
 באלאבאןמאיר

 בימי-הבינים היהודים קורותא.
 הראשונים הדורות1,

 שער-העמים, דרך ישר מאסיה דהיינו וממזרח, ומפיסם, מאשכנז דהיינו ממערב, : לפולין יהודים ובאים הולכים צדדיםמשני
 מביזאנטיה. ישרה בדרך באו יהודים קצת 1 מרוי:א-של-ק*ב וכן והוולגה, הדון גדות על אשר הכזךים מארע גםאו

 הגיאוגראף מזכירם אלה מסעות ולאסיה. לכוריה והמ?ל' האהדר ארצות דרך יהודים, סוחרים עוברים קדומיםלמימית
 בת אברהם העשירית(. המאה של השניה )במחצית יעקב בן אברהם היהודי והנוסע 860( )בקירוב ץךדאד'וח 148הערבי
 ההם. הימים מסחר על פרטים חופן לנו הושיט בפראג, וכאן, לפיסם, הפלוים, והרי האדריאטי הים דרך הדרומי, המערבמן

 זו הליכה כזריה. של עיי-הבירה ל8סל' מכאן הובילה דרכם יהודים. וסוחרים מוסלמים סלאווימ, רוסים, באים היולפראג
 כלוסו ולא שומעים אנו אין גדול בקנה-מידה יהודית התישבות ועל מאד, ארעית היתה מזרחה היהודים הסוחריםשל
 בקייב. יהודית קהילה מוצאים אנו העשירית המאה בסוףרק

 שלמות קבוצות גם או יחידות משפחות עברו משם וכי ברוסיא, ההתישבות מרכז נעשתה קייב שקהילת נותנת,הדעת
 נתקיימה כבר לפולין, הי"ד, המאה באמצע רוסיא-האדומה, כשעברה היא, עובדה ללבוב, אף ואולי לפידיליהמערבה
 למדי. גדולה יהודית קהילהבלבוב

 בפי מתיחסים, ועליהם עובדי-אדמה, כנראה היו הם הדרומית-מזרחית, לפולין באו הרוסיים, או הכזריים,היהודים
 יהודי(, משמע, )איד iyaowo Wota, iydowska ובפולין-קטן: ברוסיא-האדומה והישובים הכפרים שמותשסבורים,
Kozarzeכזר(, )מלשון Kawiory דלה זו התישבות היתה כלל בדרך אולם באלה, וכיוצא כזרי( שבט קאבאר, )מלשון 

- , ממערב*, היהודית ההתישבות לעומתמאד  

 - השניה יותר, קלה בפרנסה חפצם היתה האחת לפולין, וצ'כיה גרמניה יהודי את שדחפו הסיבות היושתים
 היהודית, ההגירה הלכה בכיוון ובו למזרח, ממערב הלכה באירופה הערים התפתחות במערב. הבלחי-פוסקותהרדיפות
 בעיקרן, יהודיות לכתחילה העדים היו כאן לאשכנז. היהודים את ודחה בצרפת צעירונים מעמד התפתחבראשונה

 הגיאוגראפיים השמות את פירש אף המזרחית, אירופה של ביהדות הכזרי האלמנט ט ד ע י מ על בדעתו באלאבאן נתחזק מכן לאחר*
 Kozaae השם בגרמניה, Kirthhof מלשון בית-עלמין, המקרים בשני משטעו במקורות, פעמיים הנזכר Kawiory השם אחר, פירושהנ"ל

 חקלאיו ישוב על ולא כזרי מוצא על לא כלום, ולא מלמדנו אינו לעצמו כשהוא iydowo השם ואילו בפולנית( )עי מ-14סא בודאינגזר
 ל'תיאוריה חדש טוען האחרון בזמן קם זאת לעומת בגרמניה* שונים בחבלים (Judendort) כך הקרויים ישובים וכמה כמה מצוייםאף

 תשיג( תל-אביב באירוסה, יהודית ממלכה תולדות )כזריה, - ק ול פ נ. אב.הכנהית",
 ביהודי לראות ומבקש מקודמיו לכת המרחיק -

 במה המזרח מן ההגירה נמשכה לדעתו כך. שלאחר הפולנית-הליטאית היהדות בקרב ביותר קובה הם היסוד אתכזריה
 החלו בתוכה מקורות-המחיה ונידלדלו שטחה שנצטמק במידה ובה כזריה של גבולותיה ונצטמצמו הלכו הי"א המאה למן שנים,מאות
 וק~' 8ךי"9לא9ל ק?רויגוב, נסיכויות פני על הובילה האחת הדרך שתים. בתחילה היו הנדידה דרכי מערבה, נודדים כזרייםיהודים
 היא לאונגאריה. פולין, פני על שהובילה המסחרית, הדרך היא השניה הדרך הרוסים. בידי כיבושן לפני עוד יהודי ישוב נתקיים' בהןאשר

 הדויקה, לבין הדקארר בין סמיינסק לעיר שמצפון היערות אל האוקה, או הדון לאורך בילגאר(, )מאריג-סין, האמצעית הוולגה מןנמשכה
 עם הי"ד-הט"ו, במאות וליטא לפולין בא המזרח מן יהודים מהברים של גדול נחשול אונגאריה, של הצפוני גבולה ואל פולניה אלומשם

 - הללו. לארצות טאטארים-מוסלמים( )ארמנים, האורדה תושבי של הכללית ההגירה מן חלק היתה זו הגירה איררת-הזהב,התמוטטות
 ת כ ר ע מ ה בלבד, ת ו ר ע ש ה אלא אינן ממזרח היהודית ההגירה ת 1 ד י מ על הדעות כלאכן,



 לפולין. לשליייה, לשכיה, הולך הוא מקומו. את לפנות הוצרך והיהודי *לאומי* פה גם המסתר הפך הזמן במרוצתאך
 בפולין, הגרמנית ההתישבות ההלה בגרמניה. מדי צר בקרוב נעשה לנוצרי גם לבדו, הולך היהודי אין אלה לארצותאכן

 הולך הגרמנים המתישב-ם עם עירונית, גם - הטאטארים פלישת הזמן-אחר ובמשך כפרית, התישבותתהילה
 הגרמני, היהודי גםמזרחה
 ממסעי-הצלב אחד כל בכוח-איתנים. ממש דחופה בהולה, מזרחה היהודים נהירת נעשית שבהן תקופות ישאכן
 בשנות ביותר הגדול 1147, בשנת השני 1096, בשנת לכאן מגיע כבר הראשון הגל יהודים. המונות לפולניהמטיל

 השניה במחצית ששולחו, י"ודים לפולין ובאו הלכו אלה, עזים לגלי-הגירה נוסף השחורה". "המגפה בעת1549-1348,
 כמעט מוצא אינך ימי-הבינים של בסופם ובציציה. בגרמניה שונות מערים הט"ו, המאה כל ובמשך הי"ד המאהשל

 יפרח בהן אשר וחזקות, גדולות קהילות מצויות כבר בליטא וכן וברוסיא בפולין ואילו המערבית, באירופהיהודים
 שלטון-הבית. ויתפתח התורה לימודבקרוב

 דיברו אולי וסריף:א-של-קטב. הכזרים מארז שבאו היהודים דיברו .לשון מה לקבוע קשה מקורות, חוסרמהמת
 הדיאלקטים באחד דיברו ואולי בפולין, הקראים היום עד שמדברים וכמ"ת הכזרים בשעתם שדיברו כמלתאוגריפינית,
 מעיד זמן מאותו שנשתמר וכל בפולין ישראל לתולדות המקורות והולכים מתרבים היעד המאה למן אך ?הסלאוויים

 יהדות על חותמה את והטביעה וברמת-התרבות ברוב-מנין המזרחית על עלתה כן על כי הגרמנית. ההתישבות עלרק.
 קהילתי. וארגון לשון אנו, לימינו עד כמעט לדורות, לה בהנחילהפולין,

 הגרמני לדיאלקט בנוגע חלוקים החכמים ההוא. הזמן בת הגרמנית השפה היתה מגרמניה שבאו היהודים שפת.
 הלשון אלא כי, לא אומרים, ואלה הרייניס-הההתול לשון וו היתה כי אומרים אלה הראשונים, המתישבים בפישהיה

 )פרט ובביתיהכנסת בבית-הספר וברהוב, בבית יו בלשון השתמשו שהיהודים דיינו כך ואם כך אםהשליזית-מהזאבית.
 לבין בינם שלהם, בשכונתם רק ולא לשון-הקודש. ידעו שלא גברים גם לפעמים וכן בה התפללו אף נשיםלתפילה(ו
 בדברים לבוא יכול היה והיהודי גרמניות פולין ערי כל כמעט היו הי"ג המאה למן זו. בלשון היהודים השתמשועצמם,
 מועט מספי הפולנית. השפה את ללמוד מלשר ולא צורך לא איפוא, לו, היה לא הגרמניתו בשפה רק תושביהןעם
 בני עם קרובים קשרים האצילי או האכר עם דבריו את לכלכל כדי לו הספיק המסהר משפת פולניות מליםשל

 וכה. כה בין ששר לא הללוהשכבות
 הפולני האלמנט של גוברת ונהירה תערובת נישואי הערים, של פולוניזציא החלה הט.ז( )במאה הזמןבמשך
 עליו אסרו חברה וקשרי תערובת נישואי שהוא, כמלת נשאר הפולני היהודי אולם הזהי התהליך את החישו'העירה
 נודעו טרם כלליים בתי-ספר ו נוצרים בין לגור הט"ו, המאה בשלהי כבר עליו, נאסר וכן יחד גם ובית-הכנסתהכנסיה
 לו היתה לא לשמו ללכת רצה לא אף בפניו, נעולים היו הכנסיה מוסדות של מיסירם בתי-הספר ואילו ההםבימים
 אותה אולם שבפיו. בשפת-אשכנז לדבוק הוסיף והוא הפולנית השפה את ללמוד שעת-כושר ולא אפשרות לאאפוא
 לוטר, לה היה לא במולדת. מאשר אחרות בדרכים מגזעה, שנגדעה אחר שבפולין, בגיטו הלכה קדומה גרמניתלשון
 מרובים ושימושי-לשון ביטויים בה נקלטו טעמה, את ושינתה נתנוונה והיא הי"ח, המאה של סופרי"המופת לאאף

 קשור היהודי היה בו אשר הרוסי(, )או הפולני העם משפת סלאוויים יסודות 1 והתלמוד המקרא סידור-התפילה,מתוך

 הללו השונים היסודות ומכלל י האדמיניסטראטיווית או המשפטית הטרמינולוגיה מן לאטיניים ביטויים ו מסחרקשרי
 = המקרא תרגום מכאן טייטש, ז: נ כ ש א לשון שעברו בדורות לה קראו עצמם היהודים שלנו. שפת-אידיש ונהיתהקמה

 היהודים עם זו לשון עבדה הפולנית, המדינה גבולות משנתרהבו וכדומה, טייטש-חומש = תרגום עם חומשפערטייטשען,
 ום. ה עד נשארה נטם ואף ולליטאלרוסיא
 ארגתם את גם וכן שלהם, )הפריתילמות( הק-מים את גם מאשכנז המתישבים 4תם הביאו וממונם לעדנםמלבד

 חיק בפולין נעשו צ'כיה( )אוסטריה, אירופה ממרכז כתבי-הקיומים כראוה וביססוהו פיתחוהו כאן רק אתרמקהילתי
 הפולנית, הממלכה של קיומה ימי כלמחייב
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 הראשי כתב-הקיום2,
 אלה, אגדות וסיפורי-מעשיות. אגדות דמדומי הזאת בארץ היהודים ראשית מעולפת עצמה, פולנלה לתולדותבדומה
 המיתית בתקופה נעוצה בפולין היהודים תחילת כי מוכיחות, והן הואיל למדי, אופייניות בהרבה, מאוחר בזמן נתהוואם-כי
 הזאת. המדינהשל

