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 מוטיבים אירופיים עממיים בעולם התרבותי היהודי

 מנחם מענדל רוזנפלד

 

 

 מקורות והתפתחות  - הקרנבל בערי אירופה

במאה השישית   -כך משערים    - ה'קרנבל', פסטיבל וחגיגות של תהלוכות, ריקודים ותחפושות, נולד

הושרו שירים, הוצגו הצגות ונערכו  ,ובחגיגות החורף חגיגות הבצירביוון העתיקה. אז, במהלך 

ו המשתתפים לבני פמלייתו תחפשהתהלוכות ותחרויות לכבודו של דיוניסוס אל היין. בין השאר, 

ים מן הסדר דיוניסוס, וכל אחד לקח תפקיד אחר באותה פמליה. בטקסים אלו, יצאו החוגגהאל  של  

דיוניסוס, כדי להתחבר לאותן ישויות על אנושיות. מן הנורמטיבי, המאפיין את החיים הרגילים, 

היו לחגיגות של שבירת  -, וגם החגיגות אל היין, הפך, איפוא, לאל השכרות, ההוללות והחופש

  .הסדרים החברתיים

עמד במרכזן האל   -. הפעם  חורף()ב  , בתקופה הרומית, נמשכו חגיגות אלובתקופה מאוחרת יותרגם  

קצרה הדרך   -מכאן  .  הסדר הרגיל  נפרם  גם בחגיגות אלו,  ".1הרומי, סטורן, והן נקראו ה"סטורנליה

, אי סדרשל  החגיגות הפכו למוטיב  לפרימת חוקי המוסר המקובלים ולמתירנות חסרת גבולות. ימי  

 קשוחההאירופי האפור, העולם של צבעוניות ובריחה זמנית מקשיי היום יום שאפיינו את 

  והדטרמינסטי של העת העתיקה.

הממסד הנוצרי, שהשתלט וכבש את עולמם התרבותי של העמים הפגאניים, לא ראה בעין יפה את 

שהיו עירוב של  עביר מן העולם את החגיגות האלה,בל ברור היה שבלתי אפשרי לההקרנבלים. א

עמוק בחיים שטבוע למשהו , והיו 2אמונות )פגאניות(, תשוקות )של שחרור( ומסחר שהתפתח

סד הדתי הנוצרי ברירה, אלא לאשר במידה זו או אחרת את החגיגות, לא היתה לממהחברתיים. 

 תוך נסיונות של ריסון המתירנות או שילוב תכנים דתיים נוצריים בחגיגות. 

 
"סטרנורא". ובגירסאות אחרות: "סטרנליא", כשם הרומי המוכר. רבינו חננאל בלשון המשנה )עבודה זרה ח, א(    1

 "שנאה טמונה".  - מצטט את דרשת הירושלמי בפירוש המילה

 השווה עם דברי רש"י )ד"ה עיר, עבודה זרה יג, ב(: "דרך העובדי כוכבים להיות להם יום שוק ויריד ביום אידם".  2
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 the fight between the carnivalאודות ( 1)ראה נספח מס' עומד מאחורי הציור רקע זה הוא ה

 3and the lent לבטא את שני צדדי החיים הצייר קש יציור באותו של הצייר פיטר ברויגל )האב(. ב

קרנבל על המחד, ו : הצום )ההתנזרות, החיים הדתיים והמוסריים(4המשתלבים ומתנגשים זה בזה

, איפוא, מן סימביוזה של התגבשהר הלחצים שבו. וחרההומה, ועל הזלילה, השכרות וששוק ה

הוללות ומתירנות החיים ליד, בהשלמה או בניגוד, חיי סדר חברתי נוקשה )המגובים בתפיסות 

 . של אותם ימים מוסריות ובממסד דתי חזק(

ייטיבו לבטא את המסגרת הקרנבלית והחוויות הנלוות אליה : "מי  hanswurst5דבריו של דומני ש

חי כמו אציל. הו! יין טוב וקר, מי ימלא את   -שאינו זולל וסובא אלא מסתובב לו בעולם הלוך ושוב  

כוסי ואת את חיי בעבורו! והרי הדיבורים בעניני אהבה כבר יצאו לי מהאזניים. האהבה עושה את 

סרו לה ונעשו אחר כך חסרי כל. כמה יצאו למלחמה בגללה ונדקרו. כל חיינו עצובים. כמה התמ

אחד ינהג על פי נטיית לבו: המאהב יאהב, השחקן ישחק, הפילוסוף יתפלסף והחייל ילחם. ולי יש 

הוא גבירתי, בכחוס   6רעיון טוב יותר למלא את חיי: האהבה לשיקוי הגפנים המשמחת אותי. בכחוס

הוא מתקשה עם מסגרת כלשהי, ורוצה לפרוק כל ".  7וא הפילוספיה שליהוא המשחק שלי, בכחוס ה

 מחויבות. מחויבותו היא לבכחוס, לשכרון ולאי המחויבות.

 

 מהווי הקרנבל 

והמצומצם האמור לעיל, לפיו הקרנבל הוא המסגרת הלא מסגרתית, נכון לא רק בהקשר האישי 

קרנבל הוא ההזדמנות לפריצת הסדר . כלומר: מלבד העובדה שהרחב - אלא גם בהקשר החברתי

 החברתי כולו.  -הפרטי, הוא גם ההזדמנות לפריצת הסדר הקהילתי 

פירוק המאופיינת ב  חברתיתאלטרנטיבה  כ  מתאר את הקרנבל  , חוקר הקרנבל הרוסי,מיכאיל בכטין

משתחרר ותופס את מרכז הבמה. הכנסייה ומוקדי הכוח  , איש השוליים,יררכיה. ה"אחר"הה

החליפו תפקידים,  -כך, למשל, האדון ועבדיו . 8הפיאודליים הופכים ליעד של בוז, לעג ופרודיה

 ועבדים יכלו בימים אלו להרים ראש ולפעמים אף לשלוט באדונים.  

