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 Paul Wexier The Non-Jewish Origins of the

Sephardic Jews (תרדס suny תודהי ידומילו היגולופורתנאב). 

 Albany, n.Y.: State University of New York Press. 1996. xviii+321 pages.

.שידייו ונידל ,תידוהי־תיברע ןוגכ ,תוידוהי תופשב החמתמה ןשלב וניה רלסקו לופ 

תייגוסב דחוימב ,ירוטסיה רוזחש ךרוצל םיינשלב םינותנב קסוע אוה תונורחאה םינשב 

תעה ףוסמ אוה הז אצומ יכ רלסקו ןעט םדוק רוביחב .זנכשא ידוהי לש ינתאה אצומה 

רבע לא וזה הזיתה תא רלסקו ביחרמ תיחכונה ותדובעב .ורקיעב ידוהי וניאו ,הקיתעה 

דרפסל הקירפא ןופצמ ורגיהש םירברבה אוה םידרפסה רוקמ יכ ןעוט אוה .דרפס ידוהי 

ידוהיה ביכרמה ,ןעוט אוה ,ךכל םאתהבו .תינימשה האמב ימלסיאה שוביכה רחאל 

לש רשוע לע ךמתסמ רבחמה לש ןועיטה .טעומ אוה דרפס תודהיב קיתעה ילארשי־ץראה 

שי ,הפוריאב ידוהיה םויקה לש ןושארה ףלאה בור ךרואלש שיגדמ אוה .םיינשלב םינותנ 

דומיל טעמ ךאו ,תימראו תירבע ,תוירוקמה תונושלב םידוהי לש תוקבדל הטעומ תודע קר 

ידוהי ברקב חורפל תירבעה הריציהו הרותה דומיל ולחה ףלאה הנפמב קר .יתריצי הרות 

תידוהיה־תיברעה ןושלב יתדה םילימה רצוא יכ הארמ רבחמה ,ןכ־לע רתי .הפוריא 

־םייברע םיחנומ םירוגש ויה ,תאז םוקמב ;דואמ לד ירבע חונימ קר ללוכ דרפסב 

חותינ :רבחמה הלעמ תפסונ הדוקנו רחואמ בלשב ידוהי ןכות םהב ורעהש ,םיימלסיא 

םיירברב םיגהנמ לש םיבר םידירש ףשוח דרפסב תידוהיה־תיברעה ןושלה לש ינשלב 

םניה םידוהיש הזיתה תרגסמב ,רתוי הברהו ,הלא םינותנ שרפמ רבחמה .הקירפאךופצמ 

חיכש תירבעב שומישה השענ הרשע־תחאה האמב לחה .םידוהי־אל לש םהיאצאצ רקיעב 

תוארל עיצמ רלסקו .תחרופ הלחה תידוהי תונדמלו ,תוצופתה ידוהי ןיב רתוי 
םימלסומ לש הרימחמה תונייועה לע הבוגת וויהש ,"תודהיתה יכילהת"כ הלא תויוחתפתה 

תא חפטל םידוהי ולחה זא ,ותטיש יפ־לע .ינשה ףלאה תליחתמ םידוהי יפלכ םירצונו 

־םדקה םרבעמ ואשנש םיידוהי־אל םיגהנמ םייסלק םיידוהי תורוקמב תולתלו ,םדוחיי 
.ידוהי 

