על השלטו ביהודי )(De Regimine Judaeorum
מאת תומס אקווינס
תרגו :יונת

יוֹבֵ ל*

הוד מעלתֵ  :קיבלתי את מכתב שבו את מבטאת את עניינ החסוד באשר לשלטו על נתיניי
ואת אהבת האדוקה לאחי של מסדרנו; ואני מודה לאלוהי על שזרע בלב זרעי מידה טובה
כה חשובה1.
אני מתקשה לענות על כל הנקודות המועלות במכתב  ,ה בשל דרישות תפקיד ההוראה
ממני ,וה היות שהייתי מעדי שתבקשי את עצת של אחרי שהנ בקיאי ממני בענייני
אלו .א היות שאני חושש להימצא רשל במת סיוע לדאגותיי  ,או כפוי טובה בתמורה
לאהבת  ,ניסיתי ,במכתב זה ,לענות לשאלות שהעלית ,מבלי שיהיה בזה משו מניעה מפני
קבלת חוות דעת טובה יותר.
ראשית ,הוד מעלת שואלת א מותר אי פע ,וא כ מתי ,להטיל ולגבות מס מ היהודי.
לשאלה זו ,כשהיא מוצגת באופ כללי ,נית לענות שהיות שהיהודי ,כפי שהחוקי קובעי,
נדוני בשל חטא לשעבוד נצחי ,רשאי שליטיה הארציי ליטול את קניינ כאילו היה זה
_____________________________________

*

1

התרגו נעשה על פי מהדורות  Mariettiבעריכת  Joseph Mathisמשנת  .1924הפניה ביבליוגרפית
מלאהDivi Thomae Aquinatis, De Regimine Principum ad Regem Cypri et De Regimine :
Judæorum ad Ducissam Brabantiæ, POLITICA OPUSCULA DOU (Editio revisa, Marietti:
) .Taurini-Romae, 1924תודתי לספריית ה Yale Divinity Schoolולספריית כתבי היד והספרי
הנדירי על ש  Beineckeבאוניברסיטת ייל ,שהעמידה לרשותי את הטקסט בכתב יד ונציאני

