באופן האשה הפכה הסיפור של בסיומו כך גיסא. מאידך לה שנזקקו הספרדים של ידם

.169. סמורה, לקרוא את קולומבוס, עמ' 110גרינבלט, פלא העולם החדש, עמ' .82

עמ'.83 שם, סמורה, השש-עשרה152-179רראו: במאה אמריקה על בספרות מגדריות הבחנות הבניית על שעמדו נוספים למחקרים .
עמ' שם, ראו: הערה222והשבע-עשרה, כובשים2, בין הנ"ל, בספרד. האנושיות ומדרגי פיסיולוגיה קרנר, הגילוי. בשיח מגדר מונטרוז, .

בספרות זה מסוג הבחנות על והתשע-עשרה. השמונה-עשרה במאות המסעות בספרות נוכחים להיות המשיכו אלו מגדריות הבחנות לנכבשים.
. 68, הערה 43. לביבליוגרפיה נוספת על הנושא, ראו: שם, עמ' 49 - 42היהודית, ראו: אידלסון-שיין, ברוך משנה הבריות, עמ' 

.135 - 118. השוו: קרנר, פיסיולוגיה ומדרגי האנושיות בספרד, עמ' 108 - 57ראו: סמורה, שם. פגדן, נפילה, עמ' .84

כד,.85 בבראשית לצניעות כסמל נזכר לח,64-65הצעיף בבראשית בשדה. יצחק את פגשה כאשר בצעיף עצמה כיסתה רבקה כאשר -14
ג,19- רות במגילת נזכרה המטפחת זנות. על המעיד נשי כסימון ותמר יהודה בסיפור הכיסוי שימש רות14-15, בין הקשר יסוד של בהקשר

ב, בהושע שונים. בהקשרים מופעים מספר במקרא 'פשתים' או ה'פשתי' הוא לפשתן בגורן. למרגלותיו ששכבה אחרי שימשו1-15לבועז ,
הפשתים לכיסוי ערותה של האשה שזנתה המסמלת את ישראל.
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על הן האזור עם הכרותם חוסר על הן להתגבר הצליחו הם בעזרתה במטרתם; לכובשים וסייעה ש'תורבתה' לאחר

האשה כי מובן ממנה זו, גרסה על-פי חורין'. כ'בת ליבשה לחזור לבסוף לה איפשרו כן ועל רעות' מ'חיות פחדיהם

התבצע לא שחרורה כי להניח ניתן האניה, סיפון על כששהתה מה זמן במשך הזהב אחר בחיפושם לספרדים סייעה

באופן מיידי, בשונה ממה שיכול היה להיות מובן מהמקור האיטלקי. 

. ילידים-קניבלים וילידות-לוחמות2

הפרק בהמשך מצוי קולומבוס של במסעותיו ילידיות נשים עם מפגש של נוסף נשיםמקרה כמה פגשו הספרדים כאשר

אסורות בחבלים ב'איי קאניבאלי' הסמוכים, שעל פי השערתם נחטפו מאספניולה על ידי ה'קניבלים' המצויים שם: 

רבה במרוצה והובאו בחזקה וקשורות אסורות ביבשה הנוצרים ומצאו לקחו נשים מארבע הנשמע לפי וזה

בספינה ובפורטוגאל ולמדו לשון העיר והגידו על מה שהגידו בכלל ובפרט. (שם, דף כ, עמ' ב).

אצל ממאסרן ששוחררו לאחר הפעם אך בשנית, כאן מופיע - לספינות - הכובשים של לתחום המובאות הנשים מוטיב

הקניבלים. - המשותף האויב מול אל אספניולה תושבות לבין הכובשים בין סמלית ברית מעין יצר שחרורן הקניבלים.

שמא (או המשוחררות ללמודההנשים שנשלחו לאחר הכובש עבור כמתורגמניות שימשו האירופים) בידי שוב אסורות

מידע וסיפקו פורטוגל, מוצאם, במקום 'הנוצרים' לשון הקניבליםאת איי ועל מולדתן אודות לסייעעל מנת על

 86לכובשים.

למפעל משמעותי בסיוע אף לעתים הכובשים, את שונים באופנים ושימשו שנחטפו נשים, של או אשה של תיאורים

או מרינה דוניה של המיתי סיפורה הוא שבהם המפורסמים אחד לאמריקה. המסעות בספרות נפוצים היו הקולוניאלי,

) La'המלינצ'ה' Malincheוכונתה מקסיקו בכיבוש הספרדים עבור כמתורגמנית ששימשה האצטקית הנסיכה ,(

הקשר מלבד הספרדים. לטובת הכיבוש את הכריעה אף היא כי שטענו חוקרים והיו קורטס, הרננדו של 'הלשון'

ידוע ולא אותה נטש קורטס אך בן, לו ילדה אף והיא קורטס לבין בינה מיני קשר גם הנראה ככל התקיים התרבותי

צעיר. בגיל נפטרה שכנראה מלבד מאז, דבר מאשר87עליה קלות ביתר הכובשים ידי על ונשבו נתפשו נשים כי יתכן

והמתיישבים המלחים בידי קרובות לעתים מינית נוצלו אף הן שונות לעבודות שיעבוד מלבד כי וידוע גברים,

 88הראשונים, כך שפעולת הכיבוש סומנה באמצעותן פעמיים - כיליד/ה וכאשה.

הן.86 האסורות הנשים כי התובנה את לחזק שמטרתו סיפורי מהלך אספניולה, תושבי עם המתנות חילופי על מסופר זה קטע לאחר מיד
מאספניולה וכי לאחר הביקור של הספרדים באיי הקניבלים חזרו הספינות לאספניולה. 

עמ'.87 החדש, העולם פלא גרינבלט, עמ'106-109.140-145ראו: שם, ראו: 'המלינצ'ה' על לביבליוגרפיה הערות191. ,30-31.
לסיפורה בעברית המלווה בהרחבות שונות, ראו:  נחום מגד, מלינצ'ה - הצעירה האינדיאנית שמוטטה אימפריה, תל אביב תשס"ט. 

.49 - 48ראו: טודורוב, כיבוש אמריקה, עמ' .88
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האירופים בין המפגשים בתיאורי גם שבולט מוטיב שונות, בספרויות מתווך בין-תרבותי גורם האשה היתה לכך בנוסף

מרכזיותו האיים. ילידי לבין קולומבוס של משלחתו בין זה ראשוני במפגש גם לכך ביטוי למצוא ניתן אמריקה; לילידי

בקוראי לעורר היה שיכול והעניין שלו האקזוטי הנופך עם יחד הראשונים המפגשים מתיאור כחלק זה מוטיב של

המופיע הרחב הפירוט מתוך הזה המפגש סיפור את דווקא להציג פריצול של לבחירתו הסבר לשמש יכול החיבור,

ילידים עם אירופים של מפגשיהם של יחסי באופן והמפורטים היחידים התיאורים אחד הינו זה סיפור האיטלקי. במקור

ב'ארחות עולם'.

הילידים. תיאורי מאופן נכבד חלק תפשה שלהן שה'אחרּות' כך המסעות בספרות יחסית נפוצים היו נשים של תיאורים

לפעמים שהתפרש הגברי, העירום מן יותר אף הנשי, העירום מן האירופים של התרשמותם ניכרת זו בספרות

התפרש אחרות רבות פעמים בגן-עדן; הבראשיתי האנושי לקיום כחזרה מצבם את המדמה חיובי גוון בעלת כהתפעלות

ילידי בתיאור העירום הוצג הפרק בראשית עוד מינית. והפקרות קלוקל מוסר על המעיד כמצב שלילי, באופן זה עירום

אחד משמעותי שינוי בו מצוי זאת, עם מונטלבודו. אצל לתיאור מאוד דומה באופן עולם' ב'ארחות הקנריים האיים

והפקרהמסמיך ערומות והנשים ערומים 'והולכים לנשים: בהקשר במיוחד מינית, להפקרות הילידים של העירום את

ב). עמ' יט, דף (שם, בשרם' עור לחזק מה עשב מיץ עם עזים בחלב גופם ומושחים בראשונה אותם בועל שהמלך 89רק

קצר תיאור שלילית. למיניות בקשר הנשי העירום מודגש ערומים' 'הולכים כולם הילידים כי העובדה ציון מלבד

החיבור של אחרים בפרקים מצוי הילידים כלפי יותר וביקורתיים מפורטים לתיאורים הדומה זה וסטריאוטיפי

המתארים את ילידי אפריקה ה'שחורים', כדוגמת תיאור הילידים ב'מלכות סיניגא' וב'בונדומיל' שבמערב אפריקה:

עליה'[ם]. מושלך מוך בבגד יכסוהו מגופם מעט כי הגוף. רוב ערומי'[ם] והולכי'[ם] מאד שחורים והם

ליושבי אפרילי חודש קרירות כמו קרירו'[ת] מזער מעט רק לעולם. וסתיו קור הם אין האלה ובגלילו'[ת]

ומבקשי'[ם] בנשותיהם. קנאי'[ם] הם ואלו זמה שטופי בונדומיל] [=של הגליל וכל המלך [...] איטאליה

מיני במשיחת עביו ולהרבות האמה אבר עובי ולנפח להגדיל כן] [=וגם וג"כ ברפואות תשמיש להרבו'[ת]

באנשי'[ם] תתרצנה לא איש אל בהביטן האלה הנשים כי אצלם ידוע חי בעל זה אי עקיצו'[ת] או עשבי'[ם]

עניי האב'[ר] וקטני ראש הגויה (שם, דף כב, עמ' ב - דף כג, עמ' א)

קשר נוצר 'השחורים', לאפריקאים מתייחסים רובם אשר עולם', ב'ארחות ילידים של העירום תיאורי בכל כמעט

מוסרית. בלתי או בוטה מוחצנת, מינית התנהגות לבין - הנשי העירום במיוחד - העירום בין גם90סימבולי מצוי זה קשר

עמ'.89 חדשות, ארצות מונטלבודו, ('17השוו: הילידים לתיאור בפתיחה העירום הוצג שם .vano sempre nudiמזונם תיאור לאחר ורק ('
) הנשים גם leמתוארות femine fue non sono commune. ma aehaduno e licito trovarne quante el vone. & non toriano

femine vergine se prima non dormisse con el signor fuo una nocte  .לניסוחו של פריצול 'הפקר' אין מקבילה אצל מונטלבודו .('

כה,.90 דף א-ב. עמ' כד, דף שמ"ז, עולם ארחות פריצול, ראו: כ"א-כ"ג, בפרקים בייחוד בחיבור, אפריקה ילידי של נוספים לתיאורים השוו
פרק יהודיות, מפלצות טואף, אצל: אלו לתיאורים התייחסות ראו ב. עמ' לא, דף א. עמ' יא, דף שם, במזרח: הילידים לתיאורי השוו ב. .3עמ'

עמ' עורו, כושי היהפוך עמ'234-239מלמד, ושחורים, יהודים שורש, אבולעפיה,117-118. הקנריים: באיים הילידים לתיאורי השוו .
עמ' האדם, בספרות49-64גילוי עוד מקובלות בלתי מיניות פרקטיקות או מוגבר מיני ליצר העירום בין הקשר הופיע היהודית בספרות .

דוד ובסיפור אברבנאל של בפרשנותו מטודלה, בנימין של מסעותיו בסיפור כגון הביניים, בימי יהודית וספרות מקרא ובפרשנות חז"ל,

- 68 -



ביניהם, ההבחנות את גם יצר האפריקאים לבין בינם השוני אך החיבור, בהמשך החדש' 'העולם ילידי של בייצוגיהם

של מכתבי-היד בכמה המופיעה באספניולה, שנחטפה לאשה זה בפרק 'שחורה' הסימון תוספת כך להלן. שיוסבר כפי

את יותר עוד הדגיש הנשים של זה ייצוג שלילי. מיני בהקשר האשה את שסימנו אלו ייצוגים תואמת עולם', 'ארחות

בין סמלי כפער ביניהם שנוצרה ההבחנה את וסימן ה'אחר(ו)ת' היבש(ו)ת של הנשי האובייקט על האירופי הגברי המבט

התרבות (האירופית) לטבע (הילידי).

כאמור היו לחיבורו, להכניס פריצול שבחר קולומבוס, במסעות ונכבשים כובשים בין המפגשים של התיאורים שני

הספרדים של הראשוניים למפגשים אופייניים היו אלו תיאורים במסע. מרכזי עניין שהיה הזהב לחיפוש קשורים

ואת הפער את הן במפגש בסיסית תקשורת ליצור הניסיון את הן הבליטו והם החדש', 'העולם ילידי עם האירופים

אחת כל של הבסיסיים המאפיינים ביטוי לידי באים הללו התיאורים בשני השונה. ועולמן הקבוצות שתי בין ההבחנות

מול אל הגברי / החזק הכובש בין שנוצרה ההיררכיה ביטוי לידי באה ובהם הכובשים, של מבטם מנקודת מהתרבויות,

הנשי / החלש(ת) הערומים(ת)הנכבש(ת) התרבות דלי מול אל העשירה החומרית והתרבות הציויליזציה נושאי בין ,

של נוסף מאפיין זאת, עם אותו. החסרים ילדים) (כמעין התמימים מול אל הבוגרים הידע בעלי בין ורוחנית, פיזית

המכיר היליד(ה) של וכוחו יתרונו את וביטא פריצול, שהוסיף הראשון בתיאור התממש הקולוניזציה את(ה)תהליך

מודעותו על שהעידו הערות, תוספת ידי על זאת הדגיש פריצול לעזרתו. הכובש של והזדקקותו ולשונותיה ארצו

ליתרונם של תושבי המקום על פני הכובשים, אף אם היה זה יתרון זמני:

האלה המקומות תועלת מוצא וללמד וללמוד לעמוד רבים נוצרים שמה הניחו בפשרה שהנוצרים ושמעתי

לא המקומות ובאלה [...] לגמרי הרגום ההוא המקום שאנשי אחד בכתב וראיתי כלם. מתו שמש תקופת ובחצי

מלחי אם ידעתי ולא כאמור. ומתים נפסדים והיו האויר השתנות בעד שמה מגלילותינו איש להתקיים יכול היה

הספינות המציאו תקון ותרופה על זה להבא. (שם, דף כ', עמ' א, ב)

או ('ושמעתי') אנשים מפי ששמע פרטים פריצול הוסיף מונטלבודו, של מחיבורו המידע על שנסמך התיאור מלבד

אודות על נוספים מידע מקורות לו היו מונטלבודו של ספרו שמלבד כך אחד'), בכתב ('וראיתי אחר בחיבור שקרא

המסעות ככלל ועל מסעו(תיו) של קולומבוס בפרט. 

פריצול של העצמית תפישתו על לרמז יכול ('מגלילותינו'), רבים ראשון בגוף ונכתב הפרק את שחתם הסיום, משפט

שנמצאו האפשרות את העלה הוא אלו. במקומות להתקיים יכלו לא אשר 'הנוצרים', הכובשים האירופים מקבוצת כחלק

פתרונות או 'תרופה' לבעיה או שאולי היא תפתר רק בהמשך.

בהם השמות נזכרו שם הקטנים, האנטיליים לאיים קולומבוס של מסעותיו על נוסף פירוט נמצא מונטלבודו של בחיבורו

פריצול תושביהם. של תיאורים גם כמו בהם והצומח החי של מפורטים תיאורים אף ולעתים השונים האיים את כינה

.  165 - 17. שורש, שם, עמ' 221 - 209, 188 - 182, 119 - 110הראובני. ראו: מלמד, שם, עמ' 
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ואי ה'קניבלים' איי - לאלו אלו שנקשרו נוספות איים קבוצות שתי והציג אלו, תיאורים במקצת רק שימוש לעשות בחר

הנשים, שתואר באופן הבא:

אחת פעם כבהמות. זווגם יום בא עד בם אדם ישב לא לבדנה נשים מלאות מאד נפרדות איים האלו באיים ושם

תמיד תחזקנה והנקבות לאביהם וישלחוהו יגדלוהו זכר ותלדנה תהרינה וכאשר אנשיהם עם ליחמנה בשנה

אצלן. (שם, דף כ, עמ' ב). 

הנשים אי של שמו את ציין לא פריצול מונטלבודו, של בחיבורו המופיע מהתיאור הכינויMatininaבשונה את או

בו היושבות רביםamazoneלנשים ליהודים שבדומה להניח ניתן זאת, עם קולומבוס. של מסעו מסיפור חלק שהיו ,

שמקורו האמזונות אי על המיתוס שכן אחרים, ממקורות דומים תיאורים הכיר פריצול גם איטליה, בקהילות אחרים

ובספרד. באיטליה בייחוד באירופה, ונפוץ ידוע היה העתיקה היוונית הלוחמות91בספרות הנשים על שסיפר זה, מיתוס

בגרסאות היהודית בספרות הופיע הולדה, למטרות השנתית פגישתם מלבד גברים ללא המזרח בקצה אי על שחיות

זו מסורת למזרח. מוקדון אלכסנדר של למסעותיו בהקשר לרוב הביניים, ימי ובמהלך העתיקה העת משלהי מקוצרות

ב'מציב אברבנאל, יצחק של לתורה בפירוש לדוגמא ונזכרה, פריצול של זמנו בני יהודים למחברים מוכרת היתה

92גבולות עמים' ליוסף הכהן, ב'שלשלת הקבלה' לגדליה אבן יחיא וב'מאור עינים' לעזריה דה רוסי.

בנוסף ('כבהמות'). חייתיות ואף מיניות לבין ה'אחרות' הנשים בין הקשר מצוי כאן גם ילידיות נשים לתיאורי בדומה

התגליות בתיאורי בולט מקום היה הקניבלים של גם כמו האמזונות של זה לתיאור חוקרים, שהראו כפי לכך

המזרחיהג של נפלאותיו של קלאסיים דימויים על נשען והוא במערב שלומוראותיואוגרפיות בחירתו זאת, עם .

הסתייגותו על להעיד יכול האיטלקי, במקור המופיע קשר לאמזונות, הנשים אי בין ישיר באופן לקשר שלא פריצול

לאי קולומבוס מסע של התיאור בין הקשר את לדחות ניסיונו ועל היהודית, בחברה אף אודותיהן על שרווחה מהאמונה

המיתי, בדומה לספקנותו של פייטרו מרטירה שכתב על המסע.

שניהם ביניהם. הקשר ידי על ומועצם ה'קניבלים' של השליליים התיאורים רצף בתוך משולב הנשים אי על המידע

'חייתיים' ואנשים ולוחמות חזקות 'גבריות' נשים הכוללות האנושית, לתרבות מנוגדות ואף קיצוניות תופעות מהווים

עמ'.91 ואגדות, מיתוסים סנצ'ס, הלטינית. ואמריקה האמזון מיתוס ופסמן, מרץ' ראו: לאמריקה, המסעות בספרות ושימושו המיתוס 204על
הערה206- (לעיל מרטירה פייטרו של בחיבורו כי הראה סנצ'ס שכינה77. הנשים אי של קולומבוס לתיאור האמזונות מיתוס בין קשר ישנו (

Matinino '139, אם כי מרטירה עצמו הטיל ספק בתיאור זה של קולומבוס. ראו: פלינט, קולומבוס, עמ.

נזכר.92 הלוחמות הנשים סיפור א. עמ' לב, דף תמיד, בבלי, תלמוד ראו: העתיקה, העת בשלהי היהודית בתרבות זו מסורת של להופעתה
שנת בסביבות במנטובה שנדפסה במהדורה לדוגמא יוסיפון', ב'ספר שהופיעו מוקדון, אלכסנדר לסיפורי המלכה1480בגרסאות בן 'אני [...]' :

(יוסיפון מאנשי' רבים וימת אשתי את ויקח אחר שר ויתפשני אמזונס הנקראות הנשים מפי לי יש סוד כי צבא ומעט אשתי עם ובאתי קנדקי
דף עמודים. ציון [ללא כונת, עמ'26דפוס יוסיפון, פלוסר, השוו: ב]) עמ' בימיו482, 'רעו י"א: פרק בראשית התורה, על פירוש אבארבנאל, .

ההוא בזמן וגם גדול ישוב מצרים נתישב זמן ובאותו לאלהיהם בתים לעשות האנשים והתחילו אלוהות עצמ'[ם] לעשו'[ת] המלכי'[ם] התחילו
פירושו אמזי"ני ושם הבוהמ"ייא. את לכבוש נתפשטו וגם האש"יא רוב וכבשו מהשטים ותצאנה מאזו"ני הנקראו'[ת] הנשים להלחם התחילו
אבן י"ג. פרק עינים, מאור רוסי, דה שנח-שנט. עמ' עמים, גבולות מציב וינברג, ראו: הקשת'. מפני השד את לכרו'[ת] מנהגם היה שכן שד בלי
מכתבים ולאו-דווקא והאיטלקית הלטינית מהספרות זו מסורת הכירו באיטליה היהודים שהמחברים יתכן א. עמ' צד, דף הקבלה, שלשלת יחיא,

.146 - 89קודמים של יהודים. השוו להכרות של יהודי ספרד ופרובאנס עם הספרות היוונית והרומית: בן שלום, מול תרבות נוצרית, עמ' 
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תיארו אשר מונטלבודו, של בחיבורו המצויים כמה מתוך אחד פרק על נשען פריצול אצל שהופיע התיאור אדם. אוכלי

כולל בשם בפיו כונו שחלקם הקטנים, האנטיליים באיים קולומבוס של השני מסעו Laאת Isole di li Canibali

הקניבלים'). של93('האיים התיאורים את והשמיט הקאניבאלי' 'איי במקור המופיע המינוח בתרגום השתמש פריצול

האיים האחרים באופן הבא: 

קאניבאלי הנקראים השחורים הרעים האנשים מצאו ושם היוני ארציפלגו כמו אחרים רבים איים שמצאו עד

ספינה יעשו אחד ומעץ וצור סלע אבני בחוזק וחקוקים חלולים גדולים מאילנות העשויו'[ת] בספינותיהם אשר

האנשי'[ם] יסרסו רבות ופעמים לאכלם ונשים אנשים משם ויחטפו אחרות באיים למרחקים ילכו ובהם אחת.

[יעשו] כאשר וימלחוהו זאת אחרי ויהרגוהו וישמינוהו אותו ויפטמו [...]94ויקשרום החזירים. מן ה[נו]צרים

להתעכב יכולים ואינם [...] להשיגם. יכולת היה אם האלה באיים טובות ואבנים גדולים עניינים מוצא בכאן

איש כל שונאים אדם כל בשר אוכלי הקאניבאלי והרעים הרבים ההם האיים יושבי כי שמה ביבשה וללכת

ואשה שימצאו. וגם לפעמים הם בעצמם האיש החזק בעת כעס ושנאה יכוף את הרפה. (שם, דף כ ,עמ' א - ב).

הסמיכות ומוסריותם. אופיים על העיד הצבע בה סמלית סמיכות ושחורים, רעים כאנשים תוארו הקאניבאלי' 'איי ילידי

מקביליהג זה תיאור אלו. באיים שישבו הילידים בין ערכי קשר גם העניקה לאפריקה אלו איים של היחסית אוגרפית

ולפרקטיקות לחיתיות ועירומם השחור עורם צבע בין שקישר אפריקה, ילידי תיאור של והנפוץ המוכר לדגם

בימי והיהודית המוסלמית בספרות אף מצוי והוא הקלאסית הרומית בספרות שורשים זה לקשר שלהם. ה'קניבליות'

'כאשר95הביניים. באירופה: נפוץ מזון להכנת השוותה אשר מזון הכנת מתהליך כחלק מובנת הקניבלית הפרקטיקה

וינה כ"י עולם, ארחות (פריצול, החזירים' מן הנוצרים דף128יעשו בגוף25, זו השוואה הציג מונטלבודו א). עמ' ,

שלישי לגוף זו התייחסות שינה פריצול לעומתם, מרטירה. פייטרו של ספרו הוא נסמך עליו המקור שהציג כפי ראשון,

ל'נוצרים'. אותה אכזריות96ושייך ועל כללית אדם שנאת על כמעידה האירופית בתרבות נתפשה הקניבלית הפרקטיקה

ולחייתיות אנושיותם לחוסר סמל הרפה', את יכוף ושנאה כעס בעת החזק 'האיש שכן מקיימיה, של חייהם אורחות בכל

97שלהם התואמת את החייתיות של הנשים עימן הם באים במגע.

פרק.93 על בעיקרו מבוסס זה עמ'88תיאור חדשות, ארצות מונטלבודו, בהרחבה104-105אצל: בהמשך גם מתוארים ה'קניבלים' איי .
).92 (בפרק 111 - 107בעמ'  

ראו.94 המוקדמים. היד כתבי בכל זהה באופן מופיע לעיל המתוקן הנוסח אך שם, משובשת 'נוצרים' והמלה בדפוס, חסרה 'יעשו' המלה
, עמ' א.25, דף 128לדוגמא: פריצול, ארחות עולם, כ"י וינה 

ראו.95 לכך התייחסות הראובני. דוד של ובסיפורו הדני אלדד בסיפור לקניבליזם השחור העור צבע בין זה קישור הופיע היהודית בספרות
.164. שורש, יהודים ושחורים, עמ' 182 - 181אצל: מלמד, היהפוך כושי עורו, עמ' 

96.' comeראו: faciamo noi li presiuti'עמ חדשות, ארצות (מונטלבודו, '104.presiuti,ומג'ונקלדה לונרדי השוו: חזיר). קותלי הם
. 217 - 216פיטר מרטיר, עמ' 

.81. ראו התייחסויות נוספות לקניבליות להלן, עמ' 18ראו לדוגמא: יולם, מבוא: התמונה הקניבלית. במיוחד שם, עמ' .97
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שנתגלו החדשות והארצות האיים של השונים התיאורים את ליווה והפליאה ההשתוממות מוטיב לעיל, שנזכר כפי

נתקלו בהם הילידים ושל הארץ של והשוני הזרות הדגשת באמצעות ביטוי לידי בא ולעתים תושביהם ושל במערב

ותושביהן. אירופה לארצות בהשוואה וזרים98האירופים משוני'[ם] כ'אנשים בתחילה ספאניולי' 'איי ילידי הוצגו גם כך

מאד'. השתוממות וזרות זו התחדדה בפרק שהוקדש ל'עולם חדש הגדול והנורא' (דף לב עמ' א), שנדון כעת. 

ה.לגלות 'עולם חדש': מסעותיו של וספוצ'י מערבה 

. מסע של גילוי1

בחתימת תיאורי הודו והמזרח שרטט פריצול את תמונת העולם לפני שפנה להצגת 'העולם החדש' בפרק שלאחר מכן: 

בו, אנחנו אשר איקלמים מהשבעה היבש'[ה] כל לסבוב הפתוח הפתח היא כי גיבאלטיר מיצר ובדרך [...]

לו אין אשר הנמצא. חדש מעולם נדבר ועתה כלם. בימים אשר האיים מלבד אסיאה. אפריקא איברופא היינו,

קשר ודבקות אתנו לא נודע עד היום הזה (שם, דף לב עמ' א).

הג לתפישה ובהמשך החיבור של סופו אתילקראת לראשונה פריצול הציג פתח, עימה המשולשת החלוקה של אוגרפית

הכינוי מונטלבודו. של חיבורו בכותרת והופיע וספוצ'י אמריגו על-ידי נטבע ה'חדשה' ליבשת זה כינוי החדש'; 'העולם

הפרדה המוכר, העולם מול אל שהתקיים נפרד עולם שהיתה החדשה, היבשת של מהותה את פריצול עבור סימן

'העולם של לצידו זה חדש' 'עולם התקיים פריצול של בחיבורו בו'. אנחנו 'אשר לעולם ההנגדה באמצעות שהתחדדה

אוגרפיות הקודמות. יהישן' בדומה לידע החדש על אודותיו שהתקיים לצד התפישות הג

בשנת לראשונה שנטבע 'אמריקה', הכינוי את הכיר לא עדיין פריצול כי להניח חיבורו1507יש נדפס בה שנה אותה ,

) ולדסמילר מרטין הגרמני הקרטוגרף של בחיבורו הופיע זה כינוי לראשונה. מונטלבודו Martinשל

Waldseemüller.לו שצורפה העולם ובמפת המאה99) במהלך באירופה יותר נפוץ להיות החל היבשת של החדש שמה

הספרדי במרחב חדש'. 'עולם וספוצ'י לה שהעניק בכינוי השתמשו השונות אירופה מארצות רבים אך השש-עשרה,

) המערביות' 'האינדיות הכינוי Indiasרווח Occidentalesהחל לאמריקה, ביחס 'האינדיות' בקיצור לעתים או (

זה בכינוי הספרדית; השליטה תחת שהיו לטריטוריות התייחס זה כינוי השמונה-עשרה. המאה לאחר ואף זו מתקופה

) מיניולו וולטר שהסביר כפי האחרות. הקולוניאליות האימפריות אף מכן לאחר דווקאMignoloהשתמשו השימוש ,(

מאירופה לחלק אמריקה של הפיכתה של התרבותי לתהליך תרם 'אמריקה' בכינוי ולא המערביות' 'האינדיות במונח

. 64 - 63. ראו לעיל עמ' 170 - 162ראו: סמורה, לקרוא את קולומבוס, עמ' .98

ראו:.99 ולדסמילר, של ,Waldseemüllerלחיבורו Martin. Cosmographiae Introductio in Facsimile. Edited by Charles G.
Herbermann. Joseph Fischer and Franz von Wieser (trs.). New York ג'ונסון,1907 ראו: 'אמריקה', בשם והבחירה החיבור על .

קוסמוגרפים גרמנים ואמריקה.
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100והשתלב בתהליך ה'אוקסידנטליזם' שהתרחש בעת החדשה המוקדמת.

מונטלבודו של בספרו החמישי Elהחלק Novo Mondo de Lingua Spanola intrepretato in Idioma Ro[ma]

רומא') ללשון מתורגם הספרדית מהלשון החדש 'העולם החדש'101(תרגום: 'העולם את שמיקם כללי בפרק פתח

לג בדיוןיבהקשר החדש' 'העולם על הפרק את הוא גם פריצול פתח לכך, בדומה העולם. של הכללית אוגרפיה

שהוכיחו כפי העולם, של הדרומי בחלק אנושי קיום לאפשרות בנוגע התפישה שינוי את המסביר תיאורטי קוסמוגרפי

בנושא רק התמקדה הפרק של כותרתו ובתיאורו, החדש' ל'עולם במסע ברובו עסק שהפרק למרות החדשים. הגילויים

אפשרות הקיום מדרום לקו המשוה: 

ישוב שיהיה הדבר אפשר ואם היום. ממשוה להלאה נמצא אשר ותכונתו והנורא הגדול חדש עולם מציאות על

בדרום להלאה מהמשוה הזה הנקרא טורידא זונא בלשונם הנוצרי והיוני (דף לב, עמ' א). 

הקלאסית- מהמסורת שינקה מתהווה עולם בתפישת הגילויים את לשלב היה זה חלק של תפקידו עיקר כי נראה

נזכרו כאשר זה, פרק לפני ברמז רק בחיבור הוצגו לכך אזכורים החדשות. לתפישות התאמתה תוך הרנסאנסית

מפורטים היו לא הם אך במערב, לאיים והמסעות אפריקה סביב למזרח המסע של השלמתו בעקבות השונים הגילויים

כאן. שהוצגו כפי שיטתיים תיאור102או לפני דווקא הופיע יחסי באופן ומפורט גדול שקטע מקרה זה אין כי להניח יש

על מכל יותר ערער לכן, קודם נודעה שלא מיושבת רביעית יבשת של בקיומה ההכרה 'החדשה'; היבשת של מציאתה

כך משום ומקובלת. כברורה בחיבור שהוצגה העולם, של המשולשת החלוקה את שכללה התלמאית, העולם תמונת

לקבלתה. הקרקע את ולהכין להקל היה יכול תיאורה לפני נוספת יבשה של קיומה אפשרות אודות על 103הפירוט

פריצול הוסיף למידע התיאורטי כמה ידיעות עליהן שמע במהלך השנים האחרונות לפני שפנה לכתיבת החיבור:

אליו שהובא בזמן דימידיצי לוריצו השר בימי בפירנצה בהיותי במקר'[ה] מבואר שמעתיהו הזה המונח על

בנו. פיירו בפניו ושהיה בביתו שמעתי מצרים שלטון ממלך ובאלצימו ובשמים מהגייראפא [=הדורון] הדרון

בקי חשוב איש ארקוליס דוכוס בזמן פירארה פה ראיתי וכן היו'[ם]. ממשוה להלאה ישוב מציאות חיוב

הכינוי.100 מקור Indiasעל Occidentales'עמ דרומה, הפליג קולומבוס מדוע ויי-גומס, ראו: הצד161-163ומשמעותו מיניולו, .
.325האפל של הרנסאנס, עמ' 

.132מונטלבודו, ארצות חדשות, עמ' .101

ב,.102 - א עמ' ח דף שמ"ז, עולם ארחות פריצול, לדוגמא: תלמי. של ידיעותיו חוסר על תמה המחבר כאשר לעיל, לכך התייחסות ראו
דף יד עמ' א.

תחת.103 הדרום בצד ביבש' למטה כי ובציוריו בספריו טולומיאו ובפרט והקוסמוגריפי העולם חקירת ובעלי התוכנים רוב 'הסכימו ראו:
השמש ניצוץ יכהו אשר החזק החום בסבת וזה נמצא. ישוב אין לעולם הדרום בצד מזה ולהלאה זונא טורידא בלשונם הנקרא היום משוה ונגד
חדשות למצוא הים לתור שלחו אשר והשרים והחכמי[ם] בעולם החוקרי'[ם] ורבו ופרו הימים נתרבו וכאשר ארצה. פני על ההוא בדרום
היום ממשוה הרבה להלאה שהוא ספיראנצה דיבונא קאוו בגלילות שמצאו מה אחרי וחשבו הקדום. הראשון הזה המונח נתבטל בעולם.
ואמתי מחוייב מצאוהו כן אחרי אצלם. אפשר היה שזה ואחרי היום. משוה אחר מזה להלאה הרבה נוספת אחרת חדשה ארץ תמצא שאפשר
את לעיל ראו א). עמ' לב, דף שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, שנה' לעשרים קרוב זה פורטוגאל מלך ותרי חוקרי בעין עין ממש שמצאוהו בהיות

הדיון בנושא זה בראשית הפרק.
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וקיים שנה. לעשרים קרוב הגדול הדרומי הזה אוקיינוס ים רכב ואשר מפיומבינו ברח אשר הזאת במלאכה

מציאות הישוב הדרומי הגדול להלאה ממשוה היום כאשר נגיד ענינו. (שם, דף לב, עמ' א). 

זו עדות לשלב לנכון מצא פריצול כי יתכן בהמשך. שהציג לדברים ואמינות ממשות המחבר העניק זו עדות באמצעות

נשלחו אליו פירנצה, שליט מדיצ'י, דה לורנצ'ו נזכר מונטלבודו של חיבורו של החמישי החלק בראשית גם שכן כאן,

מכתביו של וספוצ'י ולא יפלא כי פריצול שמע על אודות מסעותיו בחצר השליט. 

לספרד נשלח אשר מדיצ'י, לדה וספוצ'י של השני מכתבו על התבססו החיבור של זה בחלק החדש' 'העולם תיאורי

על-1492בשנת שכונה מה מתואר רבות, לשפות ותורגם שנדפס זה, במכתב השליט. של סוכנו שם שישמש מנת על

הללו המסעות של בקיומם ספק מטילים חוקרים כי לציין יש אך שערך, הארבעה מתוך השלישי' 'המסע וספוצ'י ידי

 104ולכל הפחות באמינות הדיווחים השונים ובאופן שהועלו על הכתב.

בתהליך למעורב הפך המחבר כי התחושה, את לקורא המעניק רבים, ראשון בגוף מוצג זו בחטיבה האחרון הקטע

'להם', במילים (המסומן החדש' 'העולם גילוי אל 'לנו') 'אנחנו', במילים (המסומן הישן' מ'העולם היציאה את המבנה

בגוף בדיבור נרחב שימוש שעשה מונטלבודו, של הכתיבה אופן את הפרק של זה בחלק פריצול אימץ בכך 'שם').

רבים. הוא105ראשון המשוה, לקו מדרום יתקיימו שאנשים יתכן לא החום בשל כי הקביעה את פסל שפריצול למרות

לתכונותיהם המקום אקלים בין קשר על המצביעה בבסיסה, העומדת ההיפוקרטית-האריסטוטלית בתפישה דבק עדיין

של תושביו: 

ומבטן מלידה ומזגם תכונתם טבע על-פי היום ממשוה להלאה שם ולהתישב לעמוד ויושביה הישובים ושיוכלו

106] ולהחיות הזמן הרגיל והנהוג לפי טבע הנולדים ומזג הרכבתם (שם, דף לב, עמ' ב).11ומהריון [הושע ט, 

'מסעו שמכונה למה יציאתו ושנת וספוצ'י נזכרו. לא המסע וזמן 'המגלה' של שמו כאן גם בחיבור אחרים בפרקים כמו

ראו:.104 לאנגלית, ולתרגומו המכתב של המקור Amerigoלטקסט Vespucci. The First Four Voyages of Amerigo Vespucci
Reprinted in Facsimile and Translated from the Rare Original Edition (Florence, 1505-6). London וספוצ'י,1893 .

מס' מכתב עמ'5מכתבים, עמ'45-56, שם, ראו: המכתבים, של ואמינותם מחברם שאלת על וכן ומכתביו מסעותיו וספוצ'י, אודות על לדיון .
xl-xix . 

ויארכו.105 הימי' שיחסרו כמו כי לי 'ונראה כפול): תחתי בקו שלישי וגוף תחתי בקו מסומן ראשון (גוף אנחנוראו תוךלנו היושבי'[ם]
אשר הלזו האיקלמי'[ם] ויתחמםנתישבנושבע הזמן שיתקרר וגם הצפון. אל הדרום מן ר"ל והנה. היום ממשוה מצבלנובהם איכות לפי .

אשר והתרחקוונקבלבונשבהאיקלמים בהתקרבו וירידתו השמש עליית גלגול בסבת והתארכם הימים וקוטן וחום בקור והיתר הפחות אנחנו
אשרמעלינו הצפוני הכדור ושישתנהאנחנוברביע מוחזקת ארץ בו ושימצא השני הכדור ברביעי וישוב יבשה שימצא אפשר כן ג"כלהםבו.

והתקרבו והתרחקו וירידתו השמש בעליית ולהתישבלהםושיהיהשמההזמן לעמוד ויושביה הישובים ושיוכלו ובימים בזמנים מה השתנות ג"כ
עמ'שם חדשות, ארצות מונטלבודו, השוו: א-ב). עמ' לב, דף עולם, ארחות (פריצול, היום[...]' ממשוה מקטע133-134להלאה לצירופים .

לדוגמא: ראו nostriזה, niuna, la nostra Europa, la nauigatione nostra soper, liquale adesso da nostri sechiama capo
Verde, il nostro uiazo, nostri paesi.

ִׁשּקּוִצים.106 ַוּיְִהיּו ַלּבֶֹׁשת ַוּיִּנָזְרּו ְּפעֹור ַבַעל ָּבאּו ֵהָּמה ֲאבֹוֵתיֶכם, ָרִאיִתי ְּבֵראִׁשיָתּה ִבְתֵאנָה ְּכִבּכּוָרה יְִׂשָרֵאל ָמָצאִתי ַּבִּמְדָּבר 'ַּכֲענִָבים ראו:
ט, (הושע ּוֵמֵהָריֹון.' ּוִמֶּבֶטן ִמֵּלָדה ְּכבֹוָדם, יְִתעֹוֵפף ָּכעֹוף ֶאְפַריִם עמ'10-11ְּכָאֳהָבם; ושחורים, יהודים שורש, השוו: תפישת21-22). על .

צבע העור, המזגים והליחות בהקשר לתיאורים של ילידי אמריקה, ראו: נויבר, הגוף האינדיאני האדום.

- 74 -



) בגוף1501השלישי' הפעם - וחצי) (חודשיים נזכרו המסע ואורך ספרד של המדינית החסות אך כאן, צוינו לא (

המסע כי בפירוש נאמר מונטלבודו של שבחיבורו למרות ראשון. בגוף שדבק מונטלבודו של מחיבורו בשונה שלישי

' ל- הספינות כשהגיעו insuleהחל fortunate') הקנריים האיים עם בבהירות שם המזוהים 'grande Canarie,('

'איי נותרו וכך קאנאריאי' אינסולי או 'ספאניולי עם [ה]פורטונאטי' 'האיסולי את וזיהה העירפול את פריצול הותיר

 107).64 - 63ספאניולי' אליהם הגיע קולומבוס כאיים אל מול מערב אפריקה (ראו לעיל עמ' 

'העולם החדש' הוצג בפרק זה כסיפור מסע עלילתי של גילוי, שהסביר את סיבת כינויו הייחודי:

עד בספינות ועצים מים ובחסרון בעוצר התחילו כבר כי לשוב תקותם אבדה וכמעט מאומה ראו ולא מצאו ולא

כלה ומיושבת וירוקה וארוכה גדולה יבשת התורנות על יושבי שראו הקדום האלקי הרצון אותם זכה אשר

יותר הזה הצלע סבבו וכאשר וטובים מתוקים מים ונהרות גדולות ויערות וגבעות ובקעות בהרים מוכתרת

ג, [יונה לאלקי'[ם] גדולה אי תהיה אולי חשבו כי פרסאות שראו108]3מאלף מה לפי וגמרו נמנו כן אחרי

בתוך ורחבה מדה מארץ ארוכה מוחזקת ארץ שהיא הליכותיה וסבוב הפוך ואופני ההיא היבש'[ה] צלע משך

הים. וקראוה עולם חדש לגודלו ואורכו. (שם, דף לב, עמ' ב).

של מרכיביו רוב של סיכום הינו החדש' 'העולם מכן לאחר שנקראה היבשת של הגילוי ורגע המסע של זה קצר תיאור

מונטלבודו. של בחיבורו המופיע הגילוי הפרקים109סיפור שלושת של תקציר מעין הוא עולם' ב'ארחות הפרק זאת, עם

האחרונים על 'העולם החדש' בחיבורו של מונטלבודו. 

תיאורו במים. והמחסור בים התקוה אובדן לאחר אלוהית ישועה באמצעות יבשה של מגילויה מורכב המסע סיפור עיקר

מרחוק היבשה את שראו התורנות' על 'יושבי של הציורי התיאור הוספת באמצעות הגילוי את מעצים אף פריצול של

של והמרשים הקצר התיאור שנערכההנוףובאמצעות המיסה אודות על במקור המופיעים הפרטים את השמיט פריצול .

' הנוצרי בנוסח לאל וההודיה החוף על הספנים של נחיתתם regratiandoעם el nostro signor i dioבהודיה') '

' קרו האירועים וכי ולאל') perלאדונינו la clamentia de dioלשפה זו הודיה העביר פריצול האל'). חסד ('ב[זכות] '

הזה.107 הדרום על חדש עשר ששה מהלך וילכו גיבאלט'[ר] מיצר ויעברו המלך במצות הלכו ספרד ממלך הספינות כי בודאי 'ונאמר
ספאניולי. הנקראים ס[=ה]פורטונאטי האיסולי הים בתוך ונגדו הים. בשמאל הדרומית ביבשה ירוק ראש הוא וירדי בקאפו בהיותם כי באופן
האינסולי כל והניחו מזרחי ומעט תמיד הדרומי נגד פניהם אוסטרו לרוח ושמו ספינותיהם תרני על הוילונים נס הרימו קאנאריאי. אינסולי או
שני מהלך כאמור מעט מזרחי הדרומי ובצד הנזכ'[ר] אוסטרו ברוח תמיד והלכו שמאלם על השפלה כוש ויבשת הים. בתוך בימינם הנזכרות
של חסותה תחת נערך וספוצ'י של 'השלישי' מסעו א. עמ' כ, דף שם, השוו: ב). עמ' לב, דף שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, וחצי.' חדשי'[ם]
תחת המסע את הזכיר אחר בפרק אך פורטוגל, מלך בחסות הגילויים על בתחילה כתב מונטלבודו הראשון. מנואל המלך של בתקופתו פורטוגל

חסותו של מלך ספרד. כך גם נדפס בטעות במכתבו הנ"ל של וספוצ'י.

ֵלאVִהים.108 גְּדֹוָלה ִעיר ָהיְָתה ְונִינְֵוה ה' ִכְּדַבר נִינְֵוה ֶאל fַויֵֶּל יֹונָה 'ַויָָּקם ג,השוו: (יונה יִָמים' ְשVֶׁשׁת fהמלה3ַמֲהַל את החליף פריצול .(
מכן. לאחר החדש' 'העולם ילידי בתיאור המופיעים 'להבים' לבין הגדולה' 'העיר נינוה בין הקשר מעניין 'אי'. למלה בפסוק המופיעה 'עיר'
לּוִדים ֶאת יַָלד ּוִמְצַריִם ַהגְּדָֹלה. ָהִעיר ִהוא ָכַּלח ּוֵבין נִינְֵוה ֵבּין ֶרֶסן ְוֶאת ָכַּלח, ְוֶאת ִעיר ְרחֹבֹת ְוֶאת נִינְֵוה ֶאת ַויִֶּבן ַאּשּׁור יָָצא ַהִהוא ָהָאֶרץ ראו:'ִמן

).13 - 11ְוֶאת ֲענִָמים ְוֶאת ְלָהִבים ְוֶאת נְַפֻתִּחים' (בראשית י, 

).115 (פרק 134השוו: מונטלבודו, ארצות חדשות, עמ' .109
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הגילוי רגע לפני שהופיעה כך מיקומה את והחליף הקדום', האלקי הרצון אותם זכה אשר 'עד שלו: הדתית-תרבותית

והקבלה הפילוסופיה בספרות יסודות פריצול השתמש בו למונח לאחריו. הודיה או כהכרה ולא המסע להצלחת כמקור

הפרטית. ההשגחה לשאלת ובמיוחד האל של להשגחה מתקשר והוא היהודית מוקד110בתרבות שהיתה זו, שאלה

וגרס הפרטית ההשגחה בעקרון דבק והוא האחרים בכתביו פריצול את גם העסיקה זמנו, של היהודית בחברה לדיונים

ומעשיהם. ברואיו על משגיח האל במקור111כי שהתייחס מקראי פסוק בהשראת נוסחה אי ולא יבשת זוהי כי התובנה

יא, (איוב יָם.' ִמּנִי ּוְרָחָבה ִמָּדּה ֵמֶאֶרץ 'ֲאֻרָּכה האל: של גודלה9לחכמתו את להדגיש מנת על הארץ על הוסבה אשר ,(

וייחודיותה וכך גם את גודלו של הנס האלוהי.

. המפגש עם ילידי 'העולם החדש' 2

לתקשורת, נסיונות התקיימו בה ביסודה, נעימה באוירה מתוארת לילידים האירופים בין המפגש של הראשונית החוויה

אם כי הם נתקלו בקשיי השפה:

ואכלו חדשים לשני קרוב והנה הנה שמה עמדו אשר ההמה הגלילות מיושבי וראו השיגו אשר התרים ואלה

ושתו עמהם בחברה ובדרך תורגמן ובטורח נמרץ דברו בדוחק. (שם, דף לב, עמ' ב - לג, עמ' א)

נמרץ 'בטורח בהכפלה: המודגש עניין מרובה, הצלחה התקשורת נסיונות קצרו לא זה במקרה כי מודע היה המחבר

ילידים, עם אחרים מפגשים בתיאורי הופיע הקבוצות בין הלשוני הפער על המגשר המתורגמן מוטיב בדוחק'. דברו

הכובשים. שפת את שלמדו המקום ילידי אלו היו רבות ומתיאורי112ופעמים קולומבוס של מכתביו מוכר זה תיאור

על לאירופה המקום מילידות כמה הובאו בחיבור קולומבוס מסע של התיאורים באחד כאשר לאמריקה, נוספים מסעות

מנת ללמוד את לשון הכובשים, כפי שנזכר לעיל.

של בחיבורו המקביל לתיאור דומה לילידים הכובשים בין המפגש לתיאור הסמוך החדש' 'העולם ילידי תיאור

' שכותרתו בפרק Natureמונטלבודו & costumi de quelle gente,('אלו אנשים של ומנהגיהם 'טבעם (תרגום: '113

והוא אחד מבין התיאורים האתנוגרפיים המפורטים ב'ארחות עולם':

ערומים הולכי פניהם. להבים פני עינים אדמוני עם לאדמימות ונוטים כולם שחורים שם אשר ההם העמים

(עורך)..110 תשבי ישעיה ראו: הראשונה, לספירה זה מונח מתקשר הקבלית עבריתבספרות מתורגמים הזוהר מאמרי מבחר זוהר: פרקי
ומבואות ביאורים עמ'בצירוף א. כרך תשל"ב. ירושלים הפילוסופיים118. המונחים אוצר קלצקין. יעקב ראו: הפילוסופי, המושג על .

. אני מודה לאבריאל בר-לבב שהסב את תשומת לבי לשימושים של מונח זה.53 - 50ואנתולוגיה פילוסופית. ברלין תקצ"ד. עמ' 

.117 - 112ראו: רודרמן, פריצול, עמ' .111

השוו לשימוש במתורגמן במסע לאפריקה בחיבור בפרק כב: פריצול,  ארחות עולם שמ"ז, דף כד, עמ' א..112

).117 (פרק 138 -  135השוו: מונטלבודו, ארצות חדשות, עמ' .113
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שתותיהם כל שת וחשופי מוקפות. סכות כמו ובמעונות ובמחבואות חורים בתוך יושבים מותם יום עד כולם

תעשינה כן גם במשגל הלהוטות הנשים וכאן כבהמות הנשים ומשתמשי ומכנסים. כסות בלי ואחור פנים

חיים] [=בעל ב"ח זה אי בעקיצת או במשחות האבר להגדיל התחתונה כוש בתחתית אשר הנשים כמשפט

רק אלהות ולא תורה ולא ומושל שר להם אין כלם. וכן באחותו אח אמו. תבעל בן תשגלנה ואחר עביו להגדיל

ואוכלים שמה הפקר הכל כי לבדם להם שיחזיקו ונכסים מטלטלים להם ואין הטבע. על-פי שמתנהגים נאמר

ימצאו כאשר ללכת הפקר ויעשום אותן יפטרו רבות לפעמים הנשים בועלים והאנשים יחדו. ומתפרנסים

זרות ובהכאות ובאבנים ובקשתות בחצים רעהו על איש בשנאה וילחמו ביניהם ותחרות שנאה יפול ולפעמים

אותם ויאכלו ויהרגום אויביהם את ילכדו והגוברים ההוא. הגליל בכל אין ברזל ומציאות זין. כלי להם אין כי

לטוב מאד הם בריאים האלה העמים בפיהם. טוב האדם שבשר הקאניבאלי שעושין כדרך במלח וימלחו'[ם]

כי שמה מצואים חלאים ואין שנה וחמשים ממאה ליותר ימים מאריכים שמה הנמשכות והרוחות ההוא האויר

אם מעט. ואם יתחלחלו בחלי מה יתרפאו מאליהם בשרשים מפורסמים להם. (שם, דף לג, עמ' א).

- עור צבע כנראה - צבע כבעלי אותם וסימן שם' אשר ההם 'העמים של החיצוניים במאפיינים בהכללה פתח התיאור

' מונטלבודו: של בחיבורו המופיע למינוח המקביל אדמומי, deשחור- colore declinante ala roscieza:תרגום) '

לאדום'). הנוטה 'האחר'114'צבע בין להבחין מנת על האפריקאי, המוכר, 'האחר' של 'השחור' הסימון את הוסיף פריצול

סומנו שם המערבי', הדרומי 'בקצה נודעת הלא היבשה ילידי לתיאור בנוגע שעשה כפי והזר, החדש ל'אחר' המוכר

בעמ' לעיל (ראו אדומים' גם כ'שחורים היתה53,55הילידים לא האיים ילידי עם קולומבוס של המפגשים בתיאור .(

בדפוס. לא אך כתבי-היד ברוב המצוי ('שחורה'), הנשים אחת של הבודד האיזכור מלבד כלל עורם לצבע התייחסות

עולם' ב'ארחות נקשרו לא קולומבוס הגיע אליהם האיים כלומר, מהשתיקה, דווקא זה במקרה ללמוד ניתן כי יתכן

אלו מאיים האשה סומנה ולכן באפריקה והתגליות הפורטוגלים של ממסעותיהם חלק היו אלא החדש', ל'עולם

כ'שחורה'.

באמצעות גם אלא העור, צבע בתיאור רק לא האדום לצבע בולטת נוכחות ניתנה זה בפרק החדש' 'העולם ילידי בתיאור

'והוא במקרא: דוד של החיובי לתיאורו הרמז כמעין שנראה עינים', אדמוני 'עם פריצול שהוסיף המתמיה הצירוף

טז א, (שמואל ראי' וטוב עינים יפה ִעם המלה12אדמוני משמעות את שינה הילידים של לתיאורם בהקשר זה צירוף .(

) (with'ִעם' ל'ָעם' (peopleשלילית משמעות מקבל זה צירוף אדומות. עינים בעלי אנשים - חדשה משמעות יצר וכך ,(

יג, (ישעיהו ישעיהו של לחזיונו הרמז שהינו פניהם', להבים 'פני אחריו מיד שהופיע לצירוף סמיכותו חיזיון8בגלל .(

על-פי להרסה אליה פולשים בעודם בבבל ופחד תמיהה הזורים פניהם', להבים 'פני אשר לוחמים של רב' 'עם מתאר זה

האלוהית. 115התכנית
שכן השלילי, הקשרו ואת הילידים של האדמומי צבעם את להדגיש בא זה בצירוף שהשימוש יתכן

עמ'.114 חדשות, ארצות מונטלבודו, האינדיאני136ראו: הגוף נויבר, ראו: הילידים, של אדמימותם ומשמעות וספוצ'י של תיאוריו על .
.102 - 100האדום, עמ' 

ִלְמֻקָדָּשׁי.115 ִצֵוּיִתי ֲאנִי נְִדיִבים. ִפְּתֵחי ְויָבֹאּו יָד ָהנִיפּו ָלֶהם קֹול ָהִרימּו נֵס ְשׂאּו נְִשֶׁפּה ַהר ַעל ָאמֹוץ. ֶבּן יְַשְׁעיָהּו ָחזָה ֲאֶשׁר ָבֶּבל 'ַמָשּׂא ראו:
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האש. להבת מחום או מבושה נבע הלוחמים של הפנים צבע הביניים ימי פרשני 116על-פי
ההקשר את הדגיש זה תיאור

המופלא והמחריד של המפגש עם אנשים אלו. 

חשופים שהם מכך נובע הילידים של צבעם כי מכן, לאחר המופיעה ההערה את מונטלבודו של מחיבורו השמיט פריצול

הקלאסית האקלימית החלוקה תפישת על ונשען בפרט ולאפריקאים ככלל עור לכהי ביחס מקובל שהיה הסבר לשמש,

יכולה זו שהשמטה יתכן בו. החיים התושבים של עורם לצבע האקלים סוג בין קשר קיים כי התובנה על שהשפיעה

לרמז, כי המחבר לא צידד בתפישה אריסטוטלית זו שהחלה להתערער במערב אירופה במהלך המאה השש-עשרה.

מהכללות בדרך-כלל מורכבים היו פריצול של בחיבורו השחורים של תיאוריהם כי בספרו טען מלמד אברהם

במיוחד באפריקה, השחורים לתיאורי זהה אף ולעתים דומה באמריקה החברות תיאור כי גרס הוא וסטריאוטיפים.

ה'אינדיאנים' זיהוי כי הוסיף הוא החיבור. של האיטלקי למקורו נאמנה זו הכללה וכי המיניים, מנהגיהם בהצגת

דומים. - לבנים שאינם אלו או - השחורים כל כי פריצול, של המכלילה תפישתו על מעידה אמנם,117כ'שחורים'

'גאמבארא' 'סיניגא', (מחוזות התחתונה' 'כוש תושבי בין במיוחד בולט, השונים האפריקאים תיאורי בין הדימיון

גם ישנם זאת, עם החדש'. 'העולם ילידי של אלו לבין המערבית) באפריקה המצויים שניהבדליםו'בונדומיל' בין

אלו הבחנות בחיבור. הללו הקבוצות שתי בין משמעותיות הבחנות על המעידים מלמד, התייחס לא אליהם התיאורים,

לבין בינם ההבדלים את האירופים ֵהְבנו בו האירופית בתרבות אמריקה ילידי כלפי היחס התגבשות מתהליך נובעות

שונות קטגוריות על-פי מיון שכלל תהליך כדי תוך השונים 'האחרים' בין בהדרגה והבחינו אירופה של ה'אחרים'

והשתנה מתיאור אחד למשנהו בשל נסיבות פוליטיות וחברתיות. 

אפריקה תושבי לעומת שכן חיצוניות, הן החדש' ה'עולם לילידי האפריקאים בין עולם' ב'ארחות הראשונות ההבחנות

לאדמימות'. ו'נוטים 'שחורים' בעת בה החדש' 'העולם ילידי היו השחורים, 'אספניולה' וילידי מאד' ה'שחורים המערבית

מגופם, חלק ומכסים הגוף' 'רוב הערומים אפריקה תושבי לעומת שכן לעירומם, בנוגע השנייה ההבחנה גם 118כך
אלו

לבוש הכולל המכוסה, לגוף בהנגדה הן הודגש העירום מכנסים'. או כסות 'ללא לגמרי עירומים היו החדש' שב'עולם

כ, (ישעיהו שת' 'חשופי השלילי המקראי הצירוף ידי על הן מכנסיים, - מקובל 'ערוות4אירופי של כתיאור המופיע (

ֵמֶאֶרץ ָבִּאים ִמְלָחָמה. ְצָבא ְמַפֵקּד ְצָבאֹות ה' נֱֶאָסִפים ּגֹויִם ַמְמְלכֹות ְשׁאֹון קֹול ָרב ַעם ְדּמּות ֶבָּהִרים ָהמֹון קֹול גֲַּאָוִתי. ַעִלּיזֵי ְלַאִפּי גִּבֹוַרי ָקָראִתי גַּם
ְונְִבָהלּו יִָמּס. ֱאנֹוׁש ְלַבב ְוָכל ִתְּרֶפּינָה יַָדיִם ָכּל ֵכּן ַעל יָבֹוא. ִמַשַּׁדּי ְכּשֹׁד ה' יֹום ָקרֹוב ִכּי ֵהיִלילּו ָהָאֶרץ. ָכּל ְלַחֵבּל זְַעמֹו ּוְכֵלי ה' ַהָשָּׁמיִם ִמְקֵצה ֶמְרָחק
ְוַחָטֶּאיָה ְלַשָׁמּה ָהָאֶרץ ָלׂשּום ָאף ַוֲחרֹון ְוֶעְבָרה ַאְכזִָרי ָבּא ה' יֹום ִהנֵּה ְפּנֵיֶהם. ְלָהִבים ְפּנֵי יְִתָמהּו ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש יְִחילּון ַכּּיֹוֵלָדה יֹאֵחזּון ַוֲחָבִלים ִציִרים

יג, (ישעיהו ִמֶמּנָּה.' י',1-9יְַשִׁמיד בבראשית העמים בלוח הנזכרים חם, של משושלתו מצרים של מבניו היו 'להבים' בנוסף, בסמיכות13).

 לעיל).108לנינוה 'העיר הגדולה', המופיעה בניסוח אחר מספר יונה (ראו הערה 

יג,.116 (ישעיה אמר ובכמוהם שיאדימו, עד פניו מלהבת שהאש מי 'מהם גאון: סעדיה ר' פירוש סעדיה8ראו (ר' פניהם' להבים פני (
'פני קמחי: דוד ר' ופירוש מאד.' ומאויימין צהובים שפניהם אני אומר - פניהם להבים 'ופני רש"י: פירוש ט), חלק והדעות, האמונות ספר גאון,

להבים פניהם -  כאדם שיש לו בשת שישובו פניו אדומים'. 

. נושא זה נזכר לעיל בדיון הכללי בפרק המבוא.234מלמד, היהפוך כושי עורו, עמ' .117

השוו: פריצול, אורחות עולם, דף כג, עמ' ב. דף כד, עמ' ב. דף כה, עמ' ב..118
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אחר119.מצרים' באופן החדש' 'העולם ילידי של המוחלט העירום הודגש מונטלבודו של בחיבורו המקביל בפרק

כך נוהגים הם כי הוסיף והמחבר מכוסה', מגופם חלק לא אף ערומים, הולכים והאחר, האחד מהמין 'כולם, (בתרגום):

היוולדם. 'בתוך120מיום מגוריהם לתיאור בצמוד אך הסברים, ללא פריצול אצל גם הופיעה העירום של זו הדגשה

קשר היוצרת צמידות א), עמ' לג, דף שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, מוקפות' סכות כמו ובמעונות ובמחבואות חורים

סמלי בין העירום לצורת המגורים הפשוטה שלהם, שקרובה לטבע ואף אולי לזו של בעלי חיים המסתגלים לסביבתם.  

הוצג בתחילה מנהגיהם. של דומה נוסח ידי על במיוחד הודגש החדש' 'העולם לתושבי 'בונדומיל' תושבי בין הדימיון

'וכאן לנשים: רק שוייך הוא החדש' ב'עולם כי אם - בעצמו ציין שפריצול דימיון - שלהם המיניות בפרקטיקות הדימיון

או במשחות האבר להגדיל התחתונה כוש בתחתית אשר הנשים כמשפט תעשינה כן גם במשגל הלהוטות הנשים

 121בעקיצת אי זה ב"ח [=בעל חיים] להגדיל עביו' (שם).

חוברי 'כלם בניסוחו: הן בתוכנו הן לכישוף, המחבר בעיני הנחשבות פולחניות בפרקטיקות ניכר הנוסף הסמוי הדימיון

לתושבי בדומה ב), עמ' לג, דף (שם, אחרות' רבות ערמות ועם מהטורפים להשמר לחש ולוחשי ומכשפים חבר

[ב]לטיהם להבריח רבים דרכים להם ויש חבר. וחוברי ומכשפות מכשפים ונשותיה'[ם] אנשיה'[ם] 'כלם בונדומיל:

אירופים בתיאורים שכיחים היו אלו הבטים שני ב). עמ' כג, דף (שם, '[...] שיוכלו במה מהטורפים להנצל גדר ולגדור

122של  'אחרים' ובמיוחד בתיאורי ילידי אמריקה.

) כנסיה כחסרי מונטלבודו של בחיבורו תוארו החדש' 'העולם (ghiesiaילידי חוק חסרי ,(legeאינם כי צוין ואף (

) אלילים א)idolatri.(123עובדי עמ' לג, דף (שם, אלהות' ולא תורה ולא [...]' אין להם כי המחבר כתב עולם' ב'ארחות

ִמְצַריִם.119 ְׁשִבי ֶאת ַאּשּׁור fֶמֶל יִנְַהג ֵּכן ְוַעל-ּכּוׁש. ַעל-ִמְצַריִם ּומֹוֵפת אֹות ָׁשנִים ָׁשVׁש ְויֵָחף ָערֹום יְַׁשְעיָהּו ַעְבִּדי fָהַל ַּכֲאֶׁשר ה' 'ַוּיֹאֶמר ראו:
ַההּוא ַּבּיֹום ַהּזֶה ָהִאי יֵֹׁשב ְוָאַמר ִּתְפַאְרָּתם. ִמְצַריִם ּוִמן ַמָּבָטם ִמּכּוׁש ָובֹׁשּו ְוַחּתּו ִמְצָריִם. ֶעְרַות ֵׁשת ַוֲחׂשּוַפי ְויֵָחף ָערֹום ּוזְֵקנִים נְָעִרים ּכּוׁש ָּגלּות ְוֶאת

כ, (ישעיהו ֲאנְָחנּו.' נִָּמֵלט fְוֵאי ַאּשּׁור, fֶמֶל ִמְּפנֵי ְלִהּנֵָצל ְלֶעזְָרה ָׁשם נְַסנּו ֲאֶׁשר ַמָּבֵטנּו כֹה חם3-6ִהּנֵה של לקללתו במדרש נקשר זה פסוק .(
עמ' עורו, כושי היהפוך מלמד, ראו: לפירוט ו. לו, פרשה רבה, בבראשית נח בתיבת המיני חטאו בונדומיל100בשל אנשי לתיאור השוו .

מעט ומכסים סמים בגווני מצויירות תלכנה הערומות 'והנשים בכתב-היד: כב [...]'שתותיהםבפרק וארוך צר מוך מבגד קטן בחלק וערותן
וינה כ"י עולם, ארחות דף128(פריצול, 'ומכסים30, לדפוס: השוו הרבים. בצורת מצויה 'שת' שהמלה הוא השינוי שלי). ההדגשה ב. עמ' ,

מעט שדיהן' (פריצול, ארחות עולם שמ"ז, דף כד, עמ' ב).

.136מונטלבודו, ארצות חדשות, עמ' .120

קנאים.121 הם ואלו זמה שטופי הגליל וכל 'המלך פריצול: של בחיבורו בונדומיל תושבי של למנהגיהם השוו שם. מונטלבודו, השוו:
עקיצו'[ת] או עשבי'[ם] מיני במשיחת עביו ולהרבות האמה אבר עובי ולנפח להגדיל וג"כ ברפואות תשמיש להרבו'[ת] ומבקשי'[ם] בנשותיהם.
שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, הגויה' ראש וקטני האב'[ר] עניי באנשי תתרצנה לא איש אל בהביטן האלה הנשים כי אצלם. ידוע חי בעל זה אי
כי גם ו[י]תר לנו ההפקר כזונות בפרהסיא כמעט תשכבנה והנשים תמיד בם יתנהגו יתבוששו לא הזמה בשטף 'אמנם וכן: א). עמ' כג, דף
א- עמ' כד, דף (שם, כאמור' בעקיצות או במשיחות להגדילו וישתדלו האמה אבר בבשר מסורבלים שהיו באנשים ותכסופנה תחקורנה הנשים

ב).

לדוגמא:.122 עמ'דהראו ההיסטוריה, כתיבת ימי226-231סרטו, בספרות כמכשף הפראית, האשה ובמיוחד הפרא של לדימויו .
עמ' הפראיות, דפוסי וייט, ראו: אידלסון-21-22הביניים, השמונה-עשרה: במאה היהודית האשכנזית בתרבות הפראית האשה לדימוי השוו .

שיין, גליקל והאשה האחרת.

.136מונטלבודו, ארצות חדשות, עמ' .123
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אלילים. כעובדי שתוארו מהאפריקאים במקור124בשונה נמצא שלא איפיון החדש' 'העולם לילידי הוסיף פריצול

זה בפולחן הרואים במקרא הפגאנים הפולחנים מתיאור הלקוחים במונחים השתמש ובו בכישוף עיסוקיהם על המצביע

הארץ את כבשו ומידם האלוהי הציווי על-פי ישראל בני נלחמו בהם כנען עמי הם אלו מקראיים 'גוים' הגוים'. 'תועבות

האל. על-ידי להם מופיעים125שהובטחה ווספוצ'י קולומבוס בכתבי אמריקה ילידי של ראשוניים תיאורים במספר

השימוש זאת, עם ופריצול. מונטלבודו אצל גם שהופיע כפי ממסדית, דת של מערכת לילידים אין בהם דומים תיאורים

פריצול של ובתרגום האיטלקי במקור הראשוני התיאור את סתר הפגאנים לפולחנים המתייחס המקראי בפסוק המרומז

תושבי של דומה תיאור על ונשענת פגאניות על המרמזת פריצול של זו תוספת בבסיס כי יתכן דת. לילידים אין כי

דתית ממערכת חלק להיות) יכולות לא (או אינן כישוף של אלו פרקטיקות כי התפישה, מונחת היתה 'בונדומיל'

זה במקרה מוכרת, דתית ממערכת כחלק פועלים שאינם בכוחות לאמונה המחברים בעיני הכישוף התקשר כך כלשהיא.

(על-פי ו'חוק' ב'כנסיה' כחסרון להתפרש יכלה היא וכך הפגאנית, זו אף או והנוצרית היהודית המונותאיסטית האמונה

של כפולחן לא מפורש באופן הוסברו אלו לפרקטיקות המוטיבציה פריצול). (על-פי ו'אלוהות' ב'תורה' או מונטלבודו)

את התואם הסבר רעות, חיות להרחיק צורך יש בה המציאות עם להתמודד כאמצעי אלא דווקא, אלילים עבודת

משותפת עולם תפישת המגלה הדת, חסרי הילידים על המונותאיסטי האירופי המבט לכישוף. 'דת' בין לכאורה ההבחנה

את מכן לאחר לאפשר היה שיכול החלק'), 'הדף טודורוב צווטן כדברי (או הריק החלל את ֵהבנה וליהודי, לנוצרי

לאמונתו הילידים ובהמרת הכובש של הדתיים) או (האזרחיים בחוקים - ובפועל חדשים, ואמונה בחוק 'מילויו'

 126הנוצרית.

הפגאניות מהחברות בשונה שכן והיהודית), (הנוצרית האירופית החברה של כהיפוכה תוארה החדש' ב'עולם החברה

מלך, ידי על המונהגת ענפה שלטון מערכת היתה להם אלא127באפריקה, דת, ללא רק לא החדש' 'העולם ילידי התקיימו

ואוכלים שמה הפקר הכל כי לבדם להם שיחזיקו ונכסים מטלטלים להם ואין [...] ומושל שר להם 'אין שלטון: ללא גם

בהקשרו מובן לרכוש, משמעות ייחסה שלא וחוקים, הנהגה חסרת אוכלוסיה של זה תיאור (שם). יחדו' ומתפרנסים

והנדיב הצנוע אופיים על שהצביעו חיוביים, אך דומים תיאורים הופיעו אחרים בהקשרים זאת, למרות שלילי. כתיאור

בצע. רודפי אינם אשר אמריקה, ילידי בין128של הניגוד את שיקף שלטון חסרת לחברה ממוסדת חברה בין זה ניגוד

פריצול, שם, דף כה, עמ' ב..124

ְכּתֹוֲעבֹת.125 ַלֲעׂשֹות ִתְלַמד Vא fָל נֵֹתן mֶהיVֱא ה' ֲאֶשׁר ָהָאֶרץ ֶאל ָבּא ַאָתּה 'ִכּי התורה: בציווי מצויים ו'מכשפים' חבר' 'חוברי המונחים שני
יח, (דברים ַהֵמִּתים' ֶאל ְודֵֹרׁש ְויְִדּעֹנִי אֹוב ֵֹׁאל ְוש ָחֶבר ְוחֵֹבר ּוְמַכֵשּׁף. ּוְמנֵַחׁש ְמעֹונֵן ְקָסִמים קֵֹסם ָבֵּאׁש ּוִבּתֹו ְבּנֹו ַמֲעִביר mְב יִָמֵּצא Vא ָהֵהם. 9ַהּגֹויִם

 -11 .(

.xxv סרטו, כתיבת ההיסטוריה, עמ' דה. 95. השוו: גרינבלט, פלא העולם החדש, עמ' 36 - 35ראו: טודורוב, כיבוש אמריקה, עמ' .126

כלם.127 על לרצונם אחד מלך עליהם ויקבלו יקימו האלו הרבים והשרים רבים. לשרי'[ם] משועבד גליל וכל הגלילות [...]' ראו:
ומעלים ויתנו מס למלכם [...]' (פריצול, שם, דף כב, עמ' ב).

עמ'.128 שם, טודורוב, לדוגמא: ראו38-40ראו האציל'. 'הפרא של דמותו להבניית לאחר-מכן שימשו אלו תכונות כי ציין טודורוב .
.135פירוט להלן, הערה 
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זו התנהגות (שם). הטבע' על-פי שמתנהגים נאמר 'רק מסוכם: בנוסח למקור בדומה המחבר שציין כפי לטבע, התרבות

בחלקם הדומים שלהם הפשוטים המגורים מקומות כשנזכרו הילידים, תיאור בראשית עוד נרמזה הטבע' 'על-פי

הילידים, לגבי פריצול שציין הייחודית העובדה מחסה. מציאת לשם בטבע בקיים שימוש העושות חיות של למגוריהם

את והעצימה שלהם החייתי הדימוי את חיזקה מין, ליחסי הנוגע בכל שארות ביחסי הבחנה על שומרים אינם כי

ההערכה השלילית כלפיהם. 

על איש 'בשנאה נלחמים הם כי תואר שכן שלהם, המלחמה בהליכות גם ביטוי לידי בא הילידים של החייתי המאפיין

שעושין 'כדרך אויביהם את אוכלים כלומר המפסידים, את טורפים הם המאבק ובסיום ובאבנים' בקשתות בחצים רעהו

האיים ילידי של זה לבין החדש' 'העולם ילידי של מלחמתם אופן תיאור בין הדמיון למרות כי מעניין הקאניבאלי'.

צויין אלא הקאניבלי', 'איי תושבי שתוארו כפי קניבלים במהותם הוגדרו לא החדש' 'העולם ילידי קולומבוס, שפגש

של מלחמה למנהגי בהקשר הקניבלית הפרקטיקה משמעות של זו הבחנה לאויביהם. ביחס זו בפרקטיקה נוהגים שהם

מונטיין דה מישל של הביקורתית במסתו השש-עשרה המאה של השנייה במחצית התייחסות קיבלה אמריקה ילידי

)Michel Eyquem de Montaigneשכותרתה (Des Cannibalesאת המחבר ביקר זו במסה הקניבלים'); ('על

האירופים. של והמלחמה ההענשה לפרקטיקות בהשוואה הילידים של לקניבליזם השלילית פריצול129ההתייחסות

אישית כעדות מונטלבודו של בחיבורו שהוצגה לילידים, שיוחסה יותר הרחבה הקניבליות תופעת תיאור את השמיט

 130(והופיעה במכתבו הנזכר של וספוצ'י).

החיים לילידים שהעניקו בפרק, נוספים הבטים היו לתרבות הטבע ובין האירופים לבין הילידים בין הבינארי לניגוד

באופן אם ואף חריג, באופן ימים ומאריכים מאוד כבריאים תוארו החדש' ב'עולם העמים חיובית. הערכה הטבע' 'על-פי

החיבור על-פי להם'. מפורסמים 'בשרשים שהכינו צמחיות תרופות באמצעות להרפא הצליחו הם שחלו, מהם היו נדיר

פריצול על-ידי שתואר כראוי, לנצל הילידים למדו אותו ביבשת המצוי המזון ומשפע הנוח מהאקלים נבעה זו בריאות

שוב בדיבור בגוף ראשון בדומה להבחנות בראשית הפרק:

שלא מה וטובים רבים דגים שם ויש להם אשר משונות ברשתות דגים צידת לצוד מקום הים בשפתי ויש

הדגים בדמות ערכם זריםשלנוישוער אחרים מינים וגם וקטנים ההדגשותלנוגדולים ב. עמ' לג, דף (שם,

שלי). 

זו, בארץ המצויים והזהב המרגליות ומחצבי והנהרות הצמחיה שפע השונים, החיים בעלי של נוצלולא131פראיותם

ראו:.129 זו, במסה 'האחר' של למקומו להתייחסות המסות. מונטיין, ראו: לעברית, בתרגום עמ'דהלמסה האחר, על השיח -67סרטו,
79.

עמ'.130 חדשות, ארצות מונטלבודו, שלוש137ראו: שאכל יליד כגון המוגזמות, העובדות בשל מהפרטים כמה השמיט שפריצול יתכן .
עמ' מכתבים, וספוצ'י, השוו: אדם. בני על50מאות מרכזית השפעה היתה ווספוצ'י קולומבוס בכתבי אמריקה ילידי של הקניבליזם לתיאורי .

. 18 - 16מקומו של המושג בתרבות האירופית, ראו: יולם, מבוא: התמונה הקניבלית, עמ' 

מלאים.131 והיערות בושם. מיני כל עושי גדולות יערות יש הנגרי'[ם] הגדולות הנהרות במשך ביבשה אשר ההם הגדולים 'ובהרים ראו:
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 על ידי הילידים, לדעת הכותב, שכן נאמר כי הם אינם מבינים את ערכם הגבוה של אוצרותיהם: כראוי

יחשבו לא כן] [=על ע"כ לכל הפקר להיות ההוא הגליל מוצא מטבע שימשך מה שכל אצלם המנהג ובהיות

הזהב למאומ'[ה] וכל מוצאות אבנים טובות לאין ולהבל נגדם (שם).

שוב המנכיח תיאור ידע, כחסרי הילידים מתוארים כאן גם קולומבוס של במפגשיו למתואר אנשיאתבדומה בין הניגוד

הטבע - הילידים, לבין אנשי התרבות - האירופים, המסוגלים לנצל את הטבע ליצירת הון כלכלי. 

מכפי יותר מורכב ביטוי היה עולם' 'ארחות של זה בפרק החדש' 'העולם לילידי האפריקאים בין לעיל שנדונה להקבלה

קו בספרו. מלמד וושטען בסימונים מהשימוש רבה במידה נבעו הקבוצות שתי בין הדמיון מוכריםבי שהיו קטגוריות

תיאור עם לראשונה שנפגש פריצול, אז. עד אודותיו על נשמע שלא החדש ה'אחר' בתיאור ושימשו לכן קודם למחבר

החדש'. 'העולם ילידי של ותכונותיהם מנהגיהם את לאפיין נדרש כאשר אלו בהקבלות שימוש עשה הואהילידים,

שונים היו הקבוצות שתי בין שהציג הדמיֹון קווי שלעתים כך דמיּון, של פעולה באמצעות הפער את להשלים נדרש

ובפרקטיקות הילידים של המיניים במנהגיהם התמקד הקבוצות שתי בין הבולט הדימיון האיטלקי. במקור שהוצגו מאלו

בתיאורי שכיחים היו זה ובחיבור לאירופה שמחוץ ה'אחרים' בתיאורי נפוצים שהיו הבטים שלהם, הכישוף

את בתחילה ששייכה התפישה אף על עולם', ב'ארחות המזרח ועמי 'הודו' בתיאורי הופיעו לא אלו אפיונים האפריקאים.

ונוהגים 'שחור' עור צבע כבעלי האפריקאים כמו תוארו המזרח שאנשי למרות זאת המזרח; לקצה במערב התגליות

הג מהקרבה בראשיתה נבעה לאמריקה אפריקה בין זו שהקבלה יתכן פגאניות. ביניהןיבפרקטיקות היחסית אוגרפית

באיים או המערבית אפריקה חופי דרך עברו ההפלגה נתיבי כי המחבר מתודעת ונבעה מערבה המסעות לנתיבי בהקשר

לאפריקה. ממערב המצוי למרחב במערב התגליות התקשרו ולכן האטלנטי באוקינוס להם של132הסמוכים השפעתם

השש-עשרה המאה במהלך ופחתה הלכה אך אמריקה, של בתיאוריה נוכחת להיות המשיכה המשיכו אפריקה ייצוגי

והשבע-עשרה ככל שחלחלה התודעה על נפרדותה של היבשת החדשה וילידיה וייחודה לעומת היבשות האחרות.

תיאורי לעומת ייחודיים הינם החדש' 'העולם ילידי של תיאוריהם מונטלבודו, אצל המקבילים לפרקים בדומה זאת, עם

חייהם אורך שלהם, החייתיות הפרקטיקות ומכאן לטבע, כקרובים מתוארים אמריקה ילידי בחיבור; האפריקאים

של בחיבורו צויין פרא, לאנשי או לבעלי-חיים החדש' 'העולם ילידי של הסמויות ההשוואות מלבד הטובה. ובריאותם

עירומים. נלחמים הם בו באופן חיות' 'כמו הם החדש' 'העולם שילידי במפורש לא133מונטלבודו זו השוואה נקודת

המתוקים ההם הנהרות מימי משך רעים ורמשי חיות מיני וכל כקורות ונחשים מספר לאין ונמרים אריות הטורפים גדולות עם קטנות חיות
מאם מלא כלו הים לשפתי וסמוך לתקנן. ראויות טובות אבנים הם הקטנים המחצב ואבני חקר לאין החול בתוך טוב זהב ימשכו וטובים

המרגליות ר"ל [=רוצה לומר] מאטיר פירלי.' (פריצול, ארחות עולם שמ"ז, דף לג, עמ' ב). 

ראו:.132 קוסמוגרפיים, בחיבורים המחבר תפישות על ההפלגה נתיבי להשפעת באשר דומה Surekhaהנחה Davis. "America and
Amerindians in Sebastian Münster’s Cosmographiae universalis libri VI (1550)." Renaissance Studies 25, 3 (2011).

pp. 364-367

133.' inראו: tal modo che sono in questo ale bestie simili'עמ חדשות, ארצות (מונטלבודו, מכתבים,137' וספוצ'י, השוו: .(
.50עמ' 
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נזכרה בחיבורו של פריצול, אם כי בנוגע למנהגיהם המיניים הוא ציין שהם 'משתמשי הנשים כבהמות'. 

היא אלא הילידים, עם לראשונה שנפגשו הספנים את רק לא העסיקה החדש' 'העולם ילידי של וקיטלוגם מהותם שאלת

הילידים כלפי עמדותיהם את לנסח שניסו הכובשות, בארצות ומשפטנים תיאולוגים של בכתביהם גם לדיון עלתה

של הראשונה במחצית באמריקה הנרחבים כיבושיה בעקבות בספרד נדונו אלו שאלות הקולוניאלי. בהקשר ומעמדם

הספרדי. השלטון כנתיני ועצמאותם מעמדם ובשאלות הילידים של אנושיותם במדרג עיסוק וכללו השש-עשרה המאה

שהם ומכאן רציונלי באופן לשפוט מסוגלים שאינם פרא לאנשי או לחיות במהותם קרובים אמריקה ילידי כי שטענו היו

יכולים גם שהם ומכאן ומוסר הכרעה שיפוט, יכולת בעלי אדם בני הם כי טענו ואחרים לעבדות, הטבע על-פי נולדו

הנוצרית. הדת את עליהם במיוחד134לקבל התעניין לא פריצול כי להעיד יכולה עולם' ב'ארחות הקריאה אמנם,

שמצוי כפי מפורטים אינם אשר בפרק הילידים בתיאורי בחיבור מצויות לא זה מסוג התייחסויות שכן אלו, בנושאים

גיסא מחד עולם'; ב'ארחות אמביוולנטי באופן תוארו החדש' 'העולם תושבי כי בכלליות לקבוע ניתן זאת, עם במקור.

הערצה או התפעלות של מידה פריצול הביע האיטלקי למקור בדומה כאשר בינה, ובעלי כאנושיים תוארו הם

גיסא ומאידך מהטבע, צורכם את להפיק ומיכולתם חייהם,מבריאותם מאורחות לכמה שלילית הערכה הביע המחבר

באו אשר הרנסאנס, בתקופת 'הפרא' של הייצוג דפוסי את רבה במידה תואם זה שילוב המיניים. למנהגיהם ובמיוחד

או ודת אמונה של בשאלות ביטוי לידי ובאו לחיוביים שליליים ייצוגים בין שנעו אמביוולנטיות בתפישות ביטוי לידי

זו בתקופה תרמו אודותם על התיאורים והתפתחות אמריקה ילידי עם המפגש הילידים. של ומנהגיהם חייהם באורחות

135להתגבשות דמותו של 'הפרא האציל' שהתפתחה מאוחר יותר, אך בניצניה ניתן להבחין כבר כאן.

. ייצוגו הויזואלי של 'העולם החדש'3

וספוצ'י של מכתבו על מבוסס שהיה החדש', ל'עולם המסע על ייחודי אסטרונומי מידע בחיבורו הציג מונטלבודו

התובנות על המיקום השפעת ואת הארץ כדור פני על מיקומו את לציין לנכון ראה וספוצ'י מדיצ'י. דה ללורנצו

בכל היחידים סכמטיים, ויזואליים ייצוגים שלושה כלל זה תיאור שבכך. החידוש בשל תקופתו של האסטרונומיות

והמרחקים הזויות חישובי על-פי החדש' ה'עולם של מיקומו ואת כוכבים מפות שתי שתיארו מונטלבודו, של החיבור

וספוצ'י. השלושה136שערך מתוך איורים בשני עולם' ב'ארחות החדש' 'העולם על בפרק להשתמש בחר פריצול

הימני השרטוט (להלן סכמטית כוכבים מפת של תיאור היה הראשון האיור בפרק. העמוד באמצע לזה זה שהוצמדו

.135-136. פגדן, הנפילה. דיון בנושא ראו להלן בפרק ב', עמ' 182 - 168ראו לדוגמא: טודורוב, כיבוש אמריקה, עמ' .134

הערה.135 בייצוגים128ראו העוסקים נוספים מאמרים מצויים וייט, של מאמרו מצוי בו בקובץ הפראיות. דפוסי וויט, ראו: לעיל.
ראו: האציל', 'הפרא של Edwardשונים Dudley and Maximillian E. Novak (eds.). The Wild Man Within: An Image in

Western Thought From the Renaissance to Romanticism. Pittsburgh ג'ופרי1972 מינר, ארל של מאמריהם את בעיקר שם ראו .
סימוקס, ופיטר ת'ורסליב.

.141, 140, 139מונטלבודו, ארצות חדשות, עמ' .136
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מס' הדרום4באיור כוכב של מיקומו את שתיארה האיטלקי, בחיבור השנייה הכוכבים מפת לאיור מקביל שהיה ,(

) מס'Canopo'קאנופוס' איור (להלן החלב לשביל ביחס מיקומו את גם וכנראה שרטוט5במקור) היה השני האיור .(

מס' באיור השמאלי השרטוט (להלן חדשה' 'ארץ הכיתוב: שבתוכו החדש', 'העולם צורת את שייצג והוא4משולש (

מס' איור (להלן לניווט עזר ככלי המשמש האיטלקי במקור המצוי סכמטי לשרטוט ככל6מקביל מעיד זה שרטוט .(

) 'אנחנו' - המסע של המוצא נקודת בין המרחק של אסטרונומית מדידה על שלNosהנראה מיקומה לעומת - במקור)

) 'הם' - החדשה התיאור,137במקור).illiהיבשת בראשית כבר מצויה החדש' ל'עולם באשר ו'הם' 'אנחנו' של זו הבחנה

כפי שנזכר לעיל. 

 -  מפת כוכב הדרום ומפת 'העולם החדש'4איור מס' 
, עמ' ב31, דף 2053מתוך: פריצול, ארחות עולם, כ"י אוקספורד 

במהדורה.137 שימוש שנעשה יתכן מונטלבודו. של בחיבורו השרטוטים של תפקידם בהבנת לי שסייעה יוסטוס-סגל ליעל מודה אני
הראשונות המהדורות שתי השניה. במהדורה מאשר עולם' שב'ארחות לזה יותר דומה שבו הכוכבים איור שכן מונטלבודו, של הראשונה

בשתי1508ו-1507מהשנים דומים המפות של הללו האיורים השער. באיור הם ביניהן היחידים וההבדלים טקסטואלית, מבחינה לזו זו זהות
אוקספורד כ"י עולם, ארחות פריצול, ראו: עולם' ב'ארחות לאיור ביותר. קלים שינויים מלבד דף2053המהדורות זה31, כתב-יד ב. עמ' ,

כולל את קולופון המחבר. איור זהה מופיע גם בכתבי-יד אחרים של החיבור. השוו: פריצול, ארחות עולם שמ"ז, דף לג, עמ' ב. 
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6איור מס' 5איור מס' 

141, 140, עמ'  1507מתוך: מונטלבודו, ארצות חדשות 

מונטלבודו, של ובחיבורו עולם' ב'ארחות הדרום כוכב מפת של האיורים שני של ובמשמעות בצורה הדמיון לעומת

על רמז לא עולם' ב'ארחות זה משולש איור במשמעותו. לגמרי שונה אך בצורתו, רק למקור דומה המשולש האיור

איור הפך פריצול מונטלבודו; של בחיבורו כמו כלשהי מוצא לנקודת ביחס היבשת של מיקומה על או מרחקים מדידת

ג מפה למעין תרויזה אשר היבשה רביע צורת 'וזאת שכותרתה: ה'חדשה' היבשה של כמפה שהוצגה סכמטית, אוגרפית

מס' איור ראו ב. עמ' לג, דף (שם, במקור4אותה' זו מפה הופיעה בו הפרק כותרת של תרגומה למעשה הוא זה ניסוח .(

' Formaהאיטלקי: dela quarta parte de la terra retrouata.('שהתגלתה הארץ של הרביעי החלק 'צורת (תרגום: '

נשען פריצול שכן כמצופה, חדש' 'עולם ולא המשולש, בתוך המצוי חדשה' 'ארץ הכיתוב את להסביר ניתן זה באופן

כי להניח סביר בפרק. המופיע היבשה של הרווח כינויה על ולא במקור האיור הופיע בו הפרק כותרת על הנראה ככל

אופ גםשינוי כמו הטבע במדעי בקיא היה פריצול שכן ומשמעותו, האיור של הבנה מחוסר נבע לא זה איור של יו

ייצוג להעניק המחבר של מרצונו נבע שהשינוי להניח יש לעיל; שנזכר כפי האסטרונומיה, ובלימודי בקוסמוגרפיה

שנפוץ כפי הקוראים, סקרנות את מה במידת לספק מנת על מילולי באופן בטקסט שתואר לגילוי וממשי ברור

בחיבורים קוסמוגרפיים רבים שהכילו גם מפות. 

מס' (איור לכתבי-היד בדומה לטקסט האיור צורף יותר מאוחר שנה כששים לאור שיצאה הדפוס אלא7במהדורת ,(

מהמקור התרחקה הגיאוגרפית המפה שצורת כך הנראה), ככל (והשתבשה, במקצת הכוכבים מפת השתנתה שכעת
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את הכירו לא לדפוס המביאים כי להניח ניתן המרחקים. למדידת במקור שסייע ישר-זוית משולש זה היה לא וכעת

המקור האיטלקי ואת משמעותן של המפות ואף לא הקפידו לדייק בשרטוטים שמצאו בכתב-היד.

   - מפת כוכב הדרום ומפת 'העולם החדש'7איור מס' 

מתוך: פריצול, ארחות עולם שמ"ז, דף לג, עמ' ב

באולם שהוצגה העולם במפת חזה אף שהוא ויתכן בחיבורו, שימוש עשה בהן עולם מפות עם הכרות היתה לפריצול

שהופיע סכמטי באיור הסתפק אלא לחיבורו, מפות הוסיף לא הוא זאת, עם ביקר. בו מדיצ'י דה לורנצ'ו של ארמונו

ג מפה לשרטוט הדרושים הכלים או הידע בידו היו שלא יתכן הבנתו. על-פי שינה ואותו האיטלקי אוגרפיתיבמקור

ואולי היתה זו סיבה כלכלית גרידא שמנעה ממנו לצרף מפה שעלויות הפקתה היו יקרות למדיי ולא תמיד בנמצא. 

הקפוא הים במחסום ולהתקלות המזרחית אמריקה חופי לאורך דרומה המסע להמשך בהתייחסות זה פרק חתם פריצול

בדרום. כאן תיאר פריצול את החיזיון המרשים שקרא עליו אצל מונטלבודו: 

הולך הים כי שם ללכת יכלו ולא שפתים על קטנים מאבנים יקר ומראית זהב כאור הבקר לאור מרחוק [...]

יכולתי לא זה ואת שמה. מגשת וייראו לספינות לצריך מספיק תהום שם היה לא כי או תבניתו בשנוי ונקפה

עושה ה' אני ואומר לרצונו. המציאות שתקן שמו, ישתבח ועד, יודע וה' כתבתי. כן כתוב מצאתי וכאשר להבין

כל (שם, דף לג עמ' ב - דף לד עמ' א).

הזוהר את שהזכיר הנראה ככל הראשון שהיה וספוצ'י, של מכתבו על נסמך מונטלבודו של בחיבורו שהופיע זה תיאור

) Auroraהדרומי Australisהתיאור זהו אזי הדרומי הזוהר זה היה אכן ואם זהב' 'כאור זה מראה תרגם פריצול .(
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זו. ייחודית טבע תופעת של העברית בספרות העובדה138הראשון את הסתיר לא אופריצול להבין היה יכול לא כי

כי תלמי אצל שהופיעה האריסטוטלית התפישה על-פי שהניח מפני זאת בדרום, הים של קפיאתו סיבת את להסביר

מלציין נמנע לא הוא זאת, עם בהם. להתקיים יכולים לא אדם בני ולכן ביותר חמים הם המשוה לקו שמדרום האזורים

לפסוקים המחבר שבחר הדק ההרמז לחיבורו. בהקדמה שהכריז כפי ככותב, אמינותו את שימר וכך הבנתו חוסר את

ְוֵאין ה' ֲאנִי ִּבְלָעָדי. ֶאֶפס ִּכי ּוִמַּמֲעָרָבה ֶׁשֶמׁש ִמִּמזְַרח יְֵדעּו 'ְלַמַען עסק: הוא בו הנושא את רבה במידה תאם מישעיהו

מה, (ישעיהו ֵאֶּלה.' ָכל עֶֹׂשה ה' ֲאנִי ָרע. ּובֹוֵרא ָׁשלֹום עֶֹׂשה fחֶֹׁש ּובֹוֵרא אֹור יֹוֵצר בנימה6-7עֹוד. הפרק חתימת .(

לשאלות כוללת תשובה כמעין זה במיקום מתפקדת הבריאה גדולת על ראשון בגוף האל דברי באמצעות זו חגיגית

'העולם פרקי לחתימת בדומה החדש'. 'העולם בגילוי היה ששיאן התגליות, אודות על החיבור במהלך שעלו ולספקות

אף וספוצ'י, של מכתבו שהסתיים כפי לגדולתו, התגליות של ובייחוס לאל בהודיה מונטלבודו של בחיבורו החדש'

פריצול חתם את הפרק בהלל לאל, אך בהתאמה לקהל קוראים יהודים.

ו. היכן שוכן גן-עדן הארצי?

ממראותיה עמוקה התרשמות שהביע וספוצ'י, של דבריו צוטטו מונטלבודו של בחיבורו החדש' 'העולם מפרקי באחד

' לעיניו: שהתגלתה היבשת eשל certamente si el paradiso Terestro in qualche parte de la terra sta non

lontano da quelli paesi'עמ חדשות, ארצות (מונטלבודו, במקום138' ישנו הארצי גן-עדן אם ספק, 'ללא תרגום: .

אלו'). מארצות רחוק אינו הוא בעולם, דה139כלשהוא ללורנצו וספוצ'י של הנזכר במכתבו במקור הופיעה זו התרשמות

עולם' 'ארחות של בחתימתו ל') (פרק שלם פרק הקדיש הוא זאת, עם בחיבורו. כלל להזכירה לא בחר ופריצול מדיצ'י

זה פרק א). עמ' לד, דף שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, עדן' הגן מקום מציאות עסק 'על היתה: שכותרתו זה, לנושא

בחיבורו מקבילה לו אין שכן היהודי, המחבר של תוספת מהווה והוא החדש' ב'עולם שעסק לפרק בצמוד בחיבור שולב

של מונטלבודו.

ג כמקום ולא כמטאפורה גן-עדן האלגוריירעיון הפירוש את שהדגישה הנאופלטונית, בתפישה נטוע ממשי אוגרפי

) פיצ'ינו מרסיליו של בחוגו לדוגמא זו, בתקופה באיטליה מלומדים בחוגי רווחה זו תפישה Marsilioלמקרא. Ficino(

) מירנדולה דלה פיקו של בכתביו מצויה היתה ספירטואלי לגן-עדן התייחסות כן, כמו Picoבפירנצה. della

Mirandola.ממש פגשו אף ואולי פריצול הכיר תפישותיו שאת גן-עדן140), לתפישת שבנוסף אחרים היו זאת, עם

השוו:.138 אמריקה. מדרום אף ביותר גדולים למרחקים נראה הדרומי הזוהר הצפוני, מהזוהר Robertבשונה H. Eather. Majestic
Lights: The Aurora in Science, History, and The Arts. Washington DC הזוהר1980 של הראשון הנדפס התיאור כי טען את'ר .

. 143, 43 - 42 והזוהר הדרומי תואר לראשונה רק במאה השמונה-עשרה, ראו: שם, עמ' 1527הצפוני מצוי בפמפלט משנת 

עמ'.139 מכתבים, וספוצ'י, עמ'189השוו: (שם, אחר במקום וספוצ'י העיר זה במכתב מתוקים180. פרחים פורחים 'בשדות בתרגום): .
כה רבים וצמחים, והפירות כה טעימים ובעלי ניחוח, שאני רואה עצמי בסמוך לגן-עדן הארצי'.

עמ'.140 גן-עדן, מיפוי סקאפי, ראו: מירנדולה, דלה פיקו של גן-עדן Pier.160-161לתפישת Cesare Bori. "The Three
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או אודותרוחנישמיימי על פריצול שהציג הדואלית לעמדה בדומה ארצי, גן-עדן גם מצוי כי מורכבת, בתפישה החזיקו

לד, דף שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, ורוחניות' חומריות אלו ונטיעותיו הזה המקום סגולת 'ויהיה זה: גן-עדן של מהותו

על-פירוש שנשענה בהערה - אחר במקום הארצי גן-עדן רעיון את המחבר הזכיר עולם' ב'ארחות לדיון בנוסף א). עמ'

 141רמב"ן לבראשית, אשר הופיעה בכתב-יד, שכלל אוסף חיבורים שערך.

הג למיקומו באשר והדיון ארצי גן-עדן קיים כי העתיקהיהאפשרות העת משלהי החל והוגים תיאולוגים העסיקו אוגרפי

בתיאורי המקרא, פרשנות בספרות מצויים היו ארצי גן-עדן של תיאורים כאשר השלוש-עשרה, מהמאה ובמיוחד

) מקום' כ'שום התקופות לאורך הארצי גן-עדן של העיקרי מובנו עם יחד ובמפות. לרובnowhereמסעות מוקם הוא (

ב, מבראשית בפסוק כמזרח 'קדם' המלה פירוש בשל בעיקר אסיה, גן-עדן8במזרח ִמֶקֶּדם'. ְבֵּעֶדן גַּן ֱאVִהים ה' 'ַויִַּטּע :

והחל עולם במפות מוצג להיות פסק לערך השש-עשרה המאה מראשית אך הביניים, בימי רבות עולם במפות אף הופיע

לידיל בא ובהן ולפרשנותה המקרא לספרות עזר ככלי בעיקר שימשו אלו מפות אזוריות. או היסטוריות במפות הופיע

הביניים. בימי שרווחה לזו בהשוואה גן-עדן בתפישת השינוי והשימוש142ביטוי הארצי גן-עדן של במקומו ההתעניינות

הג התגליות בעידן גם המשיכה והקוסמוגרפיה המסעות בספרות כמוטיב עליבו רבה במידה שנשענו תיאורים אוגרפיות.

הג הנוף לאור מחדש התפרשו קודמות הופיעימסורות זה מוטיב האירופאים. הספנים במגע באו עימם והאנשים אוגרפי

ציין קולומבוס אמריקה. יבשת של בתיאורים גם מסויימת במידה אך ולאפריקה, הרחוק למזרח מסעות בתיאורי בעיקר

המזרחי הקצה שהיא להניח יש וכי הנראה, ככל אי שאינה ליבשה הגיע כי השלישי, מסעו על לסנטנחל ובמכתב ביומנו

מתוך ששלושה יתכן וכי הארצי, גן-עדן שוכן נמצא, עצמו הוא בו למקום בסמוך כי שיער קולומבוס אסיה. יבשת של

פלינט, ולרי לאוקינוס. הנשפכים המתוקים המים של החזקה זרימתם מקור הם מגן-עדן היוצאים הנהרות ארבעת

ביסוד שעמדה העולם תמונת כי הראתה הגיע, אליהם המקומות לתיאורי ביחס קולומבוס של תפישותיו את שבחנה

הביניים ומימי העתיקה מהעת קודמים וקרטוגרפיים טקסטואליים מקורות ועל המקראי הטקסט על התבססה אלו הנחות

שלו. תקופתו 'עולם143ועד הגיע אליה היבשה את לכנות ניתן כי וספוצ'י, של במכתבו הקביעה בין המנוגד השילוב

Gardens in the Paradisal Scene of Pico Della Mirandola’s De Hominis Dignitate." In The Earthly Paradise: The
Garden of Eden From Antiquity to Modernity. Edited by F. Regina Psaki. pp.165-80. Binghamton לשאלת2002 .

. 146 - 145, 56 - 40, 25הכרותו של פריצול עם פיקו ועם כתביו, ראו: רודרמן, פריצול, עמ' 

עמ'.141 שם, רודרמן, ראו: בכתביו, לגן-עדן פריצול של שם,29-30,133להתייחסותו ראו: עולם', 'ארחות של זה לפרק התייחסות .
.136עמ' 

התגליות.142 ועידן גן-עדן על לגן-עדן. ביחס מקום' ה'שום בתפישת שם השתמש סקאפי גן-עדן. מיפוי סקאפי, בהרחבה: ראו כך על
עמ'יהג שם, ראו: והעת193-253אוגרפיות, הביניים ימי של במפות אדמות עלי עדן "גן סקאפי, אלסנדרו ראו: מקוצרת, עברית לגרסה .

להיסטוריה זמנים-רבעון המוקדמת", עמ'73החדשה ראו:19-29, החדשה, העת בראשית ותיאוריו הארצי גן-עדן תפישת על עוד .Harry
Levin. The Myth of the Golden Age in the Reniassance. New York: 1969. pp.168-187.הארץ פני על גן-עדן בודה, .Jean

Delumeau. History of Paradise. The Garden of Eden in Myth and Tradition. Matthew O’Connell (tr.). Illinois 2000.
pp.39-174. F. Regina Psaki (ed.). The Earthly Paradise: The Garden of Eden From Antiquity to Modernity.

Binghamton עמ'2002 שם, וראו בימי-15-22. היהודית במסורת גן-עדן על היהודית. במסורת 'עדן' על אדן בוסי ג'וליו של מאמרו את
.254 - 195הביניים ראו: פרי, מסורת ושינוי, עמ' 

עמ'.143 קולומבוס, פלינט, עמ'149-181ראו: גן-עדן, מיפוי סקאפי, השוו: האיים240-242. את טווה אנדרה של לתיאורו השוו .
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תפישת את לשקף המשיך ארצי, כמקום גן-עדן של המוכר בדימוי השימוש לבין לקדמונים, נודעה לא היא שכן חדש',

הארצי, גן-עדן של ואופיו מקומו אודות על בשיח כן, אם נטוע, פריצול של זה פרק מקום'. 'שום שהוא כמקום גן-עדן

שהיה נוכח בכתביהם של תיאולוגים, מלומדים וספנים באירופה והמשיך מימי הביניים אל תוך העת החדשה המוקדמת.

העולם. כל את המשקים שבגן-עדן הנהרות ארבעת של מקורם בשאלת עסק עולם' ב'ארחות זה פרק של נכבד חלק

על ההסבר היה גדול יבשתי מרחב פני על הנפרשים נהרות לארבעה אחד מקור של לבעיה המחבר שהציג הפתרון

על נסמך זה הסבר כי במחקרו, ציין רודרמן דוד הנילוס. של זרימתו המשיכה בו לאסיה אפריקה בין קרקעי תת מעבר

בפרק. במפורש הזכיר אותו לבראשית, הרמב"ן של המאוחר פירושו ועל בראשית לספר אוגוסטינוס של 144פירושו

של בכתביהם הביניים בימי ונזכר העתיקה העת משלהי עוד מוכר היה גן-עדן נהרות מקור לבעית הפרשני הפתרון

של ובחיבוריו מנדוויל' ב'מסעות לדוגמא ויהודים, ובמפות.הנוצרים קוסמוגרפיים בחיבורים הופיע ואף 145רמב"ן

הארצי, מגן-עדן היוצאים קרקעיים תת מעברים נראים שבה קנטינו', 'מפת את הכיר שפריצול יתכן כי הניח רודרמן

הממוקם באפריקה.  

הספרות המקראח, הטקסט על המחבר נשען שבדיונו הארצי, גן-עדן של מקומו היה בפרק שעלה נוסף מרכזי נושא

נוסף, במידע גם שימוש עשה הוא במפורש, זאת ציין לא שפריצול למרות הביניים. מימי מקרא ופרשנות התלמודית

זמנו. בני מפי מידע שמע אף כי וציין הטבע' ו'חכמי ה'קוסמוגריפי' את בכלליות הזכיר הוא סקאפי146שכן אלסנדרו

שני]': [=מילולית: נוסף ארצי Andréכ'גן-עדן Thevet. La Cosmographie universelle dAndrè Thevet. 2 vols. 1575 (MS fr.
15452, 15453). p.1015r    .

עמ'.144 פריצול, עיקר136רודרמן, שכן זה, בפרק שימוש בו עשה בהכרח לא הוא אוגוסטינוס, של פירושו את הכיר שפריצול למרות .
לדידו הקיימים הנהרות ארבעת את הזכיר כי אם גן-עדן, של גשמי לתיאור להתייחס מיעט והוא ספירטואלית היתה אוגוסטינוס של תפישתו

השוו: התת-קרקעי. המעבר את לא אך .Augustineבמציאות, On Genesis: Two Books on Genesis Against the Manichees; and,
on the Literal Interpretation of Genesis, an Unfinished Book. Translated by Roland J. Teske. Washington, D.C. 1991.

pp. 92, עמ'109 גן-עדן, מיפוי סקאפי, עמ'44-47. לה, דף שמ"ז, עולם ארחות פריצול, זה: בפרק הרמב"ן של פירושו את הזכיר פריצול .
ג', לבראשית בפירושו הנהרות של התת-קרקעי ולמעבר הארצי לגן-עדן התייחס הרמב"ן א.מ.22ב. ראו: . תמימה' ה' 'תורת בדרשתו וכן ,

אברהם] [=רבי 'ור"א עמודים]: ציון אין שנה. צוינה [לא ירושלים ר"מ). (קודם רומא ראשון דפוס התורה. על הרמב"ן פירוש (עורך). הברמן
המקור מן יצאו רבים נהרות נודעו וכבר הקיץ בימי יגדל ולכן הלבונה מהר יוצא שימצאוהו בעבור נילוס הוא פישון כי שאמרו מה יכחיש
אלהים ה' ויטע [...]' ראו: וכן רחוק.' במקום ההרים אחד תחת נובעים ויהיו ויבקעו ימים מהלך הארץ בתחתיות יכנסו כן ואחרי הרבה וימשכו
בספרי היונים ביארו וכן עזרא, אבן אברהם הר' שהזכיר כמו ההשויה, קו תחת והוא בארץ, הוא נטוע הזה הגן כי ואמת מקדם, בעדן גן
וחוזרין ימים מהלך תחתיה והולכין הארץ, תחת ונכנסין ימים ג' ב' מהלך ונמשכין יוצאים ומעינות נהרות הרבה כי [...] הקדמונים הרפואות
ראשונים. ודפוסים כתבי-יד על-פי לאור יוצאים מימון. בן משה רבינו כתבי (עורך). שעוועל דב (חיים '[...] נובעין ששם וידמו ונובעין
המצויה ארצי וגן-עדן הבא העולם בבחינת נשמות של גן-עדן הכוללת הרמב"ן של המורכבת לתפישה השוו קס). עמ' א. כרך תשכ"ג. ירושלים

בפירוט בחיבורו 'תורת האדם': שם, כרך ב, עמ' רצד-שיא.

עמ'.145 מנדוויל, מסעות קרסה, מנדוויל': ב'מסעות לתיאור השוו שם. תת-63,184-185רודרמן, מעבר הופיע קנטינו' 'מפת מלבד .
) ווידר-וולדמן במפת זה בשניםWieder-Woldmanקרקעי בוונציה שהוכנה התת-קרקעי1485-1490) המעבר של לאיזכורים לערך.

.314, 217 - 215, 40ולמפות המציגות אותו, ראו: סקאפי, מיפוי גן-עדן, עמ' 

146.[...] ביבשה היום משוה נקודת תחת שיהיה תאמר וכי [...] ממוזג מקום הוא הזה שהמקום יאמרו מהמדברים 'וקצת לדוגמא: ראו
ציירוהו וכן [...] סנחריב על הפסוקים מכח פיליצי אראביאה בגלילות שהיא תאמר ואם [...] עולם של במזרחו הוא הזה הגן כי תאמר ואם
'[...] הטבע חכמי בדברי מצאתי וכן [...] אינפראטיס הנוצרים חכמי קראוהו אשר פרת הוא הרביעי והנהר [...] לסושיאנה סמוך הקוסמוגריפי

(פריצול, ארחות עולם שמ"ז, דף לד עמ' א - דף לו, עמ' א).
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גן-עדן של למיקומו באשר תפישות כמה רווחו החדשה העת וראשית הביניים ימי במהלך כי המקיף במחקרו הראה

המרכזיות שארבע ועלןבהשהארצי, אפריקה על ערב, האי חצי על המזרח', ל'קצה שנחשבה אסיה, מזרח על הצביעו

במידה קשורים והיו החיבורים נוצרו בו ולמקום לתקופה בהתאם השתנו אלו מיקומים כי הראה סקאפי מסופוטמיה.

וכן המפה, או החיבור הופקו עבורו לשלטון או לשליט המחבר-הכרטוגרף, של התיאולוגיות לתפישות רבה

 147לאידיאולוגיה הפוליטית בה דבק המחבר או שאותה ניסה לקדם.

המזרח, מהן: שלוש כאשר בפרק, דן והוא לפריצול ידועות היו הארצי גן-עדן של למקומו השונות האפשרויות

המכונה באזור ממוקם שגן-עדן האפשרות את הציג הוא לדוגמא, שונות. מסיבות נפסלו ערב, האי וחצי מסופוטמיה

במקרא 'עדן' המזוהה עם חצי האי ערב והסביר מדוע אפשרות זו אינה מתקבלת על הדעת:

ואחר יט] ב, [מלכים בתלסר אשר בעדן סנחריב על הפסוקים מכח פיליצי ארביאה בגלילות שהיא תאמר ואם

עדן גליל כי היום יאמרו אשר פיליצי בארביאה למטה אשר היהודים על הידוע למקום בקרוב עדן ארץ הפסוק

סמוך להם. באמת כי על זה גם דרכיו פה לא יתכנו לרוב החום מאד (שם, דף לד, עמ' ב).

) פיליצי' 'ארביאה האיטלקי Arabiaהכינוי feliceבכינוי התלמאיות במפות שהוצג ערב האי חצי דרום לאזור התייחס (

(מלטינית המאושרת' 'ערב Arabiaשמשמעותו felix.הצפוני האי מחצי יותר פורה לאזור שנחשב מכיון אולי ,(

שמע כי ציין למקוםעלפריצול הסמוכה היום) של (בתימן עדן כי שסיפרה האזור, של היהודים תושביו של זו מסורת

דוד על ששמע לידיעות התכוון פריצול כי יתכן גן-עדן. עם שזוהתה המקראית עדן היא אלו יהודים של מגוריהם

פיליצי'. ב'ארביאה היהודים ועל מוצאו על פרטים שם ותיאר בחיבורו אחד פרק הקדיש לו המקראית148הראובני, עדן

גן- לבין בינה ההקבלה לעומת אך 'אופיר', של מקומה אודות על בדיון לעיל) (ראו י"ג בפרק גם עולם' ב'ארחות נזכרה

כי דבק בו הידע סמך על המחבר על-ידי נדחתה זו אפשרות מפורש. באופן הועלתה היא כאן סמויה, שם שהיתה עדן

זאת לעומת הארצי. גן-עדן שכן בו האזור את שאפיין הממוזג האקלים את לדעתו שסתרה עובדה חם, באזור האקלים

האקלים הממוזג התאים לאפשרות הרביעית בה תמך פריצול כמקומו של גן-עדן הארצי:

כל אדון ה' מאת סגולה מקום הוא אשר שמה מיוחד אחד במקום הלבנה הרי בגליל הוא הזה עדן] [=הגן הג"ע

בראשונה מקדם ה' נטעו אשר שמו עדן וגן המצב וטוב המזג שוה בהמה ורגל איש בו יעבור לא אשר הארץ

אשר ראשים לארבעה והיה הגן את להשקות מעדן יוצא נהר ההוא ומהמקום [...] יצר אשר האדם בן לנוח

הזה היום עושים המה כאשר והתחתונה העליונה כוש מארץ ההמה הגלילות יסובבו וגיחון פישון מהם שנים

ממש' (שם, דף לה, עמ' א).

הנילוס מקורות לחיפוש מסעות ובעקבות למרכזה, אפריקה מזרח בין זו בתקופה במפות שמוקמו הרים היו הלבנה' 'הרי

ראו: סקאפי, גן-עדן באפריקה..147

פריצול, ארחות עולם שמ"ז, דף טו, עמ'א - דף טז [נדפס בטעות כדף יז], עמ' א. .148
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באפריקה גן-עדן של מיקומו במחקרו, סקאפי שהראה כפי 'הלבן'. הנילוס למקורות בסמוך נקבעו השמונה-עשרה במאה

של ממלכתו של דומה ל'מעבר' רבה במידה ונקשר החמש-עשרה המאה במהלך התגבש מדרומו, או המשוה בקו

גן-עדן של ולמיקומה זה למעבר נוספים הבטים כמה סקאפי מנה לכך בנוסף לאפריקה. אסיה ממזרח יוהנס הפרסביטר

ב, (בראשית 'מקדם' המלה של בפרשנותה השימוש הדגיש8באפריקה; פריצול שאף כפי בתחילה, של במשמעות (

הג המסורת וכן, מזרח; במובן למלה לכן קודם מקובלת שהיתה המשמעות במקום לראשונה', 'מקדם זה אוגרפיתיבפרק

אתיופיה. היה מהם שאחד אזורים, לכמה הודו את שחילקה ושל149הקלאסית גן-עדן של זה מיקום כי להניח סביר

באיטליה, שנפוצו אודותם על ומהתיאורים לאפריקה הפורטוגלים ממסעות מושפע היה יוהנס הפרסביטר של ממלכתו

150ויש להניח שאף פריצול הכיר הנחה זו באמצעות הספרות הקוסמוגרפית והמפות בהן עיין, שתמכו בפרשנות זו.

מפני אולי החדש', ל'עולם גן-עדן של לקרבתו באשר במקור המצויה וספוצ'י של ההערה את הזכיר לא פריצול

נמצא הוא כי וקביעתו נפרד בפרק בגן-עדן דיונו אף ועל זאת עם שם. מצוי אכן הארצי גן-עדן כי מההשערה שהסתייג

החיבור. בסוף הארצי גן-עדן ועל החדש' 'העולם על הפרקים שני מסמיכות להתעלם ניתן לא זו151באפריקה, סמיכות

זה הנושאים שני את להעמיד בחר כאשר החדש' ב'עולם הארצי גן-עדן לזיהוי מודע היה היהודי המחבר כי להעיד יכולה

באמצעות בפרק סמוי ביטוי לידי באה החדש' ל'עולם גן-עדן בין ההקבלה מכך; יותר אף ואולי החיבור, בסוף זה לצד

תיאור סגולותיו ומאפייניו של המקום: 

טבעי יעשו כאשר האדם. לבחירת העין בפקיחת ורוחניות חומריות אלו ונטיעותיו הזה המקום סגולת ויהיה

מהמדברים וקצת ה'. נטע עדן מהגן ויהי וירפאוהו. האדם רפואת לצורך והמורכבים הפשוטים הסמים פרטי

ישחית ולא ידע לא אשר המצב טוב והמזג האויר שוה ביבשה ממוזג מקום הוא הזה שהמקו'[ם] יאמרו

המתכלכל בו והמתפרנס מצמחיו כי טוב הוא מאד. (שם, דף לד, עמ' א) 

- נוסף מאפיין הופיע ממוזג, ואקלים רפואיות תכונות בעלת המגוונת הצמחיה הארצי, גן-עדן של המאפיינים שני מלבד

מצאנו 'הנה גן-עדן: של למקומו האחרות מהאפשרויות אחת כשפסל בדרך-אגב פריצול הזכיר אותו - זהב של קיומו

בגן- זהב של קיומו על ההנחה מונחת זו פסילה בבסיס ב); עמ' לד, דף (שם, גן-עדן' מצאו ולא התרים יד על הזהב שם

האויר ('לטוב נוח ואקלים נעים אויר הקודם; בפרק החדש' 'העולם בתיאור מצויים היו הללו המאפיינים שלושת עדן.

יתרפאו מה בחלי יתחלחלו ('ואם מקומיים מעשבים תרופות רוקחים אשר תושבים שמה'), הנמשכות והרוחות ההוא

בתוך טוב זהב ימשכו וטובים המתוקים ההם הנהרות ('מימי בעושר זהב ומציאת להם') מפורסמים בשרשים מאליהם

החול לאין חקר'). 

.10 - 9. הנ"ל, גן-עדן באפריקה, עמ' 219 - 218סקאפי, מיפוי גן-עדן, עמ' .149

.226 - 219למפות עולם (ביניהן שהופקו באיטליה) שהציגו מיקום זה, ראו: סקאפי, מיפוי גן-עדן, עמ' .150

עמ'.151 אמריקה, גילוי מלמד, קשר447השוו: ביניהם אין וגן-עדן החדש' 'העולם על הדיונים בין הסמיכות אף על כי שם ציין מלמד .
כלל. 
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גן-עדן תפישת את גם תאמה א) עמ' לב' דף (שם, אתנו' ודבקות קשר לו ש'אין נפרד כעולם החדש' 'העולם של הגדרתו

ניסח פריצול שאף כפי הוא, היכן נודע ולא המוכר מהעולם מופרד אשר מקום' ב'שום כמקום הביניים מימי שרווחה

לפי ביבשה מקומו אנה עדן גן מקום 'ידיעת החדש': 'העולם של נפרדותו על האמירה לאחר מיד הפרק בפתיחת זאת

הזכיר לא שפריצול למרות כן, אם (שם). שימצא' אפשר ואנה מקומו ידעו לא כי רבים חכמים בו נכזבו הכתובים פשט

זו הקבלה בפרק, הארצי גן-עדן של למקומו האפשרויות כאחת החדש' 'העולם את ציין ולא וספוצ'י של הערתו את

היתה נוכחת, אף אם לא בגלוי, באופן המשגתם של שני מקומות אלו שאחד מהם נתגלה לאירופים לאחרונה.

ז. התגליות ב'אגרת ארחות עולם' וב'שלשלת הקבלה' ושאלת המשיחיות

קולומבוס שחזר לאחר כשנה נכתבה אשר הפרק, בראשית דנו בה מטיוולי, דוד של באגרונו המצויה העברית האגרת

רחוקים מקומות אודות על שמועות במערב. החדשות בתגליות ההתעניינות לניצני סימן להוות יכולה הראשון, ממסעו

האבודים השבטים עשרת אודות על הרווח לשיח בהתאמה התרבותית השפה על-פי התפרשו ואקזוטיים נודעים בלתי

השבטים עשרת של המצאם ומקום קיומם בדבר זו שאלה הפרק, בראשית שנזכר כפי זה. במרחב היהודית בחברה

במהלך באיטליה היהודי בשיח משמעותי באופן נוכחת ביטויהמאותהיתה לידי ובאה והשש-עשרה החמש-עשרה

בהתכתבויות ובהתייחסויות לנושא בחיבורים שונים.

של בסיפורו עסק אחד פרק עולם'. 'ארחות בחיבורו התייחסויות מספר השבטים עשרת לנושא הקדיש פריצול אברהם

ואת הפורטוגליות התגליות את שתיארו אחרים פרקים בשני היתה השבטים לעשרת התייחסותו עיקר אך הראובני, דוד

והודו. ערב במחקרו152מחוזות השש-עשרהבראהרודרמן המאה של באיטליה המשיחי מהשיח חלק עולם' 'ארחות

וכי העולם של אחרים בחלקים יהודי לקיום העלו שהן האפשרויות בשל החדשות מהתגליות התלהב פריצול כי והניח,

הגאולה ימות השבטים עשרת של המצאם שעם התקווה את אחרים יהודים עם חלק כייתקרבוהוא ציין רודרמן אמנם .

הם ליצירתו היחיד המניע אינם הראובני דוד של בסיפורו גם כמו השבטים בעשרת פריצול של שהתעניינותו למרות

גוון בעל חותם שלמשיחימטביעים להשפעתם רודרמן התייחס באיטליה, המשיחיות על במאמרו החיבור. כלל על

ונוצרים יהודים בקרב משיחיות ציפיות על השש-עשרה המאה ובראשית החמש-עשרה המאה בסוף שונים מאורעות

הלכו ועפרון מלמד משיחיות. ציפיות שהביעו הדמויות ברשימת פריצול את ומנה ביניהם, ההדדיות ההשפעות ועל

וכי משיחיות תקוות הביע פריצול כי וטענו הגיאוגרפיות, התגליות אודות על בידיעות שעסקו במאמריהם בעקבותיו

 153התגליות מתפרשות בחיבורו בהקשר להלך רוח משיחי.

א..152 עמ' טו, דף א, עמ' יב, דף א. עמ' ב, דף שמ"ז, עולם ארחות פריצול, ראו: עולם', ב'ארחות השבטים עשרת נושא של לאיזכורים
עמ' פריצול, רודרמן, השוו: ב. עמ' לא, דף א. עמ' כט דף - א עמ' כז, א.דף עמ' יח יש35הערה232דף אך פרקים, על-פי זאת ציין רודרמן .

להדגיש כי ברוב הפרק אין זה הנושא העיקרי של הפרק, מלבד בפרקים י"ד (על דוד הראובני), חלקו השני של פרק כ"ד ופרק כ"ה. 

עמ'.153 אגרת, עמ'176רודרמן, פריצול, רודרמן, עמ'137-140. משיחיות, ציפיות רודרמן, המשיחיות303. הציפיות על זה במאמר .
עמ' פריצול, הנ"ל, ראו: זה. בעניין משיחית התלהבות הביע לא שבכתביו למרות קורג'ו, דה מרקוריו של דמותו לתיאור בהקשר פריצול נזכר
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להלכי מודע היה ואף אברהם', 'מגן האחר בחיבורו גם התייחס אליו השבטים, עשרת בנושא התעניין שפריצול ספק אין

במהלך פעמים מספר לנושא להתייחס בחר כאשר מסויימת במידה להם נענה אף שהוא יתכן בתקופתו. משיחיים רוח

ולתגליות למסעות המחבר של יחסו ניתוח ולאור בחיבור צמודה קריאה בעקבות זאת, עם עולם'. 'ארחות החיבור

בחיבור, המידע מכלל קטן חלק מהווה השבטים עשרת נושא משמעותי. באופן אלה הנחות לסייג לדעתי יש החדשות,

כאשר רק שני פרקים ומחצית פרק נוסף הוקדשו לו ואין עדות לכך שהוא נושא עימו ציפיות משיחיות של ממש.

על באיטליה המשיחי בשיח השיא מנקודות אחת שהיה הראובני, דוד של לסיפורו הוקדש עולם' ב'ארחות הפרקים אחד

בשנת לונציה הגיע הראובני דוד השבטים. עשרת להציע1524אודות מנת על שבערב, חבור' מ'מדבר סיפורו על-פי ,

זו שותפות הראובני הציע סיפורו, על-פי השבטים. מעשרת רבים ישבו בה למדינתו לחבור נוצריות ולמדינות לאפיפיור

הוא ובנשק. באניות לסייע שיכלו למדינות פנה ולכן ישראל ארץ את מידם ולכבוש המוסלמים נגד להלחם מנת על

פורטוגל. ולמלך חבש למלך המלצות מהאפיפיור קיבל שם וברומא, איטליה של הצפוניות מעריה בכמה 154ביקר

שהתעורר מהשיח חלק היו באיטליה והנוצרית היהודית בחברה בו וההתעניינות הראובני דוד של סיפורו התגבשות

של ולפעולותיו לדמותו היהודיות התגובות למזרחה. ובמיוחד אפריקה למחוזות שהגיעו הפורטוגלים המסעות בעקבות

מעמדם על איום בכך וראו לפעולותיו שהתנגדו היו אך סיוע, לו הגישו ואף שתמכו היו שכן מגוונות, היו הראובני דוד

זו. בתקופה יציב היה לא שממילא איטליה, במדינות היהודים היה155של ופעולותיו שלדמותו הראובני, לדוד בהתיחסות

לעניין יחסו את ביטא כאשר המתוארים, מהארועים מרחק על בחיבורו לשמור פריצול הקפיד ואקטואלי, ממשי היבט

בן 'דוד את הציג הוא לדוגמא, קונקרטיות. משיחיות תקוות להביע או גורפות מסקנות מלהסיק ונמנע מאופק באופן זה

שלמה [...] איך בא ממדבר חבור לפי דבריו וענינו' (שם, דף טו, עמ' א) וציין את התייחסותו לעניין זה באופן הבא:

נתאמת אשר ובגלילותינו זה בגלותינו היום לנו די לא. או נאמנים דבריו שיהיו מה ויהי מקום] [=ומכל 'ומ"מ

להם רבים ומלכים מאד הרבים ישראל לשבטי מציאות יש עדין אשר רומא בחוצות וברבים ושרים למלכים

אנשי חשובים מאנשים אזני ושמעו אמת בכתבי עיני ראו אלה כל ואת [...] שיהיה מה יהיה בא אשר והיהודי

156אמת. וה' אלהים הוא האמת הגמור אשר לא ישקר ולא יכזב [...] (שם, דף טו, עמ' ב - דף יו[!], עמ' א).

במחוזות ישראל שבטי של בקיומם האמין אכן באיטליה זמנו בני ליהודים בדומה פריצול כי שמשתמע אף-על-פי

.133 - 129. השוו: בן-דור, עשרת השבטים, עמ' 53. עפרון, ארצות חדשות, עמ' 446. מלמד, גילוי אמריקה, עמ' 40 - 35

הערה.154 לעיל, ראו השבטים לעשרת הנקשר הער השיח על גם11לביבליוגרפיה כמו הראובני דוד סיפור על ולמחקר למקורות .
עמ' המשיחיות, התנועות אשכולי, הראובני. דוד אשכולי, לדוגמא: ראו אליו, שנקשר פירס) (דייגו מולכו שלמה של ,271-301לסיפורו

. בנמלך, מולכו.433 - 368

.30 - 29למצבם של היהודים באיטליה בתקופה זו ראו התייחסות בפרק המבוא, עמ' .155

את.156 מספר המחבר הזה'. 'היהודי הראובני: דוד את מכנה המחבר א. עמ' יז) נדפס (בטעות טז דף - ב עמ' טו דף עולם, ארחות פרצול,
הוא אלהים 'וה' ומוסיף: אמת' אנשי חשובים מאנשים אזני 'ושמעו מלבד: כלל. כמעט דעתו את להביע שלא ומקפיד לדעתי מידע כמוסר העניין

האמת הגמור אשר לא ישקר ולא יכזב ולא יבושו כל החוסים בו', וחותם את הפרק: 'וה' ידבר טוב על ישראל'.

- 93 -



תהה הוא כי ולומר לדייק יש ערב, בדרום יהודים של מציאותם אודות על הראובני של סיפורו את לקבל ונטה רחוקים

באשר לאמינות דברי הראובני ולא הביע הערכות המפרשות את הידיעות הללו כסימנים לגאולה קרובה.

בחצי יהודים של הימצאותם מקומות את פירטו השבטים בעשרת פריצול עסק בהם נוסף פרק ומחצית אחר שלם פרק

במערב מחוזות כלל נזכרו לא אך יוהנס, הפרסביטר של לממלכתו סמיכותם גם נזכרה שם (ב'הודו'), ובמזרח ערב האי

המזרח' ב'קצה המיקום שכן אלו, רחוקים במחוזות מוקמו השבטים עשרת כי פלא אין זה. בהקשר החדש' ב'עולם או

ובמידה הביניים ימי במהלך נוצרים של עטם פרי בחיבורים נפוץ היה השבטים עשרת ושל האגדית הממלכה של

חיובית, היתה השבטים מעשרת שהם אלו 'יהודים' על שונות לעדויות פריצול של התיחסותו יהודים. של אף מסויימת

אודות על המסורתית התפישה גדר את עברו לא הן כלומר, קונקרטית, משיחית התלהבות של מידה בהן נמצאו לא אך

השבטים כי גרסה אשר זו, תפישה והמדרשים. התלמודים המקרא, על בעיקרה מבוססת שהיתה השבטים, עשרת

בתבניות בשימוש ביטוי לידי באה הקודש, לארץ ישראל שאר עם יתקבצו הימים ובאחרית מרוחקים במקומות מצויים

בארץ-ישראל שעסק הפרק בסיום לדוגמא, השבטים. עשרת את שתיארו מוכרים מקראיים הרמזים או קבועות

וגבולותיה נמצא הביטוי המפורש ביותר בחיבור לתקווה לגאולה:

לבא סוף ים אצל ולהתקרב ולבא להריצם הקלות מספינותיהם שישתמשו היהודים על לעתיד עליהם ויצדק

וממרט ממשך לעם קלים מלאכים לכו מים פני על גומא וכלי צירים בים השולח אמרו וזה ישראל. לארץ

] (שם, דף יב, עמ' א).   2[ישעיהו יח, 

כלל מתקשר אינו אף והוא ישראל, לארץ בהתייחסות מדובר כאשר במיוחד מפתיע, או חריג אינו פריצול של זה ביטוי

ייאני' פריטי 'מלכות עם המזוהה הממלכה את המחבר הזכיר ב'הודו' המחוזות תיאור בסוף אחר בפרק השונות. לתגליות

למרות בודאי', יהודים 'הם אלילים עובדי שהם הסמוכים התושבים על שנאמר למרות כי עדויות, כמה על-פי והניח

הנוצרים של השלילי יחסם על הנשען לכך בהסבר הפרק את חתם הוא לשם. שהגיעו הנוצרים ידי על ככאלה זוהו שלא

ליהודים: 

רוח ה' יערה עד לישראל. ומלכות רב עם כבוד ליחס היום הנוצרים] [=של הקדמותיהם לפי ראוי שאין

לב, [ישעיהו לא,15ממרום [ישעיהו לגבולם בני'[ם] ושבו יסיר עמו וחרפת עלינו וכבר16] זה. בענין ודי [

 157דברתי זה שלש רגלים [=עסקתי בכך שלוש פעמים] (שם, דף כט, עמ' א).

המסורתית לתפישה מתקשרות והן השבטים לעשרת בהקשר תקווה שציינו בחיבור היחידות היו אלו התייחסויות שתי

בתלמוד:.157 חז"ל דברי על ונסמך מונטלבודו של לחיבורו הפנה הודו, בגלילות היושבים ליהודים באשר דבריו את ניסח דומה באופן
מוצא נבאר וכן [...] חדש עולם בספ'[ר] הנוצרי החוק'[ר] החכם כתב וכן [...] מספר לאין רבים יהודים שם נמצאו [...] האלה בגלילות 'כי
הש"ס בדברי שיכפור כמי עליו נאמר אשר בדברי ויהתל ענינו ויסכל בזה שיכפור ומי [...] העליונה הזאת האינדיאה בגלילות סבטיון נהר
[=בבלי, יוכיח סמבטיון נהר לו ואמר השיבו והויכוח והמתן המשא ואחרי בגוברין. גבר מאן א"ל בימים יום מה לר' קיסר שאל תנא לרז"ל.
בספריהם שכתוב מה וראה נא עלה קדש במכתבי תתרצה לא אם אתה. בני אליו אומר באלה יתרצה שלא ואיש ע"ב] ס״ה, דף סנהדרין,
בשמי. אברהם מגן שמו קראתי לוכוח חברתי אשר בספרי ה[י]טב בארתי כאשר היהודים.[...] מלחמת ר"ל [...] גוריון בן ליוסף ובדפוסיהם

ודברי רז"ל הם אמת ודבריהם אמת' (דף כז עמ' א - ב).
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לתקווה לא ואף בימיו לתגליות כלל קשר בהן ואין ישעיהו הנביא מדברי פסוקים על המבוססת הגלויות קיבוץ של

משיחית אקטואלית. 

בהקשר בנפרד ובמערב במזרח בתגליות ודן בלבד מסורתי באופן השבטים לעשרת להתייחס כן, אם העדיף, פריצול

הג ממלכתילשיח של מקומה לשאלת שהתייחסו העולם, על זמנו בני לחיבורים בדומה זמנו. של אוגרפי-המדעי

לדיוניו זה נושא הכפיף לא אך אלו, לשאלות התייחס הוא אף אליה, השבטים עשרת של וסמיכותם יוהנס הפרסביטר

לא הוא אך עליו, היהודית בחברה שהתנהל הער לשיח בחיבורו ונענה השבטים עשרת בנושא התעניין הוא בתגליות.

לא זה שנושא במחקר, שהועלו לטענות בניגוד מגלה, בחיבור הצמודה הקריאה כלל. אקטואליות משיחיות תקוות הביע

היה הסיבה לכתיבת החיבור ואף לא עמד במוקד הדיון. 

אך אחרים, רבים מחברים אצל למצוא ניתן הקונקרטי המשיחי המימד ללא השבטים בעשרת התעניינות של דומה מגמה

מצוי ואינו כמעט במערב, האיים של 'התגליות' לייצוג בהקשר השבטים עשרת של המדומיין 'היהודי' במרחב שימוש

החמש-עשרה המאה מסוף האנונימית באגרת שהופיע השבטים עשרת לבין במערב התגליות בין הקשר מלבד כלל.

יחיא אבן גדליה של בחיבורו בחטף זה נושא הופיע לעיל, בשנתשנדונה בונציה לראשונה שנדפס הקבלה', 'שלשלת

באיזכור1587 שמדובר למרות עולם'. 'ארחות נדפס בו דפוס בית ובאותו שנה באותה - גארה די ז'ואן של הדפוס בבית

שלו הבודד לאיזכור בדומה בשמו, שנזכר היחיד הארצות 'מגלה' הוא קולומבוס במערב, תגליות אודות על בלבד קצר

אף יהודים, בקרב קולומבוס של מסעותיו סיפור תפוצת על להעיד יכול זה יחידי איזכור עולם'. ב'ארחות המצוי

שהוענקה החשיבות על מכך ללמוד ניתן כן כמו נוספים. ספנים ושל וספוצ'י של למערב המסעות נודעו שכבר בתקופה

כי לציין יש השש-עשרה. המאה של באיטליה הגיאוגרפיות התגליות על בשיח הראשון הגילוי מסע ולסיפור לדמותו

שהתפרש חיבור היותו בשל ודווקא פריצול של מחיבורו ובסגנונו במטרתו בתוכנו, שונה חיבור הינו הקבלה' 'שלשלת

על המידע של בהקלטותו נוסף פן להאיר יוכל הוא היהודיות, בקהילות יותר נפוץ ושהיה נושאים של מגוון פני על

'התגליות' במערב בתקופה זו. 

בשנת נולד יחיא אבן להמרה1526גדליה סמוך מפורטוגל שנמלטה משפחתו הגיעה אליה שבאיטליה, באימולה וגדל

שנת הגיע1497של ואף ומרכזה איטליה צפון בערי ונדד ובפדואה שבבולוניה התורה במרכזי התחנך בבגרותו .

ובשנת חיבורו1587לסלוניקי, את כתב יחיא אבן הקהילה. רב שימש שם פיימונטה, שבמחוז באלסנדריה נפטר

התרחש מציין שהוא האחרון האירוע שכן המאה, של הששים שנות ועד הארבעים שנות מסוף החל שנים מספר במהלך

אופי1565בשנת הנושא זה, חיבור ולעדכנו. אותו לערוך המחבר המשיך לראשונה החיבור שנדפס עד אך ,

הציג החיבור השש-עשרה. המאה של השנייה במחצית רחב יהודי קוראים לקהל היטב ומוכר נפוץ היה היסטוריוגרפי,

ימי ושל העתיקה העת שלהי של ההיסטוריה המקראית, ההיסטוריה דרך הראשון מאדם ההיסטוריה השתלשלות את

בפרקי היהודית. בתרבות מרכזיים ולאישים באירופה ישראל עם לתולדות נכבד מקום הוקדש ובו ימיו, עד הביניים

עשה יחיא אבן החדשה. העת ראשית ועד העשירית המאה מן בייחוד היהודים נגד הגזרות תוארו האחרונים החיבור

ומהתרבות הקלאסית מהמורשת היהודית, התרבות מן שונות מתקופות ומגוונים רבים במקורות בכתיבתו שימוש
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ידע של אנציקלופדיה למעשה מהווה אשר מגוון, חיבור הוא הקבלה' 'שלשלת כי לציין חשוב האירופית. הנוצרית

לזו והיהודית המקראית ההיסטוריה בין לעתים ששילב השני, וחלקו בעיקרו היסטוריוגרפי הראשון שחלקו כללי,

של התרבותית מורשתן על פרטים למצוא ניתן בחיבור המופיעים הנושאים בין נוספים. רבים נושאים כולל הכללית,

פרקטיקות ואף נפלאות וסיפורי מיתולוגיה ובגיהנום, בגן-עדן דיון הנוצרית, בתרבות מרכזיות דמויות ורומא, יוון

ועוד. אסטרולוגיה אסטרונומיה, רפואה, הכולל מדעי וידע היה158בכישוף יחיא הגבקיאאבן בתחום אוגרפייגם

ג תיאורים מצויים השני בחלקו ובעיקר החיבור במהלך שכן ותיאוריםיוהאתנוגרפי, בעולם שונים מקומות של אוגרפים

לטקסט בזיקה מצויה בעולם ועמים ארצות תיאורי של החטיבה ובהווה. בעבר שונות ואמונות עמים של אתנוגרפים

עם נוח צאצאי את שזיהתה הביניים ימי בשלהי שהתגבשה התפישה על-פי ט-י בבראשית העמים לוח של המקראי

את פתח המחבר א). עמ' צד, -דף ב עמ' צב, דף הקבלה, שלשלת יחיא, (אבן לעיל שנזכר כפי העולם, ברחבי העמים

בניו ומשלשת חלציו. מיוצאי כלם אנשים ות' אלפים י"ד סך בעיניו ראה שנח 'אומרים הבא: באופן זו בזיקה התיאור

בהשראת כנראה והעמים, הארצות לזיהוי אפשרויות כמה המחבר הציג לעתים ב). עמ' צב, דף (שם, אומות' ע' נולדו

משונים יצורים דהיינו בלע"ז', מונסטרי מיני 'כמה של תיאור השאר, בין כוללת, זו חטיבה שהכיר. השונים המקורות

המזרח' 'נפלאות של ביניימים והימי הקלאסיים התיאורים בסגנון ובמזרח, בערב באפריקה, המצויים מפלצות, או

המוקדמת. החדשה העת בספרות גם הזכיר159שרווחו בעולם שונים במקומות המצויות והכתות האמונות בפירוט

עם האמונה ומקבל שמתגייר מי יש יואן פריטי במלכות כוש לנהרי 'ומעבר יוהנס: הפרסביטר ממלכת את גם המחבר

הג התגליות בפירוש נזכרו לא אלו שונים בתיאורים [...]'(שם). המים עם ויש רקיהאש אלא החדשות, אוגרפיות

האחרונות השנים בעשרות שהתרחשו ההיסטוריים, האירועים של הקצרים האיזכורים בין החיבור של סופו לקראת

שבייתם סיפור לאחר מיד 'יהודיים'. לאירועים אירופיים כלל אירועים בין ממש של הפרדה אין בהם החיבור, לכתיבת

) רצ"ג בשנת מיוון יהודים שלו1533של לקשר ישירות יוחס אשר קולומבוס, של מסעו את המזכיר קצר קטע הופיע (

160עם המלכים הקתולים בספרד:

לנהרי שמעבר האיים על גדול ואצטגניני צבאם שר קולומבו קרסטופורו שלחו אשתו ואיזבילה פירדיננדו בימי

צ"ל: [כך! שנחברו בספרים כנראה רבים יהודים שם ויש חדש. עולם הנקראי'[ם] רבים איים וימצאו כוש

.שנתחברו] על אלה הדרכים. (אבן יחיא, שלשלת הקבלה, דף קיו, עמ' ב)

יהודית..158 בהיסטוריוגרפיה פרק דוד, הקבלה. ושלשלת יחיא אבן דוד, ראו: וחיבורו, יחייא אבן גדליה Abrahamעל David. "The
Spanish Expulsion and the Portuguese Persecution through the Eyes of the Historian R. Gedalya ibn Yahya".

