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In Alcalá de Henares

Con tristeza e con enojos
Que tengo de mi fortuna
Non pueden dormir mis ojos
De veinte noche la una.
Mas desque a Alcalá llegue
Luego dormi e holgué
Como los niños en la cuna.
Entre las sinogas ambas
Estoy bien aposentado
Do me dan muy buenas camas
Y placer y agasajado…

Cantiga de Pedro Ferruz
para los Rabíes.
Pedro Ferruz (1380-?)
Poeta judeoconverso.

Estimado amigo, estimada amiga:
Bienvenido/a a Alcalá de Henares, una ciudad que se distingue por ser un
crisol de pueblos y culturas a lo largo de cinco milenios y que se esfuerza
por recuperar un rico pasado que nos ha hecho lo que hoy somos: una
ciudad rica en diversidad y en patrimonio cultural e histórico.
En septiembre de 2020 el Pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad una moción para instar al gobierno municipal a realizar todos los
trámites necesarios para elevar la candidatura de Alcalá de Henares a la
Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Esa unanimidad de todos
los partidos políticos representantes de la ciudad constituye una prueba
de la firme voluntad del pueblo complutense de no olvidar su pasado
sefardí del que se siente orgullosa. Después de varios pasos dados en esa
dirección en los últimos años, este es uno más, pero no será el último.
Esperamos que disfrutes de esta guía que, con unas breves pinceladas, trata de reflejar la importancia de la aportación judía en Alcalá de Henares
a lo largo de los siglos.
Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares

Dear visitor and friend:
Welcome to Alcalá de Henares, a city characterized as a mixture of peoples and cultures throughout five millennia, and which always makes the
effort to recover a very interesting past that made us the way we are: a city
rich in diversity and rich in cultural and historical heritage.
In September 2020, the Plenary of the City Council passed unanimously
a motion to prompt the local government to present its candidateship to
the Network of Jewish Quarters of Spain, Sephardic Paths. This unanimity of all representatives of the city is the living proof of the strong will
of the Complutensian people, the people from Alcalá, not to forget its
Jewish past of which she feels proud. After several steps towards that goal,
this is one more step, surely not the last one.
We hope you enjoy this guide that, briefly, tries to shed light about the
significance of the Jewish contribution to Alcalá de Henares throughout
the centuries.
Javier Rodríguez Palacios
Mayor of Alcalá de Henares

Estimado amigo o amiga:
Con esta Guía de la Judería Complutense, inauguramos una nueva etapa
en la búsqueda incesante de nuestras raíces y en la recuperación de nuestro patrimonio inmaterial. Un patrimonio que desvela la diversidad de
nuestro origen y nos recuerda que la esencia de Alcalá de Henares es el
resultado de la convivencia de religiones, razas y culturas diferentes a lo
largo del tiempo.
La historia de la judería alcalaína está llena de peculiaridades entre las que
destaca ser conocida por su armonía y por sus logros y no por sus conflictos. La aljama complutense, situada alrededor del corazón de la Alcalá
medieval, la calle Mayor, era el centro social y comercial de la ciudad al
contrario que en otros lugares de Sefarad. Y su historia no acabó con la
expulsión de 1492, pues el legado de muchas familias que permanecieron
aquí y de grandes eruditos que trabajaron en la floreciente Universidad de
Alcalá desde el siglo XVI es patente incluso hoy en día.
Presentamos una nueva perspectiva para visitar nuestra ciudad. Una ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que cuenta con
numerosos monumentos y museos, la única ciudad romana de la Región
de Madrid y una oferta cultural que se extiende durante todo el año y en
la que destacan nuestros tres festivales internacionales y nuestras tres fiestas
de Interés Turístico Nacional. Pero más allá de todo ello hay también un
pasado no hecho de piedras ni ladrillos sino de personas que está esperando
a ser desempolvado para descubrir una parte de nosotros. Alcalá también es
judía y su comunidad sefardí contribuyó a construir nuestra historia; una
historia que nos enriquece y que no queremos perder.
Sirva esta guía para disfrutar Alcalá con otros ojos y como un paso más
para difundir esa parte de nuestra identidad a vecinos y visitantes.
María Aranguren Vergara
Concejal de Turismo

Dear friend:
With the publication of this Guide of the Jewish Alcalá, we start a new
period in the always ongoing search of our roots and in the recovery of
our immaterial heritage. A legacy that unveils the diversity of our origins
and that reminds us that the essence of Alcalá de Henares is the result
of the coexistence of different religions, races and cultures throughout
millennia.
The history of the Jewish quarter of Alcalá is full of distinctive features
among which one stands out especially: Being well-known because of its
harmony and its achievements, not because of its conflicts. Alcalá’s aljama was located in the core of the medieval city, the Main Street, and was
its social and commercial center, contrary to other cities in the Iberian
Peninsula during the Middle Ages. But its history did not end with the
expulsion in 1492, since the legacy of many of the remaining families
and the great Jewish scholars that worked at the flourishing University of
Alcalá from the sixteenth century on, is evident even today.
We present a new perspective to visit our city. A city declared World Heritage by UNESCO, that offers numerous monuments and museums, the
only Roman city in the Region of Madrid, and a cultural life throughout
the year in which there are three international festivals and three feasts
of National Tourist Interest. However, beyond all this, there is also a past
not made of bricks and stones but of people, and this past is waiting to
be dusted off to discover a part of ourselves. Alcalá is also Jewish, and its
Jewish community contributed to building our history; a history that
enrichens us and that we don´t want to lose.
May this guide serve to enjoy Alcalá with a new vision and as a step into
the spreading this part of our identity to neighbors and visitors.
María Aranguren Vergara
Councilor for Tourism
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B

ienvenido a la ciudad de Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad, ciudad
romana, y foco cultural y científico en el Renacimiento y el Siglo de Oro español. Alcalá
merece una estancia de varios días para poder
apreciar todo su legado histórico y patrimonial.
Esta ciudad milenaria aúna su oferta cultural,
gastronómica, comercial y hotelera con su rico
patrimonio histórico. El visitante encuentra
aquí un centro histórico sin cuestas donde, en
poco espacio, concentra la mayor parte de los
edificios de interés turístico. Tan solo un kilómetro dista de un extremo al otro del casco
histórico: la Puerta de los Mártires (núm.13 en el
plano), al este, da acceso a la antigua ciudad universitaria renacentista, mientras que, al oeste, la
Puerta de Madrid (núm.2) cierra el Alcalá medieval. A tan solo dos kilómetros del corazón de la

zona histórica, la plaza de Cervantes (núm.20), se
encuentran los dos yacimientos romanos visitables más importantes de la Comunidad de Madrid: Complutum, de donde viene el gentilicio
de complutense.
Alcalá de Henares está localizada en el centro
de la península ibérica, de donde parte una
gran red radial de transporte por carretera con
origen y destino Madrid capital (a 30 km de
distancia). El aeropuerto internacional de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, a tan solo 15 km,
junto con sus tres estaciones de ferrocarril, líneas de autobús urbano e interurbano con servicio nocturno a la capital, servicio de taxi y
de vehículos eléctricos de movilidad individual
dotan a Alcalá de una infraestructura de transporte de primer orden.
6

W

elcome to Alcalá de Henares, UNESCO’s World Heritage and Roman City,
scientific and cultural focus of the Spanish Renaissance and Golden Age during the sixteenth
and seventeenth centuries. It is worth to spend
the night in Alcalá if you are to cover its rich
historical heritage. This millenary city combines cultural, gastronomic, commercial and
accommodation offer with its rich history. The
visitor comes across a flat city, easy to walk, that
concentrates most of its touristic highlights in
a small area. Within a diameter of only one kilometer, the historical area spreads from east,
Mártires Gate (no. 13 on the map) to west, Madrid
Gate (no. 2); from the Renaissance University
City to the other end of the center: the medieval quarter. The two most important Roman
archaeological sites of the region of Madrid are

just two kilometers away from the historical
heart of Alcalá, Cervantes Square (no. 20). Complutum, the Roman origin of the city, gives its
inhabitants their name nowadays, complutenses.
Alcalá de Henares is located at the center of
the Iberian Peninsula, from where a great road
network stems with origin and destination in
Madrid, the capital city of Spain, at a distance
of only 30 km. The international airport Madrid Barajas-Adolfo Suárez (15 km), the three
railway stations, bus network round the hour,
taxi service and e-powered personal mobility
vehicles provide Alcalá with a first order transportation infrastructure.
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1. Alcalá de Henares, ciudad
Patrimonio de la Humanidad.

ces Básicas para la aplicación de la Convención de
Patrimonio Mundial. La ciudad complutense
era elegible al cumplir con los criterios II, IV y
VI. Se tuvieron en cuenta dos pilares de nuestra
historia: la difusión del saber y de la lengua.

En 1998 la UNESCO, en su sesión celebrada
en la ciudad japonesa de Kioto, el 2 de diciembre, declaró Alcalá de Henares como ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Para la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, ha de cumplirse con al menos uno
de los diez criterios establecidos en las Directri-

Criterio II: Alcalá de Henares fue la primera
ciudad diseñada y construida exclusivamente como sede de una universidad y serviría de
modelo para otros centros de aprendizaje en
Europa y las Américas.

Fachada Colegio Mayor San
Ildefonso. Siglo XVI.
Façade of the University College
San Ildefonso. 16th century.
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here it spread throughout the whole world.

Criterio IV: El concepto de la ciudad ideal, la
Ciudad de Dios (Civitas Dei), se materializó
por primera vez en Alcalá de Henares, desde
donde se difundió ampliamente en todo el
mundo.

Criterion VI: The contribution of Alcalá de
Henares to the intellectual development of
mankind was shown in the materialization of
the Civitas Dei concept and in the linguistic
progress that took place in the city, especially
concerning the Spanish language, and through
the works of its most illustrious son, Miguel de
Cervantes Saavedra, and his masterpiece, Don
Quixote.

Criterio VI: la contribución de Alcalá de Henares al desarrollo intelectual de la humanidad
se expresa en su materialización de Civitas Dei,
en los avances en lingüística que tuvieron lugar
allí, no solo en la definición de la lengua española, y a través del trabajo de su gran hijo, Miguel de Cervantes Saavedra, y su obra maestra
Don Quijote.

1. Alcalá de Henares, World
Heritage city
On 2 December 1998, during the meeting in
Kyoto, UNESCO stated that the “University
and historical precinct of Alcalá de Henares”
deserved the inclusion in the World Heritage
list, as it fulfilled following three criteria:
Criterion II: Alcalá de Henares is the first city
in being designed and planned as a University
City, and that design would serve as a model for foreign educative institutions in Europe
and America.
Criterion IV: The Concept of the Civitas Dei,
the ideal City of God, came to be a reality for
the first time in Alcalá de Henares, and from
9

2. Crisol de culturas y modelo
de convivencia
La ciudad de Alcalá de Henares es fruto de
una mezcla de pueblos y civilizaciones que han
convivido en su territorio desde hace al menos
cinco mil años. Yacimientos del Calcolítico, de
la Edad de Hierro y de la Edad de Bronce dan
cuenta de la atracción que ejerció este fértil valle
de la vega del río Henares para gentes diversas
desde tiempos muy lejanos. Existen restos de
un asentamiento carpetano que se erigía en la
ribera sur del río Henares antes de la conquista
romana. Pero el primer asentamiento urbano
propiamente dicho lo constituye Complutum,
fundada en época republicana en lo alto del
cercano cerro de San Juan del Viso y trasladada
al valle en torno al siglo I de nuestra era, donde
se encuentra la actual Alcalá y cuyos restos son
visibles hoy en día a través de dos yacimientos
visitables. Esta ciudad se desarrollaría durante al menos cuatro siglos hasta la llegada del
pueblo germánico de los visigodos. A partir del
siglo VIII, la península ibérica sería dominada
por los árabes, fundando posteriormente en
Alcalá de Henares una fortaleza denominada
Qalat Abd Al-Salam que sería conquistada por
los castellanos en el siglo XII.

Portada del Fuero Viejo (copyright Archivo
Municipal de Alcalá de H.).
Fuero Viejo’s frontpage.

La llegada de población judía a la Hispania
romana hace pensar que la comunidad sefardí
complutense podría remontarse a la Antigüedad Clásica, aunque la falta de testimonios ar-

queológicos nos impide establecer tan remoto
origen. El documento más antiguo sobre la
existencia de una judería en Alcalá data del si10

glo XII. Se trata del Fuero Viejo, un documento
complejo, otorgado por el arzobispo Raimundo en 1135, que regula la convivencia de la población alcalaína, compuesta entonces por tres
diferentes culturas (la judía, la musulmana y la
cristiana) que muy probablemente convivían
ya antes de la conquista por parte del Reino
de Castilla.

central de la judería: la calle Mayor. Se trata de
un edificio mudéjar conservado en muy buen
estado.
El Centro de Interpretación Alcalá Medieval
(núm.57) muestra el legado de diferentes culturas
y los diferentes asentamientos humanos que
hubo en Alcalá en las dos márgenes del río Henares a lo largo de cinco milenios, deteniéndose
en la etapa medieval donde se muestra la extensión y los límites de la judería alcalaína y documentos como el Fuero Viejo, arriba mencionado, en versión interactiva. El ejemplar aquí
mostrado corresponde a su versión ampliada
del siglo XIII cuyo original se conserva en el
Archivo Histórico Municipal.

El Fuero Viejo es ampliado por el arzobispo
Rodrigo Ximénez de Rada en 1223, componiéndose de 304 artículos que marcaban unas
reglas de convivencia entre tres culturas (la
cristiana, la judía y la musulmana). Tal y como
se establece en el mismo, cristianos y judíos
gozan de igualdad y se indica la voluntad de
recibir a los judíos que deseen establecerse en
Alcalá. Este fuero fue sustituido por el Fuero
Nuevo, otorgado por el cardenal Cisneros en el
año 1509 que solamente contenía 142 artículos posiblemente porque, de manera oficial, ya
no existía esa diversidad religiosa de siglos atrás
y se simplificaba sustancialmente la normativa
reguladora de la convivencia. Sin embargo, la
participación de la comunidad judía en la vida
social y cultural de Alcalá no paró y el legado
de los judíos conversos es palpable en el Siglo
de Oro español.

2. Cultural melting pot and
paradigm of co-existence
Alcalá de Henares is the result of a mixture of
peoples and civilizations coexisting in its territory throughout over five millennia. Archaeological remains from the Copper, Bronze and
Iron Ages prove the attraction this fertile valley
caused over different human groups since ancient times. Remains of a Carpetan settlement,
predating the Roman conquest, have been discovered on the Southern bank of the Henares
river. Nevertheless, the first proper urban site is
the Roman Complutum, founded in the Republican period on top of the nearby hill of

El Hospital de Antezana (núm.8) es un antiguo
palacio medieval perteneciente a una familia
cristiana en plena judería. Este edificio es uno
de los testimonios de la convivencia de ciudadanos de diferentes religiones en pleno eje
11

Torreón de Tenorio.
Siglo XIV.
Archbishop Tenorio’s
Tower. 14th century.

San Juan del Viso. This was later on relocated
in the valley around the first century of our era,
where its visible remains can be visited in two
archaeological sites. The development of this
city would last for over four centuries until
the arrival of the Visigoths, a Germanic people
from Eastern Europe. From the eighth century, the Iberian Peninsula was dominated by the

Arabs who founded a fortress named Qalat Abd
Al-Salam, subsequently conquered by the kingdom of Castile in the twelfth century.
The arrival of Jewish population to the Roman
Hispania might lead us to think that the origin of Alcalá’s Jewish community dates back
to the classical antiquity, notwithstanding,
the lack of archaeological evidence prevents to
12

establish such remote origin. The oldest document
attesting the existence of a
Jewish quarter is dated in
the twelfth century. It is the
Fuero Viejo, a complex document, passed by the Archbishop of Toledo Raimundo de Sauvetat in 1135,
which regulates the coexistence among the three cultures in Alcalá (Christian,
Muslim and Jewish), probably living together prior to
the arrival of the Castilian
conquerors.
The Fuero Viejo (city code
of laws) is further developed by Archbishop RoHospital de Antezana. Siglo XV. Antezana’s Hospital. 15th century.
drigo Ximénez de Rada in
1223, then containing 304
articles that established the
participation of the Jewish community in the
rules for the coexistence among the three comsocial and cultural live of Alcalá did not stop,
munities. According to this code, Christian
and the legacy of the converse Jews during the
and Jews enjoyed equality and it stated the inSpanish Golden Age is noticeable.
tention to embrace every Jew willing to settle
Antezana’s Hospital (no.8) is an old medieval
down in Alcalá. This set of laws was replaced
palace that belonged to a wealthy Christian
by Cardinal Cisneros’ Fuero Nuevo, published
family, and it was located in the middle of the
in 1509. It only contained 142 articles because,
Jewish quarter. This building is one of the tesofficially, the religious diversity no longer extimonies that proves the coexistence of citizens
isted as it did in the previous centuries. Therefrom different religions in the main axis of the
fore, it was greatly simplified. Nevertheless, the
13

Jewish Aljama: The Main Street (calle Mayor).
Astonishingly well preserved, this is a fifteenth
century Mudéjar building (Moorish style).

know the extension and limits of the Jewish
quarter and consult documents such as the
above-mentioned Fuero Viejo by means of an
interactive screen. The version there shown
corresponds to the one of the thirteenth century. The original is deposited in the Municipal
Historical Archive.

The Medieval Alcalá Interpretation Center
(no.57) shows the legacy of different cultures
and human settlements on both sides of the
Henares river throughout five millennia. It is
focused on the Middle Ages and lets the visitor

Centro de Interpretación
Alcalá Medieval.
Medieval Alcalá Interpretation
Center.
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Museo Arqueológico Regional de Madrid.
Regional Archaeological Museum of Madrid.

3. Alcalá de Henares, ciudad
romana

en Alcalá, ofrece la muestra más completa tanto del pasado romano madrileño como de la
arqueología de la región en general.

Con dos yacimientos visitables, la ciudad de
Complutum constituye un entorno romano de
primer orden en esta región del centro de la
península ibérica. Además, el Museo Arqueológico Regional de Madrid (núm.5), con sede

La Casa de Hippolytus (núm.55), con sus espectaculares mosaicos in-situ, y sus termas, permite al visitante, desde una plataforma techada,
pasear sobre lo que pudo ser un antiguo colegio
romano del siglo III. El yacimiento tiene restos
15

de diferentes periodos de ocupación, desde la
época pre-romana de los carpetanos hasta los
visigodos que ocuparon la finca y nos legaron
una necrópolis en la misma.

una ciudad que ocupaba aproximadamente 54
hectáreas. Junto a los restos de la basílica, las
termas y otros edificios monumentales, destaca la Casa de los Grifos, una domus urbana de
peristilo que conserva parte de su decoración
pictórica.

El Conjunto Monumental del Foro (núm.40),
nos muestra las calles y edificios del centro urbano de Complutum donde se sigue excavando para, poco a poco, desvelar los secretos de

Ciudad romana de Complutum.
Roman city of Complutum.
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3. Alcalá de Henares, Roman
city
The Roman city of Complutum is an outstanding archaeological destiny in the central
region of the Iberian Peninsula. Besides, the
Archaeological Regional Museum of Madrid (no.5), located in Alcalá de Henares, offers
a complete picture of the Roman past of Madrid and its archaeology and paleontology in
general.
The House of Hippolytus (no.55) stands out
because of its extraordinary mosaics in place
and its baths. A platform under a dome lets
the visitor walk over what possibly was an old
Roman college from the third century. The
archaeological site covers different occupation
stages, from the pre-Roman period of the Carpetani until the Visigoths who occupied this
property and bequeathed us a burial site.

Casa de Hippolytus. Siglos I-III.
House of Hippolytus.1st to 3rd century.

The Forum Monumental Area (no.40) presents
streets and buildings of the urban center of
Complutum, where nowadays archaeological
diggings continue to unveil, step by step, the
secrets of a city that spread out over an area of
54 hectares. Along with the remains of the basilica, the baths and other monumental buildings, we can visit the outstanding House of the
Griffins. It is an urban domus with peristyle
that has preserved part of its mural painting
decoration.

Casa de los Grifos. Siglo I.
House of the Griffins.1st century.
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Museo Casa Natal de Cervantes.
Cervantes Birthplace Museum.

4. La ciudad del saber, las artes
y las letras

res fue un punto de encuentro de científicos,
teólogos, místicos (Santa Teresa de Jesús, San
Juan de la Cruz), pioneros en algunos campos
de la medicina (Francisco Díaz, Francisco Vallés de Covarrubias), gramáticos como Antonio
de Nebrija, o poetas y escritores que estudiaron
o pasearon por las calles de Alcalá.

Fundada en 1499 la Universidad de Alcalá fue
la primera ciudad universitaria del mundo diseñada como tal y que le mereció la distinción de
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1998. Durante el Renacimiento y durante
todo el Siglo de Oro español, Alcalá de Hena-

Uno de los grandes proyectos de la época, la
Biblia Políglota Complutense, contó con eru18

ditos en el campo de la teología y la filología
como los judíos conversos: Alfonso Coronel,
Alfonso de Zamora o Alonso de Alcalá.
Alcalá es también cuna de personajes históricos
como la reina consorte de Inglaterra Catalina de
Aragón, el emperador Fernando de Habsburgo,
el poeta medieval Arcipreste de Hita, el último
presidente de la Segunda República española
Manuel Azaña o el ilustre escritor, Miguel de
Cervantes, autor de la universal novela Don
Quijote de la Mancha. Su lugar de nacimiento
es el actual Museo Casa Natal de Cervantes
(núm.7) situado en pleno eje de la judería medieval: la “Mayor de la Judería”, actualmente calle
Mayor. En pleno corazón del casco histórico,
en la plaza de Cervantes, cerca del Ayuntamiento, se encuentra también la Capilla del Oidor
(núm.21), capilla perteneciente a la antigua parroquia de Santa María la Mayor, donde el escritor
fue bautizado y que en la actualidad es visitable
y alberga una de las oficinas de turismo de la
ciudad y el mirador panorámico de la Torre
de Santa María (núm.59). Se ha especulado sobre los orígenes judíos de Miguel de Cervantes.
Sea como fuere, no existe documentación que
corrobore esta teoría, pero sí que es de destacar
la amplia representación de la comunidad judía
en muchas de sus obras en las que demuestra
gran conocimiento de vocabulario, costumbres
e incluso gastronomía sefardí.