 חדש, מלך להם לבחור כליעל, של מותו אחרי הפולנים, משנתכנסו ?רל~יבניק. אברהם על לנו מספרת הראשונההאגדה
 פריכיבביק. המכונה אברהם היהודי על הגורל נפל והנה עליהם, למלך יהא הוא לשוק בוקר עם ראשונה היוצא וגמרו:נמנו

 הימים, שלושת אחר מביתו יצא כשלא בדבר. לעיין ימים שלושה שהות וביקש כתר-המלכות את לקבל רצה לא,אברהם
 פיאסט על אברהם הורה שעה אותה לאו. או הן שיגיד עליו מאיימים והתחילו בראשם ו-יאסט הפולנים לתוכוהתפרצו
 שבכולם. האמיץ הוא כי בראשו, כתר-המלכות את לשיםויעץ

 לקבל ~?P הנסיך מאת וביקשה מאשכנז יהודים של משלחת התשיעית, המאה בסוף לפולין, באה אחרת, אגדהלפי
 את לקבל נאות לו, ומשנראו הישראלית האמונה יסודות את לפניו להציע ביקש לשק עמם, מבני גדילה חבורהבארצו
 פולין, יהודי של היסודית הפריווילגיה שנעשה כתב-קיום, 905( )בשנת החדשים למתישבים ונתן בארצו החבורהבני

 1085. משנת מאד, מאוחר מזמן היא פולין, ליהודי נגיעה משום אולי בה שיש הראשונה ת י ונ הארכיהידיעה
 הרשימה על-פי יהודים. תגרים מידי עבדים פודה שהיתה שמה, יהודית ולאדיסלאב-סרמאן, המלך של אשתו על בהמדובר
 באים היו יהודים סוחרים הרבה כי היא, עובדה פולין. תושבי היו תגרים אותם אם לדעת אין בספר-הכרוניקה,הקצרה
 המחצית מן הנודע היהודי הנוסע מטודילה, בנימין העבדים. סחר היה ועסקם מפראנקן, אף ממרחקים, לפולין ההואבזמן
 "בשביל עבדים, כלומר: sclavi, הלאטינית המלה מן )סלאווים( "אשקלבונייה* המלה את גוזל הי"ב, המאה שלהשניה
 הלך זאת לעומת הסלאוויות, בארצות מעודו היה לא בנימין האומות". לכל ובנותיהם בניהם מוכרים ההיא הארץשאנשי
 פולין, על כל"שהוא פרט אף לנו מסר שלא אלא )1175(, לקצב ומכאן לפולין מפראג מר**סציהג, פתחיה אחר,נוסע
 במדינה. יהודית קהילה כל זכר לאגם

 כתובות בעלות מטבעות הן הי"ג המאה של הראשונה ובמחצית הי"ב במאה בפולין היהודים למציאות היחידיםהעדים
 המטבעות גבי על הכתובות יהודים. טילים היו הלבן וליק השלישי ~?קי המלכים בחצרות כי המוכיחותעבריות,
 אין סותרות, קריאות שונים בספרי-עזר מוצאים אנו ולפיכך לקראן מאדקשה

 חולקיי
 אברהם רבי דלקמן: הקריאות על

 משקא לקאזי-קאזימר(, )ברכה קהשי ברכה לקשקה' )ברכה משקא ברכה קליש, יוסף יוסף, אברהם נגיד, יצחקב"ר
 פלסקקרל

-( 
 מלך מישקי י סא$2פוא Kr~l ,א5וס9

 ליהודים שלתן 1264, משנת כתב-הקיום הוא בפולין ישראל לתולדות מאד והחשובה הראשונה המובהקתהתעודה פולין"
 " קאליש, של הדוכס החסיד,בולסלאב

 שליייה, עד והגיעו פשטו הטאטארים גדודי וכפריה, פולניה ערי כל את כמעט השמו 1241 בשנת הטאטאריםפשיטות
 הטאטארים הסתלקו עד-מהרה אולם הפולנים. האבירים ומבחר הוא העבדקן, סנריק הדוכם במערכה נפל לי*קיזבקרבת
 על-ידי שנתמכה הגרמנית, ההתישבות התחילה ולעיר, לכפר אוכלוסין שחסרו כיון הריסותיה, מקימה התחילהופולין

 שהגרמני עד אכן, ובעל-התכלית, החרוץ הגרמני המתישב שורר ובהם חדשים וכפרים ערים והולכים נבניםה*יאסטים. בני-
 נאותו פולניה שליטי שלו. חוקיו על-פי ודן נוהג יהא כאן שאף לעצמו, הבטיח אלו, וזרים רחוקים למקומותהפליג
 מאגופורג", "חוקת הקרויה החוקה את החדשים לישובים ונתנולכך

 המרכזית. באירופה כה עד לו ששימש כתב-קיום אותו בפולין הגרמני היהודי גם מקבל הגרמני, למתישבבדומה
 שניתנו הקיומים מן במלה, מלה כמעט העתקה, הוא מקאליש בולסלאב על-ידי פולין-גדול ליהודי שניתןכתל-הקיום
 הפריווילגיה נדידת וצ'כיה, אוסטריה ליהודי 1254 בשנת איטיקאר ופךטי?לאב 1244 בשנת האמוץ פרידריךעל-ידי
 מזרחה, היהודים המוני של נדודיהם דרך את לנומורה



 אולם בפולין-גדול, רק יפה כוחו היה לכתחילה בפולין. ישראל בית של החוקי למעמדו הבסיס הוא זהכתב-קיום
 פולין ליהודי הגדול קאזימר אותו אישר 1334 בשנת המדינה, בכל תוקף לו ניתן נתאחדו, פולניה חלקי שכלאחר
 נודד ליטא, את יא~ללו המלך כשסיפח לפולניה. בינתים שעברה לרוסיאיהאדומה, וכן פולין-קטן ליהודי 1364 ובשנתכולה

 מאשרים זה כתב-קיום הליטאים. ליהודים ויטולד נותנו ו-1389 1388 ובשנות לשם גם היהודים( עם )יהדכתב-הקיום
 היהודים חוקת דרך-קיצור: או הראשי, כתב-הקיום נקרא והוא יאן:ילו, לללאדיסלאב פרט פולין, מלכי כל אחד-אחדאותו

Judaeorum)(Statuta ,* נוסח את והשלימו הרחיבו הזמן במשך קהילות. או לארצות שניתנו המיוחדים הקיומים מן להבדיל 
 שגשתגו. החיים  לתגרי  חותה והתאימוהפריווילגיה

 אופיניים מהם ושנים סעיפים, בארבעה והאונגארי, הצ'כי האוסטרי, : מנוסחאות-האב גדול בולסלאב שלכתב-הקיום
 37 הסעיף לעזרה, קורא בלילה שישמעוהו בל-אימת היהודי לעזרת לבוא הנוצרים את מחייב 36 הסעיף ולמקום.לזמן
 וכדומה. בלחם לנגוע להם מותר ו במכולת אפילו הסחורות, בכל כחפצם לסחור ליהודיםמתיר
 ליהודי העזרה חובת את לנוצרים להזכיר צורך כדי עד הזמן במשך נתמעטה שהסובלנות אחד, מצד אפוא רואיםאנו
 ותיגך במסחר ידו את בלבו הוא שלח רבות בערים .כי היהודי, בסוהר צורך שהיה שני, מצד בלילה, ליסטים עליושקם
 יהודה סהר-סתורות ההוא בזמן כבר היה שלא כמעט כתב-הקיום, של ארץ-מוצאו באשכנז, הצרכן, לבין היצרןבין

 השניה במחצית )בפולין(, בפולין-גדול היהודים ההיים פני את עינינו לנגד מעוים הננו הפריווילגיה, נוסח אתבקראנו
 כדלקמן: הי"ג, המאהשל

 לדוכס לשלם היהודי חובת 1( : נבעה זו קנין מזכות הדורס. של קנינו כלומר האוצר(, )עבד can9erae servus היההיהודי
 לזפטו. והזכות היהודי על להגן הדוכס חובת 2( מסוימים,תשלומים
 העירונים. של בתי-הדין כן שאין מה יהודי, לדון רשאים על-ידו הממונה השופט או שלו, הותוודא.* הדוכס,רק

 עצמה הדופס ישפוט. פלילייםבמשפטים
 השופט או והותוודא היהודים(, )המנהיגים ישראל דייני של סמכותם בגדר הם עצמם לבין היהודים שביןמשפטים

 הו~וודא או הדוכס ורק )235( בבית-הכנסת נערך היהודי משפט הצדדים. 5סד של לבקשתו רק להתערברשאים
 לדופס קנס לשלם העברין על הדופס, של בקנינו פוגע הורגו או ביהודי שהפוגע שזן 31(. )5 אחר במקום לדינורשאים
 על חלים דומים עונשים 10(, )955, הדוכס לאוצר יוחרם ורכושו מיתה חייב מישראל נפש הרוצח ליהודי. צערודמי
 gg) ,14 ,13 ,27 .)30 בזרוע יהודי מידי סשפונות והוצאת ישראל של בית-קברות חילול בית-כנסת, רגימת יהודיה,פציעת
 הרביעי 6ינוקנצייס האפיפיור הוציא )1235(, בפולדא הדם עלילת לאחר עלילות-שקר. מפני גם היהודים על מגןהדופס
 ובולסלאב ארצו ליהודי שנתן הקיום בכתב אלטלקאר ?לל Judaeis ts~cut )1233, מהן אחת היהודיטי להגנת פולותארבע
 33(. )5 מטבעות של זיוף באשמת יהודים, שרירות-לבם, לפי לאסור, הסלעים על הדוכס אסר כן כמרתהעשה

 ענפי- לשני בעבודת-האדמה. שם, זעיר פה זעיר וכן, בריבית( )הלואות ממון בעסקי במסחי, ידם שולחים פוליןיהודי
 שבמערב-מקום אלא זאת אין נזכר, לא אף השלישי ואילו רבים. סעיפים בכתב-הקיום מוקדשים הראשוניםהפרנסה
 כל-עיקר. יהודים חקלאים היו לא כבר - הפריווילגיה שלמוצאה

 לנגוע במזונות, גם לסחור כאמור, היו, רשאים הסוחפים, כל כשאר שילמו מכסים גמור, חופש-תנועה בפולין היהליהודים
 במערב. חמור איסור עליהם שנאסר דבר 37(, 12, )5 וכדומהבלחם

 בקראקא העברית הקהילה ברשות שמורים היו השונים, פולין מלכי על-ידי שאושרו כמות סעתקיו, כל דיוק ביתר או זה, כתב-קיום*
 היתה והיזח הי"ז במאות התדע. המלך של אישורו וקבלת נוסף העתק עשיית לשם מבית-הגנזים הכתבים את מעלים היו ההכתרותובעת
 גס הקהל, גנוי שאר בין אגדו, 1655, בשנת השגידים, פלישת כזמן הועד. ראשי ושאר הארצות ועד פרנס של מענינו האישורהשגת
 735י, בשנת - השלישי אבגוסט 1676, בשנת סי4:סקי יאן על-ידי שקוימו הטפסים רק הקהילה ברשות נמצאים וכעת הללו,הכתבים