Sefarad 56,1 (1996) עמ'45-59 שם, נוספת ביבליוגרפיה ראו הקבלה. בשלשלת והמדומיין הפנטסטי לטס, היד1הערה223. כתב .
שנת בסביבות הועתק הקבלה' 'שלשלת של כ"י1569המוקדם הקבלה, שלשלת יחיא, אבן המחבר: על-ידי התאריכים של איזכור שם וראו

, עמ' ב.217, עמ' א. דף 146, עמ' א. דף 72, דף 652מוסקבה מס' 

ראו: דסטון ופארק, פלאות וסדר הטבע. לנושא זה בספרות היהודית בתקופה ראו: לטס, שם. טואף, מפלצות יהודיות. .159

160.) רס"ז בשנת לקוראן הסּוִפי הפירוש כתיבת נזכרו מכן לאחר רע"ו1507מיד (או בין]1516[) והמאבק יותר) מאוחרות במהדורות
כת הסופים לבין 'מלך הישמעלים'. 
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קצרה בידיעה מחדש אותם ומארגן המסעות על השיח ממרכיבי כמה מאחד החדש' 'העולם גילוי אודות על זה איזכור

הוא 'המגלה' של שמו - בספרד הקתולים המלכים - הגילוי למסע החסות נותני הם כאן הנזכרים הפרטים וכוללנית;

ליהודים. והקישור חדש' 'עולם הוא ה'חדש' המקום של הכינוי הכללי, ומיקומם האיים מציאת יש161קולומבוס, כי ניכר

של ואלו במערב לאיים קולומבוס של מסעותיו - המרכזיים הגילוי מסעות שני בין בלבול) (או איחוד זו בידיעה

בין המצוי מרחב על מצביע כוש' לנהרי 'מעבר האיים מיקום חדש'. 'עולם היבשת את שכינה הראשון שהיה וספוצ'י,

ביחס עולם' ב'ארחות המצוי לקישור בדומה 'כוש', היא לאפריקה בקרבה הגילוי את מקשר הוא לדמיון; המציאות

'מעבר הקבלה' ב'שלשלת מוקמה היא שגם יוהנס, הפרסביטר לממלכת הקשר על מרמז בעת ובה קולומבוס של למסעו

הג הקישור חדש'. ל'עולם ולהגעתו למערב במסעותיו וספוצ'י של לתגלית ההקשר למרות זאת כוש'; אוגרפיילנהרי

כאשר לכאורה. שם השבטים עשרת של להמצאותם הזיקה בדבר להשערה מסייע יוהנס הפרסביטר לממלכת המדומיין

או לקולומבוס כלל התייחס לא הוא הקבלה' 'שלשלת של אחרים בחלקים השבטים עשרת את המחבר הזכיר

מוכר162לתגליות. שהיה מדומיין מרחב באותו המחבר של מבטו מנקודת מוקם החדש' 'העולם כי לשער ניתן מכאן

החדשה העת בראשית לנוע החל זה מרחב וגן-עדן. השבטים עשרת יוהנס, הפרסביטר ממלכת את כלל אשר בעבר,

מהמזרח אל אפריקה, כפי שנזכר קודם בדיונים ב'ארחות עולם'. 

בשפה שימוש עשה המחבר כי מצאנו, כאן גם התקופה, בראשית האנונימית באגרת קולומבוס של 'גילויו' לייצוג בדומה

המדומיין. היהודי המרחב לבין ביניהן וקישר במערב התגליות על הידיעה עם להתמודד מנת על לו המוכרת התרבותית

יותר ברורות ידיעות יחיא אבן הציג מהאגרת, בשונה זאת, הנודעעם 'המגלה' קולומבוס, של דמותו את הזכיר כאשר

האגרת. של מזה יותר מוגדר כאן היה אשר ישן-חדש במרחב אותו מיקם ואף החדש' 'העולם של בשמו נקט מגנואה,

נבדלה בחיבורו, שהציג הידע ובאופי הנושאים במגוון ביטוי לידי שבאה יחיא, אבן של והעממית האנציקלופדית גישתו

זו גישה יותר. 'מדעית' בזהירות לכנותה ניתן כך ובשל יותר וביקורתי עיוני אופי בעלת שהיתה פריצול, של מגישתו

אשר הזאת האגרת 'לתועלת חיבורו: מטרת את הסביר פריצול כאשר הפרקים באחד עולם' ב'ארחות ביטוי לידי באה

כי יתכן א). עמ' טו, דף שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, עולם' ארחות יודעים לבלתי לגלות פריצול. אברהם אני חברתיה

הותיר אשר מפריצול, בשונה החדשות. התגליות לבין השבטים עשרת על הידיעות בין פריצול הפריד זו גישה כך בשל

הג התגליות אל והתייחס 'המסורתי' במיקומם השבטים עשרת הקוסמוגרפיתיאת המבט נקודת מתוך החדשות אוגרפיות

בזמנו, העולם163שרווחה קצוות על המוכר היהודי השיח באמצעות במערב החדשות התגליות את לפרש יחיא אבן בחר

היה שיכול מודע, בהכרח ולא סמוי מניע אף היה יחיא שלאבן יתכן היטב. הכירו שקוראיו התרבותית לשפה ולקשרו

עמ'.161 יהודית, בספרות אמריקה סילבר, אצל: קצרות התייחסויות קיבל הקבלה' ב'שלשלת זה עמ'114קטע חדשות, תגליות עפרון, .
57.

.192 - 179להתייחסות לעשרת השבטים בחיבור ראו: דוד, אבן יחיא ושלשלת הקבלה, עמ' .162

בעקבות.163 מכן לאחר שנים כמאה אירופה במערב יהודיות בקהילות שונה באופן שוב עלתה השבטים עשרת אודות על זו שאלה
ההתעניינות הערה בנושא זה מצד חוגים מליניאריסטים בחברה הנוצרית. ראו דיון וביבליוגרפיה מפורטת על כך בפרק ד' להלן.
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החברה את שהעסיקו לנושאים קשורות ושהיו שהביא והמפתיעות 'החדשות' הידיעות בשל החיבור בהפצת לסייע

עובדה פריצול, של מזה יותר נפוץ יחייא אבן של חיבורו היה ספק ללא כי לציין חשוב זה בהקשר בסביבתו. היהודית

החדשות התגליות הבנת אופן על גם וכך והיקלטותם הפצתם מידת לבין השונים הידע סוגי בין הקשר על המעידה

אשר השבטים, עשרת של מיקומם אחרי (הטקסטואלי) החיפוש או התהייה כי נראה היהודית. בחברה בראשיתן במערב

ככלל. ובתגליות במסעות ההתעניינות של עממי 'יהודי' שיקוף מעין היה באיטליה, זו בתקופה משמעותי עניין עורר

שהדגישו ההומניסטים הלימודים ברוח ומוגבלת מאופקת במידה זאת ביטא אך לכך, שותף הוא אף היה כפריצול מלומד

את ערך האמינות ודרשו מידה של ביקורת. 

ונותרה זו בתקופה היהודי בשיח משמעותי מקום קיבלה לא לאמריקה השבטים עשרת בין הזיקה כי לומר, ניתן לסיכום

לבין או המזרח לבין השבטים עשרת בין וקישרה יותר הרבה רווחת שהיתה 'המסורתית' לזיקה בהשוואה השיח בשולי

אלדד של בסיפורו לדוגמא ביטוי, לידי ובא מאירופה מזרחה מופנה שהיה הביניים, בימי המשיחי היהודי' 'המבט ערב.

ההתאמות בצירוף זאת הראובני; דוד של מסיפורו שנודע כפי המוקדמת, החדשה בעת גם להתקיים המשיך הדני,

למצוא והתקווה הסקרנות את עודדו אף ולאפריקה למזרח הפורטוגלים המסעות כי יתכן והזמן. המקום פרי והשינויים

אלו. מרוחקים במקומות השבטים לעשרת גם164עדות בהדרגה מופנה להיות החל זה מבט כי לראות ניתן זאת, עם

למערב אם כי הוא לא קיבל אופי משיחי לרוב, אלא אופי 'מדעי' הומניסטי יותר, כפי שיתברר בשני הפרקים הבאים. 

ח. 'ארחות עולם' בין כתב-היד לדפוס

תיאור הציג הוא זמנו. של היהודית הכתיבה בנוף ייחודי כחיבור פריצול של הקוסמוגרפי חיבורו את להגדיר ניתן

הגיג בגילויים ודן מגוונים אתנוגרפיים תיאורים הציג העולם, של שלם עשויאוגרפי שלא כפי החדשים אוגרפיים

התגליות עם התמודד אשר יהודי, של עטו פרי הראשון החיבור היה עולם' 'ארחות בזמנו. או לפניו אחרים מחברים

הגיאוגרפיות והאתנוגרפיות החדשות והשלכותיהן על התפישות התיאולוגיות והמדעיות. 

של הדפסתו עדיין היתה השש-עשרה במאה שכן מפתיע, הדבר אין אך יותר, מאוחר החיבור נדפס מדוע לקבוע ניתן לא

לא כי השיקול בשל בשלילה נענתה היא לכן, קודם הדפוס לבית פנייה היתה אם כי ויתכן מורכב, כלכלי מפעל ספר

שא יתכן כן כמו מספק. ביקוש לחיבור בשנתוימצא יהודים על שהוטל האיסור גם כמו הקתולית הרפורמציה וירת

הפוליטית1549 היציבות חוסר אולי כן. גם כך על השפיעו העברי, הדפוס מרכז שהיוותה בונציה, דפוס בבתי להחזיק

במדינות איטליה, כגון הפלישה הצרפתית שנזכרה לעיל היו גורם נוסף שמנע את ההדפסה. 

שהדפיס גארה, די ז'ואן של הדפוס בבית כתיבתו לאחר שנה כששים עולם' 'ארחות של לאור ההוצאה כי להניח ניתן

עמ'.164 השבטים, עשרת גרוס, ראו: השבטים, עשרת על השיח עיצוב לבין הפורטוגלים המסעות בין הזיקה בנמלך,13-14על .
.88 - 27מולכו, עמ' 
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ומהאפשרויות השש-עשרה המאה במהלך הספרים מחירי מירידת נבעה עבריים, חיבורים של רבות מהדורות

זה. דפוס בית של כן165הכלכליות יכולכמו היהודי היעד קהל בקרב החדשים ובגילויים במסעות וגובר ההולך העניין

אלו בנושאים השש-עשרה המאה של השניה במחצית הגוברת להתעניינות בדומה החיבור, הוצאת את לעודד היה

מיועדעלובידיעות היה לו הקוראים שקהל למרות כי להניח יש בפרט. ובאיטליה בכלל באירופה החדש' ה'עולם אודות

לדוגמא, יותר. רחב לקהל כעת פנה שהחיבור יתכן יהודים, הם אף היו לדפוס והמביאים ברובו יהודי היה החיבור

עבריים ספרים בהדפסת נוצריים מדפיסים של נוסף שיקול היתה הבראיסטי נוצרי קוראים קהל של ההתעניינות

באיטליה. זו ומחוצה166בתקופה באיטליה הבראיסטים מלומדים של לבם תשומת את למשוך עולם' 'ארחות היה יכול כך

בג הדיונים בשל הן דודילה וסיפור השבטים עשרת ובאיזכור במזרח הרב עיסוקו בשל הן המקראי בהקשר אוגרפיה

במהלך עולם' 'ארחות של נוספות מהדורות של הדפסתן היא הבראיסטים בקרב החיבור שעורר לעניין דוגמא הראובני.

בו מצוי שהיה מהמידע ניכר שחלק אף על נוצרי, קוראים לקהל מיועדות שהיו והשמונה-עשרה, השבע-עשרה המאה

הראשונה שונות. בלשונות אחרים רבים בחיבורים ונדפס מאז התעדכן כבר לים שמעבר והתגליות המסעות לגבי

בשנת באוקספורד שנדפסה (עברית-לטינית), דו-לשונית מבוארת מהדורה היא הללו המהדורות מבין 1691והידועה

) הייד תומס Thomasעל-ידי Hydeבג בעיקר שהתעניין ספקןי) היה אך ישראל, ארץ ושל התיכון המזרח של אוגרפיה

167יותר מעמיתיו בעניין עשרת השבטים.

הדפסתו לאחר גם נמשכו ממנו חלקים של או החיבור של ההדפסה.העתקותיו לשנת המאוחרים כתבי-יד מצויים שכן

בשנים עליה להצביע החלו שחוקרים היד, כתבי תרבות תופעת אודות על המצטבר למידע מצטרפת זו עובדה

טכנולוגי המצאת לאחר גם שונות בצורות להתקיים המשיכה אשר כיהאחרונות, נראה באירופה. והפצתה הדפוס ת

שחיבורים באופן התשע-עשרה, המאה עד ואף המוקדמת החדשה העת לאורך היהודית בחברה שכיחה היתה זו תופעה

מועתקים להיות המשיכו ידרבים הגיעובכתב שכבר יותר מוכרים חיבורים גם אך איזוטריים, חיבורים בייחוד ,

168למכבש הדפוס.

.67 - 60ראו לדוגמא: ברוכסון, ספרים וקוראים, עמ' .165

166.) שכ"ד-ש"ע דפוסו בית ספרי ורשימת גארה די זואן המדפיס הברמן. א"מ ראו: גארה, די ז'ואן המדפיס ).1564-1610על
על ובמיוחד והטקסט. העורך הצנזור, רז-קרקוצקין, ראו: השש-עשרה, במאה באיטליה העברי הדפוס של שונים הבטים על תשמ"ב. ירושלים

עמ' שם, ראו ההבראיסטי עמ'114-143ההקשר וקוראים, ספרים ברוכסון, ובכללה27-59. היהודית בחברה המדעים ספרות תפוצת על .
עמ' שם, ראו: עולם', החדשה164-168'ארחות בעת המגיהים הם לדפוס המביאים של ותפקידם דמותם על עבריים. ספרים קנדלשיין, .

מס' איגרת הביניים." ימי בשלהי היהודי לדפוס המביא של "לדמותו גריס. זאב לדוגמא: ראו הישראלית11המוקדמת, הלאומית האקדמיה של
.11 - 7למדעים. עמ' 

עולם.167 ארחות פריצול, עמ'1691ראו: פריצול, רודרמן, ראו: עולם' 'ארחות של השונות המהדורות על כללי164-166. לדיון .
שלהם והקשר השבטים עשרת בעניין יהודים גם מעורבים היו בו ער שיח התקיים זו מהדורה נדפסה בה בתקופה דבר. באחרית ראו זה בנושא

לילידי אמריקה. ראו על כך בהרחבה בפרק ד' להלן. 

האיטלקית..168 המסע רשימת שולוואס, ראו: עולם', 'ארחות של בכתבי-יד השימוש על דבר. באחרית להלן ראו זה בנושא כללי לדיון
עמ' פריצול, עמ'131-133,164רודרמן, שם, ראו היד כתבי על עמ'1הערה236. שם, ראו בגילויים ההתעניינות על עמ'2הערה229. ,

ראו:3הערה237 קודמת עברית (לגרסה בימה"ב עברי ספר הפקת אריה, בית ראו: היהודית, בחברה לדפוסים מכתבי-יד המעבר שאלת על .
עמ' (תשל"ו). בספרנות ומחקרים מסות היד". כתבי לבין העברי הדפוס ביכורי שבין "הזיקה בית-אריה. החברה).27-39מלאכי של בהקשר

- 99 -



החיבור: לסוג בהתייחסו לחיבור בהקדמה בפירוש זאת ניסח כאשר חיבורו, של החדשני להיבט מודע היה עצמו פריצול

היו שלו הכתיבה וסוגת תוכנו אכן כי העובדה מלבד א). עמ' ב, דף שמ"ז, עולם ארחות (פריצול, במלאכ'[ה]' 'החדשה

מודעתו לגבי משמעות בעלת היא ככזה הקוראים בפני החיבור של הצגתו היהודית, החברה בקרב חידוש בגדר

בני מלומדים בקרב שנפוצה המגמה עם משתלבת זו הערה התגליות. בעניין שהתנהל לשיח המחבר של ותפישותיו

השינוי את לסמן ובכך החדש', 'המדע של המובהקות התכונות אחת שהיתה שבחיבוריהם, החידוש על לבשר התקופה

 169ואת הפן החיובי בו וכן את נוכחותם כמיצגיו.

ידי על נוספים חיבורים מספר נכתבו השבע-עשרה המאה ובראשית השש-עשרה המאה של השנייה המחצית במהלך

הגילויים את - הזכירו הפחות לכל או - שהציגו 'מציבביהודים, הכהן יוסף של חיבורו בפרט. אמריקה יבשת ואת כלל

תיאור שהציג דומה מסוג חיבור הוא גם היה הבא, בפרק ונדון השש-עשרה המאה באמצע שהתחבר עמים', גבולות

קוסמוגרפיאוגרפייג חיבור של עיבוד הוא הכהן של חיבורו גם עולם' ל'ארחות בדומה העולם. של ואתנוגרפי

הג התגליות על ידיעות שילב אשר שלימאיטלקית, החיבור לעומת אך פחות, נרחב באופן כי אם החדשות, אוגרפיות

נדפס עולם' ש'ארחות לכך הסיבה על השאר, בין ללמד, יכולה זו עובדה מעולם. נדפס ולא בכתב-יד נותר הוא פריצול

יותר נפוץ להיות החל במערב הגילויים אודות על מידע כאשר השש-עשרה, המאה של המאוחרות השמונים בשנות רק

חדשות או חדשות כתיבה סוגות של שהופעתן להניח, יש היהודי. הקוראים קהל בקרב יותר רחבה התעניינות ועורר

מסוג חיבורים של והפצתם פרסומם על הקלה לא הקוסמוגרפיה, או ההיסטוריוגרפיה כמו היהודית, בספרות למחצה

אשר באיטליה יהודים במאמרו, לסלי ארתור שהראה כפי זאת, עם היהודית. בחברה גמור חידוש בגדר ברובם שהיו זה

הכתיבה את העתיקו או חיקו לא חדשים, נושאים ועל חדשות סוגות של כתיבה שכללו הומניסטיות תפישות אימצו

ולתפישותיהם. למסורותיהם אותה והתאימו מושכלת בצורה שימוש בה עשו אלא תפישותיה, על כך,170ההומניסטית

ואת תבניתו את העתיק או חיקה לא אך מונטלבודו, של בחיבורו נרחב שימוש פריצול אברהם עשה לעיל, שהודגם כפי

יצר ואף-על-פי-כן מונטלבודו של הבסיסיות הנחותיו עם והזדהה בו המצוי המידע על רבה במידה נשען פריצול תוכנו.

חיבור חדש אשר היה שונה בהשוואה לחיבור המקורי והותאם לתפישת עולמו של המחבר וקהילתו.  

הגיאוגרפיות התגליות עם היהודית החברה של ההתמודדות לבחינת פתיחה נקודת לשמש יכול עולם' ועםב'ארחות כלל

של החשובות מהתגליות כמה עם היהודי הקורא את שהפגיש הראשון החיבור היותו בשל בפרט, החדש' 'העולם

המדעיות התיאולוגיות, העולם תפישות על והשלכותיו החדש המידע של עיבודו לאופן כעדות ומשמש התקופה,

עמ' וקוראים, ספרים ברוכסון, ראו: באיטליה, בעניין204-209היהודית הויכוח על אירופה. במערב היהודיות בקהילות קריאה בונפיל, .
לדוגמא: ראו באירופה, המדעית לספרות בהקשר המוקדמת החדשה בעת היד כתבי תרבות על והשלכותיו הדפוס' 'מהפכת המכונה התהליך

.285 - 209ג'ונס, הדפסה וידע. השוו: אייזנשטיין, מהפכת הדפוס, עמ' 

עמ'.169 המדעית, המהפכה שייפין, עמ'79-85ראו: היסטוריוגרפית, כתיבה ירושלמי, היסטוריוגרפית204-211. כתיבה בונפיל, .
.233 - 232ברנסאנס, עמ' 

. ראו דיון בנושא זה באחרית דבר.135 - 122ראו: לסלי, אימוץ תפישות הומניסטיות. השוו: בונפיל, במראה כסופה, עמ' .170
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המתרחש עם במגע ובא הטבע במדעי נרחב ידע בעל היה אשר כפריצול, ייחודי מלומד כי לציין חשוב והתרבותיות.

מלומדים לבין בינו המשותף אף על באיטליה; היהודית החברה כלל את מייצג אינו ודאי השליטים, של בחצרותיהם

הג בתגליות להתעניינות דגם בהכרח מייצג אינו אף הוא בדורו, עדותייהודים לשמש יכול הוא זאת, עם אוגרפיות.

בנוסף, בהמשך. נוספות התמודדויות עם להשוואה ודגם החדש' 'המדע עם יהודי מלומד של להתמודדותו ראשונית

יכולה השש-עשרה המאה של המאוחרות השמונים משנות בדפוס מכן ולאחר בתחילה בכתבי-יד החיבור של תפוצתו

ושל המידע של הקלטותם ועל החדשות ובתגליות בקוסמוגרפיה היהודית בחברה הגוברת ההתעניינות על ללמד

171תפישות העולם העולות ממנו במעגלים רחבים יותר.

עדות ואין שלם בחיבור מדובר שהרי חידתי, לכאורה הוא עולם' 'ארחות החיבור לנושא המחבר שהצמיד 'אגרת' המונח

הן התקופה בשיח משמעות טעון זה מונח זאת, עם מסוים. לנמען תשובה או כמכתב נוצר הוא כי חיצונית או פנימית

הכללי בשיח הן הפנימי היהודי ולהשתלבותועלבשיח החיבור של לכתיבתו רקע מהווים אשר באיטליה, אמריקה

הספרות של העיקריות הסוגות 'אחת שהיתה האגרות, לכתיבת נוגע האחד ההיבט זמנו. של והמדעי הספרותי בעולם

עמ' כסופה, במראה (בונפיל, תקופה' באותה החמש-183העברית במאות באיטליה היהודית החברה בקרב ונפוצה ,(

מכרים, משפחה, קרובי בין לתקשורת והעיקריים היעילים האמצעים אחד היתה ההתכתבות והשש-עשרה. עשרה

קרוביהם על-ידי ולעתים הנמען, או השולח על-ידי פעמים מספר לפעמים הועתקו שאגרותיהם ומלומדים, סוחרים

'אגרונים', המכונים אגרות, לאוסף רבות פעמים נאספו אלו מכתבים בלבד;ומכריהם. הנמען לעיני רק לא נועדו אשר

כך בהן, שנמצאו הידיעות הפצת לשם והועתקו ליד מיד הועברו וחברים, קרובים של באזניהם בקול נקראו הם לעתים

בהם. המחזיקים בעיני רב ערך בעלי מידע קבצי החיבור,172שהיוו בכותרת המשמש 'אגרת', המונח כי יתכן זה בהקשר

כי לרמז וכך גיסא ומאידך סקרנותם את ולגרות גיסא, מחד הקוראים בעיני ואהודה מוכרת סוגה על להצביע היה יכול

'אגרת' המונח של השני ההיבט עוסק. הוא בהם הנושאים אודות על וחידושים עידכונים ידיעות, כולל החיבור של תוכנו

- סופריהם או ה'חדשות' הארצות 'מגלי' הספנים, של עטם פרי - המכתבים של המרכזי ולתפקידם הכללי לשיח נוגע

על- רבות פעמים נשלחו לים שמעבר התגליות על ראשונות ידיעות לים. שמעבר המסעות אודות על הידיעות בהפצת

בגרסה אלו מכתבים הדפוס בבתי נדפסו לעתים המסע. נערך שבחסותם לאצילים או לשליטים במכתבים הספנים ידי

ברחבי ונפוצו תורגמו מהם שרבים בעוד המשלחת, בראש שעמדה האישיות מפי כעדות והוצגו מעובדת, או מקורית

של הראשונה ובמחצית החמש-עשרה המאה בסוף שהתקיימו למערב, הראשונים המסעות מן בכמה היה כך אירופה.

של הראשון מסעו על קמיניה דה ואס פרו של מכתבו לסנטנחל, קולומבוס של מכתבו כדוגמת השש-עשרה, המאה

של חיבורו על ונשען זו תופעה הכיר אשר פריצול, כי להניח יש מדיצ'י. דה ללורנצ'ו וספו'צי של ומכתביו קאברל

עמ'.171 עבריים, דפוסים קנדלשיין, ראו: החיבור של תפוצתו ספרים78-79,81-82על ברוכסון, מאמר. - עבריים דפוסים הנ"ל, .
עמ' משנת167,168וקוראים, הפרטיות הספריות רשימות על נסמכה ברוכסון הכוללות430של1595. מנטובה, מדוכסות יהודיות משפחות

כתבי-יד ודפוסים.

.184 - 183. בונפיל, במראה כסופה, עמ' 264 - 255על כתיבת האגרות באיטליה, ראו: קאסוטו, היהודים בפירנצי, עמ' עמ' .172
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על חיבורו תוכן עם שהשתלב זה מונח לאמץ היה יכול מכתבים, על נסמך כי החיבור לאורך במפורש שציין מונטלבודו,

התגליות ועם אופן הכתיבה וההפצה המוכר שלהן.

מייצגת דוגמא לשמש יכולה העניינים תוכן של גם כמו פריצול של לזו מונטלבודו של חיבורו כותרת בין ההשוואה

בין השונה ועל המשותף על להצביע ואף שלהם, השונה היעד קהל ובין המחברים שני של הכתיבה אופן בין להבדלים

החיבור של עברית מהדורה אינה עולם' ארחות ש'אגרת למרות לתגליות. בנוגע המחברים של ותפישותיהם מטרותיהם

Paesiהאיטלקי nouamente retrouati. et Nouo Mondo da Alberico Vesputio Florentino intitulato

על מבוססת כמחציתה הפלורנטיני'), וספוצ'ו אלבריקו של שמו על הנקרא החדש והעולם שהתגלו חדשות ('ארצות

כותרת שכן לתוכן, וביחסו החיבור בכותרות ניכרות המחברים של השונות המגמות מונטלבודו. של מחיבורו פרקים

המהווה החדש', 'העולם לגילוי בעיקר החדשות, הגיאוגרפיות לתגליות הלב תשומת את מפנה מונטלבודו של חיבורו

(כ- כולו מהחיבור קטן חלק רק ולמזרחאחוז7למעשה לאפריקה הפורטוגלים המסעות את למעשה הציג החיבור רוב ;(

וספוצ'י. של אלו ביניהם למערב, המסעות את תיאר מיעוטו רמז173ורק לא עולם' ארחות 'אגרת החיבור שם לעומתו,

לתגליות או ליבשות ש'התגלו' לאחרונה ויכול היה לרמז בכלליות כי החיבור יעסוק בתיאור מקומות בעולם. 

לו והוסיף המקורית החיבור כותרת את שנשא שער הדפוס בית הכין שנה כששים כעבור עולם' 'ארחות נדפס כאשר

מס' (איור הספר תוכן על פרטים על8מספר ואף החיבור מיועד היה אליו הקוראים קהל על ללמד יכולים אלו פרטים .(

נדפס עולם' 'ארחות העברי. והחיבור האיטלקי החיבור את הדפיסו אשר הדפוס בתי שני של מגמותיהם בין ההבדלים

עם השם שהעניק לו מחברו, אך נוסף לשער הפירוט הבא:

ידבר ואיברופה: אפריקה אסיאה הישוב חלקי ושלש אקלימים הז' חלקי דעת אדם המלמדת עולם ארחות אגרת

מנהר בו ימצא הדרומי: הקוטב עם פורטוגאל ספינות מצאו מקרוב אשר הרחוקים האיים על כן] [=גם ג"כ

דברי קשט מטה. של עדן וגן ישראל. ארץ גבולי פרטי וכל הם. איפה אנה הסגורים היהודים ומקומות סבטיון

אמת (פריצול, ארחות עולם שמ"ז. ללא ציון עמוד).

שנים עשרות כמה נפטר כבר ומחברו שנכתב לאחר מה זמן שהתפרסם אף על הנדפס, החיבור של השער כי לומר ניתן

בו האופן על אולי להעיד יכול זה תיאור עסק. בהם לנושאים באשר פריצול של גישתו את רבה במידה שימר קודם,

נתפש החיבור על-ידי המביאים לדפוס בבית הדפוס ביחס לקהל היעד אליו הופנה. 

(כ-.173 לאפריקה במסעות עוסק החיבור של ביותר והרחב הראשון במצרים35חלקו בהודו, עוסקים והשלישי השני החלקים אחוז);
(כ- (25ובערב קולומבוס של במסעותיו עוסק הרביעי חלקו (20אחוז); החדש' ל'עולם וספוצ'י במסע עוסק החמישי חלקו אחוז);7אחוז);

 אחוז).14חלקו השישי דן במכתבים הנוגעים למסעות להודו (
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 -  שער מהדורת הדפוס של  'אגרת ארחות עולם' לאברהם פריצול (ונציה, שמ"ז)8איור מס' 

גלויה כהצהרה המופיעה הראשונה המטרה כאשר הקוראים, לקהל אטרקטיביים להיות שיכלו הנושאים את הציג השער

ג ידע של בלימוד התמקדה השער דברי זאתיבפתח שהדגיש כפי זמנו, של היהודית בחברה נפוץ היה שלא אוגרפי

עמ' (לעיל בהקדמה עצמו ולשבעה43המחבר יבשות לשלוש העולם של הקלאסית החלוקה בתחילה מוצגת בשער .(

ואורך המעלות חלוקת וכן היבשות, של גבולותיהן פירוט ועימה ו-ג' ב' בפרקים בחיבור שנדונה חלוקה אקלים, אזורי

ו-ה'. ד' בפרקים שנדונו למערב, וממזרח לדרום מצפון האקלים בספרות174אזורי ממש של חידוש מהווה אינו זה נושא

ג חלוקות הזמן, בת בעברית קוסמוגרפית ספרות מצויה לא שלמעשה למרות שכן הוצגויהיהודית, אלו אוגרפיות

ג ידע יהודים. למלומדים מוכרים שהיו המאוחרים הביניים מימי מוקדמים מחיבורים כחלק בפירוט או אוגרפייבצמצום

כדוגמת ופילוסופי, מדעי אופי בעלי ובחיבורים ספרדית מקרא בפרשנות הופיע ולאקלימים ליבשות החלוקות של זה

תרגומיהם כדוגמת אירופית, מדעית ספרות של בתרגומים או תיבון אבן ושמואל חייא אבן אברהם של חיבוריהם

העבריים של 'הספירה' מאת סקרובוסקו (ראו להלן בפרק השלישי). 

הג לתגליות מצומצמת התייחסות ישנה יבשהיבשער למציאת רמז או איזכור כלל כוללת אינה היא אך אוגרפיות,

. 136 - 135על העדפתו של פריצול את החלוקה לאזורי האקלים לעומת חלוקות אחרות, ראו: רודרמן, פריצול, עמ' .174
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כמעורפל נראה זה איזכור (שם). הדרומי' הקוטב עם פורטוגאל ספינות מצאו מקרוב אשר הרחוקים 'האיים 'חדשה':

תחילה התגליותבכוונת על הספר של מפרקיו בכמה שנדונים המפורטים לתיאורים הדברים התייחסו האם ברור ולא

'גילויו' אין החדש', ל'עולם וספוצ'י של למסעו רומז אולי הדרומי הקוטב שאיזכור למרות במערב. או במזרח באפריקה,

החלוקות הצגת לאחר מיד עצמו בחיבור גם כך סופו. עד כמעט החיבור של השונים בפרקים לא ואף בשער כלל נזכר

בחיבור נדונים אך ובקרבתה, באפריקה החמש-עשרה המאה של הפורטוגליים הגילויים ה' בפרק נרמזים העולם של

חופי מול אל לפורטוגלים ש'נתגלו' 'החדשים' באיים מתמקדים ו-י"ז ט"ו פרקים שמתוכם כך ט"ו-כ"ג, בפרקים בפירוט

אכן החיבור של הראשונה מחציתו בעוד הדרומית'. ב'היבשה הפורטוגלים של נחיתתם את כולל זה תיאור אפריקה;

ג במידע הנקשרותיעוסקת אלו בעיקר ה'חדשות', בתגליות עוסקת השנייה מחציתו היבשות, שלוש אודות על אוגרפי

ג מידע המספקות ולהודו אלו.ילאפריקה מקומות אודות על ואתנוגרפי לתגליות175אוגרפי זו מצומצמת התייחסות

מעוניינים לדפוס המביאים היו לפריצול בדומה כי להעיד אולי יכולה החדש' מ'העולם וההתעלמות החיבור של בשער

החדשות לתגליות המחבר של להתייחסותו רבה במידה מקבילה זו מגמה החדש'. 'העולם על הידיעות את להצניע

התעניינותם את לייחד שנועדו לנושאים, נוגעים בשער המופיעים האחרונים הדברים כי נראה מכך. העולות ולתפישות

ג ומידע הסמבטיון נהר השבטים, עשרת דהיינו, הבראיסטים, אף ואולי יהודים קוראים ישראל.ישל ארץ על אוגרפי

ישראל בארץ איטליה יהודי בקרב ייחודית התעניינות ביטוי לידי באה היהודית בהגות ישראל ארץ של מרכזיותה מלבד

שהתרחשו מיוחדים אירועים ושל היהודיות הקהילות של הקדושים, המקומות של תיאורים באמצעות בה ובמתרחש

ולמכריהם לקרוביהם ישראל בארץ שישבו יהודים על-ידי שנשלחו הרבות האגרות במוקד עמדו אלו נושאים בה.

וככל הארץ, גבולות לנושא י') (פרק נפרד פרק להקדיש המחבר את השאר בין הובילה זו שהתעניינות יתכן באיטליה.

האגדי הסמבטיון נהר אודות על והפרטים השבטים עשרת בשער. זה נושא להדגיש בכך המעורבים את הניע אף הנראה

ועשרת ישראל ארץ של סמיכותם גם לעיל. שנזכר כפי זו בתקופה היהודי בציבור רחב עניין שעוררו נושאים היו

שדנו לאיטליה ישראל ארץ בין הרבות ההתכתבויות באותן גבוהה בשכיחות עלו אלו נושאים מפתיעה; אינה השבטים

של האחרון הפרק הוקדש לו אשר הנדפס, בשער הנזכר נוסף פלאי נושא השבטים. עשרת על בשמועות גם בפירוט

הג השאלה הוא וקיבלהיהחיבור, האירופי בשיח שנפוצה שאלה הארצי, גן-עדן של מקומו בדבר אוגרפית-התיאולוגית

ידע הידע: של הבטים שני הציג הנדפס השער כי כן, אם להבחין, ניתן הגיאוגרפיות. לתגליות בהקשר לב תשומת

 176גיאוגרפי כללי על העולם וידע פרטיקולרי 'יהודי' ומבטא מגמה חדשה יחסית של הלימוד בחברה היהודית.

175.) היבשות ושלוש העולם של גיאוגרפי בתיאור עוסקים א'-י"ב אופיר40%פרקים של מיקומם בשאלת עוסקים י"ג-י"ד פרקים ;(
) ט"ו-כ"ד פרקים הראובני; דוד ובסיפור השבטים עשרת לה,33%ושל הסמוכים ובאיים בה ה'חדשות' ובתגליות לאפריקה במסעות עוסקים (

) ובמזרח בהודו עוסקים כ"ה-כ"ח פרקים י"ח); מפרק (קטע קולומבוס של מסעותיו תיאור את החדש'13%הכוללות ב'עולם עוסק כ"ט פרק ;(
).  3%) ופרק ל' דן בגן-עדן הארצי (3%(

. כאמור גם הידע 'היהודי' עורר לעתים התעניינות בקרב נוצרים, כדוגמת שאלת עשרת השבטים.142השוו: רודרמן, פריצול, עמ' .176
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ט. סיכום - השיח המדעי והשיח הקולוניאלי: הכתיבה על התגליות ושאלת הזהות היהודית

ְלָהִׁשיב ֱאֶמת, ִאְמֵרי קְֹׁשְט mְלהֹוִדיֲע' המקראי: הפסוק על הנשען אמת', דברי 'קשט הביטוי הופיע בשער הכיתוב בסיום

כב, (משלי '.mְלׁשְֹלֶחי ֱאֶמת את2ֲאָמִרים בשער להדגיש היתה האמת של יופייה על הביטוי שילוב מטרת כי להניח יש .(

בחיבור. המוצגים הדברים של זהשהוספתיתכןאמינותם היבט להדגיש לדפוס המביאים של מרצונם נבעה זה ביטוי

של ומיקומו הסמבטיון של קיומו השבטים, עשרת שאלת כמו פלאיות ידיעות לעורר שיכלו התמיהות לאור ה'אמת' של

באגרת לכך, בדומה והאתנוגרפיות. הגיאוגרפיות התגליות ביניהם החיבור, בתוך המצויים פרטים אף ואולי גן-עדן

כותב ציין ישראל', מבני איש 'שמונים של והבאתם ספרד של המסע נזכר כאשר הפרק, בראשית שנדונה האנונימית

). 37האגרת 'והדבר אמת ויציב לפי דברי הנ"ל' (ראו התייחסות לכך לעיל, עמ' 

ומשמעות החדשות התגליות על מהמידע נבעו הקוראים, בקרב להתעורר יכולות שהיו התמיהות כי להניח בהקשרןיש

אשר תמיהות - המקובלות העולם הצגתהלתפישות את שהדגישה זו רטוריקה בעצמו. פריצול ידי על רבות פעמים עלו

מהכתב, נקרא או בעל-פה שנמסר למידע ביחס הביקורתיות אף ולעתים האמינות של חשיבותן את והביעה ה'אמת'

בדיקת חשיבות המוקדמת. החדשה העת של והלימוד החשיבה דפוסי את המסמנים הבולטים התהליכים אחד היתה

מידע ושל טקסטים של ביקורתית לבחינה שהובילו מהיסודות היו מתאימות הוכחות אחר וחיפוש ושימשוב'האמת' כלל

הניסוי ועל עיניים מראה על כלומר 'המציאות', על ההסתמכות חשיבות לכך, בנוסף המדעית. החשיבה בתהליכי כזרז

והשמונה-עשרה. השבע-עשרה במאות ששיאה המדעיות' 'התגליות תקופת של העיקריים ממרכיביה בהתאמה177הם

של במקומה הכרה זה ובכלל הניסיון, של חשיבותו הודגשה הקלאסית ההיסטוריוגרפית הכתיבה מסורת על-פי לכך

אותה. לבחון שונות שיטות ופיתוח בארוע, שנכחו אנשים מפי במיוחד של178העדות, הנדפס החיבור בשער ההדגשה

שהראשון זה, היבט פריצול ביטא בהם החיבור לאורך השונים לאיזכורים מתווספת הדברים של ואמינותם אמיתותם

(פריצול, .'[...] אמת מאנשי ושמעתי כתוב 'ומצאתי ומקורותיו: החיבור את הציג כאשר בהקדמה כבר הופיע בהם

עשרת על או הראובני דוד על הידיעות את שהציג גם זה להיבט התייחס פריצול א). עמ' ג, דף שמ"ז, עולם ארחות

הפנה דבריו את להוכיח מנת על בספרים. קרא או שמע אודותם שעל דברים ציין כאשר נוספות בפעמים וכן השבטים,

בהם, המצויה ל'אמת' בנוסף כי התפישה מתוך הלועזיים המקורות את במיוחד הדגיש כאשר למקורותיו, לעתים המחבר

קריאתו באופן כללי באופן בחיבור ביטוי לידי באה זה היבט ועוד, זאת לדבריו. יותר גדולה אמינות להוסיף יכולים הם

חלקית היתה זו שביקורת על-אף ביקורתיות, של במידה העדויות של ובדיקתן בוחנת בעין מקורותיו את פריצול של

179בלבד ושונה מאמות המידה הביקורתיות שהתפתחו מאוחר יותר למן המאה התשע-עשרה.

עמ'.177 המדעית, המהפכה שייפין, לדוגמא: וראו אלו מגמות על נכתב עמ'79-133רבות הידע, של ההיסטוריה ברק, .200-203.
.252ראו התייחסות לכך בהקשר לכתיבתו של מנשה בן ישראל בפרק הרביעי להלן בעמ' 

שמ"ז,.178 עולם ארחות (פריצול, נוצרים]' [=של ובדפוסיהם בספריהם שכתוב מה וראה נא עלה קדש במכתבי תתרצה לא 'אם לדוגמא:
.48דף כז, עמ' ב). ראו התייחסות לכך לעיל עמ' 

עזריה.179 של בכתיבתו לרוב התמקדו מקורות כלפי הביקורת להתפתחות בהתייחסותם התקופה של באיטליה היהודית התרבות חוקרי
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המאה של הראשונה ובמחצית התשע-עשרה במאה האירופית ההיסטוריה בכתיבת נוכח שהיה המסורתי, הטיעון

הג התגליות של המרכזי מקומן את הדגיש העתיהעשרים, ראשית של בהתפתחויות אמריקה', 'גילוי ובמיוחד אוגרפיות,

על ערערו העשרים המאה של הששים משנות באירופה. והחברה התרבות על המיידית והשפעתן תרומתן ואת החדשה

ארוך תהליך היתה האירופית העולם תמונת תוך אל אמריקה של שילובה כי טען אשר אליוט, ג'ון כדוגמת חוקרים, כך

עם המפגש וכי הראשון, ממסעו קולומבוס של חזרתו מאז הפחות לכל שנה וחמשים כמאה במהלך שהתגבש טווח

מ אירופה ינקה אותן והנוצרית הקלאסית המסורות של עבים משקפים דרך נתפרשו 'החדשים' והילידים ,העברהנופים

מגמה המשיכו גרפטון, אנטוני כדוגמת נוספים, חוקרים האירופים. נפגשו עימם המציאות של מעוותת תמונה יצרו אשר

 180ילו האירופים על המציאות החדשה.חזו בהדגישם את השפעתם המכרעת של גופי הידע הקודמים שה

הקדמונים, על האחרונים של עליונותם לתפישת שהביאה הנוצרי, בעולם התגליות השפעת לעומת כי טען רודרמן

ה'מגלים'. שהציגו החדש הידע פני על המקראי הידע את והעדיף המסורתית בתפישה דבק דבק181פריצול לעתים אמנם

הג לתגליות בהתייחסותו אמביוולנטיות ביטא הוא לעיל שנדון כפי אך המסורתיות, בתפישות אוגרפיותיפריצול

בראשית התקיימה זו שהתמודדות אף על יותר. מורכב באופן והמדעיות התיאולוגיות משמעויותיהן עם והתמודד

פריצול אחת. בכפיפה הדרות ו'חדשות' 'ישנות' תפישות מצויות פריצול של שבחיבורו לומר ניתן התגליות', 'תקופת

השומעים אשר א), עמ' ג, דף (שם, היום' 'מחדש חדש כדבר בזמנו הספנים הגיעו אליהם והמקומות המסעות את הציג

מאלה' מאומה דבר לא הגדול החוקר טולומיאו כי ובפרט ביבשה נתחדש ומופת פלא כמו להם 'ונראה תמהים עליהם

עד נודע ולא אתנו ודבקות קשר לו אין אשר הנמצא חדש 'מעולם בימיו שנודע בכך הכיר אף הוא א). עמ' יד, דף (שם,

קרובות לעתים ודבק בחיבורו יחסית מוצנע באופן אלו חידושים הציג הוא זאת, עם א); עמ' לב, דף (שם, הזה' היום

שהחלו החדשות התפישות לבין והימי-ביינמיות הקלאסיות המוכרות התפישות בין שהילכו פשרניים בהסברים

ג במרחב אותן מיקם הוא במערב התגליות עם להתמודד פריצול נדרש כאשר זו. בתקופה מעורפל,ילהתגבש אוגרפי

ונשתכחו קודמות בתקופות מוכרים היו במקרא, נזכרו הללו המקומות רוב שכן השמש', תחת חדש ש'אין בתפישה ודבק

ובזיקה האטלנטי באוקיינוס לאיים מהמסעות כחלק הוצגו במערב קולומבוס של הראשונות התגליות מחדש. ונתגלו

במרחב מוקמה המערבי' הדרומי 'בקצה היבשה של והתגלית אליהן, ביותר הקרובה המוכרת היבשת שהיתה לאפריקה,

החיבור של סופו עד נזכר לא החדש' 'העולם גילוי כן, כמו קולומבוס. הגיע אליהם לאיים אפריקה שבין מעורפל

ומבודד מופלא אך אחר, 'מוכר' למרחב התיאור של זיקתו באמצעות השאר בין בחיבור, בולטת זה מרחב של ונפרדותו

רווחת, מסורתית מתפישה חלק היתה החדש' 'העולם גילוי משמעות עם פריצול של התמודדותו גן-עדן. - הוא גם

עמ' עינים, מאור בונפיל, ראו: זה. לנושא בהקשר מועטה לב תשומת קיבלו אחרים מלומדים של וכתבים רוסי .59-62,125-127דה
עמ' יהודית, היסטוריוגרפיה השלישי211-216ירושלמי, בפרק המצויים בדיונים להלן ראו אלו מגמות על וויטרבו. רוסי דה ויינברג, .

ובאחרית דבר.

.28ראו: אליוט, העולם הישן והחדש. גרפטון, עולמות חדשים. השוו למחקרים נוספים, ראו ביבליוגרפיה נוספת לעיל הערה .180

.137ראו: רודרמן, פריצול, עמ' .181
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על בהיסטוריה והתערבותו האל של הפרטית השגחתו של כלומר הקדום', האלקי 'הרצון של תוצאה בה ראה שהמחבר

 182מנת לקדם תכנית אלהית שנקבעה מראש.

במערב התגליות אודות על למידע בהדרגה היהודית החברה נחשפה ככלל, ובאירופה באיטליה הכללית לחברה בדומה

האיטלקית בלשונות בעיקר ערוצים במגוון זרם זה מידע כי לשער, ניתן השש-עשרה. המאה של הראשונה במחצית

בקרב עניין עורר הוא כי להניח וסביר מודפסים, וספרים כתבי-יד פמפלטים, התכתבויות, שמועות, באמצעות והעברית,

בלשון דווקא הכתיבה כי יתכן רחבה. השכלה בעלי יהודים של צרה שכבת בקרב רק ולא בחברה שונות שכבות

כאחד, ותקשורת ספרות כלשון באיטליה בעברית השימוש של ארוכה ממסורת רבה במידה שנבעה זה, במרחב העברית

חלקים או השלם שהחיבור כך נכתב, בה והמדינה העיר לגבולות מעבר עולם' 'ארחות של הפצתו את לדוגמא, איפשרה,

ממנו יכלו להגיע גם ליהודים במרכזים אחרים. 

* * *

השלטון בדרכי שעסקו השונים ובהבטיו בכיבוש ממוקד היה החדש' ב'עולם שעסק האירופי מהשיח ניכר חלק

שהציגה החדש' העולם ילידי' של הראשונים המפגשים על הכתיבה הילידים. של והחברתי החוקי ובמעמדם הקולוניאלי

'אנחנו' בין שונות הבחנות באמצעות הקולוניאלית ההיררכיה להבניית גם שימשה מוכר הלא ה'אחר' עם התמודדות

שהיו יהודים, דחו או אימצו מידה באיזו לבדוק יש אלו הבחנות לאור אמריקה). (ילידי 'הם' לבין (האירופים/הנוצרים)

ההבחנות את הקולוניאלי, בפרוייקט זה ראשוני בשלב כלל מעורבים היו לא ואף ושליטה כוח נעדרת מיעוט קבוצת

הללו שהחלו להיווצר בספרות המסעות על אמריקה, ולאילו סוגיות נדרשו בהקשר לגילוי 'העולם החדש'. 

בחיבורו גם קרובות לעתים המופיע כינוי 'נוצרים', הכללי בכינוי והספנים הנוסעים לרוב כונו עולם' 'ארחות בחיבור

המחבר ציין הספנים של הנוצרית לזהות בנוסף מונטלבודו. לדוגמא:לשל המסע, נערך שבחסותה הממלכה את פעמים

'[...] הפורטונאטי האיים ולעבור אלה בכל שמה לסבוב ספרד ומלך פורטוגאל למלך הדבר נתגלה האלה הגלילות 'ובכל

בהקשר אף למסע, החסות כנותנת שצויינה פורטוגל זו היתה ולרוב כלל, נזכרה שלא כמעט ספרד ב). עמ' יד, דף (שם,

לא זמן נכתב שהחיבור למרות שלילי, באופן אלו לממלכות להתייחסות רמז נמצא לא לכך בנוסף קולומבוס. מסע של

) ספרד גירוש אחרי (1492רב פורטוגל ושמד במקור1497) הכיבוש פעולות נזכרות שלעתים אף על לכך, בנוסף .(

המקור. של מזו שונה התייחסות קיבלו שלא או העברי לחיבור בהכרח הוכנסו לא הן שלאדישיחס183האיטלקי, זה

היותם מצד הן לכובשים שלילי יחס שביטא ספרד, למגורשי צאצא הכהן, יוסף של מכתיבתו לדוגמא שונה, פריצול

. 117 - 112. השוו: רודרמן, פריצול, עמ' 76 - 75ראו לעיל, עמ' .182

שהיו.183 'שמעתי טומה: סן לאיי פורטוגל על-ידי שנשלחו לאנוסים בהקשר מצוי בחיבור והאניסות הגירוש לנושא היחיד האיזכור
וירגא, אבן ראו: יהודה', 'שבט בחיבור לדוגמא מצוי ביקורתי באופן אלו ארועים של איזכור ב). עמ' יח, דף (שם, הגרוש' בני בזמן אנוסים
לספינה נשים של הבאתן ושל קולומבוס של משלחתו על-ידי מאספניולה האשה של ללכידתה פריצול של התייחסותו קכה. עמ' יהודה, שבט

.68 - 67ולקחיתן ל'פורטוגאל' אינן בגדר ביקורת של ממש, וניתן לומר כי זהו יוצא מן הכלל המעיד על הכלל. ראו לעיל עמ' 
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נוצרים הן מצד היותם ספרדים, כפי שנדון בפרק הבא. 

השוואה על רמז או במיוחד שלילי מטען נשא 'נוצרים' במונח השימוש כי פריצול של בבחירתו ניכר שלא אף על

בשונה כצפוי; שונה היתה זה למונח העברי והחיבור האיטלקי החיבור של זיקתם ל'יהודים', 'נוצרים' בין כלשהיא

בחיבורו בולט באופן זאת הביע ואף 'הנוצרים' של זו רחבה לקבוצה בזיקה עצמו את מונטלבודו העמיד מפריצול,

למונטלבודו שבדומה יתכן שלהן. הזיקה ובכינויי רבים ראשון גוף בצורות שונים בהקשרים מרובה שימוש באמצעות

אשר לספנים, כללי ככינוי 'נוצרים' במונח השימוש את פריצול אימץ המסעות, את שתיארו אחרים רבים ולמחברים

הפגאנים לבין ה'נוצרים' בין זו בהשוואה הדתי ההיבט והכובשים. הנוסעים של הדתית-התרבותית השתייכותם את סימן

ביניהם. השונּות הבניית ולשם לילידים האירופים בין מההשוואה כחלק התגליות על בשיח תיפקד הדת' 'חסרי או

בגוף מופיעים העברי בחיבור התיאורים רוב האיטלקי מהמקור בשונה כאשר החיבור, לאורך מצויות זה מסוג השוואות

רבים. ראשון בגוף תיאורים מצויים בהם מסויימים מקרים מלבד אל184שלישי, החדש' 'העולם את פריצול הציג כאשר

אשר איקלמים מהשבעה היבש'[ה] כל 'לסבוב ציין: המוכר העולם [...]אנחנומול אסיאה אפריקא איברופא היינו, בו,

ודבקות קשר לו אין 'אתנואשר אשראנחנו', הלזו האיקלמי'[ם] שבע תוך והנהנתישבנוהיושב'[ם] היום ממשוה בהם

ויתחמם הזמן שיתקרר וגם נקטלנו[...] קולומבוס של מסעו(תיו) בתיאור שלי). ההדגשות א-ב. עמ' לב, דף (שם, '

איש להתקיים יכול לא המקומות 'ובאלה בסופו: ציין אך ממונטלבודו, בשונה שלישי בגוף בדיבור לרוב פריצול

ומעידיםגלילותינומ לאירופה פריצול של הכללית הזיקה על מצביעים אלו מקרים שלי). ההדגשות ב. עמ' כ, דף (שם, '

בחיבור. המתוארים הילידים מול ואל האירופי המושגים לעולם בקרבה שלו השייכות קבוצת את המחבר של סימונו על

הנוצרים האירופים של לצידם היהודים את מיקם פריצול של חיבורו כי לומר שמעברהבניתן בינארית משוואה מעין

האחר עמדו ילידי אמריקה.

קבוצת לבין הנוצרי ה'אנחנו' בין מסויים ריחוק יצר זאת בכל שפריצול לכך עדויות כמה בחיבור מצויות זאת, עם

של לכאורה במציאותם שדנו הבודדים בפרקים בעיקר בולט ביטוי לידי באה אליה שזיקתו היהודים, - נפרדת שייכות

ביטויים מקצת שינה או השמיט המחבר השבטים. עשרת של מיקומם לשאלת ובקשר במזרח או ערב האי בחצי יהודים

של משלחתו של הראשונים המפגשים אחד בתיאור לדוגמא, נוצריות. לפרקטיקות ישיר באופן הנקשרים ותיאורים

ה- תפילת את ערכו ומיד החדש' ל'עולם הגיעו שהנוצרים בשעה נוצרי; אירוע המחבר השמיט הילידים עם קולומבוס

Ave Maria.כמותם הילידים עשו לפרקטיקה185והצטלבו, בהשוואה החזיר קותלי המלחת נזכרה כאשר נוסף, במקרה

שלישי לגוף עושים' שאנו 'כפי הראשון בגוף הדיבור את צפוי באופן פריצול שינה האדם, בשר המלחת של הקניבלית

.105, הערה 74ראו לעיל עמ' .184

עמ'.185 חדשות, ארצות עמ'104מונטלבודו, מרטיר, פיטר ומג'ונקלדה, לונרדי השוו: שונה216-217. אך מקביל לסיפור השוו .
.129 - 126במעט, אשר הופיע ביומנו של קולומבוס: דון, קולומבוס, עמ' 
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 186'כאשר יעשו הנוצרים'.

שלו השייכות זיקת את פריצול סימן ילידים, מול אל ונוצרים אמריקה מול אל אירופה של בהשוואה כי לסכם, ניתן

(במובן דתית ואף תרבותית גיאוגרפית-אתנית, היתה מהותה כי ונראה האירופי-הנוצרי, ה'אנחנו' של לצדם

בעתהמונותאיסטי). ה'אנחנו'בה בין ריחוק ויצר רבים, במקרים במקור שהופיע ראשון בגוף הדיבור על וויתר הוא

של הכללי בתיאור ברור באופן עלתה אליה זיקתו שלו; היהודית הדתית-האתנית השייכות קבוצת לבין האירופי

התגליות על הנוצרי השיח בין הרבות ההשקה נקודות למרות השבטים. לעשרת בהקשר במזרח או בערב 'יהודים'

השאר, בין נבע, יהודים של בכתבים הדיון של באופיו שההבדלים יתכן היהודי, זה לבין השש-עשרה המאה בראשית

האנונימית שהאגרת אף על הילידים. של הדת ולהמרת לים שמעבר לכיבושים היהודי השיח של הזמני הזיקה מחוסר

במערב התגליות על בעקבותמשקפתשסיפרה להיווצר שיכלו הקולוניאליים הכוח ליחסי מרומזת ראשונית מודעות

עסק אשר עולם', ב'ארחות משמעותי לדיון עלו לא כלל זה מסוג שאלות ילידיהן, עם והמפגש הרחוקות הארצות כיבוש

התמודדות זו. בתקופה היהודי לשיח יותר רלוונטיות הנראה ככל שהיו תאורטיות, ומדעיות תאולוגיות בשאלות בעיקר

של במוקדו העומדים הכהן, יוסף של בכתביו מצויה הכובשים ועם הכיבוש עם החדש', 'העולם על הידע עם שונה

הפרק הבא.

.96, הערה 71ראו לעיל עמ' .186
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פרק שני

אתנוגרפיה, זהות והזדהות:

)1557 - 1553יוסף הכהן וכתיבתו על אמריקה וילידיה (

השונות התפישות הבנת תוך במערב התגליות אודות על המידע את ובוחן הכהן יוסף של בכתביו מתמקד זה פרק

כתבים חיבר בצעירותו, לאיטליה והגיע ספרד למגורשי צאצא שהיה הכהן, ותושביו. החדש' 'העולם על מתוכם העולות

של החדשות התגליות את בפירוט או בקיצור המציגים דיונים כלולים בהם וגיאוגרפיים-אתנוגרפיים, היסטוריוגרפיים

שהלך ידע בו, השונים העמים ועל העולם על ידע הכהן צבר שנים מספר במשך כי עולה אלו מחיבורים תקופתו.

והתרחב במהלך עשרים שנה לערך, כאשר בין כתביו מצוי באופן ייחודי ידע רחב ועשיר ביותר על אודות אמריקה.

זה ידע השתלב אופן באיזה להבין מנת על ביניהן ואשווה הכהן של בכתביו השונות הידיעות את אבחן זה בפרק

בהרחבה אדון הפרק במהלך השונים. בחיבוריו הידיעות את להציג בחר ואיך המחבר של המשתנה העולם בתמונת

אודות על ונפוץ רחב ספרדי לחיבור ועיבוד תרגום שהיה קורטיש', פירננדו וספר החדשה האינדיאה 'ספר בחיבור

וההתייחסויות ימינו עד נדפס לא זה חיבור השש-עשרה. המאה של הראשונה במחצית הספרדים וכיבושי התגליות

 1לתוכנו ולמגמותיו במסגרת מחקר מדעי היהדות מצומצמות ביותר.

נחשפה אליה החדש הידע עולם נוכח ההתמודדות בתהליכי להתבונן ניתן דרכו צוהר לשמש יכולים הכהן יוסף כתבי

גיבושן על לעמוד מאפשרים אלו כתבים בפרט. היהודית והחברה בכלל השש-עשרה במאה באירופה החברה בהדרגה

החברה בתוך היהודי המיעוט בקרב החדשה היבשת של ילידיה וכלפי הכיבושים כלפי השונות העמדות של ההדרגתי

הנוצרית-הקתולית.

א. יוסף הכהן וחיבוריו

) הכהן יהושע בן לאחר1496יוסף מאוורטה1577- אביו - ספרד ממגורשי הורים לשני שבצרפת באוויניון נולד (

)Huarte;חמש כבן בהיותו ג'נובה לרפובליקת משפחתו הגיעה מפרובאנס היהודים שגורשו לאחר מארגון. ואימו (

הצפוניות. עריה בין פעמים מספר בחייו שנדד למרות באיטליה שנותיו רוב את בילה 2הכהן
במקצועו רופא היה הכהן

המדיניות ובהתרחשויות עברי בדקדוק המדע, בענפי ובחיבוריו: בידיעותיו ביטוי לידי שבאו שונים בתחומים והתעניין

. 77לפירוט ביבליוגרפי ראו להלן הערה .1

בסערת.2 היסטוריון דוד. אברהם עמים. גבולות מציב וינברג, הימים. דברי גרוס, הכהן. יוסף לוב, לדוגמא: ראו הכהן, של ופועלו חייו על
הכהן. יוסף יעקובס, תשס"ה. ירושלים האישיות. אגרותיו מקובץ המשתקפים הבכא עמק בעל הכהן יוסף ההיסטוריון של ואופיו דמותו רוחו:
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המאה של החמשים ומשנות ולא-יהודית יהודית מגוונת ספרות קרא הוא קודמות. תקופות ושל זמנו של והפוליטיות

חיבוריו רוב במקור. עברית כתובים שאינם לחיבורים עיבודים הם שחלקם בעברית, חיבורים כמה חיבר השש-עשרה

) שי"ד בשנת בחייו עוד נדפס מהם אחד ורק בכתבי-יד עותומאן1554נותרו ובית צרפת למלכי הימים דברי 'ספר (

לב תשומת קיבלו אלו חיבורים שני מכן. לאחר רבות שנים רק אך הוא גם נדפס הבכא', 'עמק נוסף, חיבור התוגר'.

רשימת להלן מאוד. מצומצמת אליהם וההתייחסות קצרים לאזכורים רק זכו האחרים חיבוריו אך יחסי, באופן במחקר

חיבוריו על-פי הסדר הכרונולוגי של כתיבתם:

1546.3) 'מקיץ נרדמים' - תרגום ועיבוד לספרו של מאיר אלגואדיש העוסק במקצוע הרפואה, אשר הושלם בשנת 1

והאימפריה2 הפרנקית הממלכה בתולדות המתמקדת כרוניקה - התוגר' עותמאן ובית צרפת למלכי הימים דברי 'ספר (

  ונדפס לראשונה שנה לאחר מכן.1553העות'מנית מראשית ימי-הביניים ועד זמנו של המחבר. החיבור הושלם בשנת 

אסיה3 אפריקה, היבשות: שלוש על בואמוס יוהנס של הגיאוגרפיה לספר ועיבוד תרגום - עמים' גבולות 'מציב (

  .1555ואירופה. הושלם בשנת 

גומארה4 דה לופס פרנסיסקו של הפופולרי ספרו של הראשון החלק של ועיבוד תרגום - החדשה' האינדיאה 'ספר א)

)Francisco López de Gómaraבספרד לראשונה נדפס גומארה של חיבורו באמריקה. הספרדיים הכיבושים על (

הכותרת1552בשנת את Historiaונשא general de las Indiasאדר בחודש החיבור של זה חלק השלים הכהן .

.1557שי"ז, דהיינו באמצע שנת 

שכותרתו4 גומארה, דה לופס של ספרו של השני החלק של ועיבוד תרגום - קורטיש' פירנאנדו 'ספר Laב)

Conquista de Mexicoלאחר חדשים כחמישה זה חלק השלים הכהן הראשון. החלק עם יחד בספרד נדפס והוא

).1557החלק הראשון, בחודש אב שי"ז (

זה5 חיבור החדש'. ב'עולם ילידיות בלשונות שמקורן ומונחים, למלים קצר גלוסאר - אצלינו' נודעו לא מלות 'ביאור (

לא נדון כלל במחקר (ראו נספח).

1558.4) 'עמק הבכא' - כרוניקה המתמקדת בתולדות היהודים ובסבלותיהם לאורך הדורות, אשר נשלמה בשנת 6

1561.5) 'פלס השמות' - גלוסאר לשמות עבריים מן המקרא, שנשלם ככל הנראה בשנת 7

. 8, הערה 79וראו ביבליוגרפיה נוספת שם, עמ' 

.14ראו: גרוס, דברי הימים, עמ' .3

ראו:.4 ולמהדורה, .Kלמבוא Almbladh (ed.). Yosef ha-Kohen, Sefer 'Emeq ha-Bakha (the Vale of Tears) with the
Cronicle of the Anonymous Corrector. Uppsala 1981.

עמ'.5 הכהן, יוסף לוב, ראו: Henry.31לפרטים, Gross. Gallia Judaica. Dictionnaire Géographique De La France
D’Après Les Sources Rabbiniques. Edited by Simon Schwarzfuchs. (First Edition: Paris 1897) Amsterdam 1969. p.
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בשנת8 נשלם אשר אגרות, לכותבי המיועדים ופנייה, ברכה דברי של שונות נוסחאות רשימת - לימוד' 'אגרת (

1567.6

 7מלבד זאת מצויים שירים פרי עטו של יוסף הכהן ואגרות רבות ששלח לבני משפחתו ולמכרים.

פירנאנדו וספר החדשה האינדיאה ב'ספר עמים', גבולות ב'מציב הימים', ב'דברי הגיאוגרפיות בתגליות דן הכהן

הימים' ב'דברי אך במערב, התגליות אודות על איזכורים כמה הופיעו עמים' גבולות ב'מציב בגלוסאר. וכן קורטיש'

רק כי משתמע, עמים' גבולות מ'מציב זאת, עם שבמערב. והיבשת האיים גילוי אודות על יחסית מפורט מידע הופיע

בקולומבוס החל בתגליות בפירוט שעסק גומארה, דה לופס פרנסיסקו הספרדי המחבר של הספר את לידיו שקבל לאחר

ומנהגיהם החדש' 'העולם על ידיעותיו את מלא באופן להשלים היה יכול המערבית', ב'הודו קורטס הרנן של אלו ועד

אחר כרונולוגי באופן לעקוב ניתן כי כשכתב במאמרו צדק שגוטהיל נראה הספרדיות. במושבות השונים העמים של

  8הרחבת ידיעותיו של הכהן על אודות 'העולם החדש' בפרט והתגליות החדשות בכלל על-פי החיבורים בהן נזכרו.

ב. 'העולם החדש' וכרונולוגיית הידע בחיבוריו של הכהן

שנת של בקיץ עמים' גבולות 'מציב חיבורו את השלים הכהן לא1555יוסף החיבור פעמים. מספר בעצמו והעתיקו

לדיון זכה לא במחקר שנזכר ולמרות וינברג, ש' רפאל של במאמרו ממנו פרקים מספר פרסום מלבד מעולם נדפס

(9מקיף. בואמוס יוהנס של הפופולרי ספרו של לעברית ועיבוד תרגום הוא עמים' גבולות Johannes'מציב Boemus(

בשנת באוגסבורג לראשונה לאור הכותרת:1520שיצא Omniumתחת gentium mores leges et ritus [...]

sacerdote Teutonicæ militiæ deuoto nuper collectos: & in libros tris distinctos Aphricam, Asiam,

Europamמחולק רבים. ידועים ממחברים נאסף [...] האנשים כל של ומנהגיהם חוקיהם 'הליכותיהם, (תרגום:

.13. גרוס, דברי הימים, עמ' 12

לוב, שם..6

).2. וראו בספרו של אברהם דוד 'הסטוריון בסערת רוחו' (לעיל הערה 13גרוס, דברי הימים, עמ' .7

.130גוטהיל,  קולומבוס בספרות יהודית, עמ' .8

לזה,.9 זה רב דמיון הדומים זה, לחיבור שונים כתבי-יד תצלומי ארבעה מצויים בירושלים הלאומית שבספרייה כתבי-יד לתצלומי במכון
העיר וולטאביאו פה התמוז ד' א' יום 'ונשלם הקולופון: את נושאים כולם הכהן. יוסף של עטו פרי חיבורים של אסופה הינו מהם אחד כל שכן
בכתב-ידו. כתובים הפחות) (לכל מהם ושלושה אלפים' וחמישה מאות ושלש חמש-עשרה בשנת גינובה בגבולי בה יושב הכהן יוסף אני אשר

ה'שט"ו, תמוז ד' החיבור: השלמת על מצביע בהם המצויין עמ'1555ביולי3המועד הכהן, יוסף לוב, השוו: ציין30. שלוב כך על לתמוה יש .
אחר: מקביל לועזי תאריך אך עברי תאריך אותו את על1555יוני23שם המצביע נוסף קולופון מצוי ובסופם שלמים מכתבי-היד שניים .
עמ' שם, לוב, אצל: נזכר החיבור ההעתקה. השלמת עמ'29-30מועד ב, עבריים, תרגומים שטיינשניידר, ברלין,948-949. ספרית הנ"ל, .

עמ' ב, עמ'18חלק יהודית, בספרות קולומבוס גוטהיל, עמ'130. יהודית, בספרות אמריקה סילבר, אמעריקא111-112. זילבער, (השוו:
עמ' ישראל, עמ'24בספרות גיאוגרפית, ספרות צונץ, האנגלי). בחלק עמ'275- ב, כרך ישראל, ספרות צינברג, היהודים265. שולוואס, .

עמ' עמ'298באיטליה, הימים, דברי גרוס, עמ'13-14. האינדיאה, ספר הכהן, .ix'עמ חדשות, ארצות עפרון, בחיבור,56. קצרים לדיונים .
.76 - 75ראו: וינברג, מציב גבולות עמים. יעקובס, יוסף הכהן, עמ' 
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והחיבור בלטינית נוספות מהדורות מספר נדפסו מכן לאחר רב לא זמן ואירופה'). אסיה אפריקה, ספרים, לשלושה

מכן. ולאחר בתקופתו ומוערך מוכר והיה אירופה ברחבי נפוץ שונות, אירופיות ללשונות 10תורגם
זה חיבור

קלאסיים מחיבורים בעיקר בואמוס שאסף היבשות, שלוש אודות על והאתנוגרפי הגיאוגרפי הידע על התבסס

הוא המוקדמת האתנוגרפית הכתיבה על בספרה הודג'ן מרגרט של דבריה ועל-פי בשמם, בו נזכרים אשר ורנסאנסיים,

ומנהגים'. הליכות של הראשונים הרנסאנס מאוספי אחד הפחות לכל או 'הראשון 11היה
בספרות המקובלת הסברה

המהדורות משתי אחת זו היתה כי להניח ויש הדעת, על מתקבלת האיטלקי בתרגום השתמש הכהן כי המחקר

בשנים בונציה שנדפסו הלטיני.1549ו-1542הראשונות המקור של תרגום שהיו המתורגמות,12, המהדורות מן בחלק

או המתרגמים הוסיפו השש-עשרה, המאה של החמישים שנות של השנייה מהמחצית החל לאור לצאת שהחלו

הכהן יוסף של חיבורו כי לציין וחשוב המחבר, משל שאינם החדש' ב'עולם בתגליות העוסקים פרקים לאור המוציאים

כך. שנהג בהם, הראשון לא אם הראשונים, אחד 13היה
של מוקדמת איטלקית במהדורה השתמש הכהן כי להניח יש

המידע ולאור כתב-היד של הקולופון בעקבות שמסתבר כפי החדשות, התגליות על הללו התוספות ללא החיבור

 המצומצם על אודותיהן בסיום 'מציב גבולות עמים' לעומת הפירוט המופיע במהדורות האיטלקיות המורחבות.

את לכנות קשה יהיה למקור, יחסית גדולה בקרבה והפרקים העניינים סדר אחר בכלליות עקב הכהן שיוסף אף על

הבולטים השינויים בואמוס. של מחיבורו יותר קצר אף והוא רבים שינויים בו יש שכן תרגום, עמים' גבולות 'מציב

שיכתב הוא המקורית; מזו יותר הרבה וקצרה שונה הקדמה כתב הוא החיבור; אורך לכל ביטוי לידי באו הכהן שערך

הינה:.10 הראשונה המהדורה של המלאה Omniumכותרתה gentium mores leges et ritus ex multis clarissimis rerum
scriptoribus a Ioanne Boemo Aubano sacerdote Teutonicæ militiæ deuoto nuper collectos: & in libros tris distinctos
Aphricam, Asiam, Europam Augustæ Vindelicorum Excusa in officina Sigismundi Grim[m] medici, ac Marci

Vuirsung., Anno virginei partus. M.D.XX מהדורות[1520] ושבע ארבעים היו הכהן, יוסף של לעברית התרגום-עיבוד מלבד
בואמוס. הודג'ן, ראו: ולביבליוגרפיה, לפירוט באוגסבורג. הראשונה המהדורה הדפסת לאחר השנים במאה לאור יצאו אשר שונות, בלשונות

עמ' מוקדמת, אנתרופולוגיה עמ'131-143הנ"ל, חדשים, עולמות גרפטון, עמ'99-101. מינסטר, של הקוסמוגרפיה מקלין, .99,250-
.2 הערה 17. פוגל, בואמוס. לביבליוגרפיה עדכנית, ראו שם, עמ' 251

.131הציטוט לקוח מספרה של הודג'ן, אנתרופולוגיה מוקדמת, עמ' .11

12.) בונציה דפוס בית באותו יצאו המהדורות .Mשתי Tramezino:זהה בכותרת (Gli Costumi, le leggi et l’usanze di tutte le
genti [...] In questi tre Libri si contiene l'Africa, l'Asia, l'Europa.שימוש עשה הכהן כי שקבע הראשון היה שטיינשניידר

שנת של האיטלקית של1549במהדורה Luciusבתרגומו Faunusתרגומים שטיינשניידר, לדוגמא: ראו בעקבותיו. הלכו אחרים וחוקרים
עמ' את948עבריים, התואמת בהקדמה, המופיעים המחברים של השמות צורת על-פי מתחזקת זו הנחה שלד. עמ' עמים, גבולות מציב וינברג, .

. 1542צורת השמות שבתרגום האיטלקי. לפני שיצאו לאור תרגומים לאיטלקית בונציה, נדפסה בעיר גם מהדורה בלטינית בשנת 

בשנת.13 לאור שיצאה הספרדית המהדורה בואמוס. של לספרו המתייחס במחקר כלל נזכר לא הכהן יוסף של המהדורה1556חיבורו היתה

השלישי החלק זו (במהדורה השלישי בחלק ברובם שולבו אשר החדש', ב'עולם הספרדים בתגליות העוסקים פרקים שכללה הראשונה הנדפסת
באפריקה): Elעסק libro de las costumbres de todas las gentes del mundo, y de las Indias traduzido y copilado por el

bachiller Francisco Thamara En Anvers. : En casa de Martin Nucio, a la enseña de las dos Cigueñas, המהדורה1556 .
בשנת בונציה שיצאה החדש':1558האיטלקית ל'עולם שהוקדש נוסף רביעי בחלק זה מידע שכללה הראשונה האיטלקית המהדורה Gliהיתה

costumi, le leggi, et l'usanze di tutte le genti; : raccolte qui' insieme da molti illustri scrittori per Giouanni Boemo
Aubano Alemano ; e tradotti per Lucio Fauno in questa nostra lingua uolgare. Aggivntovi di nvovo gli costumi, &
l'usanze dell'Indie occidentali, ouero Mondo Nuouo, ; da P. Gironimo Giglio. In Venetia : Appresso P. Gironimo

Giglio, e compagni., M.D.LVIII [1558].תוספת זו הופיעה גם במהדורות שנדפסו בונציה לאחר מכן 
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על השני בחלק עצמו; הוא העיד עליו שינוי אפריקה, יבשת על הראשון החלק מתוך החיבור של הראשון הפרק את

בתוכנם הן באורכם הן ('מהנוצרים') ו-י"ב ויושביה') ישראל ('מארץ ד' הפרקים את לגמרי שינה הוא אסיה יבשת

) יותר רבים פרקים ישנם אירופה יבשת על השלישי בחלק במקור; המפורטים לפרקים לעומת37בהשוואה פרקים)

) ישנן27המקור אך כנו, על לרוב נותר הנושאים סדר מהפרקים. כמה של שונה מחלוקה בעיקרו הנובע שינוי פרקים),

ונכתב במקור מצוי שלא חדש מידע של חטיבה מצויה לכך בנוסף במקור. מופיע שאינו חדש מידע של תוספות גם

בו שמותם', את המחבר נשא לא אשר המידיטיראניאו הים איי 'משאר שכותרתו: ל"ז, פרק החיבור, בסיום קצר כפרק

 14הזכיר הכהן את קולומבוס ואת התגליות החדשות במערב.

של חדשה ויצירה עיבוד תרגום, שבין ברצף עמים' גבולות 'מציב העברי החיבור של מעמדו מהו לתהייה בתשובה

כ'ספרי'. לחיבור כשהתייחס הכהן השיב היהודי, 15מחברו
אליו והתייחס החיבור בראשית בואמוס של בשמו נקב הכהן

רובו החיבור שהיה אף מקורותיהם, את לציין נהגו לא לאחריה ואף זו בתקופה שרבים למרות זאת בסיומו, ָּכ'מחבר'

בכתיבת ממטרותיו הן שנבעו בואמוס, של בחיבורו הכהן שערך השינויים זאת, ובכל אחר. מחבר משל העתקה ככולו

של בשמו שנקב אף על שלו, כיצירתו החיבור אל המחבר של זו התייחסות מחזקות עולמו, מתפישות הן החיבור

 המחבר המקורי.

הראשונים החלקים בשני השינויים מלבד ואירופה. אסיה אפריקה, היבשות: לשלוש בהתאמה חלקים שלושה לחיבור

איים אודות על מידע מכילות ורובן החיבור של השלישי בחלק מצויות העיקריות התוספות להלן, שיוזכרו החיבור של

התיכון. בים הן לאפריקה וממערב לאירופה ממערב הן 16שונים
הפרקים בשני המופיע במידע שימוש עשה הכהן

המקורי העניינים ברצף ושילב נפרדים, פרקים בחמישה שונה באופן אותו ארגן אך בואמוס, של חיבורו של האחרונים

במקור. הופיע שלא נוסף 17מידע
במסעות שנתגלו באיים התמקד החידוש עיקר התיכון הים איי על הפרטים מלבד

נוסף..14 מידע מצוי שלו האחרון בחלק אך למקור, בדומה באטליה עוסק י"ט פרק כדלהלן: בולטים ושינויים תוספות מספר השלישי בחלק
פרקים למקור: מקבילים שאינם פרקים כמה ישנם בהמשך מעטות. תוספות עם במקור לו המקביל בפרק המופיע מהמידע חלק רק מכיל כ' פרק
'קורציקה', אטליה: בקרבת איים על יחסית מפורט מידע כ"ב-כ"ז ובפרקים ונציה על מפרט כ"א (פרק באיטליה בפירוט העוסקים כ"א-כ"ז,
איי ושבעה וקאליז ואיויצה ומינורקה מאיורקה הנקראי'[ם] ('מהאיים ל"ד פרק 'מאלטה'), 'ציציליאה', 'שארדיניאה', 'לילבה', 'קאפראיא',
שאינם אלו בפרקים המידע מן חלק ימבולו). של האי הוא הדרומי' אוקציאנו בים נמצא ('מאי ל"ה פרק המערבי'), בים אשר קאנאריאה

בפרק בואמוס של בחיבורו מצוי למקור פרק26מקבילים השלישי. ובאיים26שבחלק באנגליה העוסק הכהן, של בחיבורו ל"ג לפרק מקביל
בפרק נזכרים ל"ז, פרק הנוסף, בפרק המופיעים האיים מספר כי מעניין במקור. מצוי שאינו מידע תוספת בו גם אך לה, רק26סמוכים

בשמותם, למרות שהכהן מציין שבואמוס לא הזכירם כלל. עם זאת רוב המידע המופיע בפרק ל"ז אינו מצוי במקור.

.76ראו: וינברג, מציב גבולות עמים, עמ' שמד. השוו: יעקובס, יוסף הכהן, עמ' .15

הראשונים.16 בשנים כאשר ל"ז) ל"ד, (ל"ג, פרקים בשלושה מצוי החדש המידע איטליה. ערי אודות על י"ט בפרק התוספות מלבד זאת
תוספת ברובו הינו מביניהם השלישי והפרק האיטלקי המקור על הנסמך המידע רצף בתוך אחת כחטיבה האיים על המידע שולב מביניהם

לחיבור.

הערה.17 לעיל (ראו בואמוס של חיבורו של הספרדית במהדורה כי חיבורו,13מעניין את הכהן שהשלים לאחר כשנה לאור שיצאה ,(
את הפותח הפרק לאחריו ומיד באפריקה העוסק השלישי החלק בסוף זה נוסף מידע מופיע המקור, של מזה שונה בסדר כולה המאורגנת
הגיאוגרפית התפישה על רומז זה סדר באמריקה. הספרדים של התגליות על המפורט והמידע הקאנאריים האיים מוצגים בו החדשות התגליות
ב'אגרת גם כמו התקופה של המסעות בספרות רבות המופיע קשר במערב, קולומבוס שגילה האיים לבין הקנריים האיים שבין התימטי והקשר
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על מידע שעיקרה חטיבה הצפוני, בים איים על חטיבה כלל זה מידע במפורש. זאת ציין לא הכהן אם גם האירופים,

טומה סן איי ועל קולומבוס שמצא האיים על מקוצר מידע ולבסוף הבלריים, האיים על מידע עם יחד הקנריים האיים

התיכון). בים איים מספר על נוסף מידע עם יחד 18(הנזכרים
היא המחבר של הללו התוספות בעקבות העולה השאלה

הכהן ראה מבואמוס בשונה כי יתכן ידיעותיו. את שאב ומהיכן המקורי, בחיבור הופיע שלא מידע, הכהן הוסיף מדוע

זה מידע כי לכך מודע היה הוא החדשות. התגליות על החלקיות ידיעותיו אף על ומעודכן חדש מידע בהבאת חשיבות

להגיע שיוכל עד עבורו מספק מקור עתה לעת היו אלו ומעטות כלליות ידיעות כי להניח יש אך עתה, לעת מוגבל היה

 למידע נוסף כפי שציין בסיום החיבור.

בכוונת התעלם אלא הגיאוגרפיות לתגליות הנוגע בכל בור היה לא בואמוס כי משכנעת, בצורה הראה פוגל קלאוס

אודות על רב מידע לאסוף אותו הביאה ובתגליות במסעות התעניינותו ותושביו. החדש' 'העולם על מהדיווחים תחילה

ספרות כלפי במיוחד מופנית היתה זו ביקורת ובביקורתיות. בקפידה מקורותיו את בחר הוא אך השונים והעמים העולם

כי ויתכן דיה, אמינה כבלתי או כפנטסטית בעיניו נתפשה שחלקה המוקדמת, החדשה והעת ימי-הביניים של המסעות

שהכיר. החדש' 'העולם לתאורי בנוגע גם תקף היה זה 19שיקול
הכהן יוסף של תפישתו כי לומר ניתן לכך בהשוואה

בואמוס. את שהטרידה מידה באותה אותו העסיקה לא המקורות של האמינות ומידת בואמוס של מזו שונה היתה

החדשות התגליות על נוסף מידע לחפש הכהן את הובילו תושביהן של חייהם ובאורח רחוקות בארצות התעניינותו

על לספר שידעו באנשים הקרובה בסביבתו נתקל אף ואולי החדשות התגליות על שמע שהוא להניח סביר לים. מעבר

כדוגמת השש-עשרה, המאה של הראשונה במחצית באטליה שנפוצו מסעות ספרי שקראו באחרים או החדש' 'העולם

עמים' גבולות 'מציב של חתימתו בעצמו. בהם עיין לא כי נראה אך וספוצ'י, ושל קולומבוס של הנדפסים מכתביהם

יכולה להעיד על כך שהכהן שמע על אודות 'העולם החדש' עוד בזמן ששקד על כתיבת החיבור:

ולא זכיתי עדיין לראות ספר המסעות ההם, ולדעת פרטי מעשיהן לכתוב אותן על ספר. ובכן אברך את ה' אשר 

הגדול שמו לכבוד ספרים, עוד לחבר חסדיו למען יזכני אתחנן ואליו הנה. עד הזה הספר את לכתוב עזרני

לבי. את כיש הים איי ויתר ומגשיקו הפירו ארצות סיפורי כל 20ולהשלים
כ"י עמים, גבולות מציב (הכהן,

.64 - 62ארחות עולם' לאברהם פריצול. ראו לעיל פרק ראשון, עמ' 

מוסקבה.18 כ"י עמים, גבולות מציב הכהן, (ראו: ל"ג בפרק הופיע הצפוני בים האיים על דף257המידע ,73- ב על74עמ' המידע א); עמ'
דף שם, (ראו: ל"ד בפרק הופיע והבלריים הקנריים -75האיים ב ב);76עמ' בפרקעמ' המצוי למידע הצטרף ל"ד בפרק הנוסף 26המידע

מתוך שלושה אך במקור, מופיע שאינו נוסף מידע ישנו ל"ז בפרק אמנם ומינורקה). (מיורקה הבלריים מהאיים שניים על האיטלקי במקור
בפרק בשמותם צוינו בו הנזכרים התיכון הים איי [=26שמונת (לסבו האיטלקי [=Lesboבמקור ניגרופונטי ,[Negroponteגיפרי ,[

=]Ciproדף (שם, שמותם' את המחבר נשא לא 'אשר התיכון הים איי על יספר זה בפרק כי הכהן הצהיר הפרק שבכותרת למרות זאת .([80
עמ' ב).

עמ'.19 בואמוס, פוגל, עטו20-26ראו: פרי שימוש, עשה בהם החיבורים אחד הוא החדש' 'העולם גילוי על ידע בואמוס כי לעדות דוגמא .
(סבליקו) קוצ'ו מרקאנטוניו Marcantonioשל Coccio (Sabellico)הערה להלן של32(ראו מסעותיו שני של תיאור מצוי השני בכרך .(

).  Pedro Alonso Niñoקולומבוס ומסעו של פדרו אלונסו ניניו (

20.' המקראי: לפסוק מתייחס לבי' את 'כיש הביטוי כי נראה ותימטית לשונית ִלִּבימבחינה ֶאת נֲַעָׂשהְונַָתִּתי ָּכל-ֲאֶׁשר ַעל ַּבָחְכָמה ְוָלתּור ִלְדרֹוׁש
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, עמ' א).82, דף 257מוסקבה 

'ספר של בפתיחתו שכן גומארה, דה לופס פרנסיסקו של לספרו הכהן רמז ההם' המסעות 'ספר על שבדבריו יתכן

האינדיאה החדשה' כתב:

ראשים חלקים לשלשה נחלק הוא וגם אלי וישלחוהו הלזו החדשה האינדיאה ספר את להביא שלחתי ספרד אל

לאחדים ויהיו המלאכה את להשלים עלי הטובה אלה'[ים] כיד להעתיקם לבי אל ואתנה מיגשיקו ספר מלבד

ב)]71 (דף 5 (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 21בידיו.

כי ידוע, החדשה' האינדיאה 'ספר של הקולופון ועל-פי גומארה של ספרו את להשיג מאמצים הכהן עשה זו בתקופה

) ה'שי"ז אדר בכ"ח השלימו התרגום.1557הכהן במלאכת החל ואז לכן קודם חודשים מספר הפחות לכל שקיבלֹו כך ,(

בסיומו, הקולופון סמך (על עמים' גבולות 'מציב של השלמתו בין הפרידה לערך שנה של תקופה כי כן, אם להניח, יש

- ה'שט"ו תמוז להשיג1555א' חודשים מספר נדרשו כי להניח סביר הספר. את לכאורה הכהן קיבל בו המועד לבין (

את הספר מספרד כך שחלפה לכאורה פחות משנה מהמועד בו החל לאתרו לבין המועד בו מציין כי קיבלו לידיו.

עמ' (לעיל הכהן של בחיבוריו ראשון מס'111בעיון חיבורים התרחבות2-5, כי נראה התגליות, נזכרות בהם (

במאמרו, גוטהיל שציין כפי חיבוריו, כתיבת של הכרונולוגי לסדר מקבילה אכן אודותם על הכהן יוסף של ידיעותיו

קורטיש'. פירננדו ו'ספר האינדיאה' 'ספר עמים', גבולות 'מציב הימים', 'דברי 22דהיינו:
מן תמיהה עולה זאת, עם

מקבץ הקולופונים, על-פי הפחות לכל עמים', גבולות 'מציב של לזו קדמה הימים' 'דברי שכתיבת למרות כי העובדה

ב'דברי היחסי הפירוט למרות עמים'. גבולות שב'מציב מזה מפורט הימים' 'דברי של השני חלקו בראשית הידיעות

ולא חלקי ממידע הנראה ככל שנבע מידע החדש', 'העולם 'מגלה' הוא וספוצ'י אלא כלל, בו נזכר קולומבוס אין הימים'

מסויימת. בתקופה יותר נפוץ היה וספוצ'י של מסעו על שהידע מפני ואולי שלו, הראשון המסע אודות על 23מדויק

הכהן הרחיב לא מדוע השאלה נשאלת הימים' ב'דברי החדש' 'העולם על הידיעות של דיוקן וחוסר חלקיותן למרות

הכהן של דבריו ועוד, זאת זה. מסוג לידיעות מאוד התאימו ותוכנו שאופיו עמים', גבולות 'מציב האחר, בחיבורו דווקא

חלקיות, אף ולו החדש', 'העולם על ידיעות לו היו כבר החיבור את לכתוב שסיים בזמן כי רמזו עמים' גבולות ב'מציב

 שכן מלבד מסעו של קולומבוס הוא הזכיר את 'ספרד החדשה' ואת 'ארצות הפירו ומגשיקו'.

) שט"ז שנת שבניסן העובדה לאור מתחדד זה מודפס1556קושי בעותק שהכניס התוספות את ידו בכתב הכהן השלים (

ָמיִם' (קהלת א,  . ההדגשה שלי).13ַּתַחת ַהּשָׁ

)17השוו: 'ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּביֶָדK' (יחזקאל לז, .21

.130השוו: גוטהיל, קולומבוס בספרות יהודית, עמ' .22

לעיל.23 בעמ'ראו הראשון Michaelהשוו:.41בפרק Pollak. "The Ethnic Background of Columbus: Inferences from a
Genoese-Jewish Source, 1553-1557". Revista de Historia de América 80 (Jul. - Dec. 1975). pp. 147-164.
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הימים'. 'דברי 24של
הכוללים החיבור של הראשון בחלק כתב-יד עמודי מספר הכילה המשמעותיות התוספות אחת

לחלק זו תוספת צרף הכהן כי לציין יש כלל. הנדפס במקור נמצאים אינם שחלקם באמריקה התגליות על פרטים

את הוסיף הוא התגליות. של הראשוני למועד ובקרבה הכרונולוגי לרצף בהתאמה בדפוס) שכ"א דף (לאחר הראשון

שנת אירועי לציון במקביל בכתב-יד ולפני1493המידע התגליות1494בדפוס על הפירוט הופיע בו במקום ולא

במערב. התגליות ביניהם השש-עשרה, המאה של העשרים בשנות שחלו בארועים הפותח השני בחלק דהיינו בתחילה,

'מציב בסיום הכהן של לעדותו הקשורה נוספת בעיה מתעוררת הכהן של חיבוריו בין המדוקדקת ההשוואה לאור

בואמוס של בחיבורו המצוי למידע בהשוואה עמים' גבולות ב'מציב המחבר שהוסיף הקטעים רוב עמים'. גבולות

יש החדשה'! האינדיאה מ'ספר לקטעים ובניסוחם בתוכנם ביותר רב דמיון דומים המוקדמת) האיטלקית (במהדורתו

לא מדוע כך ואם עמים', גבולות 'מציב כתיבת במהלך עוד הכהן של לידיו הגיע גומארה של ספרו האם לפיכך לתהות

הוסיף הכהן כי היתכן בנוסף, במלואם. גומארה של חיבוריו את שתרגם קודם עוד יותר ומעודכנים רבים פרטים הוסיף

את לשנות הקפיד) לא (או רצה ולא בואמוס של ספרו של התרגום-העיבוד לסיום כשהתקרב החדשות הידיעות את

של מודפס עותק גבי על התיקונים את הוסיף ואז אחר-כך קצר זמן אליו הגיע גומארה של ספרו ואולי החיבור? חתימת

לאלו זהים מקורות מספר או מקור על עמים' גבולות ב'מציב נסמך הכהן כי הנוספת, האפשרות למרות הימים'? 'דברי

יותר הסבירה שהאפשרות מכאן רב. לספק מקום משאיר אינו הקטעים בין המופלג הדמיון כי להניח סביר גומארה של

לקראת היותר לכל או עמים' גבולות 'מציב כתיבת במהלך לפניו עמד כבר הראשון חלקו או גומארה של שספרו היא

תוכניתו את שישלים לפני עוד במעט, לו אף בחידושים, הפוטנציאלי הקורא את לעדכן מעוניין היה והוא הכתיבה סיום

25לתרגם את שני חלקי חיבורו של גומארה, העוסקים בפירוט ב'עולם החדש' ובמנהגי תושביו.

קורטיש', פירנאנדו ו'ספר החדשה' האינדיאה 'ספר עמים', גבולות 'מציב החיבורים: בשלושת שראו חוקרים היו

ושני הישן' 'העולם של תאוריו את מציג האחד החלק כאשר העולם, בתאור העוסקת אחת יצירה של חלקים שלושה

החדש'. 'העולם תאורי את מציגים האחרים 26החלקים
בארבעה קבוע ובסדר לזה זה בצמידות מצויים אלו חיבורים

בין המחבר שראה הקשר בדבר הטענה את לאשש שיכולה עובדה המחבר, חתימת את נושאים כולם שונים, כתבי-יד

ונתחזק 'חזק האינדיאה': 'ספר את החותם השיר בעקבות זו הנחה מחזקת עצמו הכהן של עדות לכך בנוסף שלושתם.

האינדיאה, ספר (הכהן, אהרון' לבית יוסף שמו, קרא עמים גבולו מציב אשר ספר, / לזכרון נתן אשר האיש יזק, ולא

המדבר259עמ' השני 'הספר מכן: לאחר מיד העניינים תוכן את הפותח המשפט בעקבות מתחזקת זו הנחה בנוסף .(

עמ' האינדיאה, ספר (הכהן, '[...] קולונבו שמצא החדש גבולות260מהעולם ש'מציב כוונתו כי להניח סביר כאשר ,(

 עמ' א).394כך על-פי הקולופון המצוי בעותק זה: 'תם ונשלם החלק השני יום ד' יד ניסן שי"ו' (הכהן, דברי הימים, כ"י לונדון, דף .24

חיבור.25 לכך להקדיש שהתכוון מפני המפורט המידע בידיו שהיה למרות עמים' גבולות ב'מציב לפרט טעם או צורך ראה לא שהכהן יתכן
שלם נפרד, כפי שהעיד בסוף החיבור.

עמ'.26 יהודית, בספרות קולומבוס גוטהיל, ארצות129ראו: עפרון, שאת: ביתר ואף שלו. עמ' עמים, גבולות מציב וינברג, ובעקבותיו: ,
.56חדשות, עמ' 
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הראשון. הספר הוא 27עמים'
המאוחרים השניים של לזה זהה אינו הראשון החיבור של סגנונו כי לציין, יש זאת עם

ולהם שונים במועדים הושלמו החיבורים כי לזכור ויש המקורות של השונים ממחבריהם המושפע הבדל יותר,

או עמים' גבולות 'מציב של השלמתו בעת רק זו 'משולשת' תפישה גיבש והכהן יתכן היד. כתבי בכל נפרדים קולופונים

במהלך כתיבת 'ספר האינדיאה החדשה', אך לא מלכתחילה.

ג. 'מציב גבולות עמים': קוסמוגרפיה מעודכנת של 'העולם הישן'

 . הגיאוגרפיה של העולם ומוצא האדם1

אותם, חתם או האחרים חיבוריו את פתח בו לאופן בדומה הכהן, של עטו פרי קצר בשיר פותח עמים' גבולות 'מציב

כאשר לאחריו הופיעה ההקדמה. השיר והפתיחה הציגו את תוכנו של החיבור והם מעידים על מטרת החיבור:

אחרי שלקטתי / יערי עם דבשי יאכל גם נפשו אות ימצא בו כי / ספרי יקרא תבל כנפות כל לדעת החפץ כל

האלהים אנה האשכנזי בואימו אאובאנו יואני חבר אשר הזה הספר את [...] / עברי בלשון כתבתי גם קוצרים

שמעה לא אשר דברים עמנו בני את להודיע הקד[ו]שה ללשוננו להעתיקו לבי את ואתנה בעיני. וייטב לידי

גבולות מציב (וינברג, העמים. בין בהיותם עשה אשר האלהים מעשה מכל דבר ידעו למען היום. עד אזנם

עמים, עמ' שלח-שלט)

מספרו הלקוח העולם על ידע עמנו') ('בני היהודי הקוראים קהל בפני להציג כן, אם היתה, הכהן של המוצהרת מטרתו

של חיבורו את הכיר שהכהן לכך עדות מצויה לא זו. בחברה ידוע בלתי עתה עד היה זה ידע שלדידו מכיוון בואמוס של

לאחר שנים כשלושים רק ונדפס בכתבי-יד שנותר מכיוון אולי לכן, קודם שנה כשלושים שנכתב פריצול, אברהם

העולם, על ורחב חשוב בידע הקוראים את להעשיר היתה הכהן של מטרתו עמים'. גבולות 'מציב את הכהן שהשלים

בהקדמה בואמוס של המוצהרת למטרתו מקבילה זו מטרה הרנסאנס. בתקופת ההומניסטים חיבורי את שאפיינה גישה

לכדי בעולם הנהוגים והמנהגים החוקים אודות על רבים בספרים כה עד מפוזר שהיה הידע את לרכז ברצונו כי לספרו,

בהיותו, לבואמוס הכהן דומה זה במובן רחוקים. למקומות בעצמם לנסוע יכולים שלא הקוראים, עבור קטן אחד אוסף

) כורסא' 'נוסע במחקר, שמכונה Armchairכפי travellerמבלי בהם ביקר שלא מקומות על מסעות ספרות שכתב ,(

ביתו. ממפתן 28לצאת
של ביקורתי אוסף להציג היתה מטרתו הקוראים, את ולשעשע לעניין בואמוס של רצונו מלבד

והמגוון הרחב המידע בעזרת וכך שבעולם, התרבותי המגוון ואת התרבותית ההתפתחות את להראות המסעות, ספרות

.260השוו להערתו של משה לזר: הכהן, ספר האינדיאה, עמ' .27

.514 - 512ראו לדוגמא: איינשטיין, הדפוס כסוכן שינוי, עמ' .28
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שבהן. הטובות את ולבחור השונות והחברה השלטון דרכי את להבין לקוראים לסייע 29שבו
מכלול את אימץ לא הכהן

הכהן אצל גם עלה שבעולם, השונים המנהגים מבין הטובה הדרך לימוד בדבר המוסרי הרעיון אך בואמוס, של גישתו

והוא מצוי בפרק ב' בהקשר מצומצם יותר הנוגע למנהגיהם של 'ארץ הכושיים' היא 'אתיופיה' בחיבורו של בואמוס:

עליה, היושב העם ואת היא, מה הארץ את ולכתוב לראשונה. הכושיים מארץ לדבר שנתחיל ראוי לכן

מציב (וינברג, ברע. ומאוס בטוב לבחור ונדע לדוגמא אלינו תהיינה למען והרעות. הטובות ומדתם ומנהגיהם

 גבולות עמים, עמ' שמג)

תפישתו החיבור. מטרת של הדגש את הכהן שינה והכהן, בואמוס המחברים, שני של מטרותיהם בין הדמיון קווי למרות

שכן החיבור, בראשית במקרה לא נזכרה האלהים' 'מעשה על ללמד יכולים הידע עולם גם כמו ההיסטוריה כי הכהן של

והאתנוגרפי הגיאוגרפי הידע דרך ומשתקפות העמים תולדות על גם משפיעות ודרכה האלוהית ההשגחה כי גרס הוא

ספרים לחבר ימשיך כי מקראיים, לפסוקים הרמז באמצעות משאלה המחבר הביע החיבור בסוף גם כך העולם. של

מציב (וינברג, עלילות' נתכנו ולו נתיבה עזים ובמים דרך. בים הנותן ה' דעות אל כי ישראל בני ידעו 'למען נוספים:

שסד). עמ' עמים, 30גבולות
של כתיבתו את עיצבה הביניים, בימי ההיסטוריוגרפית הכתיבה את שאפיינה זו, תפישה

 31יוסף הכהן ובאה לידי ביטוי גם בחיבוריו האחרים, בייחוד ב'דברי הימים למלכי צרפת ובית עותומאן התוגר'.

הקדמונים' 'הסופרים רשימת באמצעות החיבור התבסס עליהם המחברים רשימת את הכהן מונה ההקדמה בהמשך

(במהדורה המאוחרים הסופרים של שמותיהם את השמיט אך האיטלקי, במקור שהופיע הסדר על-פי הסדורה

מובחנים הם הקדמוניםהאיטלקית רבים'.moderniבכינוימהסופרים אחרי'[ם] 'וסופרים בהערה: והסתפק (32
יתכן

רצונו בשל החדשים, המחברים שמות מציון ונמנע והרומים היוונים המחברים של שמותיהם את לציין בחר שהכהן

.26 - 24ראו: פוגל, בואמוס, עמ' .29

ב,.30 א (שמואל ֲעִללֹות.' נְִתְּכנּו (ְולֹו) ולא ה' ֵּדעֹות ֵאל ִּכי ִמִּפיֶכם, ָעָתק יֵֵצא גְבָֹהה ְּגבָֹהה ְתַדְּברּו ַּתְרּבּו 'ַאל המקראיים: הפסוקים 'ּכֹה3להלן .(
)16ָאַמר ה' ַהּנֹוֵתן ַּבּיָם ָּדֶרS ּוְבַמיִם ַעּזִים נְִתיָבה.' (ישעיהו מג, 

. השוו: ירושלמי, נטיות משיחיות.76 - 73ראו: יעקובס, יוסף הכהן, עמ' .31

הכתיב.32 (על-פי השמיט שהכהן המחברים להלן הנזכרים. המחברים את שם זיהה וינברג שלט. עמ' עמים, גבולות מציב וינברג, השוו:
Vincenzoהאיטלקי): historicoהצרפתי הדומיניקני הכומר Vincentהוא de Beauvais-ה במאה האנציקלופדי13שפעל וחיבורו ,

Speculum Maius) זמנו עד העולם של בהסטוריה הדן חלקו בייחוד הביניים, בימי נפוץ Speculumהיה Historiale.(Aenea Sylvio,
) השני פיוס (לדוגמא:1405-1464האפיפיור ואסיה אירופה על גיאוגרפיים חיבורים וכתב שאסף ,(Cosmographia Pii Papae in Asiæ

& Europæ eleganti descriptione: Asia. Historias rerum vbique gestaru[m] cu[m] locorum descriptione,
complectitur. Europa, temporum authoris, varias continet historias, האיטלקי1509 ההומניסט .(Marcantonio Coccio

(Sabellico)) בונציה (1436-1506שפעל העולם של הסטוריה וכתב (Enneades sive Rhapsodia historiarum 1504.(Giovani
NaucleroהואJohannes Nauclerusבסביבות) גרמני הומניסט ועד1425-1510, הראשון מאדם העולם של הסטוריה וכתב (1500

)Memorabilium omnis aetatis et omnium gentium chronici commentarii, 1516.(Ambrogio Caledino [Calepino]
(1450 - רבות.(1510 ובלשונות במהדורות יותר מאוחר שנפוץ לטיני לקסיקון Nicoloכתב Perotto [Perotti] (1429 - בשל(1480 נזכר

) שחיבר הלטיני הדקדוק Rudimentaספר Grammatices, את1473 הזכיר לא אך נוספים מחברים שישנם זו רשימה לאחר ציין בואמוס .(
.138שמם בהקדמה. השוו: הודג'ן, אנתרופולוגיה מוקדמת, עמ' 
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סתירה. בכך ראה שלא בואמוס, לעומת זאת זמנו. בני רובם מאוחרים, מחברים של מהידע הקלאסי הידע את 33לבדל

בתפישות ספוגים ברובם שהיו ובחיבוריהם, עצמם החדשים במחברים נעוצה היתה זו להשמטה שהסיבה יתכן כך, אם

האנושית. בהסטוריה ישו של המרכזי תפקידו כדוגמת מובהקות, נוצריות 34עולם
העיקרי המידע את השמיט הכהן

כללית ופריסה האנושית החברה התפתחות של אבולוציוני אופי בעל מפורט הסבר שכלל המקורית, בהקדמה המופיע

שונות תפישות שתי על התבסס זה קוהרנטי לא הסבר לתרבות. ותרומתן בעולם הקיימות האנושיות החברות מגוון של

ותפישה הנוצרי-המסורתי מהעולם הנובעת "תיאולוגית" תפישה הבאים; הפרקים בשני בנפרד אחר-כך המוצגות

הקלאסית. למסורת המיוחסת התפתחותי אופי בעלת בואמוס,35"פילוסופית" של האקלקטית גישתו את אימץ לא הכהן

הללו התפישות שתי את שהציגו הבאים הפרקים שני את הותיר אך להשמיטה, ובחר אלו תפישות שתי ששילבה

בו ערך אלא שהיא, כפי "התיאולוגית" התפישה את שהכיל הראשון הפרק את הכהן הותיר לא לכך, בנוסף בנפרד.

פרק לכדי הראשון הפרק את שיכתב הכהן כי וינברג, סבר כך בשל אולי יותר. "יהודי" אופי לו לשוות וניסה שינויים

חדש על סמך הצהרתו של הכהן בהקדמה קודם לכן:

אחרים דברים ועוד ה' עבד משה בתורת ככתוב כלו הראשון הפרק המלאכה. להשלים עליו הוספתי אני וגם

עיניכם תחזינה כאשר הוא, כן כשמו כי עמים. גבולות מציב שמו את וקרא אחרים. סופרים ומפי רז"ל מפי

בעזרת האל. (וינברג, מציב גבולות עמים, עמ' שמ)

דמיון קווי מספר על שומר הוא אך בחיבור, אחרים לפרקים בהשוואה מהמקור בולט באופן שונה הראשון הפרק אמנם

המקראי הסיפור על המתבסס האנושות ראשית בסיפור ביטוי לידי בא בהם הבולט בואמוס; של בחיבורו המקביל לפרק

יב). - א (בראשית נוח בני תפוצת ועד העולם 36מבריאת
של בחיבורו המופיעים עניינים ושינה השמיט הכהן גיסא מחד

המקראי. בסיפור אלמנטים כמה השמיט או הזכיר לבואמוס בדומה גיסא ומאידך להם, הוסיף או 37בואמוס
בתוך

שהיה.33 כפי הקלאסית, מהתקופה מחברים על ובמיוחד קודמים מקורות על רבות פעמים התבססו אלו שמחברים מפני סתירה בכך היתה לא
מקובל בכתיבה במהלך תקופת הרנסאנס באיטליה.

34./ עברי 'לשון ב: דווקא לכתוב המחבר של רצונו את המביע החיבור, את הפותח בשיר כבר ביטוי לידי באה הכהן יוסף של זו שגישה יתכן
ערי וארודי אראלי הזה היום עד עשו כאשר / מצרי כשדי בבלי בלול בלשון דבר חפץ מה כי / נכרי לשון בו עבר לא כי מהיר צח בהיר קדש

[...]' (וינברג, מציב גבולות עמים, עמ' שלח-שלט).  יתכן שניסה להדגיש את יחודו של חיבורו לעומת מחברים אחרים.

.31 - 27. פוגל, בואמוס, עמ' 292 - 290ראו: הודג'ן, בואמוס, .35

אך.36 בואמוס, אצל נמצא שאינו למרות בבל מגדל סיפור את הוסיף שהכהן היא זו סיפורית למסגרת ביחס החיבורים שני בין היחיד ההבדל
של הראשון בשליש ממקורותיו. אחד שהיה ליוספוס, היהודים' ב'קדמוניות המופיעים ולפרטים לבואמוס בדומה המקראי הסיפור אחר עקב
הסיפור את קיצר אך פסוקים, חלקי כשזירת אותו ערך הוא התורה. בלשון משתמש הוא בעוד המבול עד הבריאה סיפור את הכהן הציג הפרק

 המקראי עוד יותר ממקורו האיטלקי.

כפי.37 האיש מצלע האשה בריאת ולא א) בראשית (על-פי יחדיו הזוג בריאת הצגת הכהן: של בחיבורו זה בפרק המרכזיים השינויים להלן
נמסר השני הבריאה בסיפור שכן הדעת, מעץ לאכול לא האלהי הציווי של מקומו שונה גם ומכאן ב) בראשית (על-פי בואמוס אצל שמופיע
אדם השם משמעות השמטת שניהם; של הבריאה לאחר נאמר הצווי הכהן אצל אך הנחש), בפני עליו חוזרת (חוה בריאתו לאחר לאדם הצווי
הגירוש לאחר וחוה לאדם שנגרם והקושי מחד עדן גן של הקצרים התיאורים השמטת נוצר); ממנו החומר של מצבעו שמקורו מסביר (בואמוס
העורב שילוח סיפור והשמטת החטא בסיפור הנחש השמטת הן להשמטות דוגמאות האל. בשם הקריאה וציון ואנוש שת איזכור מאידך; ממנו
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הסבריו את וביסס בואמוס אצל נמצאת שאינה חטיבה המחבר הוסיף הפרק של המקראי הסיפור של הכללית המסגרת

חז"ל. ספרות על וכן ומזמנו העתיקה מהתקופה מחברים על 38השונים
הראשון הפרק את הכהן חתם לבואמוס בדומה

מקורו של המעורפל מהפירוט יותר וברור סכימטי באופן העולם חלוקת את בקצרה הציג כאשר נוח, של בניו בסיפור

39האיטלקי:

בנים שהוליד האומות סופרי ואמרו הארץ כל נפצה ומאלה כנען. אבי הוא וחם ויפת. חם שם נח. תולדות ואלה

השני ושם אשיאה. האחד שם חלקים. לשלשה הארץ את נח ויחלק [...] מאד לרוב ויפרצו המבול. אחר ובנות

ואת חם. לבני האפריקה ואת שם. לבני האשיאה את ויתן הזה. היום עד איאורופה השלישי ושם אפריקה

 האיאורופה לבני יפת. (וינברג, מציב גבולות עמים, עמ' שמב)

לבראשית אברבנאל של לפרשנותו ומקבילה עולם' ארחות 'אגרת פריצול של בחיבורו המצויה לחלוקה זהה זו חלוקה

עמ'19ט, הראשון, בפרק אברהם48-49(ראו אברבנאל, יצחק המחברים שלושת אצל מוצגת זו כפולה חלוקה .(

הבנים הופעת מסדר הנראה ככל הנובע סדר ליפת, אירופה לחם, אפריקה לשם, אסיה זהה: בסדר והכהן פריצול

דן הראשון החלק שכן הזה, היבשות סדר על-פי הוצג לא החיבור תוכן עמים' גבולות ב'מציב זאת, למרות במקרא.

בשונה כי לציין, יש זה בהקשר האיטלקי. במקור שהופיע לסדר בהתאם באירופה, - והאחרון באסיה - השני באפריקה,

בני אף בנוסף, חם. של קללתו את כלל הזכיר שלא בואמוס של לגישתו הכהן נצמד זו לחלוקה אברבנאל של מפרשנותו

האיזכור מלבד לבנים, היבשות בין זה לקישור ייחודית משמעות הוענקה ולא החיבור במהלך נזכרים ואינם היתהכמעט

  40בפרק ראשון זה.

היבשות שלוש בין שקישרה המשולשת החלוקה של ההתקבעות למגמת מצטרפת הכהן של בחיבורו המוצגת החלוקה

הראשון. בפרק לעיל שנזכר וכפי במאמרו בראודה כך על שעמד כפי קבוע, היתהבסדר בני 41לשלושת
זו חלוקה

 מבטאת את המאמץ הפרשני של המחברים לקשר את ההיסטוריה והגיאוגרפיה של העמים למקורם המקראי הספציפי.

האנושית ההיסטוריה תיאור היה במקור הפרק של למדיי צמוד תרגום שהיה עמים', גבולות ב'מציב ב' פרק של עיקרו

דעת את הכהן הציג בואמוס, כמו לו. שקם בפרק המקראית ההיסטוריה לתיאור מקביל למעשה שהיה תיאור מבראשית,

והיונה מהתיבה וציון מיקומה של תיבת היתה בהרי ארמניה (הכהן מזכיר אותם גם בשם המקראי: אררט). 

השוליים)..38 בהערות שם (ראו שמ-שמב עמ' עמים, גבולות מציב וינברג, מלבדראו מבול התרחש בהם הפעמים אזכור היא התוספת עיקר

 המבול בימי נוח ומיקומו של הר אררט ושל המקום בו התיישבה משפחתו של נוח לאחר המבול.

דף.39 איטלקית, וחוקים מנהגים בואמוס, מזוהים2ראו: כולם ולא אזורים על-פי אלא יבשות על-פי מופיעה לא בואמוס של החלוקה ב. עמ' ,
פרק ב, (חלק שם של לצאצאיו מקושר אסיה של שמה לדוגמא נוח. בני עם לאשתו3דווקא גם אסיה של שמה את מקשר הכהן ויוסף יתכן .(

).Giapeto), שכן במקור מדובר על יפטוס אמו של פרומתאוס, והכתיב זהה במקור (1של יפת בטעות (חלק ב, פרק 

.141השוו: בראודה, בני נוח, עמ' .40

.49 - 48ראו: בראודה, בני נוח. ראו לעיל, פרק א', עמ' .41
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ושל העולם של התפתחותית תפישה כללו 'הפילוסופים' דעות העולם'. ב'קדמות שהאמינו הטועים 'הפילוסופים'

השלבים ולמורכב. לגדול עד והפשוט הקטן מהיצור החי של תולדה לאחריהם יסוד, בחומרי שראשיתה האנושות,

בסביבתו בהדרגה להשתמש ולמד שפה פיתח אשר הקדום, לאדם היצור של הפיכתו הם זו בהתפתחות האחרונים

הדברים וכל האש תועלת להכיר כן גם הביאם 'והצורך הכהן: ציין ההתפתחות תהליך את שחתם בתיאור לצרכיו.

של לחיבורו בהקדמה המוצגים רבים לאלמנטים מקבילה זו תפישה שמג). עמ' עמים, גבולות מציב (וינברג, כולם'

יותר. הרבה וקצר מכליל התיאור כאן אך המחבר, בפי שם ומובאים נעדר,42בואמוס יותר והמורכב המפורט התהליך

האקלקטית מתפישתו הסתייגותו היא לכך הסיבה כי ויתכן הפרקים משאר הן לחיבור הכהן של מהקדמתו הן כאמור,

בואמוס שעשה כפי כמוטעית, "הפילוסופית" והתפישה כנכונה "התיאולוגית" התפישה הצגת כי נראה בואמוס. של

לקהל יותר יתאים כי שחשב מה את גם ואולי הכהן של תפישתו את יותר תאמה חיבורו, של הראשונים הפרקים בשני

בדומה אודותם על קצר הסבר סיפק ואף ב' בפרק "הפילוסופים" של דעותיהם את השמיט לא שהכהן למרות קוראיו.

הדעה את הציג הוא בנוסף, אלו. דעות של מרכיבים בתוכה ששילבה התפישה את בואמוס עם חלק לא הוא למקורו,

אליו הקהל של הדתי-החברתי להקשר שתתאים כך מבואמוס, שונה באופן 'הפילוסופים' של הטעות מול אל 'האמיתית'

ראו לא אשר הפילוסופים 'אמנם כי הפרק בראשית ציין הוא פנה; הקדושההוא תורתנו וימלאםאור התהלכו. בחשכה

 43לבם בדקות שכלם לכתוב על עניני הטבע' (וינברג, מציב גבולות עמים, עמ' שמג. ההדגשה שלי).

לכדי שילובן ואף בואמוס של בחיבורו סותרות ולכאורה שונות תפישות שתי של הצגתן כי במאמרו הסביר פוגל קלאוס

הן האנושות של וקידמה התפתחות של בתפישה הן שדבק למחבר, הפריעו לא קוהרנטית, ובלתי אקלקטית תפישה

שתי בין שילב לא הכהן נוח. של ימיו לאחר הקדומות' ו'הדעות ה'אלילות' תופעת בהתרחבות המכירה נוצרית בתפישה

המסורת עם אחד בקנה עלו שלא 'מוטעות', דעות של הצגתן עצם אך מפורש, או גלוי באופן בחיבורו הללו התפישות

עצם כי יתכן, בכתיבתו. ביקורתיות של ראשיתה ועל בנושא אחרות לדעות היחסית פתיחותו על להעיד יכול היהודית,

שיביא תהליך על ואולי בתכניהן התעניינותו על ללמד יכולה אליהן והתייחסות ההיהודית בחברה אלו דעות השמעת

'הכושיים' כי חדשנית, עמדה שהציג ב' פרק בסוף מצויה לכך דוגמא סבירות. כאפשרויות אותן לשקול לנכונות לבסוף

(האתיופים) היו בני האדם הראשונים. הכהן ניסח זאת באופן הבא:

ואמרו [הפילוסופים] שהכושיים היו הראשונים להוליד. כי להיות ארצם לחה ויותר קרובה להשמש נתעברה 

קודם ויצא ממנה האדם, להתמזגות הלחות והחום. ולהיות ראשית הולדתו שם, נתישבו בארץ ההיא לראשונה, 

להעדר ידיעתם יתר האקלימים  והמדינות על הארץ. לכן ראוי שנתחיל לדבר מארץ הכושיים לראשונה. [...] 

ואחרי כן נדבר מיתר הארצות כלל ופרט כפי יכולתנו. וכיד אלהי הטובות עלי. אמנם בראשונה נדבר בכללות 

.29 - 28, עמ' א. ראו: פוגל, בואמוס, עמ' 4, עמ' ב - דף 3השוו: בואמוס, מנהגים וחוקים איטלקית, דף .42

Maהשוו:.43 gli antichi philisiphi, che senza hauere notitia de uero Iddio, scrissero tanti anni innanzi l'historie, e le
cose de la natura, hebbero altra oppenione de l'origine de l'huomo עמ' א).12  (בואמוס, מנהגים וחוקים איטלקית, דף ,
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מהאפריקה כלה להיות אחד מהשלשה חלקים אשר בהם נחלקה הארץ כאשר חלקתי ספרי גם אני. (וינברג, 

 מציב גבולות עמים, עמ' שמג-שמד).

או אתיופיה אנשי של ראשוניותם על הסברה את קיבל שהוא נראה 'הפילוסופים', דעת את אימץ לא שהכהן למרות

בואמוס, שעשה כפי זו גישה על-פי החיבור את סידר אף הוא שכן הדעת, על מתקבלת סברה בה ראה הפחות שלכל

ושושלתו. האדם בריאת על המקראית המסורת עם אחד בקנה עלתה לא שהיא למרות 44זאת
עדות כאן אין כי לציין יש

של ממחקריהם שהצטייר מכפי ובשונה אברבנאל אצל שהופיע כפי ולתושביהן, הכושיים' ל'ארץ שלילית לגישה

לאפריקאים. היהודית התרבות של יחסה על שורש וג'ונתן מלמד 45אברהם
תאוריית את קיבל אף הכהן ועוד, זאת

ראשוניות האדם שהזכיר בואמוס, אשר הציבה את 'ארץ הכושיים' כראשית תהליך התפתחות האדם.

. התרחבות גבולות 'העולם הישן'2

העולם תמונת בין וקישר ה'ישנה' העולם מפת ואת בואמוס של חיבורו את עידכן וכך חדש מידע בחיבורו הוסיף הכהן

'אישלאנדה' על פרטים הכהן הוסיף ל"ג) (פרק לה הסמוכים ובאיים באנגליה העוסק בפרק המתחדשת. לזו המוכרת

של למרחב שויכו הם הצפוני בים אלו איים של מיקומם בשל גרינלנד); בשם יותר מאוחר (המוכר ו'גוטלאנד' (איסלנד)

להפליא דומה בנוסח הופיע אלו איים תיאור העולם. של הצפוני-המערבי לקצה אירלנד עם יחד שנחשבה אנגליה

של בחיבורו הראשונים בפרקים המצוי למידע מקביל והוא החדשה' האינדיאה 'ספר של הראשון בפרק לתיאורם

Historiaגומארה general de las Indiasהאי של המפורט והאתנוגרפי הגיאולוגי התיאור תשיעי). (פרק

המעורפל מהמיקום יותר ברור מיקומו אך האינדיאה', שב'ספר מזה יותר קצר עמים' גבולות ב'מציב 'אישלאנדה'

המאוחר. 46בחיבור
האיים לתיאור 'אירלאנדה' תיאור בין עמים' גבולות 'מציב של ל"ג בפרק השתלב החדש המידע

של בחיבורו המקביל בפרק זה בסדר הנזכרים בריטאניה' בימי האחרון האי הוא טילי 'והאי 'איבודי', 'שילורה',

47בואמוס.
לאי ביחס החדש המידע בחטיבת לכן קודם נזכר הקלאסית מהמסורת עוד מוכר שהיה טילה האגדי האי

.31השוו: פוגל, בואמוס, עמ' .44

ראו: מלמד, היהפוך כושי עורו. שורש, יהודים ושחורים..45

זה..46 בהקשר מוזכרת לא איסלנד האינדיאה' (בדףב'ספר זה בפרק למידע תוספת ישנה עמים' גבולות ב'מציב הקפוא73בנוסף, הים על א)
כי ומעניין המחבר של טעות זוהי כי יתכן האינדיאה'. ב'ספר שמופיע כפי לאישלאנדה ולא לאירלאנדיה מקושר והוא רעד קול שמשמיע
היא גם אשר גורלאנד אומרי'[ם] ויש גוטלאנד תמצא אליה 'ומצפון הבא: באופן 'גוטלאנד' של מיקומה בתיאור כך אחר נזכרת 'אישלאנדה'
מפינה- רחוקה והיא הדגים ומפחד הקור לסבת ממעל בעורות אוניותם ומכסים ויפים. גבורים ויושביה גדולה והיא סביב יסובבוה ימים
אי הוא פאיאל עד לאוראדור די ומטיאירה פרסא חמשים לאוראדור די טיאירה אצלם הנקראת הספרדית ומהאינדיאה פרסא. ארבעים מארקיאה
כ"י עמים, גבולות מציב (הכהן, ספרד.' עד מאות ושש אישלאנדה עד מאות וחמש פרסא מאות ארבע יש אצוריש דילוש אישלה הנקרא

דף257מוסקבה שכונה74, הגדול האי מוקם מהתקופה במפות .(GruntlandiaאוGroenlandצפוני-מערבי לאזור ממערב הצפוני בים
.Finmarchiaבאירופה שכונה 

, עמ' א.186, עמ' ב - דף 185השווה תיאורים אלו אצל בואמוס, מנהגים וחוקים איטלקית, דף .47
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המקור על שנסמך הרציף המידע בין לקשר למחבר ואיפשר לו המתאים במיקום זה בפרק האי השתלב כך 'גוטלאנד'.

48האיטלקי לבין המידע החדש.

שנזכרו האיים שבעת של ואתנוגרפי בוטני גיאוגרפי, תיאור כלל ל"ד) (פרק הקאנאריים האיים אודות על המידע

הספרדים ידי על האיים כיבושי סדר את גם כלל זה מידע וקנריה. יירו טנריף, מהם: שלושה על ופירוט בשמותיהם

 ושנת התרחשותם כמו גם ציון של השפעת הכיבוש על האיים ועל תושביו:

האגסים ואילן לפנים נהיה לא אשר לרוב אסוקאר הוא הקנים דבש שם ויש כהם ולובשים נוצרים כלם ועתה

ב)76, דף 257הם פיראש שהוליכו מספרד (הכהן, מציב גבולות עמים, כ"י מוסקבה 

המידע בין הברור בדמיון קושי ללא להבחין ניתן האינדיאה' ל'ספר עמים' גבולות 'מציב בין שערכתי מפורטת בהשוואה

  רצף העניינים והניסוחים דומים ביותר וחלקם אף זהים, לדוגמא:49המופיע בשניהם.

ימים מאריכים היו ויושביהן ובריאות שמנות ארצות להיותן מאושרות ר"ל פורטונאדאש קראום והקדמונים

מאד רע והרע מ[ש]קה וכלו מאד טוב ממנה והיות מכלן וטובה עגולה קאנאריאה מהן והנקראת עצב. בלי

ב).75, דף 257(שם, כ"י מוסקבה 

ימים. ויאריכו לבטח יושביהם בהם וישבו וטובות שמנות מאושרות להיותן פורטונאדאש ויקראום

עמ' האינדיאה, ספר (הכהן, מאד רע והרע משקה וכלו מאד טוב ממנו והטוב מכלם וטוב עגול והקאנאריאה

256( 

:בתיאור האי פלמהלמרות הדימיון בין התיאורים בשני החיבורים לעתים ישנו הבדל משמעותי, לדוגמא 

כ"י עמים, גבולות מציב (הכהן, כהם.' ולובשים נוצרים. כלם ועתה הנותרות. טיניריף. ואת פאלמה. את וילכדו

ב).76, עמ' 257מוסקבה 

הכורת עלה כי מהרבה מעט וישארו ההם. האיים יושבי את וישמידו הנותרות. טינירפי ואת פאלמה את וילכדו

ספר (הכהן, בתוכם' וישבו ילבשו וכהם היום עד הספרדים בדת הנשארים ויתהלכו פקודתם. עת הגיעה עליהם

 ).257האינדיאה, עמ' 

לכיבוש מיחסו הנובעת האינדיאה' ב'ספר הכהן של תוספת הוא בינם ההבדל אך בניסוחיהם, אף זהים עצמם התיאורים

שתרגם החיבור כל לאורך ביטוי לידי באה הספרדיים הכיבושים כלפי זו ביקורת באי. הילידים של ולמצבם הספרדי

הכהן שיצר נפרד בפרק מצוי עמים' גבולות ב'מציב זה תיאור בהמשך. שניווכח כפי גומארה, של חיבורו סמך על ועיבד

שונים:.48 בכתיבים בספרות והופיע הכהן של בכתיבתו ,Thile'טילי' Thule Thyle'עמ להלן ראו טילה על את155-159. זיהה גומארה .
.5 השוו: וגנר, גומארה וחיבוריו, עמ' איסלנד עם טולה.

 בספרו של גומארה.223 - 222פרק כ"ה של החלק השלישי ב'ספר האינדיאה' מקביל לפרקים .49

- 124 -



שני על חדש מידע עם ומינורקה) (מיורקה הבלריים מהאיים שניים אודות על בואמוס של מחיבורו המידע את שילב בו

הספרדית הבעלות מן נבע אלו איים קבוצות שני בין שהקישור להניח סביר הקנריים. האיים ועל נוספים בלריים איים

משנת החל ספרד על-ידי נכבשו הקנריים האיים הפרק באותו המחבר שציין כפי שני1417עליהן; בידיה שנלכדו עד

1494.50האיים האחרונים בשנת 

הימאים פעילות לתיאור בדרך-אגב במערב התגליות נזכרו החיבור בסוף קולומבוס של מסעו במפורש שנזכר לפני

הביאו האיטלקים הספנים שכן זה, בהקשר דווקא לשלבם בחר שהכהן מקרה זה אין כי להניח יש ובונציה. בג'נובה

אודותם על וידיעות לשמועות מוקדים היו איטליה ונמלי לים שמעבר המסעות ועל רחוקים מקומות על ידיעות עימם

 כפי שצויין בראשית הפרק הראשון לעיל.

כך בה, והשתלבו זו בתקופה לעיר שהגיעו במוסלמים העוסק נוסף מידע הכהן מסר ג'נובה בעיר שעוסק בפרק

של דימויים את מדגיש זה ביטוי לבנים'. 'ישמעאלים - והאיטלקים הספרדים ידי על וכונו גבוה למעמד זכו שצאצאיהם

ספנים היו אלו מוסלמים כי ציין הכהן מעמד. של חיובי כביטוי 'הלובן' תוספת ואת כהים או כ'שחורים' המוסלמים

מוסקבה כ"י עמים, גבולות (מציב ספרד' למלכי הים איי כל את מצא אשר קולונבו יצא 'ומהם דף257מומחים עמ'54,

בעיר,51ב). ה'ישמעאלים' של השתלבותם זאת, עם אך במקור, המופיע ליגוריאה אנשי בתיאור השתלב זה נוסף מידע

ולא במקור כלל הופיע לא שבויים) מצאצאי אף (ואולי מצאצאיהם הוא שקולומבוס והמסורת שלילי באורח תיאורם

הוא זה בקטע המוסלמים ייצוג כי מעניין לאחריה. או זו בתקופה שנכתבו אחרים בחיבורים זה למידע מקבילות נמצאו

'דברי ההיסטוריוגרפי בחיבורו העות'מאנית האימפריה של למוסלמים ביחס הכהן של עמדתו את מייצג ולא שלילי

ל'ישמעלים'52הימים'. קשר לו שייחס בכך קולומבוס של דמותו את להכפיש ניסה שהכהן הוא מכאן העולה הרושם

אלו, רושם המתממש בתיאורה של הדמות ב'ספר האינדיאה', כפי שיוסבר להלן.

 מיד לאחר תיאור זה פתח הכהן את הפרק על ונציה בדברים הבאים:

ילכו כאשר המסילות דרך וברגל וברחובות בשוקים בה ילכו ובאוניות היא לאלהים גדולה ויניציאה והעיר

א.76, דף 257ראו: הכהן, מציב גבולות עמים, כ"י מוסקבה .50

הנקראת.51 וגבוליה השובבה מג'ינובה הג' מהחלק כ' 'פרק האיטלקי): מקורו לעומת הכהן של תוספת הם בהדגשה המסומנים (הקטעים ראו
ירחמו. ולא אכזרים בטבע ליגוריאה] אנשי [=הליגורי, והם [...] היום. עד והשבוייםליגוריאה בישמעאלים נלחמו אשר המלחמות ולסבת

ומהילדים הרות. ונשארו נשכבו והנשים לשלל ויתנוה גינובאתה. באו ישמעאלים וגם ישמעאל. בני רובם משם הביאו אשר והשבויות
יסוף לא וזכרם הזאת. בעת גינובה ממיוחסי והנם מאד. וירבו הנערים ויגדלו המאאוריני. משפחת הנקראת המשפחה נהיתה שילדו

הזה. היום עד לבנים ישמעאלים והאיטלקים הספרדים ויקראום חרףמזרעם. ועד ובסחורות. הים במלחמות ובקיאים השכל חדי הם אמנם
והספנות. המלחות במלאכת למות ספרד.נפשו למלכי הים איי כל את מצא אשר קולונבו יצא ולאומהם ומורדים והפכפכים מנאפים והם

ו אליהם. שמוע לבלתי הרומיים עם רבות מלחמות ונלחמו אחד מלך תחת רב זמן יכחשויעמדו עמים אל ופ[ני]ם בטבע. היהודים את שונאים
ותב[עט]. ובנותיה גינובה ותשמן לשבת. ערים להם ויבנו ופרדסים גנות להם ויעשו למעלה רבו זה ובזמננו כאהבים. ונראים עלאליהם

תזננה ועםכן נשיהם עם מבזנותו כספר[?] קנין משפחותם אחת עם איש בזנות וחרדים מקפידים ויותר תנאפנה וכלותיהם בנותיהם
, עמ' א-ב. ההדגשות שלי).54הכהן, מציב גבולות עמים, כ"י מוסקבה, דף בנותם וכלותם. זה דרכם כסל למו. ויגבה לבם מאד. (

השוו: יעקובס, יוסף הכהן..52
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 , עמ' ב).55, עמ' א-דף 54במישיקו אשר בספרד החדשה' (שם, דף 

לאחר שוב ואיזכורם באירופה שעוסק החיבור של השלישי בחלק במערב התגליות אודות על אלו פרטים של מיקומם

ולארצות האירופי למרחב ישירה בזיקה מצויים החדשות והארצות האיים כי הכהן של התפישה על להעיד יכולים מכן,

זה למרחב המתייחסים באלו אלא החדש' 'העולם של הכלליים בכינויים כאן השתמש לא הכהן עליהם. בעלות שלהן

החדשה' 'ספרד הרשמי בכינוי והשתמש הים' 'איי על הספרדית הבעלות את ציין הוא למשל כך מובהק. ספרדי כמרחב

אמריקה. במרכז הספרדית השליטה 53לאזור
אלו איזכורים התגליות, את במיוחד לתאר מטרתו אין זה שבקטע מכיוון

הנרחבת הפעילות בין לקשר היטב מודע היה המחבר כי תומם, על-פי להשיח יכולים הגדולות הנמל ערי לשתי בהקשר

ג'נובה הערים שתי של מרכזיותן את הדגיש ואף החדש' ל'עולם המסעות ראשית לבין וידענותם איטליה ספני של

 וונציה, שנתפשו כבעלות חשיבות בהקשר זה.

פירנאנדו ב'ספר גם הופיעה הספרדים, בפי מקסיקו העיר היא טנוצ'טיטלאן, לעיר ונציה העיר בין כאן ההשוואה

 קורטיש', אך בכיוון ההפוך:

מים, עם ומהם וטובים. רחבים וחוצותיה ושוקיה כויניציאה המים בתוך כלה [...] בתים אלף ששים ובמיגשיקו

 ).359ובהם גשרים רבים לעבור מעבר אל עבר [...]' (הכהן, ספר קורטיש, עמ' 

בחיבורו לא ואף בואמוס של בחיבורו מופיעה ואינה חיבוריו בשני הכהן של תוספת היא לונציה מקסיקו בין ההשוואה

גומארה. דה לופס 54של
את שהזכירו אחרים במקורות מצויה המים, על הבנויות הערים שתי בין זו הקבלה זאת, עם

האיים בספר המצוי הויזואלי והייצוג הטקסטואלי התיאור הוא בהם הראשונים אחד בהתפעלות; ותיארוה טנוצ'טיטלאן

) בורדונה בנדטו Benedettoשל Bordoneבשנת בונציה שנדפס (1528.55
של הדדית השתקפות יצרה זו הקבלה

האיטלקי במרחב ונציה של מקומה על מחדש בחשיבה הן החדש' ב'עולם ההכרה בתהליך הן ותפקדה בזו זו הערים שתי

ואף הכהן של בחיבוריו גם הכיוונים בשני בזו זו וטנוצ'טיטלאן ונציה השתקפו דומה באופן בפרט. והונציאני ככלל

ההשוואה ב'מציב גבולות עמים', בה משוקעת ההערכה וההתפעלות הרבה ממקסיקו, סייעה להאדרתה של ונציה.

המכונה החמש-עשרה, מהמאה החל שנפוצה איטלקית לסוגה השתייך בורדונה של שלIsolarioחיבורו תיאור בו ,

53. Nueva España 1536 'ספרד החדשה' נוסדה באופן רשמי כישות שלטונית וחלק מהממלכה הספרדית בשנת.

.124 - 123 עמ' ב. גומארה, כיבוש מקסיקו, עמ' 157, עמ' ב - דף 156השוו: בואמוס, מנהגים וחוקים איטלקית, דף .54

55.'Et la citta de temixtitam ha solo due porte [...] cene sono anchora de molti altri per esser la citta come uenetia,
posta in acqua, la prouincia è tutta circo[n]data de mo[n]ti grandissimiדף בעולם, איים (בורדונה, ההדגשות7[...]' ב. עמ' ,

(באיטלקית טנוצ'טיטלאן למפת מפורטות. במפות הערים שתי מיוצגות זה בחיבור דףTemistitanשלי). שם, ראו: (xונציה א.למפת עמ'
דף -xxixראו ב בנירנברגxxxעמ' ונדפסה לטיני) (בתרגום קורטס של השני במכתבו לכן קודם הופיעה טנוצ'טיטלאן של זו מפת א. עמ'
לאחריה1524בשנת שהופיעו אחרות ולרבות רמוסיו ג'ובני שערך באוסף למפה גם כמו בורדונה, של טנוצ'טיטלאן למפת כדגם שימשה היא .

ההקבלה של לתפקידה מיוחדת והתייחסות הוונציאני-האיטלקי במרחב טנוצ'טיטלאן מפות של ייצוגיה תפקוד של לניתוח לה. ומחוצה באיטליה
ראו: רחב, בהקשר לוונציה טנוצ'טיטלאן Krystelבין Chéhab. A View onto the World: Tenochtitlan, Travel and Utopia in the

Early Modern Period. MA thesis, McGill University (Montreal) 2007.ראו שם ביבליוגרפיה בנושא זה.
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המעורבות את שילבה זו סוגה נוספים. ויזואליים וייצוגים מפות לעתים התלוו ואליו התיכון, הים במרחב לרוב איים,

של הייחוד בקרטוגרפיה. וגוברת ההולכת ההתעניינות עם התיכון הים של בספנות איטליה מדינות של האינטנסיבית

פרטים של ובתוספת בכלל, התיכון ולים בפרט האגאי למרחב מעבר האיים של המקיף בתיאור הוא בורדונה של חיבורו

האטלנטי. באוקינוס שהתגלו האיים על יחסי באופן בורדונה,56רבים של חיבורו את הכיר הכהן יוסף אם לקבוע קשה

הים איי 'משאר האחרון הפרק של תוכנו במיוחד השלישי, בחלק עמים' גבולות ב'מציב ששילב התוספות אך

בים השונים האיים תיאור בעקבות זו. סוגה עם הכהן של הכרותו על הפחות, לכל להעיד, יכולות '[...] המידיטיראניאו

את ותאמו ופעל חי בה בתרבות שרווחו במגמות היטב השתלבה הכהן של כתיבתו כי לומר ניתן החדש' וב'עולם התיכון

 ההתעניינות בגילויים החדשים ברוח חיבורו של ברדונה.

החיבור: את החותם הפרק של המצומצם במידע החדשים האיים על בפרק מופיע קולומבוס של למסעותיו איזכור

(הכהן, ההנה' היום עד שמן נודע לא אשר השמש מבוא דרך ומלכויות גדולים איים הגינובישי קולונבו מצא זה 'ובזמננו

 , עמ' ב).81, דף 257מציב גבולות עמים, כ"י מוסקבה 

שהכהן למרות ביותר. מצומצם החדש' 'העולם על המידע הקנריים, האיים ועל הצפוני בים האיים על הפירוט לעומת

כלל. עמים' גבולות ב'מציב הזכירם לא הוא הימים', ב'דברי כבר ציינם שכן ו'אמריקה', חדש' 'עולם הכינויים את הכיר

 57כאן הוא כינה מקומות אלו 'איי הים' בהקשר למסעו של קולומבוס ורק הזכיר את 'ספרד החדשה', 'פרו' ו'מגשיקו'.

הראשון הגילוי את שייחס הימים', ב'דברי שהופיע השגוי הפרט את המחבר תיקן עמים' גבולות 'מציב של זה בפרק

וספוצ'י. לוספוצ'י,58לאמריגו יוחס הוא קולומבוס של לגילויו התייחס הימים' ב'דברי שהתיאור למרות כי למדי ברור

כיבשת בתגליותיו הכירו לא עצמו קולומבוס של כתביו גם כמו בתקופה רבות שהתייחסויות מפני מפתיע, הדבר אין אך

המחצית מן רבים בטקסטים מסעו הוצג וכך אסיה של המזרחי בקצה כאיים אותן ציינו אלא נודעת, ולא חדשה

אמריגו של הנדפס ממכתבו החדש' 'העולם על לראשונה ששמעו היו ועוד, זאת השש-עשרה. המאה של הראשונה

Mundusוספוצ'י Novusבאטליה זו בתקופה יותר נפוצים היו מסעותיו וסיפורי זה, בהקשר המונח לראשונה נוסח בו

קולומבוס. של מאלו אירופה 59ובמערב
מסעו את הכהן קישר לא עדיין עמים', גבולות ב'מציב תוקנה זו ש'טעות' למרות

המסעות המשך על נוספים פרטים כאן מסר הכהן במערב. לאיים אלא אמריקה, ליבשת ישיר באופן קולומבוס של

ליבשת החדשה וכיבוש ארצותיה על-ידי הספרדים:

עמ'.56 שם, לדוגמא: Theodore.46-66השוו J. Cachey Jr.,"From the Mediterranean to the World: A Note on the
Italian "Book of Islands" (Isolario)." California Italian Studies Journal 1, no. 1 (2010): 1-13.

לראשונה.57 הארץ שם וקלובוקאנה פירו ואולם בשמו אמירי"קה לה ויקראו אמי"ריקו ההיא הארץ את מצא אשר האיש 'ושם השוו:
ויקראוה הספרדים עולם חדש עד היום' (הכהן, דברי הימים שי"ד, דף קנה, עמ' א).

.117כך עשה גם מעט מאוחר יותר בתוספת בכתב-ידו על גבי עותק מודפס של 'דברי הימים'. ראו לעיל עמ' .58

.23, הערה 116ראו לעיל עמ' .59
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שם אשר הפירו ארצות כל ואת קולונבו ראה לא אשר מדינות הם גם ימצאו אחריו מספרד רבים עוד וילכו

שנה מדי הזהב את יביאו ומשם היום. עד ספרד למלכי והנם עובד למס ויתנום ההם הגוים עם וילחמו הזהב

גם וימצאו והערפל הענן אל מהחושך ויוציאום הספרדים לכת עד ההם הערים יושבי היו הבעל ועובדי בשנה

, עמ' ב).81, דף 257שמה מדינות מאנשים בהמיים אוכלי בשר האדם עד היום. (שם, כ"י מוסקבה 

כמה כלל התיאור של עיקרו וילידיה. הארץ ולשעבוד לכיבושים לתגליות, הספרדית החסות הודגשה זה בקטע

הקניבליזם וניצולו, הזהב מציאת וילידיו: החדש' 'העולם עם המפגש אודות על ביותר המוכרים המכלילים מהנרטיבים

הילידים של דתם את להמיר הכובשים של הצלחותיהם, גם כמו ונסיונותיהם, הפגאניים מנהגיהם הילידים, בקרב

ויתכן ספרד', למלכי והנם עובד למס 'ויתנום רבה בכלליות הוא גם נזכר הכיבוש בעקבות הילידים של מעמדם לנצרות.

אם ברור לא הספרדים. המלכים כנתיני הכיבוש בעקבות הילידים של והמשפטי הכלכלי למעמדם המחבר כוונת כי

מנקודת בקטע המידע שאר עם יחד זה פרט הציג המחבר כי נראה זאת עם אך עבדות, של למעמד היתה כאן הכוונה

ותושביה. הארץ כיבוש מעשה כלפי ביקורת או שיפוט של עמדה בה ניכרת ולא אינפורמטיבית ברובה שהיתה מבט

מספקים אינם אשר ביותר, כלליים תיאורים הם האדם' בשר אוכלי בהמיים וכ'אנשים הבעל' כ'עובדי הילידים תיאור

כלפי רווחת עמדה מגלה והסכמטי הקצר והתיאור בולט שלילי מטען נושאים הללו הכינויים הילידים. את המייחד מידע

דומים כינויים ולחייתיות. לקניבליזם לאלילות, הנקשרים ביותר והנפוצים האקזוטיים הכינויים הוענקו להם הילידים,

בספרות שרווחו העמדות עם משתלב זה תיאור אחרים. לעמים ביחס עמים' גבולות 'מציב של קודמים בפרקים הופיעו

ככלל עמים' גבולות 'מציב את מאפיינת זו גישה האלילים. עבודת בשל חוטאים בילידים שראתה האירופית, המסעות

בין עמים' גבולות ב'מציב שנוצרת הבינארית ההשוואה דומה זה, במובן ינק. ממנו החיבור של גישתו את ותואמת

הנוצרים קבוצת עם יחד עצמו את מיקם היהודי המחבר כאשר פריצול, של מחיבורו העולה זו עם לילידים האירופים

אל מול ילידי אמריקה.

הענן אל מהחושך 'ויוציאום במשפט מצוי זה בהקשר הכהן של הייחודית עמדתו על ברמז להעיד שיכול היחיד הפרט

ל'עולם הרבים המסעות מסיפורי בשונה הילידים. של לזו ולא הכובשים של לאמונתם שהתייחס משפט והערפל',

מהפגאניות, לשחרור מביא ואף ומתחייב רצוי כתהליך לנצרות הילידים של המרתם את שציירו זו, בתקופה החדש'

של בסיומו המומרים הילידים את שהותיר מעורפל מקראי בביטוי להשתמש בחר הוא מכך. הסתייג הכהן כי ניכר

בני נוצרים מחברים של אחרים רבים מתיאורים בשונה זאת החדשה, האמונה של באורה ולא בחשכה התהליך

עמים',60תקופתו. גבולות שב'מציב לזה זהה ובהקשר בנוסח קורטיש' פירנאנדו ב'ספר גם פעמיים הופיע זה ביטוי

עמ' קורטיש, ספר (הכהן, והערפל' הענן אל מהחשך רבים ויוציאו הפסילים את וינתצו הכמרים כבא 'ויהי לדוגמא:

בשני.60 מופיע במקרא וערפל' 'ענן המילים צמד שלה. עמ' עמים, גבולות מציב וינברג, ראו: במאמרו, וינברג רמז זה ביטוי משמעות על
ד (דברים האל של וכבודו נוכחותו מקום עיקריים: צז,11הקשרים תהלים לד1-2. (יחזקאל קושי או חשכה ומקום ב12), יואל א2. צפניה .

