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
25

בפעם בקובלנות ובתלונות ,אךענין זה הוא פיסקאליואין המלך ושר-האוצר יכולים להוציאו מידם
י היהודיםמוסיפים
אפוא לחכור '(בפרט בחבלים האזרחייםי
ל המדינה) הכנסות האוצר ונכסים כפריים,
מלחמה כלכלית זו עוברת גט לליטא .כבר בימיו של זיגמונט-אבגוסט נכללו בחוקתה שלליטא כמה הגבלות (,)1566
הלקוחות כמזת שהן מן הקונסטיטוציות של פולין .הערים הליטאיות ,אחר שקיבלו אותן הזכויות שלעריפולין ,פותחות
במלחמה'ביהודים(שלהן ,ובבריסק ,וילנא אוהכעידנא נשנים המחזות -נראו קודם לכן בקראקא ,לבוב או פוזנא.
זעת היא היריעה אשר עליה מתרקמיםחיי ישראל במאההט"ו .והם מתפתחיםבמהירות ,מתארגנים בחזקה .הקהילות,
החזקותלמדי
י במאה הט"ו ,מתפתחותוהולכות במשך כל המאההט"ו ,כובשותבעריםשטחים חדשיםלמושבן ומשתפכות
ב
ו
.
ם
י
ל
י
צ
א
ה
מקל
,
ס
ו
ר
י
ל
ק
ה
ו
ה
ב
י
ב
אלישוביהס
ת
ו
פ
ק
ת
ה
ם
י
נ
ו
ר
י
ע
ה
ולעתיםאףשלהאציליםעוצרות במקצת את ההתפתחות
גדולי
הזאת ,אךאלן בכוחןי?פלסה .המסחר והמלאכה של היהודים תחרים ומתגברים ,לאחר שעת הדחק ,ומתיצביםחמישים
מבראשונה למערכה במתנגדיהם.כי למלחמה זו מתקין עצמו היהודי הפולני כראוי ומקים ארגון קאילתי וארציתקיף.
ארגון זה מפשל אתנסיונותיו"צנטראליסטיים של זיגמונט הראשון ,אינו מכיר במרותם שלהגוביםוהמנהיגיםהראשיים
מטעם אמלך וכובש לו שלטון-בקת בתחומי האדמיניסטראציה,הדין והחינוך.בימיו של כאטומי מתחברים כל הקהילות
והגלילות להטיבה אחת ומקימים את ועד ד' הארצו ת ,הנציגות האבסונומית של היהדות הפולנית-הליטאית ,למשך
מאתים שנה בערך.
עם ההתפתחות החמרית והחולא הולכת ההתפתחות הרוחנית והחרבותיה ,החולקת ליהודי פולין את הבכורה
ויחי
בעולם היהווי שלאז .מפראג בא לפולין ר' יעקב פולאק ומניח כאן יסוד ללימוד התלמוד ,ותלמידיו :ר' שלום שכנא,
ר' משה איסרלשוכןתלמידי תלמידיהםמביאים את ההשכלההרבניתלידי התפתחות מפוארת שסרםנורעכמהתה .ישיבות
בקראקא,לובלין ,לבובובריסק מקבצות תלמידים לאלפים ובבללם ,כמו באקאדמיה של קראקא ,באים מאירופה כולה.
אולם פאר יהודי זה לא האריך ימים רבים ,בעצםימי הפריחה נזרע זרעהרעל והךקב .הריאקציה ,שראשיתהבימי
הזיגמונטים ובאסורי ,מוסיפה אומץבימי הוואזים ומתחילה למטמט בכל כוהה אתבנינם התרבותי והחמרי של ישראל.
בתי-הספר של הישועים ,המפוזרים על פני כל המדינה* ,וציאים בימי הוואזים את ראשוני חניכיהם ,ואלה,ידבידעם
צעירונים,עומדים למפגע להתפתחותהיהדות .תקופתאחרוניהיאגילונים ובאטור4היא תקופת התפתחות,
תקופת הוואזים-

ימי נסיגה למדינה וליהדותו ואחר נסיגה אטית זו באה הפורענות בשנת

,1648

3נ ימי זיגמונט הזקן (*--15וש05
מלכותו 'של ךגמוגט הראטוו פותחת בפוען את תולדות הזמן החדש .החליט עצמו,נאורוירא-חטא,יודע לקנותלה
בעל מיותע הטובות ,את כל הלבבות .אולם המחצית הראעתנה של תקופת שלטות מלאה מלחמות בכל קצות המדעה,
זיגמונט נלחם'במוסקוא ,במולדאן:א ,בטאטארים ובטבטונים ורק אתמאזי הוא מקבל בדרך שלום ,עקב מותו של האחרון
לביתהפיאסטיםהמאויים ,המלחמותמצריכותסכומיםגדוליםולפיכךמתחיל המלךבתיקוניםפיסקאלייםואדמיניסטראטיביים
המקרבים אותו ,כקת שליטי המערב ,אל היהודים ,וכך אנו רואים בחצרו את הרופא יצחק מספרד ,שהיה קודם
לכן רופא-החצר של יאן-אולבראכט ואלכסנדר .זיגמונט מאשר לו את הקיומים של אבותיו ואחרי מותו הוא פורש %ת
מטותו על אלמנתו באר-שבע ) tLBersabeaגם למלכה במנא רופא יהודי והוא שמואל בר משולם מאיטליה ,ולצדם
אנו רואים הרבה יהודים ,סלקים ובנקאים ,אשר המלך בורר לו מבין העשיריםהמקומיים .אליעזר מבראנדנבורג הולך
בשליחותו שלויגמונט הראשון לויניציאה ומסייע למזכירו של המלך ,לודויק וקידש ,במיקחפניניםלבית-הגנזים ,ונוסף
לו נודעת השפעה בהצר ליהודים :אברהם מליהם ו*ראנט?ק מקראקא.
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ההגירה פונה בתחילה
בראשית המאה הט,ז מגרשים את היהודים מכמה וכמה ערים גרמניות וארצות
.לפיהם ולקיסרן ,אך הפליטים אינם יכולים לשהות כאן הרבה ,הואיל וגם יהודי ביהם נאלצים עד-מהרה ליטוש את
;משכנותיהם ולתור להם מקומות הדשים למושבם .מחוז נדודיהם היא קראקא (משנת - 1495קוומירהסמוכה לה) ,אשר

26

"

1

בהיושבות,למןהמהצית השניה של המאה הט"ו ,הרבה משפחותצ'כיות .משהפישל,בנקאיעשיר ,עומד בעתההיא בראש
קהילת קלאקא וחתנו ר' יעקב פולאק ,הוא הרב דק"ק קראקא ומדינת פולין-קטן,
זיגמונט הראשון רואה בעין טובה את ההגירה מעיהם לארצו ,שכן:וע ,כי היא מביאה קמה תרבות גבוהה וממון
רב .המלך פורש אפוא את חסותו על המהגרים ובשנת  1517הוא מודיעומזהיי את הקאנצלר השכי -שךן4רג ,שנכסי
המגורשים נמצאים בחסותה שלפולין .שנה לאחר מכן חוזר זיגמונט ומודיע על כך וכן הוא מרשה לסיעה לא-גדולה
שליהודים,מגורשים מקלמלטאו ומקומות אחרים ,להשתקעבפולין .אולםהאימיגדאציההצ'כית ,שהלכהוגברה במשך הזמן,
גורמת בריבוע של קוזמיר צפיפות לא-מעטה ,כבר בשנת  1509מתחילות שתי הקהילות ,הקהילההמקומיתהאבטוכתונית
וקהילת בני-ביהם ,מתכתשות זו עם זו ,סלע המחלוקת הוא בית-הכנסת היחיד שבקוזמיר וסמכותו של הרב ,כל אחת
משתי הקהילות תובעת לעצמה את הנהגת בית-הכנסת וכל אחד משניהרבנים מבקשלהיות השוררבעירהיהודיתכדלה.
המלךזיגמונטחורץ את משפטו במחלוקתזו ()1519ומחלק אתהקהילה לשתים,בליהודירשאי לקבלעליו אתמרותו של הרב
האחד אוהשני ,בראש הקהילהעומדיםמנהיגי קיקפוליןוקיקביהם גם וחד ,אולם בית-הכבסת נשארבידימנהיגיפולין.
מכאן ואילך דועכת המחלוקת קמעא-קמעא ובמשך הזמן בוחרות להןשתיהקהילות רב משותף ,המחלוקת חוזרת ופורצת
בשנת  ,1557כשהצ'כים מבקשים לבנות להם בית-כנסת לעצמם והפולניםעקצים לכך מקוםבלתי-מתאים.ענין זה נתלקח
כל-כך,עד שגםהתערבותו שלהווייוידאהקראקאיפיוטר קמיטא היתהללאהועיל ,המלךעצמוהוצרךלהגיו אתדירו,
גם לפוזנא הגיעו גולים לא מעטים מן המערב ,בפרט מ?ראוךיצוךג ,אחרמשפט-העלילההגולל בשנת  .1510בפוזנא
יושבים.היהודיםמזה מאותבשניםיחדעםהנוצרים ברהובהצירים,אולם הלחרות המסחרית והסבערית הגדולות במחצית
השניה של המאה הט"ו דוחקות אותם הלוך ודחוק לרחוב היהודי .בואם של יהודים רבים מאשכנז מצריך לתפוס את
הרחובות הסמוכים ,ודברזהגורםריאקציה מצד הנוצרים .שני הצדדים פונים אל המלך וזה פעם נוקה דעתו לכאן ופעם
לכאן ,משפרצה בשנת 1536דליקהבשכונההיהודית,דרשההעיריה מאתהמלך אתגירושהיהודיםמןהעיר והעברתם (דוגמת
קיאקא) לפרבר הפהוק ריצאקי,לכתחילה גמר המלךבדעתו למלא אתדרישתהעירונים ,אולם ,בהתערבותו של הוהיוודא
לוקאש מרקא ,העביר את החלטתו הקודמת והניח אתהיהודים במקומם ,אךהגביל את מספר בתיהם ל ,49-מספרזה ,גם
המלכים שלאחריו אישרוהו ,אף-על-פי-כן עברועליוהיהודים ,מחמת אונס ,ורכשו את הבתים והמגרשים הסמוכים.
לובליןגםהיא נתאכלסה.,על פרשת המאות הט"ו והט"ז ,אוכלוסית חדשים,שנשתכנועלפני הפרבר שלעד הרהמבצר,
וכאן,על הגבעה הקרויה גרלדזיסקג הקימו את בית-העלמין שלהם,הקיים עד היום .ללובלין עצמהלאנתנולהם לבוא,
איזו פריווילגיה  tolerandis )udaeisחסה 8ש שלעולם לא יכלו למצאה ,חסרהעליהם אתהישיבהבתוךהעיר .רקליהודי
אחד ,סוכנו של המלך ,יוסקא שכנא'ש ,היתה הזכות לגור ולסחור בשוקהעירוני .אחרי מותו שליוסקא עוברת הזכות
הזאתלאלמנתוולשניבניו אחדמהם,פסח,מוסיףלנהלאתעסקיאביו,השני,שלום-שכנא,עולהעלכסא-הרבנותבעירמולדתו.
"
גט בלבוב נבנות והולכות שתי הקהילות (בעיר ומחוץ לעיר) ,שעוהגיעה גםלכאןהאימיגרא~ה הצ'כית והגרמנית.
חנומוצאיםכאןפליטים מפראג ,והגלהולךמכאן הלאה מזרחה,לליצ
קולעריליטא,וכןלפלדותיה ~אוקראינה ,בשנת 1532
,
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י ( )1547ובראצלאב (.)1551
כבד קיימת קהילה יהודיתבויניוא ומכאן נוהרים מהגרים לצאר
שזיבת
גידול הקהילות גורםצורךבחיזוקארגונן .כל זמן שהקהילות היו מעטות ואוכלוסיהןלא-רבים ,יכול שר-האוצר לבוא
בגדר הנמנעו המלך מחליט אפוא לסך?ז
בדברים בעניני המסים עם כל קהילה וקהילה,ומנהיגיה ,עכשיו נעשה
י
ב
ד
ה
את קהילות היהודים ומסנה לשם כך גובים ראשיים ,את המשרה הזאתהואעשיםעל שכם הבנקאיםהעשירים פהאנטשק
מקראקא ואברהם סביהם.
פראנטשק (אפרים) הואבנו של משה פישל ,חוכר המכסיםבימי קאזימר היאג:ללוני,
ראשקא ,אשר
גירוש
~
n
R
Y
היהודים מקראקא הגיחו לה להישאר בעיר ,בשנת  1512ממנה אותוזיגמונט לגובהמטיהם שלישראלבפולין-קטן ,ואילו
לגובההמסיםהיהודייםבפולין-גדולמתמנההיהודיהצ'כיאברהם.קודםלכןהיה אברהםבנקאי-החצר,שלהקיסרמאכסימיליאן
הראשון ושל ולאדיסלחבהיאג:לליני .לאחר שגורש?,חדעם שארהיהודים,מביהם ,באלפוליןוכאן פתחסוכנויותמסחריות
רבות בערים שונות של המדינה.
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כבר בעת המינוי קמות שתיקהילותראשיות,דהיינו קראקאולבוב ,ודורשותלהפקיעאותן ממרותם שלהגובים ,אולם
גם קהילות אחרות מסרבות להכיר גפקידים שנכפו עליהן ונמנעות בתוקף מלשלם את המסים ,פקודות המלך ואיומים
אחריםאין בהםמועיל ,פראנטשקאינו יכול לעמוד בהתחייבותוכלפי אוצר-המלכות ואלמלא הפרוטקציה של אחות המלך
~ npt?'ltהיה פושט את הרגל .המלך מוסר את עשרתו של פראנטשק לאברהם מכיהם ומייפה את כוחו להא ולדא ,אך
הקהילות מסרבות לשלם גם לו ,אף אין רוצים להרשות לו לגור בקוזמיר .המלך חוזר ומוציא כמה פקודות ומצווהעל
~רבנים שיגזרו בחרם על הסרבנים ,אך לשוא ,הקהילות משיבות בחרם אדרבא והמסיםאינםנפרעים .אברהם מבקש את
עזרתו של הקיסר מאכסימיליאןוזה משתדל בשבילו אצל המלךזיגמונט .תודות למוראטוריום מלכותי ,מסלק אברהם את
אובותיו ,אך את גביית המסים הוא אנוס לעזוב אחת ולתמיד.
הנה-כי-כן נכשלה השיטה הצנטראליסטית של זיגמונט הראשון מחמת התנגדותן של הקהילות ,שלא רצו לוותר על
שלטון-הבית המקודש מדורותי אולם המסים מן ההכרח שייקבו ,המלך חזר אפוא לשיטההישנה אלאשיפר אותהבעזית
?דראציה של הקהילות שבכל ארץ וארץ .ביחוד קשה היה הדבר בפולין-גדול ,מחמת ריבוי הקהילות שמיאנו להודות
בהגמוניה של פוזנא..כאן מקים אפוא המלך שתי ?חידות אדמיניסטראטיביות ,אשר האחת מהן היא פוזנא כשלעצמה,
'והשניה  -אחת-עשרה קהילות קטנות-יותש ,המתוועדות דרך-קבע שולוצלאנק ,התוועדויות כאלה נערכו גם בפולין-קטן
יבחבלים אחרים של המדינה.
שני הגובים אשר גורלם נחתך מהר היו אנשים חילוניים ,בנקאים ,הדיוטותבעניני דת .אולםכיוון שהחרםהיה בעת
ההיא הנשק היחידיבעניני מסים וארגוניות ,מינה המלך גם רבנים(אומנהיגים)ראשייםלכל ארץוארץ,שיהיומסייעים
את הגובים בסלגא דלא לטיק לקא.
מינוי רבנים נהוגהיה כבר בתחילת המאה הט'ז ,בדומה לכסאות ההגמונות ,כן קיבלו גם את משרות הרבנותבני
משפחות עשירות (בנקאים) ,מקורבות לחצר המלך .הראשהן מבין הרבנים הממונים הידועים לנו בפולין הוא ,כזכור ,ר'
יעקב פולאק ,בנו של משה פישל וגיסו של פראנטשק ,המלך אלכסנדר ממנה אותו בשנת  1505לרב של פולין-קטן
ומייפה את כוחו "לדון במשפטים שבין היהודיםלבין עצמם ,לתקן את מנהגיהם ,בכלל למלא את התפקידים הקשורים
במשרת הרב* .אולם ר'יעקב פולאק נעשה לרב ראשי לא רק בחסדו של המלך ובזכותקרוביוהעשירים ,שקןהיהגאון
בתורה ,חניך ישיבות אשכנז ,הביא לפולין את שיטת *החילוקים* בלימוד התלמוד ,שנתקבלה גם על הדורות הבאים
ועדיין היא נוהגת בישיבות של פולין ,אך תורה ועבודהאיןדיבהו להניח אתמרצו שלהאישהזה .קשורקשריחיתון
במשפחות העשירות שבקראקא ובוטח בתלמודו ,הרי הוא מרשה לעצמו להוציא פסקי-דין ,המעוררים מורת-רוחוריטון
בכל העולם ,גדולי הרבנים שבאירופה ,כגון ר' יעקב מרגליות ור' פנחס מפראג ,מערערים עלפסקיו ,ור'אברהםמינץ,
מרב מפאדואה ,מטיל עליו חרם ,מצבו של פולאק בקראקא נעשה קשה מנשוא,בני קהילתו אינם נשמעים לו עוד,
'ואחד מהם מתקלס בו בזמר סאטירי" ,איין שפעטליך ליד" (שיר של לעג) ,המושר בשכונה היהודית ,זיגמונט הראשון
שורש את חסותו על "הרב שלו" ובקהילה מוקם השקט עדי רגע .אך בקרוב-במהרה מוצא לו פולאקענין חדש לענות
.בו ,בא ברוב עם שמואל בר משולם ,רופא-החצר של המלכה בתא ,ונאלץ לעזוב את הארץ ,מר-נפשושחוק-חיים הוא
.עולה לארץ-ישראל ושם נפטר בשנת  1530בערך.
משמש.
הרבנות של קראקא נשארהבידי משפחת פישל ,לפי-שעה
למשרה זו בק"ק בני פוליןר' אשרילעמל ,גיסו
ישל פולאק ,ולאחר פטירתו ( )1532עולה על כסא הרבנות בנו של פראנטשק ,ד"ר משה פישל.
,
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משה פישל הוא רופא ,אינו עושה עסקים אלא מתפרנסמעבודתוהרפואית בחצרותהשריםהג
ם
י
ר
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כ
והדיוטות.
ובמהרהפיטר אותו המלך מכל המסים והנתינות ,תלמודוויעל
ו כרופא,וכןבוכות אשתו אסתר" ,העובדתבקביעות
וכהצר המלכהבירא" .בשנת  1541נתמנה משה פישל ,ביהד עם הרב מלובליןר' שלום-שכנא ,רבראשי לכלפולין-קטן.
עם כשלוז הצנטראליזציה בגביית המסים לא נתבטל מוסד הרבנות הראשית .השלטון הוסיף להיותמעוניןבקיומה,
יצקן דאה בה ערובהלמלוקהנכונה שלהמסיםולגבייתם המתוקנת1לפיתך ממשיךזיגמונט הראשוןלטנותרבנים(מנהיגים)
'ראשיים לארצות שונות .הרבנים מתמנים לכלימי חייהם והשלטוןשניתן בידם היה עצום.:רשאים היו לדון ולייסרעל
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עבירות דתיות ,זכאים היו לגור בכל מקום ומקום שבתחום רבנותם ,לאשר את מינקם שלרבני הקהילות וכו' ,הרבנים
הראשיים היו פטורים ממסים ורק המלך לבדוהיה מוסמך לישבבדינם.היהודיםנתחייבומסיםמיוחדיםלצורך ההזקתם,
אולם בזמן ההוא כבר היהמינוי הרבנים-המנהיגים לארצות שלמות מאוחרמדי ,האבטונומיה של הקהילות.כברהיתה
גדולה משיכופו עליהן .רבנים מלמעלה.
מוסד הרבנות הראשית לא האריך ימים .על רקע זה נתגלעו מריבות ,שגרמו טרדה מרובהלשלטון.זיגמונט הראשון
אפוא את ידו מכוונותיו הצנטראליסטיות ונתן תחילה לפולין-גדול ואחר כך לכל הקהילות שבמלכות את הזכות
לבחור להם רבנים ומנהיגים כרצונם ,בנתרו אף על זכותו לאשר את הנבחרים.
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הרב הממונה האחרון (בשנת  )1547היה ר' משה איסרלש ,חתנו של ר' של
מגדוליההוראהשיהדותפולין
הוציאה בזמן מן הזמנים ,הוא היה ממונה על כל הקהילותשבוהיוידית (גליל) ,קראקא.

