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'המגפה השחורה' הייתה אחד האסונות הגדולים ביותר בהיסטוריה של אירופה:2 מעריכים 

ששיעור התמותה ביבשת היה בין שליש למחצית מהאוכלוסייה.3 המגפה הגיעה לאירופה 

ממזרח אסיה באמצע המאה הארבע־עשרה. פגיעתה הקשה הראשונה הייתה בערי המסחר 

באיטליה, ועד מהרה היא פשטה בנמלי אירופה והיכתה כמעט בכל רחבי היבשת. ב־1348 

הגיעה המגפה לממלכת אראגון בחלקו הצפוני מזרחי של חצי האי האיברי. משם התפשטה 

על  נכתב  הרבה  לא  אך  השחורה,  במגפה  עסקו  רבים  חוקרים  כולו.  האי  חצי  אל  המגפה 

התפתחותה ועל השפעותיה בחצי האי האיברי.4 סיבה אחת לדבר היא מיעוט המקורות; ועם 

של  בהדרכתו  העברית בירושלים  האוניברסיטה  של  להיסטוריה  הספר  בית  במסגרת  נכתבה  זו  עבודה  א 

פרופסור בנימין זאב קדר.
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זאת, יש מקורות נוצריים חשובים על הנושא שטרם נחקרו לעומק, ודומה שלפחות בחלקה, 

ההתעלמות מהם נובעת ממגמות היסטוריוגרפיות.5 

על  היהודית  הכתיבה  הנושא.  על  היהודיים  למקורות  רבה  חשיבות  יש  זה  רקע  על 

נשארו  היתר,  בין  רבגונית.  הייתה  האיברי  האי  בחצי  המאוחרים  הביניים  בימי  המגפה 

בידינו דיווחים של רופאים שנאבקו במגפה, תיאורים של בני משפחות שהיו עדים למחלת 

קרוביהם, צוואות, כתובות על מצבות, וחיבורים הלכתיים על עניינים הנוגעים למגפה.6 

במאמר הנוכחי אבחן את אחד המקורות החשובים שבידינו, כרוניקה שהיא כנראה יחידה 

'עמק רפאים', שבה מתוארים  גליַפָפּא,  רבי אברהם  בן  חיים  רבי  מסוגה: פרק מספרו של 

המגפה השחורה והפרעות שאירעו בעקבותיה בממלכת אראגון. אמנם הטקסט המקורי של 

הכרוניקה לא נשמר, אבל הוא שימש מקור לשני טקסטים מאוחרים יותר, שהופיעו בשני 

ספרים שפרסם יוסף הכהן במאה החמש־עשרה.

אמשיך  בשלמותם.  להלן  הטקסטים  שני  ובהבאת  רקע,  דברי  בכמה  מאמרי  את  אפתח 

בתיאור המידע ההיסטורי המופיע בנוסח המוקדם שפרסם הכהן. בחלקו השני של המאמר 

אשווה את הטקסט הזה לטקסט שפורסם מאוחר יותר. 

נזירים נגועים במגפה 
מקבלים ברכה מכומר4
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הטקסטים והמחברים

רבי חיים בן רבי אברהם גליַפָפּא חי במחצית השנייה של המאה הארבע־עשרה בעיר מונסון 

היהודית באותה תקופה בעיר,  היו בקהילה  יהודים  ידוע כמה  לא  )Monzón( שבאראגון.7 

בממלכה.8  החשובות  הקהילות  אחת  הייתה  היא  השלוש־עשרה  במאה  כבר  כי  נראה  אך 

בספרו של ר' חיים גליַפָפּא 'עמק רפאים' הקדמה וארבעה חלקים: בהקדמה המחבר מתאר 

את מצוקת היהודים באופן פיוטי ומעורפל, ובהמשך החיבור הוא עונה לשאלות הלכתיות, 

ובייחוד בדיני האבלות. נראה כי גליַפָפּא נטה להקל בסוגיות הללו, ככל הנראה בשל רצונו 

לסייע ליהודי אראגון להתמודד עם המשבר הקשה.9 מתוך כך ניתן להסיק שהספר נכתב 

בזמן המגפה או מעט אחריה.א 

מאורעות  של  סקירה  ובו  חמישי,  חלק  גם  יש  שבספר  מציין  גליַפָפּא  לספרו,  בהקדמה 

ואיננו,  אבד  הזה  החלק  של  המקורי  הטקסט  בעקבותיה.10  שהתרגשו  והפרעות  המגפה 

'ספר  יהודי בן המאה השש־עשרה:  יוסף הכהן, סופר  אך הוא מצוטט בשניים מספריו של 

דברי הימים למלכי צרפת ובית עוטאמאן התוגר',11 שראה אור בוונציה בשנת 1554 ו'ספר 

עמק הבכא',12 שפורסם ב־1558. בספר הראשון מתוארים קורות שליטי צרפת והאימפריה 

אינו  שהספר  אף  הללו.  הארצות  ליהודי  הקשורים  אירועים  על  הדגשה  עם  העות'מאנית, 

עוסק דווקא ביהודי ספרד, הכהן מתאר בו אירועים שעברו עליהם טרם הגירוש, עת חיו 

בספרד הקהילות היהודיות הגדולות באירופה.13 אמנם בתיאורו את קורות היהודים במאה 

הארבע־עשרה הכהן משתמש במגוון מקורות שונים,14 אך לתיאור המגפה השחורה באראגון 

ספרו של גליַפָפּא משמש לו מקור יחיד. בספר השני, ספר 'עמק הבכא', מתוארות הרדיפות 

ושוב  רק בקצרה במגפה השחורה,  עוסק  הכהן  כאן  בהן.15  ישראל התנסה  והפרעות שעם 

הוא מסתמך בעיקר על ספרו של גליַפָפּא, בנוסח שונה במקצת. ייתכן שחסרו לו מקורות 

על הנושא, ואולי במקורות המעטים שהיו בידו, המגפה והפרעות שבאו בעקבותיה תוארו 

באופן לקוני ומעורפל, שלא כמו גלי פרעות אחרים שהוא מתאר בספרו.16,ב 

רוב ההבדלים בין שני הנוסחים – אותם סימנתי להלן בקו תחתון – הם הבדלי נוסח קלים. 