משנת .1475
כותרת המשנה של הטקסט הנה  ,ad Ducissam Brabantiaeכלומר "]מכתב[ לדוכסית ְ ָראנְט",
ויש המכני אותו בש זה .זהות השליטה הנמענת אינה מפורשת ,והמכתב שבו ביקשה את עצתו
של אקווינס אבד; על שאלותיה נית להסיק מתשובותיו .ברבאנט הייתה דוכסות רחבת ידיי
בארצות השפלה ,שהשתרעה על פני חלקי מפלנדריה ומהולנד וכללה ערי מרכזיות כבריסל,
אנטוורפ ולוו ,וכיחידה מדינית התקיימה עד  .1795מרבית המקורות מזהי את הנמענת ע
הדוכסית אליקס )או אדלאיד או אלאיד( מבורגו ,שנקלעה למצוקה כספית קשה עת הייתה
לשליטת ברבאנט בעקבות צוואתו של בעלה ,הדוכס אנרי )הנדריק( השלישי מברבאנט ,אשר
הגביל את מקורותיה הכספיי ובי השאר תבע ממנה להיפטר מיהודיה .מקורות אחרי מזהי את
הנמענת ע הרוזנת מרגריט מפלנדריה; למחלוקת היסטורית זו אי נגיעה של ממש לפרשנות
הטקסט עצמו .ראו Henri Pirenne, La duchesse Aleyde de Brabant et le De Regimine
Judaeorum de Saint Thomas d’Aquin, 30 REVUE NEO-SCOLASTIQUE DE PHILOSOPHIE 193
).(1928
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קניינ שלה – וזאת בתנאי שהאמצעי הבסיסיי הנחוצי לחיי לא יינטלו מה .ע זאת,
עלינו לנהוג ביושר ג ע המנודי ולא להביא לכ שינוא ש שמי ,כפי שמורה לנו דוגמת
השליח :לא לפגוע ביהודי ,בגויי או בכנסיית האלוהי 2.לפיכ נראה שאי לכפות עליה
עול שלא נהוג היה לאוכפו בעבר ,היות שדברי שאי מורגלי בה מזעזעי את הנפש ביותר.
לפיכ הנ רשאית ,במתינות הראויה ,להטיל מס על היהודי בהתא למנהגי קודמיי  .זאת
בתנאי שלא קיימת לכ מניעה מסוג אחר.
כעת ,כפי שמסתבר לי משאלת הבאה ,נראה שפקפוקיי בעניי נובעי מ העובדה שאת
כל קניינ השיגו היהודי שבארצ באמצעי הנלוז של הנש  .לפיכ  ,את ממשיכה ושואלת א
חוקי ליטול מה כספי אשר – היות שנעשקו מאחרי – יש להשיב לה3.
התשובה שיש לתת כא ,כ נראה ,היא זו :היות שהיהודי אינ רשאי להחזיק באופ
חוקי במה שעשקו מאחרי ,הרי שאת אינ רשאית להחזיק באופ חוקי במה שניטל מהיהודי,
לבד במקרה של כספי שנעשקו ישירות ממ או מאבותיי  4.ביחס לנכסי שנעשקו מאחרי,
הנ מחויבת להשיב לאלו שהיהודי עצמ מחויבי כלפיה בחובת השבה.
לפיכ  ,ככל שביכולת לאתר את האנשי המסוימי שמה נעשקו דמי נש כאמור ,עליי
להשיב לה .א א זה בלתי אפשרי ,יש להשתמש בכספי האמורי לתכליות יראות שמי,
כפי שידריכו מועצת הבישופות ואנשי ישרי אחרי; או להשתמש בה לטובת הכלל של
ארצ  ,להקל מצוקות או לשרת את צורכי הקהילה5.
_____________________________________