ישך

 ,14שיבת היהודים לליטא .ריאורגאניזאציה של הקהילות
גירוש היהודים מליטא ( ,)1495בפקודתו של יאן-אולבראכט ,קובע תקופה בתולדותהארץ.גירושזההיהלורקעדתי,
בארץ יכלו אפוא להישאר ולקיים בידם את רכושם רק אותםהיהודים שהשתמדו .שאר בל היהודים יצאו בגולה,נקיים
מנכסיהםו אתבתיהםובתי-כנסיותיהםחילק הדוכסהגדולביןהחתיארים שלואוהועידםלמתישביםגרמנייםולמידיים,שביקש
להביאם לארצו ,הגירוש שרך שמונה שנים .כבר בשנת  1503התחילו נושאים ונותנים על שיבתהיהודים ,המלחמהעם
מוסקנא רוקנה את אוצרו של הדוכס ,המתישבים הגרמניים לא נחפזו לבוא ואלכסנדר גמרבדעתולהניחליהודים לשוב
לליטא ,תמורת התחייבות מצדם להעמיד למלחמה בכספם אלף רוכב ולשלם מדי שנה בשנה מס.בשם*פללרלטני* ,ב22-
למארס  1503כבר מודיע אלכסנדר לסטארוסטא שלהורידנא ,שהואחוזר ומקבל אתהכהודים בארצווכייש להחזיר להם
בהורודנא את בית-הכנסת ,בית-העלמין ,בתים ,מגרשים וכלהחובות שנשארוחייבים להם..,גםקהילתבריסקקיבלה רשות
לחזורואףבעליטריטוריותפרטיות,כגוןהנסיכיםבפינסק ,השיבו אתהיהודים שלהם ,קשההיתה החזרתהבתיםוהקרקעות,
שחולקועל-ידי השליט .הדבר נמשך שנים רבות ,ולאהיהסוף למשפטיםולפסקי-הדין .גם שאלתהשירות בצבא והעמדת
חלף הרוכבים פסבה לשלטון טרדות רבות,
גידולן המהיר של קהילות ישראל בליטא מכביד ,כמו בפולין ,על חלוקת המסים וגבינתם ,וזיגמונט הראשון מחליט
לענות גם כחן גובה ראשי .משרה וו מקבל העשיר ביהורי ליטא מיכל :ומשביטש.
שלושה אחיםהיו לבית יזופוביטש ,שמוצאם היה כנראה מקשב. .כשגורשו היהודים מליטא התנצר הקשיש שבהם,
אברהם,ונשאר בארץ,שניהאחרים הלכובגולה ,אברהםזוכהבמהירות למשרותוהכנסות .בשנת 1505הוא נעשה סטארוסטא
שלמינסק וחוכר מכס-השערדססם .הוא מקיים יחסים קרובים עם חצרהארכידוכס,עלוהלקופתוסכומיםגבוהים ,נותן
שפרעות על חשבון ההכנסות ונוטל במשכון גשרים ,מכסים ,טחנות ,אחוזות וכדומה ,בקרובהוא מתמנה סטארוסטא של
סמולנסק ומקבל את גוש ולידוני במחוז וילנא .למראה כשרון-המעשה של אברהם ,חולק לו ויגמונטהראשון מעמד של
אצילות ודקםלעינא ,וכן הוא משפיע עליו כל פעם חסדים גדולים יותר .הניציליטאציה מרחיבה את תחום עסקיו ומל
אברהם ,עד-מהרה הוא נעשה בעל-חובו העיקרי של אוצר הדוכסות ובשנת  1510.הוא מתמנה שר-האוצר.
שנישחיו של אברהם נשכרים מחסותוומקבליםלידם כלמיניעסקים ,והאחד מהם ,מיכל ,הוא המתמנה מטעם המלך
זיגמונט הראשון גובה ראשי או מנהיג ורב על כלל ישראל בליטא .אכן ,גם בליטא ,כמובפולין,איןהקהילות מקבלות
מרותו של הגובה.הממונה ומוחים בתוקף נגד מינויו .מדצו של מיכל ,קיומיאחיושר-האוצר ,ואף פקודותיו של המלך
איןמועיל בהמו הקהילות אינן פורעות את המסים והגובה שבדה עצתו מלעמודבפניהן .אחר שנה של התכתשות ,מניה
מיכל את משרתו ומפנה עצמו להרבות נכסיו הרבים .הוא נעשההכרחילאוצרהארכידוכס ,האוצרכולונמצאשנים רבות
בידיו ,בשנת  1525גומללו המלך על שירותו וחולק לו מעמד שלאצילות ודגםללעא.הנוצ?ליטאציהנערכה בשוק של
קראקא ,שעה שהוחגה השתעבדות אלברכט נסיך פרוסיה למלכותפולין,הריזה המקרההיחידיבדבריימיפולניה ,שניתן
מעמד אצילות ליהודי אשר לא השתמד,
,
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מיכל'יזופוביטש היה הדיוט ולפיכך מינה זיגמונט הראשון גם רב ראשי שיעמודלימינוויכוף את הסרבנים בחרמות
לפרוע את המסים .הרב הראשי הראשון בליטא היה מנדל פראנק ,חכם בעל שיעור-קומה ,קרוב אוידיד של משפחת
יזופוביטש .אחר שמיכל הניח את הגבייה הראשית ,עוד הוסיף מנדל לשמש במשרתו כמהשנים .לאחרמכןעברלפוזנא,
כרב אב"ד של פולין-גדול ,אך לאהאריך שם ?בת ובשנת  1527הוא חוזר לליטא ומשתקעבבריסק .קהילתבריסק ממאנת
לקבל מרותו ,מערערת על פסקי-דינו ל.פני הסטארוסטא ,או מתעלמת מהם לחלוטין ,ואותועצמוהיא תובעתלפניבית-
המשפט של המבצה
מלחמה ח שבץ קהילת בריסק לבץ רבה אנה אלא הליה אחת במאמצים המשותפם על שמירת האבטמומינ גם
בליטא ,כמו בפולין,אין הקהילות רוצות לקבל מרותן של הרבנים הממונים ,ובהורודנא לובשים הדברים צורותבלתי-
נעימות למדי .המלכה פו4א ,מרצונה לשים קץ למריבות האלה ,נותנת ,בשנת  ,1549לקהילתהורודנאאבטונומיהגמורה
בבהירת ראשי הקהל והרבנים .לאבטונומיה כיוצא בזו זוכות אחת-אחת גם שאר הקהילות בליטא,

