על נהרות בבל :הגיע הזמן לקבל
חזרה לעם היהודי את בני אנוסי
ספרד .מדובר במליונים
מאת ד”ר גיא בכור

 1ב 31 -במרץ  ,1492כשלושה חודשים לאחר נפילת גרנדה המוסלמית
בידיהם ,פרסמו המלכים הקתולים איזבלה ופרדיננד את “צו אלהמברה”
הזכור לרע עד היום ,המשאיר ליהודי ספרד שתי ברירות :להתנצר ,או
להיות מגורשים מן המדינה לחלוטין ,בתוך ארבעה חודשים .הרוב
בין
נעים
אחרים
)מספרים
יהודים
אלף
700
כ-
המוחלט,
 (165,000-800,000בחר לעזוב ,כמובן ללא רכושם ,תוך מעשי ביזה
ורצח איומים ,ולנו נשאר רק להעריץ אותם על נחישותם .הייתר ,כ-

 50,000בחרו להתנצר ,רובם למראית-עין ,ולהישאר.
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טורקמדה )שנראה שסבו היה יהודי בעצמו( .כאשר איש הכספים והמלומד
היהודי ,דון יצחק אברבנל ,הציע למלך פרדיננד כופר נפש של  600אלף
כתרים ,כדי לבטל את הגזירה ,השליך טורקמדה על הרצפה צלב עם דמות
ישו לפני המלך והמלכה ,ושאל האם יבגדו באלוהים ,כמו יהודה איש
קריות ,תמורת כסף .הצו נשאר על כנו.

מאז הגירוש המחריד ועד היום ,נפער פצע מדמם בהיסטוריה שלנו,
כעניין בלתי גמור.

רוב

היהודים

עזבו

לפורטוגל

או

לצפון

אפריקה.

אחרים

התיישבו

באימפריה העות’מאנית שקיבלה אותם בזרועות פתוחות .אחרים התפזרו
בצפון אירופה ,במיוחד בהולנד ,באנגליה ,וסקנדינביה .רבים אחרים
גם היגרו עם השנים ליבשת החדשה ,לאמריקה.

מספר שנים לאחר מכן כפה גם מלך פורטוגל התנצרות קולקטיבית על
יהודי ארצו ,אם כי כאן מספר האנוסים היה גדול יותר ,משום
שהשלטונות בפורטוגל לא התכוונו לטהר אותם לגמרי ,כמו בספרד .לחלק
מן היהודים גם לא היה כוח להגירה כפויה נוספת ,לאחר שעברו לשם
מספרד.

אלהמברה החדשה :תור הזהב הרביעי שלנו ,והחשוב מכולם

 2אותנו מעניין במאמר הזה מה אירע עם אותם אלה שהחליטו להתנצר
בכפייה ,המכונים כיום “בני האנוסים”“ ,נוצרים חדשים”“ ,קריפטו-
יהודים” )קריפטו ביוונית – “בהיחבא”( או “מראנוס” )“חזירים”,
כינוי גנאי שטבעו בהם הנוצרים( .ברובם הם המשיכו לציין את

יהדותם ,אך עמוק מאוד במחתרת .האינקוויזיציה ניסתה להשיגם ,והם
עברו התעללויות שלא יאומנו ,כולל אילוץ לאכול חזיר לפני קהל
נוצרי גדול ,אילוץ לירוק על ספרי תורה יהודיים ,לקלל את אלוהי
ישראל בפומבי ,ועוד .היהודים-נוצרים האלה חיו באימה גדולה ,מפני
הלשנות שכנים ,הלשנות של יהודים ,או אפילו של בני משפחה עויינים.
דינו של נוצרי שהמשיך לציין את יהדותו בסתר היה עינויים קשים,
לחילוץ “הודאה” ,ואחר כך שריפה פומבית .במהלך השנים ,לפני הגירוש
הגדול ואחריו ,שרפה האינקוויזיציה בספרד מעל  10,000יהודים חיים.

כך עברו השנים ,והדורות הבאים לא ידעו כלל שהם ממוצא יהודי ,אך
רמזים סודיים היו תמיד במשפחות האלה ,בדרך כלל כאשר אחד
המבוגרים ,לפני מותו ,גילה לייתר בני המשפחה שהם יהודים .למה על
ערש דווי? מפחד הפגישה הקרובה עם אלוהים ,וכשהפחד מהאינקוויזיציה
לא היה כבר רלבנטי אישית.
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ישראל” ,כלומר קשורים גנטית בעם היהודי ,וחצי מאוכלוסיית
פורטוגל .כיוון שבמאה ה 16 -המוני אנוסים נמלטו גם לעולם החדש,
יש בברזיל ,ארגנטינה ,ובמושבות פורטוגליות אחרות ,מספרים עצומים
של בני אנוסים.

למשל ברזיל ,מתוך  200מליון תושבי ברזיל ,40% ,כלומר  80מליון,
הם ממוצא פורטוגזי .מתוכם לרבע ,כלומר  20מליון יש שורשים
יהודיים .אם רק  10%מהם ירצו לחזור ליהדות ,מדובר על שני מליון
איש .כבר כיום יש קהילות בני אנוסים פעילות בניו מקסיקו,
בקולורדו ,במקסיקו ,בגואטמלה ,בקובה ,ובקולומביה.הקהילות האלה
גדלות בקצב מהיר .אך האם הם יהודים או קתולים?