יש להניח, שאם המחבר היה מעוניין להביע תהליך חיובי היה משתמש במטאפורת האור המצויה גם היא רבות במקרא.). 15

- 128 -



472.(61 

כלפי שלילית עמדה מרומזת לא בו החדשה', האינדיאה ב'ספר הנזכר זה לביטוי נוסף נוסח מצוי כי לציין יש זאת, עם

ההיא הארץ יושבי את יוציאו כי אך [...]' הסתמך: עליו הספרדי המקור לכוונת יותר קרוב נראה והוא לנצרות ההמרה

עמ' האינדיאה, ספר (הכהן, אבותם' למדום אשר והערפל והענן 62).21מהחשך
ניתן זה, במקרה השונה הנוסח למרות

השליליות על ולרמז המקורית המשמעות את לשנות התכוון אכן הכהן וכי האחרים לנוסחים ביחס חריג הוא כי להניח

פירננדו וספר החדשה האינדיאה 'ספר אורך לכל אחרים רבים במקרים ביטוי לידי באה זו עמדה לנצרות. שבהמרה

בהמשך שניווכח כפי עמים', גבולות שב'מציב מזו יותר למורכבת הפכה לילידים ביחס הכהן של עמדתו אך קורטיש',

הפרק.

של הספרדית וללשונו לנגישותו שלו, לפופולריות מעבר שכן מקרית, אינה בואמוס של בספרו הכהן של בחירתו

המחבר, של בפיו שגורה שהיתה בעיני'63החיבור 'וייטב בהקדמה: זאת שנסח כפי המחבר, של ציפיותיו את תאם הוא

מסורתי נראה בואמוס של שחיבורו למרות כי משכנעת בצורה הראה פוגל שלט). עמ' עמים, גבולות מציב (וינברג,

של אופיים בשל הן השתמש, בהם והמקורות שהקיף הידע בשל הן חדשות רנסאנסיות מגמות בחובו נשא הוא בבסיסו,

התאמתו בשל בו, דווקא לבחור הכהן את הניע אשר הוא בואמוס של בחיבורו זה ששילוב יתכן בו. העמים תיאורי

לשאלות לתפישותיו, למטרותיו, יותר שיתאימו מנת על האיטלקי למקור ביחס שינויים ערך הכהן לתפישותיו.

ולעדכן המקורי, בספר נמצא שלא מיד להוסיף לנכון ראה גם כך בשל הקוראים. של לטעמם אף ואולי אותו שהעסיקו

 את הקורא היהודי בתגליות החדשות של זמנו.

בשאיפותיו גיסא מחד עמים'; גבולות ב'מציב ביטוי לידי שבאה הכהן, של האמביולנטיות על הצביע יעקובס

תפישתו של הימי-ביניימי המסורתי באופייה גיסא ומאידך וההיסטורי, הגיאוגרפי הידע הרחבת של ההומניסטיות

ההיסטוריה. במהלך האל השגחת את לחשוף היתה שמטרתה 64ההיסטוריוגרפית,
גבולות ב'מציב הכהן שערך השינויים

מוביל האל כי לתפישה החיבור את להתאים הכהן של הצורך על להעיד יכולים והשני הראשון בפרקים במיוחד עמים'

הענן.61 אל מהחשך 'להוציאם לזר): במהדורת חסר זה (קטע הג' מהחלק פ"ד בפרק קורטיש' פירנאנדו ב'ספר נוספת פעם מצוי זהה ביטוי
, עמ' ב).269והערפל' (הכהן, מציב גבולות עמים, כ"י ברלין, דף 

.258השוו: גומארה, כיבוש מקסיקו, עמ' .62

מציב.63 (וינברג, במאמרו טען וינברג האיטלקית. הלשון כמו לפחות הכהן, של בפיו שגורה היתה הספרדית הלשון כי מהחיבור ברור
סבסטיאן של המפורסם ספרו את לעברית יוסף תרגם לא מדוע ושאל מפורסם היה לא בואמוס של ספרו כי שלה), - שלד עמ' עמים, גבולות
עמ' ב, כרך ישראל, ספרות צינברג, צינברג: של דבריו סמך על כנראה מינסטר, של חיבורו את הכיר שהכהן הניח הוא העולם. על מינסטר

שהיה275 להניח וסביר נוספות ובלשונות בלטינית רבות למהדורות זכה מינסטר, של לזה קדם בואמוס של שחיבורו מפני זו קביעה לבקר יש .
משנת החל לאור יצאו מינסטר של לחיבורו מהדורות מספר הרחב. לקהל במיוחד מינסטר, של מזה ידוע בלטינית,1544אף וכן בגרמנית

בשנת בונציה נדפסה מהן אחת לא1548כאשר באף רמזים אין לכך, בנוסף שיער. שוינברג כפי היטב, לטינית קרא לא הכהן יוסף כי ויתכן ,
של המעודכנת העולם מפת על המבוססות ידיעות הזכיר לא שהכהן כך מינסטר, של ה'קוסמוגרפיה' עם להכרות הכהן של מחיבוריו אחד

מינסטר, בה מתוארת אמריקה, המופיעה גם במהדורת ונציה. 

.76 - 75ראו: יעקובס, יוסף הכהן, עמ' .64
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המקראי לטקסט להצמד והעדיף בואמוס של מזו אמביוולנטית פחות בדרך לרוב דבק אכן הוא ההיסטוריה. את

בשל המקור. של ו'הרנסאנסיות' 'החדשניות' השקפותיו של חלקית קבלה עם יחד שהכיר, ההיסטוריוגרפית ולמסורת

מהטקסט הפרידם לא אך מבואמוס בשונה החדשות התגליות על המידע את להוסיף הכהן דאג זו 'רנסאנסית' גישה

על הקצר המידע השתנו. לא שלו הכללית המשולשת והמסגרת שהמבנה כך מהחיבור, כחלק רובן את ושילב המקורי

של והאתנוגרפיות הגיאוגרפיות תפישותיו את סתר או ערער לא החדש', 'העולם על כך ובתוך אלו, תגליות אודות

המקור האיטלקי ואף לא של עיבודו העברי והוא השתלב עם מגמות הכתיבה והחשיבה על העולם שרווחו בסביבתו.

הוא זאת, עם לגינוי. הראויים פסולים מנהגים 'אליליים' ובמנהגים המועדפת הדת שלו בדתו ראה בואמוס, כמו הכהן,

לעומת המקרים. בכל בהכרח ביקורתי היה שלא רב בעניין ותארם ולמנהגיהם השונים לעמים באשר סקרנות גילה

שסלידתו נראה הללו. הפרטים רוב את להשמיט הכהן בחר בואמוס של בחיבורו הנוצרים מנהגי של המפורט התיאור

מתוכן נפרד בלתי חלק לדידו היתה שאמונתם זמנו בני המחברים שמות את גם להשמיט אותו הניעה מהנצרות

ולנצרות, לנוצרים ביחס הכהן של השלילית עמדתו בלטה קודמו, פריצול של מזה יותר הרבה חד באופן חיבוריהם.

החדש' 'העולם על המידע את הוסיף שהכהן למרות החדש'. 'העולם בתיאור ואף האחרים בחיבוריו גם ביטוי לידי ובאה

הילידים דת המרת של תהליכים מעורבים היו בהן הכיבושים של הנוצרי להיבט נפש בשוויון התייחס לא הוא לחיבורו,

או נוצריים מאלמנטים סלידתו של זה היבט מרומז. באופן אם אף הזדהותו, חוסר את והביע לנצרות בכפיה) או (ברצון

ואת באמריקה הספרדים כיבושי את בפירוט כשתיאר האחרים בחיבוריו גם שאת ביתר ביטוי לידי בא נוצרי משלטון

מקומם של הילידים.

ד. דימויָים המשתנה של הכובשים והנכבשים

הראשונות השנים של המקביל התיאור עמים', גבולות ב'מציב החדש' 'העולם כיבוש של והמוכלל הקצר התיאור לעומת

של כיבושי הספרדים באמריקה ב'דברי הימים' מפורט יותר:

אם כי מצאו לא ומהם הזהב מקום אל שמה הם גם ללכת רוחם נדבה הארץ מדלת רבים והלאה ההוא היום מן

ביתם אל וישובו חפצם מחוז אל הגיעו ורבים כל. ובחוסר ובצמא ברעב בדרך וימותו ושית שמיר מקום

לעבדים להם הארץ יושבי את ויכבשו שמה הספרדים לכת מידי ויהיה כל. ורוב ונכסים ובעושר בשמחה

היה ולא ולאופות ולטבחות לרקחות הספרדים לקחו מבנותיהם וגם היום. עד עובד למס להם ויהיו ולשפחות

מידם מושיע ותעל שועת יושבי הארץ ההיא השמימה (הכהן, דברי הימים שי"ד, דף קנד, עמ' א )

יותר. מפורט באופן כי אם הכיבוש, של למניעיו בהסבר מרכזי מקום הזהב תופש כאן גם עמים' גבולות ב'מציב כמו

יושבי כיבוש תיאור אף גדול. עושר עימה שהביאה ההצלחה לעומת הכישלון סיפור באמצעות מודגשת המסע דרמת

של בסבלם המכירה ברורה עמדה מציג זה תיאור שיעבודם. את בפירוש ומציין יותר מפורט הספרדים בידי הארץ

סבל של מקרים על המצביעה השמימה', ההיא הארץ יושבי שועת 'ותעל המקראית הלשון באמצעות המודגש הילידים

- 130 -



לחיבורו ייחודי אינו הספרדיים הכיבושים בעקבות הילידים של בסבלם ההכרה לעזרה. משוועים הסובלים בהם קיצוני

של ויחסם הילידים שיעבוד ועל לנצרות הכפויות הדת המרות על ביקורת נשמעה כבר זו בתקופה שכן הכהן, יוסף של

את המאפיינת המקראית הלשון באמצעות בהמשך. שידון כפי לה מחוצה הן בספרד הפנימי בשיח הן אליהם הכובשים

שקבלו החוטאים לסבל מקביל זה בקטע הילידים של סבלם ייחודי; באופן זו הכרה ביטוי לידי באה הכהן של כתיבתו

שועת 'ותעל נאמר: ועליהם כך בעקבות וסבלו חטאיהם על שנענשו הפלשתים, כדוגמת המקראי, בסיפור עונשם את

ה, א (שמואל השמים' לדוגמא:12העיר זה, בקטע הוא אף מהדהד ישראל של לסבלם שהרמז יתכן לכך בנוסף .(

ב, (שמות העבודה' מן האלהים אל שועתם ותעל ויזעקו העבדה מן ישראל בני 65).23'ויאנחו
במידה חופפת זו עמדה

הנוצרית לדת שלילי באופן המתייחסים החיבור של אחרים מתיאורים גם העולות הכהן של הרחבות לתפישות רבה

כלפי חטאיהם על יענשו הנוצרים כי הבכא', 'עמק ובחיבורו הימים' ב'דברי הכהן של תפישתו הנוצריות. ולממלכות

זה. בחיבור גם ביטוי לידי באה האלוהית התכנית במסגרת 66היהודים
אל הכהן של יחסו כי הדבר, מפתיע אין כך, אם

כנציגה ספרד של תפישתו על מעיד זה קשה יחס כי להניח ויש הוא באשר נוצרי לשלטון ליחסו דומה זה בקטע ספרד

האינדיאה ב'ספר וכן הכהן של האחרים בחיבוריו בולט באופן עולה זו תפישה החוטא. הנוצרי השלטון של מובהקת

 החדשה וספר פירנאנדו קורטיש'.

בשנים הוא גם שעסק האינדיאה', 'ספר מפרקי באחד מצוי הילידים של ולסבלם לנוצרים הכהן של דומה יחס

67הראשונות של הכיבוש הספרדי ותיאר את מצבה של אוכלוסיית האי היספניולה מספר שנים לאחר הכיבוש הספרדי:

איש על חמלו לא השבט. תחת וימיתום ובמחצבים בהלחמם כמים דמם וישפכו הספרדים הרגו רבים כי [...]

אותם ויעבידו לעבדים להם וקציניה הארץ יושבי ויהיו הארץ. מן ויבערום היטב שברו עצביהם ואת ואשה

מושיע להם היה ולא בחייהם קצו כי עצמם המיתו ורבים בהם עובד אשר הקשה מהעבודה רבים וימותו בפרך

עצמם המיתו ורבים והרעב הדבר כלו ורבים חרב אכלה רבים כי נפש מאות וחמש אלפים ומאלף ה'. אף ביום

מלאו הנשים וגם שם. נמצאו אשר המקומות בכל היער בעצי עצמם תלו ורבים יוקה יקראו אשר העשב במיץ

להפיל התרעלה כוס שתו ורבות הספרדים. בהן יתעללו פן בעליהן אצל עצמן וימיתו מחיים מות בחרו ידן את

בת עונך תם פקודתם. עת עליהם בא סדום מחטאת עונם ויגדל הספרדים. אל עבדים תלדנה פן בטנן פרי

).34האיטי, לא יוסיף להגלותך, פוקד עונך בת ספרד גלה על חטאתיך. (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

צמוד באופן ותירגמו וסבלותיהם הילידים של מצבם את שתיאר גומארה, של בספרו המופיע במידע שימוש עשה הכהן

ה,.65 א (שמואל השמימה' העיר שועת 'ותעל (שמות12השוו: העבודה מן האלהים אל שועתם ותעל ויזעקו העבדה מן ישראל בני ).'ויאנחו
 בו נזכר הביטוי 'שועת בת עמי'.19). השוו לירמיהו ח, 23ב, 

.78 - 73השוו: יעקובס, יוסף הכהן, עמ' .66

לפרק.67 השוו בואם'. בטרם הספרדים ביאת אלילהם להם הגידו 'איך הראשון: החלק של כ"ג מפרק לקוח זה גומארה:33קטע של בחיבורו
.53 - 52גומארה, היסטוריה כללית, עמ' 
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הכהן של עמדתו על לרמז ויכולה איכה ספר פסוקי בלשון הקטע בסוף מצויה העיקרית התוספת הספרדי. למקור למדיי

האירועים את להצדיק ואף להסביר ניסיון כאן עולה גומארה של לעמדתו בדומה גיסא, מחד אלו. לארועים ביחס

עת עליהם בא סדום מחטאת עונם 'ויגדל כחטאים: המחבר בעיני שנתפש מה באמצעות ה'אינדיאנים' שחוו הקשים

'68פקודתם'. ישראל: של לחטאיהם הקבלה היוצר הפסוק באמצעות הכהן אצל עולה זה ֵמַחַּטאתהסבר ַעִּמי ַּבת ֲעוֹן ַוּיִגְַּדל

דְסדֹם (איכה '6.(69' לפסוק: ההקבלה באמצעות גיסא, ֱאדֹוםמאידך ַּבת Sֲֵעוֹנ ָּפַקד ,Sְלַהגְלֹוֵת יֹוִסיף Zא ִצּיֹון ַּבת Sֲֵעוֹנ ַּתם

Sִַחּטֹאָתי ַעל ד,ִּגָּלה (איכה בדומה22' כעת, יענשו לכך שגרמו ואלו הסובלים של יסוריהם תמו כי הבטחה ניתנה (

ההצדקה מוצגת ישראל לבין הילידים בין הקבלה היוצרים הללו המקראיים הפסוקים באמצעות לישראל. האל להבטחת

אותה ספרד, את מייצגת אדום זו בהקבלה זאת, עם גומארה. של לעמדתו בבסיסה הדומה הילידים, של לסבלותיהם

הספרדים: של לאכזריותם הדגשות הכהן הוסיף זה בקטע כן, כמו במקור. מופיע אינו שכלל גינוי לגנות, המחבר בוחר

הספרדים'. בהן יתעללו 'פן הילידים: להתאבדות נוסף והסבר ואשה' איש על חמלו 70'לא
קטע לחתום הבחירה כי נראה

של העיקרית מטרתו את שירתה ישראל לבני אספניולה ילידי בין זו הקבלה היוצרים איכה, מספר בפסוקים דווקא זה

כי הכהן של תפישתו על רומזת זו הקבלה האל. מאת ראויה היא לו העונש והבטחת ספרד של גינויה שהיא הכהן,

על עונש קבלת באמצעות לאויבים הגמול את הן אויביהם, באמצעות החוטאים הענשת את הן כוללת האלוהית התכנית

של קורבניותם עם המחבר של הזדהות של מידה על להצביע יכולה לישראל הילידים בין שנוצרת ההקבלה מעשיהם.

תפישה מבטא הכהן אין זו הקבלה בבסיס זאת, עם האויבת. ספרד מול אל לכאורה לצדם ישראל והעמדת הילידים

פולחנותיהם. בשל חוטאים בהם רואה הוא שכן גומארה, של לזו בהשוואה הילידים של לטיבם בנוגע שונה מהותית

הדגיש הכהן הסובלים, החוטאים את להושיע נקרא אלוהים בהם במקרא, פעמים מספר המתוארים למצבים בהשוואה

ישראל. של לעונשם ֵהרמז ה'', אף ביום מושיע להם היה 'ולא 71כאן:
האל אין שנגאלו, ישראל של משוועתם בשונה

ילידי של לשוועתם הכהן, של תפישתו על-פי נענה, לא גם וכך מישראל שאינם החוטאים לשוועת נענה במקרא

72אספניולה.

68.' נכתב: גומארה של Azoteבחיבורו debió ser que Dios les dio por sus pecados.(שם) רוא-דה-לה-' אצל: לכך התיחסות ראו
 .206 - 205קררה, גומארה, עמ' 

האל..69 על-ידי כך על ונענשו הארץ את שכבשו מצרים או בבל של לעונשם ביחס ישעיהו בספר פעמים מספר מופיע פקודתם' 'עת הביטוי
.18. נא, 27. נ, 21ראו: ירמיהו מו, 

.53השוו: גומארה, היסטוריה כללית, עמ' .70

).2ראו: 'ְּבֶטֶרם ֶלֶדת חֹק ְּכמֹץ ָעַבר יֹום, ְּבֶטֶרם Zא יָבֹוא ֲעֵליֶכם ֲחרֹון ַאף ה' ְּבֶטֶרם Zא יָבֹוא ֲעֵליֶכם יֹום ַאף ה'' (צפניה ב, .71

גם.72 אלא הילידים, עם והזדהות הספרדים יחס על ביקורת רק לא כאן שיש סוברת אני הנ"ל, לקטע אשכנזי אסף של מניתוחו בשונה
השוו: חטאיהם. בשל לסבלם Assafהצדקה Ashkenazi. "La traducción hebrea de la Historia general de las Indias de

Gómara (siglo XVI): Un encuentro textual y cultural singular." Compostella Aurea. Actas del VIII Congreso de la
AISO, tomo I (2011). pp. מרחם417-24 לא והאל נושעו לא החוטאים העמים המקרא, על-פי ונגאלו האל אל שפנו ישראל בני לעומת .

.20 - 18. קמה, 16. לד, 42 - 41עליהם, ראו לדוגמא: תהלים יח, 
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ה. 'ספר האינדיאה החדשה וספר פירננדו קורטיש' - אתנוגרפיה של ה'אחרים'

. בין תרגום לעיבוד1

פרנסיסקו של חיבורו אחר לתור אותו הובילה אמריקה', 'גילוי ובמיוחד החדשות, לתגליות ביחס הכהן של סקרנותו

) גומארה דה Franciscoלופס López de Gómaraאמריקה של הספרדי הכיבוש בקורות ובהרחבה בפירוט שעסק ,(

שכותרתו החלקים, שני בעל החיבור החיבור. פרסום מועד שנת ועד הראשון קולומבוס Historia:ממסע general de

las Indias y Conquista de Mexicoבשנת בסרגוסה לראשונה בספרד1552נדפס נוספות למהדורות וזכה

) האינדיאס' 'מועצת על-ידי פרסומו לאחר שנה רק בקסטיליה שהוחרם למרות לה, Consejoומחוצה de las Indias.(

בשלמותו לעתים ואנגלית, צרפתית לאיטלקית, החיבור תורגם ואילך השש-עשרה המאה של השנייה המחצית במהלך

 73ולעתים בחלקו, ונפוץ במהדורות רבות ברחבי אירופה.

מיקם אשר תיאולוגי-פילוסופי, הסבר בליווי העולם של הגיאוגרפיה את המציג מבוא כולל החיבור של הראשון חלקו

על-פי והכיבושים התגליות קורות את המחבר גולל זה חלק של ברובו העולם. מפת פני על ה'אינדיאס' את גיאוגרפית

מקסיקו לכיבוש ועד השונים הספרדים והכיבושים הכובשים דרך קולומבוס, של הראשון ממסעו השונים האזורים

עמדה שבמרכזו מקסיקו, כיבוש אודות על נרחב פירוט מצוי החיבור של השני בחלקו סיכום. פרקי כמה הוסיף ובסיומו

) קורטס הרנן של Hernánדמותו Cortes) (1485 - נוספים1547 ובחיבורים גומארה אצל (מכונה ופועלו (

Fernando Cortesשחלקים למרות האצטקית. התרבות של שונים בהיבטים עסקו זה בחלק רבים פרקים כאשר ,(

) ה'קונקיסטדורס' הם כשגיבוריהם והכיבושים המלחמות את בפירוט תיארו מהחיבור ),conquistadoresגדולים

לא גומארה דה לופס ומנהגיהן. השונות הילידיות הקבוצות לתיאור גם הוקדש למדיי נרחב מקום הספרדים, הכובשים

בשנים קורטס תחת ששירת בתקופה אך החדש', ב'עולם מעולם ספרדים1540-1546ביקר חיילים עם במגע בא

אחת השונים. השלטון במוסדות שנשמרו ומסמכים מפות ביניהם רבים, לחומרים גישה לו והיתה גבוהות בדרגות רבים

אף ויתרונותיו 'האינדיאס' כיבוש את האירופי הקוראים קהל בפני משכנע באופן להציג היתה המרכזיות ממטרותיו

וכאחד במינו ייחודי כהישג וכיבושה אמריקה 'גילוי' את הציג אף הוא חיבורו בראשית עצמם. אמריקה לילידי

 74האירועים החשובים ביותר בהיסטוריה אחרי לידתו של ישו.

שרווחו ולמגמות בסביבתו עניין שעוררו לנושאים הכהן התייחס עמים', גבולות ל'מציב בדומה זה, בחיבור גם

היא:.73 החיבור של הראשונה Franciscoהמהדורה López de Góomara. La istoria de las Indias. y Conquista de Mexico,
Fue impressa [...] en casa de Agustin Millan. y acabose vispera de Navidad año de mil y quinientos y cinquenta y

dos en la muy noble ciudad de Çaragoca [24 Dec. הראשון.[1552 הדפוס על המבוססת חדשה למהדורה מתייחסות להלן ההפניות .
עמ' גומארה, לה-קררה, רוא-דה ראו: ביבליוגרפיות, להפניות וחיבורו. בגומארה עסקו רבים ראו:4-6הערות19מחקרים וכן .Glen

Carman. Rhetorical conquests: Cortés, Gómara, and Renaissance Imperialism. West Lafayette, IN התרגומים2006 .
משנת החל נדפסו שלהם ראשונות מהדורות וכמה החיבור של תרגומים מבין הראשונים היו של1556לאיטלקית והשבעים הששים בשנות

המאה. כמו כן נדפסו בשנים אלו מהדורות רבות בצרפתית ולקראת סוף המאה השש-עשרה נדפסו גם מהדורות באנגלית.

. על מקורותיו של גומארה, ראו לדוגמא: וגנר, גומארה וחיבוריו.20 - 1על כך ועוד ראו: רוא-דה לה-קררה, גומארה, עמ' .74
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ללשון גומארה של חיבורו תרגום נדפס גומארה, של לחיבור העיבוד את הכהן שהשלים לפני חודשים מספר בתקופתו.

ולכיבוש החדש' ל'עולם האיטלקי הקורא התוודע דרכו והמרכזיים הראשונים התרגומים מן אחד והיה האיטלקית

75מקסיקו.
גבולות 'מציב בחתימת מקסיקו כיבוש ועל החדש' ל'עולם המסעות על לכתוב רצונו את ביטא הכהן למעשה,

של שבתרגומיו-עיבודיו הראשונים מן הוא הכהן של שחיבורו למרות לעיל. שנזכר כפי כן, לפני כשנתיים עמים'

חיבורו על ובמחקר בכלל לאמריקה הספרדית המסעות בספרות שעסק במחקר כלל נזכר אינו הוא גומארה, של החיבור

 76של גומארה בפרט ואיזכורים מעטים שלו מצויים רק במסגרת מחקר מדעי היהדות.

שנת באמצע דהיינו שי"ז, בשנת אדר בחודש הנראה ככל החדשה' האינדיאה 'ספר את השלים על-פי1557הכהן כך ,

הראשון, החלק לאחר חדשים כחמישה שנה, באותה הושלם קורטיש' פירנאנדו 'ספר ששרדו. היד כתבי של הקולופונים

'מציב של העתקות תשע ערך הכהן כי להעריך ניתן ששרדו, כתבי-היד חמשת של הקולופונים על-פי שי"ז. אב, בחודש

בשנת נדפס החיבור זהה. באופן סידרם ואף המדובר החיבור חלקי שני ושל עמים' שהותקנה2001גבולות במהדורה

כולם. את לא אך הפרקים רוב את המכילה לזר, משה 77על-ידי
חיבורו של הראשונות המהדורות באחת השתמש הכהן

(מהדורות בספרד שנדפסו גומארה המצוי1554ו-1553של החומר בכל כמעט שימוש ועשה לגמרי), כמעט זהות

בשנת.75 ברומא חלקים בשני נדפס הראשון א':1556התרגום חלק :La historia generale delle Indie Occidentali, con tutti li
discoprimenti, & cose notabili, che in esse sonno successe, da che si acquistorno fino ahora. Scritta per Francesco

Lopez de Gomara in lingua spagnuola, & tradotta nel uolgare italiano per Augustino de Craualiz:'ב חלק .Historia
del illustriss. et ualorosiss. capitano don Ferdinando Cortes marchese della ualle, et quando discoperse, et acquisto
la Nuoua Hispagna. Scritta per Francesco Lopes de Gomara in lingua spagnuola, & hora tradotta nella italiana per

Augustino de Craualiz. In Roma : per Valerio, & Luigi Dorici, l'anno MDLVI. ראו:[1556] .Augustus Pallotta,
"Venetian Printers and Spanish Literature in Sixteenth-Century Italy", Comparative Literature, Vol. 43, No. 1
(Winter, 1991), p.38. Item, "The New World and Italian Readers of the Spanish Historie in the Sixteenth Century",

Italica, Vol. 69, No. 3, (Autumn, 1992), pp. 347.

עמ'.76 עבריים, תרגומים שטיינשניידר, ראו: זה, חיבור של עמ'949לאיזכור ברלין, ספריית הנ"ל, עמ'169מס'19. הכהן, יוסף לוב, ,30.
עמ' יהודית, בספרות קולומבוס עמ'131גוטהיל, יהודית, בספרות אמריקה סילבר, עמ'111-112. באיטליה, היהודים שולוואס, גרוס,298. .

עמ' הימים, עמ'14דברי חדשות, ארצות עפרון, מלמד,56. ראו: זה, חיבור היהודית בספרות אמריקה גילוי על במאמרו הזכיר לא מלמד .
עמ' אמריקה, עמ'447גילוי קורטיש, וספר האינדיאה ספר הכהן, ראו: יותר, מעט פירט לחיבור במהדורתו לזר משה .xxvi-xxiv ,xi-ix.

.72לאחרונה כתב אסף אשכנזי מאמר כללי על החיבור, ראו לעיל הערה 

היד.77 כתבי חמשת של צילומיהם הספרים. בחנויות להשיגה היה ניתן שלא זו, מהדורה של עותק לי ששלח לזר משה לפרופ' מודה אני
של הקולופון על-פי החדשה' האינדיאה 'ספר של השלמתו תאריך בירושלים. הלאומית שבספריה עבריים כתבי-יד לתצלומי במכון מצויים

נ"י-קולומביה בכ"י קריא אינו הקולופון (עמוד היד מכתבי עמ'173ארבעה עבריים, תרגומים שטיינשניידר, השוו: ה'שי"ז. אדר כ"ח הוא: (
עמ'949 ברלין, ספריית שטיינשניידר, עמ'169מס'19. הכהן, יוסף לוב, עמ'30. יהודית, בספרות קולומבוס גוטהיל, מתוך130. שלושה .

נ"י-קולומביה (כ"י שלמים הם היד כתבי ברלין173חמשת כ"י פריס823, כתבי-81Aוכ"י שלושת קריאים). שאינם עמודים מספר מלבד -
) שי"ז אב ז' החיבור: להשלמת זהה תאריך צויין ובשלושתם קורטיש', פירנאנדו 'ספר של הקולופון את כוללים הללו נ"י-1557היד כ"י .(

) שכ"ד תשרי בי"ב שהושלמה ששרדו) היד כתבי מבין ביותר המוקדמת היא זו העתקה כי (נראה החמישית ההעתקה הוא ):1564קולומביה
שלש - עלה / עשרה ש[בע] בשנת / אב בחדש נשלם ואומר והכותב המחבר הכהן יוסף אני משלי עוד ואשא [...] לפ"ק שי"ז אב ז' א' "יום
יום / לו להודות כח / לי אדני יוסיף / כהן שמי יוסף / בו נשמה עוד כל / קורטיש דבר ספר / עזרני אל / אודה ואז-מרה / לבי וי-עלוז / מאות
כ"י שם, ראו: שכ"ד". תשרי לחדש יב' ד' יום היום והכותב המחבר הכהן יוסף אני ידי על החמישית זאת העתקתו ונשלמה [...] קרבי לכל יום

דף173נ"י-קולומביה דף294, א, עמ' ברלין296, כ"י שם, ב. עמ' דפים823, פריס275ב,272, כ"י התשיעית81Aא. ההעתקה הינו

) שכ"ח אב לחדש כ"ב התאריך: את נושא השלם.1568והקולופון היחיד היד לכתב שחשבו פריס כ"י על-פי המהדורה את התקין לזר משה .(
עמ' קורטיש, וספר האינדיאה ספר הכהן, ixראו: - xiחסרים או במהדורה טעות חלה בהם במקרים מלבד זו, למהדורה הן ההפניות רוב .
קטעים, שם מצויינת הפנייה לאחד מכתבי-היד. 
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אף הוא לגומארה בדומה הראשון. החלק של הכללי מהמבוא בעיקר בודדים, פרקים רק והשמיט החיבור חלקי בשני

חלוקה מהם אחד בכל יצר אך קורטיש', פירנאנדו ו'ספר החדשה' האינדיאה 'ספר ספרים: לשני חיבורו את חילק

טבעי באופן תואמת שאינה שכזו, בחלוקה צורך הכהן ראה מדוע לקבוע קשה במקור. מצויה שאינה משולשת פנימית

עמים', גבולות ב'מציב שמצויה כפי המשולשת, הפנימית החלוקה עקביות על לשמור שרצה יתכן העניינים. תוכן את

ההנחה את לחזק יכולה גומארה של לספרו העיבוד של זו חלוקה היבשות. לשלוש בואמוס של מהחלוקה נבעה אשר

שחלוקה יתכן זאת, עם שלושה. מבין הראשון כספר עמים' גבולות 'מציב את המחבר של תפישתו בדבר לעיל שנזכרה

מורכבים והיו זו בתקופה באיטליה שנדפסו אחרים מסעות בחיבורי מקובלת אסתטית מתפישה נבעה זו משולשת

גו'באני שערך המסעות תיאורי אוספי כדוגמת כרכים, שלושה אף לעתים או חלקים שלושה כלומר 'ספרים', משלושה

Giovanni Battista Ramusio(.78בטיסטה רמוסיו (

 . בין ספרדים לילידים - הזדהות וביקורת2

ביותר. דומה באופן הנושאים על-פי בפרקים אותם וסידר הספרדי שבמקור הפרטים אחר למדי צמוד באופן עקב הכהן

כפי הטקסט. בגוף קצרות הערות והוסיף הניסוחים את לעתים שינה ואף המידע מן חלק להשמיט בחר הוא זאת, עם

את ולתפישותיו החדש' 'העולם לכיבוש בנוגע מעמדותיו נבעו אלו שינויים להלן, בהרחבה ויוסבר לעיל שנרמז

  הספרדים וילידי אמריקה, עמדות שלא היו מקבילות בהכרח לתפישותיו של לופס פרנסיסקו דה גומארה.

נרחבים תיאורים מלבד ה'קונקיסטדורס'. מחולליו ועם הכיבוש מפעל עם הזדהות מתוך חיבורו את כתב גומארה

כגון: ראשון, בגוף שייכות בכינויי בשימוש השאר, בין ביטוי, לידי באה תמיכתו השונים הכיבושים של losוחיוביים

nuestros, nuestros españolesפעולותיהם את ביקר בהם במקרים גם הספרים, שני לאורך תכופות המופיעים

המתוארות מההתרחשויות עצמו את לחלוטין הכהן הרחיק לעומתו, הילידים. כלפי והחיילים המפקדים של ועוולותיהם

ב'ספרדים' לדוגמא באחרים, החלפתם או רבים ראשון בגוף הללו הנפוצים השימושים של עקבית השמטה באמצעות

כלל. כמעט ראשון בגוף שימוש עשה הספרדים,79ולא הכובשים ואל ספרד מלכי אל השלילי ביחסו עקבי היה הכהן

כמו הספרדים של אכזריותם על בכוח, החיילים של הרב השימוש על להצביע מנת על הערות הוסיף או הדגיש כאשר

של.78 חיבורו תרגום הם הללו לאוספים דוגמא היבשות. שלוש על-פי שחולקו העולם על מחיבורים היא אף נבעה זו משולשת שחלוקה יתכן
Dellaאנגיירה historia de l'Indie Occidentaliבשנת בונציה לאור יצא חלקים, שלושה בעל רמוסיו1534שהיה שערך נוסף אוסף או

בשנים החדש) ו'העולם אסיה (אפריקה, נפרדים כרכים בשלושה בונציה תורגם1550-1559ונדפס ואף רבות במהדורות מכן לאחר ויצא

 ללשונות נוספות. ראו: רמוסיו, מסעות.

עמ'.79 האינדיאה, ספר הכהן, כללית): היסטוריה גומארה, אצל: העמודים מספרי מצויינים (בסוגריים 132,141,151,218לדוגמא
עמ'234),309(233),305(230),290( כללית, היסטוריה גומארה, גם: וראו מספרי313,315,317,326. מצויינים (בסוגריים ראו וכן .

עמ' קורטיש, ספר הכהן, מקסיקו): כיבוש גומארה, אצל: מקסיקו,146(380),100(336),92(330העמודים כיבוש גומארה, גם: וראו .(
ספר29,168,177,231,281,313,336עמ' הכהן, לדוגמא: הן הכהן של בחיבורו רבים ראשון גוף צורת להשארת חריגות דוגמאות .

עמ' עמ'254האינדיאה, כללית, היסטוריה (גומארה, בארצנו' 'כאשר :330:como acá'עמ קורטיש, ספר הכהן, למקור470). (זהה 'כתבנו' :
).253של גומארה, כיבוש מקסיקו, עמ' 
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הילידים. של סבלם על 80גם
הספרדי הכיבוש את שהיללו שלמים, פרקים אף פעמים ומספר קטעים, השמיט הוא בנוסף

 81ואת מחולליו והוסיף לעתים דברי גנאי על הספרדים בכלל ועל הכובשים בפרט.

הציג גומארה הראשון. מסעו ובתיאור לקולומבוס המחבר של ביחסו החיבור בראשית כבר מצויה לכך מובהקת דוגמא

' זכה לו הכבוד תואר הענקת ואת בספרד המלכים בחצר קולומבוס שקיבל הכבוד את Almiranteבחיבורו de las

Indias) מגינו סביב קולומבוס שהוסיף החדשה המפוייטת הכתובת את הוסיף הוא .'Escudo de armaשקיבל (

' מסעו: בחשיבות ההכרה Porבעקבות Castilla y por León / Nuevo Mundo hallo Colónלמען' (תרגום: '

לו הוסיף אך הכתובת את תרגם הכהן קולומבוס]). של הספרדי [שמו קולון' מצא חדש עולם / לאון ולמען קסטיליה

 קטע פיוטי פרי עטו:

/ ליאון פור אי קאשטיליא פור לאמר: האלה כדברים והלאה ההוא מהיום לו אשר המגן על קולונבו ויכתוב

חדש עולם ליאון אל גם קאשיטיליא אל ואומר: הכהן יוסף אני משלי ואשא קולון. האליו מונדו איל מידיאו

אז / מלון שם גם לו מצא כי עולם שם שם לו ויקנה / אילון עמק אל עבר השמש מעבר ובדרך / קולון מצא

ספר (הכהן, סלון. ממאיר להם להיות הזה האיש שם עבר כי / קלון גם בוז חרפה מרוב רבים עמים הכלמו

82, עמ' ב).77, דף 81Aהאינדיאה, כ"י פריס 

לכתובת שבנוסף כך הכהן, בעיני ופועלה הדמות של חשיבותה על להעיד יכול לקולומבוס המוקדש השיר של תרגומו

שלו. והתרבות הלשון לשדה אותה והתאים הספרדית הכתובת על הנשען מקביל שיר חיבר אף הוא במקור, המצויה

איפשרה הכהן, של בשמו המובאת ואומר' משלי 'אשא הביניים בימי הספרדיות העבריות המקאמות בנוסח זו כתיבה

ההכרה על הן הצביעו אלו תפישות גלוי. באופן תפישותיו ובהבעת המקורית הכתובת בהרחבת חירות למחבר

הכהן, על-פי במסעו. לו ש'נתגלו' מי על זה מפעל של בהשלכותיו הן תגליתו ושל המגלה של וראשוניותו בחשיבותו

רבות פעמים שהופיעה עמדה רעים, מנהגיהם כי להם, שיוחסה התובנה בשל אולי בושה, חשו החדש' 'העולם תושבי

לאחר החיבור כל לאורך שעשה כפי הילידים, על הכיבוש של ההשלכות את ברמז הכהן ציין כאן כבר החיבור. במהלך

סבלם ועל הילידים של הקושי על רמז אף הוא הספרדים. יחס בשל הילידים שחשו והקלון הבוז באמצעות מכן,

. 530, 471. הנ"ל, ספר קורטיש, עמ' 240, 220, 217, 105, 93, 77, 75ראו לדוגמא: הכהן, ספר האינדיאה, עמ' .80

הראשון.81 החלק את החותמים הפרקים שני שבין בהשוואה היא שבהן הבולטת כאשר ולכובשים, לספרד השבח של רבות השמטות ישנן
פרק מזה: זה שכותרתו:224השונים ,Loor de Españoles'עמ כללית, היסטוריה הכהן341-342(גומארה, בחיבורו האחרון והפרק (

עמ' האינדיאה, ספר פרק258-259(הכהן, השמטת היא נוספת דוגמא שכותרתו:252). ,Condicion de Cortésקורטס הרנן את המשבח ,
עמ' מקסיקו, כיבוש (גומארה, עמ'375והשגיו האינדיאה, (ספר האלה' האכזרים 'הספרדים לדוגמא: היו, והספציפיים הכלליים הגנאי כינויי .(

עמ'23 האינדיאה, ספר (הכהן, ערלים עמ'67,70,80,143,145,146), שם, פיסרו על נאמר ) הנפל' ממנו 'טוב כלבים223), הכינוי על .(
ועל יחסו השלילי של הכהן לקולומבוס ולקורטס ראו להלן. 

מיספור).82 (ללא הטקסט בסוף לזר במהדורת מצוי מכתב-היד זה עמוד של פקסימיליה כתבצילום הספרדי לשיר העברי שבתעתיק נראה .
במקום מונדו' איל 'מידיאו בטעות nueboהכהן [sic.] mundo'עמ כללית, היסטוריה גומארה, השוו: חדש'. 'עולם מכן לאחר מיד שתרגם כפי

. במהדורה הנדפסת של משה לזר שם נפלה טעות, שכן נכתב 'אלון' במקום 'סילון'.20.  הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 34
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' אחרים: מידי ישראל של לסבלם בקשר המופיע המקראי הביטוי ַמְמִאירבאמצעות מכאיב.ִסּלֹון קוץ שפירושו ,'83
לאחר

התארים ואת השגיו אודות על הפירוט את הכהן השמיט קולומבוס, של והשגיו פעולותיו את המסכם בפרק מכן,

וקבורתו. מותו ועל המלכים עם קולומבוס של פגישתו על פרטים במספר והסתפק גומארה, לו שהעניק החיוביים

'ויקברו שליליים: ביטויים שני הכהן הוסיף זה קבורתנבלתולתיאור מצבת היא אבן, מצבת אליו ויקימו בשיביליא,

עמ'עוכרקולונבו האינדיאה, ספר (הכהן, היום' עד שלי).26ממלכות ההדגשות .84
את הדגיש ממלכות' 'עוכר הביטוי

ההרס שנעשה ב'עולם החדש' בעקבות 'תגליותיו' של קולומבוס המפורטות בפרקים שלאחר מכן.

הספרדי המקור של מזה שונה ייצוג קורטס, הרנן החיבור, של השני חלקו של המרכזי הגיבור של דמותו קיבלה גם כך

לאורך פעמים מספר להם העניק אף הוא וחייליו. עמיתיו של ובפעולות במעשיו העורמה את להדגיש ניסה הכהן באשר

השתמשו הספרדים ואף הנוצרית בתרבות ויהודים מוסלמים כלפי נפוץ שהיה גנאי כינוי 'כלבים', הכינוי: את החיבור

אמריקה. ילידי כלפי 85בו
אלו במיוחד גומארה, מפי קורטס זכה להם השבח תיאורי מכל כמעט הכהן נמנע כאן גם

שהופיעו בפרק החותם את החלק השני אותו השמיט הכהן מחיבורו.

) 'איזבל' כאשר הכהן, של מצדו קשים ביטויים הם גם ספגו הקתולים', 'המלכים ואיסבל, ידיוIsabelפרננדו על כונתה (

למסעו קולומבוס של צאתו את שתיאר החדשה' האינדיאה 'ספר של הראשונים הפרקים באחד הנזכר גינוי 'הארורה',

היחס1492בשנת כי וניכר לחיבור, הכהן של תוספת מספרד,המהווה היהודים של הגירוש לצו בסמוך נזכר הגינוי .

מצו הנובע גינוי היהודים', 'צורר פורטוגל מלך הראשון מנואל כונה גם כך מהגירוש. ישירות נבע זה במקרה השלילי

בשנת בפורטוגל היהודים נגד שהוציא רק1497ההמרה אלא החיבור חלקי בשני כלל נזכר אינו שהצו למרות ,

הכהן. של האחרים 86בחיבוריו
פעמים אלא היהודים אל המלכים של יחסם של בהקשר רק לא מופיעים אלו גנאי כינויי

במקור נזכר כאשר כך ישראל', 'זרע הכהן אותם שמכנה וכפי החדשים', ל'נוצרים היחס של בהקשר גם נוספות בודדות

).24ראו: 'ְוZא יְִהיֶה עֹוד ְלֵבית יְִשָׂרֵאל ִסּלֹון ַמְמִאיר' (יחזקאל כח, .83

.121. השוו להקשר השלילי של איזכור קולומבוס ב'מציב גבולות עמים', לעיל עמ' 44השוו: גומארה, היסטוריה כללית, עמ' .84

עמ'.85 קורטיש, ספר הכהן, מקסיקו): כיבוש גומארה, מהמקור: הם בסוגריים העמודים (מספרי מהחיבור לכך דוגמאות ),110(348להלן
ראו:451,469,488),231(449),140(375),136(372 נוצרים, על-ידי ויהודים למוסלמים 'כלבים' הגנאי כינוי על .Debra Higgs

Strickland. Saracens, Demons, and Jews: Making Monsters in Medieval Art. Princeton 2003. pp. 159-160, 223-224.
Kenneth R. Stow. Jewish Dogs: An Image and Its Interpreters: Continuity in the Catholic-Jewish Encounter.
Stanford, Calif. 2006. Alexandra Cuffel. Gendering Disgust in Medieval Religious Polemic. Notre Dame, Ind. 2007.

pp. 216-220.

עמ'.86 האינדיאה, ספר הכהן, לדוגמא: ראו 'הארורה', איסבל של עמ'15,32לכינויה שם, ראו: פורטוגל, מלך הראשון, מנואל של לכינויו .
וארבע106 ותשעים שנים בשנת אפריל לחדש בשלים בגראנדה ונחתם נכתב ברית [=לקולומבוס] לו "ויכרתו היהודים: גירוש איזכור להלן .

לארבע נפוצו ומשם החמישי בחדש האלה, המלכים בדבר ספרד מארץ ה' צבאות כל יצאו ההיא הנמהרה בשנה הגירוש. שנת היא ואלף מאות
ספר (הכהן, שמך' למן והושיענו והביטה ה' ראה בדרך. נפשם ותקצר שונות ותלאות ורעות רבות צרות אליהם ותעבורנה הארץ.[...] כנפות

עמ' עמ'16האינדיאה, קולומבוס, יומן וקלי, דן קולומבוס: של המסע ביומן גם נזכרת הללו האירועים שני סמיכות נזכר18-19). ההמרה צו .
'וירעו פורטוגל: על בפרק נזכר הוא עמים' גבולות ב'מציב הבכא'. ו'עמק עמים' גבולות 'מציב הימים', 'דברי הכהן של האחרים בחיבוריו אף
חיקם אל להם והשב וגאלנו ריבנו ריבה ה' נקמות אל חרב. לפי הכו ורבים מאחריה'[ם] רבים וידיחו ישראל לבית נגף לאבן ויהיו לאבותינו

, עמ' א).71, דף 257כרשעותם שבעתיים. והושיענו למען שמך' (הכהן, מציב גבולות עמים, כ"י מוסקבה 
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ה-' על שהוטל האיסור להתישבtornadizosהספרדי דתם) את שהחליפו לאלו גנאי כינוי 'המשתנים'. (בתרגום: '

 87במושבות הספרדיות ב'עולם החדש'.

את גינה הוא לו בדומה גומארה. של מזו במהותה שונה אינה ומעשיהם הילידים את הכהן של תפישתו זאת, לעומת

נובע הספרדי מהכיבוש שסבלם וכופרים, אלילים עובדי בהם וראה הילידים של הפוליתאיסטים והפולחנים האמונות

לעיל. שנזכר כפי 88מחטאיהם
בלשון הנפוצים ובביטויים במונחים נרחב שימוש הכהן עשה לילידים בהתייחסותו

גומארה של בחיבורו המונחים את תרגם הוא לאיסוריו. וביחס זרה כעבודה שנתפש הפגאני, לפולחן ביחס המקראית

ל- כתרגום 'במות' המקרא; ברוח העברית ללשון והאשרה',templosמספרדית הבעל 'עובדי 'אלילים', 'פסילים', ;

ל- כתרגום ל-diosesאוídolos'שיקוצים' כתרגום 'שעירים' או 'שטן' ;diablos.89
או במפורש הכהן גינה כן, כמו

זיקה לעתים ניכרת כאשר בחיבור, המתוארות הילידיות הקבוצות של ופולחניהם מנהגיהם את לגומארה בדומה ברמז

הופנה הכהן של הגינוי עיקר הפוליתאיזם נושא מלבד נושאיהם. של תכונותיהם או חיצוניותם ליצוג הביקורת תוכן בין

הספרדי. למקור בדומה הילידים, של המיניים ולמנהגיהם ולפוליגמיה לאנדוגמיה ולאכילתם, האדם כך,90לקורבנות

המושבה של המרכזיות בעריה הכובשים נפגשו עימה האינקה חברת הם ה'אינגאש', של מנהגיהם תוארו לדוגמא

) (התוספות של הכהן לעומת המקור מודגשות להלן):Perúהספרדית בפרו (

ידרושו אליליהם את ומלאכה מלאכה כל אנשי כי וראו, דעו ועתה היום[...] אלה שכנינו יעשו [...]כאשר

בפאקאמה אשר והבמות

91]Pachacamaוכסף זהב מקרשי פנימה מצופות היו אחרות ובמות וקוזקו וקולאאו [

מאתם ישאלו אשר שאלתם ודמות להם ויקטרו ויין ולחם ופירות ועשבים פרים לאליליהם ויקריבו [...]

).232 (השוו: גומארה, כיבוש מקסיקו, עמ' 451. הנ"ל, ספר קורטיש, עמ' 258ראו לדוגמא: הכהן, ספר האינדיאה, עמ' .87

ראו.88 זה, עניין לסיכום והרומית. היוונית כמו פגאניות לדתות אמריקה ילידי של הדתות את רבות פעמים השוו הספרדים התיאורים
.19 - 15לדוגמא: סטרומזה, מדע חדש, עמ' 

תושבי.89 מנהגי בתאורי (בעיקר זה במונח משתמש הכהן כאן. המופיעה מזו שונה במשמעות המקרא בספרי לרוב מופיע 'שטן' המונח
ימי בספרות נפוץ היה אך איוב, בספר רק במקרא זה במובן המופיע הרוע, מלאך או על-אנושית ישות של במשמעות ויוקטן) היספניולה

יז, ויקרא בספר לדוגמא המופיע על-אנושית ישות של זו במשמעות שימוש עשה הכהן במקרא. שונות משמעויות שעיר למונח גם :7הביניים.
בפירוש ראו הביניים, בימי המקרא פרשנות בספרות 'שעיר' המונח לפרוש דוגמא ַאֲחֵריֶהם'. זֹנִים ֵהם ֲאֶׁשר ִעיִרם ַלּשְׂ זְִבֵחיֶהם ֶאת עֹוד יִזְְּבחּו 'ְוZא
כדמות המשוגעים אותם שיראו בעבור והקרוב אותם, הרואה הגוף שישתער בעבור כן ונקראו השדים, הם 'לשעירם זה: לפסוק עזרא אבן
שיחשוב אלהיו, מתחת זונה הוא בהם ומאמין אותם שמבקש מי כל כי זונים הם אשר במצרים. עושין ישראל היו שכן תורה עוד ומלת שעירים.

ד ויקרא, על אברבנאל בפירוש לדוגמא או .'[...] והנורא הנכבד מהשם חוץ ירע או שייטיב מי יש יחיד22כי הנשיא היות מפני 'האמנם :
י"ז, (ויקרא שנאמר השדים על נאמר שעירים שם כי הטעהו הרע יצר הוא שהשטן לרמוז עזים שעיר שיביא צוה העם כשאר ולא7בחטאו (

יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים'.

. דווקא ההקדשה אינה מופיעה אצל הכהן כמו כל עשרת הפרקים הראשונים. ראו התיחסות להלן.108השוו: דה-לה קררה, גומארה, עמ' .90

91.) נבנתהPachacamacפאצ'כמאק היא הפרה-קולומביאנית. בתקופה ללימה) דרומית (ממוקמת בפרו הגדולות מהערים אחת היתה (
) ממקונה השמש, לאל מקדש השאר בין מקדשים, מספר היו שם האינקה. בתקופת חשוב למרכז והפכה עתיקה שנבנהmamacunaבתקופה (

עמ' חדשים, הבטים - האינקה מק'אוון, ראו: האינקה. לפני John.157עוד Hyslop. Inka Settelment Planning. Austin 1990. pp.
עמ'255-261 להלן ראו ועוד, כך על הבוראת. כאלוהות הספרדים על-ידי הובנה שלעתים נבואית, אלוהות גם היתה פצ'אכמאק אני141. .

מודה לאמנון ניר על ההפניות הנוגעות לתרבות האינקה.
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וכסף מזהב היוםיקריבו עוד מדונג אלה שכנינו יעשו אותםכאשר יעשו אשר ויש וזהב מכסף ופסיליהם .

ואבן היוםמעץ עוד בספרד השדהכאשר וחיות ועופות וכבשים וילדים, אנשים יזבחו עצביהם ולפני [...] .

השעירים אל ויקראו [...] לרצון קרבנם היה אם יביטו הנזבחים ובלבות שם. הציידים יביאו הםאשר אשר

אחריהם הקברים.זונים ועל הבמה ושערי אליליהם שפתי על יזו זבחיהם תמידומדם ינחשו [...]ונחש

ויתנו פגריהם את ייבשו אך בשרם את יאכלו ולא יזבחו לשעירים בניהם את וגם שם. יהיו אשר כל וישתכרו

פן יכרותו ושפתותם אפם את וגם יסרסו השומרים ואת להם כמריות ובתי [...] לזכרון. כסף בכלי אותם

בתים ואורגות היום כל טוות ותהיינה [...] אליהם. עיניהן וקוטוןלאשרהתשאנה (צמר וקוטון צמר ובגדי

(ר"ל פאקאמה את הקדישו אשר מלבם מעשה השרים) (ר"ל האינגאש בדו כי [...] אליליהם. לעבודת כחדא)

הגואקאש יתר ואל ירבושיקוציהם92השמש) ונשים יסקל. בהם הנוגע וכל מלחמה בעת לצדה להם להיות

תזננה והנשים לנשים אחותם את לקחו הארץ שרי מהאוריגוניש ורבים ישכבו בשרם שאר ואת יוםלהם דבר

זמה ותמלא 93.ביומו
ישכבו זכר ואת ימירו בקלון וכבודם כזב, ודוברי גנבים ירחמו, ולא המה ואכזרים [...]

94).230,  152 -  151משכבי אשה ולא יבושו מכל דבר רע [...] (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

רוח את מדגישות רובן כאשר מעטות, הן הכהן של והתוספות הספרדי למקור רבה בצמידות תורגמו אלו תיאורים

מובהק שלילי מטען הטעונים ביטויים הוסיף הכהן במקור. ממילא הקיימת הללו הפרקטיקות של והגינוי הביקורת

 95במסורת המקראית ובפרשנות היהודית ככלל ביניהם הביטויים הקשים שיקוץ וזמה.

ולחוסר לאכזריותם פרו, ילידי של החייתי לטיבם התייחסו זה קטע של בתרגום כליל שהושמטו מהמשפטים כמה

' לדוגמא: porמוסריותם, más crueles y bestiales que son todos ellos en su religiónשהם 'בגלל (תרגום: '

עמ' כללית, היסטוריה גומארה, בדתם'. וחייתים מאוד אכזריים '181כולם ,(son muy borrachos, tanto que

'pierden el juicio'עמ שם, השיפוט.' [יכולת] את שמאבדים עד מאוד, שכורים 'הם למרות282(תרגום: כי נראה .(

האינקה, של והחברתיות הדתיות לפרקטיקות ליחסו הנוגע בכל גומארה של מאלו רחוקות אינן הכהן של שתפישותיו

חזר לעומתו, הילידים. של השיפוט יכולת חוסר את או החייתי טיבם את המוכיחים נימוקים להביא צורך ראה לא הוא

המשפטי במעמדם או בעבדותם המצדדת העמדה את להצדיק מנת על בחיבורו רבות פעמים אלו ייצוגים על גומארה

) ספולוודה דה חינס שחואן האדם', בשר 'אוכלי הילידים של בשעבודם תמך גומארה הילידים. של Juanהנמוך Ginés

למונח.92 נכתבwakaהכוונה (בספרדית מכןguacaמקצ'ואה יוצאותhuacaולאחר בתכונות המחזיק נוף תוואי או אדם חפץ, שפירושו ,(
. 323 - 322, 302, 193. מק'ורמק, דת באנדים, עמ' 158דופן המעניקות לו מימד של קדושה. ראו: מק'אוון, האינקה - הבטים חדשים, עמ' 

).282' (גומארה, הסטוריה כללית, עמ' ni ellas lealtad el matrimonioבמקור: '.93

.182 - 180השוו למקור: גומארה, היסטוריה כללית, עמ' .94

הארץ.95 מן שיקוציהם ולהעביר אחיכם נקמת את לנקום מיגשיקו אל ללכת הואלתי נא 'הנה לחייליו: קורטס של נאום מתוך להלן דוגמא
ספר (הכהן, שניהם' גם אלהים תועבת אשה משכבי ישכבו זכר ואת בשרם את ויאכלו לשעירים יזבחו האדם בני את כי אלהים. שנא אשר

).413קורטיש, עמ' 
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de Sepúlvedaבדבר הסוערים הדיונים כי נראה גומארה. של בחיבורו בחיוב נזכר אף והוא דובריו מבכירי היה (

ה- מערכת של תפקודה ושל הילידים של עתencomiendaמעמדם באותה שהתנהלו הספרדיות, הקולוניות ברחבי

עמיתיו. ואת גומארה את שהטרידו כפי הכהן את העסיקו לא כלל 96בספרד,
המעורבות וחוסר העניין חוסר משום אולי

) הפרק את השמיט וכך בנושא העוסקים הקטעים על הכהן ויתר זה מסוג שכותרתו217בדיונים (De la libertad de

los Indiosהבא הפרק את גם הכהן השמיט סיבה שמאותה להניח יש האינדיאנים'). של חירותם 'בדבר (תרגום:

Delאחריו consejo de Indiasערי למחוזות, הספרדיות המושבות בחלוקת הדן האינדיאס'), מועצת 'בדבר (תרגום:

עימה: העמוקה הזדהותו מחוסר ודאי נבעה הפרק של חתימתו השמטת כי לומר ניתן עליהן. המופקדות והדמויות מחוז

'Por lo cual podemos afirmar ser el rey de España el mayor rey del mundoאנו כך 'ובשל (תרגום: '

עמ' כללית, היסטוריה גומארה, בעולם'. האדיר המלך הוא ספרד שמלך לאשר גומארה,312יכולים של זו הצהרה .(

לרוב, השמיטה הכהן כאשר החיבור, לאורך פעמים מספר הופיעה וחשיבותו ספרד מלכי של שלטונם תקפות בדבר

מלבד פעמים בודדות בהן נאמרה תוך כדי דיאלוג בין ספרדים לילידים והובאה בחיבור העברי כציטוט.

רבים פרטים הכהן הותיר החיבור לאורך הילידים של שונות קבוצות של תאוריהם את לתרגם בבואו כי לציין יש

ב'מציב אמריקה ילידי של והמכליל הקצר לתיאור ברובם דומים ואינם חד-מימדיים אינם אלה מתיאורים רבים עליהם.

גם וכך לאלו אלו זהים השונות והדתיות האתניות הקבוצות תיאורי אין גומארה של לחיבורו בדומה עמים'. גבולות

האנטיליים, באיים המרכזיות הערים של מראן את רב ובפירוט בעניין תיאר גומארה, כמו הכהן, אחיד. אינו אליהן יחסו

מנהגי את השונים, הדתיים והטקסים באלים האמונות את תושביהן, של ומאכליהם לבושם מראם, את ובפרו במקסיקו

ממש. של ביקורת או שלילי שיפוט ללא אף חיובי באופן הילידים הוצגו לעתים כך ועוד. והאבלות הנישואין הלידה,

על-פי אותו שינה אחרות פעמים אך הגינוי, את לפעמים הדגיש הכהן הילידים של מנהגיהם את גומארה גינה כאשר

עמדתו.

. ההתבוננות בילידי אמריקה מזוית יהודית: אתנוגרפיה השוואתית3

נוספים וחוקרים הודג'ן שתיארו החדשה, העת בראשית אחרים בעמים האירופים של 'החדשה' ההתבוננות תהליכי

המוקדמת'. 'האנתרופולגיה במחקר שכונה מה של מבשריה רבות מבחינות הם בעקבותיה, 97שהלכו
באו אלו תהליכים

שבתוכה ל'אחרים' אירופה של ביחסה גם אלא לאירופה שמחוץ לאוכלוסיות מחברים של ביחסם רק לא ביטוי לידי

 98כדוגמת היהודים והמוסלמים.

.123 - 117ראו: רוא-דה-לה-קררה, גומארה, עמ' .96

ראו לדוגמא: הודג'ן, אנתרופולוגיה מוקדמת. הנד, השפעת הגילוי על אתנולוגיה. פוגל, בואמוס. השוו: סטרומזה, מדע חדש..97

החדשה.98 בעת באירופה המוסלמים או היהודים דימויי את הכוללים עדכניים למחקרים האחרונות. בשנים רבים מחקרים לכך הוקדשו
לדוגמא ראו ,גהמוקדמת, נז ציון למציאות." מסמל ובמערבה: אירופה במרכז החדשה העת בראשית והיהדות היהודי "דיוקן כהן. ירחמיאל :
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שהחל נושא והזר, ה'אחר' את לתאר בבואם יהודים של בכתיבתם גם שונים באופנים ביטוי לידי באו אלו תהליכים

האחרונות. בשנים במחקר התייחסות 99לקבל
בספרו המתוארות השונות האתניות הקבוצות את בחן הכהן יוסף גם כך

של להתמודדותם בדומה זאת, עם יותר. מפורט מידע שהכיל חיבור לרשותו עמד כאשר יותר מורכב באופן גומארה של

שנחשפו החדשים והמנהגים האמונות את בחן הוא גם מהם, שונות ודתיות אתניות קבוצות שתיארו זמנו ובני קודמיו

היטב שהכיר הנוצריים והמנהגים האמונות לעולם בהשוואה זה ובמקרה לו, למוכר הנגדה או השוואה באמצעות בפניו

 וביחס למסורת היהודית ולמונחים הלקוחים מעולמה.

באמונתם היו 'ודבקים היספניולה: ילידי את כשתיאר בחיבור מצויות לכך כלדוגמאות יעשו לא שבתותיהם ובימי

עמ'מלאכה האינדיאה, ספר (הכהן, ממלאכה:28' שביתה של קשר ללא החגים נזכרים הספרדי שבמקור למרות זאת .(

Hombres y mujeres todos son muy devotos y guardaban muchas fiestasונשים 'אנשים (תרגום:

עמ' כללית, היסטוריה גומארה, רבים'. חגים על ושמורים ביותר נאמנים 46.100כולם
של מנהגיהם את שפירט בפרק

ווסתותיהן: בימי נשותיהם עם ישנים לא הגברים כי גומארה ציין ניקרגואה, noאנשי duermen con ellas estando

su costumbre'עמ שם, מחזור'. להן כשיש איתם ישנות לא הספרדי294('[הן] המקור את זה במקרה תרגם הכהן .(

אשה 'ואל היהודית: מההלכה לו המוכרים מקבילים מונחים טומאתהבאמצעות עמ'בנדת שם, (הכהן, יקרבו' לא

'ספר239 היהודית מההלכה המוכרים למונחים בהתאם הכהן על-פי נוסחו ניקרגואה אנשי של הגירושין מנהגי גם .(

ההשוואה עם בבד בד השני. מהמונח בשונה הספרדי במקור מקבילה היתה לא לראשון כאשר ו'נדוניה', כריתות'

שלא הקתולי הנוצרי לחוק הספרדי, במקור מצויה שאינה מפורשת, השוואה זה בקטע מצויה היהודים למונחים הסמויה

  התיר גירושין:

גם עוד. תנשא ולא וירושתה נדוניתה את אליה ונתן כריתות ספר לה וכתב מעל בו ומעלה אשתו תשטה וכי

 101. ההדגשות שלי).239(הכהן, שם עמ' כאשר יעשו הנוצרים היום הוא לא יקח שנית תחתיה 

ההקבלה את הכהן הוסיף הספרדי במקור הנשמה ובנצחיות המתים בתחיית קוסקו) (אנשי האינקה אמונות לתיאור

הנפש בהשארות ההם העמים יאמינו יאמן 'כי המסורתית: היהודית .כמונולאמונה עמ' (שם, המתים' .155ובתחיית

עמ' נוצריות.275-340(תשנ"ב), בעיניים יהדות דויטש, יהודיים. דיוקנים כהן, .Frank Felsenstein. Anti-Semitic Stereotypes: A
Paradigm of Otherness in English Popular Culture 1660-1830. Baltimore & London על1995 דויטש ליעקב מודה אני .

בויארין, ואמפריה. מימזיס פוקס, ראו: אמריקה, ילידי של לדימוי בזיקה המוסלמי או היהודי דימוי על זה. בנושא לי ששלח הרבות ההפניות
יהודים, אינדיאנים וזהותה של אירופה הנוצרית.

.28 - 25לדיון בנושא ולביבליוגרפיה, ראו לעיל בפרק המבוא בעמ' .99

גומארה.100 כתב יוקאטאן תושבי Retájanseעל aunque no todos'עמ כללית, היסטוריה היהודי:78(גומארה, למונח תרגם והכהן (
עמ' האינדיאה, ספר (הכהן, נמולים' מהם שידון55'ורבים השבטים), לעשרת (או ליהודים אמריקה ילידי בין לקשר כלל רמז כאן אין .(

בהרחבה להלן בפרק הרביעי.

Siהשוו:'.101 cometen adulterio, repúdianlas, volviéndoles su dote y herencia, y no se pueden más casar,גומארה) '
). 294היסטוריה כללית, עמ' 
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 102ההדגשה שלי).

של אלו לבין באמריקה הילידיות בתרבויות התופעות בין ההקבלות את לעתים הכהן השמיט אלו השוואות לעומת

שלא מכך נבעה זו שהשמטה להניח יש הזמן. בני נוספים ובחיבורים גומארה של בחיבורו המצויות העתיקה מצרים

בני הומניסטים עבור שהיתה כפי עבורו, לחיקוי מודל היוותה שלא או עניין בה היה שלא לתרבות בהקבלה טעם ראה

המסורת בתוך השלילי ֵהקשרה בשל זו בצורה המצרית לתרבות להתייחס שנמנע יתכן ואף קוראיהם, וקהל זמנו

103היהודית בשל סיפור השיעבוד המקראי של ישראל.

נעזר לו) בתוספת לעתים או למקור (בדומה אמריקה ילידי של מנהגיהם כלפי חיובית עמדה להביע הכהן ביקש כאשר

ספרות בלשון או המקרא בלשון בצווים השתמש לעתים היהודית. התרבות מעולם הלקוחים במונחים פעמים מספר

הקבלות או השוואות באמצעות יהודיות. מצוות לקיום המקבילות פעולות לתאר מנת על מסויים, מעשה המחייבים חז"ל

באותו כך הזדהות. של או מוכרות של תחושה אף ואולי יותר ברורה הבנה הקורא אצל להווצר היתה יכולה זה מסוג

חכמה האלהים נתן 'אשר הבא: המשפט את הצורפות אומנות לתיאור הכהן הוסיף ניקרגואה, מנהגי תיאור של פרק

עמ' (שם, המה' מופת אנשי כי מלאכת239בלבם של המקראי מהתיאור לקוח גומארה אצל מצוי שאינו זה, משפט .(

 104) הנסוב על עניין דומה.2 - 1בצלאל ואהליאב במשכן (שמות לו, 

לזו האצטקית הילידית התרבות בין משמעותית הקבלה של נוספת דוגמא להזכיר יש לעיל שנזכרו הדוגמאות מלבד

כבר גומארה אצל המופיע החיובי התיאור את והדגיש מקסיקו של המיתית להיסטוריה התייחס המחבר כאשר היהודית,

לפרק (מקביל ויחוסם' 'ממיגשיקו הפרק שכותרתו:209בכותרת גומארה, של חיבורו של השני בחלקו

Mexicanos.(105
(במקור 'קואיזאלקואטל' האצטקית, במיתולוגיה המרכזיות הדמויות אחת )Quezalcoatlhבתיאור

נשאר הכהן נאמן למקור, מלבד מספר תוספות או שינויים (מודגשים להלן):

תורת את העמים באזני וידרוש ידע. לא ואשה כאלהים, בעינהם ויהי וקדש, וישר תם איש קואיזאלקואטל ויהי

תעבדהטבע לא לחברך סני היוםודעלך עד התענו לא כי צומות עליהם ויגזור ותמימים ישרים חוקים וילמדם

הוציאו אך האדם, בני יזבחו אשר היום כאלה לא אך ההיא בארץ דם הקריב אשר הראשון היה והוא ההוא.

ההשוואה:'.102 מידת ללא בכך החיוב את ציין הספרדי caהמקור bien creen la resurrección de los cuerpos y la
inmortalidad de las almas '184' (שם, עמ.(

עמ'.103 הנפילה, פגדן, לדוגמא: ראו האירופית, בספרות העתיקה למצרים באמריקה התרבויות בין בעולם206להקבלות רומים לופר, .
עמ' במצרים:257,283-284החדש, לפירמידות ההשוואה את הכהן השמיט במקסיקו המקדש בתיאור הן הכהן אצל להשמטות דוגמאות .

עמ' קורטיש, ספר עמ'364-365הכהן, מקסיקו, כיבוש גומארה, הדמיון129. בדבר האיזכור הושמט במקסיקו הכתב על בהסבר וכן, .
.312. השוו: גומארה, שם, עמ' 515 - 514להרוגליפים המצרים: הכהן, שם, עמ' 

[במקור.104 שנים שמנה זה לי כי ידעתם 'אתם לדבריו: הכהן של הערכתו ניכרת בו מוטיקזומה של בנאומו מצויה נוספת ]18דוגמא
ועשיתם הטובה מדרככם תסורו לא כי בטחתי ובכם בקולי. ותשמעו סגולה לעם לי הייתם ואתם לאב לכם ואהיה כאבותיי, עליכם מלכתי אשר

. 145). השוו: גומארה, כיבוש מקסיקו, עמ' 379מצוותי כל הימים.' (הכהן, ספר קורטיש, עמ' 

.322 - 321השוו: גומארה, כיבוש מקסיקו, עמ' .105
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האיש מת לא כי יאמינו והאמן שקר. ידברו אשר האנשים את וליסר עונם על לכפר ולשונם מאזניהם דמם

ואיננוההוא התהלך [בשוליים:]אך הים אצל קואצקואלקו פרקבארץ איאורופה, לעיל וכן דחנוך (דומיא

[...]ה) לבי. אל אשיב אנשיזאת כן אקולהואקיש אותם בקראת וטיזקוקו מיגשיקו יושבי יתפארו כאשר כי ,

ולשונם השםמשפחתם ודרכיהםאנשי ולשונם מהם וייראו העמים בעיני מכובדים והמה העמים מיתר

106, עמ' א).265ואמונתם המה הטובים בעיני העמים' (הכהן, ספר קורטיש, כ"י פריס, דף 

ֶאת Sֲחנֹו Sַוּיְִתַהֵּל' המקראי: חנוך של האניגמטית לדמותו מפורשת השוואה ואף הרמזים כוללות הכהן של התוספות

ה, (בראשית ֱאZִהים' אֹתֹו ָלַקח ִּכי ְוֵאינֶּנּו מכן.24ָהֱאZִהים שלאחר בפרק השם' 'אנשי הנפילים ולדמויות כן,107) כמו

כתשובה לחברך, תעשה אל עליך ששנוא מה הבבלי, מהתלמוד הזקן הלל של למאמרו ברור הרמז המחבר הוסיף

אחת'. רגל 'על כולה התורה את ללמוד שחפץ הגֵר 108לשאלת
והפרשנות התרגום מתהליך חלק הינן אלו כגון תוספות

תוך היהודי. לקורא שונה תרבותי עולם להסביר ומנסה גומארה של בחיבורו קורא בעודו המחבר נתקל בו העולם של

מנת על המוכר בעולמו השתמש הוא במהלכו אשר פרשני תהליך הכהן יצר זו חדשה תרבות ולתרגם להבין הנסיון כדי

השונה התרבות את לביית בניסיון השאר, בין נקט, הכהן זה במובן תיאר. אותו והזר הרחוק העולם את אליו לקרב

109באופן חלקי על מנת לקרבה אל עולמו של הקורא ובשל מטרותיו של החיבור, כפי שנדונו לעיל וידונו בהמשך.

מפרקי באחד גם נמצאה חנוך של לזו קואיזאלקואטל של דמותו מהות בין המשווה זה בפרק הכהן של השוליים הערת

פיטאגוראש' של תלמידו 'היה אשר ב'זאלמושי' ה'גישי' של אמונה על שסיפר בטקסט הדף. בשולי עמים' גבולות 'מציב

קורטיש'. ב'ספר זה ולענין לפרק שוליים בהערת הכהן 110הפנה
מצויות דומים לעניינים המתייחסות זה מסוג הערות

עמ'.106 מקסיקו, כיבוש הנ"ל, הספרדי:518-519השוו: למקור השוו .Fue aqueste Quezalcoatlh hombre honesto,
templado, religioso, santo y como ellos tienen, dios. No fue casado ni conoció mujer. Vivió castísimamente,
haciendo muy áspera penitencia con ayunos y disciplinas. Predicó, según se dice, la ley natural y enseñolá con obra,
dando ejemplo de buenas costumbres. Instituvó el ayno que antes no lo usaban, y fue el primero que en esta tierra
hizo sacrificio de sangre; mas no como ahora lo usan estos indios con muerte de infinitos hombres, sino sacando
sangre de las orejas y lenguas, por penitencia, por castigo y por remedio contra el vicio de mentir y del escuchar la
mentira, que no son pequ?os vicios entre esta gente. Creen que no murió, sino que se despareció en la provincia de
Coazacoalco, junto el mar. [...] solamente afirman que así como todos los de México y Tezcuco se precian de llamar
Aculuaques, así los que son de aquel linaje y lenguaje son hombres de más cualidad y estofa que los otros, y así

también, son más estimados y temidos, y su lengua, costumbres y religión es lo mejor y lo que más se usa,גומארה) .
).322כיבוש מקסיקו, עמ' 

עמ'.107 קורטיש, ספר הכהן, נוספים: בפרקים גם מופיע השם' 'אנשי זה ְוגַם523,525צירוף ָהֵהם ַּבּיִָמים ָבָאֶרץ ָהיּו 'ַהּנְִפִלים השוו: .
ם.' (בראשית ו,  ).4ַאֲחֵרי ֵכן ֲאֶׁשר יָבֹאּו ְּבנֵי ָהֱאZִהים ֶאל ְּבנֹות ָהָאָדם ְויְָלדּו ָלֶהם,  ֵהָּמה ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאנְֵׁשי ַהּשֵׁ

דחפו.108 אחת. רגל על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני מנת על גיירני לו: אמר שמאי, לפני שבא אחד בנכרי מעשה 'שוב השוו:
לו: אמר גייריה. הלל, לפני בא שבידו. הבנין תעבידבאמת לא לחברך סני גמור'דעלך זיל הוא, פירושה - ואידך כולה, התורה כל היא זו -

(תלמוד בבלי, שבת, דף לא עמ' א).

השוו: ברק, תרבויות של תרגום..109

 עמ' ב). 12, דף 257ראו: 'נמצא בקורטיש ג' פרק נ"ה דומיא דחנוך' (הכהן, מציב גבולות עמים, כ"י מוסקבה .110
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על עבודתו אופן על הכהן, של עקביותו על העדות מלבד הכהן. של נוספים ובחיבורים עמים' גבולות 'מציב לאורך

שהכהן בלבד זו לא נוסף; משמעותי דבר על אלו הערות מעידות פנימיות, הפניות תוך העתקתם צורת ועל חיבוריו

של זמנו מגמות עם המשתלבת תופעה השוואתי, תרבותי היבט לעבודתו הוסיף אלא מוגמר, מקור ועיבד תרגם

תרבויות בין דמיון על הצביע רק לא הכהן זה במקרה ועוד, זאת החדשה. העת בראשית המוקדמת' 'האנתרופולוגיה

בהקשר גם לב תשומת לה להקדיש שראוי תופעה שלו, תרבותו את אף כלל אלא ובזמן במרחב רחוקות או ממנו שונות

111לכתיבתם של יהודים.

אוצר גם כמו וסגנונו החיבור לשון מלבד שכן מרכזי השראה מקור הכהן עבור מהווה ככלל המקרא כי לציין יש

הדורש עניין המקראי הסיפור על רבה במידה נשען הכהן של הדימויים עולם מהמקרא, השאוב הנרחב המילים

לכמה בקצרה אתייחס הכהן של התרגום בגישת העוסקים בהבטים לדון המקום כאן שלא מכיוון מיוחדת. התייחסות

לדיוננו. הנקשרות מרכזיות 112נקודות
לניסוחים המקור בחיבור מסויימים ביטויים או מילים של התרגום פעולת מלבד

של בחיבורו הילידים מנהגי של הרבים התיאורים את בתרגמו יותר. אף רחב באופן במקרא הכהן נעזר המקרא, בלשון

בני של ואורחותיהם מנהגיהם בתיאור ולפולחן לאמונה הנוגעים מקראיים במושגים נרחב שימוש עשה הוא גומארה,

כאשר הנוצרים האירופים של הפרשנית לפעולה רבים במובנים מקבילה זו פרשנית פעולה והאצטקה. האינקה דתות

נקודת מהם בשונה אך שלהם, ופולחניהם אמונתם פי על אותם ופירשו אמריקה ילידי של השונים במנהגיהם התבוננו

על הרחבה שהתבססותו יתכן בנוסף, זה. בפרק הרבות בדוגמאות שראינו כפי ייחודית, היתה הכהן של היהודית מבטו

והצנזורה התלמוד שריפת בעקבות ופרשנותו התלמוד של בכרכים מהחוסר נבעה התלמודית הספרות על ופחות המקרא

113על הספרות התלמודית ככלל.

זו, למיתולוגיה הקדיש הכהן האינקאית. המיתולוגיה בתיאור גם הכהן של בחיבורו ביטוי לידי בא זה פרשני תהליך

מאדם שיאמינו 'ממה שכותרתו: החדשה' האינדיאה ב'ספר נפרד פרק גומארה, של בחיבורו פעמים מספר הנזכרת

דף ברלין, כ"י האינדיאה, ספר (הכהן, והמבול' ב'היסטוריה119הראשון לפרק מקביל זה שפרק למרות א). עמ'

ותרבותו. לדתו ובהתאם מהמקור שונה באופן אודותיה על הפרטים את פירש הכהן גומארה, של 114כללית'
עקב הכהן

האינקה. אלי אודות על מיתי הסיפור את בקצרה שגולל במקור, המופיע הנרטיב של הכללית המסגרת אחר צמוד באופן

השמש, לבן שנחשב 'קון', האל על-ידי האדם בני של בריאה סיפור הפרק של הראשונה במחציתו כלל זה סיפור

אלהים.111 עם שרית לאמר: רבים עליו 'וישתוממו הספרדי: למקור תוספת היא גם הכהן, שעשה זה, מסוג להשוואה נוספת דוגמא ראו
לב [בראשית תוכל אנשים עמ'29ועם קורטיש, ספר (הכהן, בשוליים:].' המופיעה [=[הערה דיעקב) (דומיא כיבוש519]. גומארה, השוו: .(

.323מקסיקו, עמ' 

ספרדים.112 יהודים של התרגום עבודת של בהבטים העוסקת העברית, באוניברסיטה דוקטור עבודת אשכנזי אסף משלים אלו בימים
בראשית העת החדשה, ביניהם חיבורו של יוסף הכהן 'ספר האינדיאה החדשה וספר פירננדו קורטיש'.

.29ראו לעיל בפרק המבוא, עמ' .113

.182השוו: גומארה, היסטוריה כללית, עמ' .114
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' נכתב: גומארה (אצל 'פאקאמה' והירח, השמש בן הספרדיםPachacamaוליורשו של הגעתם את הזכיר וכן ,('

מקום, שם היותו מלבד זו. תרבות עם היהPachacamac(פצ'אכמאקומפגשם של) בתרבותם מרכזית אלוהות של שם

בפרו החוף השמש).אנשי אל עם זוהה לא הוא (אך לשמש וזיקה נבואיות תכונות יוחסו לה ,115
הכהן השמיט כאן

(ראו במקדש שנעשה ההרס הדגשת תוך בצלב האל של פסלו ולהחלפת הספרדי לכיבוש הנוגעים מעטים פרטים

  במחציתו השנייה של הפרק נזכר המיתוס האינקאי של המבול:116התייחסות לכך בהמשך).

אם כי נמלטו ולא האדם. כל ואת היקום כל את וימח הארץ על המבול בא כי [=ההודיים] יאמינו האמן וגם

ויסגרו יאכל. אשר מאכל ומכל הארץ חית מכל ש[מ]ה אתם הביאו אשר הצורים בנקיקי במערות היושבים

המים הקלו לראות החוצה כלבים שנים וישלחו החלון את ויפתחו הגשם בהכלה ויהי שם. וידמו בעדם. הדלת

וישלחום עוד לימים ויהי אליהם. אותם ויביאו הארץ כל פני על מים כי וישובו. רגלם לכף מנוח מצאו ולא

ויקוצו הזה. כיום משפחות כצאן וירבו החוצה ויצאו האדמה. פני חרבו כי וידעו לחים. ואינם וישובו שנית.

וישבו וישמידום. עליהם ויקומו ההם. בימים והמים הרפש שרצו אשר הנחשים מפני רבים ימים בחייהם

עד עובדים המה אשר והירח השמש ויכלה ומטר טל השמים י[תנ]ו לא הימים באחרית כי יאמינו ועוד לבטח.

 , עמ' א).119היום. (הכהן, ספר האינדיאה, כ"י ברלין, דף 

ז'- (פרקים בראשית מספר המקראי המבול סיפור מהדהד בו גומארה, של בחיבורו למקור מאוד דומה הכהן של תרגומו

של המבול לסיפור והעניקה זה הדהוד חיזקה המקראי מהטקסט וביטויים במילים הכהן של הבולטת בחירתו בנוסף, ח').

הספרדי, מהמקור ונבדל הסיפור את שהדגיש באופן המקראי המבול לסיפור המקבילה סיפורית תבנית האינקאי המיתוס

ז, (בראשית בעדו' ה' 'ויסגר ז,16כגון: (בראשית היקום' כל את 'וימח ח,23), (בראשית המים' הקלו 'לראות (8,(

ח, (בראשית רגלה' לכף מנוח היונה מצאה יותר9'ולא אף שיתאים מנת על בפרק אחד פרט הכהן שינה גם כך .(

אך נקיות, היו רגליהם שכפות בכך לראשונה שנשלחו הכלבים שני של שיבתם את הסביר גומארה המקראי. לסיפור

יבשים, חזרו בה השנייה הפעם לעומת 117לחות,
בחלק הכלבים של שיבתם אודות על המשפט את החליף הכהן אך

ח' מבראשית הפסוק '9ממילות בהדגשה): להלן מצאה(מסומנות רגלההיונהולא לכף כמנוח התיבה אל אליו יותשב

הארץ כל פני על ויקחהמים ידו אליווישלח אתה דףויבא ברלין, כ"י (שם, התבה' משמעות119אל א). עמ' ,

בפעם דיו ברור אינו לחים' ואינם 'וישובו הציון בו מצב שנוצר כך הכהן, של בתרגומו השתנתה ההדרגתית ההתיבשות

האינקאי המבול במיתוס הנרטיב עוצב הספרדי במקור שכבר למרות הראשון. למקרה מנוגד אינו הוא שכן השניה,

אופן לעומתו, המקרא. ללשון או בראשית מספר המבול לנרטיב נצמד לא גומארה המקראי המבול לסיפור בזיקה

שלה,.115 הספרדית התפישה ועל זו אלוהות על (הנוצרי). המונותאיסטי האל עם פצ'אכמאק את בתיאוריהם שמיזגו ספרדים כותבים היו
.135 - 134. ראו לעיל עמ' 375 - 366,  346 - 343, 241, 174 - 171,  62 - 58ראו לדוגמא: מק'ורמק, דת באנדים, עמ'  

.153החלק הראשון של הפרק חסר במהדורתו של לזר, ראו: הכהן, ספר האינדיאה, עמ' .116

117.'echaron fuera dos perros y como tornaron limpios, aunque mojados, concieron no haber menguado las
aguas '182.' (גומארה, הסטוריה כללית, עמ .(
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שהתהליך כך בנרטיב שינויים באמצעות גם אלא הלשון באמצעות רק לא למקרא הזיקה את חיזק הכהן של עיבודו

בתרבות המכוננים הסיפורים מן לאחד האינקאי המיתולוגי הסיפור את קירב זה תהליך דומה. תבנית לו העניק הפרשני

118היהודית, אליה השתייך הכהן, על התפתחות התרבות האנושית והברית בין האל לאדם.

. ה'אחר' הזר וה'אחר' השכן4

השמטה האינקאי. במקדש בצלב האל דמות החלפת תיאור את הכהן השמיט האינקה עם הספרדים של מפגשם בתיאור

שיטתי באופן חלקיו שני על חיבורו את לגמרי כמעט "לנקות" דאג הוא שכן הכהן, של בחיבורו כלל יחודית אינה זו

ופרקטיקות חגים אירועים, מונחים, של ותיאורים אזכורים והשמיט הנוצרית מהאמונה היונקים וביטויים מהצהרות

כרוניקות לבין ואף הספרדי מקורו לבין הכהן של תרגומו-עיבודו בין משמעותי הבדל יצרה זו פעולה נוצריות. דתיות

ההיבט שכן החיבורים, שני בין ברורה הבחנה מעמיד זה שוני החדש'. ב'עולם הכיבושים את שתיארו הזמן בנות אחרות

וגם תיאולוגית גם היתה וחשיבותו רבים מחברים של בכתיבתם מרכזי היה - הילידים של הדת המרות בכללו - הדתי

המרות מתיאור עקבי באופן נמנע הכהן מכן. לאחר ולהצדקתו לכיבוש מרכזי כגורם שימש מלכתחילה הוא פוליטית;

שינה מהפרטים, חלק השמיט הוא לתארן בחר כאשר אפילו אך באמריקה הספרדיות המושבות ברחבי שהתרחשו הדת

כיבוש בתיאור לדוגמא, אלו. לפעולות גומארה שהעניק השבח את לרוב והשמיט להם הנוגעים והמונחים הניסוחים את

) גונצאליז' 'גיל של בפיקודו Gilניקרגואה González Dávilla,ניקרגואה מלך של המרתם תיאור הופיע ואנשיו, (

'ניקויאן', ואנשיו:

על ויוכיחנו [...] ההיא בעת עבדיו לב ואת לבבו את ויהפוך חלומותם על המלך] [=עם אתו [גונסאלס] וידבר

לאלילים האדם בני את זובחים המה אשר זבחיהם ועל הזכר משכב ועל והשכרות הריקוד ועל הזרה, עבודתם

אמר אשר ועל מאד. ועבדיו המלך ניקרגואה וישמח חדשים, אלהים ויבחר לבו ויהפך בשרם. את יאכלו ואכול

הסיר הסר אך מאומה אליהם לדבר גונזאליז גיל הוסיף ולא אליו. שמעו לא עוד ילחמו ולא יחגגו שלא להם

ויקם סביב. במעלות אליה ויעלו קטנה במה ויעש העיר את ויצא תחתם. פסלו את ויתן מטירותם. גלוליהם את

וההודיים הספרדים וכל ניקרגואה שמה ויעל ארצה. וישתחו ברכיו על ויעל כמשפטם וישוררו פסלו את שם

 119).235 - 234אשר אתו (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

.60על המיתוס האינקאי שקשור למבול, ראו: מק'ורמק, דת באנדים, עמ' .118

עמ'.119 כללית, היסטוריה גומארה, '289השוו: כגון: להמרה הנוגעים התיאורים את החליף הכהן .y la predicó juntamente con
un fraile de la Merced de la fe de Cristo [...] por lo cual se bautizó con toda su casa y corte y con otras nueve mil
personas de su reino, que fue una gran coversión, aunque algunos dijeron que no ser bien hecha, pero bastábles creer

de corazón [...] y poner una cruz' ניקרגואה: מנהגי על התוכחות את במדויק תרגם הוא זאת, עם '.reprobando la idolatría,
'borrachez, bailes, sodomía, sacrificio y comer de hombres' מהמקדשים: הפסילים הסרת ציון את גם masוהותיר hizo quitar

'del templo grande todos los ídolosלדוגמאות כ'במות'). ציינם בדרך-כלל אך 'טירותם' תרגם (כאן אחרים במקרים לתרגומיו בדומה
עמ' האינדיאה ספר הכהן, ראו: הילידים, של הדת המרת לתיאורי כללית,233,235,258-259נוספות היסטוריה גומארה, בהתאמה: השוו .

. 229, 41. השוו בהתאמה: גומארה, כיבוש מקסיקו, עמ' 447 , 287. וכן: הכהן, ספר קורטיש, עמ' 320 - 319, 290, 286עמ' 
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הכהן זאת מלבד גומארה. אצל המקביל בפרק שהופיעו אחרות נוצריות דתיות ומחוות ישו של שמו הושמטו זה בקטע

הנוצרית האמונה ציון ואת ההמרה, על הצביע אשר לבבו', את 'ויהפוך בביטוי לנצרות הדת להמרת יחסו את ביטא

הנוצרית; האמונה בגנות הערות הכהן הוסיף תרגומו לאורך ושוב שוב שחזרו אלו לביטויים בנוסף חדשים'. כ'אלהים

הצלב את לציין מנת על זרה לעבודה המיוחסים במונחים והשתמש ('חלומותם') 'חלום' הנוצרית האמונה את כינה הוא

) הצלב איזכור את והחליף החיבור כל לאורך כך נהג הכהן גונסאלס. שבנה המזבח 'פסל',cruzואת אחרים: במונחים (

 'צלם' או 'שתי וערב', וכינה מזבח או כנסיה נוצרית בכינוי 'במה'.

של הפולחניות הפרקטיקות בין פעמים שלוש הכהן השווה לעיל, האינקה מנהגי את שתיאר בפרק גם שהופיע כפי

לאלים הסגידה האיקונות, להכנת השוותה האלים פסלי הכנת בימיו; הנוצרית בחברה הקיימות אלו לבין הילידים

הנרות להדלקת הושוו לאלים והזבחים הנראה) ככל ומרים ישו (של באיקונות שימוש העושה לתפילה השוותה

ובספרד באיטליה (הקתולית) הנוצרית לחברה דהיינו ול'ספרד', ל'שכנינו' אלו פרקטיקות ייחס הכהן בכנסיה. והקטורת

'כמר' השלילי במונח הכהן השתמש דומה באופן בספרד). מעולם ביקר לא שהכהן 120(למרות
לכהני התייחס כאשר

שהמקור למרות זאת הקבוצות. בשתי בכיר דת כהן לציין ב'הגמון' גם ולעתים כאחד, הנוצרים ושל הילידים של הדת

בהתאם רשמיים בכינויים כונו הנוצרים הדת כהני כאשר שונים במונחים מובחן באופן בדרך-כלל השתמש הספרדי

ומעמדם: ,obisposלתפקידם clérigos, frailes, perlados:בכינוי לרוב כונו הילידים הדת sacerdotesוכהני

   גם כן.obispos('כהנים') מלבד מנהיגים או כהני דת בכירים מקרב הילידים שכונו לעתים  

בחיבוריו גם ביטוי לידי ובא זה בחיבור מאוד בולט ולסמליה לטקסיה לאמונותיה, לנצרות, הכהן של השלילי יחסו

הנצרות דהיינו ובספרד, באיטליה הנצרות כנגד חיציו את כיוון הוא הנוצרים ואל הנוצרית הדת אל בהתייחסו האחרים.

ולא הקתוליות על הפרוטסטנטית לביקורת בחיבוריו התייחס לא הכהן מפורש. באופן זאת ציין שלא למרות הקתולית,

הדת של השונים להבטיה השלילי ליחסו מעבר זו. בתקופה להתגבש שהחלו הרפורמטיביות הקבוצות בין הבחין

שיצגו ספרד, מלכי ואיזבל לפרננדו ממוקד באופן ולעתים לספרדים לספרד, כוונו השליליות התבטאויותיו הנוצרית,

עמדה כי לשער ניתן האחרים. על ודתם דעתם לכפיית כאחראים בהם ראה מכן ויותר סלד, ממנה הדת את עבורו

זכרון לשימור רבה חשיבות העניק הוא האחרים בכתביו עימה. והזדהותו הספרדית למסורת מזיקתו נבעה זו חריפה

בדרך- כי לציין, יש זאת, עם בפורטוגל. ההמונית ההמרה גם כמו שבעקבותיו הדת והמרות ספרד גירוש קנ"א, פרעות

דומה שלילי יחס והביע הספרדי במרחב רק ולמייצגיה לנצרות השלילי יחסו את מיקד לא הוא זה מחיבור ובשונה כלל

 בהקשרים שונים וכלפי שליטים אחרים שפעלו נגד היהודים או לרעתם.

תיאור באמצעות בכלל. ולנוצרים ולנצרות בפרט לספרד יחסו לבחינת מצע הכהן עבור שימש כי זה בחיבור ניכר

או הקירבה מידת את למעשה הכהן בחן אמריקה, לילידי ויחסם החדש' ב'עולם הספרדים-הנוצרים של פעולותיהם

בחיבורו, רבה במידה נוכח זה 'אחר' הספרדית-הנוצרית. ה'אחרת' לקבוצה שלו השייכות קבוצת ושל שלו הריחוק

מונח זה בקונוטציה השלילית שימש בכתבים יהודיים עוד מימי הביניים. .120
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עם המרוחק. 'הזר' עם מזו גדולה היתה איתו ההכרות שמידת ה'שכן' היה הוא שכן ה'אינדיאני' מה'אחר' יותר אף לעתים

עולם. השקפות ואף תרבותיות אינטלקטואליות, זיקות גם גם כמו משותף, מרחב ה'שכן' ה'אחר' עם חלק הוא זאת,

שתאמו ה'זר', ה'אחר' כלפי הדתיות-מוסריות ובהשקפותיו (הספרדית) משפחתו ומסורת במוצאו נמצא לכך ביטוי

במידה רבה את אלו של סביבתו הנוצרית.

במסגרת החדש' 'העולם ילידי את לשלב לגומארה, בדומה הכהן, ניסה כאשר ביטוי לידי באו אלו מורכבות הבחנות

להתבונן שיש 'ממה החדשה': האינדיאה 'ספר מתוך הג' מהחלק כ"ד פרק של כותרתו הבראשיתית. האלוהית הבריאה

) המקביל הפרק על נשען זה פרק החדש'. 'העולם ילידי לשאלת ברובו התייחס האדם' מראות ב'היסטוריה216בחלוף (

שכותרתו: לגומארה, Delכללית' color de los Indiosהעור לצבעי בנוגע גומארה של הסברו את הכהן אימץ בו ,

השונים של תושבי העולם ומשמעותם, אך אך שילב בו תוספות משלו:

מ"ו [תהלים אלהים מפעלות חזו א,9לכו [בראשית אותו ברא אלהים בצלם בחכמה האדם את יצר אשר [

ואדמונים27 ואדומים כלהב פניהם ומהם מחלב ילבינו ומהם יהיו כצמר ומהם ילבינו משלג מהם אשר .[

ויושבי האלה כהודיים ערמוניים ומהם כעורב יהיו ומהם ישחירו מזפת ומהם תארם יחשך ומהם ואדמדמים

יחשבו כאשר ערומים להיותם ולא העורב. כשחרות ומבטן מלידה אליהם הזה והמראה אמרנו אשר האיים

או ערמוניים האלה האנשים כן ישחירו האפריקה ויושבי ילבינו הרוב על האיאורופה יושבי כאשר כי רבים

ישתוממו כן מהכושיים יתשתוממו וכאשר היא. אלהים מתת אחד איש בני היותנו עם והכל הארי. כמראה

להתחלפות במראה ישתנו שלא רבים יחשבו לכן היא.[...] אלהים אצבע בלבם ויאמרו והלבנים הזקן מבעלי

זה וכל מה. ועל מה על ידענו ולא אחד איש בני היותנו עם במין, ביניהם מתחלפים להיותם אם כי האקלימים

יח [ירמיהו היוצר ביד כחומר כי וחכמתו וגבורתו כחו להודיע האלהים תעשה6עשה מה אליו יאמר ומי כלנו [

ח כי4[קהלת הזה החדש העולם חדושי טבע סודות ולחקור הסבה לחפש המחקר חכמי אל נניח ומזה [...] [

121 עמ' א).157לא יבצר מהם מאומה (הכהן, ספר האינדיאה, כ"י ברלין, דף 

על בדיון מבראשית. האל של מרצונו הנובע דבר בעולם, האדם בני של המגוון עורם צבע בתיאור פותח הכהן

אדם של צאצאיו הם האינדיאנים כי הגורסת לתפישה הספרדי המקור בעקבות הכהן רמז אמריקה ילידי של הגנאולוגיה

זאת שניסח למרות היא'. אלהים 'מתת הוסיף: ואף אחד', איש בני היותנו עם 'והכל פעמיים: הדגיש ועל-כן הראשון

בני של זה וגיוון אלוהים בצלם נבראו האדם בני כל כבמקור; נותרה הכהן של ההסבר מהות מגומארה שונה באופן

ופתרונות הכל-יכול האל של מחשבותיו את תמיד להבין ניתן לא כי ציין הכהן האל. של וגבורתו כוחו על מעיד האדם

(במקור: המחקר' 'חכמי רק למצוא יוכלו שכפרfilósofosלכך גומארה, של ההסבר את קיבל הכהן כן, כמו .(

ומוכר מקובל כה שהיה הסבר העור, לצבע (ה'אקלים') האזור של מיקומו בין בקשר כלומר האקלימית, בתאוריה

.255 - 254השוו למהדורה: הכהן, ספר האינדיאה, עמ' .121
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 122באירופה ואף בחברה היהודית עוד מימי הביניים עד תקופה זו ואף לאחריה.

או וחום-צהבהב שחור לבן, העור: בצבע ההבדלים על שהתבססה גומארה, שהציג העמים חלוקת את אימץ הכהן

העור צבע לבין הגיאוגרפי המיקום בין סכמטי באופן שקישרה אתנו-גיאוגרפית תפישה על נשענה זו חלוקה ערמוני.

העור צבע בין לקשר ברמזת או בגלוי כלשהי משמעות כאן הוענקה לא כי זה בהקשר לציין חשוב התושבים. של

מעמדית. או ערכית 123להערכה
אך האקלימית, התאוריה על שנשענו קודמות מסורות על התבססה זו קטגוריזציה

השש-עשרה, במאה להתגבש החלו מצויים הם בה ליבשת העמים של עורם צבע בין כאן המופיע הישיר הקישור

של תיאורם מראשית ערמוניים. או חומים-צהבהבים - ואמריקה שחורים, - ואסיה אפריקה לבנים, - אירופה דהיינו:

יבשות ילידי לבין בינם והבחין והאפריקאים האירופים של מזה כשונה כלל בדרך סומן של עורם צבע אמריקה ילידי

האדום. העור צבע של המוכר הסימון את ציינו לא הכהן ובעקבותיו גומארה כי מעניין כך בתוך 124אחרות.
למרות

המועט מספרן החדש', ב'עולם 'שחורים' או 'לבנים' אנשים שתיארו זו, מתפישה חריגות מספר נזכרו החיבור שבמהלך

 ותמיהתו של המחבר במקרים אלו היו בגדר יוצא מן הכלל המעיד על הכלל.

או אזור יבשת לכל ביחס הזכיר כאשר זה בפרק גומארה של הגיאוגרפית-אתנוגרפית חלוקתו את במדויק תרגם הכהן

שיביליא יושבי כי מאד והתבוננו נא 'ודעו הספרדים: על-ידי מיוצגת היתה אירופה זו בחלוקה זה. כלל שהדגימו עיר

עמ' (שם, 125).255לבנים'
ואת עצמו את זיהה כי נראה החיבור במהלך אך היהודים, את הכהן הכניס לא זה בקטע

מצא אליהם 'וקרוב הבא: בקטע לדוגמא כך גלוי, באופן אם סמוי באופן אם מה'לבנים' כחלק שלו השייכות קבוצת

לבנים יושביהם אשר איים טוררי] דילה עמ'כמונו[בירנאלדו (שם, היא' אלהים מלבד129ואצבע שלי). ההדגשה .

שאינה 'כמונו' ההשוואה את זה במשפט הכהן הוסיף לאירופה, מחוץ 'לבנים' אנשים של ממציאתם זה בפרק הפליאה

כונן שהכהן למרות משתייך. הוא אליה האתנית-גיאוגרפית הקבוצה על המצביעה תפישתו על המעידה במקור, מצויה

אמביוולנטית, נותרה היא הנוצרים או הספרדים של זו לבין שלו השייכות קבוצת זהות בין בחיבור ברורות הבחנות

שחלוקה יתכן ותרבותיות. אתניות מבחינות גם 'הלבנים' האירופים לקבוצת קבוצתו את שייך שהוא בחיבור ניכר שכן

השמונה-עשרה המאה בסוף רק יותר רחב באופן שהתגבשה בה, צידד הכהן שגם גזעי, אופי בעל תפישה מרמזת זו

ואילך.

עמ'.122 נוח, בני בראודה, לדוגמא: ראו היהודית, לחברה בהקשר זו ישראל60(הערה111-112,129-130לשאלה ארץ מלמד, .(
.38 - 24. שורש, יהודים ושחורים, עמ' 169 - 150והתיאוריה האקלימית. הנ"ל, היהפוך כושי עורו, עמ' 

.111 - 106. ראו: רוא דה-לה-קררה, גומארה, עמ' 309 - 308השוו: גומארה, היסטוריה כללית, עמ' .123

ומדרגי.124 פיסיולוגיה קרנר, האדום. האינדיאני הגוף נויבר, ראו: השש-עשרה במאה אמריקה ילידי של העור צבע של לתאורים
.57 - 55.  השוו לדיון לעיל בפרק הראשון, עמ' 213 - 191האנושיות בספרד, עמ' 

פלאטה.125 דילה ריאו ויושבי שחורים אישפיראנצה בואינה די קאבו ויושבי לבנים שיביליא יושבי כי מאד והתבוננו נא 'ודעו ראו:
הגדולה העיר מיגשיקו ויושבי שחורים היום משוה תחת החונים ואפריקה אשיאה ויושבי יחנו. היום ממשוה שוה במדרגה וכלם ערמוניים
הפירו ארצות ויתר וקיטו ולימה אגושטין סאן וקאבו ופאריאה דומינגו סאן הוא והאיטי ופאנאמה וניקאראגואה וקואאוטימאלאן ויוקאטאן

). 255החונים גם הם תחת משוה היום, ערמוניים, ולא נמצאו שם שחורים כי אם בקואריקה והמה מתי מספר.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 
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בחיבורים נקשרה ואתניות עור צבע של לקטגוריות היבשות בין הקבלה שיצרה זו חלוקה הקודם, בפרק שנזכר כפי

בני של המשולשת החלוקה על והתבססה ט'-י', בפרקים בבראשית המפורט העמים לוח של המקראית לפרשנות רבים

הישן'. 'העולם של היבשות שלוש לחלוקת שהוצמדה 126נוח
ילידי את במפורש הוסיף לא זו, חלוקה שהזכיר גומארה,

מחם. יותר אף חטאו אמריקה ילידי כי רק זה בהקשר וציין נוח של מבניו אחד של לגנאולוגיה 127אמריקה
השמיט הכהן

ז"ל 'ורבותינו תלמודית: למסורת הקורא את שהפנתה תוספת באמצעות דומה להקשר רמז אך גומארה, של זו הערה

עמ' (שם, בתיבה' שמשו שלש חם254אמרו של חטאו על המקראי לסיפור מדרש הינו הבבלי התלמוד מן זה ציטוט .(

התפרש זה עונש בעורו. ביטוי לידי בא ועונשו כך, על האיסור למרות בתיבה מין יחסי קיים חם כי המספר ועונשו,

הכהן. של זמנו בן אברבנאל, יצחק בינהם רבים, פרשנים על-ידי העור צבע 128כהשחרת
להתייחס שלא בחר הכהן

עבדותם הצדקת לבין חם בין גומארה שיצר הסמנטי לקשר לא ואף חם לבין ה'אינדיאנים' בין הגנאולוגי הקשר לשאלת

עם להכהן. חשובה היתה לא הילידים של שיעבודם הצדקת מגומארה, בשונה כי להניח יש שכן אמריקה, ילידי של

לחם משותף היבט על כך בעקבות אף ואולי חם של המיני החטא מסורת על לרמז היכולים עקבות הותיר הכהן זאת,

 ולילידי אמריקה.

. בין מקור לתרגום, בין דימיון להבחנה5

הכהן: כינה אותו האינדיאה' 'ספר של האחרון בפרק בולט באופן ניכרת קודם, דנו בה לספרד הכהן של היחס מורכבות

שני של עיבוד הוא זה פרק נכבשה'. שנה ששים במשך וכי ובשובם הספרדית האינדיאה אל בלכתם יעשו אשר 'מהדרך

ה- של Historiaפרקים general) הפרק על נשען עיקרו כאשר ,221(El camino para las Indiasוקטעים ,

) הפרק על נשענים Loor)224מסיומו de españolesבמקור גם האחרון הוא הספרדים' של 'תהילתם על זה פרק .

 ובו סיכם גומארה את השגיהם של הספרדים עד שנת כתיבתו של החיבור.

את גם כמו לכובשים והשבח ההלל את השמיט הוא גומארה, של הפרקים סמך על הכהן שעשה העריכה בעבודת

הדרך את לתושבים הראו שהספרדים כך על וכן ספרד, מלכי בידי אלו ארצות שנתן כך על לאל והברכות ההודיות

הנכונה. הנוצרית 129לאמונה
המרתם על ואף הילידים שעבוד ועל הכיבוש אודות על הפרטים את הותיר הוא זאת, עם

.117ראו לעיל עמ' .126

.116, 4. רוא-דה-לה-קררה, גומארה, עמ' 311ראו: גומארה, היסטוריה כללית, עמ' .127

ואשתך.128 אתה התבה מן צא וכתיב ו'], [בראשית אתך בניך ונשי ואשתך ובניך אתה התבה אל ובאת דכתיב - דנאסרו 'ומנלן ראו:
כלב, לקו: וכולם בתיבה, שמשו שלשה רבנן: תנו המטה. בתשמיש שנאסרו אמרו מיכן יוחנן: רבי ואמר ח'], [בראשית אתך בניך ונשי ובניך

עמ' ושחורים, יהודים שורש, ראו: ב). עמ' קח דף סהנדרין, בבלי, (תלמוד בעורו' לקה - חם רק, - עורב נקשר, - כלב וחם. .27-35ועורב,
. בראודה, בני נוח. 110 - 96השוו: מלמד, היהפוך כושי, עמ' 

.320 - 319השוו: גומארה, היסטוריה כללית, עמ' .129
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ויתנום האלה הממלכות כל נכבשו שנה 'ובששים החיבוריו: אורך לכל האחרים לניסוחיו דומה ובסגנון בקיצור לנצרות

עמ' (שם, חדשים' אלהים ויבחרו תורותם הספרדים וילמדום עובד. רוב258למס של הפירוט את הותיר הוא כן, כמו .(

אחד, כקולקטיב באמריקה והעמים הקבוצות כל אל זה בהקשר והתייחס שלילי באופן המתוארים הילידים של מנהגיהם

המקביל. בפרק גומארה שעשה 130כפי
תהליך בעקבות מנהגיהם את שינו 'ההודיים' כי הכהן ציין הספרדי למקור בדומה

למה הספרדים של תרומתם את ובקצרה בהכללה תיאר ואף החדש', ב'עולם הספרדים שהובילו וההמרה הכיבוש

שנתפש על ידם כקידום הציויליזציה המקומית:

המקומות בכל עוד אכלו לא ומבשרם הקריבו לא אנשים ודם אבותם. למדום אשר הבעלים את עוד עבדו ולא

קדש), להם יהיה ולא (מן הקדשים את ויעברו להם הרבו לא ונשים שם. הספרדים ישבו 131אשר
הארץ מן

אחרות ומלאכות בהם וחי האדם אותם יעשה אשר וברזל נחשת חרושת וכל ספר וילמדום אלהים. שנא אשר

).259 - 258הטובות מכל הזהב אשר לקחו להם (שם, עמ' 

בהשראת אותם וסיכם הילידים של המיניים 'החטאים' רשימת את קיצר הוא אך שבמקור לזה דומה הכהן של תיאורו

כג, (דברים יְִשָׂרֵאל' ִמְבּנֵי ָקֵדׁש יְִהיֶה ְוZא יְִשָׂרֵאל ִמְבּנֹות ְקֵדָשׁה ִתְהיֶה 'Zא בתורה: האלוהי להתאים18הציווי בנסיונו (

של החייתית המהות יחוס את הכהן השמיט כאן גם לעיל, בו שדנו בפרק כמו היהודית. ההלכתית לשפה החיבור את

 הילידים קודם לתהליך ההמרה, בשונה מהמופיע אצל גומארה בפרק זה ולאורך כל החיבור.

לעיל) (שנזכר ספולוודה דה חינס חואן של לחיבורו הקורא את המחבר הפנה גומארה של בחיבורו המקביל בפרק

Democrates Secundusהקשר את למסד גומארה ניסה זו הפנייה באמצעות בספרו, רוא-דה-לה-קררה שציין כפי .

בחצר פעלו אשר קשור, היה אליהן והאינטלקטואליות הפוליטיות לקבוצות ולהתחבר החיבורים שני בין הטקסטואלי

באופן לפחות בעבדותם, וצידדה חוטאים בילידים שראתה העמדה את לבסס ניסו אלו קבוצות הספרדית. המלוכה

132חלקי.
הפוליטי בדיון עניין מחוסר אולי זו, הפנייה כאן גם הכהן השמיט בחיבור אחרים בפרקים למעשיו בדומה

לנושא נחשף הוא כי להניח יש שכן בספרד, שהתנהלו אלו לויכוחים מודע הכהן היה כמה עד ספק זה. מסוג והמשפטי

 זה רק באופן עקיף באמצעות חיבורו של גומארה וניכר כי הוא לא התעניין בהם במיוחד.

אף עונשם. את עצמם על שהביאו חוטאים בילידים הרואות מכלילות תפישות ביטוי לידי באות הכהן של בחיבורו

עליה עלתה ואף המקומית לציויליזציה חשיבות בעלת היתה הספרדית הציויליזציה של תרומתה כי שגרסה התפישה

של התרבותית העליונות את הכהן ציין גומארה של לניסוח בדומה הכהן. של חיבורו חלקי בשני ביטוי לידי באה

בשימוש הכרוכה ל'הודיים', הספרדים שתרמו התרבותית לתרומה ההשוואה באמצעות הילידים של זו על הספרדים

.113 - 110,  88 - 87ראו: רוא-דה-לה-קררה, גומארה, עמ' .130

המשפט שבסוגריים מופיע כהערת שוליים לצד הטקסט..131

.53ראו: רוא-דה-לה-קררה, שם, עמ' .132
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האחרים המרכיבים שני את הכהן ציין לא זו תרומה מלבד הזהב. ממחצבי הנובע העושר על אף העולה ובמתכות בכתב

ה- במקור, בהםpolicíaוה-artesשנזכרו ראו זמנו ובני ושגומארה הרנסאנס של באירופה שאומצו רומיים מונחים ,

מה- ראויה.civitasחלק אנושית חברה בכל להתקיים אמורים ואשר ,133
שינק אחר עיקרי מרכיב הציג הוא לחלופין

עמ' (שם, בהם' וחי האדם אתם יעשה 'אשר במקור, שנזכר ה'חי', במונח השימוש באמצעות שלו התרבות )259משפת

יח, מויקרא הפסוק של כי5בלשון מעניין ה''. ֲאנִי ָבֶּהם ָוַחי ָהָאָדם אָֹתם יֲַעֶשׂה ֲאֶשׁר ִמְשָׁפַּטי ְוֶאת ַֹּתי ֻחק ֶאת 'ּוְשַׁמְרֶתּם :

בצל החיים מהעמדת אלא גומארה, שעשה כפי האדם, של לזו החיה פעולת של מהנגדה נבע לא זה בפסוק השימוש

 הציווי האלוהי לעומת מנהגי האלילות החסרים אותם.

הספרדי, למקורו בהשוואה יותר רבה במידה ילידיות אוכלוסיות של השמדתה ואת הילידים שחוו הסבל את ציין הכהן

תוספות באמצעות בחיבורו שונים בתיאורים זאת עשה הוא לסבל. ואחריותם הכובשים של אכזריותם את והדגיש

  שהכניס בפרקי החיבור כדוגמת 'ולא חמל עינם עליהם'. דוגמא אחת מיני רבות לתוספות אלו מצויה בקטע הבא:

רב. ממנו ויפול עליהם עינם חמל ולא משא ובעבודות במחצבים וישמידום בפרך ההודיים את העבידו כי אפס

134).259וגם את האנשים אשר העבידו אותם דן האלהים וימותו כלם מבלי חפץ. אצבע אלהים היא (שם, עמ' 

יחד זה, ביטוי אלהים'. 'אצבע הביטוי בדמות הכהן שהכניס אחרת תוספת מצויה הילידים של לסבל ההתייחסות מלבד

שונים; בהקשרים רבות פעמים הכהן של בחיבורו חזרו האירועים, למהלך אחריות לאל שהעניקו נוספים ביטויים עם

לסבלם ביחס הופיעו לעתים הכיבוש; מלחמות במהלך במותם הן בהצלחותיהם הן הספרדים של בהקשר הופיעו לעתים

לתיאורי בצמוד הופיעו לעתים נענשו; שבגללה כסיבה חטאיהם על רמזו וכך הספרדים של עולם תחת הילידים של

ופליאה. התרשמות שהביעו וזאולוגים בוטנים גיאוגרפים, תיאורים או 135ערים
רבות פעמים היו אלו שביטויים אף על

במהלך האל של מעורבותו תפישת את גומארה עם חלק הכהן כי נראה במקור, מקביל איזכור ללא הכהן של תוספת

החשיב ולא האל בחירי בספרדים ראה לא שהכהן למרות בפרט. הספרדים כיבושי של ובהצלחותיהם ככלל ההיסטוריה

כי התפישה מצויה בדבריו גם זאת, תפש שגומארה אופן באותו העולם של הקדושה' מ'ההסטוריה חלק פעולותיהם את

גומארה עם להסכים היה יכול הכהן כי לשער ניתן האלוהית. התכנית על-פי נקבע ומהלכה האל בידי נתונה ההסטוריה

פרקים.133 במיוחד שם ראו שלטון. של אידיאולוגיות פגדן, לדוגמא: Anthony.1-2ראו Pagden. “Introduction" and
"Europe: Conceptualizing a Continent.” In The Idea of Europe: From Antiquity to the European Union. Edited by

idem. Cambridge, UK 2002. pp. עמ'1-54 קורטיש, ספר הכהן, ראו: במקסיקו. ה'אקולהואקיש' בתיאור גם אלו מרכיבים השמיט הכהן .
).320 (גומארה, כיבוש מקסיקו, עמ' gente muy guerreras pero de mucha policía y razón. השוו למקור: 517

עמ'.134 כללית, היסטוריה גומארה, השוו: הילידים. של לסבל לעתים התייחס גומארה En:320גם lo cual, paréceme que Dios
ha castigo sus gravísimos pecados por aquella vía.

עמ'.135 האינדיאה, ספר הכהן, לדוגמא: ראו אלהים' 'אצבע עמ'86,95,223,246לביטוי קורטיש, ספר הנ"ל, ניסוחים255,259. .
(עמ' היא' אלהים 'קללת האינדיאה': מ'ספר דוגמאות מספר להלן לאירועים, אחריות לאל העניקו הכהן שהוסיף להם31רבים היה 'ולא ,(

(עמ' ה'' אף ביום (עמ'34מושיע לבם' את ה' 'ויסב (עמ'65), אלה' כל נהיתה 'ומה' (עמ'149), בידם' האלהים 'ויתננה המטיר189), לא 'כי ,(
(עמ' ה'' 'וימטיר או (עמ'241,246ה'' בידם' מוטיקזומה את האלהים 'בהסגיר קורטיש': מ'ספר דוגמאות להלן ולו294). ה' דעות אל 'כי ,(

).522), 'אשר לכד קורטיש במיגשיקו ביום אף ה'' (עמ' 487), 'עיר גדולה לה'' (עמ' 382נתכנו עלילות' (עמ' 
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של בהקדשה החיבור בראשית גומארה זאת שהציג כפי החדש', 'העולם בגילוי שרצה הוא האל כי לתפישה באשר

עמ' כללית, היסטוריה (גומארה, הספרדי למלך בהקשר8הספר הספרדים את להלל מעוניין היה לא הכהן זאת, עם .(

על עליונותם את הוכיח הספרדים של ה'גילוי' כי תפישה המביעה זו הקדשה השמיט שהוא הסיבה שזו להניח ויש זה

 136פני שאר עמי אירופה הנוצרים.

ביטוי לידי באה האל, של מתוכניתו נבעו זו תפישה שעל-פי הספרדים, של הצלחותיהם עם הכהן של התמודדותו

והשמיט האלוהים אל האדם מבני והכשלונות ההצלחות ומקור האחריות את כשהסב לחיבור שהכניס הרבות בתוספות

חלק שהוא לכך עדות הכהן של בחיבורו אין בחיבורו. הדגיש כה שגומארה ולמלכיה, לספרד והתהילה השבח דברי את

הצהרה האנושית, ההיסטוריה במהלך המרכזיים מהאירועים אחד הן באמריקה התגליות כי התפישה את גומארה עם

את מיקם גומארה הנוצרית. ההיסטוריוגרפיה במסורת אמריקה של וכיבושה 'גילויה' את גומארה שילב שבאמצעותה

משכנע, באופן רוא-דה-לה-קררה שטען כפי אך ישו, של וצליבתו העולם בריאת לאחר בחשיבותו השני במקום הגילוי

הסיפור של מסגרתו בתוך הגילוי את למקם מעוניין היה גומארה החדשה. היבשת מגילוי התלהבותו בשל רק לא

האנושית להסטוריה הקורא של לבו תשומת הפניית תוך העולם, של האוונגליזציה תהליך של יותר הרחב ההיסטורי

ארופאים ממחברים בשונה שבסופה. הגאולה על המצביעה הנוצרית המסורת לאור העומדת זו אך האוניברסלי, במובנה

הנוצרית, מההיסטוריה כחלק או אלוהית מתכנית כחלק פירשוהו שלא או כלל לגילוי התייחסו שלא זמנו בני אחרים

 137מיקם גומארה את הגילוי ביחס מפורש לשני אלמנטים אלו.

ביותר, הברור באופן ביטוי לידי באו גומארה של אלו תפישות בהם הראשונים הפרקים את השמיט שהכהן למרות

במהלך ואירוע אירוע בכל הרואה דומה, תפישה על להצביע יכולות החיבור כל לאורך שפיזר המפורשות התוספות

חלקי שני של עיבודם לאורך הימים'. 'דברי בחיבורו גם ביטוי לידי הבאה תפישה האל, של הנהגתו את ההיסטוריה

הבעת את דומה באופן תרגם ואף מוזרויותיו, על ותמה החדש' 'העולם של מחידושיו הכהן התפעל גומארה של חיבורו

באמצעות במקור, הופיעו שלא משלו, הערות רבות פעמים לכך הוסיף הכהן אלו. מחידושים גומארה של ההשתוממות

ועוד. היום' עד הזה כדבר נראה 'לא כמוהו', נמצא 'לא יסופר', כי יאמן 'לא כדוגמת: וביטויים 138משפטים
הוסיף לעתים

להסביר היכולת וחוסר המבוכה עם להתמודד כדרך האלוהית לבריאה התופעה של ייחודה את המייחסים ביטויים הכהן

האינדיאה, ספר (הכהן, בעתו' יפה האלהים עשה הכל 'כי לעשות', מפליא 'ברוך כגון: המוכר, העולם במסגרת זו תופעה

עמ'.136 שם, רוא-דה-לה-קררה, בעמ'77-95השוו: הרביעי בפרק ראו הספרדית, העליונות בתפישת לדיונים .249-250,282-
284.

.83 - 78 _ראו: רוא-דה-לה-קררה, שם, עמ' .137

(עמ'.138 יסופר' כי יאמן 'לא קורטיש': ו'ספר האינדיאה' ל'ספר הבאות בהפניות לדוגמא ),52,132,151,221,223,371,409ראו
(עמ' נודע' (עמ'7,13,30'לא הזה' כדבר נראה 'לא הארץ86,89,105,112,142,144,151,228,346,362), בכל כזה נעשה 'לא ,(

(עמ'105,229(עמ' הזה' כדבר נהיה 'לא (עמ'144,229,403), כמוהו' נמצא 'לא רבות222,237,362), תוספות מצויות אלו בהפניות .(
(עמ' הארץ' בכל כמוה נראה 'לא איזטקפלפלן: העיר נפלאות על לדוגמא במקור, הופיעו שלא הכהן מקסיקו:346של של השווקים תיאור על ,(

).363) וכן 'עד ישתומם כל רואה ויאמר מי יאכל כל אלה או אנה ישאו אותם' (עמ' 362'לא נמצאו כהם בכל הארץ' (עמ' 
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האנושי84-85עמ' הגיוון כי מובן מהם החדשה', האינדיאה 'ספר של המסכמים בפרקים בולט האל של מקומו .(

של הראשון החלק לחתימת שצירף השירים באחד זאת סיכם הכהן עליון. מרצון נובע החדש' ה'עולם ו'גילוי' בעולם

 החיבור:

גם ישן עולם / עמו לבני שכל לשום חקר אזן ארץ קצוי / [...] / לשמו זבחו תודה ובקול ישראל בית לאל הודו

139).566חדש הביא בדמותו ובצלמו (שם, עמ' 

' האדם לבריאת דומה באופן אלוהית בריאה כמעין מטאפורי באופן מוצג החדש' ִּכְדמּוֵתנּו'העולם (בראשיתְּבַצְלֵמנּו '

), הנוצר יחד עם 'העולם הישן'.26א,

 . שאלת מקומו של 'העולם החדש' ביחס ל'עולם הישן'6

האינדיאה 'ספר של האחרונים הפרקים באחד מענה למצוא ניתן אמריקה' 'גילוי עם הכהן של התמודדותו לשאלת

החדשה' (פרק כ"ד בחלק ג'), בן ציטט את דבריו של הסופר הרומי סנקה:

ים שיתיר ושנים ימים ויבואו לאמר, הימים, באחרית האלה הארצות שתמצאנה נבא שיניקה כי וראו ודעו

עמ' (שם, במערב ימצא אשר האחרון האי טילי עוד יהיה ולא חדש עולם טיפיש ותגלה מוסרותיו אוקציאנו

255.(

מחברים של שמות חיבורו לאורך פעמים מספר גומארה הזכיר הספרדי במקור המקביל בפרק סנקה של איזכורו מלבד

אחד הוא הכהן אצל סנקה של איזכורו זאת, לעומת זמנו. מבני וכמה קדומים נוצריים מחברים ורומיים, יוונים

פעמיים זה ציטוט מופיע גומארה של בחיבורו מפיו. ציטט ואף מחבר של ֵשם ציין בו בחיבור הבודדים האיזכורים

הכותרת:219ובפרק17(בפרק תחת השנייה בפעם ,(Un dicho de Senecaהלקוח הלטיני המקור מצוטט בו ,

 140מהמחזה 'מידיאה' לצד תרגומו לספרדית.

לאורך הידע של עתיקותו ושאלת אמריקה יבשת אודות על בידע שעסקו בדיונים הופיע 'מידיאה' מתוך זה קטע איזכור

הדעות שתי את ייצגו זה קטע של פרשנותו על הויכוחים במאמרו. רום ג'ימס שהראה כפי השש-עשרה, המאה

על שנסמכה טענה לקדמונים ידוע היה אלא חדש, לא כלל החדש' ה'העולם כי שטענו היו בתקופה; שרווחו העיקריות

למערב קולומבוס של המסעות כי שגרסו אלו, עמדו מנגד הקלאסית; מהתקופה נוספים מוערכים ורומיים יוונים סופרים

במפות לדוגמא, מיוצג, ושהיה אז עד מוכר שהיה העולם גבולות את פרצו בעקבותיו, שבאו נוספים נוסעים ושל

139.' כולו: השיר מילות את כחוראו גדול / למו קץ אין קדש כתבי מרבה סופר לכם נתן / לשמו זבחו תודה ובקול ישראל בית לאל הודו
חדש גם ישן עולם / עמו לבני שכל לשום חקר אזן ארץ קצוי / הביאמו ובתולדותם מראש לדורות קרא הוא / עמו תושיה עם בחכמה גם בלשון
כן ולתימן תן צפון אל / טעמו בטעום כלו תבל כמשוטט קוראו ישתעשע / לחמו יביא מאין גם מנהגו גם גוי כל מושבות / ובצלמו בדמותו הביא

).566יאמר בבלי זוז ממקומו / הכי נקרא יוסף כי יוסיף לקחת יום יום בנאמו.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

.313, 33ראו: גומארה, היסטוריה כללית, עמ' .140
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141התלמאיות.
של הידע על להצביע מנת על החדשה הברית ובכללו המקראי הטקסט על גם המחברים הסתמכו לעתים

סייעו סנקה, של הטקסט בשילוב החדשה ומהברית מהמקרא נבואיים בטקסטים שימושים החדש'. ה'עולם על הקדמונים

הארץ כי הנבואה לדוגמא, בהם, הטמונה הנבואה הגשמת על להצביע אחרים ולמחברים שנזכרהTiphysלקולומבוס ,

בנבואתו ביותר הרב העניין חדשים'. 'עולמות תגלה ספן, של כדמותו והתפרשה הכהן) אצל ('טיפיש' סנקה של במחזה

  142של סנקה נמצא אצל מחברים ספרדים ושימש אף בשיח האימפריאלי הספרדי שהצדיק את הכיבוש.

ואולי זו נבואה עם מה במידת להזדהות היה יכול שהוא מפני מסנקה זה ציטוט ולתרגם להזכיר בחר הכהן כי להניח יש

נבואי סגנון לתרגום העניק הכהן אמריקה. של גילויה את ניבאו, הפחות לכל או ידעו, הקדמונים כי התפישה עם אף

המקרא, 143ברוח
המילים צמד את תרגם הוא משמעותיים; זאת ועם קטנים שינויים שני novosוהוסיף orbesבמקור)

או nuevosהלטיני) mundosהמונח את והחליף יחיד בצורת חדש' ל'עולם ריבוי, בצורת המופיעים (בספרדית),

ultimaאו הלטיני) הקצהpostrera(במקור הוא טילה האי כי התפישה ב'מערב'. גומארה) של בחיבורו (בספרדית

עמ' לעיל (ראו עמים' גבולות ב'מציב גם ונזכרה הביניים ובימי קלאסיים בטקסטים רווחת היתה העולם של המערבי

119-120.(144
הציטוט שהכיר. ולתרבות למציאות יותר מדויק באופן הטקסט את הכהן התאים אלו שינויים בעזרת

אשר האדם', מראות בחלוף להתבונן שיש 'ממה לעיל שנזכר הפרק בסוף ושולב שבמקור מזה שונה בהקשר הופיע

שעשה האל של בגדולתו הכהן של הצהרתו לאחר מיד הופיעה זו נבואה החדש'. 'העולם ילידי לשאלת ברובו התייחס

).255'כל זה' והכרה כי רק 'חכמי המחקר' יוכלו להבין 'ולחקור סודות טבע חדושי העולם החדש הזה' (שם, עמ' 

'העולם של מקומו לתפישת בהקשר עבורו משמעותי היה בו ערך שהכהן השינויים על מסנקה זה ציטוט כי להניח יש

הסתמך אשר ידע לקדמונים, החדש' 'העולם אודות על הידע את שהעניק בטיעון כפר הוא גם גומארה כמו שכן החדש',

על הקלאסית מהספרות טקסטים עם בשילוב או בנפרד לאחריה ואף זו בתקופה שימש זה טיעון המקראי. הטקסט על

בפרק סנקה על הפרק לאחר מיד גומארה אצל מצוי זה טיעון קודם. ידוע היה כבר החדש' 'העולם כי להוכיח מנת

Queשכותרתו la isla que Platon llamo Atlantide) 'אטלנטיס' המיתי האי של בזיהויו דן הוא )Atlantisבו

זו גישה וביסס הוסיף אף הוא החדש'. ב'עולם התגליות לבין בינו המקשרת בגישה תומך כשהוא אפלטון, אצל הנזכר

והיא מים, שפירושה לנאוואטל), (כוונתו מקסיקו' ב'לשון 'אטל' המילה לבין אטלנטיס בין לשוני דמיון באמצעות

 התאימה לתיאור האי האגדי.

ראו: רום, סנקה והידע הקדום..141

.100 - 85כך לראשונה בכתביו של קולומבוס ולאחר מכן בכתבי ברתולומאו דה לס קסס ומחברים נוספים. ראו: רום, שם, עמ' .142

לדוגמא, הביטויים: 'ִהנֵּה יִָמים ָבִּאים' ו'אחרית הימים' מצויים רבות בספרים ישעיהו, ירמיהו ועמוס. .143

רבים.144 מצורת מסנקה המקור את שלו הנבואות' ב'ספר שינה קולומבוס novosגם orbos- יחיד nueboלצורת mundoראו

עמ' שם, רום, של עמ'82-83מאמרו הארץ, קצה הנ"ל, ראו: סנקה, של ולשירו לטילה התייחסות אצל156-171. לשיר להתייחסות וכן .
.26 - 25גומארה, ראו: הדלסטון, מקורם של האינדיאנים, עמ' 
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זה, חדש' 'עולם בדבר הקדמונים של הידע את להוכיח מנת על הקלאסיים המקורות על גומארה של הסתמכותו לעומת

אמריקה. עם המקראיות ואופיר תרשיש של הזיהוי את קיבל לא 145הכהן
האגדי האי כלל נזכר לא הכהן של בחיבורו

תרשיש בזיהוי שכפר הכהן של ההסבר פרק. באותו הזכיר שגומארה האחרים המחברים של דבריהם לא וגם 'אטלנטיס'

בפרק לגמרי שונה באופן השתלב אך גומארה, של הסברו על מסויימת במידה הסתמך אמנם החדש' 'העולם עם ואופיר

האחרון של 'ספר האינדיאה החדשה', הפרק שסיכם את הכיבושים הספרדים באמריקה (ראו התייחסות לפרק זה לעיל):

מזרחה אופירה הלכו סוף, ים על אשר גבר מעציון בצאתם כי שמה, הלכו לא [כך!] וחירום שלמה ואוניות

ט' א, [מלכים זהב משם ויקחו אופירה ויבואו חירם28ככתוב: אני עם בים למלך תרשיש אני כי ואומר: [

י' א, [מלכים ותוכיים וקופים שנהבים וכסף, זהב נושאת תרשיש אני תבא שנים לשלש אה22אחת ותרגומו: [

טעינא אפריקא ספנתא אתיא שנין לתלת חדא דחירם ספינתא עם בימא למלכא אפריקא ספינתא ארי] [צ"ל:

היום עד מעודם] [צ"ל: מעודה פילים נמצאו לא המערבית הלזו ובאינדיאה וטווסין. קופין דפיל ושן וכסף דהב

).259הזה. (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

שלמה אוניות שכן הדעת על מתקבל אינו החדש' ב'עולם אופיר ושל תרשיש של הזיהוי כי גומארה בעקבות ציין הכהן

מצויים אינם שכלל חיים בעלי פילים, שנהבי נזכרו המקראי בסיפור האוצרות בין כן, וכמו מערבה ולא מזרחה פנו

כתבי ועל הוולגטה על שנסמכו לתרשיש, הנוגעים גומארה אצל המצויים אחרים הסברים שני השמיט הכהן באמריקה.

מיקומן בדבר נוסף הסבר והציג המקראי הפסוק את הכהן ציטט מגומארה בשונה זו. בגישה שתמכו על-אף אוגוסטינוס

יונתן'), ('תרגום עוזיאל בן ליונתן המיוחס לנביאים הארמי התרגום על בהסתמכו באפריקה אופיר ושל תרשיש של

).22שתרגם את המלה 'תרשיש' כ'אפריקא' (תרגום למלכים א י, 

שנזכר כפי זו בתקופה שכיח היה במערב או באפריקה הגיאוגרפיות התגליות עם המקראית אופיר של זיהויה על דיון

הראשון. בפרק 146בדיוננו
כאשר דורם, ובני וספוצ'י קולומבוס, של בכתביו כבר למערב למסעות בהקשר נזכרה אופיר

אוצרות עם וחזרתן לאופיר שלמה אניות של מסעותיהן אודות על ט'-י', בפרקים א' ממלכים הפסוקים על נסמך זה זיהוי

רבים אשר התקופה, בני נוספים מחברים אצל הופיעו זו בסוגיה רחבים ודיונים קצרים איזכורים זהב. ביניהם טבע,

במחצית וגומארה. לס-קסס היו בינהם בה, התומכים מן מעטים היו זו לתאוריה המתנגדים זה. בזיהוי תמכו מהם

ביניהם יותר, ומפורש נרחב באופן התנגדותם את שהביעו יותר רבים מתנגדים נמצאו השש-עשרה המאה של השנייה

אורטליוס. ואברהם אקוסטה דה 147חוסה
המקראי לטקסט פחות ונצמדו יותר ו'מדעית' רציונלית לגישה נטו המתנגדים

פרק.145 כללית, היסטוריה עמ'313-314עמ'220גומארה, גומארה, רוא-דה-לה-קררה, אצל: קצרה התייחסות ראו זיהוי110. על .
). 123. מאמרו של רום על סנקה (לעיל הערה 246 - 177אטלנטיס עם ה'עולם החדש' ראו: יוצי, אדם והעולם החדש, עמ’ 

.61 - 58ראו לעיל בפרק הראשון, עמ' .146

עמ'.147 החדש, והעולם אדם יוצי, עמ'147-148ראו: אופיר, אגדת רום, ואף27-35. יותר מאוחר להתנהל המשיך זה ויכוח .
התווסף לו הקישור בין אופיר לפרו, אליו אתייחס פרקים הבאים. 
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 בכל הנוגע לגיאוגרפיה של זמנם.

ל'כוש' בהקשר בתחילה אופיר את ומיקם זה בעניין מפורשת בעמדה דבק לא פריצול אברהם הקודם בפרק שראינו כפי

נטייתו למרות במערב. האיים של לתגליות ואף והמערבית המזרחית באפריקה לתגליות מיקומה את קישר זמנית בו אך

מקור בין מודעת הבחנה עשה הוא התרבותית, בפרשנות הן הלשוני בהיבט הן המקרא על להשען הכהן של החזקה

להציג אפשרות הכהן בפני שעמדה אף על פריצול. אברהם מקודמו בשונה הביקורתית, ה'מדעית' לעמדתו השראתו

זאת, עם גומארה. שעשה כפי הקלאסי, המקור מן בטענה ולדבוק לדחותה בחר הוא מוכרת, 'מקראית' הוכחה לכאורה

בתרבות מרכזי מקום היה לו לתורה, הארמי התרגום של המקור באמצעות זו לטענה ביסוס להוסיף צורך ראה הוא

 היהודית ואף החל לתפוש מקום חשוב בביבליות הרב-לשוניות שנדפסו במערב-אירופה.

 ו. סיכום - ידע והבניית זהות יהודית בכתביו של יוסף הכהן

מידע בהשגת רבים מאמצים השקיע והוא המתהווה העולם מתמונת נפרד בלתי חלק אמריקה הפכה הכהן יוסף עבור

סיפור תפש הימים' 'דברי ההיסטוריוגרפי הראשון בחיבורו בה. שישבו העמים אודות ועל אודותיה על ומעודכן נרחב

לה ויקראו אמי"ריקו ההיא הארץ את מצא אשר האיש '(ו)שם כי: ציין בו השני, החלק בראשית נכבד מקום הגילוי

זה בשלב כבר היום'. עד חדש עולם הספרדים ויקראוה לראשונה הארץ שם וקלובו"קאנה פירו ואולם בשמו אמירי"קה

אך חדש) עולם (אמריקה, השונים האירופים כינוייה את וציין ומרחביה היבשת של השונים שמותיה בין הבחין הכהן

עדיין היו ככלל שידיעותיו למרות וזאת קלובוקאנה), (פירו, זאת שתפש כפי הספרדי במקורם המקומיים אלו את גם

להיבט נתונה העיקרית לבו תשומת היתה זה בחיבור כבר כי ניכר רבים. אי-דיוקים כללו ואף ומוגבלות חלקיות

בפרק ידון אשר (עניין למזון או לרפואה לרוב שנקשר חדש בוטני מידע ואף גיאוגרפי מידע הצטרף אליה האתנוגרפי,

לא הוא עמים', גבולות כ'מציב קוסמוגרפי חיבור של כתיבתו עם הכהן התמודד כאשר שכך מכיוון להלן). השלישי

התגליות אודות על פרטים בציינו במעט, אם אף אלו, גבולות להרחיב בחר אלא הישן', ה'עולם בתיאור רק הסתפק

בואמוס, של חיבורו של נגישותו מלבד ידיעותיו. את שאב ממנו מהמקור בשונה ובמערבו, העולם של בצפונו החדשות

הכהן התעניין בו היבט כותרתו, שהעידה כפי אתנוגרפי היה העיקרי מוקדו שכן במקרה, שלא בו בחר הכהן כי נראה

 אף יותר מזה הגיאוגרפי וגישתו הרנסאנסית של מחברו תאמה באופן כללי את גישתו שלו על אף ההבדלים בינם.

קודם עוד עמים' גבולות 'מציב בכתיבת החל הוא הכהן, של הראשון כחיבור מתוארך הימים' ש'דברי אף שעל יתכן

נוכל זה, מחשבה קו נמשיך אם בו. המופיע התגליות על הדל במידע הניכר ההבדל את להסביר שיכולה השערה לכן,

השנים שבין התקופה במהלך לידיו קיבל אולי כי מנת1557ל-1554להוסיף על מעט בו ונעזר גומארה של ספרו את

של הזהים הקולופונים תאריך אמינות את שאלה בסימן להעמיד יש אולי כך בשל עמים'. גבולות 'מציב את 'לעדכן'

ומעודכנת שלמה עולם תמונת להעמיד ההחלטה בליבו גמלה זו תקופה במהלך זאת עם היד. כתבי בארבעת זה חיבור

למעשה או חיבור של לכתיבה חותר הוא כי ידע כבר החדשה' האינדיאה 'ספר כתיבת מלאכת את בסיימו כי ונראה יותר
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התהליך של בסופו כאחד. החדש' ו'העולם הישן' 'העולם על ידיעות שיכללו אנציקלופדי אופי בעלי חיבורים שלושה

תפישה על-פי שהיווה עמים' גבולות 'מציב לעומת יותר והעדכני העיקרי החלק את חלקיו שני על החדש' 'העולם תפש

זו החלק הראשון של 'האנציקלופדיה' על העולם.

הברורה הסתייגותו עולה קורטיש' פירננדו וספר החדשה האינדיאה מ'ספר ובמיוחד הכהן יוסף של הנזכרים מחיבוריו

חלק ספג בה ואשר חייו במהלך הכהן פעל בה הקתולית הנוצרית הרוב סביבת ומהנוצרים. הנוצרית מהדת והעקרונית

שלו. וזהותו עמו ועל העולם עמי על להתבונן בבואו התייחסות נקודת עבורו מהווה מערכיו, 148משמעותי
הוא הנוצרי

היא והנצרות הכהן של בחיבוריו הבולט מזההדתהה'אחר' יותר אף ומקובע יציב ה'שכן' ה'אחר' של מקומו 'אחרת'.

אימץ לא הכהן החלקים. שני בעל זה בחיבור במיוחד אמביוולנטי, באופן המתואר אמריקה, יליד הוא ה'זר', ה'אחר' של

את רבות פעמים והסיט גומארה, דה לופס פרנסיסקו הספרדי, המקור מחבר של עמדתו את אוטומטי באופן או בהכרח

הספרדים הכובשים של או המקורי הדובר של המבט נקודת שאינה חיצונית, מבט מנקודת הנובע עקיף לדיבור התיאור

חילופי על המספר המחבר של העקיף הדיבור את הכהן העביר רבות פעמים כן, כמו מסופר. עליהם האירועים מכונני

אף לעתים או הדוברים בין לדיאלוג חיּות שהעניקה פעולה ראשון, בגוף ישיר לדיבור לילידים הספרדים בין דברים

המשולבים הקצרים הפואטיים הקטעים של במקרה במיוחד שלו, עמדתו על בגלוי המעידים עצמו משל דברים הוסיף

 בטקסט.

המקראי, הטקסט באמצעות ישראל עם של לסבלו אנלוגיות לעתים ויצר אמריקה ילידי של לסבלם רגיש היה הכהן

הזמן בת ורטוריקה כתיבה מסגנון לעתים נבעה או חלקית היתה זו אנלוגיה אם אף הזדהות. של מידה ששיקפו אנלוגיות

נוספות, אנלוגיות יצר הכהן זאת, לעומת פנים. לשתי משתמע בלתי באופן החיבור לאורך פעמים מספר בולטת היא

לנגח היתה מטרתן כי ונראה הנוצרים, של לאלו הילידים של הפולחניות הפרקטיקות בין המקבילות שליליות, בעיקר

מצבם את בתארו הספרדים כלפי השלילית תפישתו את השליך הכהן כי יתכן בכלל. הנוצרים ואת בפרט הספרדים את

התייחסות של מקורה כי להניח יש בעיקרה. אינסטרומנטלית היא התיאורים מן הניבטת וההזדהות אמריקה ילידי של

של יחסה בעקבות קיבוצי זכרון רק לא וכי הספרדי ממוצאו נבעה בפרט ולספרדים בכלל לנוצרים זו חריפה שלילית

זה ביוגרפי פרט זו. לתגובה שהביאו וסביו, הוריו חוויות של חי זכרון גם אלא אותה, הזין וגירושם ליהודים ספרד

הצעיר, זמנו בן של לזו הכהן של התייחסותו את להשוות מעניין ובעקבותיו בלעדי הסבר מהווה אינו אם אף חשוב

ייחס לא למעשה פריצול והנצרות. הנוצרים כלפי חריפה כה עמדה או לספרדים דחייה הביע לא אשר פריצול, אברהם

שראינו כפי פריצול, של תפישותיו כלל. כמעט הזכירה ולא הכובשים של התרבותית-לאומית לזהותם חשיבות כל

'המתורבת' האירופי הציר של אחד בצד והנוצרים היהודים את שהעמידה דיכוטומית תפישה יותר תאמו הקודם, בפרק

נוצריות פרקטיקות מאיזכור פריצול של המסויימת הסתייגותו אף על 'הברברים', האמונה חסרי הילידים מול אל

 שנקשרו למסעות או לכיבוש.

