(טופס מוקדם לזה כבר לא .היה בנמצא) ,אלא שהכניס בו שינויים ,כדי להתאימו התאמה גמורה לחוקות פולין-קטן
ודורסט ,הסעיף( 26 .הלואות על נכסים דלאניידי)ישונ
ו בנוסח לאסק? כדלקמן" :אם יהודי ילוה כסף על אחוזות או
על שטרות של נכסים דלאגיידי ואותו האיש ,אשר הדברים שלו,יוכיח זאת ,הננו קובעים,כי יש לשלול מןהיהודי
גם את הכסף וגם את משכון השטרות* ,בשנשווה את נוסח לאסקי לנוסח-האב האוסטרי-צ'כי ,נראהכי חל כאןשינוי
לרעת היהודים .בדומה לכך שינה לאסקי גם בשני סעיפים אחרים .כתב-הקיום הראשי ,בנוסח לאסקי ,נבלל גםבאוסף
הישמי של חוקי פולניה  Volumina legumועליו הושתתו ,כלימי קיומה של הממלכה הפולנית ,זכויותיהם של"הודי
פולין .אכן ,היהודים לא נתנו דעתם ביותר על נוסח זה והגישו את הקיומים שלהם לאישור לכל מלב? פולין בנוסח
קאזימר הגדול משנות  1364ו1367-י בכך ביטלו את תקפו של נוסח לאסקי .זיגמונט הראשון כבה אישר ,בשנת ,1507
את הקיומים בנוסח הנ"ל.

ב .הקהילות הגדולותבימי-הבינים
(ערים ואנשים)

 .8הקהילה היהודית 11כ1י1תיה
ההתישבות היהודיתבפולין ערכה ממערב למזרח ,בתחילה קמות אפוא קהילות בפולין-גדול ,לאחר מכן בפולין-קטן,
לבסוף ברוסיא-האדומה ,פודוליה ,וולין וליטא ,במשך הזמן משתבש הסדרוישובים חדשים צצים זה בכה וזה בכה ,הרי
מהלך הדברים :תחילה קמות קהילות יהודיות בערי המלכות הגדולותי ברבותהימים כשנעשה צר בערום האלה,יוצאות
כמה משפחותלעיירותאולישוביםהקרוביםומייסדים שםקהילות-בנות,הנעשות,במרוצתהשנים,בלתי-תלויותבקהילת-האם.
כל מקרם -והודיםמצויים במדינההרי הםכפופים,ברוחהקיומיםהראשיים ,לריבונותו של המלךאובא-כוחוהוייולדא.
זלם במשך הזמן מתחילים האדוניה הטריטוריאליים ,כלומרבעליהערים והכפרים שנתישבו בהםיהודים,לתבוע לעצמםאע הזכוה לשפוט אתהיהודים וליטול מהםנתינות.ענין זה קשור ומקושר במלחמתהאציליםעליתרון השפעתם במדינה,
המסתיימת בנצחונם ,בשנת  1539מסתלק המלך מקרותו על היהודים היושבים בערים הפרטיות ומעבירה לאדונים
הטריטוריאליים ,מכאןואילךמתחלקיםהיהודיםמבחינת החוק ליהודי ה מלך וליהודי האצילים .בימי-הבינים
טרם היתה חלוקה כזאת.
מספר הקהילות היהודיותבפוליןתלויברדיפות שבמערב .במאההי"גידועותלנו רק קהילות אחדות :פלדצק ,קאליש,
ואולי גם קראקא .במאה הי"ד אגו שומעים גםעל קהילות בפוזנא,קערןוקופאזבבפולין-גדול ,בלבובובצוזמירבפולין-
קטן ,בלודמיה ובלוצק בוולין,וכןבבריסק,טרוקוהורודנאבליטא.אולם כבר במאה הט"ו,וביחודבמחציתההשניה ,הולכרת
ומתייסדות קהילות חדשות ומעטות ,כעין דשת טסמיכה ,את פני הארץ .נוסף לקהילות הגדולות ,אנו רואים בפוליזד
גדול:גנזן,שאמיטיל ,ז:ראדז,ליטשיץ ,וקוניןו בפולין-קטן :בהקניא,זאטלר",רל?נגסא"ץ,ירלשוביץ ,טארנא,יאסלו,
צצים גם ישובים ,העתידים ברבות הימים להתחרות בהצלחה עם הקהילות עתיקות-היומין שבלבוב ,קראקא ופוזנא,
כוונתנו ללובלין ,אשר בסוף המאה הט"ו עוד לא היה לה כמעט כל ערך.
גם במאוי קיימות למן המאה הי"ג קהילות יהודיות .הקדומה שבהןהיא בפלוצק ,אשר קיומה בבר בשנת  1237משח
הוכההתעודתית.במחציתהשניה של המאההי"ד,בימישלטונו שלהדוכסיאנישהשני,מתהוותהקהילותב??רסק,וישיגריד
ובווארשא ,אם-כיהידיעה אארכיונית הקדומה ביותר על-אודותיה היא משנת ,1414
עליהודי ווארשא מצויה בידנו רשומה ארכיונית משנת  ,1421ועל הרחוב היהודיבעיר  -משנת  ,1430אותו רחוב
י דונאי .,מכאן פנה הרהוב דרומה-מזרחה למקום הבית מס' 1
היה בעיר העתיקה ,במקום הבתים מס'  5ו 7-ברחוב'וקיק
,
א
ק
ס
ר
א
ק
:
פ
ברחוברי?ך?קא .והבתים מס'  47-35ברחובהיונא עד לרחוב
בית-הכנסת נמצא במקום הבית מס'  7ברחוב
וכנזקי-דונאי,ובית-העלמין,ליד בית-הקברות הנוצרי ,בפרשת רחוב יאן-הקדוש וככרזאקקי?י,
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הקהל בקראקא שהיהודים לא יעלקו עוד בשום מיקח וממכר בעיר הנוצרית.
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היהודיפגרים גם מחוזלרחובם וגסיהודיםמעיירות אחרותבמאויעושיםעסקיםבווארשא .אחד מהם,
(אליעזר),
י
נ
ו
ז
א
ל
סוהר עשיר ומלוה בריבית ,הוא יהודי מ?9רסק ,הוא תלוה (ממונו לפריצים המאויים ואף לדוכסעצמו .בשנת 432נ הוא
עובר לצוזמיר ומניח את עסקיו במאזי לבנויאכני וליהודי וארשאיאחר,יעקב .מחוץ להלואותממוןעושהאליעזר מסחר
בבקר ובעצים .גם יהודים דארשאים אחרים עושים כמוהוומעלים בכך על עצמם את שנאתהסוחריםהנוצרים .אףכאן
כמו בקראקא-פורצות מהומוה ופרעות ,פרעות דמים פורצות ביחוד בשנת .1454
בשנים שלאחרכך נשנוהמהומות,עד שהדוכס גירש,
בשנת  ,1485אתהיהודים מווארשא ,ואתבתיהם,בית-הכנסתובית-
העלמין-,הועיד למטרות אחרות ,מאז היתה לווארשא הזכות שלא לסבול יהודים ) tolerandis Judaeisתסח .(de
אכןמצוייםבפוליןחבליםועריםשאין בהםיהודיםכל-עיקר ,הערים משתדלות להסתייע במצב עובדתי זה ,כדי למנוע
גם לעתיד בעו יהודים מלהתישב במקוםוהן מקבלות מאת המלך את הזכותהקרויה  toterandisJudaeisח0ח  ~deמשעברה
מאזי ,בשנת  ,1527לפולין ,השתדלה העיר וארשא בדבר אישור הפריווילגיה שלה ,בהוציאה רק יהודי אהד מן הכלל,
משה המוכסן ,שנשאר בעיר ישעבר .בן לא היויהודים בחבליםשהיושייכיםלפנים למיסדרהלסטנני .הזכות הזאתהיתה
דרך-משלל4יךגיש ,שקיבלה אותה כבר בשנת 1309מידי ססןק9ר הגדול זיגפריד פון פייכטווא?ון .אנו קוראים ?ם:
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6, setren wlr und wollen wtr es ernstlich gehalten haben,ח Lobe und Morien zu Ehren, deren Diener wlr 51טן GOW
 unseren Landen nichtverhalten,noch geduldetNerdenתו..
 SehwarzkOnstler, kein Zauberer, .חשו  Jude,חרא 6055
( sallenלשבחו של אלוהיט ולכבודה של מאריא ,אשר אנחנו עבדיהם ,הננו קובעים ורוצים לקיים בתמים ,לבל ישהה