Capilla del Oidor. Siglo XV.
Oidor Chapel. 15th century.

interior se encuentra el Paraninfo del siglo XVI
en el que cada 23 de abril el rey de España entrega el premio de literatura más importante en
los países de habla hispana, el Cervantes. En el
conjunto monumental universitario, destaca
el patio del antiguo Colegio de San Jerónimo,

Entre los edificios universitarios destaca el Colegio Mayor de San Ildefonso (núm.15) en cuyo
19

conocido también como Trilingüe, donde se
impartía el conocimiento del hebreo.

cuatrocientos años de historia. En él se hallan
los restos de un teatro abierto del siglo XVII,
un coliseo del siglo XVIII, un teatro romántico
del siglo XIX y huellas de su etapa como sala de
cine en el siglo XX. Este teatro se encontraba a
escasos metros del lugar donde vivieron y estudiaron grandes dramaturgos del Siglo de Oro
español como Calderón de la Barca, Lope de

En pleno corazón de la ciudad se conserva un
edificio de gran trascendencia para la historia
del teatro en Europa: el Corral de Comedias
(núm.17) de Alcalá. En su origen un antiguo patio de vecinos, este teatro, construido en 1601
e inaugurado en 1602, guarda en su interior

Corral de Comedias (1601).
Former open-air playhouse (1601).
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of Habsburg, the medieval poet Arcipreste
de Hita, Manuel Azaña (last president of the
Spanish Second Republic) and the renowned
writer Miguel de Cervantes, author of the universal novel Don Quixote. His birth house is
nowadays the Cervantes Birthplace Museum
(no.7), located in the axis of the medieval Jewish quarter, the present-day calle Mayor (Main
Street). The Oidor Chapel (núm.21), standing
right in the heart of the city, at Cervantes
Square, close to the City Hall, belongs to the
old Parrish Santa María la Mayor, where Cervantes was baptized. This building hosts one of

Vega o Tirso de Molina y acogió obras de estos
autores e incluso del mismo Cervantes, aún en
vida. El corral de Alcalá forma parte de los escenarios que perpetuaron el legado judío con la
puesta en escena de obras en las que la comunidad judía formaba parte de una representación
más diversa de la sociedad que aquélla que la
España mono-confesional de los siglos XVI y
XVII mostraba.

4. City of wisdom, arts and
letters
The University of Alcalá, founded in 1499,
was declared World Heritage by UNESCO in
1998 as the first University city in the world
designed as such. During the Renaissance and
the Spanish Golden Age (sixteenth to seventeenth century) it was the meeting point for
scientists, theologians, mystics (Santa Teresa de
Jesús, San Juan de la Cruz), pioneers in some
medicine investigation fields (Francisco Díaz,
Francisco Valles de Covarrubias), grammarians
such as Antonio de Nebrija, or poets and writers who studied or enjoyed the streets of Alcalá.
One of the most significant projects of this period, the Biblia Políglota Complutense, counted on
experts in theology and philology such as Alfonso
Coronel, Alfonso de Zamora o Alonso de Alcalá.

Estatua de Catalina de Aragón y Torreón
de Tenorio. Siglo XIV.
Statue of Catherine of Aragon and Tenorio’s
Tower. 14th century.

Alcalá is also the birthplace of historical figures: Catherine of Aragon, Emperor Ferdinand
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the tourist offices of the city and the panoramic viewpoint, Tower of Santa María (núm.59).
There has been much speculation about the
Jewish ascendancy of Miguel de Cervantes. Be
that as it may, no evidences have been found to
prove it, but it is remarkable the large number
of Jewish characters represented in his works
and his wide knowledge on Jewish customs,
vocabulary and gastronomy.
Among the University buildings the Colegio
Mayor de San Ildefonso stands up (no.15) hosting inside the Main Hall (Paraninfo) from the
sixteenth century, where every 23 April, the
king of Spain hands out the most important
Literature prize in the Spanish speaking world.
Alcalá has preserved, in the heart of the city, a
building of great transcendence for the European history of the theater: The Corral de Comedias (no.17). An old neighborhood courtyard
transformed in 1601 into a theater, it hides in
its interior four hundred years of history: the
remains of an open-air theater from the seventeenth century, a colosseum from the eighteenth century, a nineteenth century’s Romantic theater and the traces of its period as an old
cinema from the 1920s. This theater lies just a
few meters from the place where some of the
most important playwrights lived and studied
in the Golden Age: Calderón de la Barca, Lope
de Vega or Tirso de Molina. The Jewish heritage was perpetuated in playhouses like this
one through the work of these and other au-

Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Siglo XVI.
University of Alcalá’s Main Hall. 16th century.

thors such as Cervantes himself (even during
his lifetime), that depicted a more diverse society than the one officially shown by the mono-confessional Spain from that period.
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Estatua de Miguel de Cervantes (1879).
Statue of Cervantes (1879).
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5. Ciudad de Dios, Catedral
Magistral.

Más de treinta colegios de la Universidad de
Alcalá fueron fundados por órdenes religiosas
que querían participar del impulso académico de la Alcalá renacentista y del prestigio que
conllevaba.

Alcalá de Henares, llegó a albergar docenas de
conventos cristianos de órdenes tanto masculinas como femeninas. En la Edad Media, junto
a las iglesias cristianas se erigieron dos sinagogas y una mezquita que no han llegado hasta
nuestros días.

La iglesia de los Santos Niños Justo y Pastor (en
recuerdo de los patrones romanos de la ciudad),
ahora Catedral Magistral de Alcalá (núm.31),
fue nombrada magistral en el siglo XVI, a pe-

Catedral Magistral de Alcalá. Siglo XV.
Magisterial Cathedral of Alcalá. 15th century.
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Monasterio de
San Bernardo.
Siglo XVII.
San Bernardo
Cistercian Monastery. 17th century.

tición del cardenal Cisneros, otorgándole un
estatus universitario a través de su estrecha relación con la Universidad Complutense por él
fundada en 1499 en Alcalá de Henares. Este
título solamente lo poseen la catedral alcalaína
y la iglesia de San Pedro en Lovaina (Bélgica).

nardo (núm.4), de la orden cisterciense, fundado
en el siglo XVII.

5. City of God. Magisterial
Cathedral.

Aún se pueden contemplar antiguos conventos entre los que algunos aún se encuentran
en activo. Entre muchas otras construcciones
religiosas, destaca el Monasterio de San Ber-

Alcalá de Henares witnessed the creation of
dozens of convents and monasteries for both
masculine and feminine orders. In the Middle
25

sequent
prestige
in the Renaissance
Alcalá.

Fachada de la Catedral Magistral.
Façade of the Magisterial Cathedral.

The church of the
Holy Infants Justus and Pastor (in
memory of the
Roman
patron
saints of the city),
now
Magisterial
Cathedral of Alcalá (núm.31), was
declared magisterial in the sixteenth
century to the request of Cardinal
Cisneros, granting
it a university status
by means of a close
link to the University Complutense,
founded by him in
1499 in Alcalá de
Henares. The Cathedral of Alcalá is
the only church, along with Saint Peter in Leuven (Belgium) holding this title.

Ages, along with Christian churches, two synagogues and one mosque were built up in the
city, although their original buildings have not
been preserved.

At present, several old convents are still operational. Among many other historical and artistical religious constructions we might highlight
the Monastery of San Bernardo (núm.4), founded in the seventeenth century.

Over thirty colleges of the University were
founded by religious orders who wanted to
take part of the academic thrust and the sub26

6. Historia de los judíos en
Alcalá.
Como se ha comentado anteriormente, las
primeras noticias sobre población judía en España datan de la Hispania romana, aunque el
primer documento que confirma la existencia
de una comunidad judía en Alcalá se remonta
al siglo XII.
Del periodo bajomedieval hay suficiente documentación que confirma la existencia de una
aljama de cierto relieve que podría alojar entre
150 y 200 familias. Ésta tenía una extensión
de unos 100.000 metros cuadrados que, frente
a los 60.000 de la morería, denota su importancia en la época.
Hoy conocemos algunos de los nombres de
esas familias (los Abenarroyo, Abensabad,
Abexuxén, Abenzara o los Cohen) y de los
oficios que desempeñaban, entre los que se
encontraban: recaudador de impuestos, físico,
encuadernador, zapatero, carpintero, latonero,
platero, pellejero, calcetero, jubetero, tendero,
zurrador o ropero. Algunos judíos de Alcalá
ostentaban cargos importantes en la administración del reino, tal es el caso de Sem Tob Alpullate que fue procurador de todas las aljamas
en tiempos de Juan II y Enrique IV.

participación de los judíos en la feria de Alcalá desde 1293, a los impuestos que tributaban,
a sus propiedades, al nombramiento de jueces
judíos, a sus deudas, y a los privilegios que la
monarquía les concedía.
La delimitación geográfica de la aljama alcalaína se puede trazar con cierta precisión según
testimonios documentales. Su eje principal estaba constituido por la actual calle Mayor, entonces llamada la Mayor de la Judería. Dos zo-

Aunque aún queda mucha investigación pendiente, podemos encontrar escritos que hacen
referencia, entre otras cosas, a la asistencia y
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nas concretas parecen ser el corazón del barrio
judío. Una, la zona en torno a la Sinagoga Mayor (ocupando el triángulo de las calles Mayor,
Carmen Calzado y Escritorios con vértice en la
antigua plaza de la Picota, hoy Santos Niños).
La otra área la constituían las casas de la calle
Mayor hasta la actual calle del Tinte y antigua
Puerta de Santiago (actualmente alrededores de
la plaza de Atilano Casado y Vía Complutense). Hasta el siglo XVI se encontraba en esta
zona el Postigo de los Judíos y en la calle del
Tinte estaban los mesones propios de los judíos, donde se ubicaba el Mesón Pintado en el
que se alojó Isaac Abravanel.
Existe referencia documental de una sinagoga
mayor, una sinagoga menor, un mikvé o baño
ritual y un cementerio. Este último se encontraría en el camino de Meco, actualmente la
zona del paseo de la Estación y la calle Eras de
San Isidro.
La Aljama complutense se hallaba en el corazón social y comercial de la ciudad medieval y
era un punto de encuentro de cristianos, musulmanes y judíos. No se trataba, por tanto, de
un distrito estanco y separado del resto de la
ciudad.
Desde el Edicto de Granada (La Alhambra,
1492), que significó la expulsión de la comunidad sefardí y hasta finales del siglo XVI, se
encuentran referencias a pleitos y al hebraísmo
irradiado desde la Universidad de Alcalá.

Casa del siglo XIV. Judería.
Jewish quarter’s house. 14th century.
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Ubicación de la antigua Sinagoga Mayor. Location of the former Main Synagogue.

6. History of the Jews in
Alcalá

Much written evidence from the late medieval
period confirms the existence of a Jewish quarter of certain importance hosting around 150
and 200 families. This had an extent of approximately 100.000 square meters, what compared to the 60.000 m2 of the Muslim quarter’s
surface, indicates its importance at that time.

As has been mentioned above, the first evidence on Jewish population in Spain dates
back to the Roman Hispania, nevertheless the
first document attesting the existence of a Jewish community in Alcalá was published in the
twelfth century.

At the present time we know some of the
names of those families (the Abenarroyo,
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Abensabad, Abexuxén, Abenzara or the Cohen) and the jobs held by them, among which
we can find tax collectors, physicians, bookbinders, cobblers, carpenters, coppersmiths,
silversmiths, tanners, stockingers, grocers, or
dressers. Some Jews in Alcalá held important
positions in the kingdom’s administration, for
instance, Sem Tob Alpullate, a King’s deputy
who was legal responsible of the aljamas (Jewish districts) during the reign of John II and
Henry IV.

Although much investigation is still to be
done, we can find writings referring to the attendance and participation of Jews in the fairs
in Alcalá since 1293, the taxes payed by them,
their properties, the appointment of Jewish
judges, their debts, and the privileges granted
by the monarchy.
The geographical limits of the aljama can be
quite accurately traced according to documental testimonies. Its main axis was the pres-

Casas de la antigua plaza del Mercado. Siglos XIV y XV.
Houses at the former Market Square. 14th-15th century.
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ent-day Mayor Street, then called Mayor de la
Judería (High Street of the Jewish Quarter).
Two specific areas seem to be the core of the
Jewish quarter: one being the zone around
the Main Synagogue (occupying the triangle
of Main Street, Carmen Calzado and Escritorios converging at the old Picota Square, today
known as Santos Niños). The other one was
comprised by the houses of Main Street until
Tinte Street and the former Gate of Santiago
(nowadays, the surrounding area of Atilano
Casado Square and Vía Complutense). Until
the fourteenth century, in that area stood the
Gate of the Jews and the Jewish inns. One of
these inns was the Mesón Pintado, where Isaac
Abravanel was lodged.
There is evidence of a main synagogue, a minor synagogue, a mikveh (ritual bath) and a
cemetery. The latter should lie on the old road
to Meco, present-day Eras de San Isidro Street
and Station Promenade.

sixteenth century, there are references to lawsuits and to the Hebraism irradiated from the
University of Alcalá.

The Jewish quarter of Alcalá de Henares was
located in the social and commercial core of
the medieval city and was a meeting place for
Christians, Muslims and Jews for at least four
centuries. Thus, it was not a separated and
self-contained district, but an area integrated
in the city.
Since the Granada Edict (La Alhambra, 1492),
which entailed the expulsion of the Spanish
Jewish community, and up to the end of the
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7. Peculiaridades de la judería
alcalaína

El estatus de la comunidad judía también
constituye un rasgo diferenciado. El Fuero Viejo
establece la igualdad jurídica entre las comunidades judía y cristiana desde el siglo XII. La
casi ausencia de documentación sobre ataques
específicamente dirigidos a la judería de Alcalá
confirma la percepción que se tiene (a través de
siglos de documentación) de la relativa armonía en la convivencia cotidiana entre ciudadanos judíos y cristianos.

Aun careciendo de edificios singulares de arquitectura y tradición judía conservados íntegramente, la aljama complutense destaca por
aportar sus rasgos particulares al legado sefardí de España. Una de sus características es la
conservación de la morfología urbana con
sus calles, plazuelas y callejones que se documentan en el pasado como pertenecientes al
barrio judío, especialmente, su eje principal: la
calle Mayor. Si comparamos el centro histórico
actual con un plano del siglo XIII nos sorprenderemos de que prácticamente todas las calles,
plazuelas y callejones coinciden con las de la
época medieval.

El antiguo Corral de la Sinagoga (núm.46), el
lugar donde se ubicaba la antigua Sinagoga
Mayor, se ha restaurado en los últimos años y
conserva una de las seis “mirillas judías” que actualmente existen en el barrio judío de Alcalá
y que consistían en un agujero en el techo del
soportal o del pasadizo por el que se podía ver
quién llamaba a la puerta y a través del cual,
por medio de una cuerda, se facilitaba la llave para abrir la puerta de la vivienda. De las
“mirillas judías” hoy en día se conservan seis:
cuatro en la antigua Mayor de la Judería y dos
en la antigua plaza del Mercado (hoy plaza de
Cervantes). La alternancia de las puertas de
una y otra acera en la calle Mayor da fe de la
típica estructura de calles judías en las que se
preservaba la intimidad del hogar familiar al no
enfrentarse unas puertas a otras en las diferentes viviendas.

Además, el barrio judío se situaba en una privilegiada ubicación al estar en el centro geográfico, comercial y social de la ciudad en torno al
área que ocupaba hace 2.000 años una vía de
comunicación tan relevante como es la antigua
vía romana de Cesar Augusta (hoy Zaragoza) a
Emérita Augusta (Mérida), que posteriormente
se constituiría en una de las principales vías radiales de España comunicando sus dos principales ciudades: Madrid y Barcelona. Esto contrasta con otras juderías de la península ibérica
que se ubicaban en un arrabal o se encontraban
cerradas y separadas del resto de la ciudad. A la
judería complutense acudían también ciudadanos de las comunidades cristiana y musulmana.

La aportación de los judíos a la ciudad medieval era significativa tal y como se ha ido describiendo (variedad de oficios, participación en
32

como un gran proyecto humanista de investigación, innovación y difusión de la cultura. No
en vano, la prolongación de la antigua Mayor de
la Judería (calle Mayor) a lo largo de la actual
calle de Libreros va a constituirse en un foco
de desarrollo de nuevas tecnologías: la imprenta y todos los negocios que surgen alrededor
(fabricación de tipos de letra, prensas, servicios

la sociedad, influencia económica, etc.). Pero
también cabe destacar la importancia (especialmente en el entorno académico) de la comunidad cripto-judía y conversa a lo largo del Siglo
de Oro español, que coincide con la época de
esplendor de Alcalá de Henares. La gestación
de este periodo tan fructífero se remonta a la
fundación de la Universidad de Alcalá que nace
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auxiliares, librerías, etc.). De hecho, uno de los
grandes proyectos del fundador de la Universidad va a suponer la creación de tipos de imprenta en hebreo (y también arameo), siendo la
imprenta de Brocar una de las pioneras.

los seis volúmenes de que consta, cuatro están
dedicados al Antiguo Testamento, donde la
intervención de los eruditos Alonso de Alcalá,
Alfonso de Zamora y Pablo Coronel permitió
que hoy podamos disfrutar de la versión hebrea
y algunos fragmentos en arameo. El volumen
dedicado a Glosario y Gramática también contó con el trabajo académico de una parte de esa
Alcalá sefardí. Alcalá cuenta con tres ejemplares completos en la ciudad. Uno de ellos está
expuesto al público en el Palacio Laredo (núm.
43). Junto a este ejemplar completo de la Biblia
Políglota, se halla también un ejemplar original
de la Biblia Regia de Felipe II, también llamada “Políglota de Amberes” que, además del
texto de la Políglota Complutense, incluye el
Tárgum arameo de Jonathan (o Yonatán) y la
Versión Peshitta siríaca de las Escrituras Griegas
Cristianas o Nuevo Testamento. Esta biblia,
aunque publicada en Amberes, utilizó los tipos
de la imprenta que Brocar había producido en
Alcalá de Henares, contó con eruditos judíos
de diferentes países y fue dirigida por Benito
Arias Montano, teólogo y filólogo de la Universidad de Alcalá. Ambos trabajos refuerzan
la recuperación del legado hebreo. Los numerosos comentarios rabínicos y citas del Talmud
contenidos en ellos junto con el judaísmo subyacente en otras publicaciones no esquivaron la
polémica en una época de censura.

Precisamente otra peculiaridad de la Alcalá judía es su vigencia en el periodo posterior a la
expulsión: la trascendental aportación de Alcalá a través de los judíos conversos del Siglo de
Oro y la presencia de su cultura en la obra
de numerosos escritores de los siglos XVI
y XVII. Algunos eran oriundos de la ciudad,
otros profesores o estudiantes de su universidad. Su trabajo y participación en el proyecto universitario complutense o su aportación
a través de su obra literaria tuvo reflejo en la
supervivencia de esa herencia cultural en una
época muy difícil. El Corral de Comedias, aún
hoy en pie después de cuatro siglos, fue testigo
de un espíritu proclive a la diversidad cultural a
través de la dramaturgia.
Durante el siglo XVI, en Alcalá, se realizan manuscritos o comentarios hebreos, así como publicaciones impresas. Una joya del humanismo
renacentista en la que participaron importantes
eruditos judeoconversos y que tuvo trascendencia en la recuperación del hebreo y el arameo
a través de la imprenta es la Biblia Políglota
Complutense. Ésta constituye un documento
de enorme relevancia para la época y un tesoro
histórico para hoy. Se tuvieron que producir los
caracteres para la versión hebrea ex nihilo. De
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Palacio Laredo. Siglo XIX.
Laredo Palace. 19th century.

7. Special features of the
Jewish Quarter in Alcalá

these characteristics is the preservation of the
urban morphology of streets, squares, alleys
and courtyards that, according to the archives,
belonged to the Jewish quarter. Especially its
main axis, Mayor Street, is a good instance of
this preservation. If we compare the present
historical quarter with a map from the thirteenth century we will be surprised because

Even if the old Jewish quarter in Alcalá de
Henares lacks the typical Jewish buildings
entirely preserved, it has some particularities
to offer to the Spanish Jewish legacy. One of
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Panel de distribución por comunidades religiosas en el s. XV. C.I.Alcalá Medieval.
Distribution of religious communities in the 15th century. Alcalá Medieval I.C.

almost all the streets and alleys coincide with
those of the medieval Alcalá.

Besides, the Jewish community lived in a privileged location, right in the core of the com36

mercial and social life and the geographical
center of the city, around the area occupied
by the prominent road from Zaragoza and
Mérida (the Roman cities of Caesar Augusta and Emerita Augusta) two thousand years
ago, later on transformed into the highway
Madrid-Barcelona, one of the most important roads in the Spanish radial network. Contrary to other cities in the Iberian Peninsula,
in which Jewish quarters were a separate and
locked-in part, in Alcalá the Jewish community enjoyed living right at the center. The Jewish
quarter was a meeting point for Muslim and
Christian citizens.
Another particular feature was the juridical
and social status of the Jewish community.
The Fuero Viejo (city charter) establishes legal
equality between the Jewish and the Christian
communities since the twelfth century. Almost
total absence of evidence of attacks specifically aimed at the Jewish quarter in Alcalá is
aligned with the perception, given by documents throughout the centuries, of the relative
harmony and daily coexistence between Christians and Jews.

door and through which, by means of a cord, a
key to open the house door was provided. The
six remaining Jewish spyholes are distributed
between two places: four in the former Mayor of the Jewish Quarter Street and two at the
former Market Square (nowadays, Cervantes
Square). Doors alternance on both sides of
Mayor Street reflects the typical structure of
Jewish streets, preserving the family home’s intimacy by not facing directly one another.

The old Corral de la Sinagoga (núm.46), was the
location of the former Main Synagogue and it
has preserved one of the six “Jewish spyholes”
that still exist in the Jewish quarter nowadays.
These Jewish spyholes consisted in a hole on
the ceiling of the arcades’ way or alleys through
which it could be seen who was knocking at the

Jewish contribution to the medieval city was
meaningful as described above (jobs variety,
social participation, economic influence, etc.).
Notwithstanding, the significance of the crypto-Jews and converts during the Renaissance
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and the Spanish Golden Age (a bright period
also for Alcalá) is to be highlighted. This flourishing period has its origin in the foundation
of the University of Alcalá that emerges as a
Humanist project of innovation, research and
culture fostering. Thus, the elongation of the
Main Street to present-day Libreros Street
becomes the center of development for new
technologies: the printing industry and other
ancillary businesses (printing press and production of types, bookshops, etc.) In fact, one
of the great projects of the University’s founder
is to create printing types for Hebrew (and also
Aramaic) being Brocar’s printing plant one of
the pioneers.

commentaries and printed writings in Hebrew
were published in Alcalá. A treasure of the
Renaissance Humanism, in which prominent
scholars (Jewish converts) participated, was the
Biblia Políglota Complutense (Complutensian
Polyglot Bible), that had a dramatic impact
on the recovery of Hebrew and Aramaic. This
work stands out for being of great relevance for
the time, and it constitutes a historic treasure
today. For the first edition, printing types were
produced from scratch. Out of the six volumes
of the Bible, four of them were dedicated to
the Old Testament where three Jewish scholars took part: Alonso de Alcalá, Alfonso de
Zamora and Pablo Coronel. Thanks to their
effort we can enjoy today the Hebrew version
and some fragments in Aramaic. The volume
dedicated to Glossary and Grammar counted
also on the academic work of the Jewish Alcalá.
There are three complete exemplars in the city,
one of them displayed to the public in Laredo
Palace (núm. 43). Along with this complete exemplar of the Polyglot Bible, another jewel to be
found there is the Plantin Bible, also known
as the Antwerp Polyglote or King’s Bible of
Philip II, that includes the Aramaic Targum of
Yonatan and the Syriac and Greek version of
the New Testament. Although it was published
in Belgium, Brocar’s printing types produced
in Alcalá were employed. Jewish scholars from
different countries played a part in the project
led by Benito Arias Montano, theologian and
philologue of the University in Alcalá. Both

This is precisely another specificity of the Jewish Alcalá: the continuation of the Jewish presence and their contribution after the expulsion
through the Jewish converts and the portrayal of its culture in the literary work of many
writers in the sixteenth and seventeenth
centuries. Some of them were born in Alcalá,
some of them were professors or students at
the University. The Jewish legacy survived as
a consequence of their work and participation
in the University project or their contribution
through their literary work in a very difficult
moment in our history. The Corral de Comedias
(the former open-air playhouse) still standing
after four centuries, witnessed a spirit prone to
cultural diversity on the theater stages.
During the sixteenth century manuscripts,
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works reinforced the recovery of the Jewish
legacy. The numerous rabbinic commentaries
and the Talmud’s quotations therein included
stirred controversy in a period of censorship.
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8. Personajes judíos en la
historia de Alcalá

carse al estudio de la Torá viajando a Toledo,
el centro de estudios rabínicos. De camino se
queda en Alcalá, donde dirige una escuela desplazándose ocasionalmente a la cercana Toledo.
Ocupa el puesto de rabino cuando fallece su
compañero Yosef Ibn Al’aysh y los jueces de
la ciudad le piden que sea él quien se ocupe
del cargo. En sus palabras sacadas de su libro
Zedah la Derek:

ISAAC ABRAVANEL
El gran cabalista y filósofo Isaac Abravanel estuvo en Alcalá al menos entre dos fechas conocidas, junio de 1485 y 1488. Abravanel llegó a Alcalá huido de Portugal tras haber sido
despreciado por el rey del que era tesorero.
Quería estar cerca de los reyes Isabel y Fernando, a quienes había interesado la presencia de
Abravanel como posible fuente de ingresos en
la futura guerra para hacerse definitivamente
con el reino de Granada. Isaac Abravanel ejerció como recaudador de impuestos en el reino
de Castilla.