בכך יש חיזוק לדבריו של הכהן כי הפרק החמישי של 'ספר עמק רפאים' היה לנגד עיניו 

בעת כתיבת שני הנוסחים וכי הוא ציטט ממנו ישירות. עם זאת, קשה להעריך את מידת 

הכהן  של  כתיבתו  לסגנון  האלה  הפרקים  מהשוואת  המקורי.  לטקסט  הכהן  של  נאמנותו 

בטקסטים אחרים עולה שסגנונו אחיד יחסית, ונראה שהוא התאים את הכרוניקות שציטט 

לסגנון הכתיבה שלו. אם כך, מן הסתם הוא ערך את המקור לפי טעמו. חיזוק לאפשרות זו 

בכתב היד מצוינים תאריכי המאורעות, אך לא מצוין תאריך הכתיבה. א 

השחורה  המגפה  לפרעות  המקורות  של  התייחסותם  את  משווים  כאשר  במיוחד  בולט  בתיאורים  ההבדל  ב 

לעומת פרעות קנ"א )1391(. נראה כי נושא זה ראוי לבחינה נוספת. 
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ניתן למצוא בהשוואה בין שני הנוסחים של ספרו: דומה שהוא השתדל שהמאוחר יהיה נהיר 

גליַפָפּא  נוכל להשתמש בהשוואת סגנון הפרק לחלקים האחרים בספרו של  יותר. גם לא 

כדי להעריך אם סגנון כתיבתו השתמר בספרו של הכהן, שכן ייתכן שסגנון הפרק היה שונה 

משאר הטקסט גם במקור )כפי שגליַפָפּא עצמו מציין בהקדמה(, בדומה להבדל שבין הסגנון 

הפיוטי ששימש אותו בהקדמה ובין סגנון כתיבתו בענייני הלכה.א 

דברי הימים למלכי צרפת ובית עוטאמאן התוגר

שנת 1554, עמ' כו–כז
ויהי בשנת חמשת אלפים ומאה ושמנה שנה 

היא השנה השנית למלך פילי"פו דבר כבד 

היתה  ולא  מבואו  ועד  שמש  ממזרח  מאד 

קריה אשר שגבה ממנו ככתוב בספר עמק 

רפאים לר' חיים גאליי"ַפָפּה. 

ותהי צעקה גדולה מקצה העולם ועד קצהו 

אלף  היוצאת  והעיר  נהיתה  לא  כמהו  אשר 

השאירה מאה ויוצאת מאה השאירה עשרה 

מהיהודים  חלה  או  גוע  ולאחד  ההיא.  בעת 

מתו וחלו מאה מעמי הארץ וילבשו עליהם 

קנאה.

בימים הרעים ההם אין מלך ואין שר ולולי 

י"י שהיה לנו לא נשאר מהיהודים במלכות 

ופליט.  שריד  וקאט"לוניאה  ארא"גון 

ויעלילו עלילות ברשע ויאמרו בפשע יעקב 

כל זאת והם הביאו סם המות בעולם מאתם 

היתה נסבה מהם באה עלינו הרעה הגדולה 

היהודים  וייראו  רתת  כדברם  ויהי  הזאת 

ויצעקו  נפשם  בצום  ויענו  גדולה  יראה 

כתב היד שבידינו והאזכור המפורש של החלקים ההלכתיים בהקדמה מחזקים את ההנחה שאותו המחבר כתב  א 

את שניהם.

ספר עמק הבכא

שנת 1558, עמ' מז–מח
ויהי בשנת חמשת אלפים ומאה ושמנה שנה 

מאות  ושלוש  וארבעים  שמנה  שנת  היא 

ואלף: ויהי דבר כבד מאד ממזרח שמש עד 

ממנו  שגבה  אשר  קריה  היתה  ולא  מבואו 

חיים  ר'  כתב  אשר  רפאים  בעמק  ככתוב 

גאליַפָפּה בימים ההם: 

קצהו  ועד  העולם  מקצה  גדולה  זעקה  ותהי 

אלף  היוצאת  והעיר  נהיתה  לא  כמוה  אשר 

השאירה מאה והיוצאת מאה השאירה עשרה 

או  למשכב  נפל  אשר  ולאחד  ההיא:  בעת 

מת מהיהודים נפלו ומתו מעמי הארץ מאה. 

אתם  דבר  יכלו  ולא  קנאה  עליהם  וילבשו 

לשלם:

בימים הרעים ההם אין מלך באראגון ולולי 

אשר  מהיהודים  נשאר  לא  לנו  שהיה  ה' 

בעת  ופליט  שריד  וקאטאלוניא  באראגון 

לאמר  ברשע  עלילות  העלילו  כי  ההיא: 

ממית  סם  הביאו  והם  זאת  כל  יעקב  בפשע 

בעולם מאתם היתה נסבה ומהם באה עלינו 

הרעה הגדולה הזאת כיום הזה: ויהי כדברם 

ויענו  גדולה  יראה  היהודים  וייראו  רתת 
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לאלהים ותהי עת צרה עברה ותוכחה לבית 

יעקב בשנה ההיא.

עליהם  ויקומו  ערב  לעת  השבת  ביום  ויהי 

איש  כעשרים  מהם  ויהרגו  בבארצילונ"ה 

ובביזה שלחו את ידם ואין אומר השב: עודם 

וגשם שוטף  ומטר  קולות  נתן  וי"י  נלחמים 

בלל  עליהם  הקמים  ויבהלו  מתלקחת  ואש 

י"י את שפתם. 

ויצילו  וגדוליה  העיר  שרי  גם  וילכו 

להצילם  כח  עצרו  ולא  מידם  הנשארים 

טרם הקולות והמטר כי רבו הקמים עליהם 

לטובים  י"י  ייטיב  מגוי  נכחידם  האומרים 

והמטים עקלקלותם יוליכם את פועלי האון 

אמן:

בעיר  היהודים  על  ויקומו  עוד  לימים  ויהי 

סירב"ירה ויהרגו כשמונה עשר נפש ובביזה 

לנפשם  ברחו  והנשארים  ידם:  את  שלחו 

ויענו בצום חייתם ושק ואפר הציעו לרבים.