בארצותינוולאייסבל בהן שום יהודי ,מכשף ,קוסם) ,משסופחו ארצות המיסדרלפולניה ,השתקעובבידגוש הרבהיהודים.
מועצת העיר הסתמכה על הפריווילגיה הקדומה שלה וקיבלה רשות מאת המלך זיגמונט-אבגוסט לגרש את היהודים מן
העיר ולא ליחן להם להבא להתישב בתוכה .כן לא נתישבו יהודיפ בדאנציק ,טירן ,ושלקינג ,ורק לירידים הגדולים
נתקבצו ובאו לשם.
,
ה
ב
י
ב
ס
ב
ש
תמורת שלמונים גדולים לבעליהן ,אולם
במשך הזמן נתישבו עדות קטנות של יהודים בעיירות הפרטיות
עירית דאנציק סילקה אותם משם עד-מהרה ,בהשגיחה ,שהמסחר והמלאכהיישארו אך ורקבידי הסוחרים ובעלי-המלאכה
המאורגנים .לאחר מכן נותנים ליהודים לבוא אך אל הירידים הגדולימ 1התישבות קבע אסורה עליהם.
מה שלא עלתהבידי היהודים לגבי דאנציק ,עלתהבידםלעתים במקומותאחרים .משלאניתזליהודים להשתקע בתוך
העיר עצמה ,התישבו בקרבתה ,על קרקע מלכותית או פרטית ,והקימו שםקהילה ,למורת-רוחה שלהעיריה ,דוגמהלכך
אנו מוצאים בלובלין ,השומרת בקפדנות על זכותה  tolerandis Judaeisתסח  66ואף בראשית המאה הט"ועדייןאינה
מתירה לגור בגבולותיה אלא ליהודי אתר ויחיד ,יוטקא ,המוכסןוהבנקאיהיהודי ברוסיא (האדומה) .שאר היהודיםגרים
מחוץ לעיר ,במורדות המבצר המלכותי (פודזאמטזה) ,ורק בשעות היום הם באים העירה לסחור בה ,אולם במשךהזמן
עוברתהקהילהמפודואמטשהלעירעצמה,על-אףהתנגדותם שלהעיריה וחברותבעלי-המלאכהוהסוחרים.בדומהלכךהתפתחו
הרבה ישובים מאוחרים כגון דררהו4יטש וסאמבלר ברוסיא ,ראדלם (קהילה יהודית ב?8יייק) בפולין-קטן ועוד,
המתישבים היהודים הם בדרך כלליסודעירוני ,הם משתקעים אפוא רובם ככולם בערים ומקימים כאן אתקהילותיהם.
קהילה יהודית 89ןה לה כרגיל למושב רחוב אחד ובו ברחובהיא בונה את בית-הכנסת שלה ,בית-המדרש ,בית-המרחץ
ובית-הקהל ,בדומה לבית-המועצה העירוני .בית-העלמין משלים את שורת המוסדות שלהקהילה ,אולם הוא נמצאכרגיל
מחוץ לחומות העיר ,לעתים אף בריחוק רב .היהודים מתישבים ברהוב אהד לא מחמת אונס ,כי-אם על-פי המנהג של
ימייהבינים .אף מתישבים אחרים עושים כך ,דרך-משל :אוקראינים ,ארמנים ,טאטארים (רחובות אוקראיניים ,ארמניים,
טאטאריים) 1גם בעלי אומנות אחת מתישבים כאהד ומקימים רחובות של סנדלרים ,חייטים ,בורסקאים ועוד.
ברחוב היהודי גרים לכתחילה גם נוצרים ,כשם שאנו מוצאים גםיהודים בעלי בתים ולגרשים בשאר רחובותהעיי.עם ריבוי האוכלוסין מתהווה צפיפותבעיר וסתחילה התעצמות על המקום.אזמסלקים אתהיהודים מן השכובותהנוצריות
ודוחקים אותם לרהובהיהודי בלבד .תוקף חוקי להפרדה גמורהזו שלהיהודים נותנתהכנסיה .תקנותהסינודים דורשות
שיגורו בשכונות מיוחדות ,מופרדות משאר כל העיר בתומה ,גדר או תעלהי אף ההיאבקות הכלכלית גורמת להתהוות
=ןן
*

יחוב נבדלי היהודים הם יסוד מסחרי והם מתישבים אפוא במקום הנוח להם ביותר למסחרם ,בערים של ימי-הבינים
התקיים המסחר בשוק ,כאן עמדו החנויות או ה"כיפות" שלהסוחרים .כאןהיה גם בית-המשקלהעירוני ,אשר כל.סחורה
דינה שתעבור דרכו .היהודים משתדלים אפוא להתישב בסמוך לשוק ,דהיינו ששכונתם תהא מחוברת למרכזהעיר .כך
היה בקראקא ,מקום שהרחוב היהודי (רחוב אשה הקדושה) הוביל משער הסנדלרים לשוק הראשיו כךהיה בפוזנא (כעת
לחוב ה-הודים) ובהרבה ערים אחרות .במקוםשהיהודים אינםיכולים לתפוסרחוב הגובל עם השוק,הרי הם תופסים רחוב
שקביל לו (לבוב ,צוזמירו מבין הערים המאוחרות IS??1c ,HV?B :וכו') או קרובליןעל-ידי-כךעובר המסחרמן השוק
העירוני לרחוב היהודי ,כדי למנוע את הדבר הזה ,משתדלות העיריות לרחק את היהודים מן הרחובות הסמוכים לשוק
או לסגור את ארחובהיהודי (שער) ולנתקו ממרכזהעיר.
,
ם
י
ר
ע
ב
אולם אף היהודים'אינם יושבים בחיבוק ידים במאות השנים של ישיבתם
במשך הזמן נעשה המקום ברחוב
היהודי וחוק להם ובתוקף המציאות הזאת חותרים הם להרהבת שטח ~ושבם ,השאיפותהמנוגדות שלהיהודיםוהעירונים
נפגשות אפוא בחצי הדרך ועל רקע זה פורצות התנגשויות ,לעתים נסערות מאוד ועקובות מדמי
בד-בבד עם ההיאבקות על הרחבת שטח המושב ,נטושה כרגיל מערכה לא פחות עקשנית על זכות המסהר בעיר.
העיריות יוצאות מן ההנחה המקובלת בימי-הבינים ,שרק הסוחרים ובעלי-המלאכה המאוגדים זכאים לעסוק במסחר
יבמלאכה ואילו כל השאר אסורה עליהם הפרנסה בעיר ,רק הסוחרים ובעלי-המלאכה הנוצרים מאוגדים ,ליהודי אין
שקוםבאגודהואין רוצים לתת לו מקום בעיר .אולם כיוון שהיהודי רוצה וצריך לחיות ,הרי הוא עושה מסחר ומלאכה
בעיר,על-אף האיסור של האדונים מחברות בעלי-המלאכה ומהמועצה .מכאןחיכוכים ,תלאות ,משפטים ,פרעותביהודים

יהחרמת סחורותיהם .מכאןגם הרצון הגובר והולך לטרוד את היהודי מן העיר ,בתוך המלחמות על זכות הישיבה וזכות
מפרנסה מתארעים דבריימי היהודים בערי פולין ,בכל מקום באותה חימה שפוכה,אך בתוצאות שונות ,קראקא ,לבוב
יפוזנא הן דוגמאות אופיניות למאבק זה.