5מ התלכדות כל המעמדות.נגד היהודים
הת ח ן הטריטוריאלית והמספרית 'חל קהילות ישראל,גידול עשירותם של היהודים ,הונם ,ה'שפעת בעלי-ההון
היהודיםעל המלךועל חצרו ,מדאיגות אתהעירונים .למראשית שבתםעל אדמתפוליןנלחמיםהעירונים הגרמנים ביהודים
י הנצחון ממשמש ובא ,ההסכם משנת  1485וגירוש היהודים מקראקא ()1495
ובסוף המאה הם?ד הם מדמים בנפשםכ
גזרולכאורה כלקהעל המסחרהיהודיבעיר,אך הנה הסתדרוהמגורשים,הם והמהגרים המרוביםוהעשירים מעיהם שנתווספו
עליהם ,בקוזמיר הסמוכה ,ומנהלים משם ,דרך השערים והגשרים ,מיקח וממכר בלבה של קראקא .בוקר-ברקרנוהרים
המונות סוחרים ותגרנים ,סרסרים ובעלי-מלאכה אל השוק הגדול והקטן שבקראקא ,וכאן בבתי העירונים ובארמונות
המאגנאטיםמציגים הם את סחורותיהם ,כמלחמה הזאת ממש מנהלים גםעירוני לבוב ביהודים שלהם,הנושאים ונותנים
בסחורות שונות,על-אףאיסוריהם של יאן-אולבראכם ואלכסנדר ,ולאעוד אלא זוכים אפילולפקודה שלזיגמונט הראשון,
העושה מסחר זה חוקי (1515ג נמצא בכך אתה מוצא גם בלובלין ,ובפרט חולים ומרגישים עירתי פוזנא את
תחרותהיהירים~' ,קיבלו מאת המלך אגמונט הראוחע (בשנת  0517חירות המסחר" ,באץ מפריע מצד העירן
והימיםימי ראשית הריפורמאציה בגרמניה והסערההחברתית הכרוכהבה ,מלחמתכולם בכולם ,בראש כלתכניותיהם
של האצילים ,הערים או האכרים היה כתוב" :הלאה היהודים* והידיעה על תבניות אלו הגיעהלפולין ועוררה גם כאן
תאבונות ,שהיו עלולים לשבש את הסדרבמדינה .אמנם האכר הפולני לא זע ,כבר היה כבול מדי לקרקע-,אךהערים
זזו והחלו מתארגנות נגד המדיניותהש??ירמינאציונית של האצילים ,ובראש וראשונה נגד היהודים.
התחיל הדבר בלבוב ,בבית-המועצה נתכנסו ראשי העירונים ומנהיגיהם והחליטו לאחוזבכלהאמצעיםכדי לקפח את
הסחרות היהודית .ליתר תוקף הוסכם לקרוא לעזרת כמרים והדיוטות ,אףלארגןפעולה משותפת שלכלהערים הגדולות
במדינה.עירית לבוב שיגרה מכתבים לעיריות קראקא ,לובלין ופוזנא וגוללה לפניהם את הפרשהכולה .בשמחהקיבלו
העיריות האלה את הצעת לבוב ושלחו את שליחיהן למושב הסיים בש?ךקוב (.)1521
ושליחי העירונים היטיבו לכלכל את מעשיהם ,אם המלך קם וביטל ,על-אף השתדלויות היהודים ,את כל הקיומים
שנתן להם עד כה ובמחי-יד גזר כלייה על מפתרם ומלאכתם .יהודי קראקא הוחזרוונדחקו לגבולות ההסכם משנת ,1485
מסחרם שליהודי לבוב צומצם שוב לארבעהדברים בלבד ,זכויותיהם שליהודילובלין נתקפחו ,ובפוזנא חודשו ההגבלות
מלשעבר ,שהיו מכוונות לעשות
במסחר היהודי הקמעונאי.
נצחון גמור נחלו.העירונים של מאזי וביחוד של וארשא .כבר בסוף המאה הט"ו ( )1485גירשו הדוכסים של מאזי
את היהודים מעיר-בירתם ,אך פקודה זו לא היתה ,כנראה יעילה ביותר ,ויאנוש ,האחרון לדוכסי מאזי ,מחדש אותה
בשנת  ,1525באסרו על היהודיםלגור ולסחור בווארשא הישנה והחדשהוכןבעיבורה .שלהעיר במרחקשנימילים ,הכניסה
לעיר מותרת מכאן ולהבא רק בהסכמתהמועצה .משעברהמאזי בשנת1527לפולין,אישרלהזיגמונטהראשוןאתהפריווילגיה
.
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 tolerandis 3udaeisתסח  ,deוהוציא מכלל זה רק יהודי אחד ,משההמוכסן ,שישב בווארשא ברשות השליטים הקודמים.
גם לערי פרייסן אושרו פריווילגיות דומות ,שניתנו להן לשעברעל-ידיראשיהמיסדרהטבטוני ,מכאןואילדאיןיהודים
באזור זה ,או שהם מצויים בו אך במספר מוגבל מאוד.
פקודת המלך משמעה כשה למסחר ולמלאכה של היהודים ואין הם יכולים ורוצים להסכים לכך ,באין להם אמצעי
טחיה אחרים ,היהודים אינם חדלים אפוא מלסחור ובו בזמן .הם מבקשיםעזרה בחצרות המלךוהמאגנאטים .המלכהבונא
שלטה על זיגמונט המזקין שלטון בלי-מצרים ,ועל-ידה כמה איטלקים שבאו עמה לפולין ,בן ידעה המלכה לקנות את
לבם של שריםרבים,כמריםוהדיוטות,ובפרטהיההווייויד
א הקראקאי H?s~eנשמעלפקודותיה,אליו ,אדונם(ווייוודא),
פנו היהודים מקראקא וממקומות אחרים ,ואילוהעירוניםפנולאנשי-סודאחרים של המלכהועקב מלאכהזובשתיחזיתות
הוציא .המלך פעם בפעם פקודות סותרותזד את זו ,אלו מאשרות אתקיומיהם שלהיהודיםומתירותלהםלעסוק במסחר
דרך חירות ,ואלו מאשרות אתהפריווילגיות שלהעריםואוסרות את המסחרעלהיהודיםלחלוטין,ובינתיםהוסיפוהיהודים
לסחור ,ועל אפם וחמתם של העירונים אף הרחיבו את מסחרם יותר ויותר .משראו העירוניםכי בדרךהישר לאישיגו
את מבוקשם גמרו לעשותדין לעצמם בעת ההיא היה זה אמצעי שכיח ,בחון
משמשת.ובדיק .בפוזנא מתנפלים המון-עםונערי
בעלי-המלאכה על מחסני היהודים ומחריבים אותם עד היסוד .ופוזנא
משל ודוגמא לעירונים כבריסק-דקו:א,
קאליש,גגייו'יאף בקראקא מתחיל הנוער לתקוף ולשדוד את היהודים שבשוק .זיגמונט מוציא פקודה המורהלעיריות
להשגיח על השקט בערים וליחן ( vadiumערבון) ,שתגנה על תושביהם היהודים.
נגדגילוי חסדו של המלך ליהודים ובפרט נגד פקודת הערבון מחו מועצותהערים קראקא,פוזנאוכו'.איןהןרוצות
לקבל על עצמן אחריותלעבירות שליחידים ולערוב לבטחונם שלהיהודים .לימיןהעירונים עומדהקלירוס,היודע למשוך
לצדו חלק גדול של המאגנאטים והאצילים הקאתוליים ,מה-גם שהיו טעמים כלכליים לכך .היהודים מתחרים אז לארק
בעירונים ,כי-אם גם באצילים ,הואיל והם חוכרים מכסים ,דמי-גשר ודמי-דרך ,ומשמשים במשרות פיסקאליות שונות.
השנאה אל המלכה אונא ואנשי-סודה ,שהיו נחשבים בקהל כפטרוניהם של ישראל ,מילאה אתהסאה .בסיים של פטךקוב
בשנת  1558נתחברו כל המעמדות והסיים התקין לראשונה קונסטיטוציה ( 08 Judaeisעל היהודים) ,בשמונה סעיפים.
בראש וראשונה מזכירה הקונסטיטוציה את האיסור ,החוזר ונשנה משכבר ,להחכירליהודיםמכסים ושאר הכנסות האוצר
יכ
ן משרות פיסקאליות הקשורות בכך ,הואיל ושימושם בתורתפקידיםרשמייםביןהנוצרים "מנוגדלחוקהאלוהי" .הסעיף
ל
ע
:
השני דן במסחר הכפרי ואומר חוק המדינה אוסר הנוצרים לסחור בכפרים ולערוך שם ירידים ולא-כל-שכן שאין
אנו יכולים להרשות כזאת ליהודימי אנו אוסרים עליהם לעשות כדבר הזה והעובר ייענש בקנס גדול וסחורתו תוחרמי
סעיף נוסףדן במסחר היהודי בערים וקובע ,שאיןליהודים חירות מסחריתבלתי-מוגבלת והםמחויביים לסגל עצמםלחוקי
המדינה ולקיים את ההסכמים שבינם לבין הערים .הסעיף האחרון מזכיר את חובת היהודים לשאת סימן מיוחד (כובע
צהוב)ו על העובר לשלם קנס (זהוב אחד) לטובת הווייוודא או סגנה
,
ם
בשנה הבאה חוזרים האצילים בסיים של שמרקוב לשאלת היהודי אך הפעם הם נזקקים לה מנקודת-מבטם בלבד
ולטובתם הם .בקל התאכלסותן היתירה של ערי המלך ,עברו משפחות יהודיות רבות לערים ולכפרים פרטיים והקימו
בתוכם לא-אחת קהילות עשירות וגדולות .יהודים אלה ,אף כי ישבו בטריטוריה פרטית ,תלויים היו במלך בלבד ,לו
שילמו מסים והיו נתונים למרותם של פקידי המלכות ,לכך אין האצילים רוצים להסכים .מזה שנים כפתו את האכר
לאדמתם ,עתה הם רוצים להפיק לפחות הכנסותמןהיהודים,אציליפולין-קטן שנתכנסולסיימיק בקראקא מחליטים לבקש
את אשר המלך *כבר הואיל להבטיחלנוזה שנתים ,שלא תהא לשום איש מרות עלהיהודיםהיושבים באחוזתאצילים,
ואף לא שום הכנסות מהם ,אלא אך ורק לאדונים ,אשר באחוזותיהם הם יושבים .9גם הסיימיקים של ארצות אחרות
קיבלולאידא (החלטות) דומים והביאום לפני המלךבסיים שלפטרקוב .המלך נתרצהלוותרעלהיהודים לטובתהאצילים,
אך בצאתו מן ההנחה של עבדות-האוצר ,סירב להוסיף ולתת לאותם היהודים את הסותו" ,המפיק תועלת מן היהודים
הוא שיתן להם גם עזרה* .עלבסיסזה מתגשמתהקונסטיטוציה משנת  ,1539האומרתשהיהודיםהיושביםבערים ובכפרים
פרטיים כפופים אך ורק למרותם של האדוניםהטריטוריאליים ,בתוקףהקונסטיטוציההזאת; נתחלקויהודיפולין ליהודי
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המלך וליהודים פרטיים ,חסותו של המלך ומרותה שחלו עד עתה על כל היהומם ,תחולנה מכאן ולהבא רק
על היהיים9המשבים בערי המלק
בשנות מלחמתם של כל המעמדותביהירים חל מדול המימת בפולנו ,בקראקא מפא,אחייאזנו של המלך ,מתרבים
הדיסידנטים למיניהם ,מתכנסים בבתי עירונים עמירים ואצילים ,מותחים בקורת על הקאנונים הרומיים ועל פקודות
האפיפיור .כנגד המחדשים האלה פונה בכל כוחו הקלירוס .הקאתולי ובראשו ההגמון של קראקא?יוסרגאמראט .מרכין
היה אזנו אול* תשמע אי-שם קול תפילה דיסידנטית וביחוד בערה בו חמתו על היהודים-הנוצרים ) t(i~daisantesכת
אנשים שעמדו ,דוגמת ההגמון אריוס ,באמצע בין היהדות ובין הנצרות .קראו אותםמתנגדי השילושאואריאנים ורדפו
אותם בלי רחמים .בה בעת פנה קצף הקלירוס והעם כנגד היהודים ,שהדיחו כביכול את הנוצרים האלה מדרך הישר.
דעת הקהל הנסערת סיפרה על יהודי ליטא ,המגיירים נוצרים ומסיעים אותם לתורכיה ,על-מנת שיחיו שם 'במינותם
היהודית" ,אף קשרו את הדבר בבגידה לטובת התוגר ,בקל מסירות מצדדים שונים ,פקדזיגמונט הראשוןלערוךחקירה
חמורה .בקראקא נחבשו ראשי הקהל בבית-הסוהר ,ובליטא ערכו הקומיסאיים של המלך חקירה כזאת ,עד שאףיהודי
לא מצא עוז בנפשו לצאת החוצה ,הדרכים והירידים השתוממו ,ואוצר המלכות ניזוק נזקיםניכרים .שר-האוצרהליטאי
וסינאטורים רבים השתדלו לטובת היהודים ,אך השתדלותם לאעזרה הרבה .רק לאחר שקהילת קראקאהניחהבידיהמלכה
בונא ,בעצת הווייוודא הקראקאיייוטר קמיטא0,006 ,נאדומיםדמי-ערבות ,הותרוראשי הקהלמבית-האסורים .גםראשי
הקהל בפוזנא נחבשו ולא הותרו אלא תמורת פדיון למלכה בונא ,וענין החזרת דמי-הערבות נמשך כמה שניס ועוד
בשנת  1543נזקק לכך המדינאי הידוע ,סטאניסלאבאולכיבסקי.
רדיפת היהודים גורמת ,כרגיל ,מעשי-שמד מריבים .לחוצים אלהקיר ,מעורבים במשפטים ,הולכיםיהודיםומתנצרים,
ולא אחד מהם משתדל אחר כך למצוא חן בעיני בני-דתו החדשים ומשליך שיקוציםעלהיהודיםועלהיהדות .בראשית
ימי שלטונו של אבגוסט הראשון התנצר אחיו של פראנטשק ,הבנקאי ט?פאן פישל ,ונתןידו לפפרקורן בפולמוסונגד
תורת ישראל .כדבר הזה עושים בשנת  1537האחים סליץ,המדפיסים העברים הראשוניםבפולין,הטופלים,אחר המרתם,
אשמה על ראשי הקהל בקראקא ופותחים פעולה מיסיונאריתבין היהודים בכל הארץ.

6נ ימי שלטונו של זיגמונט-אבגוסט (ש-45מ ,05גידול הקהילות בפולין
במחצית השניה של המאה הט"ו
איש הך4סאנס ,מחונך בין ניגודים גמורים ,היה זיגמונט-אבגוסט אדם ללא משפטי-לקדם דתיים ,וביקש להניח את
דעת כולם .בעל מזג משתקל ,אינו נוטה במפורש לשום צד ,ובינתים מתחוללת ,בשנות שלטונו ,המערכה הכללית בין
הקאתוליםובין הדיסידנטים ,השלום הדתי של אויגספורג ,הנותןבידי המושלים אתהשליטהעל נשמותנתיניהם ,וועידת
?ריננט'-היי שלבי המערכה במערב .היא עוברת גם לפוליןוכאן תולים שני הצדדים עיניהם במלךומשתדלים למשכו
לצדם .זיגמונט-אבגוסט איננו איש-המעשה ,הוא דוחה ,ובדחיותיו אלו הוא מסייעלנצחוןהקאתוליות .אךעינוטובה גם
בדיסידנטים ,ואף היהודים מוצאים אצלו צדק וסעד ,כבר בימי נעוריו קיבל מאביו ,להוצאות חצרו ,הכנסות מקהילות
היהודים בכל המדינה ,דבר זה קירב אותו למנהיגיהן של קהילות שונותולבאי-כוחוהחשובים שלהציבורהיהודי ,הוא
זוכךם ימים רבים ואחר שהומלך הוא מזמינם לחצרוכבנקאיםוכרופאים .הנה-כי-כן הואמזמיןלחצרו את הרופא המהולל
אמאתוס לוזיתאנוס מעירארה ,ומשלא קיבל הלה את הזמנתו-,את הרופא שלמהאשכנזימאידינה .אשכנזי עשה בקראקא
שנים אחדות (עד שנת  ,)1565אחרי כן יצא לתורכיה ומילא שם תפקידמדיני חשוב ,את מקומו בחצרמילא רופאיהודי
אחר ,הספרדי ד"ר שלמה קאליהורא ,זיגמונט-אבגוסט פוטר אותו מכלמסי הקהלוהמדינה ושומר לעצמו בלבד את המרות
עליו ועל בני משפחתו ,קאליהורא משתמש בזכויותיו היתירות לעסקי מסחר עצומיםומקים שותפות לשםניצול מכרות
המלח ברוסיא (האדומה) .גם ה~ך באסורי מינה את קאליהורא לרופא-החצר ואישר את הקיומים שקיבל מאתקודמו*.