2

3

4
5

"השליח" ללא ציו ש הנו פאולוס )כפי שאריסטו הנו "הפילוסו"( .ראו האיגרת הראשונה אל
הקורינתיי י " :32–30וְ אִ אֹ כֵל ֲאנִי ִ בְ ָרכָה לָ ָ$ה יֵצֵ א לִ י ַ  ֵ#רע עַ להַ ָ+בָ ר ֲ ֶ#אנִי ְמבָ רֵ ' עָ לָיו? ָלכֵ
ה-די וְ 6א
אִ   ֹ/אכְ ל -וְ אִ  -/#ְ ִ/א ֹותַ עֲ> ֹ ּו ָדבָ ר עֲ> ֹ ּו הַ <ֹ ל לִ כְ בוֹד אֱ6הִ י; וְ @ל ְ/ ִ/נִ -מכְ ֹ#ל 6א לִַ ְA
לַָ ְAונִי וְ 6א לִ ְקהִ ַBת אֱ6הִ י" .כל המובאות מ הברית החדשה בעברית ה מתרגו ֶדלי'C
) ,(Delitzschלייפציג .1877 ,באשר לשימושו של אקווינס במקורות יש להעיר כי בניגוד לכתביו
העיוניי ,בטקסט הזה אקווינס אינו מפנה כדרכו לכתבי אבות הכנסייה ,לפילוסופי יווני או
למקורות כלשה לבד מכתבי הקודש .מרבית ההפניות הנ לתנ" :Fלספר שמות ,לספר יחזקאל
)שלוש פעמי( ולספר משלי )שאת כתיבתו הוא מייחס לשלמה( .מ הברית החדשה הוא מתייחס
לאגרות פאולוס )שלוש פעמי( ולבשורה על פי לוקס .רק במקו אחד אקווינס מספק הפניה
מדויקת על דר Fשל ציטוט )לספר יחזקאל( .המובאות אינ תמיד זהות לתרגו הו-לגטה
) (Vulgateללטינית של ג'רו הקדוש )המאה הרביעית לספירה( ,שהיה בעת ההיא ועד
הרפורמציה התרגו הנפו Cוהמקובל ביותר של כתבי הקודש ללטינית .במקומות שבה הטקסט
האקוויני דומה מאוד למקור המקראי או האוונגליוני שאליו הוא מתייחס ,ציטטתי את המקור.
במקומות שבה אי זה כ ,Fתרגמתי את הטקסט האקוויני והבאתי את המקור המשוער .במקומות
המעטי שבה השוני משמעותי הבאתי את שני הנוסחי.
יש להבהיר את שימושו הנורמטיבי של אקווינס בביטויי כגו "חוקי"" ,מותר"" ,אסור" וכדומה.
על א ידיעותיו במשפט רומי ,אקווינס אינו מומחה לדי האנושי הפוזיטיבי ) (lex humanaואינו
מייחס לו במסמ Fזה ער Fכללי .תשובותיו נסמכות על עקרונות המשפט הטבעי ,הביטוי התבוני
לנורמות הכלליות שטבע הבורא בעול )מכלול התאולוגיה  .(108–90 ,IIIעמדתו של אקווינס
הנה שהפוליטיקה כפופה למשפט ,וסמכותו של השליט – ולפיכ Fהלגיטימציה של שלטונו –
עומדות לו כל עוד הוא מקיי את מצוות המשפט הטבעי .להרחבה ראו המבוא לתרגו זה.
ראו מכלול התאולוגיה .78 ,IIII
הדגש כא הנו על דר Fהשלילה :לשליט אסור להתעשר מכספי אלה או להשתמש בה
לתכליותיו שלו .באשר למעמדהעל של "טובת הכלל" ,המהווה את תכלית המשפט בראייה
הטלאולוגית של אקווינס ,ראו מכלול התאולוגיה .90.2 ,I-II
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ככל שבכוונת להשתמש בנכסי הללו באופ שתואר ,א לא יהיה זה בלתי חוקי לגבות
מ היהודי בתור מס חדש ,במגבלות מנהגי קודמיי .
