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 Robert Chazan Medieval Stereotypes and Modern
 Antisemitism. Berkeley: University of California Press. 1997. 189 pages.

הפוריא ידוהי לש םיילילשה םהייומיד תוחתפתהב קסוע ןזח טרבור לש שדחה ורפס 

םהל שיו םינתשמ־יתלב םניא וללה םייומידה יכ ,החנה ךותמ .םיינוכיתה םייניבה־ימיב 

הפוקתה איה הרשע־םיתשה האמה יכ ,תוארהל ןזח שקבמ ,רוזחשל תנתינה הירוטסיה 

.ךכל רבסה עיצהלו ,םהלש תיביטמרופה 

,ףלא תנש תארקל תינופצה הפוריאב תוידוהי תוליהק לש ןתווהתה רואית רחאל 

ושיב ןימאהל ובריסש ימכ ,םידוהיב וכרכנש םיילילשה םייתדה םייומידה תא רפסה רקוס 

םיוולמכ רקיעב ,תילכלכה םתוליעפב םירושקה םיפיטואירטסה תאו ,ותבילצל םיארחאו 

םישדח םירגהמ רותב םידוהיב ותעדל קבדש ,ילילש יומיד םג ףיסומ אוה הלאל .תיבירב 

ומצע ןועיטה םגו ,תורוקמב והשלכ ןוגיעל םיכוז םניא םירבדה ךא ,תינופצה הפוריאל 

ךילהתב היורש ,דתיה ףלא תנש לש תיברעמ־ןופצה הפוריא :קיפסמ ססובמ הארנ וניא 

אל םידוהיה .תומוצע הייסולכוא תוצובק הב ולחנתה וכלהמבש ,תכל־קיחרמ יתרבח יוניש 

בורש ,םישדח םיבושיי ןמצעב ויה הפוריא ירע בורו ,םינמרונה רשאמ רתוי "םישדח" ויה 

.ואב בורקמ הז םהיבשוי 

ךלהמב םידוהי יפלכ תומילא ישעמ רבדב תונוש תויודעל רפסה הנופ ןכמ־רחאל 

תומילאה תופידרה :םתובישחב םיזגהל ןיאש ,הנקסמל עיגמו ,(1096)ןושארה בלצה־עסמ 

.ברעמב תוידוהיה תוליהקה לרוג לע ןמתוח תא ועיבטה אלו ןפקיהב דואמ תולבגומ ורתונ 

לש םייזכרמה םירושעה תובישח לע ןזח עיבצמ ,םירחא םירקוחל המודב ,תאז תמועל 

,םימש םש יללחמכ וספתנ םידוהיה ,םדה־תולילע ועיפוה וז הפוקתב :הרשע־םיתשה האמה 

ספתיהל ולחה םידוהיה .תומילא ישעמל ןברוק ויה תינופצה הפוריא לש םינוש םיקלחבו 

םירצונב תוירזכאב הווהב םיללעתמכ אלא ,רבעב ושי תבילצל םיארחאכ קר אל 

לש סנסנרה" םינכמ םיבר םינוירוטסיהש המ לש לפאה דצה ,ןזח שיגדמ ,והז .עשי־ירסח 

.הפוריא ברעמב השחרתהש םינפה־תבר תיתוברתה החירפה לש ,"הרשע־מיתשה האמה 

תריקסל רפסה הנופ ןאכמו ,ידוהיה יומיד תורדרדיהל תוביסה תניחבל שדקומ יזכרמ קרפ 

םיפיטואירטסה ןמ םיווק המכ חתומ םויסה קרפ .ךכל הבוגתב ןוטלשהו הייסנכה תוינידמ 
.תינרדומה תוימשיטנאל םיילבאידמה 