* קאליהורא הוא אבי שושלת רוולאפנאדיסםברוגר,וקחים ,אשר מעיפה הגברי ,נקראקא פסק אך בשנת 1834-והסעיף הווארשאי והפוזנאי עודנוחי

במשפחות קאלווארי,קולהארי
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נוסף לרופאים ,מסתופפים בחצר המלך סוחרים יהודים עשירים ,כגון דניאל ושלמה מקוזמיר ,מאיר רןנבאך מפוזנא
וצורף-הזהב שליכם ,חוכר המכסים של %לוהק וויטבסקז בשנת  1572ממנה זיגמונט-אבגוסט את פליכט למשרת-החצר.
גםבליטאוברוסיא אנו רואים משרתי-חצריהודים :יצחק ןרודאווקא ,חוכר בתי-המטבעבליטא יצחק שלום'ש )(Slomicz
מזליט?ב ,חוכר מכרות המלח בסליטש ובקאליש1וכן יצחק נחמן'ש מלבוב" .זיגמונט-אבגוסט חייב תודהליהודי יעקב
הזגג מפרמסלאעלשהתקין שמשות בארמנותיו שבפרמסלא ובקדיקא ובנהלוארמון חדשבךךינטשיץ' ()6די)ש,א6שם);
הקשרים המדיניים עם השער העליון מקרבים את זיגמונט-אבגוסט אלדוןיוסף נשיא ,שהיה באותוזמן בעל השפעה
מרובה על הסולטאן .המלך מפנה אליו לעתים קרובות אתשלימי המדינה ומודה לו במכתביםעתירינימוסים שיועו.
ממפצו לגמול לו ,נותן 'המלך ליוסף* ,לבקשת הסולטאן האדיר והנאור סלים ,קיסר תורכיה" ,רשיון למשך חמש שנים
לסחורביינות מאלמאזיה ומושקאטל בכלפולניה.יוסף שולה לפולין את סוכניו חיים כהן ואברהם מלסו נהם משתקעים
בלבוב ופותחים כאן אתסוכנויותיהם .אך העירונים בלבוב אינם רוצים לסבול את הפתרות החדשה והם טופלים על שני
הסוחרים חשד בהברחת המכס ובריגול לטובת תורכיה ,הסיים של פטרקוב מתיצב לימין העירונים ( )1567ומבטל את
הפריווילגיות שלהמלך,אךזיגמוגט-אבגוסט מסרב לחתוםעל החלטתהסיים ומצוה על המוכסניםליחןמעברלסחורותיהם
של הסוכנים התורכיים.
זאמושטש,
ו
ל
צ
ב
א
ו
ה
שליאן זאמריסקיז מזמינם לעירו
יהודים תורכיים חוסים גם
מקבל אותם לנתיניו וחולק
להם את חסותו .גם באטוטי פורש את חסותו על המושבה התורכית ומגןעליה מפני התקפותהעירונים ,אולם העירונים
אינם אומרים נואש ואףיהודיפולין אינם רוצים לסבול אצלם את הספרדים או הפרנקים ,הגאים והאמיצים מהם.טתחילה.
מלחמת תחרות ,המקפחת את קיומם של הפךנקיםו מושבותיהם בלבוב ובזאמישטש נופלות מהר מאוד ורק המושבה
בקראקא ,המורכבת בעיקר יהודים איטלקיים ,נתקיימה עד סוף המאההי*ז.
האימיגראציה של יהודים איטלקיים משקלההיה מועט מאוד על כף התפתחותן של הקהילותבפולין.יותר ממנה גרמו
לכךהשילוחינוהחדשים מגרמניה ומצ'כיה וגירושם הגמור של היהודים מפראג ,ההגירה הצ'כית לא.נעצרה הפעם בהבלי
פולין-קטן והלאה מזה לרוסיא-האדומה ולוולין .וכך אנו רואים יהודים
המערביים של המדינה ,אלא נעה
בני צ'כיהבניסייץ ,מקוס שהם בונים מיד בית-כנסת ,ובלבוב ,הן בתוך העיר והן מחוץ לעיר ,אך נראה שגם לקיזמיר
הגיעה סיעה חדשה של פליטים והגדילה עוד יותר את הצפיפות בשכונה היהודית ,בקשר לכך באה הקהילהלידי הסכם
עם העיריה והיא מרחיבה את תחום מושבה בכמה רחובות סמוכים ( .)1555הרחבה נוספת של "העיר היהודית" נעשתה
בשנת  1585והאחרונה בשנת .1608מכאן ולהבא היו לגיטו שלקוזמיר גבולות קבועים עד לסופה של הממלכה הפולנית,
בדומה לקראקא ,מתרחב הגיטו היהודי בפוזנא 1מספר הבתים היהודים גדל מ 49-ל 80-ומטלא את הרחוב המוביל
מחומות העיר אל השוק .דליקה מחריבה בשנת  1596רחוב שלם ,אולם היהודים חוזרים ובולים במהירות ובמקום הישן
מוקם בית-כנסת חדש .גם בערים אחרות של פולין-גדול,כגון בקאליש וב?4יזן ,גדלות קהילותיהודיות ,מקבלותקיומים
מאת המלך ועושות הסכמים מסחריים עם-העיריות,
התפתחות דומה אנו רואים בפולין-קטן ,בטישויץ ,בווסליץ ,אולם בראש וראשונה ?דלה קהילת לובלין ,בלובלין
מתקיימים מאמצע המאה הט"ו ירידים נודעים בעולם כולו ,המושכים סוחרים ולקוחות מקצוי ארץ ,גרמנים ,צרפתים,
איטלקים ,פרסים ,תורכים ,טאטארים ,ארמנים וקאצאפים נוהרים ללובלין ,על-מנת להחליף כאן את סחורתם באחרה.
בין שאר סוחרים,באים הלה גם יהודים מכל העולם ,אף נוסד כאןבית-דיןמיוחד לעסקיירידים ,מורכב מרבני הקהןלות
ההאשיות בפולין .אין פלא אפוא שגם הקהילה המקומית וצמה מהר ומושב היהודים נתפשט למן הביצות אשר על נהר
1יסטריצא עד לשער העיר ,בשנת  1553חוכרת הקהילה ,מאת הטטארוסטא ?נ?זינסקי ,מגרש נרחב "ליד הדרך אל
אגם ט?כובקא" וכן שטה לרגלי הר-המבצר ,לשם הרחבת בית-העלמין הישן ,המשך התפתחותה של קהילת לובלין
קשור בשמו של רופא-העינים היהודי ד"ר מארק (מרדכי) מאי ,שישב קודם לכן בקיניגספרג ,כאחד מאנשי חצרו של
הנסיך הפרוסישליך?ט
 .בלובליז הוא רוכש' כבא-כוח הקהילה ,כמה וכמה מגושים ובונה עליהם בית-כנסת' מפואר,

י

יל

הסיר

לינים

וכמו,כן בית-מידות בשביל ישיבה.
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אולם לא כל יהודי לובלין רוצים לשבת מחוץ לעיר 1הפינאנסיסטים הגדולים ,הקרובים לחצר המלך או לחצרות
המאגנאטים ,משתדלים אחד-אחד להשיג זכות ישיבה ]0 murosוח!(בתוךהחומות)והםמתישביםבבנינימנזרים,בארמונות
פרטיים ובבתי הפאטריציאט העירוני .דבר זה מביא את העירונים לכלל כעס והם מבקשים לנשל את הזרים ,על רקע
זה מתגלעות מריבות אשר בהן עומדים לימין היהודים :בעלי הבתים ,המאגנאטים והקלירוס .ותוךכדי היאבקות גדלה
בינתים הקהילה בלובלין ועולה במהרה מעלה-מעלה בראש אחיותיה.
ברוסיא מתפתחות בעת ההיא כמה קהילות קטנות ,מקבלות זכויותלבניית בתים ,מסהר ומלאכה,ואלוהן :ולז (,)1550
עיסקא ( ,)1564ובפרט 8ך?9לא .בפרמסלא היו בשנת  1542רק שמונה משפחותיהודיות ,שישבובבתים מזל עצמם,אולם
בשנת  1565כבר עלה מספרבתיהיהודים לשלוש-עשרה ,ובשנת - 1633שלושים ושבעה בתים ומאה ועשר משפהות,גידול
כזה מעלה ,כבערים אחרות ,את איבת העירונים ובקרוב מתחילות גם כאן מהומות ופרעות .בעת אחת המהומות האלה
()1561היו לבז :בית-הכנסת ,בית-העלמין והרבה בתים פרטיים ,התעצמות היהודים בעירונים היא המשך קורותיה של
העיר הזאת ותוך כדי היאבקות גךלה הקהילה ומקימה בשנות  1594-1592בית-כנסת נהדר ,העומד עד היום הזה.
הקהילה הגדולה ברוסיא היא לבוב ,אשר בה נטושה ,למראשית המאה הט'ז ,ההתעצמות הידועהעל זכות המסחר
היהודי .משנשרפה ,בשנת  ,1571כל השכונה היהודית ,החליטה העיריה לשים קץ למאבק על-ידי סילוק היהודים אל
מחוץ לחומות העיר .המלך זיגמונט-אבגוסט לא נתן הסכמתו לכך והרשה ליהודים לחזור ולהקים את שכונתםהישנה.
היהודים מיהרו והקימו את הריסותיהם ותפסו את כל הרהוב הרודי ,בהתקרבם יותר ויותר אל חומות העיר ,לקהילה
הגדלה ומתפשטת כבר לא הספיק בית-הכנסת הישן הלא-גדול ,והמוכמן העשיר של ארצות רוסיא ומנהיג יהודר לבוב
יצחק נחמן'ש קונה ,בהסכמת המלך ,מגרש נרחב ומקים עליו בית-כנסת נאה*.אולוס איש רומא בנה אותו בסגנוןגותי
מאוחר וקישטו מרית בסגנון הך4סאנס .בית-הכנסתקיים עדהיום (רהוב הפחחים )27והואיר
א על שם הטחאו ע"ש
רגיזה לב-הזהב (*די גילדענע רויזע")י
הנה-כי-כן משתדלוה הקהילות להרחיב את תחומי מושבן ובמקרים רבים מצליח חפצז בידן ,אולם במשך הזמן
נקבעים גבולות יציבים ,שאין לעברם .כדי להשיג אפוא יותר מקום בגיטו עצמו ,משתדלים היהודים לסלק משם את
התושבים הלא-יהודים או גם למנוע ישיבתם בתוכו .פריווילגיה כזאת !5ח51!0אאם  tolerandisתסח deהיאמעין תשובה
על הפריווילגיה שהיתה לערים רבות בפולין $ן*סשטנ  tolerandisחסח *ש וזכות זו ,קהילת קראקא השיגה אותה בשנת
 ,1568קהילת פוזנא בשנת  ,1633וכל קהילות ליטא בשנת  ,1645לא קיבלו קיומים כאלה לובלין ולבוב ועל-כן נשארו
בתוך הגיטאות של הערים האלו נחלות של אצילים או עירונים ,ובפרט בתי-יראה ובתי-נזירים.
,17

קהילות ליטא במחצית השניה של המאה הט"ו

בליטא לא היו היחסיט בין היהודים ובין העירונים מתוחים ,כמו בפולין ,לא היו כאן עירוניםמעירים מזמן במקום
כבמערב ,ונוסף לכך לא היתה השפעת הקלירוס בארץ זו ,בעלת הרוב הלא-קאתולי ,חזקה כל כך .הארכידוכס של
ליטא היה שליט מורשתי ומושל יחיד ,הרבה היה תלוי אפוא ברצונו ועל רצונו השפיעו השפעהיתירה הפינאנסיסטים
היהודיים העשירים ,המוכפנים ובעלי האחוזות .על רקע זה מתפתחות הקהילות היהודיות כבריסק,הלרידנא,וילנאולוצק.
בראש ודאבונה מתפתחת הקהילה בבריסק ומקבלת מאת המלך זיגמונט הראשון זכויות שונות .בשנת  1566מצויים
בבריסק מאה וששה בתים של ישראל ,במעט כולם בנויים עץ ,עד שדליקה מחריבה ,בשנת  ,1568בבת-אחת את כל
השכונה היהודית ,זיגמונט-אבגוסט פוטר אתהיהודים ,בפקודהמיוחדת ,משליש המסים ,למשך תשע שנים ,בתנאי שיחזרו
ויבנו אתבתיהם אבן ולסנים .ואמנם הועילה הפריווילגיה של המלך,כי במהרה הוקמה השכונההיהודית ובמרכזהבית-
כנסת גדול ,בנוי לפי תכניתו של הבנאי ?ינטר רונ"א מפוזנא .בית-הכנסת של בריסק ,אשר בקרבתו עמד גם בית
הישיבה ,שימש דוגמא לבתי-כנסת אחרים והאריך ימים עד שנת .1840
,
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קהילת בריסק נעשתה עד-מהרה הקהילה המרכזית בליטא והישיבה שלה נודעה לתהילה בכל
כי בריסק
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עיר מסחרית היתה ,סוחרי בריסק הובילו שעוה לגרמניה והביאו משם אריגיםומיני סדקית ,גם מזרחה,לפנים מדינת
מוסקוא ,הרחיקו סוחרי בריסק ,עד שאיוואן האיום אסר עליהם לבוא בגבולו,
בלדה של בריסק מתפתחת קהילת הורודנא ,אשר היקנה נוצרה גם קהילת טיקטין ,גם הקהילה בפינסק
גךלה במנין ורק קהילת וילנא מתפתחת לאט"לאט.לעירוילנא היתהפריווילגיה  tolerandis Judaeisתסח  deוהעיריה
משגיחה בשבעעינים לבל יתישבו בה יהודים ,רק ליחידים נותן המלך רשות לגור בעיר הזאת ,לאחר זמן ,משהשיגו
האצילים בליטאמרית על היהודים שלהם ,התחילויהודים מטלוצק מתישבים בוילנא בארמונם שלהדוכסים הסלוצקאים,
ובשנת  1573פתחו כאן בית-כנסת משלהם .מכאן ולהבא מתפתחת הקהילה היהודית בוילנא בעי מהירות ,למגינת-לבם
של העירונים.
גם בוולין מתפתחות כמה קהילות ,כגון בה~ס~יץ' בקובלי (קובל) ובלוצק .בעיר לוצק קיימת גם קהילה קראית,
המסורת הקראית ,הנשנית בכל הכרוניקאות שלהם ,אומרר;כי 28לות הארכידוכסויטולד,אחיו של יאמללו ,למלחמה
על הטאטארים בקרים ,הביא משם שלוש חבורות של קראים והושיבם בסליטש שברוסיא-האדומה,בלוצק ובטרוק .קשה
לקבוע מה מידת האמת במסורת זו ,אולם עובדא היא ,שקראי פולין-ליטא מדברים עד היום דיאלקט תורכי-טאטארי,
על הקהילה בסליטשבימי-הביניםאין לנו כל ידיעות ,אך לעומת זאת ידוע לנו קיומה של קהילה קראית בלבוב
עד סוף המאה הט"ו ונראה שהעתיקה את מושבה לסליטש .כבר במאה הט"ו נזכרים קראי סליטש במקורות ,ובשנת
 1576נותן להם ס?פאן באסורי פריווילגיה יסודית,
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קיום קהילה קראית בלוצק ניתן להיקבע אך לאחר שיבת היהודים
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הולכתיד ביד עם הקהילה הרבנית שבעיר והן משתדלות יחד להרה
שתי
העדות נמשכה גם בימי'האושה הלובלינית (אשר עלפיה עברהוזלין מרשות ליטאלפולין) ולאחריה קיבלופריווילגיה
*רגונית ,כקל קהילותפולין.
בחצי המאה הט"ז היו בלוצק שלושים ושתים משפחות רבניות ועשרים ושבע קראיות .מספר הקראים פוחת והולך
שנה-שנה ובחצי המאה הי"ז ,אחר גזרות תשח ,עולה מספר המשפחות הרבניות לשמונים וארבע בעוד שמספר המשפחות