.136 - 123, 9 - 8השוו: בונפיל, במראה כסופה, עמ' .148
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לידי שבאה כפי הנוצרים, מידי היהודים של מתמשך כסבל היהודית ההיסטוריה על הכהן של המקוננת לעמדתו בנוסף

כי ייתכן בבגרותו, אותו שליוותה המשפחתית למסורת ובנוסף הבכא', 'עמק בחיבורו ביותר המועצם באופן ביטוי

את בילדותו לעזוב נאלץ הוא שלו. המשפחתי ומהסיפור חייו מתלאות גם נבעה ומסמליה מהנצרות הכהן של דחייתו

לאחר רק לצמיתות בעיר לגור וחזר סיבה מאותה ג'נובה מושבו עיר את עזב ובבגרותו היהודים גירוש בשל אוויניון

ערי בין פעמים מספר כורחו בעל ונדד שבויים בפדיון עסק ילדיו, במות שראה הכהן, של חייו שקורות יתכן שנים. כמה

שרוב העובדה את להוסיף ניתן זו מלנכולית לתמונה לסביבתו. ויחסו רגשותיו על מה במידת השפיעו איטליה, צפון

 חיבוריו לא זכו להדפס בחייו.

זהותו לבין הילידים בין ההבחנות ובהבניית אמריקה ילידי את בתארו לנוצרים יהודים בין בהבחנות השתמש הכהן

עם או הילידים של סבלם עם הזדהות הביע קרובות לעתים שכן חד-משמעית, ואינה מורכבת היא זו הבנייה שלו.

אף מסויימים ובמקרים חיובי באור הילידים של מנהגיהם את תאר לעתים בכשלון. הסתיים שלרוב בספרדים מאבקם

הלכתיות-יהודיות. לפרקטיקות מנהגיהם ואת לאמונותיו אמונותיהם את הקביל או היהודית התרבות בשפת השתמש

מיקם ובכך האירופים-הלבנים לקבוצת עצמו שייך כי ניכר זאת עם לספרדים. או לנוצרים בהתייחסו כך נהג לא הוא

מורכב יחסים משולש יצר הכהן הספרדים. של לזו בקרבה השתייך אליה האתנית-דתית הקבוצה ואת עצמו בואת

עמדה זה יחסים משולש של מקודקודיו אחד בכל הזר. ול'אחר' המוכר ל'אחר' היהודים של השונות הזיקות את הבנה

מול אל הנוצרים האירופים עם משותף ציר עמדועל היהודים כאשר והילידים הנוצרים היהודים, הקבוצות אחת

הספרדים הנוצרים הכובשים מול אל אמריקה ילידי עם משותף ציר על ועמדו מהם נבדלו אך גיסא, מחד הילידים

סבלותיהם, עם וההזדהות לילידים הזיקה באמצעות הנוצרים האירופים לבין בינו הבחנה הכהן יצר כך גיסא. מאידך

ואף הביע לעתים עמדה חיובית כלפי חלק מהתרבויות הילידיות באמריקה. 

בייחוד שמרנית, אולי לומר וניתן מסורתית כעמדה המצטיירת הנוצרית לסביבה ביחס הכהן שהביע הביקורתית העמדה

ההזדהות ואת לסביבה יחסו מורכבות את סתרה לא הנוצרית, ולחברה לדת זמנו בני איטליה יהודי של ליחסם בהשוואה

שהיה גומארה של חיבורו על נסמך הכהן כאירופי. תפישתו את גם כמו הספרדית זו ואף האירופית התרבות עם שחש

הכרוניקאי הרשמי של המלכים הספרדים בכל הנוגע אמריקה ואף אימץ כמה מתפישותיו.

למדע הנוגעות חדשות לידיעות הכהן של ופתיחותו סקרנותו את מנעה לא לנצרות ביחס הכהן של זו 'מסורתית' עמדה

לא שלרוב למרות היהודי. הקורא אל אלו ידיעות להביא בניסיון חדשנותו ואת והאתנוגרפיות הגיאוגרפיות ולתגליות

ומכתביהם הרנסאנסיות במהדורות קלאסיים מחברים של בספריהם מקריאה ידיעותיו את רכש הוא מקורותיו, את ציין

ממקורות שליקט ידיעות לכך הוסיף ואף בסביבתו, האיטלקים למשכילים בדומה זמנו ובני קדומים נוצרים מחברים של

בחברה אלו בנושאים ולעמדות לידיעות בהשוואה רק לא בחיבוריו ניכרת הכהן יוסף של חדשנותו לכך בנוסף שונים.

של חיבורו בתרגום 'זריזותו' ביניהן: זה, בפרק נזכרו דוגמאות כמה הכללית. בחברה גם מה במידת אף אלא היהודית

ולהיטותו אמריקה ילידי של המנהגים בפרטי התעניינותו עמים', גבולות ל'מציב שהכניס העדכניות והתוספות בואמוס

הגיאוגרפיה למדע ביחס מהגישות כמה לאמץ נכונותו כל בתוך מקיף. באופן גומארה של חיבורו את לתרגם
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כאשר שהפעיל ביקורתיות מידת על להעיד יכולה החדש', ל'עולם שלה והקשר אופיר של במקרה כמו והאתנוגרפיה,

ממרחבים ילידיות למילים אלפא-בייתי גלוסאר בהכנת גם ביטוי לידי באה חדשנותו החדש. הידע עם להתמודדות ניגש

שנכתבו הראשונים והמילונים הגלוסארים מבין שהיה הבא), בפרק בהרחבה נדונה (אשר החדש' ה'עולם של שונים

האינטלקטואלית סקרנותו על רק לא כן, אם מעידה, הכהן של כתיבתו אירופה. במערב השש-עשרה המאה במהלך

רחבת האופקים אלא גם על פועלו החדשני ביחס למגמות זמנו.
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פרק שלישי

אשכנזים, ספרדים ואיטליאנים:

לימודי 'המדע החדש' באיטליה, בארצות אשכנז ובאימפריה העות'מאנית

במחצית השנייה של המאה השש-עשרה ובראשית המאה השבע-עשרה

בפרט. הקוסמולוגיה ומלימודי בכלל הטבע מדעי מלימוד כחלק הגיאוגרפיה לימוד נחשב הביניים ימי של באירופה

היושבים העמים על פרטים גם ולעתים ולמדינות לאזורים העולם חלוקת את שכלל העולם, של הגיאוגרפיה על הידע

מהמאה החל והאסטרולוגיה. האסטרונומיה בתחומי דהיינו ה'קוסמוס', בלימוד שעסקו בחיבורים מצוי היה בהם,

במהדורות ונדפסו העולם של ואתנוגרפיה קרטוגרפיה בגיאוגרפיה, שעסקו קלאסיים חיבורים תורגמו החמש-עשרה

שיצאו המחודשות במהדורות הוכנסו לעתים כאשר אלו, בתחומים שעסקו מימי-הביניים לכתבים שהצטרפו חדשות,

הלכו לא אם גם הללו בנושאים החדשים החיבורים מן נכבד חלק החדשות. המדעיות לתגליות הנוגעים עידכונים לאור

המדעיות התפישות הישנים. החשיבה דפוסי על רבה במידה התבססו קודמים, חיבורים של מהדורות בעקבות

יותר רחבים שינויים עימו הביא אשר תהליך והתרחב, הלך החדש שהידע ככל בהדרגה להתערער החלו המקובלות

בדפוסי החשיבה בכלל.

המכונות המדעיות, התפישות של השינוי תהליכי ועם החדש הידע עם יהודים מלומדים של התמודדותם נדונה זה בפרק

החדש'. 'המדע במחקר 1בהכללה
לימודי של השפעותיהם את ויבחן והבוטניקה הגיאוגרפיה בלימודי יתמקד זה פרק

חשיבה דפוסי של יצירתם על והשלכותיהם הישנים והלימוד החשיבה דפוסי ערעור על המדוברת בתקופה המדעים

היהודית בחברה שימוש נעשה בהם ופירושיהם, מתורגמים חיבורים הן מקוריים חיבורים הן נדונים זה בפרק חדשים.

השנייה המחצית במהלך העות'מאנית באימפריה ואף ההבסבורגית באימפריה באשכנז, באיטליה, השונות קהילותיה על

המלומדים את שליוו התהליכים להבנת מסייעים אלו חיבורים השבע-עשרה. המאה ובראשית השש-עשרה המאה של

בחברה היהודית בקליטת הידע המדעי החדש שהשפיעו בתקופות הבאות על כלל החברה היהודית.

1.) ויקו ג'מבטיסטה של בחיבורו לראשונה הופיע זה Giambattistaמונח Vico) הייתה1744-1668) שכותרתו (Scienza Nuovaוהוא

בשנת תשס"ה.1744נדפס ירושלים (מתרגם). רטהאוז אריאל (עורך). מאלי יוסף החדש. המדע ויקו. ג'מבטיסטה ראו: עברית, למהדורה .
להסבר רחב על משמעות כותרת החיבור, ראו במבוא שם, עמ' כח - לז.
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א. 'כדור העולם': מדע הקוסמוגרפיה בין מסורת לחידוש

. גלגולם של חיבורים מדעיים מימי-הביניים לראשית העת החדשה1

הטבע. מדעי של נספח כמעין מסורתי באופן ושימש יהודים של בכתביהם יחסית שולי מקום תפש בגיאוגרפיה העיסוק

בימי היהודים של המדעי בעיסוק מרכזי מקום שתפשו והאסטרולוגיה, האסטרונומיה מלימודי חלק היה זה תחום

לניווט עזר כלי גם שימשו אך שלהם, התיאורטי בעיון לזה זה קשורים היו אלו ענפים שני כי לציין יש הביניים.

התייחסו ואסטרולוגיה, באסטרונומיה שעסקו אלו ובייחוד המדעיים, הדיונים במסגרת וביבשה. בים והתמצאות

הנוגעות נוספות לשאלות ואף ליבשות, או 'אקלימים', לאזורים, לחלוקתו העולם, פני על מרחקים למדידת המחברים

ולאחר היוונית בספרות עוד מצויים היו הללו הדיונים רוב ואזור. אזור בכל ההתישבות ולאפשרות האקלים למאפייני

בספרות הן האסלאם, בארצות בעיקר יהודים, של בספרותם הן מקום להן ומצאו המוסלמית המדעית בספרות גם מכן

המאוחרים. ימי-הביניים של באירופה הלטינית הנוצרים,2המדעית מעמיתיהם שונים באירופה יהודים היו לא זה במובן

והשש-עשרה החמש-עשרה המאות במהלך הקרטוגרפים מלאכת ועימו ה'קוסמוגרפיה' מדע של התפתחותו עם רק שכן

רק באירופה מוכר היה זה חיבור ה'גיאוגרפיה'. תלמי של מחיבורו שמו את שקיבל המחקר, לתחום נפרד מקום הוענק

החמש-עשרה. במאה ללטינית לראשונה 3משתורגם
בהם שהייתה במרחבים היהודים של נוכחותם על-אף זאת, עם

אופי בעלי העולם על שלמים חיבורים של מועט מספר מוצאים אנו אלו בנושאים ענפה אינטלקטואלית פעילות

קוסמוגרפי פרי עטם של מחברים יהודים (כדוגמת חיבוריהם של אברהם פריצול ויוסף הכהן). 

אסטרונומיים חיבורים במסגרת באירופה יהודים של בכתביהם העולם על גיאוגרפי מידע למצוא ניתן זאת, עם

שנדפסו נוצרים של עטם פרי חיבורים על הן קודמים עבריים בחיבורים המצוי ידע על הן והסתמכו בכתבי-יד שהועתקו

הנוצרית בתרבות מצוי שהיה והימי-ביינימי הקלאסי הידע על נשענו אלו עבריים חיבורים השש-עשרה. במאה

ממלכות בחסות שנערכו לים מעבר החדשות לתגליות באשר עידכונים נתווספו החיבורים מן בחלק ורק והמוסלמית,

נוצריות בראשית העת החדשה.

העולם, של סכמטיות מפות לשמש יכולות השש-עשרה, במאה היהודית בתרבות מצוי שהיה הקרטוגרפי, לידע דוגמאות

מפות במחקר הנקראות בימי-הביניים הנוצריים המדע מלימודי המוכרות מפות בהשראת הסברT-Oשנוצרו לעיל (ראו

ה-.2 של היווני המודל את הכירו פלקירא אבן טוב ושם אבן-עזרא אברהם תיבון, אבן שמואל חייא, בר כאברהם oikoumeneמלומדים
את לדוגמא שם ראו הארץ. חלקי על יהודים מחברים הנ"ל, המיושבים. החלקים פונטן, ראו: מערבית. חיבורים באמצעות המיושב' 'העולם

עמ' העברי, והמדע עזרא אבן סלע, השוו: נחושת'. 'כלי בספרו האקלימים בשבעת עזרא אבן אברהם של הפעילות240-243דיונו על .
ראו: באסטרונומיה, העיסוק על ובעיקר הביניים, בימי היהודית Bernardהמדעית R. Goldstein. "The Medieval Hebrew Tradition

in Astronomy." Journal of the American Oriental Society 85, 2 (Apr. - Jun., 1965). pp. והמדע145-148 היהודים לנגרמן, .
עמ' ומדע, יהדות עפרון, וערבית. עברית מסורת פרוידנטל, בקובץ:67-110בימה"ב. שיצאו המאמרים את ראו כן, כמו .Gli Ebrei e le

Scienze: The Jews and the Sciences. Micrologus 9. Firenze 2001 .

ראו לדוגמא: רייט, ידע על קוי אורך ורוחב בימה"ב. .3
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עמ' הראשון, בפרק מס'47ומפה איור כחלק1, השש-עשרה המאה מן עבריים בכתבי-יד מצויות זה מסוג מפות .(

מחיבור שכונה 'צלמות הארץ' או 'צלמות העולם', שכתב מתתיהו דלקרוט. 

 עברית של העולםT-O  - מפת 9איור מס' 
, עמ' ב8, דף 278מתוך: דלקרוט, צלמות העולם, כ"י מוסקבה 

בשנת בולוניה באוניברסיטת שלמד מלבד דלקרוט של חייו על דבר כמעט ידוע מכן1550לא לאחר ושהתיישב

4בפולין.
הצרפתי לחיבור ועיבוד עברי תרגום הינו זה L'Imageחיבור du monde) ממץ גוטייה של עטו פרי ,Gau-

thier de Metzעד השלוש-עשרה במאות רבות ורנקולריות לשפות ותורגם השלוש-עשרה המאה באמצע נכתב אשר (

) הונוריוס של חיבורו של עיבוד למעשה היה גוטייה של חיבורו Honoriusהחמש-עשרה. Augustodunensisבשם (

מדעי.4 חיבור לתרגם שבחר מהעובדה המתחזקת הנחה מפרובאנס, או מצרפת היה שמוצאו כנראה פולני, יהודי שהיה שהניחו למרות
עמ' והסתגרות, פתיחות אלבוים, ראו: ובאסטרונומיה, בקבלה וחיבוריו דלקרוט על להלן. שנזכר הנ"ל,148-149,193-194,248צרפתי .

עמ' המדע, ולימוד איסרליש משה פישמן, העולם. דלקרוט,575-576צל לדוגמא: ראו השש-עשרה, מהמאה החיבור של בכתב-היד למפה .
, עמ' א.37, דף 579, עמ' ב. כ"י אוקספורד 8, דף 278/1צלמות העולם, כ"י מוסקבה  מס' 
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Imago Mundi.לכן קודם שנים כמאה 5שהתחבר
פופולרית אנציקלופדיה מעין העברי החיבור שימש למקורו בדומה

) תצ"ג בשנת העולם' 'צל בכותרת לראשונה נדפס והוא מגוונים מדעיים ונפוץ1733/34בנושאים באמשטרדם (

של המסורתית בתמונה דבק בחיבור הגיאוגרפי התיאור אשכנזיים. בחוגים בעיקר הבאות, במאות גם רבות במהדורות

לאור שיצאו בדפוסים או מהעתקותיו אחת לא באף החדשות התגליות של כלשהם עדכונים מצויים ולא היבשות שלוש

6לאחר מכן.

האסטרונומיים מהחיבורים אחד שהיה נוסף, לחיבור עבריות גרסאות מצויות היו ממץ גוטייה של חיבורו מלבד

דה יוהנס של הלטיני חיבורו זהו השבע-עשרה. המאה ועד השלוש-עשרה המאה למן באירופה ביותר הפופולריים

) Johannesסקרובוסקו de Sacrobosco) 'הסֵפירה' לרוב שכונה ,(De Sphaeraשל הראשונה במחצית ונתחבר (

ממהדורת החל בדפוסים, גם מכן ולאחר בכתבי-יד רבות ולגרסאות להעתקות זכה 'הספירה' השלוש-עשרה. המאה

בשנת בפרארה לאור שיצאה הראשונה, Sphaeraבכותרת:1472הדפוס mundiהאסטרונומי לחיבור והיתה

'הספירה' תורגם זו תקופה במהלך מכן. שלאחר המאות בשתי רבות במהדורות לאור לצאת שהמשיך בדפוס הראשון

זה, לחיבור המקורי. הטקסט עם יחד נדפסו שלעתים שונים, מלומדים של לפירושים וזכה אירופיות לשונות למספר

7ובמיוחד למהדורותיו שכללו פרשנויות מעודכנות, נודעה חשיבות בהתפתחות מדע האסטרונומיה וגם הקרטוגרפיה.

בכתבי-יד, העתקותיו של רבות עשרות ומצויות הארבע-עשרה המאה במהלך לראשונה לעברית תורגם 'הספירה'

נוסחם אשר היד, בכתבי שונות כותרות שלוש לפחות החיבור לתרגומי והשש-עשרה. החמש-עשרה המאות מן במיוחד

המקור, של שונות מהדורות על הנראה ככל מתבססים אלו תרגומים שונים. תרגומים על מדובר כי להעיד יכול השונה

הם הלטיני הנוסח שמקורם המוקדמים התרגומים שני שונים. בזמנים שונים מחברים ידי על נתרגמו הפחות שלכל או

עיבוד כנראה שהוא הגלגל', ו'ספר אביגדור, אברהם) (או אברם בן שלמה בשמו: המתרגם נזכר בו האופנים', 'מראה

'אספירא' המילה את הכוללות כותרות נושאים נוספים כתבי-יד מספר מקודמו. יותר ומאוחר 'הספירה' של מקוצר

 8בצורות שונות.

. 33 - 27על חיבורו של גוטייה ממץ (כונה לעתים ולטר או גווסין), ראו לדוגמא: סימק, שמים וארץ, עמ' .5

של.6 המדעיות לתגליות ביחס האשכנזית החברה של העידכון למידת בנוגע שאלה מעלה אשכנזיים בחוגים החיבור של הרחבה תפוצתו

העת החדשה המוקדמת. נושא זה נדון להלן בסיכום הפרק.

ואסטרונומיה..7 מתמטיקה באוניברסיטה לימד שם בפריס, ופעל ביורקשיר נולד מהוליווד, ג'ון הוא סקרובוסטו, או סקרובוסקו דה יוהנס
עמ' סקרובוסקו, של הספירה ת'ורנדייק, ראו: ופרשנויותיו, חיבורו ועל רב) אודותם על הידוע (שאין סקרובוסקו של חייו פדרסן,1-75על .

זכות אברהם שהכין אלפונסו' 'לוחות עם יחד שימושו היא הגיאוגרפיות התגליות בעידן סקרובוסקו של חיבורו לחשיבות דוגמא סקרבוסקו.
) נונייז פדרו של בחיבורו לדוגמא, וספנות, ניווט לספרי Pedroכבסיס Nuñezחיבורו לחשיבות במסעותיהם. שימוש הפורטוגלים עשו בו (

עמ' והתישבות, מסע תגלית, פארי, לדוגמא: ראו השש-עשרה, במאה והקרטוגרפיה האסטרונומיה לימוד להתפתחות 'הספירה' של ותרגומיו
עמ'11 לגלילאו, קופרניקוס בין לטיס, עמ'1-127. הדרומית, ההמיספרה גילוי לויס, 'הספירה'32-33,87-98. למהדורת כי מעניין .

בשנת בונציה עמ'1531שנדפסה בימה"ב, האסטרונומיה של העברית המסורת גולדשטיין, ראו: מעברית, שתורגם אסטרונומי חיבור נוסף
146.

עמ'.8 עבריים, תרגומים שטיינשניידר, 'אספירא'407-411(סימנים642-647ראו: המילה את המכילים החיבורים של היד כתבי .(
העניקו שהמעתיקים יתכן או התרגומים לאחד בפירושים או סקרובוסקו של לחיבורו נוספים בתרגומים ומדובר יתכן בתוכנם; זהים אינם
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בקהילות בעיקר והשש-עשרה החמש-עשרה במאות נפוץ והיה בפרובאנס הנראה ככל התחבר האופנים' 'מראה

מלומדים מחוגי היה שהוא להניח סביר אך נודעת, לא הגלגל' 'ספר מתרגם של זהותו באיטליה. והספרדיות האיטלקיות

ובאיטליה. בגרמניה אשכנזיות בקהילות בעיקר נפוץ זה תרגום שכן 9אשכנזים,
'מראה של הרבות ההעתקות מלבד

לטיני חיבור יהודים. מלומדים של בשימוש היה עצמו הלטיני החיבור גם כי יתכן לנו, הידועות הגלגל' ו'ספר האופנים'

בכתביהם, שנזכרו או באיטליה יהודים של מספריותיהם בכמה השש-עשרה המאה במהלך נמצאו העבריים ותרגומיו זה

מרדכי של והערתו הכדור' ספר בעל 'הסאקרובו"סקו על עיניים' 'מאור בחיבור רוסי דה עזריה של הערתו כדוגמת

 10פינצי באחד מכתביו בו הזכיר 'מספר מראה האופנים ומאגרת הכדור'.

השש- המאה במהלך פירושים לשני זכה האופנים' 'מראה אביגדור, שלמה של התרגום בגרסת סקרובוסקו של חיבורו

דלקרוט, מתתיה על-ידי שהתחבר למדיי ומצומצם מקוצר האחד 11עשרה;
על-ידי התחבר אשר ורחב מפורט השני אך

אלהים' בית ונקרא שאקראבושקו די לגואן העולם כדור 'ספר הוא: כי חיבורו בראשית ציין אשר אלמושנינו, משה

אוקספורד כ"י אלהים, בית דף2038(אלמושנינו, במספר4, מצוי בהמשך, בהרחבה נעסוק בו זה, חיבור א). עמ' ,

העתקות בעיקר מן המאות השש-עשרה והשבע-עשרה, ביניהם גם תרגום של אלמושנינו לספרדית-יהודית.

בודדים כתבי-יד במספר מצוי אלמושנינו אצל הנזכר סקרובוסקו, של החיבור ככותרת העולם' 'כדור הניסוח כי מעניין

תרגומים הם אלו כתבי-יד כי לקבוע, ניתן מדוקדקת בדיקה לאחר שונה. חיבור על למעשה מעיד הוא אך נוספים,

) פיקולומיני אלסנדרו של האיטלקי לחיבורו Alessandroעבריים Piccolomini'ה'ספירה על רבה במידה הנשען (

 12של סקרובוסקו, ואליהם אתייחס גם כן בפירוט להלן.

ו'אספירא קטן' 'האספירא שונים. סימנים בשלושה מופיעות אלו כותרות שטיינשניידר של הנ"ל בספרו שונות. כותרות הקיימים לתרגומים
בתרבות היהודים רות, ראו: סקרובוסקו. של ל'ספירה' לטיני נספח כתב לאטס די יעקב בנוסף, הנראה. ככל הגלגל', ל'ספר המקבילים הקצר'

.214הרנסנס, עמ' 

הלאומית..9 שבספריה עבריים כתבי-יד לתצלומי במכון הקיטלוג על-פי הללו התרגומים שני של הכתיבה על בעיקר מסתמכות אלו הנחות
בכתיבה הם האופנים' 'מראה של היד כתבי של נכבד אחוז כי העלתה והשש-עשרה החמש-עשרה מהמאות היד כתבי של כללית בדיקה

(כ- (כ-55%איטלקית וספרדית (כ-25%) אשכנזית בכתיבה הם הגלגל' 'ספר של היד כתבי של מובהק ואחוז עדיין70%), דורש זה נושא .(
מחקר רחב ומעמיק יותר. 

בימה"ב,.10 והמדע היהודים לנגרמן, ראו: פינצי, מכתבי לציטוט ב. עמ' נט, דף עינים, מאור רוסי, דה ראו: רוסי, דה של עמ'IXלציטוט ,
עמ'12 וקוראים, ספרים ברוכסון, ראו: היהודית, בחברה סקרבוסקו של בחיבורו לשימוש מאיטליה,166,168,187. ספרים רשימות אלוני, .
עמ'2(מס'37),6(מס'36עמ' וספריות, ספרים סימונסון, השמונה-עשרה,108,109,112). המאה עד נדפסו לא אלו עבריים תרגומים .

בשנת באופיבאך והדפיסם הנוסחים שני של היד כתבי את מצא יוסף בן יהונתן לאברהם1720כאשר הארץ' 'צורת בצירוף דלקרוט פירוש עם
.171בר' חייא. ראו: רפאל חסמן ועוד (עורכים). יהדות ליטא. כרך ג'. תל אביב תשכ"ז. עמ' 

מאת.11 הקדמה רק המכיל כתב-יד ביניהם זהים, אינם הלאומית בספריה המצויים דלקרוט של פירושו עם היד כתבי שני של צילומים
מצויים שאינם פרטים שהוסיף מכיוון הלטיני לטקסט שבידו העברי התרגום את השווה דלקרוט כי יתכן חלקי. פירוש מצוי ובאחר דלקרוט

עמ' עבריים, תרגומים שטיינשניידר, השוו: מאוחרים. מדפיסים שימשו פירושו של מכתבי-היד אחד עמ'644במקור. העולם, צל אלבוים, .
.142. לנגרמן, פורבאך, עמ' 149. הנ"ל, פתיחות והסתגרות, עמ' 39, הערה 167 - 166

חיים.12 בן משה בן יהודה הוא שמחברו השש-עשרה, למאה המתוארך קראית בכתיבה העולם' 'כדור שכותרתו אחד כתב-יד ישנו מלבדם
הספרדי. 
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מאז כן, כמו ובמהדורותיו. ב'ספירה' שעסק במחקר כלל נזכרו לא לעיל שצוינו לעברית הללו התרגומים מגוון ככלל

היהודים של המדעי לעיסוק הנוגעים במחקרים משמעותית לב תשומת קיבלו לא אלו חיבורים שטיינשניידר של מחקרו

המוקדמת. החדשה 13בעת
והעיבודים התרגומים את שיבחן יותר מעמיק מחקר נדרש עדיין כי לציין יש זאת, עם

המקור מהדורות ואיתור הרבים כתבי-היד של בדיקה שתכלול ביניהם, מדוקדקת השוואה ויערוך הללו העבריים

שתבחן היהודית, וההיסטוריה המדעים של ההיסטוריה למחקר בהקשר אלו לחיבורים התיחסות נדרשת בנוסף שלהם.

ואת הללו התרגומים על המקומיות וההשפעות ההקשרים את מדעית, בפעילות יהודים של ומעורבותם התעניינותם את

אסתפק כאן כאחד. והיהודית הכללית בחברה האסטרונומיה, במיוחד באירופה, הטבע מדעי להתפתחות תרומתם

החדשות והתגליות הגיאוגרפי בנושא והרחבות עידכונים נמצאו בהם ובפירושים בתרגומים רק ואתמקד כללי בשרטוט

מעבר לים.

יחסית, רבה בצמידות פרטיהם ואחר במקור הנידונים הנושאים אחר עקבו 'הספירה' של המרובים העבריים היד כתבי

ש'הספירה' למרות במקור. ברובם מצויים הם גם שהיו ואיורים שרטוטים הוסיפו ואף בקיצור ולעתים בפירוט לעתים

תוספות או שינויים הוכנסו לא והשש-עשרה, החמש-עשרה המאות מן בכתבי-יד רבות עבריות לגרסאות זכתה

של ההקדמות מלבד זאת והארבע-עשרה. השלוש-עשרה המאות מן הלטיני(ים) לטקסט(ים) ביחס משמעותיות

נוספה האופנים' ב'מראה לדוגמא, הביניים. מימי מוכרים עבריים חיבורים של איזכורים או והמעתיקים המתרגמים

 14הקדמה מפורטת של המתרגם שלמה אביגדור ושיר פרי עטו בסוף החלק השני.

נזכרות החדשות הגיאוגרפיות התגליות אין כי עולה הנזכרים החיבורים שני של בכתבי-היד שערכתי כללית מבדיקה

השלישי השער את החותם המשפט זאת עם ואפיונם. האקלימים בחלוקת שעוסקים הרלוונטיים בפרקים לא אף כלל,

לים שמעבר למסעות מודעות על אולי לרמז יכול הגלגל' 'ספר של היד כתבי ברוב האקלימים שבעת תיאור לאחר

היו לא אבל דיורים שיש הים ואיי מלכיות יש השביעי] [=האקלים ז' נוף 'זולת החדשה: העת בראשית שנערכו

מינכן כ"י האופנים, (מראה המפות' שתקנו הפילוסופים בעיני ההם בימים דף394נחשבי'[ם] הערה135, ב). עמ' ,

השלישי, הפרק בסוף 'הספירה' של הנדפסות הלטיניות במהדורות גם מצויה יותר, מורחב באופן אך זו, ברוח מקבילה

עידכון. או הערה בתוספת, מדובר כי להבהיר מנת על כנראה הטקסט, מגוף לעתים מופרדת אף 15והיא
סביר כן, אם

עמ'.13 עבריים, תרגומים שטיינשניידר, פתיחות407-411(סימנים642-647ראו: אלבוים, אצל: נזכרו הללו מהתרגומים חלק .(
.149והסתגרות, עמ' 

מינכן.14 כ"י האופנים, (מראה דליספיר"א' טראקט"אט בלשונם הנקרא הספר 'זה המתרגם: ציין האופנים' ל'מראה המתרגם ,294בהקדמת
לשנת60דף מתוארך כתב-היד ב. עמ' יורק1494, ניו כ"י האופנים, (מראה מהאישפיראה' טראקטאט בלשונם 'נקרא דף9121). א.8, עמ' ,

). 1547כתב-היד מתוארך לשנת 

לאקלים.15 מעבר מיושבים איים וישנם יתכן כי השלישי, בפרק צוין השלוש-עשרה מהמאה 'הספירה' של ביותר המוקדמים בטקסטים
עמ' סקרבוסקו, של הספירה ת'ורונדייק, השוו: לאקלים. נחשבים הם אין קשים שם והתנאים מאחר אך ב'מראה140השביעי מופיע גם כך .

האופנים, (מראה האקלים' בכלל יחשב לא יישובם למיעוט הנה מיושבים וארצות מקומות הרבה בו יש ואם הז' האקלים גבול 'ואחרי האופנים':
אוקספורד דף2013כ"י לשנת60, מתוארך זה כתב-יד א. זה1552עמ' פרט עידכנה 'הספירה' של המאוחרות הלטיניות במהדורות התוספת .(

לדוגמא: ראו אליה. מודעים היו לא כתלמי הקדמונים החכמים אך אלו לאקלימים מעבר התישבות ישנה כי Opusבציינה, sphericum
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כדוגמת המקורי, הטקסט של כפרשנות או כתוספת העברי בתרגום אף הנ"ל המשפט הופיע מלכתחילה כי להניח

במהלך כנראה אחרים. בפרקים נוספות להערות בדומה קטנה באות זה משפט נכתב בו לעיל, הנזכר מינכן בכ"י הופעתו

רבות. פעמים שהועתקו בכתבי-יד שכיחה תופעה מהטקסט, אינטגרלי לחלק זה משפט הפך הגלגל' 'ספר של העתקותיו

של מוקדמים עבריים בכתבי-יד גם הופיע זה ומשפט הלטיני הטקסט של מוקדמות במהדורות הופיעה דומה הערה

המחצית מן האטלנטי באוקיינוס הפורטוגליים למסעות מוכלל באופן מתייחסת זו הערה כי להניח ניתן ולכן התרגום,

החמש-עשרה. המאה של 16הראשונה
של הנרחבות הגיאוגרפיות לתגליות ומוקדמת מאוד כללית זו שהערה למרות

לציין יש ובמיוחד המתרחב, המדעי הידע ועידכון לימוד של הרחב ההקשר בשל במיוחד לציינה יש השש-עשרה, המאה

את הבחירה להכניס עדכון שכזה לתרגום שנפוץ בתרבות היהודית-אשכנזית.

. הקוסמוגרפיה החדשה בפירושו של משה אלמושנינו2

לתגליות משמעותיות בהתייחסויות להבחין נוכל חדשני, מידע בהם נמצא שלא ל'ספירה' הללו התרגומים לעומת

הללו. מהתרגומים לאחד אלמושנינו משה של בפרשנותו החדשות (17הגיאוגרפיות אלמושנינו ברוך בן -1518משה

בעיר.1580 והתישבה העות'מאנית לאימפריה שהגיעה מארגון, ספרדית למשפחה שני דור והיה בשלוניקי נולד (

למד הוא השש-עשרה. במאה ויוון שלוניקי יהדות של הבולטים ממנהיגיה לאחד והיה ופוסק רב דרשן, היה אלמושנינו

מדעים. למד עימו בשלוניקי ומלומד רופא עפיא, אהרון ר' למורו במיוחד ונקשר בשלוניקי 18בישיבה
שהה מזמנו חלק

בעיקר רבים חיבורים חיבר אלמושנינו ההיסטוריוגרפי. חיבורו את חיבר ושם שלוניקי קהילת בשליחות בקושטא גם

ובפרשנות בדרוש חיבוריו דרש. בה והלשון אמו שפת שהיתה (לדינו), ובספרדית-יהודית בספרדית גם אך בעברית,

Joannis de Sacro busco. Colonia [1503][leaf 33a] .

לאיים.16 ואף האזוריים לאיים מדירה, לאיי והגיעו החמש-עשרה המאה של הראשונה במחצית כיבוש למסעות יצאו הפורטוגליות הספינות
עמ' בימה"ב, אירופה של התרחבותה פיליפס, לדוגמא: ראו האקלימים213-237הקנריים. כונו שבדקתי הגלגל' 'ספר של היד כתבי בכל .

אוקספורד בכ"י הגלגל בספר לעיל. המצוטט המשפט של זהה ניסוח ברובם מופיע וכן (דף2056'נופים' החיבור תחילת את הפותח ,125בדף
כדור. שבאמצעו הקוסמוס את מתאר הגלובוס כילד. הנראה נמוך אדם עומד לידו בגלובוס, המחזיק מבוגר אדם נראה בו איור מופיע ב) עמ'

) שמ"ו ההעתקה שנת את כולל שלו והקולופון אשכנזית בכתיבה כתוב זה יד כתב העולם'. 'כדור הכיתוב מצוי הכדור של ואת1586מצדדיו (
שם הסופר אליא בן משה לואנץ.

הנזכרת..17 מהתקופה העברי החיבור של כתבי-יד אחד-עשר של תצלומים מצויים בירושלים הלאומית שבספריה כתבי-יד לתצלומי במכון
בהקשר להתייחסות זכה החיבור ההקדמות. מלבד לגמרי, כמעט זהים השש-עשרה המאה מן אלהים' 'בית של בכתבי-היד החיבור נוסחי

עמ' עבריים, תרגומים שטיינשניידר, ראו: למדיי. מצומצם באופן אך עמ'645-646האסטרונומי, אלמושנינו, בניה, פורבאך,108. לנגרמן, .
גן140עמ' רמת הביניים, בימי היהודית בהגות ושכלתנות סגולות קמיעות, שוורץ, דב עמ'2004. אסטרונומית247-248, פעילות זקן, בן .

עמ' עמ'350בסלוניקי, בין-תרבותיים, מדעיים חילופים הנ"ל, לספרדית-יהודית23. 'הספירה' את תרגם אלמושנינו כי זקן, בן הזכיר שם .
מס' הלאומית הספריה - פריס כ"י ראו: אישפירה'. דילה טראטאדו 'איל החיבור זהו כי דף1105ויתכן ,1- א עמ' ראשוני19, מעיון ב. עמ'

שיטימו דישטי 'אליינדי האקלימים: על הפרק את החותם המשפט להלן הפירוש. בו מצוי לא אך האופנים' ל'מראה מקביל זה תרגום כי נראה
דף (שם, קלימה.' די אינקואינטה שון כון אביטאסיון פי[ר] איש די) (שון פורקי אומיש די מוראדאש אי אישלאש אוג'אש אה קי אאון קלימה

.15, עמ' ב). השוו לעיל הערה 17

, שם מובא ציטוט המעיד על כך מפי אלמושנינו.23ראו להלן הערה .18
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הוא כח' ו'מאמץ המיטה על שמע קריאת סדר על דרושים הוא למשה' 'תפלה אבות, למסכת פירוש הוא משה' 'פרקי הם:

להם הוענקה זמן שלאחר היסטוריוגרפיים חיבורים שלושה אלמושנינו חיבר כן כמו שונות. להזדמנויות דרושים

ובפילוסופיה: במוסר וחיבורים עוטומאן' למלכי הימים 'דברי המאוחדת: Regimientoהכותרת de la vidaהנהגת')

הפילוסופים' ל'מגמות פירוש הוא עוז' ו'מגדל לאריסטו הניקומאכית' 'האתיקה ספר על ביאור הוא משה' 'פני החיים'),

העברי לתרגום בעברית פירוש הוא אלהים' 'בית חיבוריו: בשני ביטוי לידי באה הטבע במדעי התעניינותו לאלגזאלי.

Deשל Spheraeשל לעברית ופירוש תרגום הוא השמים' ו'שער סקרובוסקו דה Theoricaליוהנס Novae

Planetarium.פורבאך גיאורג האסטרונום 19מאת
החיבורים אודות על אלמושנינו פירט החיים' 'הנהגת בספרו

המדעיים שתרגם כאשר נדרש לשאלת למוד ה'חכמות': 

שאקרובושקו די ג'ואן של האיספירה שהם אנכי שתרגמתי הספרים בשני לפחות לאסטרולוגיה תכנס ובזה

של הלכת כוכבי של והתאוריה המתאימים, לחלקיו ולחדרים לארונות וחלקתיו אלהים בית קראתיו שאני

כמה של הספרים וכל סולידה והאישפירה הארץ וצורת [...] השמים שער קראתיו אשר פרובאג'יאו ג'ורג'י

להמנע שתוכל לי נראה לא שצריך כפי הטבע בחכמת לקרוא וכדי [...] באסטרולוגיה שכתבו חדשים מחברים

20. מקור כב [יב])558, 561  - 560מקרוא את ספרי הטבע [...] (אסף, מקורות לתולדות החינוך, ב, עמ' 

חלק היה אלא ובמדעים בפילוסופיה שהתעניין ובסביבותיה בקהילתו היחיד היה לא אלמושנינו משה כי לציין יש

השש-עשרה. המאה של השנייה המחצית למן העות'מאנית באמפריה שפעלה למדיי, רחבה יהודים משכילים משכבת

עימם שנשאו ומפורטוגל מספרד רבים מגורשים של הגירתם בעקבות השאר, בין זה, במרחב התפתחו המדעים לימודי

21מסורת של לימודי פילוסופיה ומדעים בתקופות קודמות בחצי האי האיברי.

של תרגומו הוא ברשותו שהיה החיבור נוסח כי המחבר ציין אלהים' 'בית של היד מכתבי בחלק המצויה בהקדמה

האופנים'. ל'מראה הזהה הטקסט גוף מנוסח המוכח עניין 22'אביגדור',
המכונים חלקים מארבעה בנוי אלהים' 'בית

דהיינו ל'חדרים', בית כל אלמושנינו חילק לכך בנוסף אך האופנים', 'מראה של ולנוסח לחלוקה המקבילים 'בתים'

'אמר הקבוע: בנוסח הנפתחים המחבר של ופירושים הסברים ולאחריו הטקסט גוף מופיע מהם אחד שבכל לפרקים,

עמ'.19 שם, ראו: המדעיים החיבורים על אלמושנינו. בניה, בעמ'106-134ראו: שם נזכר אלהים' 'בית אודות108. על לביבליוגרפיה .
.126משה אלמושנינו ראו: נ' בן מנחם, 'לביבליוגראפיה של ר' משה אלמושנינו', אוצר יהודי ספרד ה (תשכ"ב), עמ' 

. השוו איזכור זה של חיבוריו גם בספרו 'תפלה למשה', פרק ב'. 113 - 112ראו התייחסות להוראה זו אצל: בניה, אלמושנינו, עמ' .20

. 589ראו: הקר, הפעילות האינטלקטואלית. אף אלמושנינו נזכר בהקשר זה שם בעמ' .21

וזורחי.22 ההתחלות תחלת במסיל[י] עולים גאולים [...] העולם כדור הדור בים הנותן שאקרובושקו די גואן התכונה מועד בית הוא 'ראשון
יתירה והטרחה מותר יהיה בו העתק עצם בכל אמת והנה [...] אביגדור העתקת החלק' הזה לספר ראיתי מצאתי זאת גם ואף החקירה. דרכי

אוקספורד (כ"י דף2038[...]' עמ'2, עבריים, תרגומים שטיינשניידר, השוו: א). עמ' לפני645, הנראה ככל פירושו את כתב אלמושנינו .
. 1551שנת 
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 כאשר הפירושים לפרקים השונים אינם זהים באורכם ובמידת פירוטם. 23משה',

כאשר גיאוגרפיות, בסוגיות בהרחבה אלמושנינו עסק בו ב' בבית ד' לחדר הפירוש הוא המפורטים מהפירושים אחד

המערב. לקצה המזרח קצה בין המרחק היה יותר רחב לדיון יצא ממנו העיקרי 24הנושא
פירושו את פתח אלמושנינו

בחלק זה בהצגת החלוקה המוכרת של העולם לשלוש היבשות:

חלקים לג' מיהם האקלימים] [=חמשת הארץ מן המיושב החלק ה' חלקו שהקדמונים שתדע ראוי וראשונה

הא' החלק בכמות כפלים והוא הב' והחלק אאוורופא. [ונקרא] בכמו'[ת] קטן היותר החלק הוא הא' וחלק

אלהים, בית (אלמושנינו, אשיאה. ונק'[רא] הנחסרים החלקים לשני שוה והוא הג' והחלק אפריקא. ונקר'[א]

 , דף כג, עמ' ב).Ljs 42כ"י פילדלפיה  

גם בכללם ואולי הקלאסיים למחברים כנראה בהתייחסו 'הקדמונים', של חלוקתם זוהי כי במפורש ציין אלמושנינו

אמריקה של 'גילויה' את להזכיר לנכון מצא שם הללו היבשות גבולות את אלמשונינו פירט זו התייחסות לאחר לחז"ל.

על ידי אמריגו וספוצ'י ולתאר את חלקיה של היבשת, המצטרפת לשלוש היבשות המוכרות:

=] שנה ושש וחמשים ומאתים אלפים חמשת בשנת שנה חמשים זה מחדש המערב1496ועתה בקצה נתגלה [

שם על אמיריקה ונקר'[א] החדשות האינדיאש המקום והוא הראשונים אותו ישערום לא אשר מיושב מקום

כל שיסבבו כמו צד מכל המערבי הים סביב סביב אותה ומסבב וישפוסיאו אמריקו שמו היה אשר אותו המוצא

הישוב מקומות מצד והנה [=אוקינוס]. אוסיאו ים הנ'[זכר] הגדול מהים הנז'[כרים] חלקים [=השלושה] הג'

כמו איים הנקראים והם צד מכל הים אותו יסובב אשר ימצא מהישוב חלק הנה כי החלפות מיני כד' יתחלפו

והוא מצדהו צד בשום הים אותו יסבב לא אשר ימצא ממנו וחלק לאלה. וכדומה וקנדיאה רודאש שהוא

אבל הים אותו יסבב אשר ממנו וחלק לאלה. וכדומה ואיטליאה אישפאניאה שהוא כמו פרימה טירא הנק'[רא]

הנק'[רא] והוא הקיימת לארץ מחובר הוא אבל הים אותו יסבב לא אשר מזער מעט ממנו מקום ישאר

מהמין שימצאו לבד אחרים מקומות וג' פלופוניזו לפנים נקראת היתה אשר המוריאה שהיא כמו אירשוניזו

האירשוניזו בין המחבר ני[!] בׄ המסׄ הוא אשר הארץ וחלק בפרטות. הישוב מקומות בזכרון נזכירם אשר הזה

מקום ארכו כי אשר ואחר אישמו. ונקר' הד' החלק הוא צדדיה מכ' הים אותה ויסבב הקיימת הארץ וחלק

(מס'.23 יורק בניו לרבנים המדרש בית בספריית המצוי אף9081כתב-היד כי ויתכן ששרדו, היד כתבי מבין ביותר הקדום כנראה הוא (
נאמר: ובהם אלהים', בית אם כי זה 'אין הכותרת: לאחר הבאים הפותחים המשפטים שמעידים כפי עצמו, אלמושנינו משה בידי חלקית נכתב
ומפיו עפיא אהרן הר' החכם הרופא לקט[ו] הזה הספר על פירשו אשר הלועזים מפירושי נלקט כולל אחד פירוש עם האשפירא ספר 'והוא
(בית '[...] א[חד]ים חדושים מאלו עליו הוסיף אותו בכותבו ואולי נר"ו אלמושנינו משה כהר' ה[כולל] המ[פו]אר השלם החכם אותו העתיק

יורק ניו כ"י דף9081האלהרים, כתבו1, שלבסוף בפירוש, יחד דנו אף ואולי החיבור את יחד למדו ואלמושנינו שעפיא יתכן א). עמ' ,
עמ' אינטלקטואלית, הפעילות הקר, השוו: הערה589אלמושנינו. את50, שהוסיף הלוי לבית שלמה בידי נכתבה זו שהערה שם ציין הקר .

'אמר נכתב בהם האחרים היד מבכתבי בשונה 'אמר' המודגשת: במלה נפתחים זה בכתב-יד בחיבור הפירושים כולו. כתב-היד לאורך הערותיו
משה', כפי שצוין לעיל. 

עגול.24 יהיה שירו' לשתי 'ואם ומסיים: היום' חצי עגול והם ככדור גדולים אחריהם עגולים ב' עוד 'ויש במשפט: פותח ב' בבית ד' חדר
עגולים ד' המחבר ביאר אשר אחר משה. 'אמר במשפט: פותח אלמושנינו של פירושו וממערב.' ממזרח כשווי [כמותו] יהיו אז אחד היום חצי

אשר בכדור והם המשווה והא[?]ור המזלות [...]'. (אלמושנינו, שם).
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והמדינות האקלימי'[ם] עתה נזכיר לא בזה האפשר הקצר ולביאור פרטי יותר בדרך נבארהו כלל דרך הישוב

שהניחם כמו הכוללים אמתת על המעיין יעמוד ומהם ומדינה מדינה ככל אשר הפרטים והמקומות העיירות רק

אוקספורד כ"י אלהים, בית (אלמושנינו, הזאת. במלאכה אחרון היה אשר ואביאנו דף2038אישטופלירינו ,

, עמ' א)35

השש- המאה של השניה המחצית עד כי הראשון בפרק שנזכרה ההנחה את מחזק וספוצ'י של מסעו ואיזכור זה קטע

החדש' 'העולם של הראשון וה'גילוי' קולומבוס של מאלו יותר מוכרות וספוצ'י של מסעותיו על הידיעות היו עשרה

'האינדיאש הוא האחד כינויים; בשני שם השתמש אלמושנינו כי מעניין היבשת. של לשמה בנוגע שארע כפי לו, יוחס

) Nuevasהחדשות' Indias'אמריקה' הוא והשני בספרד, לאחריה ואף השש-עשרה המאה בראשית שנפוץ ,(

)Americaעבור אלמושנינו הגדיר זה בקטע השש-עשרה. המאה ובמהלך לספרד מחוץ בעיקר רחבה תהודה שקיבל ,(

הוא חלקיה מארבעת שאחד מכיון השאר בין האחרות, היבשות לשלוש המצטרפת אמריקה של חלקיה את הקורא

) פירמה' 'טירא Terraיבשה: firma,אמריקה של השונים הגיאוגרפיים חלקיה מהם לקורא להבהיר מנת על .(

המורכבים מאיים, מיבשה, מחצי-אי ('אירשוניזו') וממיצר יבשתי ('אישמו'), הזכיר המחבר מקומות מקבילים באירופה.

אף ולעתים המעלות בציון הגיאוגרפי ומיקומם בעולם וערים רבות ארצות היבשות סדר על-פי המחבר מנה בהמשך

בסופו כלב. ראש או זנב בעלי אנשים לדוגמא, נמצאו, שם המזרח, עמי בעיקר בהם, היושבים העמים את בקצרה תיאר

המעלות. בצירוף ואי אי כל של ומיקומו היישוב' בכל אשר הים איי 'שמות של ארוכה רשימה מוצגת זה פירוט של

מדירה, איי כגון: והפורטוגלים, הספרדים הכיבוש במסעות שנתגלו נוספות תחנות גם אך איים, בעיקר נזכרים זה בחלק

האירופים על-ידי 'גילוים' שנת את לתיאור צירף לעתים המערבית. אפריקה לחופי מקומות וציון הקנריים האיים

 שם נזכרים גם איים הסמוכים לאמריקה:25וכיבושם.

[...] ארישוניזו והיא ארקאיי אישפניא א' לצד אלה הם אמריקא הנק'[רא] מקרוב עתה נמצאו אשר האיים

קאבאלו נהר מקורות [...] הגדול הנהר [...] דולסי דיאגואה [...] דיאישטאדו קאפו [...] אלטיסימה מונטאנה

ריקה [...] ג'יקה ריקה [...] לוזיאה [שן] נהר [...] גאקובו [שן] נהר [...] וינסינסיאו [שן] [...] הקו [שן] [...]

[ה]זאת ובאי [...] אישפאניולא] =] אישפאנלא [...] לאפונטה [...] הב[אז]יל אי [...] הענקים אי [...] גראנדה

דיפוראנה [...] מהאגאלאנטי היום. אצלנו מכוסה והוא רבים לחול[א]ים ומועיל גאייאקו הנקרא העץ נמ[צ]א

ונקרא פריאש [...] קארטאגה [...] הגדול האי [...] שאמינטו [...] יוקאטאנה [...] קובה [...] גואדאלופי [...]

אוקספורד (כ"י [...] וינטורה דיבונה קאפו [...] דימארי קאשטק [...] אמצעיתה שיקובה כן] [=גם ג"כ

, עמ' א)42, דף 2038

25.[...] קאשפי [...] פלואיטינה [...] אידאש [...] אפרושיטוש אלה הם אפריקה אצל מערבי [=האוקינוס] אוסיאסו בים אשר 'איים לדוגמא:
=] ליצירה הרכ"ט בשנת פורטוגאל אנשי מצאו אשר האיים [...] מידירה [...] שאנטה פורטה [...] פינטואריאה [...] אלה1469קאנריאה הם [

פילדלפיה (כ"י '[...] גאקומו שן [...] ניקולאו שן [...] שאליש [...] ויסינאטי שן [...] פליפו שן [...] אלבה [...] לוזיאה שן [...] אנטוני שן
,  דף כ"ט, עמ' א).42
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האיים וחצאי האיים של מיקומם את לפרט המשיך אכן הוא אמריקה, על דבריו בראשית אלמושנינו שהצהיר כמו

לאחר הרשימה של בסופה הופיעו אלו איים הגיאוגרפי. החלק בחתימת הרחב האיים מתיאור כחלק לאמריקה הסמוכים

האיים הנמצאים בקצה המזרח, מיקום התואם את התפישה שראתה בגילויים במערב חלק מתגליות קצה המזרח.

ב' המופיע התיאור כגון החדש', 'העולם על שסיפרו העבריים האיזכורים את הכיר אלמושנינו האם ברור דברילא ספר

התוגר' עותמאן ובית צרפת למלכי לביןהימים תיאורו בין אין שכן כאן, שימוש בהם עשה אם רב ספק אך הכהן, ליוסף

כלל. דמיון הללו 26התיאורים
היו בהם העולם על לועזיים קוסמוגרפיים חיבורים במגוון עיין שאלמושנינו להניח סביר

הנרחב הגיאוגרפי לתיאור זה חומר שעיבד יתכן ואף פירושו, במהלך הזכיר אותן עולם מפות ביניהן שונות, מפות

באחד גם כאן נזכרת אמריקה שכן בספרדית, מחיבורים אלו תיאורים הכיר שאף יתכן זה. לפרק בפירושו המופיע

גם כמו השונים, בחיבוריו אלמושנינו הזכיר אותם והחיבורים המחברים החדשות'. 'האינדיאש שלה הספרדיים הכינויים

שאלמושנינו ההנחה את מחזק במעלות, המדויק ומיקומם והאיים הערים הארצות, את המונה זה בפרק פרשנותו סגנון

הסתייע בספרים שונים, שרק חלקם נזכרו, כפי שרמז בסוף תיאור האיים:

רבים מקומות והנחנו הישוב ברושם לכתוב שרצינו מה נשלם הקדמוני'[ם]ובזה בספרי מהכתובים

מהוהאחרונים שהשלמנו ואחרי האפשרי הקצור לבחור מקום בכל כדרכנו והאריכות התוספת מהלך לבלתי

היום חצי עגול מקום ידיעת ואופן כולל דרך בו כן] [=גם ג"כ נבאר העולם מרושם הזה בחדר לבאר שרצינו

יורק ניו כ"י אלהים, בית (אלמושנינו, [...] ידיעתו שרצינו מקום ההדגשות9081בכל עמודים. סימוני ללא ,

שלי.)

שנשא יחסי באופן רחב תיאור להם הקדיש הוא שכן העולם, של ובקרטוגרפיה בגיאוגרפיה התעניין אלמושנינו כי ניכר

שנדפסו קוסמוגרפיה בספרי המצויות וערים ארצות של המוכרות לרשימות או מפות של לתיאורן דומה והיה מדעי אופי

הגילויים על חדשות בידיעות פירושו את עידכן אלא מימי-הביניים עוד המוכר המסורתי בידע הסתפק לא הוא בזמנו.

המתגבשת. העולם בתמונת נוספת כיבשת אמריקה את למעשה ששילב גיאוגרפי הסבר העניק ואך הגיאוגרפיים,

מהחיבורים ישירות הנראה ככל לקוחים הם שכן כלל, חידוש אין זה בחלק המופיעים האתנוגרפיים בתיאורים

כלל אלמושנינו צירף לא לעומתם במזרח. המצויים משונים ויצורים אדם בני אודות על המסורות כגון הקלאסיים,

בחיבורים שאולי או לצרפם, שלא ובחר שכאלה תיאורים הכיר אם לדעת ואין באמריקה אתניות קבוצות של תיאורים

תיאורים או מפות היו מקורותיו כי ההשערה את לחזק יכולה זו עובדה זה. מסוג מידע מצוי היה לא השתמש בהם

קרטוגרפיים בלבד.

השוו: הכהן, דברי הימים שי"ד, דף קנד, עמ' א-דף קנו, עמ' ב..26
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. גלגוליו החדשים של 'כדור העולם': התרגומים לחיבורו של פיקולומיני 3

גרסאות שתי על המסתמכים בכתבי-יד, שנותרו עבריים תרגומים שני התחברו השש-עשרה המאה של השנייה במחצית

הללו התרגומים אחד ל'ספירה'. ובמבנהו בתוכנו הדומה אחד חיבור של אנחנושונות אשר התמונה 'זאת במילים: פתח

מוסקבה כ"י העולם, (כדור העולם' כדור לומר] [=רוצה ר"ל ספי"רה דף337קוראים ו114, א) עמ' של, בזכותה

הנפוץ האיטלקי החיבור - בבירור מקורו את לקבוע ניתן פיקולאומני', 'העתקת העמוד: שבראש המטושטשת ההערה

של אלסנדרו פיקולומיני.

) פיקולומיני Allesandroאלסנדרו Piccolomini) בחיבוריו1579-1508) שסיפק האיטלקיים המלומדים אחד היה (

למד פיקולומיני ובמדעים. בפילוסופיה ומלומד הומניסט והיה האסטרונומיה, בתחום ומעודכן נרחב מדעי ידע

הוקדשו המהדורות) ברוב יחד (שנדפסו האיטלקית בלשון מחיבוריו ושניים בסיינה ופעל פדואה של באוניברסיטה

מקבילה: כותרת הוענקה ולו לסקרובוסקו 'הספירה' על מה במידת נסמך אלו מחיבורים אחד Dellaלאסטרונומיה.

sfera del mondoמודע היה שהמחבר למרות ואריסטוטלית, תלמאית מבט מנקודת רבה במידה נכתב זה חיבור .

את הכיר פיקולומיני האם להכריע ניתן לא החדשות. התאוריות לאור התלמאיות מהתפישות העולות הבעיות מן לכמה

) קופרניקוס ניקולאוס של Nicolausחיבורו Copernicusמן לכמה מודע שהיה מניסוחיו, למדיי ברור אך ,(

המחבר השתמש הגיאוגרפי בנושא גם נע. הארץ שכדור הטענה עמדה שבמרכזן החדשות האסטרונומיות התאוריות

כדור פני על למים היבשה בין ביחס שבדיונו למרות והפורטוגלים, הספרדים של הגיאוגרפיות התגליות אודות על בידע

 27הארץ הן לא סייעו לו להגיע למסקנות מדוייקות יותר.

משנת החל רבות במהדורות נדפס פיקולומיני של האחת1540חיבורו המחבר: שכתב עיקריות גרסאות שתי שכללו ,

אשר חלקים, ששה בעלת והשניה סקרובוסקו, של בחיבורו המצויה לחלוקה בדומה חלקים, מארבעה מורכבת היתה

משנת החל לאור של1566יצאה בתפישותיו רדיקליים שינויים כללה לא כי אם יותר, ומעודכנת מורחבת והייתה

28המחבר.

הוא לעיל שנזכר פיקולומיני של חיבורו של העברי בידינו.התרגום המצויים העבריים התרגומים שני מבין המוקדם

של הראשונה לגרסה המהדורות אחת על נסמך הוא כי לקבוע ניתן וכך 'מאמרים', המכונים חלקים ארבעה כולל הוא

פיקולומיני. של האיטלקי מספרחיבורו התחבר שלהתרגום הראשונות המהדורות של לאור הוצאתן לאחר שנים

הנודעת עובדה האיטלקי, (החיבור האלי השביט כוכב של שובלו בעניין בחתימתו ההערה סמך שנראהHalleyעל (

) של"ח שנת סוף 29.)1577לקראת
היה המתרגם כי וסגנונו, זה תרגום של האשכנזית הכתיבה סוג סמך על להניח יש

ראו:.27 ובמדעים, בפילוסופיה וחיבוריו פיקולומיני אלסנדרו Florindoעל V. Cerreta. Alessandro Piccolomini, letterato e
filosofo senese del Cinquecento. Siena 1960 '220. סוטר, עבודתו של פיקולומיני. התייחסות לדיונו הגיאוגרפי ראו: שם, עמ.

.166החיבור תורגם גם לצרפתית בתקופה זו, ראו: פלנטין, תרגום בחילופים מדעיים, עמ' .28

בכל.29 ונראה קומי"טה בלשונם הנקרא דשביט הככב נראה א' ביו'[ם] שהיה כסליו חודש] [=מראש מר"ח הירח 'בחדוש החתימה: להלן
מוסקבה כ"י העולם, (כדור '[...] היומית מתנועת במערב ושוקע למזרח ממערב העצמית תנועתו שמתמעטה דף337לילה ב).146, עמ'
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זה. חיבור לתרגם מנת על מספק באופן האיטלקית בלשון מצוי היה וכי האשכנזית העדה 30מן
פעל הנראה שככל מכאן

אך זהותו לא נודעת לעת עתה.במרחב של מדינות איטליה או שהה בהן לתקופת מה, 

המהדורות מן לאחת המקבילים איטלקית בכתיבה נוספים עבריים כתבי-יד שני מצויים זה בודד לכתב-יד בנוסף

בן ברוך יוסף הוא זה חיבור של מתרגמו חלקים. מששה החיבור מורכב בהם שכן פיקולומיני, של ספרו של המורחבות

מדרש בתי בכמה למד יוסף שמם. ומכאן באורבינו רב שימש ואביו ומלומד רופא רב, שהיה מאורבינו, ידידיה זכריה

שחיטה הלכות וקובץ הלכתיות לשאלות תשובות מלבד ממודינה. אריה יהודה של מתלמידיו היה ואף איטליה במדינות

היה שהוא להניח וסביר פיקולומיני, של חיבורים ארבעה ותרגם שירים חיבר גם הוא מאורבינו, זכריה בן יוסף שכתב

הנודע הפילוסופי החיבור את לעברית שתרגם Dialoghiזה di amore.אברבנאל ליהודה האהבה') על 31('ויכוח

לכן, קודם הנזכר הראשון האנונימי לתרגום מאוחר כנראה ככל הוא פיקולומיני של לחיבורו מאורבינו יוסף של תרגומו

פיקולומיני של חיבוריו את תרגם כי לשער ניתן מאורבינו, יוסף פעל בה והתקופה לעיל שנזכרו הפרטים מכל שכן

את בכלליות תיאר בה הקדמה המחבר כתב זה לתרגום השבע-עשרה. המאה בראשית או השש-עשרה המאה בסוף

החיבור ואת הסיבות שהניעו אותו למלאכת התרגום:

בחכמתו הוד נורא אלוף על ופלא הפלא להפליא יוסיף כי ש[זכרם?], המעולה התכלית אל ויגיע ויבא ויעלה

משכ[ל] התעוררתי זו ולסבה [...] כנ["]ל ותקון מעשיו, עד שיקנה בלבו היראה והאהבה [א]ליו ית'[ברך] 

נחמד ראיתיו כי פיק"ולו[מ]ני, ליסנד"רו הנק'[רא] מהחכם הלז החבור להעתיק אבי בבית הצעיר אנכי מלבי

העניין מאד שיקל ממה הוא אשר הדורו. לטוב ואם והדקים, הקשים והעניינים הדברים ביאורו לרוב אם ונעים

(כדור [...] מלמד או רב שום בלי בוריין, על הדברים ולהשיג ללמוד מעצמו יוכל מבקש כל והיה המעיין, אל

 32, עמ' א-ב)4, דף 141העולם, כ"י מוסקבה 

הוא המקביל הלועזי התאריך של"ח. השנה: צוינה של1577בנובמבר21בשוליים שובלו ראיית על זו משנה נוספות עדויות תואם זה איזכור .
נובמבר בין באירופה שונים באתרים שנצפה האלי השביט מה-1578לינואר1577כוכב בראהה טיכו של התיעוד ביניהן בשנת13, בנובמבר

ראו:1577 .C.D.Hellman, Comet of 1577. Its Place in the History of Astronomy. New York 1971 (2nd ed.). J. R.
Christianson. "Tycho Brahe's German Treatise on the Comet of 1577: A Study in Science and Politics." Isis 70, No.

1 (Mar., 1979). pp. בשנת110-140 זה שביט בכוכב שחזה מאיטליה, יהודי של לעדות ראו:1456. לכך, שנקשרו המשיחיות ולציפיות
עמ' (תשל"ד), א שלם לרנ"ב." קנ"א בין אליה וזיקתם לארץ-ישראל ספרד יהודי "עליית הקר. משיחיות,143-144יוסף ציפיות רודרמן, .

.300עמ' 

שהדבר.30 יתכן זאת, עם קשה. וסגנונו למילוליות נוטה תרגומו שכן בשפה, מלאה שליטה בעל היה לא המתרגם כי יתכן להלן. דוגמא ראו
נובע מסגנון התנסחותו בעברית דווקא.

עמ'.31 עבריים, תרגומים שטיינשניידר, ראו: פיקולומיני, של לחיבורים תרגומיו איזכור ועל מאורבינו ברוך יוסף סימונסון,474על .
עמ' מנטובה, בדוכסות עמ'442-443,452,467,509-510היהודים הרנסנס, בתרבות היהודים רות, את216-217. זיהה סימונסון .

עמ' שם, (ראו מקורות ארבע על נסמכו כי ציין אך חיבורים כשלושה של187הערה467התרגומים מסמיכותם נובעת זו טעות כי יתכן .(
טבעית'. 'פילוסופיה 'ההגיון', יחד), לרוב נדפסו (ששניהם הנבוכה' כוכבי 'עיוני העולם', 'כדור שכותרותיהן: היד, בכתבי החיבורים ארבעת

יורק ניו כ"י העולם, כדור מוסקבה2322ראו: כ"י שם, ההנחה141. את המחזקת סמיכות האהבה', על 'וכוח נוסף חיבור מצוי מוסקבה בכ"י .
כי יוסף מאורבינו הוא מתרגמו.

שהם.32 הלז החבור דברי ראיתי כי זאת, בחכמה עמוקים יותר וספרים בדרושים להשכיל ידו את בו ימלא החפץ 'ובכן הם: וחתימתו המשכו
הם אשר מחז"ל ובפרט המחברים שאר לדברי מלמד סיוע בלי מעצמו להכנס איש יוכל לא ובלעדם החכמה זאת לכל והתחלה מ[?]חת בודאי
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של דומות להתבטאויות בדומה האל, אל וההתקרבות הידיעה לתהליך חשוב אמצעי זה בלימוד ראה מאורבינו יוסף

החיבור תרגום מלאכת את תפש המחבר כן, כמו האסטרונומיה. ללימוד ביחס הביניים בימי היהודית בחברה מלומדים

כי להעיד יכולה זו אמירה ומלומדים. למתעניינים אותו ייעד כי להניח שניתן אלו, נושאים של עצמאי ללימוד כאמצעי

מהחברה המוכרות והשכלה ללימוד ביחס חדשות תפישות להתפתחות שהובילו מגמות להתפתח החלו היהודית בחברה

מורה בין תיווך ללא לימוד שעודדו חדשות גישות התפתחו הדפוס התפשטות בעקבות הרנסאנס. תקופת למן האירופית

33לתלמיד, ובמקרה זה בין הרב או אדם מלומד אחר לבין תלמידיו (ראו התייחסות לכך בהמשך).

להן ששימשו האיטלקיות המהדורות שתי שסגנון למרות הלשוני, בסגנונם מזה זה שונים העבריים התרגומים שני

שניהם השני, מהתרגום יותר תכוף באופן החיבור לאורך פרטים השמיט הראשון שהתרגום למרות דומה. מקור,

מסויימת במידה שונים האיטלקיים המקורות ששני על-אף בתוכנם. לזה זה ודומים מקורם אחר רבה במידה עוקבים

לשני אתייחס להלן קטנים. ביניהם וההבדלים בשתיהן מאוד דומה החדש' 'העולם לתגליות המתייחס הפרק בתוכנם,

התרגומים וכן אציין את ההבדלים ביניהם במידה ויהיה הדבר משמעותי לדיוננו כאן. 

להלן הקטעים המתייחסים לתגליות משני התרגומים המקבילים:

דבר שהוא וקיימו המשוה תחת עברו בספינו'[ת] מזמנות שהרבה מאחר עצמו, לחוש להאמין יש יותר מכל

הישוב הם היות מפני האלו, באקי'[לימים] היושב [?] הדבור נניח מיושיבי'[ם] המה החלקי'[ם] שאלו ברור

מהארץ כ"כ איקלימי'[ם] השבעה תוך לסגור רצו המה כי העולם, כותבי אלו לאחריהם הניחום ובנחת, טוב

מאותם נאמר מה אמנם השורף. והחום מהקור חלק [?] שם ואין ולהתישב, לדור יוכל ובטוב בנחת אשר

כמו האיקלימי'[ם] (מאורך) ההתחלה או הראשית לקחו שהם [?] להלאה מערב לצד שהם מהארץ החלקי'[ם]

זמניםשהם קודם מי[...?] נמצאים מהמים מגולה אחרת וארץ יא"ניס ואי ספרדיי'[ם] איזבו"לי איי

כן] [=גם ג"כ וכן הראש[ו]ן האיקלים מהיות יותר דרומי'[ם] ולא צפוניי'[ם] אינם החלקי'[ם] אלו אשר

החדשה צרפת הקוראי'[ם] הארץ האיקליםאותו המגבילי'[ם] עצמם הנוכחיים הקווי'[ם] אותם בתוך היא

שהם והחום מהקור עצמו [הצ]ווי באותו בהיותם הניחו החלקי'[ם] שאלו תדמה אפשר ע"כ אנה השביעי

אם כי נקרה זה אחרת [ס]בה [בשביל] ימצא אשיב לזה נמצאים. האיקלימי' שבאותם האחרי'[ם] החלקי'[ם]

בבקיאות להם שיש החכמות בלבד לא כי בעבור הראשני'[ם], הע[צ]ם הכותבי'[ם] בהם ידעו שלא מפני

בעל שזכר וגדולה עקרית לסבה זאת בחכמה ובפרט עמוק ובלשון בקצרה דברו אולם של כפתחו היה אשר לבם לרוחב כי החתום, הספר כדברי
זה בחבור שיתבאר מה במעט גם כי מלבד כ"ט. סי' ברביעי הכוזרי [כשל] יהודה קול בעל דבריו הביא ד', מאמר י"ג פ'[רק] עולם יסוד ס'
רבים מים וביראתו, יתב' באהבתו יה שלהבת אש ב[רשפי] הלבבות ולהלהיב הבורא בחכמת מההכרה שזכר[ת] התועלת להגיע בודאי יספיק
צדק במעגלי ינחני כי יתעלה לכבודו המכוונת המלאכה בזאת ועזר לבי בטח ית' בו ובכן נאמן. במקום יתד תקועים יהיו כי לכבותם יוכלו לא
הצעיר אכ"יר. והנורא. הנכבד שמו את וליראה אותו לאהבה רבים לזכות המכוון התכלי[ת] לאור יצא למען משניאות ויצילני שמו למען

 עמ' א-ב)4, דף 141ה[תנ]אכם בעפר רגלי התלמידים יוסף ברוך בכמה"ר ידידיה זכריה מאורבינו זצ"ל.' (כדור העולם, כ"י מוסקבה 

האיטלקיים.33 המקורות אחר עוקבים פיקולומיני של חיבורו של השונים העבריים התרגומים שני כי נראה שערכתי, השוואתית מבדיקה
שאין יותר, מקיפה בדיקה מסוים. מידע על לוותר או להוסיף לשנות, לעתים בחרו והמתרגמים יש אך יחסית, רבה בצמידות תורגמו מהם

מקומה כאן, תוכל לעמוד על המגמות הייחודיות של כל אחד מהתרגומים הללו.  
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שלמדו מה ויגדילו ייפו חדש דבר בחוש ביום יום האנשי'[ם]מדי יכירו אשר כפי לזמן, מזמן תוספת יקבלו[?]

[...] בספרי'[ם] קראו או שמעו 34או
מוסקבה כ"י העולם, כדור אנונימי], [מתרגם דף337(פיקולומיני ,138,

עמ' א. ההדגשות שלי)

רבים כי וזה שבעולם, הטענות [כל] [מאלו] יותר עליו יעיד שהחוש למה להאמין צריך מקום] [=מכל מ"מ

יישוב שיש העידו דרום בלתי[?] הרבה והלאה היום משוה תחת [א]לו ב[זמ]נים שעברו הים מחובלי

לו נודע כי אמ'[ר] ח'] [=בפרק בפ"ח שזכרנו ההגמון אותו הצפוני הקטב תחת וגם הנז'[כרים]: (ב)מקומות

לא זה שעל אלו, (ב)מקומות יישוב יש בלבד לא שאמרנו) (כמו אבל רבים, עמים שם שיש ברורה בעדות

בפ"א שזכרנו (מהחלקי' והחם הקר החלק תחת בהיותם כי אחרי הקדמונים ממנו דברו לא מדוע יסופק

לא כי הקדמונים הניחוהו זה מפני ואולי ו[נאות] טוב יישוב שם שאין בוודאי הקודם) מהס'[פר] א'] [=בפרק

על הוא התיחס אבל והחום, הקור תגבו[רות] [נזק] בלי מהארץ, המיושב הטוב [ה]חלק [א]לא להגביל רצו

האקלימים, [אורך] הקדמונים בו שה[תחי]לו מהגבול להלאה מערב ש[בלתי] הארץ האיסולהחלקי כמו

קרוב שנמצאו מה[...] המגולי' הארץ מחלקי [וזולתם] הטימיסטיטאנו וארץ והספאניולה, איסאבילה,

באותה ובפרט הנז'[כרים], מהאיקלימים דרומיים יותר או צפוניים יותר כ[ל]ל ואינם [א]לו, ל[ז]מנים

גאלייא נווא הנק'[ראת] [א]לוהארץ על כי השביעי האקלים את המגבילים עצמם העיגולים אמנם בה יש

השיעור ובאותו עצמו הרוחב באותו שהם [כיון] מהם, דברו ולא ה[ניחום] הקדמונים מכולו לספק יש בא[חת]

שלא בעבור [א]לא הללו מהמקומות דברו לא הקדמוני' כי הוא גם עצמם. אקלימים השבעה של והקור מהחום

מתרחבות הן ובמעשה בפועל התלויים ר"ל המעשיים והחכמות ה[מ]ל[אכ]ות בלבד לא כי וזה להם, נודעו

מ[רח?]יבים הם חדש דבר איזה החוש בסיוע מכירים יום בכל האנשים שבהיות ע"י לזמן, מזמן ומתגדלות

בשנים.34 בונציה שנדפסו המהדורות ,לעומת למשל בתוכנן. לגמרי לאלו אלו זהות לא החלקים ארבעת בעלות המוקדמות ,1540המהדורות
בשנת1552,1561 נוספת מהדורה (1561נדפסה טנוצ'טיטלאן גם נזכרת לפיכךTemistitanoבה באמריקה. המקומות שמות ברשימת (

ב לדוגמא המוקדמות, המהדורות באחת השתמש האנונימי המתרגם כי Alessandro:נראה Piccolomini, De la sfera del mondo.
Libri Quattro in lingva Toscana...Dele Stelle fisse. Libro uno con le sve figvre...Venetia MDXL' שם: השוו .ma piu è

da creder al senso stesso, poi che molti de i nostri tempi, che nauigá[n]do han passato sotto l'Equinottiale, afferman
per cosa chiara che tai parti sieno habitate. lassiamo andar dico il parlar di tali habitatori: peroche per non hauer loro
buona e commoda habitatione sono stati lasciati indietro da i Cosmografi, i quali solo han voluto dentro a i sette
climati rachiuder quel tanto de la Terra, che co'[n]modamente habitar si possa, e non habbia smisurata parte o del
caldo o del freddo. Ma che direm noi di quelle parti de la Terra che son verso occidente, oltra'l termine, donde essi
han tolto il principio de la lunghezza de i climati? come sono, l'isole, Isabella, Spagnola, san Ioan, & altre terre
scoperte da l'acque trouatesi poco a dietro da i tempi nostri, le quali no'[n] son punto settentrionali o merridionali
che'l primo clima si sia : e parimente quella terra che domandan noua Gallia, sono i medesimi paralleli, che
distinguano il settimo clima. Donde è dunque forse dubitarete, che tai parti habbin lasciate in dietro, sendo esse ne
la medesima paritá del freddo e del caldo, che l'altre parti che in que gli stessi climati si truouano? Aquesto rispondo
che non per altra cagione è ciò accaduto, se non perche fur priui quei primi Cosmografi de la notitia di cotai cose:
percioche non solamente le scientie, che consistano in prattica, pigliano accrescimento di tempo in tempo, secondo
che gli huomini ogni giorno conoscendo sesatem'[n]te qualche cosa di nuouo, sen piu riccho, & abondante quel che

gli hanno imparato o udendo o leggendo 39, עמ' 1540; (פיקולומיני, ספירהa-b.(
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[...] מעצמם או ספרים, מפי או סופרים, מפי שלמדו מה מאורבינו],35ומוסיפים יוסף [מתרגם: (פיקולומיני

, עמ' ב. ההדגשות שלי).51, דף 141כדור העולם, כ"י מוסקבה 

מזה זה במרחקם הנוגעות ולשאלות אקלימים לשבעה הארץ בחלוקת העוסק דיון לאחר הופיע הללו מהקטעים אחד כל

מהם. אחד בכל לדור 36והאפשרות
הארץ פני של המקובלות החלוקות בפירוט הוצגו זה לדיון שקדמו פרקים בכמה

הארץ פני על החיים אפשרות אודות על מוכרות שהיו השונות הסברות ונזכרו אקלימים ולשבעה חלקים לחמשה

הללו. המודלים שני 37באמצעות
אף אולי או תמיהה להעלות יכלו שהן מכיוון זה, בפרק נזכרות החדשות התגליות

לכאורה. הסתירה את ולהסביר הבעיה עם להתמודד נדרש והמחבר בתחילתו שהופיעו הקודמות מההנחות חלק לסתור

המשוה, לקו מדרום חיים על לידיעות הנוגעת הפרק בתחילת המוצגת השאלה באמצעותלגבי הבעיה את המחבר פתר

לקו מדרום המצוי השלישי בחלק חיים התאפשרו שבמסגרתה החלקים חמשת של האריסטוטלית התפישה הצגת

מוכריםהמשוה. היו שלא אף על ישוב ברי שהיו לאחרונה, ב'מערב' שהתגלו מקומות בשמותם נזכרו זה בקטע

שלוש של המוכר המשולש המודל על המערער באופן הוצגו לא החדשים הגיאוגרפיים הגילויים אך לקדמונים,

בשנים הספנים הגיעו אליהם ואחרים אלו מקומות כי טען המחבר זה; בפרק כלל למעשה נזכר אינו זה מודל היבשות.

האחרונות מוכיחים גם הם את אפשרות החיים מדרום לקו המשוה. 

'כי המחבר שהביע השני:התפישה התרגום של יותר המודגש בניסוח (או עצמו' לחוש להאמין יש יותר 'מ"ממכל

חשיבות את נס על מעלה שבעולם') הטענות [כל] [מאלו] יותר עליו יעיד שהחוש למה להאמין צריך מקום] [=מכל

בפרק שנזכרו החדשות התגליות באמצעות תוקף משנה המקבלת 'החושים', ידי על האנשי'[ם]ההוכחה יכירו אשר 'כפי

חדש דבר בחוש ביום יום החדשותמדי והתובנות הגילויים וכי הקודם בידע די לא כי ההכרה כאן מוצגת ועוד, זאת .'

' אותו: מרחיבים אלא המוכר הידע את בהכרח סותרים בספרי'[ם]אינם קראו או שמעו או שלמדו מה ויגדילו אוייפו '

Alessandroראו:.35 Piccolomini, La sfera del mondo di M. Alessandro Piccolomini, Di nuouo da lui ripolita,
accresciuta, & fino a sei Libri, di Quattro che erano, ampliata, & quasi per ogni parte rinnouata & riformata [...]

De le stelle fidde del medesimo Auttore Libro uno [...] Venetia MDLXVI.:השווMa che direm noi di quelle parti
della terra, che sono verso occidente, oltra'l termine, onde tolseo li Geografi antiqui il principio alla lunghezza de i
Climati ? come sono l'isole Isabella, la Spagnola, quella di san Ioanni, la terra del Temistitano, & altre parti della
terra scoperte dall'acque, & trouate poco a dietro da i tempi nostri. le quali non son punto piu Settentrionali o
Australi, che si sieno li detti Climati. & spetialmente in quella terra che domandandano nuoua Gallia, sono i

medestimi paralleli, che distinguano il settimo Clima 203, עמ' 1566. (פיקולומיני, ספירה.(

מופיע.36 האנונימי מאורבינובתרגום יוסף של ובתרגומו הרביעי', ה'מאמר של בתחילתו זה החיבורקטע של החמישי בספר מופיע הוא

בפרק י"א שכותרתו: 'חקירה על מה שאמר[נו] מהז' אקלימים'.

לדוגמא:.37 בוראו לדבר דעתי אין מזה אשר לדור אפשר למה או לדור אפילו או החום החלק [למה] והראיה הטעם לבאר עתה 'נשאר
להתישב שאפשר ומוכיחי'[ם] סוברים [מ]הם מי יש אחת לדעת מסכימים אינם הפילוסופי'[ם] רוב כי ושנית מבינתנו זה שאין מפני [ראשנה?]

הרבה.' בדוחק אם כי בנחת זה שאין אע"פ גם ולדור להתישב שאפשר וגמרו נמנו מחדש עתה אמנם זה כופרי'[ם]. מהם ויש (כדורבתחתיה
מוסקבההעולם, דף337כ"י (דף127, השלישי בשער י"ח פרק שם גם ראו ב). עמ' ספירה137, פיקולומיני, למקור: השוו א). עמ' ,1540,

 .38a-38b ,25a-25bעמ' 
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מעצמם'. או ספרים, מפי או סופרים, מפי שלמדו מה ומוסיפים מ[רח]יבים 'הם השני: 38בתרגום
ששני זו אמירה

חשיבות על לתרגום בהקדמה מאורבינו יוסף של לאמירה מצטרפת למקור צמוד באופן לתרגם בחרו המתרגמים

הרחבת הידע והלימוד העצמאי. 

בשמם הנזכרים האיים l'isoleשני Isabella, Spagnolaהמתרגם על-ידי הובנו ספניולה') איסבלה, 'האיים (תרגום:

הכולל בשם כאיים בטעות, הנראה ככל ספרדיי'[ם]'האנונימי, איזבו"לי לועזיים'איי שמות לתרגם נטייתו למרות .

את זיהה ולא אודותם על אחר ממקום קרא ולא הכיר לא שהוא כך על להצביע יכול זה תרגום האפשר, במידת

Spagnola.אי של 39כשמו
את שהותיר והספאניולה' איסאבילה, האיסולה 'כמו שתרגם: מאורבינו מיוסף בשונה זאת

העבריים מהמתרגמים אחד כל נקט מקבילה בשיטה במקור. כמו שמותם ואת האיטלקית בצורתו (ברבים) איים המונח

צרפתית בחסות אמריקה בצפון שנכבשה הארץ של שמה Novaבתרגום Galliaצרפת' אותה כינה האנונימי המתרגם ;

החדשה' ויוסף מאורבינו 'נווא גאלייא'. 

ו וספוצ'י של גילויו אולי כאן נרמזים קולומבוס של ממסעו שנודעו האיים מלבד כי חדש',מעניין ''עולם המונח

לב האנונימי המתרגם של זמנים'התייחסו קודם מי[קרוב?] נמצאים מהמים מגולה אחרת יוסף'ארץ של בתרגומו או

[א]לו'. ל[ז]מנים קרוב שנמצאו מה[מים] המגולי'[ם] הארץ 'מחלקי 40מאורבינו:
אחד לא אף 'אמריקה', הכינוי מלבד

השש- המאה של הראשונה מהמחצית כבר מוכרים שהיו חלקיה, או אמריקה יבשת של הנוספים בכינויים משתמש מהם

התוספת סמך על זאת, עם ועוד. 'מקסיקו' 'פרו', החדשה', 'האינדיאה המערבית', 'האינדיאה חדש', 'עולם ביניהם עשרה,

'ארץ את שהתגלו המקומות לרשימת מאורבינו יוסף הוסיף פיקולומיני של חיבורו של המורחבת במהדורה

האיטלקית (בצורתה טנוצ'טיטלאן המרכזית העיר של שמה רביםTemistitanהטימיסטיטאנו' בחיבורים שסימנה (

אזור רחב יותר שכונה גם מקסיקו. 

בסיכום הקטע הנדון לעיל נכתב:  

חדש, כמו העולם שהיה הראשונים, בימים נודעו שלא [א]לו בזמנינו נודעים הם דברים הרבה כן] [=ואם וא"כ

וגם הפילוסופי'[ם] קצת שאמרו כמו הנותרים, בזמנים יוודעו לנו נעלמים שהם מס[פר] בלי דברים כמה וגם

, עמ' ב)51, דף 141ארסט"ו ראש זה בר[אש]ון ממה שא[מ]ר הטבע [...] (שם, כ"י מוסקבה 

38.' cheהשוו: gli hanno imparato o udendo o leggendoספירה (פיקולומיני, עמ'1540' ,39b.(che gli hanno imparato,
odendo [= o udendo], ò leggendo, ò per se trouandoספירה עמ'1566(פיקולומיני, השמיעה204, את השמיט מאורבינו יוסף .(

שמופיעה במקור אך הותיר את היבט הגילוי העצמאי.

החיבור.39 ו' מוסיף או הספרדי' ל'אי מתרגמו כנו, על השם את מותיר אולי היה אי, של בשמו מדובר כי המתרגם, ידע שאם להניח סביר
לפניו, ולא כפי שתרגמו כשם תואר 'ספרדיים' של 'איי איזבו"לי'.

40.altre terre scoperte da l'acque trouatesi poco a dietro da i tempi nostriספירה או:1540(פיקולומיני, שם) ,altre parti
della terra scoperte dall'acque, & trouate poco a dietro da i tempi nostri שם).156 (פיקולומיני, ספירה ,
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בין ולמיזוג בזמנם הידע התרחבות להוכחת ובתרגומיו במקור זה בפרק משמש החדשים הגילויים איזכור כן, אם

זאת, עם דומה. במטרה היהודית הידע מסורת גם משולבת התרגומים של במקרה החדש. הידע עם הישנות התפישות

של בחשיבותם והכרה גיסא, מחד מורה ללא עצמאית למידה ידי על הידע הרחבת של ביכולת המכירות הגישות

בנוסף וללימוד. לידע ביחס חדשה תודעה על שתיהן מצביעות גיסא, מאידך במציאות והנסיון הניסוי דהיינו 'החושים',

שינויים זו, בתקופה העברתו ובאופני הידע ביצירת המתרחשים השינויים של בחשיבותם הכרה על מעידות הן

על להעיד יכולים חיבור לאותו שונים תרגומים של המצאותם בנוסף, היהודית. לחברה גם דרכם את שמוצאים

בתפישות הידע, בזרימת בהבדלים להבחנה דק צוהר ופותחים היהודית בחברה מלומדים בקרב לו שיוחסה החשיבות

האשכנזיות העדות בין זה בהקשר מסויימים הבדלים על מצביעים ואף ולהבנתם, היהודיות בקהילות ללימוד ובגישות

לעדות הספרדיות והאיטלקיות. 

: אמריקה ועולם הטבע בחיבורים עברייםHistoria Naturalis Hebraicaב. 

. גלוסאר 'אינדיאני'-עברי מאת יוסף הכהן ועולם הטבע החדש1

שני בין נוסף קצר חיבור הכהן כתב הקודם, בפרק שנזכרו הכהן יוסף של הקוסמוגרפיים-אתנוגרפיים לחיבוריו בנוסף

התשע-עשרה המאה בסוף חוקרים כמה של וכלליים בודדים איזכורים מלבד כלל, המחקר בספרות נדון שלא דפים

העשרים. המאה 41ובתחילת
אלפא-ביתי גלוסאר הוא ותוכנו אצלינו' נודעו לא מלות 'באור בכתב-היד החיבור כותרת

נספח). ראו: המלא (לחיבור ילידיות בלשונות שמקורן החדש', מ'העולם מונחים ושניים ששים הכולל עבריות, באותיות

לשני הכהן שעשה העיבוד מן לקוחים וכולם ביותר, כללי לעתים משמעותן, של בעברית קצר בהסבר מלווים המונחים

בכתבי-יד הכהן של האחרים חיבוריו בשלושת שמצוי כפי קולופון, צורף לא זה לגלוסאר גומארה. של חיבורו חלקי

השנייה במחצית הושלם זה שגלוסאר להניח יש זאת, עם קורטיש'). 'ספר האינדיאה', 'ספר עמים', גבולות ('מציב אלו

יולי לאחר השש-עשרה המאה של החמשים שנות זה1557של חיבור קורטיש'. פירנאנדו 'ספר השלמת תאריך ,

בשנת המאוחר לכל המצוי1564הושלם ביותר המוקדם היד כתב של ההעתקה כתאריך המצויין המועד זהו שכן ,

הכהן, של ידו כתב שאינו נפרד בכתב-יד הגלוסאר של נוספת העתקה מצויה כי לציין יש הגלוסאר. את הכולל בידינו

נאם שבישראל הקטן ידי 'כתיבת הוא: זה כתב-יד של חתימתו האחרים. חיבוריו לשלושת בצמוד מצויה אינה והיא

בסוף המצוי הקולופון תאריך זה בכתב-יד לפ"ק'. ה'שכ"ט שנת ניסן יא ב' יום היום יצ"ו פוייטו אליעזר בר ברוך

ברלין.41 כ"י את בתארו עמ'825שטיינשניידר ברלין, ספריית שטיינשניידר, בקצרה: הגלוסאר את לוב169מס'18הזכיר של במאמרו .
עמים': גבולות ל'מציב הגלוסאר Suitנקשר une table des chapitres, une table de mots peu connus qui se trouvent dans

l'ouvrage et expliqués par Josef, enfin une petite table de noms de fruits cités dans l'ouvrage et que Josef transcrit
sans explications'עמ הכהן, יוסף (לוב, '30' בלבד: לכך רמיזה גוטהיל של במאמרו .(But Joseph is very careful in his proper

names. At the end of each treatise [=HaKohen's abridgment of Gomara's work] he has a list of Spanish words used,
with their Hebrew equivalent'עמ יהודית, בספרות קולומבוס (גוטהיל, בכתבו:130.' כוונתו למה ברור לא .eachיוסף' ציין: שולוואס .(

באטליה, היהודים חיי שולוואס, ראו: ספרדי-עברי', גיאוגרפי מלון גומארא די של הספר מן עיבודו בסוף הוסיף סדר בהלכות פרק שידע הכהן
.299עמ' 
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הוא פוייטו1569הגלוסאר ברוך על-ידי הועתק זה כתב-יד הגלוסאר). כתיבת לאחר שנים שתים-עשרה היותר (לכל

אצל עניין שעוררו שונים, בתחומים חיבורים כמה של מאוסף חלק הנראה ככל מהווה והוא עצמו עבור או אביו עבור

העתקתם. את הזמין והוא 42פוייטו
בקרב עניין לעורר היה יכול זה מסוג גלוסאר כי לרמז, יכולה זו נוספת העתקה

מלומדים בידי הועתק אף ואולי לאוזן מפה נודע הוא נדפס, ולא בכתב-יד שנותר ועל-אף היהודית, בחברה מלומדים

נוספים.

הוא האחד התחום זו; בתקופה ניכרת להתעניינות שזכו ידע תחומי שני של התפתחותם רקע על זה חיבור להעמיד יש

) הטבע Naturalעולם Historyוהבלשנות המילונאות הוא השני והתחום והזאולוגי, הבוטני בידע עיסוק שעיקרו ,(

תחומים לשני המשותף באמריקה. זה ובכלל לאירופה שמחוץ העמים לשונות בלימוד והגובר ההולך העניין כך ובתוך

האיסוף שיטות של התפתחותן הוא המוקדמת, החדשה בעת תשומת-לב שקיבלו נוספים מדע לתחומי גם כמו אלו,

וחוק, סדר היגיון, בעלת מושגים מערכת לכדי הידע והבניית החקירה נסיונות עם בבד בד התפתחו אלו שיטות והמיון.

 אשר שילבו ממצאים חדשים שנתגלו למלומדים האספנים. חיבור זה הוא במידה רבה שילוב בין השניים.

ספרו של העיבוד חיבורו, מפרקי לקוחים הכהן, יוסף על-ידי לגלוסאר שנבחרו והמונחים, מהמילים אחוזים כשמונים

האיים מתיאורי לקוחים אלו מונחים קורטיש'. פירנאנדו וספר החדשה האינדיאה 'ספר החלקים: שני בעל גומארה של

מהווים מתוכם והצומח. החי לעולם וקשורים ('מקסיקו') התיכונה ואמריקה האיטי) היא 'היספניולה' (בעיקר האנטיליים

פריטים שמות מצטרפים אליהם המונחים. של ברור רוב והפירות, השיחים העצים, הבוטניים, הפריטים שמות

(כ- וזאולוגי בוטני אוסף זה בגלוסאר לראות ניתן רבה שבמידה כך שונות, חיות של הם60זאולוגיים ממנו אחוזים

וכ- צמחים של19שמות בסיומו המצויה הקצרה הרשימה הוא זאת המדגיש נוסף פרט בעלי-חיים). שמות הם אחוזים

בגלוסאר, שהופיעו פרי בעלי צמחים שמות הכוללת בלשונם', שם הנמצאים הפירות שמות 'ואלה שכותרתה הגלוסאר,

הכהן כי וניכר לרפואה או למזון שימשו בגלוסאר הנזכרים הצמחים מן ניכר חלק הגלעין. בעלי בנפרד צוינו בה

והזאולוגיים הבוטניים התיאורים את להותיר הכהן טרח גומארה של חיבורו את בתרגמו כך זה. בתחום התעניין

הכיבושים. מהלכי על נרחבים פרטים בהם אחר, מסוג תיאורים של השמטות לעומת במקור, המופיעים המפורטים

רפואיים בחיבורים ביותר נפוצה הייתה הרפואי התחום לבין הזאולוגיה, גם ולעתים הבוטניקה, תחום בין זו הצמדה

השש- במאה שאת וביתר החמש-עשרה המאה של השנייה המחצית למן זו. בתקופה ופרחה העתיקה העת מאז רבים

להם צורפו לעתים כאשר קלאסיים, חיבורים של חדשות מהדורות היו מהם רבים רבים, בוטניים חיבורים נדפסו עשרה

חיבורים של דפוס מרכז איטליה היוותה הגיאוגרפיות, התגליות אודות על המסעות לספרות בדומה איורים. גם

בגרמניה, הדפוס בבתי וכן באיטלקית או בלטינית ורומא ונציה של הדפוס בבתי נדפסו מהם רבים כאשר אלו, בנושאים

בולטת אחת דוגמא השמונה-עשרה. עד השש-עשרה במאות הצמחים בחקר לעוסקים משמעותי מרכז היוותה אשר

יורק.42 ניו כ"י מס'JTSראו: (דף.2127, קמע כולל: זה אוסף שנה, אותה על המצביע נפרד קולופון חיבור שניים1לכל א), עמ' ,
(דף הנקוד ג'קטילה, אברהם בן יוסף של דף2מחיבוריו א- עמ' (דף11, החשמל וסוד א) עמ' דף15, א- עמ' הנזכר20, הגלוסאר א), עמ' ,

, עמ' ב).25, עמ' ב- דף 22, עמ' א), וכן שירים, חידות, מכתמים ורמזים (דף 22, עמ' א- דף 21שכותרתו שם: 'ספר האינדיאה הספרדית' (דף 
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) מטיולי אנדרה האיטלקי שהתקין המהדורה היא זה מסוג הנודעMattiolliלחיבור הקלאסי לחיבור (Materia

Medica .43של דיוסקורידס, לו היו מהדורות רבות 

פליניוס של הידוע הקלאסי חיבורו כדוגמת הקלאסית המסורת Historiaברוח Naturalis-רפואיים חיבורים הציגו ,

ועשו הטקסט את עידכנו זאת עם ויחד איורים, בלווי הטבע עולם של רחבה פריסה השש-עשרה המאה מן בוטניים

ותאורם. פריטים איסוף כדוגמת חדשות, במתודות גם 44שימוש
אף השש-עשרה המאה של השלושים משנות החל

ובמזרח אמריקה ביבשת והפורטוגליים הספרדים הכיבושים בעקבות שנודעו צמחים שמות הקלאסיים לחיבורים צורפו

בשנת בסוויליה שנדפס אלו, חיבורים מבין הראשון החדש'. ב'עולם ולצומח לחי במיוחד שהוקדשו חיבורים נדפסו או

1545) מונרדס ניקולס הספרדי הרופא של חיבורו היה רבות, במהדורות Nicolásונפוץ Monardesזכה אשר ,(

למהדורות מתורגמות רבות מיד לאחר מכן (ראו על כך להלן).

שלוו מהדורות גם היו ביניהן כאשר גומארה, של חיבורו של הראשונות המהדורות מן באחת שימוש עשה הכהן

בשנת בסרגוסה נדפסה אשר בתחריטים, שלוותה הראשונה במהדורה הפותח1554בתחריטים. בעמוד תחריט מצוי ,

נודעו שלא הצמחים אודות על קצרה פסקה העמוד בראש פריטים. ששה המכיל כללית', 'היסטוריה הראשון החלק של

הצמח. שם את הנושא כיתוב מהם אחד כל שבראש הצמחים פרחי של איורים ששה מופיעים שלאחריה בספרד,

כדלהלן: בשמותיהם מופיעים ,Cocosהצמחים Hobos, Xagua, Mamey, Guayabo, Guanabo.45
כי נראה

Senensisראו:.43 medici, Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica materia.של זה כתב-יד
הקיסר עבור ביוונית עתיקים כתבי-יד של אוסף שרכש בקונסטנטינופול הפלמי השגריר של בסיועו למטיולי הגיע ביוונית הרפואי החיבור

הראשון. שלפרדיננד פרגמנטים גם כנראה וכלל צמחים של איורים מלווה היה דיוסקורידס של העתיק היד כתב כי במכתבו, העיד השגריר
' של לבנו שייך היה כתב-היד כי ציין הוא צפורים. על קטן וחיבור קרטאוס של שלHamonחיבורו בחצרו כרופא שירת בחיים, היה שכאשר ,'

טוב). היה לא כתב-היד של שמצבו (למרות אותו לרכוש לקיסר להציע התכוון אך שלו, הגבוה המחיר בשל כתב-היד את קנה לא הוא סולימן.
ראו: היד. כתב לקניית הדרוש הסכום את העניק אכן Eduardהקיסר Seymour Forster (ed. and tr.). The Turkish letters of Ogier

Ghiselin de Busbecq, Imperial Ambassador at Constantinople, 1554-1562. Oxford 1927. p.243'עמ צמחים, ארבר, .97.
. 103 - 92, 12 - 6פרטים נוספים על החיבורים הקלאסיים הללו והדפסתם באיטליה, ראו: הנ"ל, עמ' 

עמ'.44 שם, ראו איטליה על צמחים. ארבר, ראו: התקופה של הבוטנית הספרות Howard.92-103על S. Reed. A Short
History of the Plant Sciences. Waltham, Mass. 1942. pp. 57-80. A.G. Morton. History of Botanical Science. London

1981. pp.115-164. Frank J. Anderson. An Illustrated History of the Herbals. New York איטלקים.1977 מחברים על פירוט

Edwardראו: L. Greene. Landmarks of Botanical History. Edited by Frank N. Egerton. part II. Stanford הווארד1983 .
משנת הידוע בחיבור כי לעיל, בספרו ציין (1543ריד פוקס לאונרד Leonhartשל Fuchsהצמח של הראשונים האיורים אחד הופיע הגרמני (

בכינוי באמריקה מהתגליות התגליותMaizהידוע של בהקשר הבוטנית לחקירה ריד התייחס בנוסף, תירס. היום של בעברית המכונה ,
ראו ופלאות. סוחרים וסמית', פינדלן ראו: באמריקה, לתגליות בהקשר הבוטניקה מדע על למקסיקו. הרננדס פרנסיסקו של המדעית ולמשלחתו

חלק קולוניאלית, בוטניקה וסוואן, שייבינגר הרקנס. דבורה של ומאמרה ורפואות צמחים בררה, במיוחד: Paula.2שם Findlen. "Antomy
Theaters, Botanical Gardens, and Natural History Collections." In The Cambridge History of Science. Vol. 3: Early
Modern Science, Natural History. Edited by Katharine Park & Lorraine Daston. Cambridge 2006. pp.272-305,

435-468.

45.' הוא: לאיורים המצורף Estesההסבר suertes de yervas como mas principales, y en España no conocidas, entre
mychas otras de quiense bazemencion enesta historia seponen aqui: porque el lectoe sepa y conozca la manera de

cada una dellas: y porque en sus lugares proprios do fuera razon ponellas, no se pudieron poner:ראו .'Francisco
Lopéz de Gómara. La historia general delas Indias y nueuo mundo, con mas la conquista del Peru y de Mexico
Agora nueuamenta añadida y emendata por el mismo autor, con vna tabla muy cumplida delos capitulos y muchas

figuras que en otras impressionesno lleua. Çaragoça 1554 'נמצא מול עמ .i .
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הכהן של בחיבורו המקביל תיאור זה, בחלק ושמונה העשרים בפרק הגלעין בעלי הפירות לתיאור קשורים אלו איורים

'היקאקוש', 'הובוש', הגלעין: בעלי ביניהם הצמחים, שמות נזכרים בהם האינדיאה', 'ספר הא') מהחלק י"ח (פרק

עמ' האינדיאה, ספר (הכהן, ו'מאמיאיש' 'גויאבאראש' המילים30'מאקואגואש', ברשימת מופיעים אלו צמחים .(

 וברשימת פירות הגלעין בחתימתו.בגלוסאר

לגמרי שחסר החדש', 'העולם תיאור של ההויזואלי בהיבט נוגע הבוטניים לתיאורים בהקשר נוסף מעניין פרט

האינדיאה 'ספר לאורך מצויים איורים שלושה יותר. מאוחר ואף זו בתקופה אמריקה על יהודים של בחיבוריהם

איור היותו בשל הבוטני להיבט מתקשר מהם אחד כאשר החיבור, של ההעתקות בכל קורטיש' פירננדו וספר החדשה

מס' (איור הנופאל צמח 46).10של
הנאוואטל בלשון הצמח של הואNáhuatl(שמו (nochtliנקרא ובספרדית ,nopal

ומפרט ופריו הצמח את המתאר לטקסט בסמוך הכהן של בכתב-היד מצוי ואיורו קקטוס של זן הוא זה צמח בשיבוש.

  את שימושיו השונים במקסיקו (ספר קורטיש, פרק ט"ו מהחלק הב').

   - 'עץ הנופאל'10איור מס' 
 עמ' ב332, דף 257, כ"י מוסקבה מתוך: הכהן, ספר קורטיש

של איור ראה שהכהן יתכן ולכן גומארה של הראשונות המהדורות מן אחת לא באף מצויים אינם זה צמח של איורים

של בחיבורו שנדפסו הקקטוס זני של תחריטים על מצביעה האפשרויות אחת אחר. בחיבור לו קרוב זן של או הנופאל

) אוביידו דה פרננדס Gonzaloגונסלו Fernández de Oviedo y Valdésהכהן של איורו דומה מהם שלאחד ,(

 47בכמה מרכיבים הכוללים את הקרקע, את צורתו של הצמח כמעין שיח שחלקיו בנויים כחוליות עבות.

דף.46 ברלין, כ"י קורטש, ספר הכהן, לדוגמא: ראו מוסקבה198לאיור כ"י הנ"ל, ב. דף257עמ' של332, הטקסטואלי התיאור ב. עמ'
עמ' קורטיש, ספר הכהן, לזר: במהדורת מופיע רוחב360הצמח קוי הנושא גלובוס האחד, ומתארים, יותר סכמטיים הם האחרים האיורים שני .

 עמ' א.75וציון רוחות השמיים והשני מתאר את שתי חומות העיר טלאגשקאלאן. ראו לדוגמא: שם,  כ"י ברלין, דף 

אוביידו:.47 של חיבורו של הראשון Gonzaloהדפוס Fernández de Oviedo y Valdés. La historia general delas Indias
[=Historia general y natural de las Indias]. Seuilla [...] Año de mil y quinientos y treynta y cinco Años. [30 Sep.

לשנת1535] שם המתוארך השלישי בכרך מסעות. רמוסיו, במהדורה: המצוי זה כדוגמת האיטלקי, לתרגום השוו מספרו1556. תרגום מצוי ,
עמ' שביעי, ספר ראו: אוביידו, עמ'143של שמיני, ספר עמ'144, עשירי, ספר השוו148, עליו). קקטוס עלי עם לעץ יותר דומה זה (איור

במהדורת המצוי הכהן של לאיור במיוחד הדומה מס'1547לאיור איור (להלן השלישי הזן את האינדיאס,11ומתאר של כרוניקה אוביידו, :(
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 -  צמח הנופאל בחיבורו של אוביידו11איור מס' 
 (ספריית ג'ון קרטר בראון, פרובידנס)86מתוך: אוביידו, כרוניקה של האינדיאס, עמ' 

) קרוס לה דה מרטין של בחיבורו מצוי הנופאל של נוסף Martínאיור de la Cruzהמקיף הבוטני החיבור שהיה ,(

משנת זה חיבור שלהם. מפורטים איורים גם שכלל והראשון אמריקה מיבשת צמחים של ידע1552הראשון על נסמך

בימינו. שנדפס עד נפוץ היה ולא בכתב-יד נותר אך האצטקית, הרפואה של ראשון 48ממקור
צמח של נוספים איזכורים

) סהאגון דה ברנרדינו של בחיבור גם הופיעו Bernardinoהנופאל de Sahagúnשל בנאוואטל המילים ובאוצר (

) מולינה דה Alonsoאלונסו de Molinaבדומה הכהן, של בגלוסאר הופיע לא זה צמח זה). חיבור על להלן (ראו (

אוסף היה הגלוסאר שכן קורטיש', פירננדו וספר החדשה האינדיאה 'ספר הכהן של בחיבורו שנזכרו נוספים לצמחים

'ספר מפרקי באחד הנופאל של המפורט התיאור את גומארה של מחיבורו תרגם שהכהן מכיוון יחסי. באופן מצומצם

הן הספרדיות במושבות הן מאוד ומוכר ידוע היה זה צמח בגלוסאר. הכלילו לא מדוע לתמוה יש קורטיש' פירנאנדו

במיתוס מרכזי כסמל תיפקד אף הוא הילידית. האוכלוסיה בקרב לו שהוענקה החשיבות בשל כנראה עצמה, בספרד

.86עמ' יותר: מאוחרת במהדורה לאיור השוו .Libro XX. De la segunda parte de la general historia de las Indias. Escripta
por el capitan Gonçalo Fernandez de Oviedo, y Valdes [...] Que trata del estrecho de Magallans. Ualladolid. Año de

M.D.L.vij. דה[1557] חואן של בחיבורו לדוגמא, יותר, מאוחרים מעט הם אך אחרים בחיבורים הנופאל של מפורטים נוספים איורים ישנם .
). Juan de Tovarטובאר (

48.) בטלאלטילולקו מקומית רפואה שלימד קרוס, לה דה מרטין של לטיניTlaltilulcoחיבורו (לכתב-יד בדיאנוס על-ידי ללטינית תורגם (
בכתבי-יד מצוי היה במקסיקו צמחים אודות על בוטני ידע השבע-עשרה). המאה בראשית או השש-עשרה המאה בסוף שנכתב איטלקי עותק זה
וכן הנזכר החיבור את ציינו לא הם אך הרננדס, פרנסיסקו הרופא ושל סהאגון דה ברנרדינו של חיבורו כדוגמת השש-עשרה, במאה שהתחברו
בקרב שנודע באמריקה צמחים על היחיד החיבור כמעט מונרדס של חיבורו למעשה היה כך יותר. מאוחרת תקופה עד נדפסו לא חיבוריהם

עמ' בודיאנוס, כתב-יד קרוס, ראו: ועוד כך על אירופה. ה-xiii-81מלומדי צמח על פרטים שם ראו .Tlatocnochtli'בעמ מס'301, איור .
.174 בעמ' 90
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 49), עניין שנזכר אף הוא על-ידי הכהן בחיבור שם.12האצטקי של יסוד העיר טנוצ'טיטלאן (איור מס' 

 -  ייסוד טנוצ'טיטלאן12איור מס' 
)1, איור מס' ברנדן ואנוולט, קודקס מנדוסה, עמ' ב (2מתוך: קודקס מנדוסה, דף 

השאר בין בהדרגה, זו בתקופה התפתח השבע-עשרה, במאה רק לראשונה שהופיע מונח בוטניקה, המכונה המדעי הענף

לרוב כללו הללו האוספים ולכן מרפא, צמחי אודות על רופאים, בעיקר מלומדים, של וכתיבתם התעניינותם בשל

ואסתטי. רפואי שימוש בעלי 50צמחים
עם יחד למאכל ששימשו ופירות צמחים בגלוסאר לכלול בחר הכהן זאת, עם

ונודעו לאירופה באמריקה ממושבותיהם הספרדים על-ידי הובאו שחלקם ואסתטיים, רפואיים שימושים בעלי צמחים

 בשימושיהם שם.

מתחומים מילים של אחוזים כעשרים כולל הוא כי לציין יש ובזאולוגיה, בבוטניקה הגלוסאר של התמקדותו למרות

מילות ממספר מחצית ככלל, האצטקית. התרבות מעולם לקוחות מהן כמחצית כאשר מנהיג, אניה, בית, כגון אחרים

של מקסיקו מרכז של (באזורים האצטקית האמפריה ברחבי המרכזית הדיבור לשון הנאוואטל, מלשון הן הגלוסאר

של האחרת המחצית גומארה. של בחיבורו זו בתרבות וההתמקדות הפירוט לאור מפתיע אינו זה משמעותי אחוז היום).

ביבשת אחרים מאזורים או בקרבתה, והאיים 'היספניולה' האנטיליים, האיים מתיאורי הלקוחות מילים הן הגלוסאר

מס'.49 בדף12איור האיור במרכז הצמח הופיע הספרדי הכיבוש לאחר שהתחבר מנדוסה), קודקס במחקר (המכונה אצטקי בכתב-יד מופיע
) (דף2rהראשון נוסף קטן באיור וכן טנוצ'טיטלאן, יסוד את המתאר ,(58r,לאיורים ילדיהם. את הורים שלימדו המלאכות מתיאור כחלק (

עמ' מנדוסה, קודקס ואנוולט, ברנדן ראו: הצמח, על ולהפניות בצבע3-7,156-157להסברים (האיורים הרביעי בחלק ראו לאיורים .
.121, 9מופיעים על-פי ציון הדף במקור) העתק והסבר שלהם ראו שם, עמ' 

של.50 בהקשר גם הנופאל נזכר בודיאנוס בכ"י רפואיים. שימושים הזכיר לא אך למאכל, שימושיו ואת הנופאל של חשיבותו את ציין הכהן
.301שימוש רפואי. ראו: קרוס, כתב-יד בודיאנוס, עמ' 
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אשר הספרדית, מהלשון ומרכיבים ילידיות לשונות בין שילוב הינן רובן אשר ופרו, קרטחינה ונצואלה, כדוגמת

 השפיעה בעיקר על צורת הסיומות הדקדוקיות.

החל הספרדים, המחברים מן ניכר וחלק הספרדי הכיבוש ראשית עם החלה באמריקה העמים בלשונות ההתעניינות

ופיזרו הכובשים נפגשו עימם הלשונות מגוון אודות על שונים פרטים בחיבוריהם ציינו אמריקה, על הכתיבה מראשית

הילידיות. הלשונות מן מילים 51בחיבוריהם
מסעותיו בתיאור מצויות שונות בלשונות מילים אוצר של ראשונות רשימות

משנת מחיבוריו ובאחד החמש-עשרה, המאה מסוף ד'אנגיירה מרטירה פייטרו שכתב קולומבוס, מצוי1516של אף

האנטיליים. האיים מלשונות מילים שמונים הכולל 52גלוסאר
שונים חיבורים בתוך מצוי היה רחב מילים אוצר

משנת אוביידו דה פרנסיסקו של בחיבורו המצוי הלשוני העושר כדוגמת והיסטוריים, המאה1526ספרותיים במהלך .

חיבורו כדוגמת והסברים, פירושים אף ועימן בחיבוריהם רבות ילידיות מילים דת ואנשי כרוניקאים כללו השש-עשרה

בשנת הנאוואטל. לשון על רחב מידע הכולל סהאגון דה ברנרדינו לשון1547של של הראשון הדקדוק ספר הושלם

) אולמוס דה אנדרס על-ידי Andrésהנאוואטל de Olmosשל רחבה רשימה מהדורות בכמה נדפסה מכן לאחר ומעט (

לקראת הנאוואטל. לשון של הראשון למילון הנחשבת מולינה, דה אלונסו על-ידי התחברה אשר בנאוואטל מילים אוצר

זו. ללשון נוספים דקדוק וספרי מילונים גלוסארים, התחברו השבע-עשרה המאה ובמהלך השש-עשרה המאה סוף

לא אך בחיבוריהם, שהופיעו המילים את לפרש לעתים נהגו הספרדיים ההיסטוריונים כי במאמרו ציין לרנר ישעיה

אחר. מפתח או אלפבתי מפתח על-פי המאורגנת אחידה רשימה לכדי אותם 53אספו
זו לתופעה רבות מיני אחת דוגמא

הנאוואטל מלשון הקצרות המילים רשימות גם כמו שונות מלשונות גומארה של בחיבורו הפזורות הרבות המילים היא

של השנייה במחצית כי לציין ראוי החיבור. של השני בחלקו האחרונים הפרקים מן בכמה נושאים על-פי המאורגנות

בשנת שנדפס ביניהם, הרחב שהראשון האנדים, לשונות של דקדוק ספרי גם נכתבו השש-עשרה הוא1560המאה ,

 54) על לשון הקצ'ואה.Domingo de Santo Tomásחיבורו של דומינגו דה סנטו תומס (

את להשמיט בחר הספרדי, מקורו שעשה כפי הילידיות הלשונות מן רבות מילים בתרגומו-עיבודו שכלל הכהן, יוסף

שיכול חדש אוסף הינו הכהן שיצר הגלוסאר זאת, לעומת החיבור. בסוף שהופיעו הנהוואטל מלשון הנזכרות הרשימות

. לרנר, הלשונות הילידיות באמריקה.נאוואטלראו: לאון-פורטייה, .51

 .77, הערה 64לחיבורו של אנגיירה, ראו לעיל פרק ראשון, עמ' .52

עמ'.53 נאוואטל, לאון-פורטייה, את.53-74,245-250ראו: ששימש הנאוואטל של הלשוניים החיבורים לכתיבת הלשוני המודל

ה- היה המוקדמת בתקופה עמ'.Artesהמחברים נאוואטל, לאון-פורטייה, ועוד: כך על בהרחבה הילידיות5-51ראו הלשונות לרנר, .
עמ' ראו:286באמריקה, אולמוס של לחיבורו .Andrés de Olmos, Arte de la lengua mexicana: concluído en el convento de

San Andrés de Ueytlalpan, en la provincia de la Totonacapan que es en la Nueva España, el 1̊ de enero de 1547.
Edición y estudio introductorio, transliteración y notas de Ascensión y Miguel León-Portilla. Madrid: ראו:1993 וכן .

מולינה, אוצר מילים.

Sabinראו:.54 Dedenbach-Salazar Sáenz. "Dictionaries, Vocabularies, and Grammars of Andean Indigenous
Languages." In Guide to Documentary Sources for Andean Studies, 1530-1900. Edited by Joanne Pillsbury. Vol.1

Norman 2008. pp.235-265 
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באמריקה, לתגליות הנוגעים שונים בתחומים אנציקלופדיה או כמילון אף ואולי החיבור לקוראי עזר ככלי לתפקד היה

לדייק מנת על כנראה עצמו, בחיבור שעשה כפי בגלוסאר הזרות המילים את לנקד הקפיד הכהן הבוטני. בתחום בעיקר

רחוקים, מקומות אודות על חדש מידע המביא חיבור היותו מלבד הלשוני. הדיוק לחשיבות מודעות ומתוך בביטויין

בספרים הללו הצמחים על לשמוע אולי שיכלו אחרים סקרנים או מלומדים רופאים, לשמש אולי היה יכול זה גלוסאר

האיטלקים. בשווקים מהם בחלק להתקל אף או 55שקראו
באנציקלופדיות נפוץ להיות שהפך האלפבתי, הסידור

מדעיים בתחומים המצטבר לידע נוחה גישה לאפשר נועד השבע-עשרה המאה מראשית באירופה שונים ובאינדקסים

56ואחרים.
בלשונות הרפואי לתחום הנרחב האלפביתי המילון את גם להזכיר יש זה רקע עברית-איטלקית-לטיניתעל

בשנת בונציה ונדפס התפוחים') ('מן פומיס דה יצחק בן דוד 1587.57שהכין
מעלה כאן הנדון הגלוסאר של ייחודיותו

שהוא לשער ניתן שכן רחבה, לתפוצה אותו ייעד אכן אופקים, ורחב במיוחד סקרן מלומד שהיה הכהן, האם השאלה את

בתחומים סקרנותו פרקטי. עזר ככלי ולאו-דווקא ובבלשנות בבוטניקה לו שהיה האישי העניין בשל הגלוסאר את ערך

58אלו באה לידי ביטוי גם בחיבוריו האחרים, כדוגמת הגלוסאר 'פלס השמות' שהכין לשמות עבריים מן המקרא.

זו בתקופה שפרחו המוזיאונים, ראשית ושל האספנות פרקטיקת של התפתחותה רקע על זה גלוסאר להעמיד ניתן

השש-עשרה במאה באיטליה לראשונה פרחה ה'ֿמוזיאון' של זו תופעה והשבע-עשרה. השש-עשרה המאות ולאורך

רחב מגוון הכילו אלו מוזיאונים הדוכסים. חצרות בחסות הבוטניים הגנים של הווסדם היא לכך רבות מיני אחת ודוגמא

מרכזי מקום שתפשו וחיות, צמחים גם כמו ואלמוגים מאובנים ארכיאולוגיים), (פריטים עתיקות כגון פריטים, של

בכנוי המוכרים מיוחדים בארונות רבות פעמים וממויינים מאורגנים שהיו הטבע, מדעי של Cabinetsבאוספים of

curiosities.59
אוסף בו קטן, מילים ארון טקסטואלי, כ'מוזיאון' זה קצר חיבור מטאפורי, באופן אם אף להגדיר, נוכל

אופייני של פריטים שסיקרנו את בני התקופה, אשר רבים מהם הגיעו מארצות רחוקות שמעבר לים.

ופורטוגליות.55 ספרדיות קולוניות אלו היו שכן השבע-עשרה, המאה אמצע עד החדש' ב'עולם השש-עשרה במאה בגלוי ביקרו לא יהודים
במסחר, או במסעות שהשתתפו קונוורסוס היו זאת עם האיבריות. הממלכות של לטריטוריות להכנס מיהודים שמנע החוק חל בהן בעיקרן,

למרות האיסור על התישבותם של 'נוצרים חדשים' בקולוניות.

.110 - 109ראו: ברק, ההיסטוריה של הידע, עמ' .56

ראו: דה פומיס, צמח דוד. .57

.7, חיבור מס' 111ראו לעיל בעמ' .58

עמ'.59 הרנסאנס, תרבות בורקהארט, הטבע: מדעי להתפתחות באיטליה האספנות תופעת של חשיבותה על עמד כבר -221בורקהארט
ואיסוף224 אספנות מוזיאונים, פינדלן, ראו: בנושא לביבליוגרפיה גם כמו וה'מוזיאונים', האספנות תופעת של ועדכני מפורט וניתוח לתיאור .

ראו: הבוטניקה התפתחות על הספרדית המדעית הספרות של והשפעתה למקומה Joséהטבע. María López Piñero y María Luz López
Terrada (eds.). La influencia española en la introducción en Europa de las plantas americanas. 1493-1623. Valencia

עמ'1997 הידע, של ההיסטוריה ברק, ראו: המוקדמת, החדשה בעת ידע כסוכני המוזיאונים של מקומם על ורפואות. צמחים בררה, .106-
109.
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. בוטניקה וגיאוגרפיה ב'שלטי הגבורים' לאברהם פורטלאונה2

החדש' מ'העולם שהובאו הצמחים של ובשימושיהם בבוטניקה הכהן של הייחודית התעניינותו את להשוות מעניין

) אריה') ('משער פורטלאונה דוד בן אברהם פורטלאונה. אברהם של עטו פרי יותר, מאוחר מעט -1542לחיבור

בצעירותו1612 בעיר. הדוכס את שרתו בה רופאים של דורות ששה אשר ואמידה, מיוחסת למשפחה במנטובה נולד (

שריפת (אחרי למנטובה שחזר לאחר פאנו. יעקב עם בבולוניה גם למד ספורות ושנים קודש לימודי הוריו בבית למד

ללמוד פורטלאונה החל אלו בשנים לרבנות. ידו על והוסמך פרובנציאלו אברהם אצל בעיר בישיבה למד שם) התלמוד

בשנת שנים, שלוש לאחר ברפואה שלו הדוקטור תואר את וקיבל ולטינית רפואה פאביה באוניברסיטת מורו .1563עם

רישיון קיבל ואף גונזאגה, לבית מנטובה דוכס של לרופאו התמנה וכמוהל, היהודית הקהילה כרופא שימש הוא

כרופא שנותיו במהלך הכנסיה. ראשי על-ידי לעת מעת היהודים על שנאסר עיסוק בנוצרים, לטפל רשמי אפיפיורי

בשנת בונציה שנדפס ממנטובה הדוכס עבור חיבור ביניהם בלטינית רפואיים חיבורים כמה בן1584חיבר בהיותו .63

הגבורים' 'שלטי העברי חיבורו את לכתוב החל חלקי, באופן החלים וכאשר השמאלי גופו בחצי בשיתוק ולקה חלה

 60אותו הקדיש לילדיו - וכפי שנסח זאת בהקדמה לחיבור  - כפעולת כפרה על חטאיו.

השנים בין פורטלאונה כתב עיקרו שאת הגבורים', 'שלטי כליו1607ל-1605החיבור המקדש, לנושא הוקדש ,

ופולחנותיו. הוא העניק חשיבות לעיסוק בנושא זה ואת מטרת החיבור נסח בהקדמה כפנייה לבניו:

בשעה הזה והקדוש הגדול הבית בתוך הייתם כאלו תפלתכם בבית לשמים עצמכ'[ם] כל לכוין שתוכלו כדי

שתקראו את פרשיות הקרבנו'[ת] בזמניהם לרצון לכם לפני ה' כהיום הזה [...] (שם, דף ג, עמ' א)

את יותר טוב לקיים מנת על בעבר אירוע שיחזור היא החיבור לאורך פעמים מספר הנזכרת זו תפישה של משמעותה

לויולה דה איגנסיו הספרדי של תורתו כדוגמת זו, בתקופה נוצריות ספירטואליות לגישות להקבילה ניתן בהווה. הפולחן

)Ignacio de Loyolaבתורת עיסוק באמצעות מיסטיות השקפות ביטוי לידי באות בחיבור הישועים. מסדר מייסד ,(

מדעי וידע מסורתיות גישות עם יחדיו ודרו באיטליה היהודית בהגות מרכזי מקום לתפוש שהחלו היהודית, הנסתר

 פורטלאונה הצהיר בהקדמה כי:61מעודכן.

ה' לפני תורה בטול צעקת גדלה ראשי משערות רבו אשר לעונותי נוסף כי ראי, אחרי וראיתי במעשי פשפשתי

כי בילדי חכמי היונים ספקתי, הגבהתי עוף ללכת אחרי הפלוסופיא והרפואה. (שם)

ב.60 עמ' ב, דף הגבורים, שלטי פורטלאונה, אברהםראו: "ר' שפירא, נ' ראו: וחיבוריו, פורטלאונה אברהם על המחקר לספרות .
) הגבורים' 'שלטי וספרו האנציקלופדיסט העברי1542-1612פורטליאונה-הרופא הרופא עמ'33)." שלטי137-144(תש"ך). מילטו, .

לביבליוגרפיה שם ראו למקודש. מחולן מדע בין יהודים קוטק, הרנסנס. של העבריות האנציקלופדיות מלמד, פורטלאונה. גווטה, הגבורים.
נוספת.

עמ’.61 פורטלאונה, גווטה, רודרמן,42-43ראו: ראו: איטלקית, היהודית בספרות (המיסטיקה) הנסתר לתורת המדעים בין זה שילוב על .
עמ’ יהודית, ראו118-146מחשבה נוספת לביליוגרפיה התחומים. שני את שמיזגו ההוגים בין פורטלאונה אברהם את שם כולל רודרמן .

.11שם, הערה 
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מקורות על גם נסמך אלא המסורתית, היהודית מהספרות רק לא רב ידע בחיבור פורטלאונה שילב זו הצהרה למרות

) אנטיקווארי אופי נושא החיבור והנוצרית. הערבית הקלאסית, מהספרויות כךantiquarianמגוונים ואנציקלופדי, (

ותורת היסטוריה ופילולוגיה, לשון ביניהם: רבים, בתחומים דיונים הופיעו למקדש הקשורים בנושאים העיסוק שבצד

של לעיל הצהרתו למרות ומוסיקה. בוטניקה זאולוגיה, פיזיקה, כימיה, רפואה, גיאוגרפיה, אדריכלות, המלחמה,

 פורטלאונה יתכן כי הוא לא ראה סתירה של ממש בשילוב מקורות מחוץ לספרות היהודית אותם מיזג  בהגותו.

ה את פורטלאונה תיאר במקדש הכהנים השתמשו בה ע"ח) (בפרק הקטורת בהרכב איזכורםצִֹריבדיונו לצד ושימושיו

של צמחים דומים לו הגדלים במקומות שונים, וכלל ידע מעודכן מזמנו:

והוא באלסאמו אותו שקורין אחד עץ שרף שבמערב מהודו הביאו שהספרדים השנים הם מעט כי בני, ודעו

וכמו הקדושה. בארצנו שהיה הטוב הצרי לשרף ועצמותו בצורתו וכמעט בפעולותיו דומה מאד ומבושם נכבד

קוראי'[ם] הזה הודו ואנשי החדש ספרד אותה קראו אשר ההיא בארץ צומח הספרדי מונארדיס ניקולו שכתב

בלשונם (כאשר כתב [כך!]) לאילן הזה גסילו. (שם, דף פג, עמ' א).

שם המערבית', 'הודו על מונרדס ניקולס של הבוטני-רפואי מספרו החדש' 'העולם צמחי על המידע את שאב פורטלאונה

במקסיקו. זה צמח של שימושיו את מונרדס ('גאליאופסיס'),62פירט היווני בשמו העץ של זיהוי המקור על הוסיף הוא

אותו מכנים ו'הלועזים' הספרדים כי למקורו בדומה וציין ('אורטיקה'), והלטיני אנגיארה') או לאטוס ('אוראיד הערבי

בסוגריים: וציין שלו מהשרף הבושם הפקת ושל העץ של המפורט התיאור את ממונרדס שאב פורטלאונה 'אורטיגה'.

אותו שומרים אך נכרי'[ם] לאנשים אותו ימכרו לא הודו אנשי החבורו'[ת] מזיעת כשנעשה טובו מרוב הזה 'והשרף

שהוא עדויות באמצעות ומודגשת מונרדס של חיבורו לאורך קרובות לעתים מופיעה זו מעין הערה (שם). גנזיהם' בבית

 63מוסיף במהלך החיבור, השאובות לפי דבריו ממה ששמע מספרדים ששבו מה'עולם החדש'.

דהיינו כ'אילן', הגדיר כולם שאת בושם, מפיקים מהם החדש' מ'העולם צמחים מיני שלושה זה בפרק תיאר פורטלאונה

בשנת.62 בסביליה ונדפסה חלקים שני הכילה החיבור של הראשונה הכותרת:1565המהדורה DOSתחת LIBROS. El vno trata de
todas las cosas q[ue] trae[n] de n[ues]tras Indias Occide[n]tales [...]. El otro libro, trata de dos medicinas

marauillosas q[ue] son co[n]tra todo Veneno[...] por el Doctor Niculoso de Monardes medico, Seuilla1565מונרדס .
בשנת נדפסה התוספת כאשר איורים, צורפו מהם שלאחד חלקים, בשלושה ופרסמו החיבור את גם1571הרחיב הכוללת מורחבת מהדורה .

בשנת נדפסה התוספות על1574את הסתמכותו סמך על זאת זו, מורחבת למהדורה האיטלקי בתרגום שימוש עשה שפורטולאונה להניח סביר .
בשנים בונציה שנדפסו המהדורות משתי באחת השתמש הוא האיטלקית. בצורתם השמות והיגוי המורחבת במהדורה 1589או1582פרטים

Delleשכותרתן: cose, che vengono portate dall'Indie Occidentali pertinenti all'vso della Medicina. Raccolte, &
trattate dal Dottor Nicolò Monardes, Medico in Siuiglia.(איטלקית) המערבית הודו מונרדס, ראו: הגסילו, צמח עמ'1589על ,

לדוגמא:250-254 ראו, וחיבורו במונרדס לדיון .Francisco Guerra. Nicolás Bautista Monardes, su vida y su obra, ca.
1493-1588. México 1961. C. R. Boxer. Two Pioneers of Tropical Medicine: Garcia d'Orta and Nicolas Monardes.
London 1963. José María A. López Piñero. "Las nuevas medicinas americanas en la obra (1565-1574) de Nicolás
Monardes." Archivo iberoamericano de historia de la medicina y antropología médica 42, 1 (1990). pp. 3-68.
Daniela Bleichmar. "Books, Bodies, and Fields: Sixteenth Century Transatlantic Encounters with New World

Materia Medica '99 - 83". בתוך: שייבינגר וסוואן, בוטניקה קולוניאלית, עמ.

של.63 מאמרו ראו מאמריקה. שחזרו או ששהו אנשים עם ושיחות מהתכתבויות החדש' 'העולם צמחי על מהמידע נכבד חלק שאב מונרדס
. על צמח ה'בלסאמו' ראו: בררה, צמחים ורפואות.94 - 89בליימר בתוך: שייבינגר וסוואן, בוטניקה קולוניאלית, עמ' 
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ציין הוא מהם. הבושם של הפקתו אופן ואת והגרעינים הפרי העלים, קליפתם, השונים: חלקיהם את פירט הוא עץ.

לאחרים. בהשוואה ביותר הטובה היא פעולתו כי השלישי הצמח לגבי 64ביחוד
(במקור ה'גסילו' הראשון, הצמח תיאור

גםXiloהספרדי נזכר זה צמח שלו. המקורי המקומי השם את אף זה ובכלל הצמח של שמותיו את הכולל היחיד הוא (

אחר 'ועץ החדשה'): בספרד אשר והפרחים 'מהאלונים הג': מהחלק צ' (פרק קורטיש' ב'ספר הכהן יוסף של בחיבורו

עמ' קורטיש, ספר (הכהן, ערב.' וריחו באלשאמו הספרדים יקראו אשר נוזל שרף יוציאו ממנו גשילו, ושמו שם נמצא

551 - 552.(65

בשימוש נוספים וצמחים עצים הכהן של בחיבוריו נזכרו ולבושם, לרפואה שימש שלו שהשרף ה'גשילו', צמח מלבד

66דומה.
הגנרי בשם הספרדים על-ידי הוא גם שכונה שרף בעל אחר עץ של תיאורו לציון אףbálsamoראוי ונזכר

דף מוסקבה, כ"י (גלוסאר, טוב' שמן מוציא עץ ה'גואקונאגש, הוא של86בגלוסאר בחיבורו נזכר הוא שגם ב), עמ' ,

 מונרדס. הכהן הזכירו ב'ספר האינדיאה' בעקבות גומארה וציין:

המובא כבאלשאמו שאיננו וגם הוא. שמן כי הפינו כעץ שורף ועצי כבאלשאמו וריחני ערב שמן יצא ממנו

67). 35מארץ ישראל ייטב לכאבים ולרפאת כל נגע (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

) לוזיטנוס אמאטוס פורטוגלי ממוצא היהודי הרופא גם התייחס וסוגיו זה וכתב1511-1568לצמח באיטליה שחי ,(

 68פירוש לטיני לחיבור הנזכר של דיוסקורידס, שם השווה אותו לבשמים שהיו מוכרים ממצרים ומארץ-ישראל.

המקראי בהקשר ומופיעה חד-פעמית אינה הארץ-ישראליים לבשמים באמריקה הגדלים ריחניים צמחים של זו השוואה

מהאילן.64 יוצא והוא שלנו הטוב לצרי דומה אחד שרף ספרד לארץ 'מביאים השני: הצמח של תיאורו א. עמ' פג, דף הגבורים, שלטי ראו:
הנקר'[א] העץ קליפת כמו עבה היא החיצוני'[ת] ופנימית. חיצונית היינו כפולה היא וקליפתו [...] מאד גדול הזה והאילן [...] בחבורות שלו
בתוך וסגור בטעמו מר והוא אפונין של גרעין כמו הוא כי קטן הוא האילן גודל לפי הזה האילן פרי [...] סובירו ובלעז [...] פילוס יון בלשוון

) הבלסאמו פרי לתיאור זהה והפרי העץ של זה תיאור ודק'. לבן שלו והתיק אצבע כמו וארוך עצור Delתיק frutto del Balsamoבחיבורו (
(איטלקית) המערבית הודו מונרדס, ראו: מונרדס. עמ'1582של ,חלק193-195, שם מונרדס, איור). עמ'2(כולל של81-83, תיאורו .

שני קומת כמו הוא וגודלו אדם. בידי שיוטע מבלי מעצמו אחד אילן צומח החדש ספרד הספרדי'[ם] שקראוה אחת שבאי [...] ' השלישי: הצמח
לאתר הצלחתי לא האלה'. שבארצות האחר מהצרי טוב בפעולותיו והוא [...] לאשכול דומה הוא שלו והפרי [...] זקופים זה על זה אנשים

המכונה הצמח שזהו יתכן מונרדס; של בספרו המדובר הצמח את שם,abeteבמדוייק מונרדס, השוו: הבלסמו. פרי לאחר מיד מצוי שתיאורו
.84 - 83עמ' 

עמ'.65 מקסיקו, כיבוש גומארה, Xilo.370השוו: es otro árbol de que sacan indios el licor que los nuestros llaman
bálsamo:כותרת הפרק שונה . Del árbol Metl

עמ'.66 קורטיש, ספר (הכהן, המזרחית' הקאשיאה מזרע נזרעו ואשר [...] פישטולה 'הקאנה מונרדס35לדוגמא: של בחיבורו גם נזכר (
 .santa helena  המכונה בחיבורו של מונרדס: assi. גם צמח ה'אשי' הנזכר שם אצל הכהן הוא ה- cassiaבשם: 

עמ'.67 כללית, היסטוריה גומארה, העץ55השוו: את מכנה הוא שם ,bálsamo bastardoהמקומי העץgoaconarובשמו כי מציין הוא .
והוסיף: האינדיאנית אשתו עבור ספרדי על-ידי ל'היספניולה' Sácanloהובא asimismo de otras cosas, y aunque no es cual lo de

Judea es bueno para llagas y dolores -השוו לצמח ה .Goaconax '149 המופיע אצל: רמוסיו, מסעות, חלק שלישי, ספר עשירי, עמ.

היא:.68 הראשונה השלמה המהדורה רבות. במהדורות יצא לוסיטנוס אמאטוס של Amatusחיבורו Lusitanus. In Dioscoridis
Anazarbei De medica materia libros quinque enarrationes eruditissimae [...]. Venetiis ל-1553 להתייחסות .bálsamo

ה- ולזן ראו:xiloמפרו המוכרים, לבשמים Amatus.והשוואתם Lusitanus In Dioscoridis Anazarbei De medica materia libros
quinque Amati Lusitani Doctoris Medici ac Philosophi Celebrrimi [...] Lugduni 1558. p.48-49.
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בו בקטורת, שעסק הפרק בסוף זו השוואה הופיע פורטולאונה של בחיבורו גם כך המקדש. בבית הקטורת לנושא הנוגע

 הוסיף המחבר הערה משלו:

הבאלס"אמו שמיני שחולק] מי [=אין דפליג מאן ליכא באמת, הוא כאשר הבאלסאמו הוא הוא הצרי ואם

פג, דף הגבורים, (שלטי הקדושה מארצנו הבא הצרי אלא יוכשר לא כי בקטרת יבואו לא באחרונה האמורים

עמ' א)

לצרי דומה אחד ('שרף לספרד הבאתם איזכור באמצעות ארץ-ישראל, לבשמי אמריקה בשמי בין ההשוואה למרות

אף פורטלאונה לזה. זה זהים אינם הם כי ופורטלאונה הכהן הסכימו ביניהם, הדימיון שנזכר ועל-אף שלנו') הטוב

הבוטני ומקורה זו קטורת יתאפשר. הדבר אם אף המקדש בעבודת האמריקני בצמח שימוש לעשות אין כי הדגיש

להשוואות מצטרפות אלו בוטניות השוואות החדש'. ב'עולם הצמחים הושוו אליו אידיאל כמעין אלו במקרים שימשה

הקודש' 'ארץ בין הדמיון את המציינות לאמריקה האירופית המסעות בספרות המצויות שונים מתחומים אחרות רבות

ותוצרתו. המקום את לנכס הן המופלא את לתאר הן בניסיון אמריקה, היא החדשה' ה'ארץ לבין המובטחת', 'הארץ היא

בין הבחנה לעשות צורך חשו שהמחברים כך לאמריקה, הקודש' 'ארץ בין זהות אף או קירבה לעתים יצרה זו השוואה

 השניים ואולי אף לשמר את מעמדה של זו הראשונה.

במונח השימוש כי במאמרו הראה בררה אנטוניו שלbálsamoבנוסף בהפצתם ופוליטיות מסחריות למטרות שימש

כן, כמו זה. במונח שהוגדרו באמריקה הצמחים חקירת על השפיע אף והוא לאירופה מאמריקה שהובאו מרפא צמחי

שהיו במונחים החדש' 'העולם צמחי של והחקירה המפגש מתהליך חלק היה המוכר הצמח בשם השימוש כי הראה הוא

בתהליך שימש אף והוא במצרים, מצוי שהיה זה בשם המוכר 'העתיק' לבושם בהשוואה למשל, מאירופה, מוכרים

הרחוקה. ביבשת הספרדי השלטון 69מיסוד
לבושם בהשוואתם שימוש היהודים המחברים עשו כן, אם דומה, באופן

העתיק אך בהקשר לשיח היהודי על המקדש ללא הקשר של כיבוש ושלטון.

בין הנשענות - המדעים של מסורתיות תפישות בין הנעה החיבור לאורך גישתו את תואם פורטלאונה של זה מהלך

טרח פורטלאונה חיבורו. על המחקרים מן בכמה שצויין כפי זמנו בנות גישות לבין - היהודיים המקורות על השאר

שילב וכן במקרא, קדומים מקרים עם במציאות תופעות ולזהות הקדום היהודי הידע עליונות את ולהוכיח לנסות

ועל גיסא, מחד פליניוס של חיבורו על הסתמך הוא במאמרו; קוטק זאת שניסח כפי ומקודש', מחולן 'מדע במאמרו

אורטה דה גרסיה של הבוטני-רפואי חיבורו הוא שימוש עשה הו עדכני לחיבור דוגמא גיסא. מאידך עדכניים חיבורים

)Garcia de Ortaזה בחיבור פורטלאונה של מטרתו כי ציין קוטק לעיל. שנזכר מונרדס עם פעולה בשיתוף שפעל ,(

70היתה למסור לילדיו עדות של תרבות גבוהה וכי היא משקפת היטב את החינוך הרנסאנסי בתקופתו.

.175 - 174בררה, צמחים ורפואות, עמ' .69

קוטק, יהודים בין מדע מחולן למקודש. השוו: גווטה, פורטלאונה. מלמד, האנציקלופדיות העבריות של הרנסנס. ראו: .70
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אלו חלקים ארבעה וכי עולם' של הרביעי מ'חלק לספרד הגיע זה צמח כי פורטלאונה ציין המדובר השרף את בהזכירו

התוספת את המחבר הציג ובהיר מפורש באופן (שם). אמיריקה' ד. אפריקה, ג. אסיאה, ב. איברופה, 'א. את: כוללים

התגבשה יבשות לארבע זו חלוקה יבשות. ארבע מעתה שכללה העולם של המשולשת המסורתית לחלוקה החדשה

ואברהם מינסטר סבסטיאן הקרטוגרפים של הנפוצים בחיבוריהם לדוגמא והופיעה, השש-עשרה המאה אמצע לקראת

רבות. ללשונות שנתרגמו 71אורטליוס,
ביחס בספרד שמקורם כינויים במספר פורטלאונה השתמש שבתחילה למרות

החלוקה את מפורש באופן לציין בחר הוא החדש', 'ספרד או שבמערב' 'הודו כגון: 'החדשה', המערבית ליבשת

מהמחצית האירופית בתודעה להטמע החל החדשה היבשת של זה כינוי 'אמיריקה'. יבשת את בתוכה הכוללת המרובעת

השנייה של המאה השש-עשרה  ובתוך כך בתודעת המחברים היהודים שהתייחסו לנושא.

כלל לא ואף קוהרנטי בהכרח היה לא החדשה העולם תמונת של הבנייתה תהליך ומקודמו, זה מפרק שעולה כפי

כאיים במערב התגליות בייצוג שתחילתו רצף, על תפישותיהם את למקם נוכל זאת עם בהכרח. ליניארית התפתחות

התגבשה אשר חדשה, יבשת הכוללת יותר בהירה תמונה בשרטוט וסופו ואירופה, לאפריקה ממערב או המזרח בקצה

אלו תפישות יבחנו להלן משלוש. עוד ולא יבשות מארבע כמורכב העולם את והציגה השש-עשרה המאה סוף לקראת

המאה מסוף גאנז דוד של בחיבורו נמצאה ביותר המורכבת העולם תמונת כאשר יחד, גם והאשכנזי האיטלקי במרחב

 השש-עשרה.