 פוליו קלף על כתובים הטפסים שלושת קדאקא. קהילת של מיוחדים קיומית גם כולל האחרון הסופם 1765. בשנת -וסטאניסלאב-אבגוסט
 למלוטין. כמעט הומן במשך שוהו עיטורים ומעוטרים בהקפדה כתובים השערים )סאפיאן(. עורומכויכיס

e$בלאטינית pala~inus בימי-הגיביסז, צבאיים תפקידים מילא בגלילו בסינאט. וישב המלך מועצת עם נמנה הוויייודא הגליל. שר( 
 ת כ ר ע מ ה ועוד,משפטיים,

ן



 בדם מגואלים למלבושים )פרט ניידי ודלא דניידי משכונות על ממונם להלוות רשאים היהודים היו במערב, כמו בפולין,גם
 הוגבל. לא הריבית שיעור 33(. )5 היום לאור רק כמשכון ליקח דשאים היו סוסים שטריןחובות. על וכן כנטיה(ותשמישי

 דריבית. ריבית לשלם חייב ממנו, שמגעת ריבית ימים חודש עד פורע שאינומי
 בדבר . השני פרידריך הוראות את במלה מלה בולסלאב מעתיק הלואות, למתן היהודים את ולהניע להוסיףכדי
 כראוה הממושכן, החפץ זהות העלוה, פכום שיעור על בסכסוך היהודי לשבועת תוקף נותן הדוכס היהודים.שבועת
 ממנו, נגזל שמשכון להוכיח, היהודי שבועת וקא בן כמר וכו/ ידו על נגנב ולא כמשכון ליהודי נמסר אמנםשהחפץ
 חשובים ענינים על בית-הכנסת, בפתח היהודי נשבע פחותים ענינים על לבעליו. מזמן הוחזר או שלו, חפציו עםנשרף
 בית-הכנסת. בתוך בתורה נשבעהוא

 הצליחו הזה, הסעיף בתוקף ניידי. דלא ונכסים שטרות על ממון הלואת גם כאמור יודע פדלסלאב שלכתב-הקיום
 שלמים רחובות ואפילו בתים בערים רואים אנו ועד-מהרה ובכפר בעיר נכסים להם לרכוש היהודים המתישביםעשירי
 '. יהודים קרקעות בעלי - ובכפרים בני-ברית, שלבידיהם

 אפוא ייפלא לא פולין, יהודי של הגדולה* "מגילת-הפדויות הרבה דורות שימשה החסיד בולסלאב שלהפריווילגיה
 והאצילים, התקיפים( )הפריצים המאגנאטים מעמדות, מדינת ימיה כל היתה פולין עליה. קמו ישראל שונאישכל

 עדיין שאין כמעט הי"ג המאה של השניה במחצית נבדלות, פריווילגיות בעלי מחנות  מחגות היו  והכמריםהעירונית
 הוראות המקבל הקליריס, ורק ברייתו, בתחילת עודנו העירונים מעמד השלטון1 על השפעה כל ולאציליםלמאגנאטים

 כדי ולפולניה לגרמניה ?וידון הקארדינאל את הרביעי "ינוגס האפיפיור שולח 1265 בשנת והנה תקיפה. ידומרומא,
 _1267 בשנת אלו. בארצות עמוקים שרשים עדיין הכתה לא אשר הנוצרית, האמונה את ולהאדיר הקלירוס את שםלארגן

 היהודים. נגד תקנות כמה השאר, בין מתקנים, ובו כנסיתית(, )ועידה סינוד גוידתן, של בנשיאותו בבךסלא,מתקיים
 טעמא מהאי היהודים. מן להתרחק המאמינים על לפיכך בתקנות- קוראים האדון-הננו בכרם חדש יטע היאפולניה
 יהודים הגויים. מבתי תעלה או גדר בחומה, מופרשים עצמם, לבין בינם רק מיוחדת, בשכונה לגור היהודיםמצווים
 להסתגר היהודים על )כנסיתית( תהלוכה בעת ולמכרם. למהר מחוייבים נוצרים בהם שגרזם ברחובות להם בתיםאשר

 אסום לעין, נראה סימן בגדץהם על לשאת היהודים חייבים הנוצרים, מן הבדלה לשם בחוק להיראות ולאבבתיהם
 היהודי. על חמור ובעונש הנוצרי העברין על עמהם,-בחרם לסעוד לא אף לבית-המרחץ נוצרים עם יחד ללכתלהם
 להחזיק ליהודים אסור היהודים. ירעילום רומא אוכל-נפש, צרכי שאר וכן בשר, יהודים אצל לקנות לנוצריםאסור

 בלבד.. אהד בית-ננסת רק עיר -בכל לקיים רשאים היהודים נוצריות. אלמנלת לא אף נוצרים, משרתיםבבתיהם

 נשנים הפולני. הקלירוס גם חלק לוקח בו אשר חדש, סינוד שבאונגאריה בבודא מתקיים )1279( כן אחרי שניםכמה
 בני ,היהודים כל היהודי: סימן-הקלון פרטי את קובעים הם לכך ונוסף בברסלא, שהוסכמו האנטי-יהודייםהסעיפים

 החזה על. לאות תפורה אדום אריג של עגולה חתיכה לשאת מחויבים שלנו, הליגאציה ארצות בכל אשר המינים,שני
 באיזה כך אחר יישאוהו לא או הקבוע, בזמן כזה סימן לשאת יתחילו לא היהודים אם , , העליון, הבגד של שמאלבצד
 על יעברו אשר הנוצרים ההברה, מכלל מיצאים והם גוברים עם  שהם אילו יחסים עליהם אסורים אזי שהוא,זמן

 עמהם, קרובים ביחסים ויבואו בבתיהם אותם יחזיקו גם או לחברה, אתם יארחו או כאלה יהודים עם ויסחרו זוהקנה

 החלטות את וחידשו חזרו 1285 לנטשיץ בועידת לבית-היראה. בכניסה אסורים - החצרות, או הבתים באותם 5תםויגורו

 ציבוריות. נתינות שאר או בתי-מטבע, מכסים, להנהלתם למסור או ליהודים להחכיר איסור בתוספת הראשונים, הסינודיםשני
 מכן. שלאחר הסינודים כל לשאר יסוד-מוסד נעשו הראשונים, הפולניים הסינודים בשלושת שניתקנו אלו,תקנות

 בארצות להן שהיה תוקף אותו מעולם קיבלו לא בפולין אכן לומן. מזמן עליהן והוסיפו ~תקנות אותן עלחזרו
 בפולין, אותה קיימו לא מעולם מתה, אות סימן-הקלון דבר על ההחלטה נשארה בפרט אחרות.קאתוליות

 ת כ ע,ר מה. מקורותי. 'ליקוטי במדור עברי, בתרגום להלן, תבוא גופא הפריווילגיה*



 בשליזיה היהודים3.
 משמשת בפלרצק קאליש. אחריה-קהילת שבידינו, במקורות לראשונה הנזכרת היא "לבצק פולין, קהילותמבין
 לבית-עלמין. גבעה הקהל ראשי 1287, בשנת קונים, ובקאליש אחדים, רחובות של גבולם 1237, בשנת היהודים',"נאר
 קהילת על ידיעה יש עצמה שנה מאותה בית-כנסת, גם 1356 ובשנת א ראק ק ב יהודי רחום ניכר כבר 1304בשנת
 קטנות-יותר קהילות על ידיעות מצויות כבר הי"ד המאה בסוף וצוזמיר. פוזנא קהילות על 1367 ומשנתלבוב,

 פחות בידינו מצויים ובפולין-קטן בפולין-גדול הקהילות התפתחות על פיסים וקלשא?ב. קלישז, שךןלזי כגוןבפולין-גדול,
 אלינו הגיעו סשליזיה רק עירוניים, ופנקסים תעודות נשתמרו זמן מאותו הי"ד, המאה של השניה המחצית למן יותראו

 יותר, קדומים מזמניםידיעות
נ----:7-72, פולין. של אחרות בדוכסויות שמשלו כשם הפיאסטים, משלובשליייה

 ! ?2נ?שג הש2נ,ן4קמא שייכת שליזיה היתה מדינאית מבהינה אך הזקה, גרמניזציה כאז היתהאמנם

 מא "--"כיקנ:51:ב:נבך
 %ש :בע::נ.",:הונ:וו:בעג
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'- " ה  1ש~הממ 
 שלום שר בן דוד שלמדבתו המובילים ליהודים ען'י2:ץ, ברסלא, של הבישוף נותן 1226 בשנת כברובמלאכה,

 בברסלא 1%3 - תתקם'ג ד' משנת אשר בחדרי-המכס והחובות הזכויות אותן כל לקויא מלייהדן סחורותיהםאת

 סחורה*. עצמם הם כאילוהיו "מגופם, לשלם היהודים חייבים סחורה, בלא חדר-המכס את בעברם רק הנוצרים.לסוחרים
 היהודי. הגוף( )מכס ה"ל7"צלל" על ביותר הקדומה הידיעה היא~את

 כבר עליהם, קמים התקיפים והכמרים ישראל של חדשות קהילות הרבה בשליזיה נוסדות הי"ג המאהמאמצע
 הדוכסים היהודים. נגד תקנות וכמה כמה המתקן בברסלא, הפולנית הפרובינציא של הסינוד כאמור, מתקיים, 1267בשנת
 כתב- הראשון בולקי נותן  1295 בשנת והפולני, הצ'כי הקיומים דוגמת פריווילגיות, להם ונותנים היהודים על.מגינים
 השני מללקי ולבסוף מגלוגא, השלישי לנריק כמותל. עושה )1299( מכן לאחר שנים וארבע שלו", ל*יהודים כזהקיום
 )1328(. שוידויץנסיך

 משרותה מופקעים והם האוצר עבדי ובפולין, בזזיהם כאחיהם שליזיה, יהודי נחשבים הנזכרים, הקיומים ברוח ..
 . סכסוכים הערים-עקב מועצות הצליחו הזמן במשך אולם המסים, כל משלמים הם ולו הדוכס הוא שופטם העירישל

 ברסלא יהודי משלמים כך ובתים, קרקעות מסי מהם ולגבות היהודים על השלטון מקצת לידם ליטול - הדוכסיםבין
 קוטלי- אינם ברסלא ויהודי וכו', שמירה דמי החומות, לתיקון : וכלתי-רגילים רגילים מסים 1299, משנת החללעיר,
 אינם העידונים גדול. בקנה-מידה בבנקאות עוסקים הם לכך ונוסף הסחורות סחר של חלק-הארי בידם בעירם.קנים

 היהודים על העירונית המועצה אוסרת 1301 בשנת המערב. כבערי הכלכלית, המלחמה מתחילה ועד-מהרה מכךמרוצים

6

-- -



 ומאלצת אחרים מהיה מענפי גם מסלקת:אותם היא הזמן ובמשך השליזית( התוצרת עוקר היה )האריג האריגים סחראת
 בליעים, ותגרי מהסורים - העניים בנקאים, העשירים היהודים משמשים שעה מאותה בריבית. כספם ליחן בכךאותם

 נענה, משלא היהודי. את להרחיק הדוכס מאת דרש ברסלא של ההגמון השלטון. על ניכרת השפעה והשפיע הששילעריק בעיני חן שנשא שלמה, בשם יהודי בברסלא חי הי"ד בתחילתיהמאה הזמה של במקורות נזכר העשירים הבנקאיםלסד
 אנוצרים את להניא בזמן ובו בחצר ממשרתו שיסתלק היהודי מן לדרוש .שלמה, גר שבה השכונה, כומר עלציווה
 ישראל. שנאת את יותר עוד והגבירה היהודי של במפלתו נסתיימה בלתי"שווים כוחות בין הזאת המלהמה לו,מלציית
 ווריג גם עשתה כך העיר, מן אותם גירשה והמועצה היהודים, על כרגיל האשמה את ?פלו 1519, בשנת רעבמשפרץ
 מסוים. זמן בעבור ולגרשם אותם ולשדוד לשוב על-מנת לברסלא, לבוא ליהודים והתירו חזרו שנים כמה לאחר 1327.בשנת
 לבל מיוחד ברשיון וזאת שנים( )שתים"שש קצף לזמן אך בעיר להשתקע ליהודים שמותר המועצה קבעה 1349בשנת
 במשך למכרם יספיק לא אם , העיר את וליטוש ניידי דלא נכסיו את למכור היהודי חייב המועד כתום ומשפחה,משפחה
 העידוני. לאוצר רכושו עובד המקום, את עזבו לאחר שנהחצי

 בשליזיה, אחרות ומערים מברסלא גמור גירוש היהודים גורשו קאפיסטראנו( )ימי הט"ו המאהבאמצע

 )0370-13% הגדול קאזייר4.