תונושל ,ןוכנ ןועיטה םא :המגודל .םיבר םינוויכב הרפמו ןרקסמ רלסקו לש ןועיטה 

,ןכו .םימודקה םירברבה לש תוברתהו ןושלה לש עדימ רגאמ תווהל תוכירצ דרפס ידוהי 

התיהש ,תיניטלה :יטוזקא ביכרמ לע ורמש םיידרפסה םידוהיה תונושל ,רבחמה תנעטל 

םיכירצ םייניטל םידומיל ,ןכ־סא .ימלסיאה שוביכה ינפל הקירפא־ןופצב םירצונ שומישב 

.דרפסב הגהנש תידוהיה־תיברעה ןושלה רקחל תוניצרב סחייתהל 

םירועמה ברקב דחוימב ,תורתוס תובוגת ררועי הזה ןיינעמהו יביטקובורפה רפסה 

ןכש ,תונויצה יבייוא לש םכיחל ברעי אוה .תונויצהו לארשי ביבס יחכונה טקילפנוקב 

תמועל ,םייתרוסמ םידוהי .תידוהי תוימואל ללושה ןועיטב הכימתכ ותוא אורקל ןתינ 

יניא םינשלב לע .ידוהיה אצומה תלאשב תלבוקמה הסיפתה לע הפקתהה ןמ ועזעדזי ,תאז 

םיגשלבש יוארש ,וזכ הפיקמ תונעדיב ןשלב וניאש ימ םישרמ רפסה לבא ,רבדל לוכי 

בור ללוכ) הרבח ינעדמש ינמודו ,יתוברת גולופורתנאכ רפסה תא יתארק .וילא וסחייתי 

תובישח סחיימ אוה .תיטסיביטיזופ איה רבחמה תשיג .ךכ לכ ושגרתי אל (םינוירוטסיהה 
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וסחיי םישנאהש תויתוברת תויועמשממ םלעתמו ,םידוהי לש יעזגה אצומל רשאב תודבועל 

תויתועמשמ תויעזגה תודבועה יכ רבוס רבחמה .ףשוח אוהש תודבועל וסחיי אל וא 

םמצעב ויה םהב קסוע אוהש םישנאה םא הלאשב ןיינעתמ אוה ןיאו ,תירוטסיה הניחבמ 

הלאה תוסיפתה .םמצע יבגל וחפיט םישנאהש הסיפתה תא ןחוב אוה ןיא םג .ןהל םיעדומ 

ןהל סחיימ רבחמהש תודבועהש ןכתיי יכ ,תיגולופורתנא הנבות ךרוצל רקיעה םה ןחותינו 

םישנאה לש םהייח תואיצמב אלו םנוימדב אל ךא ,ונוימדב קר הלאכ ןניה תובישח 

.םירקחנה 

רקח םוחתב איה תינרדומה תיתוברתה היגולופורתנאה לש תובושחה תונכותה תחא 

תועצמאב יגולואידיא יוטיב תלבקמו תינבנ תוראש יכ הסיפתה םויכ תלבוקמ .תוראשה 

תויגבה .השורי תוכז תלילשו ץומיא ,םד־ירשק יומיד ,תויגולאגג ןוגכ ,תויתרבח תוינבה 

םייתוברת־םייתרבח םיאנתו םיבצמ אלא ,הטושפ תיביטיזופ תואיצמ תופקשמ ןניא הלא 

םלוא ,תונמיהמ ןה יכ חינהל ןתינ ,םישנאל תובושח ןניא תויגולאנג רשאכ קר .םיבכרומ 

ףא ילואו הללפוט איהש רבתסמ ,החפטלו הרכוזל ידכ םישנאל הבושח היגולאנג רשאכ 

איה אצומה רבדב הנעטהש תעדה לע לבקתמ ונינפלש ידרפסה הרקמב םג .עדומב הפייוז 

אצומה תורוקמ לש תובכרומה תדבוע ,ןכא .יתדבוע ינתא אצוממ לידבהל ,תיתרבח הינבה 

אצוממ םיבר הכ םילארשי לש תיבלסה תוזחה תא ריבסהל דציכ .לכל היולג םיידוהיה 

רועה ןוג ,ודוה םורד ידוהי לש ההכה רועה ,ןמית יאצוי לש םיקדה םיוותה ,יפוריא חרזמ 

לכ ןיב תיעזג תוגזמתה לש ךילהת לחש קפס ןיא ?ילוכו וקורמ ידוהי לש ההכ תוחפה 

ידוהי ויח הריפסל ןושארה ףלאה ךלהמב .ןתוא תובבוסה תויסולכואהו תוידוהיה תוליהקה 

תד תודהיה התיה ףא תמיוסמ הפוקתב .יסחי ןפואב חותפו ליזנ יתד םלועב תוצופתה 

םידוהי ושכר ףלאה לכ ךרואל ,ךכ לע ףסונ .המודקה תורצנב הרחתמ תרייגמו תטשפתמ 

םתוא עונמלו םידבע לומל תעבות הכלההו ,םיידוהי־אלה םהיליבקמכ ,םידבע םידימא 

םע וברעתהו הלא םידבע ורייגתה םינשה םעש חינהל ןתינ .תירוקמה םתד תא םייקלמ 

,םלסיאה ןיב םייניבה־ ימיב תויתדה תוציחמה תחשקהל דע הדימתה תיתד תוליזנ .םידוהי 

האמב קר הפוריאב ורצנתה םינורחאה םינגפה .תוינגפה תותדהו תורצנה ,תודהיה 

םידוהיה ברקב הנורחאל םיפשוח תוינשדח תוטישב םישמתשמה םיאקיטנג .הרשע־ םיתשה 

ינשה ףלאה ךלהמב ופכנש הימגודנאה יאנתל ןסחייל רשפאש ,תויומס תוינגודנא תונוכת 

םלוא ,אופיא לבוקמ רלסקו לש יסיסבה ןועיטה .תיתדה תוריגסה תפוקתב ,הריפסל 
.ירמגל שדח וניא ,תונשנה ויתוזרכהל דוגינב 