שנית ,את שואלת א נית להעניש יהודי שפשעו באמצעות קנס כספי ,שהרי נראה שכל
כספ הנו פרי נש  .בהתא לעקרונות שציינו לעיל ,התשובה הנה שראוי בהחלט להעניש
באמצעות קנסות כספיי ,כדי לוודא שלא יפיקו כל תועלת מעוולת .בנוס לכ נראה כי את
היהודי – וכ כל מלווה בריבית אחר – ראוי להעניש באמצעות קנס כבד יותר מאשר כל אחד
אחר ,היות שזכאות לכספי הנלקחי מה פחותה מראש .בנוס ,נית להוסי על כ עונשי
וקנסות אחרי ,כדי שלא יקרה מצב שבו מה שנראה כעונש ראוי ,למעשה רק ישיב לאחרי את
מה שה חייבי להשיב ממילא.
וע זאת ,הכנסות כספיות מקנסות המושתי על מלווי בריבית שאי לה מקור אחר
מלבד נשיכת נש  ,אינ ניתנות לשמירה על ידי השליט ,ויש להוציא כספי אלו בהתא
לדרכי שתוארו לעיל .א ייאמר ששליטי הארצות סובלי בשל כ הפסדי ,הרי שעליה
להאשי את עצמ בלבד ,היות שהפסדי אלה נובעי מרשלנות שלה :ה ייטיבו לעשות
א יכריחו את היהודי לעסוק במשלחי יד שיאפשרו רווחי ישרי – כפי שנעשה בחלקי
מסוימי של איטליה – במקו להרשות לה לחיות בבטלה ולהתעשר מהלוואה בריבית ,ובכ
להונות את אדוניה ולשלול מה הכנסות המגיעות לה כדי .באותו אופ – ושוב ,באשמת
שלה – ראוי היה שישָ לְ ל! מ השליטי הארציי הכנסות אילו הרשו לנתיניה להתעשר
באמצעות שוד וגנבה; היות שעל השליטי הייתה חלה אז החובה להשיב את הגזלה לנגזלי
מתו מה שיוציאו מיד נתיניה.
שלישית ,את שואלת א נית מבחינה חוקית לקבל מ היהודי כס ,או מתנה ,הניתני על
ידיה מרצונ החופשי .נדמה כי התשובה לכ הנה שחוקי לקבל דברי כאלה ,א ככל שאי
לה מקור אחר זולת נש  ,יש להשיב כל מה שמתקבל באופ כזה לבעליו החוקי או ,לחלופי,
להוציאו באופ שתואר לעיל.
רביעית ,את שואלת מה יש לעשות ביתרה ,א נלקח מהיהודי יותר מכפי חובו לנוצרי.
התשובה לכ ברורה מתו מה שכבר נאמר .עוד מעבר לחוב לנוצרי יכול להיווצר מאחת
משתי סיבות .ראשית ,ייתכ שליהודי יש קניי כלשהו שאינו פרי נש  .במקרה כזה ,בכפו
לנאמר לעיל ,מותר מבחינה חוקית לשמור את מה שנגבה כדי; הוא הדי א העוד נוצר מכ
שאלו ששילמו ליהודי ריבית העניקו לו בנוס ג מתנה חופשית .א זאת בתנאי שראשית לכול
פירות הנש עצמ יושבו לנעשקי .שנית ,ייתכ שלא נית לאתר את הללו שמה נגבתה
הריבית ,א בשל שמתו בינתיי או שעברו לאר אחרת .במקרה כזה יש לבצע השבה במידת
האפשר ,א א לא נית לברר מיה האנשי הזכאי להשבה ,יהא ההלי כפי שתואר לעיל.
כל שנאמר כא בנוגע ליהודי יש להבי כחל בה במידה על הקאהוראי ועל כל אד אחר
השולח יד בנוהג המתועב של הלוואה בריבית6.
_____________________________________