ויהי לימים עוד שלשה ביום העשירי לחדש 

יושבי  גם  ויקומו  נפשם  ענות  ביום  אב 

יותר משלוש  ואבד  ויכו ביהודים  טארי"גה 

מאות נפש ויסחבום אל בור רק ובביזה שלחו 

בית  אל  לנפשם  ברחו  והנשארים  ידם  את 

מכריהם במתן בסתר עד עבור הזעם וישארו 

ערומים מכל אשר להם ולא יתבוששו.

עלה  וסא"לקונה  שולש"ונה  יושבי  על  גם 

נגדעו  הקומה  ורמי  הכורת  פשעינו  ברוב 

המקומות  בשני  ויהרגו  עולם.  גבעות  שחו 

והביטה  י"י  ראה  נפש  מאות  כשלוש  ההם 

וריבה ריבם.

ותהי עת  אל האלהים:  ויצעקו  נפשם  בצום 

צרה עברה ותוכחה לבית יעקב בשנה ההיא: 

ויהי ביום שבת לעת ערב ויקומו על עם ה' 

כעשרים  מהם  ויהרגו  בבארצילונה  אשר 

נפש ובביזה שלחו את ידם ואין אומר השב: 

וגשם  ומטר  קולות  נתן  וה'  נלחמים  עודם 

שוטף ואש מתלקחת ויתבהלו הקמים עליהם 

בלל ה' שפתם:

ויצילו  וגדוליה  העיר  שרי  גם  וילכו 

הנשארים מידם ולא עצרו כח להצילם בטרם 

היות הקולות והמטר כי רבו הקמים עליהם 

האומרים נכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל 

עקלקלותם  והמטים  לטובים  ה'  ייטיב  עוד: 

יוליכם את פועלי האון אמן ואמן:

בעיר  היהודים  על  ויקומו  עוד  לימים  ויהי 

בירה ויהרגו כשמנה עשרה נפש ובביזה  ציר̃

לנפשם  ברחו  והנשארים  ידם:  את  שלחו 

ויענו בצום חייתם ושק ואפר הציקו לרבים:

ויהי לימים עוד שלשה ביום העשירי לחודש 

יושבי  גם  ויקומו  נפשם  ענות  ביום  אב 

משלוש  יותר  ואבד  ביהודים  ויכו  טאריגה 

ובביזה  רק  בור  אל  ויסחבום  נפש  מאות 

שלחו את ידם: והנשארים ברחו לנפשם אל 

הזעם  עבור  עד  בסתר  במתן  מכריהם  בית 

יתבוששו  ולא  קנינם  מכל  ערומים  וישארו 

ביום הנמהר ההוא:

עלה  וצאלקונה  שולשונה  יושבי  על  גם 

נגדעו  הקומה  ורמי  פשעינו  ברוב  הכורת 

שחו גבעות עולם ויכו בשני המקומות ההם 

ה'  ראה  חרב  לפי  אדם  נפש  מאות  כשלש 

והביטה וריבה ריבם:
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גם במלכות פרובינ"ציה שתו היהודים כוס 

השמועות  ובהגיע  ההם  בימים  התרעלה 

הרעות לעיר מונס"ון נבהלו היהודים בפרוע 

פרעות בישראל ויגזרו צומות ויחגרו שקים 

ברחובותם  ויתחזקו  לאלהים  ויתפללו 

הלילה  להם  ותהי  ובטירותם  בחצריהם 

יצאו  ולא  מלאכה.  בטול  והיום  למשמר 

האנשים  מות  עד  החוצה  היהודים  מרחוב 

המבקשים את נפשם.

המקומות  ובכל  ובאוא"ישקה  ובליר"ידה 

נקהלו  ובריח  דלתים  חומה  ליהודים  אשר 

עד  שומרים  ויעמידו  נפשם  על  ועמוד 

י"י.  ויצילם  בשמים  יושב  עליהם  השקיף 

שהשליכו  היהודים  על  העלילו  ובאשכנז 

ובעקרבים  בשוטים  וייסרום  בבורות  מות 

וישרפום באש. י"י ינקום דם עבדיו השפוך 

אמן ואמן.

על המגפה ועל הפרעות

רק  לרדיפות.  היהודים  ובתגובת  ביהודים  הנוצרים  שעשו  בפרעות  עוסק  הטקסט  רוב 

למכות  בהם  מומשלת  היא  המגפה:  מאפייני  את  מתארים  הראשונים  המשפטים  שלושת 

ימי הביניים  מצרים,א והמחבר מציין שכל הערים שהכיר נפגעו בה.ב אמנם במציאות של 

לציין  לנכון  מצא  המחבר  זאת  ובכל  חריגות,  היו  לא  המוניות  והרעלות  זיהומיות  מגפות 

שהמגפה לא הייתה אזורית אלא רחבת היקף,19 והוא מתאר זעקה, צער וסבל חסרי תקדים.ג 

לכאורה הוא נוקב בשיעור תמותה של כ־90 אחוזים באוכלוסיית ערי ספרד, אך הוא מציין 

ראו שמות ט, ג: "הנה יד ה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד";  א 

שם יא, ו: "והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף".
השוו דברים ב, לו: "מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר  ב 

שגבה ממנו: את הכל נתן ה' אלהינו לפנינו".
השוו אסתר ד, א: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר  ג 

ויזעק זעקה גדולה ומרה".

גם בפרו̃בינציאה שתו היהודים כוס התרעלה 

בימים הרעים ההם: ובהגיע השמועות הרעות 

האלה אל עיר מונצון נבהלו היהודים בפרוע 

פרעות בישראל ויגזרו צומות ויחגרו שקים 

ברחובותם  ויתחזקו  האלהים:  אל  ויתפללו 

הלילה  להם  ותהי  ובטירותם  בחצריהם 

יצאו  ולא  מלאכה:  לביטול  והיום  למשמר 

היהודים החוצה עד מות האנשים המבקשים 

את נפשם וישבו על משמרתם ימים רבים: 

ובלירידה ובאואישקה ובכל המקומות אשר 

ועמוד  נקהלו  ובריח  דלתים  חומה  ליהודים 

השקיף  עד  שומרים  ויעמידו  נפשם  על 

ובארץ  ה'.  ויצילם  בשמים  יושב  עליהם 

היהודים לאמר השליכו  אשכנז העלילו על 

ובעקרבים  בשוטים  וייסרום  בבורות  מות 

השפוך  עבדיו  דם  ינקום  ה'  באש  וישרפום 

אמן ואמן:

עד הנה דברי ר' חיים גאליַפָפּה 
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שריפת יהודים על המוקד בימי המגפה18.

