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"הצמממ ךורב" תורוקמל / קאסוב ריאמ 

,יקסבוחינרשט לש '"הצנגממ ךורב" המאופה םוסרפ ינפל םינש רשעכ ,1892 תנשב 

לע ודבע רשא 'תופידרה ירואיתל שדקוהש ,ןרטש .מו רואביונ .א לש ףסוא ןילרבב ספדנ 

Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen während) בלצה תועסמ ימיב םידוהיה 

 der Kreuzzüge) תועמדה רפס"ב דלפנרב .ש םג ב"חא םמסרפש — הלאה םירואיתה ךותב"

תנשב עריא רשא לע ,ןועמש ר"ב המלש 'ר ,תוערפה-רוד-ןב לש ויתומישר תואצמנ — 

,םיערופה ידיב ולפי לבל םירוה ידי לע םידלי תגירה לש םיבר םירקמ לע ןהבו ,1096 

ל"נה תונורכזב םיאבומה םיברה םירקמהמ .דמשל םאיבהלו תורצנה חורב םכנחל םילולעה 

.דחא ןאכ טטוצי 

תיב לא ולה,' ב"חאו רצנתה הליחתש ,דיסחה קחצי רמב היצנוגומב היהש השעמ 

דיסחה לאשיו ...וינב דעבו ודעב תיבה תותלד רוגסיו אוביו ...הגרהנ השודקה ותשא ..,ויבא 

,ותבו ונב ,וינב ינש תא קידצה קחצי רמ חקיו י וגיהלאל םכתא חבזאש םכנוצר :וינב לא 

שודק לע םש םטחשיו שדוקה ןורא ינפל תסנכה תיב לא הלילה יצחב רצחה ךרד םכילויו 

",..ויתויוז עבראב תיבה תא קילדהו ויבא תיב לא רצחה ךרד דיסחה בשיו ...םשה 

לש ותורצנתה :"הצנגממ ךורב"בש םיירקיעה םיביטומה םיאצמנ ליעלד רופיסב 

ב"חאו ןברקכ 'ה ןורא ינפל םינבה תטיחש ,ותשא החצרנ ןהבש ,תוערפב ישארה רוביגה 
!הלודגה הפרשה — 

ךורע דןי1פה תויהבו 

:יתברקה זא ן?ךקז 

,.תומימת ת1ל1ע ,וניסונפ יתש 

שמשי ןועמש ר"ב המלש 'ר לש ויתומישר תא ריכה יקסבוחינרשטש ,ךכל היאר 
!הלאה תומישרהמ חוקלה עטקה 

ותשא תא טחשו הרובגב רזאתנו תלכאמה ודיב חקלו הליל דועב (והירמש 'ר) ם קיו" 

ולאשו ...תרחמלו •תמ אל ןיידעו ,וחור הפלעתנו — ומצע תא טחש ךכ רחאו וינב השולשו 

רמאו בישה .תויחל לכות דוע יכ ,ונתועטל רוזחלו ןיידע ךיהלא רימהל התא הצור !ותוא 

,רבקב יח ךתוא רובקנ הגה — רובס התא רשאכ ךתוא גורהנ אל :ורמא ...םולשו סח ! םהל 
לא 'דיסחה הירמש 'ר ,ומצעב אוה ךלהו ,החוש ול ורכ םידזו ...ונתועט לע הדומ היהת וא 

וקרזיו .עצמאב אוהו ונימיל ותשא תאו ולאמשל םביכשהו וינב תשולש תא חקלו !רבקה 

ולאשו ...יח רבקה ךותמ והואיצוהו תינש םעפב 'ה יביוא וילע ואבו ...הלעמלמ רפע וילע 

וילע וקרזיו הינש םעפ רבקב ותוא ומשו .הצר אלו ? ךיהלא רימהל הצור התא םא :ותוא 
."רפע 

בתכנש ,"הינומריט יגורה" יקסבוחינרשט לש ורישל דוסי שמישש רופיסה והז ןה 

.ןשי ישפנ עוזעזל רחואמ דה אוהש ,חינהל רשפא ךא ,תרחואמ רתוי הפוקתב םנמא 

וכפהיי אמש דחפה :םינבה תגירהל תיתד הביס התיה ןועמש ר"ב המלש 'ר יפל 

:ירסומ-ימואל אוה "הצנגממ ךורב"ב תונבה תגירהל םעטהש דועב ,םירצונל םידליה 

דיתעב םהל םימוד ויהיו םיערופל ,םירצונל הנאשנתש ,תונבה יאצאצ ופרטצי ןפ המיאה 
.תועווזהו עשפה ישעמב 
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443 "הצנגממ ךורב" תורוקמל 

תאמ יתלוכי אל.". 