“Allí [Alcalá] estudié con el Rav Yosef Alaish.
Repetíamos continuamente, día y noche, tanto
él como yo, desde el comienzo del Tratado, según
las tosafot de Rabbenu Perez […] Desde el año
110 (1350) hasta el año 128 del quinto milenio
(1368) estudié siempre en Alcalá con mi colega,
comilitón y compañero”.

PEDRO FERRUZ

MENAHEN BEN ZERAH

Pedro Ferruz (1380- ) poeta judío converso,
escribe tras la portada del comienzo en su cancionero el poema con la respuesta de los rabíes
que abre esta guía.

Menahen Ben Zerah (1308-1385) es el autor del libro Zedah la Derek (“Viático para el
Camino”) de muy variada temática, con recomendaciones pragmáticas a la comunidad
judía y animando al mantenimiento de su fe.
Menahem Ben Zerah estuvo dieciocho años en
Alcalá durante el siglo XIV donde practicó, impartió y siguió estudiando la Torá. Nacido en
Navarra –quizá Estella-, sufrió en su juventud
en dicha localidad. Cuando se recuperaba del
ataque sufrido por su familia, pensó en dedi-

Además de la belleza artística de esta obra literaria, queda constancia de la percepción de
Alcalá como solaz para el artista, lo cual coincide con la visión de Alcalá como lugar de armonía y convivencia. Pedro Ferruz vivió bajo
los reinados de Pedro I el Cruel y Enrique II
de Castilla.
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ÇULEMA ABENARROYO

Zamora, filólogo responsable de la cátedra de
hebreo en Alcalá durante más de 30 años, que
realizó una gramática y un diccionario hebreos.
Alfonso de Zamora actuó de comentarista de
un texto de Isaac Abravanel y trabajó en los temas gramaticales hebraicos entre 1519 y 1532
como figura en un manuscrito conservado en
la Biblioteca de El Escorial. Fue el hebraísta
más destacado de la primera mitad de ese siglo, con un gran conocimiento de los filólogos
hebreos de los siglos XI y XII de quienes toma
los elementos principales para su gramática en
la Biblia Políglota. Más tarde, la publicó en Alcalá en 1526 bajo el título Introductiones Artis
Grammaticae Hebraicae. También obra suya es
el manuscrito Interpretatio latina Sacrae Scripturae Veteris Testamenti, que trabajó con Pedro
Ciruelo bajo los auspicios de Alonso de Fonseca. Su texto del Génesis logra culminarse en
Alcalá en junio de 1526.

En 1390 don Çulema Abenarroyo figura entre los miembros de la Cámara de cuentas de
la Cancillería Real y en 1395 el arzobispo de
Toledo nombró juez mayor de las aljamas a un
converso que era su médico: Maestre Pedro. Se
conserva el documento oficial de la lectura de
este nombramiento en la Sinagoga Mayor de
Alcalá y las quejas de los judíos alcalaínos por
tal designación.

ISAAC OROBIO DE CASTRO
Fue estudiante de la Universidad de Alcalá de
Henares en el siglo XVI, ejerció de profesor en
la de Salamanca y fue un renombrado médico.
Entre las temáticas de sus publicaciones figuran la teología y la filosofía. Su nombre cambió
de Bathasar Alvares Orobio de Castro a Isaac
Orobio de Castro tras convertirse al judaísmo
y abandonar España donde había sido procesado.

8. Relevant Jewish figures in
the history of Alcalá

ALONSO DE ALCALÁ, PABLO
CORONEL Y ALFONSO DE
ZAMORA

ISAAC ABRAVANEL

El cardenal Cisneros costeó la adquisición de
manuscritos hebreos e incorporó al proyecto
de la Biblia políglota a Alonso de Alcalá, médico, Pablo Coronel, teólogo, y Alfonso de

The great kabbalist and philosopher Isaac Abravanel lived in Alcalá at least, between 1485 and
1488. Abravanel arrived to Alcalá having fled
41

he and I, from the beginning of the Treaty, according to the tosafot by Rabbenu Perez […]
Since the year 110 (1350) until the year 128
of the fifth millenium (1368) I always studied
in Alcalá with my colleague, companion and
comrade”.

Portugal where he worked as treasurer of the
King of Portugal by whom he had been despised. He wanted to approach the monarchs
Isabel of Castile and Fernando of Aragon who
were interested in Abravanel as possible income
source for the forthcoming war to finally conquer the kingdom of Granada. He served in
the Kingdom of Castile as a tax collector.

PEDRO FERRUZ

MENAHEN BEN ZERAH

Pedro Ferruz (1380-?) was a Jewish convert
poet, author of the poem at the beginning of
this guidebook, belonging to his songbook.
The poem is followed by the answer of the rabbis.

Menahen Ben Zerah (1308-1385) is the author of Zedah la Derek a book covering a wide
range of topics, with pragmatic recommendations to the Jewish community while encouraging them to keep their faith. Menahem Ben
Zerah lived eighteen years in Alcalá during
the fourteenth century where he practiced,
taught and continued studying the Torah. He
was born in Navarra -maybe Estella- where he
suffered during his youth. When he was recovering from an attack to his family, he decided to study the Torah in Toledo. On his way
to Toledo, he stayed in Alcalá where he led a
school, notwithstanding he would occasionally
visit Toledo, the center for rabbinic studies. He
succeeded the rabbi Yosef Ibn Al’aysh when
he died and the judges of the city asked him
to occupy his position. According to his own
words in the book Zedah la Derek:

Apart from the artistic beauty of this literary
work, it reflects the artist’s perception of Alcalá
as a place for solace, in line with the vision of
Alcalá as a city of harmony and coexistence.
Pedro Ferruz lived during the reigns of Peter I
“The Cruel” and Henry II of Castile.

ÇULEMA ABENARROYO
In 1390 don Çulema Abenarroyo is member of
the Accounting Chamber at the Royal Court
and in 1395 his doctor, master Pedro (a Jewish
convert), was appointed High Court judge by
the archbishop of Toledo. There is documentary evidence of the public reading of this appointment at the Main Synagogue In Alcalá
and the complaints expressed by the Jews of
Alcalá.

“There [Alcalá] I studied with rabbi Yosef Alaish. We continuously repeated, day and night,
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ISAAC OROBIO DE CASTRO
Bathasar Alvares Orobio de Castro was a student at the University of Alcalá who worked as
professor at the University of Salamanca. Later
on, he became a renowned doctor. Among the
different disciplines dealt with in his writings,
we can find philosophy and theology. He acquired a new name (Isaac Orobio de Castro)
when he converted to Judaism. After having
been prosecuted, he left Spain.

ALONSO DE ALCALÁ, PABLO
CORONEL, ALFONSO DE
ZAMORA
Cardinal Cisneros funded the acquisition of
Hebrew manuscripts and recruited Alonso de
Alcalá, doctor, Pablo Coronel, theologian,
and Alfonso de Zamora, philologue responsible for the Hebrew Chair at the University of
Alcalá for over 30 years and author of a Hebrew
dictionary and grammar. Alfonso de Zamora
also acted as commentator of a text by Isaac
Abravanel and worked in the Hebrew grammar
between 1519 and 1532 as it is attested in a
manuscript preserved at the Library of El Escorial. He was the most outstanding Hebraist
of the first half of the sixteenth century with
great knowledge of the Hebraic philologists
from the eleventh and twelfth centuries who
inspired him for the main elements of his Poly-

glot Bible’s grammar. He, later on, published it
in Alcalá in 1526 under the title Introductiones Artis Grammaticae Hebraicae. He is also
the author, along with Pedro Ciruelo, of the
manuscript Interpretatio latina Sacrae Scripturae Veteris Testamenti, carried out under the
auspices of Alonso de Fonseca. His Genesis’
text is culminated in Alcalá in June 1526.
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9. La Ruta de la Judería Complutense.
Enmarcada en la ruta de las Tres Culturas, la antigua judería complutense dispone de placas informativas que indican dónde se encontraban algunos de los lugares relacionados con la comunidad
sefardí de Alcalá.
B Placa General de la Judería.
C Postigo de los Judíos.
D Carnicerías de los Judíos.
E Sinagoga Mayor.
F Sinagoga Menor.
G Tiendas y Casas en la Esquina del Cambio.

9. Route of the Jewish Quarter.
Within the framework of the Three Cultures’ Route, the old Jewish Quarter is provided with signs
indicating some of the places related to the Jewish community in Alcalá.
B Jewish Quarter map.
C Gate of the Jews.
D Jewish Butchers’ Shops.
E Main Synagogue.
F Minor Synagogue.
G Shops and Houses at the Exchange Corner.
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מדריד") ,אשר תוחם את גבולות העיר מימי – הביניים .במרחק של כשני קילומטרים מלב – ליבה של
העיר העתיקה  ,בכיכר סרוואנטס ("לה פלאסה דה סרוואנטס") (מס'  ,)20נמצאים שרידיהם של שני
האתרים הרומאים העתיקים החשובים ביותר הפתוחים למבקרים במדריד רבתי ,שנקראים
"קומפלוטום" ,משם מקור השם" :קומפלוטנסה".
אלקאלה דה הנארס ממוקמת במרכז  -חצי – האי האיברי ,ומהווה נקודת  -מוצא לרשת – דרכים,
אשר מקשרות בינה ובין הבירה ,מדריד ,אשר נמצאת במרחק של כשלושים קילומטר ממנה .שדה –
התעופה הבינלאומי של מדריד" ,באראחס – אדולפו סוארז" נמצא במרחק של  15קילומטרים
מאלקאלה ,ובו שלוש תחנות  -רכבת ,תחנות של קווי אוטובוס עירוניים ובינעירוניים ,אשר מספקים
שירות תחבורה אל העיר וממנה עשרים וארבע שעות ביממה ,שירות – מוניות וכן שירות  -השכרת
– רכב וכלי – תחבורה אלקטרוניים אישיים .כל אלו הופכים את אלקאלה לבעלת – תשתית  -תחבורה
מן המעלה הראשונה.

 .1אלקאלה דה הנארס ,עיר  -מורשת עולמית
בשנת  1988הכריז האונסק"ו בועידה ,אשר התקיימה בקיוטו ביפן בתאריך ה –
 2.12על אלקאלה דה הנארס כעיר  -מורשת עולמית .כדי להיכלל ברשימת אתרי –
המורשת העולמית של האונסק"ו על מקום מסוים למלא לפחות אחד מבין עשרת
הקריטריונים המוגדרים ברשימת  -ההוראות הבסיסיות להצגת מועמדות לאתר
מורשת עולמית .אלקאלה העתיקה" ,קומפלוטנסה" ענתה על קריטריונים מספר2 :
 .6 ,4,בין הטיעונים המרכזיים בלטו שני עמודי – תווך בהיסטוריה שלה :הפצת-
הידע והלשון.
קריטריון מספר  :2אלקאלה דה הנארס הייתה העיר הראשונה ,אשר עוצבה ונבנתה
מראש כעיר – אוניברסיטאית ויוחדה לצורך זה .היא שימשה מודל לחיקוי במרכזי -
לימודים שונים ברחבי – אירופה ,אמריקה הצפונית ודרום – אמריקה.
קריטריון מספר  :4הרעיון של עיר אידיאלית ,עירו של האל ("סיוויטס דיי" בלטינית)
התמשש בפעם הראשונה באלקאלה דה הנארס ,ומשם נפוץ ברחבי  -העולם.
קריטריון מספר  :6תרומתה של אלקאלה דה הנארס להתפתחותה האינטלקטואלית
של האנושות קיבלה את ביטוייה בבניית עיר  -האלוהים ,בפיתוחים פורצי – דרך
בתחום  -הבלשנות ,לא רק בהגדרות  -השפה הספרדית אלא גם בזכותו של בן –
העיר המופלא ,מיגל דה סרוואנטס סאבדרה ויצירתו הענקית "דון קיחוטה".
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האונסק"ו מורשת
הנארס ,עיר -
1988דה
אלקאלה
.1
עולמיתהתקיימה בקיוטו ביפן בתאריך ה –
בועידה ,אשר
הכריז
בשנת
בתאריך ה
להיכללביפן
התקיימהכדיבקיוטו
בועידה,
1988
אתרי ––
ברשימת
אשר עולמית.
מורשת
האונסק"וכעיר -
הכריזדה הנארס
אלקאלה
בשנת על
2.12
מביןאתרי –
ברשימת
עולמית .כדי
כעיר -
שלהנארס
העולמיתדה
המורשת אלקאלה
 2.12על
עשרת
להיכלל אחד
למלא לפחות
מורשת מסוים
על מקום
האונסק"ו
מועמדות עשרת
להצגתאחד מבין
הבסיסיות לפחות
מסוים למלא
על מקום
המוגדריםהאונסק"ו
העולמית של
המורשת
לאתר
ההוראות
ברשימת -
הקריטריונים
לאתר
מועמדות
להצגת
הבסיסיות
ההוראות
ברשימת
המוגדרים
הקריטריונים
מורשת עולמית .אלקאלה העתיקה" ,קומפלוטנסה" ענתה על קריטריונים מספר2 :
מספר:
ענתה על קרי
העתיקה,
אלקאלה
עולמית.
הפצת-2
טריוניםה:
בהיסטוריה של
"קומפלוטנסה" תווך
בלטו שני עמודי –
המרכזיים
הטיעונים
מורשת בין
.6 ,4,
הטיעונים המרכזיים בלטו שני עמודי – תווך בהיסטוריה שלה :הפצת-
 .6בין
,4,
והלשון.
הידע
והלשון.
הידע
קריטריון מספר  :2אלקאלה דה הנארס הייתה העיר הראשונה ,אשר עוצבה ונבנתה
זה.העיר
הייתה
הנארס
מספר  :2אלקאלה
קריטריון
ונבנתה-
עוצבהבמרכזי
אשרלחיקוי
הראשונה,מודל
היא שימשה
לצורך
אוניברסיטאיתדהויוחדה
כעיר –
מראש
לחיקוי במרכזי -
שימשה מודל
לצורך זה.
ויוחדה
אוניברסיטאית
לימודיםכעיר
מראש
אמריקה.
היאודרום –
הצפונית
אמריקה
אירופה,
שוני–ם ברחבי –
ודרום
עיראמריקה
אירופה,
ברחבי –
קריטריוןשונים
לימודים
אמריקה .דיי" בלטינית)
האל– ("סיוויטס
הצפונית של
אידיאלית ,עירו
הרעיון של
מספר :4
בלטינית)
"
דיי
טס
וי
סיו
"
(
האל
של
עירו
אידיאלית,
עיר
של
הרעיון
:
4
מספר
קריטריון
התמשש בפעם הראשונה באלקאלה דה הנארס ,ומשם נפוץ ברחבי  -העולם.
ברחבי  -העולם.
ומשם נפוץ
הנארס,
באלקאלה דה
הראשונה
קריטריון בפעם
התמשש
האינטלקטואלית
להתפתחותה
הנארס
אלקאלה דה
תרומתה של
מספר :6
האינטלקטואלית
להתפתחותה
הנארס
בניית דה
אלקאלה
תרומתה של
מספר :6
קריטריון
דרך
בפיתוחים פורצי –
האלוהים,
עיר -
ביטוייה ב
קיבלה את
האנושות
של
פורצי –
בפיתוחים
בניית עיר
ביטוייה ב
האנושות
של
דרך–
של בן
בזכותו
האלוהים ,אלא גם
השפה -הספרדית
בהגדרות -
אתרק
קיבלה לא
הבלשנות,
בתחום -
קיחוטה".של בן –
גם בזכותו
אלא
הספרדית
השפה
בהגדרות
רק
לא
הבלשנות,
בתחום
העיר המופלא ,מיגל דה סרוואנטס סאבדרה ויצירתו הענקית "דון
העיר המופלא ,מיגל דה סרוואנטס סאבדרה ויצירתו הענקית "דון קיחוטה".
[].4

הקדוש"] ("סן אידלפונסו") מן המאה ה – .16
חזית בית – הספר "אידלפונסו
[.4
חזית בית – הספר "אידלפונסו הקדוש" ("סן אידלפונסו") מן המאה ה – .16

 .2כור – היתוך של תרבויות ומודל לדו – קיום
שללדו –
ומודל
תרבויות
היתוך
 .2כור
קיוםעמים וציוויליזציות ,אשר חיו בסמיכות
עירוב בין
תוצר
של מהווה
הנארס
אלקאלה–דה
וציוויליזציות ,אשר
עירוב .בין
מהווה -תוצר של
אלקאלה
בסמיכות–
הברזלחיוותקופת
עמים מתקופת –
עתיקות
אלפים שנה
הנארסחמשת
דהבמשך
שטחה
על
ותקופת –
במשךעלחמשת -
על
הנארס
הברזלנהר-
מתקופתעל– גדות -
עתיקות פורה זה
שנה.של איזור
אלפיםהרבה
הפופולאריות
שטחהמעידות
הברונזה
הנארס
זה על
פורה
נמצאושל
למשל,הרבה
הפופולאריות
מעידות על
הברונזה
על
נהר-הוקם
גדות -אשר
קרפטני,
יישוב
איזורשל
שרידיו
ועידנים .כך,
לפני עידן
כבר
אשראךהוקם על
קרפטני,
של -יישוב
כך ,למשל,
הד עידן
גדתולפני
כבר
היישוב
רומאי.
הכיבוש ה
שרידיוימי
נמצאובטרם
הנארס עוד
ועידנים.נהר-
רומאית של
גדתו הדרומאית של נהר -הנארס עוד בטרם ימי  -הכיבוש הרומאי .אך היישוב
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העירוני המבוסס הראשון היה למעשה "קומפלוטום" ,אשר הוקם בתקופת
הרפובליקה הרומאית במעלה הרמה הקרובה לתל  -אלפונסו הקדוש ("סן אידלפונסו
דל ויסו") .העיר הרומאית הועברה אל העמק במהלך המאה הראשונה לספירה ,שם
העירוני המבוסס הראשון היה למעשה "קומפלוטום" ,אשר הוקם בתקופת
שוכנת העיר אלקאלה עד עצם היום הזה ,ועדיין ניתן לראות את שרידיה בשני אתרים
הרפובליקה הרומאית במעלה הרמה הקרובה לתל  -אלפונסו הקדוש ("סן אידלפונסו
הפתוחים למבקרים .העיר הרומאית נבנתה והתפתחה במשך ארבע -מאות שנה
דל ויסו") .העיר הרומאית הועברה אל העמק במהלך המאה הראשונה לספירה ,שם
לפחות עד הגעתם של הויזיגודים .מן המאה השמינית לספירה חצי – האי האיברי
שוכנת העיר אלקאלה עד עצם היום הזה ,ועדיין ניתן לראות את שרידיה בשני אתרים
עבר לשליטת הערבים .במהלך השלטון הערבי נבנתה באלקאלה מצודה ,אשר
הפתוחים למבקרים .העיר הרומאית נבנתה והתפתחה במשך ארבע -מאות שנה
כונתה "קלעת עבד אל – סאלאם" ,ונכבשה על – ידי הקסטיליאנים במאה ה – .12
לפחות עד הגעתם של הויזיגודים .מן המאה השמינית לספירה חצי – האי האיברי
אשר
באלקאלה מצודה,
נבנתה
הערבי
השלטון
אל "במהלך
הערבים.
לשליטת
עבר
ההשערה על
מעוררת את
רומאית
ספרד ה
היספאניה",
היהודים
הגעתם של
כבר– .12
במאה ה
הקסטיליאנים
אשר– ידי
ונכבשה על
יהודיאל –
יישובעבד
"קלעת
בעת
"קומפלוטנסה",
כונתה
סאלאם",רומאית,
באלקאלה ה
כונתהשל
קיומו
העתיקה הקלאסית .יחד עם זאת ,העדרם המוחלט של שרידים ארכיאולוגים יהודים
הגעתם של היהודים אל "היספאניה" ,ספרד הרומאית מעוררת את ההשערה על
מן התקופה מקשים על תיארוך עתיק זה .המסמך העתיק ביותר ,אשר מעיד על
קיומו של יישוב יהודי באלקאלה הרומאית ,אשר כונתה "קומפלוטנסה" ,כבר בעת
קיומו של רובע יהודי באלקאלה ,מתוארך למאה ה –  12לספירה .מדובר ב"כתב –
העתיקה הקלאסית .יחד עם זאת ,העדרם המוחלט של שרידים ארכיאולוגים יהודים
הזכויות הישן" ("פוארו וויאחו") ,מסמך מורכב אשר ניתן על – ידי הארכיבישוף
מן התקופה מקשים על תיארוך עתיק זה .המסמך העתיק ביותר ,אשר מעיד על
ריימונדו בשנת  ,1135ואשר מסדיר את הקיום התלת – תרבותי של אלקלה באותם
קיומו של רובע יהודי באלקאלה ,מתוארך למאה ה –  12לספירה .מדובר ב"כתב –
הימים תוך שמירה על כבוד וסובלנות הדדיים בין הנוצרים ,היהודים והמוסלמים,
הזכויות הישן" ("פוארו וויאחו") ,מסמך מורכב אשר ניתן על – ידי הארכיבישוף
אשר ככל הנראה חיו יחדיו עוד בטרם כיבוש העיר על – ידי ממלכת  -קסטיליה.
ריימונדו בשנת  ,1135ואשר מסדיר את הקיום התלת – תרבותי של אלקלה באותם
הימים תוך שמירה על כבוד וסובלנות הדדיים בין הנוצרים ,היהודים והמוסלמים,
כיבוש העיר על – ידי ממלכת  -קסטיליה.
אשר ככל הנראה חיו יחדיו עוד בטרם
[.].5
שער "כתב – הזכויות"
(כל הזכויות שמורות לארכיון העירוני של אלקאלה דה הנארס)

.]..]5
[[.6
הזכויות"
–
שער "
כתבטנוריו.
מגדל
.14של אלקאלה דה הנארס)
העירוני
לארכיון
(כל הזכויות שמורות המאה ה -
.].49
[6
מגדל טנוריו.