שריפת יהודים על המוקד בימי המגפה19.
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זאת בציטוט פסוק מספר עמוס,א ונראה שלא מדובר באומדן מציאותי. אמנם גם במקורות 

אחרים מהתקופה מופיעות הערכות דומות,20 אך כיום מניחים ששיעור המתים בערי ספרד 

שיעור  כי  מציין  המחבר  כן  כמו  האוכלוסייה.21  מכלל  אחוזים  כ־70–50  היותר  לכל  היה 

פי  של  ביחס  לדבריו   – היהודים  של  גבוה משיעור התמותה  היה  הנוצרים  התמותה בקרב 

מאה – אך על פי מקורות אחרים אין להערכה זו אחיזה במציאות,22 ואולי יש להבין אותה 

כהגזמה רטורית שגליַפָפּא השתמש בה כדי להראות שהאל מגן על היהודים, בגדר ראיה 

לצדקת דרכם בפניו.

המשך הטקסט עוסק בפרעות שנעשו ביהודי אראגון. המחבר מדגיש כי בימים ההם לא היו 

יזמו את הפרעות, אף כי הם לא מנעו  ומציין שלא השלטונות  מלך או שר שיֵגנו עליהם, 

על  הנוצרים  בקנאת  שמקורן  כעלילות  מתאר  הוא  היהודים  נגד  ההאשמות  את  אותן.24 

שפגיעת המגפה בהם הייתה פחותה מפגיעתה בנוצרים. כבר לפני המגפה השחורה הואשמו 

היהודים במקומות שונים באירופה בהרעלת הציבור ובהפצת מחלות. 

המגפה  בפרוץ  דתם  בני  את  שהאשימו  מי  הנוצרים  בקרב  היו  תקופה  באותה  אמנם 

נקל  כך  ובשל  האל,  במשיח  מאסו  שהם  נטען  היהודים  כלפי  כמובן,  אך  חטאיהם,  מחמת 

זו לא  היה להאשים אותם בפורענות שלא נמצא לה הסבר אחר.25 נראה אפוא כי מבחינה 

עמוס ה, ג: "העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל". א 

המגפה בעיר טורנה23.
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נבדלו רדיפות היהודים בתקופת המגפה באראגון מפרעות אחרות בימי הביניים שהוצדקו 
בנימוקים דומים.26

המגפה והשלכותיה העצימו את ההאשמות הללו וחוללו גל של פרעות שנעשו ביהודים 

ברחבי אירופה.27 אף כי לפני המגפה לא אירעו בספרד הנוצרית פרעות בהיקף משמעותי,28 

נראה כי יהודי אראגון הבינו היטב כי הפרעות עלולות להגיע גם אליהם, ושבשלב הראשון 

הם הגיבו בתפילה ולא בהתארגנות פעילה למניעת ההתקפות הנוצריות. עם החמרת המצב 

הם נקטו גם צעדים ממשיים, ובין היתר התבצרו בעריהם והקימו משמרות. להלן אסקור את 

תיאורי הפרעות בערים השונות לפי סדר הופעתן בטקסט.

ברצלונה
ההתנפלות  שבברצלונה  מציין  הכהן  באראגון.  והחשובה  הגדולה  העיר  הייתה  ברצלונה 

התרחשה בשבת לפנות ערב, אך הוא אינו נוקב בתאריך: אולי העותק של 'עמק רפאים' שהיה 

בידיו היה פגום, ואולי הוא לא ייחס חשיבות לדיוק בתאריך אלא ביקש בעיקר להצביע על 

אכזריותם של הנוצרים, שתקפו ביום הקדוש ליהודים. בכל מקרה, עיון במקורות נוצריים 

מלמד שהאירוע המדובר התרחש בשבע עשר במאי 29.1348 הוא מוסיף שרק בזכות הגשמים 

הערים המוזכרות בטקסט על־פי סדר הופעתן:
1. Barcelona, 2. Cervera, 3. Tàrrega, 4. Cardona, 5. Solsona, 6. Monzón, 7. Lérida, 8. Huesca.
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הכבדים לא מתו בפרעות יותר מ־20 איש, והוא רואה בגשם נס אלוהי, בדומה להתערבות 

האלוהית בבניית מגדל בבל או למכת הברד במצרים.א לכאורה יש בדיווח הזה כדי לעורר 

תמיהה, שהרי המגפה התחוללה בעיר בקיץ או בסוף האביב,30 אך דומה שהוא אינו מופרך, 
שכן ידוע לנו שבמאה הארבע־עשרה ירדו באירופה גשמי קיץ תכופים.31

מלחמה  השיבו  היהודים  וכי  היהודים  של  רכושם  את  בזזו  שהפורעים  מציין  המחבר 

שערה, ובכך יש תימוכין לסברה שהפרעות היו עממיות ולא פעולה יזומה של השלטונות. 

אדרבה, המחבר אף מציין שכמה מ'שרי' העיר נחלצו לעזרת המותקפים, אך נכשלו, מכיוון 

ויעניש את  לו  יעניק שכר לראויים  היו רבים.ב המחבר מסיים בתפילה שהאל  שהתוקפים 

החוטאים.