רזוש וב ,םידוהיה לש םיפיטואירטסב תורומתב דקמתמה ,הזר ביטרנכ יונב רפסה בור 

תומילא תוישרפ םיראתמ וא םידוהיה ייומיד תא םימיגדמה ,םיטסקט יעטק רבחמה 

םגו ,םיבר םיטרפמ בכרומה ,רישע ירוטסיה ספיספ עיצמ רפסה ןיא ,ךכיפל .םהיתודלותמ 

תא ןייפאל ידכ ןזה שמתשמ םהבש םיגשומה .םידדוב םיטסקט לש קדקודמ חותינ אל 

םג ,יזכרמה ןוטלשה .ההימת םיררועמ םתלועפ תא חתנלו םיירקיעה םייתרבחה םינקחשה 

םיינויצוטיטסנוקו םייביטמרונ םיחנומב ראותמ ,הריפסל תונושארה תואמה לש הז 

תימורה הייסנכב םלועל ןד רבחמה ןיא ,תאז תמועל ."תויושרה" הנוכמ וא "לשממ"כ 

דיגנמ אוה התואש ,תינחור תוכמסכ אלא ,ילכלכו יטילופ חוכב קיזחמה ,המצוע־בר דסומכ 

הרבחל :(88 'ע) "תועדומ" רפסה סחיימ הרשע־םיתשה האמל ."תויצראה תויושר"ל 

ילכ .(41 'ע)"תיצוביק שפנ" םג ןבומכו "םיכרצ" ,"תודרח" שי תנחבומ־יתלבה תיפוריאה 

,ירוטסיה רקחמב הכפהמב יזכרמ ביכרמ .רתוי םידח םניא תיתרבחה הלועפה חותינ 
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191 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998 -ט"נשת 

ךכב הרכהה היה ,םישולשה תונשב (Febvre) רבפ ןייסולו (Bloch) ךולב קרמ וללוחש 

- רקוחה תוברתב תושרשומה תונומאהו תועלבומה תוחנהה לולכמ - "סנס ןומוק"הש 

לש תשדוחמ הגשמהבו םייטרואית םילדומב ךרוצ שי .ירוטסיה חותינ ךרוצל קיפסמ וניא 

לע תססבתמה ,תינרדומה תיתרבחה הירוטסיהה לש אצומה־תדוקנ יהוז .רקחמה יאשומ 

רפסב ןכ אל .םיירוטסיה םילדומ תיינב לעו הלש רקחמה יאשומ לש תעדומ היצקורטסנוק 

,םתרדגה םצעמ ,ןזח לש םיירפכה .םירצמ־ןיא ןוטלש "רשיה לכשה" טלוש ןאכ :הז 

םהבש ,םירוזאב םיבשייתמ םניא םירגהמ .(11 'ע) "תיקסע תוליעפ לכב םידשוח" 