לפחות עד הגעתם של הויזיגודים .מן המאה השמינית לספירה חצי – האי האיברי
עבר לשליטת הערבים .במהלך השלטון הערבי נבנתה באלקאלה מצודה ,אשר
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הגעתם
עד
לפחות
הזכויות הישן" ("פוארו וויאחו") ,מסמך מורכב אשר ניתן על – ידי הארכיבישוף
אשר
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הימים
אשר ככל הנראה חיו יחדיו עוד בטרם כיבוש העיר על – ידי ממלכת  -קסטיליה.
הגעתם של היהודים אל "היספאניה" ,ספרד הרומאית מעוררת את ההשערה על
קיומו של יישוב יהודי באלקאלה הרומאית ,אשר כונתה "קומפלוטנסה" ,כבר בעת
העתיקה הקלאסית .יחד עם זאת ,העדרם המוחלט של שרידים ארכיאולוגים יהודים
[.].5
המסמך העתיק ביותר ,אשר מעיד על
זה .הזכויות"
עתיקכתב –
מן התקופה מקשים על תיארוך שער "
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(כל הזכויות
לספירה .מדובר ב"כתב –
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למאה
מתוארך
באלקאלה,
קיומו של רובע יהודי
מורכב אשר ניתן על – ידי הארכיבישוף
הזכויות הישן" ("פוארו וויאחו") ,מסמך[.].6
הקיום התלת – תרבותי של אלקלה באותם
ריימונדו בשנת  ,1135ואשר מסדיר את
מגדל טנוריו.
.
14
ה
המאה
הימים תוך שמירה על כבוד וסובלנות הדדיים בין הנוצרים ,היהודים והמוסלמים,
אשר ככל הנראה חיו יחדיו עוד בטרם כיבוש העיר על – ידי ממלכת  -קסטיליה.
"כתב – הזכויות הישן" הורחב על – ידי הארכיבישוף רודריגו שימנז דה ראדה בשנת
סעיפים ,אשר כוננו את הנורמות ,עליהן
 1223והורכב מלא פחות מאשר 304
[.].5
יהודים ומוסלמים בעיר .כפי שהוגדר
נוצרים,
הושתת דו -הקיום התלת -תרבותי
בין"כתב – הזכויות"
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טנוריו.
מגדל(הקרדינל סיסנרוס) בשנת  .1509המסמך
אשר נמסר על – ידי החשמן סיסנרוס
המאה ה 14 -
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העיר קודם לכן .אי לכך ,אופי הנורמות ,אשר
הסדירו את דו – הקיום הפכו לפשוטות הרבה יותר .יחד עם זאת ,השתתפותה של

השמינית לספירה חצי – האי האיברי
המאה טנוריו.
לפחות עד הגעתם של הויזיגודים .מן מגדל
.
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גירוש – יהודי – ספרד ,אלא נשתמרה במורשת – האנוסים ,כפי שניתן היה לראות
[.].5
בתור -הזהב הספרדי.
שער "כתב – הזכויות"
(כל הזכויות שמורות לארכיון העירוני של אלקאלה דה הנארס)
[.].6
טנוריו.].
מגדל [.7

המאה ה .14 -
אנטזאנה .המאה ה – .15
בית – החולים

"כתב – הזכויות הישן" הורחב על – ידי הארכיבישוף רודריגו שימנז דה ראדה בשנת
בית – החולים אנטזאנה (מס'  )8נמצא בלב – ליבו של הרובע היהודי בארמון עתיק
 1223והורכב מלא פחות מאשר  304סעיפים ,אשר כוננו את הנורמות ,עליהן
מימי – הביניים ,אשר היה שייך למשפחה נוצרית .מבנה זה מהווה את אחת העדויות
הושתת דו -הקיום התלת -תרבותי בין נוצרים ,יהודים ומוסלמים בעיר .כפי שהוגדר
במסמך ,נוצרים ויהודים נהנו משיוויון והוצהר באופן רשמי על הרצון לקבל את
היהודים להתיישב באלקאלה .כתב – זכויות זה הוחלף ב"כתב – הזכויות החדש",
אשר נמסר על – ידי החשמן סיסנרוס (הקרדינל סיסנרוס) בשנת  .1509המסמך
החדש הורכב אך מ  142סעיפים כיון שבתקופה ההיא באופן רשמי כבר לא היה קיים
אותו קיום רב -תרבותי ,אשר אפיין את העיר קודם לכן .אי לכך ,אופי הנורמות ,אשר
51
הסדירו את דו – הקיום הפכו לפשוטות הרבה יותר .יחד עם זאת ,השתתפותה של

במסמך ,נוצרים ויהודים נהנו משיוויון והוצהר באופן רשמי על הרצון לקבל את
הקהילה היהודית בחיי – התרבות והחברה של אלקאלה לא נעצרה אפילו לאחר
היהודים להתיישב באלקאלה .כתב – זכויות זה הוחלף ב"כתב – הזכויות החדש",
גירוש – יהודי – ספרד ,אלא נשתמרה במורשת – האנוסים ,כפי שניתן היה לראות
אשר נמסר על – ידי החשמן סיסנרוס (הקרדינל סיסנרוס) בשנת  .1509המסמך
בתור -הזהב הספרדי.
החדש הורכב אך מ  142סעיפים כיון שבתקופה ההיא באופן רשמי כבר לא היה קיים
אותו קיום רב -תרבותי ,אשר אפיין את העיר קודם לכן .אי לכך ,אופי הנורמות ,אשר
הסדירו את דו – הקיום הפכו לפשוטות הרבה יותר .יחד עם זאת ,השתתפותה של
[.].7
הקהילה היהודית בחיי – התרבות והחברה של אלקאלה לא נעצרה אפילו לאחר
אשר.15
המאה ה –
אנטזאנה.
בני––החולים
בית
המרכזי של
סביב הציר
סבב
הדתות
התושבים
הקיום
לדו –
לראות
שניתן היה
האנוסים ,כפי
השונות–,
במורשת
נשתמרה
אלא
של ספרד,
יהודי –
גירוש –
רחוב מאיור ("קאייה מאיור") .מדובר בבניין בסגנון המודחר אשר
היהודי הוא
הספרדי.
הרובע הזהב
בתור-
נשמר במצב טוב מאוד עד ימינו.
בית – החולים אנטזאנה (מס'  )8נמצא בלב – ליבו של הרובע היהודי בארמון עתיק
נוצרית .מבנה זה מהווה את אחת העדויות
מימי – הביניים ,אשר היה שייך
למשפחה.].7
[
לדו – הקיום של התושבים בני – הדתות[.].8
סבב סביב הציר המרכזי של
השונות ,אשר
בית – החולים אנטזאנה .המאה ה – .15
בבניין בסגנון המודחר אשר
מדובר
אקאלה").
של מאיור
קאייה
מאיור ("
הביניים.
בימי –
ההסברה
הרובע היהודי הוא רחוב מרכז
נשמר במצב טוב מאוד עד ימינו.
בית – החולים אנטזאנה (מס'  )8נמצא בלב – ליבו של הרובע היהודי בארמון עתיק
מורשתן של
זה) מציג
מרכז ההסברה של אלקאלה בימי – הביניים (מס' 57
העדויות
את אחת
מהווה את
מימי – הביניים ,אשר היה שייך למשפחה נוצרית .מבנה
[.].8
שונים ,אשר היו קיימים באיזור  -אלקאלה על
התרבויות השונות במקומות – יישוב
שנה ,תוך התרכזות בימי –
אלפים
אקאלה –
במהלךשלחמשת
שתי גדותיו של נהר –
הביניים.
בימי –
הנארסההסברה
מרכז
הביניים .בתקופה זו ניתן לראות כיצד הורחבו גבולותיו של הרובע היהודי בעיר
ולקרוא באופן אינטראקטיבי במסמכים כגון "כתב – הזכויות הישן" הנזכר לעיל.
מציגמן את
הגרסה(מס' )57
הביניים
בימי
אלקאלה
ההסברה של
מרכז
של.
מורשתן 18
המאה ה –
המורחבת
הוא–של
הקבע
בתערוכת –
העותק המוצג
העירוני .היו קיימים באיזור  -אלקאלה על
שונים ,אשר
יישוב
–
במקומות
השונות
התרבויות
המסמך המקורי נשמר בארכיון ההיסטורי
שתי גדותיו של נהר – הנארס במהלך חמשת – אלפים שנה ,תוך התרכזות בימי –
הביניים .בתקופה זו ניתן לראות כיצד הורחבו גבולותיו של הרובע היהודי בעיר
ולקרוא באופן אינטראקטיבי במסמכים כגון "כתב – הזכויות הישן" הנזכר לעיל.
העותק המוצג בתערוכת – הקבע הוא של הגרסה המורחבת מן המאה ה – .18
המסמך המקורי נשמר בארכיון ההיסטורי העירוני.
52

לדו – הקיום של התושבים בני – הדתות השונות ,אשר סבב סביב הציר המרכזי של
הרובע היהודי הוא רחוב מאיור ("קאייה מאיור") .מדובר בבניין בסגנון המודחר אשר
נשמר במצב טוב מאוד עד ימינו.
[.].8
מרכז ההסברה של אקאלה בימי – הביניים.
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 .3אלקאלה דה הנארס ,העיר הרומאית
שני אתרים פתוחים למבקרים מרכיבים את העיר הרומאית "קומפלוטום" ,אשר
היוותה אחד מהמרכזים הרומאים החשובים ביותר במרכז חצי – האי האיברי .מעבר
לכך ,סניפו של המוזיאון הארכיאולוגי האיזורי של מדריד (מס'  ,)5אשר נמצא
באלקאלה ,מציע למבקרים תצוגה מקיפה הן של עברה הרומאי של מדריד והן של
הארכיאולוגיה באיזור בכלל.
[.].9
המוזיאון הארכיאולוגי האיזורי של מדריד.

ביתו של היפוליטוס (מס'  ,)55אשר היה ככל הנראה בית – ספר רומאי במאה
רומאית
מציעהעיר ה
הנארס,
לקאלה דה
 .3א
להנות ממבחר פסיפסים מקוריים הנמצאים
למבקר בו
לספירה,
השלישית
שרידים
קורת – גג אחת
תחת
נמצאים
מרחצאות
במקום
"קומפלוטום" ,אשר
רומאית
העיר ה
באתר ,את
עתיקים.מרכיבים
למבקרים
לצדפתוחים
אתרים
שני
כלה
ו
ם
רומאי
ל
קדמו
אשר
הקפרטנים,
מן
החל
השונות,
הכיבוש
–
מתקופות
היוותה אחד מהמרכזים הרומאים החשובים ביותר במרכז חצי – האי האיברי .מעבר
את המקום לבית
אשר הפכו
ב
קברות .של מדריד (מס'  ,)5אשר נמצא
הארכיאולוגי –האיזורי
המוזיאון
ויזיגודים ,של
לכך ,סניפו
באלקאלה ,מציע למבקרים תצוגה מקיפה הן של עברה הרומאי של מדריד והן של
הארכיאולוגיה באיזור בכלל.
[.].11
ביתו של היפוליטוס .מאות  3 – 1לספירה.
[.].9
המוזיאון הארכיאולוגי האיזורי של מדריד.
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המכלול המונומנטלי של הפורום הרומאי (מס'  ,)40מציג בפנינו את רחובותיו ובנייניו

המוזיאון הארכיאולוגי האיזורי של מדריד.

ביתו של היפוליטוס (מס'  ,)55אשר היה ככל הנראה בית – ספר רומאי במאה
השלישית לספירה ,מציע למבקר בו להנות ממבחר פסיפסים מקוריים הנמצאים
עתיקים.הרומאי
הנארס ,העיר
לקאלה דה
 .3א
באתר,ת נמצאים תחת קורת – גג אחת שרידים
מרחצאות
במקום לצד
"קומפלוטום" ,וכלה
קדמו לרומאים
הקפרטנים ,האשר
למבקרים החל מן
פתוחים השונות,
אתרים הכיבוש
מתקופות –
אשר
רומאית
מרכיבים את העיר
שני
קברות.
–
לבית
המקום
את
הפכו
אשר
ויזיגודים,
בהיוותה אחד מהמרכזים הרומאים החשובים ביותר במרכז חצי – האי האיברי .מעבר
לכך ,סניפו של המוזיאון הארכיאולוגי האיזורי של מדריד (מס'  ,)5אשר נמצא
באלקאלה ,מציע למבקרים תצוגה מקיפה הן של עברה הרומאי של מדריד והן של
הארכיאולוגיה באיזור בכלל.
[.].11
ביתו של היפוליטוס .מאות  3 – 1לספירה.
[.].9
המוזיאון הארכיאולוגי האיזורי של מדריד.

המכלול המונומנטלי של הפורום הרומאי (מס'  ,)40מציג בפנינו את רחובותיו ובנייניו
של מרכז העיר "קומפלוטום" ,בו מתבצעות באופן מתמשך חפירות החושפות אט
הבסיליקה,
על פני
אט את סודותיה של
במאה
לצדרומאי
דונמים.ספר
 54בית –
הנראה
השתרעהככל
אשראשר היה
העיר,)55,
ביתו של היפוליטוס (מס'
מקורייםהעמודים,
הוא בית –
ממבחרהברזים,
בולט בית –
המונומנטליים,
המבנים
המרחצאות ושאר
הנמצאים
פסיפסים
להנות
מציע למבקר בו
לספירה,
השלישית
המקום.
את
עיטרו
אשר
המקוריים,
הציורים
מן
חלק
משמר
אשר
עדייןלצד מרחצאות עתיקים .באתר ,נמצאים תחת קורת – גג אחת שרידים
במקום
מתקופות – הכיבוש השונות ,החל מן הקפרטנים ,אשר קדמו לרומאים וכלה
לבית – קברות.
בויזיגודים ,אשר הפכו את
המקום.].10
[
העיר הרומאית "קומפלוטום".
[.].11
[.].12
ביתו של היפוליטוס .מאות  3 – 1לספירה.
"בית – הברזים" .המאה הראשונה לספירה.
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הארכיאולוגיה באיזור בכלל.
[.].9
המוזיאון הארכיאולוגי האיזורי של מדריד.

ביתו של היפוליטוס (מס'  ,)55אשר היה ככל הנראה בית – ספר רומאי במאה
השלישית לספירה ,מציע למבקר בו להנות ממבחר פסיפסים מקוריים הנמצאים
במקום לצד מרחצאות עתיקים .באתר ,נמצאים תחת קורת – גג אחת שרידים
מתקופות – הכיבוש השונות ,החל מן הקפרטנים ,אשר קדמו לרומאים וכלה
בויזיגודים ,אשר הפכו את המקום לבית – קברות.

[.].11
ביתו של היפוליטוס .מאות  3 – 1לספירה.

המכלול המונומנטלי של הפורום הרומאי (מס'  ,)40מציג בפנינו את רחובותיו ובנייניו
של מרכז העיר "קומפלוטום" ,בו מתבצעות באופן מתמשך חפירות החושפות אט
אט את סודותיה של העיר ,אשר השתרעה על פני  54דונמים .לצד הבסיליקה,
המרחצאות ושאר המבנים המונומנטליים ,בולט בית – הברזים ,הוא בית – העמודים,
אשר עדיין משמר חלק מן הציורים המקוריים ,אשר עיטרו את המקום.
[.].10
העיר הרומאית "קומפלוטום".
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המוזיאון הארכיאולוגי האיזורי של מדריד.
ביתו של היפוליטוס .מאות  3 – 1לספירה.

ביתו של היפוליטוס (מס'  ,)55אשר היה ככל הנראה בית – ספר רומאי במאה
ובנייניו
רחובותיו
בפנינו את
להנות) ,מציג
בו (מס' 40
רומאי
הפורום ה
המונומנטלי
המכלול
הנמצאים
מקוריים
פסיפסים
ממבחר
למבקר
של מציע
לספירה,
השלישית
אחת אט
החושפות
מתמשך
באתר,באופן
מתבצעות
"קומפלוטום" ,בו
העיר
של מרכז
שרידים
חפירות – גג
תחת קורת
נמצאים
עתיקים.
לצד מרחצאות
במקום
דונמים .לצד
השתרעהמןעל פני 54
העיר ,אשר
סודותיה– של
אט את
הבסיליקה ,וכלה
קדמו לרומאים
הקפרטנים ,אשר
השונות ,החל
הכיבוש
מתקופות
הברזים ,הוא בית – העמודים,
–
בית
בולט
המונומנטליים,
המבנים
ושאר
המרחצאות
בויזיגודים ,אשר הפכו את המקום לבית – קברות.
אשר עדיין משמר חלק מן הציורים המקוריים ,אשר עיטרו את המקום.
[.].10

[.].11

"קומפלוטום
רומאית
העיר
מאות" 3 – 1 .לספירה.
היפוליטוס.
ביתוה של

[.].12

לספירה ,)40 .מציג בפנינו את רחובותיו ובנייניו
רומאי (מס'
הפורום ה
המונומנטלי של
המכלול
הראשונה
הברזים" .המאה
"בית –
של מרכז העיר "קומפלוטום" ,בו מתבצעות באופן מתמשך חפירות החושפות אט
אט את סודותיה של העיר ,אשר השתרעה על פני  54דונמים .לצד הבסיליקה,
המונומנטליים ,בולט בית – הברזים ,הוא בית – העמודים,
המבנים
הספרות,ושאר
המרחצאות
והמדע
האמנות
 .4עיר
המקום.
את
עיטרו
אשר
המקוריים,
הציורים
מן
חלק
משמר
עדיין
אשר
בשנת  1499הוקמה אוניברסיטת – אלקאלה ,אשר הפכה את העיר לעיר –
האוניברסיטאית הראשונה בעולם ,אשר מעוצבת ככזו ,ועל כך זכתה להכרה כאתר
בשנת  .1998במהלך הרנסנס ותור – הזהב
 מורשת עולמית על – ידי האונסק”ו [.].10הספרדי אלקאלה דה הנארס היוותה נקודת – מפגש למדענים ,אנשי – דת,
העיר הרומאית "קומפלוטום".
תיאולוגים ,מיסטיקנים (כגון :תרזה דה חסוס וסן חואן דה לה קרוז) ,חלוצים בתחומי
[.].12
"בית – הברזים" .המאה הראשונה לספירה.
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[.].12
"בית – הברזים" .המאה הראשונה לספירה.

 .4עיר הספרות ,האמנות והמדע
בשנת  1499הוקמה אוניברסיטת – אלקאלה ,אשר הפכה את העיר לעיר –
בלשנים
קובארוביאס),
בעולם ,דיאז
פרנסיסקו
השונים (כגון:
 הרפואהכאתר
להכרה
דהכך זכתה
ואייסועל
פרנסיסקוככזו,
אשרו מעוצבת
הראשונה
האוניברסיטאית
ברחובותיה של
הסתובבו
אשר.למדו ו
נבריחה ,או
אנטוניו דה
הזהב
הרנסנס ותור –
במהלך
וסופרים1998,
משוררים”ו בשנת
ידי האונסק
עולמית על –
כמומורשתאלקאלה .אלקאלה דה הנארס היוותה נקודת – מפגש למדענים ,אנשי – דת,
הספרדי
קומפלוטנסה"
לשוני
הרב
"התנ"ך
התקופה,
של
העצומים
התרבות
ממפעלי
באחד
תיאולוגים ,מיסטיקנים (כגון :תרזה דה חסוס וסן חואן דה לה קרוז) ,חלוצים בתחומי
חברו משכילים בתחומי  -התיאולוגיה והפילולוגיה כדוגמת האנוסים :אלונסו קורונל,
 הרפואה השונים (כגון :פרנסיסקו דיאז ופרנסיסקו ואייס דה קובארוביאס) ,בלשניםאלפונסו דה סמורה או אלונסו דה אלקאלה.
כמו אנטוניו דה נבריחה ,או משוררים וסופרים ,אשר למדו והסתובבו ברחובותיה של
אלקאלה.
[.].16
הרב.14-לשוני קומפלוטנסה"
"התנ"ך
העצומים של
באחד ממפעלי התרבות
המאה ה –
התקופה,טנוריו.
מאראגון במגדל -
תמונתה של קתרין
חברו משכילים בתחומי  -התיאולוגיה [.].13
והפילולוגיה כדוגמת האנוסים :אלונסו קורונל,
בית – מוזיאון סרוואנטס.
אלפונסו דה סמורה או אלונסו דה אלקאלה.
[.16
אישים].היסטוריים חשובים שונים כמו המלכה
באלקאלה התגוררו וחיו זמן מסוים
תמונתה של קתרין מאראגון במגדל  -טנוריו .המאה ה – .14
קטאלינה דה אראגון") ,הקיסר פרננדו דה
("
מאראגון
הרעיה של אנגליה – קתרין
[.].13
הארכיבישוף מהיטה ,אחרון – נשיאי
הבסבורג ,המשורר הנודע מימי –
הבינייםסרוואנטס.
בית – מוזיאון
הרפובליקה הספרדית השנייה – מנואל אסניה והסופר הגדול מיגל דה סרוואנטס,
מחברה של הנובלה האוניברסלית "דון קיחוטה דה לה מאנצ'ה" .סרוואנטס נולד
באלקאלה התגוררו וחיו זמן מסוים אישים היסטוריים חשובים שונים כמו המלכה
בבית ,בו שוכן כיום בית -מוזיאון סרוואנטס (מס'  .)7הבית נמצא על צירו המרכזי של
הרעיה של אנגליה – קתרין מאראגון ("קטאלינה דה אראגון") ,הקיסר פרננדו דה
הרובע היהודי בימי – הביניים ,אשר נקרא בעבר "הרחוב הראשי של הרובע היהודי"
הבסבורג ,המשורר הנודע מימי – הביניים הארכיבישוף מהיטה ,אחרון – נשיאי
("לה מאיור דה לה חודריה") ,כיום רחוב "מאיור" .בלב – ליבו של הרובע ההיסטורי,
הרפובליקה הספרדית השנייה – מנואל אסניה והסופר הגדול מיגל דה סרוואנטס,
בכיכר סרוואנטס ,בקרבת בית – העירייה ,נמצאת גם כנסיית הנוכח המקשיב ("לה
מחברה של הנובלה האוניברסלית "דון קיחוטה דה לה מאנצ'ה" .סרוואנטס נולד
קאפייה דל אוידור") (מס'  ,)21כנסייה השייכת לקהילה העתיקה בשם "הקדושה מריה
בבית ,בו שוכן כיום בית -מוזיאון סרוואנטס (מס'  .)7הבית נמצא על צירו המרכזי של
הגדולה" ("סנטה מריה לה מאיור") ,שם הוטבל סרוואנטס .כיום המבנה פתוח
הרובע היהודי בימי – הביניים ,אשר נקרא בעבר "הרחוב הראשי של הרובע היהודי"
למבקרים .שם תוכלו למצוא את אחת מלשכות – התיירות של העיר .במגדלה של
"מאיור" .בלב – ליבו של הרובע ההיסטורי,
("לה מאיור דה לה חודריה") ,כיום רחוב
סנטה מריה ("טורה דה סנטה מריה") (מס' )5958הצמוד לכנסייה תוכלו להנות מנקודת
בכיכר סרוואנטס ,בקרבת בית – העירייה ,נמצאת גם כנסיית הנוכח המקשיב ("לה

 הרפואה השונים (כגון :פרנסיסקו דיאז ופרנסיסקו ואייס דה קובארוביאס) ,בלשניםכמו אנטוניו דה נבריחה ,או משוררים וסופרים ,אשר למדו והסתובבו ברחובותיה של
אלקאלה.
באחד ממפעלי התרבות העצומים של התקופה" ,התנ"ך הרב -לשוני קומפלוטנסה"
חברו משכילים בתחומי  -התיאולוגיה והפילולוגיה כדוגמת האנוסים :אלונסו קורונל,
אלפונסו דה סמורה או אלונסו דה אלקאלה.
[.].16
תמונתה של קתרין מאראגון במגדל  -טנוריו .המאה ה – .14
[.].13
בית – מוזיאון סרוואנטס.