הקראיות ירד לעשרים.
עיר ואםלקךאי ליטא היתה הקהילהבטרוק .אף תחילתה של קהילהזו מעולפת דמדומי ההיסטוריה ואךהפריווילגיה
שלקאזימר היאג:ללוני משנת 1441היא העדות הראשונהלקיומה.יורשיו של קאזימר מאשריםומרחיביםפריווילגיהזו.
על פיה נתחלקה העיר טרוק לשני חלקים :האחד לקראים ,והשני לנוצרים ,בחלק הנוצרי גרו אוקראינים ,ליטאים,
טאטארים ,ארמנים ,ויהודיםרבניים .אכן גם בחלק הקראי גרויהודיםרבניים ובשל כך פרצה מחלוקת שנסתיימה בחצי
המאההי"ו ( ,)1646בסילוקם מןהעיר.
הקהילה.הקראית נהגה על-פי חוקת מאגדבורג ובראשה עמד שופטו השופטנות עברה מאב לבן במשפחת
לאבאנוס או לאבאנלבסקי.

האושה הלובלינית ( )1569הכתירה את פועלחייו של המלך זיגמונט-אבגוסט ,האיחודהריאלי שלפוליןוליטא קירב
גם את היהודים משני חלקי המדינה .קהילות ליטא מקבלות קיומים כקל קהילות פולין ,וקהילות ונלין ,כוללין כולה,
עוברות למלכות .יחד 'עם העיריות של קרמניץ ,לודמיר ולוצק נשבעו אמונים לממלכה גם ראשי הקהל ,ועמהם שופט
הקראים של לוצק .בהתאם לכך,הלציא המלך פקודה ( )1569הטשנה אתיהודיווליןליהודיפולין ומוציאה אותם מרשות
הסטארוסטא לרשות הווייוודא ,אכן למעשה לא נתקיימה מרותהווייוודא ,ו"אדון*היהודיםבווליןהוסיף להיות כמקודם
הסטארוסטא.
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 48סטפאן באסורי (א58"-15ט
את מותו 'של אחרון היאג:ללמים ביכו היהודים בכל פולניה ,ועדת "אראל בקוזמיר ד'שמה את  011מותו לזכרון
כמאורע עגום ביותר .הכרוניקן היהודי דוד גאנז רושם אף הוא את מות המלך הזה ומצייר את שנת 1572.במלים אלו:
*הכוכב הגדול והנורא הידוע ,עם הזנב הגדול ,התחדש ונראה בשנת של"ב ,אלף ותקע'ב לנוצרים .ועמד הכוכב החדש
ההוא זמן משך יעד חודש ,אשר משום כוכב שכבר היה לעולמים לא נמצא בכל ספרי זכרונותעמידתו כל-כך זמן רב,
וכל ההוזים באשכנז ,באיטליאה ,צרפת וספרד ,כולם הפליגו בהגיונם וביאורם על מה רמז כוכב הנזכר וכתבו עליו
ספרים רבים והיו כמתנבאים לרעות ולהריסות רבות ,ה' ברחמיו אשר אותות בדום .בשנה ההיא היה רעש גדול ונורא
בעיר הגדולה קוסטאנטינא ונפלו המגדלות והבנינים הגדולים ורגזה ונדנדה כל העיר ומתו שם ברעש יותר משלושת
אלפים נפש ,גם בעיר הגדולה אוגשפורק ובעירמינכען היה סער רעש וגעש גדול ונפלו הבנינים ומתו ברעש עם רב,
ולא שקט הרעש מזעפו משך ג'ימים .גם בשנה ההיא מת המלך החסיד זיגסמונדש אגושטי השני ,מלך פולין ,ערירי,
תשא נשמתו צרורה בצרור החיים ,אמן".
י ואלוא (נאלזי) עשויהודי קראקא "פריירפייער" (חג אורים) ברחובהיהודים .בקרוב באה משלחת
כשהומלך אנדריד
הקהילות הגדולות אצל השליט החדש וביקשה שיאשר אתקיומיהן .ואלזי לא חיבב את היהודים -בצרפת לא היו
למשנת - 1590הוא לא קיבל אפוא את המשלחת ואת הקיומים לא אישר'.
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השלקציה השניה הסעירה את המדינה הפולנית עודיותר מהראשונה.יהודיפולין
בכך ושמחו כשנגמרה
מלחמת האחים ועל כסא-המלכות עלה מלך צעיר ובעל-מרץ ,שהמשיך לרקום אתתכניותיו של זיגמונט-אבגוסט ,בעקר
שנות שלטונו של סטאפן באסורי התנוצצו הזהרורים האחרונים של הרנסאנס הפולני והחלה הריאקציה הקאתולית.
ביחסו ליהודים נתגלה באטורי כמלך דורש-טוב ונבון .הוא ההזיק בחצרו את דיר שלמה קאליהורא והפקיד את
עסקי-הממון שלובידי בנקאים ואנשי-פינאנסים יהודים ,אחד מהם הוא יצחק נחמן'ש,מייסד בית-הכנסת בלבוב .יצחק
עושה עסקיילוה גדולים ,מקבל בתורת משכונות תכשיטים מגתי המאגנאטים"ף מבית המלך ,אך עיקר התעסקותו
היא חכירת מסים ומכסים .פקידיו מנהלים את חדרי-המכס של רוסיא ,וכן גם את'אוכסים החכוריםבידו.
נוסף ליצחק ,אנו רואים בחצר המלכות את הצורףיעקב קןדראש,הנילוה סכומים*ולי
ם למלך ונותן לעתים קרובות
מפרעות להחזקת החצר .כשנשלהי:ניאבסקי לקושטא ,נטלו בהקפה אצליעקב אחת-עשרה חרבות יקרות מאוד ,דורונות
בשביל המיניסטרים של הפאדישאד,
טיפוס מעניין של חצרן יהודי הוא מנדל בן יצחק מקראקא .בנאי לפי מקצועו ,הרי הוא משתתף במסעו הצבאי
של באטורי נגד מהמקנא ובונה גשרים על פני הנהרות להעברת הצבא .אחר מותו של באטורי אנו מוצאים את מנדל
במחנהו של מאכסימיליאן .עקב מפלתו של הלה ליד *יטשין מאבד מנדל את רכושו ,הוא עובר לווינא ומנהל שם
בניות גדולות ,פרטיות וצבאיות .הקיסר רודולף השני משלם לו טומן לזמן סכומים מסוימים ונוסף לכך הוא מקבל
איוו קצנה מאת המלכה של צרפת.
בשנת 1592אנו חוזרים ורואים את מנדל בקראקא,זיגמונט השלישי שולחו לגראץ ,לשם משא ומתן עם חצר ההאבס-
בורגים בדבר נישואי"naaהיאג:ללינית ל"ר הארכידוכסים הסטיריים 1שליחות זו לא הצליחה בידו.
הזריז ב*משרתי-החצר" של באטורי ושל זיגמונט השלישי היה שאול יודיטש או שאול נאהל .יהודי איטלקי
היה ,בנו של הרב הנודע מפאדוא ר' שמואל-יודא קצנלבויגןי צעיר היה בבואו לבריסק ללמוד תורה ,באן נשא לו
אשה והניה יסוד למשפחת ואהל המסועפת ,היושבת עד היום בערים שונות בפולין.
בשל תלמודו ותרבותו הגבוהה ,קנה לו חשיבות בין בני עמו וכן מצא חן וחסדבעיני השררות של ליטא והמלך

יל

* שאלת אישורם שלהקיווייםעל-ידי ואלזי טרם נתבררה כל צרכה .באחרונה עסק בכךי
 .קליינמן ,בז:כ:סקאיא סטארינא' ,כרךי"א.
ע ,125-110 ,במאמרו :היהודים בתקופה הפולבית הראשונה שבין מלך למלך.
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עצמו .בשנת  1578חוזר המלך ופותח בליטא בתי-מיבשל של מלחו שאול מנהל את כל המפעל ומוביל מלחמקטינא

אל נמלי הנהרות ,בשלמו  20זהוי ללחשט .בשנת  1580חוכר שאול את כל תוצרת המנרותבן:ליט"קא,ובשנים שלאחר
כך גם את הכנסות הסטארוסטנא של בריסק,דהיינו דמי גשר ,דמי דןג ,ונוסף לכך טחנות ,בתי-משרפות-יי"ש ,בתי-
מיבשל-שכר ,וכדומה .נוסףלעסקים אלו ,מוצא שאולדיזמן לעסוק גם בצרכי כלל ישראל בליטא וביחוד בצרכי קהילתו
בריסק ,פעמים הרבה הוא קם להגן עליה בפני השליטים וכך הוא מייצוה בועד הארצות בלובלין ,למן הרגע הראשון
לקיומו של ארגון זה .הכבוד שסלקו לשאול בחייו נתקיים בישראל עד היום והאגדה המשפחתית מספרת,כי שאול
היה לילה אחד מלך פולין ובו בלילה אישר את כל הקיומים של כלל היהודים ושל משפחתו .אגדה זו ,אשר
בלבב.
שלם ,נתפרסמה לראשונה בדפוס ,בשנת  ,1753על-ידי אחד מצאצאיו ,ר' פנחס
צאצאיו המרובים מאמינים בה
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מליפניק ,כל הנוסחאות של אגרה ליקטוהוציא צבי-הירש
בחיבור*גדולת שאול"(לונדון
הנשמרבידי
בני המשפחה כמין דבר שבקדושה,
בימיו של באסורי נמשכת התפתחות המסחר היהודי באותו קו שמקודם לכן ,הקהילות הגדולות מרהיבות את תחום
מושבן,ועודףהאוכלוסים ,שאינו מוצא לו מקום בשכונות היהודיות ,משתפך אל העיירות שבסביבה ,ובפרט בלוקאציות
החדשות של המאגנאטים ברוסיא ,פודוליא ,וללין ואיקריינא ,עם גידולן של הקהילות העתיקות והתהוותן של קהילות
.הדשות עולה כותו של המסחר היהודי ומתפתחת המלאכה .דבר זה גורם להתנגדות גוברת והולכת של העירונים והם
ת שלו,
מזעיקים עזרה *למלחמה בכופרים*.הסיים חוזר בשנת 1565עוד הפעט על הקונסטיטוציותהאנטי-יהודיותהיינו
אך ערכן בטל,אין היהודים מרבים לתת לבם עליהד העיריות ,בראותן שאין עוזר ,נוטות לאתרויתורים והן עושות
הסכמים מסחריים עם היהודים ,אשר בהםקובעים אתמקצועות המסחרהיהודיומידותיו.ההטכס הראשון מסוג זה
נעשה בלבוב בשנת  1581למשך שמונה שנים 1בעקבות לבוב יצאו ערים אחרות.
באטורי תומך בשאיפות היהודים ,מאשד אתקיומיהם הראשיים והמיוחדים.,קובע בפקודה מיוחדת את סדריהשיפוט
של היהודים ,הזמנתםלדין בשבתות ,וכן הוא נזקק אף לעלילות-השקרים .הוא מפתח גם את שלטון הבית של הקהילות
הגדולות בפולין (פוזנא,קאליש)וכן הוא מעניק אף לקהילות קטנות יותר אותןהזכויות עצמן שניתנו קודם לכן לקהילות

יו

הגדולות,

ם את .
על סמך הקיומים האלה ,מפתחיםיהודי פולין וליטא את האבטונומיה הקהילתית והארצית ועליה הס משעיני
הארגון הכללי ואת הנציגות של כל בית ישראל במדינה .כבר בימי זיגמונט הראשון רואים אנו את הקהילות שואפות
להקים סבר לשם מטרות פיסקאליותוךיךןשטאטיוויות .בטוי השאיפות האלה הן ההתוועדויות הארציות וכן בית-הדין
לערעורים לפולין וליטא ,כשהטיל הסיים ,בשנת ,1549-מס-גולגולת קבוע על היהודים ,נטלו ועדי הקהילות עליהם את
הלוקת המס ופרעו אותו בעצמם,בסכום כולל ,לשר-האוצר .דרךזו של פרעון המסים נמצאה נוחהביותר לאוצר המלכות
ולפיכך תומכים שרי-האוצר בועדי הקהילות ומסייעים בידם להקים יחידות אדמיניסטראטיוויות גדולות יותר ויותר.
בהשפעתם ,מתוועדים ,בימי זיגמונט-אבגוסט ,לא רק נציגי הקהילות והגלילות ,כי-אם גם נציגי הועדים הארציים של
מדינת פולין כולה .התוועדויות ארציות כאלה מתקיימות גם בליטא.
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שלבאטורי רואים אנו שאיפה להקמת
ארגון אהד ונציגות 'אחת לכלל ישראל במדינה כולה .שאיפות אלה ,שר-האוצר תומך בהן ,כדי להקל על עצמו את
גבייתו של מס הגולגולת ובמאמציהם של שני הצדדים ,השלטון והיהודים ,נמצא הארגון בשנת  ,1581קיים ועומד.
הראשון הוא חכירת מס הגולגולת בכל המדינה ,בסכום  15,000זהוי פו' לשנה ,וחלוקת הסכום הזהבין הועדים
הגליליים והקהילות.
אכן ,משנתוועדו נציגי היהודים להתיעצויות משותפות ,צפו ועלו ,נוסף לענינים הפיסקאליים ,גם ענינים אחרים
חשובים למדי שהצריכוגילוי דעת .אחד מהם היה הכירת הכנסות ציבוריות בידי יהודים ,שנאסר כמה וכמה פעמים
גקונסטיטוציות שלהסיים .עכשיו אוסר גם ועד הארצות את החכירות האלה ומאיים בעונשים חמורים על העבריינים.
בהתועדות שלאתר כך ,אשר נתקיימה כשנח  1583בטישויז ,קובעים את סרר בחירתם של הרבנים ומנהיגי הקהל