 
אבל צורתו הכללית מבטאת את אורח החיים הימיביניימי באירופה כולה,  . הציור עוסק בחיים בהולנד,1599 3

 במעמדותיה הנמוכים, אלה ששגרת יומם קשה והם מבקשים פורקן ובריחה ממנה.    -ובעיקר 

 חל בימים המקדימים לתקופת הצום שלפני חג הפסחא. -ובעקבותיו היריד  -ה'קרנבל'  4

 רמניים מהמאה הט"ז. "הנס הנקניק", דמות השוטה במחזות ג 5

 אל היין במיתולוגיה היוונית רומית.  6

  . 39, עמ' נאורות מנקודת מבטו של מוקיוןמצוטט ע"פ  7

 .אנציקלופדיה עברית, ערך קרנול 8
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הקרנבל במהלך . כההמחזות והתהלו חלקי הקרנבל:סביב שני  רכזכל המודל הקרנבלי הזה הת

בסיפורי נסים או באירועים חשובים מהעולם  -לרוב  -עסקו , שמופעי ראווה חזותיים הועלו

בנושאים ריאליים אקטואליים. במהלך הצגות אלו, יכלו לחילופין, עסקו מחזות אחרים הקתולי. 

את אותן  או לבקרלזלזל  ,להעצים -לרוב, מבין פשוטי העם ולא שחקנים מקצועיים  -השחקנים 

עסקו שאו את אלה    ,9בצורה נלעגת  יהדותבעסקו ביהודים ושהצגות  אנו מכירים    ,למשל  . כך,תופעות

, שגם לארכה נפגשו הצועדים  -, התקיימה התהלוכה  בה בעת.  10ניתאמ'בהתרחבות האימפריה העות

 עם דמויות היתוליות ומיני מחזות.  רבים מהם מחופשים בעצמם,

 

 בעולם היהודי -הקרנבל 

אם עד כה דובר אודות החברה הנוצרית, עולה מאליה השאלה: מה באשר לחברות אחרות 

עולה השאלה האם החיים  -המתקיימות בצידה של החברה הנוצרית העיקרית. בנידון דידן 

 המתוארים לעיל ניכרים גם בעולם התרבותי היהודי דאז. 

יצרו מרחק ובידול בין הקהילה  וביתר הסברה: חומות הגטו, אלו הפיזיות ואלו הבלתי נראות,

. 11צרו הפרדה מוחלטתִיהיהודית למרחב הנוצרי שסבב אותה. אבל בלתי אפשרי היה שחומות אלו 

החרכים, חדרו להם כמה מנוהגי פעמים שדרך הדלת הראשית, פעמים דרך חלון ופעמים דרך 

 לעולמם הסגור לכאורה של שלומי אמוני ישראל.  -הסביבה הנוכרית 

 
מחזה הקרנבל הגרמני במאה הט"ו כאמצעי לקביעת הסטריאוטיפ השלילי של היהודים במאמר  -על כך  9

 ובכלל(.  59 - 58)עמ' 

 . 59עמ' , מחזה 10

מתוך פתיחה ללוח שנה עברי )זולצבאך תקל"א(: "לוח משנת תקל"א לפ"ק... וגם החגים הנוצרים ום מונים  11

כתבי העת , וגם הירידים ממדינת אשכנז ופולין" )הציטוט מופיע אצל משה פלאי, 1771משנה חדשה שלהם 

 -ריים בלוחות שנה עבריים בגרמניה . עוד על חגים נוצ(68, עמ' העבריים הראשונים של ההשכלה העברית

  .לוחות כיס ולוחות קיר משתי גניזות בגרמניהראה 
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אל  די להביט אל האומנות בעולם היהודי, ולגלות אתנמצאות בידינו למכביר.  -ת לכך דוגמאו

, את האיורים השונים בדפי השער או בתוך 12השמש היווני בפסיפסי בתי הכנסת בתקופה הביזנטית

 . 14את ריבוי השמות הלועזיים שחדרו לקהילות ישראלגם  כמו, 13כמה מהספרים היהודיים

הנידון, הקרנבל, אנו מוצאים את חדירתו אל המרחב היהודי. אברהם יהושע פאנו, אף באשר לנושא  

היקר כתב לך מרומה בני  יהודי איטלקי בן המאה השש עשרה, מספר באיגרת את הדברים הבאים: "

כ"ט לשעבר )=חודש שעבר, יוני(, בלכתו )=למוצאי שבת קודש( יצ"ו את המקרה קרה לו למש"ק 

מרעהו לראות פלאי הטבע היו עושים למעלה בק. ר. אניילו )=בקסטל סנט אינבורגי' עם אחוזת 

אנג'לו( ראזי )=זיקוקים( ואש מתלקחת ופולגורא )=ברקים(, להבה תלהט סביב, אש וגפרית ורוח 

בנו לדברי הכותב,    ."15הקדוש(  סזלעפות, כמנהג לעשות בכל שנה ושנה ביום החגה ר' פיירי' )=פטרו

ת קרנבל לכבודו של קדוש נוצרי. אין הוא משמיע כל לראות את המופעים שבתהלוכ כוהלוחבריו 

     הסתייגות או ביקורת על הליכה זו, ואפשר להבין שמדובר במעשה נורמטיבי ולא חריג. 

 

 ת מנהג התחפושות בקהילות יהודי איטליהחדיר

אנו  -דית איטלקית לאמיתו של דבר, את חדירת המנהגים הקרנבלים האירופיים לחברה היהו

: מפורסמת  מוצאים כבר קודם לכן: מהר"י מינץ, רבה של העיר פאדובה במאה הט"ו, כותב בתשובה

"על דבר לבישת הפרצופים שנוהגין ללבוש בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים בפורים. הנה 

וריש גולה... מהר"ר אליקים סג"ל יצ"ו, והוציא   כלה רישראיתי שכבר פסק להתיר אהובי ועמיתי...  

 כאור משפטו... 

על ככה גדולים  אף אני אמרתי להביא ראיה להתיר... דמצוה ליתן טעם ולהביא ראיה מה ראו"

וחסידי עולם ז"ל שנתגדלתי אצלם, אשר ראו בניהם ובנותיהם, חתניהם וכלותיהם, לובשין אותן 

פרצופים ושינוי בגדיהם מבגדי איש לבגדי אשה וכן להיפך. ואם היה ח"ו נדנוד עבירה, חלילה וחס 

 הרהור זו בלבוש ואין הוא גמור שהיתר וסמך ראיה להם היה ודאי אלאלהם לשתוק ולא ימחו... 