רוזאב ובשייתה םא ,ךכיפל :(7 יע> הנכסב םינותנ םהייחו תונייועב םהילא םיסחייתמ 

םירז םילעופ לש םביל־תמושתל) םלרוגל תדמתמ הדרחב םש ויח אלש ןמיס ,והשלכ 

ושפיח םיפדרנ םידוהי וב ,הרקמב ןד רבחמה רשאכ .(לארשיב םהיתימע לש וא הינמרגב 

םידיקפמ ויה םיפדרנהש "תעדה לע תולעהל ןתינ אל" יכ ,עבוק אוה ,םהינכש לצא טלקמ 

ושעי אל עודמ .(9 'ע> "םתשיגו םהיתונווכל סחיב םיחוטב םניאש" ,םינכש ידיב םלרוג תא 

תמועל םירצונל םידוהי ןיב הביא ישעמ רבדב תויודע ביצמ ןזח ?םיציקה לכ ולכ םא ,תאז 

לכבכ ,םייניבה־ימיב" יכ עבוקו ,(13-11 'ע> םוי־םוי ייחב תונכש יסחי רבדב תויודע 

קיזחהל רשפא־יא םנמואה .םיילילש םייומיד "קוחמל לוכי ישממ ישונא עגמ ,תופוקתה 

?הכותמ םימיוסמ םיטרפ םע תונכש יסחי םויק ךות המלש הצובקל סחיב ילילש יומידב 

וללעתי םידוהיש ,ריבס אל יכ ,רבחמה לש ותחנהל סחיב רמול ןתינ םימוד םירבד 

לכב .וילא סחיב תירצונה הנירטקודב םינימאמ םה ןיא רשאכ ,ירצונה שדוקה־מחלב 

םירתוסו םינוש םידבר תפישחל תיטילנא תורשפא לכ ריתומ ןזח ןיא וללה םירקמה 

הבוגתב רשאכ ,ךכו .תויתרבח םיסחי תוכרעמ לש ידממ־בר חותינלו תישונא תוגהנתהב 

ןזח לש ותניחבמ רבודמ ,הנגהו תוסח תשקבב טילשל תוידוהי תוליהק תונופ תופידרל 

םע דדומתמ אוה ןיא .(83 'ע> "תויושר"ה דצמ םידוהיב הכימתל תיעמשמ־דח תודעב 

םיטלשנה ברקב רציימה ,בכרומ חוכ ןונגנמ לש ותלועפמ קלח איה וזכ היינפש ,תורשפאה 

ןוטלשה לש םינפ־יריבסמ םיגציה םברקב קתעשמ וז ךרדבו ("תוסח") וב תינבמ תולת 
.עישומה 

הרומתל רבסה עיצהל ןויסינ אוה וביל ךא ,ירוטסיה ביטרנכ םנמוא יונב רפסה בור 

ירבסה לדומ .דקמתהל שקבמ ינא הז רבסהב ;הרשע־םיתשה האמב םידוהיל סחיב הלחש 

ויתודובעש ,רומ טרבור יטירבה ןוירוטסיהה תונורחאה םינשב עיצה רתויב העפשה־בר 
לש םביל־תמושתל דחוימב תויואר םייניבה־ימי לש תירוטסיהה היגולויצוסה םוחתב 

לש קירבמ יתאוושה חותינ רומ עיצה 1,תפדור הרבח לש התדיל ורפסב .םיגולויצוס 

םיבר .םייניבה־ימיב םילאוסקסומוההו םיערוצמה ,(heretics) םינימה ,םידוהיה תפידר 

םיילושה תוצובקל תינרדומ־הרפה תיפוריאה הרבחה לש הסחי תא גיצהל םיטונ 

םקמל ןתינ יכ ,רומ שיגדמ ךכל דוגינב .הנתשמ־יתלבו עובק ןייפאמכ הכותבש "םינוש"לו 

תנייפואמה הפוקת ,הרשע־סיתשהו הרשע־תחאה תואמב "תפדור הרבח" לש התדיל תא 

ינונגנמ .תוימוקמ־לע תויטילופ תודיחי שוביגבו ץאומ רויעב ,ילכלכו יפרגומד לודיגב 

שומיש ךות דבב דב וחתפתה ,וזמ וז דואמ תונוש תוצובק לע ולעפוהש ,הפידרהו גוויסה 

 R.I. Moore, The Birth of a Persecuting Society (Cambridge: Cambrigde University
 .Press, 1987)
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ינורקעה רבסהה תאש ,רומ קיסמ ךכמ .םייומידו תומשאה לש טעמכ ההז ראוטרפרב 

םייניבה־ימי לש תיפוריאה הרבחב וללוחתהש ,םיינבמה םייונישב שפחל שי םתעפוהל 

ןוטלשה ינונגנמ לש תורסמתהב הפידרה ינונגנמ חותיפ תא תרשוק ותעצה .םיינוכיתה 

לש התיילעב יפיצפס ןפואבו ,הנידמה לש הלאו הייסנכה לש הלא - תיברעמה הפוריאב 

ויתודובע תארשהב .םישדחה חוכה תודסומ תיילעב הלרוג תא הרשקש ,תדמולמ הטילא 

,השדח עדיו חוכ תירב לש התורצוויה תא הרשע־ םיתשה האמב רומ רתאמ וקופ לשימ לש 

םתפידרו ללכה ןמ םתאצוה ,םגוויס .הטילש אשומכ תיפוריאה הרבחה תא בצעל הליחתמה 

לש הלעמלמ היצרגטניאה ךילהת תרגסמב חתפמ דיקפת ואלימ םישלח םיטועימ לש 
.תיברעמה הפוריא 