רפסהש גוסמ עדימל םישרדנ ונא ,םאצומל תורושקה םישנא לש תולועפ תנבה םשל 

תא ןייצמ דחא סותימ .םיימוקמ רוקמ־יסותימ שי דרפס ידוהי לש הרקמב .קפסמ וניא הזה 

תונדמלה תליחת ןיב רשוק רחא סותימ ;םיידרפסה םידוהיה רוקמכ ליצאה הדוהי טבש 

ןוחבל תוברתה רקוח לע .("םייובשה העברא" תדגא) לבב יטילפ םימכח ןיבל תידרפסה 

םישנא תועינמ ןה דציכ .הלא תונומא לש תויתוברתהו תויתרבחה תויופעתסהה תא 

לאיצנטופ תלעב הניה ינתאה אצומה תייגוס לש וז ךרדב הניחב ?תופולח ןיב רוחבל 

םה ,םינודינ הלאכ םייתוברת םירמוחש הדימב ,ונינפלש רפסב לבא .םישנא ייח תנבהל 

תוצופתה ידוהי לש רוקמה־יסותימב רבחמה לש לופיטה .יטסיביטיזופ ןועיטב קר םישמשמ 

,רתויב םודק אוה תוליהק לש ןרוקמש םינעוט הלאה םיסותימה בור :ךכל המגוד אוה 

,רתויב םודקה רוקמל הנעטה) .ןושארה תיבה ןברוחל ףאו ינשה תיבה ןברוח דע עיגמו 

,תלבוקמ תיגולופורתנא הנבותל הריתסב (.היסינות םורד תודהימ האב ,ךלמה דוד ימיל 
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לש תוליהק לש תישממה הקיתעה תואיצמה תא םיפקשמ רוקמ־יסותימש עיצמ רלסקו 

.(34 'ע> רפסה לש ןועיטל שושיאו ןיכומיסכ םיגצומ םיסותימה ךכ .ורייגתהש םידוהי־אל 

םייוצמ .םייטרפ תומשב רבחמה ןויד הניה תיטסיביטיזופ תונשרפל תפסונ המגוד 

םרוקמ רתוי םיבר םירכז תומש .םירבגלו םישנל םיידוהי תומש ןיב םיינושל םילדבה 

תובר תובקנ תומשו ,(םיכלמו םיאיבנ ,המואה תובא לש תומש טרפבו) תיכ"נת תירבעב 

,החמש ,יפוי ןוגכ) תויצרא תונוכת םיעיבמ םהו ,תוימוקמ תוידוהי תופשב םרוקמ רתוי 

:תיביטיזופ תואיצמ לש ףוקישכ הלאה םילדבהה תא שרפמ רבחמה .(ילוכו בל־בוט ,לזמ 

םושמ ,רבחמה רובס ,ןכתיי) םירייגתמה ברקב םירבגמ רתוי תובר םישנ ילוא ויה 

ברקב תוחפ וגהנ םיירוקמ םיירבע תומש ,תאז תובקעב .(םירבג העיתרה הלימל השירדהש 

תונושה תא סחייל ןתינ :תיתרעשה תוחפ תונשרפ עיצמ היה יתוברת חותינ .(51 'ע) םישנ 

םיחקלנ םירבג תומש) טעמכ םיילסרוויגוא בצימו רדגמ ילדבהל םישנו םירבג תומשב 

.(הלפשהו העונצה תיתיבה הריפסהמ םישנ תומש וליאו ,תיתרקויה ההובגה תוברתהמ 

םיביכרמ ינשל התואנ תוסחייתה וב ןיא .ירוטסיה טביהמ רפסה לע ריעהל םג ץוחנ 

תוברתהש הדבועה אוה דחאה .ימלסיאה שוביכל תונושארה תואמב םידוהיה ייחב םייזכרמ 

וליג הפוריא ןופצמ םירצונ וליפא .התרקויו התחירפ אישב התיה הפוקת התואב תיברעה 

תא תוארל שי הז רשקהב .יניטל םוגרתב וצפוה םייברע םיבתכו ,תיברעה תוברתב ןיינע 

בצימ יניינעל יטנוולר בצמכ תימלסיאה תוברתב דרפס ידוהי לש הקומעה תוברועמה 

םישנאש תופצל ןתינ יכ ,ינתא אצומ ןיבל וז תוברועמ ןיב רשק לכ ןיאש ןכתיי .דמעמו 

רבחתהל הייטנ ולגי - ללכ־ןרדב ,םידוהיכ - תיתרבחו תיתד תוילוש לש בצמב 
.תיטילופהו תירמוחה םתלעות יפל תודמעמלו תויוברתל 