 
הלכות עבודה זרה והמציאות הארכיאולוגית וההיסטורית במאה השניה ראה על כך: אורבך, אפרים אלימלך,    12

. עמ' 1994בתוך: מחקרים בתולדות ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, מרכז שז"ר, ירושלים  ובמאה השלישית,  

בתוך: על דרך האבות, תבונות, גלגל המזלות בבתי הכנסת לאור הלכות עבודה זרה,  רייס, יהושע,    ;406  -  392

 . 550 - 535בות תשס"א. עמודים אלון ש

(, מרכז ספיר לחינוך 10בתוך: מחניים )העיטור והאיור בכתבי היד היהודיים, ראה על כך: פרידמן, מירה,  13

יהודי, חמ"ד תשנ"ה. אוסיף ואומר שאף אם את איורים אלו אינם אלה פרי ידם של יחידים, יש בכך ללמד על הלך 

 להכיל.   על מה הציבור מוכן -רוח, ועכ"פ 

 )שמות וכינויים עבריים ולועזיים(.  107 - 88עמודים (, 5ישראל בגולה )בראה, למשל, אצל דינור בן ציון,  14

 סימן קלו. איגרות יהודי איטליה, בוקסנבוים יעקב )עורך(,  15
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חר א והמהרהר המדבר 16של פלגאה וצדוקי ומוחרם גרשם בונה פאצ"ו מלבועבירה. לאפוקי 

 ". 17...זצ"ל עולם וחסידי גדולים של מטתן

יהודי איטליה במאה החמש עשרה מאמצים אל תוכם א. רים: דבנמצאנו למדים מתשובה זו כמה 

 - אדרבה , אלאמופיע מטעמים יהודייםלא , נוהג זה. ב. ברור נוהג קרנבליאת התחפושות, שהוא 

את המנהג, אלא מאפשר מחייב  . במילים אחרות: מהר"י מינץ לא  18מצוא לו צידוקכמשהו שצריך ל

. ג. גם מבוגרים )"חתניהם וכלותיהם"( נוהגים בו, ולא רק )נכון יותר: מעגן אותו הלכתית( אותו

 צעירי הצאן. 

היה מי שהזהיר באמת, ו .ולא הכל מקבלים אותו בלב שלם  בפולמוס  היההנוהג החדש הזה נתון    ד.

יש אפקט הרסני, אף אם נכון הוא עקרונית: "כל ימינו  -שלהיתר הזה )בתקופה מאוחרת יותר( 

ה אחת בשם מהר"י מינץ... ואם לאיזה רב מובהק, לגודל חכמתו ובקיאותו, "נצטערנו בדברי הגה

נתברר לו בדברים אלה איזה היתר, נראה דראוי לו להסתירו בלבבו. כי בזה הדבר מבואר שלא 

יחטא, ולא עוד שזכות תחשב לו... כי דברים כאלו יש להם פנים לכאן ולכאן. ואם היום נגלה )טעם( 

ממילא מתפשטים והולכים   -. והמעלה אותם על ספר  ..ר יגלו שניים לאיסורמחלאחד להיתר, אולי  

הנוהגים היתר  -הלא היא פשוטה, כי מאז טרם יציאת דבריו לחוץ  -שלא תבוא  -הם, והתקלה 

כ כשיראה הרואה שאין פקפוק "שאה... ואיזה מהם יפרוש מעבירה, מבדבר, אולי יהרהרו תשוב

 ".  19וא שיתווספו עליהםבדבר, לא עוד אלא שח"ו נקל ה

שלילית היא, ומשום כך לבד אין לפרסם   -במילים אחרות: ההשלכה החברתית של היתר הלכתי זה  

הקושי במנהג זה אינו בבעיות הד לכך ש  אלו  דבריםבלראות    , לכאורה,את היתר התחפושות. אפשר

 
הדור שהכתירוהו פאצו, חכם יווני בן המאה הט"ו, רבו של בעל שו"ת בנימין זאב. היו מגדולי נרבי גרשום בו 16

סי"ד(, אבל המהר"י מינץ עצמו )שו"ת שלו ס"י(, שהיה רבו של  שו"ת רא"םכ"ידיד ה'... כל רז לא אניס לך" )

את הכתוב "זבובי מוות יבאיש זהו המוחרם גרשון בונפצו...  -בהקשר אחר  -הרא"ם, קרא על רבי גרשום זה 

 פורץ גדר ישכנו נחש".  

)לטואו"ח סי' תרצ"ו ס"ק ה( המצטט את דברי מהר"י מינץ דרכי משה . ראה גם סי' ט"ו שו"ת מהר"י מינץ 17

אלה, מפקפק בהם אך כותב ש"מאחר דחזינן דפשט המנהג ואין מוחה, נראה לי ליישב המנהג...". הוא מיישב 

ה". את המנהג, אך מסיים: "כן נראה לי טעם המנהג אבל טוב להחמיר, ולעבוד את ה' בשמחה ולהיות גילה ברעד

 צריכה להיות תחת פיקוח ושליטה.   -מילים אלו האחרונות טעם אנטי קרנבלי להן. גם הגילה 

טעמים למנהג -סי"ב: "דעת לנבון לנקל, שכל אלה ) סנסן ליאיראצטט מדברי הרב מאיר מזוז בספרו  18

אין. וקרוב לודאי שנשתרבב ממנהגי  -התחפושות בפורים( רמזים וסמוכים בעלמא. אבל מקור אמיתי למנהג 

הגויים יושבי אירופה בימי אידיהם שעורכים חגיגות קרנבל ומתחפשים איש לאשה ואשה לאיש ושוקעים בחמישים 

ישראל ביקשו להתחקות עליהם... ואחר כך המשיכו לעשות גם גדולים ובחורי ישיבות...". שערי טומאה... וילדי 

 כ"ו.    -עמ' כ מנהגים ומסורות,  -פורים בקונטרס  -עוד על כך בהרחבה 

 זכרון ב, הל' בגדים פ"ב, ספר הזכרונות, אבוהב, רבי שמואל,  19



 

6 
 

עוד כמפורט בדבריו(. ו  -ההלכתיות הפרטיות שהוא מייצר )שאלת לא ילבש, איסור כלאיים מדרבנן  

  .20המקומית הקלוקלת וההתקרבות לתרבות חיקוי המנהג הנוצריהקושי הוא בעצם 

 

 אוירת הפורים כאוירה קרנבלית 

)ראה נספח  הפורימית כולהביטוי בודד לאוירת הקרנבל אלא האמור אינו בעצם, מנהג התחפושות 