6

” “Cavorsinisאו אנשי  ,Cahorsעיר בדרו מערב צרפת שלסוחריה – או לסוחרי איטלקיי
שפעלו בה – יצאו מוניטי של מלווי בריבית; הביטוי ) Caursinesאו  Caorsinusוכדומה( היה
בימי הביניי לכינוי גנאי כללי למלווי בריבית.

337
z:\books\mishpat umimshal\2014\2014-12-15\08-יובל4/29/2015 3:09:00 PM .doc1

תרגו :יונת יובל

משפט וממשל טז תשע"ה

חמישית ,ביחס לפקידי ההוצאה לפועל ופקידי אחרי .הנ שואלת א חוקי למכור לה
את משרותיה ,או ליטול מה סכו מוסכ מראש כפיקדו ,שאותו ישיבו לעצמ מהכנסות
שיגיעו אליה במהל מילוי משרת .יש לומר כי שאלה זו מעלה שני קשיי .הראשו נוגע
למכירת משרות באופ כללי .בנוגע לכ עלינו להביא בחשבו את דברי השליח ,כי יש דברי
רבי שא על פי שה חוקיי אינ רצויי7.
אמנ ,היות שאת מפקידה בידי גוביי ופקידיי כוח הנובע ממשרה ארצית ,אינני רואה
מניעה חוקית מבחינת למכור משרות כאלה ,בתנאי שתמכרי אות לאנשי שנית לצפות
שימלאו את תפקידיה כהלכה ,ולא למי שיציעו מחיר כה גבוה עבור התפקיד עד שלא יוכלו
להשיבו לעצמ מבלי להכביד על נתיניי עד יצירת תרעומת כנגד .
וע זאת ,נראה כי מכירה של משרות כאמור אינה רצויה.
ראשית ,לעתי קרובות האנשי המתאימי ביותר למשרות כאלה הנ עניי ,חסרי יכולת
לקנות; ואפילו היו עשירי ,האנשי הראויי ביותר אינ שואפי למשרות כאלה ולא
להרוויח מרכישת .מכ נובע כי משרות חשובות בארצותיי יוחזקו לעתי קרובות בידי
האנשי הגרועי ביותר ,שאפתני ורודפי בצע ,אשר ידכאו את נתיניי ולא יפעלו בנאמנות
לטובת  .לפיכ נראה כי עדי לבחור למשרות מטעמ אנשי טובי ומוכשרי ,ובמידת
הצור א לחייב לקבל על עצמ א אי הדבר ברצונ .זאת היות שבשל טוב וכישוריה
ה יפיקו תועלת רבה יותר ל ולנתיניי מאשר נית לקבל ממכירת משרות .זו הייתה העצה
שניתנה למשה על ידי קרוביו" :וְ אַ 'ָ ה תֶ ֱחזֶה ִמָ#להָ עָ  *נְ)ֵ יחַ יִל י ְִראֵ י אֱ+הִ י* ,נְ)ֵ י אֱמֶ ת –
נְאֵ י בָ צַ ע; וְ ְ ַ-מ'ָ ֲעלֵיהֶ ֵ ָ- ,רי ֲאלָפִ י ֵ ָ-רי מֵ אוֹתֵ ָ- ,רי ח ֲִמ ִ1י ,וְ ֵ ָ-רי עֲ ָ-רֹת .וְ )ָ פְ ט! אֶ תהָ עָ  ְ2כָלעֵ ת"8.
שנית ,עניי הפיקדו נראה מפוקפק ביותר .נראה שעלינו לומר שא פלוני מסכי לשל
פיקדו על מנת לזכות במשרה ,הרי שהסכ כזה נגוע ללא ספק בנש  ,היות שהוא מקבל את
הכוח הכרו במשרה בתמורה להלוואה .מקרה כזה יהא נגוע בחטא ,ועל הפקידי הללו יהא
להתפטר מכל משרה שהושגה באופ כזה.
א ,לעומת זאת ,תעניקי לה את התפקיד בחינ ולאחר מכ תקבלי מה פיקדו שיוכלו
להשיב לעצמ מהכנסות המשרה ,הרי שבכ אי כל חטא.
שישית ,את שואלת א הטלת מס על נתיניי הנוצרי הנה חוקית .בעניי זה עליי להביא
בחשבו ששליטי הארצות כוננו על ידי אלוהי לא בכדי שירדפו רווח לעצמ אלא כדי לקד
את טובת הכלל .כ נאמר בגנות שליטי מסוימי ביחזקאל כ"בֶ ָ-" :27 ,ריהָ בְ ִק ְר ִ# ,9 ָ2זְ אֵ בִ י
ֹט ְרפֵ י טָ ֶר – לִ ְ)=ָ < ָ> לְ אַ  ֵ2ד נְפָ )וֹת ,לְ מַ עַ   ְ2צֹעַ  ָ2צַ ע" .ובמקו אחר נאמר על ידי אותו נביא,
"הוֹי רֹעֵ יי ְִָ -ראֵ ל אֲ)ֶ ר הָ י! רֹעִ י אוֹתָ  – הֲלוֹא הַ ?ֹא ,י ְִרע! הָ רֹעִ י .אֶ תהַ חֵ לֶב 'ֹ אכֵל! וְ אֶ תהַ ?ֶ מֶ ר
'ִ לְ  ,!) ָ2הַ ִ ְ2רי@ה 'ִ זְ  ָ2ח!; הַ ?ֹא+ ,א תִ ְרע!" 9.לכ נקבעה הכנסה עבור שליטי הארצות ,על מנת
_____________________________________
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האיגרת הראשונה אל הקורינתיי ו " :12הַ <ֹ ל ְר-#ת לִ י אֲבָ ל 6א כָל ָ+בָ ר מוֹעִ יל; הַ <ֹ ל ְר-#ת לִ י
אֲבָ ל 6א יְ ַ#עְ ְ ֵדנִי ָ+בָ ר".
שמות יח .22–21
יחזקאל לד .3–2
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משפט וממשל טז תשע"ה על השלטו ביהודי ) – (De Regimine Judaeorumמאת תומס אקווינס