סרוורה )Cervera(ג
בֵסְרוורה, שממערב לברצלונה, הרגו הפורעים 18 איש. אף כאן המחבר אינו נוקב בתאריך 

מדויק, אלא כותב: "ויהי לימים עוד". נראה שהניצולים ברחו מהעיר, מן הסתם כי הקהילה 

של  הרכוש  ביזת  מתוארת  כאן  גם  נפשה.32  על  לעמוד  בידה  שיעלה  מכדי  קטנה  הייתה 

היהודים, אך לא מצוין שהשלטון התערב למניעת הפרעות. אולי מכיוון שסרוורה הייתה 

קטנה לא ידעו גורמי השלטון על הפרעות, ואולי ידעו אך לא היה להם מניע למנוע אותן. 
המחבר מתאר גם את אבלם של תושבי הקהילה על הפרעות, בציטוטו של פסוק מתאים.ד

טארגה )Tàrrega(ה
"ביום ענות  כי הפרעות התקיימו  בטארגה התרחשו הפרעות בעשרה באב. המחבר כותב 

נפשם" )דהיינו לכאורה בתשעה באב(. כיוון שתשעה באב של שנת 1348 חל בשבת, דחו 

של  הדיוק  לאישוש  חשוב  זה  פרט  המנהג.  ולפי  מהטקסט  כמשתמע  אחד  ביום  הצום  את 

הטקסט בפרטים היסטוריים: על פי המסורת תשעה באב נחשב ליום של אסונות היסטוריים 

אם  אף  התאריך  לאותו  שהתרחשו  חדשות  פורענויות  לתארך  מקובל  ולכן  היהודי,  לעם 

י'  אירעו בימים אחרים,33 אך כאמור, לא כך היה במקרה שלפנינו, אלא התאריך הנקוב, 

בחודש אב, שישה ביולי 1348 נראה אמין. בכך יש הסבר לכך שהתיאור נפתח במילים "ויהי 

לימים עוד שלשה", ועל סמך זה ניתן לתארך את הפרעות בסרוורה לשלושה ביולי.

השוו בראשית יא, א־ט; שמות ט, כג־לג. יחזקאל א, ד. א 

ששרים  מתכוון  המחבר  כי  להסיק  ניתן  מהתיאור  ומהמשתמע  בטקסט  "שר"  במילה  הקודם  מהשימוש  ב 

נוצרים, ולא ראשי הקהילה היהודית, הם שקמו לסייע ליהודים.
על פי התעתיק של יוסף הכהן, כנראה בעקבות גליפפא, סירב"ירה או ציר̃בירה. ג 

ובכי  וצום  ליהודים  גדול  ודתו מגיע אבל  ומדינה מקום אשר דבר המלך  "ובכל מדינה  ג:  ד,  השוו אסתר  ד 

ומספד שק ואפר יצע לרבים".
טארי"גה או טאריגה. ה 
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לפי התיאור, הפרעות בטארגה היו קשות מהפרעות בברצלונה ובסרוורה: מספר ההרוגים 

היה גדול הרבה יותר, 300 איש, והם הובאו לקבורה בקבר אחים מאולתר. דיווח זה דומה 

לתיאורי המגפה במקומות אחרים, שהייתה חזקה עד כדי כך שלא היה אפשר לקיים את סדרי 

הלוויות המקובלים.34 קבורה המונית לא הייתה מקובלת בימי הביניים בכלל ובקרב הקהילה 

היהודית בפרט,35 ומכך ניתן להסיק שהיהודים מיהרו להימלט מאימת הפרעות ולא הספיקו 

לקבור את מתיהם, ולפורעים לא היה מניע לקבור אותם בקברים אישיים. הדיווח על ביזת 

בתי היהודים מחזק את האפשרות הזו, שכן הוא מעיד על התפוררות הסדר החברתי.36 גם 

החשש מהתפשטות המחלה גרם לכך שלא השאירו את גופות הנרצחים להירקב במקום שבו 

נפלו.37,א 

סתום  ביטוי  זהו  בסתר".  ב"מתן  מכריהם  לבתי  נמלטו  הקהילה  שתושבי  כותב  המחבר 

ייתכן שהמחבר  והן למקבלים.  למדי, שהרי ברור כי מעשה הצדקה היה גלוי הן לנותנים 

ביקש לרמוז שאיש לא ידע לאן הם נמלטו, אולי מחשש שמא הדבר יגרור פרעות נוספות. 

עוד ייתכן שהמחבר משתמש בביטוי "מתן בסתר" כשם נרדף לצדקה,38 או אולי הוא התכוון 

שהנרדפים קיבלו צדקה בסתר כדי שיוכלו לברוח לבית מכריהם. לחלופין ייתכן שהכוונה 

אינה למתן בסתר במובן ההלכתי של הביטוי, אלא שהנמלטים שילמו בעבור מסתור בקרב 

ולבסוף אפשר אפילו להציע שבאמירתו שהפליטים נשארו עירומים  יהודי ערים אחרות. 

מכל רכושם ולא התביישו,ב המחבר מדגיש שקבלת הצדקה לא הייתה כרוכה בבושה, שהרי 

קבלת צדקה שניתנת בסתר חוסכת מהמקבל את הבושה. מכל מקום ברור שהבריחה מהעיר 

הייתה עד עבור זעם, ויהודי טארגה שבו לעירם אחרי זמן מה.

סולסונה )Solsona( וקרדונה )Cardona(ג 
תיאור הפרעות בשתי ערים אלו קצר, ומשובצים בו פסוקים רבים, ואולי ניתן ללמוד מכך 

שבידי הכותב היה פחות מידע על ההתרחשויות. על פי הכתוב, מספר ההרוגים בסולסונה 

העגול  ההרוגים  במספר  גם  מהערים.  אחת  בכל  איש  כ־300  יחסית,  גדול  היה  ובקרדונה 

של  התנכ"י  מההקשר  מדויק.  בנתון  ולא  משוער  באומדן  שמדובר  סימן  לראות  אפשר 

הביטויים שהמחבר משתמש בהם מתקבל רושם שהפרעות היו קשות: בביטוי "שחו גבעות 

"עלה  הביטוי  גם  ספרד.ד  ביהודי  שפגע  הוא  האל  שזעם  קונוטציה  המחבר  מעלה  עולם" 

אמנם בדרך כלל המגפה אינה מתפשטת כתוצאה מחשיפה לגוויות נרקבות, אך במאה הארבע־עשרה לא  א 

ידעו זאת.
השוו בראשית ב, כה: "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו". ב 

"שולשונה" היא סולסונה, ולפי מקורות עבריים מוקדמים יותר ניתן להסיק ש"סא"לקונה" או "צאלקונה"  ג 

יום טוב עסיס, שהסב את  )תודתי לפרופ'  היא ככל הנראה עיוות של שם העיר קרדונה; ראו קופף, עמ' 156. 
תשומת לבי לעניין(.