התמזג מיזוג מושלם ברוח   -המסורתי של החג  שהוא תוכנו    -"  21. במילים אחרות: ה"ונהפוך הוא(2

הפכו החלשים, המאוימים, למנצחים הגדולים, עד כי "ורבים   -בפורים    -. גם שם  22הקרנבל האירופי

". גם שם האופי המשוחרר של החגיגות, נתן 23מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם

. גם פה יכולים החלשים 24ושולטים בהווה הכשר זמני למעשי איבה היתוליים כלפי אויבים מהעבר

, הלא מוגבל, שבכוחו להשמיד, להרוג פעם בשנה, ולהיות לזמן קצוב החזק להפוך את היוצרות

 .  25ולמחוץ את דורשי רעתו

"כל הבחורים עושין  :רבי נתן מרומי בעל הערוך ו שלרותיאו הרקע לחג הפורים המשתקף מזה

צורות כדמות המן קודם פורים ותולין אותו על גגותיהן ימים, ובימי פורים עושין מדורה ותולין 

הצורה לתוכה ועומדים סביבה ומזמרים. ויש להם טבעת תלויה בתוך האש שתולין בה הצורה 

 ". 26וקופצין מצד האש לצד אחר...

 

 ת סביבושלמה מבורגוס המתרפק על זכר היין והחגיגו

 
י מינץ שהתיר(, הרבה לעסוק בקרבה שבין יהודי הכותב, רבי שמואל אבוהב )שחי כמאתיים שנה לאחר מהר"  20

איטליה לגויים, ובחומר הענין שהיהודים מחקים את הליכות שכניהם הנוצריים. כאן הוא טוען שהנזק שיש במנהג 

 מצדיק שלא לפרסם את ההיתר.   -זה לאורך השנים 

 אסתר ט, א 21

) ,.Jewish Life in the Middle Abrahams i -היה מי שהכתיר את החג בתואר "הקרנבל של יהודי אירופה"  22

Ages,  pp 280 - 286). 

 אסתר ח, יז 23

 . 130 - 129, עמ' ונהפוך הוא: יהודים מול שונאיהם בחגיגות הפוריםראה על כך אצל הורביץ, אלימלך,  24

לחוק הרומי ש"מושלי הפרובינקיות יאסרו על היהודים להעלות באש את המן לזכר ענשו  א הסיבהוהאמור ה 25

דמות שיש בה משום חיקוי הצלב הקדוש.   -ברוח של חילול הקודש ולשם ביזוי האמונה הנוצרית    -בעבר... ולשרוף  

 (.   171, עמ' היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומיתאל יערבו את סמל אמונתנו במהתלותיהם" )

 136ראה אצל הורביץ שם, עמ'  -דרכי משה לטואו"ח סי' תר"צ ס"ק ד. אודות גירסאות בדברי הרמ"א הללו  26

 ובחידושי הגהות ס"ד לרמ"א שם.  21הערה 
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מאוחר בהרבה המתאר את חג הפורים. מדובר במכתב התיאור העולה ממכתב  גם  כזה, למשל, הוא  

על במכתבו הוא מתרפק  .מנותק מכל קהילה ,באנגליהחי בבדידות , בעודו 27שכתב שלמה מבורגוס

 : 28חגיגות הפורים שלא זכה לחגוג בשנה זוזכר 

ראה הרבה קורות נוראות... וכל זה אינו שוה לי  ... ליבי29"כאשר התעה אותי אל)ק(ים מבית אבי

בכל עת אשר אני רואה... ההפסד בשלימות המצוות... כברכות הטעונות כוס קדשא דבי שמשא 

 . 30ואבדלתא... לב יודע כמה חביבא לי חמרא וזימנין אקדש אריפתא

ם הכשר הזה בדעתי "והן עוד היום גדול... אין לאל ידי לצאת ידי חובתי אבסומי בפוריא. וכל היו

אתיישב, להשיב על הן הן ועל לאו לאו, וכאתמול ביום צום אברך מרדכי והמן ארור. ואקרא נא גם 

... אם 31לחושי, והינם עמי כאתמול גם שלשום, ועיני הרואות בין תכלת ללבן הרחק כמטחוי קשת

יות הימים האלה כן, איפה, אמרתי אל ליבי: מה נעשה יקר וגדולה למרדכי? ובמה יודע איפה ה

 נזכרים ונעשים?... 

"אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי... אחינו כל בית ישראל המאחרים היום על היין. זה בודק שתי 

שורות על פני כל המרתף... וזה שואל מחברו כדי יין... פתח בכד ומסיים בחבית... וכהתעות שיכור 

מסעיהם ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים יחזו את האלהים, יסובבו עיר, יחוגו וינועו ל -עיניו 

 עד שפך דם עליהם... 

מלאת הגעגועים הוא כותב: "שושן צהלה, ולמדינות  -היתולית  -לקראת סיום איגרתו המליצית 

 ".           32הנחה, ונסו יגון ואנחה. ליהודים היתה אורה ושמחה, ותוף וחליל ויין

, השזור בפסוקים ומאמרי חז"ל לרוב, ניכרים 33ליבמכתב, יש אומרים נרגש ויש אומרים היתו

געגועיו של הכותב ליין ולאיבוד הצלילות. דבריו מזכירים מאוד את שנמסר בפיו של דמות אחרת, 

הנזכרת hanswurst) ממרחב אחר לחלוטין, הלא היא אותה דמות היתולית גרמנית באותו הדור )

 
 ראשית המאה הט"ו(, שימש כרבה של העיר הולדתו בורגוס והיה -שלמה הלוי מבורגוס )ראשית המאה הי"ד  27

טיליה. בשלב מסוים בחייו המיר את דתו, עלה במדרגות הכמורה והיה לבישוף של מאנשי החצר של מלך קס

 אותה העיר בורגוס. 

 (. גרץ, לעומתו, טען שהמכתב נכתב כבר לאחר ששלמה מבורגוס33כך ע"פ מאמרו של אברהמס )בהערה  28

ש כאן תיאור )אורגינלי המיר את דתו, ובמכתב זה הוא מבקש להשמיץ את התנהגות היהודים בפורים. כך או כך, י

 או קריקטוריסטי( לחגיגות החג. 