 .9היהודים בקראקא
בשלוש ערים ראשיות של ארצות פולניות קמו קהילות ראשיות ,קורותיהודי קראקאהן הקדומותביותר,אם-כיאין
טן הנמנע שקהילת קאליש או קהילת פוזנא קדימה כמיתהו הרשומות ההיסטוריות של קהילותפולין-גדול מהעתההיא
לא נשתמרו עדימינו.
כבר בשנת  1504מזכירות התעודות רחוב יהודי בקראקא ,הוא רחוב*98ה הקדושהכעת .ברחובזההיוליהודים בית"
הנסת ,בית-מרחץ ,בית*הקהל ובתי-מדרשות ,אולםיהודיםגריםגם מחוץ לרחובם ,כשםשלנוצריםבתים משלהם גם ברחוב
היהודי ,כמעט עד סוף המאה הי"ד רוכשים היהודים בקראקא בתים ומגרשים עד שהםתופסים לא רק את הרחובהיהודי
רובו ככולו ,אלאיושביםבדיצפיפות גםברחובותהסמוכים,בינתיםהולכיםאוכלוסי קראקא ומתרבים ,המקוםבעיר נעשה
וחוק להם ,והעירונים פונים נגד היהודים ואינם מרשים להם להוסיף ולקנות בתים ומגרשים .מיפנה זה ניתן להיקבע
בשנת  ,1592עם מכירתו של בית אחד .הקונה מתחייב בחוזה לחזור ולמכור אתביתו אךלקאתולי בעל זכותעירונית
בקראקא ,תנאי דומה כלול מכאן ואילך כמעט בכל חוזי המיקח והממכר של נכסים דלאניידי,
המלך ולאדיסלאב-יאג:ללל תקע טריז ברהוב היהודי בייסדו את האקאדמיה בקראקא ( ,)1400הוא קבע את מקומה
ליד הרחוב היהודי ,בבית שנקנה לא מזמן מיהודים ,עם התרחבותה של האקאדמיה הוסיפו וקנו מיהודים בית אחר
בית והדברים הגיעו במשך הזמן לידי כך ,שלא נשארו ברחוב אלא בית-הכנסת ושאר מוסדות הקהל וכמה בתים
פרטיים ,שאר התושבים עברו לרחובות הסמוכים,
לקביעת האקאדמיה ברחוב היהודי היה
בסביבת ככר ?ט?5אק?ק"
עוד צד של רעה ,בכך נזדמנה לתלמידים כל-יום-תמיד ועת-כושר לתעלולים ,לרגימת בתיהם של *שראל ולקתולים
.על מנהגם ותפילתם ,וכענין הרחובענין המסחר והמלאכה ,כבר בימי קאזימר הגדול מתאוננים העירונים ,שהיהודים
סוחרים בכל מיני סחורות ,בסיטונות ולאחדים ,שהם עומדים בגלוי ליד בית-המשקל העירוני וכו' .במאה הט"ו ?צם
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המסחר היהודי ,הרבה סוחרים חדשים שבאו מהמערב מנהלים עסקים בקנה-מידה גדולו סחורות הולכות למזרח
ולמערב וכן מגיעות סחורות מצךסלא ומדאנציק ,מלבוב ואפילו מק~שטא,העירונים רוחשים איבה לבני-תחרותם ורוצים
ליפטר מהם בכל סחיר .מזמן לזמן פורצות מהומות בעיר .על יהודי קראקא עוברות שעות קשות ,ביקורו של
קאיי9טדאנו דיוהיה למלא את לבבם אימה ופחד .אך עזב קאפיסטראנו את עיר-הבירה ודליקה נוראה פרצה,
וסבנת
נשקפה ממנו כמעט לעיר כולה" ,רבים האמינו בתום-לב -כותבדלוגיך  -שהדליקה הגדולה כל-כך
היתה עונש מן השמים על מתן הפריווילגיות ליהודים ,לעלבונו של אלוהים ,שלן היו המחסנים היקריס ביותר של
היהודים בביתו של תומאש ,הבית אשר בו אחזה האש לראשונה* ,עשר שנים אחר השריפה היתה בקראקא התנפלות
שלהצלבנים ,לאחר מכן דליקה חדשה ופרעות חדשות.
אולם כל הפורעניות האלהאינןמניחות את דעתה של האקאומיה ודעתם שלהעירונים ,שהריאיןבכךפתרון לשאלת
הרחוב היהודי ושאלה המסחרז האקאדמיה והסוחרים ,גם שניהם מבקשים ליפטר מןהיהודים.
האקאדמיההיא הפותחת בדבר .ב 29-ביאנואר  1469יושב ,ב*6לליש" (בפרוזדור) שלבית-הכנסת ,שחלק,שופט-היהודים
יאן-כא:9ץ מד81ראנובשץ,יהדעם סגנו ,סופד ,והמשתראשיהקהל.בפניבית-משפטזה נעשה הסכםביןראשי הקהל קראקא
מצד אחדוביןהקאנפיקיסיאן דלוגוש מצד שני ,בתוקף ההסכם הזה מנתריםהיהודים לטובתהאקאדמיהעלכלבניניהם
ומגרשיהם ברחובהיהודי,דהיינושניבתי-כנסתן הקדש,בית-מרחץ,בית-הקהל,בית-העלמין וכדומה,ותמורתזאתמקבלים
הם מגרש ברחוב ?יי~לארסקא ,ליד בית-הכנסת החדש שלהם ,כל נכסי היהודים ברחוב נאמדו במאתים שוק גדו' וזה
היה שויו של המגרש ההדש שנרכש .החוזה נעשה כדין ובמהרה נטשוהיהודים אתבתי-כנסיותיהם ,אשר דורות
י
ל
ל
פ
ת
ה
בהם ,ואת בתי-העלמין שלהם,ויד קרה שלבואימיהרה וטיאטאה אתשרידיהישובהיהודיהקדוםעל אדמתפוליןוהקימת
במקומםבניני האקאדמיה .חלק מן הספריה היאג:ללונית נמצא כפי הנראהבתוך בית-הכנסתהישןי לפנייובלשניםעוד
היו רואים על אסד הקירות כתובת עברית.
מעקירתהיהודים לככר שס?פאנסקי נהנתה האקאדמיה בלבד,לסוחריםולבעלי-המלאכה אחתהיה מאיזהצד של השוק
גרו מתחריהםהיהודים ,מהומות חדשות בעיר;מעשי-שוד חדשים בעת הדליקה בשנת ,1477שובאיומים בגירושמןהעיר
ושוב ויתורים מצד היהודים .העקירה בשנת  1469היתה מכאיבה עד מאודו נטישת בתי-הכנסתובתי-העלמין שברה לב
יהודי לא אחד ,אך לא נגעה בדרך בלתי-אמצעית לקיומם ולחייהם שליחידים .למען פת הלחםהניחו אתהנפטרים ואת
המקומות הקדושים ,אולם בשנת  1495עושים היהודים הסכם גרוע מזווי כדי שיוכלו להישאר בקראקא מנתרים הם על
זכות המסתר והמלאכה.
בששהביוני  1485עומדים בפני המועצה כל ארבעתראשיהקהל ,בכללםהבנקאיהעשיר משהפישל,ומתחייבים "ברצון
נפשינו ,בלי שום אונס כלל ,שלא להתעסק בשום סחורה .וכלעניני סחורה אופרקמטיא נחדלונעזובלגמרי .גם לאנוכל