קובארוביאס),מובלשנים
היסטוריים דה
פרנסיסקו ואייס
דיאז ו
פרנסיסקו
השונים
 הרפואההמלכה
חשובים שונים כ
אישים
מסוים
(כגון:וחיו זמן
התגוררו
באלקאלה
ברחובותיה
למדו ו
וסופרים,
משוררים
נבריחה ,או
אנטוניו
כמו
פרננדושלדה
הסתובבוהקיסר
אראגון"),
אשר דה
קטאלינה
מאראגון ("
קתרין
שלדהאנגליה –
הרעיה
אלקאלה.
הבסבורג ,המשורר הנודע מימי – הביניים הארכיבישוף מהיטה ,אחרון – נשיאי
קומפלוטנסה"
גדוללשוני
הרב-
ניה"התנ"ך
התקופה,
העצומים–של
ממפעלי התרבות
באחד
סרוואנטס,
מיגל דה
והסופר ה
מנואל אס
הספרדית השנייה
הרפובליקה
קורונל,
מאנצ'ה".אלונסו
לה האנוסים:
דוגמת
והפילולוגיה
חברו
נולד
סרוואנטס
קיחוטהכ דה
התיאולוגיה "דון
בתחומי -האוניברסלית
משכילים הנובלה
מחברה של
מוזיאוןאלקאלה.
אלונסו דה
מורה
דה ס
סרוואנטס (מס'  .)7הבית נמצא על צירו המרכזי של
כיוםאובית-
שוכן
אלפונסו בו
בבית,
הרובע היהודי בימי – הביניים ,אשר נקרא בעבר "הרחוב הראשי של הרובע היהודי"
[
".].16מאיור" .בלב – ליבו של הרובע ההיסטורי,
רחוב
("לה מאיור דה לה חודריה") ,כיום
תמונתה של קתרין מאראגון במגדל  -טנוריו .המאה ה – .14
העירייה .,נמצאת גם כנסיית הנוכח המקשיב ("לה
בכיכר סרוואנטס ,בקרבת בית –
[].13
לקהילה העתיקה בשם "הקדושה מריה
השייכת
סרוואנטס.
כנסייה מוזיאון
קאפייה דל אוידור") (מס'  ,)21בית –
הגדולה" ("סנטה מריה לה מאיור")59,שם הוטבל סרוואנטס .כיום המבנה פתוח
למבקרים .שם תוכלו למצוא את אחת מלשכות – התיירות של העיר .במגדלה של
באלקאלה התגוררו וחיו זמן מסוים אישים היסטוריים חשובים שונים כמו המלכה

בלב –נשיאי
אחרון –
מהיטה,
הביניים
("לה מימי
משורר הנודע
ליבו של הרובע ההיסטורי,
"מאיור".
הארכיבישוףרחוב
חודריה") ,כיום
מאיור–דה לה
סרוואנטס,
מיגל דה
והסופר הגדול
מנואל ,אסניה
השנייה –
כנסיית הנוכח המקשיב ("לה
מצאת גם
העירייה ,נ
בקרבת בית –
סרוואנטס
הספרדית בכיכר
נולד
סרוואנטס
מאנצ'ה".
לה
דה
קיחוטה
"דון
האוניברסלית
הנובלה קאפייה דל אוידור") (מס'  ,)21כנסייה השייכת לקהילה העתיקה בשם "הקדושה מריה
המרכזי של
על צירו
לה .הבית
(מס' )7
סרוואנטס
ן כיום בית-
סרוואנטס .כיום המבנה פתוח
הוטבל
נמצאשם
מאיור"),
מריה
מוזיאון("סנטה
הגדולה"
הרובע
הראשי של
בעבר
שםנקרא
אשר
י בימי – הביניים,
היהודי"של העיר .במגדלה של
התיירות
מלשכות –
"הרחובאחת
למצוא את
תוכלו
למבקרים.
ההיסטורי,
הרובע
ליבו של
בלב –
"מאיור".
מריהרחוב
חודריה") ,כיום
ה לה
לכנסייה תוכלו להנות מנקודת
הצמוד
(מס' )59
מריה")
סנטה
("טורה דה
סנטה
העיר.גם כנסיית הנוכח המקשיב ("לה
עלמצאת
העירייה ,נ
–
בית
בקרבת
טס,
– תצפית פנורמית
דהמריה
"הקדושה
העתיקה
כנסייה
ידור") (מס' ,)21
סרוואנטס ,אך למעשה לא
בשםשל מיגל
לכאורה
לקהילההיהודי
השייכת מוצאו
נשפכה על
הרבה דיו
המבנה
על כיום
סרוואנטס.
הוטבל
מסמכים,שם
קיימיםמאיור"),
נטה מריה לה
פתוחיחד עם זאת לא ניתן
היהודיים.
שורשיו
יכולים להעיד
אשר
של
מגדלה
ב
העיר.
של
התיירות
–
מלשכות
אחת
את
ם תוכלו למצוא
להתעלם מנוכחותם המשמעותית של יהודים ומומרים ביצירותיו ,אשר מצביעה
מנקודת
המטבחלהנות
לכנסייה תוכלו
הלשון ,הצמוד
מריה") (מס' )59
("טורה דהעלסנטה
ספרדי.
היהודי –
המנהגים ואף
הכרותו עם
רמית על העיר.
פכה על מוצאו היהודי לכאורה של מיגל דה סרוואנטס ,אך למעשה לא
ים ,אשר יכולים להעיד על שורשיו היהודיים .יחד עם זאת לא ניתן
[.].14
כחותם המשמעותית של יהודים ומומרים ביצירותיו ,אשר מצביעה
ספרדי.ה – .15
אוידור" .המאה
המטבחכנסיית -
"
היהודי –
ם הלשון ,המנהגים ואף
[.].18
[.].14

פסלו של מיגל דה סרוואנטס (.)1879

"כנסיית  -אוידור" .המאה ה – .15

[.].18

בין בנייני האוניברסיטה בולט בית הספר ע"ש אידלפונסו הקדוש ("קולחיו
סרוואנטס (.)1879
מאיור דה
פסלו של מיגל
אידלפונסו") (מס'  )15ובו נמצא ההיכל הראשי ("אל פאראנינפו") מן
דה סן
המאה ה –  .16שם ,בכל  23באפריל מלך ספרד מעניק את פרס – סרוואנטס,
שהוא פרס החשוב ביותר בתחום הספרות בארצות דוברות – הספרדית בעולם.
בין מכלול בנייני – האוניברסיטה המונומנטליים בולטת חצרו של בית – הספר
קולחיו
הקדוש ("
אידלפונסו
חירונימוע"ש
בית הספר
האוניברסיטה
קולחיו דה סן חירונימו"),
אנטיגואו
פטיו דל
הקדוש ("אל
בולט ע"ש
העתיק
סן אידלפונסו") (מס'  )15ובו נמצא ההיכל הראשי ("אל פאראנינפו") מן
60
–  .16שם ,בכל  23באפריל מלך ספרד מעניק את פרס – סרוואנטס,

סרוואנטס,
מיגל דה
והסופר ה
מנואל א
השנייה –
הספרדית
הרפובליקה
המרכזי של
גדול צירו
נמצא על
ניההבית
(מס'ס.)7
סרוואנטס
מוזיאון
כיום בית-
בבית ,בו שוכן
היהודי" נולד
סרוואנטס
מאנצ'ה".
דה לה
קיחוטה
נקרא"דון
האוניברסלית
הנובלה
היהודישל
מחברה
הרובע
הראשי של
"הרחוב
בעבר
הביניים ,אשר
בימי –
הרובע
המרכזי של
צירו
על
נמצא
הבית
.
)
7
(מס'
סרוואנטס
מוזיאון
בית
כיום
שוכן
בו
בבית,
("לה מאיור דה לה חודריה") ,כיום רחוב "מאיור" .בלב – ליבו של הרובע ההיסטורי,
היהודי"
הראשי של
בעבר
נקרא
הביניים ,אשר
היהודי בימי
בכיכרהרובע
הרובע("לה
המקשיב
"הרחוב הנוכח
גם כנסיית
מצאת
העירייה ,נ
בקרבת– בית –
סרוואנטס,
ההיסטורי,
בשםשל הרובע
העתיקה ליבו
"מאיור" .בלב –
כנסייהכיום
חודריה"),
דה לה
דלמאיור
("לה
"הקדושה מריה
רחובלקהילה
השייכת
(מס' ,)21
אוידור")
קאפייה
פתוח ("לה
המקשיב
הנוכח
כנסיית
מצאת גם
העירייה ,נ
בקרבת בית –
סרוואנטס,
המבנה
כיום
סרוואנטס.
הוטבל
מאיור") ,שם
מריה לה
בכיכר("סנטה
הגדולה"
שלמריה
"הקדושה
בשם
העתיקה
לקהילה
השייכת
כנסייה
,
)
21
(מס'
אוידור")
דל
קאפייה
למבקרים .שם תוכלו למצוא את אחת מלשכות – התיירות של העיר .במגדלה
מנקודתפתוח
להנותהמבנה
תוכלו כיום
סרוואנטס.
הוטבל
סנטהלה
דהמריה
("סנטה
לכנסייה
שםהצמוד
מאיור"))59,
מריה") (מס'
הגדולה"("טורה
סנטה מריה
למצוא את אחת מלשכות – התיירות של העיר .במגדלה של
תוכלו
למבקרים.
העיר.
שםעל
פנורמית
– תצפית
מנקודת
להנות
תוכלו
לכנסייה
הצמוד
)
59
(מס'
מריה")
סנטה
דה
("טורה
מריה
סנטה
הרבה דיו נשפכה על מוצאו היהודי לכאורה של מיגל דה סרוואנטס ,אך למעשה לא
העיר.
פנורמית על
קיימים תצפית
–
להעיד על שורשיו היהודיים .יחד עם זאת לא ניתן
יכולים
מסמכים ,אשר
למעשה לא
סרוואנטס,
מיגל דה
לכאורה של
נשפכה על מוצאו
הרבה דיו
אשראךמצביעה
ביצירותיו,
ומומרים
היהודי יהודים
המשמעותית של
מנוכחותם
להתעלם
ספרדי.יחד עם זאת לא ניתן
היהודיים.
המטבחשורשיו
להעיד על
הלשון,אשר
מסמכים,
היהודי –
יכוליםואף
המנהגים
קיימים עם
על הכרותו
להתעלם מנוכחותם המשמעותית של יהודים ומומרים ביצירותיו ,אשר מצביעה
על הכרותו עם הלשון ,המנהגים ואף המטבח היהודי – ספרדי.
[.].14
"כנסיית  -אוידור" .המאה ה – .15
[.].14
"כנסיית  -אוידור" .המאה ה – .15
[.].18
פסלו של מיגל דה סרוואנטס (.)1879
[.].18
פסלו של מיגל דה סרוואנטס (.)1879

בין בנייני האוניברסיטה בולט בית הספר ע"ש אידלפונסו הקדוש ("קולחיו
מאיור דה סן אידלפונסו") (מס'  )15ובו נמצא ההיכל הראשי ("אל פאראנינפו") מן
קולחיו
אידלפונסו –הקדוש ("
ספרדע"ש
מלךהספר
באפרילבית
 23בולט
האוניברסיטה
בנייני
סרוואנטס,
מעניק את פרס
 .16שם ,בכל
ביןה –
המאה
בעולם )".מן
פאראנינפו
הראשיה("אל
ההיכל
הספרותנמצא
(מס'  )15ובו
אידלפונסו")
פרס דה סן
שהואמאיור
ספרדית
דוברות –
בארצות
בתחום
החשוב ביותר
סרוואנטס,
–
פרס
את
מעניק
ספרד
מלך
באפריל
23
בכל
,
שם
.
16
–
ה
המאה
בין מכלול בנייני – האוניברסיטה המונומנטליים בולטת חצרו של בית – הספר
61
בעולם.
דה–סןהספרדית
דוברות
הספרות
החשוב ביותר
פרס
שהוא
חירונימו"),
בארצותקולחיו
אנטיגואו
בתחוםפטיו דל
הקדוש ("אל
חירונימו
ע"ש
העתיק

בין בנייני האוניברסיטה בולט בית הספר ע"ש אידלפונסו הקדוש ("קולחיו
מאיור דה סן אידלפונסו") (מס'  )15ובו נמצא ההיכל הראשי ("אל פאראנינפו") מן
המאה ה –  .16שם ,בכל  23באפריל מלך ספרד מעניק את פרס – סרוואנטס,
שהוא פרס החשוב ביותר בתחום הספרות בארצות דוברות – הספרדית בעולם.
בין מכלול בנייני – האוניברסיטה המונומנטליים בולטת חצרו של בית – הספר
העתיק ע"ש חירונימו הקדוש ("אל פטיו דל אנטיגואו קולחיו דה סן חירונימו"),

המוכר גם בכינויו "התלת -לשוני" ,שם נלמדה בין השאר השפה העברית (לצידן
של היוונית והלטינית).
[.].17
ההיכל הראשי ("פאראנינפו") של אוניברסיטת – אלקאלה .המאה ה – .16

62
[.].15

[.].15
השאר (.)1601
קומדיאס")
שם ("קוראל
הקומדיה"
"תיאטרון –
תמונת
השפה העברית (לצידן
נלמדהדהבין
לשוני",
"התלת-
המוכר גם בכינויו
של היוונית והלטינית).

בליבה של העיר נשמר אחד מן הבניינים החשובים ביותר בהיסטוריה של
הקומדיה ("קוראל דה קומדיאס") (מס'  )17של
התיאטרון באירופה :תיאטרון –
[.].17
אלקאלה .במקור הוקם התיאטרון בחצרו הפנימית של בית  -מגורים ,כלומר
ההיכל הראשי ("פאראנינפו") של אוניברסיטת – אלקאלה .המאה ה –
אשר.16הוקם בשנת
בפאטיו הפנימי ומשם קיבל את שמו בספרדית .התיאטרון,
 1601ונחנך בשנת  ,1602אוצר בחובו ארבע – מאות שנות – היסטוריה .כאן
המאה ה –  ,17קולוסיאום מן המאה ה –
נמצאים שרידיו של תיאטרון פתוח מן [.].15
 ,18תיאטרון רומנטי מן המאה –  19ועקבות מגלגולו של המקום כקולנוע במאה
תמונת "תיאטרון – הקומדיה" ("קוראל דה קומדיאס") (.)1601
ה –  .20התיאטרון נמצא במרחק של מטרים ספורים מן האיזור שבו חיו ולמדו
המחזאים החשובים ביותר בתור – הזהב הספרדי כגון :קלדרון דה לה ברקה,
היסטוריה של
ואף יצירותיו
יצירותיהם
הבנייניםהוצגו
מולינה .כאן
טירסו דה
בליבהדהשלווגה
לופה
של
ביותר ב
החשובים
אחד מן
או נשמר
העיר
בהנצחת
חשוב
חלק
היה
הקומדיה
–
לתיאטרון
בחיים!.
בהיותו
עוד
סרוואנטס
התיאטרון באירופה :תיאטרון – הקומדיה ("קוראל דה קומדיאס") (מס'  )17של
היהודית
הקהילה
של את
חשפו
יצירות ,אשר
דרך הצגתן
המורשת
כלומר
מגורים,
בית -
הפנימית
של בחצרו
התיאטרון
היהודית,הוקם
אלקאלה .במקור
לקתולית
הפכה
שבה
בתקופה
הקהל
למודעות
המומרים
והקהילת –
(לצידן
העברית
השאר
נלמדה בין
לשוני",
הפנימי"התלת
בכינויו
המוכר גם
בשנת
הוקם
ספרדאשר
השפה,
התיאטרון
בספרדית.
אתשםשמו
ומשם -קיבל
בפאטיו
בשנת 16 -
והלטינית).ה
במאות
לחלוטין (
היוונית
.)17בחובו ארבע – מאות שנות – היסטוריה .כאן
וה -אוצר
,1602
ונחנך
של 1601

נמצאים שרידיו של תיאטרון פתוח מן המאה ה –  ,17קולוסיאום מן המאה ה –
 ,18תיאטרון רומנטי מן המאה –  19ועקבות מגלגולו של המקום כקולנוע במאה
 .5עיר האלוהים ,הקתדרלה הראשית[.17
של] .מטרים ספורים מן האיזור שבו חיו ולמדו
ה –  .20התיאטרון נמצא במרחק
הן
השייכם
נוצרים
מנזרים
עשרות
הדורות
–
במרוצת
הנארס נבנו
אלקאלה
.
16
–
ה
המאה
אלקאלה.
–
אוניברסיטת
פאראנינפו")
החשובים("
דה הראשי
ההיכל
של – הזהב הספרדי כגון :קלדרון דה לה ברקה,
בתור
ביותר
בהמחזאים
הכנסיות
של
לצידן
הביניים,
–
בימי
גבריים.
מסדרים
ל
והן
נשיים
מסדרים
דה ווגה או טירסו דה מולינה .כאן הוצגו יצירותיהם ואף יצירותיו של
ללופה
ימינו.
חלקעד
היהשרדו
הקומדיה לא
ומסגד–אחד ,אשר
בחיים!.כנסת
בהיותו בתי –
עוד גם שני
סרוואנטסנבנו
הנוצריות
בהנצחת
חשוב
לתיאטרון
[.].15
המורשת היהודית ,דרך הצגתן של יצירות ,אשר חשפו את הקהילה היהודית
.)1601
–(
קומדיאס")
("קוראל דה
הקומדיה"
"תיאטרון –
תמונת
הוקמו על – ידי
לאוניברסיטת
השייכים
ספר,
בתי –
משלושים
יותר
לקתולית
אלקאלה,הפכה
ספרד
שבה
בתקופה
הקהל
למודעות
המומרים
והקהילת –
חלק בתנופת – הלימודים האקדמים באלקאלה
ליטול
רצו
אשר
דתיים,
מסדרים
לחלוטין (במאות ה  16 -וה 63 .)17 -
בתקופת – הרנסנס ולהנות מן המוניטין שהיה כרוך בכך.

בליבה של העיר נשמר אחד מן הבניינים החשובים ביותר בהיסטוריה של
התיאטרון באירופה :תיאטרון – הקומדיה ("קוראל דה קומדיאס") (מס'  )17של
אלקאלה .במקור הוקם התיאטרון בחצרו הפנימית של בית  -מגורים ,כלומר
בפאטיו הפנימי ומשם קיבל את שמו בספרדית .התיאטרון ,אשר הוקם בשנת
 1601ונחנך בשנת  ,1602אוצר בחובו ארבע – מאות שנות – היסטוריה .כאן
נמצאים שרידיו של תיאטרון פתוח מן המאה ה –  ,17קולוסיאום מן המאה ה –
 ,18תיאטרון רומנטי מן המאה –  19ועקבות מגלגולו של המקום כקולנוע במאה
ה –  .20התיאטרון נמצא במרחק של מטרים ספורים מן האיזור שבו חיו ולמדו
המחזאים החשובים ביותר בתור – הזהב הספרדי כגון :קלדרון דה לה ברקה,
לופה דה ווגה או טירסו דה מולינה .כאן הוצגו יצירותיהם ואף יצירותיו של
סרוואנטס עוד בהיותו בחיים! .לתיאטרון – הקומדיה היה חלק חשוב בהנצחת
המורשת היהודית ,דרך הצגתן של יצירות ,אשר חשפו את הקהילה היהודית
והקהילת – המומרים למודעות הקהל בתקופה שבה ספרד הפכה לקתולית
לחלוטין (במאות ה  16 -וה .)17 -
 .5עיר האלוהים ,הקתדרלה הראשית
באלקאלה דה הנארס נבנו במרוצת – הדורות עשרות מנזרים נוצרים השייכם הן
למסדרים נשיים והן למסדרים גבריים .בימי – הביניים ,לצידן של הכנסיות
הנוצריות נבנו גם שני בתי – כנסת ומסגד אחד ,אשר לא שרדו עד ימינו.
יותר משלושים בתי – ספר ,השייכים לאוניברסיטת – אלקאלה ,הוקמו על – ידי
מסדרים דתיים ,אשר רצו ליטול חלק בתנופת – הלימודים האקדמים באלקאלה
בתקופת – הרנסנס ולהנות מן המוניטין שהיה כרוך בכך.
[.].21
הקתדרלה הראשית ("לה קתדרל מחיסטרל")
.]64
[.19
הקתדרלה הראשית של אלקאלה (אכסדרה) .המאה ה – .15

והקהילת – המומרים למודעות הקהל בתקופה שבה ספרד הפכה לקתולית
נשמר 16וה
במאות ה -
לחלוטין
.)17הבניינים החשובים ביותר בהיסטוריה של
אחד -מן
של( העיר
בליבה
התיאטרון באירופה :תיאטרון – הקומדיה ("קוראל דה קומדיאס") (מס'  )17של
אלקאלה .במקור הוקם התיאטרון בחצרו הפנימית של בית  -מגורים ,כלומר
הראשית
הקתדרלה
 .5עיר
שמו בספרדית .התיאטרון ,אשר הוקם בשנת
קיבל את
האלוהים ,ומשם
בפאטיו הפנימי
כאןהן
השייכם
מנזרים–נוצרים
הדורות –עשרות
במרוצת –
הנארס
ונחנךדה
אלקאלה
ב
היסטוריה.
מאות שנות
בחובו ארבע
נבנו אוצר
,1602
בשנת
1601
הכנסיות
מן של
לצידן
הביניים,
גבריים.
מסדרים
של והן ל
נשיים
מסדרים
ל
המאה ה –
קולוסיאום
בימי– –,17
המאה ה
פתוח מן
תיאטרון
שרידיו
נמצאים
ימינו.
עד
שרדו
לא
אשר
אחד,
ומסגד
כנסת
–
בתי
שני
גם
נבנו
הנוצריות
 ,18תיאטרון רומנטי מן המאה –  19ועקבות מגלגולו של המקום כקולנוע במאה
ה –  .20התיאטרון נמצא במרחק של מטרים ספורים מן האיזור שבו חיו ולמדו
ברקה,ידי
לה על –
הוקמו
לאוניברסיטת –
השייכים
ספר,
בתי –
משלושים
יותר
אלקאלה ,דה
כגון :קלדרון
הזהב הספרדי
בתור –
ביותר
החשובים
המחזאים
באלקאלה
האקדמים
הוצגו הלימודים
בתנופת –
ליטול
או אשר
דתיים,
יצירותיו של
יצירותיהם ואף
חלק כאן
מולינה.
רצודה
טירסו
מסדרים ווגה
לופה דה
בכך.
כרוך
שהיה
המוניטין
מן
ולהנות
הרנסנס
–
בתקופת
סרוואנטס עוד בהיותו בחיים! .לתיאטרון – הקומדיה היה חלק חשוב בהנצחת
המורשת היהודית ,דרך הצגתן של יצירות ,אשר חשפו את הקהילה היהודית
והקהילת – המומרים למודעות הקהל בתקופה שבה ספרד הפכה לקתולית
[.].21
.)17
לחלוטין (במאות ה  16 -וה -
הראשית ("לה קתדרל מחיסטרל")
הקתדרלה
[.].19
הראשית
הקתדרלה
של אלקאלה (אכסדרה) .המאה ה – .15
הקתדרלה הראשית