ןוטלשל תונושארה תואמה ךלהמבש אוה רוביחה ןמ טעמכ םלענש רחא ירוטסיה ןיינע 

הזמ דואמ הנוש תוצופתה תודהי לש יתדהו יטילופה ןוגראה היה ,ףלאה ףוס דעו םלסיאה 

תידוהי תוכמס לבבב הלעפ תיברעה תופילכה תפוקתב .םירחואמה םייניבה־ימיבש 

הכימת ולביק םינואגה .הלוגה תוליהקב טולשל התסינש ,תונואגה דסומ - תיזכרמ 

ישאר תונמל ףא וסינ םה .תויטילופו תויתד תויחנה םשל וחלשו ,תוליהקהמ תיפסכ 

הגהנה תוצופתה ידוהיל .רתיה ,השעמל םג םיתיעלו ,הכלהל תוחפל .תוימוקמ תוליהק 

ףוס דע תוצופתה תוליהק לש תיתוברתה השלוחה תא .הילע ךמסיהל תדבוכמו תקחורמ 

.אדירג ידוהי־אל אצומל אלו ,הז בצמל ,יקלח ןפואב תוחפל ,ןכ־םא סחייל שי ףלאה 

תוימוקמ תוידוהי תויוברת ולחה ליבקמבו ,תילבבה תוכמסה השלחנ ףלאה ףוס תארקל 

תוכמתסהה .הלאה תויוחתפתהה ןיב רשקל ונעט ,רעב קחצי טרפבו ,םינוירוטסיה .גשגשל 

הז ןועיט .תוביסנה ףקותב וחמצ ינשה ףלאב תינרותה החירפהו תוליהקה לש תימצעה 

תא רתוי בוט םאות אוה ,הזמ רתויו ;רלסקו לש תודהייתהה יכילהת תזית ומכ ריבס 
.םייגולונורכה םינותנה 

לש הכלהה לודג תאמ בבלמ ישיא בתכמ :הרשע־םיתשה האמהמ רוקמ טוטיצב םכסא 

היגוסב הכרדה שקיב ןורחאה הז .תפרצבש סנבורפב רגייתמ לא ,ם"במרה ,םייניבה־ימי 

יהולא" חסונה תא תוללוכה תולבוקמ תוליפת ללפתהל לוכי אוה םאה :הליפת יחסונ לש 

:ול הנע ם"במרה .המואה תובאל אצאצ אוה ןיא ירהש ?"וניתובא 

לכ דמלש אוה וניבא םהרבאש רבדה רקיעו ...םנקתכ לכה רמול ךל שי... 

לכ ףוס דע רייגתיש ימ לכ ,ךכיפל ...תמאה תד םעידוהו ,םליכשהו םעה 

.םלוכ םה ותיב ינבו ,ה"ע וניבא םהרבא לש ודימלת ...תורודה 
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197 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו 998-ט''נשת 

,אצומל תועדומ :ינתאה אצומה אשונב תיסלקה תינברה הדמעה תא הלגמ וז הקיספ 

יניינעב תיגולופורתנאה הנבותה תא םיששאמ ם"במרה ירבד ,ןכ־ומכ .ךכב ןיינע רסוח ךא 

תרגסמל םישדח םירבח טולקל תרשפאמה תיתרבח הינבה וניח רויג :ןודינה אשונל תוראש 

,םירג לש הטילקל תינברה הקדצהה תא שרופמ ןפואב גיצמ ם"במרה .תידוהיה תוראשה 

ינבו ם"במרכ םישנא יבגל התובישחמ תדבאמ ינתאה אצומה תלאש ,וז הינבה לשב ךא 

תוברתה ירקוח לצא םג התובישחמ תדבאמ הלאשה ,תאז תובקעב .ללכב תינבר תוברת 
.הלאה םישנאה לש 

ןשד המלש 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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