 הכותב נמצא באותו זמן בלונדון, בשליחותו של מלך קסטיליה.  29

 הוא מתנה את כאבו שנאלץ לקדש על הלחם, ולא היה באפשרותו לקדש על היין.  30

 הכותב כואב את העובדה שהוא שפוי וצלול מדי ביום הפורים, ועודו מבחין בין מרדכי להמן ובין תכלת  ללבן.  31

 . כדאי לראותו במילואו.  ,pp. 258 paul of burgus in London, abrhamas- 263אצל:  -המכתב בשלימותו  32

 . 29ראה לעיל הערה  33
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יום של היפוך  -ומתאר כך את ימי הפורים גם אצל אחיו היהודים  -לעיל. הוא רואה בפורים 

 הסדרים, יום של "סיבוב העיר" המגיע עד לשפך דם. המוטיבים הקרנבליים נראים כאן בגלוי. 

 

 פוסקים כנגד תופעת ההוללות הפורימית

כירים את הדברים שניתנו בפי דמות היתולית געגועיו ליין ולאיבוד הצלילות של שלמה מבורגוס, מז

ומתאר כך את ימי הפורים גם  -שנזכרו לעיל. הוא רואה בפורים hanswurst) גרמנית באותו הדור )

יום של היפוך הסדרים, יום של "סיבוב העיר" המגיע עד לשפך דם. המוטיבים   -אצל אחיו היהודים  

 הקרנבליים נראים כאן בגלוי. 

שמדובר במכתב של אדם פרטי, כזה שבשלב מסוים בחייו ניתק את שייכותו לקהילה ולדת אף 

ישראל, יש כאן כדי להצביע על תופעה רחבה יותר. תופעה כזו שפוסקי הלכה נאלצים לבקר: "ואף 

אותם המשתכרים )בחג הפורים( יהיו כל כוונתם לשם שמים... ולא כאותם המשתכרים כדי 

ראיתי רבים בני אדם אשר המה ביין שגו, פקו פלילים, ומרבים בימי הפורים   למלאות גרונם, כאשר

האלה לעשות שחוק וקלות ראש... עד כי נדמה לרוב המון שבשני הימים האלה הותר לכל אדם 

 ".    34לפרוק עול תורה ומצוות מעליו... וכל המרבה להיות משוגע הרי זה משובח

 

 

 קרנבל בפראג -תהלוכות דמויות 

הקרנבל אצל יהודים, אנו מוצאים סממנים בעוד פורים הוא המקום הטבעי שבו נמצא , כןא

הנה, למשל, דוגמאות מראשית העת החדשה  יותר.אף קרנבליים גם בהקשרים אחרים, מפתיעים 

 בפראג: 

. 36הארכידוכס ליאופולדלדת הולכבוד  35ערכה הקהילה היהודית בפראג תהלוכה 1716במאי 

הצועדות  קבוצות יהודיםבבו , וניתן להבחין (3נספח ראה ) נחושת על גבי תחריטתהלוכה תועדה ה

  .37, מסודרים על פי הגילדות להן השתייכובסך

אפשר למנות, כדי להרבות את השמחה והחיוך על פני הצופים, נוספו לתהלוכה דמויות שונות: 

את הפרש המחופש לארנב )או בעל חיים דומה(, את קבוצת הנגנים המלווים, בהקשר זה, את 

 
 סי' תתריב. מטה משה, רבי משה מאט,  34

 למרכזים אירופיים אחרים. -הלוכות לכבוד השליטים מוכרות כבר באיטליה במאה הט"ו, ומכאן ת 35

 , קיסר האימפריה הרומית הקדושה. viליאופולד יוהאן, בנו בכורו של קרל  36

 , המעיד על מקצועם. doctorלמשל: השניים הצועדים כשבידם שלט  37
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להבחין בשניים, גבוהים במיוחד ביחס לשאר גם אפשר . 38המחופשים לאנשי "האיים הרחוקים"

ך ובידו פ -בעל מצנפת ובגדי יוקרה  -מחזיק בידיו את לוחות הברית, ומשנהו  -, האחד 39הצועדים

 . אלה הם המחופשים למשה ולאהרן)שמן?(. 

 -עשרת הדברות מסומנות בספרות רומיות )!(, ולראשו של משה ל, וראש עג -דא עקא, שללוחות 

קרניים. בפרטים אלה מסתמכים מארגני התהלוכה על האמנות הנוצרית בת הזמן, על אף 

כך גם ה'מלאך', העומד בראש השער, . 40ישראל תמסורה לא תואמים למתואר בתיאורים אלש

 כשלגופו מוצמדות כנפיים, היא דמות שמקורה באותו עולם אומנות נוצרי. 

 , עם לידת1741. באפריל  כךעשרים וחמש שנים אחר  התקיימה בפראג  (  4נספח  ראה  )תהלוכה דומה  

בתהלוכה זו, הנראית . גם 42דה לשלטוןהוא , התאספו היהודים בשנית לצעדת שמחה41הנסיך יוזף

בראש לדות וקבוצות. ימפוארת עוד יותר מקודמתה, יצאו היהודים משער העיר, מסודרים לפי ג

ב כפרש הדור על סוסו, ואחריו נגנים וחיילים, ופרנקל, רכ לףראש הקהל, שמעון וו - צועדיםה

ים, ציידים , קצבים, ספרהצועדים בראש קבוצת התלמידים שלהם םלמדימהקהל וזקניו,  43צעירי

 ואחרים. 

 המחופשים לאיילים,להטוטנים, אחרים  נוספו דמויות היתוליות לצעדה, ואפשר לזהות בה  גם כאן,  

 -גם כאן     המחופשים לזללנים בעלי כרס, או ליצן בדמות תינוק המובל על ידי המטפלת שלו.  כאלה

ניתן לזהות את השפעת תהלוכות הגויים הקרנבליות על התהלוכה היהודית: בצועדים אנו מזהים 

דמות מפורסמת מן  -את הרקולס  ,, דמות מן הקרנבלים הנוצריים בפראג'קאליבנה'את 

 המיתולוגיה היוונית. 