יכ ,קדצב ריכזמ אוה .רומ לש הזתל סחיב ורקחמ תא הרצקב ןזח םקממ ורפסל אובמב 

תא רזחשל ידכ תויודע קיפסמ ונידיב ןיא ,םילאוסקסומוהלו םיערוצמל ,םינימל סחיב 

םירישעה םיידוהיה תורוקמה ,תאז תמועל .םיפדרנה ידי־לע םיכילהתה וספתנ הב ךרדה 

לוכיש ,חיטבמ רקחמ קיפא ןכא הז ."הטמלמ" רומ לש הזתה תא ןוחבל רשפאל ולכוי רתוי 

תא תובאושה תורחא תודובעל המודב רשא ,רומ לש ותדובעל םיבושח םינוקית קפסל 

שדחמ־םבוציעבו םגוויסב "הלעמלמ" גויתה לש וקלח תפישחב תדקמתמ ,וקופמ ןתארשה 

2.ךילהתב םיטלשנה לש םקלחל תקפסמ בל־תמושת השידקמ הניא ךא ,םיטלשנה לש 

אוה יכ ,הארנ .ידוהיה ןחבמה־הרקמב ןומטה לאיצנטופה תא שמממ וניא ןזח ךא 

רבידמ רומש דועב .םהילע ןומא ומצע אוהש ,םיגשומל רומ לש לדומה תא םגרתל השקתמ 

דימת בשוח ןזח ,ויגוסל (power) "ןוטלש" וא "חוכ" לע רקיעבו "יזכרמ ןוטלש" לע 

,ךכו .(government, governance, authorities)"לשממ"ה וא "תויושר"ה לש םיחנומב 

ןזח ,עדיו חוכ לש השדח הטילא לש הדיקפתב דקמתמה ,תופידרל רבסה עיצמ רומ רשאכ 

'ע> םידוהי דגנ םיכיסנו םיטילש לש תנווכמה םתלועפ רבדב הזיתל םירבדה תא םגרתמ 

הניאש ,היפרגוירוטסיה לש הנושלל ינבמ יתרבח חותינ לש העטמ םוגרת והז .(83-80 

איה ,םתוא תאצומ הניא רשאכו ,תושרופמ תוינכותו תועדומ תונווכ ,םידיחי אלא הריכמ 

.ירוטסיה־ יגולויצוס לדומ לש תצחומ הכרפה ךכב האור 

וזב וז תונושה תוצובקה תא רימהל היה ןתינ ,הפידרה ינונגנמ תניחבמ יכ ,ןעוט רומ 

,םיבר םינוירוטסיה לש םלגרהכ ,ןזח .תולועפו תומשאה לש ראוטרפר ותואב שומיש ךות 

םהינייפאמ לע העבצה תרזעב ותנעט תא רותסל שקבמ ,טרפב םידוהיה לש הלאו 

תילכת .ןיינעה ןיממ ןניא ויתונעט ךא .םידוהיה ־ הז הרקמב ,ורקחמ יאשומ לש םידחוימה 

,םימיוסמ םיטביה ןכותמ טישפהל אלא ,ןמצע תועפותב תוהזל ןועטל הניא האוושהה 

וניא רומ .ןותנ ירבסהו ירואית לדומ לש ותניחבמ םימודו םייתועמשמ בשחיהל םילוכיש 

אוה רשאכ ;םילאוסקסומוהו םיערוצמ ,םינימ ,םידוהי ןיב לדבה לכ ןיא יכ ,ןבומכ ןעוט 

ןווכמה ףתושמ תויפיטואירטס תומשאה ראוטרפר) םתסיפתב תורזוח תוינבת לע עיבצמ 

שקבמ אוה ,(םתלעפהו הפידר ינונגנמ ןוניכ ,ללכה ןמ םתקחרה) םהב לופיטבו (םדגנ 

היצקנופ האלימ םתפידרש ךכ לעו ,יסחיה םדמעמב ינבמ ןוימד לע ךכ ךותמ קיסהל 

ידכ .עדי/חוכ תירב תוססבתהו תיברעמה הפוריאב ןוטלשה תורסמתה ךילהתב תיגולנא 

הניחבמ הרמה־תונב ןניא וללה תוצובקהש ,חיכוהל לשמל היה ךירצ ,לדומה תא רותסל 

,רחש תימלוש לש הרפסב הלא תולאשב םייניע־ריאמ ןויד אוצמל לכוי ירבעה ארוקה .2 

.<1995 ,ביבא־לת) םייניבה־ימיב םיילוש תוצובק 
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,וזכ הצוחנ תודדומתה רדעיהב .הלעמלמ גוויס ירפ הניא ןתרדגהש וא ,תילנויצקנופ 