 3למה ההתעוררות דווקא עכשיו? קודם כל האינטרנט ,ובמיוחד
פייסבוק .אם עד היום איזה סבא זקן מלמל משהו על יהדות במשפחה,
ולא היה עם מי לשתף ,או למי לספר ,עכשיו יש הרבה מאוד אתרים
וקהילות המתקיימות בפייסבוק .רבים רואים שהסיפור שלהם חוזר אצל
רבים אחרים ,וכי הם לא לבד ,וזה מעניק הרבה כוח ולגיטימציה.

בנוסף ,לראשונה אי פעם ,להיות יהודי נחשב  ,INובמיוחד ישראלי.
ישראל מעניקה גאווה עצומה ליהדות ,ורבים רוצים לחזור לשורשים,
בעקבות סיפור ההצלחה הישראלי .לראשונה יהדות זה פלוס ולא מינוס,
רוצים את קרבתה ולא בורחים ממנה ,ואני אומר :אז מה אם לחלקם יש
שיקולים תועלתניים .לראשונה אנחנו רצויים ולא דחויים ,והיהדות רק
תרוויח מזה .הקשר עם ישראל ועם ישראלים מעורר גם הוא את התופעה,
עם מושבות של אנוסים מתעוררים ברמה של תיירות לישראלים בדרום

איטליה ,בצפון פורטוגל ובכפרים בספרד.

זה עובר מפה לאוזן ,אך מדובר עדיין רק על ראשית תהליך היסטורי של
חזרה אל חיק העם היהודי .בהמשך נראה מה עושים עם זה.

למה זה חשוב לנו? אמנם עשרות אלפים ירצו לעלות לישראל ,לאחר
גיורם המלא ,אך הרוב הגדול ירצה להישאר יהודי בדרום ארצות הברית
ובדרום אמריקה .כיוון שהקהילות האשכנזיות של היהודים בארצות
הברית מדלדלות ,יש חובה להכניס קהילות יהודיות חדשות במקומן .אלה
יהודים חדשים ,ופטריוטים נלהבים לתמוך בישראל .להערכתי הם גם
יהיו הרוב בקרב יהודי ארצות הברית עם הזמן ,אם ייקלטו בעם
היהודי.

אגב ,היהודים החדשים מתקשים להתערות עם היהודים הוותיקים .סגנון
התפילה האשכנזי זר להם ,והיהודים הוותיקים גם דוחים אותם ,כמו
שהם דוחים את הישראלים .חלק מבני האנוסים גם טוענים שהם יהודים,
ונעלבים כשהם נדרשים לגיור ,כל אלה בעיות קיימות.

אך אם תתבצע הקליטה ההמונית ,זה יעורר שינוי דמוגרפי עצום
בתולדות העם היהודי ,עם סיכוי להגיע במהירות ל 20 -מליון יהודים
בעולם ,כיום  16.2מליון ,כשבעוד כמה שנים רוב העם היהודי יחיה
בישראל .כיוון שהקהילה ההיספנית בארצות הברית מזנקת ,היהודים
ההיספנים האלה יהיו נקודת חיבור חשובה של ישראל לכוחות
הדמוגרפיים החדשים בארצות הברית ,ואנחנו זקוקים לזה.
כשם שעוזבים את העם היהודי בהתבוללות נוצרית ,נוכל להביא למצב
שבו גם חוזרים אל העם היהודי מתוך הנצרות ,תהליך שאינו קיים היום
באופן מאסיבי דו-צדדי.

 10הכעס היהודי על אותם אלה שבגדו ונשארו בספרד ,תוך המרת דתם,
צורב ומכעיס עד היום ,ואני לחלוטין מבין אותו ,אך עברו מאז 520
שנים ,ובעיקר – קמה מדינת ישראל .אנחנו זקוקים ליהודים החדשים,
והם זקוקים לנו ,והגיע הזמן לסיים את תעלומת האנוסים ,כשם
שהסתיימה פרשת אנוסי משהד .הפוטנציאל ההדדי הוא עצום ,ולשני
הצדדים ,שיום אחד יהיו צד אחד ,היהודים והיהודים החדשים ,יש רק
מה להרוויח.

◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון
 .Gplanet Primeהמינוי הינו לחצי שנה או לשנה .במסגרת המינוי
קוראים את כל המאמרים הסגורים שפורסמו עד היום ,וממשיכים קדימה
לתקופה נוספת .ניתן לקרוא את תנאי הרישום ולהירשם – כ א ן.
◄אני מבקש באופן אישי ,מכל מי שכבר חבר במועדון ,Gplanet Prime
והמנוי שלו הסתיים ,לחדש אותו .כדי לחדש את המינוי יש להכנס

לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים לחץ כאן” ,או – כ א ן.
◄אם ברצונכם לשלוח את המאמר הזה
הכפתור “המלץ לחבר” ,בדף הזה ,למטה.
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◄למבקשים לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל
האישי ,עושים זאת – כ א ן