 .5עיר האלוהים,
באלקאלה דה הנארס נבנו במרוצת – הדורות עשרות מנזרים נוצרים השייכם הן
למסדרים נשיים והן למסדרים גבריים .בימי – הביניים ,לצידן של הכנסיות
כנסיית הילדים הקדושים חוסטו ופסטור ("לה איגלסיה דה לוס סנטוס ניניוס
הנוצריות נבנו גם שני בתי – כנסת ומסגד אחד ,אשר לא שרדו עד ימינו.
חוסטו אי פסטור") לזכרם של פטרוני העיר מן התקופה הרומאית ,כיום
הקתדרלה הראשית של אקאלה ("קתדרל מחיסטרל דה אלקאלה") (מס' , )31
יותר משלושים בתי – ספר ,השייכים לאוניברסיטת – אלקאלה ,הוקמו על – ידי
מסדרים דתיים ,אשר רצו ליטול חלק בתנופת – הלימודים האקדמים באלקאלה
בתקופת – הרנסנס ולהנות מן המוניטין שהיה כרוך בכך.
[.].21
הקתדרלה הראשית ("לה קתדרל מחיסטרל")
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[.].19

המחזאים החשובים ביותר בתור – הזהב הספרדי כגון :קלדרון דה לה ברקה,
של
יצירותיו של
ואף יצירותיו
יצירותיהם ואף
הוצגו יצירותיהם
כאן הוצגו
מולינה .כאן
דה מולינה.
טירסו דה
או טירסו
ווגה או
דה ווגה
לופה דה
לופה
בהנצחת
חשוב
חלק
היה
הקומדיה
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לתיאטרון
בחיים!.
בהיותו
עוד
סרוואנטס
סרוואנטס עוד בהיותו בחיים! .לתיאטרון – הקומדיה היה חלק חשוב בהנצחת
היהודית
הקהילה היהודית
את הקהילה
חשפו את
אשר חשפו
יצירות ,אשר
של יצירות,
הצגתן של
דרך הצגתן
היהודית ,דרך
המורשת היהודית,
המורשת
לקתולית
הפכה
ספרד
שבה
בתקופה
הקהל
למודעות
המומרים
–
והקהילת
והקהילת – המומרים למודעות הקהל בתקופה שבה ספרד הפכה לקתולית
).
.)17
וה 17 --
 16וה
ה 16 --
במאות ה
לחלוטין ((במאות
לחלוטין
הראשית
הקתדרלה הראשית
האלוהים ,הקתדרלה
עיר האלוהים,
 ..5עיר
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אלקאלה דה
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ב
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בימי –
גבריים .בימי
מסדרים גבריים.
והן ללמסדרים
נשיים והן
מסדרים נשיים
ללמסדרים
ימינו.
עד ימינו.
שרדו עד
לא שרדו
אשר לא
אחד ,אשר
ומסגד אחד,
כנסת ומסגד
– כנסת
בתי –
שני בתי
גם שני
נבנו גם
הנוצריות נבנו
הנוצריות
ידי
– ידי
על –
הוקמו על
אלקאלה ,,הוקמו
– אלקאלה
לאוניברסיטת –
השייכים לאוניברסיטת
ספר ,השייכים
– ספר,
בתי –
משלושים בתי
יותר משלושים
יותר
באלקאלה
האקדמים
הלימודים
–
בתנופת
חלק
ליטול
רצו
אשר
דתיים,
מסדרים
מסדרים דתיים ,אשר רצו ליטול חלק בתנופת – הלימודים האקדמים באלקאלה
בכך.
כרוך בכך.
שהיה כרוך
המוניטין שהיה
מן המוניטין
ולהנות מן
הרנסנס ולהנות
– הרנסנס
בתקופת –
בתקופת
[.].21
[.].21
הקתדרלה הראשית ("לה קתדרל מחיסטרל")
הקתדרלה הראשית ("לה קתדרל מחיסטרל")
[.].19
[.].19
הקתדרלה הראשית של אלקאלה (אכסדרה) .המאה ה – .15
הקתדרלה הראשית של אלקאלה (אכסדרה) .המאה ה – .15

ניניוס
סנטוס ניניוס
לוס סנטוס
דה לוס
איגלסיה דה
("לה איגלסיה
ופסטור ("לה
טוו ופסטור
חוסט
הקדושים חוס
הילדים הקדושים
כנסיית הילדים
כנסיית
כיום
ת,
רומאי
ה
התקופה
מן
העיר
פטרוני
של
לזכרם
פסטור")
אי
חוסטו אי פסטור") לזכרם של פטרוני העיר מן התקופה הרומאית ,כיום
חוסטו
,, ))31
הקתדרלה הראשית של אקאלה ("קתדרל מחיסטרל דה אלקאלה") (מס' 31
הקתדרלה הראשית של אקאלה ("קתדרל מחיסטרל דה אלקאלה") (מס'
קיבלה את תוארה כקתדרלה הראשית" ,המגיסטראלית" של אלקאלה במאה ה
–  16לבקשתו של החשמן סיסנרוס .תואר זה העניק לה גם מעמד בכיר בעולם
האקדמי של אותם ימים ,ונתן תוקף רשמי לקשר ההדוק בינה ובין אוניברסיטת
66
– קומפלוטנסה ,אשר הוקמה בשנת  1499באלקאלה דה הנארס .עד עצם היום

קיבלה את תוארה כקתדרלה הראשית" ,המגיסטראלית" של אלקאלה במאה ה
–  16לבקשתו של החשמן סיסנרוס .תואר זה העניק לה גם מעמד בכיר בעולם
האקדמי של אותם ימים ,ונתן תוקף רשמי לקשר ההדוק בינה ובין אוניברסיטת
– קומפלוטנסה ,אשר הוקמה בשנת  1499באלקאלה דה הנארס .עד עצם היום
זכו למעמד של קתדרלה מגיסטרלית רק שתי כנסיות בעולם :הקתדרלה
באלקאלה וכנסיית סן – פדרו בלוון ,בלגיה.
עדיין ניתן לראות מנזרים עתיקים ,שחלקם פעילים עוד היום .בין מבנים דתיים
רבים אחרים בולט מנזר סן ברנרדו (מס' ) 4של המסדר הסיסטרסיאני ,אשר
נוסד במאה ה . 17-

[].20
.
17
ה
המאה
מנזר  -סן
ברנרדו".המגיסטראלית"
הראשית,
כקתדרלה

של אלקאלה במאה ה
קיבלה את תוארה
–  16לבקשתו של החשמן סיסנרוס .תואר זה העניק לה גם מעמד בכיר בעולם
האקדמי של אותם ימים ,ונתן תוקף רשמי לקשר ההדוק בינה ובין אוניברסיטת
– קומפלוטנסה ,אשר הוקמה בשנת  1499באלקאלה דה הנארס .עד עצם היום
זכו למעמד של קתדרלה מגיסטרלית רק שתי כנסיות בעולם :הקתדרלה
באלקאלה וכנסיית סן – פדרו בלוון ,בלגיה.
עדיין ניתן לראות מנזרים עתיקים ,שחלקם פעילים עוד היום .בין מבנים דתיים
רבים אחרים בולט מנזר סן ברנרדו (מס' ) 4של המסדר הסיסטרסיאני ,אשר
נוסד במאה ה . 17-

[].20
מנזר  -סן ברנרדו .המאה ה .17 -
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 .6תולדות היהודים באלקאלה
כאמור לעיל ,אנחנו שומעים לראשונה על קיומה של אוכלוסיה יהודית בספרד
בהיספניה הרומאית ,אף שהמסמך הראשון המאשר את קיומה של קהילה
יהודית באלקאלה מתוארך למאה ה .12-
[].22
השלט של בית – הכנסת הקטן

בימי – הביניים המאוחרים קיים תיעוד רב המאשר את קיומו של רובע יהודי
גדול ,אשר איכלס ככל הנראה בין  150ל  200-משפחות .רובע זה השתרע על
תולדותכ-היהודים
.6
באלקאלהבהשוואה ל 60,000 -מ"ר של הרובע המוסלמי,
 100,000מ"ר,
שטח של
יהודית בספרד
אוכלוסיה
קיומה של
של על
לראשונה
לעיל,
כאמור
תקופה.
היהודי באותה
הרובע
שומעים הרבה
אנחנוחשיבותו
מעיד על
אשר
דבר
בהיספניה הרומאית ,אף שהמסמך הראשון המאשר את קיומה של קהילה
12
למאה ה -
מתוארך
באלקאלה
יהודית
ה .של תושבי  -העיר היהודים (אבנארויו,
המשפח
משמות -
חלק
אנו מכירים
כיום

אבנסבאד ,אבשושן ,אבנזרה או כהן) וכן יודעים על המקצועות שבהם עסקו,
וביניהם היו :גובי  -מיסים ,פיזיקאים ,כורכי  -ספרים ,סנדלרים ,נגרים ,רתכים,
[].22
מרכולנים ,וכן מוכרי  -בגדים
נים,
תכשיט
הקטן
הכנסת
ערדליים,בית –
צורפים ,פרוונים ,מתקיני  -השלט של
ובדים .יהודים אחדים מאלקאלה אף כיהנו בתפקידים חשובים בפקידות הבכירה
ובממשל  -הממלכה ,ביניהם בולט שם – טוב אלפויאטה ,שהיה נציב  -הציבור
קיומו של רובע יהודי
המאשר את
תיעוד
בימיכל– הביניים
הרביעי.
השנירבואנריקה
קייםחואן
המאוחריםבימי
הקהילות היהודיות
של
גדול ,אשר איכלס ככל הנראה בין  150ל  200-משפחות .רובע זה השתרע על
המוסלמי,
הואמ"ר
60,000
בהשוואה– ל-
המחקר מ"ר,
100,000
של כ-
שטח
הרובעורב הנסתר
שלביותר,
חלקי
אלקאלה
אודות יהדות
מצב –
היום
עד
תקופה.
באותה
היהודי
הרובע
של
הרבה
חשיבותו
על
מעיד
אשר
דבר
על הגלוי .יחד עם זאת ,יש לציין שנמצאים בידינו מסמכים ,אשר מתייחסים ,בין
היתר ,להשתתפותם ולנוכחותם של יהודים ביריד  -אלקלה בכל פעם שנערך
המשפח68
יהודים,,
אבנארויו
היהודים (
שלהם,העיר
לנכסיםתושבי -
ה של
מכירים
כיום
שופטים
למינוי
משמות -ששילמו,
חלקלמיסים
,1293
אנושנת
החל מ
אבנסבאד ,אבשושן ,אבנזרה או כהן) וכן יודעים על המקצועות שבהם עסקו,

השתרע
משפחות .רובע
 )150ולכן200-
הנראה
איכלס
גדול,
על,
עסקו
המקצועותזהשבהם
יודעים על
בין כהן
רה או
ככלאבנז
שושן,
אשר ,אב
אבנסבאד
ספרים,מ"ר
60,000
בהשוואה ל-
מ"ר,
100,000
ושטח
המוסלמי,,
הרובעים ,רתכים
שלים ,נגר
סנדלר
כורכי -
פיזיקאים,
מיסים,
שלהיוכ -:גובי -
ביניהם
תקופה.
היהודי
חשיבותו הרבה
מעיד
מוכרי  -בגדים
באותהוכן
מרכולנים,
הרובענים,
ערדליים,שלתכשיט
נים,עלמתקיני -
אשרפרוו
דברפים,
צור
ובדים .יהודים אחדים מאלקאלה אף כיהנו בתפקידים חשובים בפקידות הבכירה
אבנארויו,
היהודים (
טובתושבי  -הע
– של
המשפחה
מכירים חלק
כיום אנו
הציבור
נציב -
אלפויאטה,ירשהיה
משמות -בולט שם
הממלכה ,ביניהם
ובממשל -
המקצועות שבהם עסקו,
ואנריקהעל
כן יודעים
כהן) ו
בימי או
אבנזרה
הקהילותשושן,
אבנסבאד ,אב
הרביעי.
השני
חואן
היהודיות
של כל
וביניהם היו :גובי  -מיסים ,פיזיקאים ,כורכי  -ספרים ,סנדלרים ,נגרים ,רתכים,
ורב -בגדים
מוכרי
חלקי ,וכן
מרכולנים
תכשיטנים,
ערדליים,
מתקיני -
היום פרוו
צורפים,
הנסתר
ביותר,
אלקאלה הוא
יהדות –
אודות
נים,המחקר
מצב –
עד
הבכירה
פקידות
ב
חשובים
תפקידים
ב
כיהנו
אף
מאלקאלה
אחדים
יהודים
.
ובדים
על הגלוי .יחד עם זאת ,יש לציין שנמצאים בידינו מסמכים ,אשר מתייחסים ,בין
פעם -הציבור
בכלנציב
שהיה
אלפויאטה,
שם –
להשתתפותם ביניהם
ובממשל  -הממלכה,
שנערך
אלקלה
טובביריד -
יהודים
בולטשל
ולנוכחותם
היתר,
הרביעי.
ואנריקה
השני
חואן
בימי
היהודיות
הקהילות
כל
של
החל משנת  ,1293למיסים ששילמו ,לנכסים שלהם ,למינוי שופטים יהודים,
לחובותיהם ,ולזכויות המיוחדות שהוענקו להם על  -ידי המלוכה.
עד היום מצב – המחקר אודות יהדות – אלקאלה הוא חלקי ביותר ,ורב הנסתר
על הגלוי .יחד עם זאת ,יש לציין שנמצאים בידינו מסמכים ,אשר מתייחסים ,בין
היתר ,להשתתפותם ולנוכחותם של [].23
יהודים ביריד  -אלקלה בכל פעם שנערך
.
היהודי
הרובע
עשרה.
למיסיםהמאה
החל משנת  ,1293בית מן
הארבע -לנכסים שלהם ,למינוי שופטים יהודים,
ששילמו,
לחובותיהם ,ולזכויות המיוחדות שהוענקו להם על  -ידי המלוכה.
ניתן לשרטט את גבולותיו הגיאוגרפיים של הרובע היהודי בדיוק מרבי למדי
בזכות העדויות המופיעות במסמכים [].23
הקיימים .צירו המרכזי של הרובע עבר
בית מן המאה הארבע  -עשרה .הרובע היהודי.
ברחוב ,אשר מוכר כיום כרחוב הראשי ,או בספרדית רחוב  -מאיור ("לה קאייה
מאיור") ,אשר נקרא באותם זמנים "רחובו הראשי של הרובע היהודי" ("לה מאיור
דה לה חודריה") .נראה כי שני אזורים ספציפיים היוו את לב – ליבו של הרובע
מרבי (למדי
בדיוק
הגדול היהודי
הכנסתהרובע
הגיאוגרפיים של
לשרטט
ניתן
אשר
מאיור")
("סינגוגה
גבולותיוסביב בית -
את האזור
ראשון,
היהודי .ה
הרובע עבר
צירו
הקיימים.
המופיעות
העדויות
בזכות
קלזאדו
של כרמן
המרכזירחוב
מאיור"),
("קאייה
במסמכיםמאיור
הרחובות :רחוב
משולש
השתרע על
קאייה
("לה
מאיור
רחוב
בספרדית
או
הראשי,
כרחוב
כיום
מוכר
אשר
ברחוב,
ורחוב  -הכתבנים ("אסקריטוריוס") כאשר מרכזו היה בכיכר "דה לה פיקוטה"
("לה מאיור
היהודי"
הרובע
הראשי של
זמנים "-רחובו
אשרנקרא
העתיקה,אשר
מאיור"),
האזור
נינוס").
סנטוס
הקדושים" ("
הילדים
באותם "כיכר
כיום מכונה
של הרובע
לב –
ספציפיים היוו
נראה כי
חודריה").
דה
טינטה"
ליבו"דל
רחוב
אתכיום
שנקרא
אזוריםעד לרחוב
שנימאיור
ברחוב
מהבתים
השנילההורכב
אשר
(
מאיור")
("סינגוגה
הגדול
הכנסת
בית
סביב
האזור
,
ראשון
ה
היהודי.
(קאייה דל טינטה") ושער  -סנטיאגו ("פוארטה דה סנטיאגו") העתיק (כיום
עדקלזאדו
כרמן
מאיור"),
מאיור
הרחובות:
משולש
השתרע על
המאה
רחובה").
קומפלוטנס
("קאייה") "
ושדרת ("וויה
קאסאדו"
אטילאנו
כיכר "דה
סביבת
רחוב 69
דל"
פיקוטה
לה
דה
"
בכיכר
היה
מרכזו
כאשר
("אסקריטוריוס")
הכתבנים
רחוב
 16נמצא באיזור שער  -היהודים ("פוסטיגו דה לוס חודיוס") וברחוב "
וה -

השתרע על משולש הרחובות :רחוב מאיור ("קאייה מאיור") ,רחוב כרמן קלזאדו
ורחוב  -הכתבנים ("אסקריטוריוס") כאשר מרכזו היה בכיכר "דה לה פיקוטה"
העתיקה ,אשר כיום מכונה "כיכר  -הילדים הקדושים" ("סנטוס נינוס") .האזור
השני הורכב מהבתים ברחוב מאיור עד לרחוב שנקרא כיום רחוב "דל טינטה"
(קאייה דל טינטה") ושער  -סנטיאגו ("פוארטה דה סנטיאגו") העתיק (כיום
סביבת כיכר "דה אטילאנו קאסאדו" ושדרת ("וויה") "קומפלוטנסה") .עד המאה
ה  16-נמצא באיזור שער  -היהודים ("פוסטיגו דה לוס חודיוס") וברחוב "דל
–
בית –
וביניהם בית
היהודיים ,וביניהם
האחוזה היהודיים,
– האחוזה
בתי –
נמצאו בתי
טינטה") נמצאו
דל טינטה")
("קאייה דל
טינטה"" ("קאייה
טינטה
אברבנאל..
יצחק
שהה
שם
,
")
פינטאדו
מסון
("אל
הצבוע
האחוזה
האחוזה הצבוע ("אל מסון פינטאדו") ,שם שהה יצחק אברבנאל
בית --
מקווה וובית
קטן ,מקווה
כנסת קטן,
בית  --כנסת
גדול ,בית
כנסת גדול,
בית  --כנסת
המתעדים בית
מסמכים המתעדים
קיימים מסמכים
קיימים
התחנה
– התחנה
שדרת –
בין שדרת
מעבר בין
איזור מעבר
זהו איזור
כיום זהו
קוו ..כיום
למק
בדרך למ
נמצא בדרך
האחרון נמצא
זה האחרון
קברות .זה
קברות.
איסידרו""..
סן איסידרו
דה סן
ארס דה
ורחוב ""ארס
אסטסיון") ורחוב
לה אסטסיון")
דה לה
("פסאו דה
("פסאו
העיר
של העיר
והמסחרי של
החברתי והמסחרי
מרכזה החברתי
בלב  --מרכזה
כן ,בלב
אם כן,
נמצא ,אם
העתיק נמצא,
היהודי העתיק
הרובע היהודי
הרובע
זה,
יה זה,
היה
לא ה
ויהודים .לא
מוסלמים ויהודים.
נוצרים ,מוסלמים
עבור נוצרים,
מפגש עבור
נקודת  --מפגש
והיווה נקודת
הביניים והיווה
מימי הביניים
מימי
העיר.
משאר
שהופרד
סגור
רובע
אפוא,
אפוא ,רובע סגור שהופרד משאר העיר.
ה
המאה ה
סוף  --המאה
ועד סוף
) ,ועד
,)1492
(אלהמברה1492 ,
היהודים (אלהמברה,
גירוש  --היהודים
– גירוש
צו –
– צו
מפרסום –
החל מפרסום
החל
ובאנוסים,
ביהודים
הקשורות
משפטיות,
לתביעות
התייחסויות
למצוא
ניתן
,
16
 ,16 -ניתן למצוא התייחסויות לתביעות משפטיות ,הקשורות ביהודים ובאנוסים,תלמידי
בקרב תלמידי
ועברית ,בקרב
יהודית ועברית,
מורשת יהודית
על מורשת
ים על
המבוססים
שונים ,,המבוסס
השכלה שונים
ביטוי השכלה
וכן ביטוי
וכן
מרציה..
ו
אלקאלה
–
אוניברסיטת
אוניברסיטת – אלקאלה ומרציה
באלקאלה
היהודי באלקאלה
הרובע היהודי
של הרובע
ייחודיותו של
 ..7ייחודיותו
7
ה
ולמסורת
היהודית
לאדריכלות
עדות
היוו
אשר
המקוריים,
שהמבנים
פי
על
אף
אף על פי שהמבנים המקוריים ,אשר היוו עדות לאדריכלות היהודית ולמסורתה
הייחודית
בתרומתו הייחודית
בולט בתרומתו
באלקאלה בולט
היהודי באלקאלה
הרובע היהודי
כיום ,הרובע
קיימים כיום,
אינם קיימים
כבר אינם
כבר
המרכזיים,
ממאפייניו
לאחד
הודות
זאת
בספרד.
היהודית
המורשת
לשימור
לשימור  -המורשת היהודית בספרד .זאת הודות לאחד ממאפייניו המרכזיים,
כפי
וסמטאותיה כפי
כיכרותיה וסמטאותיה
רחובותיה ,כיכרותיה
העירונית עעלל רחובותיה,
המורפולוגיה העירונית
שימור המורפולוגיה
והוא שימור
והוא
מאיור
היהודי,
רחוב מאיור
– רחוב
המרכזי –
צירו המרכזי
ובמיוחד צירו
 70ובמיוחד
לרובע היהודי,
כשייכים לרובע
בעבר כשייכים
שתועדו בעבר
שתועדו
מן
יר מן
העיר
– הע
מפות –
עם מפות
הנוכחי עם
ההיסטורי הנוכחי
המרכז ההיסטורי
את המרכז
נשווה את
אם נשווה
מאיור") .אם
("קאייה מאיור").
("קאייה