 המדינה את והוריש למאזנן, )פרט הפולטות הדוכסהות כל את פירוד, של צנים מאה לאחר ואיחד, חזר יוק:שקויאדיסיאב
 רועהת היום עד ביהודים. גם אותו קושרת המסורת אך האכרים*, "מלך לקאזימר לו קראו הגדול. קאזימר לבנוהמאוחדת
 בתבליט לזכרון-עולם הדבר את קבעה אף קראקא העיר מועצת לפולין. היהודים באו שלטונו בימי אך כי בעם,סברה
 בקתמיר. בית-המועצה על בפולין" היהודים פני"קבלת

 של חדש נחשול לכאן הגיע בימיו אך יהודיות, קהילות הרבה קאוימר לפני בפולין היו כבר דבר שללאמיתו
 לרוב חללים הפילה השחורהא שה"מגפה שעה 1349-1348, בשנות הדבר היה ביותר. הגדול הנחשול אולימהגרים,
 האומללים של גדולים המונים והארצות. הערים מכל וגורשו נרצחו נשדדו, והיהודים המערבית, אירופהבאוכלוסי
 ביהודים. פרעות נתחוללו ובעקבותיה אליהם נתלוותה המשונה* "המיתה אך לברסלא, לשליזיה, ההוא בזמן באוהאלה
 המגפה: הלכה ואחריהם ולקראקא, לפוזנא מזרחה: נדוד אשכנז יהודי הרחיקו בשליזיה, להישאר אפשרות להםבאין

 אותן מזכירה א~יכא של הכרוניקה אולם ההיא. בעת בפולין היהודים רדיפות על דבר יודעת אינה המקומיתהמסורת
 *יך??לג' קהילת של האזכרה( )פנקס ה"קימל4-צוך" גם כך על מספר וכןבפירוש
 בפולין. ישראל קהילות של התפתחותן המשך על יתירה השפעה השפיעו ולא מקומיות רדיפות רק אלה היואכן
 ישראל, של מגינם בקאזימר רואה המסורת כתיקונם, החיים כאן זורמים כבר השחורה" "המגפה לאחר אחדותשנים
ל שלהם. הקיומים את והרחיב שאישרסה"גם  . . 

 אישר 1334(, באוקטובר' )4 כסא-המלכות על שעלה לאהרזמן-מה
~b91Hp 

 ליהודי בשעתו שניתן כתב-הקיום את
 מכאן הם פולין-קטן- יהודי גם כולה. בפולין תוקף ל~ריווילגיה נתן אישורו מקאליש. בולסלאב על-ידיפולין-גדול
 ושטרי- ניידי דלא נכסים על ממונם להלוות הארץ, את לסחור ורשאים האוצר, עבדי בפולין-גדול, כאחיהםיאילך,
 אפילו בכפרים, וקרקעות בערים ומגרשים בתים להם לרכוש אחרים או קראקא יהודי רשאים מעכשיו וכו'.חובות
 ואמנם ושטרות, מקרקעים על הלואות היהודים על לאצור ומשתדלים לכך חוששים והאצילים העירונים שלמים.גושים
 מכוונות היהודים ששאיפות כיוון , , ". : הלשון בזה אמור לפולין-קטן 1347 בשנת שניתנה ובהוקה בידם הדברעלה
 ממוצו את .. נוצרי. לשום יהודי שום יתן לבל חוק, נקבע דהם, על להעברתם מאשר מנכסיהם הנוצרים להעברתיותל
 . ומלרמש. מאג  כנהוג  מספיו,  משכון על  כי-אם  משבונות, שטרי ?ל  ילוהולבל

.
 דלא נכסים זו בדרך ולרכוש גדולים עסקי-ממון לעשות האפשרות את היהודים מן  יללה  *תויה של  וו  מיחיא .

 המגפה "אחר הפצעים אפוא משהגלידו וכו/ פוזנא בקראקא, עירוניים ובמגרשים בבתים בעיקר אמורים הדבריםניידי.



 בלוח

פ

 פולין למלך שהגיש העיר מועצת על הקובלנא את שיבטל מברסלא, בינוש בן יקותיאל היהודי מאת בשבועההצהרה
 1435( באפריל )4 ה'קצ"ה בניסןה'

 ירושלים בצלאל, בארכיוןתצלום ברסלא העירארכיון



1-,

 והוא מותה, אחהי המלכה, חובות את לייבקא תובע האלה העובים מן מפולין-קטן, שרים בערבות מסוימים,סכומים
 התקיפים ואף האצילים גם מתאוננים העשירים, העירונים כך על קובלים יתירה, בחומרה לפועל פסקי-הדין אתמוציא
 האופיציאל על 1592, בשנת מטיל, התשיעי. צוניפאצייס האפיפיור, לעזרת אפילו פונה מהם ואחדשבהם,

 )ברסלא, ובשליזיה בפולין הגדולים ועסקיו 1395 בשנת נפטר לייבקא התקיף, הבנקאי נגד עזרה וליחן בדברלחקור הקראקאי
 עצר-כוח לא מבניו אחד אף אולם להתקיים, מוסיף לייבקא של ביתיהסלוה ובניו. לאשתו בירושה עוברים?גידניץ(
 מלשעבר. בשיעור-יבהרלקיימו

 )1434-1586( ולאדיסלאב-יאק:ילו5.

 לאותיות הכתובה בתקופה דהיינו הט"ו, המאה של ובתחילתה הי"ד המאח של בסופה חלים יאגן?לו של שלטונוימי
 בברסלא, 1350 בשנת 1 היהודים רדיפות מתחדשות הי"ד המאה באמצע כבר המערבית, באירופה ישראל ימי בדברי דםשל

 הולכות הזמן במשך בפראג. קשות פרעות ופרצו מגלוגא היהודים גורשו 1389 בשנת וליונברג, יךיג בנייסא, 1561בשנת
 מכל 1450 מאויקסבורג, 1439 יטשקיא' 1438 ס?9זלא' 1435 מקילוניא, היהודים גורשו 1426 בשנת ו ומחמירותהרדיפות
 יכי/וזקרו

 המערביים, חבריהם בעקבות לצאת השק - העירונים ובלב היהודים, בקרב בהלה ומטילות לפולין מגיעות אלוידיעות
 ומבטח. מפלס .פוזנא או קאליש בקראקא, המבקשים ושלזיה, צילם מאשכנז, מגורשים המונות לפולין נוהרים ידיעה כלעם
 היהודים רדיפות על הידועות את בקורת-נפש רושמים הערים סופרי בעוד להם, הצפוי על למחשבה מרעידים פוליןיהודי

במערב,

 היהודים. רדיפות גם מתחילות ועמהם הראשונים משפטי-העלילה בפולין מופיעים הללו, הידיעות שבהשפעת פלא,אין
 התיאוקראטים גדל של בדמותו נצחונותיו, את יאגייללו, בימי החוגג, הפולני, הקליריס של השפעתו גידול לכךגורם

 את?נוצקי. ?ויגי:בהפולנים
 הפיאסטים שושלת נימי במדינה, השלטון על במלחמה הפותחים האצילים, הפוליטית הבימה על עולים הקלירוסבצד
 כמה האונגארי, לידוויק מידי האצילים, מעמד מקבל הגדול קאזימר של מותו לאחר רק המלך. בידי כולו השלטוןהיה

 ולהשיג, להוסיף העתיד לעצמו, כמעמד הכמרים, בצד האצילים, מופיעים ואילך ומכאן 1374(, )קישיץ יתירותזכויות

 והולכות. גךלות זכויות הבאים, היאגייללוניםבימי
 אל אפוא פונים הם וגורלם, היהודים היי בעיקר תלויים בשלטוז ובו המלך של שלטונו איתן שעה לפיאולם

 שבועת-אמונ?ם וקיבל בלבוב שהה המלך הגדול. מקאזימר קיבלו אשר הקיומים את שיאשר בבקשה,ולאדיסלאב-יאגייללו
 כמה סירב, יאגייללו לאישור. שלהם הפריווילגיה את והגישו הקהלה האשי לפניו כשבאו מללדאביה, של הולוידאמאת

 הועיל. ללא אך המלך, של חסדו את בזהב לקנות השתדלו אף בקשתם, על היהודים חזרו שונות, בעתיםפעמים,
 למהומות גורמות היהודים, מבני-תחרותם מחיר בכל ליפטר חשקה נפשם אשר העירונים, ומשטמת המערב השפעת.

 את שנאו אשר האצילים, של והסותם המלך של חסותו בזכות אך כבמערב גדולות ממדיהן היו לא בפוליןורדיפות.
 במדינה. ההשפעה על בהם ונתעצמוהעירונים
 נטלה דלוגוש, של המאוחרים סיפוריו לפי בקירוב, 1399 בשנת בפוזנא, נערך במשפטי-העלילה והקדוםהראשון

 הלחם את הטילה האשה ליהודים". כן אחרי למכרו "על-מנת הדומיניקאנים, של מבית-היראה לחם-קדשם את אשהאיזו
 וולאדיסלאב-יאגייללו להתפלל לשם באים החלו הסביבה אנשי נסים. מעשי נתרחשו הזה ובמקום העיר שמאחוריבאיה
 נדיבה. ביד להם והעניק הכרמליים של ובית-נזירים בית-יראה 1406, בשנת הזה, במקוםהקים

 לעפר. כבודם והשכין היהודים שכונת על התנפל העםהמון
 1601 בשנת מכן. לאחר דורות וכמה כמה המעשה ומל האפילוג לנו ידוע זאת לעומת אך המשפט; מהלך מאתנונעלם
 חיתוכי-עץ. ומעומר ותירה רומאנטיות מעולף הענין, מהלך של תיאור ופרסם מווארמיא, קאנפיקוס טך9רן תומאסעמד

 שלענר מציין הוא כן כמו הקודש. בחילול כברכול הישה ידן אשו היהודיות המשפחות שמות את מביא הוא הזהבתיאור
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 פוזנא קהילת בין חדש .למשפט גרם זה דבר האדון". 'גוף בתהלוכת חלק ליטול היהודים מנהיגי מחויביםהמשפט
 גדול,  וגה  תמור  בתהלוכה, מלהשתתף נפטרו היהודים בפשרה: 1724 בשנת שנסתיים המקומיים, הכרמליים הנזיריםלבין