שעיי
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ועד הארצות אוטר על המועמדים להיזקק לפרועקציה של המלך או השריות ,הואיל וזה פוגע בשלטון-הביתהיהודי

ופותח פתח לגורמים זרים להתערב בעניניהם של ישראל .מכאן ולהבא היו היהודים מתוועדים כל שנה או כל כמה
שנים ומדיינים על עניניהם .המוסד הזה התקיים עד שנת .1764

 .19מאמצי הריאקציה בימי זיגמונט-אבגוסט ובאטורי
ועד הארצות הוא הבטוי העליון לכוחו של בית ישראלכי:נוב'.אולם הלהב אוכל את שורש האילן המלבלב הזה
מתחילתו .התעוררות הריאקציה הקאתולית באירופה ,הנגישות של פאולים הרביעי (צנזורהואינקוויזיצה)וייסוד מיסדר
הישועים ,הגיעו במהירות לפולין וכבר בשנת  1556הופיע כאן הליגאט האפיפיורי ליפומאנו .אמנם לא יכול להוציא
כאן אל הפועל כל מבוקשו ,אך בדרך כלל הלו והרגישו בו יפה הפרוטסטאנטים ושאר הדיסידנטים וכן גם היהודים.
עד-מהרה מעלילים על היהודים עלילות של פולחןו המלך זיגמונט-אבגוסט עומדלימינם ומצוה להביאלעתידדינם של
יהודים הנאשמים בפשעים של פולחן לפני בית-דינו של הסיים בנוכחות ר4י המדינה .אף זאת ,את האשמהיש להוכיח
על-ידי שלושה עדים נוצרים וארבעה עדים יהודים .המלך באסורי ,אישר ,בשנת  ,1576את פקודתו שלזיגמונט-אבגוסט,
ובנוסח זה אף נאספה לילקוט הקיומים של יהודי ליטא -תעודת כבוד לסובלנותם של מלכי פולין בתקופת הך4סאנס.
לילקוט זה נכנסה גם הסולא של האפיפיור פאולוסהשלישי משנת ,(Licet Judaeis) 1540המזכירה את הבולות הקודמות
בענין זה ומגינה על היהודים מפני אשמות כאלה,
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השניה של ליטא ,הכניסו לתוכה כל הקונסטיטוציות של פולין המגבילות את היהודים ועוד הוסיפו הגבלות חדשות
משלהם ,בהתאם לתנאי החיים בליטא,
בראש וראשונה תקנת הלבוש (פרק י'ב ,סעיף " :)4אין ליהודים לילך ,לא הם עצמם ולא נשותיהם,בבגדיםיקרים
ושלשלאות של זהב ,בזהב וכסף ,וכן לישא תכשיטים על החגורות והחרבות .לבושם צריך להיותניכר (נבדל) :כובעים
או ברטים צהובים וכן צניפי הנשים מבד צהוב או דומה לכך ,למעןיהיו סימנים מסוימים והפליות".
בסעיף הבא ( )55מביעים האצילים את רצונם לבל יהא יהודי ,טאטארי אומוסלמי בעל התמנות מטעם המושל או
המועצה ושלאיהיו נוצרים משועבדיםלו, .אם מישהו יקנה נוצרי לעבדות עולם ,יפסידדמיווהנוצרייצ
א חפש*. .ואם
,
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יקנה אכר או אשת-אכר,עליו לבוא לפני בית-הפקידות או בית-המשפט ולרשום בפנקסימו אם הסכום הוא
נפדים
הקנוי והקנויה בעבודת שבע שנים".
הסעיפים הבאים דנים באומנות ומשרתות נוצריות ,העוברות לרשותו של יהודי ,בכלל חצר או נכסים שהוא מקבל
במתנה מאת השליט .יהודי או מוסלמיאינו רשאי לצוף על אגשים כאלה ברנוניות ועבורות בלתי-סגילות" ,ואםילבו
ממנובגלל דברים כאלה,אנורוצים שיהיו חפשים ,אולם קרקעותיהם צריכים להישארלמי שניתנו,לפיהנתינה שלנוי.
בנוסח האהרון של חוקת ליטא נשארו כל ההגבלות הנ"ל ,מלבד גזירת הלבוש ,שכן לבשו היהודים בין כה וכה
בגדים שונים מקל שאר האוכלוסים.
הקונסטיטוציה של הסיים הפולני משנת  1556וכן הקונסטיטוציות הכלולות בהוקה הליטאית השניה ,נשארו ברובן
הלכה שאינה רלוחת ,בחינת משקלה חסודה של אותו דוראצילים .ערך מעשי יותר נודעלפריווילגיותךינוןטולרא4ךיס
יקרחיס ,שניתנו לערים שונות ואף לארצות שלמות .שונות היו .הסיבות למתןפריווילגיות אלה או לאישורן .ראשית כל,
נעשה הדבר בקל המסורת המקומית ,לא אחת בזל תלונות העירונים או לבקשתם ,לעתים קרובות אחר משפס של
עלילת פולחן או האשמת היהודים בפשעים אחרים ,הנה-כי-כן אישר זיגמונט הזקן לארץ מאזי ,משקברה לרוקותו ,את
הפריווילגיה די נון טולראנדיס יודאיס ,שהיתה לה מקודם ,פריווילגיה כזאת היתה לצידגלש מימי השלטון הטבטוני,
לאחר שלום טורן ,נתלקטה לכאןעדהיהודית לא-גדולה,אךהעירונים לא רצו לסבלם,וזיגמונט-אבגוסט מאשו ,לבקשתם,
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את הפריווילגיה הקדומה שלהם ( )1555ומסלק את היהודים מןהעיר.זכויות כאלה נותן זיגמונט-אבגוסט לערים קראס-
ניסטאב ,נישאווא-חדש ,קרוסנו ,ולטש,
וכו' .אף באסורי נתן ,לבקשת העיריות ,אותה פריווילגיה לערים רבות
(קיקץ9:י7?? ,1ז'4ץ)י וביחוד הרבה בנתינתה זיגמונט השלישי,
בימי שלטונו של זיגמונט-אבגוסט נתבטל מיסדר אבירי-החרב וחלק גדול של אינפלאנט ,וריגא בכללו ,נפלבילקה
שלפולין .המעמדות של אינפלאנט שמרו לעצמם את הזכותדי נון טולראנדיס יודאיס והמלך חתם על תנאי זה,בין
שאר התנאים ,אולם היהודים לא סרבו ליתן דעתם על התחייבותזו של המלך ובאו ,אם כסוהרים לעצמם ואם כסוכנים
של השררות הגדולים,לריגאולערי הסביבה ,הבארונים של אינפלאנטוהעירונים של ריגא מוחים בתוקף נגדאימיגראציה
זד ועד-מהרה מתחילה היאבקות כמו בערים הפולניות ,כיבוש ריגאבידי השגידים ()1621שם קץ להתישבות היהודים

פייזן

באינפלאנס.

צ ,ימי שלטונו של זיגמונט השלישי ו1--150פ ,1וולאדיסלאב הרביעי ת060--"3
באסורי מת בשנת  1586ועל כסא-המלכות של פוען עלה יגמתט השלישי ואזא.הלעקציה השלישית מיטמטה שוב
את המדינה וקיפחה עד גמירא את שלטונו של המלך ,השלטוןהיחיד שהחזיק ,תוך מלחמת המעמדות ,את נפש-המאזנים
ואת ההגה של המדינה .עם ירידת שלטונו של המלך פחתה גם הסובלנות,מתחילשלטון הריאקציה ,המתבלטת בנגישת
בני האמונות האחרות ,בסילוק הדיסידנטים מן הטריבונאלים וממשרות אחרותויחד עםהדיסידנטים סובלים גםהיהודים,
בשנים הראשונות לשלטונו של זיגמונט ואזאעדייןיוצא ונכנס בחצר המלך שאול ואהל ,המתמנה אפילו משרת-החצר.
גם את מנדל מקראקא עודנו רואים על הוואנל ,אך אנשים חדשים אינך מוצא במחיצתו של המלך,העשירים והבנקאים
הגדולים ,כגון יצחק נחמן'ש בלבוב ,וולף פוקר (הוציאן)ואייזיק יעקלש בקראקא,אין להם דריסתגרגל בחצרו .כשפרצה,
בשנת  ,1595שריפה בחדרי המלך על הווא~ל ,תמה בודאי למראהיהודי קוזמיר הסמוכה החשים להציל.היומסיחים--
וכך נרשם גם בפנקס הקהל -שהמלך לא הניח לנוצרים לעבות את השריפה אלא ליהודים בלבד ובעמדו בפתח הבית
"ראה הוא עצמו הטורח והאמונה שעשו היהודים יצ"ו"" .וזה עשה שלום גדול ת"ל -מוסיף הסופר -ונהפך לב המלך
והיה כאיש אחר לטובה ,להיטיב לעמו ישראל,אמן" :הערתו של הסופר מקראקא אינה הולמת ביותר את האמת 1המלך
לא שינה כלל את מנהגו עם היהודים ,משקלה על כסא-המלכות ,אישר אתהקיומים הראשיים הקדומים,נתן כמה זכויות
חדשות לקהילות שונות בפולין וליטא ומזמן לזמןבירר אילו קובלנות 1בדרך כללהיהיחסוכלפיהיהודיםצונן ומסוגר.
ו שלזיגמונטהשלישי,מתקיים בפטרקובהסינוד שלהפרובינציאגגיזין'בנשיאותו שלההגמוןסטאניסלאב
בשנתהמיכת
קאך~קיבסקי .כאן כורכיםיחד אתהיהודים ושאר הכופרים והפוקרים ומחליטים ,שבתי-כנסת ,אשר הוקמובניגוד לתקנות
הכנסיה,יש להרסם ,וכן אסור ליהודים לבנות בתים יותר מכפי שנקבע בפקודות המלך סעיף מיוחד מזכיר חת האיסור
להעסיק משרתים נוצרים וכו' .בסינוד הפרובינציאלי שנתקיים בשנת  1630חוזר הקלירוס לעניניהיהודים ומכריז חרם
על המסחר היהודי וכן הוא מטילנידוי על כל נוצרי שיעשה עסקי מסחר עם יהודים .כמו כן מזכיר הסינוד ליהודים
את החובה לגור בשכונות נבדלות ,לשאת "סימן צהוב" על הבגדים ומאיים שייהודי אשר לא ילבש עד חודש ימים
סימן-הקלון ,דינודין ( rebellisמורד) וסחורתו מותר להחרימה בכל רחוב".
אולם הקלירוס הפולני הגבוה מורכב אצילים בלבד ,משרות ההגמונות הן בידי המאגנאטים ,וההגמונים-המאגנאטים
ן אוכלוסיםיהודים
הללו אינם נותנים דעתם כל-עיקר על תקנות הסינודים ,ובהקימם ערים חדשות ,הם אוספים אלתוי
וחולקים להם זכויות שונות .סוכנים וסרסרים ,רופאים ובנקאים יהודים שרויים בחצרות ההגמונים -קובע בדאבון-לב
הסינוד של הפרובינציא הווארשאית (,)1643אולםברצינות ,ברצינות יתירה ,מבינים את התקנות הסינודיות-הישועים.
אף תלמידי בתי-הספר הקתידראליים וכן תלמידי האקאדמיה בקראקא נהגו להתנפל על היהודיםולחוללמזמן לזמן
מהומות בלתי-נעימות ,אולם משנפתחו בתי-הספר של הישועים נעשה הדבר לחוק 1כל-אימת שיהודי .נראה לפני בית-
יראה ,קולגיום או בית-ספר ,החלו מכים בו ,מורטים ,וזורקיםעליואבנים .בגלל סיבה קלה שבקלותהיו פורצות מהומות
ולפעמים נשפך גם דם רב .העירונים חרחרו לעתים בכוונה ,כדי לסאב על היהודים את המסחר והישיבה בעיר.