זוהי דמותו של  - (1741וזו של  1716יתר על כן: רק דמות אחת מופיעה בשתי התהלוכות )זו של 

בכחוס )או: דיוניסוס(, אל היין היווני הרכוב על גבי חבית ונגרר על ידי כמה משרתים. דמות זו, 

 
 ?( לראשם. )  עירומים למעט משהו מינימלי על אזור חלציהם, וכתר צמחוני, נראים  ? אדומים?(שחורים)כהי עור    38

 האם בכוונת מכוון? ואולי ע"פ מאמר חז"ל )בכורות מד, א( שמשה רבינו היה גבוה עשר אמות.  39

מקורם לכאורה בציורים   -ראה בבא בתרא יד, א שם מתוארות הלוחות כבעלות מבנה מרובע. הלוחות העגולות    40

גם  .380 - 379, עמ' לוחות הברית כסמל היהדותצרפתי,  -של אמנים  נוצרים. ראה במאמרו של בן עמי 

כי קרן עור פני "אמר ראשו של משה, מופיעות לראשונה בפסל "משה" של מיכאלאנג'לו. ראה במהקרניים ב

 .  341עמ' , משה"

לאמו המלכה מריה תרזה )שהיתה אחותו של   1741יוזף השני, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, נולד במרץ    41

 ליאופולד הנ"ל(. 

: "יש להניח כי חגיגה זו נערכה בגיטו להביע לקיסרית את שמחתה של 8עמ'    16.9.1961מתוך עיתון "הבקר"    42

 -יהודית לרגל הולדת הבן, יורש העצר, לאחר שקדמוהו רק בנות". התייחסות נוספת לתחריט זה האוכלוסיה ה

 .  3עמ'  14.9.60ראה "על המשמר" 

 הדיפלומה שלהם(. האם מדובר בתלמידי ישיבות?  -על פי האמן הנוצרי, אלו סטודנטים מהקהילה )ובידיהם  43
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הרי לנו חיקוי והעתקת דמויות בתהלוכות היהודים.    -למרבה הפלא   -שהופיעה בכל קרנבל, חוזרת 

 קרנבליות לחיי ישראל. 

 

 : לא לדמויות נוצריות משמעות אפשרית

לעיניים תורניות בנות ימינו, אלו תמונות מוזרות בעליל. קשה לדמיין כיום  תהלוכה של שלומי 

ההסבר האפשרי לתופעה, נעוץ בדברים אכן, אמוני ישראל, שבה דמויות מעין אלו מופיעות בה. 

 . בהקשר דומהז"ל אורבך  .אפרים שכתב א

בהלכות עבודה זרה במאות השניה והשלישית לספירה. לטענתו, מגמה הלכתית להקל  הוא מבחין ב

בעקבות הגירה של יהודים לערים מעורבות וקליטת האומנות הנוכרית רומית השלטת, נאלצו חכמי 

מוש באותם כלים שעליהם מוטיבים אומנותיים אליליים. ההגיון שעמד, יישראל לאפשר את הש

בעבודה זרה של ממש, ואין כל חשש שמי מהציבור מדובר ן לדברי אורבך, מאחורי ההיתר, שאי

הם   -היהודי אכן יתפתה וימשך אחר עבודה זרה. הוי אומר: באותו זמן, מוטיבים אומנותיים אלה  

להשתמש  -לאור המצב הקיים  -, ורק תוכן עסקי להם, לכן אין מניעה כל משמעות דתיתחסרי 

 . 44בהם

בדומה לזה יכול להיות ההסבר לאותן דמויות התהלוכה: התהלוכה המקורית היא דתית ביסודה, 

אבל העובדה שיהודים חיים בין הגויים, וזוהי התרבות ולכן  הנחת היסוד שהיא לא "בשבילנו". 

נדרש,  ת מהם לבחון מה, בכל זאת, ניתן להכשיר ולהפנים מתוך אותה מסגרת.רשדו -השלטת 

 אם אלו מוטיבים יכולים "לחיות בשלום". פוש יסודי, חיאיפוא, 

על כל פנים  -נמצא בדמות אותן דמויות היתוליות, שאינן מזוהות  , מוטיבים שניתנים להכשרה,זה

אותן ניתן להכשיר ולקלוט אפשר לראות בהן מוטיבים סקולריים, שכדתיות.  -באותה תקופה 

לכן דמויות קרנבליות כבכחוס, הרקולס ודומיהם לשורות הקהילה היהודית, תרבותה ואומנותה. 

 למרחב היהודי.  ןדרכ ותעוש -

 

  הריקודים בשמחת חתן

במשנה )סוכה מה, א( הובא מנהג ש"מיד התינוקות במרחב הציבורי, גם במרחב הפרטי: כך ואם 

אתרוגיהן". ביום האחרון של חג הסוכות, נהגו המבוגרים לקחת את שומטין את לולביהן ואוכלין 

 
 . 398 - 393עמ' הלכות, אורבך,  44
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לולבי התינוקות ואתרוגיהם, "ואין בדבר לא משום גזל ולא משום דרכי שלום, שכך נהגו מחמת 

 ". 45השמחה

( כתבו: "ויש ללמוד מכאן לאותן בחורים 46משאנץ וןשבינו שמבעלי התוספות )ליתר דיוק: ר

, ונלחמים זה עם זה, וקורעין בגדו של חברו או מקלקל לו סוסו שהן שרוכבים בסוסים לקראת חתן

מאות שנים אחר כך, ציטט הרמ"א דין זה, וכתב גם הוא ". 47פטורין, שכך נהגו מחמת שמחת חתן

בפירושם   -תועד כאן נוהג של "רכיבה בסוסים לקראת חתן". נוהג זה כה נפוץ הוא, עד שהתוספות  מ

מעשית הנלמדת מהסוגיה הסב את תשומת לב הלומדים למסקנה התעוררו לה -לסוגיה הש"ס 

 בסוכה. 

בהם נהגו האבירים הנוצרים, שגם הוא השתלב עם   -משחקי המלחמה   -זהו כבר חיקוי לטורנירים 

לאמר:  אוירה קרנבלית עליזה וחופשית שהשתררה בקהילות מסוימות בעת שמחת הנישואין. 