יהודית באלקאלה מתוארך למאה ה .12-
[].22
השלט של בית – הכנסת הקטן

בימי – הביניים המאוחרים קיים תיעוד רב המאשר את קיומו של רובע יהודי
גדול ,אשר איכלס ככל הנראה בין  150ל  200-משפחות .רובע זה השתרע על
שטח של כ 100,000 -מ"ר ,בהשוואה ל 60,000 -מ"ר של הרובע המוסלמי,
דבר אשר מעיד על חשיבותו הרבה של הרובע היהודי באותה תקופה.
כיום אנו מכירים חלק משמות  -המשפחה של תושבי  -העיר היהודים (אבנארויו,
אבנסבאד ,אבשושן ,אבנזרה או כהן) וכן יודעים על המקצועות שבהם עסקו,
וביניהם היו :גובי  -מיסים ,פיזיקאים ,כורכי  -ספרים ,סנדלרים ,נגרים ,רתכים,
צורפים ,פרוונים ,מתקיני  -ערדליים ,תכשיטנים ,מרכולנים ,וכן מוכרי  -בגדים
ובדים .יהודים אחדים מאלקאלה אף כיהנו בתפקידים חשובים בפקידות הבכירה
ובממשל  -הממלכה ,ביניהם בולט שם – טוב אלפויאטה ,שהיה נציב  -הציבור
של כל הקהילות היהודיות בימי חואן השני ואנריקה הרביעי.
עד היום מצב – המחקר אודות יהדות – אלקאלה הוא חלקי ביותר ,ורב הנסתר
על הגלוי .יחד עם זאת ,יש לציין שנמצאים בידינו מסמכים ,אשר מתייחסים ,בין
היתר ,להשתתפותם ולנוכחותם של יהודים ביריד  -אלקלה בכל פעם שנערך
החל משנת  ,1293למיסים ששילמו ,לנכסים שלהם ,למינוי שופטים יהודים,
לחובותיהם ,ולזכויות המיוחדות שהוענקו להם על  -ידי המלוכה.
[].23
בית מן המאה הארבע  -עשרה .הרובע היהודי.
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אברבנאל.
מורשת יצחק
שם שהה
השכלה("אל
ביטוי הצבוע
האחוזה
ועברית ,בקרב תלמידי
יהודית
פינטאדוים"),על
מסוןהמבוסס
שונים,
וכן
אוניברסיטת – אלקאלה ומרציה.
קיימים מסמכים המתעדים בית  -כנסת גדול ,בית  -כנסת קטן ,מקווה ובית -
קברות .זה האחרון נמצא בדרך למקו .כיום זהו איזור מעבר בין שדרת – התחנה
דה סן איסידרו".
ורחוב "ארס
אסטסיון")
ייחודיותולה
("פסאו דה
באלקאלה
היהודי
של הרובע
.7
אף על פי שהמבנים המקוריים ,אשר היוו עדות לאדריכלות היהודית ולמסורתה
העיר
והמסחרי של
בלב  -מרכזה
אם כן,
נמצא,
העתיק
היהודי
הייחודית
החברתיבתרומתו
באלקאלה בולט
היהודי
הרובע
כיום,
קיימים
הרובעאינם
כבר
זה,
ממאפייניולא היה
מוסלמים ויהודים.
נוצרים,
עבור
היהודית מפגש
והיווה נקודת -
הביניים
מימי
המרכזיים,
הודות לאחד
זאת
בספרד.
המורשת
לשימור -
המורפולוגיה משאר
שימור סגור שהופרד
אפוא ,רובע
העיר.ל רחובותיה ,כיכרותיה וסמטאותיה כפי
העירונית ע
והוא
שתועדו בעבר כשייכים לרובע היהודי ,ובמיוחד צירו המרכזי – רחוב מאיור
המאה ה
(אלהמברה1492 ,
היהודים
אם גירוש
מאיור").צו –
מפרסום –
החל
מן
סוף  –-העיר
ועדמפות
הנוכחי),עם
המרכז ההיסטורי
נשווה -את
("קאייה
ובאנוסים,
הקשורות ביהודים
כל משפטיות,
לתביעות
למצוא
ה,16חופפים
והסמטאות
הרחובות ,הכיכרות
התייחסויותשכמעט
נופתע לגלות
ניתן,13-
מאה ה
הביניים ,.המבוססים על מורשת יהודית ועברית ,בקרב תלמידי
השכלה שונים
ביטוי
וכן
של ימי -
לאלה
אוניברסיטת – אלקאלה ומרציה.
[].25
בתים בכיכר  -השוק העתיקה .המאות ה.15 – 14 -

 .7ייחודיותו של הרובע היהודי באלקאלה
אף על פי שהמבנים המקוריים ,אשר היוו עדות לאדריכלות היהודית ולמסורתה
כבר אינם קיימים כיום ,הרובע היהודי באלקאלה בולט בתרומתו הייחודית
שכן
ממאפייניוהיהודי,
לאחדשל הרובע
הודותהדופן
זאתויוצא –
הפריבילגי
יש לשים
בנוסף,
המרכזיים,
למיקומו בספרד.
לב היהודית
המורשת
לשימור -
בהקשר
כיכרותיהנזכיר גם
של העיר.
המסחרילוהחברתי
הגיאוגרפי,
במרכזה
והוא שוכן
הוא
וסמטאותיה כפי
רחובותיה,
העירונית ע
המורפולוגיה
שימור
רחוב דרכים
צומת –
 2,000שנה
הרומאים,
כשייכיםעוד
בעבר היוותה
שאלקאלה
זה
מאיור
המרכזי –
לפני צירו
ובמיוחד
בימיהיהודי,
לרובע
שתועדו
אגוסטה",
"סזאר
נקראה
בעבר
אשר
היום,
של
סרגוסה
בין
קישרה
אשר
מרכזית,
("קאייה מאיור") .אם נשווה את המרכז ההיסטורי הנוכחי עם מפות – העיר מן
שימשה
הדרכים הרומאית
רשת -
אוגוסטה".
"אמריטה
בעבר -
כיום,
ובין
והסמטאות חופפים
הכיכרות
הרחובות,
שכמעט כל
לגלות
נופתע
מרידה,13
מאה ה -
ה
רשתות  -הדרכים הקיימות עד היום ומקשרות בין מדריד
–
להקמת
תשתית
לאלה של ימי  -הביניים.
וברצלונה .מיקום מרכזי זה של הרובע היהודי באלקאלה מנוגד למציאות אשר
אפיינה רבעים יהודיים אחרים בחצי  -האי האיברי .אלו האחרונים נמצאו תמיד
והופרדו משאר חלקי  -העיר .על שילובו
בפרברי – העיר ,או שנתחמו ,נסגרו [].25
.
15
–
14
ה
ות
המא
העתיקה.
כיכר -
המוחלט של הרובע בתים ב
השוקהעיר מעידה גם נוכחותם הרבה של חברי -
בחיי -
היהודי
הקהילות הנוצריות והמוסלמיות ברובע72בימי – הביניים.

[].25
בתים בכיכר  -השוק העתיקה .המאות ה.15 – 14 -

בנוסף ,יש לשים לב למיקומו הפריבילגי ויוצא – הדופן של הרובע היהודי ,שכן
הוא שוכן במרכזה הגיאוגרפי ,המסחרי והחברתי של העיר .נזכיר גם בהקשר
זה שאלקאלה היוותה עוד בימי הרומאים ,לפני  2,000שנה צומת – דרכים
מרכזית ,אשר קישרה בין סרגוסה של היום ,אשר בעבר נקראה "סזאר אגוסטה",
ובין מרידה כיום ,בעבר " -אמריטה אוגוסטה" .רשת  -הדרכים הרומאית שימשה
תשתית להקמת – רשתות  -הדרכים הקיימות עד היום ומקשרות בין מדריד
וברצלונה .מיקום מרכזי זה של הרובע היהודי באלקאלה מנוגד למציאות אשר
אפיינה רבעים יהודיים אחרים בחצי  -האי האיברי .אלו האחרונים נמצאו תמיד
בפרברי – העיר ,או שנתחמו ,נסגרו והופרדו משאר חלקי  -העיר .על שילובו
המוחלט של הרובע היהודי בחיי  -העיר מעידה גם נוכחותם הרבה של חברי -
הקהילות הנוצריות והמוסלמיות ברובע בימי – הביניים.
כן,
בולטניתן ,אם
באלקאלה.
היהודי
הקהילההרובע
מכוונות נגד
החוקיאשר היו
אלימות,
התקפות
בייחודיותו.
באלקאלה
היהודית
והפוליטי של
מעמדה
גם
היהודים
תושבי -
יחסית בין
הרמוני
אשרקיום
של",דו –
הנחתו
לאשר-את
העירהיהודיות
הקהילה
משפטי בין
שוויון
יומיומיקובע
צוין לעיל,
הישן
הזכויות
"כתב
והנוצרים.כבר מאז המאה ה  .12-כמו כן ,כמעט ולא קיימים מסמכים המתעדים
לנוצרית
התקפות אלימות ,אשר היו מכוונות נגד הרובע היהודי באלקאלה .ניתן ,אם כן,
[].24
הרמוני יחסית בין תושבי -העיר היהודים
לאשר את הנחתו של דו – קיום יומיומי
מיקום – בית  -הכנסת הגדול העתיק.
והנוצרים.
חצר בית – הכנסת העתיק (מס' ].24[ ,)46
המקום בו שכן בית  -הכנסת הגדול העתיק,
.
עתיק
ה
הגדול
הכנסת
בית -
שוחזר בשנים האחרונותמיקום –
את אחד מששת "נקבי  -הצצה היהודים"
ומשמר
הנמאים כיום ברובע היהודי באלקאלה .מדובר בנקב בתקרת – העמודים או
להעביר
הדלת וכן
דופק -על
ניתן ,היה
דרכו
הכנסתאשר
ביתאל– הבית,
במעבר
הגדול העתיק,
הכנסת
מי בית
לראותשכן
המקום בו
(מס' )46
העתיק
חצר
היהודים"-
מבין "נקבי
בית.
ל
הכניסה
–
דלת
את
לפתוח
כדי
המפתח
את
חבל
באמצעות
שוחזר בשנים האחרונות ומשמר את אחד מששת "נקבי  -הצצה
היה
מאיור ,אשר
ארבעה ברחוב
עד .היום:
אך שישה
נשתמרו
היהודיים"
הצצה
העמודים או
בתקרת –
מדובר בנקב
באלקאלה
היהודי
ברובע
נמאים כיום
ה
להעביר-
ושניים בכיכר
חודריה")
דה לה
"(73מאיור
היהודי
הראשי של
בעבר
הדלת וכן
דופק על
לראות מי
היה
הרובעניתן
אשר דרכו
רחובוהבית,
במעבר אל
מתחלפות,
דלתות
של
זו
תופעה
).
"
סרוואנטס
–
כיכר
"
(כיום
העתיקה
השוק
באמצעות חבל את המפתח כדי לפתוח את דלת – הכניסה לבית .מבין "נקבי -

התקפות אלימות ,אשר היו מכוונות נגד הרובע היהודי באלקאלה .ניתן ,אם כן,
לאשר את הנחתו של דו – קיום יומיומי הרמוני יחסית בין תושבי -העיר היהודים
והנוצרים.
[].24
מיקום – בית  -הכנסת הגדול העתיק.

התקפות אלימות ,אשר היו מכוונות נגד הרובע היהודי באלקאלה .ניתן ,אם כן,
הכנסת -העיר
בין תושבי
יחסית
יומיומי
לאשר את הנחתו של דו – קיום
היהודים,
הגדול העתיק
בית -
הרמוני שכן
המקום בו
חצר בית – הכנסת העתיק (מס' ,)46
והנוצרים.
בשנים האחרונות ומשמר את אחד מששת "נקבי  -הצצה היהודים"
שוחזר

הנמאים כיום ברובע היהודי באלקאלה .מדובר בנקב בתקרת – העמודים או
[].24
דופק על הדלת וכן להעביר
הגדול המי
לראות
בית -היה
מיקום –ניתן
במעבר אל הבית ,אשר דרכו
עתיק.
הכנסת
באמצעות חבל את המפתח כדי לפתוח את דלת – הכניסה לבית .מבין "נקבי -
הצצה היהודיים" נשתמרו אך שישה עד היום :ארבעה ברחוב מאיור ,אשר היה
ושניים ה
הכנסת הגדול
בית -
("מאיורשכן
המקום בו
חצר בית – הכנסת העתיק (מס' ,)46
עתיק-,
בכיכר
חודריה")
דה לה
היהודי
בעבר רחובו הראשי של הרובע
היהודים"
הצצה
"נקבי
מששת
אחד
את
ומשמר
האחרונות
שוחזר בשנים
כיכר – סרוואנטס") .תופעה זו של דלתות מתחלפות,
העתיקה (כיום "
השוק
או
העמודים
–
בתקרת
בנקב
מדובר
.
באלקאלה
היהודי
ברובע
כיום
נמאים
ה
היוצרות זיג -זיג ,בקרבת רחוב מאיור ("קאייה מאיור") מעידה על המבנה
להעביר
וכן
הדלת
על
דופק
מי
לראות
היה
ניתן
דרכו
אשר
הבית,
אל
במעבר
האופייני לרחובות היהודיים .מיקום הדלתות לא זו מול זו ,אלא בזיג –זג סייע
מול-
"נקבי
בית.
הכניסה ל
דלת –
לפתוח את
המפתח כדי
עלחבל את
באמצעות
מביןאחד
בדיוק
נפתחו
אשר לא
המשפחה,
בתי –
האינטימיות של
לשמור
הצצה היהודיים" נשתמרו אך שישה עד היום :ארבעה ברחוב מאיור ,אשר היה
השני.
בעבר רחובו הראשי של הרובע היהודי ("מאיור דה לה חודריה") ושניים בכיכר -
74
סרוואנטס") .תופעה זו של דלתות מתחלפות,
השוק העתיקה (כיום "כיכר –

חצר בית – הכנסת העתיק (מס'  ,)46המקום בו שכן בית  -הכנסת הגדול העתיק,
שוחזר בשנים האחרונות ומשמר את אחד מששת "נקבי  -הצצה היהודים"
הנמאים כיום ברובע היהודי באלקאלה .מדובר בנקב בתקרת – העמודים או
במעבר אל הבית ,אשר דרכו ניתן היה לראות מי דופק על הדלת וכן להעביר
באמצעות חבל את המפתח כדי לפתוח את דלת – הכניסה לבית .מבין "נקבי -
הצצה היהודיים" נשתמרו אך שישה עד היום :ארבעה ברחוב מאיור ,אשר היה
בעבר רחובו הראשי של הרובע היהודי ("מאיור דה לה חודריה") ושניים בכיכר -
השוק העתיקה (כיום "כיכר – סרוואנטס") .תופעה זו של דלתות מתחלפות,
היוצרות זיג -זיג ,בקרבת רחוב מאיור ("קאייה מאיור") מעידה על המבנה
האופייני לרחובות היהודיים .מיקום הדלתות לא זו מול זו ,אלא בזיג –זג סייע
לשמור על האינטימיות של בתי – המשפחה ,אשר לא נפתחו בדיוק אחד מול
השני.
[].26
שלט – פינת – סחר  -החליפין

תרומתם של היהודים לאלקאלה של ימי  -הביניים הייתה משמעותית ,כפי
שתואר לעיל (עיסוקם של היהודים במקצועות מגוונים ,השתלבותם בחברה
הכללית ,השפעה כלכלית וכיוב') .ראוי גם להדגיש את חשיבותה המיוחדת של
קהילת – האנוסים והמומרים בהקשר האקדמי במהלך תור – הזהב הספרדי,
אשר מקביל לתקופת  -הזוהר של אלקלה דה הנארס .עידן פורה זה בתולדותיה
של העיר נולד בד בבד עם הקמת  -אוניברסיטת  -אלקאלה ,אשר היוותה פרויקט
הומניסטי אדיר  -מימדים בזכות המחקרים שנערכו בו ,חדשנותנו ומפעל  -הפצת
– התרבות שיצר .לא נופתע מכך שהרחוב הראשי העתיק של הרובע היהודי,
כיום רחוב מאיור ("קאייה מאיור") הוארך באופן ישיר לרחוב הנקרא כיום "רחוב
בעלי חנויות – הספרים" ("קאייה ליבררוס") .רחוב זה הפך למוקד לפיתוח
טכנולוגיות חדשות סביב בתי  -דפוס וכל העסקים הקשורים בהם (ייצור גופנים,
מכבשים ,שירותי  -עזר ,חנויות  -ספרים וכיוב') .למעשה ,אחד הפרויקטים
הגדולים של מייסד  -האוניברסיטה כלל75יצירת  -גופנים בעברית (וגם בארמית),
ובית  -הדפוס ברוקאר היה אחד מן החלוצים בתחום.

ישיר לרחוב הנקרא כיום "רחוב
באופן
מאיור")מןהוארך
("קאייה
מאיור
כיום -רחוב
בתחום.
החלוצים
היה אחד
ברוקאר
הדפוס
ובית
דה לה חודריה") ושניים בכיכר -
("מאיור
הרובע היהודי
הראשי של
רחובו
בעבר
בעלי חנויות – הספרים" ("קאייה ליבררוס") .רחוב זה הפך למוקד לפיתוח
השוק העתיקה (כיום "כיכר – סרוואנטס") .תופעה זו של דלתות מתחלפות,
טכנולוגיות חדשות סביב בתי  -דפוס וכל העסקים הקשורים בהם (ייצור גופנים,
היוצרות זיג -זיג ,בקרבת רחוב מאיור ("קאייה מאיור") מעידה על המבנה
ספרים וכיוב') .למעשה ,אחד הפרויקטים
מכבשים ,שירותי  -עזר ,חנויות -
מיקום].27
[
הדלתות לא זו מול זו ,אלא בזיג –זג סייע
האופייני לרחובות היהודיים.
גופנים בעברית (וגם בארמית),
יצירת -
האוניברסיטה
הגדולים של מייסד -
מזווית  -רוחב
כללהגדול
הכנסת
שלט בית -
לשמור על האינטימיות של בתי – המשפחה ,אשר לא נפתחו בדיוק אחד מול
ובית  -הדפוס ברוקאר היה אחד מן החלוצים בתחום.
השני.
יתרה מזאת ,מאפיין נוסף אשר מייחד את אלקאלה היהודית הוא נוכחותה של
הרוח היהודית דווקא בתקופה שלאחר הגירוש :לאנוסי אלקאלה מקום נכבד
[].27
ביותר בתרומה לחיי – הרחו של העיר [].26
הזהב ונוכחותם התרבותית
בתור –
מזווית  -רוחב
שלט בית  -הכנסת הגדול
שלט – פינת – סחר  -החליפין
ניכרת ביותר ביצירות  -הספרות והתיאטרון במאות ה –  16וה –  .17חלקם
משמעותית,שלכפי
הייתה
הביניים
אתימי -
מייחדשל
אלקאלה
היהודים
מזאת,של
תרומתם
הוא נוכחותה
היהודית
אלקאלה
נוסף לאשר
מאפיין
יתרה
בחברה
תלבותם
מגוונים ,הש
בתקופההיהודים
עיסוקם של
לעיל (
שתואר
מקום נכבד
אלקאלה
במקצועותלאנוסי
שלאחר הגירוש:
דווקא
היהודית
הרוח
התרבותיתשל
חשיבותה המיוחדת
את
להדגיש
גם
ראוי
').
ב
ו
י
וכ
כלכלית
השפעה
,
הכללית
ביותר בתרומה לחיי – הרחו של העיר בתור – הזהב ונוכחותם
הספרדי,
הזהב
תור –
האקדמי
הספרותבהקשר
והמומרים
ביותרהאנוסים
קהילת –
וה –  .17חלקם
במהלך– 16
במאות ה
והתיאטרון
ביצירות -
ניכרת
אשר מקביל לתקופת  -הזוהר של אלקלה דה הנארס .עידן פורה זה בתולדותיה
של העיר נולד בד בבד עם הקמת  -אוניברסיטת  -אלקאלה ,אשר היוותה פרויקט
הומניסטי אדיר  -מימדים בזכות המחקרים שנערכו בו ,חדשנותנו ומפעל  -הפצת
– התרבות שיצר .לא נופתע מכך שהרחוב הראשי העתיק של הרובע היהודי,
כיום רחוב מאיור ("קאייה מאיור") הוארך באופן ישיר לרחוב הנקרא כיום "רחוב
בעלי חנויות – הספרים" ("קאייה ליבררוס") .רחוב זה הפך למוקד לפיתוח
טכנולוגיות חדשות סביב בתי  -דפוס וכל העסקים הקשורים בהם (ייצור גופנים,
מכבשים ,שירותי  -עזר ,חנויות  -ספרים וכיוב') .למעשה ,אחד הפרויקטים
הגדולים של מייסד  -האוניברסיטה כלל יצירת  -גופנים בעברית (וגם בארמית),
ובית  -הדפוס ברוקאר היה אחד מן החלוצים בתחום.