י
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זיגמונט השלישי עוצר את הנוער שנתקרא ופעמים הרבה הוא דורש ממורי האקאדמיה בקראקא ומנהלי בתי-הספר
של הישועים ,שיבלמו את משובת חניכיהם ,אך פקודות המלך אין תועלתן מרובה וההתנפלויות על היהודים חוזרות
ונשנות.
כדי להיפטר מן הנגישות האלה,נותניםהיהודים שלמוניםלקלירוס,וכןנתינות מסוימותלתלמידיםהקשישיםוהצעירים.
נתינות אלנ נקראו קוזובאלס אוקוזיבאלץ ,בטוי זה מתפרשעל-ידי החכמים בכמה פנים ,אולם אף אחד לא פירשו
עד עתה בהלכה .ברם ידוע ,שלפני כל בית-ספר ,אם בקראקא ואם בפוזנא ,אם בווילנא ואם בלבוב ,נטלו התלמידים
מן היהודים העוברים-ושבים תשלומים כאלה בערך :י"ב גדו' מעגלה,ו' גדו' מרוכב ,ב' גדו' מהולך-רגל* ,מלבד הקווו=
באלם שהיהתמיד מעשהמשיסה,היוקצובות משכבר מתנות-קבע לרקטור שלהאקעדמיה בקראקא,לפרופיסורים ולמשמשים,
שניתנו פעמיים בשנה :לחנא ניטל ולליל הפסחא .נתינות אלו שללו קפ*ט ליטרא סוכר ,פ"ו ליטרא פלפל ,פ"ו ליטרא
זנגביל ,קנ"ב לוט כרכום ,קפ"ב לוט קרפול ,קפ"ח לוט קנמון ,סיח ליטרא צימוקים ,סיח ליטרא אורז ,שקדים וכו'.
נוסף לכך שילמה קהילת קראקא לשני משרתים של האקאדמיה ,בעד הגנת היהודים מפני התנפלויות הסטודנטים,זהוב
לאיש ,כןהיו שולחים למשרתים דגים פעמיים בשנה ,לרקטורי'ב זהוי אחת לשלושה חדשים ,לראש בית-הספר בקץ**
שני זהוי לשבוע.
כבר בימיו של זיגמונט הראשון יצאו החיבורים האנטישמיים הראשונים בפולין ,כגון "אגרת הרב שמואל" וכו' ,אך
לא השפיעו השפעה בלתי-אמצעית על הציבור .רק בסוף המאה הט*ז מתחילה מופיעה ספרות עשירה עד למאוד ,שהיא
בטוי הריאקציה והגורמת חרזה מהירה של מצב היהודים במדינה ,הפותח הוא יעקב גורסקי ,ארכיפכסביטר של
כנסית מאריא בקראקא .גורסקי הכיר באיטליה את המומר 9י?9טיט:99.נא ,מחבר הפאמפלט הידוע עלהיהודים (גינון
 ,)1569הביא טופס של הספר הזה לקראקא וכאן הוציאו בלאטינית ובפולנית בשם
ות)u .
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בעת-ובעונה-אחת יצא גם קונטרס אחר ,בשם "( ~tPokora wilczaהכנעה מעשה זאב).
סופר-המופת של האנטישמיות הפולנית הוא הכומר ?ק?לאב מלצקי .הקונטרס שלו 2ydowskie okrucienstwo
zabobonyו ישוטח] (אכזריות היהודים ,רציחותיהם ואמונותיהם התפלות) יצא בזמן קצר מאוד בשלוש מהדורות ,על
יסודחיבוריהם של פשרקורהקארין ,אלפונםדי קפינה ואחרים ,בונהמשצקיבנין של הבלים ורשעות ,בהקדשה למהדורה
השניה ( ,)1598הוא אומר,כי "השטן ,בהשתדלו להשמיד את המין האנושי ,בחר ביהודים ככלי-מכשיר לכך ,והנה הם,
מכשירי השטן ,מבקשים להשמיד את העולם הקאתולי" .אכן הפולנים אינם רואים ,לפי דבריו ,את השטן ,מושכים חסד
ליהודים ,מעניקים להם זכויות וחרויות,ומגינים עליהם ,ממצקי מתאר לכן כמה משפטי עלילות; בתקוה ,שדוגמת מדינות
אחרות,
תגרש גם פולין ותעקור מן השורש את המגפה המזיקה הזאת".
בו בזמן נערך ב1לכנ:א משפט ,שנסתיים בגירוש היהודים מן העיר ( ,)1605מעשה זה העיר את רוחו של המשורר
יליד-הבית,י
 .א",מילא ,לבלר במכרה-המלח המקומי ,לחבר קונטרס בשם ארוך עד למאוד ,אשר בו תיאר בחרוזים
את מהלך המשפט וסופו .ומשנטפל לשאלת היהודים שוב לא הניחה מידו ימים רבים והוציא מזמן לזמן קונטרסים
חדשים ,כגון *אגרת אל היהודים"" ,עורב"" ,תלמוד" וכוי
כל הקונטרסים שנמנו לעיל הניעו את דעת הקהל נגד היהודים ,אולם אף אחד מהם לא גרם להם נזקים מרובים
כספרו של מיטשינסקי.סיבאסתיאן מיטשינסקי" ,חכם המדעים החפשיים והפילוסופיה ,דוקטור ופרופיסור של האקאדמיה
המהוללה בקראקא" ,גר בקראקא ,אשר בה נטושה היתה ,מעה מאות בשנים ,מלחמה על זכות המסחר.היהודי .בשנת 1608
על-
עשו היהודים הסכם עם העיר ,אשר פיו נתונה להם הזכות הזאת לעשר שנים ,בשנת  1618תם.מועד ההסכם והעיר
התקינה עצמה להכרית את המסחרהיהודי.הענין עתיד היה להיחרץבסיים ולשם כך עיבד מיטשינסקי את ה"אספקלריה*
* קוזובאלס הוא מכס הקוביא ) t(w~rfelzo11שיהודי אשכנז היו אנוסים לקרעו ,בעין או בממון (פדיון הקוביאות) ,כלכתם בדרך,
תחילה בחדרי-המכס ולאחר מכן אף לסתם ריקים ופוחזים כתריס בפני הפורענות ,השם שאול כנראה מרומית  tquassabalisדבר

שייש

שאפשר לנענע (קוביא) .מאמר מפורט על מס הקלון הזה ,מאחי
 .ריבקינד ,נדפס ברבעון ההיסטורי "%יון" שנח תר.%ו.
** ביץ ,ראשי תיבות 1410כ)  iBoieכלומר גוף האדון(,יתו),
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שלו" ,המוגשת לבני פולין בסיים הכללי בשנת  .*1618חיבורו של מיטשינסקי,יש לו ערך לתולדות הכלכלה ,הוא מביא
חומר מלבוב ,פוזנא ,לובלין ובפרט מקראקא ,מונה את הסוחרים העשירים ,סוגי מסברם ,ומציין בדיוק את מקומות
מגוריהם .הוא מרצה גם את טענותיהן של חברות בעלי-המלאכה שבעיר,ועובר אחריכן אלהנזקים שהיהודים גורמים
לסוחרים ולבעלי-המלאכה ,אךאין הוא מסתפק באמצעי-מלהמה חוקיים ,אלא מבקש להשמיד את היהודים בכל מחיר ולבן
הוא חוזר ומעלה גם את ההאשמות הישנות בבגידה לטובת התוגר ,ברציחתעוללים נוצרים וכו',
 .קהילת קראקא חששה לתוצאות הספר הזה ופנתה אל המלך זיגמונט השלישי בבקשה להחרימו ,המלך אסר להפיץ
"אספקלריה" זו של המלכות והטיל על עירית קראקא להחרימו תיכף ומיד.
בעת אחת עם מיטשינסקי,הי בקאליש רופא-החצר של זיגמונט השלישי סבאסטיאן 9לשקרוסקי ( ,)1648-1576שאסר
מלחמה על הרופאים היהודים והקדיש לכך כמה וכמה חיבורים ,דוגמת החיבורים מסוג זה באיטליה ובגרמניה .בשנת
 1621מוציא סלשקובסקי את חיבורו היסודי בשם "0 dowody 0 doktorach iydowskichח05ני)( ,הוכחות ברורות על
הרופאים היהודים) ,בו הוא מבקש להוכיח ,כי הנזקק לרופא יהודי מעמיד בסכנה את נפשו וגופו כאחד.
בצד החיבורים האנטישמיים המובהקים ,מופיעות ,על פרשת המאה הט"ז והי*ז ,הרבה סאטירות על היהודים והן
מתפשטות מהר בעם .כמו כן נפוצים מאוד שירים עממיים ,המושרים בפי יושבי קרנות ,תלמידי בתי-הספר וכדומה,
"שיר על מאךק היהודי הרמאי מלובלין" ,שיר *על היהודים הרמאים מווילנא* או "יציאת היהודים למלחמה" וכו/
גם משוררים רציניים כדאנטי?ק נוגעים בכתביהם בשאלת היהודים דרך איבה ובוז .הרבה טיפל ביהודים "פאסטיאן
"לרנלביטש,שהיהלפי מקצועו שופט-היהודים בלובליך חיבוריו "ריסרלאניה* (היינו רוסיא-האדומה) ו*אמתחת היהודים
הבוגדניים" ) "(Worek ]udaszbwמלאים דברי לעג וקלס כלפי היהודים,
ביחוד השפיעו על ההמון קאריקאטורות .מוצאן מגרמניה ,שםהיו להן מהלכים לאין שיעור במאה הט"זוהיעז .ממוצא
גרמני היא הקאריקאטורה הקרויה '?ריגנוסתיקון ,או דבר העגל המסריח של עם ישראל לשנה החדשה  ,1629מאת
דוד אוךיגאניוס ,מאתימאתיקן מפראג" .בראשה בא תחריט עץ ,המראה תמונת הזיר ,מעבר לדף-תמונת אשה יהודיה
ושני יהודים ,אשר האחד מהם מחזיק בידו מטאטא מורם כלפי מעלה ,במשך הזמן התחילו מציירים קאריקאטורות של
יהודים על גבי הבתים .על בית-המועצה בפוזנא?ייר איזה צייר ,בשנת  ,1620תמונתיהודיויהודיה רכובים עלחזירים.
על רקע תקנות הסינורים ,הספרות האויבת ,ההתנפלויות על היהודים ,ויחסם הכלתי-נדיב של השליטים ,נמשכת
היאבקות היהודים על הרחבת גבולות מושבם בערים ועל זכות המסחר והמלאכה .אוכלוסי ישראל מתרבים והולכים
בנפש וברכוש ,הרבה מהגרים חדשים באים מן המערב בעת מלחמת שלושים השנה ,ובשכונות היהודיות צר המקום
ואין דרך להרחיבן,יהודי קראקא מרחיבים לאחרונה את מושבם בשנת  1608ואף-על-פי שהם נחנקים,אנוסים הם לותק
עצמם בשכונתם משך מאתים שנה נוספות,
גם לבוב מילאה את הגיטו שלה בנינים על גבי בנינים ,עד שלא נשתייר כמעט מקום פנוי לחצר .בקצה הרחוב
היהודי הותקן שער ,שהיה נסגר בשבתות ,ימי-ראשון-בשבת ובמועדים של שתי הדתות .רעהיה בפוזנא ,מקום שדליקה
שיחקה ,בשנת  ,1590למעלה משמונים בית וחושביהם נשארו בלא קורת-גג לראשם .כמו תמיד ,שואפת העיריה גם הפעם
לטרוד את היהודים מן העיר ,אולם היהודים מוצאים אוזן קשבת אצל הויייוודא ועד-מהרה הם חוזרים ומקימים את
משכנותיהם ברחובם .בשנת  1619כבר נמצאים שם  138בתים של ישראל ובהם  672משפחות ,שהן  2.018נפש .נוסף
לכךירי
ם קרוב למאה בעלי-בתים בחצרות האצילים שמחוץ לעיר ,וכלל היהודים בפוזנא עולה כדי  2.270נפשות .לא
טוב מאשר בפוזנא הוא המצב בלובלין .בתי היהודים הקיפו את הר המבצר בשני טורים,שני רחובות עטרו את המבצרי
ואליהם הובילו סמטאות מרובות ,בנויות מקצה אל  ,nspהעורק העיקרי של הגיטו ,הרחוב הרהב ,היה בנוי בתיםבני
שלוש וארבע קומות ,שנדחקו אל חומת המבצר .גם בלוצק גדלה הקהילה,הן הרבנית והן הקראית ,ומקהילות ליטא גדלה
במנין ובבנין קהילת בריסק ,המקבלת ,בשנת  ,1592חירות המסחר והמלאכה.
צפיפות זו שבגיטו מאלצת את היהודים להשתדל להרחיב את שכונתם ,וכנגדם יוצאים ,בחריפות גוברת והולכת,
העירונים המגינים על שלהם ,אמצעי-המלחמה שונים הם בכל עיר ועיר ,בהתאם לתנאים המקומיים .עירית לובלין,
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דרך משל ,מגישה לאישור פעמים הרבה אתהפריווילגיה שלה  tolerandis Judaeisחסת  deוכך עושה גםעיריתוילנא.
עיבית לבוב דורשת מאת המלך שיפרש את פקודתו משנת  1571בדרך ,שמותרליהודים לחזור ולבנות רק עלקרקעות
שהיו בידיהם מאז ומקדם ,מה שאין כןעל קרקעות אחרים .נוסה לכך משיגהעירית לבובירו
ת על היהודים quantum
 .attinet fundumכלומר ,שמכאן ולהבא אסור להם לבנות בלא רשיון מצדה .לכך חותרת גםעירי
ת פוזנא ובשנת 1617
היא באה בשל כך בריב עםהויייוודא ,הענין מגיע למלך ,וזה מחלק את המרות על היהודים דוגמת לבוב ,במסרו
לעיריה את המרות  quoad fundosומניה לוויוודא את המרות על "הנפשות*.
אחרישהעיריה קיבלה לידה את השליטה על בתי היהודים,משתדלים הסוחרים הנוצרים לגרשאולפחות לצמצם את
המסחרהיהודי 1בעת-ובעונה-אחת חותרות חברות בעלי-המלאכהלהכריתאולהגביל את המלאכההיהודית.לערים פקודות
שונות של המלכים ,הן משתמשות אפוא בכל האמצעים כדילקיי
ת להן ערך מעשי ולדחוק את המסחר היהודי לתוך
המסגרת הצרה שמסוף המאה הט"ו .אך על פרשת המאה הט*ז והיעז לא היה הדבר בר-ביצועו האוכלוסיה היהודית,
שגדלה מאזפי עשר ,כבר השתלטה כמעט על כל המסחר בפולין .כבר בשנת  1581אנוסים עירוני לבוב להכיר במצב
כהווייתו ולעשות את ההסכם הנזכר לעשר שנים .אחר שפקע ההסכם,אין העיר רוצה להאריכו ,ואילו היהודים אינם

רוצים לחדול ממסחרם .מתחוללות אפוא מהומות ,התנפלויות ,מחרימים סחורות,נועלים אתבתי-המשקלוכדומה,ולבסוף
מאריכה המועצה את תוקפו של ההסכם ,אף מרחיבה במקצת את מסגרתוהישנה .כך חוזרים ונשנים הדברים תקופה*
תקופה ,מזמן לזמן מתרחבת מסגרת המסחר היהודי ,אך בה בעת גולה השנאה שלהעירונים אליהםואל מועצתהעיר,
העושה את ההסכמים האלה .כמעשה לבוב היה גם בערים אחרות ועל רקע ההיאבקות הזאת מתחוללים לעתים מחזות
איומים .בזמן ההוא היו המסחר והמלאכה כרוכים יחד ,המלחמה מקיפה אפוא גם חת חברות בעלי-המלאכהוהללו הם
רחשונים להתנפל על היהודים ולפרוע בהם פרעות .יד-ביד אתם הולכים להתקפה על היהודים תלמידי בתי-הספר
ובני המלאכה.