תת ןתיא :ילך1ג דמ תא 

ם?ה יןיב ,רןה ידיב 

.•.םול ןא די9ת ףאועק 

פ2 ןיבל יילזק יייסי 

סך לוקבי גגוח ןומהב 

,שש תומקר הטוע ,האורו 

"שאה לע םיךוה; תולצב 

ן יקסבוחינרשט תמאופב איה תירוקמ םאה ? תאזה הקמנהה ןכיהמ 

—1803)ןזומ םוילוי ינמרגה ררושמה לש Ahasver המאופל ונא םיברקתמ ןאכ 
רפסמ ותריציב ."הצנגממ ךורב"ב םג םיעלבומה ,תודוסי הברה הב שיש ,המאופ ,(1867 

תוירזכאב וטלש םיאמורהשכ 'ינשה תיבה תפוקת םותב יחש ,שורושחא םשב ידוהי לע ןזומ 

הריאשהב ,שורושחא לש ותשא התמ הנהו .לארשי ץראב ישונאה שפוחה יוכיד ךותו הבר 

יפויב ונייטצהש ,וידלי ינש לש םכוניחו םלודיגל ולוכ רסמתה שורושחא .םידלי ינש הירחא 

ונתנייש ,ימורה ביצנה ,סוטליפ תאמ שקביו ,םידליה ינש תא ימור רש האר םעפ .אלפומ 

םויה אב .ותוא החד זלה ךא ,םיקקזנל רזועכ עודי היהש ,ושיל שורושחא הגפ ותרצב .ול 

תבהו ןבה םא באה תא לאש אוה .עיפוה ימורה רשה .םהיבא תאמ םידליה תחיקלל דעוימה 

,ימור תובוחרב רשה לש ודצב בכרי 'ודידי היהי ונבש ,שורושחאל חיטבהו ךרדל םינכומ 

...תונידעה ימור תורענכ היהת תופיה היתולמשב הרענהו ,םיראופמ םידגב שובל 

ררחשמה ,דיחיהו דחאה חוכל הצרעהו ללה ירבד ,ומואנ תא אשנו שורושחא םק זא 

."תומה — אוה אלה 'םייחה יעגפו תונוסאהו תורצה לכמ םדאה תא 

תגירה רחאל ,ותשא רבק לע וירבד תא הצנגממ ךורב םג עימשי הז םואנל דהכ) 
!תונבה 

ונידמח9 תעךיה 

זהןזן ןיךוח ת1נ3 ןק 

(...ןהיתושפנ}" יתארק דוריז 

וטימ לע םיגורהה וידלי ינש תא הארהו ךסמה תא שורושחא טיסה וירבד םותבו 

,םיערופל םימוד םידליה ויהי לבל — םהיבא ידי לע םידליה תגירהל םעטה .םהית 

םהיבורק לע ואוביש תונוסאה לע תושידאב וטיבי לבלו םירוההמ רתויב רקיה תא םידדושל 
.םהידידי ידימ 

ינרשט לש ותריצי ןיבל הניב תולבקהה ףאו ךכב תמייתסמ ןזומ לש המאופה ןיאו 

רחאל התמ איה םגו ,הינש ,דשא חקל שורושחא .םינש ורבע .ךכב תומייתסמ ןניא יקסבוח 

וידלי תומשב םהל ארק אוה .םידליה לודיגל וייח תא שידקה שורושחא .תבו ןב ול הדליש 

דע שורושחא גוסנ םידחא םימחול םע .םיאמורה םע המחלמה הצרפ הנה ךא .םינושארה 

,םיהלאה לע וסעכ רובגב ,םימיה דחאב .ביואה ידי לע הגופה ילב ףקתוהש ,שדקמה תיבל 

,שאב הלע תיבהש העשבו 'שדקמה תיב תא שורושחא תיצה ,םיאמורל וריע תא ריגסהש 

ול המודב .םעוזה לאל ןברק ךכב ותוארב ,תובהלה ךותל וידלי ינש תא שורושחא ךילשה 
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ןמטוג םוחנ 444 

העש ויתונב תא וטחשבו 'הצנגמב הלודגה שאה תא הלעה אוה םג .הצנגממ ךורב השע 
שיגרה ,שאב התלע ריעהש 