 . , בשנה. שנה מדי לכרמליים לשלם נתחייבהשהקהילה

 גבוה בית-ספר 1400, בשנת שם, התקין יאגייללי גקהאקא, 1407 בשנת שפרצו הפרעות על נשתמרו פרטים יותר.
 לקנות הוסיפו ועוד שלה, והקולניות האקדמיה לרשות מיד עברו ישראל של בתים כמה היהודים. בשכונת מקום לווקבע
 על יום-יום וגדולים, קטנים התלמידים, עוברים מעתה רגליהם, מתחת הקרקע את ולשמוט ומגרשים בתים היהודיםמידי
 היהודים. על להתנפלות כשר להיות עלול רגע וכל ובית-המדרש בית-המרחץ בית-הכנסת,פני

 לישראל, השנאה את משנתה שניער הוא ביךקהמאניסטר
 ילד רצחו היהודים "בי הכנסיה, בימת מעל לעם בהשמיעי

 פניו שם וההמון בפעמונים משכו בידו*. והצלב, חולה אל שהלך כומר על אבן זרקו וכי בדמו באכזריות והתעללונוצרי
 העם המון דמים. שפיכות למנוע לן?ייסי. והצורגראף הוא קראקא, של ה?טאררסטא התאמץ לשוא הדהודים. שכונתאל

 אשא שם על בבית-היראה נפשם את ממלטים יהודים ממש, בטבח ופותח חנויותיהם ועל ישראל .של בתיהם עלמתנפל
 בדתם, נפשם )את מצילים רבים נכנעים, היהודים הכנסיה. שער לפני אש ושמים המתנפלים באיםהקדושה,

 לאחר לגדולה, ועלו עושר מזה עשו רבים נוצרים היהודים, בבתי בזזו - דלוגלש כותב - וחפצי-יקר עשירותשרוב
 . ..ל השופכין". ובבורות בחול מוסתרים רבים, אוצרות בבתיהם מצאו. המהומהדיכה

 שמונה תוך לפניו לבוא עליהם מצוה העיר, ראשי על האחריות את מטיל הוא המלך, את הבהילו הפורענותמידות
 כולם הובאו שדודים.'.הם חפצים ומצאו חיפשו העיר בכל העיר, את לצאת אדם לשום ליחן בינתים עליהם ואוסרימים

 חבילות ו"סיייל", "גרפוסטאי" של ופרוות הדורים מלבושים הוכרו הללו החפצים בין דבר. יפול עד העירונילבית-האוצר
 הצטינו בפרט לייבקא, בני של בבתיהם או וירסמאן סמיילא העשירים הבנקאים אצל ממושכנים שהיו ועורות,אריגים
 מתכנסים העירונית "הקומיניטאס" אנשי כל המלך. חמת מפני ביותר עתה היראים והם בעלי-המלאכה והביזה השודבמעשה
 נכלאו שכבר עברינים בכמה שתסתפק המועצה את לבקש ומחליטים בדבר לדון 4:ץ'י?א, הנהר שפת על לעיר, מחוץאפוא
 להעניש דרש יאגייללו והמלך. המועצה הציבור, בין ומתן המשא נמשך רג זמן כולו, הציבור על האחריות את תטילולא
 נמשך וכך מבית-הסוהר. שהוצאו עברינים, .ל-35 שעה לפי וקרב הסגרתם את דחה הציבור אולם העברינים, אתקשות
 דבר. של סזפו היה מה יודעים אגו ואין בית-הדין בתעודות שניתק עד )1409-1407(, אחדות שניםהענין

 על ליפול עמדה ט?טוני של חרבו מנגד, עדי-רגע לו תלויים יאגייללו המלך של חייו היו גרונוואלד לידבמערכה
 עצמו מקדיש אולשניצקי האביר הימים, כל תודה לו מכיר והמלך ממות' הצילי אול?יי?קי ן?י?ן:ב נושא-כליוראשו.
 עניני על ובאמצעותו המלך, על עצומה השפעה המשפיע וקארדינאל, הגמון נעשה הוא ובמהרה-בקרוב הכהונהלמעמד
 ביטוי ונעשה המערב השפעת את מהר המקבל מרץ, ובעל כשרון בעל בלתי-רגילה, אישיות הוא אולשניצקיהמדינה.
 האפיפ?ורות משתררת שוב התיאוקראטיה, בסימן שעה אותה עומד והעולם הפולנים, התיאוקראטים ~דל הכנסיה, שלכוחה
 מקונסטאנץ המוקד. על הגס יאן את ומעלים הכנסיה אחדות את ומקימים חוזרים קונסטאנץ בועידת הקאתזלי, העולם כלעל
 במערב. קבעו אשר את בפולין גם להגשים על-מנת )1420(, בקאליש סינוד ומכנס טרינבא מיקוליי ההגמון לפוליןחוזר

 ומוסיף ובוודא בברסלא בשעתן שהותקנו התקנות אותן כל על בקאליש הסינוד חוזר וכך ביהודים. גם נגעוהדברים
 משלמים היו שהקאתולים כשיעור מושבם, שבמקום לכומר תשלומים .היהודים על מטילה מהן אחת הדשות, כמהעליהן
 נטילת על-ידי לוחצים היהודים אשר הלחץ את "שישוך המלך אל בבקשה הסינוד פונה כן כמו תחתיהם, הם :שבואילו
 1423, בשנת  ולארימלאב-יאגייללו,  הוציא  הומן, ורום הסינוד תקנות בהשפעת  תסח(. usurae)  moderatae קצוצה*ריבית

 הלואות מתן והתירח ושטרי-חובות ניידי דלא נכסים על ממונם להלוות היהודים על שאסרה )ווארטה(, דוריס חוקתאת

 כזחם. יפקע - :לא בערכאות בהקדם לרשום יש מלשעבר ושטרות מקרקעים על מלוות בלבד. מיטלטלים משכונות עלרק
 על עולים אוכלו?יה שאר עם ויחד המערב, של התרבות לתחום ליטא גם נכנסה )1386(, פולין עם איחודהעקב
 הזאת. המדינה יהודי גם ההיסטוריהבימת

 יודעים אנו אין הזה. היהודי הקיבוץ של הרכבו היה ומה האיחוד בעת בליטא היהודים מספר היה מה לקבועקשה
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 בלודמיר יהודית קהילה היתה כן כמו בלוצק,. גם ואולי המעדנא טריק, יהוויות)בבריסק, קהילות ,1י קיומן עלאלא
 1336. ל בשנת לליטא ,סופחה ונלין הי"ג. במאה כבר נזכרת היא שכן מאוד, עתיקה וזושבוזלין-

 הגה שבא הקדום, המזרחי, היסוד יסודות: משני , וכבפולין, לזו בדומה היא, אף הכרכבה בליטא היהודיתהאוכלוסיה
 המזרח יהודי לבוא, שאיחר האשכנזי, המערבי, והיסודן רוסיא-של-מוסקןא, דיך גם ואול? רוסיא"של-קייב דרךמבזריה
 יהודים ,1ל גדול גל כי מסתבר, ובמסחר, בהלואות-כספים רוב פי על המעיב יהודי בעבודת-האדמה, בעיקרעוסקים
 ןיטולד, הליטאי הארכידוכס נותן שכן מלבוב, יהודים כנראה היו אלה המדינות, שתי של התחברותן בעת לליטאהגיע
 ליהודי הגדול קאזימר של מתתב-הקיום במלה מלה העתקה אלא שאינו וטריקו בריסק ליהודי "כתב-קיום" 1388,בשנת
 prout תו Lamburga : לבוב יהודי של זו רוגמה שנערכה בפירוש, נאמר ל~ריווילגיה הפתיחה בדברי 1364. משנתלבוב

habehtur]udaeis .הקיומים מנוסחאות לחלוטין שונה והוא הורודנא ליהודי מיוחד כתב-קיום ויטולד נותן שנה כעבוד ם 
 כדו- כספים בעסקי כל-עיקר עוסקים אינם .ממש ליטא בני שהיהודים למדים, אנו הורודנא .של מכתב-הקיוםהמערביים.

 גמור, הוא והמלאכה המסחר וחופש וארמנים, סוחרים אגודות בערים עוד אין ומסחר. 4קר, גידול !בעבודת-האדמה,.אם
 בליטא.- והקולותי הזכויות מאותן ונהנה המסים אותם משלם עיר-מושבו, אזרח הוא אחר, ככל היהודי, הגבלה,ללא

 המסורת, לפי בלבוב. רק ההוא בזמן קראים מוצאים אנו בפולין מקרים, 40ה שבאו קראים, גם ובלוצק-חייםבטרלק
 . ) בקרים. נצחון מסע אחר וליטא לפולין ויטולדהביאם

 קהילותיהם בראש העומדים עשירים, יהודים של,יאגייללו בימיו גם חיים הגדול, . קאזימר בימי ליייבקאבדומה
 מכרות- ומסים, מכסים החוכרים עשירים, וסוחרים בנקאים הם אלה המלך. על .ואף סביבתם על ניפצת השפעהומשפיעים

 .העושה אהרן, .העשיר הבנקאי את. בפוזנא רואים אנו כן כי הנה והדוכס. המלך להצר והמקורבים ובתי-מטבע,מלה
 עצמו המלך גם )נמנה לקוחותיו ועם השרים, גדולי של בילם חוסה הוא גדולים, עסקי-אשראי וחתנו, בניו עםיחד

 שונות, בסחורות עסקים העושה מיוצק, שלמה בן יעקב אחר, יהודי גם המלך לחצר מקורבולאדיסלאב-יאגייללו.
 יאגייללו עם בלתי-אמצעיים בקשרים בא וו בדוך בלוצק. ,המלך מכס את בזמן בו וחוכר הרחוק, המזרח מן מביאשהוא
 מסהר קשרי וקושר לקראקא קרובות .לעתדם .נוסע יעקב . שונים. ולשרים לחצר .ושוה-כסף כסף פקודותיו, לפי מסלק,והוא
 לייבקח. של בניו עם בפרט העיר, יהודי עםוהכרה
 'ברחוב משלו בבית-חומה בלבוב גר והוא מדריהיציטש היה מוצאו וילטץקי. הית.היהודי ההוא בדור הסוחרים1ול
 חשבונות 1404..לוללטשקר משנת בתעודות לראשונה בזכר הוא לבית-הכנסת". "משמאל 27(, ולאכאלסקא ,)רחובהיהודים

 בלבוב חוכר המלך, בנקאי שהוא אפוא רואים אנו  זקוקים, 47 המלך חשבון על לה מסלק והוא לבוב העיר מועצתעם
 העיר, בחשבונות וולטשקו נזכר מאוד קרובות לעתים המלח. מכרות את ובדרוהוביטש והעירוני, המלכותי מכס-השעראת

 לפאר רוצים העיר יאשי ללבוב, יאגייללו בא 1427 בשנת הנה עצמו. ומשל המלך מקל המועצה, עם לו רביםחשבונות
 לצורך טלוה ווולטשקו בעלי-מלאכה, ושאר הנפחים של שכרם לתת) העירוניים, למשרתים לשלם יש הרחובות,את

 וולטשקו מנכה הנילוה סכומי את למלך. דורון לשם משי חתיכות שלוש נותן הוא וכן * גדו' "שיקי שבעהההוצאות

 מכסי-השער חכיהת פיו, על נעשים המלכותי מכס-השער חשבונות אף 1 העירוני מכס-השער של דמי-החכירהמשיעורי
 Teloneator הרשמיים הכתבים בכל מכונה הוא ולפיכך וולטשקו של העיקרית התעסקותו היא ציבוריות הכנסותושאר

 שלנו. הפקיד כלומר rioster tofficialis אותו מכנה והמלך מוכסן, דהיינו ,6םCzol(ner ,))בגרמנית
 בחקלאות גם ידו שולח והוא האיש של חרצו את להניח כדי בהם אין יהד גם האשראי ועסקי המכסים חכירת אולם.!