 ,21חסות האצילים ומרדתם על היהודים
המשוב היחיד ליהודים במצבם הקשההיו האצילים .ובפרט המאגנאטים ,אכן רוח הריאקציה היתה גם בהם ,בני-
הנעורים שלהם ,המתחנכים בבתי-הספר של הישועים ,לוקחים חלק במהומות ובהתנפלויות עלהיהודים ,אולם האינטרס
החמרי הוא המכריע בדרך כלל במעמד זה ובכך מסתברת חסותם על היהודים ,חסות  11מתבלטתיפה בקונסטיטוציות,
בלאידא ,ובהוראותלצירי הסיים ,המכילות דרישות ,שהמלך יפרוש את חסותו על היהודיםויבלום אתהעירונים ,בשנת
 ,1599שעה שבלבוב נטוש המאבק על הארכת ההסכם המסחרי ומועצת העיר נועלת את שעריה ואינה נותנת לסוחרים
היהודים לצאת אל הירידים שבסביבה ,מתיצב לימין היהודים הווייוודא של רוסיא מיקלטיי סךבורטסשל?שיזימינה
במלים האיפות את מעשההעירוניט" .במעשה זה שלכם-קוראים אנו במכתבו של הווייוודא-רואהאני מניעת אספקה
לתושבי הוויי11דוירת רוסיא ופודוליא ,אשר אי-אפשר לנג בלעדיה ,הגענו לדחק כזה,שאיןמשיגים סחורתשקר ואנוסים
לשלםפי שלוש ,באנו במיצר וכולנו חשים יפה מה אתם מעוללים לנוי,
כאשר לא רצה ההגמון מפךמסלא להרשות ליהודי המקום בניית בית-כנסת ,התנגדולואצילי המחוז(.)1595אצילי
מינסק משתדלים ,שהיהודים יורשו להתישב בעיר 1אצילי וילנא נותנים ,בשנת 5נ ,16הוראותלציריהם אלהסיים לגונן
על היהודים מפני התנפלויות ולהגן על בתי-הכנסת שלהט 1ו"הקאפטיר* בין מלכא למלכא ,בשנת  ,1586בא להגן על
היהודים בדרשו שהעונשים המנויים באותו קאפטור יחולו גם על העושים מעשי אלימות כלפי היהודים .רק בפרייסן
ובפי9רנאאיןהאציליםסובלים אתהיהודימובסיימיק שלטיר
ן ()1616מעיריםהאציליםעלריבויהיהודיםהיושביםוסוחרים
בפיסרגא.הלאודום שלגרודזיונדז ()1647קובע,שהיהודיםלאזו בלבד שהםעושים מסחרבפיסרנא אלא גםמתישביםבנכסי
האצילים,והלאידום של מאלבררק ( )1680קובל ,שהיהודים מתישביםאףבנכסי הכנסיה ,כגוןבאיליווא הסמוכה לדאנציק.
ביהוד פרשו המאגנאטים את חסותם על היהודים .כל משפחה מאגנאטית השתדלה לקנות לה או לבנות חצר או
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ארמון בעיר ,כדי לגור בו בעת הסיים ,הטריבונאל או כינוס אחר ,בבתים הללו היו כמה חדרים למעלה מיועדים
לבעל הבית ,והשאר הושכרו לחנויות ,מחסנים ודירות ,לפי החוק ,היו בתים אלה מופקעים ממרותם של השלטונות
העירוניים והיומעין טריטוריה נפרדת ,נתונה אך ורק לשלטונו הפאטרימוניאלי של האדון"-,יורידיקא" בשפת-החוק
הפולנית ,בארמונות ובחצרות האלה שכרו היהודים את חנויותיהם ,בשכר גבוה מאד .במשך הזמן נעשו ארמונות
המאגנאטים מקלט מצונן ליהודים ,שצר היה להם המקום ברחובם ,אףהיו בשבילם הדרך היחידה להתישבבעיר בעלת
פריווילגיה "דינוןטויראנדיס יוך8יס"* .יורידיקות" כאלה מצויות בפוזנא :בשבע חצרות של אצילים ,סמוך לשער
ורונצקי? ,רות ועוסקות במסחר תשעים ושבע משפחות יהודיות ,שהן  252נפש .העיריה רואה בכך פגיעה בסו?לניית
שלה ותובעת למשפט את האצילים והיהודים .זיגמונט השלישי פוסק ,שהדין עם העיר ומצווה על היהודים ()1620
לנטוש מיד את חצרות האצילים ולעבור לרחובהיהודי.
טוב מקליהודיפוזנא היהבנידוןזה מצבם שליהודי לובלין ,ששכרו כבר בסוף המאה הט"ו דירות,חנויות ומחסנים
בבתי המאגנאטים .בזכותו של חוק "היורידיקות" ,קמה כמו כן הקהילההיהודיתבווילנא.לווילנאהיתהמזמןפריווילניה
די נון טולראנדיס יודאיס ,אולם כבר בסוף המאה הט*ז מתישבות בה הרבה משפחית יהודיות ,בבתים ובחצרות של
מאגנאטים שונים ,כגון גרונוסטאי,ראדזיוויל וכיו"ב ,עדה יחודית קטנה נאחזת בנחלתהדוכסים של סלוצק ומקימה שם,
בשנת  ,1573בית-כנסת של עץ .קהילה חדשה זו משתדלת לקבל אישור חוקי למעמדה והיא מקבלתן כעבור עשרים
שנה ,בשנת  1593מרשה זיגמונט השלישי ליהודי וילנא לגור בבתי האצילים ,לעסוק במסחר ולערוך את תפילותיהםו
כמו כן הוא מרשה להם להקים בית-כנסת ,להתקין בית-עלמין ,לבנות בית-מרחץ ובית~מטבחים .העירונים מתגוננים
ככל יכלתם ,כדי ליפטר מבני-תחרותם ,ואף היהודים עושים מאמציםכדי לקיים בכדם את אשר השיגו .לאחר כלמיני
כרכורים ,משפטים ,התנפלויות ומהומות ,משווה ולאדיסלאב הרביעי להקצות ליהודים רחובות אחדים בלבהעיר ,מחוץ
לרחובות אלה אסורה הישיבה על.היהודים ,כך קם והיה ,בשנת  ,16%%הגיטו היהודי הראשוןבליטא ,אשר בעקבותיו
נוסדו גיטאות בערים אחרות.
במקומות שאסור היה ליהודים לישב בהם או שהשכונה היהודית מלאה היתה וגדושה ולא הספיקה לכל התושבים,
יצאו יהודים והתישבו מחוץ לעיר והיו באים אליה עם סחורתם ,הנה-כי-כן אנו רואים ישובים יהודים:בוליך ליד
ן ליד שידגיש ,ב??י?יק ליד ראדום ,בררספ?א ליד ?טרקוב .אף בווארשא
סאמ1רר ,בלאן ליד ךרוהוביטש,בפירדי
,
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מנסים היהודים להתישב ב*יורידיקות" של המאגנאטים ובמקצת מצליח חפצם בידם .הוא הדין בסביבת
בנלי-
שיטלאנד ,בלא??פור וכו' ,הערים מתנגדות לעתים קרובות להתישבותיהודים בטריטוריה המאגנאטית הסמוכה ,מחאות
הולכות ובאותלסיים אולמלך ,אךכרגילאין זה עוזר הרבה ,הואיל -והמאגנאט מעוניין לקיים אצלו את הישוב היהודי.
כשגירש זיגמונט השלישי ,בשנת  ,1605את היהודים מצ91ן:א ,קיבלם בזרועות פתוחות בעל הישוב הסמוךוי?ניץ,
וכשנאלצויהודי פוזנא לעזוב ,בשנת  ,1620את חצרות האצילים ,בא למדר הקהל זיגמונט גרודזינסקי והציע למגורשים
מקום בעירו סווארןנץ,הרחוקה אך  14קילומטרים מפוזנא.היהודיםקיבלו בתודה את הצעתווגרודזינסקי בנה על חשבונו
 32בתים ונתן חמרי בנין בשביל בית-כנסת ועוד שמונה בתים נוספים ,וכךייסד אצלו קהילה יהודית.
אולם לא רק בתוך הערים ובקרבתן מצאו היהודים מקום וחסות על קרקעות של אצילים .כבר במחצית השניה של
המאה הט"ו קמות ,ביחוד בחבלי הסקר המזרחיים ,ערים חדשות ובהן אנו רואים מיד קהילותיהודיות חדשות,מיוגעים
מן ההיאבקות הכלתי-פוסקתעםהעיתונים ,מהגרים היהודים מערי המלך ,המאוכלסות שלא במידה ,אל הישובים החדשים
ומקבלים מאת בעליהם בתים וגנים ,עצים ולסנים לבית-כנסת ,ונוסף לכך קיומים ,כדוגמתהקיומים הראשיים של מלכי
פולין,וכךאנורואים,בסוף המאה הט"ו ,קהילהיהודית בזאלקוא ,כישוב של לבוב ,וגם מפךמסלא מתחילההגירה לעיירות
הסמוכות .אחת הלוקאציות הגדולות ביותר של פךמסלא היא ?:שא ,נחלת הליבומירסקים ,הפורשים את חסותם על
היהודיםומחייבים אותם בה בעתלהגן עלהעיר.בפריווילגיהההתישבותיתמצויסעיף כזה" :שיהיו לכל בעל בית רובים
כמספר הגברים ,ששים מחסניות ושלוש ליטראות אבק-שריפה לכל רובה ורובה ,ולכלל היהודיםיהיו שלוש אבנים
אבק-שריפה ,ששים כדורים לקני-שריפה"מכונים "האקדבניוס" ושלושים כדודיםלכיי-תותח ,כמובן ארבע "האקובניצס"
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לבית-הכנסת שלהם ויהודי אחד שיטפל בהן ויירה מהן' .המפקדהיהודי היה ,בשנת  ,1627משהיקה הרקם ,כתב-קיום
קדום היה גם ליהודי טך9א מאת בעלי העיר הזאת ,וגם בגליל קראקא כבר קמות ,בחצי המאה הט*ז ,הרבה קהילות
קטנות ,המתחילות במהרה להתחרות עם הקהילה-האם .אף בפולין-גדול קמות ,במחצית הראשונה של המאה הי"ו,קהילות
יהודיות בערים פרטיות ,בתור "קולוניות* של הקהילות הקדומותבפוזנא,קאלישולסלא .בשנת  1621נתנו הלש??ינסקים
כתב-קיום ליהודים שלהם בעיר ליסא ,ובשנת  1698עושים כן גם בעלי העיר קרוטושין .גם המלכים מבית ואזא,
משתדלים למשוך מתישבים יהודים לעריהם הפרטיות ,ונותנים להם זכויות וקיומים שונים .ולאדיסלאב הרביעי דרך-
משל מעביר את השוק בעירו ודינא (?קונומיא של בריסק) מיום השבת ליום חול ,כדי למשוך אליו יהודים מעיירות
הסביבה .אף הקלירוס העליון אינו מסאב מתישבים יהודים ומייסד קהילות בהרבה ערים הגמו*יות.
אולם עזה ביותר היתה ההתישבות היהודית בפודוליא ובאוקראינה? ,רכזה הואדי*יצא ,קנין משפחת ארסטרוגסקי,
אשר בה נתקיימה קהילה יהודית כבר בשנת  ,1532מכאן עברו היהודים לבאר? ,ראצלאב ,ואחרי האוקא הלובלינית
מכאן והלאה .היהודים-החוכרים נטלו לידם את הכנסות הפריצים ואת כל המסחר .בקרוב נוסדוישוביםיהודים בשדה-
לבן ,וך:סלאב ,סטארידיב ,קרדינל,אימאן*,מרוב וכו' ,בשנת  1655נותן ולאדיסלאבהרביעי כתב-קיוםליהודיקאמייניץ
של פודוליא ,המרשה להם לבנות בית-כנסת ,להתקין בית-עלמין ולסחור דרך חירות .בקרבת קאמייניץ קמות קהילות
קטנות-יותר ב?זיבוזן ,הוסיאטין ,סאטאנוב ועוד,
היהודים עברו בחפץ-לב מערי המלך אל ערי האצילים וכפריהם ,מאחר שמצאו בהם ביתר קלות את לחמם ולא
הששומנגישותהעירונים.אולםהיולהגירה המוניתזו גם צדדים שליליים .היהודי העוזב את העיר המלכותית והמתישב
בעיר פרטית מוותר מרצונו על חסותו של המלך והגנתו ,כלומר על חסות המדינה וחוקיה ,והוא נעשה למשרת(ליהודי)
של הפריץ,תלוי ברצונו ובחסדו .ויחסדו שלהפריז רוכב על סוס מנומר" = פתגם פולני זה ,היהודים טועמים את טעמו
לא אחת .אמנם במחצית הראשונה של המאה הי"ז עדייןאיננו שומעים על קאשריסות של המאגנאטים ,אך קמעה-קמעה
מתחיל הקורס הזה ,העושה במשך הזמן את תיהודי לעבדו של הפריץ .לכך אוסרמיקוליי דוצראנלבסקי ,בכפרו הסמוך
ללבוב ,את היהודים שלו,
בכבלים ודורש מקהל לבוב דמי פדיון .ציקלינסקי כובל את היהודי שלו בכבליברזל
ומובילו כפושע לדין לבובה .והאדונית סאל?"א קאלינללסקא' בעלת דינאיגרוד ,אף היתה דנה ביהודים דיני נפשות,
לפי שרירות-לבה.
ועוד תוצאה רעה היתה להתישבות היהודים בסקר המורחיי היהודי ,החוכר כאן בית-מזיגה ,מכס ,דמי-גשר ושאר
הכנסות של פריצים ,מעלה על עצמו את חמת האוכלוסיה הכפרית ,שבאה ונתלקטה לכאן מכל המדינה ולא התרגלה
לעולים כאלה ,בפרט באוקראינה ,מקום שמשק הפריצים היה שנוא מאד ,שפכו המשועבדים את חמתם על עושידירו
של הפריץ ,על היהודים ,האיבה אליהם גדלה בה במידה שגדל שעבודו של האכרוהיא פורצת בתבערה איומה,
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ימ"ש* מרים את ידו על המלך ופורק את עול המלכות .שנת  ,1648שנת מרידות הקוזאקים,נעשית שנת דמים לישראל
בחבלי הסקר המזרחיים של המדינה והיא קובעת-עתים אף ליהדות אירופה כולה.
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מעמדם ההוקי של היהודים וארגונמ
 3ליגון

הקהל

2נ התפת חותה ההיםט וריח של התחיקה ליהודים

ברצותנו לידע את משטרם שליהודי פוליה עלגנו להכיר תחילה את מקורותיה כלומר את מקורות התחיקהליהודים.
מקורות אלה ,שני סוגים הם לפי מוצאם :חיצוני ופנימי .מקור חיצוני הוא בראש וראשונה שלטון המלך ,אשר
היהודים כפופים לו בתורת "עבדי האוצר" ) .(servi cameraeמשלטון זה,שגילתו הםהקיומים הראשיים ,נובעת שליטתם
שלפקידי המלך .בצד שלטון המלך,לעתים אף בניגוד לפקודותיו ,מופיעה הכנסיה ,השואפת להגביל את זכויות היהודים,
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