ָ@ר
שיחיו ויימנעו מלעשוק את נתיניה .לפיכ נאמר על ידי אותו נביא במצוות אדוני" :ל ֶ
@ר יִ'ְ נ! לְ בֵ יתי ְִָ -ראֵ ל
יִהְ יֶהֹ Bו ַלאֲחָC Dה ְ2 ,י ְִָ -ראֵ ל; וְ +איוֹנ! עוֹד נ ְִ-י*י אֶ תעַ ִEי ,וְ הָ ֶ
לְ ִ)בְ טֵ יהֶ "10.
א לעתי קורה שלשליטי אי די אמצעי כדי להג על אדמותיה או כדי לבצע משימות
אחרות שסביר לצפות משליטי לבצע .במקרי כאלה מוצדק להסתמ על הנתיני שיספקו את
הנחו כדי להבטיח את טובת הכלל .לפיכ קיי מנהג קדו בארצות מסוימות ש השליטי
מטילי מסי מסוימי על נתיניה ,וא הללו אינ מופרזי הרי שאי בכ חטא ,היות שכפי
שהשליח אומר ,איש אינו יוצא למלחמה על חשבונו11.
לפיכ  ,שליט הנלח לטובת הכלל רשאי להתקיי על חשבו הקהילה ועסקיה ,א
באמצעות הצורות המוכרות של מיסוי או ,א אי כאלה או שאינ מספיקות ,להטיל מס על
יחידי .היגיו דומה חל כאשר נוצרת נסיבה חדשה שבה נחו להוציא יותר כספי מהרגיל
לטובת הכלל 12או לשמור על כבוד מעמדו של השליט ,וההכנסות הרגילות או המסי הנוהגי
אינ מספיקי – א ,למשל ,פלש אויב לאר או חל מצב חירו דומה .השליטי הארציי
רשאי אז לדרוש מנתיניה סכומי עודפי לטובת הכלל.
א א ,לעומת זאת ,ה מבקשי להטיל מס נוס על המקובל מתו תשוקת קניי
)” ,(“libidine habendiאו כדי לממ הוצאות מופרזות או בלתי מרוסנות ,דבר זה הנו אסור
לחלוטי .כפי שאמר יוחנ המטביל לחיילי שבאו אליו" ,אל תפגעו באיש ,אל תוציאו דיבת
איש רעה והסתפקו בשכרכ" 13.הכנסותיה של שליטי הנ מעי שכר ,שבו עליה
להסתפק .אי עליה לדרוש יותר ,אלא בשל הטעמי שנדונו לעיל ולש טובת הכלל.
שביעית ,את שואלת מה עליי לעשות במקרה שבו פקידיי הוציאו מידי נתיניי יותר
משהדי תובע ,ה א כספי אלו הועברו לידיי וה א לאו .באשר לכ  ,התשובה פשוטה .א
הכספי הועברו לידיי  ,עליי להשיב ככל הנית לאנשי המסוימי שמה ה הוצאו; או,
א אנשי אלו אינ ניתני לאיתור ,עליי להוציא לצרכי חסודי או לטובת הכלל .א א
הכספי לא הועברו לידיי  ,עליי לאל את פקידיי להשיב באותו אופ ,לבל יתעשרו
מעוולותיה ,אפילו א האנשי המסוימי שנעשקו על ידיה אינ ידועי ל  .יתר על כ,
פקידי כאלה עליי להעניש בחומרה יתרה ,כדי שאחרי יימנעו מעוולות כאלה בעתיד;
כדברי שלמה" ,לֵ 'ַ ֶ#ה! ,פֶ תִ י יַעְ ִר"14.
_____________________________________
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12
13
14