 אנשים שימשכו על-מנת עושי-דברו, בין יאגייללו חילק עצומים שטחים ברוסיא-האדומה. רב-פעלים קולוניזאטורונעשה
 הכפר את יאגייללו מאת מקבל הוא ע142 ובשנת וולטשקו גם לכך זוכה והנה וערים. ישובים כפהקם, ויקימולשממה
 הקרקע עם יחד ולעבדו. ליישבו על-מנת גהר, אותו על נוסף שנתיםי-שטח ומקץ i(Szczerzec) נהר,ץ??וז עלנרייז'
 משרת את גם וולטשקומקבל

 ה"ולט-

 בלא שבמקום האונלוסין כל את לשפוט מוסמך והוא החדש בישוב )אדויקאטוס(
 בכפר, טחנה הוקמה בשממה, רוחשים חדשים מתישבים התחילו במהרה שלו, במוכסן נתעה לא _אמנם והמלך דת.הבדל

חמערכת בזהוב, גדולים שלושים גרוש. גדו', ג', קיצור דרך גדול, שטיס. בן שוק*
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 אבותיו, דת את ליטוש ממאן וולטשקו אך לנצרות. למשכו 61בקש וולטשקו את המלך אוהב כי בהם, המתישביםעל 4 ומרות שוממים קרקעות עול עליו והשפיל כפעלו לוולטשקו גמל יאגייללו ברכה, יבול עטפו והשדות בית-מזיגה,לידה
 1 נוצרים אכרים על שורר יהודי שיהא להניח רוצים עינם הבמרים אף אחד-אחד, חסדיו את ממנו להסיר מתחילהמלך

 מסים, בחכירת )1441(, מותו עד כמקודם, לעסוק ומוסיף לבובה הוזר וולטשקו כפר, אחרי כפר ממנו קונהוהכנסיה
 1 ומכרות.מכסים

 ו )1492-1447( היא%:לליני קאזיסר6.
 )1447(, היאנייללוני הרביעי קאזימר כסא-המלכות על עולה 1ךננצ'יק, ולאדיסלאב של הקצרה תקופת-שלטונולאחר
 אנשים הזה המלך מקרב הך4סאנס, ברוח חדור ובעל-מרץ, צעיר ליטא. של הגדול הדוכס 1440, למשנת כבר,ונהיה

 נתקל זו בשאיפתו בידיו, השלטון את ולרכז התקיפים והכמרים הפריצים של שרירות-לבם את לבלום ושואףמלומדים
 המלך בין הזאת ההתעצמות הקע על אולשניצקי. זביגנייב הוא זמן באותו נציגם אשר האחרונים, של העזהבהתנגדותם

לבין
 המעמדו"

 היהודיים. הקיומים של אישורם פרשת משתלשלת
 מנעה אף ובמקצת עליהם הכבידה ךוורט וחוקת מאושרים קיומים פולין ליהודי היו לא ה"דול קאזימר של מותו מאזי
 ניידי, דלא נססים ורכישת במסחר ההתעסקות אתמהם

 על ריבונות לעצמן נטלו העיריות ובמלאכה, במסחר בעשייתם להם והפריעו בני-תחרותם היהודים את שנאוהעירונים
 הם שהיהודים כך על הדעת את ליחן מבלי מסים, הטילו והמועצות עליהם פסקי-דין הוציאו שלהן בתי-הדיןהיהודים,
 השתדלויות מיני כל היהודים עשו ולפיכך נשוא לבלי עד ליום מיום ורע הלך בערים היהודים מצב בלבד. האוצרעבדי
 שלהם; הקיומים את המלך יאשרלמען

 שהשגיח חולשניצקי, נמצא המלך של במחיצתו תוצאות. ללא אך ההכתרה, בעת 1447, בשנת כבר החלוההשתדלויות
 באה שנה אותה בדבר. להשתדל היהודים חזרו 1453 בשנת ורצונו. בידיעתו שלא במדינה דבי ?~nm לבל עיניםבשבע

 כתב-הקיום אישור בדבר קראקא קהילת ראשי גם אז השתדלו וכן בפולין-גדול ישראל מקהילות משלחתלקראקא
 מחברתה, אחת נוראות ידיעות הסמוכה משליויה לפולין שהגיעו מה-גם דוחקת, להם נראתה השעה פולין-קטן,ליהודי
 גזר- עלילת"שקר. של בטשפט בדין ישב פירלביי:ץ ולאדיסלאב ומטעם היהודים", 'שוט קאסיסטראנו, יאן עשהבברסלא
 גברה החרדה פולין. יהודי על והולכת גךלה אימה הטילו כולה, בשליזיה והפרעות משפט, באותו שהוצא האיום,הדין
 קאפיסטראנו, את להזמין על-מנת לברסלא, יצא דליגיש יאן הקראקאי הקאנפיקוס כי השמועה, בעיר משפשטהעוד
 לפולין. ואולשניצקי, המלךבשם

 ויהודי 1453, לאבגוסט ב-15 פולין-גדול, יהודי השיגו דלוגיש, יאן של היעדרו בעת ואבן, השעה צורך היההחפזון
 לקראקא. קאפיסטראנו הגיע לאבגוסט ב-28 קיומיהם. על המלך חתימת את לחודש, ב-16פולין-קטן,
!ן נתארח כאן העירהי בתהלוכה הכניסוהו הקארדינאל המלבה, המלך, הגדול, הנזיר פני את להקביל יצאו המונותהמונות

 נלהבות דרשות נגדם ונשא בעיר היהודים מריבוי "נתבהל" קאפיסטראנו סויטש, :ן'י העירון של בביתו השוקבככר
 חוצות.בראש
 משנודע היהודים. הקיומים על התעצמות הקלעים מן לפנים נתחוללה העם, לכל "לוי שנעשתה למלאכת-ההסתהנוסף

 נאמן בן-ברית לאולשניצקי לו והיה חתימתו, את לבטל בתוקף ממנו דרש הקיומים, את אישר המלך כילאול6ניצקי,
 קאפיסטראנו הפראנציסקאנים-דיבר של בשנתונים  חנו  מאוד-קוראים קרובות "לעתים זה-קאפיסטראנו.לענין
 ועסקי היהודים להפכפכלא מדי טוב המלך שלב משום אלא באות אינן והפורעניות המפלות שכל לו, והסביר המלךאל

 אף קאפיסטראנו לבקשת השמימו* מן עונש באזהרותי, זלזולך בשל עליך, יבוא פן אמר, לנפשך, הישמר שלהם.הנשך
 לאפיפיור. ?יעם והוא היהודים הקיומים של העתקיםהותקנו

 החמישי, מארטינוס
 לבשל בתוקף ממנו ודרש ואיומים נזיפות מלא מפורט מכתב למלך אולשניצקי כתב לבטלה, שהיו רבים נסיונותלאחר

 בדרך עליו לבוא אולשניצקי גמר אז שנתן. החתימה את ביטל ולא המלך לו נתרצה לא הפעם גם אולם הקיופים,את
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 של כוחם מפתיון מרוצים היו שלא פולין"גדול, בנ4 האצילים הטבטלניי המיסדר עם המלחמה פרצה ההוא בזמןאחרת,
 פולין" אצילי גם למרידה ~שנצטרפו כלליץ, ליד מפלה כך משום נהלו הפולנים וצבאות נתמרדו, התקיפים,הפריצים

 בהנהלת ניכרת השתתפות האצילים לזעירי הניח בה אשר )1454(, ניישאווא חוקת את להם ליחן המלך הוכרחקטן,
 את אולשניצקי, של דרישתו לפי ביטל, וכן העירונים של זכויותיהם את המלך צמצם זו בחוקה נקיימיקים(.המדינה
 אילו-שהם, כתבים במלכותנו היושבים ליהודים חוקה-נסנו באותה הכתרתנו-כתוב *ביום ליהודים. שאישרהקיוויים
 מהם ושוללים האלה הכתבים את מבטלים הננו 1 המדינה ולחוקי אלוהים לתורת והמנוגדים שונות חירויוה להםהמבטיחים

 . ותוקף". משקלכל
- 

 יכלו העיריות יפהי כוחה שוב דורסט חוקת התוקז של מחסותו וניהולים את הפקיע הקיומים ביטול 1 ניצחחולשניצקי
 להיפך, הגורל. של לחסדו הפקירם לא היאגייללוני קאזימר אולם שונים. מסים עליהם ולהטיל היהודים את ולשפוטלהזור
 למסע- השני *יום האפיפיור קורח 1463 בשנת לפנינו תלונה שהובאה כל-אימת קשים ענשים והטיל לימינם עמדתמיד
 של בעיירות פושטים מזרחה, ללכת במקום ואלו, מתנדבים, אוסף שך4קדא בפולין האפיפיורי הליגאט י התורכים עלצלב
 ויסגירו ימהרו לא אם ובחרב, באש העיר על ומאיימים לבוב לחומות הם קךבים לבסוף ו"כופרים", יהודים ומרצחיםרוסיא
 ופונים מרובים דמי-פדיון נוטלים והצלבנים להסגירם ומסרבת בסכנה הנתונים על מגינה העיר מועצת היהודים, אתלידיהם
 היהודכם פרעות-דמים. וערך הצלבנים עם אחת יד עשה העירוני והאספסוף מנגד העיריה עמדה כאן לקראקא. :מערבה

 *הוי, 10,000 בשיעור ודמי-ערבון זהוי 3000 קנס העיר מועצת על מטיל וקאזימר המלך, אל לעזרה פוניםהמיואשים
 השרפה לאחר העיר מן וגורשו בתיהם נשדדו כאשר פוזנא, יהודי של לצדם המלך עמד כן לעתיד. שלום בה ישרורלמען
 העירה. לשוב ליהודים ולהניח קנס אדומים אלפיים לשלם העיר מועצת הוכרחה כאן אף 1464.בשנת

 לא הפולנים הכמרים ההדיוטות. המדינאים בקרב והן הכמרים בקרב הן מקלה, בעיי-הלכה לה היו לישראלהשנאה
 שנתחברו ופאמפלטים קונטרסים ולהעתיק לקרוא הרבו ואת לעומת אך היהודים, נגד מקוריים חיבורים הרבהכתבו
 מוצאים אנ4 הנהנכי-כן ובתי-הנזירים. בתי-היראה של הספרים ולאספי בקראקא האקדמיה לספרית להביאם ושקדובמערב
 מאריה(, סאנטה ךי )פאולים מבורגוס הלוי שלמה המומר של חיבוריהם את קראקא של הספרים באספי מאודמוקדם

 errores, ]udaeorum perfidos Contra האנונימי: החיבור ואת 5טפס,ס,ס( fidei סז1חס( Judaeos) infideles ליר דיניקיליי
 1554 בשנת הנראה כפי שנתהבך Samuelis Rabbi ,Tractatus החיבור בקראקא נפוז ביחוד אולם ExGerpto. 66א1טחו,ס7

 1559(. 1558, 56*1, מפוזנאן ייללי ידי מעשה פולני תרגום , 1514 לאטיני )דפוס צונלהוקינוס אלפונסל הדומיניקאני הנזירעל-ידי
 הט"וו המאה בנ4 הפולנים המדינאים להוכיח השתדלו וחברתית, כלכלית מזוית-ראית גורמים, שהיהודים הנזקגודל