ג. עזריה דה רוסי ושאלת עתיקותו של 'העולם החדש'

) רוסי דה deעזריה Rossi) (1511- המלומדים1577לערך מן היה האדומים, מן עזריה העברי בכינויו או לערך),

אופי הנושא עיניים', 'מאור המונומנטלי חיבורו אשר השש-עשרה, במאה איטליה יהודי של והפורים החשובים

במנטובה, וחי נולד רוסי דה עזריה היהודית. החברה בקרב בתקופתו החדשניים החיבורים לאחד נחשב אנציקלופדי,

אחת הייתה אשר ומשפחתו, ילדותו על ידוע מעט זו. בתקופה באיטליה המשגשגות היהודיות הקהילות אחת שהיתה

נרחב, חינוך קיבל רוסי דה לשלטון. מקורבת הייתה הנראה וככל באיטליה, והמיוחסות הותיקות היהודיות מהמשפחות

קורס למד שם בבולוניה, מה זמן חי בבגרותו במעמדו. איטליה ליהודי בדומה שונים בתחומים כללי, הן יהודי הן

גם כמו אשכנזי ואליעזר מוסקאטו כיהודה יהודים מלומדים עם קשר וקיים שבעיר, הידועה באוניברסיטה בגיאומטריה

לאחר כשנה כאשר לפרארה, עבר מבולוניה היהודים גירוש לאחר בכתביו. הזכיר לא שמם שאת נוצרים מלומדים עם

בשנים אותה שפקדו האדמה רעידות של הקשה לחוויה עד היה כתיבתו1570-1571מכן על השפיע אשר אירועים ,

ונזכרו פעמים רבות ב'מאור עינים'. דה רוסי נפטר ממחלה בהיותו בפרארה בשנות הששים המאוחרות שלו.

לגילויים גם והתייחס נרחב, באופן ומדעיים גיאוגרפיים בנושאים לשאלות עיניים' 'מאור בחיבורו נדרש רוסי דה

.157, 139ראו להלן הערות .71
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ועל בזמנו התגליות על 'הקדמונים' של ידיעותיהם לשאלת ובעיקר ולמשמעותם, בתקופתו החדשים הגיאוגרפיים

האדמה רעידת על המסה - אלהים קול א) חלקים: לשלושה חולק עברית, שנכתב עינים', 'מאור החדש'. 'העולם

ארבעה - בינה אמרי ג) החיצונית, הספרות מן אריסטאס' 'אגרת של לעברית תרגום - זקנים הדרת ב) בפרארה,

באגדות ובכרונולוגיה, עתיקה בהיסטוריה הנוגעים מגוונים בנושאים העוסקים פרקים לששים המחולקים 'מאמרים'

זו סוגה לכללי בקלות נענה לא הוא למעשה אך ההיסטוריוגרפית, הכתיבה לסוגת החיבור את לשייך נוהגים ועוד. חז"ל

) והאנטיקווריים הפילולוגיים האנציקלופדיים, לחיבורים במהותו יותר הקרוב חדשני אופי ),antiquarianונושא

התרבות מן ומגוונת רחבה בספרות שימוש בחיבורו עשה רוסי דה עתיקים. וחפצים תקופות לחקר הקשורים דהיינו

) מויטרבו אניוס כדוגמת זמנו, בני מלומדים של בחיבורים גם כמו והקלאסית הנוצרית Anniusהיהודית, de

Viterbo) מינסטר וסבסטיאן (Sebastian Münsterבשנת במנטובה החיבור של הדפסתו לאחר רוסי1574). דה ספג

שנתפשה חז"ל, לאגדות גישתו בשל בעיקר לה ומחוצה באטליה היהודית בקהילה ורבנים מלומדים מצד קשות התקפות

את להמיר שכנוע לניסיון הביא שאף קשר, קיים עימם הבראיסטים בקרב התעניינות עורר החיבור מדיי. כביקורתית

 72דתו של דה רוסי לנצרות, ניסיון אשר לא צלח.

בטקסטים דן שם ולאסטרונומיה, לגיאוגרפיה הנוגעות בסיסיות בשאלות רוסי דה עסק בינה' ב'אמרי י"א בפרק

לתקופתו. ועדכני רחב בהקשר אלו בנושאים לדיון עבר ומתוכם הגותי-פילוסופי, אופי בעלי ובתר-תלמודיים תלמודיים

לארץ, השמים בין המרחק לעומת למערב המזרח בין המרחק השוואת לבעית פתרון הציע הפרק שבראשית לאחר

דה הארץ. כדוריות בשאלת לדון עבר הוא אחרים, ופרשנים התוספות דברי בתלמוד, חכמים דברי באמצעות שהעלה

צד מכל באמצע ומונח'[ת] כדורית הארץ היות 'כי בהכרה מונח הארץ חלקי שני בין היחס לבעית הפתרון כי טען רוסי

כמה של דעתם את הציג הוא ב). עמ' נה, דף עינים, מאור רוסי, (דה רבותינו' לכל מקובל איננו העגולה בתוך כמרכז

ביחס והתלמוד. המשנה חכמי של הדומה לתפישתם אותה והשווה הארץ של לשטחיותה בנוגע היוונים מהפילוסופים

ההם בזמנים היו הלמודיות החכמות 'כי על יד) פרק שלישי, (חלק נבוכים' ב'מורה הרמב"ם דברי את הזכיר לכך

הארץ בשטחיות דיוניו במהלך אלו. בנושאים עליהם עולים העולם אומות חכמי כי שהודו חכמים היו אף וכי חסרות'

הציע הוא ונוצרים, יהודים יוונים, מלומדים של ובהתיחסותיהם חז"ל באמרות שימוש תוך השמים גרמי ובתנועת

הוא כי ציין הוא כך בתוך שטוחה. הארץ כי הגורסות הדעת על מתקבלות בלתי לו הנראות התפישות מן לכמה הסברים

כדור במבנה דן רוסי דה הכוכבים. מערכת במרכז ונתונה כדורית הארץ כי תלמי' התוכנים 'ראש דברי את מקבל

הארץ
73

האומות חכמי בקרב הן חז"ל בקרב הן הארץ, של לצורתה באשר שונות דעות ישנן כי הדגיש כאשר וצורתו

ב). עמ' נז דף (שם, הגיאוגר"אפיאה' בחכמת שהשכיל מי לכל ידועה 'אמתתם וסיכם: שמעו, או שלמדו למה בהתאם

של.72 חדשנותו או שמרנותו למידת באשר שונות דעות וכוללת למדיי עשירה עיניים' 'מאור חיבורו ועל רוסי דה עזריה על המחקר ספרות
עמ' עזריה, כתבי בונפיל, אצל: והביבליוגרפיה המפורטים המבואות את למשל ראו עמ'11-133החיבור. עינים, מאור ויינברג, השוו: .xlv-

xiii.

עמ'.73 עיניים, מאור ויינברג, בצלים. כגלדי הארץ כדור של הרקיעים' 'שבע מבנה את רוסי דה תיאר לפריצול בדומה כי ציינה, 209ויינברג
זו54הערה שתפישה מפני שם, שציינה כפי לאיוב, פירושו את או לפריצול עולם' ארחות 'אגרת את להכיר חייב היה לא רוסי דה זאת, עם .

לגלגלים נחלק הכוכבים, שבהן הגלגלים, משמונה וגלגל גלגל 'כל בחיבורו: כבר המופיעה הרמב"ם, של האריסטוטלית תפישתו על נשענה
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הנפוץ, העזר בכלי להתבונן לקורא והציע הקוסמוגר"אפיאה' 'חכמי מלאכת של חשיבותה את גם רוסי דה הזכיר כאן

בנקלה 'כי השש-עשרה: במאה באיטליה המלומדים בחוגי נרחב בשימוש היה אשר העולם, מפת את המתאר הגלובוס,

[...]'(שם). החלקים יתר וכל והנחלים הימים עם האקלימים יציירו שבו [=גלובוס] המקשה הכדור על לך 74יתבאר
דה

רוסי ציין כי צורתו העגולה של הגלובוס המחישה היטב את טיעונו בדבר כדוריותה של הארץ.

בהכרזה החדש' ו'העולם הגיאוגרפיים הגילויים את רוסי דה הציג לו, וכהוכחה הארץ בכדוריות זה לדיון בהקשר

חגיגית:

על בדורותינו שהתפרסם מה אליהם התודע השטחיות, מאמיני ז"ל, החכמים שאם הדברים וחומר קל

כז, [יחזקאל, משוט תופשי 75],29הספרדים
יושביו שבו הצפוני, הכדור בחצי חדש העולם את מצאו אשר

פה כלם הלא - ומטה מעלה דרום בפאת והלאה ממנה וגם היום משווה עגולת וכן רגלנו, כף לעמת מנוח ימצאו

אחד היו עונים ואומרים אלינו כדוריות הארץ (דה רוסי, מאור עינים, דף נח, עמ' א).

של מושלמת לידיעה להגיע שלהם היכולת חוסר של בתובנה חז"ל של המוטעית תפישתם את לתרץ ניסה רוסי דה

החדש', ב'עולם החדשות התגליות בעקבות כי טען רוסי דה זמנם. לאחר רבות שנים הופיע חדש שמידע מכיוון העולם,

לו חז"ל גם מגיעים היו זו למסקנה ולכן כדורית, הארץ כי ספק לכל מעל התברר לו מדרום הן המשווה לקו מצפון הן

העולם להקפת מערבה המסע את ובמיוחד המשווה, לקו דרומית שהמשיכו המסעות את והזכיר הוסיף הוא זאת. ידעו

מגינו. כלומר 'דגלו', על נחרטה סבבתני' ראשון 'אתה שהכתובת 'ויטו"ריאה' בספינתו דילקאני' 'סבסטיאן של בפיקודו

) מגאליֵַאש דה פרנאו של בפיקודו מספרד יצא אשר למסע, התייחסו אלו Fernãoדברים de Magalhãesהמוכר) (

אמריקה, יבשת של הדרומי קצהה את לראשונה הקיף ברזיל חופי לאורך חלף המסע מגֵַלן). האנגלית: בצורתו במחקר

כשלוש שערך זה, מסע למערבה. ממזרחה אפריקה הקפת דרך לספרד וחזר להודו השקט האוקיינוס איי דרך הגיע

) (1519-1522שנים קאנו דל סבסטיאן חואן של בפיקודו הושלם במהלכו, מת ושמגלן (Juan Sebastián del

CanoאוElcanoשנקראה שיצאו) החמש (מתוך ששרדה היחידה בספינה (Vitoriaכי זה, בקטע העיד רוסי דה .

) אולואה דה אלפונסו של חיבורו מתוך המידע את Alfonsoשאב de Ulloaהמסעות על רב מידע היה בו ,(

1560.76הגיאוגרפיים והוא נדפס לראשונה בונציה בשנת 

הרבה, זה למעלה מזה, כמו גלדי בצלים' (משנה תורה, ספר המדע, הלכות יסודי התורה, פרק ג). 

הנראה.74 ככל יהודים מלומדים בו להשתמש שהחלו בעברית, חדש צירוף הוא לגלובוס המתייחס כתרגום המקשה' 'כדור העברי הצירוף
עמ' להלן, המעוקב' מקשה 'כדור גאנז דוד של לניסוחו השוו השש-עשרה. המאה של השנייה למונח219במחצית התייחסויות מצאתי לא .

עברי זה בספרות המחקר.

).29ראו: 'ְויְָרדּו ֵמֳאנִּיֹוֵתיֶהם ּכֹל ּתְֹפֵׂשי ָמׁשֹוט ַמָּלִחים ּכֹל חְֹבֵלי ַהּיָם ֶאל ָהָאֶרץ יֲַעמֹדּו.' (יחזקאל, כז, .75

76.) מגליאש דה שמו1480-1521פרנאו של הספרדית בצורה מהתקופה בחיבורים לרוב כונה הפורטוגאלי (Fernando de Magallanes
חמישי קארלו הגדול הקיסר חיי בספר כתוב הנמצא 'ובפרט כמקור: לו ששימש החיבור את ציין רוסי דה המסע. של הספרדית החסות בשל

ראו: החיבור, של הראשונות המהדורות לאחת כוונתו א). עמ' נח דף עינים, מאור רוסי, (דה ב' מאמר אולואה Alfonsoלחכם de Ulloa, La
vita dell' invittisimo Imperator Carlo Quinto; descritta da Alfonso Vlloa, et nvovamente mandata in lvce [...],
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כאמור בקרוב הנמצא החלק הקרא עם כי ספק אין 'אולם הדגיש: הוא חדש כמידע אלו תגליות הציג רוסי שדה למרות

בחכמת מצוי אינו זה ידע כי ציין הוא (שם). ידועוהו' לא אשר הדורות בערך אם כי התאר זה בו יצדק לא חדש עולם

יוסף בן יצחק כלומר הישראלי', 'האצטגנין של או היווני' 'בטלמיוס של חיבוריהם כדוגמת ישראל בחכמת או האומות

הישראלי
77

הקודם דיונו למרות א). עמ' נח, דף עינים, מאור רוסי, (דה ארץ' מיני אבד זכרו לפניו דורות מהרבה 'כי :

בעבר ידוע היה אלא חדש, אינו החדש' 'העולם כי רוסי דה טען מסויימים, בנושאים הקדמונים של ידיעותיהם בחוסר

ונשכח:

הישוב היה שלמה המלך בזמן כי לודאי יאמן וגו'. חדש זה ראה שיאמר דבר יש האדם מכל החכם כדבר אולם

וארץ צורך. ולכל לסחורה ומזה מזה למו ושבו יצאו נתיבות הולכי מזומנים לעתים גם ומפורסם. נודע ההוא

אליו מביאה היתה הימים ודברי מלכים בספר ככתוב שנים לשלש אחת תרשיש אנית ממנה אשר ופרוים אופיר

גם הובאו הנאות והעכוב המהלך בין כמוהו זמן במדת אשר דברים כלם שהם וגו' שנהבים ובשמים וכסף זהב

שנאמר כמו הנזכר חדש בעולם הנמצאת הפי"רו מדינת שהיא ספק אין הנזכרת ויטור"יאה האניה ידי על כן

לשם וזכתה שבה ויסדום. האחרונים וחזרו שכחום הקדמונים אשר הדברים ככל עתה לעת כי נ"א. פרק עוד

מהלך אחד בשבוע עתה ללכת שלמות בבקיאותם יוסיפו יום אל מיום גם אליה. הגלוים והמחוזות היא בינותינו

נח, דף עינים, מאור רוסי, (דה [...] לחדש בו צריכים היו שלמה בימי כן גם ואולי הנזכר החובל רב בימי אשר

עמ' א).  

טענה שנית, ונתגלה נשתכח אך המלך שלמה בימי הרחוק בעבר מוכר היה החדש' 'העולם כי כן, אם טען, רוסי דה

באופן מוצגת הטענה כאן אך לכן, קודם שנים כחמשים עולם' ארחות 'אגרת בחיבורו פריצול אברהם שהציג לזו דומה

איזכורה ללא אך פריצול, של בחיבורו הופיע השש-עשרה המאה של הגיאוגרפיות לתגליות אופיר בין זה קשר מפורש.

באתיופיה הפורטוגליים לגילויים בהקשר הן נפרדים איזכורים בשני אופיר של מיקומה את זיהה פריצול כלל. 'פרו' של

עמ' א', פרק לעיל, (ראו בהיספניולה כלומר קולומבוס, על-ידי במערב שנתגלו באיים הן אפריקה 78).53-58שבמזרח

הוסיף ב', הימים ודברי א' ממלכים הפסוקים על שהתבסס החדש', שב'עולם לפרו 'אופיר' בין הגיאוגרפי הקשר מלבד

Venetia, Appresso Vincenzo Valgrisi, MDLX'עמ עינים, מאור ויינברג, השוו: הערה211. לחמישה60, מחולק אולואה של ספרו .
(עמ' השני בחלק כאשר השנה126-248חלקים, את שנחרטה1530הנושא והכתובת קאנו ודל מגלן של מסעותיהם על יחסית מפורט מידע (

מגינו: Primusעל circundedisti me'עמ שם, ראו: דה179-182. אשר באמריקה, הכיבושים על נוסף רב מידע זה בחיבור כי מעניין .
פרו כיבוש מקסיקו, כיבוש ועל קורטס של מסעותיו על פירוט וספוצ'י, אמריגו של איזכורו כדוגמת אודותם, על לפרט לנכון ראה לא רוסי

עמ' אולואה, דה של בחיבורו שם ראו הילידים. מנהגי של ותיאורים פיסארו של ,114-115,141-154,173-182,264-272בפיקודו
369 - 373 ,588 - 661.

ראו:.77 וחיבוריו, הישראלי יצחק Alexanderעל Altmann & Samuel M. Sterncentury (eds.). Isaac Israeli: A Neoplatonic
Philosopher of the Early Tenth Century. His Works Translated with Comments and an Outline of his Philosophy. A

New Foreword by Alfred Ivry. Chicago 2009.

לספר.78 פריצול של פרשנותו את הזכיר הוא זאת עם הכירו. לא כלל וכנראה יותר מאוחר שנדפס פריצול של חיבורו את הזכיר לא רוסי דה
איוב בפרק זה. ראו: דה רוסי, מאור עינים, דף ס', עמ' א.

- 193 -



ג' ב, הימים (דברי 'פרוים' בין הקשר את גם רוסי היבט6דה כן גם היה לו פירוש אופיר, לבין ובינן ופרו המקראית (

 79לשוני מרכזי שהיה מבוסס על הדימיון הצלילי ואופן הכתיבה של שלושת השמות.

השש-עשרה המאה של השנייה במחצית להתגבש החלה ל'פרו' 'אופיר' בין לקשר משמעות שייחסה זו פרשנות

) פוסטל גיום של בחיבורו לראשונה Guillaumeוהופיעה Postelבשנת בבזל שנדפס ,(1561.80
תוך כי טען פוסטל

שם, של מצאצאיו יקטן של בנו אופיר, הגיע ט-י) בבראשית (כמתואר בעולם וצאצאיו נוח בני של תפוצתם כדי

פרו. קרויה שמו ועל (81לאמריקה מונטאנו ארייס של בחיבורו הורחבה זו Ariasפרשנות Montanoבדמותו שעסק (

שם (שנכתב 'פלג' הוסיףPhalegשל הוא זאת, עם פרו. את ייסד אופיר כי פוסטל של בתפישתו דבק בה נוח, מצאצאי (

'זהב וכונה המקדש לבניית שהובא לזהב בהקשר הנזכרת במקרא יחידאית מילה 'פרוים', עם כולה אמריקה את וזיהה

'-ים' ההכפלה משמעות טמונה מקום, שם שהוא ב'פרוים', כי העברית הצורות תורת סמך על הסביר הוא פרוים'.

של בחיבורו נכלל זה הסבר הדרומית. וזו הצפונית אמריקה יבשת כלומר החדש', 'העולם של חלקיו שני על המרמזת

Antiquitatumמונטאנו Iudaicarumהכתר1572משנת מטעם הרב-לשונית הביבליה הכנת על שפיקח מונטאנו, .

בשנת שנדפס והאחרון, השמיני בכרך גם הופיע זה ופירוש המקראי לטקסט משלו רבים פירושים הכניס הספרדי,

תפוצתם1572 את הציג בה עברית(!), הכתובה הראשונה מרשימה, עולם מפת מונטאנו הכין זה כרך עבור באנטוורפן.

התיישבו. בהם השונים האזורים את וזיהה העולם פני על נוח צאצאי 82של
אסיה פני על התפזרו שם של צאצאיו

הן הצפונית באמריקה הן מוקם ואופיר ממזרח, לאמריקה התפוצה את שאיפשר צר חיבור במפה נראה בינהן ואמריקה,

בזו הדרומית בהתאמה לפירוש שהציע, אך ללא ציונה של 'פרוים', אולי מפני שהייתה לדידו מקבילה ל'אופיר'. 

) של"א ניסן בין ספרו את חיבר רוסי דה כי לציין (1571יש של"ג לתשרי שהתפרסמו1572) לתקופה במקביל ,(

הנזכרת. הביבליה של הראשונים 83הכרכים
דה של בפרשנותם הדמיון את ציין מונטאנו של בביבליה בדיונו שֵלו צור

של עבודתו את זה הכירו רוסי ודה שמונטאנו סביר זה אין כי גרס אך ארץ-ישראל, למפת בהקשר ומונטאנו רוסי

וקמחי.79 רש"י כי אחרי ולדעתי [...]' נ"א: בפרק מקום' 'שם הוא ל'פרוים' הביניים מימי המסורתיות הפרשנויות אחת את גם הזכיר רוסי דה
(דה י"א.' בפרק למעלה שזכרתי כמו בזמננו הספרדים מצאו אשר פר"ו מדינת [=אלא] רק אינו מקום שם פרוים בארו בהעתקתם השבעים גם

עמ' עינים, מאור וינברג, השוו: ב). עמ' קנט דף עינים, מאור באותה625רוסי, המבוסס רוסי דה שהציג החדש הפירוש את איפשר זה פירוש .
דה דוד של במילון 'פרוים' בערך הופיע הוא לדוגמא, התקופה. מלומדי בקרב ונפוץ מוכר היה והוא השמות, בין הצלילי הדימון על מידה

פומיס: דה פומיס, צמח דוד, דף קפב, עמ' ב. 

Gulielmoראו:.80 Postello. Cosmographicae disciplinae compendium, in suum finem, hoc est ad Diuinæ
Prouidentiæ certissimam demonstrationem conductum[...]. Basileae 1561, pp.32-33 .

.34-36. רום, אגדת אופיר, עמ'150 - 149יוצי, אדם והעולם החדש, עמ' .81

עמ'.82 החדש, והעולם אדם יוצי, עמ'150-153ראו: אופיר, אגדת רום, עמ'36-40. מונטאנו, שלו, עמ'71. .72הערה78,
היא: Bibliaהביבליה sacra, Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine, Philippi II regis. pietate et studio ad Sacrosanctae

Ecclesiae usum, 8 Vol., Antwerp כרך[1569-1572] שם, הביבליה: מן לטקסט (לעיל) מונטאנו של מחיבורו הלטיני הטקסט את השוו .
.12, עמ' 9, פרק 8

עמ'.83 עזריה, כתבי בונפיל, עמ'16ראו: עינים, מאור ויינברג, אצל: נזכרה רוסי דה של לזו מונטאנו של פרשנותו בין זה דמיון .212,
.67הערה 
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84רעהו.
ככל מצויה החדש' ב'עולם פרו לבין ו'פרוים' 'אופיר' המקראיים השמות שני בין המקשרת זו ייחודית פרשנות

רוסי דה של בדבריו כי לציין יש החיבורים. שני בין אפשרי לקשר ומצטרפת זו בתקופה אלו חיבורים בשני רק הידוע

אופיר 'ארץ השתמש בו הניסוח אולי אך היבשת, של חלקיה שני על מרמזת 'פרוים' של הריבוי צורת כי צויין לא

פירושו כי נראה מקום מכל החדש'. 'העולם של חלקיו לשני בהתאמה שמות שני של הכפילות על לרמז יכולה ופרוים'

של מונטאנו מפותח ומפורש יותר בעניין זה. 

מדוייקת בצורה הקורא הפניית כדי תוך שרכש הרחב והקרטוגרפי הגיאוגרפי בידע זה בפרק בדיונו השתמש רוסי דה

תוספות, הותקנו בה מינסטר, סבסטיאן של במהדורתו השתמש שהוא להניח יש תלמי. של ה'גיאוגרפיה' בחיבור למפות

האיטלקי. בתרגומה כנראה ופירושים, 85תיקונים
רוסי דה התייחס 'ויטורי"אה' האניה של מסלולה אחר עוקב בעודו

מהטקסט והוכחות הסברים שילב הוא השונים. המקומות בין והרוחב) האורך קוי (על-פי ולמרחקים התלמאיות למפות

בקצה אשר הקאנאריאי ל'איי ההפלגה בכיוון למעשה, לארץ-ישראל, ממערב מצויה שתרשיש כך על בהצביעו המקראי

א). עמ' נח (דף 86המערב'
יוסף גם שטען כפי במזרח, מצויה כקרתגו המזוהה תרשיש כי הסברה, את הכיר רוסי דה

עמ' שני, פרק (לעיל זו152-153הכהן בנקודה המפורט דיונו את סיכם הוא נכון. הדבר אין מדוע לקורא והסביר ,(

בציינו, כי האניה 'ויטורי"אה' הפליגה במסלולן של אניות שלמה, וסיכם:

שוב אחרי אם כי צדק, לא סבבתני' ראשון 'אתה החובל רב ומאמר אצלנו. אם כי חדש איננו הנזכר העולם

אשר ככל שלמה בימי אליו שקדם מי נמצא כבר האמת בבחינת אמנה הזה. כיום להתגלות ההנה הארצות

זכרנו (שם, דף נט, עמ' א). 

ידע גופי ישנם וכי הארץ בכדוריות הכירו לא נוספים קדמונים וחכמים חז"ל כי הקושי עם להתמודד חובה חש רוסי דה

לכמה אשר לאחרונים עליו להודות 'טוב כביכול: בכך שהודה תלמי של דבריו את הציג הוא להם. מוכרים היו שלא

המשווה, קו שתחת המיושב העולם אודות על הידיעות הן כך (שם). ביותר' האמת על יום אל מיום יעמדו סבות

בו, השורר הגדול החום מפאת מיושב אינו כי חשבו וירגיליוס או הכדור' ספר בעל 'הסאקרובו"סקו כגון שהקדמונים

עמ'.84 מונטאנו, עמ'47הערה77שלו, ולימוד, דת גיאוגרפיה, שלו, ראו: לאור. יצא עתה שזה שלו, של בספרו מופיע זה מאמר .23-72.
ארץ מפת לתיאור בנוגע למונטאנו רוסי דה בין הדמיון את ציין שלו שהתפרסם. לפני הספר של עותק לי שסיפק על שלו לצור מודה אני

עמ' שם, ראו: ל'פרוים'. מונטנו של פרשנותו את רק הזכיר לא אך בלבד, בטרנט61ישראל מונטאנו פגש אותו שהיהודי יתכן לא כי ציין הוא .
)Trent'עמ שם, (ראו מעולם שם ביקר לא שהלה מפני רוסי, דה הוא ארץ-ישראל של מפה קיבל וממנו הערה52) אולי57, זה נוסף עניין .(

דווקא מחזק את ההנחה כי השניים לכל הפחות שמעו זה על עבודתו של האחר.

בטרנט.85 הכנסיה ועידת צו שדרש כפי הפרוטסנטי, שיוכו בשל מינסטר של שמו את רוסי דה הזכיר לא י"ג בפרק גם כמו זה בפרק
.58 - 57 הערות 260, עמ' 80 הערה 214, וכן עמ' xl). ראו: ויינברג, מאור עינים, עמ' 1564(

ליונתן,.86 המיוחס הארמי מהתרגום הרלוונטיים הפסוקים את הזכיר ואף ומיקומה, המקראית תרשיש של בזהוייה באריכות דן רוסי דה
תרשיש לבין אפריקה, בצפון קרתגו עם המזוהה אי, לדעתו שהיא המקראית, תרשיש בין הפריד הוא מהכהן בשונה הכהן. יוסף אצל גם הנזכר
מוקדון אלכסנדר דל במסעו המופיעים המקומות עם אלו מקומות לזהות אין כי זה, בהקשר הזכיר אף הוא הקטנה. באסיה כתרסוס שזוהתה
של גבולותיהם את תחם רוסי דה א. עמ' נט, דף - ב עמ' נח, דף עינים, מאור רוסי, דה ראו: באמזונות. פגש בהן המדרש, בספרות העולם לקצה
'הפורטונ"אטי' האיים וכי ממזרח סינים בארץ מיושב הידוע מהעולם רבע רק כי שידעו קדומים חכמים שהזכיר בדיונו, העולם קצות

וה'קאנאר"יאי' מצויים ממערב. ראו: שם, דף ס', עמ' ב.
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השתנתה העולם חלוקת של התפישה כי הסביר, גם כך אדם. בני של לקיומם הצרכים כל בו יש כי הראה הניסיון אך

בימיו:

הצפוני הכדור ברביע נתונים כלם בלבד ראשים שלושה אל כיום לעת החוקרים אצל הישוב התחלק תחת ולזה

יצרפו כי לארבעה יחלוקו עתה זה ו'. פרק ב' שער ישראלי החכם שכתב כמו ואיב"רופה, אפר"יקה אסיא"ה

כל חכמת ואשר תעלומות כל מעולם היודע ישתבח מקדם. הידועים החלקים שלשת אל החדש העולם את

האדם סכלות אצל חכמתו ויכלתו שהם בלי ערך (שם, דף נט, עמ' ב).

הכוללת יבשות, לארבע העולם של החדשה החלוקה על הכריז רוסי דה הקדמונים, של בידיעתם הניכר החוסר למרות

של בחיבוריהם הופיעה זו חלוקה בחיבורו. פורטלאונה אברהם שהציג לחלוקה בדומה החדש', 'העולם את גם מעתה

אמנם אורטליוס. ואברהם מינסטר סבסטיאן כדוגמת השש-עשרה המאה של השנייה במחצית שפעלו קרטוגרפים

על רמזה מסויימת ובמידה העולם על חדשות בתפישות ההכרה את בחובה טמנה מרובעת חלוקה על שכזו הכרזה

סתירה בכך ראה רוסי דה אין אך להם, הקודמים בידי שהיה והידע המסורת פני על הזמן בני של ולידע לניסיון עדיפות

אשר החדש', 'העולם עם המלך שלמה של זמנו בני של להכרותם טען כאשר רוסי דה הציג זו לחדשנות איזון בהכרח.

הנוסחתי הסיכום השנים. עם שאבד העבר מן קדום ידע של מחדש גילוי למעשה, הם, התגליות עימן שהביאו החידושים

בין הפער את כמעצים נראה דווקא, פרק של בסיומו שלא תעלומות', כל מעולם היודע 'ישתבח האל בשבח זה דיון של

'העולם על בפרק פריצול של לסיומו בדומה עליו, לגשר המחבר של הצורך ואת בדיונו רוסי דה העלה אותן התפישות

 87החדש'.

באמריקה המקראית אופיר את לזהות יש וכי לקדמונים ידוע היה החדש' 'העולם כי לתפישה בנוגע רוסי דה של עמדתו

שניהם הכהן. יוסף כדוגמת אחרים, יהודים מלומדים של לזו בהשוואה ומסורתית שמרנית כעמדה לכאורה מצטיירת

באופן נשען רוסי ודה המקרא על בעיקר נשען הכהן כי אם היהודית, המסורת מן בטקסטים שימוש זה בהקשר עשו

יוסף עבור שימש שהמקרא למרות ואף זהה למסקנה הגיעו לא רוסי ודה הכהן זאת, עם חז"ל. ספרות על יותר נרחב

שימוש שעשה רוסי דה לעומתו, המקראי. הטקסט למשמעות נצמד לא הוא בעבודתו מרכזי ופרשני תרגומי כלי הכהן

את העדיף הוא ומעמיק, מקיף היה ומתמטיקה אסטרונומיה בגיאוגרפיה, שלו המדעי והידע חיבורים של רחב במגוון

מול "פנים איתן ולהתמודד אלו שאלות לעלות בחר רוסי דה מהכהן בשונה "המדעית". זו פני על "המקראית" התאוריה

עולות שאינן הגישות את מהטקסט להעלים עמים') גבולות ב'מציב (למשל רבות פעמים שנטה הכהן, לעומת פנים"

 88בקנה אחד עם תפישותיו.

דה.87 השוו: עינים', 'מאור של זה בפרק רוסי דה של נוסף דיון של בסיכומו מצויים כן, גם דומה מצורך כנראה הנובעים דומה ברוח דברים
רוסי, מאור עינים, דף סה, עמ' א.

כי.88 ביקורת ומתח כן, לפני רב לא זמן לידיו שהגיע העולה' 'תורת (הרמ"א) איסרליש משה ר' של ספרו את רוסי דה הזכיר הפרק בסוף
גם כי 'ובטחתי זאת: סיכם רוסי דה עמדותיו. את שסתרו מדברים התעלם לא כי או נכונים לא בטיעונים החכמים דברי את לאשר ניסה המחבר
ב. - א עמ' סה דף עינים, מאור רוסי, דה ראו: יי]'. או מל'[ים שקר לא אמנם כי ויאמרו יענו עליו, המתרפקים ונבון חכם עם האשכנזים,
עמ' עינים, מאור ויינברג, ראו: שבפרארה. אלו כמו לאשכנזים, האיטליאנים קהילות בין ששרר המתח את משקפת זו אמירה כי שערה ויינברג
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העולם ושל העבר של מעמיקה להבנה רק לא מרכזית, דרך המקראי בטקסט ראו היהודים המלומדים שני זאת, עם יחד

במהלך ההבראיסטי בעולם תאוצה לתפוש שהחלה פרשנית פעולה - הידע התחדש בו ההווה להבנת גם אלא העתיק,

ותמיכה הוכחות לחפש מנת על עתיקים בטקסטים שימוש עשו כאחד ופרוטסנטים קתולים בה השש-עשרה, המאה

ביותר.89לעמדותיהם. מרכזי הדבר היה לא שם כי אם פריצול של בחיבורו כבר לראות ניתן זה לתהליך עדות

בתקופה רבה במידה ולנוצרים ליהודים משותפים היו החדשות התפישות ולניסוח החדש לידע בסיס ששימשו הטקסטים

הארמיים, ותרגומיו העברי המקרא הקלאסי, מהמדע טקסטים כלל זה ידע הדדית. רבות פעמים היתה הידע וזרימת זו

ימי ומדע פילוסופיה ספרי נוצרית, תיאולוגיה נוצרית, פרשנות גם כמו ורד"ק) רש"י (כדוגמת היהודית המקרא פרשנות

ביינמיים וספרי הסטוריוגרפיה, גיאוגרפיה ומסעות שחוברו בתקופה זו. 

חיבורו במהלך נעזר אך שלו, הידע עיקר את שאב ממנו תלמי של הקלאסי החיבור על רוסי דה נשען הגיאוגרפי בנושא

ידע שהכילו מעודכנים וקרטוגרפיה גיאוגרפיה ספרי רוסי דה הכיר לכך בנוסף מינסטר. שהתקין המעודכנת במהדורה

האחרון של לחיבורו שנספחה העולם שמפת מרקטור, וגררדוס אורטליוס אברהם של חיבוריהם ביניהם ומעודכן, חדש

יחסי באופן מועט שימוש רוסי דה עשה חיבורו של זה בפרק זאת, עם הראשונה. המודרנית למפה במחקר נחשבת

אחרים. לפרקים בהשוואה אלו 90בחיבורים
זה דיון כי נראה אלו, בנושאים רוסי דה של הכללית התעניינותו מלבד

חז"ל דברי של ובתקפותם במעמדם המחבר של האינטנסיבי עיסוקו בשל עינים' ב'מאור עלה החדש' ב'עולם העוסק

שנראה מה לבין כ"מסורת" שנתפש מה בין הסתירות עם להתמודד מנת על במיוחד מתאים בוחן מקרה ושימש

ומכירה המסורת את ביקורתית בעין הבוחנת הייחודית מבטו נקודת את להציג למחבר איפשר זה דיון כ"חידוש".

העולם תפישות עם הניתן ככל ולשלבם "הישן" הידע עם שיצרו הסתירות אף על אותם ל"אקלם" מנסה אך בחידושים,

91המקובלות.
עם יהודים מלומדים של התמודדותם של הרגישים נימיה את חושפת רוסי דה של המורכבת עמדתו

תבניות החשיבה המשתנות לקראת סיומה של המאה השש-עשרה. 

. ראו התייחסות לרמ"א להלן.233, 232, הערות 238

. xxxiהשוו: ויינברג, מאור עיניים, עמ' .89

כך ככל הנראה נעזר דה רוסי בחיבורו של אורטליוס בפרק י"ג של 'מאור עינים' ובחיבורו של מרקטור בפרק מ"ב. .90

עמ'.91 עזריה, כתבי בונפיל, 'השקפת37-62השוו: עינים': ב'מאור רוסי דה של וחדשנותו שמרנותו בין זה מעין לשילוב טען בונפיל .
לפניו. שהיו הדורות מן שקיבל היהודית התרבותית מסורת את בהחלט תואמת הספרותית, מיצירתו שעולה כפי רוסי], דה עזריה [של עולמו
במערכת תמורה של למדיי ברורים סימנים יגלה עזריה של בכתביו יותר מקיף עיון זאת עם לשמרנות.[...] נטייתו בולטת תחום בכל כמעט
ניתן בדבריהם שגם האחרים, דורו מבני כלל עזריה נשתנה לא זה (ש)בעניין השמרנות.[...] בחומת שנבקעו ברורים בקיעים של ואפילו [...]

עמ' (שם, שמרנות.' של איתנה חומה מתוך המבצבצת חדשנות של דומים בסימנים עמ'39,41-42להבחין עינים, מאור ויינברג, השוו: .(
xxxi-xxvשעשה כפי הארץ. על ביותר הגבוה המקום היא וירושלים העולם במרכז מצויה ישראל ארץ כי בתפישה רוסי דה דן הפרק בהמשך .

אינו זו תפישה מדוע הסברים הציג אך זו, בתפישה שדבקו העולם ומאומות מישראל חכמים ישנם כי הראה כאן גם הארץ בכדוריות בדיונו
נכונה מבחינה גיאוגרפית ויש להבינה באופן מטאפורי. ראו: דה רוסי, מאור עינים, דפים סא - סד. 

- 197 -



ד. אברהם יגל והתגליות המדעיות

שהעניקו ההסברים למגוון נוספת דוגמא לשמש יכולה תקופתו של המדעיות התגליות עם יגל אברהם של התמודדותו

מלומדים יהודים בבואם להתמודד עם הפערים בין הידע הקדום לידע החדש הנחשף בפניהם בהדרגה.

) יגל חנניה בן כרופא1553-1623אברהם ושימש בתקופתו איטליה יהדות של המרכזיות מהדמויות הוא לערך)

לא איטליה צפון יהדות בקרב נודע הוא בנוצרים. לטפל רשות לו ניתנה ואף עשירים בנקאים משפחות בבתי וכמורה

ביותר הושפע יגל ובאסטרולוגיה. באסטרונומיה ובמיוחד בכלל, במדע ידענותו בשל גם אלא כרופא, עיסוקו בשל רק

עיסוקו בין בכתיבתו שילב יגל במגיה. גם ועסק רופא הוא אף שהיה אלמאנו, יוחנן והמקובל הפילוסוף של מהגותו

ממגוון מורכבת העשירה ויצירתו מיסטיות-קבליות, תפישות לבין באסטרולוגיה וידיעותיו הטבע ובמדעי ברפואה

ובקרב בכלל, איטליה צפון יהדות בקרב ומוערכת ידועה דמות היה יגל הללו. העניין תחומי את הכוללים חיבורים

השש- המאה סוף של איטליה ביהדות המרכזיות מהדמויות כמה אישי באופן הכיר הוא בפרט. אינטלקטואלים חוגים

המקובל פינצי, חנניה הרב עם ביניהם מהן, כמה עם קרובים קשרים לו היו ואף השבע-עשרה, המאה וראשית עשרה

 92מנחם עזריה דה פאנו, המחזאי יהודה סומו פורטלאונה, ויתכן שאף עם עזריה דה רוסי.

על הביניים, בימי ונוצרים יהודים של עטם פרי ולטינים עבריים חיבורים על התבססו יגל של הקוסמולוגיות ידיעותיו

הידע על התבסס יגל בנוסף, ערביים. חיבורים על גם הנראה וכפי תלמי, של חיבוריו את שכלל הקלאסי המדעי הידע

מלומדים של בספריהם מקריאה בעיקר רכש החדשות האסטרונומיות התגליות על ידיעותיו את זמנו; של המעודכן

) קרדאנו ג'ירולמו של חיבוריהם את הכיר הוא Girolamoאיטלקיים. Cardanoמפדובה מאג'יני אנטוניו ג'ובאני ,(

)Giovanni Antonio Magini) ג'ונטיני פרנצ'סקו ,(Francesco Giuntini,הקופרניקאית התאוריה את שהציג (

) גליליי גלילאו של Galileoוחיבורו Galileiהיה החדשות לתאוריות יגל של יחסו כי במחקריו הראה רודרמן דוד .(

התגליות כי הסביר או האריסטוטלית בקוסמולוגיה לרוב דבק הוא העלו שהן הסתירות עם ובהתמודדותו מורכב

של הטלסקופ להמצאת באשר שכזה טיעון מחדש. התגלו וכעת הרחוק בעבר יהודים לחכמים ידועות היו החדשות

93גליליי, המצוי בחיבורו של יגל, אינו חריג ונמצא במפורש גם בדרשה של עזריה פיגו.

המחבר היה באיטליה בתקופתו היהודים למלומדים בדומה כי לדעת, ניתן יגל של בכתביו ואיזכורים הערות באמצעות

בשלושה מפורטים. דיונים לנושא להקדיש שלא בחר אך באסטרונומיה, לדיוניו שנקשר הקוסמוגרפיה בתחום בקיא

החיבורים בשני יותר; רחב לדיון בהקשר זמנו של הגיאוגרפיים המסעות את יגל הזכיר בכתבי-יד שנותרו מחיבוריו

נזכרו הם חיזיון' 'גיא הנוסף ובחיבורו ובאסטרונומיה, במדע רחב לדיון בהקשר נזכרו הם שבע' ו'באר הלבנון' יער 'בית

בקצרה בהקשר לדיון בסִפירות, שהקביל בין מונחים מהאסטרונומיה לתפישת הספירות הקבליות. 

. 66 - 9על אודות אברהם יגל וחיבוריו, ראו: רודרמן, קבלה, כישוף ומדע. יגל (רודרמן), גיא חיזיון, עמ' .92

.191. הנ"ל, מחשבה יהודית, עמ' 101 - 89ראו: רודרמן, קבלה, כישוף ומדע, עמ' .93
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בשנת לכתוב יגל שהחל לאסטרונומיה, ובעיקר למדעים אנציקלופדיה מעין הוא הלבנון' יער 'בית בדיונו1579חיבורו .

מתחומים הלקוחות מזו, זו שונות בעדויות או שונים בטקסטים להשתמש באפשרות יגל עסק החיבור של השני בחלקו

ובעדויות אחד באל היהודית באמונה דן יגל אחת. אמת יחדיו להוכיח ביכולתם אשר שונות, מאמונות אף או שונים

גילוי כי יגל טען כך בטבע. האל של התערבותו את לדידו שהוכיח סוף, ים של קריעתו בנס למשל זו, לאמת חיצוניות

שבמקרא. העתיקות האמיתות את לאשש מאפשר חדשות 94ארצות
'העולם של גילויו בשאלת כ' פרק את פתח יגל

החדש' על ידי הספרדים וציין: 

ולא מטולומיא"ו לא קוסמוגראפיא"ה בשום [...] לאומות אשר [כך!] והתכוניות הפלסופי קדמוני שערוהו ולא

, עמ' א). 88, דף 1304משום [?] חכם קד[מון]' (יגל, בית יער הלבנון, כ"י אוקספורד 

על- מחדש נגלה וכעת בעבר ידוע למעשה היה זה שידע הסביר כאשר רוסי, דה לעזריה בדומה זו בעיה עם התמודד יגל

דף (שם, אחריו' וחבריו קולומב"ו 'קריסטופנ"ו היה93ידי לא החדש' ש'העולם למרות כי להסביר מנת על ב). עמ' ,

מוכרת היתה שכבר בהקבלה שימוש עשה הוא שלמה, של למסעו בהקשר במקרא נזכר וכבר ל'קדמונינו' גם ידוע

ל'פירו'. 'אופיר' בין לעיל, שנזכר כפי היהודית, גם כמו האירופית 95בספרות
השערות כמה בציינו זה דיון המשיך הוא

התייחס ובעיקר במקרא, הנזכרים מקומות לבין החדש' ב'עולם הספרדים הגיעו אליהם מקומות בין נוספות להקבלות

את שאב שיגל להניח סביר הפישון. נהר עם מזוהה להיות ויכול בפרו מצוי מהם שהאחד נהרות, שני של לזהויים

פרו. של כיבושה ואת לאמריקה הספרדים של מסעותיהם את שתיאר מחיבור 96ידיעותיו
בא אלו הקבלות של מטרתן

ליגל שסייע הסבר במקרא, לכן קודם ידוע שהיה מה את מאשש יגל) על-פי המחודש, (או החדש הידע כי להוכיח

בטענתו הכללית. 

בעשרת לדיון השאר, בין הוקדשו, ובאסטרולוגיה, באסטרונומיה יגל דן בו שבע', 'באר החיבור של האחרונים הפרקים

המחבר, של הגיאוגרפי הידע ביטוי לידי בא אלו בדיונים למזרח. בעיקר לים, מעבר המסעות נזכרו ובהם השבטים

של ופילוסופיה הגות וספרות יוסיפון ספר המדרש, ספרות ביניהם עבריים, מקורות מגוונים; מקורות על שנסמך

פריצול); ואברהם אלמאנו יוחנן של חיבוריהם (כדוגמת ומתקופתו הביניים מימי יהודים 97מלומדים
פילוסופית ספרות

.145ראו: רודרמן, קבלה, כישוף ומדע, עמ' .94

 ,עמ' א.94, עמ' ב - דף 93, דף 1304ראו: כ"י אוקספורד .95

96.) בנצוני ג'ירולאמו של חיבורו זה שהיה יתכן כי שיער, Girolamoרודרמן Benzoni(La Historia del Mondo Nuovoשנדפס

בשנת בונציה עמ'1565לראשונה ומדע, כישוף קבלה, רודרמן, ראו: יגל. של כמקורו זה לחיבור דווקא הפנה מדוע שם ציין לא הוא כי אם ,
הערה219 השש-32, המאה של הראשונה המחצית במהלך שהתקיימו לאמריקה המסעות אודות על רב מידע בנצוני של שבחיבורו למרות .

בשנים הדרומית לאמריקה מסעו על הן מבוסס והוא בחיבורו1541-1556עשרה המופיעים מהפרטים כמה בו אין לו, שקדמו חיבורים על הן
קשה ולכן מדיי וכללי מצומצם יגל של בחיבורו המידע זו. בתקופה מוכרים שהיו המקראיים למקומות וההקבלות שהזכיר הנהרות כמו יגל, של

לשער על אילו חיבורים הסתמך.

בשנת.97 רק נדפס החיבור שכן בכתב-יד, עולם' ארחות 'אגרת פריצול אברהם של הגיאוגרפי חיבורו את הכיר רודרמן,1587יגל ראו: .
עמ' הערה237פריצול, עמ'2, השבטים, עשרת נויבאואר, נויבאואר: של מדבריו הוא הציטוט בכתב-42. החיבור את בטעות ציין נויבאואר .

עמ' ומדע, כישוף קבלה, רודרמן, השוו: הלבנון'. יער כ'בית זה הערה174יד שבע':42, 'באר בחיבור יגל של הבאה להערתו התייחס רודרמן .
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מעודכנות; רנסאנסיות מהדורות גם כמו ורומית יוונית ימי-98ומדעית והוגים הכנסייה אבות משל נוצרית ספרות

עשרת אודות על לידיעות יגל התייחס כאשר לדוגמא, בתקופתו. שנערכו מסעות אודות על מודפסים וספרים ביניימים

בעקבות שנודע הנילוס של מקורותיו למיקום התייחס הוא באפריקה, ג'ון פרסטר לממלכת בסמוך הנמצאים השבטים

אברהם של אלו כגון המעודכנות, במפות הופיע ואף החמש-עשרה מהמאה החל לאפריקה הפורטוגליים המסעות

 99אורטליוס, שהוא אף רמז לחיבורו.

גם אך קדומים, מקורות על יגל של בחיבורו התבססו השבטים עשרת אודות על לידיעות בנוגע הללו בפרקים הדיונים

אנשים. מפי שמע או בספרים שקרא מה 100על
רחוקות לארצות מסעות על פרטים כללה יגל ששמע מהידיעות אחת

שערכו הספרדים:

בפיר"ה ממנה נשא ספרדי איש בימינו כי 101ושמעתי
מצמצמת והייתה כלה בהכנסת בשביעי נחה והייתה

וכזו כזו כי ההיא בארץ זו פעולה שבתאי פעולת על תתמה אל ואתה השערה כחוט וביציאה בכניסה שביתתה

ובימים בארצות במחוזות אם וממשלתם חלקם כפי הכוכבים פעולות בארץ יתראו שרצה ה' מעשי נפלאים

בית בספר וטעמם שכרם זכרנו והנה הנסתרים הטבע פעולות יקראו המה והלא חיים ובבעלי בעשבים באבנים

, עמ' ב)75, דף 1306יער הלבנון [...] (יגל, באר שבע, כ"י אוקספורד 

תופעה מצויה בה פרו, היא 'פיר"ה' של או החדש' 'העולם של ל'גילויו' יגל התייחס הלבנון', יער ב'בית לטיעונו בדומה

ההיא' 'בארץ אלו גילויים יגל של תפישתו על-פי כאן. שהציג המידע פי על הסמבטיון נהר לתופעת המקבילה נהר של

לגלותם. האל של רצונו בגלל בימיו נחשפו האדם, מבני נסתרים היו לכן שקודם בטבע אחרים חדשים גילויים גם כמו

בהתיחסותו גם מצויה זו תפישה בנוסף, בחיבוריו. שמצאנו כפי הכהן יוסף של לתפישתו רבה במידה דומה זה הסבר

, עמ' ב).78, פרק כ"ב, דף 1309'...כי ראיתי גליון ספר חברו כ[מספ?]ר אברהם ז"ל מפרי"[צ]ולה נקרא אורחות ימים [...]' (כ"י אוקספורד 

אוקספורד.98 (כ"י פיקולומיני אלסנדרו של בחיבורו שהשתמש אלו מפרקים באחד ציין דף1309יגל בתרגום.79, זה היה ואולי ב) עמ' ,
ראה להלן על תרגומיו של החיבור לעברית.

החלק.99 זה הדברים אלה חדשה האפריקה בלוח כתב טולומיאו לוח תוספות על בדורותיו גדול שם בלי מבני אחד גייאוגרפו וחכם [...]' ראו:
הלבנה הרי אותם קוראים היו שהקדמוני' בהרים מתחיל הוא אשר נילוס נהר מוצא את הכירו לא כי לקדמונים ידוע בלתי היה האפריקה של
ע"כ יואנו פריטו הנקרא האיטיאופ"ה מלך אל מס הפורעים יהודים של ורב עצום מספר שוכני' ההם ההרים ועל בי"ת הרי אותם קוראים והיום

הנקרא בספר הזה הדבר וקויים אשור למלכי הייתה ההיא הצפונית הפיאה כי יען השבטים מעשרת אותם לשער נוכל דילמונדואשר טיאטר"ו
אוקספורד כ"י שבע, באר (יגל, מ"ז.' דף1306בקלף ,74- ב עמ' אורטליוס75, של חיבורו עצמו). בכתב-היד מסומן התחתי הקו א. עמ' ,

Theatrum orbis terrarumלהזכיר לא הקפיד שלו, כתב-היד את להדפיס התכוון שיגל שמכיוון ויתכן ביותר, והנדפסים הידועים מן היה
.84). ראו לעיל הערה 1564את המחבר הפרוטסנטי בשמו, כפי שדרש צו ועידת הכנסיה בטרנט (

אוקספורד.100 (כ"י '[...] מילאנו ויצינצו שמו נוצרי מאיש בלוצירה שמעתי בעוניי הצעיר 'ואני דף1306לדוגמא: הוא72, ב). עמ' ,
, עמ' ב.  74הזכיר, בין השאר, את סיפורו של דוד הראובני: שם, דף 

עמ'.101 השבטים, עשרת נויבאואר, בכתב-40השוו: הזהות זה. בהקשר מובנת הייתה שלא 'פירופ', המלה: את בתמיהה ציין נויבאואר .
לא פ"ה למצוא נדיר ה"א. כאות ולא פ"ה כאות זו במילה האחרונה האות את לזהות נויבאואר את הוביל רהוטה איטלקית כתיבה הכתוב היד
פרו. ארץ של מהכתיבים אחד שהיא 'פירה' לעומת ברורה משמעות אין ל'פירופ' אך לועזית, במילה מדובר כן אם אלא מלה, בסוף סופית
לסימונים בדומה לועזית, מילה המסמן פסיק הכוללת קריאתי לעומת המילה, לגוף הוסיפה ולכן זו במילה תלויה ו"ו פירש נויבאואר בנוסף,

נוספים של לעז בכתב-יד זה. ההקשר וההפניה של יגל לחיבורו 'בית יער הלבנון' רומזים שניהם כי אכן מדובר בפרו.
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התקיימו והשגחתו האל של טובתו בשל כי ציין כאשר יותר, מאוחר דוד' לבית 'כסאות בחיבורו בנה דל יהודה של

 102מסעות ממעבר לים ונתגלו עולמות חדשים, שהם חלק מ'פלאות חכמת הטבע'.

'גיא יגל של המיסטי בחיבורו מצוי האחרים מהשניים רבה במידה שונה שהיה הגיאוגרפיות לתגליות נוסף הסבר

שנת בסביבות חיזיון' 'גיא את חיבר יגל כמה1578חיזיון'. עם מפגשיו את תיאר שם במנטובה, בכלא ישיבתו בעת

באופן המסמלות נשים שלוש על המחבר של חזונו מתואר החיבור של השני בחלק שמיימי. מסע כדי תוך נשמות

והשלישית והאסטרולוגיה המדע את מסמלת השניה הפילוסופיה, לימוד את מסמלת האחת השונים; המדעים את אלגורי

שלוש כי נאמר, החיזיון של בסיומו ביותר. המושלם כמדע שנתפש והקבלה, התורה ידיעת האלוהי, המדע את מסמלת

האל. סתרי את האדם בני את ללמד מנת על השמיים מן ירדו הללו הנשיות 103הישויות
השלישית האשה של בנאומה

נכתב:

השני' אמנם צורות. נ' המה כי ודע צורות [מ]"ח ימצאון הזה בגלגל כן שערים חמשים יהיו שבבינה וכמו [...]

מעברות הולכי אל נתגלו הזה היום כי ודע יצירה. ספר בפי' ז"ל הראב"ד שהעיד כמו הקדמוני' מהחוזים נעלמו

לא אותם אשר הזה באופק אשר מאלו יותר האופק לאותו סביב גדולו'[ת] וצורות כוכבים הפירו בארצות ימים

להשלים שימצאון שראוי צורות הב אותם המה והם ספריה'[ם]. ועל הקדמוני'[ם] החוזי'[ם] בפי' זכרונם בא

אור מאורי 'כל וז"ל: פ"ז בפרקיו הגדול אליעזר ר' רמז ואליהם מחוזי'. נעלמו אשר החמשים חשבון

.)235הגדולי'[ם] נתונים בדרום חוץ מהעגלה והיא נתונה בצפון וכו' [...] (יגל (רודרמן), גיא חזיון, עמ' 

השמיני הגלגל של הצורות חמשים מתוך החסרות הצורות שתי לידיעת הביאו התגליות כי האשה הסבירה זה בקטע

בין הפער את להסביר או לפשר כאן ניסה לא יגל הִּבינה. היא השלישית, הספירה של השערים לחמשים המקבילות

במקרים כמו קודם, ידוע שהיה מה לבין המשווה לקו שמדרום הגילויים בעקבות שהתפתח החדש האסטרונומי הידע

בדומה הקדמונים'. מ'החוזים שנעלם מה בהשלמת החדש הידע של יתרונו באמצעות זאת נימק אלא האחרים,

של חידושו ביניהם. לפשר מפורש ניסיון ללא החדש לידע הקדום הידע בין יגל שילב פריצול אברהם של להתמודדותו

104יגל היה במידה רבה הבנת התגליות החדשות דרך ראיה מיסטית ובאמצעות שפת הספירות הקבלית.

.184 - 183ראו: רודרמן, מחשבה יהודית, עמ' .102

. 24 - 23ראו: יגל (רודרמן), גיא חזיון, עמ' .103

בכתביו.104 יותר מאוחר שנה וחמשים כמאה מצוי האדם גוף של הסמליות באמצעות לקבלה גיאוגרפיה בין הקשר של יותר רחב פיתוח

ואלי. דוד משה ראו: המשיח. לימות הנקשרים העקבים את סימנה אמריקה כאשר היבשות, לבין הגוף בין שהקביל ואלי, דוד משה ספרשל

. דף קי. אני מודה לאליעזר באומגרטן על הפניה זו.A 462הליקוטים. כ"י בודפשט - אוסף קויפמן 
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ה. דוד גאנז ו'המדע החדש'

. דוד גאנז וחיבוריו1

חלק גאנז דוד הקדיש המדעית, הכתיבה של בהקשר הגיאוגרפיות לתגליות יחסית המצומצמות ההתייחסויות לעומת

מצוי ובחיבוריו החדשה' 'הגיאוגרפיה במחקר שכונה מה על התבסס הוא העולם; לתיאור המדעיים מכתביו נכבד

העת של הראשונה במחצית יהודים מלומדים של כתביהם מבין העולם של הגיאוגרפיה של ביותר והשלם הרב הפירוט

החדשה המוקדמת.  

- מחיבוריו שניים החוקרים של לבם תשומת את משכו ובמיוחד המחקר בספרות ניכרת לב לתשומת זכו וחיבוריו גאנז

ואסטרולוגי. אסטרונומי והשני היסטוריוגרפי 105האחד
ככלל הגיאוגרפיה בתחום גאנז של והשקפותיו ידיעותיו זאת, עם

ספרו מתוך בפרק מצויים זה בנושא היחידים הדיונים ביותר. מצומצם באופן נדון בפרט, החדשות לתגליות ובהקשר

עפרון. ונוח מלמד אברהם של במאמריהם ובקצרה נהר אנדרה 106של
לתפישותיו בנוגע במחקר שהוצג ממה בשונה

ביחס חדשנית עמדה שהציגו רק לא הגיאוגרפיות תפישותיו ממש, של חידוש משום בהן היה שלא גאנז של המדעיות

בחברה עת באותה המקובלות לתפישות בהשוואה חידוש בגדר היו אף אלא היהודית, בחברה שרווחו לתפישות

שאב מהם המקורות ועל תפישותיו על לעמוד מנת על ובכתביו גאנז של בידיעותיו יתמקדו הבאים הסעיפים הנוצרית.

את ידיעותיו.

בשנת וסטפליה באזור נולד גאנז שלמה בן על1541דוד בפרנקפורט למד בצעירותו חינוכו. ראשית את קיבל שם

בנורתהיים להינשא חזר הוא (הרמ"א). איסרליש משה ר' של בישיבתו ללמוד לקרקוב נדד ואחר-כך מיין, הנהר

מותו עד חי שם בפראג, משפחתו עם והשתקע עזבּה השש-עשרה המאה של הששים שנות במהלך אך שבסקסוניה,

אפרים1613בשנת כץ, יצחק (המהר"ל), בצלאל בן ליווא כר' יהודים ומלומדים רבנים עם קשרים גאנז קיים בפראג .

עם מקשריו הן והמהר"ל הרמ"א ממוריו הן הטבע במדעי ידיעותיו את רכש גאנז הלר. ליפמן טוב ויום מלונטשיץ

בספרים קריאה באמצעות עצמאי לימוד הוסיף ולכך בעיר, שפגש מולר ויוהנס קפלר יוהנס בראהה, טיכו האסטרונומים

בעירה קפלר ויוהנס בראהה טיכו של הכוכבים במצפה ביקוריו משלושת רשמיו את תיאר גאנז ולועזיים. עבריים

על.105 למחקר ומסורתיות. מודרניות ברויאר, א-לג. עמ' (ברויאר), דוד צמח ראו: דוד' 'צמח ההיסטוריוגרפי וחיבורו גאנז של דמותו על
ראו: גאנז, דוד של המדעיים חיבוריו Georgeאודות Alter. Two Renaissance Astronomers: David Gans, Joseph Delmedigo.

Praha גאנז1958 דוד נהר, א’ של ספרו על (ביקורת השש-עשרה במאה אשכנז יהודי בתרבות 'פרק אלבוים. יעקב וזמנו. גאנז דוד נהר, .
עמ' (תשמ"ו), נה תרביץ במהדורה145-157וזמנו)', תוקנו דיוקים ולאי לשוניים לעניינים הנוגעות אלבוים י' של הערותיו רוב אמנם .

היד, כתבי בדיקת אופן בשל בחינות; מכמה בעייתי נותר עדיין הוא נהר, של מחקרו מחשיבות להמעיט בלי אך נהר, של ספרו של השניה
ביניהם. גאנז דוד של ומקומו היהודית בחברה המדעים לימוד של לאידיאליזציה הנטייה וכן גורפות הכללות או דיין מבוססות שאינן השערות

ראו: מעודכנים Noahלמחקרים J. Efron. R. David B. Solomo Gans and Natural Philosophy in Jewish Prague. PhD
Dissertation, Tel Aviv University עמ'1996 ומדע, יהדות הנ"ל, בפראג. הטבע מדעי עפרון, פרשנות118-125. ופיש, עפרון .

אסטרונומית.
עמ'.106 גיאוגרפית, ספרות צונץ, אצל: מצוי לתגליות או לגיאוגרפיה בהקשר גאנז של חיבורו של קצר סילבר,278-280איזכור .

עמ' יהודית, בספרות עמ'115-117אמריקה וזמנו, גאנז דוד נהר, ראו: יותר רחב מעט לדיון עמ'184-203. אמריקה, גילוי מלמד, .456-
עמ'461 חדשות, ארצות עפרון, מאותן61-65. בעייתיות הן בגיאוגרפיה העוסק נהר של בספרו בפרק המובאות והמסקנות מהדיון חלק .

סיבות שציינתי לעיל בהערה הקודמת.
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שנת בסביבות שהתקיימו לפראג, הסמוכה אלו1600בנטקי ביקורים כי מכתביו ברור עמהם. שיחותיו את והזכיר ,

להתעניינות הרקע בגיאוגרפיה. שגם להניח ויש באסטרונומיה ידיעותיו את וקידמו הטבע במדעי סקרנותו את סיפקו

השני, רודולף הקדושה', הרומית 'האמפריה שליט של מושבו שהייתה פראג, מושבו מקום היה הללו בנושאים

רנסאנסי למרכז מה לזמן והפכה שונים, למלומדים שואבת אבן העיר הפכה ובמדעים באומנויות התעניינותו שבעקבות

חשוב בתקופה שבין סוף המאה השש-עשרה לראשית המאה השבע-עשרה. 

שנת בסוף בפראג נדפס אשר דוד', 'צמח שנקרא היסטוריוגרפי חיבור חייו במהלך חיבר חיבורים1592גאנז ומספר ,

וגרסתו דוד' 'מגן נקראה המוקדמת גרסתו - גרסאות בשתי אחד חיבור רק שרד המדעיים חיבוריו מתוך הטבע. במדעי

נשתמרו, שלא אלו על מעט ללמוד ניתן המוכרים חיבוריו מתוך להלן). פירוט (ראו ונעים' נחמד 'ספר כונתה המורחבת

המדידה'. 'ספר נוסף חיבור של איזכור ועימם ו'פרוזדור' דוד' 'מגדל ובגיאומטריה במתמטיקה חיבורים נמנים עליהם

כלי - בקוודרנט לשימוש מדריך הקטן', 'מאור העיבור', 'ספר הם: עטו פרי גאנז שהזכיר באסטרונומיה החיבורים

האסטרונום עבור שהכין אלפונסו', 'לוחות של לגרמנית מעברית ותרגום - בניווט גם שסייע אסטרונומיות למדידות

מצוי בנוסף, דוד'. 'מגן חיבורו עבור שהכין עולם ומפת הארץ' 'גבולות בגיאוגרפיה חיבור גם הזכיר גאנז בראהה. טיכו

אף שזהו ויתכן גאנז של עטו פרי הנראה ככל שהוא בכתב-יד, שנותר חייא אבן אברהם של הארץ' ל'צורת פירוש

107אוטוגרף.
של האגדית ממלכתו בשאלת אף ואולי השבטים בעשרת דיון שיכלול חיבור לכתוב התכוון כי העיד גאנז

פרסטר ג'ון, אך לא ידוע אם אכן השלים משימה זו. 

ההיסטוריוגרפי בחיבור מצומצמם באופן הן מחיבוריו, בשניים הוצגו במערב החדשות לתגליות בנוגע גאנז של ידיעותיו

במפת גיאוגרפי דיון שכללו ונעים', נחמד 'ספר המעודכנת ובגרסתו דוד' 'מגן המדעי בחיבורו בהרחבה הן דוד' 'צמח

לגיאוגרפיה בנוגע גאנז של ידיעותיו בהתרחבות להבחין ניתן החיבורים בשני המידע של השונה ההקשר מלבד העולם.

רק לא לתקופתו ביותר המעודכנות מן הינה ונעים' נחמד ב'ספר הגיאוגרפי הידע פריסת כאשר ובעידכונם, העולם של

של לאלו ומקורותיו גאנז של ידיעותיו את להשוות מעניין בכלל. זמנו מלומדי בקרב אלא היהודית החברה בקרב

שלא וכנראה וגרמניים עבריים במקורות בעיקר שימוש עשה הוא שכן באיטליה, שישבו דורו בני מלומדים יהודים

 108רכש ידע בלטינית או בשפות רומניות אחרות.

שנת בסביבות דוד' 'מגן המתמטי-אסטרונומי חיבורו את כתב ואף1596גאנז ועידכונים שינויים עבר החיבור אך ,

באופן אלו משינויים להתרשם ניתן מותו. לפני קצר זמן ועד הבאות השנים במשך המחבר ידי על פרקים לו נוספו

שנת לסוף המתוארך אוטוגרף) (שאינו החיבור של אחד כתב-יד שנותר מכיוון 1596109מוגבל
וחלקי בודד ועותק

.279. השוו לחיבור שהזכיר צונץ, ספרות גיאוגרפית, עמ' 746כתב-היד מצוי בספריית הבודליאנה, קטלוג נויבאואר מס' .107

ראו: ברויאר, צמח דוד, עמ' ה-ו..108

(מס'.109 המבורג מספריית זה כתב-יד של מיקרופילם בירושלים.273צילום הלאומית שבספריה כתבי-יד לתצלומי במכון נמצא (
ונכון חרשים חכם ידידו לכבוד חברו יסדו מכונה. אווזא ממשפחת תכונה. איש דוד הר"ר של מהתכונה. חלק כתבתי אמונה. אל 'בעזר חתימתו:
רצופים. ימים שלשה תוך והעתקתיו ממחברו יתבאר עוד אשר הטעם דו"ד. מג"ן שמו קרו היוולדו וטרם מהם. ברי[...?]סקז משה הר"ר דעת
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בשנת בפראג נדפסה והיא המעודכן החיבור של תקציר מעין למעשה הייתה הדפוס מהדורת בכותרת1612בדפוס.

ישנם אם לבדוק ניסיון היא זו מקוצרת מהדורה כי שציין המדפיס, מאת קצרה פסקה מצויה בחתימה דוד'. מגן 'ספר

קונים החתמת שמטרתה זו בתקופה הדפוס בתי של מוכרת שיטה כולו, הספר בהדפסת מעוניינים שיהיו קוראים

ישתלמו. הספר הדפסת הוצאות כי והבטחה 110פוטנציאלים
מאוד קרוב הנדפס דוד' 'מגן קיצור של העניינים תוכן

את נושאים אשר חודשים, בכמה ההדפסה לגרסת המאוחרים כתבי-יד במספר המצויה החיבור של נוספת לגרסה

נדפסה זו גרסה מותו. לפני המחבר להכין שהספיק מתוקנת גרסה על הנראה ככל ומתבססים ונעים' נחמד 'ספר הכותרת

1743.111כ'ספר נחמד ונעים' רק זמן רב לאחר מכן ביעסניץ בשנת 

משנת דוד' 'מגן של היחידי מיוחדת1596כתב-היד חטיבה מקדיש אינו והמחבר ביותר מצומצם גיאוגרפי ידע כולל

שנת של בדפוס המקוצרת המהדורה של העניינים מתוכן לעומתו, זמנו. של הגיאוגרפיים ולגילויים זה ,1612לנושא

אלו. בנושאים היריעה את והרחיב השלישי לשער פרקים כמה הבאות השנים במהלך הוסיף גאנז כי ללמוד ניתן

את (הנושאים ונעים' נחמד 'ספר המכונים המאוחרים היד כתבי נוסח לבין הנדפס דוד' ב'מגן הפרקים פירוט בהשוואת

שנת של פירוט1613הקולופון (ראו המאוחרים היד בכתבי אחד סעיף של תוספת מלבד זהה, העניינים תוכן כי נמצא (

להלן).

שעברשין אק"ק שליטא יצחק בן אברהם הסופר אני הכופר. אשכו"ל לפרט כיסלו י"ח ב' ביום והשלמתיו ביש[ו]ץ. בעיר פה רבה ב[ת?]חינה
, עמ' ב). 48, דף 273ממדינת קליין פולין עשרה פרסאות מק"ק לובלין.' (גאנז, מגן דוד, כ"י המבורג 

הנחתו.110 הלאומית. בספריה שלום גרשם בספריית מצוי שלו צילום ועותק באוקספורד הבודליאנה בספריית מצוי היחיד הדפוס עותק
ב- נדפס אשר דוד 'מגן כי נהר אנדרה עמ'1612של וזמנו, גאנז דוד (נהר, פרסומת' חוברת אלא הערת64אינו את רבה במידת תואמת (

להדפיס כעת נתן לא י"ץ גאנז דוד מהר"ק המחבר הזקן הנח המדפיס 'אמר הבא: באופן הפוטנציאלי לקורא-הקונה הפונה בסיום, המדפיס
שרוח יראה וכאשר ידברו. ומה יאמרו מה עדרי'[ם] שריקות לשמוע ולנסיון לבחינה ר"ל פרוב) איינר (נו שלמעלה הדפים אלו רק מספרו
אכן להדפיסו. לידי הספר כלל ויתן כספו הוצאת על יחיש ולא מבעליו טוב ימנע לא אז ואיש איש כל לרצון ויהיה ל]נו [נוחה יהיה הבריו'[ת]
זה ומי המחבר. אל והודאה שבח יתן הזה הספר סימני גדולת תפארת יקר בראותו [?...] חכמה אוהב תכונה איש שכל ספק שום בלי הוא אצלי
דוד מגן (גאנז, מחוקק' זצ"ל כ"ץ בצלאל מהר"ר בן משה הקטון דברי אלה אחד: ספר ממנו יקנה שלא והשכל ודעה בינה ה' חננו אשר האיש
שנים-עשר הכולל עניינים ותוכן המחבר הקדמת מרכזיים, אישים של הסכמות ארבע שער, כללה זו מהדורה עמודים). מספרי ללא (דפוס),
נהר, ראו: ההסכמות ועל העותק על נוספים לפרטים מהם. אחד בכל הפרקים כותרות ולאחריו תוכנו על קצר סיכום אחד כל שבראשית שערים

.109 - 97דוד גאנז וזמנו, עמ' 

משנת.111 דוד' 'מגן של המקוצרת הדפוס כבר1612מהדורת יותר, הקדום כתב-היד לעומת מורחבת הינה ענייניה תוכן שעל-פי ,
מן נוספים. ומלומדים בראהה טיכו עם קשריו ובשל שרכש נוספות ידיעות בעקבות הנראה ככל המחבר, של ותוספות שינויים בתוכה הכילה
נפוץ צירוף ונעים', נחמד 'ספר הכותרת את הנושאים כתבי-יד מספר נותרו זו הדפסה לאחר להכין גאנז שהספיק דוד' ל'מגן החדשה הגרסה
רמז לא ואף זו בכותרת השתמש לא גאנז שכן החיבור, של המעתיקים אחד על-ידי הנראה ככל לחיבור הוענק אשר התכונה, מדע של בהקשר

) שע"ג באב ח' התאריך את בקולופון ומציינים ונעים' נחמד 'ספר הכותרת את נושאים המוקדמים היד כתבי שני שלושה1613ביולי26לה. ,(
יש הלועזיים. השמות באיות בעיקר הבדלים, כמה ביניהם יש כי אם בנוסחם ביותר קרובים היד כתבי שני גאנז. של פטירתו לפני שבועות
הדפוס מהדורת נהר, של מהשערתו בשונה כי נראה, השוואתית מבדיקה שרד. שלא עצמו גאנז של עותק על התבסס מהם אחד שלפחות להניח

סינסנטי1743של כ"י על ברנו892הסתמכה כ"י על ולא לו, זהה נוסח על שנשענו כתבי-יד של1613או מקורה ובשאלת היד בכתבי לדיון .
. 154 - 152. אלבוים, פרק בתרבות יהודי אשכנז, עמ' 116 - 90מהדורת הדפוס, השוו: נהר, דוד גאנז וזמנו, עמ' 
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. 'העולם הישן' וחידושי 'העולם החדש' 2

זאת שהציג כפי ובקרטוגרפיה, בקוסמוגרפיה עוסק ונעים' נחמד 'ספר או דוד' 'מגן של השלישי השער של תוכנו עיקר

המחבר בראשית השער:

ושלשה [=אקלימים] אוקלימים שבעה ובאור מדתה פרסאות וכמה הארץ מכדורית בו יתבאר השלישי השער

הארץ צורת ותמונת העולם חלקי ארבעה עוד זה על ונוסיף החדש העולם ומציאות הקדומים העולם חלקי

ארבע וגבולות המדינות ורוחבי אורכי ומציאת קצוותיה ששה מכל וגבוליה גליליה נופיה אורחותיה בכללה

בשמו ואחד אחד כל אשר העולם רוחות ושתים שלשים ביאור בצירוף ישלימו ואנה יתחילו אנה העולם רוחות

הן וכמה העולם באורך מהם אחת כל כמה הימים ומאיי העולם מישובי רבות ומדינות למקומות ולוח יקרא

 112, דף כ"ג, עמ' א)1613ברחבו עם דברים רבים זולתם. (גאנז, נחמד ונעים, כ"י ברנו 

כדי תוך הארץ כדור פני תיאור את הכולל זו בתקופה עברי בחיבור והיחודיים הבודדים הדיונים אחד הינה זו חטיבה

את הסביר גאנז העולם. מפת של ותיאור רוחב וקוי אורך קוי על-פי הקרטוגרפיה, עקרונות של למדיי יסודית פריסה

הגיאוגרפי לידע בהתאם מפה שרטוט לשלבי הנחיות כמעין העניק ולמעשה המקומות, בין המרחקים מדידת אופן

שתוכל עולם מפת הנראה ככל בעצמו שירטט ואף שונות, במפות שימוש עשה שגאנז ספק אין זמנו. של והקרטוגרפי

לשמש את הקוראים, עניין שידון בפירוט בהמשך.

נ"ז-נ"ח בסימנים הארץ. כדוריות שאלת אודות על בדיון נ"ה-נ"ו בסימנים הפותחים דיונים מספר כוללת זו חטיבה

למציאת הנדרשות השונות במדידות דן הוא נ"ט-ס"ג ובסימנים האסטרונומית במערכת הארץ כדור את המחבר מיקם

קביעות עם המחבר התמודד ס"ד-ס"ז הבאים בסימנים השונים. המקומות בין והמרחקים הארץ כדור של גודלו

שהמים במים, שקועה לא שהארץ לכך הוכחות והביא בגיאוגרפיה החדשים הגילויים עם עוד התיישבו שלא 'הקדמונים'

עומדים על הארץ ולא להפך, ושיש חיים באזורים שמדרום לקו המשווה, לדוגמא:

ועד שנים ממאה יותר מעט זה להאחרונים כי ומוטעים שוגגים בזה נמצאו כאחד כולם הקדמונים שכל תדע

ולא במראה להם התוודע הים את לתור היורדים ופורטוגא"ל וספר"ד צרפ"ת שלוחי באניות הים יורדי הנה

העליון בחלק מהם הימים, באיי מהם ביבשה מה[ם] דיורים מצאו העולם כדור של קצוות ששה שבכל בחידות

שם אשר מונד"א נאב"א שקורין החדש עולם חלק והוא רגלינו כפות תחת הנוכח התחתון בחלק מהם לדעתינו

צאן מלאים וכולם בהם, יושבי'[ם] אנחנו אשר העולם, שלישי כשני קרוב גדול חלק והוא ידים, רחבת יבשה

, סימן ס"ד, דף כו, עמ' ב - דף כה, עמ' א)1613אדם כמו שיתבאר בסמוך. (שם, כ"י ברנו 

הצגת לשם הובאו החדש', 'העולם בגילוי ובמיוחד בגילויים, הדיון כאן גם רוסי, דה לעזריה עינים' ל'מאור בדומה

זה.112 נוסח לחלוטין. זהה התוכן אך עמודים כמה של בהפרש שונה בכתיבה בכתב-היד פעמיים מצוי השלישי השער של הראשון הדף
אין (דפוס), דוד מגן גאנז, השוו: האחרון). בזה הדפוס טעויות (מלבד הנדפס ונעים' וב'נחמד הנדפס דוד' ב'מגן המופיע לזה לגמרי כמעט זהה

ציון עמוד. הנ"ל, נחמד ונעים (דפוס), דף כ"ב, עמ' ב.
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הסתפק לא גאנז כי אם משתנה, הישנה הגיאוגרפית העולם תמונת וכי המשוה לקו מדרום חיים שיתכנו החדשה התובנה

הן מישראל הן החכמים רוב כי רוסי דה של תפישתו את רבה במידה אימץ הוא זה. לדיון מעבר הרבה והרחיב בכך

עם הישראלי). ויצחק רד"ק (ראב"ע, הביניים מימי חשובים ומלומדים המשנה חכמי ביניהם זה, בעניין שגו מהעמים

בידע החזיקו חז"ל) (דהיינו החכמים מן שחלק יתכן הקדמונים של שגיאותיהם שלמרות האפשרות את העלה הוא זאת

חז"ל דברי 'ועל לכוונתם: באשר שאלה סימני רבות פעמים המותירים מדבריהם ללומד מובן בהכרח שאינו 'האמיתי'

למרות (שם). וסתומים' חתומים ז"ל דבריהם הארץ ומדת התכונה בעיניני רבים במקומות כי לתמוה כך] [=כל כ"כ אין

את לחלוטין ביטל ולא לחז"ל באשר זו מקביעה הסתייג הוא הקדמונים של ידיעתם בחסרון להודות חשש לא שגאנז

הרמ"א, של לתפישתו רבה במידה דומה זה טיעון לעיל. שנוכחנו כפי בתקופה שונים מדעיים לחיבורים בדומה סמכותם

זמנו. של (האסטרונומי) המדעי המידע עם חז"ל של דעתם את ליישב שניתן כמה עד שניסה גאנז, של 113מורו
כי נראה

האתגרים עם להתמודד נאלץ אשר במדע, המתעניין לתלמיד נחמה אף או תמיכה להעניק מנת על כאן הוצג זה טיעון

הקדמונים ידע של חשיבותו את לגמרי לערער מבלי אך קדומה כמסורת שנתפש מה מול אל החדש הידע שהעמיד

ובמיוחד את חוכמת חז"ל. 

של זה לנושא שוב נדרש הדרומית, אמריקה יבשת לכלל שהתייחס כינוי פרו, את גאנז כשתיאר החיבור בהמשך

התיישבות בני אדם תחת קו המשווה:

בלשונם הנקרא המזלות חגורות תחת נמשכים הם [=מדינותיו] מדינתיו רוב בו דברנו אשר פיר"א החלק

ימצאו לא [...] החגורה שטח כל שתחת שפטו שהקדמונים [...] הצרבת המכוה חגורות ר"ל טוריד"א זונ"א

כי צמחים שאר ולא עשב ולא דשא לא שם ימצא שלא באמרם הארץ יבשות ומרוב חמימות מרוב דיורין שם

מבונה אותה וראו המדינה בזאת עברו אשר ורבבות מאלפים יכוחש זה כל אך החום מרוב ויחרוב יבוש הכל

, דף לה, עמ' א).1613מן הקצה אל הקצה ארץ רבתי עם ומלאה כל טוב [...] (שם, כ"י ברנו 

לגשם דאג חסדו' ברוב יתברך 'שהאל מדעי-אקלימי הסבר באמצעות המחבר ידי על יושבה עורר זה שגילוי התמיהה

להתנגשות הפתרון (שם). הכל' יוצר מנפלאות זה 'וכל לחיות להם ולאפשר מהחום התושבים את להציל מנת על ולרוח,

האל כי ההכרה באמצעות נפתר העולם על החדשות הידיעות באמצעות המציאות הכרת לבין הקודמות התפישות בין

והוא זה לאקלים להתרגל לאירופים קשה ל'מדינותינו' בהשוואה כי גאנז ציין זו הכרה למרות הטבע. סדרי על אמון

השש-עשרה המאה מתחילת עוד נפוץ שהיה הסבר עימם, להתמודד נאלצו מהם שרבים ולמוות למחלות הסיבה

 114לתמותה הגבוהה יחסית של הכובשים האירופים באמריקה.

. וראו שם הפניות נוספות לתפישתו של הרמ"א.81 - 75ראו לדוגמא: רודרמן, מחשבה יהודית, עמ' .113

באופן.114 מדינ[ו]תינו חימום לערך מאוד ורב גדול הוא מעונן ביום אפילו שם ישאר אשר והשרב שהחמימות תדע 'ומזה ראו:
ורבים חום רוב מחמת ועטופים חולים יחלשו רובם הם הנשמע, כפי ס"ו כסי' כנ"ל בשנה שנה מדי ממדינ[ו]תינו לשם ילכו אשר שהאנשים

ברנו (כ"י שם" ימותו הופיע1613מהם החדש' ב'עולם האירופים הכובשים ולתמותת למחלות באשר דומה אקלימי הסבר א). עמ' לה, דף ,
יכול היה לא המקומות 'ובאלה פריצול: לאברהם עולם' ארחות ב'אגרת ביניהם בתקופה, רבים בחיבורים ואילך השש-עשרה המאה מראשית
זה על ותרופה תקון המציאו הספינות מלחי אם ידעתי ולא כאמור. ומתים נפסדים והיו האויר השתנות בעד שמה מגלילותינו איש להתקיים
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שנסמכו חדשות תפישות של לפיתוחן מצע שימשו הן הקדום הידע על רבה במידה ערערו החדשות שהתגליות למרות

על בתגליות השתמש גאנז גם רוסי, דה לעזריה בדומה החדש. הידע לתוך אותן ושילבו הקודמות, העולם תפישות על

הארץ. כדוריות הוא זה, שער פתח בו הנושא כגון תקופתו של החדש' 'המדע את המרכיבות שונות תובנות להוכיח מנת

בתגליות, הדיון עיקר והיווה הארץ כדוריות הוכחת לשם רוסי דה של בחיבורו שימש אשר ואלקאנו, מגלן של מסעם

הופיע באופן דומה גם בחיבורו של גאנז, כדלהלן:

ה' שנת היא למספרים תקכ"א אלף בשנת שהיה מעשה ספר על להעלות ראיתי הארץ מכדורית מדברים עודנו

גדול חכם ספ"רד מלך של צבא שר מלחמה איש דיקאנ"י סבאסיאנו"ס שמו א' איש היה ליצירה רפ"א אלפים

אשר ומטרופולין אם מסיביליא"ה יצא הוא העולם כדור מקומו' וידיעת במדידות ר"ל גיאוגריפי"אה בחכמת

ויבא ונסוע הלוך וילך המזרח אל פניו פנה ומאז אפריק"ו חלק של המערבי צד כל וסיבב הימה וירד בספרד

שלישו, שם ונהרג ההיא הארץ אנשי בו פגעו ושם הוד"ו ארץ היא אינדיא"ה מדינות 115אל
בספינתו מלט והוא

היו ההוא במקום אשר ממנה ולהלאה המזרח בקצה שבא עד הרוח אותם ותשא אתו אשר איש מאות ארבע עם

רק מערב דרך פניו להפוך שלא לבו מלאה ושם משם, יצא אשר מדינתו אנשי רגלי כפות נוכח רגליו כפות

עולם עד ויבא וילך מזרח, לקראת עוד בספינתו לצאת הוסיף ע"כ הארץ, כדור כל את להקיף יוכל אם לראות

ולא מזרח, נוכח פניו עוד ותמיד לשמאלו והניחו אותו והקיף ע"ג) בסי' לפנים לך יתבאר מקומו (אשר החדש

דגלו על לאות לו ועשה בספרד אשר סיביליא"ה הגדולה לעיר צאתו למקום שובו עד מערב כלפי פניו היפך

י"א פרק עינים מאור בעל גם סבבתני, ראשון אתה אליו) מדבר הכדור (כאילו עליו כתוב והיה כדור צורת

אלף בשנת דראק"ו פראנצישק"ו נקרא מאנגלטיר"א אחד איש עשה בעצמו הזה וכמעשה המעשה, זה הזכיר

, דף י"ח, עמ' א).1613תקע"ז למספרם היא שנת ה' אלפים של"ז ליציר[ה]. (שם, כ"י ברנו 

עצמו שהוא כפי דבריו, של האחרון בחלק בהם שימוש ועשה עינים' מ'מאור זה מסע אודות על הפרטים את הכיר גאנז

פרטים שינה גאנז מה. במידת שונים כאן הפרטים שכן רוסי, דה של בחיבורו למתואר נצמד לא הוא זאת עם ציין.

התאריך ביניהם אחרים, ממקורות הקפת1521והוסיף של נוסף מסע הזכיר ואף הארץ כדור את שהקיף המסע מסלול ,

בשנת הארץ (1577כדור דרייק פרנסיס הוא דראק"ו' 'פראנצישק"ו Francisעל-ידי Drakeמועד היה זה (תאריך (

מתואר כאן היה, שאכן כפי מערבה, מגלן-דלקאנו מסע כיוון את שתיאר רוסי, מדה בשונה למסע). דרייק של יציאתו

במזרח, והאיים הודו לכיוון מלכתחילה המסע מטרת מהבנת נולדה זו ששגיאה יתכן מזרחה. - ההפוך בכיוון המסע

ליוסף הימים' 'דברי את הכיר שגאנז למרות הדברים. את כך שתאר אחר במקור משימוש נבעה שהיא להניח וסביר

על שם המופיע הפירוט למרות זה, למסע הנוגעים בפרטים להשתמש לא זה במקרה בחר הוא להלן) (ראו הכהן

היא החוליים סבת כי וידוע [...] ' הדבר: מגיפת על בחיבורו יגל אברהם של לדבריו השוו ב). עמ' כ' דף עולם, ארחות (פריצול, להבא'
השתנות המזגים [...]' (אברהם בן חנניה יגל, מושיע חוסים, ויניציאה שמ"ז, דף ט', עמ' א).

יש כאן חילופין בין מגלן שהיה מפקד המסע לדלקאנו שהיה סגנו..115
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116אודותיו.

גאנז עשה שימוש ב'מאור עינים' גם כאשר נדרש לשאלת אופיר וזהותה המשוערת עם פרו ב'צמח דוד': 

עליו המלך [=שלמה שהע"ה שלח שם אשר אופיר ארץ הוא החדש שהעולם כתב י"א פרק עינים מאור בספר

שם והפליג ט' סימן ב' הימים] [=ובדברי ובד"ה י' סימן א' כבמלכים שנים, לשלש אחת ספינותיו את השלום]

בראיות ע"ש [=עיין שם]. (גאנז, צמח דוד, דף ק"ו, עמ' א).

נוספים. לפרטים עינים' ל'מאור קוראיו את והפנה לפרו אופיר בין הזהות בדבר רוסי דה של טיעונו את גאנז קיבל כאן

של בדבריו כטעות לו שנראה מה ולתקן זה בנושא להרחיב המחבר החליט ונעים', ב'נחמד או דוד' ב'מגן זאת, לעומת

דעתו והצגת הדברים של תיקון כלל האחרון וחלקם רוסי דה של דעתו את הציג דבריו של הראשון חלקם רוסי. דה

שלו: 

שחכמי דע ספינותיו. את ע"ה המלך שלמה שלח שם אשר אופי"ר היא פיר"ו שמדינת אומרים] [=יש י"א

זהב משם להביא שנים לשלש אחת ספינותיו את שהע"ה שלח שם אשר אופיר שארץ כתבו ארץ מחקרי

במבטא קרובים ואופירה שפירו ואומרים הנ"ל פיר"ו מלכות היא ט' וסי' ח' סי' ובד"ה י' וסי' ט' סי' א' במלכים

ושיעור זמן גם אשר שנים שלש זמן ולשוב לילך צריכין שהיה רב מרחק היו ספק בלי כי מאוד נראין ודבריהם

משלשה אשר כנ"ל רב זהב שם נמצא היום שעד ובאמת ממנה, ולשוב לילך צריכים במדינתינו דורינו אנשי זה

בו, ד[י]ברנו אשר הזה החדש העולם זה] [=ולפי ולפ"ז אופירה הוא שפירו להאמין קרוב הנזכרים טעמים

אצלינו, אם כי חדש זכרה,117איננו נשכח ואח"כ השלום] עליו המלך [=שלמה שהע"ה בימי ידוע היה כבר כי

דבריהם ואם שנית פיר"ו החלק זה לנו ונתגלה הים את לתור יהלכו הששי לאלף רנ"ב בשנת האחרונים ובאו

הימים ובדברי במלכים ככתוב סוף ים על אשר גבר בעציון נעשו שהספינות מאחר אני אומר הסברא כפי אמת

הולכת שהספינות נראה כנ"ל, ובד"ה במלכים ככתוב סוף ים על גבר בעציון הולכת שהספינות נראה כנ"ל

לארץ בואם עד מערב לצד פונים היו ומאז הדרומי אוקיינוס ים אל בואם עד דרום לצד סוף ים עד גבר מעציון

ארץ קצה עד הגדול ים אורך כל פני על ספינותיו עברו מספרו, י"א בפי' עיני'[ם] מאור בעל דברי ולפי פיר"ו.

יודה הימים גבול [=היודע] הידוע כי יתכנו לא שדבריו נראה אך המערבי, אוקיינוס ים דרך ומשם ספרד

, דף ל"ה, עמ' ב).1613ויאמר שלא יתכן שיביאו הספינות מעציון גבר על ים סוף. (כ"י ברנו 

לשאלת באשר רוסי דה של הנחתו את קיבל גאנז כי מכאן עולה טיעונו, הבנת על המקשה המעורפל הניסוח למרות

דה שהציע המסלול כי למסקנה הביאו בקרטוגרפיה שלו והמעודכן הנרחב הידע בהסתייגות. לפרו אופיר בין הזהות

בתאריך.116 נקב הכהן בקרב.1520יוסף שם נהרג אשר מגלאן, של בראשותו מולו"קאש' 'איי דרך עבר מערבה המסע כי ופירט
של הלטיני באיות גם אלא הפרטים בתוספת רק לא ניכר עינים' 'מאור מלבד נוספים במקורות השימוש רבים. בפרטים שונה גאנז של תיאורו

שמו של דלקאנו 'סבאסיאנו"ס דיקאנ"י' המרמז על מקור אחר, אולי מגרמנית. 

ניסוח זה זהה לניסוחו של דה רוסי: 'העולם הנזכר איננו חדש כי אם אצלנו' (דה רוסי, מאור עינים, דף נ"ט, עמ' א)..117
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יכול לא סוף מים הספינות של המסלול כי גאנז טען רוסי דה לעומת סביר. אינו שלמה ספינות של למסעותיהם רוסי

פנה מכן ולאחר אפריקה של המזרחי לחוף במקביל המשיך דרום, לכיוון גבר מעציון יצא אלא התיכון בים לעבור היה

הובילה החדש' 'העולם אודות על המלך שלמה של לידיעתו באשר זו דעה של קבלתה הדרומית. אמריקה לכיוון מערבה

ניסיונו עם משתלבת זו תפישה המקראי. בטקסט זה ובמקרה במסורת טמון החדש הידע כי הרווחת לתפישה למעשה

של גאנז בכמה מקרים לגשר בין הטקסט המקודש לבין המדע החדש.

. 'העולם הישן' בראשית המאה השבע-עשרה3

הגיאוגרפי- המושגים לעולם השייכים ובמונחים בידע שימושו את סתרה החדש הגיאוגרפי בידע גאנז של הכרתו אין

[כך!] 'שבע או המערב' ו'קצה המזרח' 'קצה כגון התלמאיות, התפישות על ברובו שהתבסס הישן, קרטוגרפי

האקלימים'. הוא אף ראה צורך להסבירם לקורא ולהשתמש בהם בדיונו, לדוגמא:

גם השוה קו שתחת [!] שיפטו בעקביו וההולכים החוזים ראש בטולמיאו"ס בראשם אשר שהקדמונים דע

ויבוש, יחרב ישרף הכל לדעתם כי [...] השמש תגבורת מחמת דיור[י]ן שם שימצא יתכן לא [...] עבריו משני

ימצא לא הקוטב עד ממנו ולהלאה הצפוני שמעגול הקדמונים שפטו כן וכמו [...] נגב בשורש הרד"ק כתב וכן

והוא אקלים וחלק חלק לכל וקראו חלקים, לשבעה הנזכר הישוב רוחב את וחלקו [...] קור מרוב דיורין בו

הארץ כל משוש נוף ויפה י"ז יהושע הנפת שלשת הכתוב מלשון נוף נקרא הקדושה ובלשונינו ערבי לשון

, דף כז, עמ' ב)1613 (כ"י ברנו 118תהלים מ"ח כמו שכתב הרד"ק בשורש נוף.

בדורות ישראל חכמי את גם כמו הקדמונים את ששימשו המונחים כי בתפישה גאנז דבק התקופה למלומדי בדומה

ה'חלקים', ושלושת האקלימים שבעת ביניהם החדשה, התקופה בן המלומד את גם לשרת להמשיך יכולים הקודמים

את והוסיף כטעות בו שהכיר מה את לתקן גאנז דאג זאת, עם הישן'. 'העולם את שהרכיבו היבשות שלוש דהיינו,

המקומות כל את שכללו נוספות, ויבשות אזורים מעתה הכילו האקלימים שבעת תפישתו על-פי לזמנו. המעודכן המידע

לחכמים בחיבורו פעמים מספר שוייך החדש המידע נוספות. חמש הצטרפו המוכרות היבשות ולשלוש זמנו, עד שהתגלו

119של התקופה האחרונה, דהיינו, ל'האחרונים ממאה שנים':

בפירושו.118 (רד"ק) קמחי דוד ר' א. עמ' כ"ב, דף שי"ט. דטרינטו רייוא אמונה. שבילי ספר אלדבי. יצחק בן מאיר דומה: לניסוח השוו
מ"ח, חלקי6לתהלים משבעת חלק - נוף פירש, ז"ל אבי ואדוני המחוזות. שלושת הנפת, שלשת יא): יז, (יהושע וכן מחוז, פירושו 'נוף כתב:

ערבית: ובלשון נפות, הקודש: בלשון נקראו האלה והחלקים ארצות. שבע שאמרו והוא חלקים, לשבעה נחלק הישוב כי הוא ידוע כי העולם,
נחלק השפל שהעולם אקלימין, שבעה להן והכונה הן, ארצות שבעה רז"ל: דרשו 'וכן ח': לדברים בחיי, רבינו של לפירושו השוו איקלימים'.
אקלים, [הוא] נוף פירוש כי יפה, אקלים כלומר הארץ, כל משוש נוף יפה ג) מח, (תהלים ואמר ע"ה דוד שבחו הזה השביעי ואקלים בהן,
כפי הגלגל', מ'ספר גם מוכר לאקלים ביחס 'נוף' במונח השימוש '.[...] הנפת שלשת יא) יז, (יהושע הארץ חלוק בענין ביהושע הכתוב מלשון

.166שצוין לעיל, עמ' 
הנה.119 ועד שנים ממאה האלה האחרונים בימי בפרט אחריהם הבאים החכמים 'אמנם השוו: בחיבור. פעמים מספר מופיע זה ביטוי

מדי בספינתם יצא זה בזמנינו גם המזלות, חגורות רוחב כל תחת אפילו הישוב ונתפשט חלד פני על לרוב האדם החל כבר כי מהם, לנו התודע
הם זה במהלכם אשר המזרח לצד היושבת הבשמים כנוס מקום לקלקוט אנדיאה דרך וילכו ומפורטיגאל מספרד מצרפת מאשכנז בשנה שנה

ועצומים, גדולים ואיים ישוב שם וימצאו [...] כפופה כף כמין אותו ויקיפו ויעברו הים בתוך במחודד שהוא אפריקי חלק ומסבבים מקיפי'[ם]
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חלקים, לשלשה אקלימים השבעה שהם הנ"ל הישוב כל את חלקו הקדמונים שהחכמים עוד לדעת לך ויש

זה שבזמנינו עד הוספה אחר הוספה עוד העולם מקומי על והוסיפו מצאו הנה ועד שנים ממאה והאחרונים

לשלשה חלקו הנ"ל אקלימים שבעה של הישוב שמותם. ואלה חלקים, לשמנה העולם כדור את וחלקו מצאו

חמשה הרי ופירו"א אמיריק"ו והם חלקים לשני חלקו החדש והעולם ארופ"י אפריק"א אסיא"ה והם חלקים

הרי הדרומי ועולם הצפוני, עולם הוסיפו עליהם ששה, הרי גיביניאה נאב"א אותו וקראו גדול חלק מצאו עוד

, סימן ס"ז, דף כח, עמ' ב).1613שמנה, ומעתה אבאר לך פרטיהם (גאנז, נחמד ונעים, כ"י ברנו 

המתבססת חלוקה הישן', 'העולם של היבשות שלוש את המתארים סעיפים בשני נפתח גאנז של העולם מפת תיאור

לשלושת העולם חלקי שלושת תפוצת את המשייכת הבתר-מקראית והמסורת התלמאית הקלאסית המסורת על במקביל

על-פי אותה עדכן גאנז שכן התלמאית, העולם למפת נצמד הגיאוגרפי התיאור אין זו מסורתית חלוקה למרות נוח. בני

מלבד בים כולה המוקפת אפריקה של המשולשת צורתה בציון בעיקר ביטוי לידי בא זה עידכון החדשה. העולם מפת

אסי"אה והם חלקים לשלשה הישוב את חלקו 'שהקדמונים שכותרתו: זה סעיף מזרחה. בצפון היחיד היבשתי החיבור

במקור בקצרה גאנז דן בו אסיה, אפריקה, אירופה, הנפוץ: הסדר על-פי היבשות של פירוט כלל ואירופיא' אפרי"קא

והמפורט הראשון לתיאור אירופה זכתה מפתיע לא באופן כוללת. מהן אחת שכל והמדינות ובאזורים היבשת שמות

ביותר, שבסיומו ציין המחבר כמה ממאפיניה העיקריים של היבשת: 

וגם שיתבאר כמו ואפריק"א אסיא"ה החלקים שני אחרי רבים ימים שנתיישב אף הארופ"י החלק הזה החלק

מאסקוו"א לבד מזעיר מעט רק מדברות בה נמצא ולא מבונה ארץ שהוא תדע מ"מ משניהם קטן יותר הוא

מבונה ארופ"י חלק כל כי מיושב בלתי יומים או יום מהלך סביבו נמצא אשר מקום שום בו ימצאו לא לזולתו

לבדם יחידים רק בשיירה בו להלך צריכים אינם זה על היושבים אדם ובני ועצומים גדולי'[ם] בערי'[ם]

מרובה יות'[ר] ארופ"י שהחלק המחקרים וכתבו ובטח שאנן אחר עם אל וממלכה גוי אל מגוי יתהלכו

החלק בכל מתפשט שאמונם יען הנוצרים [!] חלק החלק זה יקרא זה בזמנינו ועתה אפרי"קא מחלק באוכלוסין

, סימן ע"א, דף לב, עמ' ב).1613הזה מן הקצה חוץ מקונסטנטינא ואגפיה [...] (כ"י ברנו 

השוואה זה בקטע משוקעת ממש, של חידוש היוו ולא לרבים מוכרים היו שבודאי אירופה, אודות על הפרטים מלבד

בגודלה. מהם קטנה שאירופה אף על מאירופה, מפותחים כפחות עליהם הצביע שהמחבר האחרים, החלקים לשני

זו לעומת הנחותות האחרות היבשות של האוכלוסיות לתרבות בנוגע אימץ שהמחבר ערכי מדרג על מרמזת זו השוואה

וקבוצתו עצמו את ראה גאנז כי להניח יש האחרות היבשות שתי של לזו האירופית התרבות הנגדת על-פי האירופית.

שנעדרות ואסיה אפריקה של והפראיות הטבע מול אל נוחות ודרכים בנויות ערים ישנן בה האירופית מהתרבות כחלק

וילכו החדש עולם אל מערב דרך בשנה שנה מדי כן כמו ילכו הנזכרים ממדינות גם העולם, מפת בצורות הזה מהלך ענין לפני'[ם] שתראה כמו
רבות מדינות לנו נתגלה גם ע"ה, בסי' לפני שיתבאר כמו המזלות חגורות רוחב כל תחת יושבת ההיא המדינה רוב אשר פירו"ה חלק אל

, דף כח, עמ' א).1613מיושבים שהם להלאה מעגול הצפוני' (גאנז, נחמד ונעים, כ"י ברנו 
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את להסביר יכול שאולי עניין זו יבשת ברוב הנצרות של שליטתה בציון נחתם זה תיאור מדבריות. בהן ויש ערים

האחרות. היבשות תושבי של שונות אמונות או אחרות דתות הזכיר לא המחבר שכן האחרות, היבשות לעומת מעמדה

האזורים שמות של ומסורתית קצרה רשימה וכולל למדיי מצומצמם ואסיה, אפריקה האחרות, היבשות שתי תיאור

בהמשך. להוכיח שאנסה כפי יותר ומעודכן נרחב מידע גאנז של ברשותו שהיה להניח שיש למרות בהן והמדינות

בהקשר זה ראה גאנז צורך להקדיש סעיף נוסף המציג את הקשר בין כל אחת משלוש היבשות לבניו של נוח:

בעצמם בניו או ויפת חם שם בניו לשלשה העולם חלקי שלשה את חלק שנח כתבו החכמה בזאת המדברים

את הטיבו ולדעתי ליפת ארופי וחלק לחם אפריקא וחלק לשם אסיאה חלק והגיע חלקו אחד כל להם בחרו

, סימן ע"א, דף לג, עמ' ב).1613אשר דברו [...] (כ"י ברנו 

מההקבלות כמה ופירט מהבנים אחד לכל בהקשר העמים בלוח הנזכרים המקראיים מהשמות כמה זה בסעיף הזכיר גאנז

באירופה. בייחוד בימינו, המדינות לשמות 120ביניהם
כפי ט'-י', פרקים לבראשית אברבנאל של פירושו על הסתמך הוא

ברנו (כ"י אבארבנאל' יצחק דון כן] [=גם ג"כ וביאר שהביא מה כפי גוריון בן יסיפון בספר תמצא 'כי ,1613שהעיד:

חיבורו על הן המסתמכות אלו הקבלות מופיעות אברבנאל של בפירושו הקודמים, בפרקים שציינו כפי ב). עמ' ל"ג, דף

גאנז. גם שהזכיר המקור הוא גוריון'), בן ('יוסף יוסיפון ספר על הן היהודים', 'קדמוניות פלוויוס, 121יוסיפוס
נראה

שנדפס יוסיפון, ספר את גם הכיר אך יוסיפוס, של בגרסתו בעיקר שצידד אברבנאל, של פירושו על רק הסתמך שגאנז

זמנו. עד מהדורות 122בכמה
ההסבר הכהן. ויוסף פריצול כאברהם אחרים מחברים אצל שמצאנו למה זהות אלו הקבלות

ידועים עדיין אלו שמות רוב כי היה ושם-אסיה, חם-אפריקה האחרים, לצמדים באשר הפירוט לחוסר בנוגע גאנז שנתן

כשמות מדינות בזמנו: 

שנקראו המדינות שמות הם כולם וגו' וחוילה פוט ומצרים כוש חם ובני שנאמר אפריקא בגורלם נפל חם ולבני

חלק בגורלם נפל שם ולבני [...] אפריק"א בחלק כיום הם ידועים כולם כי פירוש צריכין ואינם שמם על

[...] ביאור או פירוש צריכין אינם המדינות אילו שמות אשר וארם אשור עילם ובני שנאמר 123אסיאה
(כ"י

, דף ט"ז, עמ' ב).892סינסנטי 

פירוט מופיע שם אברבנאל של לפירושו ההשוואה לאור במיוחד בולט ואסיה אפריקה על פרטים של זה חסרון

, דף ט"ז עמ' ב. 892, דף ל"ג עמ' ב . כ"י סינסנטי 1613ראו: גאנז, נחמד ונעים, כ"י ברנו .120

121.) ט' לבראשית, אברבנאל (18-29פירוש י' ושל2-31), יוסיפוס של המקורות בשני למדינות נוח בני בין ההקבלות פירוט .(
. 9 - 3. פלוסר, יוסיפון, עמ' 17 - 14יוסיפון שונים אלו מאלו. השוו: שליט, קדמוניות היהודים, א, עמ' 

חדש,.122 מפני ישן ריינר, ראו: גאנז, של מורו הרמ"א, של בחוגיו בהיסטוריוגרפיה ההתעניינות על כה. עמ' (ברויאר), דוד צמח השוו:
.205 - 201עמ' 

ברנו.123 בכ"י חסרים אליהם בנוגע זה והסבר באפריקה השמות עילם-פרס,1613ציון ההקבלה את רק המחבר ציין אסיה בתיאור .
נינוה-מוסל.
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שם. ולבני חם לבני באשר בהכרח) המקראיים לשמות זהים (שאינם ומדינות אזורים לשמות והקבלות משמעותי

נושא שציינו מהתקופה נוספים עבריים ולחיבורים אליו ובהשוואה באריכות ובניו חם בקללת אף אברבנאל דן בפירושו

חיובית להערכה רמז האחרים. לבנים חיובית להערכה או זו שלילית להערכה כלל איזכור גאנז של בחיבורו אין זה,

בהרחבה שראה העניין ולחוסר ביפת-אירופה גאנז של להתמקדותו המצטרף הקודם בסעיף מצאנו אירופה עמי כלפי

פני על תרבותה את והעדיף לאירופה משמעותית זיקה חש גאנז כי ספק אין האחרות. היבשות ושתי הבנים לשני באשר

תיאור של הנוספים הגיאוגרפיים הסעיפים רוב את הקדיש הוא הגיאוגרפית המדעית התעניינותו מבחינת אך האחרות,

המסעות באמצעות שנודעו זמנו, של הגיאוגרפיות התגליות אודות על פירט הוא אלו בסעיפים החדש'. ל'עולם העולם

שיצאו מאירופה ו'גילו' עולמות חדשים.

. 'העולם החדש' בחיבוריו של גאנז4

בו דוד', 'צמח ההיסטוריוגרפי בחיבורו כבר ביטוי לידי באה החדשים הגיאוגרפיים בגילויים גאנז של התעניינותו

נוספים כיבושים בקצרה הזכיר ווספוצ'י, קולומבוס של מסעותיהם אודות על לידיעות קצרים סעיפים שלושה הקדיש

זה בחיבור עשה גאנז כאמור שבאמריקה. לפרו המקראית אופיר בין הקשר שאלת את והעלה וצרפת ספרד של במערב

המופיעות הידיעות את כי נראה השוואתית ובדיקה שלו עדותו ועל-פי וגרמניים, עבריים רבים במקורות שימוש

ומן עינים' 'מאור רוסי דה עזריה הימים', 'דברי הכהן יוסף של מספריהם הפחות) (לכל שאב דוד' ב'צמח אלו בסעיפים

Schlesischeהחיבור General Chronica) רטל הינריך Heinrichמאת Rätelקוראוס יואכים של בהוצאתו (

)Joachim Curaeus.קולומבוס של במסעו שעסק סעיף קיים בו ,(124
ברשותו שהיו השונים המקורות בין שילב גאנז

או חלקו את מקבל בעודו שאסף במידע מובחן שימוש עשה הוא מה. במידת ביקורתי ואף השוואתי באופן אותם ובחן

125דוחה מידע אחר.

נוסף במקום אגב דרך נזכר ואף נפרדים תאריכים בשני דוד' ב'צמח הופיע אמריקה גילוי אודות על הדיון

124.Heinrich Rätel & Joachim Curaeus. Schlesische General Chronica Darinnen Warhaffte eigentliche vnd
kurtze Beschreibung Des Landes Ober vnd Nider Schlesien [...]. Leipzig 1585. p.386השתמש שגאנז להניח סביר .

כג-כט. עמ' (ברויאר), דוד צמח השוו: הפנה. הוא אליהם העמודים של השונה המיספור בשל שנה, באותה שיצאה הנדירה פרנקפורט במהדורת
מחיבורו שנשאב מידע נוסף בה שם, ברויאר שהעיר כפי בקרקוב, שיצאה זכות לאברהם יוחסין' 'ספר של במהדורה שימוש עשה שגאנז למרות
השבטים. לעשרת בהקשר הודו על ידיעות רק אלא במערב, התגליות על ידיעות זה מידע כלל לא עולם', ארחות 'אגרת פריצול אברהם של

=] ש"מ קראקא איסרליש]. משה ר' הגהות [עם יוחסין ספר זכות. אברהם הרמ"א1580ראו: של לשימושו התייחסות ראו קנה-קנו. עמ' ,[
ישראל שמרוק. לחנא יובל ספר הפלפול." על והוויכוח והי"ז הט"ז במאות ואשכנז פולין בישיבות "תמורות ריינר. אלחנן אצל: יוחסין בספר

.51 - 50ברטל ואחרים (עורכים). ירושלים תשנ"ג, עמ' 

עשה.125 אף אלא אלו מחיבורים המידע את שאב רק לא גאנז כי מסגיר, זה במקרה דוד' ב'צמח המופיע לבין המקורות בין השוואה
(שנזכר קולומבוס של מסעו תואר הכהן ליוסף הימים' ב'דברי לדוגמא, העבריים. המקורות מן לו שנראו מסויימים וביטויים במילים שימוש
עד הלום ויסעו [...] רבים ימים ונסוע הלוך וילכו [...] הימה עמו וירדו ריקים אנשים אליו 'ויתקבצו הבא: באופן וספוצ'י) של כמסע בטעות
הספרדים ויקראוה [...] בשמו אמירי"קה לה ויקראו אמי"ריקו ההיא הארץ את מצא אשר האיש ושם [...] הכוכב טרמונטנה עוד ראו לא אשר

עולם חדש עד היום' (הכהן, דברי הימים שי"ד, דף קנד, עמ' א , דף קנה, עמ' א).
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שנת תחת הופיע החדש' עולם 'מציאת שכותרתו קולומבוס, של במסעו הראשון הדיון המלך. לשלמה בחיבור,שהתקשר

שלה1494רנ"ד שהכינוי (סיפיליס) העגבת מחלת בהתפשטות העוסק פרנצוזן', חולי 'תחילת שכותרתו לסעיף ונסמך

החדש'. ל'עולם ישיר או עקיף באופן נקשרה והיא הצרפתית', 'המחלה היה ובגרמניה בפולין באיטליה, זו 126בתקופה

- רצ"ג שנת תחת מופיע נוסף קודם1533דיון שנה העות'מאנים על-ידי הונגריה כיבוש אחרים: כיבוש מסעות שני בין

שני מצויים כאן החמישי. קרל של בהוראתו מכן לאחר שנתיים העות'מאנים מידי תוניס של (הזמני) וכיבושה לכן

שמו שעל וספוצ'י, אמריגו של מסעו את מתאר אך החדש' עולם 'מציאת כקודמו זהה כותרת נושא האחד סעיפים,

החדש' ב'עולם נוספים גילויים המתאר אופיר' ארץ הוא חדש 'עולם הכותרת את נושא והשני אמריקה היבשת נקראת

לעיל. שצויין כפי זה בעניין הכרעה ללא המקראית לאופיר הקשר בשאלת רוסי דה עזריה של דיונו את 127ומזכיר
יש

אלה לאירועים שהעניק החשיבות על להעיד יכול דוד' ב'צמח במערב הגילויים את לציין גנז של בחירתו כי להניח,

וככל יחסי באופן וחלקי מוגבל היה שבידו שהמידע מכך נבעה לכך הסיבות שאחת יתכן בקצרה. נזכרו שהם למרות

בעלי לציבור מיועד שהיה זה, בחיבור מטרתו כי נראה ממקורותיו. לו ידוע שהיה ממה חלק רק להביא בחר אף הנראה

לא כך ובשל כללית להשכלה מבוא כמעין ובהווה בעבר מאורעות להביא היתה יחסי, באופן פופולרי אופי ובעל בתים

הסתפק הוא כאן מכן. לאחר המדעי בחיבורו שעשה כפי הגיאוגרפיים, המדעיים בהבטים רבות לפרט צורך המחבר ראה

בעיקרי הדברים וב'חדשות' כפי שעשה ברוב האירועים האחרים שבחר להביא, בפרט אלו הנוגעים לזמנו.

וספוצ'י, ושל קולומבוס של המסעות שני של התאריכים כגון דוד', ב'צמח אלו בסעיפים המופיעים השגויים הפרטים

ל-1533ו-1494 ונעים' נחמד ב'ספר שונו על1498ו-1492בהתאמה, מדוייקים בלתי נוספים פרטים כמה גם כמו

ה'גילוי'. 128אודות
רצה קולומבוס כי האנכרוניסטי הפרט נותר למשל, שונו, או תוקנו אי-הדיוקים כל לא זאת, עם

ובהולנד.126 האיטלקית' 'המחלה כונתה בצרפת למשל: אחרות, למדינות המחלה מקור את ששייכו נוספים בכינויים כונתה העגבת
שנת אמריקה. ילידי עם שלהם המגעים בעקבות הספרדים על-ידי להפצתה המחלה מקור של מהקישור נבע האחרון הכינוי הספרדית'. 'המחלה

הצרפתים1494 את שהדביקו אלו היו הספרדים כי שם, מסביר גאנז שאת. ביתר המחלה נפוצה בה לאיטליה, הצרפתית הפלישה שנת היא
עמ' (ברויאר), דוד צמח ראו: החדש'. 'העולם לגילוי אלו אירועים בין להסמיך בחר במקרה לא כי ב'צמח378-379ויתכן זה סעיף להלן .

התמידיות הרוחות שמחמת ומצא נאפולוס מלך ורדיננדוס עם התווכח הוא גדול. וחכם פילוסופי היה קלומבו, שמו בגינובא היה אחד 'איש דוד':
הימה וירד הוצאיתו, על ורדיננדוס המלך ושלחו אחת, יבשה עוד למערב להלאה שם שימצא מזה יחויב למזרח, ממערב איקינוס הנושבים
בשנת לפנים ועיין רנ"ז. בדף רויטל הינריקו[ס] כתב כך לנוצרים, ותצ"ד אלף רנ"ד, בשנת נעשה מונדא, נאבא הנקרא החדש עולם את וימצא

רצ"ג, אלף תקלג לנוצרים.' (גאנז, צמח דוד, דף ק עמ' ב).

הולך.127 עליהם הים והיה שלל, לשלל הימה וירד רקים אנשים אליו התקבץ חיל, גבור איש אמריקי, - החדש עולם 'מציאת ראו:
וקרא החדש העולם את מצאו רבים ימים לאחר הצפוני. כוכב את מהם נסתר שהיה עד העולם מישוב מרחק כ"כ אותם נשא עז ורוח וסוער,
לנוצרים, תק"ך אלף בשנת זה היה קנ"ד דף רי"ה ולדברי לנוצרים. תק"לג אלף רצ"ג, בשנת זה והיה הזה, היום עד אמריקי שמו על אותו
'עולם וכן: רנ"ד.' בשנת למעלה עיין קלומבי, שמו מגענובא אחד איש ע"י לנוצרים, תצ"ד אלף רנ"ד בשנת זה שהיה כתב רויטל והינריקוס
ההיא מארץ גדול חלק שם ולכד הנזכרת אמיריקא ארץ אל גדולות ספינות קראלוס קיסר שלח האלה הדברים אחר - אופיר ארץ הוא החדש
שהעולם ודע החדשה. צרפת לה וקרא ממנה גדול חלק הוא גם לכד צרפת ומלך הזה. היום עד החדשה, ספרד פי' נוב"א. הישפניא לו וקרא
איברופ"י. חלקי בכל שבזמנינו הנוצרים מלכי ארצות מכל גדול יותר הוא המחקר, חכמי שהם קוסמוגרופ"יא, חכמי לדברי הזה החדש
עינים מאור בספר אחר. במקום בזה אאריך צורי יברכני אם להאריך, מקום כאן ואין רגלינו, כפות תחת נוחה הוא זאת מדינה מקום ולדבריהם
ט' סימן ב' ובד"ה י' סימן א' כבמלכים שנים, לשלש אחת ספינותיו את שהע"ה שלח שם אשר אופיר ארץ הוא החדש שהעולם כתב י"א פרק

והפליג שם בראיות ע"ש'. (גאנז, צמח דוד, דף קו, עמ' א).

עמ'.128 מכתבים, וספוצ'י, ה-3השוו: מצוין הראשון' 'המכתב שמכונה את1499במאי18(במה שינה גאנז למסע). היציאה כתאריך
ההלל בשיר גומארה אצל גם מצוי היה דוד' ב'צמח זה אנכרוניסטי פרט לווספוצ'י. אותו ויחס חדש' 'עולם מצא כי קולומבוס כי הפרט
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לצאת למסע על מנת למצוא יבשת נוספת. 

הוא ונעים' נחמד 'ספר שכונה חיבורו של האחרונה הגרסה את ששכתב עד דוד' 'מגן את גאנז עידכן בה התקופה לאורך

אך ההיסטוריוגרפי, בחיבורו הופיע וכבר שאסף המידע על הגילויים תיאור את ביסס הוא אמנם נוספות. ידיעות רכש

המקוצר) דוד' 'מגן נדפס (מאז האחרונה חייו בשנת כי לציין חשוב זה בהקשר הגילויים. בתיאור פרטים והוסיף תיקן

נוסף לחיבורו סעיף שלם הדן בהרחבה ב'פירו' והוא מצוי בכתבי היד של 'ספר נחמד ונעים'. 

ונעים' נחמד ב'ספר הקדיש הוא שכן גאנז, עבור התעניינות של מוקד היוו החדש' ב'עולם שהגילויים נראה ככלל

כלל בהם הראשון הסעיף האחרות. 'החדשות' מהיבשות אחת לכל אחד סעיף לעומת החדש' ל'עולם סעיפים ארבעה

מודגשת, באות להלן מסומנות דוד' 'צמח לעומת (התוספות הבא באופן דוד' ב'צמח קודם שהופיע המידע של הרחבה

והשינויים מתוכם מסומנים בקו תחתי):

איל הזה החדש העולם את מצא אשר הואיענוב"אוהראשון קאלומב"י קריסטו"ף שמו ג'נובה] העיר [=מן

ורדיננדו"ס עם ספר"דהתווכח המלכהמלך איזב"ל אשתו הפיל[ו]סופיםועם אצל שכבר מה שלפי ואמר

שפט לפ"ז אשר האדמה, מן ובא יוצא שהרוח קיים הנמשכיםלמונח התמידיות הרוחות שמחמת ואמר

פורטיגא"ל מדינות אחת.ביםאחר יבשה עוד מערב לצד ולהלאה שם שימצא יחויב למזרח ממערב אוקיינוס

אתו, אשר ואנשיו הוא הימה וירד ורדיננדו"ס המלך רוחושלחו אותם ונשא וסוער, הולך עליהם הים והיה

מועטים בימים אשר עד ונסוע הולך והיה דרומית, מערבית דרך עזה החדשקדים עולם אל לאבאו אך

שטחו גודל עוצם להם תצ"בנ[ו]דע אלף בשנת זה והיה הימים איי כשאר אחד] לאי [אותו חשב רק

ליצירה: ורנ"ב אלפי' ה' שנת והיא הדבריםלמספרם למספרםאחר תצ"ח אלף בשנת שנים שש כמו

לפ"ק רנ"ח שנת משכילהיא איש שלישו, את שנית הנזכרת הארץ אל ספרד מלך ורדיננדו"ס שלח

מנעוריו מלחמה איש דעת פולרענצ"יומבין איש אמיריק"ו שמו עםנקרא שם יורד היה הוא כבר אשר

עמהם, מלחמתם וכלי נפש, ומרי חיל אנשי עם גדולות ספינות ועמו הנ"ל ויבאוקאלומב"י הימה וירדו

שנית החדש עולם שםאל ועשה רבים ימים מהלך ההוא המדינה תוך אל אנשיו עם אמיריק"ו ונסע

ארו"פי ממלכות בכל ולתהלה לשם והיה ונוראות גדולות ההיאמעשיות הארץ כל נקרא זה בעבור אשר

הזה. היום עד אמיריק"ו שמו כאשרעל רשומות פעולות עשה לא מ"מ כנ"ל, קדמוהו שקלומב"י אע"פ

העולם. מכדור רביעי חלק הוא הזה והחלק אמיריק"ו. בעשה הנזכרים הדברים כל אחר אלףשוב שנת

לפ"ק רע"ח שנת הוא לנוצרים קארלי"סתקי"ח ספרדשלח גדולותמלך רבספינות עם ארץעם אל

לספרד פי'[רוש] נו"בא השפני"א ההיא למדינה וקראו ההיא מארץ גדול חלק שם ולכדו הנזכרת אמריק"ו

ברוחובחדשה יושבת ההיא ארץ מעלות[=רוחב]ואמצע לכ"ד קרוב השוה מקו סרטן עגול תחת העולם

תחזיק והנכתב הנשמע וכפי רוח, לכל ומתרחב מתפשט מעלות ר"פ המערב מקצה העולם ובאורך

.20לקולומבוס ובתרגום בחיבורו של יוסף הכהן. ראו: הכהן, ספר האינדיאה החדשה, עמ' 
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ארץ היא הזאת המדינה בקרוב. פרסה מאה על מאה היתה כאלו התשבורת חשבון לפי ההיא המדינה

טובות מרגליות גם הנהרות, שפת על אשר החול בין שם, ימצא רב וזהב ורחבה טובה שמינה מבונה

כשמוע לרוב. שם הנזכריםנמצאו הדברים בכל צרפת מלך אנשיפרנצישק"ו עם ספינתו הוא גם של[ח]

ההיא הארץ אל שמהחיל ויקרא ההיא מארץ גדול חלק הם גם שם נוב"אולכדו צרפ'[ת]פראצ"י פי'[רוש]

מעלותהחדשה ר"ץ ובאורך מעלות נ' כמו השוה מקו העולם ברוחב יושבת היא הזאת המדינה ואמצע

מאה על מאה היתה כאילו היא גם תחשב ורחבה ארכה הנכתב לפי וגם ידים רחבת ארץ היא וגם

, דף לד, עמ' א-ב).1613(גאנז, נחמד ונעים, כ"י ברנו פרסאות. 

החיבור של ומטרתו אופיו את שתאמה עובדה משמעותי, באופן יותר רחב הוא כאן המופיע המידע דוד', 'צמח לעומת

נוספים מידע מקורות מצויים היו גאנז של שברשותו להניח יש כך על בנוסף הקוסמוגרפיה. לימודי שמרכזו דוד' 'מגן

גדול' וחכם 'פילוסופי לתואר קולומבוס זכה שם דוד', ל'צמח בהשוואה דוד'. 'צמח את חיבר כאשר קודם הכירם שלא

לא הוא כי וצוין הראשון המגלה מן זה תואר הוסר ונעים' נחמד ב'ספר וספוצ'י, של זה לעומת מרכזי מקום תפש ומסעו

איש דעת ומבין משכיל כ'איש במיוחד גדולה להערכה כאן שזכה וספוצ'י, שעשה אלו כמו רשומות' פעולות 'עשה

העניין מלבד אך יותר מעט מפורט החדש' 'העולם על כאן המופיע המידע באירופה. לתהילה זכה אשר מנעוריו' מלחמה

כינה גאנז מקסיקו. של קצר תיאור הייתה העיקרית התוספת החדש היבשת של ובגודלה הגיאוגרפי במיקומה גאנז של

זהב ומלאת פוריה כארץ כולה היבשה של וסטיגמטיים נפוצים תיאורים תאם ותיאורה החדשה' 'ספרד זו ארץ

זו ארץ כי הוסיף, גאנז זאת, עם לכן. קודם שנה כשמונים עולם' ארחות ב'אגרת פריצול של לתיאורו בדומה ומרגליות,

ביחס בהן שנקט קודמות הבחנות מזכיר אף והוא מפותחת, תרבות של קיומה על הרומז משמעותי מושג 'מבונה',

לאירופה לעומת שתי היבשות האחרות של 'העולם הישן'. 

ובגודלם הגיאוגרפי במיקומם בעיקר ועסק יבשות לשתי אמריקה של בחלוקה דן החדש' 'העולם אודות על הבא הסעיף

הקוטבי באקלים גבלה 'אמיריקו' שנקראה הצפונית היבשה אחת'. ברצועה יחד 'דבוקים אשר: אלו חלקים שני של

לעומתה חי'; כסף במראות הקרח רוב מחמת מראיהו והיה ומתקרר מצטנן הוא שם ירד אשר הטל כי הקיץ ו'בזמן

כל נקרא ההיא המדינה שם על אשר פירו נקרא ורחבה טובה חמדה ארץ אחת ומדינה ארץ נמצא הזה השני 'בחלק

, דף לד עמ' ב - דף לה, עמ' א). 1613החלק הזה בכללו פיר"ו' (כ"י ברנו 

חיבר הוא שכן הדרומית, אמריקה על נוסף מידע גאנז של לרשותו הגיע המקוצר דוד' 'מגן הדפסת שלאחר להניח סביר

מתחת החיים לשאלת הנוגע בדיון גאנז עסק כאן גם ב'פירו'. הנרחבת ההתיישבות בגילוי שדן ע"ה) (סימן נוסף סעיף

הארץ של אפיוניהם אודות על חדשים פרטים כמה הוסיף הוא זה, דיון רקע על אך החם, באקלימו הידוע המשוה לקו

ותושביה:

ועשב ודשא אילו, במדינות כמו קרים מים ומעי[י]נות רבות נהרות ימצאו פיר"ו במדינת ששם לך תדע גם

וכיושבי ככושים שחורים אינם ההיא הארץ יושבי אילו. מבמדינות יותר יצליחו תבואה מיני וכל פירות

פיר"ו חלק יושבי להם אין כי אליו סמוך או המזלות תחת הם גם ויושבים הדרום לצד המעמיקי'[ם] אפריק"א
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נקראת אחת מדינה נמצא פיר"ו החלק זה בתוך אפריק"א, ליושבי שיש כמו החום תגבורת כך כל

129ברסליא"ה
וזהב מכסף גדול עושר ושם טוב, כל מלא מבונה מבורכת ארץ והיא [...] ידים רחבת הארץ

מיוחד זמן להם ואין מצרים [=כארץ] בארץ הוא רק מטר ימצא לא ושם הנהרות בחול שימצא בזהב בפרט

, דף לה, עמ' א).1613לזריעה לקצירה רק זורעין וקוצרין בה כל ימי השנה. (שם, כ"י ברנו 

את בתארם רבים מחברים ששימשו לשון מטבעות ואף מונחים באותם הארץ של ועושרה פוריותה תפישת על חזר גאנז

גשמים בחוסר זה אזור אפיין הוא זאת עם לברזיל. - היבשת בתוך מצומצם לאזור כאן התייחס שהוא אף על אמריקה,

זו בארץ אין באירופה שמוכר ממה בשונה כי והוסיף הדרומית), אמריקה של הכלליים הקודמים מתיאוריו (בשונה

השקיית ללא המתקיימת חקלאות של התופעה את בתארו למצרים ההשוואה את ציין הוא בחקלאות. שנתית מחזוריות

נבע זה בחלק גאנז של דיונו כל הייחודית. התופעה את להסביר לו שסייעה השוואה הנהר, באמצעות אלא גשמים מי

האקלימי ההסבר הארץ. לתושבי הנוגע מידע פרטי גם הציג הוא שבאמצעותה והאקלים, החום משאלת מלכתחילה

מתיאורים המוכר מידע אפריקה, ילידי של לזה בהשוואה שחור שאינו הארץ, ילידי של עורם צבע באיזכור אותו שימש

החום בין הקשר של האריסטוטלי בהסבר דבק הוא הכהן מיוסף בשונה כי ונראה הקודמים' בפרקים שנזכרו רבים

גאנז של מיקודו את הדגיש היבשת, של ביותר וסכמטיים כלליים לאפיונים רק הנוגע זה קצר תיאור העור. לצבע

בפרטים הגיאוגרפיים-קרטוגרפיים לאורך חטיבה זו ללא התייחסות לפרטים אתנוגרפיים כלל. 

היבשות שלוש של גודל של והערכה המעלות מדידת על-פי הגיאוגרפי במיקום התמקד הבאים בסעיפים התיאור גם כך

היא החדשה' 'גיביניאה או 'גיביניאה' Novaהנוספות: Guineaהוא הצפוני' 'העולם אוסטרליה), תקרא (שלימים

בהם המערב לדרום נוספים גילוי מסעות הזכיר גאנז הדרומי. הקוטב אנטרקטיקה, הוא הדרומי' ו'העולם הצפוני הקוטב

מנגליאנו"ס' 'ורדינגו"ס של מסעו תיאור קאנדיס. וטומוס דרייק פרנסיס מגלן, פרדיננד של 130מסעותיהם
ושל מגלן הוא

גם נזכר שם דלקאנו, של מסעו של לכן קודם סעיפים כמה לתיאור למעשה מקביל היה דרייק, הוא דראק"י' 'פרנ"ץ

בעריכתם צורך ראה לא המחבר כאשר שונה ממקור אחד כל כנראה לקוחים השונים הסעיפים בשני התיאורים דרייק.

מסעו שתואר כפי למזרח (ולא למערב כמסעות מתוארים העולם להקפת המסעות השני במקרה אחידים. תיאורים לכדי

יותר. מדוייקים התאריכים ואף קודם) דלקאנו 131של
הכנראה ככל שימוש עשה גאנז כי להעיד יכולים הללו הפרטים

 נכתב: ביסיליא"ה.1743 ובדפוס 892בכ"י סינסנטי .129

 שמו של מגלן נכתב: 'ורדיננדוס אנגילאנוס'.1613 ברוב איזכוריו בכ"י ברנו .130

מלך.131 שלח ליצירה הרע"ט שנת היא לנוצרים תקי"ט אלף שבשנת החדש העולם למציאות שנים [=כ"ג] ק"ג שאחרי 'דע ראו:
אנגילאנוס ורדיננדוס שלישו את פורטיגאל
R

סינסנטי אחרי892[בכ"י ישוב עוד נמצא אם לדעת המערבי הים את לתור מנגליאנו"ס] ורדינגו"ס :
הנקרא החדש עולם חלק בין המפריד המיצר ים אל בא צאתו אחרי י"ג ובחדש מערבית דרומית דרך נוטה והיה הימה ירד ע"כ החדש, עולם
פרסאות ק' כמו הים מצר אורך מדת שם אשר העולם) מפת בצורת שתראה וכמו בסמוך לך יתבאר איכותו (אשר הדרומי עולם חלק ובין פיר"ו
הסלעים מחמת גדולה בסכנה הים מיצר תוך השליש ועבר [=מנגליאנוס]) אנגילאנוס ים שמו על קראו המיצר הים זה (אשר [...] ארצינו
גדולה אחת יבשה אל יגיע אשר עד רבים ימים ונסוע הולך והיה לשמאלו הדרומי ועולם לימינו פיר"ו חלק כל והניח בתוכו שנמצאו והאבנים
מ"מ ההיא במלחמה שם אז נהרג מאנגילאנוס שהשליש ואף ההיא, הארץ יושבי עם מלחמה שם וערך החדשה גיביניאה האי הוא ידים ורחבת
מן גדול חלק ההיא בעת ליד ולקחו ולכדו ונצחו לפניהם חללים נפלו ההיא הארץ יושבי שעם ,עד חיל התאזרו פורטיגא"ל ואנשי ספרדיים אנשי

, דף לה, עמ' ב-דף לו, עמ' א).1613הארץ ההיא' (גאנז, נחמד ונעים, כ"י ברנו 
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שמדובר להניח ויש בהמשך ועידכנו חיבורו על ששקד בשנים לאור שיצאו ביותר, מעודכנים מסעות ובתיאורי במפות

למרות לו. נגישה שהיתה הגרמנית בלשון השש-עשרה המאה של האחרונות בשנים שנדפסו חיבורים או בחיבור

העירפול בנוגע לזהות מקורותיו של גאנז תועלה להלן השערה לגבי מקורו על סמך כמה תיאורים בחיבור זה.

בסיום תיאור העולם סיכם גאנז כי אנשי זמנו קרובים להשלמתו של הידע הגיאוגרפי על העולם:

אך הנזכרים העולם חלקי משמנה אחד] [=כל כ"א מחזיק אחד חלק עוד שימצא אפשר ואי יתכן לא מעתה הנה

לא הזה היום עד אך מספר לאין רבות ומדינות מיוחדים וימים [די]ורים שם שימצא אפשר הדרומי עולם בחלק

, דף לו, עמ' ב),1613נודע ולא מצאנו שעבר בה איש. (כ"י ברנו 

שהתחברו העולם, של רבים קרטוגרפיים תיאורים רוסי, דה ושל פורטלאונה של לדבריהם בהקשר לעיל שציינו כפי

לחמשה חלוקה אף אורטליוס. ואברהם מינסטר סבסטיאן אצל כגון לארבעה, חלוקה הציגו השש-עשרה, המאה במהלך

יוצגו רבות שבמפות למרות הראשונה. המודרנית למפה הנחשבת מרקטור גרארד של במפתו כגון זו, מתקופה ידועה

שכן לשמונה, העולם של חלוקה התקופה של הקוסמוגרפיים הטקסטים מן אחד לא באף מוכרת לא הנוספות התגליות

טקסטואלי בתיאור שכזו חלוקה כי מכך להסיק ניתן האם לתהות יש יותר. מאוחרת מתקופה רק מוכרת שכזו חלוקה

במפות והתעניינותו לימודו מתוך זו חלוקה יצר שגאנז יתכן גאנז. דוד של מחשבתו פרי הינה קרטוגרפי) כיצוג (ולא

בפראג, שפגש אחרים מלומדים עם או בראהה טיכו עם כך על שוחח אף אולי או לפניו שעמדו ובחיבורים המעודכנות

וברור כי היתה טמונה בכך חדשנות של ממש.

. מפת העולם ו'הגיאוגרפיה החדשה'5

כבר כי יתכן ואף שהכיר, המפות אחת של העתק אולי עולם, מפת של שרטוט דוד' 'מגן לחיבורו לצרף התכוון גאנז

כי והסביר פתח שם עולם, מפת של הכנתה מעקרונות כמה גאנז תיאר ס"ח-ע' בסימנים שהכין. מפה לפניו עמדה

מפות לשרטוט ששימשו זמנו בנות החדשות ההיטל לשיטות למעשה התייחס גאנז מפות. לשרטוט שיטות כמה קיימות

עולם:

לצייר אפשר שאי ומפני כלל, דרך הימים עם היבשה הארץ כדור כל צורות תבנית כל בראש לצייר ראית[י]

מפנים פנים בחינות כמה על אותו וציירו המחקרים דיעות בהן רבו כן] [=על ע"כ כראוי השטח על הכדור

באחד בחרת[י] התלמידי על להקל אך שונים, פנים ששה על העולם כדור צורות עמדי הם וכמוסים שונים,

לציירו בחרת[י] אותו לתלמידים להסבירו נקל ויותר שגור היותר והציור כולם, חובת ידי נוציא ובהם מהם,

[=רוצה ר"ל למטה, מלמעלה אחד כדור או תפוח נחתך כאלו בעיניך ויהיו שטחיים, עגולים בשני זה שטח על

כל שיחזק[ו] עד שוים, חלקים לשני המערב קצה ודרך המזרח קצה דרך הדרומי, ציר עד הצפוני מציר לומר]

, דף כח, עמ' ב).1613אחד מהחצאין ק"פ מעלות [...] (כ"י ברנו 

בצורה רחבים ואזורים יבשות לייצג הצורך עם התמודדו השש-עשרה המאה במהלך שפותחו שונות היטל שיטות

- 217 -



המכונה התיאולוגית המפה כדוגמת הקודמות מהמפות בשונה ואילך. הגילויים תקופת למן יותר המפהT-Oמדוייקת או

) המיושב' 'העולם של שכללוoikoumeneהקלאסית תלת-מימדיים שונים היטלים סמך על החדשות המפות שורטטו ,(

בעלי אורך בעלי360קוי רוחב וקוי סוגים180מעלות ששה ברשותו היו כי להבין ניתן גאנז של דבריו על-פי מעלות.

ועליה אחת מפה בחר מתוכן כאשר שונים', פנים ששה על העולם כדור צורות עמדי הם 'וכמוסים כאלו: מפות של

הרחיב.

אחת, גיאומטרית צורה א) היו: עולם מפת לשרטוט הזמן בני קרטוגרפים השתמשו בהן העיקריות ההיטל שיטות שלוש

לכמה חלוקה ג) ; לבבות) שני או כדורים שני בצורת (לרוב המיספרות שתי ב) ; לב או (ביצה) אובל מלבן, כדוגמת

בהן דרכים מגוון למצוא ניתן גלובוסים. בהכנת בעיקר ששימשה שיטה שוות, אליפטיות) (לרוב גיאומטריות פיסות

שונים. מסוגים מפות מספר היו לגאנז וכנראה אלו, משיטות אחת בכל מפות 132שורטטו
להיות שהפכה ההיטל, שיטת

כלומר ב', שיטה של מסוים סוג היא השבע-עשרה, המאה ובמהלך השש-עשרה המאה סוף לקראת ביותר הרווחת

המיספרות, לשתי העולם את מחלקת והיא האופקי קוטרה לאורך מצוי המשוה קו בה המשוונית הדו-כדורית המפה

) מרקטור רומולדוס של החלוצית העולם מפת שהיתה כפי ומערבית, Rumoldusמזרחית Mercator.(133
דבריו על-פי

של גאנז לעיל ניתן להיווכח כי בחר להשתמש בחיבורו בשיטה נפוצה זו. 

בסוף שכן בטקסט, המתוארת המפה את לשרטט המחבר של לכוונתו עדות נותרה ונעים' 'נחמד של היד מכתבי בשניים

באחד בלעדיהן. או המעלות ציון עם ורוחב אורך קוי מכילים שחלקם פנימי, שרטוט ללא עגולים שני מצויים ס"ח סימן

מונדי' מאפא לאטין ובלשון העולם מפ"ת התוכנים בפי הנקראים הלוחות מעשה 'וזה הכיתוב: מעליהם מצוי היד מכתבי

ברנו א).1613(כ"י עמ' כט, דף ,134
שתי היטל של נוספת צורה לעיל בדברים הזכיר גאנז הכדורית הצורה מלבד

) הלב בצורת מפה על לרמז אולי שיכולה תפוח', נחתך 'כאלו המאהcordiformההמיספרות במהלך שהתפתחה ,(

135השש-עשרה בצפון אירופה, והיתה נפוצה עד ראשית המאה השבע-עשרה.

שהופקו.132 שונות היטל בשיטות מפות מספר לפניו שהיו ומידיעותיו, מדבריו להניח ניתן אך גאנז לפני עמדו מפות אילו לדעת קשה
הכוכבים במצפה בביקוריו מהן חלק שראה ויתכן מפות שכללו גיאוגרפיה ספרי או מפות ורכש יתכן השש-עשרה. המאה של השנייה במחצית
או השפלה ומארצות מאיטליה שהגיע קרטוגרפי חומר להכיר או לרכוש היה יכול הוא שלם. או חלקי באופן העתקים לעצמו והכין בראהה של

עמ' שם, וודוורד, לדוגמא: ראו גרמניה, בארצות הקרטוגרפית וליצירה לידע שנים. באותן גרמניה בארצות שנדפסו חיבורים -1172אף
. 154. לידיעותיו הקרטוגרפיות של בראהה ראו להלן, הערה 1246

עמ'.133 הקרטוגרפיה, של ההסטוריה זו365-378וודוורד, ומפה מרקטור גרארד המפורסם הפלמי הקרטוגרף של בנו היה רומולדוס .
משנת אביו של העולם מפת על כנראה התבססה התאריך1569שהכין את מציינת המפה היה1587. לא מקרטור מכן. לאחר שנדפסה למרות

.10.12, 10.6. תמונות מס' 367הראשון ששרטט מפה מסוג זה, אך מפתו היא הראשונה שנדפסה ונפוצה בהיקף רחב. ראו: שם, עמ' 

ברנו.134 כ"י סינסנטי1613ראו: כ"י השוו: א-ב. עמ' כט דף ס"ח, סימן סוף כו892, דף (דפוס), ונעים נחמד גאנז, א-ב. עמ' טו דף ,
מיומנים היו שלא או להשלימה הספיקו לא כתב-היד של שהמעתיקים לשער ניתן אך היד, בכתבי הושלמו לא אלו מפות מדוע נודע לא א. עמ'
כנראה שלמה, עולם מפת נמצאה לידינו הגיע שלא המחבר של המקורי בעותק כי לרמז יכול לעיל, שנזכר לשרטוט הסמוך הכיתוב זו. במלאכה
של בחיבורו מצויה הראשונה העברית העולם (מפת יהודי! מחבר על-ידי ששורטטה הראשונה העברית העולם מפת היא זו כך, אם בעברית.