לקחתמיני סחורות או פרקמטיא מסוחרים למכרו עלידינו לגויים אחרים* .,,כלומרהיהודים אסרועל עצמם לא לסחור
בשום סחורה ,הן מקל עצמם והן מקלגויים בעמילות ,מותר ליהודים למכור בבתיהם רקלשכונות שבידם שעבר זמנם
ואבדו בקל כך לבעליהם y~na ,לבית אפול למכור אף את המשכונות ,פרטלימי השוקוהיריד,ואף ואתבתנאישיוכלו
להוכיח בשבועה,כי ההפצים האלה אמנם ניתנו להם בעבוט ,יהודים ,איש או אשה ,שיימצאונושאים-ינותנים בסחורה
אחרת או בימים אהלים/יי?לאו ועשבו בתפיסה עד שישלמו קנס שלושהזיקוקים,לענייםהותר למכורצניפיםוצוארונים
מעשה ידיהטו שאר כל המסחרים והמלאכות אסורים על היהודים לעולם.
כתב הוויתור ,שנכתב ונחתם עברית ,שמור עדהיום ,במצב טוב ביותר,בארכיוןהעירוני בקראקא ,זאתהיא הקדומה
בתעודות העבריות שיש לנו בפולין,
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היהודים ויתרו "ברצון נפשם ובלי שום אונס"על זכות המסהר
קשההיתה
אך קשה מווהביצוע.
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על-אף
הנוצרית.העירונים של קראקא ,בידםאמצעיחוקי ,הוויתור-מרצון שלהיהודים,בידםכוח-הכפייה שלהחוק ,הנובעמוויתור
זה ,והם משתמשים בכך :מחרימים סחורות שליהודיםוחובשים אותםבבית-הסוהרי דברזהגורם לאנדרלמוסיא ומהומות.
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העיריה משה בשנת  1492לתרגם את כתב-הוויתור לשפה הגרמניתולהכריזו בחוצות.העיר.היהודים מצבםהולךונעשה
קשה ללא נשוא ,עד שנתרגשה בשנת 1494 ,הפורענות.
היה הדבר בחודשיוני אותה שנה .זה עתה בא לקראקא שלית הסולטאן עם שיירה נהדרה בת מאתיםגמל .הגמלים
עמדו לפני בית-המועצה ,לתמהונו של האספסוף .והנה נפלה דליקה ובן 'רגע הקיפה את מרביתהעיר .ההמון התנפלעל
גתי היהודים והנויותיהמ והחתיל בוזז אותם ,היהודים עמדו על נפשםככלשעכלוורבים מהםנספובכך .כמותמיד?פלו
עלהיהודים חשד בהצתתהעיי ,אסרו את ראשי הקהל ואת הרב ופתחובמשפט .היהודי6ערערו בחצר המלך ,מקום שהיתה
להם אדריסת-רגל" ,באמצעות "הסיקים"העשירים.עמדלימינם גםקאללימאך ועד-מהרה שוחררוהאסורים ,אולםהעירונים,
הנתמכיםעל-ידי הקלירוס ,לא אמרו נואש ומשלחת שלסוחרים ובראשהיאן טוז'ון הולכת אל המלך ,מעמידהאותו על
הנזק שגורמים היהודים ומבקשת לסלקם מן העיר .המלך אולבראכט אינו מתרצה לכך ,אך טוז'וןחוזר_ובאאליוומביא
לו מכתב מאת הקארדינאל פריךריק ,אחיו של המלך .במכתב זה קובל פרידריק ,שאין המלך משגיה במתרחש סמוךלו
ואינו שומע אלא לעצותיו של קאללימאך-.הדברים הגיעו לידי כך -הוא כותב במכתבו-שהשופטים ממאנים להוסיף
ולנהל א 4המשפט ילחתוך אתהדין,אף-על-פי שכבראיבדובחקירהכשני חדשים ועמל לא מעט ,וכלוםיאה שהשתדלותו
ועמידתו של בן-חוץ-לארץ אחד למעןהיהודים תהא שקולה בפני הוד מלבותך,כנגד אמונתם וחזקתם של אנשים כהרבים,
כנגדמעלתיאני?וכיאיןצריכין לשמש לנו אזהרה כל אותן הפורעניות שבאועלינו מןהשמים :שריפתהדמיםבקראקא,
שטפונות ,שלאהיוכמלעסבימינו ,ךקר,ש4י אלפים רבים,חבליםשהישמו שממה,אויבבשער .,,באמתיראאניפןתתקיים
נבואתו שלקאפיסטראנו ,אשר השמיע לפני שנים בקראקא! ".,.יאן-אולבראכט נתבהל מחמת איומיו של האחהקארדינאל
(גירש את היהודים מקראקא (,)2495היהודים נטשו אתבתי-כנסיותיהם ההדשים שבככר שקשפאנסקי ושאר מוסדות הקהל
ועברו לקוזמיר הסמוכה .מבית-הקברות היהודי שמעבר לשער הסנדלרים (עכשיו שדרות וראשית הרחוב הכבמליי) לא
נשתיירה מאז ועד היום אף אבן אחת.
קוזמיר ,כעת פרבר של קראקא ,היתה לשעבר עיר בפני עצמה ,שנוסדהעל-ידי קאזימר הגדול ,כבר בשלהי המאה
הי"ד גרים שם יהודים ולהם בית*כנסת משלהם ,על קדמותו של בית-הכנסת מעידה כתובת על-גבי קופה-של-צדקה
הנמצאת בתוכו והיא משנת .'1407
בית-הכנסת בקוזמיד הוא הקדום בכל בתי-הכנסיותהקיימיםבפולין .הוא בנוי לפי דוגמת בתי-הכנסת שבולרמייזא
ופראג 1בסגנוןגיתי ,על פני סעד רומאני גס מתנשאתכיפה גותית גבוהה וקלה ,נשענתעלשניעמודים .בשלהעמודים
האלה הרי הוא דו-עזרתי ,בתווך,בין העמודים ,מתנשאת הבימה ,הבימה מוקפת מכל צדסורג-ברזליפה ,ומראיהככלוב
גדול .שתי מדרגות לבימה .לבית-הכנסת מבחוץ אתיק בסגנון הרנסאנס הקראקאי ,המשווה לו מראה מבצר .עוד בית-
כנסת דו-עזרתך אך חדש יותר וגדול יותר ,נמצא על אדמת פולין רק בעיר חלמא,
לכאן; לקוזמיר ,עברה עדת קראקא רבת האוכלוסין והעשירותו אין פלא שמיד נעשה צרבעיר ובבית-הכנסת ,ומה-
גם שבעת ההיא גורשו היהודים מכמה וכמה ערים צ'כיות והרבה מהגרים חדשים באו לפולין,
כבר בשנה הראשונה פורצת בקהילתקוזמירמריבהבין התושבים הישניםלביןהחדשים,המתגלה כלפי חוץ כמחלוקת
בין יהודי פולין לבין יהודי וזיהם ,מחלוקת זו מסתיימת בפסק-דין של המלךלגמביט הראשון בשנת  1519ובהכרתזכויות
'מסוימות ומוגדרות-מראש לכל אחד מהצדדים היריבים .ממושכות יותר שתי מריבות אחרות :המחלוקת שבין היהודים