 וואצלללבסקי. אלסטרירוגברוךןוקקי,
 לנסיכים להם עותר "אם שוקל )potestate de Tr~ctatus ,)1400 *סקסק tmperatorig *1 הפוליטי בחיבורו מ?רודןב,פאןל
 כך על לצוות יכול האפיפיור ואם רכושם, את וליטול מנחלותיהם והישמעאלים היהודים את חטא, בלא לגרש,הנוצרים
 ולנוצרים בסשקט נוהגים אינם כשהיהודים רק הזה כדבר לעשות הנוצרי הנסיך רשאי תשובתו, לפי ?' החילונייםלאדונים
 מהם. סכנהנשקפת

 ליהודים, מיוחד סימן בעד Monumentum, בחיבורו דעתו, את מחוה 1420( בקירוב )נולד אויטרורוג יאן המובהקהמדינאי
 לבין היהודים בין הבדל אין ~אף 1215. בשנת הלאשראנית ועידת-הכנסיה תקנות סמך על המעיב, ארצות בכלכנהוג

 אדום עיגול ושאו שהיהודים אפוא, ראוי בריות.  משאר  תליין  וכן כשרות, מנשים ופלות אינן הזונות בלבוש,הנוצרים
 אוסטרורוג !" במקלו בית-המשפט ושמש בחרבו יוכר התליין הראש, ובכיסוי בסרטים תיבדלנה שהזונות לבגד,תפור
 ותחדלנה הנאת החירות את מהם ליטול טיש אותה: המתיר החוק נגד ובפרט ישראל שנוטלים הרובית נגד גםמדבר
 מרובות",גניבות
 quadrificu~ Tractatus בחיבורו זאציילבסקי, ססאניסלאב גם יוצא בכלל ישראל ונגד היהודים של הריבית עסקינגד
regisbonorum 61 ,וחפזם naftwra .de ,את לעקת היהודים את מכריחים שאינם גדולה, חטאה הנסיכים חוטאים לדעתו 

 בריבית". המלוים עליידי הנגרמים"הנזקים



 נתכוונו לא שלעתים תוצאות היהודים, בשביל איומות תוצאות להן היו המעשה, לחיי משהועתקו אלו, אקאדמיותמסקנות
 יהויי נקרב מגבירים אירופה בנערב  היהודים וגירושי ליום, מיום מתרבות והלחם עלילות,הדם עצמם. המחברים אףאליהן
 ' יברא, כי מחר לנום החרדה אתפולין

 תר~ות את בפולין ושתלו המערב מן .הם אף לכאן אנשיוהיןסאנס,.שבאו זו,יוצים אנטי-יהודית מלאכהנגד
התחיה.

 למאמצי
 ישראל חכמי של חיבוריהם את האנטי-יהודיים, כתבי-הפלסתר בצד לקראקא, מביאים כבר הט"ו המאה

 הרמב"ם הרפואיים.של חיבוריו נדרשים ביחוד בשקידה. ומעיינים בהם וקוראים לאטיניים, בתרגומים ובאיטליה,בספרד
morbum)vene~osum contra (Tractatus לוחות ההוא. הדור חכמי של ובפילוסופיה בתכונה חיבורים וכן הראב"ע ושל 
 וכן הרמב"ם של נבוכים" וה"מורה הכוכבים, במערכות דבר למצוא היחידי ספר-העזר רבות שנץס משמשיםאלפינסל
 הומאניסטים בפולין רואים אגו הט"ו המאה במוצאי מרובים. וקוראים מעתיקים בפולין להם מצאו דלמדיגי אליהו שלחיבוריו
 de r(K(allimach מ$,ס(0חט80 בונאקורסי די קאללימאך פיליפ ובפרט מסאנוק ושיגיר .(Celtes), ציקס קינראד .כגוןנודעים,
 מתוכחיס הכנסיה, מצד החמורים האץסורים על-אף העברי. במקורו המקרא ואת הומיריס את התענינות באותהלומדים
 לדבריהם. אוזן להטות אוהב היאגייללוני, קאזימר עצמו, המלך ואף יהודים, עם אלהאגשים
 כל מתייצבת נגדו ואילו אחיזה, ההומאניסם לו מצא החברה בפסגות רק בפוליןו הם מועטים הרנסאנס אנשיאולם
 בראשה. הגדולה והכהונה ימי-הבינים שלהחברה

 דבהי גם והולכים מתרחשים התחיה של הבוקר דמדומץ לבין הדועכת תקופת-הבינים שבין הזאת ההיאבקות וק? ?ל..
 ) בפולין. היחודים שלימיהם

 ל .

 מליטא היהודים גירוש היאגייללוני. קאזימר של בניו.7,
 כסא על היאגייללוני קאזימר לעלית עד ויטולד של מותו למן בליטא היהודים לתולדות המקורות הם מרוביםלא

 וכן ובמסחר, בעבודת-האדמה הגבלות, שום בלי עוסקים, ליטא ?הודי דוכסותו. ימי בראשית אף מועטים הםהדוכסות,

 רבות בערים הוא והיהודי בעיקר חקלאית להיות מוסיפה הנוצרית האוכלוסיה במלאכה. מפריע באין לעסוק להםמותי
 לגדולי כספים בהלואות וכך מכסים מסים, בחכירת עוסקים עשירים יהודים מסחרי. ממש, עיניוני שהוא היחידיהוסוד

 ליטול ומבקשים הגדול הדוכס אל הבויארים פונים הרבה פעמים היהודים. על טינה מעלה זה דבר "הבליאךים*,האצילים,
 ויטולד שנתן הפריווילגיות בייטא נתקיימו החוק מבחינת ובתי.המטבע. מכרות*המלח המסים, .חכירות את היהווץםמן

 זכויות היאגייללוני קאזימר מידי 1441, בשנת מקבלת, בטריק הקראית הקהילה רק בפולין, הראשי כתב-הקיקם כדוגמתבשעתו,
 של למרותם כפופים הקראים אין בטריק הנוצרית. העדה לכן, קודם אחדות שנים אותן, שקיבלה כשםמאגוצירגיות,
 מתאשר מינויו השופט, מביניהם. בוחרים שהם )אדויאקאטוס(*, ה"ויט* של למרותו כי-אם הסטארוסטא, אוהויייוידא

 כנוצרים, כמוהם מסים, משלמים טרוק קראי והפליליים. האזרחיים הענינים בכל עדתו בני את דן והוא הארכידוכסעל-ידי
 העירוני. ומבית-היתוך-הדונג העירוניים המאזנים מן ההכנסה מחצית מקבלים הםוכן

 ליטא של הארכידוכס כתר ואילו יאן-אילןראכט, בנו, הפולני, כסא-המלכות על עלה היאגייללוני קאזימר של מותואחרי
 להוציא בדעתם גמרו אביהם מות ואחרי דלוגוש יאן של וחניכיו תלמידיו היו השליטים שני אלכסנדר, השני, לבנוניתן
 מערי בעוז היהודים גורתו הט"ו המאה של השניה במחצית כבר חצופה, עת וו היתה ) ליהודים רבם, תורת אתלפועל
 הגירוש בא 1492 ובשנת מאגדבורג שרפורט, מוירצצירג, גורשו 1450, בשנת מבאוואריה גירושם אחרי המערבית.אץייפה
 ההאבסבורגים. ומארצות )8רתנס( פרובינציא מפורטוגאל, גץרושים  מהרה ער ולאחריו מספרדהנורא
 הערים של הגרמנים התושבים לחקות. חשק כאן ועוררו לפוליך בך על הידיעות הגיעו שעכרו, כבדורות עכשיו,גם,

 קמהומות אותן כל פרצו גדולה בתבערה דמים. פרעות ושם פה ערכו בפעם וכפעם היהודים מן ליפטר מאוד נתאווהפולניות
 1494 בשנת בקראקא. התחיל הדבר היהודים. על רע לבם החדשים השליטים כי כשידעו, היאגייללוני, קאזימר של צותואחר

המערכת שופט. הקראים:*בפי
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זלגקוה  הפ¢ף íק ,ה÷גם╞ הúגחקהק ÷םה כל ¢גץה זםםיáז íד ú╨זיק .íג╞זהגה úץá ה÷גם╞ה הםחה הלזהל ה╨זיקá ז

וקלהז  úו íג╞זהגה úúפהá ¢גץה úו.ז¢ñוז גקו¢ הםגה÷ה úוז הá¢ ,ץ╞ז╨ה á÷ץג ,÷וםזף כלס á¢ זיקל╨ úז¢ג÷חה

םו╨ג╞¢ו÷ה  זכúלז ╞פם íג╞זהגה ╞לץ ףגםגף טולגםםו÷ ,ñ4¢ג÷וףí á╞ד╨ ק÷ץú╨ ╞לץז גחו ,טםלה םו╨ג╞¢ו÷ה ,÷ג¢╞ג¢ף
,íג╨ק

 זחפג╨ íג╞זהגה ¢ק¢זד .ו÷ו¢÷ל ךיו¢áםזו-כוג ¢גúה íהם áקגúהם ¢?לזג÷á .,היזלñה íז÷ל ,הלגג÷ú╨ק הס הולי
.  הםגה÷ úג╞זהג ,ה╞חזגל , )

áה  - úזץג╞גה םץ íקז¢גד םק, íג╞זהגה .úזפ¢ול úז╨זק הá¢ץלá םק הףז¢גו זץגדה íד ,וךגםם הליק íג╞זהג íג¢זקץ זקץ

,ק"גג áúזף¢קל-גú ז╨חךú, ג¢לáגí, 
 ¢קזץ .í ¢áג¢יזחם íג¢גקץה םק ,íגñלה חםלה-úז¢יל ץáךלה-גáúס זגה íגñי╨ íגג¢ףי

כל  íג¢ץáז - הי¢ה íגí, áúגק¢דלז íגםגפוה íג¢וגזáהז זגה.íגגוךגםה íגáזגח íג╞זהגם -úזáזח íגáז¢'ל ¢ךףגם,זק÷גáז

,ג╨זםםגגדוגה  úזáזחה íהגםץáלז ╞חחי íדז ¢פח ñיז╞גי¢וה הúגה áúגגח íג╞זהגם íגלזיí ñגםז╞ד זח÷ם╨ק גלגá.╞זץ ¢לגסו÷
ú╞לץהם  הפ¢ףקל הלחםלה íץ íג¢וñוךה ,וי÷ñזלז םלד כזגץ¢ה ק¢דם úו íג╞זהגה םזסדםז úו íקזי¢ ו÷זלי ñóים úז¢זה

íג╞זהגה  .וáפה úג╨יú ,זס úץ╞ íםזי הúגה החז╨ ,ה╨לגה ,¢╞╨ñיםוז זúזפ¢ú áזזקם זú╞ז÷ףם ץפל ,גú╞ הזזגפ ,ץג╞זהם גי םי
íגל╞áז áúז╨גחú ╨גñה זí ג╞זהגה זí וú ה╞¢חז זגחו áוה הםה¢Σ. וú זסץםá גגחáגí 5941 ג ╞ץ םג¢ףוú╨וםק ז¢פ 

ז¢גלה -  טזףהם úו זáם םק ñיז╞ה ,הáזךם טו כוזקם íגñז╨ו זגה וזףו áזסץם úו Σ¢וה ÷¢ז íגךץל - גםז╞ד íג¢גקץה 
-¢ק  úו .í ╞úíהג╨גí, áג÷גגקזוה úחףקל íגñיז╞ה ,טי,¢ווםק כיז íה¢áו כñó áזג ,(קךג4גף÷ג) הגהק ¢חום כיל