.194. ראו לעיל, עמ' 1572התיאולוג הספרדי אריאס מונטאנו, אשר נדפס בשנת 

שפעלו.135 האהבה' 'משפחת לחוגי שנקשרה תיאולוגית-מיסטית משמעות היתה הלב בצורת הקרטוגרפית לבחירה כי הראו חוקרים
למשל: ראו אירופה. Giorgioבמערב Mangani. "Abraham Ortelius and the Hermetic Meaning of the Cordiform
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הקוטבית, האפשרות את גם בהמשך הציג הוא בפירוט, לתאר גאנז בחר אותה המשוונית, הדו-כדורית למפה בנוסף

דהיינו שתי המיספרות צפונית ודרומית, שבמרכז כל אחת מהן מצוי אחד הקטבים:  

כדור את ציירו האחרונים החכמים מן ארץ מחקרי שמקצת הקורא אל להודיע ראיתי המלאכה לשלימות

את נחתך כאילו לך תדמה מעשיהו וזה אחר באופן הכדור יחלק [...] בארנו שכבר ממה אחר באופן העולם

בתוך במרכז שמלמעלה הלוח אמצע בתוך הצפוני ציר לפ"ז ויהיה השוה קו על באמצעו לשנים הכדור

החכמים רוב הזה היום שעד היות ועם לארץ שמתחת השני בלוח הדרומי ציר תהיה כן וכמו העגולה,

שני שציורי תדע מ"מ הראשונה, ובחינה דרך ע"פ העולם כדור חצאי שני בציורי ישתמשו כלם זה שבדורינו

יותר שהוא [גם] במה [ממנו] יצדק כי מאוד, נאה ציור הוא שגם נראה השניה ובחינה דרך ע"פ הכדור חצאי

, סימן ע' דף ל', עמ' ב).1613דומה לכדור מקשה המעוקב [...] (כ"י ברנו 

פחות, נפוצה היתה הקוטבי ההיטל של זו 136אפשרות
כנראה יתרון, בה יש יש כי ולציין להזכירה לנכון ראה גאנז אך

לגלובוס, מתייחס זה מילים צירוף המעוקב'. מקשה 'כדור כמו המרחב את יותר מדוייקת בצורה משקפת שהיא מפני

רוסי. דה של בחיבורו אף שהופיע 137כפי
לכל או בגלובוס שימוש עשה שהוא גאנז של ידיעותיו מתוך להניח סביר

הגיאוגרפי- בלימוד למעוניינים יותר ברור יהיה שהוא שחשב מכיוון המשווני בהיטל בחר הוא זאת, עם הכירו. הפחות

קרטוגרפי, אך אלו שאינם מתמחים בו בהכרח.

המפה התלמיד, לרשות שעמדו העזר אמצעי באמצעות העולם של הגיאוגרפיה לימוד של חשיבותו את הדגיש גאנז

והלוח:

עיניך. בחוש לראות תוכל בנקל אז והערים, המדינות ומקומי שמות הכדור על נרשמים יהיו כאשר ומעתה

מהן ואחת אחת כל כמה לומר] [=רוצה ר"ל המדינות, ורוחבי אורכי מקומות רב, עיון או חשבון, שום בלתי

ציר ובין השוה קו בין ר"ל העולם ברוחב יושבת היא ובכמה למערב, מזרח בין העולם באורך יושבת היא

לתלמידים להסבירו הערה רק אינו הזה במקום השטח על הצבנו אשר הארץ כדור שהציור ודע [...] הצפוני

רוב בו לפרש מהכיל המצע קצרה קטנותו לרוב כי העולם, חלקי שמנה בו להראות רק בו כוונתינו ואין

לאור אוציא חיל לי ויתן צורי יברכני אם אך [בדלוג] רק יכול לא הגלגל מחלקי ש"ס אפילו העולם, מדינות

מישובי רבות ומדינות ערים בה למעיינים יודע ממנו אשר עמדי הוא וכמוס עשיתי אשר גדול אחד לוח עוד

, סימן ס"ט, דף ל', עמ' א-ב).1613כדור העולם [...] (כ"י ברנו 

Projection." Imago Mundi 50, (1998), pp. רמז59-83 אף ואין 'תפוח' של זו לצורה כלשהיא סמלית משמעות ייחס גאנז כי נראה לא .
מהרוח בהן שיש תפישות זה בחיבור ניכרות זאת עם שם). ראו: (לדוגמאות זה מסוג היטלים שהכיר רק אלא אלו, חוגים עם בקשר היה כי

.האוניברסליסטית האופיינית לחוגים אלו. ראו התייחסות לכך להלן

ראו: וודוורד, ההסטוריה של הקרטוגרפיה, שם..136

.192השוו לעיל, עמ' .137
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לשם לו. הדרוש המידע כל את הכילה לא היא שכן ללומד, הנחוץ הגיאוגרפי הידע כל את לספק יכלה לא העולם מפת

כל של והרוחב האורך קוי את בצמוד הכוללת בעולם, ומדינות ערים של רשימה דהיינו גדול', אחד 'לוח גאנז הכין כך

ממנו לדעת הא"ב סדר פי על 'לוח שכותרתו פ"ח, בסימן בהמשך מופיע דומה לוח התלמאי. הלוח בהשראת מהן אחת

של ארוכה רשימה כלל זה לוח וברחבו'. העולם באורך מהם כ"א כמה הימים איי מקצת גם הישוב מן רבות מקומות

בה חסרים שאף ויתכן נשלמה לא זו רשימה כי נראה והרוחב. האורך קו ציון צורף מהם לחלק שרק מקומות, שמות

מצוי זו ברשימה והמדינות הערים של הגדול רובם ת'. באות המתחילים השמות חסרון כדוגמת נוספים, מקומות

בארץ-ישראל). המצויים מקראיים מקומות הם מהם גדול חלק (כאשר ובאסיה אפריקה בצפון ומקצתם 138באירופה
לא

הנוספות היבשות בחמש מקומות או המוקדמת החדשה העת של הגיאוגרפיים במסעות שנתגלו מקומות כלל נזכרים

שהציג ללוח מורחבת מתכונת לאור להוציא התכוון שהוא יתכן זה בקטע גאנז של דבריו על-פי כן. לפני שתוארו

הישן' 'העולם בתמונת דבק לא הוא זאת עם הישן'. 'העולם לתחומי מעבר נוספים מקומות מצויים היו בו כאן, בחיבורו

שהתגבשה העולם של מעודכנת תמונה שהרכיבה העולם חלקי שמונת את חיבורו של זה בחלק בהתפעלות והציג בלבד

בשנים בהן הוא שקד על חיבורו. 

נהר אנדרה של הנחרצות קביעותיו למרות בחיבורו. השתמש מהן ובאילו גאנז הכיר מפות אילו בוודאות לקבוע קשה

שתי ומפת אורטליוס אברהם של העולם ממפות כמה לכאורה שכללו גאנז, של הקרטוגרפיים למקורותיו באשר

שהציגו. כפי ברור כה הדבר אין מרקטור, גרארד של 139ההמיספרות
ומדוייקות סבירות אפשרויות על להצביע בניסיון

דו- למפה ההפנייה ביניהם, גאנז, של חיבורו של אלו בסעיפים המופיעים ורמזים נתונים בכמה להעזר ניתן יותר,

הארצות שמות תעתיק גם כמו ואזוריה, חלקיה ופירוט העולם מפת תיאור המיספרות, שתי הכוללת משוונית כדורית

של השנייה המחצית במהלך שנוצרו מעודכנות עולם מפות תואם גאנז של תיאורו כי לומר ניתן כן כמו והאזורים.

נדפסו הללו הפרטים אלו. סעיפים התחברו בה מהתקופה יאוחר לא ששורטטו מפות למצוא יש אך השש-עשרה, המאה

בשנת המקוצר דוד' בשנת1612ב'מגן מכן לאחר חודשים כמה גאנז של פטירתו עד להתעדכן סביר1613והמשיכו .

כפי בלטינית, מצוי היה לא שגאנז מכיוון גרמנית היתה שלשונו חיבור על נסמך הללו בסעיפים המופיע שהפירוט להניח

עמ'.138 וזמנו, גנז דוד נהר, סינסנטי194השוו: בכ"י אך892. יותר, ומלאה מפורטת בהן הראשונה כאשר רשימות, שתי מצויות
המאפיינים הנזכרים להלן תואמים גם אותה.

עמ'.139 וזמנו, גנז דוד נהר, הערה188-195ראו: לעיל ראו מרקטור. גרארד של בנו ידי על שהוכנה למפה התכוון נהר קביעות133. .
ובמחקר. בתקופה הידועים הקרטוגרפים של מפותיהם על להצביע מיהרה אשר מספקת, לא בדיקה על הסתמכו גאנז של למקורותיו באשר אלו
כי להניח יש להלן, שיווכח כמו גאנז. של לתיאורו אלו מפות בין לדמיון הנוגעות כלליות הערות מלבד אלו לקביעות הוכחות מביא המחבר אין
העולם ממפות אחת הכיר גאנז כי האפשרות את פוסלת איני זאת, עם יותר. גבוהה הכירן שגאנז שהסבירות אחרות, במפות שימוש עשה גאנז
חיבורו שימוש). בהן שעשו אחרים מחיבורים או אורטליוס של חיבורו (מתוך יותר המאוחרת בגרסתן האליפטי ההיטל בעלות אורטליוס של

בשנת לראשונה ויצא הראשונה הלטינית המהדורה אחרי קצר זמן לגרמנית תורגם 'התיאטרום' אורטליוס מהדורה1572של גם היתה .
ראו: הראשונות. המהדורות לאחר מיד כן גם יצאו בגרמנית השלמות הרשמית. זו לפני עוד לאור שיצאה ,Karrow'פיראטית' Robert W.

Mapmakers of the Sixteenth Century and Their Maps: Bio-Bibliographies of the Cartographers of Abraham
Ortelius, 1570: Based on Leo Bagrow’s a. Ortelii Catalogus Cartographorum. Chicago 1993, p.10מפות כי לציין יש .

רבות נסמכו על מפותיהם של אורטליוס ושל מרקטור שהיו בעלות השפעה ניכרת בהתפתחות הקרטוגרפיה של המאה השש-עשרה. 
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שנזכר לעיל. 

של השמיני בכרך שהופיעה המפה עמדה גאנז לפני כי סבירות, של רבה במידה לשער ניתן שונים, הבטים בדיקת לאחר

) ברי דה תאודור מאת הגדולים' 'המסעות במחקר המכונה Theodorהחיבור de Bryלמלומדים סיפקו אלו כרכים .(

הגיאוגרפיים הגילויים אודות על עשיר מידע השבע-עשרה המאה ובראשית השש-עשרה המאה בסוף ומתעניינים

מהדורות בשתי ובנו ברי דה על-ידי לאור יצאו הכרכים עשיר. תחריטים אוסף בצירוף השש-עשרה המאה של במערב

במהלך כאשר ובגרמנית, המהדורה1600ו-1599בלטינית של השמיני הכרך מיין נהר על בפרנקפורט לאור יצא

) רלי וולטר האנגלים של מסעותיהם סיפור את כלל זה כרך הגרמנית. בלשון Walterהראשונה Raleighתומס ,(

) קאנדיש) (או Thomasקֶונדיש Cavendish) דרייק ופרנסיס (Francis Drakeהכיל ובגרמנית בלטינית הכרך .(

מס' (איור המיספרות שתי של זהה של13מפה בחיבורו העולם מפת תיאור של הנתונים את רבה במידה שתואמת ,(

 140גאנז, וגם את שמות המקומות ואיזכור חלק מן המסעות ואלו שעמדו בראשם.

)1600 - 1599 - מפת העולם מתוך שער הכרך השמיני של חיבורו של תאודור דה ברי (13איור מס' 
Theodorici de Bry. Americae pars VIII. Continens primo descriptionem trium itinerum nobilissimi et fortissimiמתוך:  

equitis Francisci Draken [...]. Francofurti ad Moenum M.D.XCIX

כ:.140 במפה המצוין היבשה-האי של ניתוקה הן: זו להתאמה הבולטות מהדוגמאות Novaכמה Gvineaוכיתובה הדרומי מהקוטב

של הכיתוב מיקום החדשה; גיבינא"ה בשם: נפרדת כיבשה גאנז של הגדרתו את התואםPeruהתואם הדרומית אמריקה של רחב חלק פני על

הכיתוב גאנז; של בחיבורו 'פיר"ו' המדינה: שם על הדרומית היבשת כל של כינויה כ-Brasiliaאת צוין רבות (במפות לברזיל המתייחס במפה
Brasilכולל זה כרך אמריקה. ברי, ראו: זה, לכרך 'ברסיליא"ה'. גאנז של התעתיק את ותואם התקופה במפות ביותר נפוץ אינו זה היגוי - (

ההדפסה שנת את נושאים הראשונים שני כאשר חלקים, ארבעה האחרונים1599למעשה חלקו1600ושני בשער מופיעה הנזכרת המפה .
השער: (כותרת ;Additamentumהשלישי das ist, Zuthuung zweyer fürnemmer Reysen [...] ראו:1600 המפה, על לפרטים .(

מס' מפה העולם, מיפוי המפות219שירלי, שתי גאנז. של העולם מפת תיאור את פחותה, אך מסויימת, במידה התואמות נוספות למפות השוו .
מס' שם, בגרמנית: חיבורים בתוך גם נדפסו להלן שהיו188,202,210,259האחרונות נוספים קרטוגרפיים חיבורים הכיר שגאנז יתכן .

) אפיאנוס ופטרוס אורטליוס אברהם מינסטר, סבסטיאן של חיבוריהם של בגרמנית המהדורות כדוגמת גרמניה, בארצות בזמנו Petrusנפוצים
Apianus'עמ מינסטר, של הקוסמוגרפיה מקלין, ראו: לחיבור87-142). גאנז של חיבורו בין להשוואה מקום יש .Cosmographicus

Liberבמטרות המצורפים, באיורים הפרקים, ובראשי בנושאים החיבורים, של הכללי באופיים דמיון קוי ביניהם יש שכן אפיאנוס, של
.  124החיבור ובקהל היעד שהינו קוראים שאינם בהכרח מלומדים בתחום. ראו שם, עמ' 
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המוכרים, חיבוריו בשני עבודתו לשיטת בדומה גאנז, של העולם מפת שתיאור הסבירה האפשרות את לציין חשוב

גיאוגרפי-קרטוגרפי חיבור על נשענה ולאו-דווקא מפות כמה אף אולי או מקורות מספר של ועיבוד שילוב מתוך נוצרה

גאנז שרכש הרחב לידע חוט קצה בידינו יש ברי, דה של מחיבורו אחד כרך הפחות לכל גאנז הכיר ואכן במידה יחיד.

דה של זה בכרך בפרט. למערב והמסעות בכלל הגיאוגרפיים המסעות אודות על חייו של האחרונות השנים בעשרים

גם ובהם באמריקה הכיבושים ואת למערב המסעות מן כמה שתיארו ותחריטים, מפות בצירוף רב מידע מצוי היה ברי

מסעות בספר או זה בכרך גאנז קרא אם אפילו כי לזכור יש זאת, עם ומנהגיהם. אלו ארצות ילידי של נרחב תיאור

במיוחד התעניין שלא מפני כנראה לחיבורו, מחוץ שם המצוי האתנוגרפי מהעושר נכבד חלק להשאיר בחר הוא אחר,

בהיבט זה.  

. לימודי המדעים ותפישותיו של גאנז 6

בתחום מלומדים שאינם צעירים לקוראים להעניק דוד' 'מגן בחיבורו גאנז של המוצהרת המטרה שלאור יתכן

שעמד מהידע מסוים בחלק רק שימוש עשה שהוא במיוחד מפתיע זה אין הטבע, במדעי ומעודכן כללי ידע מלכתחילה

בעיקרי התמקד הוא חיבורו, של הגיאוגרפית החטיבה בתוך גם כך החדשות. הגיאוגרפיות התגליות בנושא לרשותו

הידע הגיאוגרפי-קרטוגרפי על העולם בעקבות הגילויים החדשים. 

דוד' 'מגן של ההקדמה בדברי ביטוי לידי באה היהודית החברה בקרב ולימודם הטבע מדעי בנושא גאנז של גישתו

בקיא מלכתחילה שהיה ישראל עם וכי עמינו' מבני ראשונה יצאה זו חכמה ידיעת עיקר 'כי טען הוא החיבור. ולאורך

גאנז, טען כך, משום הגלות. שנות במהלך זה מידע גדול חלק איבד האומות, לשאר אותה לימד ואף התכונה' ב'חכמת

העולם'. 'אומות אצל מצוי ומעודכן רחב ידע וכעת היהודים בקרב נפסק זה בתחום הידיעות של ופיתוחם 141לימודם

הגיאוגרפיה, גם ובכללם הטבע, במדעי הידיעות עידכון של לנחיצותו באשר המחבר של לתובנה הובילה זו תפישה

אורך לכל בולטת זו תפישה חיבורו. בפתח שהכריז כפי עצמו על שלקח משימה זמנו, בני היהודים של השכלתם למען

החיבור ומודגשת במיוחד בהקדמה ל'מגן דוד' (בגרסה הנדפסת המקוצרת):

אספתי אשר התכונה לחכמת קטנה והתחלה פתיחה מבוא רק [כך!] אינינו זה חבורי דברי שכל שתדעו באופן

גדלו אשר עונינו שמרוב בהיות אך לזולתי: ולא לעצמי לזכרון זה ספרי על והעלתי ורשמתי כתבתי חברתי

כט [ישעיהו, תסתתר נב[ו]ניו ובינת חכמיו חכמת ואבדה באמרו כ"ט סי' ישעיה נבואת בנו נתקים ראש למעלה

הרמות14 החכמות נתדלדלו כמעט אלו ובמדינת בגלילות פרט כל אין יבישה נפשינו הזה שבדור באופן .[

זו. בחכמה ולהעמיק ללמוד לבו נשאו אשר מאלף ושנים ממאה אחד רק הארצות אלו בכל נמצאו ולא לגמרי.

אלו במדינת אצלינו נמצאו לא אך הזאת החכמה אל רב חשק להם יש התלמידים מן שרבים מהן ואחת [...]

עמ'.141 יהודית, מחשבה רודרמן, למשל: ראו אלו. לתפישות גם התייחסו גאנז של בחיבורו שעסקו המחקרים מדעי89רוב עפרון, .
.73 - 72. עפרון ופיש, פרשנות אסטרונומית, עמ' 629 - 628הטבע בפראג, עמ' 
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אוצרתיהם בגינזי י[מ]צא אנשים מקצת ובידי ז"ל. להרמב"ם החדש קידוש הלכות רק החכמה מזאת ספרים

אחד אין גם ראיתי לא וזולתם ישראלי. יצחק לר' עולם יסוד וספר חייא. בר אברהם לר' הארץ צורת ספר

מצורף ותקון: באור וצריך וממורט ממושך הוא גם להם מספיק אינינו אשר ספיר"א שקורין הכדור ספר זולת

המספר מחכמה הקדמה קצת צריך הנזכרי'[ם] ספרים שלשה אלו של עיוני לתכלית לירד שרוצה מי שכל לזה

דבריהם מקומות במקצת הנזכרי' שהמחברים ועוד מהם התלמידים ידי נתרשלו זה בסיבת אשר המדות ומחכמ'

התלמידים דעת אין אלה ובכל ורחבים. ארוכים בדברים למעניתם האריכו מקומות ובמקצת וסתומי. חתומים

(אם להם וללמוד רב ובקצור קלילה ובלשון הטיב. באר מפורש דבר כל להיות ורצונם חשקם רק המינו. נוחה

דמן וקטינא זעירא הצעירים צעיר השפל אני [ו]בכן אחת: רגל על עמידה בכדי כולה התורה כל אפשר) היה

קבצתי אספתי שכבר בהיות גאנז. דוד הנקרא אוו"זא זלה"ה שלמה כמר לא"א בן דוד איש. ולא תולעת חבריא

תוכני ומספרי מפי קבלתי אשר זולתם רבים חדושים עם הנזכרים המחברים וחדושי דרכי תמצית ולקטתי

ערב. צללי ונטו ושבתי זקנתי כאשר הנה באוצרותי. חתומים עמדי כמוסים היו ההם הדברים אשר זמנינו.

כערככם: התלמידים צעירי [?=] התקוף היקרים בני לכם הזה הקצר חבורי את למסור בקשתכם לרוב אמרתי

זה בחבורי כוונתי רק כרימונים. וחכמה תורה המלאים בארץ אשר הגדולים אל מה ודבר עסק בזה לי ואין

הספרים על וכסימנים ערוך כשלחן זה ספרי לכם ויהיה [...] הקטנים. התלמידים מקצת לב את לעורר

בם אדבר בחדות ולא במראה היטב באר אבאר זה בחבורי זכרונם אעלה אשר הדברים וכל [...] הנזכרי'[ם].

להבין לדעת חשקה ונפשו והשכל דעה בינה יתברך] [=השם הש"י חננו אשר ושנון חריף איש שכל באופן

כל התכונה מחכמת הקדמה שום למד ולא קבל לא מעולם שכבר אף והמזלות הכוכבים חכמת דרכי ולהשכל

או מורה שום בלתי מעצמו זה ספרי ולמודי דרכי כל וללמוד לעיין להבין יוכל טעמא] [=משמע מ"ט מאומה.

מלמד. (גאנז, מגן דוד (דפוס), [הקדמת המחבר ללא ציון עמודים]) 

האסטרונומיה בתחום המעודכן בידע המעוניינים צעירים לתלמידים נועד זה חיבור בהקדמה גאנז שהסביר כפי

בחיבורים אלו בתחומים מידע למצוא היה ניתן חלקי. באופן רק היהודית בחברה בזמנו מצוי היה אשר והקוסמוגרפיה,

תרגום הוא הכדור', ב'ספר וכן הישראלי, ויצחק חייא בר אברהם הרמב"ם, ימי-הביניים, מלומדי של עטם פרי עבריים

את למלא בא וחיבורו דיים מעודכנים היו לא אלו חיבורים כי ציין המחבר לעיל. שנדון סקרובוסקו של 'הספירה'

הידע באמצעות בהם הרחיב שהמחבר הנושאים אחד היה הקוסמוגרפי התחום אלו. בנושאים והרחבה בהשלמה הצורך

של התגליות ועל העולם אודות על לידע סיכום מעין המהווה הבא, בקטע שהעיד כפי בחיבורו, שסיפק המעודכן

החטיבה הגיאוגרפית של החיבור:

חייהם ימי כל זה על וכלו וטרדו טרחו לקדמונים ונסתרים נעלמים היו אשר שהדברים תדע ידוע הקורא ואתה

נקל ובדרך בדעת זה בזמנינו לנו התוודע זה כל [מנו] רבבות וריבוא אלפי'[ם] כמה זה על הוציאו המלכים גם

רוב ובחדרו בביתו באצבעו לו ולהראות המשכיל הקטן לבנו ולספר להשכיל יכול תבונה איש שכל באופן

חכם עם [ש]ם הלך מאלו ויותר יותר הימים גבולו עם העולם כדור כל של הארץ שוכני ומקומות המדינות
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, דף כט עמ' א)1613וזקן וראה את הכל בעיניו ברוך ה' אשר גבר עלינו חסדו והראינו נפלאות (כ"י ברנו 

של המעודכנות המפות מן העולם של הגיאוגרפיה על וחדש רחב ידע לרכוש וראוי שניתן בלבד זו לא המחבר על-פי

המצוי מזה יותר אף אלו מפות באמצעות הידע את להרחיב ניתן אלא אלו, רחוקים למקומות להגיע הכרח ללא זמנו

מהתבוננות נעשה שכזה לימוד שכן והזקנים, החכמים בידע להעזר צורך אין לדידו עצמם. הארצות ומגלי הספנים אצל

להבין 'יוכל התלמיד כי גאנז של זו גישה סמכות. בעל במלומד או במורה בהכרח תלוי ואינו עצמן המפות של והבנה

החדשה, העת בראשית להתגבש החלה מלמד' או מורה שום בלתי מעצמו זה ספרי ולמודי דרכי כל וללמוד לעיין

תפישת כדוגמת לעברית, עדכנית מדעית ספרות לתרגם בבואם היהודית בחברה מלומדים של בתפישותיהם גם וניכרת

המתרגמים בהקדמות לחיבורו של פיקולומיני שנזכרו לעיל. 

שגרת מלבד כי יתכן חסדו'. עלינו גבר אשר ה' 'ברוך בברכה זה קטע לחתום בחר שהמחבר מקרה זה אין כי להניח יש

בגילוי שרצה זה הוא וכי החדש לידע גם כך ובתוך ככלל ולידע לאמת המקור הוא האל כי התפישה, ברקע עומדת לשון

בו המקראי לפסוק אלוזיה והוא לעתיד, בקשה בלשון אלא עבר בלשון אינו 'הראנו' שהפועל יתכן הללו. ה'נפלאות'

(בעתיד). נפלאותיו את שיראה מהאל מבקש הנביא גאנז,142מיכה של לתפישתו באשר התמונה את משלימה זו חתימה

כי האל הוא חלק ממכלול הידע הישן והחדש כאחד וכי הוא הגורם והשותף לגילויים החדשים של הזמן.

חדש עידן מסמנת תקופתו כי הנוכח מובהק, רנסנס' כ'איש גאנז דוד את להגדיר ניתן כי במחקרו, ציין ברויאר מרדכי

הקדמונים. תפישות את לבקר יש כי התובנה כדי תוך לחידושים, בהתרגשות מצפה והוא מדעיות תגליות 143של
ברויאר

במקרים כי ולהוסיף לחדד יש זמנו. של ההומניסטים של לזו לגמרי זהה אינה לשינויים בנוגע גאנז של גישתו כי ציין

והתפישות התלמודי המקראי, הידע גופי בין לשלב ניסיון של רבה מידה גאנז של בתפישתו יש כאן שנדונו רבים

הניסיון הקודמות. העולם תפישות בשינוי הכרה לעתים שדרשה פעולה החדשות, התגליות עם הימי-ביניימיות המדעיות

אינה הרמ"א, מורו את המאפיינת גישה החדשות, המדעיות התפישות לבין חז"ל של דעתם בין פשרות למצוא גאנז של

השש-עשרה. המאה של ההומניסטים מן רבים של תפישותיהם את מאפיינת אלא רנסאנס, כאיש לגאנז ייחודית

החדשות. להנחות הישנות התפישות בין כפשרנית, להגדירה ניתן שלעתים אמצעית, דרך למצוא ניסו רבים מלומדים

שהביאה אחד בחיבור אף או אחד מחבר אצל סותרות תפישות הכלת רבות פעמים בתוכו כלל זה שניסיון אף על זאת

אף להתנגשות בין תפישות שונות. 

בכפיפה הדרות זו, את זו סותרות אף ולעתים מזו זו שונות מדעיות תפישות לעתים מצויות גאנז של בחיבורו גם כך

עפרון נוח פירוט ביתר הראו ואף ריינר, אלחנן שציין כפי יחדיו וחדשות ישנות תאוריות בחיבור למצוא ניתן אחת.

למצוא ניתן הגיאוגרפיות לתפישותיו באשר להלן). (ראו גאנז של האסטרונומיות המדעיות לתפישות באשר פיש ומנחם

). 'ִכּיֵמי ֵצאְתX 2 - 1ראו: 'ַהְללּו ֶאת ה' ָּכל-ּגֹויִם ַׁשְּבחּוהּו ָּכל-ָהֻאִּמים. ִּכי גַָבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם ַהְללּויָּה' (תהילים פרק קיז, .142
).15ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם ַאְרֶאּנּו נְִפָלאֹות' (מיכה ז, 

.57 - 56ראו: ברויאר, מודרניות ומסורתיות, עמ' .143
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כי ציינו, ופיש עפרון ביניהן. ממשית הכרעה ללא - קופרניקאיות ותפישות בארהה ִמֶשל תפישות תלמאיות, תפישות

התיאוריה את כמוהו הציגו או הזכירו רבים מחברים וכי יחדיו שונות גישות כמה ששילב בכך לתקופתו חריג אינו גאנז

הקופרניקאית התיאוריה של להתקבלותה באשר כי לכך להוסיף יש התלמאית. התפישה את לבטל בלי קופרניקוס של

על החדשה התאוריה התקבלה אם ואף רב, זמן נמשך אשר מדורג תהליך זה היה כי המדע של ההסטוריה חוקרי הראו

ידי מלומדים הם לא דחו לחלוטין תפישות אחרות. 

חרג לא חיבורו התקופה של המדעיות ולתגליות לחידושים גאנז של מודעותו למרות כי במאמרו, ציין ריינר אלחנן

זו שתקופה למרות כי הדגיש ריינר הרמ"א. מורו של לעיסוק בדומה השנה לוח לחישובי לימוד ספר מעין מלהיות

מהווה אינו האסטרונומיה ובפרט המדעים לימוד הפולנית, הישיבה של הלימוד בתכניות לכת מרחיקי שינויים מסמנת

מתקופות האשכנזית הלימוד מסורת את למעשה המשיך אף והוא ובפולין בבוהמיה חוגים בקרב ממש של חידוש

החודש קידוש להלכות הנוגעות בשאלות ממוקדים היו זה לימוד של והעניין המוטיבציה עיקר כי ציין הוא קודמות.

השנה. לוח 144ולקביעת
כחיבור דוד' 'מגן את להגדיר ניתן לא כי והוסיפו זה מחשבה בקו הם גם דבקו ופיש עפרון

החדשות, התאוריות מן כמה הציג שגאנז למרות כי קבעו הם חיבורו. לאורך בתפישותיו עקבי אינו גאנז וכי חדשני

 145נמצא כי פעמים רבות הוא דבק בסופו של דבר בתפישות התלמאיות הישנות.

כי מצאנו שכן בחיבור, הגיאוגרפי החלק לניתוח גם מסויימת במידה להתאים יכול גאנז של תפישותיו של זה ניתוח

את לדוגמא (בתארו המקרא פרשנות על-פי המסורתית והחלוקה הקלאסית התלמאית התפישה את בסמוך הציג המחבר

הגילויים בעקבות העולם של עדכני תיאור עם יחד אקלימים) לשבעה העולם חלוקת ואת יבשות לשלוש העולם חלוקת

המאה בראשית כבר התערערה היבשות לשלוש באשר התלמאית התפישה האחרונות. השנים מאה של הגיאוגרפיים

כאשר הללו, בהנחות להשתמש המשיכו רבים קרטוגרפיים חיבורים גאנז של בחיבורו למתואר בדומה אך השש-עשרה

שהיו החלקים לשלושת בנוסף כי אלו מחיבורים חלק ציינו כך ופירושים. עידכונים לתיאוריהם צירפו תכופות לעתים

אברהם אצל שמופיע (כפי אמריקה שהוא נוסף, חלק כעת למנות ניתן ואסיה, אפריקה אירופה, לקדמונים, עוד מוכרים

זאת,אין עם מרקטור). גרארד אצל שמופיע כפי הדרומית, והיבשה (אמריקה נוספים חלקים שני אף או אורטליוס)

זאת הקרטוגרפי. בתחום מעודכן כה טקסטואלי תיאור בו יהודי מחבר של עטו פרי הנידונה התקופה בן חיבור בנמצא

זאת לשמונה! העולם חלוקת של טקסטואלי תיאור הכולל גיאוגרפי-קרטוגרפי חיבור כלל מוכר לא במחקר ועוד,

נוספים ו'חלקים' איים הופיעו השש-עשרה המאה של השנייה המחצית מן ששורטטו המפות מן נכבד שבחלק למרות

מלבד אמריקה או יבשה דרומית גדולה, בדומה לתיאורו הטקסטואלי של גאנז. 

בתחום וחדשנותו תעוזתו מידת כי גאנז של לתפישותיו באשר במחקר הקביעות את ולחדד להוסיף עלינו כן, אם

.597 - 596ראו: ריינר, החברה האשכנזית והמדע החדש, עמ' .144

עמ'.145 בפראג, הטבע מדעי עפרון, עמ'638-639ראו: אסטרונומית, פרשנות ופיש, עפרון רודרמן,77-78,80-81. גם: ראו .
.87מחשבה יהודית, עמ' 
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הישנה, זו לצד ולהעמידה החדשה העולם תמונת את להציג בחר לא הוא האסטרונומי. שבתחום זו על עלתה הגיאוגרפי

מהידע אינטגרלי כחלק אותן שהציגה ובתפישה החדשות הקרטוגרפיות בשיטות ודבק התגליות על בהרחבה פירט אלא

והיקום האל אודות על מהותיות לשאלות שנקשר האסטרונומי, מהתחום שבשונה יתכן זמנו. לבני והנחוץ הקיים

אמונה, עיקרי על כמערער נתפש חדשה ברוח 146ולימודו
להסתייגויות הביא לא הגיאוגרפי-קרטוגרפי התחום כי נראה

הנובעות העולם בתפישות כלשהו ערעור על להשיב צורך ראה לא גאנז כי להווכח ניתן הפחות לכל משמעותיות.

יתכן זאת מלבד השונות. הגישות בין ולהצדיק לפשר בכתיבתו נדרש לא ואף החדשות, הקרטוגרפיות מהתפישות

שהעיסוק היתה ממש של בהצטדקות צורך ללא החדשה' ב'גיאוגרפיה גאנז דבק שבגינן הנוספות הסיבות שאחת

של דבר אינו זה עניין בכלל. היהודית בחברה ואף אלו בחוגים באסטרונומיה העיסוק כמו נפוץ כה היה לא בגיאוגרפיה

יכלו אלו תחומים שדווקא יתכן מוכרים, ובלתי חדשים ידע לתחומי באשר כביכול הצפויה לדחייה בניגוד שכן בכך, מה

יכול כך שנים. ארוכת לימוד מסורת להם והיתה היהודית בחברה יותר מוכרים שהיו ידע מתחומי קלות ביתר להתקבל

מחד הגיאוגרפיים; הגילויים בעקבות שהתפתחו החדשות החשיבה ושיטות הידע גופי את קלות ביתר לאמץ גאנז היה

עולם לתוך אותם המאמצת ברורה עמדה לנקוט גיסא ומאידך הקדום, הידע לעומת עידכון או כתוספת להציגם גיסא

החדשים הגילויים כי הגיאוגרפית בחטיבה פעמים מספר לציין חשש לא גאנז לעיל שצויין כפי המדעים. לימוד

להתמודד נדרש כאשר רק פשרניים הסברים למצוא ניסה הוא אך 'הקדמונים', בידי שהיה הידע את מערערים

התמודדות "חזיתית" עם פערים בין עמדות אלו לבין תפישות חז"ל, אם כי פתרונותיו נותרו עמומים במידה רבה.

. גאנז, המהר"ל והרמ"א: השיח על הידע המדעי בחברה היהודית האשכנזית 7

רודרמן דוד זה. בהקשר לדיוננו רלוונטי הינו פעל בהם בחוגים נוספים ולמלומדים גאנז של למוריו באשר הרחב הדיון

של שמרנותו ַמעֶטה כי קודמיו לעומת וטען האשכנזית בחברה המדעים לימוד בנושא המסכם בדיונו לרמ"א התייחס

147הרמ"א הסתיר למעשה חדשנות ועצמאות ביחס ללימוד המדעים, אשר עיקרן היה חידוש פדגוגי ותיאולוגי:

הלימודים תוכנית במסגרת הטבע מדעי של עצמאי לימוד על למעשה, גונן, [=הרמ"א] הוא לכל: ראשית

- למטא-פיסיקה הפיסיקה בין הימי-ביינימית הזיקה את וברמז, בזהירות אמנם ניתק, הוא ושנית, האשכנזית;

)82 - 81צעד שהמהר"ל היה עתיד לנקוט בתעוזה ובהחלטיות רבה עוד יותר. (רודרמן, מחשבה יהודית, עמ' 

זמנו בן המהר"ל, כי ראשון ממבט נראה אסטרונומיים בדיונים יחסית ומפורט מפורש באופן שעסק מהרמ"א בשונה

ביחס מעט לא ודן ה'טבע' של למקומו רבים דיונים הקדיש המהר"ל זאת, עם הטבע. במדעי כלל עסק לא הצעיר,

העמדות עם להתדיין רודרמן המשיך המהר"ל של לגישותיו בנוגע השונים. בחיבוריו הטבע במדעי ולעיסוק ללימוד

אצל:.146 הויכוח וניתוח הרמ"א של בתשובותיו הדיון את לדוגמא וראו המהרש"ל, בעיני באסטרונומיה הרמ"א של עיסוקו נתפש כך
.82 - 75רודרמן, מחשבה יהודית, עמ' 

.98 - 83, עמ' VIIהשוו: לנגרמן, היהודים והמדע בימה"ב, .147
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בפולין. המדעים לימוד על במאמרו פישמן דוד 148שהציג
זה דיון של להתפתחותו המהר"ל של תרומתו כי טען רודרמן

על מדעי הטבע היה אחד מהשגיו החשובים ביותר, וכי:

והמטא-פיסיקה היהודית התיאולוגיה של וההגבלות ההנחות לבין הטבע מדעי שבין ההבדל הבהרת

פחד ללא ולשגשג לפרוח במדעים העיסוק היה יכול שבו אוטונומי תחום [המהר"ל] עיצב ובכך האריסטוטלית,

). 83מעכבות אידיאולוגיות (שם, עמ' 

ובתגליות בקרטוגרפיה מפורש באופן דן לא גם כך אסטרונומיות בתאוריות פרטני באופן המהר"ל עסק שלא כפי

בהם עשה אף והוא אלו בתחומים ידע בגופי בקיאות של מידה לו היתה כי מחיבוריו ברור אך החדשות, הגיאוגרפיות

גאנז שקד כאשר השש-עשרה, המאה של האחרון העשור של שנים באותן התיאולוגיים. דיוניו לצורך נקודתי שימוש

עשרת של מקומם על בדיונו בכלל התגליות ואת החדש' 'העולם את בקצרה המהר"ל הזכיר דוד', 'מגן חיבורו על

השבטים והאפשרות שיתגלו בזמנו:

שלא מקום שום עוד ואין האר'[ץ] ישוב בכל ומקום מקום שכתבו הם האומות שחכמי אומרי'[ם] אדם בני ויש

כי פיהם יצפה כל זה דבר בשביל ששם ראיה ואין שבטים י' שידוע מקום ואין להם נודע והכל בספריהם נרשם

הישוב מן אותו שמפסיק לפי להם נודע שלא בארץ אחר] [או: אחד מקו'[ם] שיהיה הו'[א] ואפש'[ר] אפשר אי

בזה וכיוצא שלאההרי'[ם] חדש עולם בלשונם אות'[ו] קוראין אחד מקום נמצא שמקרוב אמרו והרי

אליהם לבא אפשר] [=ואי וא"א אדם בני שם שיש עו'[ד] מקו'[ם] שימצאו אפשר וכך מקודם נודע

השם גזירת בשביל הו'[א] אחרת למדינה אות'[ם] שהגלה מה השבטי'[ם] [ת] עשר' של הזה הגלות כי ומכ"ש

עד ביחד יתחברו ולא נודעים יהיו שלא הש"י מן גזירה זה ודבר הזה כיום אחרת לארץ וישליכם עליהם שגזר

אלו והפרישה ההבדל גזר כך ארץ קצוי בכל ישראל על והפיזור הפירוד שגזר כמו לכך קודם ולא קץ עת

ציון א. עמוד מ"ח, דף ל"ב, פרק ישראל, נצח (המהר"ל, [...] יתאחדו שאז קץ עת עד ביחד יתחברו ולא מאלו

העמודים משובש. ההדגשות שלי.)

המהר"ל על-פי האומות'. 'חכמי של בלימודם ספק להטיל לצורך כהוכחה החדש' 'העולם שימש המהר"ל של בדיונו

כמו בעולם ידוע היה שלא מקום נמצא אם שכן העולם, על הידע לשלמות זו בתקופה שטענו אלו של בידם טעות

נוספים. מקומות ימצאו שאף יתכן הרי החדש' אדם'149'העולם 'בני שהציגו הטענה עם כאן התפלמס המהר"ל האם

אחד חלק עוד שימצא אפשר ואי יתכן לא מעתה 'הנה האומות: אצל כעת מצוי המעודכן המדעי הידע כי גאנז, כדוגמת

ראו: פישמן, משה איסרליש ולימוד המדע..148

בשלבים,.149 שהתקיימה אף על זה חדש' 'עולם של מציאתו שכן היסטורי-כרונולוגי, בסיס למעשה אין המהר"ל של זו לאמירה
ורק זו אמירה נאמרה שקודם המהר"ל, של מדבריו שעולה כפי ולא העולם על הידע שלמות בדבר האמירה של האפשרי לזמן קודם התרחשה
עפרון, אצל: זה לקטע התייחסות ראו בעולם. הידע לשלמות באשר המהר"ל של לזו דומה תפישה הביע גאנז החדש'. 'העולם התגלה מכן לאחר

.128 - 97. ביחס לתפישותיו המדעיות של המהר"ל, ראו גם: ולטרי, פילוסופיה רנסנסית בלבוש יהודי, עמ' 59 - 58תגליות חדשות, עמ' 
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ברנו (כ"י הנזכרים' העולם חלקי משמנה אחד] [=כל כ"א במידה1613מחזיק הסכים גאנז שאולי או ב)? עמ' לו דף ,

נודע לא הזה היום עד אך [...] שם שימצא אפשר הדרומי עולם 'בחלק כי: המשפט בהמשך כשכתב מורו, עם מסויימת

שימשה לא המדעי לידע גאנז של גישתו המהר"ל, ממורו בשונה כך, ואם כך אם בין (שם)? איש' בה שעבר מצאנו ולא

אמצעי להסבר תיאולוגי או חברתי כלשהו.

חז"ל עמדת בין לפשר יחסי באופן המועטים ונסיונותיו הטבע במדעי גאנז של האינטנסיבי עיסוקו כי להניח, ניתן

לעסוק לו שאיפשר המחשבה לקו שותף היה גאנז כי להעיד יכולים הגיאוגרפי, בתחום בייחוד זמנו, מלומדי לעמדת

עינים' 'מאור וחיבורו רוסי דה עזריה כנגד קצף בשצף יצא המהר"ל מורו בעוד כי מעניין עכבות. ללא כמעט במדעים

כפי המדעי, או ההיסטורי הידע של הטבעי' 'העולם לבין התורה של הנבדל' 'העולם בין זה תחומים עירוב בגלל בדיוק

בהם היו שלא הדברים מן לצטט בחר הוא זאת, עם רוסי. דה של בחיבורו רחב שימוש לעשות גאנז בחר רודרמן, שציין

דברי ביקורת חריפים כלפי מאמרי חז"ל. 

של להתפתחותה לב תשומת תוך הטבע מדעי וללימוד ל'טבע' היחס לנושא חשוב דיון עפרון הקדיש האחרונות בשנים

אירופה במערב אלו גישות של צמיחתן של ההקשר על והצביע יהודים, מלומדים בקרב נייטרלית' 'תיאולוגית גישה

ללימוד באשר שונות גישות היו ולגאנז שלמהר"ל למרות כי ציין הוא חילון. של טווח וארוך רחב מתהליך חלק שהיו

האמונה ובין 'הטבע' לבין 'הדת' בין וגוברת הולכת ַהְפרדה בדבר משותפת תודעה עמדה שתיהן בבסיס הטבע מדעי

בסיס כי מעניין שונות. אמונות בני בין להיווצר היכולה השותפות על גם השלכות ולה הטבע, במדעי לעיסוק הדתית

ציין עפרון לסביבתם. יהודים של ליחס באשר ואף וללימודם למדעים באשר לגמרי שונות גישות לשתי הביא דומה

מחד הטבע במדעי מהעיסוק להתרחקות האשכנזית, החברה בקרב במיוחד גרמו, אלו גישות פרדוקסלי באופן כי בנוסף

 150גיסא, ולתהליכי חילון ולתופעת ה'השכלה' מאוחר יותר מאידך גיסא.

במחלוקת, השנויות נחרצות עמדות מנקיטת רבות פעמים נמנע והוא אקלקטי גאנז של שחיבורו 151למרות
לימוד בנושא

גישתם את רבה במידה המצדיקה בחירה החדשות; בגישות למדיי משמעי חד באופן בחר הוא העולם של הגיאוגרפיה

באופן מוכרות היו שלא החדשות המדעיות לתאוריות בדומה דופן. יוצאת תופעה ובחיבורו בגאנז הרואים החוקרים של

גאנז בחר כך בשל דומה. היה המצב הגיאוגרפי בתחום גם כי להניח יש בתחום, המלומדים לאלו מלבד בחברה רחב

היהודית החברה בקרב ייחודי גם כך ובשל זה בנושא ביותר המעודכן הוא וחיבורו יחסי באופן רחב לקהל לפנות

לולא השבע-עשרה המאה בראשית היהודי לקורא שכזה חיבור מגיש היה לא שגאנז להניח יש זאת עם בתקופתו.

ביחס ביותר העדכניים החידושים מן כמה בחיבור באסטרונומיה. ובמיוחד במדעים יהודים חוגים של ההתעניינות

כפי החודש קידוש של המסורתי העניין בשל רק לא כתבו גאנז כי ונראה בפרט, ולקרטוגרפיה בכלל הטבע למדעי

Noahהשוו:.150 Efron. "Nature, Human Nature, and Jewish Nature", Science in Context 15,1 (2002): 29-49.
Efron, Noah. Judaism and Science: A Historical Introduction. Westport, Conn: 2007, pp.114-118.

.88 - 87השוו: רודרמן, מחשבה יהודית, עמ' .151
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שגרס ריינר, אלא בשל סימנים להתעניינות רחבה יותר בתאוריות המדעיות החדשות ובתגליות של הזמן.

בשימוש והיו אלו בתחומים שדנו נוספים ובחיבורים וקרטוגרפיה בגיאוגרפיה גאנז של בעיסוקו לעיל שנערך הדיון

בחוגי ובמיוחד האשכנזית בחברה המדעים לימוד שאלת אודות על לדיון חדש מימד מוסיף אשכנזיים, מלומדים בחוגי

 152מלומדים בבוהמיה ובפולין בראשית העת החדשה.

. חיבוריו של גאנז ועולם הידע המדעי בפראג8

זמנו, בני למלומדים גם כמו שנים באותן בפראג התוסס התרבותי למרכז גאנז של שקרבתו כך על עמדו חוקרים

ולתגליות לתאוריות ישירה חשיפה לו ואיפשרה במדעים הטבעית סקרנותו את עוררה ולקפלר, לבארהה במיוחד

גם כמו ובמדעים באמנות התעניינות שכללה השני, רודולף של חצרו סביב הענפה האינטלקטואלית הפעילות החדשות.

שונים בתחומים ומדע פילוסופיה ספרי של ולתרגומם לחיבורם השאר, בין הובילה, לים, שמעבר ובתגליות במסעות

בקיסרות. אחרים ובמרכזים בפראג והקרטוגרפיה,153שנדפסו הגיאוגרפיה בנושא גם כך האסטרונומיה, בנושא כמו

עולם גאנז בפני לחשוף יכלו הקיסר של בחצרו שפעלו ונוצרים יהודים מלומדים של והקשרים זו אינטלקטואלית אוירה

להניח יש מגוונים. קרטוגרפיים מקורות שכלל החדשות, הגיאוגרפיות התגליות אודות על והתרחב שהלך ידע

המלומדים שני שכן הם, גם לתרום יכלו קפלר ועם עימו ושיחותיו בראהה של הכוכבים במצפה גאנז של שביקוריו

של חסותו תחת מפה הכנת על לפראג הגעתו לפני עוד שקד אף ובראהה בקרטוגרפיה, היטב בקיאים והיו התעניינו

הדני. 154הכתר
כתיבת נסיבות להבנת משמעותית הייתה גאנז פעל שבה בסביבה התרבותית האינטלקטואלית הפעילות

החיבור, ובמיוחד להצגת הידע הגיאוגרפי-קרטוגרפי בפני הקורא באופן החדשני ביותר. 

הרחבה ותפישתו הנוצרית סביבתו כלפי הייחודית גישתו את גם להסביר יכול גאנז פעל בו התרבותי-היסטורי ההקשר

בחברה.152 המדעים לימוד של הרחבה בסוגיה דיון הבאים במחקרים ראו גאנז, דוד של חיבוריו עמדו שבמרכזם למחקרים בנוסף
עמ' יהודית, מחשבה רודרמן, והסתגרות. פתיחות אלבוים, לעיל): נזכרו (חלקם פישמן,63-101האשכנזית מדעיות. ותגליות יהודים עפרון, .

לגבולות מעבר הנ"ל, חדש. מפני ישן ריינר, בפראג. יהודים עפרון, החדש. והמדע האשכנזית החברה ריינר, המדע. ולימוד איסרליש משה
.249 - 248ההשכלה. על הידע בגיאוגרפיה באשכנז, ראו: שולוואס, גיאוגרפיה בתרבות האשכנזית. אלבוים, שם, עמ' 

עמ'.153 בפראג, הטבע מדעי עפרון, ב-ט. עמ' (ברויאר), דוד צמח לדוגמא: אינטלקטואלית632-645ראו פעילות כמרכז פראג על .
ועולמו. השני רודולף אוונס, ראו: השבע-עשרה, המאה ובראשית השש-עשרה המאה Josefבסוף Válka. "Rudolfine Culture." In

Bohemia in History. Edited by Teich Mikuláš. Cambridge 1998. pp. 117-142 '2, הערה 140.  ולהפניות נוספות ראו שם, עמ.

עמ'.154 הקרטוגרפיה, של ההסטוריה וודוורד, ראו: אלו בשנים בפראג הקרטוגרפיה בתחומי והיצירה הפעילות על1237-1240על .
שם, ראו: זה, בתחום קפלר ושל בראהה של עמ'1790-1791עמ'ידיעותיהם בראהה, טיכו דרייר, נרחב42. גיאוגרפי ידע בעל היה בראהה .

בשנת עשיר. קרטוגרפי חומר עמד אף (1585ולרשותו ון באי מושבו במקום הכוכבים למצפה לבראהה שהיוHvenנשלחו המפות כל (
מקדימות מדידות ערך הוא כזו מפה הכין לא שלבסוף אף על הדנית. הממלכה של מעודכנת מפה שיכין מנת על בקופנהגן הארמון ברשות

בשנת לראשונה שנדפסה האי של מפה Astronomiaeבחיבורו1598ושרטט instauratae mechanicaהייתה כי להניח יש המפות בין .
בלאו וילם הצעיר ההולנדי המלומד גם היה באי, מה זמן ששהו המלומדים בין אורטליוס. אברהם של חיבורו ממהדורות אחת ברשותו

)Willem Janszoon Blaeuהספרדית-הפורטוגלית הקהילה מן יהודים פעולה שיתפו בנו ועם שעימו אירופה, במערב ידוע קרטוגרף לימים (
.105  - 98באמשטרדם. ראו: דן בור, דפוס איברי באמשטרדם, עמ' 
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ממטרותיו שאחת כך על עמדו ונעים' נחמד ב'ספר שעסקו החוקרים כל עפרון. שטען כפי המדעים, ללימוד ביחס

לבוא שיוכלו כדי הטבע מדעי בנושא יהודים של השכלתם את להרחיב היתה בהקדמה המופיעה החיבור של המוצהרות

בסיסיים כה בתחומים בורים היהודים כי הסביבה מצד שלילי רושם יתקבל ולא הנוצרים שכניהם עם ושיג בשיח

אלו. 155וחשובים
כלפי חיובית גישה שכללה גאנז, של הרחבה העולם תפישת עם השתלבה זו מטרה כי ציין עפרון

משמעותי חלק כי הראה, הוא ונוצרים. יהודים בין הפעולה שיתוף רעיון את לקדם וניסתה הנוצרית החברה

ושיתוף לימוד כי בגישתו נעוצה הייתה ליהודים, הטבע במדעי הידע ובהפצת חיבורו בכתיבת גאנז של מהמוטיבציה

מדעית-תיאולוגית תפישה עמדה זו גישה בבסיס כי וטען ונוצרים יהודים בין היחסים את יקדם זה בתחום פעולה

) גרס,Irenismרודפת-שלום עפרון שונות. ואמונות דתות בני אנשים בין גשר לשמש יכול המדע לימוד כי שגרסה ,(

בו התרבותי מההקשר רבה במידה ומושפעת בכלל, אלא יהודים בקרב רק לא למדיי ייחודית היא גאנז של זו גישה כי

ללא- יהודים בין ההבדל את בהגותו שהדגיש מהמהר"ל, זה בעניין ברור באופן נבדל גאנז כי כך על להוסיף יש פעל.

יהודים בין הרבה הקרבה הגותו. על המחקר שהראה כפי יהודית בנבדלות הצורך את וחידד לנוצרים, ובייחוד יהודים

וההערכה היהודיים הבתים בעלי של וזו העירונית התרבות של התפתחותה בפרט, ובפראג ומורביה בבוהמיה לנוצרים

באשר לזו זו מנוגדות תפישות לגבש הללו המלומדים שני את שהובילו תופעות, היו ויהודים נוצרים של ההדדית

(כפי במדעים לעיסוק באשר השונות המעשיות לגישותיהם רבה במידה המקבילות גישות הנוצרית, לסביבה ליחסם

 156שנזכר לעיל).

ה- בחוגי מגובש ביטוי לידי באה שונות אמונות בני בין פעולה ושיתוף קרבה שעודדה זו Familiaתפישה charitatis,

ה'פמיליסטים' על באירופה. הדת מלחמות של האיבה אוירת רקע על ואחווה שלום ביחסי שדגלו האהבה', 'משפחת

)Familistsבצרפת גרמניה, בארצות השפלה, בארצות שפעלו פרוטסנטים הומניסטים ומלומדים תיאולוגים נמנו (

באמצעות השאר, בין נפוצה, זו גישה השבע-עשרה. המאה ולאורך השש-עשרה המאה של השניה במחצית ובאנגליה

אורטליוס, אברהם והקרטוגרף פלנטין קריסטוף והמדפיס ההומניסט כמו אלו חוגים על שנמנו מלומדים של חיבוריהם

 157ויתכן שאף הייתה לה השפעה באזורים אלו של בוהמיה בתקופתו של רודולף השני.

עמ'.155 אסטרונומית, פרשנות ופיש, הנ"ל בפראג. יהודים הנ"ל, בפראג. הטבע מדעי עמדותיו78-80עפרון, את מקבלת אני ככלל, .
נחמד 'ספר של האחרונה בגרסה זה ניסוח לכלל שבא עד בהדרגה המחבר אצל והתרחב התפתח זה שרעיון יתכן זאת, עם זה. בעניין עפרון של
ל'ספר בהקדמה החמישית כתועלת המוצגת היהודים, על נוצרים של השלילית דעתם שיקום עניין ובמיוחד יהודים של החיובי הייצוג ונעים'.

. 1612נחמד ונעים', אינה מצויה במפורש בהקדמות לגרסאות הקודמות של החיבור בכתב-היד או במהדורה המקוצרת משנת 

העולם.156 סדר הירט-רמון. אורית ראו: בנושא, עדכנית מחקרית ולסקירה היהודית הנבדלות את שהדגישו המהר"ל בגישות לדיון
העברית האוניברסיטה לפילוסופיה. דוקטור התואר קבלת לשם חיבור מפראג. מהר"ל על-פי המתוקנת החברה של דמותה על - ומנהגו

. כמו כן, ראו: הירט-רמון, פוליטיקה וקיום יהודי אצל המהר"ל.197 - 192. עמ' 2010בירושלים 

157.) ניקלאס היינריך היה האהבה' 'משפחת אחוות של Heinrichמייסדה Niclaesופעל במינסטר השש-עשרה המאה בראשית שנולד (
בשנת פטירתו עד ובהולנד גרמניה ראו:1580בצפון האהבה' 'משפחת חוגי ועל פעילותו על Alastairלערך. Hamilton. The Family of

Love. Cambridge 1981. Christopher W. Marsh. The Family of Love in English Society, 1550-1630. Cambridge 1994.
עמ' שם, ראו: בנושא, הערות1-2ולביבליוגרפיה ליהדות1-2, ביחס כי אם אלו, לעקרונות זיקה היתה מינסטר לסבסטיאן שאף יתכן .

מינסטר, של הקוסמוגרפיה מקלין, ראו: בפועל. היהודים כלפי עמדתו לבין ולספרותה ליהדות יחסו בין הבדל היה שכן מורכבת, היתה גישתו
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בניסיון גם לסייע ויכולה ותפישותיו פועלו להבנת הכרחי רקע כן, אם מהווה, גאנז פעל בה התרבותית הסביבה

ולשיתוף המדעים ללימוד גישותיו של ההמשכיות חוסר ואת פעל בו ההקשר המדעי, עיסוקו ייחודיות מידת את להסביר

שחלו הפוליטיים והשינויים השני רודולף של מותו לאחר בסביבתו. יהודים בקרב נוצרים מלומדים עם הפעולה

השבע- המאה של השני בעשור והמדעים האמנות לימודי של הומניסטי מרכז להוות פראג פסקה הקיסרות, בשלטון

הטבע, במדעי אינטנסיבי ולעיסוק ללימוד המגמה נמשכה לא חשוב יהודי מרכז לשמש המשיכה שהעיר למרות עשרה.

של הכללי ובמרחב בבוהמיה הן השמונה-עשרה המאה עד אשכנזיות קהילות בקרב הן הבולטים, מדובריה היה שגאנז

יהודים בין הפעולה שיתוף ואת אלו הומניסטיות מגמות של שגשוגן את שאיפשרו הייחודיים התנאים גרמניה. ארצות

במלחמות נתונים היו ככלל אירופה מרכז גם כמו אלו ואזורים ניכרת במידה דעכו ומורביה בבוהמיה לנוצרים

נרחב ועיסוק בלימוד ההמשכיות חוסר השנה. שלושים מלחמת במהלך במיוחד וחיצוניים, פנימיים פוליטיים ובמאבקים

לקטיעתה הביאו השלטון וחילופי השני רודולף של מותו הנוצריות. החברות בקרב גם ניכר אלו באזורים הטבע במדעי

פראג של במעמדה פיחות חל ואף הקרטוגרפית, היצירה גם ועימה במדעים, הענפה האינטלקטואלית הפעילות של

הישויות וריבוי קבוע שלטוני במרכז חוסר הקרטוגרפיה, של להתפתחותה באשר חוקרים שהראו כפי תרבות. כמרכז

למדיי לוקלית ובתפישה הקרטוגרפי המדעי העיסוק של ועידוד מימון במקורות לחוסר גרם גרמניה בארצות המדיניות

קרטוגרפים הגרמניות. הממלכות לגבולות מעבר שחרגו צבאיות שאיפות ללא פנימיים בעניינים מהתרכזות שנבעה

ממלכותיהם שכן ובתגליות, במסעות חלק לקחו ולא הגיאוגרפי-קרטוגרפי הלימוד בנוף ייחודיות תופעות היו גרמנים

 158לא יצאו למסעות מעבר לים, שהיו לרוב הזרז של העיסוק בניווט ובמיפוי העולם.

עד רחב קוראים לקהל הגיעה לא הקוסמוגרפיה ללימוד השלם מהחיבור כחלק גאנז שניסח החדשה' 'הגיאוגרפיה

להפרדה בסיס הניחו אמנם המדעים ללימוד בנוגע חוגו בני ושל המהר"ל של גישותיו השמונה-עשרה. המאה לאמצע

כך על שהצביע כפי הטבע, מדעי מלימוד ההתרחקות בכיוון האשכנזית בחברה עתה לעת פעלה זו אך ל'טבע', 'הדת' בין

בין הפעולה שיתוף של מזו יותר נרחב מקום לה מצאה כנראה המהר"ל של היהודית הנבדלות של הגישה גם עפרון.

יכולות גאנז של גישותיו היו שונה שלטון תחת אחרים פוליטיים שבתנאים יתכן גאנז. דבק בה ליהודים, נוצרים

להתקבל ביתר קלות, בדומה לפעילות האינטלקטואלית היהודית בחלק מארצות איטליה במהלך המאה השש-עשרה. 

ו. סיכום: עולם חדש של ידע ולימוד

בחברה המדעים לימוד אודות על המחקר ספרות את רבה במידה המאששים זה, מפרק העולים הממצאים על-פי

השבע- המאה ובראשית השש-עשרה המאה במהלך מדעיים חיבורים של ובתרגום במדע העיסוק כי ניכר היהודית,

.135. להשפעת גישותיהם של חוגי 'משפחת האהבה' בתחום הקרטוגרפי ראו לעיל הערה 288 - 287עמ' 

.1241 - 1237ראו: וודוורד, ההיסטוריה של הקרטוגרפיה, עמ' .158
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גרמניה בארצות מאשר באיטליה יותר נפוץ והיה האשכנזית בזו מאשר יותר והאיטלקית הספרדית בעדה רווח עשרה

159ופולין.
יכולים פיקולומיני של לחיבורו וכן ולפירושיו סקרובוסקו של לחיבורו הנוגעים כאן המובאים המקרים

המוכרת מזו יותר מורכבת תמונה ולשרטט יותר לדייק הצורך את מעלים גם אך זו, בקביעה מסויימת במידה לתמוך

במחקר. 

ספרדיות בקהילות הן מוכרים שהיו פיקולומיני של ולחיבורו סקרובוסקו של ל'ספירה' תרגומים מספר נמצאו

איטליה שבצפון האשכנזיות בקהילות רק לא נפוצים היו האחרונים כי להניח יש אשכנזיות. בקהילות הן ואיטליאניות

אלו', ב'מדינות מדעית בספרות החוסר על העיד אמנם גאנז ופולין. גרמניה לארצות גם והגיעו הגבול את חצו אלא

של חיבורו לימוד את לדוגמא הכולל הקיים, על גם למדים אנו כך כדי תוך אך פולין, אף ואולי גרמניה בארצות דהיינו

לעיל. שנדונו התרגומים לאחד כוונתו כי רחוק הדבר ואין 160סקרובוסקו
של חיבורו תרגום שגם יתכן לכך בנוסף

בוהמיה בגרמניה, יהודים למלומדים הוא גם הגיע 'הספירה', של הקודמות מגרסותיה יותר מעודכן שהיה פיקולומיני,

שהגיעה והקבלית ההלכתית הספרות כמו צפונה מאיטליה שזרמו ואחרים מדעיים וכתבי-יד ספרים עם יחד ופולין,

ונדונו השש-עשרה המאה במהלך והאיטלקים הספרדים בקהילות שהתחברו התרגומים זאת, למרות כן. גם אליהם

ונפוצו שנכתבו אלו מאשר ואילך, הארבע-עשרה מהמאה המתפתח המדעי בידע יותר מעודכנים להיות נטו לעיל,

בין ענפים קשרים של קיומם על אלבוים יעקב של ממחקריו העולה לעדות מצטרפות אלו ידיעות אשכנזיות. בקהילות

גם כך ובתוך ספרים, ושל אנשים של בתנועה ביטוי לידי באו אלו קשרים ופולין. גרמניה לקהילות איטליה קהילות

 161זרימה של ידע בין המרכזים השונים במהלך המאה השש-עשרה ובראשית המאה השבע-עשרה.

לימוד לתכני וגוברת הולכת חשיפה על מצביעה זו בתקופה האשכנזית החברה על ריינר של ממחקריו העולה התמונה

בו תהליך של וראשיתו הספרדית, הלימוד מסורת של מדרשה מבית ופילוסופיים הלכתיים חיבורים ביניהם חדשים,

המוקדמת. החדשה בעת פולין בישיבות הלימוד בתכניות משמעותיים שינויים 162התרחשו
של הימצאם ועוד, זאת

אשכנזים מלומדים של הכרותם בשאלת ידיעותינו את להרחיב יכולה לעיל, שהוצג כפי נוספים, מדעיים תרגומים

באירופה, הטבע מדעי של לימודם לבסיס שנחשבו ידע, גופי עם החדשה העת וראשית המאוחרים ימי-הביניים במהלך

זה פשוט במובן תרגום אינו גאנז דוד של חיבורו אמנם באיטליה. יהודים מלומדים בקרב הלימוד ולהרחבת ולתוספת

כי.159 וסבר והאמנויות הדקדוק המדעים, לימודי בעניין באשכנז אלו לבין באיטליה היהודים בין השוני את הדגיש לדוגמא, בארון, סאלו
.192 - 191, עמ' 2לימודם הגיע לארצות גרמניה ופולין עם האמנסיפציה. ראו: בארון, הקהילה היהודית, כרך 

י[מ]צא.160 אנשים מקצת ובידי ז"ל. להרמב"ם החדש קידוש הלכות רק החכמה מזאת ספרים אלו במדינ[ו]ת אצלינו נמצאו לא 'אך
הכדור ספר זולת אחד אין גם ראיתי לא וזולתם ישראלי. יצחק לר' עולם יסוד וספר חייא. בר אברהם לר' הארץ צורת ספר אוצרתיהם בגינזי
ציוני ללא המחבר. הקדמת (דפוס), דוד מגן (גאנז, ותקון' באור וצריך וממורט ממושך הוא גם להם מספיק אינינו אשר ספיר"א שקורין

עמודים). ראו לעיל התייחסות לקטע זה.

עמ'.161 והסתגרות, פתיחות הנ"ל, תרבות. קשרי אלבוים, עמ'33-64ראו: המוקדמת, החדשה בעת היהודית החברה רודרמן, השוו: .
29 - 33 ,50 - 55.

ראו: ריינר, כתבי-יד מול הספר המודפס. הנ"ל, מעבר לגבולות ההשכלה..162
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אך בסביבתו, הטבע במדעי שעסקו יהודים מחברים של דומים לחיבורים בהשוואה אחרים רבים במובנים חריג והינו

כמאה יותר נרחב פיתוח לידי ושהגיעה העולם, על הידע של התרחבות שכללה זו, מגמה עם היטב להשתלב יכול הוא

מכן. לאחר 163שנים
כללית השכלה של ולנחיצותה המדעים ללימוד באשר גאנז של גישותיו כי בזהירות לומר ניתן

לידי שיבואו תהליכים על ולרמז המוקדמת ההשכלה את התואמות תפישות על להצביע יכולות היהודית, בחברה רחבה

ביטוי בולט בחברה האשכנזית למן המאה השמונה-עשרה ואילך. 

השש-עשרה המאה של השנייה במחצית יהודים על-ידי שנכתבו מדעי אופי בעלי בחיבורים זה בפרק העיון בעקבות

והכרה העולם, של והקרטוגרפי הגיאוגרפי הידע התרחבות של בתהליך להבחין ניתן השבע-עשרה, המאה ובראשית

המאה של הראשונה שבמחצית בעוד במערב. החדשות התגליות של למשמעותן ביחס יהודים בקרב וגוברת הולכת

של המסורתית בתמונת לרוב דבקו והכותבים מעורפל לעתים נותר לאוקיינוס שמעבר המערבי המרחב השש-עשרה

השתלבה מעתה בולט. באופן זו תמונה השתנתה המאה של השנייה במחצית מעטים, בשינויים אם אף הישן, העולם

מארבע לרוב מורכבת שהיתה חדשה עולם למפת התייחסו יהודים ומחברים המשולשת העולם תמונת לתוך אמריקה

על לגשר ניסו והם לעתים, היהודים הכותבים את הטרידו עדיין העולם של הקודמות התפישות עם ההתמודדות יבשות.

כלפי יותר מעט ביקורתית תפישה של להתגבשותה תרמה הללו בחידושים ההכרה זאת, עם שונות. בדרכים הפער

הטקסטואלית העולם מפת רוסי. דה עזריה של בחיבורו במיוחד ביטוי לידי שבאה כפי הקדמונים, של העולם תפישות

המדעיות התפישות את לגמרי הטמיעה השבע-עשרה, המאה בראשית גאנז דוד שהציג יבשות, משמונה המורכבת

בחברה החדשה' 'הגיאוגרפיה לימודי תחילת את עתה, לעת סמלי באופן אם אף וציינה, הקרטוגרפיה בתחום החדשות

היהודית.  

ובתבניות במונחים השימוש הגיאוגרפי-קרטוגרפי; הלימוד בנושא גם כך הטבע למדעי בדומה כי לציין, המקום כאן

הרווח השימוש ביניהם החדשות, המדעיות התפישות מול אל מסורתיות כתפישות המחקר בעיני המתפרשים חשיבה

חידוש רבה במידה הוא השש-עשרה במאה והקרטוגרפיה הגיאוגרפיה בתחום הקלאסי ובידע ורומים יווניים בחיבורים

בחברה הקוסמוגרפי בעיסוק הגובר העניין גם כמו הרנסאנסי, בלבושו הקלאסי הידע זרימת הרנסאנסי. ההומניזם של

המחקר בעיני מסורתי כידע לעתים שנתפש מה כאשר לחידוש, מסורת שבין לציר באשר התהייה את מעלים היהודית

אל שינוי רבות פעמים מכניס ואשר עימו להתמודד שעליהם חדש ידע כגוף הקודמות המאות אנשי בעיני נתפש בימינו

הקודמים. והלימוד החשיבה דפוסי 164תוך
עימם שונים ידע לגופי למודעות באשר מיוחדת סקרנות מעוררת זו שאלה

בהם השימוש ואופן החדשות, המדעיות התגליות בכללם המוקדמת, החדשה העת במהלך האירופית החברה התמודדה

טל.163 הורוויץ. יהודה פיינר, ראו: השמונה-עשרה, המאה במהלך האשכנזית בחברה העולם על והאתנוגרפי הגיאוגרפי הידע לביטויי
תל- לפילוסופיה. דוקטור תואר קבלת לשם עבודה ההשכלה. בתקופת הגרמנית דוברות בארצות יהודיים לילדים הידע דימויי יצירת קוגמן.

באחרית2000אביב לכך התייחסות ראו רחבה. לביבליוגרפיה שם ראו הבריות. משנה ברוך הנ"ל, האחרת. והאשה גליקל אידלסון-שיין, .
הדבר.

אני מודה לאלחנן ריינר שהסב את תשומת לבי לנושא זה בשיחה פרטית שקיימנו..164
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הקריאה בעקבות גם כך אירופה. ובמזרח במרכז האשכנזיות לעדות ביחס לעיל שנדון בהקשר בייחוד היהודית בחברה

השתנותם ואופן הלימוד דרכי בדבר נוספת שאלה עולה יהודים, מלומדים על-ידי שהתחברו הללו, בטקסטים הצמודה

העידוד או והמחקר הניסוי על כלומר ה'ניסיון', על יותר להסתמך הדרישה היא לכך מובהקת דוגמאות זו. בתקופה

ועל חדשים לימוד לתכני הגדלה החשיפה על להשפיע היה עתיד זה מעין לימוד מלמד'. או רב 'ללא עצמאי ללימוד

בהקשרן החדשות הגיאוגרפיות התגליות ולהשכלה. לידע הנוגע בכל הדתי הממסד של סמכותו של הדרגתית השתנות

הרחב חשפו עבור החברה היהודית ידע חדש שהביא עימו בהדרגה עולם חדש של דפוסי חשיבה ולימוד.
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פרק רביעי

בין הזדהות לביקורת, בין דת לאתניות:

היחס ל'אחר' ה'אינדיאני' ולקולוניאליזם האירופי בפזורה הספרדית

המערבית במחצית הראשונה של המאה השבע-עשרה

בן מנשה של בחיבורו הדיון עומד ובמרכזו המערבית הספרדית בפזורה אמריקה ילידי של בייצוגיהם עוסק זה פרק

בשנת שנדפס ישראל' 'מקוה ולצד1650ישראל השונים חלקיו על בחיבור צמודה קריאה באמצעות באמשטרדם.

'החדשה' היבשת כלפי עמדותיהם מתבררות הפזורה, מחברי כמה ושל המחבר של עטו פרי נוספים טקסטים

וילידיה.

היו השבטים, עשרת לבין בינם המשוער והקשר אמריקה ילידי של מוצאם בשאלת ישראל' ב'מקוה הדיונים

הגיע פורטוגלי, ממוצא לשעבר קונוורסו ישראל, בן מנשה יהודי. של עטו פרי בחיבור שנדונו הראשונים

בעיר שהוקמו הספרדים היהודים לקהלים שהצטרפו הראשונות בין שהיתה משפחתו, עם בצעירותו לאמשטרדם

מסויימת. לתקופה הקהלים אחד של כרב שימש ואף הקהילה במוסדות למד ישראל בן מנשה המאה. בראשית

בעיר המחבר שהקים הדפוס בבית ובספרדית בלטינית מקבילות מהדורות בשתי לאור יצא ישראל' 'מקוה חיבורו

 1מושבו, ובשנים הבאות תורגם לכמה לשונות ונפוץ בעיקר בארצות השפלה ובאנגליה.

רחבה לב תשומת קיבלה אמריקה ילידי של מוצאם שאלת שכן דן, הוא בו בנושא טמונה אינה החיבור של חשיבותו

הדבר ופרוטסטנטים; קתולים של עטם פרי רבים בכתבים לכן קודם ועוד זו בתקופה המערבית אירופה במדינות

ישראל בן מנשה הציג בו המורכב האופן הוא היהודי, מחברו של הדתית זיקתו מלבד ישראל' 'מקוה את שמייחד

במידה משקף זה חיבור השבטים. עשרת לבין אמריקה ילידי בין הקשר לשאלת ביחס שגילה והעמדה הנושא את

חלק שלקחו השונים לגורמים לשעבר הקונוורסוס ושל ישראל בן מנשה של המורכבת הזיקות מערכת את רבה

הקולוניאליות לישויות הפזורה מבני כמה של יחסם נבחן כאשר מתחדדת זו מורכבות החדש'. 'העולם על בשיח

אירופה מדינות של בחסותן זו בתקופה תנופה שקיבל באמריקה, הקולוניאלי ולפרוייקט זמנם בנות האירופיות

המערבית, ובכלל זה הרפובליקה ההולנדית. 

קודם שנים מספר בפניו שהעיד מונטסינוס, דה אנטוניו הקונוורסו של בסיפורו חיבורו את פתח ישראל בן מנשה

שימש זה סיפור אמריקה. בדרום החדשה' 'גרנדה ביערות השבטים עשרת צאצאי עם המופלאה פגישתו על לכן

המרכזית לשאלה שנקשרו נושאים מספר שכללו החיבור, סעיפי ושניים בשבעים הרחב לדיונו מוצא נקודת למחבר

עדויות אמריקה, ילידי של מוצאם נכללו המרכזיים הנושאים בין השבטים; לעשרת אמריקה ילידי בין הקשר של

ראו.1 מרכזיות ביבליוגרפיות להפניות המפורט. בדיון בהמשך ראו ישראל' 'מקוה החיבור ועל ישראל בן מנשה של חייו על לפרטים
. 21, 16להלן הערות 
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קיבוץ שאלת ואף השבטים, לעשרת אמריקה ילידי בין וההבדלים הדמיון השבטים, עשרת של המצאם מקומות על

שלפנינו בפרק העולה התמונה כה, עד ישראל' ב'מקוה שעסקו המחקרים מרוב בשונה הגאולה. וזמן הגלויות

האירופי לקולוניאליזם ישראל בן מנשה של האמביוולנטי יחסו על מצביעה החיבור של השונים חלקיו מניתוח

שהיתה זו, בתקופה מורכבת יהודית-ספרדית זהות של התגבשותה על בייחוד ממנה ללמוד וניתן אמריקה, ולילידי

בעלת זיקה לאירופה ולקולוניאליזם מחד גיסא, אך יצרה נבדלות יהודית מהחברה הנוצרית מאידך גיסא.

הספרדית הפזורה חברי ושל ישראל בן מנשה של והאתנית הדתית הזהות הבניית תהליך על עומד זה פרק

שהתרחשו והחברתיים הפוליטיים לתהליכים וביחס החדש' 'העולם על לשיח בהקשר נדון זה תהליך המערבית.

באמריקה להתיישב יהודים שהחלו בעת השבע-עשרה, המאה של הראשונה המחצית במהלך המערבית באירופה

ולייסד את קהילותיהם במושבות האירופיות שבה.

א. הדיון בשאלת מוצאם של ילידי אמריקה

בעקבות התעוררו בפרט אמריקה ילידי של ולמוצאם בכלל האדם למוצא באשר ומדעיות תיאולוגיות שאלות

ו'גילוי' 'החדשה' היבשת של כיבושה מאז בייחוד התגליות, תקופת במהלך שונות תרבויות עם אירופה של המפגש

לכן. קודם נודעו שלא ותרבויות 2עמים
השש-עשרה המאה של השלושים משנות החל לב תשומת קיבלה זו שאלה

ילידי של מקורם לשאלת שונות תשובות העניקו אשר ספרדים, והוגים תיאולוגים של עטם פרי בחיבורים לרוב

של מוצאה כי גרסה אשר המקראית, הגניאולוגיה על שנסמכה המונוגֶנטית, התפישה עמדה זה דיון בבסיס אמריקה.

כלל של הקדושה' מ'ההיסטוריה חלק הם החדש' 'העולם תושבי וכי נוח של ומבניו הראשון מאדם האנושות

מוצאם כי שטענו היו אמריקה; ילידי של מוצאם לשאלת מגוונות אפשרויות העלו השונים הכותבים האנושות.

הוגים היו המוכרות; היבשות משלוש באחת בהווה שהתקיימו ובין בעבר שהתקיימו בין במקרא, הנזכרים מעמים

מאסיה מעמים או מהסקיתים מהפיניקים, מהקרתגים, אמריקה ילידי של מוצאם כי האפשרויות את שהעלו

של שמוצאם כגון קלאסיות, מסורות על שנסמכו תאוריות שהעלו היו הטטרים; או הסינים כדוגמת המזרחית,

של אלו לבין יהודים מנהגים או אמונות בין הקבלות שהציעו כותבים גם והיו 'אטלנטיס'; האגדי מהאי הילידים

כיבושה בעקבות שגלו השבטים עשרת מצאצאי הם שה'אינדיאנים' יתכן כי הניחו אף או באמריקה ילידיות קבוצות

האשורים. בידי ישראל ממלכת 3של
ואף אמריקה ילידי של אבותיהם הגיעו מנין בשאלה המחברים דנו כך בתוך

דרך הים את חצו שהם ביניהן, שונות, השערות הועלו לכך בקשר גם החדש'. ל'עולם הישן' מ'העולם בעלי-החיים

עמ'.2 בייחוד וחוה. אדם אלמונד, לדוגמא: ראו האדם, מוצא של בהקשר אמריקה בילידי של49-60לדיון מקורם הדלסטון, .
.12האינדיאנים, עמ' 

עשרת.3 בין הקשר על לדיוננו. הרלוונטיות לנקודות ואתייחס הדברים עיקרי את להלן אסכם ולכן ביותר רחב הוא זה בנושא המחקר
שם, במיוחד החדש. והעולם אדם יוצי, לדוגמא: ראו השש-עשרה, המאה של והפורטוגלית הספרדית בספרות אמריקה לילידי השבטים

עמ'49-110,185-219,247-367עמ' האינדיאנים, של מקורם הדלסטון, עמ'3-76. יהודים, או אינדיאנים גלסר, כ"ץ,9-32. .
עמ' באנגליה, עמ'130-134פילושמיות היהודית-אינדיאנית, התאוריה פופקין, עמ'64-65. יהודוקונוורסוס, שורש, .114-117

עמ' שם, במיוחד וזהות. אנדיאנים יהודים, בויארין, נוספות). ביבליוגרפיות הפניות שם הפניקים70-90(ראו של במקומם מקביל לדיון .
.204 - 141בשיח של המאה השבע-עשרה, השוו: שלו, גיאוגרפיה, דת ולימוד, עמ' 
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החל השנים. במהלך שנוצר צר יבשתי במעבר או שיט כלי בעזרת לאמריקה מאסיה דרומי מעבר או צפוני מעבר

שונות תאוריות יותר רבה בתכיפות הועלו השבע-עשרה המאה ובמהלך השש-עשרה המאה של השבעים משנות

בהרחבה לראשונה הופיעו זו בשאלה דיונים אמריקה. ליבשת הגעתם ודרכי החדש' ב'עולם העמים של מוצאם לגבי

) ג'נברארד גילברט הצרפתי של עטם פרי Gilbertבכתבים Génebrard) אקוסטה דה חוסה והספרדים ,(José de

Acosta) גרסיה וגרגוריו (Gregorio Garcíaילידי של השבטים) (מעשרת 'העברי' או 'היהודי' במוצאם הדיון .(

גרסיה של בחיבורו הראשון הרחב ביטויו את קיבל Origenאמריקה de los indios de el nuevo mundo e

Indias occidentales 1607.4, שנדפס לראשונה בולנסיה בשנת

במרחב גם השבע-עשרה המאה במהלך להתפרסם החלו 'האינדיאנית-היהודית', התאוריה ובמיוחד אלו, השערות

שהופיע במידע שימוש או ספרדיים חיבורים של תרגומים שבאמריקה. ולמושבותיהן לפורטוגל לספרד, שמעבר

נדפסו ואף בצרפת, גם מה ובמידת ובאנגליה, השפלה בארצות נפוצו אמריקה, ילידי של למוצאם באשר בהם

ההיסטוריה במהלך אבדו השבטים עשרת כי התפישה מקומיים. פרוטסטנטיים הוגים של עטם פרי מקוריים כתבים

מילנריסטים, בחוגים במיוחד ביטוי לידי באה הקודש, לארץ ישובו המשיח בימות אך ראשון, בית חורבן לאחר

הלוא שה'אינדיאנים' באופן יתממש הגלויות קיבוץ חזון כאשר ישו, של השנייה מביאתו חלק זה במהלך ראו אשר

הם עשרת השבטים, יתנצרו יחד עם כל היהודים וישובו לארץ הקודש. 

אדוארד של חיבוריהם את לציין יש וביניהם השבע-עשרה המאה מראשית באנגליה התקיימו זה מסוג דיונים

) Edwardבררווד Brerewood) גרימסטון ואדוארד (Edward Grimstonהתפתח המאה של השנייה במחצית .(

יש זה ובהקשר מילנריסטיות, קבוצות בקרב בעיקר השבטים, לעשרת אמריקה ילידי בין הקשר בשאלת ער דיון

) תורווגוד תומס של חיבוריהם את Thomasלציין Thorowgood) אליוט וג'ון (John Eliotלהזכיר יש בנוסף, .(

) פרצ'ס סמואל של המסעות סיפורי תרגום מפעל Samuelאת Purchas.השבע-עשרה המאה בראשית שהחל (

) גרוטיוס הוגו היו אמריקה ילידי של מוצאם על בדיון המרכזיים הדוברים ההולנדית Hugoברפובליקה

Grotius) יוהנס דה לאט ,(Johannes de Laet) וגאורג הורן (Georg Horn.5), שהיה גרמני שישב בהולנד 

רוב על מקובלת ובלתי למדיי חדשנית שהיתה האנושית, לגניאולוגיה באשר נוספת הנחה נדונה זו בתקופה

) פיירר לה איסאק היה העיקרי דוברה אלו. בדיונים Isaacהמשתתפים La Peyrère,הנראה ככל במוצאו, שהיה ,(

כהוגנוט, גדל הוא השש-עשרה. המאה של השנייה במחצית שבצרפת בבורדו שהתיישבה קונוורסוס של ממשפחה

התיאולוגיים. כתביו בזכות מוכר והיה לקתוליות דתו המיר אך
6

פיירר לה של הנודע חיבורו

Gilbertראו:.4 Génebrard. Chronographiae. Paris האינדיאנים.1580 של מקורם גרסיה, האינדיאס. של היסטוריה אקוסטה, .
עמ' האינדיאנים, של מקורם הדלסטון, ראו: אלו, בחיבורים השבטים לעשרת אמריקה ילידי בין הקשר בשאלת גלוצי,69-72לדיון .

.27 - 24. גלסר, אינדיאנים או יהודים, עמ' 86 - 69אדם והעולם החדש, עמ' 

עמ'.5 האינדיאנים, של מקורם הדלסטון, ראו: השבע-עשרה, במאה אירופה בצפון ל'אינדיאנים' השבטים עשרת בין בקשר הדיון על
בשנים110-143 קונטרסים כמה כתבו לאט ודה גרוטיוס בשנת1641-1644. לאור יצא הורן של יוצי,1652וספרו ראו: כן כמו .

עמ' החדש, והעולם עמ'514-621אדם יהודים, או אינדיאנים גלסר, עמ'33-47. באנגליה, פילושמיות כ"ץ, פופקין,134-157. .
.3. קוגלי, תומס ת'ורווגוד. השוו לדיונו של שלו בחיבורו של פרצ'ס, לעיל הערה 72 - 65התאוריה היהודית-אינדיאנית, עמ' 

פופקין, לה פיירר..6
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Du Rappel des Juifsבשנת שהתפרסם ליהודים'), וכחלק1643('הקריאה כוללת דתית בהתפייסות צידד ,

הקודש ארץ כיבוש באמצעות הגאולה את להביא מנת על הנוצרים עם להתאחד ליהודים קרא זה בנושא מדיוניו

צרפת. מלך של המשיחית הנהגתו 7תחת
שנקרא1655בשנת בלטינית שלו נוסף חיבור באמשטרדם התפרסם

Præ-adamitæוגרינלנד איסלנד אודות על שאסף מהידע כנראה והושפע לאור, שיצא קודם שנים מספר שנכתב ,

הדנית. בממלכה שהה בה 8בתקופה
שתי שהיו ההנחה את כללה זה בחיבור פיירר לה של הפוליגֶנטית טענתו

מזה נפרד אנושי ענף להתקיים היה יכול כך העברים. אבי אדם, של והשנייה העמים כלל של הראשונה בריאֹות,

אמריקה ילידי אין כי הרעיון, נבע זו מהנחה בראשית. בספר המתוארת לבריאה קודם עוד וחוה אדם צאצאי של

9צאצאיו של אדם או של בני נוח, כפי ששיערו רבים בתקופה זו, אלא צאצאיהם של בני הבריאה הקודמת.

במערב השבע-עשרה במאה נרחבת לב תשומת קיבלה השבטים לעשרת אמריקה ילידי בין הקשר בדבר השאלה

השבטים עשרת כי כאחד, ונוצרים יהודים בקרב קודמות מתקופות עוד שרווחה ההנחה על והתבססה אירופה,

מצויים במקום מרוחק והם עתידים להתגלות באחרית הימים.

ב. עשרת השבטים, השיח על אמריקה והיהודים בקהילות מערב אירופה

את העסיקה אשור, בידי וחורבנה ישראל ממלכת כיבוש אחרי מארצם שגלו השבטים, עשרת של מיקומם שאלת

ודברי ישראל ממלכת גלות אודות על המקרא פסוקי ואילך. העתיקה העת משלהי והנוצרית היהודית התרבות

השונות ובמסורות בפרשנויות ביטוי לידי באו הימים באחרית המובטחת לארץ שיבתם את שבישרו הנביאים

של ושיבתם מיקומם אודות על החדשה העת ובראשית הביניים בימי ונידונו התלמודית בספרות שהתפתחו

10השבטים 'האבודים' יחד עם פסוקים מהספרות החיצונית שנידונו בעיקר בספרות נוצרית.

של להם הסמוכה האגדית הממלכה את גם כמו השבטים עשרת את שמיקמו הביניים מימי המסורות רוב לעומת

במסעותיהם הספנים הגיעו אליהם האקזוטיים המקומות של התיאורים ב'מזרח', שונים במקומות יוהנס הפרסביטר

נודעו שלא למקומות ההגעה השבטים. של למיקומם באשר נוספים רעיונות העלו הגיאוגרפיות התגליות בעידן

פיירר,.7 לה של הפוליגנטיות לטענות שהגיב חיבור כתב וכנראה ישראל' 'תשועת האנגלי בחיבורו ליהודים' 'הקריאה את הזכיר מב"י
.433אך חיבור זה לא שרד. ראו: ש"ץ, מנשה בן ישראל והמשיחיות, עמ' 

באנגלית:.8 החיבור יצא מכן לאחר שנה פרה-אדמיתים. פיירר, Isaacלה de La Peyrère. Men before Adam, or, A
Discourse upon the Twelfth, Thirteenth, and Fourteenth Verses of the Fifth Chapter of the Epistle of the Apostle

Paul to the Romans: by which are prov'd that the first men were created before Adam. London 1656.

.60 - 52. השוו: אלמונד, אדם וחוה, עמ' 41 - 26ראו לדוגמא: פופקין, לה פיירר, עמ' .9

וערי.10 גוזן נהר ובחבור בחלח אותם וישב אשורה, ישראל את ויגל שמרון את אשור מלך לכד להושע התשעית 'בשנת לדוגמא: ראו
הזה.' היום עד אשורה אדמתו מעל ישראל ויגל הנביאים, עבדיו כל ביד דבר כאשר פניו מעל ישראל את יהוה הסיר אשר עד [...] מדי

יז, ב, עמ'6,23(מלכים תשכ"ח. ירושלים עזרא. חזון החיצונים. הספרים (עורך). ליכט יעקב גם: ראו עשרת77). בשאלת לדיון .
.94 - 88, 28, 37 - 35השבטים ולביבליוגרפיה בנושא ראו לעיל פרק ראשון, עמ' 
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הן באפריקה הן השבטים עשרת של למציאותם בנוגע חדשות פרשניות אפשרויות העלתה לכן, קודם באירופה

באיים שונים ברחבי האוקיינוסים ואף באמריקה.

החדשה בעת גם רבה לב תשומת וקיבלו היהודי בשיח הופיעו השבטים עשרת של למקומם בנוגע זה מסוג דיונים

כלל נזכר לא זאת, עם לעיל. הראשון בפרק שנידון כפי החמש-עשרה, מהמאה החל באיטליה, במיוחד המוקדמת,

לא שיהודים מכיון אולי השבע-עשרה, המאה אמצע עד היהודית בספרות אמריקה ילידי לבין בינם המשוער הקשר

וברברי. אלילים כעובד לרוב נתפש ואשר לאירופה מחוץ המצוי 'האחר' עם עצמם את לזהות מעוניינים היו

מקומות בין בזיהוי התמקדו יהודים של חיבורים בקרב היהודיים ולמקורות לאמריקה בהקשר היחידים הדיונים

הנזכרים במקרא לבין מקומות ב'עולם החדש' או בהפרכת הקשר ביניהם, כפי שראינו בפרקים הקודמים.

לרוב דבקו הם השבטים, לעשרת בכתביהם התייחסו שונים יהודים מחברים כאשר השש-עשרה המאה במהלך

בהקשר לעתים אם ובין מסורתי תיאולוגי בדיון זה היה אם בין ערב, האי בחצי או ב'מזרח' השבטים של במיקומם

קשרו לא הם לאירופה ממערב או באפריקה נוספים אפשריים למיקומים רמזים הופיעו אם אף אקטואלי. משיחי

היהודי. השיח בתוך תהודה קיבלו ולא לילידים השבטים עשרת בין ישיר 11באופן
יהודים שהיו למרות כי לציין יש

כן, כמו בהן. נזכרה לא אמריקה יבשת השבטים, לעשרת לעתים שנקשרו משיחיות ציפיות פיתחו זו שבתקופה

הפגאנים הילידים של להתנצרותם הציפיה היה מעיקריהן שאחד הנוצריות, המשיחיות לתקוות דמו לא אלו ציפיות

ושל היהודים באחרית הימים.

שהיהודים במדינות במיוחד פרח אמריקה לילידי השבטים עשרת בין הקשר אודות על זה שיח כי להיווכח מעניין

התקיימו הן אלו באזורים כלשהם יהודים לחיים עקבות נמצאו אם אף כן. לפני שנים מאות או עשרות מהן גורשו

אירוני באופן לכן. קודם רבות שנים לנצרות דתם את שהמירו יהודים צאצאי קונוורסוס, של משפחות בקרב בסתר

ומאוחר האיברי האי מחצי מחברים על-ידי החדש' ב'עולם שוב "נמצאו" הישן' ה'עולם מארצות שגורשו היהודים

יותר אף על-ידי מחברים מארצות צפון-אירופה.

) ספרד גירוש שלאחר המאות שתי במהלך האיברי האי בחצי 'המתייהדים' נגד האינקויזיציות )1492פעילות

) בפורטוגל הדת של1497והמרת לבריחתם השאר, בין גרמו, לרעה, המופלה והמעמדי החברתי מצבם גם כמו (

יהודיות קהילות והקימו ליהדות" "שבו מהם חלק השבע-עשרה המאה במהלך ומפורטוגל. מספרד קונוורסוס

גם החלו זו בתקופה המאה. סוף לקראת באנגליה ואף גרמניה בצפון ההולנדית, ברפובליקה באיטליה, חדשות

ופרעות השנה שלושים מלחמת של השפעתן בשל אירופה למערב להגר ומפולין-ליטא מגרמניה אשכנזים יהודים

12ת"ח-ת"ט, ואף הם הקימו מספר קהילות לצידן של הקהילות הספרדיות-פורטוגליות.

לילידים.11 השבטים עשרת בין אפשרי קשר על רמזו השש-עשרה המאה במהלך יהודים על-ידי שנתכתבו בודדים טקסטים שני
משנת האנונימית האגרת הוא הראשון זה1494ב'מערב'. היה כי התפישה על נשענת היא אך קולומבוס, של מסעו על לידיעות המתייחסת

לא החיבור של הרחבה תפוצתו שלמרות יחיא, אבן לגדליה הקבלה' ב'שלשלת מצויה נוספת מרומזת התייחסות המזרח. לקצה מסע
עמ' הראשון, בפרק לעיל ראו המשיחית לשאלה בהקשר אלו במקורות לדיון זה. לעניין אחרים מחברים של התייחסויות .96-97מצויות

.227המהר"ל רמז לנושא זה בכלליות רבה. ראו לעיל בפרק השלישי, עמ' 

עמ'.12 הנוצרית, בספרד היהודים בער, עמ'401-474ראו: קרדוסו, יצחק ירושלמי, המערבית.1-50. הספרדית הפזורה קפלן, .
.163 - 44. בלום ועוד, ההיסטוריה של היהודים בהולנד, עמ' 101 - 54סווטשינסקי, היהודים הפורטוגלים במאה השבע-עשרה, עמ' 
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היהודי בשיח הראשון המרכזי ביטויו את קיבל אמריקה לילידי השבטים עשרת בין האפשרי הקשר אודות על השיח

(להלן: ישראל בן מנשה של עטו פרי ישראל' 'מקוה החיבור באמצעות באמשטרדם הספרדים קהילת במסגרת

רק לא רבים הדים ועורר המערבית הספרדית הפזורה בקהילות החיבור נפוץ הבאות השנים במהלך מב"י).

ולעברית ליידיש תורגם כאשר איטליאניות, אף ואולי אשכנזיות בקהילות גם אלא הספרדיות, היהודיות בקהילות

לקראת סוף המאה.

אחרות יהודיות מקהילות בהתנהלותן ואף בתרבותן באופיין, שונות היו המערבית הספרדית הפזורה קהילות

בשל האיברי האי מחצי ברחו מהם רבים אשר וצאצאיהם, לשעבר חדשים' 'נוצרים על-ידי נוסדו הן שכן באירופה,

במהלך מלאים. יהודיים מחיים מנותקים היו בהן רבות שנים אחרי ליהדות ו"שבו" האינקויזיציה, על-ידי רדיפתם

האיברי האי מחצי לצאת שהצליחו נוספים, קונוורסוס אלו לקהילות הצטרפו והשמונה-עשרה השבע-עשרה המאות

'הנוצרים הפכו זה בתהליך פעילה. יהודית לקהילה ולהצטרף הקודם חייהם אורח את לשנות מעוניינים ושהיו

רבה במידה התאפיין התרבותי ועולמם במחקריו, קפלן יוסף שהגדירם כפי חדשים', ל'יהודים לשעבר החדשים'

הספרדית-הפורטוגלית הקהילה הצטרפו. אליו היהודי העולם לבין באו ממנו והנוצרי האיברי העולם בין בשילוב

במיוחד האחרות, לקהילות דגם רבה במידה שימשה זו, בפזורה והמרכזית הגדולה הקהילה שהיתה באמשטרדם,

החדש'. ב'עולם מכן לאחר שהוקמו 13לאלו
הפרגמטית לגישה הודות התאפשרה באמשטרדם הקהילה של הקמתה

התרחבותה את איפשרה אשר בפרט, אמשטרדם והעיר בכלל ההולנדית הרפובליקה שנקטה הדתית, הסובלנות של

בהזדהות הן שונות בדרכים ביטוי לידי באה בעיר הספרדים היהודים של הנינוחה תחושתם הקהילה. של ושגשוגה

שהביעו ונאמנות הערכה של רבה במידה הן הספרדי, מהשלטון הצפוניות השפלה ארצות של שחרורן תהליך עם

 14כלפי הרפובליקה ההולנדית המתהווה.

ג. מנשה בן ישראל והרקע לכתיבת 'מקוה ישראל'

שנת בסביבות מפורטוגל קונוורסוס של למשפחה נולד ישראל בן סואירו1604מנשה דיאס מנואל בשם

)Manuel Dias Soeiroרדיפות בשל צרפת לדרום משפחתו ברחה לאחריה או לידתו לפני קצר זמן .(

ילדיהם שלושת עם ההורים נדדו מה זמן לאחר עשורים. כמה מזה המשפחה קרובי את שפקדו האינקויזיציה

החדשים הספרדיים היהודים לקהלים שהשתייכו הראשונות מהמשפחות היו הם לעיל, שנזכר וכפי לאמשטרדם

"התסיסה.13 הנ"ל, חדשים. מנוצרים הנ"ל, ושינוי. מסורת הנ"ל, קפלן, לדוגמא: ראו באמשטרדם, הספרדית-הפורטוגלית הקהילה על
עמ' תשמ"ב, ירושלים (עורך). ביינארט חיים ספרד. מורשת בתוך: הי"ז." במאה באמסטרדם הספרדית-הפורטוגלית בקהילה הרוחנית

הקהילה600-621 בין הזיקה על הפורטוגלית. מהאומה עברים בודיאן, השבע-עשרה. במאה הפורטוגלים היהודים סווטשינסקי, .
עמ' החדש, ובעולם באירופה הפזורה קפלן, לדוגמא: ראו החדש' ב'עולם לקהילות הספרדית582-588באמשטרדם הפזורה הנ"ל, .

עמ' .idem.83-93המערבית, "The Curaçao and Amsterdam Jewish Communities in the Seventeeth and Eighteenth
Centuries." American Jewish History 72 (1982). pp.193-211. Yosef H. Yerushalmi. "Between Amsterdam and

New Amsterdam: The Place of Curaçao and the Caribbean in Early Modern Jewish History." item. pp. 172-192.

זמנים.14 ההולנדי." הדגם דתית: "סובלנות מאוט. ניקולט ראו: ההולנדית, ברפובליקה הדתית הסובלנות עמ'1997–1996(57על .(
עמ'78-85 השבע-עשרה, במאה הפורטוגלים היהודים סווטשינסקי, לדוגמא:8-53. ראו בהולנד, היהודים של הנינוחה הרגשתם על .

.47 - 40.  הנ"ל, מסורת ושינוי. מינץ-מנור, סמלים ודימויים, עמ' 97 - 83קפלן, אורוביו דה קסטרו, עמ' 
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כפי נרחבת וכללית יהודית השכלה שכלל חינוך באמשטרדם, הקהילה במוסדות חינוכו את קיבל מב"י בעיר.

שלום', 'נוה בקהל ומלמד דרשן לרב, נהיה שמונה-עשרה בגיל כבר המערביות. הספרדיות הקהילות את שאפיין

בשנת יסד הוא לאשה. אברבנאל רחל את נשא אף זו ובתקופה בעיר, הספרדים קהלי משלושת בית1626אחד את

שלו הדפוס ובית תקופה, באותה באירופה המרכזי הדפוס למרכז שהפכה העיר באמשטרדם, הראשון העברי הדפוס

עד בספרדית1655פעל ביידיש, בעברית, לשונות: בכמה אחרים ומשל משלו רבים חיבורים הדפיס מב"י .

ובלטינית. 

בשנת תורה' 'תלמוד לקהילת הקהלים שלושת פרנסת1639איחוד שקשיי מב"י של במשכורתו להפחתה הביא ,

' שכונה מה בעקבות 'המעמד' לבין בינו סכסוך לאחר לכך בנוסף וגברו. הלכו sugeitoמשפחתו do Brazil'

נוספת הפחתה ובעקבות הקהילה מטעם בחרם שהוזהר בגיסו מב"י של תמיכתו בשל ברזיל') של ('הענין

פרנמבוקו מחוז בירת ברסיפה, היהודית הקהילה של הרב למשרת להתקבל לנסות החליט כך, על כקנס במשכורתו

חיבורו של השני הכרך 'Conciladorבברזיל. מועצת לחברי Geoctroyeerdeהוקדש Westindische

Compagnieאף להקדשה ובפתיחה ובברזיל, האנטיליים באיים שפעלה ההולנדית, המערבית') הודו ('חברת '

אף והוא משפחה קרובי למב"י היו בברזיל להלן). בהקדשה דיון (ראו ההולנדים בידי ברזיל של כיבושה את הילל

שונות בדרכים מעורבים שהיו אחרים קהילה חברי שעשו כפי המערבית', הודו 'חברת במניות מכספו חלק השקיע

נדחתה. רסיפה רב למשרת מועמדותו כאשר ביותר התאכזב והוא ההולנדי הקולוניאלי 15בסחר
המשיך מב"י

כריסטינה, כדוגמת לה, ומחוצה במדינה מרכזיים ואישים הוגים תיאולוגים, עם קשרים ולקיים לפרסם לכתוב,

שיבת את לקדם בנסיונות פעיל באופן מעורב והיה אנגלים אישים עם בקשרים היה הוא כן כמו שוודיה. מלכת

בשנת בנו שנפטר לאחר זו. למטרה כשנתיים בלונדון שהה ואף לאנגליה מלונדון1657היהודים מב"י יצא

16לאמשטרדם אך נפטר לפני שהגיע לביתו בזמן ששהה אצל קרובי משפחה במידלבורג.

לראשונה הופיעה ושהיא הנודד' 'היהודי של המוכרת דמותו היתה מב"י של המדפיס שסמל מקרה זה אין כי נראה

ספרו של השני שהדפיסConciliadorבכרך ספרים כמה גבי על הופיע זה סמל לברזיל. להגר רצונו את הביע בו

מס' (איור איטליה שלום האמן שהכין בדיוקנו, וגם שלו הדפוס בבית הראתה14מב"י עמישי-מייזלש זיוה .(

הנודד' ה'יהודי של השלילית המקורית מהסמליות הפוכה משמעות ניתנה מב"י של בגרסתו זה לסמל כי במאמרה

17בתרבות הנוצרית, שכן היא נקשרה לפיזורם ונדודיהם של היהודים באופן חיובי.

עמ'.15 שם, ראו: מב"י, של הכלכלית להשקעה להתייחסות הקולוניאלית. והתנועה מב"י ישראל, שהופנה143ראו: ממכתביו, באחד .
שמו של הלטינית בצורה (שכונה ווסיוס ינסון גרהרד ההולנדי והקלסיקון לתיאולוג Gerardusכנראה Vossiusלא הוא כי מב"י ציין (

בן מנשה של מכתב אדלר, ראו: המערבית'. להודו ב'חברה הכלכלית להשקעתו התכוון וכנראה אמריקה', מ'אוצרות רווח להעלות הצליח
עמ' ראו:568ישראל, ובפולין. בברזיל הכספיים הפסדיו את מב"י ציין בהם איסאק, ווסיוס, של לבנו נוספים מכתבים שם הזכיר אדלר .

. 565שם, עמ' 

משולן,.16 ישראל. בן מנשה של חייו רות, לדוגמא: ראו מב"י, של וחיבוריו חייו על ומקיפה. רבה וחיבוריו מב"י על המחקר ספרות
עמ' ישראל, בן מנשה ונהון, משולן ישראל. בן עמ'22-60מנשה ישראל, בן מנשה דורמן, ועולמו. ישראל בן מנשה ועוד, קפלן .11-

120 .

עמ'.17 ישראל, בן מנשה מייזלש, תסייע96-107ראו: לאנגליה היהודים שיבת כי הענוה' 'הבקשה בחיבורו מב"י של לטענתו השוו .
עמ' הענוה, הבקשה ישראל, בן מנשה הגלויות: קיבוץ לפני כשלב תבל ברחבי היהודים של פיזורם בדבר המקראיות הנבואות בהתגשמות

הרוח79 בהלכי שימוש עושה הוא כאשר היהודים, בשיבת האנגלי הממסד את לשכנע מב"י של נסיונותיו רקע על נכתבה זו טענה .
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.1642 - דיוקן של מב"י. תחריט של שלום איטליה, אמשטרדם 14איור מס' 

של פנייתה היה ישראל' 'מקוה לכתיבת הגלוי המניע בספרדית, מב"י של חיבורו בראשית מההקדשה שעולה כפי

זה לאתגר להענות מב"י של ורצונו השבטים לעשרת אמריקה ילידי בין הקשר בשאלת מעלה' רמת אנגלית 'אישיות

) דיורי לג'ון מב"י של מכתביו תוכן ומפורטת. רחבה תשובה מתן Johnתוך Duryמחזקים מדובר, בה האישיות ,(

ברור. באופן זה 18מניע
היהודי-נוצרי בשיח מעורה מהיותו רק לא נבעה יהודי כמלומד למב"י זו בשאלה הפנייה

הכרותו היתה לפנייה העיקריות הסיבות אחת נוספים; נוצרים מלומדים בעיני ואף ועמיתיו דיורי ג'ון בעיני ומוערך

) מונטסינוס דה אנטוניו הקונוורסו Antonioעם de Montezinosמב"י פגש אותו הלוי, אהרן העברי בשמו או (

על וסיפר לאמשטרדם אמריקה מדרום לכן קודם שנים כשש הגיע מונטסינוס כי בחיבורו כתב מב"י באמשטרדם.

) החדשה' 'גרנדה של היערות במעבה שערך מסע במהלך האבודים השבטים עשרת צאצאי עם Nuevaמפגשו

Granadaשכן ישראל', 'מקוה הדפסת לפני חודשים מספר דיורי באמצעות באנגליה נודע מונטסינוס של סיפורו .(

בין הקשר בעניין החיובית דעתו את פרסם דיורי מב"י. של חיבורו לפרסום קודם עוד זה בשיח מעורב היה דיורי

בשנת שנדפס מקונטרס כחלק השבטים לעשרת בקרב1646האינדיאנים מיסיונרית בשליחות תמך אשר ,

) ניו-אינגלנד של היהודים' 'התושבים שם שכונו New'האינדיאנים' Englandהטענה כי לציין חשוב זה בהקשר .(

הבטים על גם אלא בלבד, תיאולוגי היבט על בבסיסה נשענה לא השבטים עשרת מצאצאי הם שהאינדיאנים

המילנריסטים באנגליה במאה השבע-עשרה. לדיון בעמדתו של מב"י ביחס למשיחיות ראו להלן במהלך הפרק.

18.' personaבמקור: de gran calidad y letras de Inglaterraשם ראו עמוד. צוין לא ספרדית, ישראל מקוה ישראל, בן (מנשה '
ראו: למכתבים, השני). .Eבעמוד van der Wall. "Three Letters by Menasseh ben Israel to John Durie. Philo-Judaism

and the 'Spes Israelis". Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 65 (1985). pp.46-63,דורמן ראו: לעברית לתרגום .
.242 - 240מנשה בן ישראל, עמ' 
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המסחריות הקולוניאליות החברות של מטרותיהן את לשרת יכולה היתה זה מסוג טענה פוליטים-קולוניאליים;

) לונדון של וירג'יניה וחברת פלימות' של וירג'יניה חברת כדוגמת בניו-אינגלנד, Virginiaשפעלו Company of

Plymouth / London.(19

השבטים עשרת צאצאי עם מפגשו וסיפור מונטסינוס אודות על דיורי שמע כן לפני שנתיים בהאג שהותו בעת

רבה בהתלהבות התעניינו אשר באנגליה, המילנריסטים בקרב בייחוד רחבה לתהודה זכה הסיפור אמריקה. בדרום

הגאולה על זה קשר של להשלכותיו ביחס תפישותיהם בשל לאינדיאנים השבטים עשרת בין הקשר באפשרות

לכתוב דיורי את עודדו בנושא ועמיתיו דיורי של הפוליטיות ומטרותיהם התעניינותם לדידם. בקרוב לבוא העתידה

שעל מכתבים, בשלושה ענה מב"י אישית. דעת וחוות מונטסינוס של עדותו על נוספים פרטים ממנו ולבקש למב"י

ובדצמבר בנובמבר (שנכתבו הראשונים את1649השניים נושא זה סיכום בנושא. סיכומו את כשכתב דיורי נסמך (

ינואר ת'ורווגוד1650התאריך תומאס של לחיבורו כנספח מכן לאחר חודשים כמה בלונדון נדפס והוא ,

)Thomas Thorowgood:שכותרתו ,(Iews in America or Probabilities that the Americans are of

that Race.20 

יצאה אשר מפורטת, מסה לכדי לשאלתו הקצר המענה את לעבד החליט הוא לדיורי, במכתביו מב"י שציין כפי

שנת של בינואר מהדורות בשתי באמשטרדם ונדפסה ישראל' 'מקוה בכותרת 1650.21לאור
שלא המהדורות, שתי

נקראה הספרדית המהדורה העברי; הצירוף של תרגום שהיה נוסף כותר נשאו לחלוטין, זהות Esperançaהיו de

Israelכונתה הלטינית Spesוזו Israelisוול מוזס על-ידי לאנגלית מלטינית החיבור תורגם מכן לאחר מיד .

)Moses Wallנוספת ומהדורה ת'ורווגוד של חיבורו פרסום לאחר קצר זמן שנה אותה של ביולי בלונדון ונדפס (

בלטינית נוספות מהדורות לאור יצאו הבאות השנים חמשים במהלך מכן. לאחר שנתיים התפרסמה מתוקנת

בהולנדית גם ונדפס החיבור נתרגם כן וכמו (איזמיר), ובספרדית (בלונדון) באנגלית ובבאזל), (בלונדון

(אמשטרדם,1666(אמשטרדם, ביידיש מהדורות), (אמשטרדם,1691שתי ובעברית ועורר1697/8) (

לאומיות.19 ביטויי ניכרים מהם ברבים לאמריקה. האנגליות המשלחות את שתיארו רבים, ופמפלטים חיבורים התפרסמו זו בתקופה
השבטים לעשרת לקישורם (בדומה אמריקה ילידי של החיוביים התיאורים רבה. במידה תעמלותית היתה מטרתם כאשר גבורה, וסיפורי
של חיבורו כדוגמת הספרדים, נגד באמריקה שחרור למלחמת שקראו אלו, מטרות שירתו הספרדים מידי סבלותיהם ותיאור ליהודים) או

) רלי Walterוולטר Raleigh) גואינה על (Guiana'עמ רלי, ולטר סר גרינבלט, לדוגמא: ראו בעמדותיהם105-109). לדיון השוו .
. 267 - 266של ההולנדים ביחס לילידים, שנבעו ממניעים דומים, להלן בעמ' 

עמ'.20 ישראל, בן מנשה ונהון, משולן לצרפתית64-65ראו: בתרגום מב"י על-ידי לדיורי נשלח מונטסינוס של עדותו על הדיווח .
עמ'1649בנובמבר לריאלפוליטיות, ממשיחיות שורש, כך: על ראו עמ'196-198. באנגליה, פילושמיות כ"ץ, קוגלי,144-145. .

עמ' ת'ורווגוד, עמ'309-310תומס היהודית-אינדיאנית, התאוריה פופקין, מספר66-70. קדמו זה לחיבור כי צויין אלו במחקרים .
פרסומים באנגליה שדנו בקשר בין 'אינדיאנים' (בצפון אמריקה בעיקר) לבין עשרת השבטים והיהודים.

של.21 שליחותו וולף, העשרים: המאה בראשית וולף לוסיין שהתקין לחיבור במהדורה הופיע ישראל' 'מקוה על הראשון המקיף המחקר
עמ' ישראל, בן עמ'xxviii-xviiiמנשה שם, מצוי החיבור עמ'1-71. שם, ראו אליו המתייחסות על150-152ולהערות רבות נכתב .

ישראל, מקוה ונהון, משולן לריאלפוליטיות. ממשיחיות שורש, האחרונים: בעשורים שהתפרסמו המחקרים מן כמה ולהלן מאז, החיבור
ישראל60-95עמ' בן מנשה ש"ץ, נוצרי. ומילנריזם יהודית משיחיות הנ"ל, האינדיאנית. השאלה הנ"ל, האבודים. השבטים פופקין, .

עמ' מב"י, של המשיחית הפוליטיקה פיש, של228-239והמשיחיות. ההולנדי והייצוג ישראל בן שמידט, בחיבור: עסקו לאחרונה .
עמ' יהודוקונוורסוס, שורש, נסתרים. ויהודים אבודים שבטים פרליס, ישראל. בן מנשה בראודה, השוו379-477אמריקה. .

.259 - 258, 246 - 242. הנ"ל, היהפוך כושי עורו, עמ' 464 - 462להתייחסויות המצומצמות יותר אצל: מלמד, גילוי אמריקה, עמ' 
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22התעניינות בקרב קוראים נוצרים ויהודים כאחד.

מתעניינים נוצרים למלומדים אף ואולי באנגליה דיורי של לחוגו מלכתחילה מיועדת שהיתה הלטינית, המהדורה

כוונתו כי להניח יש החיבור לכתיבת הראשוני המניע מלבד המדינה. ולמועצת האנגלי לפרלמנט הוקדשה נוספים,

עובדה ספרדים, יהודים קוראים בכללו דיורי, של מחוגו יותר הרבה ומגוון רחב יעד לקהל לפנות היתה מב"י של

טענו והספרדית הלטינית המהדורות בין השוואה באמצעות בספרדית. מהדורה מהדפסת ובראשונה בראש העולה

מתרגם לידי אותו ומסר הספרדית בלשון לראשונה החיבור את הנראה ככל כתב מב"י כי במחקרם ונהון משולן

מביניהן הראשונה היתה והיא יותר ארוכה היתה הלטינית הגרסה כי שורש, טען לעומתם, סמך. עליו ללטינית

 23ויועדה לקהל לא יהודי.

של התאמתה על רק לא להעיד שיכולים הבדלים בולטים ובחלקן לזו זו לגמרי זהות החיבור של המהדורות כל לא

ההבדלים על גם ומכאן מהן, אחת כל של במקצת השונות מטרותיה על גם אלא שונה, יעד לקהל מהדורה כל

בין להבדלים התייחסו ישראל' ב'מקוה שעסקו המחקרים מן כמה אמריקה. ילידי על לשיח ביחס בהן המשתקפים

אודות על המערב-אירופי בשיח זה בהקשר דנו כך ובתוך האנגלית, זו לבין בינן או והספרדית הלטינית המהדורות

בחיבור שדנו החוקרים רוב בנוסף בנושא. המילנריסטים חוגי של בהתעניינות ובמיוחד אמריקה ילידי של מקורם

של הראשונה המחצית במהלך לאנגליה היהודים בשיבת הדיונים לבין החיבור כתיבת בין עקיף או ישיר קשר ראו

בשנים באנגליה ולביקורו ישראל בן מב"י של לכתביו זאת קישרו ואף השבע-עשרה עם1655-1656המאה .

במאמרו וטען לאנגליה היהודים בשיבת הדיון לבין החיבור בין הישיר מהקשר הסתייגות הביע שורש איסמר זאת,

מלכתחילה. זו למטרה ישראל' 'מקוה את ייעד לא מב"י 24כי
היו החיבור חלקי שני כי במאמרו, גרס בראודה בנימין

נוצרי לקהל יועד מונטסינוס של סיפורו את הכולל הראשון החלק כאשר שונה, יעד לקהל למעשה מיועדים

יהודי. לקהל פנה השני והחלק 25מילנריסטי
מונטסינוס של סיפורו בין השוני קווי את הדגיש שורש ג'ונתן אף

כנראה היה מונטסינוס כי לדידו, להעיד שיכולים פרשניים טקסטואליים טיעונים מספר ומנה החיבור פרקי לשאר

ישראל,.22 בן מנשה קופנהגן, ראו: הנזכרות. בלשונות נוספות רבות מהדורות לאור יצאו והתשע-עשרה השמונה-עשרה המאה במהלך
עמ'638-640מס' שבתאות, ברנאי, ראו: באיזמיר, שנדפסה הספרדית המהדורה על לפרטים ראו39-51. זו מהדורה על לפירוט .

הערה בשנת28להלן בהולנדית נדפסו מהדורות שתי של1666. הדפוס Jozuaבבית Rexשל הולנדי תרגום מצורף המהדורות לאחת .
האנגלי Apologyהחיבור for the Honorable Nation of the Jewsצורף האחרת ולמהדורה באיזמיר) שנדפסה למהדורה (בדומה

במאה לצרפתית מספרדית תורגם החיבור ביידיש. לתרגום המקור הנראה ככל היתה זו מהדורה מטודלה. בנימין מסעות של הולנדי תרגום
התאריך את נושא כתב-היד בהאג. שישב פינטו דה משה על-ידי עמ'1724השמונה-עשרה ויהודיים, עבריים כתבי-יד ועוד, פוקס ראו: .

.631, מס' 279

עמ'.23 ישראל, בן מנשה ונהון, משולן הערה62-64,112ראו: שנדפס.23, לפני התרגום את בדק לא מב"י כי שערו ונהון משולן .
כמו ומונחים. שמות עם הכרות מחוסר או מאי-הבנה הנראה ככל שנבעו הלטינית, במהדורה שנמצאו טעויות מספר סמך על זאת קבעו הם

עמ' יהודוקונוורסוס, שורש, השוו: והגאולה. המשיח נושא באיזכור המהדורות שתי בין משמעותיים אך קטנים הבדלים ניכרים -389כן,
.41, הערה 390

עמ'.24 לריאלפוליטיות, ממשיחיות שורש, ראו: בכך, לשיבת189-194לדיון ישראל' 'מקוה בין הקשר כי שם גרס שורש איסמר .
היהודים לאנגליה נוצר רק במחקר.

לריאלפוליטיות..25 ממשיחיות שורש, הבאים: המחקרים במיוחד התייחסו המהדורות בין להבדלים ישראל. בן מנשה בראודה, ראו:
משולן ונהון,  מקוה ישראל. בראודה, מנשה בן ישראל.
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עריכה. שעיקרה חלקית מעורבות זו היתה הסיפור בכתיבת מעורב היה מב"י אם ואף הסיפור, של המקורי 26מחברו

של נפרדותו אף על כי לראות יהיה ניתן מונטסינוס, של סיפורו בהמשך ידון וכאשר ביותר מורכבת היא זו שאלה

הסיפור מדיונו המלומד של מב"י הוא עבר עריכה משמעותית והתאמה לתפישותיו של המחבר.

לפנות השכילה והמורכבת העשירה וכתיבתו חוקרים, מספר שציינו כפי שונים, יעד לקהלי חיבורו את ייעד מב"י

משיחיות. נטיות בעלות פרוטסטנטיות וקבוצות הספרדית מהפזורה יהודים בייחוד ונוצרים, יהודים של רחב לקהל

רחבה התעניינות על להעיד יכולים השבע-עשרה המאה של השנייה במחצית שיצאו הרבים התרגומים לכך, בנוסף

כיוון אליהם הראשוניים היעד קהלי היו שלא ונוצרים, יהודים לקוראים הגיע שהחיבור כך נוספים יעד קהלי בקרב

יחסית קצר זמן שנדפסו בלטינית, נוספת ומהדורה וההולנדית האנגלית המהדורות מלבד הנראה. ככל המחבר,

בקרב זה בנושא רחבה התעניינות על ללמוד ניתן לנוצרים, ויועדו הראשונות המהדורות שתי לאור שיצאו אחרי

הנראה ככל שנדפסו לונציה, ספרים משלוחי מב"י שיגר השבע-עשרה המאה של הארבעים שנות משלהי יהודים.

באיטליה. הספרדיות העדות מקרב לקהל הגיע ישראל' 'מקוה אף כי ויתכן שלו הדפוס 27בבית
מהדורה של הדפסתה

בשנת באיזמיר על1659ספרדית להעיד היא גם יכולה הראשונה, המהדורה פרסום לאחר בלבד מועטות שנים ,

העות'מאנית. באמפריה הספרדית-הפורטוגלית הפזורה בקרב גם זה בנושא 28התעניינות
של לאור הוצאתם בעקבות

כי ללמוד ניתן אשכנזית, בבעלות דפוס בבתי השבע-עשרה המאה של השנייה במחצית ולעברית ליידיש תרגומים

שפנתה היידית המהדורה מלבד לה. ומחוצה באמשטרדם האשכנזית בעדה גם רבה התעניינות עורר זה נושא

שכלל להולנד, מחוץ קוראים לקהל גם יועדה העברית המהדורה כי להניח יש האשכנזית, בחברה שונות לשכבות

אף אולי או האיטליאניות מהעדות יהודים אלו היו כי יתכן יידיש. או ספרדית קראו שלא מלומדים גברים ברובו

.399 - 398. ולדיון במחקרים הקודמים שציינו נושא זה, ראו שם, עמ' 399 - 386ראו: שורש, יהודוקונוורסוס, .26

.7, הערה 141הערה על מב"י ושליחת הספרים לונציה, ראו אצל: ישראל, בן ישראל והתנועה הקולוניאלית, עמ' .27

בשנת.28 באמשטרדם לאור שיצאה הספרדית למהדורה זהה כנראה היתה באיזמיר שנדפסה ישראל' 'מקוה של זו מלבד1650מהדורה ,
' למהדורה: הנוגעים הבאים הפרטים נוספו בשער מב"י. לכבוד בספרדית שירים וארבעה המדפיס הקדמת של Enתוספת Amsterdam.

Y de nuevo en Smirne. Impressa En LA Estampa Del Caf Nahat. שם5419 על שנקרא הדפוס בית של שמו הוא נחת' 'כף .'
עותק לכן. קודם שנתיים גבאי על-ידי שנוסד באיזמיר, הראשון העברי הדפוס בית היה זה גבאי. ידידיה בן אברהם המדפיס, אבי של ספרו
שער צילום שם (ראו באיזמיר הספרדי הדפוס ראו: זו מהדורה על לפרטים בסינסנטי. לרבנים המדרש בבית נמצא זו מהדורה של יחיד

בעמ' עמ'391החיבור באיזמיר, העברי הדפוס יערי, .(98-103.Yaron Ben Na'eh. 'Hebrew Printing Houses in the
Ottoman Empire'. in: G. Nassi (ed.), Jewish Journalism and Printing Houses in the Ottoman Empire and

Modern Turkey. Istanbul 2000. p.93:גם ראו .Marvin J. Heller, Printing The Talmud: A History of the Individual
Treatises Printed From 1700 to 1750. Leiden 1999. p.328. Idem. Studies in the Making of the Early Hebrew

Book. Brill 2007 .p.176'עמ שבתאות, ברנאי, הדוק39-51. קשר ישנו כי טען הוא מב"י. לכבוד השירים ארבעת את תרגם ברנאי .
שכותרתו: נוסף חיבור כללה זו מהדורה לשעבר. הקונוורסוס מקרב חלקם בעיר, ותומכיו צבי שבתאי לבין ישראל' 'מקוה הדפסת בין

Apologia por la noble nacion de los Iudios) ניקולס אדוארד היה: בשער צויין אשר מחברו ששם ,Edward Nicholasשני .(
בלונדון, שנדפסו האפולוגיה של קודמות מהדורות שתי קיימות אסיה. במערב לועזית באות שנדפסו הראשונים הספרים היו אלו חיבורים

משנת אנגלית משנת1648מהדורה ספרדית השתמש1649ומהדורה הוא וכי ניקולס אינו המהדורה של המקורי מחברה כי ששיערו יש .
התחברה הספרדית המהדורה כי ושיער ספרדי יהודי זה היה כי הראה דיאס-אסטבאן בעצמו. ישראל בן זה שהיה יתכן ואף בפסאודונים

ראו: האנגלית. לזו Fernandoקודם Díaz Esteban. 'La "Apología por la Noble nación de los judíos", de Eduardo
Nicholas (1649)'. Sefarad, 59,2 (1999). pp.251-262המערבית הספרדית מהפזורה יהודי היה המקורי המחבר כי לטיעון תמיכה .

' במונח בבחירה למצוא nobleניתן nación' (באנגלית 'honorable nation.המערבית הספרדית הפזורה חברי של בכתביהם הנפוץ ('
הערה לעיל ראו ישראל'. 'מקוה של ההולנדיות המהדורות באחת ונדפס להולנדית תורגם זה חיבור הבא. בסעיף להלן לכך התייחסות ראו

22.
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29יהודים מקהילות דוברות ערבית (למשל בצפון אפריקה).

ד. עדות, אמינות והשתייכות 

ובמיוחד ליהודים אמריקה ילידי בין הקשר שאלת כי מעידים ישראל' 'מקוה החיבור של בפתיחה מב"י של דבריו

משמעותית התעניינות עוררו באמריקה, השבטים עשרת צאצאי עם פגישתו על מונטסינוס דה אנטוניו של סיפורו

הקהילה לפרנסי הספרדית המהדורה את להקדיש כך בשל בחר מב"י כי להניח יש שבאמשטרדם. בקהילתו

[=קהילת ק"ק של ופרנסים נציגים מאוד, והמצוינים הנבונים המכובדים, האדונים 'אל (בתרגום): באמשטרדם

 30קודש] תלמוד תורה'.

התעניינותם את בדבריו הדגיש והוא רחבה תפוצה היתה מונטסינוס דה אנטוניו של לסיפורו כי מב"י ציין בהקדשה

 Relación:31של יהודים ונוצרים כאחד בסיפור שכונה בחיבור 

גם אך הזה, [המקרה] על דעתי שאחווה מנת על משלנו [אלו] רק לא אליי פנו אגרותיהם באמצעות [...]

 32אדונים מכל אירופה, [אשר] מצטיינים בלמדנות ואצילות, להם סיפקתי אז [מענה] בקצרה.'

') משלנו' '[אלו] בניסוח שהשתמש מפני ספרדים, ליהודים הנראה ככל כאן התכוון losמב"י nuestrosשהופיע ,('

 33גם במהדורה ההולנדית שהתפרסמה לאחר מכן.

כי ולהזכיר זה עניין לבחון צורך ראה מב"י ולכן לאמינותו באשר תהיות עורר מונטסינוס של סיפורו כי להניח ניתן

באמריקה, מונטסינוס של מסעו סיפור עם חיבורו את פתח מב"י כאשר עדים. בפני קורותיו את תיאר מונטסינוס

' בפנֵי העיד מונטסינוס כי הסיפור, בראשית מייד diversasהדגיש personas de la nacion Portugueza'

עמ' ספרדית, ישראל מקוה ישראל, בן בחיבור1(מנשה אחר במקום הפורטוגלית'). מהאומה אנשים 'כמה תרגום: .

ראש' בכובד 'נשבע מונטסינוס כי וסיפר בעיר שהותו במהלך מונטסינוס עם דיבר בעצמו הוא כי מב"י ציין

יהודי.29 קוראים לקהל שיועדו ובעברית ביידיש יותר המאוחרות המהדורות ישראל', ב'מקוה שעסקה הענפה המחקר ספרות למרות
בפזורה מתמקד ישראל' ב'מקוה להלן הדיון ייחודן. על לעמוד מנת על מקיף מחקר עדיין ונדרש ביותר מצומצמת התייחסות קיבלו
שמטרתן בודדות התייחסויות מספר ישנן זאת, עם הספרדית. במהדורה דן ולכן השבע-עשרה המאה של הראשונה במחצית הספרדית

להאיר הבטים להבדל בין המהדורות ומכאן לשוני בין הקהילות השונות אליהן היו מיועדות.

30.' במקור: ראו אחרת. יצויין אם אלא שלי, הם להלן התרגומים Aכל los Muy Noblos [sic.], Prudentes, y Magnificos
Señores, Deputados y Parnassim deste K.K. de Talmud Tora] עמ' ספרדית, ישראל מקוה ישראל, בן (מנשה התאריך2'. .([

.1650 בינואר, 15 [=ה'ת"י], שמקבילו ה- 5410המופיע בחתימת ההקדשה הוא התאריך העברי י"ג שבט  

.398למונח זה היתה משמעות בתרבות הספרדית בהקשר לעדות ולכתיבת מסעות בתקופה זו, ראו: שורש, יהודוקונוורסוס, עמ' .31

במקור:.32 Divulgandoseראו estos años passados aquella relacion de Aaron' Levi, alias Antonio de Montezinos,'
[...] no solamente, por sus Epistolas me solicitaron los nuestros, diesse mi parecer sobre ella, mas aun de toda la

Europa clarissimos señores en erudicion, y nobleza, a los quales por entones satiffize brevementeבן (מנשה '
ישראל, מקוה ישראל ספרדית, אין ציון עמודים. ההדגשה שלי).

33.' - משלנו' ל'[אלו] דומה תרגום הופיע vanשם onseדף הולנדית, ישראל מקוה ישראל, בן מנשה ראו: .'A2מצויה לא זו הקדשה .
.35במהדורה הלטינית והאנגלית וגם לא במהדורות ביידיש ובעברית. השוו להלן הערה 
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אמת'. היה שאמר מה כל 'כי רבים מהימנים אנשים ובנוכחות שלו 34בנוכחותו
מונטסינוס של עדותו לגבי זה פרט

שנת אחרי השונות בלשונות שנדפסו המהדורות בכל זהה מהקהילה1650אינו אנשים כמה כי צויין לעתים ;

לכך אחד איזכור אף ויש מב"י של נוכחותו נזכרת בחלקן עצמו, מונטסינוס מפי לסיפור עדים היו הפורטוגלית

נתווספו מאוחרות שבמהדורות יתכן באמריקה. קורותיו את סיפר שמונטסינוס בעת נוכחים היו הקהילה שמנהיגי

על מעידים בהן והשינויים לאור המוציאים של ולמטרתם היעד לקהל החיבור את להתאים מנת על אחדים פרטים

 35רצונם של המביאים לדפוס לחזק את אמינות הסיפור.

השונים, הפרטים של ובחקירה בבדיקה ביטוי לידי באה ה'אמת' ולחקירת לאמינות מב"י שייחס הרבה החשיבות

עדויות דרך מונטסינוס, של מעדותו החל שהציג, שבדברים האמת מידת ואת ביקורתו את לציין הקפיד כאשר

למידת רבות התייחסויות שימוש. עשה בהם הרבים מהספרים הלקוחות בעדויות וכלה מאנשים, ששמע אחרות

הפרקים ובמהלך מונטסינוס של סיפורו הצגת דרך ההקדמה, מן כולו החיבור את ליוו הפרטים ולאמיתות האמינות

המדע בעזרת להשיג ניתן לא כי הדגיש שם הראשון לפרק בפתיחה ניכר מב"י של כתיבתו של זה מאפיין השונים.

תושביה. ועל זו יבשת על מידע מוסרים אינם הקודש כתבי ואף החדש' ב'עולם ה'אינדיאנים' של למוצאם הוכחה

ועל מונטסינוס של סיפורו על דעתו יחווה בעזרתן אשר השונות, ובדעות בהשערות יסתפק הוא כי ציין כן כמו

36הקשר בין ילידי אמריקה לעשרת השבטים.

כבסיס מב"י את שימשו וגילו אישיותו דתו, הולדתו, מקום גם כמו מונטסינוס, של והמשפחתי הלאומי מוצאו

לאמינות עדותו: 

Sobre todo a lo que doy mas credito, es, la relacion de nuestro Mo[n]tezinos,

Portugues de nacion, Iudio de religion, nacido en una ciudad de Portugal llamada

Villaflor, de padres, conocidos y honrados, de edad de 40 años hombre de bien, y

fuera de toda ambicion [...]  ( 41מנשה בן ישראל, מקוה ישראל בספרדית, עמ'  )

יהודי האומה, [על-פי] פורטוגלי [שהוא] שלנו, מונטסינוס של בסיפורו אמון נותן אני לכל, מעל (תרגום:)

בן הוא] כן, [כמו ִויליָאפלֹור. ששמה מפורטוגל בעיר ומכובדים מוכרים להורים נולד הדת, [על-פי]

34.' במקור: Yoראו mismo hable con el, en el discurso de seys meses que aqui estuvo, en mi presencia y de
muchas personas de calidad, juro solemnemente, que todo lo que dezia era verdadמקוה ישראל, בן (מנשה '.

. ההדגשות שלי).41ישראל ספרדית, עמ' 

וכי.35 הקהילה ממנהיגי העיר תושבי היו קורותיו את ששמעו האנשים כי מונטסינוס, של סיפורו בראשית נכתב האנגלית במהדורה
' מהימנים: עדים בפני להשבע מונטסינוס את הביא chieftainsמנשה of the Portuguese Nation, inhabitants of the same city

[...] and sometimes I made him take an oath in the presence of finest men, that he had told me was trueמשולן) '
עמ' אנגלית, ישראל מקוה כי105,125ונהון, שהניחו חוקרים היו האנגלית, במהדורה המופיעות אלו במיוחד זה, מסוג הערות בעקבות .(

את שמע הספרדי הקהל כל כי נזכר שם היידית במהדורה גם נמצאים העדות על נוספים פרטים לסיפור. עדים היו הקהילה פרנסי
אבוהב יצחק בשמותיהם, הספרדים מקהל עדים שני בהקדמה הזכיר אף המהדיר בתים'. בעלי 'חשובי בפני נשבע הוא וכי מונטסינוס
יז, דף א. עמ' ה, דף א. עמ' ב, דף יידיש, ישראל מקוה ראו: מקורו. ברור ולא אחרת במהדורה הופיע שלא פרט אלכסנדר, בר אשר ויעקב

עמ' יהודוקונוורסוס, שורש, אצל: הדבר לאיזכור השוו א. לפרטי388-390עמ' בנוגע הספרדית למהדורה זהה העברית המהדורה .
העדות של מונטסינוס. ראו: מנשה בן ישראל, מקוה ישראל עברית, דף ה, עמ' א.  דף כה, עמ' ב. 

. 69. השוו: פופקין, התאוריה היהודית-אינדיאנית, עמ' 17ראו: מנשה בן ישראל, מקוה ישראל בספרדית, עמ' .36
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ארבעים, אדם ישר ולא רודף תועלת [אישית].

') למונטסינוס ביחס 'שלנו' בכנוי במקרה שלא השתמש nuestroמב"י Mo[n]tezinosבראש ביסס הוא ;('

האומה', [על-פי] 'פורטוגלי עצמו שלו לקבוצה שייכותו על למונסינוס וההערכה האמינות מידת את ובראשונה

זה במונח השתמשו הספרדית הפזורה חברי אתנית. ולזיקה למוצא בעיקר המונח התייחס זו בתקופה כאשר

) האומה' כ'חברי הדתית-אתנית קבוצתם לחברי התייחסו כאשר רבה, membrosבשכיחות da Nação

להלן). בהרחבה לכך התייחסות (ראו איברי ממוצא והקונוורסוס היהודים את שכללה 37בפורטוגלית),
שני במקום

והמעמדית, המשפחתית שייכותו מכן ולאחר דתו', [על-פי] 'יהודי מונטסינוס, של הדתית זיקתו הופיעה זו ברשימה

רודף ולא ישר 'אדם ותכונותיו שנה' ארבעים 'בן מונטסינוס של גילו גם ומכובדים'. 'ידועים להורים בן היה שכן

של לדמותו רבה במידה להתאים היה יכול זה תיאור לסיפורו. נוספת אמינות מב"י בעיני העניקו [אישית]' תועלת

שנקט החיובית והעמדה 'שלנו' הניסוח כולו. החיבור לאורך עימו והזדהות למונטסינוס הערכה שהביע עצמו, מב"י

כלפי מוצאו של מונטסינוס, השתלבו היטב עם התבטאויות דומות שלו ב'מקוה ישראל' ובחיבורים נוספים פרי עטו.

במילים מתחילה שכותרתו אחר, קצר חיבור בפתח שכתב הדברים הם לכך Theדוגמא Humble Addresse

בשנת נדפס החיבור הענוה'). (1655('הבקשה קרומוול לאוליבר Oliverוהופנה Cromwell.אנגליה מנהיג (

יתרונותיהם את מנה כך ולשם לאנגליה היהודים של שיבתם בכדאיות קרומוול את לשכנע מב"י ניסה זה בחיבור

 38למדינה:

Three things, if it please your highnesse, there are that make a strange Nation wel-

beloved amongst the Natives of the land where they dwell: [...] Profit, they may

receive from them, Fidelity, they hold towards their Princes; and the Noblenes and

purity of their blood. [...] all these three things are found in the Iewish Nation.

( 1מנשה בן ישראל, הבקשה הענוה, עמ'  )

מהקהילה אנשים במחיצת נמצא שהוא בכך הטוב מזלו על ישראל' ל'מקוה בהקדשה מב"י הצביע דומה באופן

- האצילה' 'קהילתינו כינה אותה באמשטרדם, Nuestraהספרדית Noblissima Kehilaמקוה ישראל, בן (מנשה

היטב משתלבות היהודית האומה של ולעליונותה לאצילותה בנוגע אלו עמדות עמוד). ציון ללא ספרדית, ישראל

יתר מול אל ישראל עם עליונות את להבליט שניסו המערבית, הספרדית הפזורה חברי של דומות תפישות עם

הוגים של בכתביהם מצויות לכך דוגמאות העדות. יתר פני על איבריה יוצאי היהודים של עליונותם את וכן העמים

 39שונים, ביניהם אורוביו דה קסטרו, יעקב יהודה לאון ויצחק קרדוסו.

) קרדוסו פרנאנדו Ishacיצחק Fernando Cardosoאך הספרדי, המלוכה בחצר כרופא ושימש קונוורסו היה (

.168 - 166ראו: קפלן, מסורת ושינוי, עמ' .37

. לפרטים על 'הבקשה הענוה' ראו לדוגמא: כ"ץ, שיבת היהודים לאנגליה..38

עמ'.39 קרדוסו, יצחק ירושלמי, עמ'352-358,385-387ראו: קסטרו, דה אורוביו קפלן, .155-149,284-285,311-307.
.185 - 183. הילגארת', המראה של ספרד, עמ' 73 - 70הנ"ל, מנוצרים חדשים, עמ' 
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חיבורו בוורונה. מכן לאחר והשתקעו ליהדות' 'חזרו שם שבאיטליה, לונציה אשתו עם האיברי האי חצי את עזב

קרדוסו של Lasהמרכזי excelencias de los Hebreosבשנת באמשטרדם נדפס העברים') 1679('מעלות

בן ועד75כשהיה קדומות מתקופות היהודים על ונוצרים פגאנים שטפלו בעלילות, עוסק החיבור של השני החלק .

קרדוסו התייחס ליהדות, דתם את להמיר נוצרים מפתים היהודים כי העלילה את להזים שיועדו מדבריו כחלק זמנו.

לאופיים והתנהגותם של היהודים:

) אצילים מגזע הם העברים שהרי noblissimos(תרגום:) de sangre,ביותר עתיק יחשם ואילן ביותר, (

רק [...] העולם. עמי מכל אלוהים של הנבחר עמו והם שנים, אלפים ארבעת או אלפים שלושת וימיו

אפילו השלטון ושבט המלכות כתר שהרי כבוד, להם מנחילות אלו ורק תהילתם, הן וחכמתם צדקתם

ואלוהים והואיל [...] דוד. מלכות בית מצאצאי הם כן אם אלא בהם לזכות יכולים אינם עצמם היהודים

) וגדולים חכמים בשם אותם Sabiosמכנה y grandes.האומות של ולחכמתן לגדולתן זקוקים הם אין ,(

) עתיקותם (antigüedadמפני ובחירתם (eleccion) וטהרתם (pureza) והבדלותם (separacion,(

) האצילה האומה הם הכותביםnobleהיהודים העולם, אומות חכמי שמודים כפי האדמה, פני שעל ביותר (

40).90 - 89דברי אמת בלא פנייה שבלב. (קרדוסו, מעלות העברים (תרגום), עמ' 

החברתי ההיבט את גם אלא הנבחר, העם בדבר תפישתו של הדתי ההיבט את רק לא הדגיש קרדוסו של ניסוחו

בדבריו נרמזת זו בחירה האומה. בתוך ואצילה מובחרת קבוצה והעמיד ('טהרתם') גזעי אופי שנשא והאתני

לייחוסם באשר מימי-הביניים, הנראה ככל הספרדים, היהודים בקרב קיימת שהיתה מסורת של איזכורה באמצעות

דוד. 41לבית
של הדם' ול'טוהר ל'אצילות' והתייחסה הענוה' ב'בקשה גלוי באופן ביטוי לידי באה אשר התפישה

החיבור לאורך ביטוי לידי ובאה ישראל' ב'מקוה מב"י של דבריו בבסיס גם שעמדה זו היא איברי, ממוצא היהודים

כולו.