[].27
שלט בית  -הכנסת הגדול מזווית  -רוחב
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יתרה מזאת ,מאפיין נוסף אשר מייחד את אלקאלה היהודית הוא נוכחותה של

היו ילידי  -העיר ,ואחרים היו פרופסורים או סטודנטים באוניברסיטה שלה .הודות
לעבודתם ,מעורבותם בפרויקט אוניברסיטת  -קומפלוטנסה ותרומתם
הספרותית בתקופה כה קשה בהיסטוריה של העם היהודי ,אנו יכולים להנות עד
היום מהדי – התרבות היהודית באלקאלה .תיאטרון  -הקומדיה ,אשר עד היום
עומד על תילו גם לאחר ארבע מאות שנות  -היסטוריה ,היה עד לרוח אותה
תקופה ,אשר התאפיינה ברבגוניות תרבותית בתחומי  -המחזאות והדרמה.
[].28
ארמון  -לרדו .המאה ה .19 -

במהלך המאה ה  ,16-באלקאלה ,התפרסמו כתבי  -יד עבריים ,פירושים לכתבי
 הקודש וכן פרסומים מודפסים .אחד ממפעלי – התרבות ההומניסטית בתקופת– הרנסנס ,בו השתתפו משכילים ואנשי – רוח אנוסים ומומרים ,אשר קיבל
הרב
אוניברסיטה ה
ב הדפוס היה
באמצעות -
העברית
העיר,תחיית -
שמעות-רבה ב
מ
תנ"ךהודות
שלה.
והארמיתסטודנטים
פרופסורים או
ואחרים היו
היו ילידי
הוא
היום
ועד
בזמנו
עצומה
רלוונטיות
ל
זכה
זה
תנ"ך
.
קומפלוטנסה
לשוני
ל–עבודתם ,מעורבותם בפרויקט אוניברסיטת  -קומפלוטנסה ותרומתם
הגרסה
עבור
אותיות
מאין גופני
שליש
לייצר
קשההיה צריך
היסטוריכהבלום.
נחשב ל
להנות עד
יכולים
היהודי ,אנו
העם
בהיסטוריה
אוצרבתקופה
הספרותית
ארבעה
לשוני מורכב
התנ"ך .הרב -
הכרכים ש
מתוך ששת
העברית.
מהם ,עד היום
קומדיה ,אשר
תיאטרון  -ה
באלקאלה
התרבות -היהודית
מהדי –
היום
אלקלה,
דה
אלונסו
משכילים
ה
של
התערבותם
שם
,
"
הישנה
ברית
"
ל
מוקדשים
עומד על תילו גם לאחר ארבע מאות שנות  -היסטוריה ,היה עד לרוח אותה
העברית
מהגרסה
עד היום
לנו להנות
מאפשרת
ופבלו קורונל
אשרזמורה
אלפונסו דה
והדרמה.
המחזאות
בתחומי -
תרבותית
ברבגוניות
התאפיינה
תקופה,
ואפילו מכמה פרגמנטים בארמית .אותם מחברים השתתפו גם כן בהתקנתו של
הכרך המוקדש למילון  -מונחים ולדקדוק .באלקאלה נמצאים שלושה עותקים
מלאים של תנ"ך זה .אחד מהם מוצג [].28
לציבור בארמון  -לרדו (מס'  .)43לצד עותק
.
19
ה
המאה
לרדו.גם עותק מקורי של התנ"ך המלכותי של
ארמון -מוצג
מלא זה של התנ"ך הרב  -לשוני
הרב  -לשוני של אנטוורפן" ,אשר בנוסף
פיליפה השני ,המכונה גם "התנ"ך 77
לטקסט הרב  -לשוני של התנ"ך הרב  -לשוני קומפלוטנסה ,כולל גם את התרגום

[].28
ארמון  -לרדו .המאה ה .19 -

במהלך המאה ה  ,16-באלקאלה ,התפרסמו כתבי  -יד עבריים ,פירושים לכתבי
 הקודש וכן פרסומים מודפסים .אחד ממפעלי – התרבות ההומניסטית בתקופת– הרנסנס ,בו השתתפו משכילים ואנשי – רוח אנוסים ומומרים ,אשר קיבל
משמעות רבה בתחיית  -העברית והארמית באמצעות  -הדפוס היה התנ"ך הרב
– לשוני קומפלוטנסה .תנ"ך זה זכה לרלוונטיות עצומה בזמנו ועד היום הוא
נחשב לאוצר היסטורי בלום .היה צריך לייצר יש מאין גופני אותיות עבור הגרסה
העברית .מתוך ששת  -הכרכים שהתנ"ך הרב  -לשוני מורכב מהם ,ארבעה
מוקדשים ל"ברית הישנה" ,שם התערבותם של המשכילים אלונסו דה אלקלה,
אלפונסו דה זמורה ופבלו קורונל מאפשרת לנו להנות עד היום מהגרסה העברית
ואפילו מכמה פרגמנטים בארמית .אותם מחברים השתתפו גם כן בהתקנתו של
הכרך המוקדש למילון  -מונחים ולדקדוק .באלקאלה נמצאים שלושה עותקים
מלאים של תנ"ך זה .אחד מהם מוצג לציבור בארמון  -לרדו (מס'  .)43לצד עותק
מלא זה של התנ"ך הרב  -לשוני מוצג גם עותק מקורי של התנ"ך המלכותי של
פיליפה השני ,המכונה גם "התנ"ך הרב  -לשוני של אנטוורפן" ,אשר בנוסף
לטקסט הרב  -לשוני של התנ"ך הרב  -לשוני קומפלוטנסה ,כולל גם את התרגום
לארמית של יונתן וכן את גרסת "פשיטה" הסורית של כתבי – הקודש הנוצריים
היוונים ,או "הברית החדשה" .אף על פי שתנ"ך זה פורסם באנטוורפן בולט
השימוש שנעשה בו בסוגי  -הדפוס שיצר ברוקאר באלקאלה דה הנארס .כמו כן,
יש לציין את מעורבותם של משכילים יהודים ממדינות שונות בחיבורו ואת
העובדה שבראש החיבור עמד בניטו אריאס מונטאנו ,תיאולוג ופילולוג
מאוניברסיטת  -אלקאלה .שתי היצירות עודדו את תחיית  -המורשת העברית.
שבטה של הצנזורה הנוצרית הדתית בת – התקופה לא נחסך מפרשנויות –
חז"ל והציטוטים מהתלמוד הכלולים בשני התנ"כים האלה ומפרסומים אחרים,
אשר התבססו על תפיסה מחשבתית ותרבות יהודית.
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[].29

לוח "בורגו דה סנטיוסטה" .חלוקת הקהילות
היהודיות באלקאלה במאה ה .15 -
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לוח "בורגו דה סנטיוסטה" .לוח – התפוצה בקהילות הדתיות במאה ה – .15
אלקאלה בימי – הביניים.

אלקאלה
בתולדות –
אישים יהודים
.8
שהה באלקאלה לכל הפחות בין יוני
אברבנאל
מרכזיים יצחק
והפילוסוף הגדול
המקובל
 1485ושנת  .1488אברבנאל הגיע לאלקאלה בהימלטו מפורטוגל לאחר שגונה
אברבנאלשהוא כיהן כגזברו .אברבנאל רצה להתקרב למלכים איזבל
ידי המלך
על
יצחק
ופרננדו ,אשר ראו בנוכחותו פוטנציאל למקור  -הכנסה במלחמה העתידית ,בה
כגובהיוני-
לכל שימש
אברבנאל
שההיצחק
גרנדה.
ממלכת -
לצמיתות
המקובללכבוש
תכננו
הפחות בין
באלקאלה
אברבנאל
אתיצחק
הגדול
והפילוסוף
קסטיליה.
בממלכת -
נאל הגיע לאלקאלה בהימלטו מפורטוגל לאחר שגונה
 .1488אברב
מיסים ושנת
1485
על ידי המלך שהוא כיהן כגזברו .אברבנאל רצה להתקרב למלכים איזבל
].30
מקור  -הכנסה במלחמה העתידית ,בה
ופרננדו ,אשר ראו בנוכחותו פוטנציאל[ ל
איטליזיםיצחק אברבנאל שימש כגובה -
גרנדה.
ממלכת -
תכננו לכבוש לצמיתות את
רחוב ה
שלט
מיסים בממלכת  -קסטיליה.
מנחם בן זרח
[].30
מנחם בן זרח ( )1308-1385הוא מחבר הספר "צידה לדרך" ("ויאטקו פרה אל
שלט רחוב האיטליזים
המלצות מעשיות לקהילה היהודית
קמינו") .הספר מכיל מגוון רחב של נושאים,
תוך עידוד  -אמונתם של חברי – הקהילה .מנחם בן זרח בילה שמונה עשרה
באלקאלה במאה ה  14 -שם למד ולימד תורה והלך בדרכיה .מנחם נולד
שנים
חם בן זרח
מנ
הותקפה.
לדרך"משפחתו
"צידהכאשר
בצעירותו,
הואשם
אסטלה,
זרח (הנראה ב
בן ,ככל
חםרה
מנווא
בנ
("ויאטקו פרה אל
סבלהספר
מחבר
)1308-1385
שם
תורה ול
ללימוד -
להתמסר
נושאים,שקל
משפחתו,
מהתקיפה
כשהתאושש
היהודית
לקהילה
מעשיות
המלצות
שסבלהשל
מגוון רחב
הספר מכיל
קמינו").
רבניים
ביותר
החשוב
המרכז
היוותה את
שלאשר
לטולדו,
עידוד -נסוע
תוךהחליט
כך
ללימודים עשרה
בילה שמונה
זרח
מנחם בן
הקהילה.
חברי –
אמונתם
ומדי
ספר,
בית
ניהל
שם
באלקאלה,
נשאר
ו
עצר
לטולדו
בדרך
ימים.
באותם
שנים באלקאלה במאה ה  14 -שם למד ולימד תורה והלך בדרכיה .מנחם נולד
הותקפה–.
יש ,שופטי
אבן אלא
בצעירותו,יוסף
סבלבן – עירו
נפטר
הסמוכה.
לטולדו
פעם
משפחתו
כאשר
כאשרשם
אסטלה,
הנראה ב
נסע ככל
ווארה,
בנ
הוא
התפקיד.
להתמסר את
שקלקיבל עליו
משפחתו,והוא
בתפקיד  -הרב
ביקשו ממנו
העיר
תורהכךולשם
ללימוד -
לכהן שסבלה
מהתקיפה
כשהתאושש
לדרך":
"צידה
בספרו
מספר
כך החליט נסוע לטולדו ,אשר היוותה את המרכז החשוב ביותר ללימודים רבניים
יום
משננים
יוסף אלאיש.
הרב
לטולדואצל
בדרךלמדתי
אלקאלה]
"שם [
ברציפות,ומדי
בית  -ספר,
היינו ניהל
באלקאלה ,שם
נשאר
עצר ו
באותםבימים.
ועד
יש)1350,
( 110
עירו []...
רבנו–פרס"
תוספות
הסמוכה .פי "
לטולדואני [ ]...על
הוא וגם
שופטי –
משנת אלא
יוסף אבן
נפטר בן
כאשר
ולילה,נסע
פעם
שותפי
באלקאלה עם
למדתי
תמיד
)1368
החמישי (
העיר 128
שנת
עמיתי,כך הוא
התפקיד.
קיבל עליו את
והוא
הרב
בתפקיד -
האלףלכהן
שלממנו
ביקשו
80
".
וחברי
מספר בספרו "צידה לדרך":

על ידי המלך שהוא כיהן כגזברו].30[ .
אברבנאל רצה להתקרב למלכים איזבל
ופרננדו ,אשר ראו בנוכחותו פוטנציאל למקור  -הכנסה במלחמה העתידית ,בה
שלט רחוב האיטליזים
תכננו לכבוש לצמיתות את ממלכת  -גרנדה .יצחק אברבנאל שימש כגובה -
מיסים בממלכת  -קסטיליה.
מנחם בן זרח
[30
מחבר].הספר "צידה לדרך" ("ויאטקו פרה אל
מנחם בן זרח ( )1308-1385הוא
המלצות מעשיות לקהילה היהודית
קמינו") .הספר מכיל מגוון רחב של נושאים,
שלט רחוב האיטליזים
תוך עידוד  -אמונתם של חברי – הקהילה .מנחם בן זרח בילה שמונה עשרה
שנים באלקאלה במאה ה  14 -שם למד ולימד תורה והלך בדרכיה .מנחם נולד
זרח הנראה באסטלה ,שם סבל בצעירותו ,כאשר משפחתו הותקפה.
בן ככל
חםרה,
מנווא
בנ
אל
פרה
("ויאטקו
לדרך"
"צידה
הספר
מחבר
הוא
)
1308-1385
(
זרח
בן
חם
מנ
כשהתאושש מהתקיפה שסבלה משפחתו ,שקל להתמסר ללימוד  -תורה ולשם
היהודית
ביותר לקהילה
מעשיות
המלצות
נושאים,
רחב של
מגוון
נסוע מכיל
החליטהספר
קמינו").
ללימודים רבניים
החשוב
המרכז
היוותה את
אשר
לטולדו,
כך
עשרה
שמונה
בילה
זרח
בן
מנחם
.
הקהילה
–
חברי
של
אמונתם
עידוד
תוך
באותם ימים .בדרך לטולדו עצר ונשאר באלקאלה ,שם ניהל בית  -ספר ,ומדי
נולד
יש,מנחם
בדרכיה.
והלך
תורה
הסמוכה14 -.
לטולדובמאה ה
באלקאלה
שופטי –
אבן אלא
יוסף
ולימדעירו
למד בן –
שםנפטר
כאשר
שניםנסע
פעם
הותקפה.
משפחתו
כאשר
,
בצעירותו
סבל
שם
,
אסטלה
ב
הנראה
ככל
,
רה
ווא
בנ
העיר ביקשו ממנו לכהן בתפקיד  -הרב והוא קיבל עליו את התפקיד .כך הוא
שסבלה משפחתו ,שקל להתמסר ללימוד  -תורה ולשם
מהתקיפה
כשהתאושש
לדרך":
בספרו "צידה
מספר
רבניים
ללימודים
ביותר
החשוב
המרכז
את
היוותה
אשר
לטולדו,
נסוע
החליט
כך
"שם [באלקאלה] למדתי אצל הרב יוסף אלאיש .היינו משננים ברציפות ,יום
ומדי
ניהל בית
עצר ו
ימים.
ספר ),ועד
1350-( 110
שםמשנת
באלקאלה]...[,
נשאררבנו פרס"
תוספות
לטולדופי "
בדרך[ ]...על
וגם אני
באותםהוא
ולילה,
שותפי–
עמיתי,שופטי
אלאיש,
עירו יוסף
בן –
נפטר
כאשר
הסמוכה.
לטולדו
פעם נסע
אבן עם
באלקאלה
למדתי
תמיד
)1368
החמישי (
האלף
 128של
שנת
וחברי".ביקשו ממנו לכהן בתפקיד  -הרב והוא קיבל עליו את התפקיד .כך הוא
העיר
מספר בספרו "צידה לדרך":
"שם [באלקאלה] למדתי אצל הרב יוסף אלאיש .היינו משננים ברציפות ,יום
[].31
ולילה ,הוא וגם אני [ ]...על פי "תוספות רבנו פרס" [ ]...משנת  )1350( 110ועד
תמיד הקטן
)1368היהודים
שנת  128של האלף החמישי ( שער -
למדתי באלקאלה עם עמיתי ,שותפי
וחברי".

פדרו פרוז
פדרו פרוז ( )-1380היה משורר יהודי מומר .בפתיחת ספר – שיריו כתב את
את הקטן
היהודים
שיר ובו התשובה לרבנים ,אשר שער -
המדריך הזה.
פותחת
בנוסף ליופיה האמנותי של יצירה ספרותית זו ,מצטייר בה רושמה של העיר בעיני
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המשורר כמקום – מפלט ונחמה ,הרמוניה ודו – קיום .פדרו פרוז חי בתקופת
[].31

פדרו פרוז
פדרו פרוז ( )-1380היה משורר יהודי מומר .בפתיחת ספר – שיריו כתב את
שיר ובו התשובה לרבנים ,אשר פותחת את המדריך הזה.
בנוסף ליופיה האמנותי של יצירה ספרותית זו ,מצטייר בה רושמה של העיר בעיני
המשורר כמקום – מפלט ונחמה ,הרמוניה ודו – קיום .פדרו פרוז חי בתקופת
שלטונו של פדרו הראשון האכזרי ואנריקה השני מלך  -קסטיליה.
סוליימה בנארויו
בשנת  1390מופיע דון סוליימה בנארויו בקרב חברי לשכת – רואי  -החשבון
של הלשכה המלכותית ובשנת  1395הארכיבישוף של טולדו מינה יהודי  -מומר
שהיה רופאו ,מאסטרה פדרו ,לשופט הראשי של הקהילות היהודיות .תעודת –
המינוי הרשמית וכן תלונותיהם של יהודי – העיר נשמרים עד היום בבית –
הכנסת הגדול של אלקאלה.
יצחק אורוביו דה קסטרו
היה סטודנט באוניברסיטת  -אלקלה דה הנארס במאה ה  ,16-כיהן כפרופסור
באוניברסיטת  -סלמנקה והיה רופא בעל  -שם .בין הנושאים ,אשר בהם עסקו
פרסומיו ניתן למנות את התיאולוגיה והפילוסופיה .שמו שונה מבטסר אלברס
אורוביו דה קסטרו ליצחק אורוביו דה קסטרו לאחר שהתגייר ועזב את ספרד,
שם הועמד לדין.
אלונסו דה אלקלה ,פאבלו קורונל ואלפונסו דה זמורה
החשמן סיסנרוס רכש כתבי  -יד עבריים ושילב בפרויקט התנ"ך הרב – לשוני
את אלונסו דה אלקלה ,רופא ,פבלו קורונל ,תיאולוג ,ואלפונסו דה זמורה,
פילולוג האחראי על לימודי  -העברית הגבוהים באלקאלה במשך יותר מ 30 -
שנה ומחברם של ספר  -דקדוק ומילון עברי .אלפונסו דה זמורה כתב פירוש
לאחד מכתביו של יצחק אברבנאל ועסק בסוגיות בדקדוק עברי בין השנים 1519
82
שנשמר בספריית  -אל אסקוריאל .הוא היה
 1532 -כפי שמופיע בכתב  -יד

אלונסו דה אלקלה ,פאבלו קורונל ואלפונסו דה זמורה
החשמן סיסנרוס רכש כתבי  -יד עבריים ושילב בפרויקט התנ"ך הרב – לשוני
את אלונסו דה אלקלה ,רופא ,פבלו קורונל ,תיאולוג ,ואלפונסו דה זמורה,
פילולוג האחראי על לימודי  -העברית הגבוהים באלקאלה במשך יותר מ 30 -
שנה ומחברם של ספר  -דקדוק ומילון עברי .אלפונסו דה זמורה כתב פירוש
לאחד מכתביו של יצחק אברבנאל ועסק בסוגיות בדקדוק עברי בין השנים 1519
  1532כפי שמופיע בכתב  -יד שנשמר בספריית  -אל אסקוריאל .הוא היההמומחה לעברית הבולט ביותר במחצית הראשונה של אותה המאה .ביסס את
ידיעותיו המרובות על תורתם של הפילולוגים העבריים מן המאות ה  11-וה ,12-
מהם שאב את המרכיבים העיקריים לדקדוק העברי בתנ"ך הרב – לשוני .מאוחר
יותר הוא פרסם דקדוק זה באלקאלה בשנת  1526תחת הכותרת "מבואות
אמנות הדקדוק העברי" .כמו כן חיבר את כתב  -היד "תרגום ללטינית של כתבי
– הברית הישנה" ,עליו עבד יחד עם פדרו סירואלו בחסותו של אלונסו דה
פונסקה .הוא הצליח להשלים את תרגומו לספר בראשית באלקאלה ביוני .1526

[].32
השלט הראשי לרובע היהודי

 .9מסלול ברובע היהודי העתיק של אלקאלה "קומפלוטנסה".
במסגרת מסלול – שלוש התרבויות ,ניתן לצפות ברובע היהודי העתיק של
אלקאלה "קומפלוטנסה" בשלטים ,אשר מצביעים על מקום הימצאן של נקודות
חשובות הקשורות בעברה של הקהילה היהודית של אלקאלה.
 .1השלט הראשי לרובע היהודי.
 .2שער – היהודים הקטן.
 .3איטליזי  -היהודים.
 .4בית – הכנסת הגדול.
 .5בית – הכנסת הקטן.
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אמנות הדקדוק העברי" .כמו כן חיבר את כתב  -היד "תרגום ללטינית של כתבי
– הברית הישנה" ,עליו עבד יחד עם פדרו סירואלו בחסותו של אלונסו דה
פונסקה .הוא הצליח להשלים את תרגומו לספר בראשית באלקאלה ביוני .1526

[].32
השלט הראשי לרובע היהודי

 .9מסלול ברובע היהודי העתיק של אלקאלה "קומפלוטנסה".
במסגרת מסלול – שלוש התרבויות ,ניתן לצפות ברובע היהודי העתיק של
אלקאלה "קומפלוטנסה" בשלטים ,אשר מצביעים על מקום הימצאן של נקודות
חשובות הקשורות בעברה של הקהילה היהודית של אלקאלה.
 .1השלט הראשי לרובע היהודי.
 .2שער – היהודים הקטן.
 .3איטליזי  -היהודים.
 .4בית – הכנסת הגדול.
 .5בית – הכנסת הקטן.
 .6חנויות ובתים בפינת  -המסחר.
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4

Recinto amurallado
Puerta de Madrid
Palacio Arzobispal
Monasterio de San Bernardo

v

5 Convento de Dominicos
de la Madre de Dios. Museo
v
Arqueológico Regional
6 Oratorio de San Felipe Neri
7 Museo-Casa Natal de
v
Cervantes
8 Hospital de Antezana
9 Convento de la Imagen
10 Teatro-Salón Cervantes
11 Convento de San Juan de la
Penitencia. Museo
12 Colegio del Rey. Instituto
Cervantes
13 Colegio e Iglesia de Jesuitas,
Iglesia de Santa María y Capilla
de las Santas Formas
14 Colegio de San Pedro y San
Pablo
15 Colegio Mayor de San
Ildefonso. Universidad de Alcalá

v

16 Capilla de San Ildefonso

v

v
17 Corral de Comedias
18 Ayuntamiento
19 Oficina de Turismo Capilla del
Oidor i
20 Plaza de Cervantes
v
21 Capilla del Oidor
22 Hostería del EstudianteParador de Turismo
23 Ermita de los Doctrinos

24 Convento del Corpus Christi
25 Archivo General de la
Administración
26 Convento de San Basilio
Magno (Aula de Música)
27 Colegio de Málaga. Facultad
de Filosofía y Letras
28 Convento de Santa Úrsula
29 Convento de las Agustinas
30 Colegio de los Irlandeses
31 Catedral Magistral de los
v
Santos Justo y Pastor
32 Casa de la Entrevista
33 Casa de los Lizana
34 Colegio-Convento
de Mínimos. Facultad de
Económicas y Empresariales
35 Convento de Santa Catalina
36 Convento de Nuestra Señora
de la Esperanza
37 Colegio-Convento de San
José de Caracciolos. Facultad de
Filosofía y Letras
38 Antiguo Colegio-Convento
de Trinitarios Descalzos
39 Museo de Esculturas al Aire
Libre
40 Ciudad Romana de
v
Complutum
41 Oficina de Turismo Casa de la
Entrevista i
42 Ermita de Santa Lucía
43 Palacio Laredo. Museo
v
Cisneriano
44 Ermita de San Isidro
45 Antiguo Hospital de Santa
María la Rica
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46 Corral de la Sinagoga
47 Colegio-Convento de
Mercedarios Descalzos
48 Estación de Autobuses
49 Estación de Ferrocarril.
RENFE
50 Antiguos Cuarteles del
Príncipe y Lepanto. Biblioteca
UAH
51 Convento de Clarisas de San
Diego. Almendreras
52 Puerta de Burgos
53 Colegio de Dominicos de
Santo Tomás de Aquino. Parador
de Turismo
54 Colegio de Trinitarios
Calzados. Archivo del
Movimiento Obrero.
v
55 Casa de Hippolytus
56 Colegio Menor de Carmelitas
Calzados. Escuela Superior de
Arquitectura.
57 Centro de Interpretación
Alcalá Medieval
58 Antiquarium y Paseo
Arqueológico del Palacio
v
Arzobispal
v
59 Torre de Santa María
60 Antigua Hospedería de
Estudiantes v
61 Antiguo Matadero. Casas
Regionales
62 Casa Natal de Manuel Azaña
63 Colegio de León
64 Colegio de los Verdes
65 Convento de San Cirilo.
Teatro Universitario
66 Arco de San Bernardo
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Autobús urbano Línea Circular
Distancia aproximada: 1.200 m.
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Casa de Hippolytus

Ciudad Romana de Complutum
Autobús urbano Línea Circular
Distancia aproximada: 1.200 m.

i Servicio de Información Turística

v Recurso Turístico Visitable

Consultar horarios de monumentos y museos en el Servicio
de Información Turística o en www.turismoalcala.es

Leyenda de iconos:
Museos, Salas de Exposiciones y Centros de Interpretación
Museums, Exhibitions Halls, Interpretation Centres
Visita Guiada
Guided Tour
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OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
Capilla del Oidor. Pza. Rodríguez Marín, s/n. 91 889 26 94
otcervantes@ayto-alcaladehenares.es
Casa de la Entrevista. C/ San Juan, 3. 91 881 06 34
otssnn@ayto-alcaladehenares.es
CONCEJALÍA DE TURISMO
cturismo@ayto-alcaladehenares.es
91 888 33 00
www.ayto-alcaladehenares.es
www.turismoalcala.es
Twitter: @AHTurismo