יחזקאל מה .8
" ִמי יָצָ א בַ  ָGבָ א -פַ ְרנַסְ ֹ /ו עָ לָיו?" האיגרת הראשונה אל הקורינתיי ט  .7זהו אחד המקומות שבה
אקווינס אינו מצטט במדויק מ הו-לגטה )הפסוק בטקסט שלו הנו פסוק חיווי“nullus militat ,
” stipendiis suisבעוד בו-לגטה הפסוק הנו שאלה רטורית“Quis militat suis stipendiis :
”? umquamוכ Fג במקור היווני(.
 ,utilitate communiמילולית "תועלת הכלל".
הבשורה עלפי לוקס ג  .14ג כא אקווינס אינו מצטט במדויק מ הוולגטה ,א Fההבדלי
מזעריי.
משלי יט  .25המש Fהפסוק נדמה חשוב לא פחות" ,וְ הוֹכִ יחַ לְ נָבוֹ ,יָבִ י ָ+עַ ת" )היינו הפתי יפתח
את יכולת הערמה – להימנע מעונשי כאלה א ללא הבנת ההצדקה לה – בעוד את הנבו נית
לשכנע באמצעי רציונליי( .שני פרקי מאוחר יותר ,משלי כא  ,21הכוונה מחוורת עוד יותר:
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לסיו ,את שואלת א ראוי שהיהודי במחוזותיי יידרשו לענוד סימ מייחד כלשהו
) (signum distinctivumשיבחינ מ הנוצרי .התשובה הפשוטה לכ הנה בהתא לחקיקת
המועצה הכללית :על יהודי משני המיני ,בכל הארצות הנוצריות ובכל עת ,להיבדל מזולת
באמצעות לבוש מיוחד 15.ממילא ה מצטווי לנהוג כ על פי משפט ,המורה כי עליה
ללבוש גלימה מצויצת בעלת ארבע פינות ,שלפיה ייבדלו מכל האחרי16.
אלה ,גבירה מהוללת ואדוקה ,ה תשובותיי לשאלותיי לעת הזו .אבל אי ברצוני לאכו
את דעתי בענייני הללו ,נהפו הוא :אני ממלי ל להיווע באחרי שהנ מומחי ממני.
הנני מאחל ל ששלטונ יאר וישגשג.

_____________________________________
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16

"בַ ּעְ נָ #לֵCי ְֶח ַכּ פֶ ּתִ י- ,בְ הַ ְשHכִ ּיל לְ חָ כָ יִקַ ּח ָדּעַ ת" .ועדיי שני הפסוקי מקיימי אמביוולנטיות
מסוימת :פירוש אחר הוא כי א השוטה ייקח דעת מכ Fשיוסברו דברי לחכ .הפסוק מצוטט
בהקשר רחב יותר – פונקציית ההרתעה הכללית של הענישה – במכלול התאולוגיה .87.3 ,III
הכוונה למועצה הלטרנית הרביעית "הגדולה" של  1215בוותיק ,שבי ענייניה המרכזיי היו
ארגו מסע הצלב החמישי והכתרת פרידרי Fה IIלקיסר .בי החלטותיה היה חיוב של יהודי
ומוסלמי להיבדל בלבוש מנוצרי )קאנו  .(68ראו H.J. SCHROEDER, DISCIPLINARY DECREES
).OF THE GENERAL COUNCILS: TEXT, TRANSLATION AND COMMENTARY (1937
כוונתו של אקווינס כנראה למצוות הציצית ,שמקורה בספר במדבר טו .39–38
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