לבין עירית קוזמיר על הרחבת השכונה היהודית ,והמחלוקת שבינםלביןעירית קראקאעל זכות המסחר והמלאכהבעיר.
ל  11שלוש מאות שנה והן עיקר תכנן של תולדות היהודים בקראקא ובקוזמיר,
נטתי המערכות נטושות וו"ב
על רקע תולדות ישראל בקראקא מתפתחות ועולות כמה משפהותעשירותומהן מתנשאות בראשהקהילהוהעיר משפחת
5י של ,בני המשפחה באו לקראקא מן המערב באמצע המאה הט"ו ותפסו מיד,על-ידישידוכיםועקידות ,את המקום
מראשון,אף אפרים פישל עושה עסקים נרחבים מאוד,אך עיקר גדולתה של המשפחה הוא מעשהידיבנו ,מ שה ,משה
* לאחר מכן חזר בו המחבר ,בעקבות בקורת שלמ .נרקיס ,וקבע,,ץ הקופה מאוחרת ,כמכר מסגנונה הבארוקק
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יישל הוא בעל בתיםיבים בקראקא ,מנהלסחר סחורות נרחב ,אךעיקרעיסוקו :חכירתמכסיםוכןמסיםאחרים ,ביחוד
בפולין-גדול .וכך הו 8משמש ,בשנת  ,1499גובה מסיהם של ישראל בגל קהילותפולין-גדול והואמהמירלגביבני-ותו,
עד שהללו מתאוננים עליו לפני הקארדינאלפרידריק .בשנת  1503הוא חוכר מסים כלליים באותה ארץ ,ונוסףלכד את
מכססיכאש?ב ומשלם בעד כל זאת לאוצר המלך תשלום שנתי בשיעור 2500אדומים,שתיאבנים ועפרן ועשר אבנים
פלפל ,נוסף לעסקיו הפרטיים ,הוא מוצא ומן וסבלנות להתעסק גם בצרכי קהילתו .הואיושבבקהל וחותם ,בשנת ,1485
יחד עם חבריו ,על כתב-הוויתור .הנודע על זכות המסחר והמלאכה ,ובשנת  1494הוא נחבש ,יחד עם אחיו והתנו ושאר
מנהיגי הקהל ,גבית-הסוהר,
אשתו של משה ,שמה רחל או רא שקא,
היא אשהגריזה ובעלת-השפעה שלאכרגיל.היא *סלקת* של חצר המלכה-
אאם שלדפיטה ומכאן סיכריתה עם בני-המלכים .המלך קאזימר היאגנללוני עצמו לווה ממנה בשעותהצורך,וכךעושים
גםבניויאן-אולציאכטואלכסנדר ,לאייפלא אפוא ,שלאחרגירושהיהודים מקדאקא ,קיבלה היא לבדה רשות לגורבעיר,
.
'למען תוכל להיענות לכל קריאה לשירות החצר",
היהודים העשירים היו מבקשים להעמיד לבניהם כסאותייבנות בקהולות הגדולות ,או להשיא את בנותיהם לרבנים
וחכמים .בנם של משה וראשקא,אפרים או סראנ??ק ,לאעסק בתורה אלאהיהבנקאיוחוכרהכנסותציבוריות ,אךבנותיהם
נשואות לחכמים נודעים-לשם ,האחת נישאה לרבה של קראקא ,המקובלהידוע רי א שר לעמל ,ואילוהשגיההיתה
עקב פולא ק,
לאשתו ול ראש הישיבה הנודע ,אבי שיטת *החילוקים' בלימוד התלמוד בפולין ,ר' י
ר' יעקב פולאק מוצאו
פעום שלמר תורה מפי חכמים מפורסמים ובפרטפרי ר'יעקבמרגליותמךונ?צורג.
אחריכן עשה חיזה זמן בפראג ולבסוף עבר לקראקא .כאן אנורואיםאותו כבר בשנת 1494וכאןהואנתעש ,עםיהודים
אחרים ,בבית-הסוהר ,לאחר שקהילת קראקא עברה לקוזמיר ,הואיושבכאןומרביץ תורהומעמידתלמידיםהרבה ,גדולי
החכמים בפולין מבית-מדרשו יצאו ,בכללם גם מי שהיה אחר כך רב בלובלין ,ד' שלום-שכנא.
ר' יעקב פולאק הוא החכם היהודי הראשון בפולין ,ששמוהיה לנחלתההיסטוריה ,הוא גם הרבהראשון שנתמנה על"
ידי השלטון .בשנת  1505מינה אותו המלך אלכסנדר לרב של פולין-קטן ונתן לו הרבה זכויות ופריווילגיות.
גירוש היהודים מקראקא גרם ,בדומה לגירוש היהודים מליטא ומספרד ,למעשי-שמד מרובים ,אףכאן התנצרויהודים
עשירים ,שלא רצו להיפרד מארמונותיהםומיניהם .הנה-כי-כן התנצר אחדמשחיו של משה??,פאן .האםהמטבילההיתה
ילז'?בטה' אלמנת קאזימרהיאג~ללוני ,שהשפיעהעליו חסדים כלימיחייה ,אחר התנצרותומרחיבסטפאן אתעסקיו ,חוכר
חדרי-מכס מרובים יותר ,מכרות-מלח וכדומה,ומגדיל מהר את רכושו ,אלבני-דתו מלשעברהואמתייחסבאיבה .כשפרצה
בגרמניההמחלוקתביןההומאניסטיוהאןרף9ליןוביןהדומיניקאנים שלמגנ?א,הצטרףסטפאןאל המומרהגרמניקירקורן,
כדי לקצר לישראל ולהביא לשציפת התלמוד ,מחלוקת  ,11שהסעירהאז כמעט אתכלאירופה,היא"9יסלד במלחמהעל
חירות המצפון והמדע ,שהתחילה כבר בשנים הראשונות של המאה הט"ו - ,דמדומי השחרית של הזמן החדש.
,
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בשנת  1340נספחה לבוב ורוסיא-האדומה כולה לפולין ,עד אותה
מקום-מושבם דוכסים
לבוב
הרוסית לא היתה במקומה של עכשיו ,כי-אם בפרבר רחוק ,לאורך רחוב ז"לקיב9קי ,למן שער-המכםהעירוניעד לשוק
הישה בקרבת המצודה הגבוהה .בתחתית המצודה (מעל לשוק הישן) התנוסס מבצר הדוכס ,ולרגליו ,בשוק הישן ,היה
בית-יראה קטן שם~ הקדוש,אולי הקדום בבתי-היראה הלאטיניים ברוטיא ,לא רחוקמן המבצר והשוק,בין רחוב
ז'ולקיבסקי ונהר ?9טהא (ככר התבואה) ,גרוהיהודיםוכאןהיה להםבית-כנסת ,שעלה באשאך בשנת  ,1624בצדהקהילה
היהודית נמצאה ,ברהוב הקראי (החוצה את רהוב ויולקיבסקי ,אחרי תחנת-הרכבת פענא??9ה) ,קהילה יהודית שניה,
הקהילה הקראי ת ,על שתי הקהילות איננו יודעים אלא שהתקימו ושנתנו למלךנתינות בשוה-כטףובאנגריה (שפיכת
סוללות וכו') .לשתי הקהילות היה בית-עלמין משותף ,שנשתמר.עד היומו סוגרים עליו הרחובות ראפופורט ,מייזלש,
קיפא
ר ושטיטאלנא ,הרי זה הקדום בבתי-העלמין היהודיים המצויים כיום בארצות פוליך
ל