בהם הלשון מטבעות גם כמו היהודית-הספרדית, או היהודית האומה 'מעלות' תפישת שונים, חוקרים שהראו כפי

מספרות ינקו - וטוהר ייחוס כבוד, אצילות, ביניהן - קבוצתם של הייחוד את לציין בכתביהם מחברים השתמשו

'טוהר תפישת על נשענו אלו עמדות כן, כמו הספרדי. העם של עליונותו רעיון את שפיתחה הספרדית, ה'מעלות'

) הכבוד מהווים בה המכובד', ה'שם בקביעת כערך הטהור הנוצרי המוצא את שהחשיבה באיבריה, )honraהדם'

) 'הנוצריםhidalguíaוהיחוס הקונוורסוס, הפליית נשענה עליו הבסיס את היוו אלו ערכים מרכזיים. ערכים (

) cristianosהחדשים' nuevos) הותיקים' 'הנוצרים העדפת לעומת ,(cristianos viejosאצילותה רעיון .(

על-פי שכן כפול, ייחודם היה בה לשעבר, הקונוורסוס של זהותם מהבניית מרכזי חלק היה הקבוצה, של וסגולתה

של אימוצה על מצביעים הללו הטקסטים בתוכו. מובחרת קבוצה היו וגם הנבחר לעם השתייכו הם תפישתם

עמ'.40 העברים, מעלות קרדוסו, במקור: ראו העולם'. 'אומות ולא גויים נכתב התרגום ותפישותיו,364-365במהדורת קרדוסו על .
.26 - 7ראו: ירושלמי, יצחק קרדוסו. קפלן, מעלות העברים (תרגום), עמ' 

ואיתמר.41 אידל משה בתוך: ההיסטורית." ומשמעותו הביניים בימי ישראל בתפוצות המייסדים דור "מיתוס גרוסמן. אברהם ראו:
עמ' תשס"ד. ירושלים ספרות. הגות, היסטוריה, ביהדות. המיתוס (עורכים). עמ'134-137גרינולד נוצרית, תרבות מול שלום, בן .316

. וראו שם התייחסות לתפישת העליונות הספרדית.321- 
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מקביל אלו תפישות אימוץ בראשו. כעת נמצאים הסולם בתחתית שהיו שאלו כך במהופך, האיברית ההשקפה

לעיל שנזכר המונח של אימוצו membrosלתהליך da Nacãoבקיצור או האומה') ('האומה'),Nacão('חברי

מונח לקונוורסוס. או איברי ממוצא ליהודים באמשטרדם הקהילה חברי התייחסו כאשר רבים בהקשרים שהופיע

) מהאומה' 'אנשים כדוגמת החדשים', 'הנוצרים של השליליים הכינויים של בהשראתם נוצר homensזה da

nacãoשל זו תופעה מכן. לאחר גם שם נפוצים והיו השש-עשרה המאה במהלך האיברי האי בחצי נולדו אשר ,(

ומלכדת, חיובית למשמעות בהם ושימוש היפוכם תוך באמשטרדם הקהילה חברי על-ידי השליליים המונחים אימוץ

יריבות'. של 'חיקוי במחקר המכונה מימזיס, של יחודי כסוג להתפרש ויכולה לשעבר הקונוורסוס בקרב 42נפוצה

שאחד הפניקס, באמשטרדם, הספרדית הקהילה סמל של בסימבוליקה גם משוקעת היתה זו ייחודיות תפישת

פלאי. ליצור אותו הפך יחידי עוף בהיותו הבולטים 43ממאפייניו
של ביחסם גם ביטוי לידי באה זו עליונות תפישת

כנחותים בעיניהם שנחשבו האשכנזית, הקהילה חברי ופולין, גרמניה יוצאי היהודים כלפי הספרדית הקהילה חברי

44מבחינה תרבותית.

בבואו לדון בשאלת הקשר בין עשרת השבטים לילידי אמריקה, סיכם מב"י בחתימת חיבורו 'מקוה ישראל':

[...] por q'[ue] los de Iudios (Como admirablemente prueva el doctor Ioan Huarte, enel

[sic.] libro Examen de ingeneos, capitulo. 14) fueron la gente mas dispuesta, de buen

rostro, y lindo entendimiento del mundo: como pues estos pueden ser los Indios,

q'[ue] carecen de todo esto: feos se cuerpo, y de rudo entendimiento?  

)118(הנ"ל, מקוה ישראל ספרדית, עמ' 

התבונה', 'בחינת בספרו הוארטה יואן הדוקטור מבריקה בצורה שהוכיח (כפי שהיהודים מפני (תרגום:)

שאלו14פרק יתכן איך [מסביבם]: העולם על טובה והבנה נאות פנים [בעל] ביותר, תואר יפה עם היו (

יכולים להיות אינדיאנים, החסרים כל [תכונות] אלה, [והם] כעורי גוף וקשי הבנה?  

') 'יהודים' במונח זה בקטע שימוש עשה ההתייחסותIudiosמב"י מושא שהיו השבטים', ב'עשרת שהוחלף ('

ה'אינדיאנים' שבין בקשר הדיון כי חושפים תומו פי על כמשיח מב"י של אלו דברים זה. דיון לאורך העיקרי

על-פי היהודים. של ובמהותם באופיים לדון אמצעי אלא בלבד, עיונית שאלה עבורו היה לא השבטים לעשרת

עמ'.42 קרדוסו, יצחק ירושלמי, ראו: באיבריה הקונוורסוס של הכינויים הקונוורסוס21-18על בקרב יריבות' של ה'חיקוי תופעת על .
עמ' פוליטיות, תפישות קפלן, ראו: המונח, של למקורו עמ'53והפניות ישראל, בן מנשה מייזלש, גם: ראו הספרדים100. לתפישות .

עמ' קרדוסו, יצחק ירושלמי, השוו:357-358,385-387ראו: גזעית. ואנטישמיות אסימילציה הנ"ל, .Gordon M. Weiner.
"Sephardic Philo- and Anti-Semitism in the Early Modern Era: The Jewish Adoption of Christian Attitudes." In
Jewish Christians and Christian Jews; From the Renaissance to the Enlightenment. Edited by Richard H.

Popkin and Gordon M. Weiner. Dordrecht 1994. pp. בסימן189-214 המעמידה עובדה אי-דיוקים, מספר ווינר של במאמרו .
שאלה את מסקנותיו.

.40 - 38ראו: מינץ-מנור, סמלים ודימויים, עמ' .43

. 94 - 73. קפלן, מנוצרים חדשים, עמ' 358 - 357. ירושלמי, יצחק קרדוסו, עמ' 368ראו: בער, תולדות היהודים בספרד, עמ' .44
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כפי דתית-אתנית, קבוצה לאותה שייכים אף ואולי ליהודים ישירה זיקה בעלי היו השבטים עשרת זו תפישה

אמריקה ילידי בין הקשר בשאלת מב"י של המסכמת הנחתו-קביעתו החיבור. לאורך מב"י של מדבריו שמתברר

השבטים ועשרת אמריקה ילידי שכן הדעת, על יעלה לא זה שקשר היתה, היהודים ו/או השבטים עשרת לבין

הקבוצות שתי בין זו הבחנה שירטט מב"י הפנימיות. תכונותיהם ומבחינת חיצונית מבחינה מזה זה בתכלית שונים

לעומת התנהגות, דרכי גם אלא ידע רק לא הכוללת הבנה, ובעלי נאים הם היהודים ברור; בינארי באופן

45ה'אינדיאנים' שאינם כאלה, לא בגופם ולא ברוחם.

הידוע החיבור את מב"י הזכיר זה Examenבקטע de ingenios para la cienciasהספרדי הרופא של עטו פרי ,

) חואן סן דה הווארטה Juanחואן Huarte de San Juanהיה זאת ועם גלנוס, תורת על התבסס זה חיבור .(

האדם. של לפסיכולוגיה הפיזיולוגיה בין בקשר שעסק הראשון המקיף 46החיבור
כי הראו משולן והנרי קפלן יוסף

טען לא אך היהודים, של הגבוהות ידיעותיהם את ציין הוא בחיבורו שכן חואן, סן של מילותיו את שיבש מב"י

חיצוניותם. את כלל שיבח ולא ביותר החכמים 47שהם
את הווארטה ייחס גלנוס ותורת אריסטו תורת בסיס על

חמים באקלימים נמצאו זו תפישה שעל-פי הקודש, ובארץ במצרים לשהותם ישראל בני של וחוכמתם ידיעותיהם

אך לא חמים מדיי. 

זו עובדה בחיבורו. לקדם רצה אותן ולמסקנות לתפישות שהתאימה ישנה-חדשה, תרכובת מידיעותיו הרכיב מב"י

ה'אמת', את ולקדם אמינים מקורות רק לאמץ הקפדתו על ונשנות החוזרות הצהרותיו לאור במיוחד מעניינת

על שהתבססו התקופה, של המדעיות התפישות את שילבה זו 'אמת' וחלקית. סובייקטיבית כאמת כאן המסתברת

בפנייה כך המערבית. הספרדית הפזורה חברי של והחברתיות התיאולוגיות תפישותיהם עם הניסיון, על-פי הוכחה

יותר ו'מדעי' רשמי בכינוי כינה אותם אמריקה, ילידי של מוצאם בשאלת מב"י פתח החיבור בראשית הקורא אל

Americanosולא ,Indiosהעלה מב"י החיבור. ובהמשך מונטסינוס בסיפור האיזכורים ברוב שהופיע כפי

השונות ההשערות את והזכיר אמריקה ילידי של המונוגנטי מוצאם בדבר חיבורו לאורך דבק בה ההנחה את בקצרה

עם הכרותו כי נראה אסיה. מיבשת בעיקר הישן', 'העולם את שאיכלסו שונים מעמים האפשרי למקורם בנוגע

העברית.45 במהדורה זאת, לעומת ב. עמ' מ, דף יידיש, ישראל מקוה ישראל, בן מנשה דומה: הדברים נוסח בה היידית למהדורה השוו
היהודים בין העור בצבע הבחנה ציין ואף האדמה', פני על אשר העם 'מכל חכמים היהודים כי וקבע מב"י של דבריו על המתרגם הוסיף
יותר גדולים ניגודים יצרו אלו תוספות ב. עמ' סג, דף עברית, ישראל מקוה ישראל, בן מנשה ראו: השחורים. אמריקה לילידי הלבנים
ערכית הערכה על מעידים ל'שחורים' 'לבנים' בין העור בצבע אלו שהבחנות יתכן היידי. בתרגום ואף הספרדי במקור המופיעים מאלו
האירופית לתרבות היהודים של זיקתם בדבר התפישה את לחדד מטרתן כי ונראה עור, צבע סמך על גזעיות הבחנות מאשר יותר

.ועליונותה לעומת פראיותם ונחיתותם של ילידי אמריקה

עמ'.46 התבונה, בחינת חואן, סן ,240a-bהשוו: 239a,במצרים בייחוד קדם, בימי בתבונה המחבר דן הפרק של השנייה במחצית .
בשנת לאור יצאה חואן סן של חיבורו של הראשונה המהדורה ישראל. בני של ולתבונה לידע גם התייחס כך מצוי1575ובתוך שם ,

בפרק לעיל משנת12הקטע המצונזרת במהדורה כנראה השתמש מב"י אך לאחריה, שבאו המהדורות ברוב הופיע1594כמו הקטע שם ,
הביקורתית:14בפרק במהדורה לטקסט השוו בחיבורו. מב"י שציין כפי ,Juan Huarte de San Juan, Examen de Ingenios para

las Ciencias. Esteban Torre (ed.). Madrid 1976. pp. 241, ראו:245 המחבר על .Julián Velarde Lombraña. "Huarte
de San Juan, Patrono de Psicología." In Psicothema 5, 2 (1993). pp. 451-458

עמ'.47 פוליטיות, תפישות קפלן, עמ'59ראו: לזר, והיחס עצמית הגדרה הנ"ל, שם127. דן קפלן ספרדית. בספרות קריאה הנ"ל, .
עמ' חואן, סן דה והווארטה ישראל בן מנשה משולן, זה. בקטע ועשה472-474בהרחבה היטב החיבור את הכיר מב"י כי הראה משולן .

. De La Fragilidad Humanaבו שימוש גם בחיבורו 
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כי ישראל', ב'מקוה דבריו בראשית כבר להדגיש אותו הניעו אליהן והתנגדותו פיירר לה של הפוליגנטיות הנחותיו

וחוה. מאדם האנושות של 48מוצאה
ואת למקורותיו שערך המדוקדקת הבחינה את מב"י ציין זה בהקשר

עשרת של לקיומם שמצא ההוכחות את ואף אמריקה ילידי של למקורם השונות הטענות את בחן בה הביקורתיות

 לאור כל אלו קבע לסיכום: 49השבטים.

no hallando cosa mas verissimil, ni mas consentanea a la razon, que la de nuestro

Mo[n]tezinos, la supongo como mas prouable [...]

     (מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית. 'אל הקורא'. אין ציון עמוד)

שלנו, מונטסינוס של [סיפורו] מאשר הישר, השכל את יותר ותואם יותר אמין דבר מצאתי לא (תרגום:)

שיש להניח כי [הוא] הסביר ביותר.  

מלומדים השבע-עשרה. במאה האירופית בתרבות למרכזיים הפכו העובדות חקירת והדגשת ה'אמת' אחר החיפוש

במהלך שיקוליהם את ופירטו זמנם, בני לחיבורים גם כמו קודמיהם לכתבי ביקורת של רבה במידה התייחסו רבים

העובדות. של 50קביעתן
ובד אלו מגמות עם היטב משתלבת החיבור בראשית לקורא בפנייה מב"י של זו קביעה

כי ולומר לסכם ניתן השבטים. לעשרת אמריקה ילידי בין הקשר בשאלת דיונו במהלך עמדותיו את משקפת בבד

לא חשיבות ייחס והוא ייחודיות חברתיות תפישות לבין ביקורתיות 'מדעיות' תפישות בין שילבה מב"י של עמדתו

במערך יתרון לה והעניק ל'אומה' והאתנית הדתית להשתייכות גם אלא ה'אמת' ולחקירת הביקורת להערכת רק

השיקולים השונים שעמדו לפניו. 

ה. 'מקוה ישראל' והקולוניאליזם באמריקה

לשיח בהקשר בעיקר בחיבור דנו התשע-עשרה המאה שלהי מאז ישראל' 'למקוה שהתייחסו הרבים המחקרים

גם המבט את חוקרים כמה הפנו לאחרונה זאת, עם לאנגליה. היהודים שיבת בדבר ולשאלה באירופה המשיחי

של למעורבותם התייחסו אלו מחקרים אמריקה. על הקולוניאלי ולשיח במערב לכיבושים החיבור של להקשר

של השלושים משנות במושבות להתיישבותם לאמריקה, אירופה שבין המסחרית בפעילות וקונוורסוס יהודים

הקולוניאליות לישויות ביחס ישראל' 'מקוה ביטוי לידי הבאות בתפישות שדנו מי גם והיו השבע-עשרה המאה

עמ'.48 והמשיחיות, ישראל בן מנשה ש"ץ, ראו: הפוליגנטיות, הנחותיו ועם פיירר לה של חיבוריו עם מב"י של הכרותו ראו437על .
.5לעיל הערה 

49.' במקור: yראו todos ciertamente apoyan la opinio[n] que siguen no co[n] de mostracio[n] alguna mas con
muy ligeras y flacas conjecturas [sic.], llenos de difficuldades, como se podra ver enel progresso deste breue
Tratado. Por lo qual auie[n]do yo examinado con suma curiosidad todo aquello que hasta agora se tiene sobre
esta materia escrito, no hallando cosa mas verissimil, ni mas consentanea a la razon, que la de nuestro

'Mo[n]tezinos, la supongo como mas prouable(מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית. 'אל הקורא'. אין ציון עמוד) .

עמ'.50 הידע, של ההיסטוריה ברק, לדוגמא: באגרת200-203ראו ה'אמת' של לחשיבותה באשר מקבילות להתייחסויות השוו .
הראשון בפרק שנדונו השש-עשרה, המאה של הראשונה המחצית מן פריצול אברהם של ובחיבורו החמש-עשרה המאה מסוף אנונימית

. 105לעיל בעמ' 
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של יותר מעמיקה להבנה תרמו שורש וג'ונתן פרליס רוני שמידט, בנג'מין ישראל, ג'ונתן של מחקריהם השונות.

שלא מונטסינוס, של לסיפורו משמעותית התייחסות בדיוניהם כללו אף האחרונים החוקרים ושלושת אלו, היבטים

וכלפי הקולוניאלי הפרוייקט כלפי מב"י של עמדותיו את השאר בין בחנו הם לכן. קודם רבה לב תשומת קיבל

51ילידי אמריקה ובתוך כך דנו במורכבות זהותם של יהודי הפזורה הספרדית המערבית.

הכותרת את שנשא הספרדית, במהדורתו מונטסינוס של לסיפורו מפורט דיון הקדיש האחרון בספרו שורש ג'ונתן

Relación de Aharon Levi, alias, Antonio de Montezinosראו החוקרים שרוב למרות כי טען שורש .

בנצרות שחיו הקונוורסוס של הכתיבה ואופן הזהות עיצוב בהבנת רב ערך לו יש ופנטסטי, מומצא סיפור זה בחלק

ליהדות". ש"חזרו לשעבר 52והקונוורסוס
הילידים ולתרבות הקולוניאלית למציאות בהקשר הסיפור את בחן שורש

הספרדית Nuevaבמושבה Granadaשל לתפישותיהם בהקשר אותו והעמיד הסיפור, של התרחשותו מקום ,

של דמותו כי גרס שורש אמריקה. ולילידי האירופי לקולוניאליזם ביחס לשעבר הקונוורסוס ושל הקונוורסוס

במציאות מעוגן הסיפור כי מפורט בניתוח והדגים רבים, חוקרים שחשבו כפי מב"י, על-ידי הומצאה לא מונטסינוס

ולזו הספרדית לתרבות גם נקשר הוא מסויימת ובמידה הארועים, התרחשו בו האזור של והאקלימית הגיאוגרפית

המקבילה יחסים במערכת השבטים עשרת מול אל בסיפור עומדים אמריקה ילידי כי טען הוא המקומית. הילידית

במעבה כחבויים מתוארים השבטים עשרת גם וכך הישנים', 'הנוצרים מול אל באיבריה החדשים' 'הנוצרים של לזו

הנוצרית הספרדית מהכתיבה בשונה כי ציין שורש היהודית. זהותם את מסתירים שהקונוורסוס כפי הג'ונגל

מסוג בחיפוש דן מונטסינוס של סיפורו ומציאתו, זהב אחר החיפוש ואת באמריקה לשליטה הרצון את שהדגישה

כן כמו הכובשים. של מידיהם נסתר שהיה המשמעותי האוצר את שסימלו השבטים עשרת של במציאתם ועסק אחר

במידה חיובי הוא מונטסינוס של בסיפורו ייצוגם אמריקה, ילידי של רבים ספרדיים מתיאורים בשונה כי ציין הוא

ירוד. ומוסר פגניות ברבריות, קניבליזם, של התקופה בספרות נפוצים שהיו תיאורים בו ואין 53רבה
הבחין שורש

המצויים אחרים רבים שליליים ייצוגים לבין מונטסינוס של בסיפורו אמריקה ילידי של החיוביים יצוגיהם בין עוד

לבסוף בספרו. לכן קודם הציג להן שדוגמאות המערבית, הספרדית הפזורה מן וקונוורסוס יהודים של בכתביהם

בשונה או האירופית מהחברה כחלק העצמית לזהותם ביחס תהייה הביעו המערבית הספרדית הפזורה בני כי טען

מול אל כאירופים לרוב עצמם זיהו הם מונטסינוס, של בסיפורו אמריקה ילידי של מהייצוג בשונה אך ממנה,

והיהודים הקונוורסוס כי ציין זה בהקשר כנחותים. ונתפשו כברברים שתוארו כאחד, אמריקה וילידי האפריקאים

 54חשו צורך להרחיק עצמם מ'אחרים' אלו על מנת להדגיש את מיקומם האירופי ה'לבן'.

ויהודים.51 אבודים שבטים פרליס, אמריקה. של ההולנדי והייצוג ישראל בן שמידט, הקולוניאלית. והתנועה ישראל בן ישראל, ראו:
.477 - 379נסתרים. שורש, יהודוקונוורסוס, עמ' 

במונח.52 להשתמש בחר ש"חזרוJudeoconversosשורש לשעבר הקונוורסוס את הן כנוצרים שחיו הקונוורסוס את הן הכולל
עם מגוונים קשרים על שמרו אך שהתנצרו, מאיבריה יהודים של צאצאיהם היו ובאמריקה באירופה כנוצרים שחיו הקונוורסוס ליהדות".
שדבקו קונוורסוס לעומת (זאת הספרדית. הפזורה מקהילות כחלק בגלוי כיהודים שחיו וידידים קרובים עם ו/או שלהם היהודית המורשת

בנצרות וניתקו קשרים עם המסורת היהודית והמחזיקים בה).

.477 - 470ראו: שורש, שם, ובמיוחד עמ' .53

.28 - 26. ראו לעיל דיון בעמדות אלו של שורש וביקורת עליהן בפרק המבוא, עמ' 378 - 337ראו: שם, עמ' .54
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של ספרותית כ'הבנייה ראה אותו מונטסינוס, של בסיפורו התמקד פרליס רוני של מאמרו שורש, של לדיון בדומה

ה- את ראה הוא [=האנוסית]'. הנסתרת היהודית מבחינהRelaciónהזהות אמינה (לאו-דוקא שבעל-פה כעדות

ובשל הנפרדים מחבר(י)ו מבחינת מב"י של לדיון נספח או הקדמה בהכרח היה שלא עצמאי וכטקסט היסטורית)

מב"י כי במאמרו פרליס טען זאת למרות לאחריו. שבא לדיון זהה שאינה בו היהודית-האנוסית הזהות עיצוב

המצביעים ולסימנים אמריקה ילידי של למקורם ביחס לעמדתו המרכזית ָכּהוכחה מונטסינוס של בעדותו השתמש

קֵרבה. משיחית גאולה 55על
היו בחיבור הארוך בדיונו מב"י של ומסקנותיו מונטסינוס של סיפורו כי הראה פרליס

במידה שהושפעה יהודית-אנוסית, משיחית תקווה של מתח בסיפור שיצרה אקטואלית משיחית בתודעה ספוגים

על פרליס, של לדידו מעיד, הסיפור במהלך מונטסינוס אצל שחל השינוי באירופה. המילנריסטים הרוח מהלכי רבה

בשינוי ביטוי לידי באה היהודים לבין אמריקה ילידי בין הזהות כי הראה הוא זה; מסוג ותקוות משיחית תודעה

אמונותיה, מבחינת וכנוצרית כספרדית אופיינה היא בראשיתו שכן בסיפור, מהפך שעברה מונטסינוס של דמותו

פרליס, טען לשורש בדומה אלו. בהבטים 'אינדיאניים' אפיונים בעלת להיות במהלכו הפכה אך והתנהגותה, לבושה

היה ביערות, הנסתרים המנשה שבט וחצי ראובן שבט צאצאי הם הלוא הללו, הייחודיים 'האינדיאנים' של שהסוד

מונטסינוס בפני בסיפור, הדמויות בפני זמנית ובו בהדרגה שנחשף הקונוורסוס, של הנסתר לסודם למעשה מקביל

מעשרת שאינם (אלו אמריקה ילידי לבין והיהודים הקונוורסוס בין שנוצרה הברית הקוראים. ובפני עצמו

חדש משיחי למהלך בסיפור הובילה השבטים, עשרת צאצאי שהם באמריקה ילידים ישנם כי והתובנה השבטים)

היוצרות יתהפכו הקרבה בגאולה כי התברר הסיפור של סיומו לקראת כך אלטרנטיבית. יהודית מציאות שהציע

' הבאים: בדברים מאמרו את סיכם פרליס ולהיפך. לשולטים יהפכו Theוהנשלטים Relación invited the ex-

conversos of Amsterdam to participate in its fantasy of Jewish powerהתקבל שהסיפור קבע הוא .'

' שלו: (בניסוחו מופרז כנראה היה הוא יהודים עבור אך מילנריסטים, נוצרים בקרב tooבהתלהבות muchולכן ('

ברצינות. אליו התייחסה ולא לחלוטין כמעט ממנו התעלמה היהודית 56החברה
של קוראיו בתקופתו כי נראה

מכוונת היתה אם יותר מדוייקת היתה פרליס של והערתו מונטסינוס של בסיפורו ואמון עניין הביעו דווקא החיבור

שצויןמחקרל כפי פנטסטי סיפור בו ראה שכן רב, עניין בסיפור גילה לא אשר האחרונים העשורים עד שנכתב

קודם לכן. 

השונים חלקיו ניתוח בעקבות ופרליס. שורש של ממחקריהם העולה מזו יותר מורכבת תמונה מוצגת להלן בדיון

של האמביוולנטי יחסו מתברר החיבור, של השונים והסעיפים מונטסינוס של סיפורו בכללם ישראל', 'מקוה של

חברי של עולמם לתפישות בהקשר ישראל' 'מקוה נדון בנוסף האירופי. ולקולוניאליזם אמריקה לילידי מב"י

זיקה בעלת מורכבת יהודית-ספרדית זהות של התגבשותה תהליך על יחדיו המצביעים המערבית הספרדית הפזורה

לתרבות האירופית המערבית ולקולוניאליזם, שנוצרה תוך כדי גיבושם של מאפיינים יהודיים נבדלים.

עמ'.55 נסתרים, ויהודים אבודים שבטים פרליס, ראו: מה. במידת סותרים אלו בעבודת195,197טיעונים קודם כך על הרחיב פרליס .
שכתב: Ronnieהדוקטור Perelis. Marrano Autobiography in its Transatlantic Context: Exile, Exploration and

Spirtual Discovery. PhD Dissertation. NYU לטקסט2006 ביחס דומה עמדה חולקים גם והם זה את זה ציטטו ושורש פרליס .
.80, הערה 399. שורש, שם, עמ' 12, הערה 291ומתייחסים מספר פעמים לאותם הבטים. ראו: פרליס, שם, עמ' 

.211ראו: פרליס, שם, עמ' .56
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ו. ילידי אמריקה אל מול עשרת השבטים: תמונת מראה קולוניאליסטית-ספרדית? 

. דמותם של ילידי אמריקה1

חיבורו. מטרת ואת תפישותיו את שירתו מב"י של בדיוניו השבטים לעשרת אמריקה ילידי בין הברורות ההבחנות

מנקודת 'האינדיאנים' את ותיאר הקבוצות שתי בין זמנו, בני שונים בחיבורים שרווחה ההקבלה, כנגד יצא הוא

עשרת צאצאי של לאלו בהשוואה השליליים ומנהגיהם חיצוניותם בשל כלפיהם עליונות לרוב שהביעה מבט

ובמהלך השש-עשרה המאה למן ומקובלות נפוצות היו אמריקה ילידי כלפי המחבר שהביע התפישות השבטים.

ב'מקוה שימוש מב"י עשה שבחיבוריהם הולנדים, מחברים ואף רבים ספרדים מחברים בקרב השבע-עשרה המאה

קדומים עמים צאצאי הם כי ההשערות בשל אסיה לעמי לעתים אמריקה ילידי הושוו אלו בחיבורים ישראל'.

ילידי הנבדלים. מאפייניהם שום על אמריקה ילידי לבין בינם להבחין הקפיד מב"י אך החדש', ל'עולם שהגיעו

זקן, נטולי אך ארוך שער בעלי עור, שחומי קבועים: מאפיינים כבעלי החיבור לאורך רבות פעמים תוארו אמריקה

 57מתהלכים ערומים (או ערומים למחצה), חסרי תרבות ולעתים תוארו אף כעובדי אלילים.

הזכיר הוא סבירה. אינה היא מדוע והסביר מהקרתגים אמריקה ילידי של מוצאם כי ההנחה את בחן מב"י לדוגמא,

) ונֶגָס אלחו הספרדי התיאולוג של בחיבורו הופיעה זו הנחה Alejoכי Venegas de Busto,(58
ילידי כי שטען

ציורים באמצעות כותבים הם וכמותם הקרתגים, כמו באוקיינוס שיט בכלי להפליג יודעים החדשה' ו'ספרד פרו

במקום באותיות. הנחה זו עמדה על בסיס רעוע לדעתו:

[...] esta opnio[n] tiene poco fundamento: por que los Cartaginenses eran hombres

blancos, co[n] barbas, y politicos, todo lo qual falta en los Indios: pues vemos que en

Panama, x. Marta, Isla de Cuba, y las demas de Barlovento, andavan antiguame[n]te

desnudos [...]  ( 19מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית, עמ'  )

ראויה, התנהגות ו[בעלי] זקן, בעלי לבנים, אנשים היו שהקרתגים מפני רעוע, ביסוס הזו לדעה (תרגום:)

של הנוספים ו[באיים] קובה, האי מרטה, ס[נטה] בפנמה, שרואים כפי מהאינדיאנים, נעדר זה [ו]כל

חיבורו.57 לפרסום מאוחר שהתחברה בפואמה המופיעים לאמריקה, הסמוכים האיים של הילידים לתיאורי אלו תיאורים להשוות מעניין
הפואמה מב"י. Descripciónשל de las Islas del Mar Athlántico y de Américaבאריוס דה לוי דניאל הוא על-ידי התחברה

הנוצרי בשמו שם Miguel(שחתם de Barios'בעמ להלן ראו באמשטרדם. הקהילה חברי בקרב וייחודית ססגונית דמות שהיה ,(270.
קומאנה ילידי השונים: הילידים תיאורי בין הבחין באריוס עור,Comanáדה ככהי תוארו ונצואלה חופי מול המצויים ה'קריביים' מהאיים

של הפיראטים אקסקמלין, ראו: המתים. אויביהם את אוכלים אף והם ואכזרית אלימה היא במלחמה שתעוזתם אמונה, חסרי ברברים,
עמ' עמ'7אמריקה, שם, ראו: החדשה'. ב'ספרד המכרות אזורי לילידי ביחס מצויים בפואמה דומים תיאורים דה16. תיאר לעומתם, .

) מיצ'ואקן ילידי את ראו:Michoacánבאריוס המפוארת. תרבותם את ושיבח אוטופית, ברוח אף ביותר, חיובי באופן מקסיקו במערב (
הילידים לתרבות באשר חיובי רושם שהותירו הילידים, של אלו שבח בתיאורי הפואמה את לחתום בחר באריוס דה שם. אקסקמלין,

עמ' שם, שורש, השוו: בחיבור373-375באמריקה. התפרסמה הפואמה .Piratas de la America y luz à la defensa de las
costas de Indias Occidentalesבשנת לראשונה נדפס אשר אלכסנדר1681, של חיבורו של לספרדית תרגום הינו זה חיבור .

) אקסקמלין Alexandreאוליבייה Olivier Exquemelin,באמשטרדם ספרדיים דפוסים בור, ראו: לפרטים ראו96-98עמ'). .
.  96התייחסות לפואמה זו להלן, הערה 

ראו:.58 וחיבוריו המחבר על Ildefonsoלפרטים Adeva Martin. El Maestro Alejo Venegas de Busto: Su vida y sus
obras. Toledo 1987    .
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ברלֹוֶונטו, [שם האינדיאנים] התהלכו בעבר ערומים. 

ילידי כי מובן כך תפישותיו; על ללמוד ניתן ונגס, של הנחתו הפרכת לשם מב"י שהציג הטיעונים באמצעות

) הראויה וההתנהגות הנימוסים הקרתגים ולעומת זקן חסרי הם לבנים, אינם אצלם.políticosאמריקה נעדרים (

לבין בינם ההבחנה את להדגיש היה ערומים להתהלך ה'אינדיאנים' של מנהגם באיזכור המחבר של המניע

החיבור בחתימת מב"י הביע זהה תפישה המתורבתת. החברה לעומת פראיותם את לסמן וכך הלבושים, הקרתגים

הרחוק בעבר כי סיפר הוא אמריקה. ילידי מפי עדות שהציג מונטסינוס, של בגרסתו לדבוק יש כי סיכם כאשר

לפנים לסגת לפניהם בה שישבו השבטים עשרת את בכוח ואילצו אמריקה ליבשת מאסיה ה'אינדיאנים' הגיעו

בתרבות אמריקה ילידי של מקורם כי דבק, בה ההשערה את לחדד מנת על זאת בעדות השתמש מב"י הארץ.

אסיתית לא מפותחת כדוגמת זו של הטטרים:

Y esta es la opinion que tiene mas aparencia de verdad, que todas las de mas

precedentes: por que en los Americanos no se halla[n] las artes de los Indios, chinos,

o Catayos, mas al contrario una crassa ignorancia de todas las artes y letras: Idolatras,

y de ta[n] barbaras costumbres, que en todo se parecen a los antigos rudos y

barbarissimos Tartaros. ( 120 - 119מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית, עמ'  ) 

מפני הקודמות, מכל לאמת ביותר הקרובה היא מונטסינוס] דברי על [המסתמכת זו ודעה (תרגום:)

גדולה בורות [ישנה] - להפך אלא קטאים, סינים, הודים, של אומנות [מעשי] מצויים לא שבאמריקות

הם דומים ובכל מאוד, ברברים מנהגים ו[בעלי] אלילים עובדי הם] אמריקה [ילידי ובספרויות. באומנויות

לטטרים הקדמונים [שהיו] גסים וברברים ביותר .

(במקור: מהטטרים ה'אינדיאנים' של מוצאם כי ביותרTártarosההנחה הברבריות הקבוצות לאחת שנחשבו ,(

הנחותה. ותרבותם פראיותם את הבליטה המאוחרים, הביניים ימי למן 59באירופה
של השוואתם תרמה לכך

אומנויות בעלי הרווחת התפישה על-פי שהיו והסינים, ההודים כדוגמת האחרים אסיה לעמי וה'אינדיאנים' הטטרים

60מפותחות וכך התרחב הפער התרבותי בין ילידי אמריקה לבין צאצאי עשרת השבטים.

הוא באמריקה השבטים עשרת צאצאי של לקיומם הנימוקים את ישראל' ב'מקוה מב"י הציג כאשר לכך, בדומה

 וחסרי הזקן, צאצאי עשרת השבטים שונים לגמרי:baços(61קבע כי לעומת ילידי אמריקה הכהים (

בימי-.59 הברברי דימוי ג'ונס, לדוגמא: ראו באירופה. ביותר שלילי דימוי היה להם מונגולים, לשבטים לרוב התייחס 'טרטרים' הכינוי
. 400 - 398הביניים, 

אלילים.60 עבודת חייתיות, של אלמנטים שכללו אמריקה, לילידי שליליים תיאורים נתווספו והעברית היידית במהדורות כי מעניין
זיין אונ' זרוֿת) (עבודוֿת ֿפיל גאר דינן אונ' (בהמוֿת) גרושי גאר אונ' לייט. גשליֿפני אונ שיין זיא 'נייארט במקור: הופיעו שלא ואכזריות,
נמשלו וכמעט דעת חסרי הם 'כי א). עמ' מא, דף יידיש, ישראל מקוה ישראל, בן (מנשה טאטרין.' דיא וויא גלייך (אֿכזרים) גרושי
ולשון כתב שום להם ואין שבברברי"אה הקד"רים וכמו הברבר"ים כמו בטבעם אכזרים והמה זרות עבודו'[ת] ועובדי'[ם] נדמו כבהמות
דף עברית, ישראל מקוה ישראל, בן (מנשה לזה.' משיג ומחשבתם דעתם אין וגם ההרים לבין בו היהודים שהלכו הדרך את שכחו כן על

סד, עמ' א)

, תרגום: צבע כהה נוטה לשחור. De color moreno y que tira a amarillo במילון האקדמיה הספרדית: bazoהפירוש למלה .61
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[...] enel nuevo mu[n]do se an visto pueblos blancos, co[n] barbas, que nunca tuvieron

comercio con los Españoles, de cuya differencia, se infiere, son otra gente, y

provablemente Israelitas, pues vemos tambien q'[ue] nunca prudieron ser

conquistados, ni seran perfectamente descubiertos hasta el fin de los dias, por

permission divina.  ( 30 - 29מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית, עמ'  )   

ניתן זה ומהבדל הספרדים. עם סחרו לא שלעולם זקנים, בעלי לבנים, עמים ניצפו החדש בעולם (תרגום:)

כי רואים אנו כן כמו ישראל]. [=מבני ישראליים [שהם] לוודאי וקרוב אחרים, אנשים הם [כי] להסיק

מעולם לא יכלו [הספרדים] לכבוש אותם והם לא יתגלו בשלמות עד אחרית הימים, כי זהו רצון האל.

לתפישות דומה ישראל', ב'מקוה הדיונים בבסיס העומדת אמריקה לילידי ביחס מב"י של המכלילה תפישתו

ילידי של זה מסוג תיאורים התרבות. וחסרי העור כהי אמריקה לילידי ביחס האירופית בספרות שרווחו השליליות

נוספו לעתים כי אם הקודמים, בפרקים שנדונה השש-עשרה, המאה מן יהודית בספרות גם נמצאו החדש' 'העולם

 62להם גם מאפיינים חיוביים מסויימים.

מרכיב ישנו זה בקטע בחיבור אחרים בתיאורים גם שהופיעו השבטים עשרת של החיצוניים למאפיינים בנוסף

אמריקה; ילידי של לזו בהשוואה הספרדים מול אל השבטים עשרת של השונה ההתנהלות על רומז אשר נוסף,

אותם, לכבוש היה ניתן ולא עימם ושיג שיח קיימו לא הכובשים, הספרדים של מעיניהם נסתרו השבטים עשרת

של למצבם סמויה השוואה מצויה זה בקטע עצמאותם. על לשמור והצליחו הספרדים על-ידי נשלטו לא הם כן ועל

מידיהם. וסבלו ידם על נשלטו כן ועל הכובשים עם ענפים קשרים קיימו השבטים עשרת שלעומת אמריקה, ילידי

של חוסנם לעומת ה'אינדיאנים' של כניעותם על ללמד באה השבטים עשרת של האחרים למאפיינים זה פרט הוספת

צאצאי עשרת השבטים. 

של סבלים שימשו הם וכנוע; נחות במעמד ה'אינדיאנים' מוקמו בו וגם מונטסינוס של בסיפורו גם מצוי זה היבט

למונטסינוס שנתגלו השבטים עשרת הוצגו לעומתם, הספרדים. הכובשים מידי סבלם על והתלוננו הספרדים

בהם. לפגוש מנת על אפילו רשות ללא הנהר את לעבור לזרים התירו שלא עצמאיים כאנשים היער במעבה

הסיפור על-פי כי להדגיש חשוב עצמם. בעיני בעיקר כחוטאים, אמריקה ילידי הצטיירו מונטסינוס של בסיפורו

כשהגיעו באכזריות נלחמו נגדו העברי, העם הוא קדוש', 'עם כלפי יחסם היה הילידים בו שחטאו המרכזי החטא

עבודת אלילים, עבודת כגון: המסעות, בספרות הילידים של הנפוצים החטאים נכללו לא זה בהקשר לאמריקה.

63השטן או פריצות מינית.

של.62 ולהערכה הכהה העור צבע לסימון התייחסות תוך השש-עשרה המאה מן יהודים של בכתביהם אמריקה ילידי בתיאורי לדיון
בעמ' הראשון בפרק ראו הילידיות, בעמ'55-57,64-72,76-83התרבויות השני ובפרק ,128-132,138-146,148-152,

158 - 159.

63.' לדוגמא: porראו sus pecados [...] pues que trataron tan mal a una gente santaישראל מקוה ישראל, בן (מנשה '
עמ' '2ספרדית, ,(Venimos los Indios a esta tierra, hezimos les [sic.] guerra, tratamoslos peor de lo que los

Españoles nos tratan Despues [...] 'despoblaron toda la tierra, para ir a esta guerra, dexando solo mugeres, viejos
y niños '62). 'חטאים' אלו נזכרו קודם לכן בתיאורי הילידים בספרות היהודית ונדונו בפרקים הקודמים, לעיל הערה 12 - 11 (שם, עמ.
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מב"י של בדיוניו המשתקף מזה יותר חיובי באור אמריקה ילידי הוצגו מונטסינוס של בסיפורו כי טען שורש ג'ונתן

נמצאו לא מונטסינוס של בסיפורו אף כי לראות ניתן שורש, של מעמדתו בשונה החיבור. של השונים בסעיפים

השבטים עשרת כלפי בעבר שחטאו בחטא שלהם ההכרה מלבד הילידים, בתיאורי ממש של חיוביים מאפיינים

באופן הילידים את שציירו המרכזיים התיאורים כי נכונה הבחין שורש זאת, עם בהווה. אליהם לחבור ונכונותם

ילידי של הבעייתי הייצוג לעומת מונטסינוס. של בסיפורו ופחות מב"י של בדיונו בעיקר נמצאו ומכליל שלילי

אמריקה בסיפורו של מונטסינוס ייצוגם של עשרת השבטים באמריקה היה חיובי ביותר כפי שמפורט להלן. 

והדרומית. המרכזית אמריקה ברחבי הספרדים נפגשו איתם התרבויות על מידע ישראל' ב'מקוה שילב מב"י

בין אפשריות הקבלות על שהצביעו שונים מחברים על שנסמכו תיאורים הציג הוא החיבור של הראשונים בפרקים

להדגיש בכדי בהם להשתמש או להפריכם מנת על בעיקר אלו בתיאורים בחר מב"י היהודים. לבין ילידיות קבוצות

השבטים. עשרת לבין אמריקה ילידי בין ההבחנות 64את
קיימת באמריקה כי העידו הללו התיאורים מן כמה לדעתו

תרבות של ממנהגיה הושפעו אמריקה ילידי כי לראות ניתן לעתים וכי השבטים, עשרת בצאצאי שמקורה תרבות

מבנים על המספרות עדויות כמה מב"י הציג האינקה, תרבות על ספרדים בחיבורים קריאתו סמך על לדוגמא, זו.

 מב"י שיער, כי לא יתכן שמבנים אלו הוקמו על-ידי ילידי אמריקה:65גדולים שהכובשים מצאו בפרו.

Do[n]de infiero, q'[ue] pues los Indios eran idolatras, y no Tenian el uso de los

instrumentos del hierro para poder labrar, se puede conjecturar, ser alguna Sinagoga

hecha por Israelitas. [...] los Indios por tradicio[n] affirmaua[n], q'[ue] estos edificios

fuero[n] hechos por ge[n]te bla[n]ca, y co[n] barbas, antes de los Ingas בן) מנשה

44ישראל, מקוה ישראל ספרדית, עמ'  ).

לעשות ברזל כלי להם היו ולא אלילים, עובדי היו שהאינדיאנים שמכיון מסיק אני מכאן (תרגום:)

אישרו האינדיאנים [...] הישראלים ידי על שנבנה כלשהו כנסת בית היה זה] ש[מבנה לשער יש מלאכה,

על-פי מסורתם, שמבנים אלו הוקמו על-ידי אנשים לבנים ובעלי זקנים לפני [זמן] האינקה.

) וגה לה דה גרסילסו אינקה של בחיבורו המתואר על נשען הזכיר שמב"י המבנים Incaתיאור Garcilaso de la

Vega.האינקה ובתרבות בפרו שעסק (66
דה חוסה של בחיבוריהם דומים מבנים של לתיאורים הפנה מב"י כן, כמו

.45 - 26, עמ' 19 - 8ראו: מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית, סעיפים .64

במקור:.65 Ultimamenteראו de los grandes edificios que los Españoles hallaron en algunos lugares, se puede'
co[n]jecturar, ser obra de los Israelitas, antes que se ocultassen en las montañas[.] El inga Garcilasso de la vega,
en la primera parte de sus comentarios del Piru (lib 3. cap.2) cuenta [...] Do[n]de infiero, q'[ue] pues los Indios
eran idolatras, y no Tenian el uso de los instrumentos del hierro para poder labrar, se puede conjecturar, ser
alguna Sinagoga hecha por Israelitas. Mayormente con lo q'[ue] dize Acosta li.[bro] I. hist.[oria] c.[apitulo] 14 y
Cieza 1. p. Chr. Piru c.37 q'[ue] los Indios por tradicio[n] affirmaua[n], q'[ue] estos edificios fuero[n] hechos por

ge[n]te bla[n]ca, y co[n] barbas, antes de los Ingas '44.' (מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית, עמ.(

(ספר.66 א חלק האינקה, וגה, לה דה גרסילסו פרק3ראו: עמ'1, התיאור143-146), שכן טעות נפלה זה לחיבור מב"י של (בהפנייה
) אלקובסה דה דייגו דברי על הסתמך כי שם ציין וגה לה דה השני). ולא הראשון בפרק הופיע Diegoהמדובר de Alcobaçaואכן (

רק אלא ומזוקנים לבנים לאנשים הנקשר דבר עולה לא אלו מתיאורים מאלקובסה. למדיי מדוייק ציטוט הוא בחיבורו אלו מבנים תיאור
לנקודת אופייני זה קישור אך המונותאיסטי, באל דווקא מדובר כי שם צויין לא העולם. בורא לאל הוקדש שהמבנה העידו שהילידים לכך
זו. מבט נקודת אימץ מב"י כי נראה האחד. האל עם העולם בריאת של האלוהות את שפירשה הנוצרית) (בדרך-כלל המונותאיסטית המבט
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) Joséאקוסטה de Acosta) לאון דה סייסה דה ופדרו (Pedro de Cieza de Leónוגה לה דה גם הזכיר אותו ,(

זה. 67בהקשר
סייסה של בחיבורו רק הופיע הרחוק בעבר ומזוקנים לבנים אנשים על-ידי המבנים בניית על זה פרט

זה. בקטע מדבריו שהובן ממה בשונה בפרק, מב"י שהזכיר האחרים בחיבורים נמצא 68ולא
יתכן לא כי ההנחה

של בספריהם כלל נזכרה לא והיא מב"י של דעתו היתה כאלה מבנים להקים יכלו ה'אינדיאניות' שהתרבויות

התרבות כלפי זה בקטע מב"י שהציג העמדה לעומת ועוד, זאת ידיעותיו. את שאב מהם הספרדים המחברים

והמזוקנים הלבנים האנשים כי ההנחה גם האינקה. של לאומנותם הערכה בחיבורו אקוסטה הביע ה'אינדיאנית',

מב"י של מסקנתו היתה כנסת בתי בתור שימשו המבנים וכי השבטים עשרת מצאצאי הם הללו המבנים את שבנו

אמריקה. ביבשת השבטים עשרת של תרבותם קיום את להוכיח מנת על אותו שימשה והיא 69בלבד
למקרה בדומה

באופן אותם ופירש סלקטיבי שימוש בהם עשה הוא שונים מחברים על מב"י נסמך בהם אחרים במקרים גם זה,

לא שלו דבריו לבין המקורות דברי בין הטשטוש כי יתכן כך משום לקדם. שרצה ולמסקנות לתפישות שיתאים

נוצר במקרה, אלא במכוון, אף המחבר לא היה מודע לכך.

. דמותם של עשרת השבטים2

של המאפיינים של למדיי ברורה תמונה ציירו ישראל' 'מקוה אורך לכל שהופיעו המגוונים והתיאורים העדויות

עור צבע כבעלי הוצגו השבטים עשרת צאצאי אמריקה; ילידי של מראה תמונת למעשה שהיתה השבטים, עשרת

שיער בעלי גם מהם והיו ארוכים, היו שלעתים זקנים, כבעלי וגבוהים, נאים כאנשים השמש, מחום שזופים או לבן

' וגה: לה דה של בחיבורו אלקובסה של מדבריו האחרון החלק את השמיט הוא dicenבנוסף, los indios presentes que por grandes
pecados que hicieron los de aquel tiempo - y porque apedrearon un hombre que pasó por aquella provincia -

fueron convertidos en aquellas estatuas.(גרסילסו דה לה וגה, שם ) '

ספר.67 האינדיאס, של היסטוריה אקוסטה, פרק6ראו: עמ'14, הראשון419-421, הספר צוין כאשר טעות נפלה מב"י של (בהפנייה
במבנים דיון ומזוקנים. לבנים לאנשים באשר דבר שם צוין ולא והפסלים המבנים לאמנות רבה הערכה הביע אקוסטה השישי). במקום

בספר שם מצויים האדם בני של בריאתם על האינקה של לאמונותיהם בהקשר פרק1אלו עמ'25, ראו:82-84, .José de Acosta.
Natural and Moral History of the Indies. Translated by Frances M. López-Morillas. Edited by Jane E. Mangan.

Introduction and Commentary By Walter D. Mignolo. Durham 2002. p.73.n.2שמות הזכיר מב"י כי לציין מעניין .
כגון השש-עשרה, המאה מן בכתבים הנפוצה צורתם פי על אינגה),Ingaשונים - הפרטי בשמו גרסילסו את כינה אף (ובהתאם לאינקה

בחיבורים במיוחד יותר, השכיחה הצורה שכן וגה, לה דה גרסילסו אצל הופיעה לא זו צורה וסייסה. אקוסטה של בחיבוריהם שהופיעו כפי
היתה קורטיש'Incaהמאוחרים, פירננדו וספר החדשה האינדיאה 'ספר בחיבורו הכהן יוסף גם הספרדיות. בכרוניקות שנפוצה זו והיא

הקדומה בצורה השתמש לעיל, השני בפרק מהצורהIngaשנדון בשונה ,Inca:ראו הסתמך. עליו גומארה דה לופס של בחיבור שהופיעה '
הכהן, ספר האינדיאה וספר קורטיש.

68.) סייסה של חיבורו של המדובר בפרק105בפרק רק נזכר זה ופרט אלו, אנשים של עורם צבע היה מה צויין לא מב"י, הפנה אליו (
) אלו מבנים שתיאר '87אחר ראו: ,(Yo pregunté a los naturales [...] si estos edificios se auían hecho en tiempo de los

Ingas, y riéronse de esta pregunta, afirmando lo ya dicho, que antes que ellos reynassen estauan hechos: [...] Por
esto, y por lo que también dizen auer visto en la ysla Titicaca hombres baruados [sic.]תולדות לאון, דה (סייסה '[...]

פרק א', חלק עמ'105פרו, ,284' השוו: .(Preguntando a los indios comarcanos quien hizo aquella antignala [sic.],
responden que otras gentes baruadas y blancas como nosotros: los cuales muchos tiempos antes que los Ingas

reynassen, dizen que vinieron a estas partes y hizieron allí su moradaפרק (שם, עמ'87.' ציטט249, גרסיה גרגוריו אף .(
פרק שני, ספר האינדיאנים, של מקורם גרסיה, השוו: מדוייקת. הפנייה עם וסייסה אקוסטה של מחיבוריהם פירושה ואת הזו הדוגמא את

.28. מב"י הזכיר במקום אחר ב'מקוה ישראל' את גרסיה וחיבורו, ראו: מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית, עמ' 99  - 94. עמ' 4

החלו.69 בתי-כנסת שכן אנכרוניסטי, הוא לבתי-כנסת אלו מבנים של לדמיון בנוגע שההסבר לכך מודע היה מב"י האם לתהות יש
להתפתח בימי בית שני ובעיקר לאחר חורבנו, זמן רב אחרי שעשרת השבטים גלו מארצם.
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יקרים, במלבושים אף לעתים לבושים, השבטים עשרת היו אלו בתיאורים קצוץ. שיער בעלי או ומגודל בהיר

ידע בעלי היו הם בנויים, בתים נמצאו בחומה, מוקפים לעתים שהיו בישוביהם, רב. רכוש בעלי היו וחלקם

נמצאת אלו לתיאורים אחת דוגמא אחד. באל כנראה, ככל האמינו, הם כי נזכר ואף ובאומנויות, במלאכות ובקיאים

בקטע הראשון בו הציג מונטסינוס את מראם החיצוני של עשרת השבטים: 

Es esta gente algo tostada del Sol, el cabello en algunos les llegava hasta las rodillas,

otros le trahian mas corto, otros como se trahe cumunmente en general cortado por

parejo, buenos talles, buenas caras, buen pie, y pierna: e[n] las cabeças un paño al

derredor. ( 10מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית, עמ'  )

קצר [היה] למקצתם לברכיים, עד השיער הגיע למקצתם השמש, מן מעט שזופים אלו אנשים (תרגום:)

פנים נאה, גזרה בעלי] היו [הם בגזירתו; אחיד כללי, באופן כמקובל היה אחרים של שערם אורך יותר;

יפות, [בעלי] רגליים חטובות, וסביב ראשם חבשו מטפחת.

' לדוגמא: באמריקה, שנמצאו 'לבנים' אנשים על עדויות פעמים מספר בחיבורו מב"י הזכיר לכך Aviaבדומה una

gente blanca, alta de cuerpo y bien fornida con barbas crecidas como los Españoles, muy

valientes'עמ ספרדית, ישראל מקוה ישראל, בן (מנשה ובנויים35.' קומה בעלי לבנים, אנשים נמצאו תרגום: .

עמים על זה מסוג עדויות מב"י הציג כאשר ביותר). לב אמיצי [והם] הספרדים כדוגמת מגודלים זקנים בעלי היטב,

 70'לבנים' הוא זיהה אותם כצאצאי עשרת השבטים והדגיש את יופים החיצוני, לבושם הנאה, עושרם וחכמתם.

של לדימוי רבים בהבטים מקביל ישראל' ב'מקוה התיאורים מן העולה השבטים עשרת צאצאי של הדימוי

נאה חזות בהיר, עור צבע של החיצוני התיאור עצמם. בעיני הספרדים של לדימוי ובייחוד המערבי, האירופאי

כל - לגברים וגוף פנים ושיער מדיי ארוך שאינו ראש שיער והרגליים, הגוף הפנים, של מתאימות ופרופורציות

בספרות רבות פעמים ונזכר מערב-אירופה לתרבויות משותף שהיה הרנסאנסי, היופי דימוי את הלמו אלו

יסוד כהנחות הספרדים את ושימשו ל'אחר' היחס עיצוב על השאר, בין השפיעו, הללו היופי דימויי הספרדית.

מול אל האירופית הגבריות בסימון משמעותי תפקיד לזָקן היה אלו תיאורים מבין החדש'. 'העולם ילידי של בתיאור

עשרת לצאצאי ביחס מב"י זאת שניסח כפי הספרדית, הגבריות את הזקן סימן ישראל' ב'מקוה גם כך הילידית. זו

(לעיל). הספרדים' כמו מגודלים זקנים 'בעלי שהיו 71השבטים
ברור אך סמוי קשר נוצר מב"י של חיבורו לאורך

מקורו ולהיפך. נעלות אופי תכונות על הצביע חיובי חיצוני תיאור כאשר הפנימיות, לתכונות החיצוני התיאור בין

מחקרים שהראו וכפי קלאסיות, בתפישות נטוע והתנהגותו אופיו לבין האדם של החיצוני המראה בין זה קשר של

70.' נוסף: לתיאור yהשוו otros que habitavan en Islas mayores y mas fertiles, eran blancos y rubios, con ropas
largas de seda [...] acudió otra multitud de gente blanca, rubia, agigantada, y ricamente vestida, con tunicas y

barbas largas '38' (מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית, עמ(E.

פיסיולוגיה.71 קרנר, ראו: הספרדים, בעיני השש-עשרה במאה אמריקה ילידי ייצוג של מגדריים ובהבטים החיצוני במראה לעיסוק
עמ' בספרד, האנושיות בעת214-348ומדרגי הגבריות בדימוי הזקן של למרכזיותו ומפורטת. רחבה לביבליוגרפיה הפניות שם ראו .

והזקן. החדש העולם הורביץ, לדוגמא: ראו המוקדמת, Willהחדשה Fisher. "The Renaissance Beard: Masculinity in Early
Modern England." Renaissance Quarterly 54,1 (Spring, 2001). pp.155-187.
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 72רבים הוא רווח בתרבות ובספרות האירופית ובא לידי ביטוי בולט גם בתיאורים של ילידי אמריקה.

שכזה חיובי באופן השבטים עשרת של ותרבותם התנהגותם את המציגים ישראל' ב'מקוה המצויים התיאורים

וידע כתב דיבור, לשון היו הבסיסיים שמרכיביה מפותחת, תרבות של המאפיינים לתפישות רבה במידה מקבילים

אחד באל אמונה שכללו המערבית-נוצרית, האירופית מהתרבות שינקו עמדות הצטרפו אלו לתפישות טכנולוגי.

והמאפיינים התכונות בדבר האיבריות התפישות את תאמו אלו דימויים ומוסר. נימוסין על המתבססת והתנהגות

בה המערבית, הספרדית הפזורה ובכלל מב"י של קהילתו חברי בקרב רווחו אלו תפישות לחברה. לאדם הראויים

הפזורה חברי במחקריו, קפלן יוסף שהראה כפי מרכזי. חברתי לאידיאל נחשבה נימוסין של תרבות

במינוחים שימוש genteעשו políticaמול אל נימוסין' [בעלי] gente('אדם bárbara-ו (bom judesmo

אלו ערכים ביטאו וכך אחרות ובהזדמנויות הכנסת בבית הנדרשת להתנהגות התייחסו כאשר ראויה') ('יהדות

    73בתפישותיהם.

זהים אינם הם אך באמריקה מצויים אכן השבטים עשרת מצאצאי חלק כי ישראל' ב'מקוה להוכיח ניסה מב"י

לילידי מונטסינוס. בפניו שהעיד כפי הג'ונגל, במעבה ונסתרים בנפרד חיים אלא המוכרות, ה'אינדיאניות' לקבוצות

הלא החיצוני מראם מבחינת הן אירופה, במערב הנפוץ ה'ברברי' הדימוי את שתאמו מאפיינים הוענקו אמריקה

ואומנותית. טכנולוגית מבחינה הדלה ותרבותם מוסריותם התנהגותם, דתם, הפנימי, עולמם מבחינת הן אסתטי

עורם בצבע שהצטיינו השבטים, עשרת צאצאי של ומחמיאה חיובית מרָאה תמונת לצייר למב"י סייע זה ייצוג

נמצא כאשר והמפותח. העשיר התרבותי ובעולמם הראויים החברתיים במנהגיהם הנאה, החיצוני במראם הלבן,

אמריקה ילידי על השבטים עשרת של תרבותית להשפעה המחבר זאת ייחס הקבוצות שתי של מנהגיהן בין דימיון

כתוצאה מהמגעים שקיימו במרחב גיאוגרפי משותף. 

האירופית האידיאלית העצמית התפישה את רבה במידה תאמו השבטים עשרת מאפייני של השונים ההבטים

עמים לבין אירופים בין שהשוו ובתיאורים התקופה בני רבים בחיבורים ביטוי לידי שבאה הספרדית, זו ובמיוחד

רחב בדימוי אותו ולכלול האירופי-הספרדי של דמותו עם השבטים עשרת את לזהות ביקש מב"י כי ניכר אחרים.

 74יותר שהתייחס גם אל היהודים, ובמיוחד אל יוצאי חצי האי האיברי, בני הפזורה הספרדית המערבית.

. ראו שם הפניות לביבליוגרפיה נוספת.159  - 349. 190 - 156ראו לדוגמא: קרנר, שם, עמ' .72

היהודים.73 קפלן, ראו: המערבית, הספרדית בפזורה המונח בשימוש לדיון מדיניים'. 'אנשים היתה זה מונח של הראשונית משמעותו
עמ' ראויה, יהדות הנ"ל, ההולנדית. והחברה עמ'652-655הפורטוגלים חדשים, מנוצרים הנ"ל, ישראל85. בן מנשה של לשימושו .

.256 -  255 במובן זה ראו לעיל בעמ' políticosבמונח 

ה'אחרים'.74 מול אל כאירופים-לבנים ליהודים התייחסות באמשטרדם, הקהילה מרבני שהיה מורטירה, לוי שאול אצל גם למצוא ניתן
בעמ' להלן מורטירה של דרשותיו של נוספים איזכורים (ראו מהם והנחותים בחיבור274,281-283הכהים מורטירה תיאר כאשר .(

Tratado da verdade da lei de Moisés,ההולנדית רסיפה על בברזיל הפורטוגלי המצור את משה') תורת אמיתות אודות על ('חיבור
הנחותים. והמולטים ה'שחורים' מול אל 'לבנים' כאירופים אותם וסימן דומה מעמד כבעלי ולהולנדים ליהודים התייחס מורטירה,Eהוא ראו:

עמ' משה, תורת עמ'75אמיתות ושחורים, יהודים שורש, השוו: עמ'191. יהודוקונוורסוס, הנ"ל, בברזיל360. ההולנדים הכיבושים על .
עמ' באמריקה, ההולנדים קלוסטר, לדוגמא: ראו שם, היהודים ויז'ניצר,25-40ונוכחות האטלנטי-הולנד. והעולם נמל יהודי הנ"ל, .

האפריקאים של למצבם אותו והשווה אמריקה ילידי של למצבם בביקורתיות התייחס בחיבור אחר במקום זאת, עם בברזיל. היהודים
בו למצב שמביא כל-כך נחות במצב נתונים אשר ל'שחורים', יותר אף אולי אלא ליהודים רק לא לדאוג האל על כי טען הוא אז באמריקה.

' ידם: על ומדוכאים לספרדים הכפופים אמריקה, ילידי של למצבם דומה זה מצב כי הוסיף, הוא חיות. כמו ונקנים נמכרים eהם mesmo
nos Indios, que taõ sugietos e abatidos estaõ debaxo dos Espanhois'עמ משה, תורת אמיתות (מורטירה, '89.(E:השוו
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ז. 'לוזיטני בעל נפש באטאוית': קהילת אמשטרדם והזיקה ְלמולדת

. הזיקה לתרבות האיברית1

במקורות הן ישראל', ב'מקוה בולט ביטוי לידי באו הפורטוגלית-הספרדית ולתרבות לפורטוגל מב"י של זיקותיו

הפורטוגלית התרבות בן היותו על מעידה מקורותיו ששימשו בכתבים בחירותיו בתפישותיו. הן השתמש בהם

איטלקים היו כחמישית ופורטוגלים, ספרדים היו שהזכיר הלא-יהודים המחברים מן משליש יותר שכן והספרדית,

ורומים יוונים מחברים גם הזכיר הוא להם, בנוסף והדרומיות. הצפוניות השפלה ומארצות מצרפת היו בודדים ורק

קדומים. נוצרים וסופרים 75מרכזיים
מאיבריה המלומד של המצוי הספרים" "ארון את רבה במידה תואם זה מבחר

יהודים מלומדים של בספריותיהם נמצאו אף אלו מחיבורים ניכר שחלק להניח וניתן השבע-עשרה המאה של

בתחומים בחיבורים עשירות היו הקהילה חברי מבין המלומדים של ספריותיהם באמשטרדם. הספרדית מהקהילה

חברי של החזקה הזיקה ועברית. הולנדית צרפתית איטלקית, ספרדית, לטינית, דוגמת שפות, ובמגוון שונים

במידה עיצבה פורטוגל, יוצאי של זו במיוחד האיבריות, המולדות לתרבות המערבית הספרדית הפזורה קהילות

ישראל'. ב'מקוה גם ביטוי לידי שבאה כפי מורכבת, זיקה זו שהיתה למרות ותפישותיהם, חייהם אורחות את 76רבה

וממנה גדל בה האיברית לתרבות מב"י של העמוקה מהזיקה והתעצב הושפע השבטים עשרת דימוי שראינו כפי

תרבותיות תיאולוגיות, לתפישות המערבית הספרדית הפזורה של הקהילות חברי של זיקתם ערכיו. את ספג

תרבותם לדתם, בהתאם אותן עיצבו והם בכתביהם בולט באופן הונכחה האיברי, האי בחצי שמוצאן וחברתיות,

שנשאבו פוליטיות בתפישות גם שימוש עשו הם לעיל שנזכרו והכבוד האצילות ערכי מלבד הייחודית. וקבוצתם

 77מהשיח הפורטוגלי והספרדי של אותה תקופה.

בשאלות הדיון כי ויתכן מב"י של כתביו ברקע הוא גם עמד אירופה במערב זו בתקופה שרווח המשיחי השיח

המאה של הראשונה במחצית שם ה'סבסטיאנית' המשיחית התנועה והתעוררות בפורטוגל הימים ואחרית הגאולה

תיאולוגים עם אלו בנושאים דיאלוג קיים מב"י שלו. עמדתו את לגבש אותו שהניעו הדברים בין היו השבע-עשרה,

) ויירה אנטוניו הפורטוגלי הישועי הכומר ביניהם נוצריים, Antônioוהוגים Vieiraלאמשטרדם הגיע שאף ,(

השנים בין עמו ישראל'1646-1648ונפגש 'מקוה מב"י של חיבורו לאור שיצא לאחר שנים תשע כי לציין, יש .

Esperança de Israelהיתה שכותרתה המשיחית אגרתו את ויירה כתב ,Esperanças de Portugalבעת

עמ' ושחורים, יהודים עם127שורש, ומהכרות לאפריקה המסעות מספרות הן הושפע לאפריקאים אמריקה ילידי בין ההשוואה .
לדיון לאמריקה. המערבית אפריקה חופי דרך מאירופה הספינות של ומסלולן היבשות של מקרבתן הן לכן, קודם עוד באירופה אפריקאים

.82 - 78בהשוואה בין ילידי אמריקה לאפריקאים ראו לעיל בפרק הראשון בעמ' 

נוספים.75 מחברים המחבר הזכיר לכך בנוסף עמודים). ציון אין ההקדשה. (לאחר החיבור בראשית הנזכרים המחברים רשימת את ראו
במהלך החיבור. 

עמ'.76 קסטרו, דה אורוביו קפלן, ראו: המגוונות, וספריותיהם הפזורה חברי של ידיעותיהם של269-274על ספריותיהם הנ"ל, .
עמ' השבע-עשרה, במאה הפורטוגלים היהודים סווטשינסקי, רבנים. נגד286-310שלושה המאבק קפלן, ראו: לאיבריה, הזיקה על .

עמ' ראויה, יהדות הנ"ל, האסורות. והארצות אמשטרדם הנ"ל, לאיבריה. כן,641-643השיבה כמו הספרדיות. של חשיבותה משולן, .
.244 - 185ראו: ישראל, תפוצות בתוך תפוצה, עמ' 

ראו: קפלן, תפישות פוליטיות..77
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יפן. לבישוף מוענה והיא בברזיל הישועי במיסיון 78שירותו
הרעיונות בין לזיקה בנוגע במחקר ויכוח קיים

או הפורטוגלי המשיחי הרעיון עם הזדהה לא מב"י בהמשך שיוכח כפי אך מב"י, של אלו לבין ויירה של המשיחיים

ועם הרעיונות עם הכרותו זאת, עם לחיבורו. השראה מהם שאב היותר ולכל אחר, נוצרי משיחי רעיון כל עם

של בזיקה מדובר לא אם אף הפורטוגלי, לשיח לזיקתו דוגמא לשמש יכולות אליהם תגובתו גם ואולי נושאיהם

את ולהציג הנוצריות המשיחיות לתפישות להשיב צורך הרגיש ויירה עם פגישתו בעקבות כי עוד יתכן הזדהות.

עמדתו הנגדית ב'מקוה ישראל'.

. הזיקה לרפובליקה ההולנדית ולתרבותה2

היחידה; הלאומית-התרבותית הזיקה היתה לא מב"י של בכתביו האיברית ולתרבות הפורטוגלי-ספרדי לעבר הזיקה

ותרבותה. ההולנדית הרפובליקה עם גם והזדהות קרבה רגשי אחת לא הביע 79הוא
באופן ביטוי לידי באה זו זיקה

המקיף חיבורו של השני חלקו של בהקדשה בשנתConciliadorבולט באמשטרדם שנדפס הקדיש1641, מב"י .

ושבח. כבוד בדברי אליהם ופנה המערבית' הודו 'חברת מועצת לחברי החיבור 80את
את ההקדשה לאורך תיאר הוא

המאה בראשית המזרחית' להודו 'החברה של היווסדה מימי ההולנדית, הרפובליקה של הקולוניאלית ההתפשטות

הקולוניאלית הפעילות את בפירוט תיאר הוא בהודו. הפורטוגלים נגד שניהלה למלחמות ועד השבע-עשרה

בתוך ובברזיל. באפריקה אזורים בכיבוש 'החברה' של 'הצלחתה' ואת החדש' וב'עולם אפריקה במערב ההולנדית

) באייה כיבוש את הזכיר הכיבושBahiaכך ואת ממנה הנסיגה את ברזיל, של הצפון-מזרחי בחוף הממוקמת (

פרנמבוקו מחוז את במיוחד בציינו לכן, קודם להם שאבדו הפורטוגלים האזורים את ההולנדים של מחדש

')Phernambuco') רסיפה העיר ואת ('Recife.ההולנדי הקולוניאלי השלטון של המרכז שהיתה ,('81
הילל מב"י

Antônioראו:.78 Vieira. "Esperanças de Portugal, Quinto Imperio do Mundo. Primeira e segunda vida de El'rei
D. João IV, escritas por Gonçalo Eanes Bandarra e comentadas por Vieira". In Obras escolhidas. De idem.

Prefácios e notas Antônio Sérgio e Hernâni Cidade. Vol. VI. Lisboa 1952. pp. ויירה.1-96 של בחיבוריו נרחב לדיון

מס' המאמרים קובץ Luso-Brazilianבכתב-העת40ראו Reviewבשנת של2003שיצא מאמרה ראו הכרך ובאותו ,María V.
Jordán'בעמ המשיחית האגרת ראו:58-45על המשיחית האגרת על עוד .Jacueline Hermann. "Antônio Vieira e o

Sebastianismo: Messianismo rêgio e transfiguraçã barroca". In Diálogos da conversâo. Missionários, índios,
negros e judeus no contexto Ibero-Americano do período .barroco. Organizaçã de Lúcia Helena Costigan.
Campinas 2005. pp. 99-121. Miguel Real. "Padre António Vieira. A arquitectºonica do Quinto Império na carta

Esperanças de Portugal (1659)." Revista Lusófona de Ciência das Religiõnes 13-14 (2008). pp.107-140שם ראו .
בעמ' למב"י ויירה בין הקשר ויירה125-127על סרייבה, השוו: זה, קשר מהות על ויירה). על למחקרים הוקדש הנ"ל הכרך (כל .

הוא כי ורמז מב"י של עמדותיו על הפורטוגלית המשיחיות של השפעתה את המידה על יתר להדגיש נטה סרייבה ישראל. בן ומנשה
השוו: הללו. המשיחיות העמדות עם Lúciaהזדהה Helena Costigan. "Judeus e cristãos-novos nos escritos de letrados do

barroco Espanhol de Antônio Vieira e Menasseh ben Israel". In Diálogos da conversâo. Missionários, índios,
negros e judeus no contexto Ibero-Americano do período barroco. Organizaçã de idem. Campinas 2005. pp.

עמ'123-154 ישראל, בן מנשה דורמן, באותה65-72,82-83. יצאו ישראל ובן ויירה של החיבורים שני כי בטעות שם ציין (המחבר
שנה). לדיון בהבדלים בין עמדותיו של בן ישראל לבין עמדותיהם של נוצרים מילנריסטים, ראו להלן סעיף ח'.

.10, הערה 142. ראו: ישראל, מב"י והתנועה הקולוניאלית, עמ' Piedra gloriosaזיקה זו באה לידי ביטוי גם בחיבורו .79

80.' ,Noblissimosראו: muy Prudentes, y Inclitos Señores del Consejo de las Indias Occidentales,ישראל בן (מנשה '
קונסיליאדור ב', אין מספרי עמודים). ההקדשה מצויה בחמשת העמודים הראשונים הפותחים את החיבור.

81.' שם: masראו con generoso animo aspiraron à con quistar nuevis reynos, y dilatar el Imperio de la Patria.
Juntan navios, munisciones, bastimentos, y todo puesto á punto, intenantan de nuevo la conquista del Brasil.
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המערבית' להודו ל'חברה רבים בשבחים תיאוריו את וליווה אלו בכיבושים ההולנדים של לבם ואומץ נחישותם את

חריף באופן ביקר כן, כמו במשימתם. שהצליחו עד במלחמות שהפעילו הרב והכוח נחישותם הדגשת תוך ולצייה,

ואמריקה. אפריקה עם ההולנדי ובסחר ברפובליקה לפגוע שכּוונו השונות, פעולותיו ואת השני פיליפ את ספרד, את

מב"י יצא מגדרו בשבח הכוחות ההולנדים, אשר הכניעו את האמפריה הספרדית, שנחשבה עד אז לבלתי מנוצחת. 

(בשנת פורטוגל של המחודשת לעצמאותה התייחס הוא זאת, עם השני1640יחד חואו של חזרתו את והזכיר ,(

המלכות'. ולירושת הטבעי ל'מקומו פורטוגל הישנה',82מלך 'השנאה תחדל כך בעקבות כי תקוותו, את הביע הוא

' הוסיף: דבריו ובהמשך יתמיד, לפורטוגל הולנד בין הנכסף' laו'השלום qual siendo yo Lusitano con

animo Batáveo, me 'sera gratissimaנפש בעל לוזיטאני בהיותי ביותר, לי ינעם אשר 'דבר (תרגום:

המונח השש-עשרה. מהמאה החל ההולנדית בספרות ונזכרו ההולנדי העם לאבות נחשבו הבטאווים בטאווית').

ה- העתיק, הגרמני לעם התייחס טקיטוסBatavi'בטאווי' של בחיבורו שנזכר ,Germaniaהתקבע זה מונח .

השבע- במאה פטריוטים ותיאולוגים היסטוריים בחיבורים הופיע ספרד, נגד המאוחדות הפרובינציות מרד בעקבות

83עשרה והפך לחלק מהבניית הנרטיב הלאומי של הרפובליקה ההולנדית.

'העם של והמלכים השופטים בתולדות לעסוק בדעתו כי וציין החיבור נושא את מב"י הציג ההקדשה סיום לקראת

כיהודים. נוצרים רבים, מלומדים לדבריו שהעסיקה בעיה 84העברי',
כי וכתב לברזיל להגיע רצונו את ציין הוא

של המאוחדות הפרובינציות לאדוני הביע שכבר התודות על בנוסף זאת יתממש, הדבר אם ביותר תודה אסיר יהיה

הרפובליקה ההולנדית:

quando llegando con el favor de Dios al BRASIL sere sin duda subdito. [...]

Poderosos Señores Estados Generales, avemos [=hubimos] sido amparados de la

tirania de España, por cuyo beneficio, ni yo ni los de mi nascion podemos dar

suficientes gracias' (שם, ללא ציון עמוד)

[אסיפת] של הכוח רבי האדונים [...] נתין. ספק ללא אהיה לברזיל אלוהים בעזרת אגיע כאשר (תרגום:)

Llegan à PHERNAMBVCO, y por fuerça de armas toman luego con su fortaleza el Recifeהקולוניאלית הפעילות '.
בשנת שהוקמה המזרחית', להודו 'החברה על-ידי התנהלה ההולנדית הרפובליקה של משנת1602במזרח לפעול פג1610והחלה כאשר .

בשנת ופורטוגל ספרד של המאוחדת למלכות ההולנדית הרפובליקה בין השנים שתים-עשרה של הלחימה הפסקת חּודש1621הסכם ,
ברזיל, את לכבוש צייה את ששלחה המערבית' להודו 'החברה הוקמה אז השני. פיליפ של האמברגו גם וכך לספרד הולנד בין הקונפליקט

בשנת תוצאות לשאת שהחלה ובמחוזות1629פעולה ברזיל של הצפון-מזרחי בחוף השליטה על המאבק המשיך הבאות השנים לאורך .
בשנת וברסיפה בפרנמבוקו השלטון במרכז השליטה את לעצמה החזירה הולנד כאשר לה, מספר1634הסמוכים אותו שאיבדה לאחר ,

בשנת סופי באופן בברזיל השליטה את הולנד איבדה הבאות, בשנים שנמשכו מאבקים לאחר לכן. קודם לדוגמא:1654שנים ראו .
עמ' ההולנדית, הרפובליקה עמ'318-327,399-420,516-523,934-955ישראל, וספרד, הולנד הנ"ל, .117-134,197-

. 134 - 55. על תקופה זו ועל מצבם של היהודים בברזיל במהלכה, ראו: ויז'ניצר, היהודים בברזיל, עמ' 347 - 329, 281 - 273, 204

82.'Mayoramente a tiempo que el BENIGNO Rey don JOAO IV. buelto a su natural y hereditario Reyno [...]
cessando el antigo odio, sehuira la desseada pazספרד עם אוחדה פורטוגל עמוד). צוין לא ב', קונסיליאדור ישראל, בן (מנשה '

, אז השתחררה פורטוגל והמלך חואו הרביעי היה למלך הפורטוגלי.1640, איחוד שנמשך עד 1580בשנת 

.72ראו: שופר, המיתוס הבטווי. שמה, פרשנות התרבות ההולנדית, עמ' .83

84.'no ay alguna differencia entre Christianos à Iudios.(מנשה בן ישראל, שם) .'
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להודות נוכל לא אומתי ובני אנוכי הזאת התועלת ועל ספרד של מהעריצות עלינו הגנו הכלליים, המעמדות

[לכם] די.

עם הזדהותו את כולה, הרפובליקה את עבורו ייצגו רבה שבמידה המערבית', להודו 'החברה ראשי בפני הביע מב"י

במוצאו פורטוגלי שהיה למרות וערכיה. הולנד,85המדינה עם ובמלחמה ממושך בסכסוך נמצאה שפורטוגל ולמרות

להביע לו איפשרה זו זיקה הולנדית'. נפש כ'בעל תחושתו ניסוח באמצעות לרפובליקה משמעותית זיקה הביע הוא

שהעניק ובשבח בהלל ביטוי לידי באה אשר המערבית', להודו 'החברה ועם ההולנדית הרפובליקה עם הזדהות

המפורט התיאור ובמערב. במזרח ההולנדים הכיבושים של ולהצלחתם המערבית' ול'הודו המזרחית' ל'הודו לחברות

בעמדה מב"י את מיקם הפורטוגלים, הכוחות כנגד שהופעל הרב הכוח גם כמו בברזיל, הכיבושים של וההירואי

הולנד, לבין פורטוגל בין שלום ליחסי התקווה בהבעת זאת, עם המדינה. של הקולוניאליים בפרוייקטים שתמכה

ההקדשה דברי בסיום החברה. ולראשי לרפובליקה נאמנותו את ולהבהיר הללו הזיקות שתי בין לחבר ביקש הוא

נקט שוב ובכך הספרדית' 'הרודנות מן קהילתו ולחברי לו שהעניקה המקלט על לרפובליקה הוקרתו את מב"י הביע

מספרד הסתייגות שביטאו אלו עמדות החדשה. למולדתו נאמנותו את והביע הולנד של המרכזי האויב נגד עמדה

קשים גינוי דברי פעמים מספר הופיעו מונטסינוס של בסיפורו ישראל'. ב'מקוה בולט ביטוי לידי באו ומפורטוגל

ביבשת. השבטים עשרת לצאצאי בהקשר לרוב ה'אינדיאנים', כלפי אכזריותם הדגשת תוך הספרדים הכובשים נגד

ניסיונותיו למרות מזלם. רוע על ה'אינדיאנים' הסבלים התמרמרו כיצד מונטסינוס שמע הראשון במסעו לדוגמא,

ל'עם באכזריות התייחסו שבעבר מפני לנחמה ראויים לא שהם לו ענו הם אותם, לנחם הדרך, מורה פרנסיסקו, של

אכזרי, 'עם הם שכן כלפיהם, הספרדים להתנהגות דומה זו התייחסות כי ציינו הם בעולם'. ביותר והטוב הקדוש

 86מדכא וכולם בלתי אנושיים'.

תּוָוך לספרדים היחס גם כך אמריקה, ילידי את לאפיין בכדי השבטים עשרת של בתיאורים לשימוש בדומה

ה'אינדיאנים' כלפי הספרדים של והבלתי-אנושיות הקשות הפעולות לפעולותיהם. והשוואה איזכורם באמצעות

כך הרחוק. בעבר השבטים עשרת לצאצאי ה'אינדיאנים' שהפגינו היחס עם השוואה לצורך ישראל' ב'מקוה שימשו

בעזרתו יימצא בספרדים לנקמה הפתרון כי שרמז ה'אינדיאנים', אחד בפי ומדכא אכזרי כעם הספרדים תוארו גם

המתואר האירוע כי כן, אם מפתיע, זה אין היערות. בתוככי היושבים השבטים עשרת כלומר, נסתר', 'עם של

87בסיפור מיד לאחר מכן, הוא נפילתו של מונטסינוס בידי האינקויזיציה הספרדית.

של השלילי יחסו את וסימלה לשעבר הקונוורסוס מצד ביקורת לחיצי מטרה שימשה הספרדית האינקויזיציה

של סבלו את וציין לבוא העתידה הגאולה לנושא מב"י התייחס כאשר החדשים'. 'הנוצרים אל הספרדי השלטון

השוו להדגשה לגבי שייכותו של מונטסינוס ב'מקוה ישראל': 'פורטוגלי [על-פי] האומה', כלומר המוצא..85

86.' q'[ue]ראו: no era justo le tubiessen, pues que trataron tan mal a una gente santa y la mejor del mu[n]do, y
que todos los trabajos y inhumanidades que los Españoles uzavan co[n] ellos [...] el Indio respo[n]dio, no se
avia q[u]exado dellos con mucha parte de los que devia, por ser ge[n]te cruel, tirana, y de todo inhumana: pero

que en breve se veria bien vengado dello, por via vna gente oculta '2. (מנשה בן ישראל, מקוה ישראל ספרדית, עמ.(

87.' Aviendoראו: pues passado esto, llegando Montezinos a la ciudad de Cartagena en las Indias, fue preso por
la Inquisicion '3 - 2 [....]' (שם, עמ.(
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של האינקויזיציה היא איומה, מפלצת 'אותה של אכזריותה את הזכיר הוא להושיעו, האל הבטחת ואת היהודי העם

88ספרד' ואת יחסה כלפי צאצאי היהודים באיבריה שניסו לשמור על יהדותם.

. הביקורת כלפי הקולוניאליזם הספרדי באמריקה3

הקשה הביקורת עם היטב משתלבת המערבית הספרדית הפזורה חברי של בכתביהם המצויה ספרד על הביקורת

השלטון כלפי גם אך השפלה, בארצות הספרדי השלטון כלפי ובראשונה בראש ההולנדית, ברפובליקה שנשמעה

ספרד של רודנותה את הוקיעו הולנדים ודרשנים הוגים לילידים. ויחסו באמריקה במושבות הספרדי הקולוניאלי

שניסו ההולנדים כלפי הן מאכזריותה סלידה והביעו שבאמריקה, במושבותיה השלטון מנגנוני ואת השפלה בארצות

שלטונם מדרכי ניכר חלק ייחסו ההולנדים החדש'. שב'עולם ה'אינדיאנים' כלפי ספרד,הן של מעולה להשתחרר

כן, כמו רבה. בעוינות הקלויניסטי הממסד התייחס אליה הקתולית, לנצרות ושלוחיו הספרדי המלך של הרעות

הילידים של דתם להמרת להביא במושבות הדתי הממסד של ניסיונותיו כלפי שלהם הדתית הביקורת חיצי הופנו

 89לנצרות הקתולית, אם בכוח ואם ברצון.

ילידי ובשחרור הספרדים מידי אמריקה בהפקעת הצורך את להביע מנת על ההולנדי בשיח שימשה זו ביקורת

לילידי ההולנדים בין סמלית לברית תקווה מעין יצר זה רוח הלך השקרית. ודתם המדכא משלטונם אמריקה

החדש'. ב'עולם יותר ומוסריים מתוקנים ודת שלטון וייסוד הספרדים גירוש שמטרתה 90אמריקה,
אידיאולוגיה

  91דומה שירתה גם את האנגלים ואת מטרותיהם הקולוניאליות באמריקה.

הפוליטיים הרוח הלכי של השפעתם את שמידט בנג'מין הדגיש ישראל' ב'מקוה שעסקו החוקרים מרוב בשונה

שהביע העמדות על באמריקה שלה הקולוניאליות השאיפות ושל זו בתקופה ההולנדית ברפובליקה והתרבותיים

חיבור גם שווה ובמידה יהודי-ספרדי כחיבור ישראל' 'מקוה את להגדיר שניתן טען הוא כך בשל בחיבורו. מב"י

בהולנד, הגיאוגרפי-תיאולוגי בשיח שרווחו העמדות את תאמה בחיבור החדש' 'העולם של הבנייתו שכן הולנדי,

88.' Puesראו: que diremos, de aquel monstro horrendo de la inquisicion de la España? que tiranias no vsa
cada dia, con los pobres inocentes, viegos, moços, y toda edad y sexo, quitandoles muchas vezes la vida, por
diminutos, y no a certar con el testigo, o maldad in creyble, y crueldad inhumana. Mas veasse, por que? por

querer guardar la Ley de Moseh, dada con tantos portentos'עמ (שם, שלי).97' ההדגשה .diminutoששימש מונח היה

או מלא באופן באשמתו הודה לא הוא כלומר 'מספקת', היתה לא שוידויו-עדותו לנאשם והתייחס האינקויזיציה במשפטי ההרשעה בהליכי
עמ' המרנים, של ההיסטוריה רות, ראו: פעולה. עימו ששיתפו האנשים פרטי את לחוקרים סיפק של124-128לא ההיסטוריה לי, וכן: .

עמ' ג', כרך בספרד, קאמן,5,10-13,199-200האינקויציה האינקויזיציה: משפטי להליכי באשר יותר מעודכנת לגישה השוו .
עמ' הספרדית, קיימו174-213האינקויזיציה שחלקם קונוורסוס, של בכתביהם גם רווחה והאינקויזיציה ספרד כלפי קשה ביקורת .

של בכתביו מצויה באמריקה הספרדי לקולוניאליזם ביחס חריפה לביקורת דוגמא באמשטרדם. הספרדית הקהילה חברי עם קשרים
) גומס אנריקס אנטוניו Antonioהקונוורסו Enriquez Gómezשכתב ובמחזה משיריו בכמה .(La conquista de Mexicoביקר

עמ' יהודוקונוורסוס, שורש, ראו: בפרט. אמריקה לילידי הספרדים של יחסיהם ואת בכלל האירופי האימפריאליזם את גומס 338אנריקס
ינקה341,342,354- גומס אנריקס של הביקורת גם אמריקה, לילידי ויחסם הספרדים כלפי מב"י שהשמיע לביקורת בדומה כי נראה .

בבסיסה מאיבתו לספרדים בהקשר ליחסם ל'נוצרים החדשים' ומנסיונו האישי כקונוורסו שנרדף על-ידי האינקויזיציה.

. 94 - 92ראו: שמידט, המרד ההולנדי ואמריקה. הנ"ל, הדמיון ההולנדי והעולם החדש, עמ' .89

ראו: הנ"ל, בעלי ברית אקזוטים..90

.19ראו התייחסות לכך לעיל, הערה .91
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מב"י של בחיבורו ישראל') ('מקוה היהודים של תקוותם כי הראה, הוא הגאולה. אחר חיפוש מתוך לאמריקה שפנה

המקביל התרבותי תפקידה את ושיקפה העתידיות, ובפעולותיהם באמריקה השבטים עשרת של בקיומם התמקדה

דתיות תקוות הפיחו ה'אינדיאני' והנושא אמריקה כי טען שמידט תקופה. באותה ההולנדית ברפובליקה אמריקה של

' מאמרו את כינה כך ומשום בהולנד Theופוליטיות Hope of Netherlandsמב"י של ישראל' ל'מקוה בהתאמה '

אמריקה. ילידי על לשיח בהקשר ליהודים חיבורו שהציע 92ולתקווה
ההולנדית ברפובליקה שרווחו הרוח הלכי

את וגינו הספרדי השלטון נגד חריפה ביקורת שהשמיעו מאורנג', הנסיך חוגי על-ידי נתמכו לאמריקה ביחס

הכובשים נגד אמריקה ילידי לבין ההולנדים בין סמלית אידיאולוגית ברית השאר, בין כוננה, זו ביקורת אכזריותו.

93הספרדים.

להולנדים, הספרדים של יחסם היה בהם הראשון עיקריים; מוקדים שני היו הספרדים נגד ההולנדית לביקורת

באו הספרדים אכזריות של וויזואליים טקסטואלים תיאורים החדש'. 'העולם לילידי הספרדים של יחסם היה והשני

כלפי הביקורת כן, כמו הספרדים. בידי ההולנדים של מותם את שתארה מקומית, מרטירולוגית בספרות ביטוי לידי

המתרחש על ספרדים של ומעדויותיהם הספרדית המסעות מספרות ניזונה אמריקה לילידי הספרדים של יחסם

גם לה, מחוצה אל הגיעו האיברי האי בחצי הספרדים הכובשים נגד שהושמעה הפנימית לביקורת הדים במושבות.

השלטון מערכת על וביקורת הילידים כלפי הספרדים של התאכזרות של תיאורים וכללו השפלה, לארצות

ה- והיאEncomiendaהקולוניאלית, במכרות ועבודה שדה לעבודות רבים ילידים ניצול נגד הופנתה זו ביקורת .

זו ביקורת רבות. במהדורות ונדפס להולנדית שתורגם קסס, לס דה ברתולומה של ספרו כדוגמת בחיבורים הופיעה

מדיניות נגד ההתקפות לקתוליות. הילידים את לנצר לנסיונם והתייחסה הספרדים אכזריות תיאורי את הולידה

השחורה'. 'האגדה העשרים במאה שכונה מה את ויצרו הפרוטסטנטיות אירופה במדינות בעיקר נפוצו 94הספרדים

הרפובליקה של עצמאותה הבניית את ושירתו באמריקה שלטונה ושל ספרד של השלילי לדימוי תרמו אלו טענות

בסחר יתד ולתקיעת ובברזיל האנטליים באיים שטחים לכיבוש שכוון ההולנדי, הקולוניאלי הפרוייקט ואת

האטלנטי תוך שבירת האמברגו הספרדי. 

שנכתבו הלל, שירי ספרד. של זה שלילי דימוי עם להזדהות פוריה קרקע נמצאה המערבית הספרדית הפזורה בקרב

הספרדית האינקויזיציות מוקד על שהועלו ומכריהם קרוביהם לזכר המערבית הספרדית הפזורה חברי על-ידי

.92 - 91ראו: שמידט, הדמיון ההולנדי והעולם החדש, עמ' .92

.101  - 92ראו: שם, עמ' .93

עמ'.94 שם, עמ'21-23,303-310ראו: ספרד, של המראה הילגארת', אמריקה. של ההולנדי והייצוג מב"י הנ"ל, .309-327.
,Charles Gibson. The Black Legend: Anti-Spanish Attitudes in the Old World and the New. New York גריר1971 .

עמ' שם, מיניולו וולטר של הסיכום מאמר את במיוחד וראו השחורה. האגדה את מחדש לקרוא אלו312-324ועוד, תיאורים השוו .
בפרק לעיל ראו קתולית. שהיתה באיטליה, שישב הכהן, יוסף של בחיבוריו המצויה הילידים כלפי הספרדים של אכזריותם על לביקורת

עמ' לדוגמ135-138השני, ראו איורים, עם מהדורות בכמה שיצא קסס, לס של חיבורו של ההולנדי לתרגום Denא:. spiegel der
Spaensche tyrannye, ghescheit in West-Indien. Amsterdam הקשה1620 ויחסם הספרדים של זה שלילי דימוי כי יתכן .

במאה באמשטרדם שנדפסו אסתר במגילות המופיעים ב'גויים' פורעים יהודים של ויזואליים לתיאורים גם השראה נתן אמריקה לילידי
" בהרצאתו: אסתר למגילות האיורים את הציג צבר שלום Purimהשבע-עשרה. in Amsterdam: Unusual Iconography in Dutch

Esther Scrolls of the 17th and 18th Centuriesבמאה שרווח הספרדים של השלילי הדימוי על מבוססים אלו תיאורים כי והניח "
במסגרת התקיימה ההרצאה הולנדים. ואומנים הוגים של אסתר למגילת בפרשנות ביטוי לידי בא ואף ההולנדית בתרבות השבע-עשרה

 באוניברסיטה העברית בירושלים. 21-23.11.2011הכנס השנים-עשר להיסטוריה של היהודים בהולנד, שהתקיים בתאריכים 
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הספרדי. השלטון ושל האינקויזיציה של אכזריותה את גינו 95והפורטוגלית,
שהצטרפו לשעבר הקונוורסוס למעשה,

הפלתה זאת ועם מחצבתם וכור מולדתם בבד בד שהיתה ספרד, כלפי אמביוולנטי יחס הביעו באמשטרדם לקהילה

אלו את גם ולעתים באיבריה שנותרו וחבריהם מקרוביהם כמה המוקד על העלתה ואף אותם רדפה לרעה, אותם

96שהגיעו ל'עולם החדש'.

בחיבורו Vindiciæמב"י Judaeoræבשנת באנגלית שנדפס ישראל'), לאחר1656('תשועת בלבד שנים (שש

נכתב זה פולמוסי חיבור בקצרה. כי אם הספרדי, ולכיבוש לאמריקה שוב התייחס ישראל'), 'מקוה לאור שיצא

ומניע רקע בתור רבה במידה שימשו זו לארץ היהודים שיבת בעניין אז שהתקיימו והדיונים באנגליה, שהותו בזמן

ביניהן תקופה, באותה שהושמעו והיהדות היהודים נגד העיקריות הטענות את להזים ביקש החיבור לכתיבתו.

אנטי-נוצריות דעות מביעים היהודים כי לטענות השאר, בין התייחס, מב"י העתיקה. העת משלהי קדומות טענות

לרעה משפיעים היהודים כי בטענה עוסק החיבור את החותם החלק מוסרי. לא אופי בעלי פגאנים מנהגים ומקיימים

היתרונות את דווקא להוכיח מב"י ביקש זה ובהקשר פרנסתם, את וגוזלים האחרים התושבים של מסחרם על

במקום. היהודים בישיבת 97הנובעים
נוצרים של בדם משתמשים היהודים כי הנפוצה הטענה את שהזים בשעה

מדוע והסביר השתים-עשרה, במאה שבאנגליה בנוריץ' שהתרחשה הדם לעלילת גם התייחס הוא מצות, לאפיית

יכול שכזה אכזרי מקרה כי מב"י הוסיף הקשר באותו הגיוניות. אינן הנוצרי הילד של ורציחתו מילתו על הטענות

היה להתרחש באמריקה בחסות הספרדים:

Surely this supposed pranck (storied to be done in popith times) looks more like a

piece of the reall scene of the Popith Spaniards piety, who first baptiz'd the poor

Indians, and afterwards out of cruel pity to their souls, inhumanely butchered

them. ( 112מנשה בן ישראל, תשועת ישראל, עמ'  )

כלפי 'היהודי' הדימוי הספרדים; של השלילי הדימוי של ההבטים שני בין מיזוג למצוא נוכל מב"י של בכתביו

החדשים', 'הנוצרים של ואפלייתם האינקויזיציה רדיפות בעקבות האיברי האי חצי יוצאי בקרב שנוצר ספרד,

עמ'.95 הפורטוגלית, מהאומה עברים בודיאן, לדוגמא: עמ'80-84ראו ודימויים, סמלים מינץ-מנור, נוספו20-21. דוגמאות וראו .
שכותרתו: הללו, המחקרים בשני שנזכר Elogiosבחיבור Que zelozos dedicaron A La Felice memorià de Abraham Nunez

Bernal, Que fue quemado vivo santificando el Nombre de su Criador en Cordova a 3 de Mayo 5415 [1655].
ראו: זה, לחיבור ,Rothבהקשר Cecil. "An Elegy of João Pinto Delgado on Issac de Castro Tartas". RAJ 121, no.3-4

(1962). p.355-366' כ לספרד התייחסות ישנה זה בחיבור .la injusta tiranía'עמ שם, ראו בברזיל366', בבאייה נתפש טארטאש .
הספרדי. השלטון תחת פעולתה מדרך בשונה הפורטוגלית, במושבה פעלה שלא האינקויזיציה, על-ידי להשפט מנת על לליסבון ונשלח

.128 - 122ראו: ויז'ניצר, היהודים בברזיל, עמ' 

הערה.96 (לעיל באמריקה האיים על באריוס דה (מיגל) לוי דניאל שכתב כי57בפואמה וציין הספרדית האמפריה את המשורר שיבח ,(
הספרדים היהודים בקרב שרווחה הביקורת את כלל הזכיר לא הוא זאת, לעומת ובכיבושה. אמריקה בגילוי שהחלה הראשונה היתה היא
על בהולנד שרווחה לביקורת התייחס לא אף והוא שכתב) אחרות ביצירות ביטוי לידי באה שהיא (למרות ספרד כלפי והקונוורסוס

עמ' אמריקה, של הפיראטים אקסקמלין, ראו: הילידים. כלפי הספרדים של עמ'8אכזריותם יהודוקונוורסוס, שורש, השוו: הערה342. ,
.34 - 33, 23. השוו לביטויי הביקורת של דה באריוס כלפי ספרד, לדוגמא: מינץ-מנור, סמלים ודימויים, עמ' 14

ישיר:.97 באופן כך על מעידה החיבור Vindiciæכותרת Judæorum or a Letter In Answer to certain Questions propound
by a Noble Learned Gentelmen, touching the reproaches cast on the Nation of the JVVES; wherein all

.objections are candidly, and yet ully cleared
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הספרדית הפזורה בני יכלו אותו הנכבשים, נגד בכוח ושימושה ספרד של כיבושיה לנוכח 'ההולנדי' והדימוי

הדם, עלילות דהיינו, נוצרים, בעיני היהודים של השלילי בדימוי מב"י השתמש זה במקרה ולחזק. לאמץ המערבית

וגילגל אותו לפתחה של ספרד ברוח תיאורי 'האגדה השחורה' שנפוצו בהולנד, בגרמניה ובאנגליה. 

אמריקה. ילידי נגד נפוצות לטענות מסויימת השראה שימשו היהודים נגד המסורתיות השליליות שהטענות יתכן

היהודית הפולמוס בספרות שימשו אמריקה, לילידי יהודים בין האירופית בספרות שרווחו שהזיקות גם אפשר

הנצרות, נגד יהודים של פולמוסית בכתיבה הן נוצרים בקרב אנטי-יהודית בכתיבה הן ביטוי לידי ובאו והנוצרית

קרדוסו, יצחק כדוגמת שונים, מחברים המערבית. הספרדית בפזורה זו בתקופה רווחה שעדיין הקתולית, בעיקר

בדבר העתיקה הטענה גם בהן היהודים נגד הנוצריות הטענות את להזים ניסו ואחרים, מב"י קסטרו, דה אורוביו

שתי לפולחן. בדמם והשימוש נוצרים הריגת על הימי-ביינימית והטענה אלילים לעבודת היהודים של נטייתם

היו והקניבליות האלילות כאשר הספרדית בספרות רבות והופיעו אמריקה ילידי על בספרות רווחו מקבילות טענות

לראות הספרדית בפזורה יהודים מחברים המשיכו זו, תפישה לעומת השליליים. בייצוגיהם המרכזיים ההבטים שני

כבר האשכנזיות העדות שבקרב בעוד הספרדים, נגד בעיקרה כּוונה זו טענה אלילים. עבודת (הקתולית) בנצרות

האלילות. מן הנצרות 98הופקעה
למנהגים נוצריים מנהגים בין סמויה, כי אם דומה, הקבלה מצויה מב"י בדברי

הוא היהודים; נגד הדם עלילת את לדחות במטרה היהודים כלפי שהופנו הטענות של היפוך שיצרה אליליים,

כיוון מב"י אמריקה. לילידי שהתאכזרו הספרדים נגד לטענות אותן והפך היהודים נגד השליליות בטענות השתמש

ביטוי לידי שבא שלהם, ה'קניבליזם' את גינה זו ובדרך באמריקה ופעולותיהם הספרדים כלפי מאשימה אצבע

שימשו אלו דברים ילידים. המוני של ובהריגתם הנצרות את עליהם לכפות בנסיון ב'אינדיאנים', בהתעללותם

היהודי בעולם קשבת אוזן למצוא ויכלו החדש' ב'עולם הספרדים של וכוחניותם אכזריותם על כביקורת

ה'אגדה את להזים מב"י ניסה הספרדים על השחורה' ה'אגדה של במוטיבים שימוש באמצעות כאחד. והפרוטסנטי

השחורה' על היהודים.

רבים. דעות והוגי תיאולוגים של בכתביהם גם כמו בהולנד, שנכתבו אמריקה על בחיבורים לעיין הירבה מב"י

החיבור, של השונים בסעיפיו גם אך מונטסינוס, של בסיפורו בייחוד ישראל', ב'מקוה ביטוי לידי שבאו העמדות

שיח עם מב"י של הזדהותו את וביטאו החדש' 'העולם על ההולנדי בשיח שרווחו התפישות את רבה במידה תאמו

העדה בני שכן ההולנדי, לרפובליקה חיובי יחס והביע ספרד את שביקר בקהילתו היחיד היה לא מב"י זה.

הזיקה ברפובליקה. להשתלב רצונם ואת בעיר הנינוחה הרגשתם את ביטאו באמשטרדם הפורטוגלית-הספרדית

כינון מתהליך לחלק והפכה מהקהילה, ומחברים דרשנים של בדבריהם ביטוי לידי באה ולתרבותה החדשה למולדת

) באריוס דה לוי דניאל של בכתביו לדוגמא למצוא, ניתן לכך ביטוי החדשה. Miguelזהותם de Barrios,(

גם אך ההולנדי, במרחב לה ומחוצה בקהילה התרבותיים בחיים מעורב שהיה רבת-פנים, ודמות מחזאי משורר,

עמ'.98 קסטרו, דה אורוביו קפלן, המצויה229-226,296-299ראו: ההקבלה ביסוד מצוי היהודים של השלילי הדימוי כי נראה .
בנושא היהודים לבין מקסיקו ילידי בין נוצרי מחבר של הקבלה על אמריקה. ילידי של למנהגים יהודיים מנהגים בין נוצרים של בכתביהם

ראו: באמשטרדם, הספרדים ביהודים התבוננותו על שנסמכה המילה, ,Surowitzברית Hilit. "The Symbolic Power of Blood-
Letting: Bernard Picart’s "La circoncision des juifs portugais". In Jewish Blood. Reality and Metaphor in

History, Religion, and Culture. Edited by Mitchell B. Hart. London 2009. pp. 136-151.
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האיברי. 99בזה
Triumphoבחיבורו del govierno popular y de la Antiguidad Holandesaנצחון')

בשנת שנדפס העתיקה'), וההולנדיות העממי פרשנות1683השלטון באמצעות מיתולוגיה מעין באריוס דה יצר ,

לבין הספרדים היהודים בין והאתני ההיסטורי הקשר את להסביר ביקש דרכה ֵשם, מדרשי של ייחודית מקראית

100ההולנדים.
ויצר האיברי האי מחצי היהודים ושל ההולנדים של המשותפים מקורותיהם את באריוס דה הבנה כך

היטב השתלבה זו היסטורית מיתולוגיה ההולנדית. בהיסטוריה אינטגרלי חלק ניתן ליהודים בה מאוחדת, הסטוריה

בכובשיהם. שנלחמו ההולנדים, של אבותיהם הבאטווים, על ההולנדית ברפובליקה שרווחו היסוד סיפורי 101עם

בודיאן, מרים שהראתה כפי זו, מיתולוגיה ליצירת רקע באריוס לדה שימש ההולנדי המקראי הדימויים מרחב

'ישראל הם ההולנדים כי בתקופתו, רבים הוגים של בכתבים שרווחה התפישה את קיבל לא שהוא למרות

102החדשה'.
באמשטרדם הספרדים והיהודים באריוס דה עבור הכרחית היתה ההולנדית בתרבות שרווחה זו מסורת

עומדים בה מאוחדת, חזית ולהקים אלילית כארץ ספרד של המשותף הדימוי על הנשען מיתוס ליצור מנת על

הרגשתם את באריוס דה ביטא זה בחיבור הספרדים. נגד במאבקם ֵעֶבר-ההולנדים צאצאי לצד העברים-היהודים

אחת לשעבר, הקונוורסוס עבור מבטחים חוף היתה אמשטרדם, ובמיוחד ההולנדית, הרפובליקה כי רבים של

מ'ארצות החופש' בה ניתן לקיים חיים יהודיים מלאים: 

המצפון לחופש הודות הן באמשטרדם, מאשר פחות [היהודים] חוששים אין בעולם מקום בשום (תרגום:)

 103הקיים בשבע הפרובינציות המאוחדות והן הודות לטוב לבם של תושביה השנונים [...].

Terrasהמונח de libertadלהולנד ביחס באמשטרדם הקהילה חברי של בכתביהם שהופיע החופש'), ('ארצות

הנפוץ למונח בניגוד עמד בחופשיות, דתם את לקיים היהודים יכלו בהם אחרות Terrasולארצות de idolatria

בהן ופורטוגל, ספרד דוגמת לארצות והתייחס השבע-עשרה במאה קהילה בכתבי שנטבע האלילות'), ('ארצות

לעבירה נחשבה אלו בארצות קהילה חברי של ביקור היהודית. הדת של קיומה נאסר שם הקתולית הנצרות נוהגת

להסתיר נאלצו לשם שהנוסעים משום וזאת כבד, עונש תחת ה'מעמד' תקנות על-פי ונאסרה ההנהגה בעיני חמורה

 104את יהדותם ולנהוג כנוצרים כלפי חוץ.

הערות.99 לעיל, ראו ושליטיה. הספרדית האמפריה את שבח אף ובחלקם הספרדי-נוצרי, בשמו מחיבוריו כמה פרסם באריוס דה
 להלן.100 וכן הפניות ביבליוגרפיות בהערה 96, 57

עמ'.100 העממי, השלטון ניצחון באריוס, דה פילון.2-58ראו: של חיבורו ביניהם ממקורותיו, חלק במפורש ציין באריוס דה .
עמ' רפובליקנית, ורטוריקה מקראיים עברים בודיאן, ראו: י'. פרק לבראשית פרשנותו על מבוססים העיקריים השם .218-221מדרשי

עמ' ודימויים, סמלים הערות41-43מינץ-מנור, ספרדית, בספרות קריאה קפלן, אצל: לדוגמא ראו וחיבוריו באריוס דה על להפניות .
ראו:35,38 זה, חיבור על .Wilhelmina C. Pieterse. Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-

Israelietische gemeente te Amsterdam in zijn Triumpho del govierno popular.  Amsterdam 1968.

.83, הערה 264ראו לעיל עמ' .101

.202ראו: בודיאן, הרפובליקה היהודית המקראית, עמ' .102

. 313 - 312. התרגום מתוך: קפלן, אורוביו דה קסטרו, עמ' 24למקור ראו: דה באריוס, ניצחון השלטון העממי, עמ' .103

זו.104 ובתקופה שאחריה, המאה למחצית עד השבע-עשרה המאה ממחצית קהילה חברי בקרב רווחה לאיבריה הנסיעות תופעת
נגזר עונש חרם על העבריינים. ראו: קפלן, המאבק נגד השיבה לאיבריה. הנ"ל, אמשטרדם והארצות האסורות.
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שליוו בתהליכים מובהק ביטוי לידי באו החדשה כמולדת ההולנדית הרפובליקה של ואימוצה ביטחון של זו תחושה

בשנת חנוכתו ואת הכנסת בית בניין ושנתקיימו1675את הכנסת בבית שנישאו הדרשות קובץ הדפסת עבור .

) הוחה דה רומיין ההולנדי מהאמן הוזמנו נחנך, שבו השבוע Romeynבמהלך de Hooge.מיוחדים תצריבים (

מכוננים אירועים שני של שילוב - הפרובינציות שבע ואיחוד הכנסת בית חנוכת זה לצד זה תוארו התצריבים באחד

כתבים עם יחד שבוע באותו שנישאו הדרשות ההולנדית. ברפובליקה היהודים של התקבלותם את להדגיש שביקש

את מובטחת, ארץ כמעין הולנד של ייצוגיה את עיצבו ימים, באותם שהתחברו הקהילה חברי מאת אחרים

המקדש. לבית זמני כתחליף הכנסת בית ואת הצפון' של כ'ירושלים 105אמשטרדם
של הארכיטקטורה אירוני באופן

למבנים מודל שימש אשר הראשון, המקדש בית של הזמן בן ספרדי מדגם השראתה את קיבלה המפואר המבנה

החדשה' כ'ירושלים אמשטרדם של דימוייה עם והשתלב הרפובליקה ברחבי קלויניסטיות ולכנסיות מרכזיים

 106בתרבות ההולנדית.

ח. משיחיות נוצרית וגאולה יהודית: אמריקה, היהודים וה'אינדיאנים' באחרית הימים

. 'מקוה ישראל' והמשיחיות הנוצרית1

אף על כי מעידים ישראל' ב'מקוה ביטוי לידי הבאות לתפישות וזיקתו החדש' 'העולם על ההולנדי בשיח הדיון

של לעמדותיו משמעותי באופן הותאם הוא החיבור, משאר נפרדת כיחידה הופיע מונטסינוס של שסיפורו

107מב"יל.
העולות אלו לבין מונטסינוס של בסיפורו ביטוי לידי הבאות העמדות בין הניכרת ההתאמה בעקבות

הגשתו ואופן עריכתו עיצובו, על מבוטלת לא במידה השפיע מב"י כי להניח יש החיבור, סעיפי בשאר מהדיון

לכל שהוצגו והמסקנות הדיונים עם היטב והשתלב מהחיבור אינטגרלי לחלק הפך שהסיפור כך הסופית, בגרסתו

כי בשעתו כתבה כאשר החיבור, מכלל אינטגרלי חלק מונטסינוס של בסיפור כן גם ראתה ש"ץ רבקה אורכו.

108הסיפור נוסח למעשה על-ידי מב"י, לאחר שהותאם לנושאים ולהבטים שעניינּו את המילנריסטים.

לשיח בהקשר הן היהודי לעולם בהקשר הן ולגאולה למשיחיות ביחס מב"י של בעמדותיו דנו רבים מחקרים

נדון ולהלן זה, דיון במרכז רבות פעמים עמד ישראל' 'מקוה החיבור באנגליה. ובמיוחד אירופה במערב הנוצרי

מב"י. שסיפק המורכבת ולתשובה 'האינדיאנית-היהודית' לשאלה החיבור של לזיקתו בהקשר המשיחי ההיבט

שפעל לכך ביחס מב"י של מכתביו שעולה המודעות מלבד כי גרס אלו, בשאלות רבות שעסק פופקין, ריצ'רד

עמ'.105 יהודיים, דיוקנים כהן, ראו: התחריטים, ראו:37-38לניתוח הרחב הסימבולי בהקשר המקדש בית לחנוכת להתייחסות .
. להפניות ביבליוגרפיות נוספות ראו שם.47 - 43מינץ-מנור, סמלים ודימויים, עמ' 

ראו: שוורץ, בית המקדש בארצות השפלה. מינץ-מנור, שם..106

שורש,.107 ראו: החיבור. סעיפי בשאר מב"י של הדיונים לעומת הסיפור של הייחודיים מאפייניו את הדגישו ופרליס שורש
עמ' עמ'470-477יהודוקונוורסוס, נסתרים, ויהודים אבודים שבטים פרליס, עמ'195-197. לעיל, אלו במחקרים דיון ראו .253-

. השוו: בראודה, מנשה בן ישראל.   254

.436ראו: ש"ץ, מנשה בן ישראל והמשיחיות, עמ' .108
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המילנריסטיות התפישות לבין מב"י של המשיחיות גישותיו בין המשותף רב תקופתו, של המילנריסטי השיח בזירת

') משיחי' כ'מנהיג מב"י את הציג הוא האנגלים. מכותביו של Jewishהנוצריות messianic leaderשתפישותיו ('

הנוצרים. עמיתיו של לתפישותיהם מאוד קרובות 109היו
מב"י של יחסו על שכתב במאמר פיש הרולד זאת, לעומת

העמיתים של המשיחית הגישה בין ברורה הבחנה הבחין הוא ה'הרמונית'. גישתו ועל פופקין על חלק למשיחיות,

גישתו לבין האנגלים) והמילנריסטים פלגנהאואר פיירר, לה ויירה, ביניהם כאחד, ופרוטסטנטים (קתולים הנוצרים

' כינה אותה מב"י, messianicשל politicsוהתאימה לרומנטיּות מעשיּות בין שילוב לדעתו, כללה, זו גישה .'

אירופה. במערב שהוצגו אחרים אוטופיים לפרוייקטים רבה 110במידה
אמריקה בילידי הדיון פיש של לדידו

ומשום בה שזיהה ולהזדמנויות הפוליטית למציאות ביחס למב"י שהיו מעשיות למטרות התקשר השבטים ובעשרת

מטרותיו. את יותר שירת ולא עבורו רלוונטי להיות שהפסיק לאחר בכתביו להופיע חדל זה דיון 111כך
ש"ץ רבקה

יהודי משיחי ספר 'אינו ישראל' 'מקוה כי וטענה מב"י של משיחיותו לשאלת אחר מסוג מורכבת עמדה הציגה

מאחוריו שעמדה המשיחית שהיוזמה מפני יהודית', משיחית יוזמה של תוצאה הוא ו'אין המילה' של הרגיל במובן

התאמה בחיבור יש גיסא מחד כי להראות ביקשה היא להם. הגיב רק ומב"י אנגלים חוגים של מצדם הגיעה

עם פולמוס מב"י של האחרים ובכתביו בו מצוי גיסא ומאידך בהם, התעניינו האנגלים שהמלינריסטים למרכיבים

[של שכתביו העובדה 'למרות כי סיכמה ש"ץ בפרט. המלינריסטים ושל בכלל הנצרות של המשיחיות עמדותיהם

מילינרי'. או רדיקלי אופי כל פנים בשום בהם אין משיחי, גוון נושאים 112מב"י]
לשאלה התייחסו נוספים חוקרים

לידי שבאו כפי הגאולה כלפי ולגישתו בכלל מב"י של המשיחיות להשקפותיו באשר מגוונות עמדות והציגו זו

113ביטוי ב'מקוה ישראל'.

כפי לתכניה ממש של זיקה או אקטואלית למשיחיות נטייה מב"י של בעמדותיו למצוא אין כי מראה להלן הדיון

ביחס מב"י של עמדתו את לשייך ניתן מילנריסטים. בקרב ובמיוחד זמנו בני נוצרים בחוגים ביטוי לידי שבאה

יש זאת, עם מיוחדת. חריגה ללא הימים קץ על יהודיות נורמטיביות לתפישות 'האינדיאנית-היהודית' לשאלה

לתהליכים בהקשר ייחודי באופן התגבשו ישראל', ב'מקוה במיוחד כתביו, מתוך העולות העמדות כי להדגיש

לתפישות ואף ומוצאו לעברו בזיקה גם אך וש"ץ, פיש שטענו כפי בסביבתו, שהתרחשו ותיאולוגיים פוליטיים

תיאולוגיות-חברתיות שרווחו בפזורה הספרדית המערבית.

. 77 - 75ראו: פופקין, משיחיות יהודית ומילנריזם נוצרי. במיוחד שם, עמ' .109

בסיומו..110 אוטופי פתרון מציע מונטסינוס של סיפורו מסויים במובן אך אוטופי, חיבור ישראל' 'מקוה את להגדיר ניתן אם ספק
לדוגמא: ראו זו, תקופה עד באירופה מוכרים שהיו אוטופיים בחיבורים לדיון להלן. כך על Miriamראו Eliav-Feldon. Realistic

Utopias: The Ideal Imaginary Societies of the Renaissance, 1516-1630. Oxford בהקדמה1982 הדיון את במיוחד ראו .
. 5 - 3ואת הצגת סוגי האוטופיות השונות שם, עמ' 

עמ'.111 מב"י, של המשיחית הפוליטיקה ישראל234-237פיש, בן של גישותיו בין פיש שעשה הקישור את בספק להטיל יש .
לבין עמדות ציוניות, שכן לגישה המעשית של בן ישראל לא היה קשר כלל לנושא ארץ-ישראל.

.447, 436ראו: ש"ץ, מנשה בן ישראל והמשיחיות. לציטוטים הנ"ל ראו שם, עמ' .112

עמ'.113 לעיל קפלן,258ראו בקובץ: ואל דר ון ארנסטיין ושל סרייבה של מאמרו ראו וכן ישראל. בן ומנשה ויירה סרייבה, .
. 243 - 240,  190 - 164מנשה בן ישראל ועולמו, עמ' 
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בהקדשה שהופיע הסבר ישראל', 'מקוה בכותרת בחירתו לסיבת מב"י שהעניק בהסבר זה נושא לפתוח הראוי מן

לפרנסי קהילת 'תלמוד תורה':

Hele intitulado ישראל מקוה Esperança de Israel deduziendo el nombre del c.14. ver. 8.

de Jeremias, Esperança de Israel su salvador: por que el fin a que solamente se dirige,

es mostrar que esta esperança en que vivimos, de lavenida del Messiah, es de vn

bien, futuro, arduo, mas infalible, por fundarse en la promessa absoluta del Señor

benedito (שם, ללא ציון עמוד)

ישראל מקוה אותו כיניתי Esperança(תרגום:) de Israelפסוק י"ד, פרק מירמיהו שאבתי השם ואת ,

לביאת זו שתקוה להראות היא מיועד, הוא שלשמה היחידה שהמטרה מפני מושיעו', ישראל 'מקוה ח',

ההבטחה על מבוססת היא שכן נמנע, בלתי [אך] קשה, עתידי, לטוב [מיועדת] חיים אנו שבה המשיח

המוחלטת של האדון [=אלהים] המבורך.

יד, (ירמיהו ָצָרה' ְּבֵעת מֹוִׁשיעֹו יְִׂשָרֵאל 'ִמְקֵוה ירמיהו בספר הפסוק 'מקוה8משמעות המכונֶה לאל פנייה היא (

הצירוף מופיע בו הנביא אצל אחר לפסוק בדומה צרה, בעת ומושיעו ישראל עם של תקוותו הוא שכן ישראל',

יז, (ירמיהו ה'' ישראל 'מקוה 114).13בבהירות:
הסבר והוסיף צרה' 'בעת הפסוק המשך את הביא לא שמב"י מכיוון

כפי לאל ולאו-דוקא המשיח, של לדמותו מתייחסת 'מושיעו' המלה כי מדבריו להבין ניתן זה, לציטוט הנסמך

יצויין בואו שזמן מבלי המשיח ביאת היא התקווה כי שהובן באופן הפסוק חלקי את פירש מב"י מהמקור. שמשתמע

חדשה עמדה על מרמז ואינו ולפרנסיה הקהילה למנהיגי המוענקות התשבחות לאחר מיד מופיע זה הסבר במפורש.

לגאולה. או למשיח ביחס חריגה 115או
עקבות למצוא ניתן הלטינית, מהמהדורה שתורגמה האנגלית, במהדורה

 116לשינויים ביחס לנושא הגאולה, שמטרתם היתה להתאים את החיבור לקהל מילנריסטי אנגלי.

שני של (למעשה, המשיח של ולמקומו הגאולה מהלך לתיאור שהוקדשו ישראל', 'מקוה של האחרונים בסעיפים

ָּבָאֶרץ.114 ְּכגֵר ִתְהיֶה ָלָּמה ָצָרה ְּבֵעת מֹוִׁשיעֹו יְִׂשָרֵאל ִמְקֵוה ָחָטאנּו, Nְל ְמׁשּובֵֹתינּו ַרּבּו ִּכי Nְׁשֶמ ְלַמַען ֲעֵׂשה ה' ָבנּו ָענּו ֲעוֹנֵינּו 'ִאם ראו:
יד, (ירמיהו ַאל-ַּתּנִֵחנּו.' נְִקָרא ָעֵלינּו Nְוִׁשְמ ה' ְבִקְרֵּבנּו ְוַאָּתה ְלהֹוִׁשיַע יּוַכל Uא ְּכגִּבֹור נְִדָהם ְּכִאיׁש ִתְהיֶה ָלָּמה ָללּון, נָָטה ).7-9ּוְכאֵֹרַח

).13 - 12השוו: 'ִּכֵּסא ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקָּדֵׁשנּו, ִמְקֵוה יְִׂשָרֵאל ה' ָּכל עֹזְֶביN יֵבֹׁשּו' (ירמיהו יז, 

מצטרף.115 זה פרט להולנדית. היא אף שתורגמה לפרנסים, בהקדשה דהיינו, ההולנדי, בתרגום מיקום באותו הופיע זה הסבר
לפרטים נוספים המאששים כי המהדורה ההולנדית תורגמה מן הספרדית ולא מן הלטינית.

מלכתחילה.116 נכתבה הלטינית המהדורה שכן מפתיע, הדבר אין הגאולה. לנושא ביחס הלטינית למהדורה זהה האנגלית המהדורה
העמוד לטינית, ישראל מקוה ישראל, בן מנשה השוו: האנגלית. המהדורה כאמור תורגמה וממנה באנגליה ולמילנריסטים לדיורי כתשובה
של (או הספרדית של מזו שונה יעד לקהל האנגלית המהדורה התאמת על ללמוד ניתן לקורא. בפנייה עמודים מספרי צוינו לא - השלישי
ובשונה לקורא, הפנייה בתוך הספר של אחר בחלק מצוי זה הסבר החיבור. לכותרת ההסבר של למיקומו השוואה באמצעות ההולנדית)
של ידיו מעשה היתה זו מהדורה האנגלי. לפרלמנט הפעם שהופנתה המהדורה, בראשית בהקדשה נמצא לא הוא הספרדית מהמהדורה
כך המשיחיות. לבין 'האינדיאנית-היהודית' התיאוריה בין הקשר את לחזק עניין היה בה ולמעורבים לעיל, שנזכר כפי וול מוזס המילנריסט
של לקורא בפנייה הגאולה לנושא זו תיאוריה עניין סמיכות בחיבור. ועמיתיו דיורי ג'ון של להתעניינותם יותר ישירה בצורה נענו הם
ש"ץ. רבקה שטענה כפי בהם, מעוניינים היו האנגלים שהמלינריסטים למרכיבים התאמה בחיבור יש כי מדגישה, האנגלית המהדורה
יהודים על-ידי באמשטרדם ושתורגמו רחב יהודי לקהל שיועדו ועברית, ביידיש המאוחרות המהדורות כי להווכח ניתן לכך, בהשוואה
בשונה, הגלויות, ולקיבוץ למשיח לגאולה, לתקווה באשר היהודית בחברה שרווחו נורמטיביות תפישות הציגו האשכנזית, מהקהילה
א, דף עברית, ישראל מקוה הנ"ל, א. עמ' ד, דף - ב עמ' ג, דף יידיש, ישראל מקוה ישראל, בן מנשה ראו: האנגלית. מהמהדורה לדוגמא,

עמ' ב - דף ב, עמ' א'.
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היהודיות בקהילות מקובלת שהיתה מזו רדיקלית או שונה תפישה מוצאים אנו אין דוד), ובן יוסף בן המשיחים,

פסוקי כדוגמת בלבד, יהודיים במקורות שימוש זה בחלק המחבר עשה האחרים הספר מפרקי בשונה הביניים. בימי

פרשנים ודברי ומהמדרשים מהתלמוד הלקוחות חז"ל אמרות הדיון, במרכז שעמדו הנביאים) מדברי (בעיקר מקרא

יהודים של בתודעה מקובל שהיה כפי הגאולה, מהלך את לתאר נועדו דבריו שלו. ומזמנו הביניים מימי והוגים

אמור לא שזמנו מפני הקץ את לחשב אין וכי שונים משלבים מורכב זה מהלך כי הבהיר מב"י בתקופתו. רבים

אנוש. לבני גלוי (117להיות מורטירה לוי שאול של בדרשות גם ביטוי לידי באה זו Saulעמדה Levi Morteira,(

מכיוון מורטירה, לדעת השבטים. עשרת של מיקומם בשאלת הוא אף שדן באמשטרדם, הספרדית הקהילה מרבני

עד השבטים את להסתיר האל של רצונו כי מכך ללמוד יש נתגלה, טרם השבטים ומקום נתגלו העולם חלקי שרוב

118אחרית הימים.

שאותם הראשוניים הגאולה שלבי השלמת של מפורט ניתוח על-פי וזאת קרב, הגאולה זמן כי למסקנה הגיע מב"י

ופורענות. סבל של ותקופות הגלויות) קיבוץ (לפני תבל פני על ישראל בני של פיזורם את הכוללים קודם הזכיר

הזמן לקו ביחס תקף זה הסבר אך קרבים, הגאולה של המתקדמים שהשלבים להבין ניתן זה הליך על-פי לדבריו,

לאחריתם. ועד הימים מראשית הכללי 119הליניארי
הלכת מרחיקת העמדה שהיתה זו, עמדה אף כי לקבוע ניתן

ביותר בדיוניו ב'מקוה ישראל' ביחס לגאולה, היא אינה חריגה של ממש מן המקובל בעדות יהודיות בתקופות רבות.

בתבל, השבטים עשרת של לפיזורם ההוכחות כאחת ישראל' ב'מקוה הוצגה באמריקה השבטים עשרת של מציאתם

יהודים גם שכן התגשם, כבר ישראל כל של פיזורם המחבר, לדברי הגלויות. קיבוץ לפני הכרחי תנאי שהיא

ששויכו באופן מסורתי לשני השבטים שלא גלו, הגיעו בימים אלו ליבשת אמריקה והקימו שם בתי כנסת:

Hazese tambien provable la brevedad de nuestra Redencio[n], por la promessa que el

Señor tiene hecha de congregar los dos Tribos, Iehida y Bunyamin, de las quatro

partes de la tierra, llama[n]doles נפוצים esparzidos, do[n]de se sigue que para tener

esto cumplimiento, se an de esparzir primero en todas las 4. partes del mundo, como

dize Daniel enel cap[itulo] 12 קדש עם יד נפץ וככלות [...] Y esto se ha agora cumplido,

despues que en la America, se an instruhido Synagogas.   ( 111 - 110שם, עמ'  )

עמ'.117 ספרדית, ישראל מקוה ישראל, בן מנשה '84-95ראו: לדוגמא: .Saber agora, quando ha de ser esta
restauracion, no fue a ninguno concedido [...] Por cuya causa, todos aquellos que pretendieron investigar este fin

[...] erraron '94 - 93' (שם, עמ.(

עמ'.118 מורטירה, של דרשותיו ספרסטיין, ראו: זה, בעניין מורטירה של דרשתו על והסבר של353-354לציטוט תפישתו .
עצמאית בממלכה חיים הם נסתרים, השבטים שעשרת על-אף כי בימי-הביניים, היהודית בתרבות שהתגבשה לתפישה דומה מורטירה
הראשון בפרק לנושא התייחסות ראו הראובני. דוד אצל אף יותר ומאוחר הדני אלדד של בסיפורו הופיעה זו תפישה צבאי. כוח ובעלי

.95 - 92, 38 - 37בעמ' 

עמ'.119 ספרדית, ישראל מקוה ישראל, בן מנשה '95-126ראו: לדוגמא: .Pero avn que no podemos señalar
pontualmente el tiempo de nuestra' redencion, juzgamos que està muy cerca: por que vemos unas Prophecias ya
del todo cumplitas, y que otras que sirvan de preparacion para la misma redencion, se van en la misma

conformidad cumpliendo '96 - 95.' (שם, עמ.(
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יהודה השבטים, שני את יקבץ אשר אלהים, הבטחת כדברי במהרה, תגיע שגאולתינו סביר (תרגום:)

זו] [הבטחה שתתגשם מנת על כי מובן מכאן 'נפוצים', המכונים הם] [אלו הארץ, כנפות מארבע ובנימין,

העולם, חלקי ארבעת לכל נפוצים בתחילה להיות 120עליהם
יד נפץ 'וככלות י"ב: בפרק דניאל שאמר כפי

122 [...] וכעת התגשמו [דברים] אלו מאחר שבאמריקה נוסדו בתי כנסת.121עם קדש'

לבין מב"י של תפישתו בין ישיר קשר אין כי ללמד כדי החיבור של סיומו לקראת המופיעים אלו בדברים יש

השבטים עשרת צאצאי או היהודים לבין אמריקה ילידי בין המיידית הזיקה אחר שחיפשה המילנריסטית, התפישה

עשרת צאצאי כי היתה המחבר של מסקנתו להתגשם. עומדת הנוצרית-העולמית הגאולה כי להוכיח מנת על

גם לאחרונה הגיעו היבשת אל כי הוסיף והוא עצמם, הילידים אינם שהם למרות באמריקה, מצויים אכן השבטים

מב"י של היהודית הגאולה תפישת לעיצוב תרם זה שילוב היהודים); (כלומר, האחרים השבטים שני צאצאי

לעומת מב"י של השונה המסקנה למרות זאת, עם בעתיד. הימים אחרית לקראת שנשלם נוסף שלב זהו כי שגרסה,

מהלך על מעידה עמדתו הקץ, לחישוב התנגדותו ולמרות אמריקה ילידי של למהותם באשר האנגלים עמיתיו של זו

תיאולוגי דומה, אם כי בשונה מהמילנריסטים הוא נשען על המסורת היהודית. 

') רבים ראשון בגוף מב"י של שימושו כי להבין, ניתן nuestraמכאן Redencionּכּוָון שלנו') 'הגאולה כלומר, ,'

אפוא ניתן הנוצרית-המילנריסטית). (או הנוצרית הגאולה לבין בינה ההבחנה את והדגיש ישראל של לגאולתם

הנוצריות לתפישות והספרדית) הלטינית השונות, מהדורותיו שתי (על בחיבורו נענה לא מב"י כי לומר

היהודים את השבטים, עשרת את העמיד הוא שכן מסויימים, חוקרים לחשוב שנטו כפי זמנו בנות המילנריסטיות

בהבטים מב"י שעשה השימוש להלן שניווכח כפי להם. מיועד היה בגאולה והדיון חיבורו במרכז הקונוורסוס ואת

מקביל, פתרון זה היה אך בחיבור, שהופיע הייחודי הפתרון לעיצוב תרם אמריקה על ההולנדי השיח מן ובמוטיבים

שהעמיד אלטרנטיבה יהודית על רקע השיח הקולוניאלי על אמריקה וברוח קהילות הקונוורסוס לשעבר. 

. מקומם של ילידי אמריקה בגאולה של 'מקוה ישראל'2

החיבור, שהציע הקולוניאלית האוטופיה לומר יש שמא או המחבר שהציע 'הגאולה' של יותר טובה הבנה לשם

היהודית הזהות של אופייה היה מה להבין בכדי זאת מונטסינוס. של סיפורו במבנה מקרוב להתבונן ברצוני

אמריקה ילידי של תפקידם לאור ממנו שעלתה הגאולה תפישת היתה ומה בסיפור, ביטוי לידי שבאה המורכבת

בן- בליווי ראשון מסע לאחר החדשה. בגרנדה קיטו למחוז הגעתו עם נפתח מונטסינוס של סיפורו זה. בשיח

) (mestizoהתערובת מנהיגות תואר בעל 'אינדיאני' פרנסיסקו, (cazique) 'אינדיאנים' וקבוצת (indios(

ולאו-דווקא.120 ואמריקה, הישן' 'העולם של היבשות שלוש דהיינו המוכרות, היבשות לארבע זה בביטוי התכוון שמב"י להניח יש
 'חלקים'. partesלארבע רוחות השמיים כמו במשפט הקודם, מכיוון שהשתמש במילה 

).7'ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי, ּוְכַכּלֹות נֵַּפץ יַד ַעם קֶֹדׁש, ִּתְכֶלינָה ָכל ֵאֶּלה' (דניאל יב, .121

על.122 לביבליוגרפיה במאוריסיה. אברהם' וב'מגן ברסיפה ישראל' 'צור בקהילת בברזיל שנוסדו הכנסת בתי לשני התייחס מב"י
.81המושבה ההולנדית בברזיל ועל היהודים בה, ראו לעיל הערה 
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) לקרטחנה מונטסינוס חזר במסע, כסבלים Cartagenaששימשו de las Indiasבית שלוחי בידי נתפש הוא שם .(

האינקויזיציה של הכלא בבית 'מתייהד'. הוא כי חשדו שכנראה מכיוון המקומית, הספרדית האינקויזיציה של הדין

חזר מונטסינוס על התפילה הבאה: 

Benedito sea el nombre de Adonay, que no me hizo idolatra, barbaro, negro, ni Indio,

y al dezir Indio, se retrató luego, diziendo, estos Indios son Hebreos (שם, ללא ציון עמוד)

אינדיאני שאמר ולאחר אינדיאני', לא ואף כושי ברברי, אלילים, עובד עשני שלא ה', שם 'ברוך (תרגום:)

חזר בו וקרא: 'האינדיאנים הללו הם עברים'.

מונטסינוס של האנוסית זהותו את הקורא בפני לראשונה חשפה נפוצה, יהודית ברכה של עיבוד שהיא זו, תפילה

בנוסח מונטסינוס על-ידי שנאמרה שחרית), בתפילת (הנאמרת השחר מברכות אחת היא זו תפילה-ברכה בסיפור.

שלא העולם מלך אלהינו ה' אתה 'ברוך בוקר: מידי היהודי הגבר שמתפלל הנורמטיבית המסורתית מהברכה שונה

אשה'. עשני שלא העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך עבד, עשני שלא העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך גוי, עשני

לנוסחים בהשוואה גם אלא המסורתית, לברכה בהשוואה רק לא ייחודית הינה מונטסינוס שהתפלל הברכה

חברתיות ולא וגזעיות אתניות הן בבסיסה העומדות שההבחנות מפני קונוורסוס, של מפיהם הידועים מקבילים

שורש. שציין כפי 123ומעמדיות,
לתפישתו ובהתאם מונטסינוס שהה בו למרחב בהתאם שונתה המסורתית התפילה

לכלל ואף המערבית, הספרדית הפזורה של האומה' 'בני לתפישת רבה במידה שהתאימה הקולוניאלית,

שכונו לאפריקאים, ביחס במיוחד הספרדית, הפזורה חברי של בכתביהם מופיעה כי הראה שורש הקונוורסוס.

הנפוץ הגנאי בשם מונטסינוס של ילידיnegroבתפילתו כלפי גם אחרים במקרים ביטוי לידי באה היא כי טען הוא .

124אמריקה.
הודגשו החיבור, של השונים בסעיפים מב"י של בדיוניו אף זו, ברכה בבסיס העומדת לתפישה בדומה

הבחנות חיצוניות ותרבותיות בין היהודים או עשרת השבטים לבין ילידי אמריקה, שהוצגו כנחותים מכל הבחינות.

לגלות עתיד שהוא מה על שמרמזת עברים', הם הללו 'האינדיאנים כי הכלא בבית מונטסינוס של הצהרתו-חזיונו

האם התכוון. 'אינדיאנים' לאלו תמיהה ומעלה זה בהקשר כלל ברורה אינה באמריקה, השבטים לעשרת ביחס

הם אלו עברים כי המרמזת נסתרת כוונה כאן ישנה שמא או במסעו? כן לפני שפגש ל'אינדיאנים' היתה כוונתו

כאשר הסיפור בהמשך המתגלה את סותרת עברים' הם 'האינדיאנים האמירה לפגוש? עתיד שהוא ה'אינדיאנים'

היערות במעבה המצויות העבריות הקבוצות כי למונטסינוס שטענואינןהתברר כפי 'אינדיאנים', של קבוצות

להתקיים, היתה יכולה לעברים ה'אינדיאנים' בין הזהות מב"י. של דיונו בהמשך שנזכרו זמנו בני שונים מחברים

הם גם היו מכן לאחר מונטסינוס שפגש השבטים עשרת צאצאי הסיפור; עורך ו/או הסיפור מחבר של בתודעתו רק

'אינדיאנים' במובנים מסויימים, אם כי זהותם לא נפתרת לחלוטין בסוף הסיפור.

עמ'.123 יהודוקונוורסוס, שורש, עמ'404-408ראו: נסתרים, ויהודים אבודים שבטים פרליס, השוו: אלו204-205. לברכות .
של קללתו גולדנברג, ראו: וברברי. ממזר כושי, גוי, או עכו"ם עבד, הכינויים: את הכוללות גרסאות בהן חז"ל, בספרות שונים נוסחים

עמ' על203-206חם, ואעירה: אישן בעת מרקס. דליה ראו: הללו, המבחינות הברכות שלוש בהן השחר ברכות ולהתפתחות לנוסחים .
.177 - 137. עמ' 2010תפילות בין יום ובין לילה. תל אביב 

.377 - 369, ובהקשר ל'אינדיאנים' במיוחד שם, עמ' 378 -  337ראו: שורש, שם, עמ' .124
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קראו והם ה'אינדיאני', פרנסיסקו של בסיועו השבטים עשרת צאצאי את מונטסינוס פגש זה אניגמטי סיפור בהמשך

בפניו את קריאת שמע:

SEMAH ISRAEL .A. ELOHENV .A. EHAD oye Israel .A. nuesrto Dio, .A. vno, y

despues In formandose primero e[n] cada cosa del interprete Francisco, aprendiendo

del como se dezia aquello en lengua Española, y en ella, misma, ellos mismos le

dixeron lo siguiente [...] ( 8 - 7שם, עמ'  )

ולאחר אחד, א[דני] אלהינו א[דני] ישראל שמע [בספרדית:] אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע (תרגום:)

נאמרים דברים אותם איך למדו וממנו המתרגם, פרנסיסקו מפי העניין כל על מידע תחילה קיבלו מכן

בלשון הספרדית. וב[לשון] זו חזרו ואמרו את [הדברים] הבאים [...] 

זאת, עם שמע. קריאת את קראו ושבה השבטים עשרת צאצאי דיברו שבה הלשון היתה מה ברור לא זה מקטע

דהיינו הילידים, של בלשונם נאמרה זו שמע קריאת כי להניח יש למונטסינוס כמתרגם שימש שפרנסיסקו מכיון

האמירות תשע מונטסינוס של באוזניו הושמעו לשון באיזו ברור לא שוב ה'אינדיאני'. פרנסיסקו של בשפתו

דהיינו לכן, קודם שמע קריאת את קראו בה הלשון לאותה או לספרדית הכוונה היתה האם מכן, לאחר החידתיות

כלשהי. 'אינדיאנית' 125לשון
רבים אנשים בפי הוצגו האמירות תשע שכן בספרדית, מדובר לא כי להניח יש

רבה במהירות ספרדית למדו אלה שאנשים יתכן לא דברים; אותם על חזרו וכולם הימים במהלך ביניהם שהתחלפו

דיברו כי להניח יש מכאן פרנסיסקו. של בעזרתו בספרדית ישראל' 'שמע לומר למדו שחלקם אף על כל-כך,

הם הללו 'האינדיאנים כי הסיפור בראשית מונטסינוס של הצהרתו עם להתיישב שיכולה מסקנה הם, בלשונם

של הניסיונות אף על הילידים, לבין באמריקה השבטים עשרת בין שנוצר החיבור את תואמת זו מסקנה עברים'.

המספר(ים)-המחבר(ים) ליצור בידול בין שתי הקבוצות.

בסיומו הן 'אינדיאנים' כמעין השבטים עשרת בהצגת הן מונטסינוס של סיפורו מתוך בעיקר עלה זה זהויות טשטוש

באופן מארצם. הספרדים את לגרש כדי לזו זו יחברו אלו קבוצות שתי כי והתקווה הנבואה כשהוצגו הסיפור, של

כי והניח הקבוצות שתי בין הקביל כאשר החיבור לאורך מב"י של בדבריו גם ביטוי לידי בא הדבר יותר מינורי

כי כן, אם להבחין, ניתן דרכם. על לעתים השפיעו ואף רבות כה שנים אמריקה ילידי בקרבת חיו השבטים עשרת

הצהרותיו למרות בינאריים בהכרח אינם בחיבור, היהודים / השבטים עשרת ושל אמריקה ילידי של ייצוגיהם

החוזרות ונשנות של מב"י באשר להבחנות בין שתי הקבוצות. 

הארץ ִלְפנים נהדפו אך הקדמונים, אמריקה תושבי היו השבטים עשרת כי פרנסיסקו מפי בהמשך גילה מונטסינוס

תובנה באכזריות. השבטים עשרת בצאצאי שנלחמו 'אינדיאנים', כעת המכונים הקבוצה חברי ליבשת הגיעו כאשר

עמ' לעיל, (ראו באכזריותם הידועים הטטרים, הם 'האינדיאנים' של אבותיהם כי מב"י שהביע להנחה התאימה זו

נבואה256 דברי העברים השבטים עשרת מפי שמעו ה'אינדיאנים' של מנהיגיהם כי מפרנסיסקו, למד מונטסינוס .(

.432 - 416לניתוח מפורט של תשע האמירות הללו, ראו: שורש, שם, עמ' .125
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על מה שעתיד לקרות באחרית הימים:

El Dios destos hijos de Israel, es el verdadero Dios, todo lo que está escrito en sus

piedras, es verdad; al cabo de los tiempos, ellos seran señores de totas gentes del

mundo, vendrà a esta tierra gente que os trayga muchas cosas, y despues de estar toda

la tierra abastecida, estos hijos de Israel saldran de donde estan, y se enseñorearan de

toda la tierra, como era suya de a[n]tes. Algunos de vos otros que quizierdes ser

venturosos, pegaos a ellos. ( 13 - 12שם, עמ'  )

אמת. הוא שלהם ה]אבנים [לוחות על שכתוב מה כל האמיתי, האל הוא ישראל בני אלוהי (תרגום:)

ולאחר רבים, דברים לכם שיביאו אנשים יגיעו זו לארץ העולם. עמי כל אדוני יהיו הם הימים באחרית

כפי הארץ, כל על וישתלטו מתחבאים, הם שבהם מהמקומות ישראל בני יצאו בהם, תתמלא הארץ שכל

 126שהיה לפנים. מי מכם שרוצה להיות בר-מזל, יצטרף אליהם.

ולדת לאמונה השבטים עשרת של נאמנותם על מעידה וגם אמת, אלוהי היהודים אלוהי היות את מאששת זו נבואה

מעניקה זאת עם ויחד הזמן, בת הקולוניאלית העולם מתמונת השראתה את זו נבואה שואבת זאת, מלבד היהודית.

הארץ את יכבשו ישראל' ש'בני בלבד זו לא היהודים. / השבטים עשרת דהיינו בהווה, כוח חסרי שהיו למי כוח

אלא הצדק, על-פי להם שייכת הזו הארץ בסיפור, שנחשפת ההיסטורית המיתולוגיה על-פי שכן הספרדים, מידי

מקבילה זו שאיפה-נבואה זו. בתקופה הספרדים נתפשו בה לדרך בדומה אולי העולם', עמי כל 'אדוני יהיו גם שהם

ולצרף מידיהם אמריקה את לכבוש הספרדים, את להכניע ונועדה לעיל, שהוזכרה ההולנדית, לקריאה ברוחה

של פרשנותם באמצעות לנכבשים. החדשים הכובשים בין ברית באמצעות אמריקה ילידי את זה לפרוייקט

בקרוב. להתגשם עומדות הללו הנבואות כי פרנסיסקו רמז הסיפור, ברקע העומדת בתקופה שהתרחשו אירועים,

עשרת כלפי אכזריותם בשל אלוהים בידי ל'אינדיאנים' עונש בתור המגיע הספרדי הכיבוש הן זה פירוש על-פי

 127השבטים, הן גילויָים של צאצאי עשרת השבטים על-ידי מונטסינוס -  הם חלק מהתגשמות הנבואות הללו.