השוו חבקוק, ג, ו: "עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו". ד 
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הכורת" משקף את זיהוי המגפה והרדיפות עם עונש אלוהי.א בכך אין סתירה לקריאה לנקמה 

בפורעים, המובעת בפסוק "ראה ה' והביטה וריבה ריבם",ב שכן האל נתפס כמי שאחראי הן 

למאורעות הקשים והן להשכנת צדק ומתן גמול.ג 

מלכות פרובינציה
בשם 'מלכות פרובינציה' המחבר מכנה את פרובאנס, שבדרום צרפת. הוא מציין שגם שם 

נפגעו היהודים מהפרעות, אך אינו מציין מספרים מדויקים או מקומות. עם זאת, הוא מקפיד 

על פרטי תיאור תגובת היהודים בעיר מונסון )שבאראגון(, עיר מגוריו, לבשורת הרעות. 

עם הגיע השמועות על האירועים הכריזו יהודי העיר על מנהגי אבלות, וכנראה התפללו לא 

רק לעילוי נשמות המתים אלא גם להצלתם שלהם מידי הפורעים. הכותב מציין כי באותו 

זמן בטלו היהודים ממלאכה, ומתוך כך ניתן ללמוד שבימים כתיקונם רבים מהם נהגו לעבוד 
מחוץ לתחומי הקהילה או מחוץ לתחומי הרובע היהודי.39

אמנם המחבר אינו מציין את תאריך יום האבל במונסון, אך ממקומו בטקסט ניתן לשער 

כי הוא נקבע מאוחר יותר מהפרעות שהתרחשו בערים שנמנו לעיל. לכן יש מקום לשער 

שיהודי מונסון הבינו שהפרעות ביהודי פרובאנס היו קשות הרבה יותר מאלו שנעשו עד אז 

ביהודי אראגון, כפי שאכן היה במציאות.40 לחלופין אפשר להציע שהמידע מצרפת הגיע 

בין  היבשתי  כי הקשר  רעועה,  סברה  זוהי  אך  חלקי אראגון,  המידע משאר  לפני  למונסון 

המקומות היה מוגבל. 

בשכונותיהם  התבצרו  הם  מעשיות:  פעולות  גם  מונסון  יהודי  נקטו  הידיעות  לשמע 

והעמידו משמר שיתריע על התקפות כאלה. הם המתינו בתוך ביצוריהם עד שמבקשי נפשם 

מתו. תיאור זה נראה תמוה במקצת, שכן עולה ממנו שהאיום על היהודים הוסר כבר לפני 

העלאת הדברים על הכתב, והרי המחבר כתב כנראה את ספרו בסמוך למועד ההתרחשויות. 

אולי האיום הוסר כי מפאת מותם של נוצרים רבים בטל החשש מפני התארגנות של ממש 

נגד היהודים.41 כך או כך, נראה כי יהודי מונסון הצליחו להתגונן ביעילות מפני הפרעות.

לרידה )Lérida( והואסקה )Huesca(ד 
מפני  אותם  ולחסום  שלהם  ברבעים  להתבצר  היהודים  יכלו  שבהם  אחרים  במקומות  כמו 

השוו ישעיהו יד, ח: "גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון מאז שכבת לא יעלה הכרת עלינו". א 

השוו תהילים לה, א־ב: "לדוד ריבה ה את יריבי לחם את לחמי: החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי"; מג, א:  ב 

"שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועולה תפלטני"; עד, כב: "קומה אלהים ריבה ריבך זכר 
חרפתך מני נבל כל היום"; קיט, קנד: "ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני".

את התפיסה הזו אפשר לתמצת ברעיון ש"מגלגלין חובה על ידי חייב"; ראו למשל: תוספתא, מסכת יומא,  ג 

פרק ד, משנה יא. 
ליר"ידה או לירידה ואוא"ישקה או אואישקה. ד 
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הפורעים, גם בלרידה ובהּוִאסָקה מתוארות התבצרות לאורך זמן והעמדת שומרים. הסרת 

האיום מיוחסת כמובן להתערבותו של האל. מהשימוש בכמה פסוקים מספר תהילים לעניין 

זה נרמזת תפיסה מעניינת של מעורבות האל במאורעות הקשים: הוא מאפשר למאורעות 

של  בצרתם  שהבחין  ברגע  בהתרחשותם.  מבחין  אינו  שהוא  מכיוון  רק  להתרחש  רעים 

היושבים בערי אראגון הוא הושיע אותם, אך התערבות זו הצריכה זמן.א 

בין אשכנז לספרד
שהנוצרים  מציין  הוא  אשכנז.  ביהודי  שנעשו  הפרעות  את  גם  המחבר  מציין  דבריו  בסוף 

העלילו על יהודי אשכנז שהם הרעילו את בורות המים, וזאת, בשונה מהטענה נגד יהודי 

אראגון, שעליהם המחבר מציין שסיבת המגפה הייתה בעוונותיהם, דהיינו לא הרעלה פיזית 

אלא הכעסת האל. 

ישראל יובל עמד על ההבדלים בין דפוסי רדיפת היהודים באשכנז ובספרד בימי הביניים. 

באשכנז ההאשמות היו המשך של מסורת עלילות הדם, לכן הן היו רחבות היקף וחמורות 

בהרבה. בספרד האשמות כאלה לא היו נפוצות עד למגפה השחורה באמצע המאה הארבע־

זמן חיבור הטקסט  ונעלמו בערך מאז  עשרה42. דומה שההבדלים בין המגמות הללו הלכו 

צעד  ובספרד  באשכנז  יחסית  הדומה  ההאשמות  בנוסח  לראות  ניתן  כי  וייתכן  שלפנינו, 

ראשון בתהליך זה.