עי

יאי
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באמצע המאה הי"ד-בברבימי מלכותו של קאזימר הגדול -פקדה את העיר דליקה גדולה ,שהחריבה אותה במידה
כזאת עד שהתושבים נתנו דעתם לעזוב את העיר לחלוטין ולתור להם מקומות-מושבחדשים .המלךציווהאז לבךאיער
שבקרבת העיר ,בעמק הנהר שלזמא ,וכאןייסד את לבוב החדשה ,גם כאן ,כמו בשאר הערים ,המתישביםהגרמנים הם
שכלכלו אתעניני העיר ,הקיפוה חומה והשתררועליה .בשנת  1356קיבלו הלבובאיםהחדשים הללוזכויותמאגדבורגיות,
שערבו לשלטונם בעיר והקנו את הזכות לשאת משרות עירוניות להם בלבד .בענינידין ומשפט הםכפופיםל"סקאציני"
ובראשם ה"וייט" או האדווקאטוס ,אכן באותה לבוב החדשה מצויים גם לאומיך אחרים דהיינו :ארמנים ,אוקראינים,
יהודים ,וטאטארים-מוסלמיים ולהם מניח המלך בענינידין את הברירה ,להידוןלפניהסקאביניוהאדווקאטוס ,אולהידון
לפני ראשיהם הם בנשיאותו של האדווקאטוס ,היה זה אפוא צירוף של אבטונומיה וחוק מאגדבורגי ,וממנו צמח ועלה
בית-הדין הארמני .חוק זה כוחו היה יפה לגבי היהודים רק שנים אחדות,כי בשנת
 1367כברנתןקאזימר הגדולליהודי
קראקא ,צוזמיר ולבוב כתב-קיום כללי ובכך פטום לתמיד מריבונותם של העירונים ,מאותה שעה יש ליהודי לבוב
אותן הזכויות עצמן שלשאר כל היהודים בפולין ובמערב אירופה.
עם תקומתה של לבוב החדשה לא נמחתה גם לבוב הישנה ,אלא נעשתה פרבר נרחב ,רב-אוכלוסין ומסחרי מאוד.
כאן מחוץ לעיר נשארה גם הקהילה היהודית הישנה ואחותה הקראית ,ובך נתקיימו בלבוב ,בסוף המאה הי"ד ,שלוש
קהילות" :הקהילה הקדושה שמחוץ לעיר*היא הקהילההישנה שבפרברהקראקאי,הקהילההצעירהבתוךהעיר ,והקהילה
הקראית ,ספרי-החשבונות הקדומים ביותר ,משנת  ,1583כברמזכיריםרחוביהודיבעיר .רחובזההיה חלק מרחובהפחחים
דהאידנא ,למן הרחוב הרוסי עד לככר החלפנים ,וקטע מרחוב בלאימוב,למןרחובהחלפניםעד לבית-הנשקהישן ,באותו
מקום ,אשר בו מתנוסס עתה בית-הכנסתהעירוני הגדול ובואימוב  ,)51עמד בית-הכנסת העתיק ביותר שליהודי לבוב
בתוך העיר ,הוא פלרק אך בשנת ,1797
הקהילה הקראית נשארה בפרבר ובשנת  1475באהלידי הסכםעםהקהילההרבנית שמחוץלעירעל חלוקתנתינותיהן
המשותפות למלך ולמבצר ,בראשית המאה הט"ז נטשה קהילה זו את בית-הכנסת שלה ואת רחובהויצאהכנראהלהליץ,
ששן באותו זמן רואים אנו בהליץ קהילה קראית חדשה ומאוכלסת למדי,
לבוב היתהבימי-הבינים מרכזמסחרי חשוב,הואילוכאןנתחברוהדרכים ממזרחוממערב ,לכאןהובאוסחורותמקישטא
ז מבמסלאימדאנציק.מזרחומערבתקעו
ומןהמושבות שליינזק:ופא(פיאודוסיה),קיל:א,עיר-לבן(ביאלוגרזד,ששרמאז)יכ
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כפם .זה לזה בשוק של לבוב ,לא ייפלא אפוא שהעירונים בלבוב עלו עד-מהרה לתקיפות
המסחרעם המזרת
היה לכתחילה בידי הארמניה ,שהיו עדה גדולה ועשירה בעיר ,ועמהם מתחרים היהודים ,והיהודים מצליחים להתחרות
עמהם ,בפרט שהתורכים כובשים את קושטאועולים על מושבותהים השחור ,הסוחריםהנוצריםלא
עוד לבם לצאת
לארצות ה-סלאם ורק היהודים מקיימים ומגבירים את קשריהם עםהמזרח .במחציתהשניה של המאה הט"ועובריםיהודים
רבים מכפא ומקושטא ללבוב וכאן הם פותחיםסוכנויותלאימפורט ולאכספורט של סחורותחוץ.לידהסוכנויותהמזרחיות
האלה מצליחיםיהודים מקומיים לעשות בזמן קצר עושר רב ולקשורקשריםבלתי-אמצעייםעםבתי-המסחרובתי-החרושת
הגדולים בנירנברג ,ברסלא ,דאנציק וכדומה ,סיפוח ארצות המיסדר הטבטוני לפולניה והאכספורט המוגבר של תבואה,
בדרך הוזסל ,לדאנציק אף הוא נותן פת ורווחה ליהודים רבים.
העירונים בלבוב חוששים לגידול זה של המסחרהיהודי ,רואיםבו את מפלתםהמהירה שלהם ומשתדלים בכלהאמצעים
למנוע את ההתפתחות הזאת .ההסכם בקראקא משנת  1485היה אות וסימן להתפרצות המלחמה בלבוב ,כבר בשנת 1488
אוסר בן-המלך יאן-אוליראזט על יהודי לבוב כל מסהר שהוא ,פרט לממכרסשכפית.לקויהוועלולההיתהלשיםקז
למסחרם של היהודים ,אך השפעתם גדולה היתה משירפו ידיהם .הם התיצבו אפוא למערכה וכבר בשנת  1493מוציא
יאן-אולבראכט חו,זיוחן (פקודה לפי-שעה ,עד שיבוא ללבוב) ,שבו הגביל את מסחר היהודים וצמצם אותו בשני דברים
בלבד ,דהיינו אריגים וששים .אכן אריגים מותר להם למכור בירידים שבלבוב רק בסיטונות ,ושורים -רק אלף לשנה,
א הסחורותמןהמזרח,
העירונים מעונינים היו ליטול לעצמם את המסחר הקמעונאי המכניס ולהניח להם ליהודים אתיבי
הקשה והמסוכן .אולם היהודים אינם מרוצים ממסחר מוגבלזהומשיגים ( ,)1505בהשפעתם הגדולה בחצר המלךאלכסנדר,

ן9יחם

22

,,%

את חופש המסחי בכל הענפים ,וכל אותן ההנחות במכסים אשר לשאר כל תושבי לבוב .דבר המובן מאליו ,שתושבי
לבוב לא אמרו נואש ובראשית המאה הט"ו טתחילהבעירהיאבקותביןהיהודיםוביןהעירוניםעלזכות המסחר ,הנמשכת
בלא הפסק שלוש מאות שנה.
על רקע התעצמותזו על זכויות המסחר ,עולה ,בסוף המאה הט"ו ,דמותו של הסוחר היהודי הגדוליל"9א ,יוסקא
(יוסף) הוא בנו של שכנא ,המוכסןהעשיר מלבוב ,שותפואוקרובו שלוילטשקוהידועלנו .משפחהזו מוצאהמ"ר:41שיב,
אולם כבר במחצית הראשונה של המאה הט"ו היא משתקעת בלבוב ובקל רכושה וקשריה בחצר המלךהיאעולהמיד
כמה שנים לאחרמכןאנומוצאים
לגדולה ,כבר בשנות  1487-1484חוכר יוסקא את המכסיםצסרי:4שיב ,לובלין
אותו בחדר-המכסבליבא?שיב 1בראשית המאה הט"ו הוא חוכר את המכס בלבוב ובסלמא .מדמי החכירה מנכה יוסקא
אתחובות חצרהמלך ואתהךתרה הוא משלםבמישרין,על-פיהוראותהמלך ,לארכיהגמוןהלבובאיולשאר שררותחילוניים
וכנסיתיים ,בשל כך נעשה יוסקא מגדולי הפינאנסיסטים בעלי-ההשפעה ברוסיא ובוזלין.
אולם עשירותו של יוסקא והשפעתו העלו עליו את איבת העירונים בלבוב ובלובלין ,ולא ייפלא ,שהצלבנים ,אשר
התקינו עצמם לעלות על תורכיה ( ,)1504בזזו אתנכסיוובתיובערים .יוסקאידע אמנם למהרולהוציא שכרכנגד ההפסד,
אך לא יכול להוסיף ולחכור מכסים מרובים ברוסיא ,הואיל והכמרים קמו עליו וגם האצילים נקטו עמדהעויינת כלפי

וויו,

המונסנים היהודים.