. אין היא זקוקה לכאורה למקורות נכריים. 48במסורת ישראל העתיקה יסודותיה -שמחת נישואין 

 . 49, שהם מסממני הקרנבלמוצאים בעת החתונה התרת רצועה ופריצת גבולות עם זאת, אנו

ושארי סממנים של מה שנחשב  51, את התחפושות50ריקודים מסוכנים אנו מוצאים שם את אותם

באירועים אלה. כך מתאר  -שלא לומר עידוד  -היתר  וקיבל . כל אלהביום יום  לליצנות והפקרות

העולם בסתם  נישואין של הדיוטות, מתקבצים  שמחת הנישואין: "ומנהגדרשן יהודי איטלקי את 

... "ולב כסילים בבית שמחה"  52ע"המלך  הלמה  שם אנשים ריקים לשמח חתן וכלה, לקיים מאמר ש

חתונה להרבות... מילי דשטותא, דברים שיש בהם שמחה... כאלו הדברים שעיקר המצוה... בבית 

 
 רש"י ד"ה ואוכלין, לסןכה מה, א.  45

 פסקי המרדכי לסוכה, רמז תשמג.  46

 תוספות ד"ה מיד, לסוכה שם.  47

מן הענין לציין את המתואר בבבלי כתובות יז, א אודות שמחת האמוראים בעת נישואין, ואת העובדה שהם  48

עמ' נישואין נוסח איטליה, ן, יצאו מגידרם כדי לשמח חתן וכלה. ראה דרשת הנישואין המצוטטת אצל ויינשטיי

288  . 

 . 290 - 286עמ' נישואין, ויינשטיין,  49

בתוך: שיר השרירים )לג(: לגעת ברכיבה, ראה  -עוד על ריקודים אלה  50

260613-33-song-https://www.hayadan.org.il/muscle  . 

סי' ט"ז: "ואין לתלות קיום המנהג שאלות ותשובות נבחר מכסף  כנגדם יצא בחריפות רבי יאשיהו פינטו בספרו    51

להיתר מטעם שמחת חתן וכלה, לפי שלא נצטוינו על ההוללות והסכלות אלא על שמחה של מצוה שיש בה עבודת 

 שמים".  

 קהלת ז, ד 52

https://www.hayadan.org.il/muscle-song-33-260613
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א שלא הותרה אלא בבית נישואין... ראינו מתוך דברנו שהשטות ]הגם[ שהם דברים של צניעות, אל

 ".53חכמה בעת הצורך ובזמן הראוי -

היוו חלק  -לא זו אף זו, מלבד משחקים והשתטות, אפילו דברים הנראים כנחותים בכל קנה מידה 

לקמן: "אנחנו גוזרים בגזירת נח"ש  טטיד המצוה, למשל, עולה מכתב ךכמשמחת הנישואין. 

רה שמהיום והלאה... שום איש או אשה... לא יוכלו לצחוק שום צחוק בעולם, הן וובגיזרת הת

אחר בעולם... בלא מחיר כסף או שוה כסף. רק בחינם...  קוחצ קוביאות, ולא שום מין, הן קארטי

רתנו זאת לא יוכללו הימים שאין אומרים בהם תחינות, וכן אם יהיה חתונה בעיר, יובן שבבית יבגזו

 אין מקום להימורים, אלא בשמחת נישואין.". 54החתנות ביום החופה... הותרה רצועת הצחוק...

 ישואין הופכת, איפוא, למעין שמחת קרנבל זוטא. חגיגת הנ

 

 מחזות

את התהלוכות ואת האוירה הקרנבלית כולה במרחבים יהודיים שונים. מוטיב נוסף  ראינו, איפוא,

 גם הוא חצה את הגבול והתקבל בתפוצות ישראל. ששהזכרנו, הוא מוטיב המחזות, 

סולדים ממנה.   -גם כאן, מדובר במה שנראה כחלק מאותה תרבות ירודה, שאנשים בעלי נפש נקיה  

ו הותרו פתאום בכך תיאר כותב את תוכנם של המחזות ומהותם: "החזיונות הנודעים להיום אשר 

, הופר כל חוק, וגם הדבר אשר נשמר מעולם כבבת עין, הוא הצנע לכת, חדל ביום ההוא, החרצובות

הפורים. כי בו התהוללו בחוצות, הגיחו אנשים לבושים שמלות אשה, ובחזיונותיהם המלאים  יום

הוללות התאמצו לשמח לב יושביהם ולהלבישם גיל וחדוה. וכהחזיון המגואל הנודע בשם 

"אחשורוש שפיל"... וכל דבריו יעידו בו, כי הוא פועל על ידי אחד החשוכים בן בלי שם, אשר שפתו 

יר זועה וזועה, דברי נבלה נוראים אשר אין להעלותם על הגליון... המחבר היה אחד... המגואלה תע

 השפלים, חלאת אנשים, אשר לא אחת ושתים נשמע קול תלונה עליהם".    

 

 

  

 
 ואילך.  728עמ' נישואין, ויינשטיין,  -ציטוט כתב היד  53

חבל שלא נמצאו בספר פרטים נוספים על כתב היד, זמנו, . 175הערה  289עמ' נישואין הציטוט נלקח מתוך  54

 שאלת הכותב)ים( וכו'. 
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 רשימה ביבליוגרפית 

 

 ספרות מקור: 

 מהדורת צילום, ניו יורק תשל"ט. ספר הזכרונות, אבוהב, רבי שמואל, 

 יד בן צבי, ירושלים תשנ"ד. איגרות יהודי איטליה, בוקסנבוים, יעקב )ע(, 

 מכון המאור, ירושלים תשע"ה.ארבעה טורים, רבינו יעקב בן הרא"ש, 

 סנסן ליאיר, מזוז, הרב מאיר, 

 דרום, ירושלים תרח"צ. שאלות ותשובות רבי אליהו מזרחי, מזרחי, רבי אליהו, 

 פרנקפורט ת"פ.משה משה, מט, רבי משה, 

קראקא שאלות ותשובות מהר"י מינץ ומהר"ם פאדובה, רבי מאיר,  קצנלבויגןמינץ, רבי יהודה ו

 תרמ"ב. 