על פי הבחנתו של יובל ניתן להציע כי המגפה עוררה דחף עז לחיפוש אשמים ולהיפרעות 

היהודים  את  סימנה  הדם  עלילות  מסורת  שבאשכנז  בעוד  אותה.  לבלום  בתקווה  מהם, 

כאשמים המתבקשים, על פי מסורת ספרד לא היה ניתן להצביע על שעיר לעזאזל. ייתכן כי 

בשל כך החלו המסורות האשכנזיות בעניין זה לעבור לספרד הנוצרית דווקא בזמן המגפה, 
ולאחר מכן הן השתרשו גם שם.43

גליַפָפּא מסיים בקריאה לאל לנקום את דם המתים. גם לעניין תפיסת הנקמה היהודית 

יובל מבחין בין מסורות אשכנז וספרד. בתפיסת 'הגאולה הנוקמת', שהייתה נפוצה בקרב 

'הגאולה  בתפיסת  זאת  לעומת  הנוצרים.  בפורעים  האל  נקמת  דומיינה  אשכנז,  יהודי 

של  בגיורם  להתרחש  עתידה  הייתה  הגאולה  ספרד,  ליהודי  אופיינית  שהייתה  המגיירת', 

הגויים באחרית הימים, בלי שיפרעו בדמם את חובם כלפי היהודים. המקור של הכרוניקה 

שבחר  והסיום  בספרד,  הנוקמת  הגאולה  רעיון  התקבלות  בתקופת  בערך  נכתב  שלפנינו 

גליַפָפּא לספרו מתאים היטב לדפוס החדש. 

השוו בעיקר לתהילים ב, ד: "יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו"; וגם: יד, ב: "ה משמים השקיף על בני  א 

אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים"; נג, ג: "אלהים משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש 
את אלהים"; קב, כ: "כי השקיף ממרום קדשו ה משמים אל ארץ הביט".
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ענייני סגנון והשוואה בין שני הטקסטים של הכהן

הפסוקים  ציטוטי  כלל  בדרך  יותר.  ומסודר  ערוך  הבכא'  'עמק  שנוסח  ניכר  כללי  במבט 

מהמקרא שלמים יותר. כמו כן הוסיף הכהן הבהרות במקומות שבהם הטקסט הראשון לא 

יותר  הוא הנאמן  והברור פחות  יותר  נראה שדווקא הטקסט המוקדם  היה ברור. מתוך כך 

למקור, והדברים מתאימים לסגנונו המעורפל של גליַפָפּא. 

אחד ההבדלים הבולטים בין הנוסחים הוא שיטות התיארוך המשמשות בטקסט – על פי 

השושלת השולטת או על פי התאריך הכללי למניין הנוצרים. נראה כי חלק זה בטקסט הוא 

תוספת של הכהן, ושבעת ששיבץ את תיאורו של גליַפָפּא בספרו על דברי ימי השושלות 

האירופיות הוא העדיף להשתמש בשמות מלכי השושלות הללו לתיארוך.א 

בכרוניקה משובצים פסוקים רבים שנועדו מן הסתם להעשיר את הלשון. עם זאת, הבנת 

ההקשר המקראי חושפת רבדים עמוקים יותר של התוכן. למשל, בטקסט מופיעים אזכורים 

"ויכו  לרבים",  הציעו  ואפר  "שק  גדולה",  "זעקה  ובהם  אסתר,  ממגילת  לפסוקים  אחדים 

הפסוקים  מקצת  נפשם".ב  על  ועמוד  ו"נקהלו  ידם"  את  שלחו  "ובביזה  ואבד",  ביהודים 

"הרגו  במקום  ואבד"  ביהודים  "ויכו  ולדוגמה:  המקורית,  מזו  הפוכה  במשמעות  מובאים 

היהודים ואבד", או "ובביזה שלחו את ידם" במקום "ובבזה לא שלחו את ידם". היפוך כזה 

הקמים  בפני  הגולה  יהודי  של  חולשתם  להצגת  אסתר  מגילת  בסיפור  להשתמש  מאפשר 

עליהם. מצד אחר, סיפור המגילה משמש גם במשמעותו המקורית, שהרי במקרים אחדים 

מדגיש  המגילה  בסיפור  השימוש  מאויביהם.  וניצלו  נפשם  על  לעמוד  הצליחו  היהודים 

פסוקים  זה.  בסיפור  נגדם  שהוצא  הצו  כמו  שרירותית  הייתה  באראגון  היהודים  שרדיפת 

נוספים מובאים מספר בראשית: ו"וישארו ערומים ... ולא יתבוששו" ו"בלל ה' שפתם",ג 

אך נראה שהשימוש הזה משמש רק להעשרת הלשון. 

שני הבדלים באזכורי פסוקים בנוסחים של הכהן יכולים להעיד על שיקולים רעיוניים 

השני  בנוסח  ראשית,  הביטויים.  בבחירת  הכהן  את  שהנחו  האחריות  או  האשמה  בסוגיות 

נוסף הביטוי "ולא יכלו דבר אתם לשלם" בתיאור יחסם של הנוצרים כלפי היהודים. הציטוט 

מובא מתיאור יחסם של אחי יוסף כלפיו בעקבות אהבתו של יעקב אליו ואחרי שסיפר להם 

נראה כי יוסף הכהן טעה בציינו את 1348 כשנה השנייה לשלטון המלך פיליפו, הוא פיליפ ה־VI מצרפת:  א 

פיליפ מלך בשנים 1328–1350, ו־1348 הייתה אפוא השנה העשרים לשלטונו.
ובכי  וצום  ליהודים  גדול  ודתו מגיע אבל  ומדינה מקום אשר דבר המלך  "ובכל מדינה  ג:  ד,  השוו אסתר  ב 

ומספד שק ואפר יצע לרבים"; ט, י: "עשרת בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו את ידם"; 
ט, טו־טז: "ויקהלו היהודיים )היהודים( אשר בשושן גם ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות 
איש ובבזה לא שלחו את ידם: ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ונוח מאיביהם והרוג 

בשנאיהם חמשה ושבעים אלף ובבזה לא שלחו את ידם".
השוו בראשית ב, כה: "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו"; יא, ט "על כן קרא שמה בבל כי  ג 

שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ".
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על חלומות האלומות ומאורות השמים שחלם.א נראה כי בבחירתו בנוסח הזה הכהן )בהנחה 

בקנאת  היה  הפרעות  שמקור  להדגיש  ביקש  גליַפָפּא(  של  במקור  הופיע  לא  שהציטוט 

הנוצרים ביהודים, בהקבלה לקנאתם של אחי יוסף שהניעה אותם להשליכו לבור: בדומה 

ליוסף, שנענש על לא עוול בכפו, גם יהודי אראגון סבלו מהרדיפות שלא באשמתם. 