אינדיאנים, 'גברים שלושה פרנסיסקו אליו הביא להונדה, חזר שמונטסינוס לאחר כי נאמר הסיפור, של בסופו

') צעירים' hombresעלמים Indios, hombres mançebos') חבריו בתור הציג אותם ,('mis compañeros,('

לוי משבט עברי בתור בפניהם שהזדהה ולאחר מונטסינוס את חיבקו האנשים שלושת עימם. שישוחח לו והציע

שה' הוא אלוהיו, הם חזרו וחיבקוהו ובדבריהם אליו חתם את סיפורו:

[...] diziendo, algun dia nos veras, y no nos conoceras: todos somos hermanos,

merced es que Dios nos hizo. Desta tierra no te dé cuydado, que todos los Indios

tenemos a nuestro mandado, en acabando con estos Españoles iremos, a sacarvos a

.438 - 437. ראו התייחסות לקטע זה אצל: שורש, שם, עמ' 133השוו: דורמן, מנשה בן ישראל, עמ' .126

עמ'.127 ספרדית, ישראל מקוה ישראל, בן תרבויות14-15מנשה רקע על ופירושן הנבואות על פרנסיסקו של סיפורו לניתוח .
.450 - 436המרחב הילידי, ראו: שורש, שם, עמ' 
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vos otros del captiverio en que estays, si quisiere Dios, que si quererá, que su palabra,

no puede faltar. ( 16 - 15שם, עמ'  )

שהארץ חסד. עמנו עושה ה' אחים, כולנו תכירנו. ולא אותנו תראה הימים מן ביום [כי] באמרם, (תרגום:)

לגאול נצא - הספרדים עם שנגמור ולאחר למשמעתנו, סרים האינדיאנים כל כי אותך, תטריד לא הזאת

128אתכם מן השעבוד שבו אתם שרויים, אם ירצה האל, ואם אכן ירצה, דברו לא ישוב ריקם.

הם שכן השבטים, עשרת מקרב נוספים אנשים כמה מונטסינוס בפני הציג פרנסיסקו כי לשער היה ניתן לכאורה,

מונטסינוס את חבקו הם העברי. האל של בשמו ברכו ואף לאלוהים וכנאמן עברי בתור להזדהות ממנו ביקשו

פרנסיסקו על-ידי לכן קודם נערך דומה זיהוי טקס האל'. ירצה 'אם באמירת דבריהם את חתמו ואף פעמיים בשמחה

עשרת אודות על האמת את לו שגילה לפני יהודי כקונוורסו-אנוס מונטסינוס של זהותו את לוודא כשביקש עצמו,

את להבטיח ונועדה באיבריה הקונוורסוס בקרב נהוגה היתה זו פרקטיקה ופרליס, שורש שהעירו כפי השבטים.

כל לאורך השזורות וחשיפתן, הזהות הסתרות של בבסיסן העומדת והיא יהודית, מסורת קיום של הסודיות שמירת

 129הסיפור.

היא הפונים) (או הפונה של זהותו בשניהם כאשר לקודמו, זה זיהוי 'טקס' של הברורה ההקבלה לאור זאת, עם

בסיפור המכונים אלו אמריקה, לילידי המיוחסת האתנית השייכות בקבוצת מדובר כי נראה במוצהר, 'אינדיאנית'

) שלושתIndios'אינדיאנים' של דבריהם למעשה ביערות. מונטסינוס שפגש השבטים עשרת בצאצאי ולא ,(

השבטים עשרת שניבאו העתיקה הנבואה מימוש לפני הבא כשלב הסיפור בסוף מוצגים למונטסינוס הילידים

) ה'אינדיאנים' ועשרתMohanesלמנהיגי אמריקה ילידי וכי להתממש עומדת זו נבואה כי נראה מדבריהם .(

הילידים אף כי נראה ועוד, זאת מהארץ. לסלקם מנת על הספרדים נגד אחים') ('כולנו יחדיו ילחמו השבטים

מתחילים להאמין שה' הוא אלוהי האמת ותורתו היא אמת, כפי שנאמר בנבואה העתיקה.

ובההזדמנות העת בבוא וכי השבטים עשרת על בנבואה להאמין המשיכו אמריקה ילידי כי מובן מהסיפור

משיחי מתח מעין נוצר הסיפור בסוף כך הספרדי. הכובש כנגד פעולה ולשתף הפועל אל להוציאה ינסו המתאימה,

על-ידי באמריקה השבטים עשרת של חשיפתם בזכות השאר, בין מתקרבים, אלו ימים כי התובנה, באמצעות

עליו ושרמזו וסרייבה כפופקין חוקרים אליו שהתכוונו במובן אקטואלי אופי בעל אינו זה משיחי מתח מונטסינוס.

להצעתו בדומה פוליטית-מעשית, בעת בה שהיא אוטופית תקווה מעין מדומיין, משיחי מתח אלא ופרליס, שורש

של פיש.

דהיינו, הקולוניאלית, בחברה החלשים נכללו בו הנמוך למעמד כוח העניקה שהנבואה אף על כי להדגיש חשוב

יחסי את ושימרה הזמן בנות אירופיות קולוניאליות מתפישות ינקה היא היהודים, / השבטים ועשרת אמריקה ילידי

יזכה 'הנבחר' או הראוי העם כי התיאולוגית-הקולוניאלית, ההנחה עמדה בבסיסה לנכבשים. הכובשים בין הכוחות

.134השוו: דורמן, מנשה בן ישראל, עמ' .128

.207 - 206 . פרליס, שם, עמ' 476 , 412השוו: שורש, שם, עמ' .129
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(סיפור) של עמדתו נבדלה לא בכך המוסרית. עליונותו או דתו אמונתו, מתוקף הארץ, באדמת כלומר לו, במגיע

סיפור בין מהותי הבדל ניכר לא שורש של מפירושו בשונה כולו. החיבור לאורך מב"י של מתפישתו מונטסינוס

אף הנראה וככל מונטסינוס של סיפורו את שאימץ מב"י, אמריקה; לילידי ביחס מב"י של דיונו לבין מונטסינוס

שתבע הולנדי, או ספרדי אחר, פטריוטי הוגה כל של מאלו שונות היו שלא קולוניאליות עמדות הביע אותו, ערך

בסביבתו שרווחו הקולוניאליות מהעמדות בשונה אף-על-פי-כן מדינתו. או עמו לטובת הארץ את לרשת הזכות את

הספרדים- היהודים של לזו ובתוכה היהודית, לאומה ובראשונה בראש נתונה היתה של נאמנותו מב"י, של

בסדרי מהותי שינוי הסיפור שבחתימת הנבואה-התקווה הציעה לא הגאולה, בימות שדנה אף על הפורטוגלים.

ספרדים על הניצחון לאחר הילידים של מעמדם כי להבין ניתן זאת, עם החברתי-מעמדי. במובן לא במיוחד עולם,

של המדומיינת באמריקה להם שיועד 'התפקיד' ברוח ישתנה הנראה ככל אלא לפנים, שהיה כפי להיות ישוב לא

ההולנדים.

ט. סיכום - אמריקה והפרוייקט הקולוניאלי: הזדהות, ביקורת ובחירת ישראל

מב"י של זיקותיו ביטוי לידי באו בחיבור, הדיון בהמשך הן מונטסינוס של בסיפורו הן ישראל' 'מקוה כל לאורך

ילידי במושבות, ושלוחיהם הספרדים אמריקה; על לשיח בהקשר עולמו את שהרכיבו השונים הזהות למעגלי

) התערובת בני ה'אינדיאנים', החיבורMestizosאמריקה והקונוורסוס. היהודים השבטים, עשרת ההולנדים, ,(

בריתות כאשר לשעבר, הקונוורסוס של הפנים רבת זהותם בעיצוב שהשתתפו השונים, המרכיבים את משקף

הספרדים, עם חלקו השבטים ועשרת היהודים הקונוורסוס, לחילופין; בחיבור והתפרקו נבנו שונים וקשרים

עשרת אמריקה; ילידי מול אל 'לבנים' כאירופים ועמדו ותרבותיות, אתניות תפישות התערובת, בני עם ולעתים

ועשרת היהודים מאמריקה; לסלקו במטרה המשותף הספרדי האויב נגד ולהולנדים אמריקה לילידי חברו השבטים

הארץ את לרשת וזכותה פניהן על עליונותה בשל האחרות, מכל שנבדלה אחת דתית-אתנית כקבוצה עמדו השבטים

ה'חדשה' אליה הגיעו השבטים לראשונה.

ניסה מב"י השבטים, כעשרת או כיהודים אמריקה ילידי את לזהות התקופה בני נוצרים מחברים של נסיונם לעומת

מקבוצת כחלק שלו הדתית-האתנית השייכות קבוצת ואת עצמו את וראה הקבוצות שתי בין ברורות הבחנות ליצור

אירופים- כמעין השבטים עשרת את אפיין גם כך האיבריות. המידה אמות לפי התרבות ובני האירופים ה'לבנים'

חברי של והאתניות הדתיות תפישותיהם את רבה במידה תאמה זו תפישה ה'אינדיאנים'. לבין בינם והבחין ספרדים

הפזורה הספרדית המערבית, שהבחינו בין יהודים ל'אחרים' בכלל ובין 'חברי האומה' לשאר היהודים בפרט. 

של סבלם עם הזדהות והביע האינקויזיציה, ואת ספרד את בחריפות מב"י ביקר אלו הבחנות עם בבד בד

הולנדים הוגים מפי נשמעה דומה ביקורת לעיל, שנזכר כפי הספרדים. מידי להיגאל תקוותם ועם ה'אינדיאנים'

כך מחזיקה. היא בה השקרית הנוצרית האמונה ואת הילידים כלפי אכזריותה ספרד, של רודנותה את שהוקיעו

מידי אמריקה את לכבוש בכדי ה'אינדיאנים' לבין ההולנדים בין ברית שיצר אמריקה, על ההולנדי לשיח בדומה

הברית מטרת אמריקה. ילידי לבין והיהודים השבטים עשרת בין ברית ישראל' ב'מקוה נוצרה הקתולים, הספרדים

זו היתה ישראל' ב'מקוה ההולנדי, מהמקרה בשונה אך אמריקה, מאדמת הספרדים הכובשים את לסלק היתה הזאת
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באחרית מובטחת ארץ מעין השבטים, עשרת של לארצם הפכה מב"י של המדומיינת אמריקה המיעוטים. אחוות

הפרוייקט השתלב בו תהליך כדי תוך עוצב זה אלטרנטיבי יהודי-אנוסי נרטיב כולה. האומה של אף אולי הימים,

'מקוה לעיל, המפורט מהניתוח להסיק שניתן כפי התקופה. של המשיחיים הרוח הלכי עם האירופי הקולוניאלי

דרכה מרָאה מב"י עבור שימשו אלו אמריקה. בילידי מאשר יותר הרבה ביהודים שעוסק חיבור הוא ישראל'

130התבונן על זהות קבוצתו האתנית-הדתית וביקש לעצב אותה באמצעותה ביחס להלכי הרוח שרווחו בזמנו.

השבע- המאה מאמצע המערבית הספרדית בפזורה יותר משמעותי באופן נוכחת להיות החלה הקולוניאלית השאלה

ולאחר בברזיל בתחילה החדש' ב'עולם ההולנדיות במושבות נוסדו חדשות יהודיות קהילות כאשר ואילך, עשרה

הדרומית). (באמריקה היבשת שבצפון הפראי' וב'חוף האנטיליים באיים אף 131מכן
רבים לא אז עד כי מתברר

לאמריקה היהודים בין הזיקה לשאלת מפורש באופן בכתביהם התייחסו המערבית הספרדית הפזורה מחברי

הפזורה חברי את העסיק לא זה נושא כי נראה הרחב. והפוליטי התיאולוגי לשיח בהקשר לקולוניאליזם וליחסם

מעורבים היו אם (לדוגמא, ישיר באופן לחייהם שנקשר במידה אלא השבע-עשרה, המאה של הראשונה במחצית

בדרך כלשהי במסחר הטרנס-אטלנטי) או שהופיע באופן עקיף כאשר התייחסו לנושאים אחרים שהטרידו אותם. 

לעיל, הנזכר מורטירה לוי שאול של בדרשה מצויה לאמריקה היהודים של ולזיקה הקולוניאלית לשאלה התייחסות

השבע-עשרה. המאה של הראשונה במחצית יעקב' 'נוה בקהל ברבנות ששימש בעת 132שנשא
לתפישת בדומה

מורטירה החדש', ב'עולם הקתולית הנצרות את להשליט יש כי והפורטוגלים, הספרדים בייחוד הנוצרים, הכובשים

בשנת שנשא 'נָׂשֹא', לפרשת בדרשה היהודית. בדת הנוצרית הדת של מקומה את שהחליפה מקבילה, בתפישה דבק

כי1639 בגלות חשוב תפקיד לישראל כי הטענה את והעלה הגאולה, ובעיכוב הגלות בתכלית מורטירה התמקד ,

לאנשים מתאפשר כך ומשום שונים עמים בקרב יושבים הם מרוחקים, במחוזות אף בעולם, הרחב פיזורם בזכות

של הרביעי 'החלק גילוי באמצעות זאת משימה השלים אלוהים כי הוסיף הוא תורתו. ואת האל את להכיר רבים

היבשת, ילידי בקרב האל ידיעת את להפיץ כדי שם, להתיישב היהודים את הביא אף והוא אמריקה, כלומר העולם',

הגלות. של ולאורכה הגאולה לעיכוב הסיבה השאר, בין זו, כי הסביר מורטירה עליו. שמעו 133שטרם
בדומה

למקומות 'הנכונה' האמונה את להביא יש כי אירופה, בארצות הקולוניאלי בשיח מהמעורבים רבים של לטיעונם

כי טען מורטירה לגווניה), הפרוטסטנטית או (הקתולית הנוצרית בדת לדבוק הילידים את וללמד בעולם מרוחקים

כי הנוצרים הכובשים של שאיפתם בה. היהודים של נוכחותם באמצעות באמריקה גם בו שיכירו לכך גורם אלוהים

עמ'.130 יהודוקונוורסוס, שורש, כסופה. במראה בונפיל, אצל: דומה בהקשר 'מרָאה' במונח לשימוש הופיע443השוו זה מונח .
ביחס יותר ומורכבת שורש שהציג מזו נבדלת זו מסקנה בנוסף, למדיי. שונה במשמעות מונטסינוס של סיפורו על בדיון שם שורש אצל
ראו: ה'לבנים'. האירופים עם הזדהותם ואת עליונותם את להבנות ולקונוורסוס ליהודים איפשרו שלדעתו אמריקה, ילידי של לייצוגים

. 27. ראו לעיל התייחסות לכך בפרק המבוא בעמ' 339שורש, שם, עמ' 

בעמ'.131 לעיל המבוא בפרק ראו החדש' ב'עולם היהודיות הקהילות הקמת על ביבליוגרפיות הערות16-17להפניות ,12-13.
.74על מעורבותם של יהודים בברזיל ההולנדית, ראו לעיל הערה 

הערה.132 לעיל ראו אמריקה לילידי או לקולוניאליזם מורטירה של נוספות התייחסויות לדבריו74לאיזכור התייחסות ראו כן כמו .
.274בנוגע לעשרת השבטים לעיל בעמ' 

. 338לציטוט של דברי מורטירה, ראו: ספרסטיין, דרשותיו של מורטירה, עמ' .133

- 281 -



את להרחיב שמטרתה מקבילה, יהודית לשאיפה מורטירה של בתפישתו הפכה לנצרות דתם את ימירו הילידים

את הפך כאשר בחיבורו מב"י שעשה למהלך דומה זה הסבר היהודית. הדת ועם אלוהים עם הילידים של הכרותם

מהישויות בשונה כי משתמע מורטירה של מדבריו זאת, עם יהודית. לשאיפה ההולנדית הקולוניאלית השאיפה

ברצון, אם בכוח אם שליטתם, מתוקף הילידים על והשפיעו באמריקה אזורים שכבשו השונות הקולוניאליות

על-פי אלא ארצי, שלטון ללא יתקיים הגאולה שלקראת בשלבים היהדות על-ידי אמריקה של הרוחני ה'כיבוש'

באמריקה לכיבושים מורטירה ושל מב"י של שהתייחסויותיהם אף על כפייה. וללא איטית בדרך האל של רצונו

רבה במידה תרמו אשר זמנם, של הקולוניאליים הרוח מהלכי שהושפעו בהן ניכר רבות, מבחינות שונות ולילידים

מדינות של הקולוניאלי הפרוייקט של בבסיסו שעמדו והכלכליות הפוליטיות השאיפות מלבד תפישותיהם. לעיצוב

הדתית לשאיפה גם זיקה שניהם אצל למצוא ניתן ישראל', ב'מקוה במיוחד ביטוי לידי באו אשר אירופה,

הקולוניאלית להמיר את דתם של הילידים, שרווחה במיוחד בקרב הכובשים הספרדים. 

כאמור שנדפס העברים', 'מעלות בחיבורו קרדוסו יצחק הביע הקולוניאלי לפרוייקט במקצת שונה התייחסות

ישראל'. 'מקוה לאור שיצא לאחר שנה כעשרים הספר,134באמשטרדם של מפרקיו באחד אוטופי אופי בעל בדיון

אחרות. ארצות על או ארצם על לריבונות עמים של ולזכותם לכיבושים בנוגע למדיי ייחודית עמדה קרדוסו הביע

בינה וההיסטורי התיאולוגי ובקשר ישראל ארץ של במקומה המחבר שעסק בשעה בחיבור, התשיעית' ב'מעלה

בה יש ארץ ללא עם היותם עובדת כי היהודים נגד שהושמעה הטענה על השאר, בין לענות, ניסה היהודים, לבין

עם כיפר הגלות באמצעות כי המסורתית, התפישה סמך על טען קרדוסו אלוהים. ידי על ננטשו כי להעיד כדי

שערך מקורית השוואה המחבר הוסיף לכך בגלות. ישראל נמצא עוד כל נמשך שעדיין תהליך חטאיו, על ישראל

(ארץ בה להתיישב אחת ארץ לה והועיד (ישראל) אחת אומה לו בחר אלוהים אחרים: עמים לבין היהודים בין

זו בחירה שלה. החוקית היורשת שהיא ומכאן ארצה, על ריבונות שבועה תחת האל העניק זו לאומה ורק ישראל),

אלוהים. מידי ארץ שקיבלה היחידה האומה הוא שכן ישראל, לעם וכבוד' 'זכות קרדוסו של לדידו 135היא
את

ההבדל בין ישראל לאומות האחרות הסביר קרדוסו באופן הבא: 

ninguna puede dizir que la tierra donde habita le fue dada por Dios, sino por la

espada vencedoram ò por la astucia engañosa, ò por la submission voluntaria, con

que unos se sugetaron al yugo, y servidumbre de los otros[...]        

( 302קרדוסו, מעלות העברים, עמ'  )

על-ידי לה ניתנה יושבת היא בה שהארץ לומר יכולה האחרות] [=מהאומות מהן אחת לא אף (תרגום:)

זה ובאופן מרצון, כניעה באמצעות או עורמה בדרכי או בחרב כיבוש על-ידי הושגה] [שהיא אלא אלוהים,

.249 - 248להתייחסות לקרדוסו ולחיבורו, ראו לעיל בעמ' .134

במקור:.135 Comoראו Dios escogió ina gente para pueblo suyo, assi escogió tambien una tierra para morada
de su pueblo [...] Desta le hizo donacion no simplemente, sino debaxo de juramento, para que se entendiesse
q'[ue] era propia heredad de los Hebreos dada por el Criador del mundo, y Señor de las tierras, privilegio, y

dignidad, que no tiene Nacion alguna, pues'עמ העברים, מעלות ירושלמי,302(קרדוסו, אצל: אלו לדברים התייחסות ראו .(
.181 - 180. השוו: הנ"ל, דברי שפינוזה על קיום העם היהודי, עמ' 392 - 391יצחק קרדוסו, עמ' 
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ישנם כמה שמשועבדים [תחת] עּולם של אחרים.

מידי הארץ ניתנה ֹ לוׁ ישראל, עם של הייחודיות תפישת בין משלבת חיבורו של זה בחלק מציג שקרדוסו העמדה

של לפעילותן ביחס למדיי גלויה ביקורת נשמעת זה בקטע במרחב. הפועלים והכוחות המציאות הכרת לבין האל,

זאת, לעשות הזכות בידן שאין למרות ערמומיים באמצעים או הזרוע בכוח אחרות ארצות כובשות אשר הממלכות

מתייחסות שאינן זמנו, של הגדולות' 'הממלכות את לבקר זה בפרק המשיך קרדוסו תושביהן. את משעבדות אף והן

ההיגיון עם אחד בקנה עולה ואינה אחרים על להתנשא להן גורמת לשליטה ותשוקתן וההגינות הצדק לערכי

136הסביר.

עם לבין הקודש ארץ בין הזיקה את תפישתו לבין האירופי לקולוניאליזם יחסו בין קרדוסו עמדת של השוואה

קרדוסו העלה וצאצאיו, נוח בני של התפזרותם תולדות את בפרק שפירט שעה משמעותית. תובנה מעלה ישראל

האריסטוטלית התפישה סמך על טען הוא הממוצע; לאקלים ירושלים ושל ישראל ארץ של ההשתייכות את נס על

אכן שהם ציין הוא מעוֶלה. יהיה בה המתגוררים האנשים של שטבעם לכך גרם האקלים סוג כי האקלימים, של

החכמים. בתושביהן הידועות ערים במספר לראות שניתן כפי ובקדושה, בחכמה 137מצטיינים
מקבילה זו תפישה

(לעיל התבונה' ב'בחינת חואן סן דה הווארטה של דעותיו על זה בעניין שנסמך ישראל' ב'מקוה מב"י של לטיעונו

הציג251בעמ' כלשהו, ארץ חבל על אומה של הריבונות לשאלת ביחס לכת. מרחיק באופן אותן פירש כי אם ,(

היא מרוחקים שטחים על הריבונות לדעתו, לים; מעבר האירופים הכיבושים כלפי וביקורתית ברורה עמדה קרדוסו

' ושוויון': 'צדק על-פי התנהלות מאשר יותר ְוכוח' 'אלימות של elתוצאה dominio de las tierras agenas mas

se consigue con la violencia, y la fuerça que con la justicia, y equidad'עמ (שם, קרדוסו314' .(

ארצות 'נוטלים דעתם סמך שעל כובשים ישנם אלוהים, מידי הקודש ארץ את שקיבל ישראל מעם בשונה כי ציין

' אחרים': sinoמידי que unos lo toman de los otrosזמנו לשליטי הווה בלשון קרדוסו של ההתייחסות (שם).

היתה ביקורתו כי ספק לכל מעבר רומזים בספרד, המוקד על שהועלו האנוסים בגורל בעקבותיו שבא והדיון

מכיוון כי הודה קרדוסו ובמזרח. החדש' ב'עולם ולכיבושיהן והפורטוגלית הספרדית לאימפריות בעיקר מופנית

הראשונים המתיישבים היו מי כיום לדעת ניתן לא שונות, אומות על-ידי רבים כה וכיבושים פלישות נערכו שבעבר

ולשאלת זה לנושא ביחס לנצח. ישראל לעם שהובטחה ישראל, ארץ של מהמקרה בשונה זאת ארץ, חבל בכל שהיו

' האל: את שיעבוד מנת על לעמו אותה העניק ואלוהים קטנה היא המובטחת הארץ כי קרדוסו הדגיש Laהכיבושים

tierra de Promission fue poca, y dada à Ysrael, para obrar el servicio Divinoהמחבר (שם).

שהמלך מנת על ישראל לעם אותה העניק לא והוא אלוהים על-ידי מראש נקבעו הארץ של גבולותיה כי הדגיש

' אחרות: ארצות שיכבוש מנת על ולא שלה המדינית הטריטוריה את ירחיב בראשה Noהעומד manda Dios à

Ysrael, que ensanche su Reyno, ni que vaya conquistar tierras agenasלא האל כי הסביר קרדוסו .'

שנטל, והרכוש האדמה בשל דאגות להרבות לו יגרמו כיבוש שפעולות מפני הארץ גבולות את ירחיב שעמו מעוניין

.178. הילגארת', המראה של ספרד, עמ' 393. השוו: ירושלמי, יצחק קרדוסו, עמ' 314ראו: קרודוסו, מעלות העברים, עמ' .136

עמ'.137 העברים, מעלות קרודוסו, בעת303-306ראו: היהודית בתרבות ישראל לארץ בהקשר הללו האקלימיות לתפישות .
החדשה המוקדמת, ראו: מלמד, ארץ ישראל והתיאוריה האקלימית.
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מיצרים מונעת (הקולוניאלי) הכיבוש פעולת כי ההנחה עמדה זו תפישה בבסיס הנפש. משלוות להתרחקות ויביאו

138של רדיפת שלטון ורכוש, המרחיקים את האדם מהמטרה הנעלה של עבודת האל.

יצר לקולוניאליזם, בהקשר והריבונות הכיבושים על בדיון גם כך העברים', ב'מעלות אחרים בנושאים בדיונים כמו

לבין היהודים בין המהותי ההבדל ישראל. עם של עליונותו את והדגיש העמים לשאר ישראל בין הבחנה קרדוסו

להם שייכת אשר מסויימת ארץ הובטחה להם היהודים שלעומת הוא קרדוסו, של תפישתו על-פי אחרות אומות

קרדוסו שהביע העמדה אדם. בידי נקבעו הן שהרי אחרות, אומות של ארצן גבולות מהן בוודאות לדעת אין לעולם,

על ישראל עם של בזכותו דבקה והיא המקראי, במובנה המסורתית התפישה על ובראשונה בראש נשענה זה בקטע

להרחיב שאפו רבות ואומות ממלכות כי הטענה באמצעות זו הבחנה חידד קרדוסו האלוהית. ההבטחה מתוקף הארץ

נצטוו היהודים ואילו ביושביהן, לשלוט ומנסות הכוח אחרי רודפות בעודן רחוקות ארצות וכבשו ממלכותיהן את

הפרוייקט על חריפה ביקורת עולה קרדוסו של מדבריו ובתורתו. באל שידבקו מנת על ממלכתם את להרחיב שלא

זו, תפישה ישראל. עם של נבדלותו תפישת עם השתלבה אשר וכוח, שלטון של מיצרים שהונע הקולוניאלי

לאחריה, ואף זו בתקופה המערבית הספרדית הפזורה בקרב רווחה ובחירתו, ישראל עם של עליונותו את שהדגישה

בצעירותו באמשטרדם הספרדית הקהילה חבר שהיה שפינוזה, ברוך היה זו בתפישה שכפרה בעמדה שנודע והיחיד

139לפני שהוחרם ממנה.

יהודיות עדות פני על הספרדית העדה עליונות ושל העמים יתר פני על ישראל עם עליונות של אלו, תפישות

הקולוניאלי, בשיח במיוחד זו, בתקופה באירופה שרווחו האחרות ההיררכיות התפישות במערך משתלבות אחרות,

תרבותיות דתיות, הבחנות על התבססו אלו תפישות האחרות. פני על אחת קבוצה של עליונותה את העמידו אשר

באו ולעתים הנכבשים, העמים פני על הכובשות האירופיות האומות של העליונות תפישות את שהזינו ואתניות,

הספרדית הפזורה של בשיח גם ביטוי לידי באו אלו תפישות לאחרת. אחת אירופית אומה של ביחסה גם ביטוי לידי

ביבשות עמים כלפי וגם באירופה אחרות אומות כלפי היהודית, האומה מתוך 'אחרים' כלפי יחסה על המערבית

אחרות, כדוגמת ילידי אמריקה, כפי שניכר גם ב'מקוה ישראל' ובכתבים נוספים שנדונו בפרק. 

עדות בני של יהודיים בכתבים אמריקה ילידי על בשיח המופיעות השונות והתרבותיות הדתיות ההבחנות לעומת

השלילי היחס של התקבעות המערביים הספרדים היהודים של בכתביהם ניכרת יותר, מוקדמות בתקופות אחרות

בשיח בולט באופן ביטוי לידי שבאו אלו, הבחנות מובהקות. אתניות הבחנות על רבה במידה הנשען ה'אחר', כלפי

הקולוניאלי הרחב, שימשו בשיח הגזעי שהתפתח באירופה המערבית במאות הבאות.

.304ראו: קרדוסו, שם, עמ' .138

בשנת.139 הקהילה הנהגת על-ידי הוחרם תיאולוגי-מדיני'1659שפינוזה 'מאמר הלטיני בחיבורו אלו חריגות עמדות הביע הוא .
עמ' תשס"ג. ירושלים ומהדיר). (מתרגם וירשובסקי חיים תיאולוגי-מדיני. מאמר שפינוזה. ברוך ראו: העברים'. בחירת 'על -33בפרק

. לדיון בתפישות אלו של שפינוזה, ראו: ירושלמי, שפינוזה על קיום העם היהודי. קפלן, קריאה בספרות ספרדית.43
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אחרית דבר

השיח על ה'עולם החדש': החברה היהודית לקראת המודרנה

החלה זו מגמה החדש'. וב'עולם במערב בתגליות יהודים מחברים של וגוברת ההולכת ההתעניינות אחר עקבה העבודה

במרחב אשכנזיות בעדות גם ביטוי לידי באה היא כי אם והספרדית, האיטליאנית העדות בקרב בעיקר איטליה, צפון בקהילות

רישומה. בה הותירה הרנסאנס שתרבות או באיטליה הלימוד מרכזי עם זיקות שקיימו בקהילות בעיקר לו, ומחוצה האיטלקי

בעיקר השבע-עשרה מהמאה והחל העות'מאנית באמפריה הספרדית בעדה גם הגיאוגרפיות בתגליות עניין נמצא יותר מאוחר

במהלך מערבה מאיטליה העיקריים הדפוס מרכזי של למעבר רבה במידה מקביל זה מהלך אירופה. במערב הספרדים בקהילות

בערי התקיימה השש-עשרה המאה של באירופה ביותר הענפה הדפוס פעילות המוקדמת; החדשה העת של הראשונה המחצית

עלתה האיטלקים הדפוס בתי של קרנם ירידת עם השבע-עשרה במאה בונציה. היה מרכזה כאשר והצפונית המרכזית איטליה

 1חשיבותו של מרכז הדפוס ברפובליקה ההולנדית, שמרכזו היה באמשטרדם.

שינוי תהליכי על מלמדים - האתנוגרפי וההיבט הגיאוגרפי-מדעי ההיבט - המחקר של במרכזו שעמדו העיקריים ההיבטים שני

ההתבוננות באמצעות העבודה. במהלך נדונו השונים שלביהם אשר היהודית, בחברה ותרבותיים הגיאוגרפי-רעיוניים בהיבט

מהתעניינותמדעי כחלק יהודים בקרב הטבע ובעולם בגיאוגרפיה בעיסוק בעלייה הבחנו ה'חדשה', היבשת עם המפגש של

חדשים חיבורים אחר והחיפוש ימי-ביינימים מדעיים חיבורים של העידכון מגמת בכלל. המדעים בלימודי והולכת גוברת

השש-עשרה במאה המדעיות לתגליות היהודים המחברים של רגישותם על השאר, בין מעידים, עברי לתרגום בסיס שישמשו

באופן נפוצו אלו חיבורים בכתביהם. יותר מעודכנת תמונה לשרטט רצונם ועל והקרטוגרפיות, הגיאוגרפיות התגליות ובכללן

הגיאוגרפי התיאור יותר. מאוחרת תקופה עד בכתבי-יד ברובם שנותרו על-אף היהודית, בחברה השונות בעדות נרחב

מעידים גאנז דוד של בחיבורו החדשני הגיאוגרפי והתיאור הכהן ויוסף פריצול אברהם של בכתביהם העולם של והאתנוגרפי

החדש הידע את הן היבשות שלוש על הקדום הידע את הן שכלל העולם, על הידע את להקיף המחברים של ניסיונותיהם על

של וללימוד לאיסוף לשאוף המאוחרת הרנסאנסית המגמה עם היטב השתלב זה ניסיון לים. מעבר המסעות בעקבות שנפוץ

ידע של אנציקלופדיות כמעין ששימשו בתקופה, אחרים יהודיים בכתבים גם ביטוי לידי שבאה מגמה תחום, בכל הקיים הידע

שונים. של2בתחומים לעיסוק מצטרפים אמריקה ביבשת הצומח לעולם ביחס פורטלאונה ואברהם הכהן יוסף של סקרנותם

הובאו שהם בכך היה הבוטניים הדיונים של העיקרי חידושם זאת, עם לכן. קודם עוד אלו בנושאים באיטליה, בעיקר יהודים,

הבוטניקה התפתחות על גם המעיד דבר עצמו, בפני העומד כעניין אלא ובתרופות ברפואה שהתמקדו דיונים בשולי רק לא

בתרבות יותר רבה לב תשומת קיבלו הללו החדשים הלימוד תחומי ואילך השמונה-עשרה מהמאה עצמאי. מחקר כענף

היהודית, כאשר תורגמו חיבורים מדעיים מן הספרות האירופית ונכתבו יותר ויותר חיבורים מקוריים פרי עטם של יהודים.

.168 - 159ראו לדוגמא: ברק, ההיסטוריה של הידע, עמ' .1

. מלמד, האנציקלופדיות העבריות.85ראו לדוגמא: ברק, שם, עמ' .2
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עזריה דרך השש-עשרה המאה בראשית פריצול מאברהם - במערב הגיאוגרפיות התגליות של השונים התיאורים באמצעות

להבחין ניתן - השבע-עשרה המאה בראשית גאנז בדוד וכלה המאה של השנייה במחצית פורטלאונה ואברהם רוסי דה

עד שרווחה היבשות, שלוש של העולם תמונת אל יהודיים. בחיבורים המתוארת העולם מפת של והתרחבותה בהשתנותה

של הראשונה המחצית במהלך כאשר במערב, איים מספר השש-עשרה המאה בראשית נוספו החמש-עשרה, המאה שלהי

השש- המאה במהלך המוכרות. היבשות שלוש של הישן' מ'העולם נפרד כמרחב שהוצג חדש' 'עולם אליהם הצטרף המאה

החדש' 'העולם מקומו את תפש ביניהן יבשות, ארבע מעתה שכללה המתהווה, העולם במפת החדשה היבשת השתלבה עשרה

המאה בראשית כבר זאת, עם מכן. לאחר ואף השבע-עשרה במאה רלוונטי להיות המשיך זה מודל 'אמריקה'; האחר בשמו או

השיח במסגרת רק לא ייחודי חידוש המשקפת חלוקה יבשות, שמונה כעת שכללה עולם, מפת של עדכני תיאור גאנז דוד הציג

לתהליך הקביל העולם תמונת התרחבות של זה תהליך בכלל. האירופי השיח במסגרת אף אלא החדש', 'העולם על היהודי

הידע עם יהודים מלומדים של התמודדותם זאת, עם בהכרח. היהודי לעולם ייחודי ואינו הנוצרית האירופית בחברה שהתרחש

החברה בתוך והלימוד החשיבה בדפוסי שינוי תהליכי להנעת תרמה הנדונה התקופה במהלך הללו בחידושים והכרתם החדש

עתה, רלוונטי ופחות פחות הפך החיצוניות והחוכמות הפילוסופיה לימוד על הימי-ביינימי הויכוח יותר. נרחב באופן היהודית

הקדמונים לסמכות בנוגע שאלות מהם רבים אצל העלו והן המחברים של בכתביהם נוכחות היו לתגליות ביחס התהיות כי אם

היהודית. בחברה הלימוד במוסדות שהתקיימה הלימודים מתכנית כחלק או בכלל הידע עולם בתוך החדש הידע של ולמקומו

שונות, תפישות שתי הותירו אף ולעתים הקיימים הדפוסים תוך אל החדשה העולם תמונת את לשלב המחברים ניסו גיסא מחד

על והולכת גוברת להסתמכות הביאה החדש הידע עם התמודדות גיסא ומאידך ביניהן, להכריע מבלי זו לצד זו מנוגדות, אף או

אף הצטרפו הללו למגמות המדרש. בית לכותלי מחוץ אף או המקובל לקורפוס מחוץ שנמצא עדכני ידע ועל מודפסת ספרות

להסתמן החל היהודית החברה בתוך כי כן, אם להבחין, ניתן הכתוב. הידע על-פני הניסיון להעדפת שקראו אחדים קולות

כפי המלמד, או הרב של הבלעדית הלימודית בסמכות וגם הקודמות הלימוד במסורות הגמורה התלות מן היפרדות של תהליך

לעתים השלישי. בפרק שנדונו השש-עשרה, המאה של השנייה מהמחצית מדעיים כתבים כמה בבהירות כך על שמבשרים

הלימודים מתכנית חלק הפכו אף יותר נדירות ולעתים המלומד של הספרים ממדף לחלק בהדרגה החדשים הלימוד תכני הפכו

 3של מסגרות הלימוד הקיימות והתקבלו תחת חסותם של המלמדים.

האתנוגרפיבחינת הילידיםההיבט שתוארו לאחר השנים וחמשים כמאה לאורך אמריקה ילידי עם היהודים מפגש של

נודעו שלא אלו עמים אודות על הידע ועיבוד ההתבוננות תהליכי על לעמוד מאפשרת קולומבוס, של במכתבו לראשונה

בפני והצגתו עיבודו בחינתו, החדש', 'העולם ברחבי שונות קבוצות על מידע איסוף כוללים אלו תהליכים לכן. קודם באירופה

בנוסף, בכלל. ה'אחר' ואל בפרט אמריקה ילידי אל יהודים של ביחסם וגוברת הולכת מורכבות ומשקפים היהודי, הקורא

הנכבשים, לעמים יחסם שאלת עם רק לא להתמודד נדרשו הם החדש' 'העולם של תושביו על היהודים המחברים כתבו כאשר

תהליך ניתוח להם. המוכרים ה'אחרים' האירופים, הנוצרים לכובשים יחסם שאלת עם גם אלא להם, הזרים ה'אחרים'

אברהם של הבינארי המודל אמריקה-נוצרים: יהודים-ילידי יחסי של עיקריים מודלים שלושה העלה זה מורכב התמודדות

פריצול, המודל המשולש של יוסף הכהן והמודל רב-הפנים של מנשה בן ישראל.

ראו: ריינר, ישן מפני חדש. הנ"ל, מעבר לגבולות ההשכלה..3
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עמדה בה בינארית, תפישה באמצעות בדרך-כלל ומונותאיסטית אירופית מבט מנקודת הילידים את תיאר פריצול אברהם

יצר נקודות בכמה זאת, עם אמריקה. ילידי מול אל - והיהודים הנוצרים - האירופים עמדו ובהתאמה הטבע, מול אל התרבות

היהודים עמדו הילידים מול אל כאשר הקבוע הבינארי לציר מקביל ציר מעין שהעמידה ליהודים, נוצרים בין הבחנה פריצול

לחברי גם להתאים ויכול פריצול של הזהות תפישת את משקף זה מודל הנוצרית. מהקבוצה ודתה באמונתה נבדלת כקבוצה

לסביבה קרבה חש פריצול כי נראה השש-עשרה. המאה של הראשונה במחצית בעיקר, איטליאניות אחרות, יהודיות קהילות

הומניסטיות תפישות כדוגמת משותפות, עולם ותפישות מוסר ערכי נורמות, שכללה קרבה פעל, בה הנוצרית התרבותית

את מלא כמעט באופן תאמה אמריקה לילידי ביחס בחיבורו פריצול שביטא ה'אחרּות' תפישת הרנסאנס; בתקופת שהתגבשו

נבדלת יהודית תודעה גם משקף החיבור זאת, עם יחד השתמש. בו האיטלקי המקור מחבר מונטלבודו, של תפישותיו

לדוגמא, הכהן, יוסף של לזו בהשוואה לנצרות פריצול של המתונה התייחסותו הנוצרי. הדתי המושגים מעולם והסתייגות

התגבשות שלפני בתקופה היהודים לבין הנוצרי הממסד בין זה ובכלל ליהודים, נוצרים בין היחסים תמונת את גם משקפת

המאה. אמצע לאחר התלמוד לשריפות שהביא הכנסיה של העוין יכולה4היחס זו בתקופה איטליה במדינות הגטו של קיומו

לקחת מהיהודים מנעה לא היא כי אם הנוצרית, מסביבתן היהודית הקהילות של הנבדלות תחושת את מה במידת לחדד היתה

התקיימה ה'אחרּות' פריצול של מבחינתו כי נראה ותרבותית. חברתית כלכלית, מבחינה הנוצרי העירוני במרחב פעיל חלק

עמוק נטוע היה ל'אחרים' ויחסו הנוצריות, אירופה למדינות מחוץ ואף ליהודים נוצרים שבין ליחסים מחוץ רבה במידה

במודלים הקלאסיים שהיו נפוצים באירופה ביחס לילידי אמריקה.

ילידי היהודים, בין היחסים את בחיבוריו ֵהְבנָה הכהן יוסף פריצול, של חיבורו מניתוח שעולה הבינארית הגישה לעומת

של בהתפתחותה להבחין ניתן הכהן של השונים בחיבוריו יותר. רבה מורכבות שביטא משולש, ציר על והנוצרים אמריקה

בחיבורו לשיאה הגיעה אשר מורכבות השני, בפרק בעבודה שנדונו חיבוריו שלושת את כתב בה התקופה במהלך זו מורכבות

שלוש שבין ביחסים 'מצבים' בשלושה להבחין ניתן זה בחיבור קורטיש'. פירננדו וספר החדשה האינדיאה 'ספר השלישי

הכובשים מול אל אמריקה ילידי עם עמדו היהודים הילידים, מול אל הנוצרים האירופים עם עמדו היהודים הקבוצות:

מאפיינים קבוצות שתי חלקו הללו מהמבנים אחד בכל אמריקה. וילידי הנוצרים מול אל עמדו והיהודים הנוצרים-הספרדים,

והתרבות המוסר בעלי היו והנוצרים היהודים כלומר, השלישית, הקבוצה לבין בינן שהבדילו משותפות מטרות או משותפים

חיוביים מאפיינים וחלקו המדכאים הנוצרים-הספרדים מן סבלו אמריקה וילידי היהודים הברברים, הילידים מול אל המפותחת

מן נבדלו 'הנכונה' המונותאיסטית הדת את הנושאים היהודים ולבסוף, הנוצרים, של הירודים המוסר מערכי בשונה משותפים

של שחיבוריו יתכן זה במקרה גם פגאני. אופי בעלי במנהגים הכהן, של תפישתו על-פי שהחזיקו, אמריקה וילידי הנוצרים

השליליים הרוח להלכי התגובה את מסויים באופן משקפים השש-עשרה, המאה של והששים החמשים בשנות שנכתבו הכהן,

זו. בתקופה התעצמו אשר והיהדות היהודים כלפי איטליה בערי הכהן5שנשבו של הספרדי שהרקע להניח סביר זאת, עם

ובמיוחד (הקתולית) לנצרות ביחס למדי חריפה ביקורת להביע לו שגרמו אלו, תפישות בגיבוש משמעותי גורם היה ומשפחתו

היכולת את בבד בד ביטאה היא אך זו, מביקורתיות רבה במידה נבעה אמריקה ילידי עם הכהן של הזדהותו לספרדים. ביחס

הכהן שביטא החיוביים התיאורים 'ברברים'. או 'פגאנים' היותם בשל לגמרי אותם לפסול מבלי שלהם ה'אחרּות' את להכיל

.29ראו התייחסות לכך בפרק המבוא, עמ' .4

ראו דיון והפניות ביבליוגרפיות בפרק המבוא, שם..5
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על הילידים, של לאחרותם ביחס זו מורכבות מחדדים רק באמריקה ה'אינדיאניות' מהתרבויות כמה של ומנהגים אמונות כלפי

הספרדית המסעות בספרות הן גומארה של בחיבורו הן מסויימת במידה ומצויים במינם יחידים היו לא אלו מעין שתיאורים אף

על מצביע ה'אינדיאנים' של סבלותיהם עם בולטת להזדהות חיוביים תיאורים בין השילוב זאת עם אמריקה. על והאיטלקית

מתחדדת הכהן של זו עמדה כלפיו. שפיתח הביקורת מידת ועל באמריקה הספרדי הקולוניאליזם להשלכות הכהן של רגישותו

הספרדי השלטון על ביקורת ושלוחיו. הספרדי מהשלטון הבולטת וסלידתו הכובשים זוכים להם החריפים הגינויים לאור

הספרדים של ביחסם התרכזה היא בדרך-כלל אך לה, ומחוצה באיטליה מושבם במקומות האיברי האי חצי יוצאי מפי נשמעה

אל היהודים והקונוורסוס-האנוסים ולא אל אחרים. במובן זה אופקיו של הכהן היו רחבים יותר מאלו של רוב בני זמנו.

בן מנשה של בחיבורו מכן לאחר שנה וכשמונים שונה תרבותי בהקשר גם התבטאה הספרדים כלפי היהודים של הביקורת

מזהותו אינטגרלי חלק הפכה והיא הספרדית התרבות את הפנים ישראל בן מנשה מהכהן, שבשונה למרות זאת ישראל;

של רבת-פנים מערכת ישראל בן מנשה של בכתיבתו נחשפה קודמיו לעומת עדתו. של היהודית-הספרדית ומהזהות העצמית

השבטים, עשרת היהודים, המחבר; של והמדומיינים הממשיים הזהות מעגלי את שהרכיבו השונות הקבוצות בין זיקות

אמריקה, לילידי מורכבת התייחסות עולה ישראל' מ'מקוה וההולנדים. התערובת בני אמריקה, ילידי הספרדים, הקונוורסוס,

גיסא ומאידך לספרדים, ובתרבותם במראם יותר הדומים והיהודים השבטים עשרת לבין בינם הבחין הוא גיסא מחד כאשר

הולנדית ברוח יהודי אוטופי פתרון הציע ישראל בן מנשה של חיבורו אמריקה. ילידי עם וסמויה מדומיינת ברית כונן הוא

שהיו והיהודים השבטים לעשרת אמריקה ילידי בין שותפות באמצעות באמריקה הספרדים כיבוש של הקולוניאלית לבעיה

עם הזדהותו את שיקף ישראל בן מנשה של פתרונו ממושבותיהם. הספרדים את לסלק מנת על לזה זה לחבור אמורים

הספרדים כלפי הקשה ביקורתו עם יחד הספרדים, ובמיוחד האירופים, הכובשים החזיקו בה הקולוניאלית ההיררכית התפישה

הספרדי הכיבוש כלפי והביקורתי השלילי יחסו לעומת שכן רבה, במידה אינסטרומנטלית היתה זו ביקורת לילידים. ויחסם

בדיון שצויין כפי קהילתו. מבני לאחרים בדומה אליו להצטרף ביקש ואף ההולנדי הקולוניאלי הפרוייקט עם הזדהות הביע הוא

באירופה למדיי נפוצה שהייתה אמריקה, לילידי ביחס ישראל בן מנשה של זו היררכית תפישה של בבסיסה הרביעי, בפרק

על הספרדים היהודים של עליונותם ותפישת העמים יתר פני על ועליונותו ישראל עם של ייחודו תפישת גם עמדה המערבית,

השבע- במאה התעצב השש-עשרה, במאה באיטליה יהודים של יחסי באופן הפשוט הזיקות מערך לעומת האחרות. העדות פני

ל'אחר' ביחס התפישות ולהתקבע להתגבש החלו איתו ויחד הספרדים, בקהילות יותר הרבה מורכב זיקות מערך עשרה

ישראל, בן מנשה השתייך אליה המערבית, הספרדית הפזורה אחרים. פני על הספרדים, בעיקר היהודים, של ולעליונותם

דווקא ואתניות. דתיות הבחנות על שנשענו האיברי, האי בחצי הקונוורסוס כלפי והאפליה הרדיפות חווית את בקרבה הכילה

וגישתה הדתית הסובלנות בזכות ההולנדית הרפובליקה אל כעת והתקבלה הרדיפות זכרון את לשמר שהמשיכה זו, קבוצה

תרבותיות הבחנות על התבססו אלו תפישות אחרים; פני על ועליונות נבדלּות של חדות כה תפישות פיתחה הפרגמטית,

ואתניות שהיה בהן דמיון רב לתפישות שהולידו בעבר את אפלייתם ומעמדם הנחות בספרד ובפורטוגל. 

השייכות קבוצת ואת עצמם את המחברים סיְמנּו - ישראל בן ומנשה הכהן פריצול, של - הללו המודלים משלושת אחד בכל

בתוך הזר. 'האחר' אל יחסם של וגוברת הולכת במורכבות להבחין ניתן אך וכ'לבנים', כאירופים אחרת) או זו (במידה שלהם

מסורת עדות, של חלוקה על-פי שונות קבוצות בתוכו הכולל כמיעוט היהודים של זהותם מורכבות על גם לעמוד ניתן כך

זאת עם גיסא. מאידך הנוצרית הסביבה ואל גיסא מחד ה'אחר' אל מגוונות התמודדויות למצוא ניתן ועל-כן גיאוגרפי, ומרחב

בקרב במיוחד ביטוי לידי בא אשר ה'אחר', לבין ה'עצמי' בין ההבחנות התקבעות של תהליך גם ניכר זה, לתהליך ובמקביל
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אחרות קבוצות לבין בינם להבחין מנת על ואתניים תרבותיים במונחים שימוש עשו הם אירופה; במערב הספרדים היהודים

 6ולאשש את עליונותם ועדיפותם עליהם.

בעדות מצויות אינן והן באירופה היהודים לקהילות למדיי ייחודיות היו המערבית הספרדית בפזורה שרווחו הללו התפישות

ובתקופות אחרות יהודיות עדות בקרב ה'אחרּות' לתפישות אלו תפישות של השוואה הנידונה. בתקופה זה במרחב אחרות

בתפישותיהן. והדימיון ההבדל על גם וכך היהודיות מהעדות אחת כל של הייחודית הזהות הבניית על ללמד תוכל 7אחרות,

המאה מן חוץ-אירופיות תרבויות או עמים על אשכנזים יהודים של הנמרצת והכתיבה הנלמדים הנושאים מגוון הרחבת

היהודית-אשכנזית התרבות של וגוברת ההולכת החשפותה על מלמדת משכילים, של בכתביהם בעיקר ואילך, השמונה-עשרה

אלו מחקרים לאחרונה. שהתפרסמו מחקרים שהראו כפי השמונה-עשרה, במאה באירופה שהתרחשו והתהליכים הרוח להלכי

האירופית, הנוצרית בחברה הנאורות תהליכי עם כך ובתוך ה'אחר' עם האשכנזית היהדות של ההתמודדות אופני על עמדו

8ששימשו רקע להתגבשותן של תהליכי ההשכלה והמודרנה בתוך החברה היהודית.

הגיאוגרפיות בתגליות היהודית החברה של התעניינותה ביטוי לידי באה אמריקה' 'גילוי מאז השנים וחמשים מאה במהלך

במסגרת הן הוצגו שחידושיו החדש', 'העולם על בשיח מלומדים של מעורבותם באמצעות בדרך-כלל במערב והאתנוגרפיות

ברובה יועדה מדעי אופי בעלת שהייתה הספרות כי להניח יש יותר. רחבה עיונית במסגרת הן תיאולוגית או מדעית ספרות

דברי 'ספר לפריצול, עולם' ארחות 'אגרת כגון קוראים, של יותר רחב לציבור שיועדו חיבורים גם היו אך מלומדים, של לקהל

הספרותיות הסוגות של התרחבותן את השאר, בין משקפים, אלו חיבורים ישראל. בן למנשה ישראל' 'מקוה או להכהן הימים'

שהרכיבו את מדפי הספרים של הקוראים היהודים ואת מגמת הפצתו של הידע החדש על התגליות. 

עולם'), ארחות 'אגרת (כדוגמת כתיבתם לזמן יותר מאוחר נדפסו הראשונים הפרקים בשלושת שנדונו מהחיבורים ניכר חלק

עמים' גבולות 'מציב (כדוגמת כלל נדפסו לא שאף והיו ונעים') נחמד 'ספר (כדוגמת ויותר שנים כמאה בכתבי-יד שנותרו היו

בתקופתם החיבורים של תפוצתם מידת על השפיעה זו עובדה כי להניח יש קורטיש'). פירננדו וספר החדשה האינדיאה ו'ספר

בזמנו נדפס לא שחיבור לכך הסיבות על לעמוד לעתים קשה בהם. מצוי שהיה הידע עם רחב קהל של המוגבלת ההכרות ועל

ופעמים המדפיסים, של והפסד רווח שיקולי ביטוי לידי באו בהן גרידא, כלכליות סיבות אלו היו לעתים כלל. נדפס שלא או

שלא חיבורים של ראשונות מהדורות של או נוספות מהדורות של המאוחרת הדפסתן זאת עם המקרה. יד זו היתה אחרות

שהיה הידע, לקבלת הקרקע כי ללמד יכולה ואילך, השמונה-עשרה המאה מאמצע מופצים להיות והחלו בזמנם כלל נדפסו

9מצוי בהם, ועימו תפישות חדשות או ביקורת על תפישות ישנות, הוכשרה באופן מלא רק בתקופת ההשכלה.

ראו לדוגמא: ירושלמי, אסימילציה ואנטישמיות גזעית. קפלן, הגדרה עצמית והיחס לזר..6

קוראים.7 לקהל הסתם מן נועד היידי התרגום ולעברית; ליידיש בתרגום ישראל' 'מקוה של המאוחרות מהמהדורות לדוגמא, לקבל, ניתן לכך רמז
מעמיקה בחינה יידיש. או ספרדית קרא שלא צפון-אפריקאי, או איטליאני יעד לקהל הנראה ככל נועד לעברית, והתרגום לה ומחוצה בהולנד אשכנזי

.29 וכן ראו שם הערה 246 - 245של המהדורות יכולה להעלות מסקנות חשובות בעניין זה. ראו התייחסות לכך בפרק הרביעי, עמ' 

לנושאים.8 שהתייחסו החיבורים מגוון את שם ראו הבריות. משנה ברוך הנ"ל, האחרת. והאשה גליקל אידלסון-שיין, הורוויץ. יהודה פיינר, ראו:
שעסקו השש-עשרה המאה מן חיבורים אשכנזים יהודים על-ידי לראשונה או מחדש נדפסו כן כמו האשכנזית. התרבות במסגרת נכתבו אשר אלו

בנושאים אלו. ראו התייחסות לכך להלן.

9.) עולם' ארחות 'אגרת נדפסו): בהם השנים בסוגריים (להלן בעבודה דנו בהם חיבורים שני של המהדורות הן לכך ו'צמח1691,1767דוגמאות (
. 204. על 'ספר נחמד ונעים' בפרק השלישי, עמ' 99). ראו לעיל על מהדורה לטינית של 'אגרת ארחות עולם' בפרק הראשון, עמ' 1644דוד' (
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של במגירתו נותרו הם כי בהכרח מעיד הדבר אין נכתבו, בו לזמן בסמוך נדפסו לא האמורים מהחיבורים שחלק למרות

רחבה תפוצה מהם לרבים והייתה דבר לכל כספרים כתבי-היד שימשו הדפוס של הפצתו שלאחר בתקופה אף שכן המחבר,

חוסר10למדי. זה היה שלפעמים או מעוניינים היו בו כתב-היד את להעתיק לאנשים שגרמה כלכלית סיבה זו היתה לעתים

כך קוראים, בין והושאלו ליד מיד עברו כתבי-יד בדפוס. להפצתו במקביל שלו להעתקות שהביאה המודפס הספר של נגישותו

החיבור לשמש יכול זה מסוג להעתקות דוגמא בכתב-יד. מצוי שהיה מסויים חיבור של תפוצתו היתה מה לרוב לקבוע שקשה

הכהן כי להניח יש פעמים! תשע המחבר של ידו בכתב שהועתק קורטיש' פירננדו וספר החדשה האינדיאה 'ספר הכהן יוסף של

מכרים, או לקרובים כתב-היד את להעניק או להשאיל שיוכל כדי אלא עצמו, עבור רק לא העתקים של רב כה מספר הכין

עותקים. של רב כה מספר הכהן הכין מדוע להבין קשה שכזאת, הנחה ללא מתעניינים; על-ידי להעתיקו נתבקש אף ואולי

על-ידי שהועתק אחרת בבעלות בכתב-יד גם מצוי אשר הכהן, שחיבר הגלוסאר לשמש יכול כתבי-היד של לסירקולציה עדות

חיבורים של בכתבי-היד שנעשה השימוש אופן על מרמזת זו עובדה חיבורו. את הכהן שהעתיק לאחר שנים מספר אחר סופר

ל'אגרת בקשר הממצאים שמעידים כפי מהחיבור בחלק רק לעתים מעוניין היה המעתיק כאשר היהודי, הלימוד בעולם זה מסוג

לפריצול. עולם' של11ארחות חשיבותם הבנת את הן זו בתקופה הידע הפצת לגבי הבנתנו את הן להרחיב יכולות אלו עדויות

כתבי-היד וזיקתם לספרות הנדפסת, שלא פעם נתקיימו במקביל עד תקופה מאוחרת. 

של הצורך את עוררה הורנקולריות בלשונות ספרים של הדפסתם באמצעות העולם על נרחב ידע של וגוברת ההולכת נגישותו

שונים יהודים מלומדים של הכרותם הרחב. היהודי הקוראים קהל בפני אלו ידיעות להציג אלו לשונות שידעו יהודים קוראים

בהכרח קרא שלא קהל עבור העברית ללשון אירופית ספרות ולעבד לתרגם אותם עודדה ב'תגליות' שעסקו ספרים עם

התכנים את להגיש ניסו המחברים כי נראה יהודי, קוראים לקהל העולם על הידע את לקרב הרצון מלבד אלו. בלשונות

להשלים היה הללו התרגומים של תפקידם יהודי. קוראים לקהל יותר שיתאימו באופן נוצרי קוראים לקהל מלכתחילה שנועדו

שיתאים מנת על המתרגם על-ידי מודע באופן נבחר המתורגם החיבור זאת ועם התקופה של היהודית בתרבות החסר את

של12לתפישותיו, בחיבורו הכהן יוסף של ומבחירתו מונטלבודו של בחיבורו פריצול אברהם של מבחירתם לראות שניתן כפי

באופן אותו ועיבד תרגם הוא ולכן המתרגם של עולמו השקפות את תאם לא זמין או מוכר שהיה הספר לעתים בואמוס.

או גומארה דה לופס של וספרו הכהן יוסף של במקרה כמו המקורי, המחבר של עולמו השקפת את לגמרי שינה ואף שטשטש

אירופית. בספרות דן המחבר כאשר ישראל' ב'מקוה אחרים מנת13במקרים על יהודים עבור גשר שימשו הללו התרגומים

התרבותית הזהות גבולות את הגדירו גם רבה במידה אך בסביבתם, הנוצרית בחברה שרווח התרבותי בשיח להשתלב שיוכלו

של המתרגמים, שבאו לידי ביטוי במלאכת התרגום והעיבוד. 

העת.10 של האירופית בתרבות כתבי-היד של הנמשכת וחשיבותם באיטליה יהודים של בספריותיהם כתבי-היד של מקומם על ביבליוגרפיות להפניות
. 168, הערה 100 - 99החדשה המוקדמת, ראו לעיל בפרק הראשון, עמ' 

עמ'.11 השני, בפרק לעיל ראו הגלוסאר, של הנפרדת ולהעתקה הכהן של היד הערה112לכתבי עמ'9, השלישי ובפרק להעתקה178-179, .
.101 - 99חלקית מחיבורו של פריצול ראו: שולוואס, רשימת המסע האיטלקית. ראו לעיל דיון בנושא בפרק הראשון, עמ' 

.21 - 20ראו: ברק, תרבויות של תרגום, עמ' .12

. ראו התייחסות לתופעה זו אצל: קפלן, קריאה של ספרות ספרדית.251 - 250ראו לעיל דוגמא לכך בפרק הרביעי, עמ' .13
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הפעולה שיתוף על עמדו רבים וחוקרים זו בתקופה הנוצרית בחברה התקיים היהודית בספרות התעניינות של מקביל תהליך

נוצריים קוראים עבור עבריים ספרים ובהדפסת ביניהם ידע בהעברת המוקדמת החדשה בעת לנוצרים יהודים בין

מהעת הן הביניים מימי הן יהודית ואתנוגרפית גיאוגרפית היסטוריוגרפית, ספרות נדפסה זה מתהליך כחלק הבראיסטים.

הדני, אלדד סיפור כגון: השבע-עשרה המאה במהלך נוספות ורנקולריות ללשונות ואף ללטינית בתרגום המוקדמת, החדשה

יחיא אבן לגדליה הקבלה' 'שלשלת הכהן, ליוסף הימים' 'דברי פריצול, לאברהם עולם' ארחות 'אגרת מטודלה, בנימין מסעות

היו לא שחלקם אף על ייחודי, או קדום יהודי ידע כנושאים ההבראיסטים בעיני נתפשו אלו חיבורים גאנז. לדוד דוד' ו'צמח

השמונה- במאה שלהם חוזרות מהדורות שהדפיסו היהודים, למשכילים גם הפריעה לא זו עובדה מדעית. מבחינה מעודכנים

והתשע-עשרה. בתפישות14עשרה השינויים את להוביל בכדי עליו להשען יהודי מקור למשכילים סיפקו אלו חיבורים

שראינו כפי המוקדמת, החדשה העת של הראשון בחלקה לצמוח החלו אלו דפוסים מעוניינים. היו בהם והלימוד החשיבה

חדשה, לימודים תכנית היהודי לתלמיד שהציעו המשכילים, בחוגי יותר מלא באופן התגבשו אך העבודה, במהלך בדיוננו

העולם. של ואתנוגרפיה גיאוגרפיה לימודי השאר, בין ספרות15שכללה, של התרגום למפעלי משמעותי תפקיד היה כך בתוך

של עולמם לתפישות והותאמו משכילים על-ידי לעברית שתורגמו האירופית, הנאורות ספרות של החיבורים כדוגמת אירופית,

 16קהל המשכילים בפרט ושל הקהל היהודי בכלל בתקופה זו שעל סף המודרנה.

התייחסו אליו המקורות בקורפוס המשכיות של מבוטלת לא מידה ישנה כי ניכר בעבודה הנדונים השונים החיבורים מניתוח

שבאו המחשבה בדפוסי והשינויים התגליות בעקבות שהתגבשו החדשים, הידע גופי שלהם. העולם בתפישות ואף הכותבים

לכן קודם החלו אף שחלקם לתהליכים, זַָרז כמעין תפקדו הם מיידי. לשינוי לרוב גרמו ולא רגע בן התרחשו לא בעקבותיהם

ימי-הביניים. ותפשו17בשלהי הלכו אשר החדשות, ולתובנות המעודכן לידע במקביל היהודית בתרבות לתפקד המשיכו הם

להוכחת ופעמים ומסורתיות קודמות תפישות להוכחת פעמים ושימשו יהודים, מלומדים של בכתיבתם יותר מרכזי מקום

עם היהודית. בתרבות 'המודרנה' או החדשה' 'העת החלה מתי לקבוע קשה יהיה זה בהקשר כי לומר ניתן חדשניות. תפישות

חדשים, לימוד דפוסי של באימוץ הספרותיות, הסוגות בהרחבת הכתיבה, באופן ביטוי לידי שבאו והחידושים השינויים זאת,

אלו כל - ויותר יותר מורכבים ונעשו שהלכו היהודית הזהות ובביטויי מקורותיהם על הכותבים שהפעילו הביקורת במידת

היהודית החברה של בתגובות ויתבטא והתשע-עשרה השמונה-עשרה במאות ויתפתח שימשיך תהליך של ראשיתו על מעידים

לחידוש ולשינוי באמצעות ה'השכלה' והאורתודוקסיה כאחד.

14.) עולם' ארחות 'אגרת בסוגריים: הדפסתם ושנת החיבורים שמות (1793לדוגמא הימים' 'דברי ,(1733,1859) דוד' 'צמח ,(1698,1768,
1785) ונעים' נחמד 'ספר התשע-עשרה), המאה מן נוספות רבות ומהדורות השמונה-1743, למאה המתוארכים החיבור של כתבי-יד כמה ומצויים

 ומהדורות רבות מן המאה התשע-עשרה). 1797, 1796, 1769, 1698עשרה), 'מקוה ישראל' במהדורה עברית (

בשנת.15 בברלין שנדפס לימודים' 'ראשית לינדא ברוך של חיבורו לדוגמא אידלסון-שיין,1788ראו ראו: לינדא, של בחיבורו אלו בנושאים לדיון .
. 323 - 246ברוך משנה הבריות, עמ' 

ראו: אידלסון-שיין, שם..16

.108 - 107השוו לדוגמא: ארבל, הרנסנס האיטלקי, עמ' .17
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נספח

'ביאור מלות לא נודעו אצלינו'

גלוסאר מונחים מ'העולם החדש' פרי עטו של יוסף הכהן

2571מהדורה מוערת על-פי כ"י מוסקבה - ספריית המדינה, אוסף גינצבורג מס' 

ביאור מלות לא נודעו אצלינו1

ר"ל קינה אאוזובאש2ארייטו שם פרי עץ 3         

עשב לביי  מ[?] כל אדם וסם ממית. ונראה 4איפירבאטון

כארז קאטלוניא אישקורצונירה     5

עשב נמצא שם5 6אושקה

חיה דומה לפרה והוא חמור מדברי 7אנטה    

ב-דף86דף.1 עמ' ברלין87, כ"י על-פי הן מרובעים בסוגריים בטקסט להלן המופיעות ההשלמות כתב-היד. של תצלומים להלן ראו ב. עמ'
דף823 מצויינת63, לא באם הכהן. יוסף של ובתרגומו-עיבודו גומארה דה לופס פרנסיסקו של בחיבורו אלו למילים הפניות להלן בהערות .

מצורפות להלן 'מאגשימי'. למלה כלל הפניות למצוא בידי עלה לא בחיבור. זו מילה למצוא בידי עלה שלא משמע גומארה של לחיבורו הפניה
היה אמריקה על שחלקו זה, אוסף הכיר שהכהן יתכן באיורים. לוו שחלקם הצמחים, של תיאור הכולל רמוסיו, של המסעות לאוסף הפניות גם
את המפרט נוואטל-אנגלית של מונחים למילון הפניות האפשר במידת צורפו הנוואטל מלשון למלים אוביידו. דה פרננדס של מחיבורו תרגום

משמעותם והפניות לתיאוריהם הויזואליים בקודקס מנדוסה, המלווים הסברים של המהדירים.

2.arieto'עמ כללית, הסטוריה ארייטו48,52(גומארה, הם יקראו אשר אחת, שירה 'ויעשו ראו: אספניולה. האי לתיאורי בהקשר מופיע .(
בשנה.' שנה מדי עושים הם אשר והבכי האבל חגי ובימי תמרוריהם בימי אותה וישוררו בנותיהם ואת בניהם את וילמדוה למזכרת קינה ר"ל

).33(הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

3.auzuba 140, עמ' 1556 באיטלקית. השוו: רמוסיו, מסעות .

)551ראו: והוא לביי [בשוליים:] ר"ל מחזק הלב.' (הכהן, ספר קורטיש, עמ' .4

5.hipérbaton'עמ כללית, הסטוריה אחר110(גומארה, עשב יכירו לא ההיא הארץ 'ויושבי ראו: 'קארטגינה'. לתיאורי בהקשר מופיע .(
איפירבאטון, שהוא אומרים הזה, והעשב לעשות. מפליא ברוך בעינים חולי כל ומרפא הראות ומשיב הזה, הארס מרפא מיצו אשר
הסם נגד מאד הוא וטוב אישקורצינירה, אותו וקוראים אחד, ישמעאלי יד על הכירוהו ובקאטאלוניא טולומיאו, את בו רפא ואליגשאנדרו

).85 - 84הממית.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

6.osca'עמ כללית, הסטוריה בהם.'111(גומארה, ויתעשנו ואושקה יוף, יקראום אשר עשבים גופם חוליות בכל ישימו [...]' ראו: .(
).85(הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

7.antas'עמ כללית, הסטוריה הדומות138,140(גומארה, ומהחיות האצוקאר מקני שם 'ויאכלו ראו: המאלוקוש. לאיי בהקשר מופיע (
הוא מדברי חמור והאנטה בדקיהן. את וחזקו סביב האוניות] [=את אותן יצפו אנטה יקראו אשר החיה ובצואת [...] אנטאש יקראו אשר לפרות
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חיה קטנה מכוסת [?]  קשקשי(ם) ור"ל  איוטוקטלי   

8בלשונם שפן ודלעת

עוף גדול אשר יבלע תינוק (אחד) שלם 9אלקאטראצי   

הם אוניות קטנות מעץ אחד לבד. ור"ל 10 אקאלייש   

10(בלשונם מיגשיקו העיר הגדולה) בתי המים

ש[ו]רש. נקרא בלשונם רפואת היין. 11אוקופאטלי

ב[ו]שם נהוג אצלם 12אשיאיש 

חיה מורכבת מעז וצבי והוא הוי 13אירקו צירבו   

חיה15 14אלקאטראזיש    

שרף עץ ומושחים בו   15אוליי 

).116, 111,110ודומה אל הפרה.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

8..Tōch-tli = rabbit. Ōy(a) = to shell something'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: יקראו180,242. אשר אחת 'וחיה ראו: .
סוסי יתכסו כאשר קשקשים שריון המכוסה וכל ארוך, וזנבה האיריציאו כרגלי ורגליה האנאדה כפי פיה אשר מהחתול גדולה והיא אויוטוקטלי
[בשוליים:] איוטוקטלי אותה יקראו וההודיים אינקובירטאדה. לה ובלשונם: המכוסת הספרדים ויקראוה [...] קשקשים. מכוסה וזנבה הפרשים

) 291ש[פ]ן דלעת' (הכהן, ספר קורטיש, עמ' 

).507ראו: 'וגם טיגריש ואלקאטראזיש הביא עמו.' (הכהן, ספר קורטיש, עמ' .9

10.Ācal-li= boat (canoa). The literal sense of this is 'water-house'. see Ā-tl, Cal-li'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: .1.
והאיטי. קובה בלשון קנואש אותם יקראו והספרדים מים) בתי (ר"ל אקאליי הם יקראו אשר קטנות, אוניות אלף כמאתיים תכנה הזה 'ובמקוה

עמ' קורטיש, ספר (הכהן, אלף.' חמשים מהן תמצאנה לבדה ובמיגשיקו אחד מעץ נעשו אשר כתיבות קודקס361טהמה ואנוולט, ברנדן .(
.163מנדוסה, עמ' 

11.Ācapah-tli= medicinal plant with radish like leaves'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: .1.Pah-tli = medicine, potion.
עמ' שם, מאד.'185ראו: ישכר אשר ישתו, היין) רפואת נקרא (שורש [בשוליים:] אוקופאטלי עם מבושל המיטל, מעץ היוצא במשקה 'וגם .

עמ' קורטיש, ספר בו538(הכהן, יתנו [...]ואם האדם. כשוק ועוביו קומות כשתי גבוה מאגואיי, יקראו רבים אשר אחד עץ הוא גם 'והמיטל .(
).  552אוקפאטלי [בשוליים:] רפואת המים [?] והיה יין לשתות. ומלולבו ועליו הדקות והרבות יעשו מרקחת' (שם, עמ' 

12.ajíes'עמ כללית, הסטוריה עמ'32(גומארה, האינדיאה, ספר (הכהן, '[...] ואשיאיש ושפנים [...] הודיים עשרה קולונבו 'ויקח ראו: .(
17(.

13.) שם אשר מהאירקוצירבי 'ויצודו ראו: פרו. לתיאורי בהקשר הוימופיע בתלמוד ונקראת וצבי מעז מורכבת עמ'חיה האינדיאה, (ספר '(
137' נקראים: גומארה של בחיבורו זה לתיאור המקביל בפרק .ovejas cervales'עמ כללית, הסטוריה (גומארה, הכוי164' 'ובשר השוו: .(

).230אשר יקראו אירקוצירבי [...] והאירקוצירבי ירבו שם לרוב מאד, ביתיים ומדברים.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

14.alcatrazziמסעות רמוסיו, השוו: עמ'1556באיטלקית. קורטיש,162,163, ספר (הכהן, עמו.' הביא ואלקאטראזיש טיגריש 'וגם ראו: .
). 507עמ' 

15.Yōlli = heart. Yōllohxōchi-tl = Magnolia flower'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: .342.elo'עמ מקסיקו, כיבוש (גומארה,
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שורש מתוק 16באטאטאש

17בישה    פרי עץ נמצא שם

שם עץ ושם פרי 18גואיאבארה

עץ מוציא שמן טוב20 19ג[ו]אקונאגש  

עשב טוב מאד  שם פרי עץ20[גו]אהי  גואנאבאנוש     21

22גואביניקואינאגש  חיה  גדולה כארנבת ודומה לשועל

עוף מורכב מתרנגול וטווס. והוא תרנגול  גאלייפאבו

מהוורד370 יעשו וכן [...] וזך ירוק לבן פרח אם כי יצמיח ולא ארכן אמה אשר האגוז כעץ ועלהו אילו יקראו אשר גדול אחר 'ועץ ראו: .(
).551אשר יקראו יולו הצומח בעץ כגול והוא כלב ונוטה אל הלובן וריחו ערב' (הכהן, ספר קורטיש, עמ' 

16.batatas'עמ כללית, הסטוריה זרים'32(גומארה, אחרים ודברים ומאיז ובאטאטאש ואשיאיש [...] הודיים עשרה קולונבו 'ויקח ראו: .(
עמ' האינדיאה, ספר קולומבוס17(הכהן, שהביא הפריטים את הזכיר שם מכן. שלאחר בפרק אך גומארה, אצל אופן באותו מופיע זה הסבר .(

' בינהם: מה'אינדיאס', ספרד lasלמלכי batatas que son raíces dulces'עמ כללית, הסטוריה (גומארה, אצל33' במקביל נשמט זה פירוט .(
.226הכהן. ראו גם איזכור של הצמח בתיאורי פרו: הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

17.bija'עמ כללית, הסטוריה גופם48(גומארה, יעשו בישה יקראו אשר העץ פרי 'ועם ראו: אספניולה. האי לתאורי בהקשר מופיע .(
האינדיאה, ספר (הכהן, היו.' שכבר למזכרת הראויים הדברים לספר או ושריהם מלכיהם בשבח ולזמר לחוג גופן מציירות הנשים וגם אדמדם.

).139, עמ' 1556 באיטלקית (רמוסיו, מסעות Bicia).  השוו: 30עמ' 

18.Guiabara'עמ כללית, הסטוריה לכתוב54(גומארה, ודיו ניר לספרדים היה 'ולא ראו: אספניולה. האי לתאורי בהקשר מופיע .(
עמ' האינדיאה, ספר (הכהן, וקופיי.' גואיאבארה יקראו אשר העצים, עלי על בסכינים ויכתבו בה34לראשונה להלן, הפירות לרשימת השוו .(

. ראו שם איור של הצמח).140, עמ' 1556 (רמוסיו, מסעות Guiabaraמופיע 'גויאבאראש'. השוו:

19.goaconar'עמ כללית, הסטוריה ממנו55(גומארה, אשר גואקונאגש, ושמו אחד עץ 'ושם ראו: אספניולה. האי לתאורי בהקשר מופיע .(
כל ולרפאת לכאבים ייטב ישראל מארץ המובא כבאלשאמו שאיננו וגם הוא. שמן כי הפינו כעץ שורף ועצי כבאלשאמו וריחני ערב שמן יצא

עמ' האינדיאה, ספר (הכהן, השוו:35נגע.' (Guaiacanמסעות עמ'1556(רמוסיו, בשם148-149, גם שם נזכר .(Balsamoהילידים וכי
. ראו שם איור).153 - 152 (שם, עמ' balsamo artificiale  או Goaconaxקוראים לו 

20.guahi'עמ כללית, הסטוריה יתנו62(גומארה, אשר גואהי, יקראו אשר אחד עשב 'ולהם ראו: הלוקאיוש. 'איי לתאורי בהקשר מופיע .(
).42להריק האדומה, ובו יאריכו ימים נעימים וטובים כי טוב הוא מאד.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

21.Guanabano ראו שם איור). מופיע להלן ברשימת הפירות.142 - 141, עמ' 1556 (רמוסיו, מסעות .

22.guabiniquinaj'עמ כללית, הסטוריה ודומה74(גומארה, כארנבת היא אשר שם נמצאת אחת חיה 'וגם ראו: קובה. לאי בהקשר מופיע .(
מהחיות שמנה אחד נחש בפי ימצאו אשר ויש האלה. הגדולים הנחשים יאכלו ההם מהחיות גואביניקואינאגש, ושמה מאד טוב ובשרה לשועל

).52ההם.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 
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23שלהם.

(שם) פרי (עץ)25 שם פרי עץ24גואיאנאבוש גואזומאש 25 [נמצא שם] 

26גואיאנאבו           שם מקוה מים

פירות העץ .  הובוש .  היקאקוש  27היגירוש

ר"ל בית האלהים ולבמה יקראו כן 28טיאוקאליי  

הוא בית ישחקו בו 29טלאקטלי   

ר"ל יריד30 30טיאנקואיזטלי

חיה אשר תשים בניה בחיקה בב[ו]רחה טלאקאצי

 (קורטיש חלק ג' פר' עב')31וזנבה מפוצל להקל חבלי הלידה

23.gallipavos'עמ כללית, הסטוריה גונים.103(גומארה, לכמה המתהפך זקן ולהם ובשדה בבית לרוב שם ימצאון גאלייפאבוש וגם ראו:' (
עמ' האינדיאה, בספר (הכהן, האדם.' בני את וגם התרנגולים את ויהרגו הלילה בתחלת ינשכו אשר גדולים שם,78ועטלפים גומארה, השוו: (

שנים116עמ' תחת פאשאן יקראו אשר הבר [...]ותרנגול אתם. הביאו אשר הסחורה כל את 'ויחליפו ראו: לונצואלה. בהקשר מופיע .
) 92וגאלייפאבו אחד בעד ארבעה ושפנים ונתחי צבאים.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

עמ'Guanaboהשוו:.24 כללית, הסטוריה עמ'103(גומארה, האינדיאה, בספר הכהן, לפרי78). השוו .Guaiaboמסעות ,1556(רמוסיו,
). מופיע ברשימת הפירות להלן.140עמ' 

). 140, עמ' 1556 (רמוסיו, מסעות Guazuma השוו: .25

26.Guainabo'עמ כללית, הסטוריה במקוה50(גומארה, אחד גדל קאראמאטיגשו 'וקאציקי ראו: אספניולה. לתיאורי בהקשר מופיע .(
).32המים, אשר יקראו גואיאנאבו, עשרים שנה כי שם ביתו.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

27.hobo'עמ כללית, הסטוריה עמ'103(גומארה, האינדיאה, בספר הכהן, השוו: השוו:78). .Hobi ,Higuero, Hicacos,רמוסיו)
) רשימת הפירות להלן.140, 139, 138, עמ' 1556מסעות 

28.Teohcal-li = temple, church. See Teō-tl, Cal-li'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: אלהים227. בית יקראו מקדשהם 'ואל ראו: .
עמ' קורטיש, ספר (הכהן, טיאוקאליי.' מקדשהם את קראו כן על קאליי יקראו הבית ואל טיאוטל יקראו האלהים אל ואנוולט,364כי ברנדן .(

.168קודקס מנדוסה, עמ' 

(ספר.29 בתוכו' עבור הכדור יוכל כאשר נקב בהם אשר אבנים יבנו מצדיו ובקירותיו טלאקטלי יקראו שם ישחקו אשר המקום 'ואל ראו:
).353 - 352קורטיש, עמ' 

30.Tiānquiz-tli = marketplace'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: ספר240. (הכהן, טיאנקואיזטלי'. בלשונם יקראו היריד 'ואת ראו: .
).364קורטיש, עמ' 

ספר.31 (הכהן, ההן.' ההודיות הגידו ככה בלדתה, היולדה חבלי תקל וזנבה לאכל בחיקה בניה תשים אשר החיה היא אחד, 'וטלאקאצי ראו:
עמ' עמ'507קורטיש, האינדיאה, בספר הנ"ל, השוו: עמ'46) כללית, הסטוריה גומארה, החיה). של שמה ללא אך מההסבר חלק מצוי (שם
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ר"ל שפן              32טוחטל

דג גדול זולל (מאד) 33טיבורון 

פ[י]רות העץ 34יאיאגואש . יארומאש35 .

עשב נמצא שם  35יוף

שורש כלפת (והוא) ארסיי. וזורים אותו  יוקה

כגבינה להוציא מיצו. ועושים ממנו לחם 

36דומה לבישקוטו די פישה

מיני פירות   37מאקאגואיש .  מאמיאיש.40    

עץ אשר מפריו יעשו שכר 38מוליי

67.

32.Tōch-tli = rabbit'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: קורטיש,242. ספר (הכהן, שפן'. ר"ל טוחטלי יקראו אשר ביום נוצר 'אשר ראו: .
).516עמ' 

33.Tiburones'עמ כללית, היסטוריה מאד.45,287(גומארה, היה גדול כי בים בועוד וינתחוהו בחכה אחד טיבורון שם 'וימשכו ראו: .(
כי הימה ישליכו אשר את לקחת [...] ילך האוניות ואחרי [...] מאד הוא זולל כי מהאוניות המלחים תלו אשר חזיר נתחי מאות כחמש בו וימצאו

).158, עמ' 1556 (רמוסיו, מסעות Tiburoni) השוו: 280זולל הוא מאד [..]' (הכהן, ספר קורטיש, עמ' 

34.jaruma'עמ כללית, הסטוריה יארומה60(גומארה, יקראו אשר שם נמצא אחר 'ועץ ראו: פלורידה. ליד 'פאלמאש' לנהר בהקשר מופיע (
נמצא לא ונגע מכה על ירפה ועליו יונקותיו ומיץ תאנה כעלה ועלהו האגוז כעץ ועצו מאד ערב וטעמו וטוב בריא והוא לתולעים ידמה ופריו

). ראו רשימת הפירות להלן.140, עמ' 1556 (רמוסיו, מסעות Iaruma). השוו: 40כמוהו בכל הארץ.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

35.jop'עמ כללית, הסטוריה (הכהן,111(גומארה, בהם.' ויתעשנו ואושקה יוף, יקראום אשר עשבים גופם חוליות בכל ישימו [...]' ראו: .(
).85ספר האינדיאה, עמ' 

36.yuca'עמ כללית, הסטוריה יקראו48(גומארה, אשר אחד ומשורש ממאיש לחמם 'ועושים ראו: אספניולה. האי לתאורי בהקשר מופיע .(
אותו ולשו צאתו עד דק אשר עד אותו יגררו לכן מאד ארסיי ומיצו כלפת והוא בפישהיוקה עושים אשר כבישקוטו תואר טוב לחם ויעשו

היום. עד בתושקאנה עמ'אשר האינדיאה, ספר (הכהן, המיתו30' 'ורבים במקור). נמצאת שאינה הכהן של תוספת מציין המודגש הסימון .
).34עצמם במיץ העשב אשר יקראו יוקה' (שם, עמ' 

37.Mamai'עמ כללית, הסטוריה עמ'102-103(גומארה, האינדיאה, בספר הכהן, השוו: מסעות78). רמוסיו, עמ'1556. שם142, ראו .
איור. ראו רשימת הפירות להלן.

ייטיבו.38 ועליו הבהמות ונגע המורסות ירפאו ומדבשו שכר יעשו מוליי יקראו אשר העץ מפרי 'וגם ראו: פרו. לתאורי בהקשר מופיע
).145, עמ' 1556 (רמוסיו, מסעות Mangle).  השוו: 230לכאבים ולנגעי האנשים.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 
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הוא חטה שלהם וממנה יעשו לחם ושכר 39מאיז

דג גדול טוב למאכל.  ואוהב האדם. 40מאנאטי

עץ שעושים ממנו דברים רבים   41מיטל

קורטיש תמצאנו45

אבן שעושים ממנה חרבות צורים מאגשימי

ר"ל פולין 43פאפאש       שורש הנאכל42פאטוליי

ר"ל שחוק הפולין 44פאטולייזטלי

עשב מרדים הנחשים 45פי[צי]איטל

39.maiz'עמ כללית, הסטוריה עמ'32(גומארה, האינדיאה, ספר הכהן, השוו: הלחם),17,30). על הסבר עם מצוי 253-254(שם
עמ' קורטיש, ספר הנ"ל, ושימושיו). גידולו של מסעות538(פירוט רמוסיו, השוו: השיכר). על עמ'1556(הסבר איור.131-132, שם ראו .

. 156ברנדן ואנוולט, קודקס מנדוסה, עמ' 

40.manatí'עמ כללית, הסטוריה מכוער50(גומארה, גדול דג ימצא ההם ובנהרות 'ובימים ראו: אספניולה. האי לתיאורי בהקשר מופיע .(
והנקבת [...] כערמון ומראהו [...] כתפיו על עגולות רגלים ושתי קטנות ועיניו העגל כראש ראשו אשר מאנאטי, ושמו כנאד והוא למראה
(הכהן, דבריהם.' את וישמע ככלב צאתו מדי בידם ויאכל האנשים את ויאהב מאד המאנאטי ויגדל [...] להן שדים כי כפרות ומניקות יולדות

. ראו שם איור.160 - 159, עמ' 1556. השוו: רמוסיו, מסעות 32 - 31ספר האינדיאה, עמ' 

41.Me-tl = century plant, maguey, member of the Agave family of plants (most commonly those cultivated for the
production of pulque and mezcal)'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: מאגואיי,143. יקראו רבים אשר אחד עץ הוא גם 'והמיטל ראו: .

יעשו והרבות הדקות ועליו ומלולבו לשתות. יין והיה [?] המים (רפואת אוקפאטלי בו יתנו [...]ואם האדם. כשוק ועוביו קומות כשתי גבוה
. 538 (איזכור שימושיו של הצמח), 362). השוו: שם, עמ' 552מרקחת [...].' (הכהן, ספר קורטיש, עמ' 

42.Patoā = to throw dice, gamble, play patole. M[olina] glosses patolli as 'dice' although it is actually a game
played with colorín seeds'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: ישב189. הפאטוליזטלי בשחוק 'וגם ראו: מקסיקו. לתיאורי בהקשר מופיע .

).352לראות אשר ישחקו בפולים אשר יקראו פאטוליי וישחקו בהן כבקוביא על מחצלת אשר עליה קוים.' (הכהן, ספר קורטיש, עמ' 

43.papas'עמ כללית, הסטוריה להם'205(גומארה, אין מאיז כי יאכלו פאפאש יקראו אשר 'ושרשים ראו: פרו. לתיאורי בהקשר מופיע .(
).174(הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

בהן.44 וישחקו פאטוליי יקראו אשר בפולים ישחקו אשר לראות ישב הפאטוליזטלי בשחוק 'וגם ראו: מקסיקו. לתיאורי בהקשר מופיע
.42) ראו לעיל הערה 352כבקוביא על מחצלת אשר עליה קוים.' (הכהן, ספר קורטיש, עמ' 

45.Pech-tli= sleeping mat, petate (=petlatl, in Nahuatl)'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: השוו:190. .Ācapech-tli= reed
mat'עמ שם, ראו: במיץ1. מעורב ושורשיו הקטנים הלולבים ומיץ מימיו... יתקבצו שם אשר חור בו אחד...ויעשו עץ הוא גם 'והמיטל ראו: .

. 538). השוו לפירוט המופיע שם, עמ' 552האבשינטיאו אשר להם ירפא נשיכת צפעוני...וגם מחצלאות יעשו מהן'(הכהן, ספר קורטיש, עמ' 
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עץ אשר ט"ו אנשים לא יוכלו לחבקו50 46צייבה

ר"ל אחד 47צי

ר"ל שנה אחת 48ציטוחטלי

פרי עץ נמצא שם  49קאימיטוש

שם עץ 50קופיי

חיה גדולה כארנבת55 51קימיש

זרע דק כחרדל. וממנו יעשו שמן 52קיאן

הם אוניות קטנות של עץ אחד לבדו 53קאנואש

ר"ל שר וקצין 54קאציקי

לחבקו'..46 יוכלו לא יחדיו איש עשר חמשה צייבה יקרא אשר והעץ מאד השדה עצי בה 'ויגדלו ראו: ניקרגואה. לתיאורי בהקשר מופיע
). 146, עמ' 1556 (רמוסיו, מסעות Ceiba). השוו: 238(הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

47.Ce'עמ מקסיקו, כיבוש (131(גומארה, גומארה של בחיבורו זה בפרק בלשון201). עשרים עד מאחד המספרים שמות רשימת מצויה (
.26. אצל: קרטונן, מילון נהאווטל, עמ' Cē(pl.), Cēmeh= oneנוואטל עם תרגום לספרדית. הפרק הושמט בחיבורו של הכהן. כמו כן ראו:  

48.Ce tochtli'עמ כללית, הסטוריה (גומארה, עם317. נהוואטל בלשון השנים ספירת של רשימה מצויה גומארה של בחיבורו זה בפרק .(
עמ' קורטיש, ספר הכהן, (השוו: אחת' שנה ר"ל ציטוחטלי בשם השנים למנות יתחילו 'ולכן ראו: לספרדית. השלמה516תרגומן הרשימה .(

המצויה אצל גומארה הושמטה בחיבורו של הכהן כמו גם רובו של הפרק, מלבד פרטים בודדים מסופו. 

). 139, עמ' 1556 (רמוסיו, מסעות Cainitoראו להלן רשימת הפירות. השוו: .49

50.copey'עמ כללית, הסטוריה ויכתבו54(גומארה, לראשונה לכתוב ודיו ניר לספרדים היה 'ולא ראו: אספניולה. לתאורי בהקשר מופיע .(
עמ' האינדיאה, ספר (הכהן, וקופיי.' גואיאבארה יקראו אשר העצים, עלי על יקראו34בסכינים אשר העץ 'ושרף 'בורניי': האי לתיאור השוו .(

). ראו שם איור.141, עמ' 1556 (רמוסיו, מסעות Copei). השוו: 122קופיי והיא הקאנפורה ימצאון שם לרוב' (שם, עמ' 

ורעה.51 כארנבת גדולה קימיש, יקראו אשר אחרת וחיה שפנים, מיני שלשה אם כי בה נמצאו 'ולא ראו: אספניולה. לתאורי בהקשר מופיע
עמ' האינדיאה, ספר (הכהן, הימים.' כל משפטם זה היא גם יאכלוה כן ואחרי צדים היו ובה לנבוח תדע לא כאלמת והיא מאד ).35למראה

).154 - 153, עמ' 1556 (רמוסיו, מסעות Chemiהשוו: 

)363ראו: 'ומזרע אחד אשר יקראו קיאן יעשו שמן, ויש אשר ידמו אותו לחרדל.'  (ספר קורטיש, עמ' .52

בלשון.53 קנואש אותם יקראו והספרדים מים) בתי (ר"ל אקאליי הם יקראו אשר קטנות, אוניות אלף כמאתיים תכנה הזה 'ובמקוה ראו:
מ' קורטיש, ספר (הכהן, אלף.' חמשים מהן תמצאנה לבדה ובמיגשיקו אחד מעץ נעשו אשר כתיבות והמה והאיטי. גם361קובה מופיע .(

עמ' האינדיאה, ספר השוו: ) קנואש' הנקראות ההודיים יעשו אשר אחרות אוניות [...]' השוו: פרו, לתיאורי התייחסות176בהקשר ראו .(
.10למלה: 'אקאלייש' לעיל, הערה 

).195מונח זה מופיע פעמים רבות בחיבורו של הכהן. לדוגמא: 'קאציקי (ר"ל שרים)' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' .54
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הוא עשב יקר אצלם. ויסיר הרעב והצמא קוקה

 55בהיותו בפיהם.60

פרי יקר בעיניהם. והם כשקדים. ומקמחו  קאקאאו

ומים יעשו שכר. והוא להם כמטבע. 

 56ובמקום מטבע יוציאו אותו בספרד החדשה.

הוא שרף עץ כלבונה שמקטרים בו. 57קופאליי

הם שרצים מעופפים המאירים בלילה65 58קוקויוש

פרי נמצא שם 59שאגואה

אם.55 כי יצמח ולא יעלה לא אשר ומפז מזהב בעיניהם היקר קוקה, יקראו אשר העשב את יזרעו שם 'וגם ראו: פרו. לתיאורי בהקשר מופיע
ויביאו יזרועו השנה מחדשי חדש ובכל מאד. בעיניהם וייקר והצמא הרעב יסיר כי בפיהם יתנו ממנו ההיא הטובה כארץ חם אוירה אשר בארץ

).226את תבואתם לטוב אוירם כי שוה הוא מאד.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

56.Cacahua-tl = cacao, chocolate bean'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: 'והקאקאאו18. ראו: ניקרגואה. לתיאורי בהקשר מופיע .
עמ' האינדיאה, ספר (הכהן, במלכות.' ראשונה היושבים להיותם המדינה ועושר מטבע הוא מקסיקו,241אשר לתיאורי בהקשר גם מופיע .(

קורטיש, ספר (הנ"ל, כשקד.' והוא קאקאבאטיל יקראוהו במיגשיקו הקאקאאו הוא כמטבע הוא להם אשר בעיניהם היקר 'והפרי ).363ראו:
 . 538השוו להסבר שם, עמ' 

57.Copal-li = copal, a type of incense'עמ נהאווטל, מילון קרטונן, ראו: עמ'41. קורטיש, ספר הכהן, ראו: ואנוולט,538. ברנדן .
.168קודקס מנדוסה, עמ' 

58.cocuyos'עמ כללית, הסטוריה ולו49(גומארה, כעטלף גדול שם נמצא העוף 'ושרץ ראו: אספניולה. האי לתיאורי בהקשר מופיע .(
פניו ימשח ואשר [...] הארץ. בכל כמובו נמצא לא דבר ולכל בספר לקרא יאירו כנר בלילה אשר בכנפיו ושנים בעיניו שנים ככבים, ארבעה

).31באחד מהכוכבים ההם, יראה כלפיד אש וזה אשר יקראו להם קוקויוש עד היום הזה.' (הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 

59.jagua'עמ כללית, הסטוריה במיץ48(גומארה, תאורם משחור יחשכו להלחם 'ובצאתם ראו: אספניולה. האי לתיאורי בהקשר מופיע .(
).30  - 29הפרי אשר יקראו הם שאגואה' (ספר האינדיאה, עמ' 
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ואלה שמות הפירות (הנמצאים שם 

60בלשונם) [אשר שם]

קאימיטוש                   ולאלה גרעין בתוכן

יאיאגואש          כפרסק70

הובוש היגירוש

היקאקוש אאוזובאש

מאקאגואש61גואנאבאנוש

גואאבאדאש62גואיאבוש

מאמיאיש75 יארומאש

גואזומאש

*ראו להלן צילומים של כתב-היד

60.' otrasראו: yerbas nyu buenas , que acá no las hay como son caimitos, yayaguas, higueros, auzubas, guanábanos,
guayabos, yarumas y guazumas. La fruta de cuesco son hobos, hicacos, macaguas, guiabaras y memeis, que es la

mejor de todas'עמ כללית, הסטוריה (גומארה, בהקשר48' ומופיע גומארה של בספרו זו לרשימה זהה הכהן של בחיבורו הרשימה .(
שמות ואלה לגוי היו מאז אלה בארצותינו נמצאו ולא אלינו נודעו לא אשר טובים אחרים ועשבים 'ופירות ראו: אספניולה. האי לתיאורי
כפרסק בתוכן גרעין ולאלה גואזומאש. יארומאש, גואיאבוש, גואנאבוש, אאוזובאש, היגירוש, יאיאגואש, קאמיטוש, בלשונם: ההם הפירות

).30הובוש, היקאקוש, מאקאגואש, גויאבאדאש ומאמיאיש והוא הפרי היותר טוב'. (בספר האינדיאה, עמ' 

.60הכתיב כאן שונה מעט מן הרשימה המצויה בספר האינדיאה, לעיל הערה .61

.78. הכהן, ספר האינדיאה, עמ' 103, אצל: גומארה, הסטוריה כללית, עמ' guayaboהשוו את הפירוט על פריה- .62
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רשימת קיצורים ביבליוגרפיים

העמודים. ומספרי החיבור שם המחבר/ת, של משפחה שם וכוללות: הביבליוגרפיים הקיצורים שיטת על-פי מובאות בעבודה ההפניות

פריט שנזכר פעם אחת בלבד במהלך העבודה - הובאה הפנייתו המלאה במקום בו נזכר והוא אינו מצוי ברשימת הקיצורים להלן.

מקורות:

 1א.כתבי יד

. 652: מוסקבה - גינצבורג מס'  שלשלת הקבלה, גדליה.אבן יחיא

).Plut. 12) 882: פירנצה - לורינציאנה מס' אגרת

אלהים:משה.אלמושנינו, מס'בית לרבנים המדרש בית - יורק מס'9081ניו שנברג אוסף האוניברסיטה, - פילדלפיה .Ljs

. 2038. אוקספורד - בודליאנה, קטלוג נויבאואר מס' 42

 .273: המבורג מס' מגן דוד דוד. ,גאנז

. 892. סינסנטי - היברו יוניון קולג' מס' 1613: ברנו - ארכיון המדינה מס'  ספר נחמד ונעים, דוד.גאנז

.  579. אוקספורד - בודליאנה מס' 278: מוסקבה - גינצבורג מס'  צלמות העולם / צלמות הארץ, מתתיה.דלקרוט

יהושע.הכהן בן יוסף אצלינו, נודעו לא מילים מס'ביאור קולומביה - ניו-יורק :173)208(K82,המדינה ספריית - ברלין .

(823מס' האליאנס ספריית - פריס .Alliance Israelite Universelle'מס (H 81 A,הרוסית המדינה ספריית - מוסקבה .

.2127. ניו יורק - בית המדרש לרבנים מס' 257אוסף גינזבורג מס' 

יהושע.הכהן בית יוסף התוגר, עותומאן ובית צרפת למלכי הימים מס'דברי הבריטית הספריה - לונדון (גסטר10387:

) - דפוס סביוניטה שי"ד עם תוספות בכתב ידו של המחבר.1071

יהושע.הכהן בן יוסף עמים, גבולות מס'מציב המדינה, ספריית - ברלין :823) האליאנס ספריית - פריס .Alliance

Israelite Universelle'מס (H 81 A'מס גינזבורג אוסף הרוסית, המדינה ספריית - מוסקבה ספריית257. - מוסקבה .

.212המדינה הרוסית, אוסף גינזבורג מס' 

יהושע.הכהן בן יוסף קורטש, פירננדו וספר החדשה האינדיאה מס'ספר קולומביה - ניו-יורק :173)208(K82- ברלין .

מס' המדינה, (823ספריית האליאנס ספריית - פריס .Alliance Israelite Universelle'מס (H 81 Aספריית - מוסקבה .

.212. מוסקבה - ספריית המדינה הרוסית, אוסף גינזבורג מס' 257המדינה הרוסית, אוסף גינזבורג מס' 

גאנז,.1 לדוגמא: ומספרו, היד כתב מצוי בה הספריה שם החיבור, שם המחבר, של משפחה שם כוללים: בעבודה המופיעים היד לכתבי הקיצורים
.273מגן דוד, כ"י המבורג 
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.1304אוקספורד - בודליאנה, קטלוג נויבאואר מס'  בית יער הלבנון: , אברהם בן חנניה.יגל

. 1306אוקספורד - בודליאנה, קטלוג נויבאואר מס'  באר שבע: , אברהם בן חנניה.יגל

ידוע).סקרובוסקו לא (מתרגם דה יוהנס הגלגל:, מס'ספר נויבאואר קטלוג בודליאנה, - ספרית2079אוקספורד - מינכן .

. 2056. אוקספורד - בודליאנה, קטלוג נויבאואר מס'  900. סינסינטי - היברו יוניון קולג’ מס' 394מדינת בווריה מס' 

 .9121ניו יורק - בית המדרש לרבנים מס'  מראה האופנים: , יוהנס דה (מתרגם: שלמה בן אברם אביגדור).סקרובוסקו

.2013 . אוקספורד - בודליאנה, קטלוג נויבאואר מס' 294 מס' HEBRמינכן - מדינת בווריה, אוסף 

מאורבינו).פיקולומיני ידידיה זכריה בן ברוך יוסף אנונימי, (מתרגמים: אלסנדרו העולם, גינצבורג:כדור אוסף - מוסקבה

. 2322. ניו יורק - בית המדרש לרבנים מס' 141. מוסקבה - אוסף גינצבורג מס' 337מס' 

אברהםפריצול עולם, ארחות מס'. לורנציאנה - פירנצה :47)Plut. מס'2 נויבאואר קטלוג בודליאנה, - אוקספורד .(2053.

.128) מס' COD HEBRוינה - הספריה הלאומית האוסטרית ( 

ב. ספרים מודפסים

אברבנאל, 

פירוש על התורה
 כרכים. ירושלים תשכ"ד.3אברבנאל, יצחק בן יהודה. פירוש על התורה. 

אבן וירגא,

שבט יהודה
אבן וירגא, שלמה. ספר שבט יהודה. יצחק בער (עורך). עזריאל שוחט (מבאר). ירושלים תש"ז.

אדלר, 

מכתב מאת מנשה בן 

ישראל

Adler, Elkan N. "A Letter of Menasseh Ben Israel." The Jewish Quarterly Re-

view 16, No.3 (1904). pp. 562-72.

אוביידו,

כרוניקה של האינדיאס
Oviedo y Valdés, Gonzalo Fernández de. Coronica delas Indias. La hystoria

general de las Indias. Impreso en Salamanca por Iuan de Iunta, acabose a cin-

co dias del mes de julio año del nascimiento de nuestro señor Iesu Christo, de

mil [y] quinientos [y] quarenta [y] siete años. [5 July 1547].

אושקי, 

תנחומות לסבלות ישראל
Usque, Samuel. Consolaçam ás tribulaçoens de Israel. Ferrara1553 [Amster-

dam 1599].

אליאב-פלדון, 

מכתב קולומבוס
. 74 - 70). עמ' 1992 (41אליאב-פלדון, מירי. "מכתב קולומבוס." זמנים 

אנריקס גומס, 

שירים
Enríquez Gómez, Antonio. Sonetos, romances y otros poemas. Edición de An-

tonio Lázaro. Cuenca 1992.
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אסף, 

מקורות לתולדות החינוך
והשלמות הערות בתוספת חדשה מהדורה בישראל. החינוך לתולדות מקורות שמחה. אסף,

בעריכת שמואל גליק. כרכים א-ה. ירושלים תשס"א-תשס"ט.

אקוסטה, 

היסטוריה של האינדיאס
Acosta, José de. Historia natural y moral de las Indias. Sevilla 1590. 

אקוסטה, 

היסטוריה של האינדיאס 

אנגלית

Acosta, José de. Natural and Moral History of the Indies. Edited by Jane E.

Mangan. Introduction and Commentary By Walter D. Mignolo. Frances M.

López-Morillas (tr.) Durham 2002.

אקסקמלין, 

פיראטים של אמריקה - 

ספרדית

Exquemelin, A[lexandre] O[livier]. Piratas de la America, Y luz à la defensa

de las costas de Indias Occidentales. [...] Traducido de la lengua Flamenca en

Española, por el Dor. Alonso de Bonne-Maison. Impresso en Colonia Agrip-

pina [=Amsterdam]. Año de 1681.

בואמוס, 

מנהגים וחוקים איטלקית
Boemo Aubano, Giovanni. Gli costumi, le leggi et l’usanze di tutte le genti,

raccolte qui insieme da molti illustri scrittori per Giovanni Boemo Aubano

Alemanno, è tradotti per il Fauno in questa nostra lingua volgare. In questi

tre libri si contiene l'Africa, l'Asia, l'Europa. Venetia MDXXXXII [1542]. 

בוקסנבוים, 

אגרות
בוקסנבוים, יעקב (מהדיר). אגרות יהודי איטליה: מבחר מהמאה השש-עשרה. ירושלים תשנ"ד.

בורדונה, 

איים בעולם
Bordone, Benedetto. Libro di Benedetto Bordone nel qual si ragiona de tutte

l’isole del mondo con li lor nomi antichi & moderni, historie fauole, & modi

del loro ui uere [...]. [Vinegia] M.D.XXVIII [=1528].

ברי, 

אמריקה
Bry, Theodor de. Americae achter Theil, in welchem erstlich beschrieben wirt

das mächtige [...]. Franckfurt am Mayn 1599-1600. 

גאנז, 

מגן דוד (דפוס)
גאנז, דוד. ספר מגן דוד. פראג שע"ב.

גאנז, 

צמח דוד
גאנז, דוד. ספר צמח דוד. פראג שנ"ב.

גאנז, 

צמח דוד (ברויאר)
). ירושלים תשמ"ג.1592ברויאר, מנחם (מהדיר). ספר צמח דוד לרבי דוד גאנז (שנת שנ"ב, 

גאנז, 

נחמד ונעים (דפוס)
.1743גאנז, דוד. ספר נחמד ונעים. יעסניץ 

גומארה, 

היסטוריה כללית
López de Gómara, Francisco. Historia General de Las Indias Y Vida de

Hernán Cortés. Edición de Jorge Lacroix Gurría. Vol. 1. Caracas 1979.
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גומארה, 

כיבוש מקסיקו
López de Gómara, Francisco. Historia de la conquista de México. Edición de

Jorge Lacroix Gurría. Vol. 2. Caracas 1979.

גרינלי, 

מסע קאברל
Greenlee, William Brooks (ed.& tr.). The Voyage of Pedro Álvares Cabral to

Brazil and India: From Contemporary Documents and Narratives. London

1938 (Reprinted in New Delhi 1995).

גרסיה, 

מקורם של האינדיאנים
García, Gregorío. Origen de los indios de el Nuevo Mundo e Indias Occiden-

tales. Valencia 1607. 

גרסילסו דה לה וגה, 

האינקה 
Garcilaso de La Vega, Inca. Comentarios reales de los Incas (1609). Edición,

Prólogo, índice temático y glosario de Carlos Araníbar. Tomo I-II. Lima 1991 .

דה באריוס, 

נצחון השלטון העממי
de Barrios, Daniel Levi (Miguel). Triumpho del govierno popular y de la an-

tiguedad Holandesa. Amsterdam 5443 [1683].

דה פומיס,

צמח דוד
.Venetys 1587 .צמח דוד Lexicon Novvm Haebraicvm .דוד מן התפוחים [דה פומיס]

דה רוסי, 

מאור עינים
[דה רוסי] עזריה מן האדומים. מאור עינים. מנטובה של"ד.

דן וקלי, 

יומן קולומבוס
Dunn, Oliver and James E. Kelley Jr. (eds.). The Diario of Christopher

Columbus's First Voyage to America 1492-1493. Abstracted By Bartolomé de

Las Casas. Norman and London 1989.

הברמן, 

כתבי עפשטיין
א.מ. הברמן (עורך). כתבי ר' אברהם עפשטיין. כרך א'. ירושלים תש"י.

הכהן, 

דברי הימים שי"ד
סבי[ו]ניטה התוגר. עוטומאן בית ומלכי צרפת למלכי הימים דברי ספר יהושע. בן יוסף הכהן,

שי"ד.

הכהן, 

ספר האינדיאה/

ספר קורטיש

תולדות של עברי נוסח קורטיש. פירנאנדו וספר החדשה האינדיאה ספר יהושע. בן יוסף הכהן,

] הכהן יוסף בידי ומקסיקו (1568פרו לנקסטר לזר. משה ערך .[Lancasterקליפורניה ,(

2002.

וינברג, 

מציב גבולות עמים
עמ' (תשל"ג). עב סיני עמים." גבולות מציב וספרו הכהן יהושע בן "יוסף ש'. רפאל וינברג,

שלג-שסד.

וספוצ'י, 

מכתבים
Vespucci, Amerigo. Letters from a New World: Amerigo Vespucci’s Discovery

of America. Edited by Luciano Formisano & Garry Wills. David Jacobson (tr.)

New York 1992.

יגל, 

גיא חיזיון
יגל, אברהם בן חנניה.  ספר גיא חיזיון. דוד רודרמן (מהדיר). ירושלים תשנ"ח.
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יוסיפון, 

דפוס כונת
בשם אל רם ועליון אחל ספר בן גוריון. מנטובה ר"מ [?].

יערי, 

אגרות
.1971יערי, אברהם. אגרות ארץ ישראל. רמת גן 

לה פיירר, 

פרה-אדמיתים
La Peyrère, Isaac de. Præ-adamitæ. Sive Exercitatio super versibus duodeci-

mo, decimotertio, & decimoquarto, capitis quinti Epistolæ d. Pauli ad Ro-

manos. Qvibvs indvcvntvr primi homines ante Adamum conditi. [Amsterdam]

M.DC.LV [1655].

לונרדי ומג'ונקלדה, 

פיטר מרטיר
Lunardi, Ernesto & Elisa and Rosanna Mazzacane Magioncalda (eds.). The

Discovery of the New World in the Writings of Peter Martyr of Anghiera. Felix

Azzola (tr.). Revised by Luciano F. Farina. Roma 1995.

מהר"ל, 

נצח ישראל
יהודה ליווא ב"ר בצלאל. ספר נצח ישראל. פראג [שנ"ט]-ש"ס.

מולינה, 

אוצר מילים
Molina, Alonso de. Aqui comiença vn vocabulario enla lengua castellana y

mexicana [...] guardia[n] d[e]l co[n]ue[n]to d[e] sant Antonio d[e] Tetzcuco

d[e]la orde[n] delos frayles menores. Mexico [...] a q[ua]tro dias del mes de

mayo de 1555.

מונטיין, 

המסות
קופרטי־צור. נדין ד"ר מאת מבוא (מתרגמת). (הומי) ברק אביבה המסות. דה. מישל מונטיין,

תל-אביב תשס"ז. 

מונטלבודו, 

 1507ארצות חדשות 
Montalboddo, Fracanzano da. Paesi nouamente retrouati. et Nouo Mondo da

Alberico Vesputio Florentino intitulato Stampato in Vicentia [...]. Nel. M.CC-

CCCVII. adi. iii. de Nouembre [1507].

מונטלבודו, 

ארצות חדשות
Montalboddo, Fracanzano da, & Amerigo Vespucci. Paesi nouamente

retrovati & Novo Mondo da Alberico Vesputio Florentino intitulato [1508].

Princeton 1916.

מונרדס, 

הודו המערבית איטלקית 

1582 / 1589 

Monardes, Nicolás. Delle cose, che vengono portate dall'Indie Occidentali

pertinenti all'vso della Medicina. Raccolte, & trattate dal Dottor Nicolò Mo-

nardes, Medico in Siuiglia. Venetia 1582/1589.

מורטירה, 

חיבור על אמיתות תורת 

משה

Morteira, Saul Levi. Tratado da verdade da lei de Moises 1659-1660. Intro-

dução e comentário por Herman P. Salomon. Coimbra 1988. 
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מוריסון, 

יומנים ומסמכים על 

קולומבוס

Morison, Samuel Eliot (ed.& tr.). Journals and Other Documents on the Life

and Voyages of Christopher Columbus. New York 1963.

מנשה בן ישראל, 

הבקשה הענוה
Ben Israel, Menasseh. To his Highnesse the Lord Protector of the Common-

Wealth of England, Scotland, and Ireland.The Humble Addresses of Menasseh

Ben Israel, a Divine, and Doctor of Physick, in behalf of The Jewish Nation.

[London 1655].

מנשה בן ישראל, 

מקוה ישראל אנגלית
Ben Ysrael, Menashe. "The Hope of Israel." In Menasseh ben Israel’s Mission

to Oliver Cromwell. Being a Reprint of the Pamphlets Published by Menasseh

Ben Israel to Promote the Re-admission of the Jews to England, 1649-1656.

Edited with an Introduction and Notes by Lucien Wolf. London 1901. pp.1-56.

מנשה בן ישראל, 

מקוה ישראל הולנדית
Ben Israël, Menasseh. De Hoop van Israël. Waer in hy handelt van de wonder-

lijcke verstroyinge der Tien Stammen, en hare gewisse herstellinge met de

Twee Stammen Juda en Benjamin in 't Vaderlandt [...] Vermeerdert met de

Reysen van Benjamin Ionasz van Tudelens. Amsterdam 1666.

מנשה בן ישראל, 

מקוה ישראל יידיש
השלם החֿכם התחלה יסדו וגם חברו הכמוֿת מעט הסֿפר זה ישראל. מקוה ספר מנשה. ישראל, בן

יצ"ו אשכנזים יהודים ללשון נעתק ועתה אשכנזים גוים בלשון ישראל בן מנשה מהור"ר המנוח

].1691[...]. אמשטרדם ראש חודש אדר שני לסדר יסעו בני ישראל בכל מסעיהם לפ"ק [
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The Discourse on the New World in Early Modern Jewish Culture

Abstract

Central Questions and Methods

This research explores representations of the New World in Jewish works in the Early Modern period

and analyzes the ways in which Jews interpreted the encounter with the newly discovered lands in the

West and its inhabitants, from the end of the fifteenth century to the middle of the seventeenth century.

The Jews, who had been Europe's ultimate Others for hundreds of years, became, in the colonial

context, part of the Us that confronted the indigenous populations of new lands, while the latter

became the new Others of European thought. 

This study examines the Jews’ intellectual encounter with the “discoveries” in the western hemisphere

and its impact on their perceptions of the world and mankind. It explores the geographical and

ethnographical notions that were developed in Jewish writings in the context of western European

colonial discourse during the Early Modern period. Additionally, this study seeks to portray the

gradual crystallization of these perceptions about the Other in Jewish culture as part of the theological,

social and ethnic discourses as well as the construction of Jewish identity(/ies) in this regard. The

discussion about Jewish discourse on the New World vis-à-vis the Christian European one, illustrates

the ways in which Jews were integrated in or differentiated from Christian societies in Europe, by

examining the similarities and differences of their conceptions in comparison to their Christian

counterparts. Furthermore, this study discusses several key questions concerning this Jewish literature:

were the Jews indifferent to the colonial project? Did they express unique attitudes regarding the

conquests and the indigenous people? Did they even hold dissident views towards colonialism?

Examining the issue of Jewish Otherness within the broader context of the Other in Europe (as it

relates to the New World), sheds light on the self-perceptions of Jews regarding their status in Western

Europe and their relationship with Christian societies. 

The European encounter with the New World in the Early Modern period produced an enormous

amount of literature that described the landscapes and indigenous people of the newly discovered

lands. The authors of this literature were preoccupied with the new cultures that were revealed to them

and strived to decipher and appropriate these findings. The discoveries of the New World were

perceived through the lenses of the Old World and its religious, philosophical and literary traditions,

which resulted in new ways of understanding and interpreting the discoveries. There is an increasing

amount of scholarship on the European discourse that strives to understand the hermeneutic strategies
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behind the colonial discourse by utilizing various methodological approaches, which include History,

Literature, Linguistics, Anthropology, Art, Gender Studies, Law and more. However these inquiries

paid little attention to Jews or Jewish texts and scholars of Jewish History did not often address these

matters. 

Therefore, this study focuses on the subject matter by joining the scholarly discourse that emerged

some fifty years ago; this study considers the “discovery of America” as a European colonial project

and examines how the Old World coped with the knowledge of the New World. It explores the

processes of observation and interpretation that accompanied the encounter of Europe with America,

and examines the various impacts on European perceptions on the one hand, and the natives' world on

the other. That encounter did not necessarily take place on American land or in face-to-face situations;

it was, rather, an intellectual encounter with news that was brought to Europe by sailors, soldiers and

travelers and was written down by theologians and scholars, who had not necessarily left European

soil. While this encounter may therefore be viewed as totally or partly imagined it nonetheless played

an important role in shaping European perceptions and views of the New World.

The “discovery of America” was unique in comparison to other “discoveries” of the fifteenth and

sixteenth centuries. This “discovery” was an encounter with an unknown land and people that had

never been mentioned in either Jewish or Christian Scriptures, or in classical writings. Therefore, it

subverted previous notions about the world and even led to crises within European thinking and

learning. These changes had an impact on theological, scientific, social and political concepts and

eventually became part of the process of modernity, which began in the Early Modern period.

Jews took part in the ongoing discourse within European society about the New World, by describing

the “discoveries” of their times and America's landscape and people in various works. Jewish authors

in sixteenth century Italy, the eastern Habsburg Empire and Ottoman Empire, as well as in the

seventeenth century Dutch Republic, translated and adapted European colonial literature of the period

or were inspired by it. They also integrated some personal reports and rumors into their works and

were inspired by biblical and other Jewish traditions and literature. 

This study examines the various works by analyzing two main aspects of the imagined encounter of

Jews with America. One aspect is the geographic-scientific view, which includes descriptions of the

land and natural world and their implications regarding theological and scientific notions that were

widespread in both Christian and Jewish societies in Europe. The second aspect is the ethnographical

view, which includes descriptions of the indigenous people and their implications regarding social and

ethnic perceptions.

The discussion of the geographic-scientific aspect explores how Jews described the landscape,
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weather, flora and fauna of the “new” land. This aspect examines the interpretative structures that the

authors used to understand the similarities or differences of the New World in comparison to the

known world and previous knowledge. This difficulty was solved by constructing the “new” land's

image and by pitting the new information and perceptions against the previous theological,

geographical and scientific concepts.

The discussion of the ethnographical aspect examines the descriptions of indigenous groups in

America, in particular their appearance, clothes, behavior, way of life, beliefs, customs and religious

rituals. It explores the views that Jewish authors expressed about the Amerindians and their attempts to

decipher and interpret their cultures. The main issues that are examined in this regard are the Jews'

attitudes towards the natives in comparison to more familiar images in Europe. Such attitudes ranged

from wonder, appreciation and even admiration of these cultures, to repulsion, anxiety and criticism of

barbarian, pagan and cannibalistic deeds. 

These issues are examined in the context of the theological and ethnic discussions about the natives'

juristic and social status, which first took place in the Iberian Peninsula and then ensued in other

western European countries. This investigation uncovers the representations of the new Others, the

indigenous people of America, by the old Others of European society, the Jews. 

These two aspects also raise the question of Jews' attitudes towards the European colonial project and

the process of taking possession of the land and its inhabitants. By examining Jewish views regarding

European colonialism in the western hemisphere, this research will shed light on the extent to which

Jews identified with or criticized the colonial entities and conquests of the Early Modern period.

This study aims to examine the Jewish discourse on the New World in a macro sense, by including the

various Jewish groups and communities that were spread over a broad geographical area during that

period. In the case of a Jewish diaspora it is necessary to examine the Italian, Sephardic and Ashkenazi

Jewish communities that shared economic, religious, social and cultural contacts.

In order to understand the long-range historical process, the chronological framework of this study

spans one hundred and fifty years, from the end of the fifteenth century through the middle of the

seventeenth century; a time period that coincides with the process of America’s integration into the

European worldview. The beginning of the study coincides with events known as the “discovery of

America,” when the early news about the New World entered the European discourse. The study ends

in the fifties of the seventeenth century, with the establishment of Jewish communities in America,

mainly in the Dutch colonies. In that period of time Jews began to participate actively in the colonial

project and personally experienced the encounter with the land and its inhabitants. This transition

marks the beginning of a new chapter in the discourse about the New World, which is outside the
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scope of this study.

The introduction of the dissertation deals with a survey of scholarly approaches to several key issues

concerning the discoveries, namely America and the Jews, Europe’s encounter with America and the

attitudes of Jews towards the Other. Concerning the issue of America and the Jews, the introduction

references a few studies that dealt with the issue from the nineteenth century until today and focuses

on two main aspects. The first aspect is the history of Jewish settlement in America from the

organizational, economic, social and religious aspects, including the participation of Jews (mainly

Sephardic) in transatlantic trade. The second aspect is the participation of Jews in the scientific

discourse of the Early Modern period and the Jews’ knowledge concerning the geographical

discoveries in the western hemisphere. The latter aspect is more relevant to this study therefore the

introduction discusses various related studies in this regard, mainly by Noah Efron and Abraham

Melamed. This research differs from these other studies by examining thoroughly for the first time the

issue of Jewish participation in the ongoing discourse of the New World in Europe and focuses on the

ways in which Jews interpreted the discoveries and integrated America and its indigenous people into

their own worldviews. 

Concerning the issue of the encounter of Europe with America, John H. Elliott’s work, The Old World

and the New 1492-1650, is discussed as it was the first scholarly work to examine the impact of the

“discoveries” in America on European thought and to present a model of the mental processes of

integrating the New World into the Old. Elliott argued that the integration of America into the

European mind took a long time (about one hundred and fifty years) and that it was carried out

through “mental lenses” that distorted the world Europeans actually faced in America. Since Elliott's

study, many other works have dealt with related issues while broadening the discussion as well as

focusing on specific themes or European countries.

Elliott's work was also the first of its kind to use generalized representations of the natives, while

utilizing the terms, which were in frequent use concerning the Amerindians' descriptions. These terms

had been taken both from the classical world, for example barbarian, savage, civilized, and the

Christian (i.e., monotheistic) world, for example idolaters versus believers. This theme has since

drawn the attention of many other scholars, like Anthony Pagden, who have broadened Elliott's

arguments. Another important step was taken by Tzvetan Todorov, who had been using the

philosophical terms of Other and Self in order to emphasize the conqueror’s subjugation of the

conquered. Other scholars like Stephen Greenblatt, employed Todorov's insights and continue to

explore Europeans' observations of the natives while broadening the understanding of the encounter
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between Americans and Europeans.

Regarding the issue of Attitudes of Jews towards the Other, the introduction focuses on studies by

Abraham Melamed and Jonathan Schorsch, who focused mainly on representations of Africans in

Jewish culture. Although these two scholars differ in the range of time and place of their studies, as

well as their concerns and methods, they still reached similar conclusions; they both argue that the

representations of the indigenous people of America in Jewish writings (and also Conversos' in

Schorsch's studies) were mostly negative and that they were quite similar to those of Africans. Unlike

Melamed and Schorsch, this study adopts a more complex view concerning the Amerindians, which is

shaped by the specific time period, traditions and cultural contexts of the authors' writings, and reveals

the construction of the Jews’ identity in their various communities in Western Europe.

The introduction concludes with a discussion about the historical and geographical contexts of the

sources and points to the essential connection between the time period and the geographical place and

cultural surroundings of the different writings.

Main Discussions

The dissertation is divided into four chapters, which are organized according to chronology and

cultural setting. This division facilitates a focus on the characteristics and uniqueness of each group of

texts according to the time periods and the specific cultural setting in which they were composed. Each

chapter discusses several works that are examined in light of relevant works by Christian authors and

their perceptions concerning the New World. The third chapter is slightly different in this regard, as its

first part examines various works by different authors, who wrote their works in different cultural

settings. Both the geographical-scientific and ethnographical aspects are part of the entire study and

both are discussed in each chapter according to the content of the sources and the context of the

relevant European discourse.

The first chapter is entitled Between the Eastern and the Western Edges: Jews in Italy and the

Geographical Discoveries in the West during the First Half of the Sixteenth Century. It discusses

descriptions of the geographical and ethnographical discoveries in the West during the time period

after Christopher Columbus set sail on his first voyage in 1492. This chapter examines the first

Hebrew descriptions of the voyages that were conducted by Columbus and Amerigo Vespucci, in

comparison to the news about the "discovery" of America, which was known in the Italian culture of

that period. It is not surprising to find that at this point in time most of the Jewish writings concerning

the discoveries were composed in Italy; this was a result of the participation of Italian sailors in the
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Portuguese and Spanish voyages, as well as the interest of Italian mapmakers and cosmographers in

the updated knowledge about the world. As the printing center of Europe, a vast amount of books

about the voyages were printed and circulated in northern Italy, such that Italian Jewish communities

were exposed to the most up-to-date information about the discoveries. 

This chapter opens with an examination of a letter dated to 1494, which contains news relating to the

Spanish voyages to the West and probably refers to Columbus' first exploration. The depiction of the

voyage in this letter, written by a Jewish merchant, illustrates the impact of the widespread discourse

in Jewish Italian society. Following the examination of the letter, most of the discussion in this chapter

is dedicated to Abraham Farissol's work entitled Igeret Orḥot Olam, which was composed in 1524.

This was the first Hebrew cosmography, which was based mainly on a well-known Italian

cosmography of Fracanzano da Montalboddo, first printed in 1507. Although Farissol shared many of

Montalboddo’s perceptions about the world and mankind and Farissol translated and adapted the

Italian work, Farissol also added, changed and omitted details in order to appropriate Montalboddo’s

work to fit his specific notions and appeal to his Jewish audience. The analysis of Farissol's work

illustrates the complicated way in which a Jewish scholar dealt with the theological and scientific

challenges of the period. It examines his response to the subversion of previous worldviews and

questions the impact of the new knowledge on his attitudes towards the conquests. In this regard it

should be stated that Farissol, for the most part, shared the dichotomous view of European versus

Amerindians; he perceives both Christians and Jews as civilized Europeans encountering the

Amerindian savages. Although it seems as though he generally believes in the cultural supremacy of

white Europeans, his Jewish point of view concerning the religious aspects of the conquest differs

from the Christian one on the subject. The chapter concludes that Farissol held a complex opinion

about the new geographical discoveries and their implications on the new worldviews. While he

recognized the novelty of the New World, he also tried to compare it to places in the Bible, nearby

islands close to Africa and the Far East. The issue of messianic expectations is also discussed in this

chapter in relation to several references to the lost Ten Tribes that are made in the 1494 letter, and in

Farissol's work and Gedalya Ibn Yahya's Shalshelet HaKabbalah. Although this issue was mentioned

in several works, it is quite clear that the New World received very little attention in the context of this

discussion during the sixteenth century, and that the discussions generally concerned the discoveries in

the East, because this had been the widely agreed upon location of the lost Ten Tribes in Jewish

literature since late antiquity. 

The second chapter, entitled 'Ethnography, Identity and Empathy: Yoseph HaKohen and his Writings
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about America and its Inhabitants (1553-1557)' examines three works of Yosef HaKohen; two of

them, Metsiv Gevulot Amim and Sefer Divrei HaYamim, contain references to the first voyages of

Columbus and Vespucci to America, and the third work, Sefer HaIndia HaḤadasha VeSefer Fernando

Cortes, deals with the Spanish voyages to America from 1492 until the middle of the sixteenth century

and describes in great detail America's landscape, nature and various indigenous groups. From an

examination of Hakohen's works one can conclude that over a period of several years he acquired

much knowledge about the world and its diverse peoples, and that he was especially interested in

America, as evidenced by his third work, which contains a vast amount of information about

America’s indigenous people and cultures. This process, whereby HaKohen gradually gained

knowledge about the subject, influenced HaKohen's worldview concerning the conquest of America

and the attitudes towards the natives. The inexact details of the “discoveries” and the generalized

descriptions of the natives as pagans and savages in Metsiv Gevulot Amim, evolved into detailed and

more nuanced descriptions of the landscapes and different ethnic groups in central and south America

in Sefer HaIndia HaḤadasha.

HaKohen turned to Italian and Spanish literature to help him compose his Hebrew works. In the case

of Metsiv Gevulot Amim he used an Italian translation of an Old World Latin ethnography written by

Johannes Boemus, first printed (in Italian) in 1549. Although HaKohen shared some of his worldviews

with Boemus, he changed, added or omitted certain details according to his own perceptions and also

updated Boemus’ work by adding several details concerning the new geographical and ethnographical

discoveries in the West. In the case of Sefer HaIndia HaḤadasha VeSefer Fernando Cortes, HaKohen

used Francisco López de Gómara's popular book and adapted it into Hebrew by making changes from

the Spanish original, which was printed in Spain in 1552. 

The analysis of HaKohen's descriptions of the Spanish conquests in America, especially in Diveri

HaYamim and Sefer HaIndia HaḤadasha, reveals that a negative attitude toward Spanish colonialism

in America was gradually evolving in his writings. HaKohen's general attitude towards Christians and

towards the Spaniards in particular is expressed in a straightforward manner throughout Sefer HaIndia

HaḤadasha. HaKohen sometimes used derogatory titles to refer to the Conquistadores, harshly

criticized their behavior towards the indigenous people and consistently expressed negative

evaluations about Christian ceremonies and the conversion of natives. Despite this, HaKohen actually

shared with López de Gómara the view that the indigenous people of America were pagans and

morally wrong. Additionally, by comparing the religious rituals of the indigenous people with those of

Catholics, he illustrated his idea about the similarities between them, and stressed this point through

examples of the pagan characteristics of his Christian neighbors. Similarly, when HaKohen referred to

- XVI -



deeds he considered to be positive, he occasionally used Jewish terms, thereby emphasizing his

empathy with the natives and his repudiation of the conquerors’ religious and moral behavior.

By defining the varying distances from the Others who are the Christian neighbors, and the Others

who are the Amerindians strangers, HaKohen created a complicated structure relating to his Others,

which can be put into a triangular form; one side of it represents the Jews and the Christians or

Spaniards as white Europeans, who face the “dark skin” Amerindians according to ethno-geographical

categorizations and stands for the civilized facing the barbarians. The second side joins the

Amerindians and the Christians on the basis of their “mistaken” religions as opposed to the “correct”

Jewish one. Finally, the third side represents the Amerindians and the Jews, who are both the ultimate

Others of Europe and share positive characterizations and morals vis-à-vis the negative behavior of the

Spanish, under whom they suffered. This complicated structure enables HaKohen to identify his group

as white and civilized European on the one hand, and to view the conquests in America from a fresh

perspective, while also criticizing the aim of the colonialist project and its procedures on the other.

HaKohen's Sephardic background and other difficult experiences during his life likely contributed to

this anti-Christian and, in particular, anti-Spanish views, which were not similarly displayed in other

Jewish references to the Spanish conquests of America in Italy during that period. 

The third chapter is entitled 'Ashkenazim, Sephardim and Italiani: The Study of the New Science in

Italy, Ashkenaz and the Ottoman Empire from the Second Half of the Sixteenth Century through the

Beginning of the Seventeenth Century'. The chapter presents various works that discuss scientific

issues, mainly astronomy and astrology and also contains geographic discussions. The study of

geography got relatively little attention in European medieval works and was usually related to

cosmological discussions. This tendency began to change from the fifteenth century onwards, when

geography and cartography were gradually conceived as unique and separate fields of study, a result of

the rising importance of classical literature during the Renaissance and an interest in the voyages

across the oceans. Although the first Hebrew cosmographic studies were written by Jewish authors

during the Early Modern period, such as the works of Abraham Farissol and Yoseph HaKohen, many

of the geographical discussions in Jewish culture were still related to more traditional scientific issues

and can be found in cosmological works as well as in theological studies. Several sections of the

chapter focus on one such work, entitled Kadur HaOlam, which was basically a translation of a

medieval work but was revised in the sixteenth century by Jewish and Christian scholars, who were

interested in the new scientific and geographical knowledge about the world. An examination of

several versions of this Hebrew work reveals the way in which the new knowledge was integrated into
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the scientific discussions of Jewish communities in Western Europe and the Ottoman Empire and the

way they perceived the four continents model. An analysis of several additional works by Azariah de

Rossi and Abraham Yagel sheds light on the process through which the New Geography was

internalized.

Another section of the chapter deals with botanic discussions in Yoseph HaKohen's Amerindian-

Hebrew glossary and Abraham Portaleone's Shiltei HaGiborim. This examination reveals that the

emergence of new areas of study and learning, such as collecting pieces of Natural History or studying

botany, were relevant to Jewish society. Additionally, it shows that the impact of the new “discoveries”

made its way into the contemporary writings of Jewish scholars as part of the scientific discourse of

the Early Modern period.

The second part of the chapter examines the geographic discussions in David Gans' works, mainly his

scientific book Magen David, and its revised version Sefer Nehmad VeNayim, which was written at the

end of the sixteenth century and was revised by the author before his death at the beginning of the

seventeenth century. Gans presented a novel image of the world, that is to say, a description of a map

with eight continents, which was the most up-to-date cartographic text among Jewish writings and

Christian cartographic texts of the period. This issue is examined in the context of other relevant

issues, such as the attitudes toward scientific study by Gans’ teachers' (MaHaRal and RaMa) and the

cultural and scientific discourse in Rudolphine Prague.

Several authors, whose works are discussed in this chapter, expressed the new approach towards

scientific learning. They asserted that scientific study needed to rely now also on observation and

experiment and not only on traditional ways of learning, and encouraged independent study 'without a

Rabbi or teacher', based on individual reading. These new approaches, which would evolve later

during the Enlightenment, brought new forms of thought and learning into Jewish societies.

The fourth chapter is titled 'Between Empathy and Criticism, Between Religion and Ethnicity: The

Attitudes towards the Amerindian Other and European Colonialism in the Western Sephardic

Diaspora during the First Half of the Seventeenth Century'. It discusses the representations of the

indigenous people of America in the writings of the western Sephardic diaspora and focuses on

Menasseh ben Israel's Mikve Israel, which was printed in 1650 in Amsterdam. A close reading of the

different sections of this intriguing book taken together with some of the author's other writings

reveals Menasseh ben Israel's attitudes towards the inhabitants of Amrica and the European

colonialism. Mikve Israel reflects the complex construction of the affinities that Menasseh ben Israel

and other ex-conversos had with various participants in the discourse about the New World, including

the Spanish, the Meztisos, the natives, the Dutch, the conversos, the Jews and the imagined Ten Tribes.
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These complexities were highlighted by the Western Sephardim in their studies of the European

colonial project and the various colonial entities, mainly Spain and the Dutch Republic. The discussion

about the process of constructing the religious and ethnic identity of the Western Sephardic diaspora

occurs in two contexts. The first is the discourse on America, such as the discussions concerning the

origins of the Amerindians and their links to the lost Ten Tribes. The second is the political and social

developments and colonial aspirations, which appeared in Western Europe in the first half of the

seventeenth century. During that time period, the Jews began to travel to the New World and establish

communities in the Dutch colonies. 

The analysis of the texts explores the significant affinity of the Sephardim with Iberian culture, which

is evident in their social, political and ethnic perceptions. This analysis joins other scholarly studies,

which show that the Sephardim developed a distinctive ethnic, religious and cultural attitude of

superiority over other nations and ethnic groups; as part of the Jewish nation, they saw themselves as

superior to other nations or religious groups, and as Sephardim they believed they were ethnically and

culturally superior to other Jewish ethnic groups, such as the Ashkenazim. This attitude, combined

with the popular European perception of the Amerindians, had an impact on Menasseh ben Israel's

attitude towards the indigenous people of America. The natives were perceived as savage and

uncivilized, especially in comparison to Jews or to the decedents of the Ten Tribes, who were found in

America, according to Antonio de Montezinos's testimony presented in Mikve Israel. In this regard,

this study shows that the attitudes towards the Amerindians expressed in Mikve Israel, including the

Relación, were mostly negative and that Menasseh ben Israel edited Montezinos' testimony as it

corresponded to his own ideas and unique identity construction. Additionally, the discussion maintains

that although the image of the natives was mostly negative, the work still offers an aspirational

alliance between the Amerindians and the Ten Tribes, who should join forces together in order to

forcefully expel their common Spanish enemy from occupied lands. This alliance was inspired by the

Dutch image of America and its indigenous people; the Dutch had been handling an independent

struggle against the Spanish Empire during the sixteenth century and after launching their western

colonial project they wished to take possession of some Portuguese and Spanish territories in America.

Mikve Israel, taken together with several other western Sephardic texts, illustrates the construction of a

complex identity, composed of a European colonial aspect that was inspired both by Spanish and

Dutch cultures, as well as a distinctive Jewish-Converso aspect. 

As opposed to several previous studies, which emphasize Menasseh ben Israel's messianic and even

millenarian tendencies, this chapter emphasizes that he did not share any millenarian perceptions with

his fellow Christians and his apparent messianic rhetoric remained within the confines of traditional
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Jewish discourse.    

By comparing Menasseh ben Israel’s attitudes and colonial aspirations to several other Sephardic

writings, the chapter concludes that the Sepharadim identified with the colonial European perception

and at the same time criticized the Spanish and Portuguese conquests in America. However, it should

be noted that several Sephardic scholars were uncharacteristically sensitive to the issue of the

European conquests and expressed their reservations to imperialism and subjugation.

Conclusion

The epilogue, entitled 'The Discourse on the New World: Jewish Society toward Modernity' focuses on

several issues that relate to the dissertation's main topics and reflects upon their historical and cultural

ramifications. The discussions contained in the four chapters of the dissertation illustrate the

emergence of interest in the “discovery” of the New World by Jewish authors in Western Europe. This

tendency appeared first in north-Italian communities, mostly among Italiani and Sephardim, although

several Ashkenazim participate in this discourse to some extent as well. They were mostly Ashkenazi

scholars, who lived in Italy or abroad in places that had been in contact with Renaissance culture and

centers of Italian learning. The New World attracted some attention later among the Sephardim in the

Ottoman Empire, but mainly among the Western Sephardic diaspora during the seventeenth century,

especially in Amsterdam. The move of the Jewish discourse concerning the “discoveries” in the West

from Italy to north western Europe paralleled the transition of the center of printing from Venice to

Amsterdam during the Early Modern period.

The two main themes that were discussed throughout the study - the geographical-scientific view and

the ethnographical one - shed light on the changes in the cultural, social and educational realms, which

were taking place in Jewish society during the sixteenth and seventeenth centuries. The examination of

the Jewish encounter with America through the geographic-scientific perspective highlights the

increase in the study of geography and natural sciences among Jews, as part of an emerging interest in

scientific study in general. Some of the works presented in this study were inspired by the Renaissance

encyclopaedic aspiration of collecting and studying as broad a knowledge base as possible concerning

the world, such as information about the Old World as well as news about the New World.  

In the sixteenth century, several fields of study, such as geography and botany, received more attention

in Jewish writings than in earlier centuries and were studied on their own right. In contrast, in

medieval times they were studied merely as sub-fields of astronomy or medicine respectively. Later,

during the eighteenth century these newly developed fields became part of the new curriculums of the

Jewish Enlightenment (Haskala).  
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The analysis of the various geographical descriptions of the world, especially the New World, reveals

the conceptual changes in the writings of some authors, especially concerning the map of the world, as

well as the expansion of their horizons. This is best shown in relation to the question of the number of

continents; from ancient times until the fifteenth century a model of three continents predominated, but

towards the end of that century and during the following one, this model began to be challenged, when

authors, such as Abraham Farissol, introduced the newly discovered islands in the West and ultimately

presented them as a separate land - a New World. Thus, in the course of the second half of the

sixteenth century, a four continent model that included America was introduced in the writings of such

authors as Azariah de Rossi and Abraham Portaleone. This model, it should be added, remained

influential throughout the seventeenth century. The remarkable eight continent model of David Gans

was an innovation in Jewish scientific discourse as well as in European cartographic texts. These

changes made to the map of the world were not unique to Jewish society and reflected a process of

confrontation by Jewish authors with new perceptions of the world; this process introduced new forms

of thought into Jewish society and integrated them into the worldview.

The examination of the Jewish encounter with the indigenous people of America from an ethnographic

perspective uncovers the process of observation and construction of knowledge concerning people

who were previously unknown in Europe. This process reflects the Jews' increasingly complex views

of Amerindians in particular and their Others in general. Additionally, while facing the inhabitants of

the New World, Jewish authors had to deal with their attitudes not only towards the subjugated

population - the stranger Other - but also towards the European conquerors - the familiar Other. The

analysis of the differing attitudes of Jewish authors in this regard reveals three central models to

illustrate the Jews’ relationships with Amerindians and Christians, which were stressed in the first,

second and fourth chapters: the dichotomous model of Abraham Farissol, the triangular model of

Yoseph HaKohen and the multifaceted model of Menasseh ben Israel. In each of these models the

authors identified their own group as white European, to some extent or the other, but at the same time

the representation of the stranger Other and the attitudes towards him or her became more complex.

These authors used cultural and ethnic terms to differentiate between themselves and other groups and

viewed their own group as being superior to other religious or ethnic groups, including those within

the Jewish diaspora. This study reveals the unique construction of identity created by Jewish authors,

communities or groups as well as their similarities and differences. Many of the works discussed

throughout the study were translations or adaptations of European literature and actually functioned as

a bridge between Jews and Christians so that they could be integrated into the cultural discourse in

Western European countries. At the same time, by translating and adapting the literature written by
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Christians, the translator-authors used these works to help define the boundaries of their Jewish

identity(/ies).  

The expansion of subjects of study and writing about different people and places intensified in Jewish

society during the sixteenth and seventeenth centuries, and was especially common later in Maskilic

literature among Ashkenazi communities from the eighteenth century onward. Some of the main

works that were discussed throughout this study were re-printed or even printed for the first time

during the Enlightenment; that was probably because they contained new ideas or criticisms of

previous ones, and could be accepted more readily at that point than in their own time. 

All the discussions mentioned above indicate continuity with regard to the corpus of texts that Jewish

authors had been using and also to their perceptions about the world and mankind. It seems that the

crystallization of new forms of thought and learning following the “discovery” of the New World did

not result in instant change, but rather had developed gradually from the late medieval times to the

Early Modern period. They functioned as a catalyst for the processes discussed above and articulated

themselves in different forms, such as new fields of study and writing, growth of new literary genres,

adaptation of new forms of learning and especially using mode of criticism concerning sources and

evidences. All in all, this tendency marked the beginning of a modernization process, which continued

to widen and deepen during the eighteenth and nineteenth centuries and eventually came to be

manifested in Jewish society in two main forms - the Haskala and Orthodoxy.    
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