בשנת  1505הותקן חוק כלאדום ,שאסורליהודיםלהוסיףולחכור הכנסותציבוריות,גזירהזו-החוזרתונשנית בתקנות
מסיימיםוהסיימיקים במשך כל המאה הט"ז והי"ז-היו לה לשעה התוצאות הרצויות ,יוסקאמניח אתהחכירותהמכניסות
ועובר ללובלין ,מקום שהוא יושב-היהודי האחדוהיחידי-בתוךהעיר ,בביתו שלוז שאר כל היהודיםגרו בפוךזאמטשה,
סהוץ להומותיה של לובלין,
בלובלין עושה יוסקא עסקי הלואות גדולים וכאן הוא נפטר לעולמו בשנת ,1507בהורישו לאשתו רכושוחובה לחנך
כמהילדיםקטנים ,בדומה לאלמנתו של משהפישל ,יודעתגםגלידא
 ,אשתו שליותקא ,לקשור קשרים בחצר המלךזיגמונט
הראשון ועל-אף התנגדותה של עירית לובלין נשארהבעיר .נשארעל-ידהגם בנה-בכורה פסח ,שקיבלמאביו אתעסקיו
"נרחבים ,אך לא בו נתברכה המשפחה ,כי-אם באחיו הצעיר שלום-שכנא .צעיר בעל כשרונות נעלים היה ולא ייפלא
יצון-נפשה של האם ,שיהא הוא לפחות רב באחת הקהילות הגדולות,
,
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ה לקראקא ,לישיבת ר' יעקב פולאק ,ועד-מהרההואקונהלו שם שלגדול
שלום-שכנאגיל
הוא משמש כאן רב ,ובשנת 541נ ממנה אותו המלך זיגמונט הראשון לרב ראשי שלפולין-קטן,יחד עם ד"ר משהפישל
(בנו של פראנ??ק) .ר' שלום-שכנא נפטר בלובלין בשנת  1559והוא טמון שם בבית"העלמיןהישן.
 .11מסחר ומלאכה
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גם בפדזנא ובערים אחרות השתלשלו הדברים כמו בקראקא וב
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כ
מקום ומקום
י"ולך' הן בשטחוהן
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ש
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במהיה ,והיהודים אנוסים לךחק עצמם ברחוב אחד או שנים ,עד כמה שאין העירונים מצליחים לטרדם לחלוטין .כבר
בסוף המאה הט"ו ובתחילת המאה הט"ז רואיםאנו כמעט בכלעריהמדינה רחובותאו שכונותמיוחדיםליהודים,הקרויים
במערב גי טא1ת .בסוף המאה הטוו מתחילה גס הגבלת המסחר היהודי ,אשר לפנים יכול היה להתפתחדרךחירות.
הסכם קראקא משנת  1485היה אות וסימן ללבוב ולפוזנא .במשךהזמןמתחברותהעריםהראשיותומתיצבותיהד למערכה
במסחר היהודי העצום ,התחברות זו חלה בשנת .1521
במשך כל ימי-הביניםעדייןאין המסהר היהודי מוגבל ,סעיפים בודדים של כתב-הקיום הראשי עךבים לחופש זה,
יהמחסור בסוחריםניצלים והכשרון המסמלי הנטוע ביהודים מדורות מוסיפים להם מייל וכוח לעבודה זו,
מלכי פולין לא ניהלו מדיניות מסחרית תכליתית .כל פקודותיהם היו תמיד תוצאה של בקשותהעירונים ,ומעולם לא
היתה להם מטרה ברורה ומפורשת-אםהוצאולעתים פה ושםפקודות מכתנותנגדהיהודיםאוהאצילים ,לאהיומקפידים

היותר עלקיומן.
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בימי-הבינים היו המרכזים העיקריים ל~סר המזרח :לבוב ,לוצק ולודמיר ,כאן אנו פוגשיםסוחריםיהודיםמובהקים,
דרך כאן עוברת סחורה משליויה למזרח הרחוק וחוזרת מהורה מזראית :מין,תולין ונשק ,קרוב לאמצע המאה הט"ו
כבר אנו רואים כאן יהודים מכפא,מגיגיג:ה ואפילו מקושטא,ואין מחסור בידיעות גם על סוחרים יהודים מקטב..ככל
וחצי-הסהר מוסיף לנוע מזרחה,כן מסתכנת והולכת התחבורה הימית בין המושבות של %ינ ,81הזרועלת על גדות הים
האחור,לבין אמן וערי-מסחר אחרות באיטליה ,והנה במקום הדרך הימית צפה ועולה הדרך היבשתית ,המובילה דרה
לבוב ,ובזו הדרך מעבירים את סחורותיהם בעיקר הארמנים והיהודים,
הארמנים היו נוצרים ומשנפלה קישטא ( )1453לא מלאם לבם בתחילה לערוך מסעות אל המדיגה התורכית .דברזה
גרםלהאדרתהמסחרהיהודי,אךגםלהגברתהשנאהאלהיהודים .כאןאחתהסיבות למלחמתם שלעירונילבובביהודיםשבעיר:
הסחורה שהובאה ממזרח,מכריס היהודים בשוק של לבוב או של לוצקלעירוניםהמקומיים אומסריסלסוחריםיהודים
מן המערב ,תמורת סחורות נידנברגיות ושליזיות.יהודי ליטא סוחרים משכבר עם דאנציק,ואףיהודי רוסיאעושיםכן,
תחילה בקנה-מידה קטן ,תושבי דאנציק רואים מסחר זה של היהודים בעין רעה ומשתדלים בכל האמצעים להגבילו.
חוששים הם בעיקר שמא יתישבו היהודים ישיבת קבע בארצותהפרוסיות,ויקימו תחרות מסוכנת למסחרהמקומי .ואמנם
למן הרגע ,שארצות המיסדר הטבטוני עברו לרשותה של פולין מתחילה שם התישבותיהודית .בעתההיא שטותספינות
וסירות עלפני הנוקל ומובילות לראנציק תבואה ,אשלגועציסז בעליהמטעניםהללו ,הסוכניםוהמשוכיםביןהיצרןלבין
הקונה במקום ,יהודים הם עלפי רוב .מכאן איבתהעירונים בדאנציק,
וטירןליהודים,ומכאן ההשתדלותהבלתי-
המשותפת,
למנוע התישבות יהודיה בקרנן1
פוסקת לסלק את הסוחר היהודי.וערי פרוסיה אמנם הצליחו ,בהשתדלותן
פרט לישובים קטנים כעיבורה של דאנציק ,לא קמו שום קהילות יהודיות גפרוסיה המלכותית 1ארץוו שמרה ,ערסוף
ימיה של הממלכה הפולנית ,עלהפריווילגיה  tolerandis Judaeisתסח tdeאף-על-פי-כן נשאר המסחרהיהודי שלם ,אלא
שהיה בעיקר ססר ירידימו משנגמר היריר הוצרך היהודי לארוז את מהורתו ולשוב למקום שממנו בא.
המלאכההיתה משכבר קשורהבענפי-מסחרמסוימיםוכןלהיפך,בעל-המלאכה עצמוהיה מוכר את מעשהידיו .היהודים
בפולין עסקו-מימים קדומים בכמה ענפי-מלאכה ,ומלאכות אחדות (קצבים ,אופים2,ןונים ,חייטים) ,היה צורךבעשייתן
בידיישראל.מטעמיםדתיים,היתהאפוא מלאכהיהודית ,אלא שהברותבעלי-המלאכהוהעיריות לאהכירו בה ,לפי החוק של
ימי-הביניםרשאילעסוק במלאכה רקמי שנמנה עם חברת בעלי-המלאכה,היהחניך,פועל ,עשה שנות נדודים ולבסוף נשא
.לו אשהוהשתקעבתורתבעל-מלאכהבעיר.כלזאתהיהמןהנמנעלגביהיהודים חברתבעלי-המלאכהלאקיבלו אותםלחברים,
בעל דתם' ודרך אחרת לקבל היתר מלאכה לא נודעה בימים ההם ,בעל-המלאכה היהודי היה אפוא ,לפי מושגי החוק
העירוני",פארטאטש"ו"פוער"',ובעלי-המלאכהופועליהםהיוקמחיםבידו,אולם מעשה המלאכה כמעשההמסחר.היהודי עסק
במלאכה ,ודבר זה גרם למריבות ולתגרות ,שהיו לעתים המורות מאוד ,עדכדישפיכותדמים ,בצדההיאבקותעל המסחר
נטושההיאבקותעלהמלאכה והמלחמההכפולההזאתהיאעיקרתכנןשלתולדותהכלכלההיהודיתבפוליןבמאותהט'ז-הי"ח.
יהודי פולין שלחו ידם ,במוצאי ימי-הבינים ,במסחר ובמלאכה ,היו בנקאים גדולים וחוכרי מכסים ,מכרות ובתי-
מטבע ,השתדלו להרחיב את שכונותיהם ,לקבל אישור לזכויות המסחריות ולקיומים של קהילותיהם ,בקיצור ,השתדלו
ליצור בסיס איתן לישיבתם בארז .השתדלות זו לא היתה קלה ,היהודים הוצרכו להתגבר על מכשול לא אחד ולהסית
אבן-נגף לא אחת עד שיבלו להגות את החיים למסלול מתוקן .מלחמה זו בלעה כל כוחם של היחידים ושל הציבור,
ולא הניחה מקום להתפתחות רוחנית ,להגדיל ולהאדיר את התורה** ,שהיתה מרובה כל-כך בארצות המערב .תולדות
ימי-הבינים לא הנחילו לנו אף שם אחד של לדול בתורה או שלהיבוריהודי ,אשר נתחבר על אדמת פולין ,רק במאה
הטעו עולים על כסאות הרבנות בפולין אנשים שבאו ממערב אירופה ,המעבירים ונוטעים בכאן את לימוד התורה
ומניחים אתהיסודות הראשונים להתפתחותההמגהירהבעתיד .בסוף המאה הזאתעולהעלכסאהרבנות של קראקאופולין-
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* .פארמאמט'  :ynebשמחוץ לאומנות (לתגרת בשלי-המלאכה)ו ממילא :גם בעל-מלאכהשאינו מומחה ,בדומהלכך גם פושר.
** הרב האשכנזי הידוע ר' ישראל מברונא הזכיר כבר במחצית השניה של המאה הט"ו חכמים בפוזנא ,אך לא פירש בשמם .ה4ער4ח
ה מערכלת
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קטן ל' יעקב פולאק ,אבי שיטת "החילוקים" בלימוד התלמוד(,אכן עצם פעלו ,כפעלם של תלמידיו ויורשיור' שלום'
שכנא ,ר' משה איסרלש ,ר' משה פישל ואחרים ,חל במאה הט"ז,
החוש המעשי של יהודי פולין במאה הט"ו פונה למדעים מעשיים ,ועמהם נמנית הר פואה ,וכך אנורואיםבזמן