יתברקה אוה ןושאר ןיןךק 

הלוגב םלק ן9ל 

...בךח ונש-זק תיב ,ונחנ 

וניתונב יתש !ן9ךק 

? ןוימדה אוה ירקמ םאה ? ןזומ לש המאופה תא יקסבוחינרשט ארקה 

ןועמש ר"ב המלש 'ר לש ויתומישרב םג ,םנמא ? ךורב — רוביגה םש ןכיהמו 
יפל ךא ,"קחצי ר"ב ךורב 'ר קיתו דימלת םש יהיו" היצנוגומב תוערפה רואיתב רכזומ 

לכבו ,דיסחה קחצי 'ר לע רפוסמה תא ךורב לש ויתוערואמ םימלוה ,ליעל טטוצמה ,רופיסה 

םע היצאיצוסא ךות עבקנ המאופה םשש ןכתי ."הצנגממ קחצי" תארקנ המאופה ןיא תאז 

םישדקומה ,םיבר םיטויפ ,רתיה ןיב ,רביחו 1221—1150 םינשב יחש ,הצנגממ ךורב 'ר 
.ישילשה בלצה עסמ ימי ,וימיב םידוהיה תא ודקפש ,תונוסאל 

יקסבוחינרשט ירויצ לע ( ןמטוג םוחנ 

םתוא רייצ רשא ,ל"ז יקסבוחינר'צ לש םירויצ המכ רגאש סדיורב .א השע הפי 
.םירפוסה-תדוגא-דעו תובישי תועש ךות 

אלא ,רייצל ץמאמ ךות ושענש ,םירויצ הלא ןיא .םירויצ רסירתכ ורמשנ ךכ הנה 
.רופאה בבוסה ןמ תוקתניה ךות "שוקשק-ירויצ" 

.רייצמה לש שפנה רקחל םהיארמל תומיוסמ תואצות עבוק היה גולוכיספש רשפא 

— יקסבוחינר'צ ןואיחמ ןוראב םיגצומ םתוא יתיארשכ — גולוכיספ יניאש ינא 
יפכ ,םדאכ יקסבוחינר'צלו יקסבוחינר'צ ררושמל תפסונ הרקוה לש לג יתוא ףיצה 

.תונורחאה ויתונשב ןכשכ ויתרכיהש 
היהש תפפוט הדימע התואכ ,וחצמ לע ויהש םילתלת םתואכ יניעב םה הלא םירויצ 

.רופיצה שארבש ץיצ-תצונכ — הווארל וליאכ ומצע דימעמ 
ורויצ תא םיריכזמ 1 ,2 '3 ,4 םירויצבש תויומדה .תינרדנג-תויטמארד םהב שי 
ילאק תוזירז ,יעוצקמ עדי שי בוטגומרל ירויצב ,םנמוא .בוטנומרל יסורה ררושמה לש 
שי םיאשונה תניחבמ .רומוהב ברועמ סותפ םהב שיו תיטמארד תויטגגילאו תיפארג 

.יקסבוחינר'צ ירויצב "םהל ןוימד 
הוד םיסוס ,ראפ-תוקורסתב םישנ ,םימפושמ םירבג םה הלא וירויצבש תויומדה 
.םיכורא םיסיר םע הלודג ןיעו םילקד השולש םע דגסמ ,םיגרוא תשרוח ,הרצוצח ,םיר 
דרש ידגב :םהייח יכרדו הלאה םיררושמה ינש ןיב האוושהה הלוע םישמ ילב 
קפרתמ הלאה םירבדה לכ לע — תונייטצה תותוא ילמסו הביכר-יסוסל הבהא ,םייאבצ 

.הלא םירויצב יקסבוחינר'צ 
ינב םירבעה םירפוסה ראשמ ותוא םידחיימ ויהש ,םירזיבא הלאה םירויצב שי 

.ול תיהש "ייוג"ה ןחה-פעט תא וב ונתנש ,םירזיבא .ותפוקת 
החונת,ד-תועונתו ,םיפוקזה וימפשב השוע היהש ,הפיקז-תוכישמ ןורכזב םילוע 
מויה והארמל דוגינכ •ושאר לעש םילתלתב רדס ונתנש ,ויתועבצא תוירכ תושוע ויהש 
הרישה חורש ,"ליח ישנא"ו "המדא יאד" ,"יל הניגנמ" םירעוסמה ויריש רכז הלוע ימוי 
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