לשונו:  הראשון  שבנוסח  במשפט  השני,  בנוסח  "שר"  המילה  השמטת  הוא  אחר  הבדל 

"בימים הרעים ההם אין מלך ואין שר". לעניין זה יצוין שהביטוי "אין מלך ואין שר" מופיע 

רק פעם אחת במקרא,ב בהקשר של התרחקותו של עם ישראל מאלהים ובגידתו בו. ייתכן 

שהכהן לא רצה לרמוז שהמקור למגפה הוא חטאי העם, ולכן הוא השמיט חלק מהפסוק כדי 

להקשות על זיהויו.

ולבסוף, שני עניינים של תוכן בפסקה המתארת את התגוננותם של יהודי מונסון. בנוסח 

הראשון כתוב: "ולא יצאו מרחוב היהודים החוצה עד מות האנשים המבקשים את נפשם". 

במקום המקביל בנוסח השני כתוב: "ולא יצאו היהודים החוצה עד מות האנשים המבקשים 

את נפשם וישבו על משמרתם ימים רבים". 

מצד אחד, הכהן השמיט את המילה "רחוב" מהביטוי "רחוב היהודים", אך דווקא מהביטוי 

המקורי ניתן ללמוד שגליַפָפּא אכן התכוון לרחוב מסוים שהיה ידוע כרחוב היהודים, כפי 

שהיה נפוץ בקהילות יהודיות בספרד של המאה הארבע־עשרה.44 מצד אחר הכהן הוסיף את 

המילים "וישבו על משמרתם ימים רבים" )בטרם מתו האנשים שביקשו להרגם(. מהטקסט 

לא  כבר  אחדים  ימים  שבתוך  כך  כדי  עד  מהר  היכתה  שהמגפה  האפשרות  עולה  הראשון 

הייתה ליהודים סיבה לחשוש לצאת מרחובם.45 מהטקסט השני ניתן ללמוד שהכהן לא תיאר 

בדמיונו את עוצמתה האמתית של המגפה, ולכן הוא מצא לנכון להוסיף שהמצור נמשך זמן 

רב. 

שני  שבין  בהבדלים  ובעיקר  סגנון,  בענייני  מדוקדק  שמעיון  אפוא  עולה  זאת  מכל 

הנוסחים, ניתן להעמיק בהבנת פרשנותו של יוסף הכהן לטקסט של גליַפָפּא ואולי גם ללמוד 

משהו על כוונותיו המקוריות של גליַפָפּא.

סיכום

נראה שיותר משניתן ללמוד מהטקסטים על התפשטות המגפה באראגון אפשר ללמוד מהם 

על התפשטות הפרעות שנעשו ביהודי העיר במקומות שבהם ננקב תאריך מדויק ניתן לאשש 

בראשית לז, ד: "ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם". א 

השוו הושע ג, ד: "כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים". ב 
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שהמאורעות  להניח  ניתן  אך  מדויק,  אינו  התיארוך  כלל  בדרך  חיצוניים.  ממקורות  אותו 

מתוארים פחות או יותר על פי סדר התרחשותם וכי הם פחות או יותר סמוכים בזמן. 

בעקיפין נוכל להסיק מכך על דפוסי התפשטות המגפה. בניגוד להשערות אחרות שהוצעו 

בעניין זה,46 בטקסט נמצא חיזוק להנחה שהרדיפות באראגון התפשטו במקביל להתפשטות 

המגפה, באשר הוא קושר את הפרעות ישירות עם הופעת המגפה. על פי פרשנות זו נראה כי 

למרות האקלים החם והיבש יותר של אראגון המגפה פגעה בה בחודשי האביב והקיץ, כמו 

במקומות אחרים באירופה.47 לפי חישוב זה המגפה פרצה בברצלונה בחודש מאי והתפשטה 

זה מתאים לדפוסי התפשטות המגפה  בהדרגה אל פנים הארץ לאורך צירי המסחר. דפוס 

המרוחקת  לטארגה,  המגפה  הגיעה  מחודשיים  פחות  בתוך  באירופה.48  אחרים  במקומות 

מברצלונה כ־100 ק"מ. מהירות התקדמות זו דומה למהירות התקדמות המגפה במקומות 

אחרים באירופה, המוערכת בפחות משני ק"מ ביום בדרך היבשה.49 

ככלל נראה שהפרעות בממלכת אראגון היו חמורות פחות מבמקומות אחרים באירופה. 

ולכן  וספונטניות,  עממיות  היו  וסרוורה  בברצלונה  שהפרעות  ללמוד  ניתן  מהתיאורים 

היהודים הצליחו לההתגונן מפניהן ומספר ההרוגים היה קטן. עם התקדמות האירועים אל 

יותר,  מאורגנות  הפרעות  הפכו  ובקרדונה,  בסולסונה  בטאריגה,  ולדוגמה,  הארץ,  פנים 

ויהודים רבים יותר נהרגו בהן. בערים המרוחקות עוד יותר מהחוף, דוגמת מונסון, לרידה 

לקראתן  והתכוננו  המתעצמת  הפרעות  מגמת  על  מועד  מבעוד  היהודים  שמעו  והואסקה, 

ביעילות. יש לשער כי רוב הקהילות המוזכרות בכרוניקה התמודדו בהצלחה עם הפרעות, 

ואף אם אנשיהן נאלצו לברוח ולשהות בערים אחרות במשך זמן מה, נראה שבאראגון לא 

נחרבו קהילות יהודיות שלמות כמו בחלקים אחרים של אירופה.50 

יהודיים  במקורות  להשתמש  האפשרות  את  מדגים  גליַפָפּא  חיים  של  בכרוניקה  העיון 

קיומם  על  שידוע  היות  בפרט.  ובאראגון  בכלל  השחורה  המגפה  של  ההיסטוריה  לחקר 

של מקורות רבים ורבגוניים כאלה שטרם נחקרו, נראה שמחקר כזה יכול להניב תוצאות 

מעניינות בעתיד. 

מחול המוות
צויר כנראה על ידי מיכאל ולגמוט 
 .51(Michael Wolgemut(
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