ההוא בקראקא ,בלבוב ובפוזנא הרבה רופאים יהודים נודעים-לתהילה ומקובלים על הציבור ,אחדים מהםקרואים לחצר
המלך ,כגון יצחק מספרד ,רופא-החצר שלהמלכים אולבראכט ,אלכסנדרוזיגמונטהראשוןייצחקמירושלים וכדומה ,ביהוד
מקובלים על הבריות בזמן ההוא רופאי-העינים היהודים ,כגון אברהם ואליהו בקראקא ,בסוף המאה הט"ואנורואים כבר
צעירים יהודים לומדים בפאקולטה המדיצינית באוניברסיטה שבפאדויה; מספר על כך?ראי
םציללק ,במכתבו אל המלך
אלכסנדר ( .)1501הטאה הט"ו היא ליהדות הפולנית תקופה של היאבקות ושל הכנות בחומר וברוח .משתצבורדי כוחות
ואמצעים ,תפרחותוציא ,במאההט"ו ,אותםהחכמיםהגדולים ,אשרישאוברמהאתנרתורתישראל,הדועךכברונכבהבמערב.

ג .היהודיםבפולין במאה הט"ו.ובמחצית הראשונה של המאההי"ו
..12סקירה כללית
בימיהם שלאחרוניהיאג:ללינים ושלס?פאןבאטלריהבשילה התפתחותההטריטוריאליתוהנלכלית שלהמדינההפולנימ,
תקופת שלטונם היא בשביל פולין הקופת הפאר והזוהר .המדיגן; זוכה בתוספת מרובה של ארצות במזרחובצפון :מאזי,
אינפלאנט וחבלים לפני ולפנים של מדינת .מוסקוא עד לאחר סמיעקסק ,פושטקיגליק:ה-לוקי ,ועלפריהכיבושים האלה
וההתפתחותהזאת מתעצמיםביניהםהעירוניםוהאצילים,העירוניםבפוליןשואפיםאף הם ,כבני מעמדםבגרמניה ,להתבצר
וליטוללידיהם את כל המסחר
אך'למכשולעל דרכם עומדים האצילים ,החותרים גם לבסיס חמרי ,אחר שרכשו
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לעצמם בלבד את הזכויות
לשםכך כופתים הם את האכר לקרקעומסתעריםבכלעוצם השפעתםעלהעירונים.
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במשרות
והתמנויות
ולבסוףמונעים
מחוץ
מהם השפעה על השלטוןואין נותנים לשליתי הערים לבוא לבית-הנבחרים ,בתקנות שונות מגלים האצילים את מגמתם
להגביל את העירונים ובשנת  1565הם מוציאים בסיים?ושיךקלב חוק ,אשר לפיו רשאיהולייורדא לקבוע תעריף לכל
הסחורות המיוצרות בארץ או המובאות מחוצה לה ,פרט למוקריםחקלאיים ,שהרי אלה הם תוצרתאצילים ,חוקזה מבטל
את מכס היבוא לסחורות חוץ ומקיים את מכס היצוא ובכך הוא נותן מכת-מות לחרושת המקומית ועשים סכרליזמה
התעשיתית .העירונים עומדים בפני התקפה זו מחוסרי-מגן לחלוטין ,כלהנסיונות להדפהמסתיימות במפלתם ,הםמרפים
אפוא מןהיריב התקיף ומשתדלים לפחות בתחוםעירם לקיים ולשפר אתמעמדם .בשאיפתםזופוגעים הם בצד ההתנגדות
הפחותה,דהיינו בסוהר ובעל-המלאכה היהודי .ולמלחמה זו ב"בלתיגמאמינים" יש להםלעירונים גםבני-ברי
ת חשובים1
דוקא בזמן ההוא (תחילת המאה הט"ז) חל גידולן של התנועה הפרוטסטאגטית ושלכיתותדיסידנטיות אחרות,והקלירוס
הקאתולי ,הרואה בכך סכנה לנפשו ,מגביר את ארגונו .ב1שאו חרב עלהמינים ,תוקףהקלירוסגם אתהיהודים ומשתדל
לשבור את מטה לחמם.,כמלת שהיה הדבר בארצות אחרות שבמערב אירופה .אכן ,תוצאות ההתקפות האלהאינן ,על-
כל-פניםבימי אחרוני היאג:ללונים ,מסוכנות כל-כך;לימין היהודי 6עומדעדיין שלטונו התקיף של המלך וכן תומנים
בהם המאגנאטיםוהאצילים ,המלכים לבית יאג:ללו ,נאורים וישרים ,רואים ביהודים מקור לא-אכזב של הכנסות לאוצר,
ר המוצרים החקלאיים וכןרואים הםביהודים אבן*
והאצילים קשורית בהם באינטרסים חמריים ,מסתייעים בתיווכםביס
משקל בכף המאזנים כנגד.מזימותיהם של העירוניםוס?%יית בערים .אמנםתככיהעריםותקנותהקיירו
סמעמידים מזמן
לזמןאתהאציליםעל הנזק שגורמים*הבלחי-מאמינים",לאסיימיקאחדנותןלשליחיואלהסייםהוראותלהגןעלהקאתוליות
הנתונה בסכנה ,אולם בדרך כללאין זו אלא להבה של נעורתהניג'סת לרגע באיזהלאודים או קונסטיטוציה ונכבית
ומשתכחת .רק ענין אחד נוגע במישרים במעמד האצילים והוא חכירת המכסים עלי~די בנקאים יהודים ,שלילת הזכות
הזאת מן "הבלתי.מאםיגים** ,המשתררים בהדרי-המכס ופושטים את עורו של האיש האציל" ,תובעים מאצילים כפעם
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