תרכומה השגדהב סמסמתמו רזוח ,רומ לש ינבימה חותינה ביצמש ,יתאוושהה רגתאה 

.ידוהיה דוחייה לש בטיה 

,רישכמכ םידוהיה תפידר תא גיצמ ,רבחמה ףידעמ ותואש ,יפולחה רבסהה 

תוולמה ,תודרחה תא תככשמו התודיכל תא תנחבומ־יתלבה הרבחה תקזחמ ותועצמאבש 

קר אלו ,רומ עיצהש לדומה ןמ רתוי ענכשמ וניא הז רבסה .ריהמ יתרבח יוניש ךילהת לכ 

הרבחה לש "תיביטקלוקה שפנ"ב תודרחה םוקימב הכורכה ,תיגשומה תומימעה םושמ 

'ע> "ץאומ יתרבח יוניש" לש םייטנוולרה םירטמרפה ןויצמ תוענמיהבו <93 'ע) תירצונה 

הזוחא ,דתיה תיברעמה הפוריא יכ ,ותנעט שושיאל תויודע לכ איבמ וניא ןזח ,תישאר .(90 

ותנעט יכ ,ןויצל היוארה תונכב ףיסומ אוה םיילוש־תרעהב .הרשע־סיתשה האמב הדרח 

תפידר םצע לע ךמתסמה ,דבלב קסיה איה בורה תרבח ברקב הדרחה תומצעתה רבדב 

םירבסומ הביא ייוטיב ובש ,ילגעמ ןועיט ךכיפל והז .(36 הרעה ,159 'ע> םיטועימה 

לע עיבצמ ןכא אוה רשאכ ,תינש .הביאה ייוליג ךותמ תקסומה ,תחוור הדרח ידי־לע 

,86 'ע) םידוהיה וא םינימה ינפמ תדסוממה היסנכה תוששחב רבודמה ,םייטרקנוק תוששח 

שוריפ לע הלש לופונומה תוביציל תדמולמה הטילאה תוששחב אקווד ,רמולכ ,(100 
.תואיצמה 

תידעלבה תודקמתהה .תרוקיבו חותיפל הקוקז ןכא רומ לש תפדורה הרבחה תזית 

ריהז חותינב ךרוצ ןיידע שי :הקיפסמ הניא תילאוטקלטניא־תינוטלשה הטילאה תלועפב 

לש םתלועפ ןיב תבכרומה היצקארטניאה לש ןכו ,התוא ורשפיאש ,םייתרבחה םיאנתה לש 

ןקלחש ,תופדרנה תוצובקה לש ןתוליעפ ןיבל םישדחה הפידרהו הקחרהה ,גוויסה ינונגנמ 

ילב םג ןגרואמ םויק שי תורחאל דועב ,תונגרואמ־יתלב תויתרבח תוירוגטק אלא ןניא 

,לואשל םג היה ךירצ .תדרפנ תיתרבח הירוגטקל םתוא וכפהי םיינוטלש הפידרו גוויסש 

תעייסמ ןכא ,"הטמלמ" תונייוע ןיבל "הלעמל" הרוקמש הפידר ןיב תטשופמה הדגנהה םא 

תויצלטסנוק לש ןידע חותינב ךרוצ שי ךכ םשל .וזכ הפיקמ תיתרבח הרומת תנבהל 

,ררבל תוסנל היה בושח .תוברועמה תוצובקה לש םינתשמ םיסרטניא יכרעמו תויתרבח 

םינפצ וב תוהזל תוסנלו ,םידוהיה תודוא הרואכל דיחאה חישה תא קרפל רשפא םא 

ןיידע ורתונ וללה תולאשה לכ .תונוש תוצובקל ונפוהש ,םייעמשמ־בר םירסמו םינוש 
.תורותפ־יתלב 

יזגלא ידג 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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