, . 
 ¢פזוה ÷וךגםה

גñי╨  , íגק╞זדלה ,ז╨ף íו ,הח¢סל-הלז¢╞ וםñם זו גוך?ג÷ם íו ,כגםזףם íז÷ל זק¢זהק úזהקם טקל ה╨ק .úחו úו
הג╨ל¢דל  íגק¢זדלה ÷םגח ¢╞╨ñיםו כגá זג╨לו╨ כיז ÷ג╨ץה íהל הו¢ג-גáúם ג¢4ñגס╨-גáúםז íג¢ץם זלקהק וגáה íגáקגúל

.  הג╞גדקלז כח╨ז íהם úז¢זיס .úזגד¢זá╞דול .
ג╞זהג  . íגú╨גú áל ,ךיו¢áםזוגכוג ¢╞╨ףיםוז םáג÷ íד úו. ¢úי ,úזיםלה ה╞¢הá זףגפ íג╞זהגה íם¢זדם 1 .╞זחגáז ז╞ץ¢
דה╨ק'

 וךגם זופל╨ק גףם הץק ,כגםזףá הץגñה úגםו÷ג¢ם÷ה הק÷גá ץגףקהם םץ ,¢╞╨ñיםו דה╨גק ג╞זהגá כגםזף ט¢╞י
óזםק  ג╞זהגá .וךגם áוםñג╨וךñ ג÷áñג¢גáוס úáי םו ךגםקה :¢גץפה íו" הúו ק÷áל úזגהם םזךñזףו םק ,íג╞זהגה

ג╞זהגם  úו á¢חה ,ה*כ╨ל כץלם זםá÷ג - סםז íד ñ╨זול - úו ú╞ה .*úג¢פז╨ה íםזו ¢╞╨ñיםו ום úזו╨ טים חג╨הז
¢גסחהם  וךגם ¢וקגהם .כגםזףá הלי íג╨ק ¢חום כיל ÷גח¢ה úים óוז ¢גúה ,íהם ú╨קá 3651, áזקם וךגםם הזזגפז
íגáúה  íהם úו íגáúה זח÷ם╨ק ,íהל úזגñ╨יה-גú. áúז¢á÷ה-גáúז הק÷ הגה íם¢זד םק זלגáקה הגה ט¢זפ úז╞ףם úו

ד-  íוההú áזáגגחúהם
- 

 ñóיá ג╞גל íגáקגúלה íג╨ל¢דה זו ¢úזזם íהגםץ כגךזםחם úז╨áםז íגí áúגק╞ח ז הגה ט¢זפ
úלחל  ╞גלץהם úóזקלó áםו áיז¢ úץקם הלחםל íםקםז ñל íקá ,"ג╨ךז¢áק" טקלá כלסה זק╞חí ╨úג¢ק÷ה ז÷úג╨ק

íגáקגúלה  ,קז¢גדה úזסג¢ס íג╞זהגה הúםגד úזגהל ,úזק╞ח íםזו íג╨קה úזáזךה םק úזגזיס-כזגזק ¢זלד ום זáק .╞זץ
;íגהחזñהז áז╞זדו היוםףה-גםץú ג╞זהגהí, á╨ג-úז¢חúí ¢ו גםדú ג÷חז╞ םץ םי ╞ץפ םץקזí לúגםגחí ג╞ג╨קהזí ג╨ל¢דהí 

áוךגם  ז╨ד¢וú╨ק ,íגú╨גú áזץג¢ףל íג╞זהגם úíגגקץá ¢חñלá ,היוםלáז íג¢ץú áזל÷ úז╨זיק úזג╞זהג ,úזם╞í ╨áגגחה
úíזחúףúהáז áúז╞םזúהגí ד-╞זלץáגקלקל םזí גקזáúí ץלהז .÷זח¢ה קז¢גד ג╞זהג וךגם¢á כגםזף 

 íגםקםúקל ג¢ץáי
.  úגםיםיה .úגúזú¢áהז

,(ך╨לום¢וףה) áגú-ג¢גפהí ל ה╨זקו¢םúי╨ñ %941 áק╨ú גםגפוהí. זגזיס םקúהגí םז╞גד úיםוז םñ╨╞¢ םזוá¢ךיו áגלג 

Σזחל  ú╨קá 6941 כúז╨ ךיו¢áםזו úו ú÷זח ú¢קולה,áג÷ט?÷ úו ú÷זח וזזוק:ד ñ¢úזוז םץ íג╨ז¢גץ íג╞זהגז úקגי¢ íגץ÷¢÷ל

áכזךםק.  ¢גץם .úí÷סחהז זגלגá םק ¢╞╨ñיםו םá÷ל ╞לץל íגםגפוה úו úזיסה חñגז ח,וזז íזק) ,(ק╞ח החגךáלה úו íפזץ ז÷םח
.úí÷סחהז  ú÷זח הםגיל,áג÷¢?ק íד óגץñ םץ .íג╞זהגה íג¢á╞ה íג¢זלו זúזוá כג╨ץ כקז╨-כקג םק. úקגי¢ íגץ÷¢÷ל

כץלם  ¢╞╨ñיםו ¢סזח םץ ¢זלוה ¢áיקלז ú÷זחá ,ךñ¢ז╞ ,ז╨גגה╞ ¢זñוק íג╞זהגם úזזםהם í╨זלל םץ íגץ÷¢÷ל ,חז¢ךקז
- áי╨ ום╞ גג╞זגñגí זס á╞¢הם טí ום זקי¢ג 

ג╞י  úץá וגהה ñóו ¢םפ╨ו÷ה כוג ג÷ñום úו ג÷זה כגםזף ñ╨÷ז ז¢ףñם íד ,úו íזג÷ה-úáי גקו¢ה .ג╞זהגה כיו ום
4551 áק╨ú ג╨ק ג╞ג-גץ ¢לגסו÷ םז╞דהñז╨ה כñו חú הáום וגñ÷ג╞זהגה גí". כדהם* ג╨ףל 

 úזזקם זם ó÷זú ,זñםי וםו ג╞י



 פולין-קטן לחוקות גמורה התאמה להתאימו כדי שינויים, בו שהכניס אלא בנמצא(, .היה לא כבר לזה מוקדם)טופס
 או אחוזות על כסף ילוה יהודי "אם : כדלקמן לאסק? בנוסח ישונו ניידי( דלא נכסים על )הלואות 26 הסעיף.ודורסט,
 היהודי מן לשלול יש כי קובעים, הננו זאת, יוכיח שלו, הדברים אשר האיש, ואותו גיידי דלא נכסים של  שטרותעל
 שינוי כאן חל כי נראה האוסטרי-צ'כי, לנוסח-האב לאסקי נוסח את בשנשווה השטרות*, משכון את וגם הכסף אתגם

 באוסף גם נבלל לאסקי, בנוסח הראשי, כתב-הקיום אחרים. סעיפים בשני גם לאסקי שינה לכך בדומה היהודים.לרעת
 "הודי של זכויותיהם הפולנית, הממלכה של קיומה ימי כל הושתתו, ועליו legum Volumina פולניה חוקי שלהישמי
 בנוסח פולין מלב? לכל לאישור שלהם הקיומים את והגישו זה נוסח על ביותר דעתם נתנו לא היהודים אכן,פולין.
 1507, בשנת אישר, כבה הראשון זיגמונט לאסקי. נוסח של תקפו את ביטלו בכך ו-1367י 1364 משנות הגדולקאזימר

 הנ"ל. בנוסח הקיומיםאת

 בימי-הבינים הגדולות הקהילותב.
 ואנשים()ערים

 11כ1י1תיה היהודית הקהילה8.
 בפולין-קטן, מכן לאחר בפולין-גדול, קהילות אפוא קמות בתחילה למזרח, ממערב ערכה בפולין היהודיתההתישבות

 הרי בכה, וזה בכה זה צצים חדשים וישובים הסדר משתבש הזמן במשך וליטא, וולין פודוליה, ברוסיא-האדומה,לבסוף
 יוצאות האלה, בערום צר כשנעשה הימים ברבות הגדולותי המלכות בערי יהודיות קהילות קמות תחילה : הדבריםמהלך
 בקהילת-האם. בלתי-תלויות השנים, במרוצת הנעשות, קהילות-בנות, שם ומייסדים הקרובים לישובים או לעיירות משפחותכמה
 הוייולדא. בא-כוחו או המלך של לריבונותו הראשיים, הקיומים ברוח כפופים, הם הרי במדינה מצויים -והודים מקרםכל
 לעצמם לתבוע יהודים, בהם שנתישבו והכפרים הערים בעלי כלומר הטריטוריאליים, האדוניה מתחילים הזמן במשך-זלם
 במדינה, השפעתם יתרון על האצילים במלחמת ומקושר קשור זה ענין נתינות. מהם וליטול היהודים את לשפוט הזכוהאע

 לאדונים ומעבירה הפרטיות בערים היושבים היהודים על מקרותו המלך מסתלק 1539 בשנת בנצחונם,המסתיימת
 בימי-הבינים האצילים. ליהודי ו מלך ה ליהודי החוק מבחינת היהודים מתחלקים ואילך מכאןהטריטוריאליים,

 כזאת. חלוקה היתהטרם
 קאליש, פלדצק, : אחדות קהילות רק לנו ידועות הי"ג במאה שבמערב. ברדיפות תלוי בפולין היהודיות הקהילותמספר

 בפולין- ובצוזמיר בלבוב בפולין-גדול, וקופאזב קערן בפוזנא, קהילות על גם שומעים אגו הי"ד במאה קראקא. גםואולי
 הולכרת השניה, במחציתה וביחוד הט"ו, במאה כבר אולם בליטא. והורודנא טרוק בבריסק, וכן בוולין, ובלוצק בלודמיהקטן,

 בפוליזד רואים אנו הגדולות, לקהילות נוסף הארץ. פני את טסמיכה, דשת כעין ומעטות, חדשות קהילותומתייסדות
 יאסלו, טארנא, ירלשוביץ, סא"ץ, "רל?נג זאטלר, בהקניא, בפולין-קטן: וקוניןו ליטשיץ, ז:ראדז, שאמיטיל, גנזן, :גדול
 ופוזנא, קראקא שבלבוב, עתיקות-היומין הקהילות עם בהצלחה להתחרות הימים ברבות העתידים ישובים, גםצצים

 ערך. כל כמעט לה היה לא עוד הט"ו המאה בסוף אשר ללובלין,כוונתנו
 משח 1237 בשנת בבר קיומה אשר בפלוצק, היא שבהן הקדומה יהודיות. קהילות הי"ג המאה למן קיימות במאויגם
 וישיגריד  ב??רסק,  הקהילות מתהוות השני,  יאניש הדוכס של שלטונו בימי הי"ד, המאה של  השניה במחצית תעודתית.הוכהה

 1414, משנת היא על-אודותיה ביותר הקדומה אארכיונית הידיעה אם-כיובווארשא,

 רחוב אותו 1430, משנת - בעיר היהודי הרחוב ועל 1421, משנת ארכיונית רשומה בידנו מצויה ווארשא יהודיעל
 1 מס' הבית למקום דרומה-מזרחה הרהוב פנה מכאן דונאי,. 'וקיקי ברחוב ו-7 5 מס' הבתים במקום העתיקה, בעירהיה

 ברחוב 7 מס' הבית במקום נמצא בית-הכנסת פ:קארסקא, לרחוב עד היונא ברחוב 47-35 מס' והבתים רי?ך?קא.ברחוב
 זאקקי?י, וככר יאן-הקדוש רחוב בפרשת הנוצרי, בית-הקברות ליד ובית-העלמין,וכנזקי-דונאי,
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