 ארם צובא תרכ"ט. שאלות ותשובות נבחר מכסף, פינטו, רבי יאשיהו, 

  

מחקר:ספרות   

 מכון מסורת ישראל, ירושלים תשע"ה. מנהגים ומסורות,  -פורים , --

 מוסד ביאליק, ירושלים תשל"א. (, 5ישראל בגולה )בדינור, בן ציון, 

 תשס"ז.יד בן צבי, ירושלים נישואין נוסח איטליה, ויינשטיין, רוני, 

 דביר, תל אביב תשי"ט. ספר המועדים )ו(, יום טוב,  ,לוינסקי

האקדמיה הלאומית הישראלית היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית,  אמנון, לינדר,

 ירושלים תשמ"ג. למדעים, 

  ם תש"מ.-מוסד ביאליק, ילתולדות השירה והדראמה העברית )ב(, שירמן, חיים, 

 

 מאמרים בכתבי עת:
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והמציאות הארכיאולוגית וההיסטורית במאה השניה הלכות עבודה זרה אורבך, אפרים אלימלך, 

בתוך: מחקרים בתולדות ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, מרכז שז"ר,  ובמאה השלישית,

  .406 - 392. עמ' 1994ירושלים 

בתוך: בית  מקרא )קא(, מוסד ביאליק, ירושלים תשמ"ה. "כי קרן עור פני משה", גיל, יעקב, 

 . 344 - 341עמודים 

מחזה הקרנבל הגרמני במאה הט"ו כאמצעי לקביעת הסטריאוטיפ השלילי של דגני, בן ציון, 

בתוך: דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשמ"א. היהודים, 

  .  62  - 57עמודים 

(, החברה 59בתוך: ציון )ונהפוך הוא: יהודים מול אויביהם בחגיגות הפורים, הורביץ, אלימלך, 

 .  168 - 129ההיסטורית הישראלית, ירושלים תשנ"ד. עמודים 

בתוך: דברי הקונגרס העולמי לוחות כיס ולוחות קיר משתי גניזות בגרמניה, היטנמייסטר, גיל, 

 . 189 - 183 עמודים .תשמ"הות, האיגוד העולמי למדעי היהד, )כרך א( למדעי היהדות

(, אוניברסיטת 34בתוך: קשר )כתבי העת העבריים הראשונים של ההשכלה העברית,  פלאי, משה,  

 . 77 - 61. עמודים 2006תל אביב 

, האוניברסיטה העברית, בתוך: תרביץ )כט(לוחות הברית כסמל היהדות, צרפתי, גד,  -בן עמי 

 . 393 - 370ירושלים תש"כ. עמודים 

בתוך: על דרך האבות, תבונות,  גלגל המזלות בבתי הכנסת לאור הלכות עבודה זרה,רייס, יהושע, 

 . 550 - 535אלון שבות תשס"א. עמודים 

 (, ירושלים7החברה ההיסטורית הישראלית )נאורות מנקודת מבטו של מוקיון, שחר, גלילי, 

 . 50 - 19בתוך: עמודים תשס"א. 

 

 : מאמרים אינטרנטיים ושונות

https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-אתר בית התפוצות, בתוך: 

-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA

-%D7%9E%D7%90%D7%AA-7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F%D7%93%D7%A

-1527-1592-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F

-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F

%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94 

 ירושלים תשלח.יקלופדיה עברית, ל, בתוך: אנצ'קרנול', ברס, צבי, 

https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
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 , בתוך: 16.9.1960גליון  ,הבקרכתב עת 

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?action=tab&tab=browse&pub=HBKR&_ga=2.14601975.1164

1232041255.1542480802#panel=document-0328.155860482777 

, בתוך: 14.9.60גליון על המשמר, כתב עת 

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?action=tab&tab=browse&pub=AHR&_ga=2.69649744.11647

1232041255.1542480802#panel=document-70328.1558604827 

(, מרכז ספיר לחינוך 10בתוך: מחניים ) העיטור והאיור בכתבי היד היהודיים,פרידמן, מירה, 

 http://www.daat.ac.il/daat/art/yahadut/haitur.htmבתוך: יהודי, 

 log/auction/3528/1?lang=hehttps://il.bidspirit.com/ui/cata, בתוך: 60קטלוג בית המכירות "קדם", 

song-https://www.hayadan.org.il/muscle-33-בתוך: שיר השרירים: לגעת ברכיבה, שורק, יחיעם, 

260613 . 

 

Abrahams i., Jewish Life in the Middle Ages, London 1932.  

Abrahams i., Paul of burgus in London, J.Q.R (12), university of Pennsylvania 1900. 

PP 253 - 266. 

 

 

  

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?action=tab&tab=browse&pub=HBKR&_ga=2.14601975.1164770328.1558604827-1232041255.1542480802#panel=document
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?action=tab&tab=browse&pub=HBKR&_ga=2.14601975.1164770328.1558604827-1232041255.1542480802#panel=document
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?action=tab&tab=browse&pub=AHR&_ga=2.69649744.1164770328.1558604827-1232041255.1542480802#panel=document
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?action=tab&tab=browse&pub=AHR&_ga=2.69649744.1164770328.1558604827-1232041255.1542480802#panel=document
http://www.daat.ac.il/daat/art/yahadut/haitur.htm
https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/3528/1?lang=he
https://www.hayadan.org.il/muscle-song-33-260613
https://www.hayadan.org.il/muscle-song-33-260613
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 ים נספח

 

  - 1 נספח

the fight between carnival and lent 

 פיטר ברוגל )האב( -המאבק בין הקרנבל והצום 
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  - 2נספח מס' 

 55חוגגים ברחוב היהודי בפורים

 

 

 

  

 
 -, מתאר את חגיגות הפורים בלייסדן )כיום 285" עמ'  middle agesjewish life in theציור זה, המופיע ב"  55

 . האופי הקרנבלי של החגיגות נראה ברור לעין. 1657בהולנד( 
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  - 3נספח 

  171656תהלוכת יהודי פראג 

 

  

 
במאה  יוהן יאקאב שמידטשחיבר החוקר הגרמני אנטישמי התחריט, המופיע בספר "מוזרויות היהודים" ) 56

המופיע (, 60הי"ח(. השתמשתי בקטלוג של בית המכירות "קדם" )

 .  https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/3528/lot/112194/foo?lang=heב

https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/3528/lot/112194/foo?lang=he
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  - 4נספח 

 174157תהלוכת יהודי פראג 

 

 

  

 
מוטעה )הוא מייחס   -סבר שנלווה שם לתחריט  אבל ההספר המועדים )ו(,    שבסוף  ב'תוספות'תחריט זה מופיע    57

 את התהלוכה לתהלוכת פורים, בשונה מהכיתוב ע"ג התחריט. כמו"כ מבלבל לוינסקי בין שתי התמונות(. 
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5נספח   

 "צחות בדיחותא דקידושין"58 

 

 

 
 מתוך אתר מוזיאון "בית התפוצות", בתוך:  58

-https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94
-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA
-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90
-7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F%D7%93%D7%A
-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA
-1527-1592-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95
-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F

%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94 

https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%95-1592-1527-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94

